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جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1

راوی :

ِ َوا ِِ ١ُ ٜز ََٔٝي َن
ا َِ ٜح ُِ ١س ِهَّلِل َر ِّب ا َِ ٜىا َٔ١ٜي َن َوا َِ ٜىأ ٔ َب ُة َّ ١ُِ ٜٝٔتٕٔي َن َو َظلَّی اهَّللُ َول َی َُ ٠ح َّٕ ١س َخا َت ٔ ٢ا٥َّ ٜبٔيِّي َن َو َول َی َجٔ١ي ٔي الِ َِ٤ب ٔ َيا ٔ
ک َص ََ ١ِ ١ت بٔا ِِ َّ ٜح ٔغ َو َِ ٦ت َى ُّز ٔ
ٓ ُج َِٝ ١ةٔ الِ َ ِخ َبارٔ ا ِ١َ ٜأِث ُ َورة ٔ َو ِ٦
ََک َت أََ َّ ٤
ک اهَّللُ ب ٔ َت ِوِ ٔٔيٖ َخاَ ٔ ٕٜٔ
ک َیزِ َح َُ ١
أَ َّ٠ا َب ِى ُس َِإَٔ َّ ٤
کذ َ ِ

اَ ٥ِ ٠ٔ ٧ضا فٔی َّ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َُن َ ٔن ِّ
ٔيِ
اٜس ٔ
يِ َواِْ َّ َّٜص ٔ
اب َوأ ٌِْٔ َّ َّٜ
اب َوا ِٔ ٜى َٕ ٔ
اٜث َو ٔ
یَ ٦وأَ ِحکَا ٔ٠طٔ َو َ٠ا ک َ َ
ک ُٔ ٦ِ ٠ظٔ ُ٥
 ٞا ِٔ ٜىََ ٔ ِ ٢ِٔ ٝمي بَ ِي َُ ٥ض َِِ ٢أ َ َر ِز َت أَ ِر َش َس َک اهَّللُ أَ ِ٧
وٓ الِ َ ِش َيا ٔ
َوٌَي ِْ ٔذََ ٔ ٜ
ِ بٔالِ َ ََأ٤ي ٔس َّأًٜي ب ٔ َضا نَُِٕٔ ٝت َو َت َسا َوََ ٜضا أَصِ ُ

ک َز َو َِ ١ت ٔ١َّ ٠ا
ک فٔی اَّ ٜتأِٔ ٔ ٜ
ْکارٕ یَِٙث ُُْ َِإ ٔ َّ ٧ذََ ٔ ٜ
ْ َول َی ُج َِٝ ١ت َٔضا َُ ٠ؤ َّّ َّ ٜة ُِ ٠ح َعا ّة َو ََأ َ َِ ٜتىٔي أَ ِ ٧أ ُ َِّ ٜد َع َضا ََ ٜ
تُ َو َّٔ َ
يْ ب ٔ ََل َت ِ َ
ک َو َّ١ا َُ ٜط َٔ َع ِس َت ٔ ٦ِ ٠اَّ ٜتّ َُّض َٔٔ ِ ٢يضا َو ٔاِل َِت ٔ َِ ٥با ٔك َٔ ٥ِ ٠ضا َؤ َّٝ ٔ ٜذی ََأ َ َِ ٜت أَ َِ
ک اهَّللُ ح ٔي َن َر َج ِى ُت إلٔ َی َت َسبُّزٔظ ٔ َو َ٠ا
َک ََ ٠
َي ِص ٍََ ُٝ
ک أَ َِِ ٜ ٧و وُز ٔ َ ٣لٔی َوَِ ٝيطٔ
َتئُو ُ ٟبٔطٔ ا َِ ٜحا ُ ٟإ ٔ َِ ٧شا َِ اهَّللُ َوأ ٔ َب ْة َِ ٠ح ُ١و َز ْة َو َََ ّ٥ِ ٠ى ْة َِ ٠و ُجو َز ْة َولَ َُ ٥ِ ٥ت ح ٔي َن ََأ َ َِ ٜتىٔي َت َح ُّص َ ٢ذََ ٔ ٜ
ای َخ َّ
َک َصا
س ٔل َ َِ َب ٕ
اب َ٘ثٔي َْة ٕ َی ُفو ُ ٟب ٔ ٔذ ِ ٔ
ا ٧أَ َّو ُ ٦ِ ٠َ ٟي ُٔعيبُ ُط َن ِّ ُي ذََ ٔ ٜ
َو ُٔ ٔض َي لٔی َت َ١ا ُُ ٠ط ک َ َ
ک إٔیَّ َ
اظ ّة َٔ ِب ٌََ ٞي ِْ ٔی ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
َّ ِ
ِ َٔ ٠ُ ٦ِ ٠ىا ََ ٜح ٔة ا ِل َٙثٔيْ ٔ ُٔ ٥ِ ٠ط َو َِل
َِس َول َی ا ِِ ١َ ٜز ٔ
ْ إ ٔ َِّل أَ َُّ ٧ج َِ َٝ ١ة ذََ ٔ ٜ
ا َِ ٜو ِظ ُ
ک أَ ََّ ٧ؼ ِب َق ا َِٕٔٝ ٜي َٔ ٦ِ ٠ٔ ٞص َذا اٜصأ َٔ ٧وإ ٔ ِت َٕاُ َ ٤ط أَي َ ُ
ا ٧الِ َ ِ٠زُ فٔی َص َذا َ٘ َ١ا َو َظ ِّ َ٥ا َِا ِِ َٕ ٜع ُس ُٔ ٥ِ ٠ط
َ َّ ََٔمي و ٔ َِ ٥س َِ ٦ِ ٠لَ َت ِ١ئيزَ و ٔ َِ ٥س ُظ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜى َو ِّا ٣إ ٔ َِّل بٔأ َ ِ ٧یُ َو ِّٔ َّطُ َول َی اَّ ٜت ِ١ئيز ٌَٔيُِْ ُظ َِإٔذَا ک َ َ
اٜسٕ ٔ ٔيَ ٢وإٔ١َّ٤ا یُ ِزجَی َب ِى ُؾ ا ََِ ّ٥ِ ١ٜى ٔة فٔی ٔاِل َِتَٔ ِٙثارٔ َٔ ٦ِ ٠ص َذا َّ
إلٔ َی اٜعَّ ٔحيحٔ ا َِٕٔٝ ٜي ٔ ٞأَ ِول َی بٔض ٔ ِ ٦َ ٠ٔ ٢ا ِزز ٔ َیاز ٔ َّ
اٜصأ ِ َٔ ٧و َج ِٔ ١ي
َ
َ
ْک َرا ٔ
ت ُٔ ٥ِ ٠ط َ ٔ ٜد َّ
ک إ ٔ َِ ٧شا َِ اهَّللُ
ا َِّ َ ١ُ ٜ
س ُٔ ٦ِ ١َّ ٠ر ٔز َٗ ِ ٔيطٔ َب ِى َؾ اٜت َّ َيٕ ُّٔن َوا ِِ ١َ ٜىز ٔ َِ ٔة بٔأ َ َِ َبابٔطٔ َوو ٔ َٔٝٝطٔ ِ ََذَ ٔ ٜ
اظ ٕة ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ

ٓ ََ ٠ىانٔی ا َِ ٜد ِّ
ی ٦ص ُِ ٢بٔد ٔ ََل ٔ
اػ
س َّأ ٜذ َ
َی ِض ُح ُ ٢ب ٔ َ١ا أُوت َٔی ٔ ٦ِ ٠ذََ ٔ ٜ
ک َول َی ا َِّٜائ َٔسة ٔ فٔی ٔاِل َِتَٔ ِٙثارٔ َٔ ٦ِ ٠ج ِٔ ١ىطٔ َِأ َ َّ٠ا َو َو ُّا ٣ا٥َّ ٜا ٔ

ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞاٜت َّ َيٕ ُّٔن َوا ِِ ١َ ٜىز ٔ َِةٔ ِ َََل َِ ٠ىى َي َُ ٜض ِ ٢فٔی ـَ َِٔ ٝا ِل َٙثٔيْ ٔ َو َٔ ِس َو َحزُوا َو ِِ ٠َ ٦ىز ٔ َِ ٔة ا َِٕٔٝ ٜيُ ٔ ٝث َّ ٢إَّٔ٤ا إ ٔ َِ ٧شا َِ اهَّللُ ُ٠ب ِ َت ٔسُ َُ ٧فٔی
َک َوص َُو إَّٔ٤ا َن ِىُ ٔ١س إلٔ َی ُج َِٝ ١ةٔ َ٠ا أ ُ ََِ ٔ ٥س ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِخ َبارٔ َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
َت ِ ٔ
ْخی ٔخ َ٠ا ََأ َ َِ ٜت َو َتأِٜٔي ّٔطٔ َول َی َ ٔ
َِک َصا َ ٜ
َش َیف ٕة ََ ِو َٓ أَذ ُ ُ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٔ ِٕ ٥َ َِ ٢َ ٝس َُ ١ضا َول َی ثَ ََلثَةٔ أَٔ َِساَ ٕ ٣وثَ ََل ٔث ـَ َب َٕا ٕ
ْکا ٕر إ ٔ َِّل أَ َِ ٧یأتِ َٔی َِ ٠و ٔؼ ْي ِلَ
ت ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
س َول َی ٌَي ِْ ٔ َت ِ َ
ي ُِس َت ٍِى َي ِ ٔيطٔ َو َِ ٦ت ِز َزاز ٔ َحس ٕ
اک ٔلَ َّ ٧ا ِِ ١َ ٜىى َي اٜزَّائ َٔس فٔی
ٔیث ِ ٔيطٔ زٔیَا َزةُ َِ ٠ىىّي أَ ِو إ ٔ َِ َ٥ا ْز َي َٕ ُي إلٔ َی َج ِ ِٔ ٥إ ٔ َِ َ٥از ٕٜٔى َّٕٔ ٝة َتُٙو ُ ٧صُ ََ ٥

ا َِ ٜحسٔیثٔ ا ِِ ١ُ ٜح َتا َد إَِٔ ٜيطٔ َي ُٕ ُوَ َٕ ٠َ ٣اَ ٣حس ٕ
ٔیث َت ٓاَََ ِ ٕ ٣ل ب ُ َّس ٔ ٦ِ ٠إ ٔ َوا َزة ٔ ا َِ ٜحسٔیثٔ َّأ ٜذی ِ ٔيطٔ َ٠ا َو َظ ِّ َ٥ا ٔ ٦ِ ٠اٜزِّیَا َزة ٔ أَ ِو أَ ِ٧
َس ُٔ ٦ِ ٠ج َِٝ ١تٔطٔ َِإ ٔ َوا َزتُ ُط
ُيَّعَّ َ ٞذََ ٔ ٜ
ک ا ِِ ١َ ٜىى َي ُٔ ٦ِ ٠ج ِٔ َٝ ١ة ا َِ ٜحسٔیثٔ َول َی ا ِخت َٔعارٔظ ٔ إٔذَا أَ َِ ٦َ َٙ ٠و َلَ ٦ِٔ ٙتّ ِٔعيُ ُٝط ُربَّ َ١ا َو ُ َ

ب ٔ َض ِي َئتٔطٔ إٔذَا َؼ َ
ک أَ َِ ََِ ٢ُ ٝأ َ َّ٠ا َ٠ا َو َج ِسَ٤ا ب ُ ًّسا ٔ ٦ِ ٠إ ٔ َوا َزتٔطٔ ب ٔ ُح َِٝ ١تٔطٔ ٌَٔ ٦ِ ٠ي ِْ ٔ َحا َج ٕة ٔ٥َّ ٠ا إَِٔ ٜيطٔ ِ َََل َ َ ٤ت َولَّی ِ ِٔى َٝطُ إ ٔ َِ ٧شا َِ
اٗ ذََ ٔ ٜ
و٧
اهَّللُ َت َىاَٜيَّأ َ َّ٠ا ا ِِ ٔ ٕٜس ُ ٢الِ َ َّو َُِ ٟإَّٔ٤ا َ َ ٤توخَّی أَ ِ ٧نُ َٕ ِّس َ ٣الِ َ ِخ َب َار َّأًٜي ه ٔ َی أَ َِ َ ٦ِ ٠ٔ ٢ُ ٝا ُِ ٜى ُي ٔ
وب ٌَٔ ٦ِ ٠ي ِْ ٔ َصا َوأََ ِ ٤قی ٔ ٦ِ ٠أَ ِ ٧یََ ُٙ
ٔیس َو َِل َت ِدْ ٔ ٝيق َِاح ْٔض َ٘ َ١ا َٔ ِس
اَت ٔ َٕا َٕ ٠ة فٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ َوإ ٔ ِت َٕا ٕ١َ ٔ ٜ ٧ا َن َُٕٝوا  ٢َِ ٜیُو َج ِس فٔی رٔ َوایَتٔض ٔ ِ ٢ا ِخت ََٔل ْٓ َشس ْ
َ٤أُٔٝو َصا أَصِ َِ ٞ
س أَ ِت َب ِى َ٥اصَا
ا ٧ذََ ٔ ٜ
وُث ٔ َْ ِ ٔيطٔ َول َی َ٘ثٔيْ ٕ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ١ُ ٜح ِّسث ٔي َن َوبَ َ
ک فٔی َحسٔیثٔض ٔ َِِ ٢إٔذَا ِ َ ٤ح َُ ٦ت َٕعَّ ِي َ٥ا أَ ِخ َب َار َص َذا اِّ ٜع ِ ٦ِ ٠ٔ ْٔ ٥ا٥َّ ٜا ٔ

وٓ بٔا ِٔ ٜحّ ِٔن َو ِاْل ٔ ِت َٕا ٔ ٧ک َ ِّ
أَ ِخ َب ّارا َي َٕ ُي فٔی أَ ََأ٤ي ٔس َصا بَ ِى ُؾ ََِ ٜ ٦ِ ٠ي َس بٔا ِِ ١َ ٜو ُظ ٔ
اٜع ِ ْٔ ٥ا َِّ َٕ ١ُ ٜسِ َٔ ٔ ٣ب َُ ٝض َِ ٢ول َی أَُ َّ ٤ض َِ ٢وإ ٔ ِ ٧کَاُ ٤وا
اٜع ِس ٔٗ َو َت َى ٔ
اٜسَِّْ ٔ َو ِّ
ِ بِ َّٔ ٦
اَ ََّ ٢
یس بِ ٔ ٦أَبٔی زٔیَاز ٕ َوَِ ٜيثٔ بِ ٔ٦
اِط ا ِٔ ٜىَ ٢ِٔ ٝي ِص َُ ُٝ١ض َِ َ٘ ٢ى َفا ٔ
اٜسائ ِٔٔ َویَز ٔ َ
ِ ٔ ََمي َو َظ ِّ َ٥ا ُزوُ َ ٤ض َِِ ٢إ ٔ َِّ ٧
ْضابٔض ٔ ِ ٦ِ ٠ٔ ٢حُ َّ١ا ِٔ ٟاْلثَارٔ َونُ َّٕا ٔ ٟالِ َ ِخ َبارٔ َِ ُض َِ ٢وإ ٔ ِ ٧کَاُ ٤وا ب ٔ َ١ا َو َظ ِّ َ٥ا ٔ ٦ِ ٠ا ِٔ ٜىَ ٢ِٔ ٝو َّ
اٜسَِّْ ٔو ٔ َِ ٥س أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜى٢ِٔ ٝ
أَبٔی ََُِ ٝي َٕ ٢وأَ ِ َ

َ
ََکَ٤ا ِٔ ٦ِ ٠اْل ٔ ِت َٕا َٔ ٧و ٔاِل َِت ٔ َٕا َ٠ةٔ فٔی اِّ ٜز َوایَةٔ َيّ ُِؽُٝوُ َ ٤ض ِ ٢فٔی ا َِ ٜحا ٟٔ
ْقأ٤ض ٔ ِ ٦ِ ١َّ ٠ٔ ٢و ٔ َِ ٥سص ُِ٠َ ٢ا ذ َ ِ
َِ ٠ىزُوِ ٔي َن َِ ٍَيُِْص ُِ ٦ِ ٠ٔ ٢أ ِ َ
ِ َّ
ی٦
اٜث ََلث َ َة َّأ ٜذ َ
ک إٔذَا َو َازَ ِ ٤ت َص ُؤ َِل ٔ
َوا ِِ ١َ ٜز َت َبةٔ ٔلَ ََّ ٧ص َذا و ٔ َِ ٥س أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜىَ ٢ِٔ ٝز َر َج ْة َرِ َٔيى ْة َو َخ ِع َْ ٝة َََّ ٔ ٥ي ْة أَ َِل َت َزی أََ َّ ٤
ََ َِّ ١ي َ٥اص َُِ ٢و َف ّ
یس َوَِ ٜي ّثا ب ٔ َُ ٥ِ ١عورٔ بِ ٔ ٦ا ِِ ١ُ ٜى َتٔ١ز ٔ َو ََََُ ِ ٝمي َ ٧الِ َ ِو َٔ ١ض َوإ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ ٔ ٦أَبٔی َخإ ٔ ٜس فٔی إ ٔ ِت َٕا ٔ ٧ا َِ ٜحسٔیثٔ
اِ َویَز ٔ َ
َو ٔاِل َِتٔ َٕا َٔ ٠ة ِ ٔيطٔ َو َج ِس َت ُض َِ ٠ُ ٢بایٔٔ٥ي َن َُ ٜض َِِ ٢ل یُ َساُ ٤وُ َ ٤ض َِِ ٢ل َش َّ
اَ َتّ َ
َاؿ
ک و ٔ َِ ٥س أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜى ٢ِٔ ٝبٔا َِ ٜح ٔسیثٔ فٔی ذََ ٔ ٜ
ک ٔ َّٝ ٔ ٜذی ِ

یس
ک َٔ ٦ِ ٠و َفا ٕ
ِ َو َیز ٔ َ
و ٔ َِ ٥سص ُِٔ ٦ِ ٠ٔ ٢ظ َّحةٔ حّٔ ِٔن َُ ٥ِ ٠عو ٕر َوالِ َ ِو َٔ ١ض َوإ ٔ َِ َ١ىٔي ََ ٞوإ ٔ ِت َٕأ٤ض ٔ َِ ٔ ٜ ٢حسٔیثٔض ٔ َِ ٢وأَُ َّ ٤ض َِ ٢َِ ٜ ٢ي ِىز ٔ ُِوا ِٔ ٠ث َ ٞذََ ٔ ٜ
َ
وب َّ
اٜس ِدت َٔيان ٔ ِّی ََ ٠ي َو ِو ٔ
ٓ بِ ٔ ٦أَبٔی َجٔ١ي ََ ٝة َوأَ ِش َى َث
َوَِ ٜي ٕث َوفٔی ِٔ ٠ث ِٔ ٠َ ٞح َزی َص ُؤ َِل ٔ
ْقا ٔ ٧کَابِ َٔ ٦و ِو َٕ ٧وأَ ُّی َ
ِ إٔذَا َو َازَ ِ ٤ت بَي ِ َن الِ ِ َ
ٔيس
ا ُِ ٜح َِ ١زان ٔ ِّی َوص َُ١ا َظاح َٔبا ا َِ ٜح َس َٔ ٦وابِ َٔٔ ٦يْ ٔ َ
وب َظاح َٔباص َُ١ا إ ٔ َِّل أَ َّ ٧ا َِ ٜب ِو َ ٧بَ ِي َُ ٥ض َ١ا َوبَي ِ َن صَ َذیِ َٔ ٦بى ْ
ی١َ َ٘ ٦ا أَ َّ ٧ابِ ََ ٦و ِو َٕ ٧وأَ ُّی َ

اَ ٧و ِو ْٓ َوأَ ِش َى ُث ٌَي ِ َْ َِ ٠س ُِو َوي ِ ٔن َو ِٔ ٦ظ ِس ٕٗ َوأَ َ٠إ َ ٤ة و ٔ َِ ٥س أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜىَ ٢ِٔ ٝو َل َّ٦ٔٙا َِ ٜحا َٟ
فٔی َ٘ َ١ا ٔ ٟا َِِ ّٜؽ َٔ ٞو ٔظ َّح ٔة اَ ٞٔ ِٕ ٥َّ ٜوإ ٔ ِ ٧ک َ َ
وَ ٧ت ِ١ثٔيُ ُٝض ِّ ١َٔ َ ٢ة َي ِع ُس ُر َو ِِ َِ ٦ضَ ٔ١ضا َ٦ِ ٠
َ٠ا َو َظ ِّ َ٥ا ٔ ٦ِ ٠ا ِ٥ِ ١َ ٜز ٔ َٔ ٜة و ٔ َِ ٥س أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜىَ ٢ِٔ ٝوإٔ١َ َّ ٤ا ََّ ٠ث ِ٥َ ٝا َص ُؤ َِل ٔ
ِ فٔی اَّ ٜت ِسَ ٔ١ي ٔة َ ٔ ٜيَ ُٙ
َّص بٔاَّ ٜز ُج ٔ ٞا َِ ٜىالٔی ا ِِ َٕ ٜسرٔ َو َِ ٦ز َر َجتٔطٔ َوِلَ یُ ِز َِ ُي َُّ ٠ت ٔؽ ُي ا ِِ َٕ ٜسرٔ فٔی
َط ُ
یٖ أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜى ٢ِٔ ٝفٔی َت ِزت ٔ
ٌَ ٔي َي َوَِ ٝيطٔ َ ٔ
ٔيِ أَصِٔٝطٔ ِ ٔيطٔ ِ َََل يُ َٕ َّ ُ
َّ
َک َو َِ ٦وائٔصَ َة َرِض َٔي اهَّللُ َو َِ ٥ضا أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت أَ ََ ٠زَ٤ا
ا ِٔ ٜىَِ ِ ٢ِٔ ٝو َٗ َ٥ِ ٠ز ٔ َٜتٔطٔ َوي ُِى َفی ک ُ ُّ ٞذٔی َح ٕٖٓ ِ ٔيطٔ َحٕ ُط َویُ َ٥زَّ ُ٥ِ ٠َ ٟز ٔ ََ ٜت ُط َو َٔ ِس ذُ ٔ َ

َّ
َّ
ُقآ ُِ َٔ ٦ِ ٠ٔ ٧و ٔ ٟاهَّللٔ َت َىال َی َوِ َِو َٗ کُ ِّٞذٔی
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأَ ِ٥َ ُ ٤ ٧زِّ َ ٟا٥َّ ٜا َس َ٥َ ٠ازٔ َُ ٜض َِ ٠َ ٢ي َ٠ا َ َ ٤ف َٖ بٔطٔ ا ِِ ُ ٜ
ْ َ٠ا ََأ َ َِ ٜت ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِخ َبارٔ َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ َّ٠ا َ٠ا
ََکَ٤ا ٔ ٦ِ ٠ا ُِ ٜو ُجوظ َٔ ُ ٤ؤ ُِّ ٜ
ؤَ ٢ِٕ ٝوْ ٔ ٝيََ ِ ٢ىل َی ِ َ ٤حو ٔ َ٠ا ذ َ ِ
ْخی ٔخ َحسٔیثٔض ٔ َِ َ٘ ٢ى ِبسٔ اهَّللٔ
 ٞب ٔ َت ِ ٔ
و ٧أَ ِو و ٔ َِ ٥س الِ َ ِ٘ثَْ ٔ ُٔ ٥ِ ٠ض َِِ َِٝ ٢س َ٥ا َ َ ٤تصَ اٌَ ُ
اَ ٥ِ ٠ٔ ٧ضا َو ِِ َٔ ٦و ٕ ٣ص ُِ ٢و ٔ َِ ٥س أَصِ ٔ ٞا َِ ٜحسٔیثٔ َُّ ٠ت َض َُ ١
کَ َ
س َّ
وب َؤٌ َي ٔ
اث بِ ٔ٦
اٜصام ٔ ِّی َو َُ ٠ح َّٔ ١س بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس ا ِِ ١َ ٜعٔ ُٝ
بِ ِٔ ٠ٔ ٦س َو ٕر أَبٔی َج ِى ََفٕ ا َِ ١َ ٜسائٔىٔ ِّي َو َو ِ١زٔو بِ َٔ ٦خإ ٔ ٜس َو َو ِب ٔس ا ُِّ ُٕ ٜسو ٔ
ک َ٦ِ ٠
إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ََََُ ِ ٝمي َ ٧بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو أَبٔی َزا ُو َز اَ ٥َّ ٜدع ٔ ِّی َوأَ ِش َباص ٔض ٔ ِ ٦ِ ١َّ ٠ٔ ٢اتُّض ٔ َ ٢ب ٔ َو ِؼ ٔي الِ َ َحازٔیثٔ َو َت ِؤٜي ٔس الِ َ ِخ َبارٔ َو َ٘ َذَ ٔ ٜ
ُع َؼ ِت
ْک أَ ِو ا َُِ ٍَٝ ٜق أَ َِ ٠س٥َ ِٙا أَي ِّؽا َو َِ ٦حسٔیثٔض ٔ َِ ٢و َو ََل َُ ٠ة ا ِٔ َ ٥ِ ١ُ ٜ
ْک فٔی َحسٔیثٔ ا َِ ١ُ ٜح ِّس ٔث إٔذَا َ٠ا ُ ٔ
ا ٍَِ ٜاَ ُِ ٔ ٜول َی َح ٔسیثٔطٔ ا ُِ َ ٥ِ ١ُ ٜ
ا٧
رٔ َوا َی ُت ُط َ ِٝ ٔ ٜحسٔیثٔ َول َی رٔ َوا َی ٔة ٌَي ِْٔظ ٔ ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜحّ ِٔن َواٜز َِّؼا َخا ََِ ّٜت رٔ َوا َی ُتطُ رٔ َوا َی َت ُض ِ ٢أَ ِو َ ٢َِ ٜت َِ ٙس تُ َواِ ٔ ُٕ َضا َِإٔذَا ک َ َ
اَّٜض ٔب ٔ ٦ِ ٠ا َِ ١ُ ٜح ِّسث ٔي َن َو ِب ُس
الِ ٌََِ ٦ِ ٠ٔ َُِ ٝحسٔیثٔطٔ َ٘ َذَ ٔ ٜ
ککَ َ
اِ ٠َ ٧ضحُ َور ا َِ ٜحسٔیثٔ ٌَي ِ َْ َِٕ ٠بُؤٜطٔ َو َِل ُِ ٠س َت ِى َٔٝ١طٔ ََِ ٦ِ ٔ١ص َذا َّ ِ
َحرٕ َو َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَبٔی أُِ َ ٤ي َس َة َوا َِ ٜحزَّا ُح بِ ُ ٦ا َِ ٥ِ ٔ١ٜضا ٔ ٟأَبُو ا َِ ٜى ُف ٔ
اهَّللٔ بِ َُّ َ ٠ُ ٦
وٓ َو َوبَّا ُز بِ َُ٘ ٦ثٔيْ ٕ َو ُح َسي ِ ُن بِ َُ ٦و ِبسٔ اٝٓ ٜطٔ بِ ٔ٦

 ٞبٔطٔ
اَ ٧و ََ َ ٤ ٦ِ ٠حا ِ َ ٤ح َوص ُِ ٢فٔی رٔ َوا َی ٔة ا ِٔ َ ٥ِ ١ُ ٜ
ْک ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜحسٔیثٔ ََِِ ٝس َ٥ا نُ َى ِّز ُد َول َی َحسٔیثٔض ٔ َِ ٢و َِل َ َ ٤تصَ اٌَ ُ
ُؼ َ١ي ِ َْ َة َووُ َ١زُ بِ ُُ ٦ظ ِض َب َ

وِ َٔ ٧س َش َار َک
ٔلَ َّ ٧حُ ٢َ ِٙأَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜىَ ٢ِٔ ٝو َّأ ٜذی َن ِىز ٔ ُٓ ِٔ ٠َ ٦ِ ٠ذ َصبٔض ٔ ِ ٢فٔی َٔبُو ٔ٠َ ٟا یَ َت َ َّ
َفزُ بٔطٔ ا َِ ١ُ ٜح ِّس ُث ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜحسٔیثٔ أَ ِ ٧یََ ُٙ
اِّ ٜث َٕا ٔ
ک ث ُ ََّ ٢زا َز َب ِى َس
ک َول َی ا َِ ١ُ ٜوا َِ َٕ ٔة َُ ٜض َِِ ٢إٔذَا ُو ٔج َس َ٘ َذَ ٔ ٜ
ت ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜىَ ٢ِٔ ٝوا ِٔ ٜحّ ِٔن فٔی َب ِى ٔؾ َ٠ا َر َو ِوا َوأَ َِ ٠ى َ ٦فٔی ذََ ٔ ٜ
ک َش ِيئّا َِ ٜي َس و ٔ َِ ٥س أَ ِظ َحابٔطٔ ُٔبَِٔ ٝت زٔیَا َزتُ ُط َِأ َ َّ٠ا ََ ٦ِ ٠ت َزا ُظ َي ِىُ ٔ١س ِ ٔ١ٜٔث ٔ ٞاٜزُّصِز ٔ ِّی فٔی َج ََل َٜتٔطٔ َو َ٘ث ِ َْة ٔ أَ ِظ َحابٔطٔ ا ُِ ٜح َّّاهٔ
ذََ ٔ ٜ

ُع َو َة َو َحسٔی ُث ُض َ١ا و ٔ َِ ٥س أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜىِ ٠َ ٢ِٔ ٝب ُس ْوك ُِ ٠صَّ َ َْ ْک َٔ ِس َن َٕ َٞ
ا ِِ ١ُ ٜتٕٔٔ٥ي َن َ ٔ ٜحسٔیثٔطٔ َو َحسٔیثٔ ٌَي ِْٔظ ٔ أَ ِو ِ ٔ١ٜٔث ٔ ٞصٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦
أَ ِظ َحاب ُ ُض َ١ا َو ُِ ٥ض َ١ا َحسٔی َث ُض َ١ا َول َی ٔاِل ِّتَّا ٔٗ ُٔ ٥ِ ٠ض ِ ٢فٔی أَ ِ٘ثَْٔظ ٔ َِي َ ِْؤی َو ُِ ٥ض َ١ا أَ ِو َو ِ ٦أَ َح ٔسصٔ َ١ا ا َِ ٜى َس َز ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜحسٔیثٔ ٔ١َّ ٠ا َِل
اَّٜض ٔب ٔ٦ِ ٠
َي ِىز ٔ ُِ ُط أَ َح ْس ٔ ٦ِ ٠أَ ِظ َحابٔض ٔ َ١ا َوَِ ٜي َس ِٔ َٔ ٦ِ ١َّ ٠س َش َار َ٘ ُض ِ ٢فٔی اٜعَّ ٔحيحٔ ٔ١َّ ٠ا و ٔ َِ ٥سص ٍَُِ َِ ٢يُِْ َجائ ٔز ٕ َٔبُو َُ ٟحسٔیثٔ َص َذا َّ ِ
َش ِح َ٥ا ِٔ ٠َ ٦ِ ٠ذ َص ِٔ ا َِ ٜحسٔیثٔ َوأَصِٔٝطٔ َب ِى َؾ َ٠ا یَ َت َو َّج ُط بٔطٔ َ ٦ِ ٠أَ َرا َز ََبٔي َ ٞا ِِ َٕ ٜوَ ٔ ٣و ُو ِِّ َٖ ََ ٜضا
ا٥َّ ٜا ٔ
س َواهَّللُ أَ ِوِ َٕ ١َُ ٝس َ َ

َک الِ َ ِخ َبارٔ ا َِ ١ُ ٜى َّٔ َٝ ٝة إٔذَا أَ َت ِي َ٥ا َوَِ ٝي َضا فٔی
َش ّحا َوإ ٔ َ
اب و ٔ َِ ٥س ذ ٔ ِ ٔ
يؽا ّحا فٔی ََ ٠وا ٔؼ َي ٔ ٦ِ ٠ا ِل َٔ ٙت ٔ
َو ََ َ٥زٔی ُس إ ٔ َِ ٧شا َِ اهَّللُ َت َىال َی َ ِ
َّ
ِ َظٔ٥ي ٔي
الِ َ َ٠ا٘ ٔ َّٔ ٦أًٜي َیُ ٔ ٝ
ک اهَّللُ ََِِ ٝو َِل َّأ ٜذی َرأَیِ َ٥ا َُٔ ٦ِ ٠و ٔ
اَّٜش ُح َو ِاْل ٔ َ
يؽا ُح إ ٔ َِ ٧شا َِ اهَّللُ َت َىال َی َو َب ِى ُس یَ ِز َح َُ ١
يٖ ب ٔ َضا ِ

َطحٔ الِ َ َحازٔیثٔ ا َّٜؽىٔي َّ ٔة َواِّ ٜز َوایَا ٔ
ْکة ٔ َو َت ِز٘ٔض ٔ ِٔ ٢اِل ِٔت َٔع َار َول َی
َ٘ثٔيْ ٕ َٔ ٦ِ ١َّ ٠ن َع َِ َنّ َِس ُط َُ ٠ح ِّسثّا ِ ٔ ََمي یَ ِٝزَ ُُ ٠ض ِِ َ ٦ِ ٠ٔ ٢
ت ا َِ َ ٥ِ ١ُ ٜ
َ
و ٧ب ٔ ِّ
ْقارٔص ِٔ ٢بٔأ َ ِٔ ٜس َ٥ت ٔض ٔ ِ٢
الِ َ َحازٔیثٔ اٜعَّ ٔحي َح ٔة ا ِِ ١َ ٜص ُض َورة ٔ ٔ١َّ ٠ا َن َٕ َُ ٝط اِّ ٜث َٕ ُ
ات ا ِِ ١َ ٜىزُو ُِ َ
اٜع ِس ٔٗ َوالِ َ٠اَ٤ةٔ َب ِى َس َِ ٠ىز ٔ َِتٔض ٔ َِ ٢وإ ٔ ِ َ
وَ ٟو ِِ َٔ ٦وٌَٕ ٣ي ِْ ٔ َِ ٠ز ٔؼيِّي َن ٔ ٦ِ ١َّ ٠ذَ َّ٣اِّ ٜز َوا َی َة َو ُِ ٥ض ِ٢
و ٧بٔطٔ إلٔ َی الِ ٌَِب ٔ َيا ٔ
أَ ََّ٘ ٧ثٔي ّْا ٔ١َّ ٠ا َي ِٕ ٔذ ُِ َ
ِ ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
ْک َو َْ ُٕ ٥ِ ٠
س ص َُو ُِ ٠ست َ ِْ َ ٥
ا ٧بِ ٔ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َویَ ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس ا َِّ َٕ ٜفا َٔ ٧و َو ِب ٔس
أَئ ٔ َُّ ١ة أَصِ ٔ ٞا َِ ٜحسٔیثٔ ِٔ ٠ث ُ
٠َ ٞأ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س َو ُش ِى َب َة بِ ٔ ٦ا َِ ٜححَّا ٔد َو َُّ َِي َ
اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ِٔ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
اب ١َ ٔ ٜا ََأ َ َِ ٜت ٔ ٦ِ ٠اَّ ٜت ِ١ئيز ٔ َواَّ ٜت ِح ٔعي َٔ ٞو َل ٦ِ ٠ٔ ٦ِٔ ٙأَ ِج ٔٞ
ٔی َوٌَي ِْٔص ِٔ ٦ِ ٠ٔ ٢الِ َئ ٔ َّ١ةٔ ١ََ ٜا ََ ُض ََ ٞو َِ ٝي َ٥ا ٔاِلِ٤ت َٔع ُ
َ
ْک َة بٔالِ َ ََأ٤ي ٔس ِّ
اٜؽ َى ٔ
و٧
آ ا ِِ ١َ ٜح ُضو َٜةٔ َو َٔ ِذِ ٔض ٔ ِ ٢ب ٔ َضا إلٔ َی ا َِ ٜى َو ِّاَّ ٣أ ٜذ َ
َ٠ا أَ ِو٥َ ١َِ ٝا َک َٔ ٦ِ ٠ن ِ ٔ
یَِ ٦ل َي ِىز ٔ ُِ َ
َّش ا ِِ َٕ ٜؤ ٣الِ ِخ َب َار ا َِ َ ٥ِ ١ُ ٜ
وُ ُيوبَ َضا َخ َّ
ک إلٔ َی َ٠ا ََأ َ َِ ٜت
ْ َول َی ُُٔٝوب ٔ َ٥ا إ ٔ َجابَ ُت َ
بس رعتںیفی اس اہلل ےک ےیل ںی وج بس اہجونں اک اپےنل فاال ےہ افر اہلل اعتیل اخمت االایبنء رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر
امتؾاایبنءافرروسولںرپاینپرںیتمحانزؽرفامےئ۔دعبدمحفہولةاامؾملسماےنپاشرگداوبااحسؼوکاخمبطرکےتوہےئرفامےتںی
اہلل اعتیل ھجت رپ رمح رفامےئ ہک وت ےن اےنپ رپفرداگر یہ یک وت قی ےس  ہ ذرک ایک اھت ہک دنی ےک اوصؽ افر اس ےک ا ماؾ ےس قلعتم
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وج ااحدثی رمفی ںی اؿ امتؾ ااحدثی یک التش ف وجتسج یک اجےئ افر فہ ااحدثی وج وثاب
ذعابافررتبغافروخػفریغہےکقلعتمرمفیںیینعیاضفلئفاالخؼےکقلعتم دحںیثیافراؿےکوساافرابوتںیکاانسدےک
اسھتپ یکرفےسفہدحںیثیلقنیکیئگںیافرپ وکنلعءدحثیےنوبقؽایکےہاہللاعتیلمتوکیداتیدےہکمتےساسابتاک
ارادہاظرہایکہکاسمسقیکامتؾااحدثیاکا کومجمہعایترایکاجےئافرمتےن ہوساؽایک اھتہکںیماؿبسدحوثیںوکااصتخرےک
اسھتاہمترے ےئعمجرکفںافراسںیمرکتارہنوہاس ےئہکرکتارےساقمدصینعیااحدثیںیموغرفوخضرکےنافراؿےس
اسملئ ےک اکنےنل ںیم راکفٹدیپا وہیگ اہلل اعتیل ںیہمت زعت اطع رفامےئ مت ےن سج ابت اک وساؽ ایک بج ںیم ےن اس رپ وغر ایک
افراسےکااجنؾوکداھکیاہللرکےاساکااجنؾااھچوہوت بسےسےلہپدفرسفںےکالعفہےھجموخدافدئہوہاگتہب ےساابسبےس
ےلہپدفرسفںےکالعفہےھجموخدافدئہوہاگتہبےساابسبیکفہجےسپ اکایبؿرکانوطلیےہرگماساکالخہص ہےہہکاسرطح
ےس وھت ڑی یس ااحدثی وک اید ر انھ وبضم ی افر  تح ےک اسھت لاسؿ ےہ اخص رک اؿ ولوگں ےک  ےئ  ںیہن حیحص افر ریغ حیحص
ااحدثیںیمسجفتقکتدفرسےولگفافقہنرکاںیئزیمتیہاحلصںیہنوہیتکسسپبجاعمہلماسںیمااسییہےہاسیجہک
مہ ےن ایبؿ ایک وت ارادہ رکان مک حیحص رفا ایت یک رطػ زایدہ فیعض رفاایت ےس الضف ف افیل ےہ افر ادیم یک اجیت ےہ ہک تہب یس

رفاایتوکاساشؿےسایبؿرکانافررکمراتوکعمجرکاناخصاخصولوگںےک ےئعفنشخبےہپ وکملعدحثیںیمھچکہصحافر
دیباریاطعءیک یئگ ےہ افر دحثی ےک اابسب فللع ےس رعمتف احلص ےہ سپ ارگ اہلل ےن اچاہ وت ااسی صخش سج وک ملع دحثی ےس
ھچک ملع دایایگ ےہ فہ رثکت ےکاسھتعمج دشہ ااحدثی ےس افدئہ احلص رکاتکس ےہ رہباحؽ اعؾولوگں ںیم ےس وج اصبحفاتیفق
فرعمتفںیےکربسکعںیاؿےک ےئرثکتااحدثیاکوکیئافدئہںیہنافرقیقحتفہمکااحدثییکرعمتفےساعزجلےئگںی۔
رھپ ارگ اہلل ےن اچاہ وت مہ یرفع وہں ےگ اکنےنل ںیم اؿ ااحدثی ےک سج اک مت ےن وساؽ ایک ےہ افر اتفیل اس یک ا ک یرط رپ
رقنعبیںیماسوکاہمترے ےئذرکرکفںاگافرفہیرط ہےہہکمہارادہرکےتںیاؿامتؾااحدثیاکوجدنساالصتمیبنرکمییلص
اہللہیلعفملسےسرمفیںیسپمہاؿوکمیسقترکےتںینیتااسقؾرپافررافویںےکنیتاقبطتہقثوتمنیطسافعضءرپریغبرکتار
ےک اہں  ہ ہک ایسی ہگج ںیم دحثی لاجےئ ہک ینغتسم ہن ایک اجےئ اس دحثی ےک رکتار ےس اس ںیم انعم زایدیت وہ ای اانسد فاعق وہ
دفرسیاانسد ےکولہپںیموکیئ تلعیسکتلعیکفہج افررضفرتےکشیپرظنرکتاروہاگ ۔ویکہکناےسیینعمیکزایدیت دحثیںیم
سجےکاایتحجوہ وتفہلثم ا کوپریدحثیےک ےہسپ رضفریوہااسدحثی اکااعدہ رکان سج ںیمفہزایدیتوموجد وہ ای ہ ہک
دجاایکاجےئفہینعموپریدحثیےسااصتخرےکاسھتبجنکمموہنکیلاساکدجارکانیھبکلکشموہاتےہاسوپریدحثیےسوت
اس اخص رضفرت فتحلصم ےک تحت مہاس وپری دحثیاک ااعدہرکدےتی ںی نکیل ارگ رکتار ےس ےنچبیک وکیئ وصرت لکن ےکس وت
مہرہسگااعدہںیہنرکںیےگاؿاشءاہللاعتیل۔مسقافؽںیممہاؿااحدثیابمرہکوکایبؿرکںیےگپ یکااسدیندفرسیااحدثی
یک ااسدین افر ویعب فاقنصئ ےس وفحمظ وہں یگ افر اؿ ےک رافی زایدہ ربتعم افر وقی فہقث وہں ےگ دحثی ںیم ویکہکن ہن وت اؿ یک
ث
رفاتیںیمتخساالتخػےہافرہنافشحاالتخطاسیجہکریثکدحمییکتیفیکولعمؾ وہیئگ ےہافر ہابتاؿااحدثییکرفاتی
ےس اپےئ وبثت کت چنہپ یکچ ےہ رھپ مہاس مسق ےکولوگںیک رمفایت اکذرک رکےن ےک دعب ایسی ااحدثیالںیئ ےگ پ یک ااسدین
ںیم فہ ولگ وہں وج اسدرہج ااقتؿ افر ظفح ےس وموصػ ہن وہں وج افرپ ذرک وہا نکیل وقتی رپزیہاگری افر دصاتق فاامتن ںیم
ث
اؿاکرمہبتاؿےسمکہنوہاگویکہکناؿاکبیعڈاکھوہاےہافراؿیکرفاتییھبدحمیےکاہںوبقمؽےہاسیجہکاطعنباسبئ
ث
افر سیدی نب ایب زاید ثیل نب ایب میلس افر اؿ یک لثم احںیلم لاثر افر وقنؽ ااحدثی ارگہچ الہ ملع ںیم وہشمر افر وتسمر ںی دحمی
ےک اپ س ااقتؿ افر اماقتتم رفاتی ںیم اؿ ےس ڑبھ رک ےہ احؽ افر رمہبت ںیم الہ ملع ےک اہں دنلب درہج افر دمعہ  تلص اؿ وک
فضلت فاولں ںیم ےس رک دیتی ےہ ایک مت ںیہن دےتھکی بج مت اؿ ونیتں اک پ  اک مہ ےن انؾ ایل اطع سیدی افر ثیل اک وصنمر نب رمتعم افر
امیلسؿاشمعافراامسلیع نب اخدلےسومازہنرکفدحثی ےکااقتؿافراماقتتمںیم وتمتاؿوکابا لاؿےسدجا افراپ اپؤےگ
ث
رہسگ اؿ ےک رقبی ہن وہں ےگ اس ابت ںیم دحمی ےک اہں ابا ل کش ںیہن ےہ اس  ےئ ہک اؿ ےک اہں اثتب وہایگ ےہ  تح
ظفح وصنمر افر اشمع افر اامسلیع اک افر اؿ اک ااقتؿ دحثی ںیم ںیہن ناچہؿ احص رک ےکس اؿ یسیجاطعء سیدی افر ثیل ےس افر ایسی یہ

تیفیکےہبجوتمہرصعفںےکدرایمؿومازہنرکےےسیجانبوعػافراویبایتخسیناکوعػنبایبہلیمجافراثعشرمحاینےک
اسھت  ہ دفونں اصمبح افر اسھت ےھت نسح رصبی افر انب ریسنی ےک اسیج ہک انب وعػ افر اویب ایتخسین اؿ ےک اسیھت ںی اہں
ےب کش اؿدفونں ںیم ڑبا رفؼ ےہ انب وعػ افر اویب اکدرہج ایلع ےہ امکؽلضف افر تح رفاتی ںیم ارگہچ وعػ افر اثعش
ث
یھبالہملعےکاہںےچسافراامتندارںینکیلالصاحؽدرےجےکاابتعرےسےہ۔دحمیےکاہںفیہےہوجمہےنایبؿایکمہ
ےن اس  ےئ  ہ اثمںیل دی ںی ہک وج ولگ دحمنیث ےک اوصؽ افر دیقنتی رطقی اکر وک ںیہن اجےتن فہ لاسین ےک اسھت رافویں ےک
اقمؾفرمہبتیکناچہؿاحلصرکےساتہکدنلبرمہبترافیوکمکافرمکرمہبتدحمثوکاسےسزایدہرمہبتہندایاجےئافررہدحمثوک
اسےکبصنم ےک قبقماقمؾفرمہبتئآ رلےئافرقیقحتدیسہاعدص دصہقیےسرفاتیذرکیکیئگےہفہرفامیتںیہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنمکحرفامایہکمہولوگںےساےکنرمہبتافربصنمےک قبقمولسکرکںیافرایکساتدیئرقلؿےسیھب
وہیتےہاہللزعفلجاکرفام ؿےہفوفؼلکذیملعمیلعوہاعملےسڑبھرکملعفاالوہاتےہ۔ایہنرطوقیںرپوجمہےنافرپایبؿےئک
ںیعمجرکےتںیوجمتےنوساؽایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدحوثیںےساہںفہولگوجارثکایامتؾدحمنیثےکزند ک
وعطمؿںیےسیجدبعاہللنبوسمر اوبرفعجدماینئرمعفنباخدلدبعادقلفساشیمدمحمنبدیعسولصمبایغثنباربامیہامیلسؿنب
رمعف ایب داؤد یعخن افر اؿ ےسیج دفرسے ولگ پ  رپ فعض دحثی یک تمہت ےہ فہ ازوخد ااحدثی انبےن ںیم دبانؾ ںی ایس رطح فہ
ولگ یھب پ  یک ارثک ااحدثی رکنم وہیت ںی ای طلغ رفاایت وت اےسی امتؾولوگں یک رفاایت وک مہ اینپ اتکب ںیم عمج ںیہن رکںی ےگ ۔
االطصحاوصؽدحثیںیمرکنماسصخشیکدحثیوکےتہکںیوجہقثافراکلمالحفظرافویںیکرفاتییکالخػرفاتیرکےایاؿ
ااحدثی یک یسک وماتقف ہن وہسپ بجاسیک ااحدثی ںیم ےس ارثک ایسرطح وہں وت فہ رتمفک ادحلثی وہاگ افر اسیکرمفایت
دحمنیث ےک زند ک اقلب وبقؽ افر اقلب ل ںیہن وہںیت اس مسق ےکدحمنیث ںیم ےس دبعاہلل نب رحمرییحی نب ایب اہسین رجاح نب
اہنمؽ اوب اوطعلػ افر ابعد نب ریثک افر نیسح نب دبعاہلل نب ریمضہ افر رمع نب ابہصؿ فریغہ افر اؿ یک لثم دفرسے رضحات رکنم
دحثیرفاتیرکےنفاےلںیسپمہاؿولوگںیکرفاایتںیہنالےتافرہنیہاؿںیموغشمؽوہےتںیویکہکنالہملعاکمکحےہ
افر وج اؿ ےک ذمبہ ےس ولعمؾ وہافہ  ہ ےہہک وج رافی اینپ رفاتی ںیمرفتمد وہنکیلاسیک ضعب رفاایت وک ضعب دفرسے ہقث
افر افحظ رافویں ےن یھب رفاتی ایک وہ افر یسک دحثی ںیم اس یک وماتقف یک وہ بج  ہ یرط اپیئ اجےئ رھپ اس ےک دعب فہ رفتمد
رافی اینپ رفاتی ںیم ھچک اافلظ یک زایدیت رکات ےہ پ  وک اس ےک دفرسے اعمرصنی ےن رفاتی ںیہن ایک وت اس یک زایدیت وبقؽیک
اجےئیگنکیلارگمتیسکوکدوھکیہک فہزرہیےسیجرزرگصخشےسرفاتیرکےناک دصرکےسجےکاشرگدریثکدعتادںیماحظف
فنقتمںیوجاسیکافردفرسفںیکدحوثیںوکرفاتیرکےتںیایاشہؾنبرعفہےسیھبرفاتیرکےنفاولںیکدعتادتہبزایدہ
ث
ےہ اؿ دفونں دحمی یک رفاایت الہ ملع ےک اہں تہب وہشمر افر یلیھپ وہیئ ںی اؿ ےک اشرگدفں ےن یھب اؿ یک ارثک رفاایت وک

ابالافتؼرفاتیایکےہسپارگوکیئدحمثاؿذموکرہابالدفونںدحمنیثےسایاؿںیمےسیسکا کےسایسیرفاتیاکرافیوہسج
رفاتی وک اؿ ےک اشرگدفں ںیم ےس یسک ےن ایبؿ ہن ایک ےہ افر  ہ رافی اؿ رافویں ںیم ےس یھب ںیہن وج حیحص رفاایت ںیم اؿ ےک
وہشمر اشرگدفں اک یر ک راہ وہ وت اس مسق ےک رافی یک دحثی وک وبقؽ رکان اجزئ ںیہن اہلل یہ رتہب اجےنن فاال ےہ ۔ مہ ےن رفاتی
دحثی ےک ہلسلس ںیم دحمنیث ےک ذمبہ وکایبؿ رک دای ےہ اتہک وجولگ اوصؽ رفاتی دحثی ےس انفافق ںی اؿ وک یھب ادتبایئ
ولعمامت احلص وہاجںیئ پ  وکوت قیدی اجےئولوگں ںیم ےس افر مہرقنعبیاس وک یر افرفاضتح ےسایبؿ رکںی ےگ ارگ اہلل
ےن اچاہ اس اتکب ےک ےئک اقمامت ںیم ہللعم اابخر ےک ذرک ےک ومعق رپ بج فہ اےنپ اقمامت ںیم لںیئ یگ افر اہجؿ یرح رکان افر
فاضتحرکانانمبسوہ اگ۔اےاشرگدزعسی!اؿامتؾذموکرہابالابوتںےکدعباہللاعتیلھجترپرمحرکےارگمہربےاکربال ہن
دےتھکیوجفہرکرےہںیینعیفہدحمثحیحصافروہشمررفاتیرپاافتکںیہنرکاتافرفہاےنپیجںیمدحمثانبوہاےہاےسیصخشرپالزؾ
ےہ ہک فہ فیعض افر رکنم ااحدثی وک لقن ہن رکے افر رصػ اںیہن اابخر وک لقن رکے وج حیحص افر وہشمر ںی پ  وک رعمفػ ہقث
ولوگںےناچسیئ افراامتن ےکاسھتاسرعمتفافرارقارےکدعبرفاتیایکےہاؿیکایبؿرکدہارثکرفاایتوج انولعمؾارفادیک
ے
رطػوسنمبںی رکنمافر ریغوبقمؽںیافراےسیولوگںےس رمفی ںیپ  یک ذمتملتمةادحلثیںیم ےس امکلنباسن ہبعش
نب اجحج ایفسؿ نب ہینیع ییحی نب دیعس ااطقلؿ افر دبعارلنمح نب دہمی فریغ مہ ےن یک ےہ بج لاسؿ وہ ایگ مہ رپ ریتی وخاشہ اک
وپرارکانحیحصااحدثییکزیمتافرلیصحتےکاسھتنکیلایسفہجےسوجمہےن ایبؿیکہکولگرکنمرفاایتوکفیعضافروہجمؽاانسد
ےسرفاتیرکےتںیافروعاؾوکانسےتںیپ ںیمویعبیکناچہؿیکایلتقںیہنوتامہرےولوگںرپریتےوساؽوکوجابدانی
لاسؿوہایگ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اقثتےسرفاتیرکےنےکفوجبافروھجےٹولوگںیکرفاایتےکرتکںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
راوی :

حسیث 2

َ
َ
ت َو ََٕٔيَ ٔ١ضا َو ٔث َٕا ٔ
ُع َٓ اَّ ٜت ِ١ئيزَ بَي ِ َن َظ ٔحيحٔ اِّ ٜز َوا َیا ٔ
ت ا٥َّ ٜأٔٔٝي َن ََ ٜضا
َوا ِوَ ٢َِ ٝو َِّ َٕ َ
ک اهَّللُ َت َىال َی أ َّ ٧ا َِ ٜوا ٔج َِ َول َی کُ ِّٞأ َح ٕس َ َ

َّ
َ
ُع َٓ ٔظ َّح َة ََ ٠دارٔ ٔجطٔ َو ِّ
اَ ٥ِ ٠ٔ ٧ضا َو ِ٦
اٜس َت َار َة فٔی َ٤أٔٔٝيطٔ َوأَ ِ ٧یَ َّتق ٔ َی َٔ ٥ِ ٠ضا َ٠ا ک َ َ
ٔ ٦ِ ٠ا َِّ ١ُ ٜت َضٔ١ي َن أ َِِ ٧ل َی ِزو ٔ َی َٔ ٥ِ ٠ضا إِٔل َ٠ا َ َ
َ ٞول َی أَ ََّّ ٧أ ٜذی ُٔ ِ٥َ ٝا َٔ ٦ِ ٠ص َذا ص َُو َّ
ی ٦ِ ٠ٔ ٦أَصِ ٔ ٞا ِٜب ٔ َس ًٔ َو َّ
و٠َ ٧ا َخا َُ َّ ٜط َٔ ِو ُ ٟاهَّللٔ َج َّٞ
أَصِ ٔ ٞاُّ ٜت َض َٔ ٢وا َِ ١ُ ٜىأ ٔ ٤س َ
اٜسٜٔي ُ
اَٜلز ُٔ ٣زُ َ

ی ٦آ َُ٥٠وا إ ٔ َِ ٧جائََِ ٢ِ ُٙاَ ْٖٔ ب ٔ ََ ٥بإٕ َِتَب َ َّيُ٥وا أَ ُِ ٧ت ٔعيبُوا َٔ ِو ّ٠ا ب ٔ َح َضا َٕ ٜة َِت ُِعب ٔ ُحوا َول َی َ٠ا ِ ََى ِٝت َُِ٤ ٢از ٔ ٔ٠ي َن
َک ُظ َیا أَ ُّی َضا َّأ ٜذ َ
ذٔ ِ ُ
ََکَ٤ا َٔ ٦ِ ٠ص ٔذظ ٔ
َو َٔا ََ ٟج َّ ٞث َ َ٥ا ُُ ُظ َٔ ٦ِ ١َّ ٠تزِ َؼ ِو َُّ ٦ِ ٠ٔ ٧
اٜص َض َسا ٔ
ِ َو َٔا ََ ٟوزَّ َو َج ََّ ٞوأَ ِشض ٔ ُسوا َذ َو ِی َو ِس ََٕ ِ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ٔ ٟس َّ ٟب ٔ َ١ا ذ َ ِ

َار َٗ َِ ٠ى َ٥ا ُظ َِ ٠ىى َي َّ
اٜص َضا َزة ٔ فٔی
ِاْل ٔ
ی أَ ََّ ٧خبََْ ا َِّٜاَ ٖٔٔ ََأ ٔ ْق ٌَيُِْ َِٕ ٠بُو َٕ ٟوأَ ََّ ٧ش َضا َز َة ٌَي ِْ ٔا َِ ٜى ِس ِٔ ٠َ ٟززُو َز ْة َوا َِ ٜدبَُْ َوإ ٔ َِ ِ ٧
اَ ٧خبَُْ ا َِّٜاَ ٖٔٔ ٌَي ِ َْ َِٕ ٠بُو ٕ ٟو ٔ َِ ٥س أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜى١َ َ٘ ٢ِٔ ٝا أَ ََّ ٧ش َضا َز َت ُط
َب ِى ٔؾ ا ُِ ٜو ُجوظ ٔ َِ َٕ ِس َی ِح َتَ ٔ١ىا ٔ ٧فٔی أَ ِومَ َٔ ٠َ ٢ىأ٤يض ٔ َ١ا إٔذِ ک َ َ
ُقآ َٔ ٧ول َی َ٤فِ ٔی َخبَْ ٔا َِّٜاَ ٖٔٔ َوص َُو
اٜس َُّ ٥ة َول َی َ٤فِ ٔی رٔ َوا َیةٔ ا ِٔ َ ٥ِ ١ُ ٜ
َِ ٠ز ُزو َز ْة و ٔ َِ ٥س َجٔ١يىٔض ٔ َِ ٢و َز َِّ ٜت ُّ
ْک ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِخ َبارٔ َ٘ َِ ٥حو ٔ َز َِل َٔ ٜة ا ِِ ُ ٜ
ور َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝح َّس َث َوىِّي ب ٔ َحس ٕ
ٔیث یُ َزی أَُ َّ ٤ط َ٘ ٔذ ْب َِ ُض َو أَ َح ُس ا ِٜکَاذٔبٔي َن
الِ َثَزُ ا ِِ ١َ ٜص ُض ُ
ایدروھک ایدروھک!اہلللپ وکوت قیدےرہا کدحمثرپوجحیحص افرریغحیحصااحدثیںیم ناچہؿراتھکےہ ہقثافرریغ ہقثرافویں یک

رعمتف راتھک وہ فابج ےہ ہک فہ رصػ ایسی رفاایت ذرک رکے پ  یک اانسد حیحص وہں افر اؿ ےک رافویں ںیم ےس وکیئ رافی یھب
وھجٹےسمہتمدبیتعافراخمفلتنسہنوہاؿاکبیعافشہنوہاوہامہرےاسوقؽیکدلیلایسیالزؾےہہکاساکاخمفلںیہنفہ
اہللابترکفاعتیلاکوقؽؤمونمارگوکیئدبرک داراہمترےاپسوکیئ ربےلرکلےئوتوخبقیقحترکایلرکفابمدایسکوقؾوکانداینےس
اصقنؿاچنہپدفرھپ متوکاےنپےیکرپاندؾوہانڑپےزیناراشدرابینےہوجاہمترے دنسدیہوگاہوہں زیناراشدابریےہ اؿولوگںوک
وگاہ انبؤ وج اعدؽ وہں  ہ لایت اس ابت رپ دالتل رکیت ںی ہک افقس یک  رب ریغ وبقمؽ ےہ افر وج صخش اعدؽ ہن وہ اس یک وگایہ
رمدفد ےہ دحثی ایبؿ رکےن افر وگایہ دےنی ںیم ارگہچ ھچک رفؼ ےہ رگمدفونں ا ک ڑبے ینعم ںیم رتشمک ںی ویکہکن افقس یک
رفاتیایسرطحدحمنیثےک زند کرمدفدےہ سجرطح اعؾولوگں ےکزند کاس یک وگایہریغوبقمؽےہافر دحثیدالتل
رکیت ےہ اس ابت رپ ہک رکنم اک رفاایت ایبؿ رکان درتس ںیہن سج رطح رقلؿ دیجم ےس  رب افقس اک ریغ ربتعم وہان اثتب ےہ افر فہ
دحثی فیہ ےہ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رہشت ےک اسھت وقنمؽ ےہ ہک سج ےن ملع ےک ابفوجد وھجیٹ دحثی وک
ریمیرطػوسنمبایکفہوھجوٹںںیمےسا کوھجاٹےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اقثتےسرفاتیرکےنےکفوجبافروھجےٹولوگںیکرفاایتےکرتکںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 3

راوی :

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو ِ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَب ٔی َِ ٜيل َی َو َِ ١ُ ََ ٦ز َة بِ ُٔ ٦ج َِ ٥س ٕب ح و
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

اَ ٧و َِ ٦حبٔيِٕ َو ِِ ٠َ ٦ي ُ١و ٔ ٧بِ ٔ ٦أَبٔی َشبٔيِٕ َو ِ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة أَي ِّؽا َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو َُّ َِي َ

ک
بِ ُٔ ٦ش ِى َب َة َٔ َاِل َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝذََ ٔ ٜ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک ،ہبعش،مکح،دبعارلنمح نبایب ،یل ،ہرہنب بدب،ح،اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ہبعش ،ایفسؿ ،،بی ،
ومیمؿ،ایببیبش،ریغمہنبہبعشاسرفاتیوکاامؾملسمےناینپدفاانسدےکاسھتدیسانریغمہنبہبعشافردیسان ہرہنب بدبےس
رفاتیایکےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرپوھجٹابدنےنھیکیتخسےکایبؿںیم...
ابب  :دقمہمملسم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرپوھجٹابدنےنھیکیتخسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
راوی :

حسیث 4

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا ٌُ َِ ٥س ْر َو ُِ ٦ش ِى َب َة ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ط أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َوًّ ٔ ٝيا َرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط َی ِد ُف ُِ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
ِحا ٕ
َج ِى َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٦
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل َتٔ ِٙذبُوا َول َ َّی َِإُٔ َّ ٤ط َ ٦ِ ٠یَٔ ِٙذ ِب َول َ َّی یَٔٝخِ اَ ٥َّ ٜار

اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،دمحمنبینثم،انب اشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمر،ر یعنبرحاشےتہکںیہکاسےنانسرضحتیلع
ےن دفراؿ ہبطخ ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ھجم رپ وھجٹ تم ابدنوھ وج صخش ریمی رطػ وھجٹ
وسنمبرکےاگفہمنہجںیمداہ وہاگ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرپوھجٹابدنےنھیکیتخسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 5

راوی :

َ ٞي ِىىٔي ابِ َُ ٦و ََّ ٝي َة َو َِ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ ُٔ ٦ظ َض ِيِٕ َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟإ َّٔ٤طُ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ََ ٜي ُِ ٥َ ١ىىٔي أَ ِ ٧أ ُ َح ِّسثََ ٢ِ ُٙحسٔی ّثا َ٘ثٔي ّْا أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٦ِ ٠َ ٟت َى ََّ ١س َول َ َّی َ٘ ٔذ ّبا َِ َِ ٝيت ََب َّوأِ ََ ِٕ ٠ى َس ُظ ٔ٦ِ ٠

ا٥َّ ٜارٔ

زریہنبرحب،اامسلیعنبہیلع،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکےھجممتےسرثکبتااحدثیایبؿ
رکےن ےس رصػ  ہ زیچ امعن ےہ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامیئ وج صخش دمعا ھجم رپ وھجٹ وبےل فہ اانپ ناکھہن منہج ںیم
انبےل۔

رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرپوھجٹابدنےنھیکیتخسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 6

راوی :

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦وب َ ِي ٕس ا ٍُِ ٜبَْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو ِ ٦أَبٔی َح ٔعي ٕن َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی

اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ٘ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝذ َب َول َ َّی َُ ٠ت َى ِّّ ١سا َِ َِ ٝيت ََب َّوأِ ََ ِٕ ٠ى َس ُظ ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ

دمحمنبدیبعربنعی،اوبوعاہن ،اوبنیصح،اوباصحل،رضحت اوبرہریہےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےناراشدرفامای
وجصخشاجؿوبھجرکریمیرطػوھجیٹابتیکةسنرکےفہاانپناکھاندفزخںیمانبےل۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرپوھجٹابدنےنھیکیتخسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 7

راوی :

يى َة َٔا َ ٟأَ َت ِي ُت ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُ ٦وُب َ ِي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ َُ ٦رب ٔ َ

َوا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ أَ ٔ٠يُْ ا ِلُٙو َِ ٔة َٔا ََٕ َِ ٟا َ ٟا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإ ٔ َّٔ َ٘ ٧ذ ّبا َول َ َّی َِ ٜي َس َ٘ َٔ ٙذ ٕب
َول َی أَ َح ٕس ِ َََ َ٘ ٦ِ ١ذ َب َول َ َّی َُ ٠ت َى ِّّ ١سا َِ َِ ٝيت ََب َّوأِ ََ ِٕ ٠ى َس ُظ ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،دیعسنبدیبع،رضحتیلعنبرہعیبےسرفاتیےہہکاوہنںےناہکہک ںیمدجسمںیملایافراؿدونںاریم
وکہفریغمہنبہبعشےھتریغمہےناہکہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرفامےتوہےئانسہکھجمرپوھجٹااسیںیہناسیج
ہکیسکافررپوھجٹابدنانھوجھجمرپدمعاوھجٹابدناتھےہفہاانپناکھہنمنہجںیمانبےل۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرپوھجٹابدنےنھیکیتخسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 8

راوی :

َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َّ
يى َة الِ َ ََس ِّٔی
اٜس ِىس ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕأَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِ َٔ ٦ي ٕس الِ َ َِس ُّٔی َو َِ ٦ول ٔ ِّی بِ َٔ ٦رب ٔ َ
َک إ ٔ َّٔ َ٘ ٧ذ ّبا َول َ َّی َِ ٜي َس َ٘ َٔ ٙذ ٕب َول َی أَ َح ٕس
َو ِ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔبِ ُٔ ٦ش ِى َب َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ

یلعنبرجحدعسی،یلعنبرہسم،دمحمنبسیقادسی،یلعنبرہعیبادسی،ریغمہنبہبعشا کدفرسیدنساامؾملسمےنایبؿرفامیئ
ےہہکرضحتہبعشیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےسایبؿرفامےتںینکیلانیم اؿذکانیلعسیلککڈبیلعادحےکاافلظذرک ںیہن
ےئک۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقیقحترہینسوہیئابتایبؿرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :دقمہمملسم
البقیقحترہینسوہیئابتایبؿرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 9

راوی :

َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ ا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی َٔاِلَ
ِ
َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ُِ ٦خب َ ِي ِٔ بِ َٔ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َِ ٦حّ ِٔغ بِ َٔ ٦و ٔ
اظ َٕٔ ٢ا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ٘ ٢َ ٝفَی بٔا ِ١َ ٜزِ ٔ

َ٘ ٔذبّا أَ ِ ٧یُ َح ِّس َث بٔکُ٠َ ِّٞا َََ ٔ١ي

دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی  ،دمحم نب ینثم  ،دبعارلنمح نب دہمی ،ہبعش  ،بیبخ نب دبعارلنمح  ،صفح نب اعمص  ،رضحت اوبرہریہ ےس
رمفیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییسکصخشےکوھجاٹوہےنےک ےئیہیاکیفےہہکفہرہینسوہیئابتوکایبؿرک
دے۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
البقیقحترہینسوہیئابتایبؿرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
راوی :

حسیث 10

اظ َٕ ٢و ِ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ َُ ٦حّ ِٕغ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ُِ ٦خب َ ِي ِٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َِ ٦حّ ِٔغ بِ َٔ ٦و ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ک
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث ٔ ٞذََ ٔ ٜ
اوبرکب نب ایب ہبیش  ،یلع نب صفح ،ہبعش  ،بیبخ نب دبعارلنمح  ،صفح نب اعمص  ،اوبرہریہ دیسان اوبرہریہ ےس ایس رفاتی یک لثم
دحثیایبؿیکےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
البقیقحترہینسوہیئابتایبؿرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 11

راوی :

اب َرِض َٔي اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا صُصَ ِي َْ ٢و َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧اٜت َّ ِي ٔ ِّ
ا ٧اِ ٥َّ ٜضس ِّٔی َٔا ََٔ ٟا َ ٟوُ َ١زُ بِ ُ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
ِم َو ِ ٦أَبٔی وُ ِث ََ ١

ِ ٔ ٦ِ ٠ا ِلٔ َٙذ ٔب أَ ِ ٧یُ َح ِّس َث بٔکُ٠َ ِّٞا َََ ٔ١ي
َو ُِ ٥ط ب ٔ َح ِس ِٔ ا ِِ ١َ ٜز ٔ

ییحی نب ییحی  ،میشہ  ،امیلسؿ یمیت  ،رضحت اوب امثعؿ دہنی ےس رمفی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن رفامای رہ ینس وہیئ ابت وک ایبؿ
رکدانییہلدیمےکوھجےٹوہےنےک ےئاکیفےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم

البقیقحترہینسوہیئابتایبؿرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 12

راوی :

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
َس ٕح َٔا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا ََٔ ٟا َ ٟلٔی َ٠اْ ٔ ٜک ا ِو ٢َِ ٝأَُ َّ ٤ط
اٜفاصٔز ٔأَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ِٔ َ ٦
َِ ٜي َس َي ِس ََ ٢ُ ٝر ُج َْ ٞح َّس َث بٔکُ٠َ ِّٞا َََ ٔ١ي َو َِل یَُٙو ُ ٧إ ٔ َ٠ا ّ٠ا أَبَ ّسا َوص َُو یُ َح ِّس ُث بٔکُ٠َ ِّٞا َََ ٔ١ي
اوباطرہادمحنبرمعفنبدبعاہللنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رضحتاامؾامکلےنرفامایاجؿےلاسابتوکہکوجصخشرہینسوہیئ
ابتوکایبؿرکدےفہیطلغےسوفحمظںیہنوہاتکسافرہنیہااسیصخشیھبکدتقماافراامؾنباتکسےہاساحؽںیمہکفہرہینسوہیئ
ابتوکایبؿرکدے۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
البقیقحترہینسوہیئابتایبؿرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 13

راوی :

ػ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح ََٔ ٦ٔ ١ا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو ِ ٦أَبٔی الِ َ ِح َو ٔ
ِ ٔ ٦ِ ٠ا ِلٔ َٙذ ٔب أَ ِ ٧یُ َح ِّس َث بٔکُ٠َ ِّٞا َََ ٔ١ي
َٔا َ ٟب ٔ َح ِس ِٔ ا ِِ ١َ ٜز ٔ

دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،اوبااحسؼ،اوباالوحص،دبعاہللنبوعسمدےسرمفیےہہکرہینسوہیئابتوکلقنرکدانییہلدیم

ےکوھجےٹوہےنےک ےئاکیفےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
البقیقحترہینسوہیئابتایبؿرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 14

راوی :

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ک
 ٞإ ٔ َ٠ا ّ٠ا يُ ِٕ َت َسی بٔطٔ َحًَّي یُ ِٔ ١س َ
ٔی َي ُٕوِلُ ِلَ َیُٙو ُ ٧اَّ ٜز ُج ُ
َو َِ ٦ب ِى ٔؾ َ٠ا َََ ٔ١ي
دمحمنبینثم،رضحتدبعارلنمحنبدہمیےنرفامایااسیااسنؿیھبکالقئادتقاءاامؾںیہننباتکسبجکتفہینسوہیئابوتںےساینپ
زابؿوکںیہنرفےکاگ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
البقیقحترہینسوہیئابتایبؿرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 15

راوی :

اس بِ َُ ٠ُ ٦ىاؤیَ َة َِ َٕا َ ٟإنِّٔی
َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا وُ َ١زُ بِ َُ ٦ول ٔ ِّی بِ َّٔ َٕ ٠ُ ٦سَ ٕ ٣و َِِ َُّ ٦ي َ
ا ٧بِ ٔ ٦حُ َسي ِ ٕن َٔا َََ ٟأ َ َٜىٔي إٔیَ ُ
ک
ََس َحًَّي أَِ٤م َُز ِ ٔ ََمي َوَ ١ِ ٔ ٝت َٔا َََ َِّ ٟىُِ ٝت َِ َٕا َ ٟل ٔ َی ا ِحّ َِن َول َ َّی َ٠ا أَُٔو َُ َٜ ٟ
َاْقأِ َول َ َّی َُ َور ّة َوِ ِّ ِ
أَ َرا َک َٔ ِس کََِ ّٔٝت بٔ ٔى ٢ِٔ ٝا ِِ ُ ٜ
ُقآ َٔ ِ ِ ٧
اک َوا َّ
ٜص َ٥ا َو َة فٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ َِإُٔ َّ ٤ط َٔ َّ١َ ٝا َح َََ ٝ١ضا أَ َح ْس إ ٔ َِّل ذَ َّ ٟفٔی َن ِّ ٔسطٔ َو ُ٘ ِّذ َب فٔی َحسٔیثٔطٔ
إٔیَّ َ
ییحی نب ییحی  ،رمع نب یلع نب دقمؾ  ،ایفسؿ نب نیسح ےس رمفی ےہ ہک ھجم ےس اایس نب اعمف ہ ےن وپاھچ ہک ریما امگؿ ےہ ہک مت
رقلؿےکاحلصرکےنںیمتہب تنحمرکےتوہوتریمےاسےنما کوسرتڑپوھافرایکسریسفتایبؿرکفاتہکںیماہمتراملعدوھکی
ایفسؿےناہکہکںیمےنااسییہایکاایسنباعمف ہےناہکریمیابتوکایدروھکہکاناقلباابتعرااحدثیایبؿہنرکانویکہکنسجےن
انشتعوکاایتخرایکفہصخشوخدیھباینپرظنںیمریقحوہاجاتےہافردفرسےولگیھباسوکوھجاٹےتھجمسںی۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
البقیقحترہینسوہیئابتایبؿرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 16

راوی :

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اب َو ُِ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اٜفاص ٔز ٔ َو َ ِ
اَ ٔ ٜ ٧ب ِىؽٔض ٔ ِِٔ ٢ت ِ َّ ٥ة
اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُت ِ َب َة أَ ََّ ٧و ِب َس اهَّللٔ بِ َِ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َٔا َ٠َ ٟا أََ ِ ٤ت ب ٔ َُ ١ح ِّس ٕث َٔ ِو ّ٠ا َحسٔی ّثا َِل َت ِبُ ٍُ ُٝط وُ ُٕوُ ُٜض ِ ٢إ ٔ َِّل ک َ َ
اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،دیساندبعاہللنبوعسمدےسرمفیےہہکبجمت
ولوگںےسایسیااحدثیایبؿرکفےگاہجںاؿیکوقعؽہنچنہپںیکسوتضعبولوگںےک ےئ ہہنتفاکابثعنباجےئیگینعیفہرمگاہ

وہاجںیئےگاس ےئرہصخشےساسیکلقعےکوماقفابترکےناچےئہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فیعضولوگںےسرفاتیرکےنیکیہنافررفاتیےکلمحتںیماایتحطےکایبؿںیم...
ابب  :دقمہمملسم
فیعضولوگںےسرفاتیرکےنیکیہنافررفاتیےکلمحتںیماایتحطےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 17

راوی :

وب َٔا َٟ
ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦یز ٔ َ
یس َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ََىٔي ُس بِ ُ ٦أَبٔی أَ ُّی َ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
اِ ٠ُ ٧س ٢ٔ ٔ ٝبِ َٔ ٦ي َسا ٕر َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َٔا ََ ََ ٟيُٙو ُ ٧فٔی
َح َّسثَىٔي أَبُو َصإ ٔ ٤ئ َو ِ ٦أَبٔی ُو ِث ََ ١
اس یُ َح ِّسثُو٠َ ٢ِ َُٙ٤ا َ ٢َِ ٜت ِس َُ ١ىوا أَْمُتْن َو َِل آبَا ُُ ُ٘ َِِ ٢إٔیَّا ُ٘ َِ ٢وإٔیَّاص ُِ٢
ٔٔ
آِخ أ ُ ًَّٔ٠ي أُْ َ ٤

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،زریہ نب رح ب  ،دبعاہلل نب سیدی ،دیعس نب ایب اویب  ،اوباہین  ،اوبامثعؿ ملسم نب اسیر ،رضحت اوبرہریہ ایبؿ
رفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایریمیاتمےکاریخزامےنںیماےسیولگوہںےگوجمتےسایسی
ااحدثیایبؿایکرکںیےگپ وکہنمتافرہن یہاہمترےلابؤادجادےناسےسےلہپانسوہاگذہلااؿولوگںےسسجدقروہےکسدفر
رانہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 18

راوی :

َشیِ ٕح
ِح ََ َٝ ٠ة بِ ٔ ٦و َِٔ ١ز َ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ َ ٦
َح َّسثَىٔي َ ِ
ا ٧اُّ ٜتحٔي ٔي ُّي َٔا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبُو ُ َ
یس َي ُٕو ُ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ُِ ٠س ٢ُ ٔ ٝبِ َُ ٦ي َسا ٕر أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َشاح ٔي َ ٞبِ ََ ٦یز ٔ َ
أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َ َ
و ٧یَأِتُو ٦ِ ٠ٔ ٢ِ َُٙ٤الِ َ َحاز ٔیثٔ ب ٔ َ١ا َ ٢َِ ٜت ِس َُ ١ىوا أَْمُتْن َو َِل آبَا ُُ ُ٘ َِِ ٢إٔیَّا ُ٘ َِ ٢وإٔیَّاص ُِِ ٢لَ
َو ََ َّ ٢َ ٝیَُٙو ُ ٧فٔی ٔ ٔ
وَّ َ٘ ٧ذاب ُ َ
آِخ اٜزَّ َ٠ا َٔ ٧ز َّجاَ ُٜ
ُي ٔؽ ُّٝوَ ٢ِ َُٙ٤و َِل َي ِّتُٔ٥و٢ِ َُٙ٤

ت
رحہلم نب ییحی  ،دبعاہلل نب رحہلم نب رمعاؿ جین ییی  ،انب فبہ  ،اوبیرحی ،یرالیح ،ملسم نب اسیر ،رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںی
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای لرخ زامہن ںیم وھجےٹ داجؽ ولگ وہں ےگ اہمترے اپس ایسی ااحدثی الںیئ
ےگپ وکہنمتےنہناہمترےلابؤادجادےنانسوہاگمتاےسیولوگںےسےچبرانہابمدافہںیہمترمگاہافرہنتفںیمالتبمہنرکدںی۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 19

راوی :

َح َّسثَىٔي أَبُو ََىٔي ٕس الِ َ َش ُّخ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو ِ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ بِ َٔ ٦راِ ٔ ٕي َو َِ ٦وا ٔ٠ز ٔبِ َٔ ٦و َب َس َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ

إ ٔ ََّّ ٧
ُ ٥ِ ٠ٔ ٞض ِ٢
 ٞفٔی ُظ َورة ٔ اَّ ٜز ُج ََٔ ِ ٞيأتِ ٔی ا ِِ َٕ ٜو َُ َِ ٣ي َح ِّسث ُ ُض ِ ٢بٔا َِ ٜحسٔیثٔ ٔ ٦ِ ٠ا ِلٔ َٙذ ٔب َِ َي َت َ َّ
ُوََ ِ ٧ي ُٕو ُ ٟاٜزَّ ُج ُ
اَ ٔ ٜ ٧ي َت ََّ ١ث ُ
َفٔ َ
اٜص ِي َف َ
ُع ُٓ َو ِج َض ُط َو َِل أَ ِزرٔی َ٠ا ا َِ ُ١طُ یُ َح ِّس ُث
ََِ ٔ١ى ُت َر ُج َّل أَ ِ ٔ
اوبدیعس اجش  ،فعیک ،اشمع  ،بیسم نب راعف  ،اعرم نب دبعہ  ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ایبؿ رفامےت ںی ہک اطیشؿ ااسنین لکش
فوصرتںیموقؾےک اپسلرکاؿےسوکیئوھجیٹابتہہکداتیےہولگرشتنموہےتںیاؿںیمےسا کلدیماتہکےہہکںیمےن
اےسیلدیمےسانس ہابتینسےہسجیکلکشےسفافقوہںنکیلاساکانؾںیہناجاتن۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 20

راوی :

اػ
س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜى ٔ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخبَََْ ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ـَا ُو ٕ
س ُ ِْقآّ٤ا
َٔا َ ٟإ ٔ َّ ٧فٔی ا َِ ٜب ِ ٔ
َح َش َياـٔي َن َِ ٠س ُحوّ َ ٤ة أَ ِو َث َٕ َضا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧یُو ٔش ُ
ُقأَ َول َی ا٥َّ ٜا ٔ
ک أَ َِ ٧ت ِ ُ
ْخ َد َِ َت ِ َ
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ  ،رمعم  ،انب اطؤس  ،اطؤس ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص رفامےت ںی ہک دنمسر ںیم تہب ےس ایشںیط
رگاتفر ںی پ  وک رضحت امیلسؿ ےن رگاتفر ایک ےہ رقبی ےہ ہک اؿ ںیم ےس وکیئ اطیشؿ لکنلےئ افر ولوگں ےکاسےنمرقلؿ
ڑپےھ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 21

راوی :

ٔيس أَ ِخب َ ََْ٤ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦وبَّاز ٕ َو ََىٔي ُس بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو الِ َ ِش َىثٔ ُّي َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و َي ِي ََ ٥ة َٔا َََ ٟى ْ
س وُ ِس َ ٔ ٜحسٔیثٔ
س َي ِىىٔي بُصَ ي ِ َْ بِ َِ َ٘ ٦ىِٕ َِ َح َى َ ٞیُ َح ِّسث ُ ُط َِ َٕا َُ َٜ ٟط ابِ َُ ٦وبَّا ٕ
س َٔا ََ ٟجا َِ َص َذا إلٔ َی ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ُح َحيِْ ٕ َو ِ ٦ـَا ُو ٕ
َّ
ُ
َ
َ
ْک َت
ُعِ َِت َحسٔیثٔي کُُ ٝط َوأَِ َ ِ ٤
َ٘ َذا َو َ٘ َذا ِ ََىا َز َُ ٜط ث ََّ ٢ح َّسث َ ُط َِ َٕا َُ َٜ ٟط وُ ِس َ ٔ ٜحسٔیثٔ َ٘ َذا َو َ٘ َذا ِ ََىا َز َُ ٜط َِ َٕا َُ َٜ ٟط َ٠ا أ ِزرٔی أ َ َ
َّ
س إَّٔ٤ا ُ٘ َّ٥ا َ ُ ٤ح ِّس ُث َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذِ ٢َِ ٜ
ُعِ َِت َص َذا َِ َٕا َُ َٜ ٟط ابِ َُ ٦وبَّا ٕ
َص َذا أَ ِ ٣أَِ َ ِ ٤
ْک َت َحسٔیثٔي کُُ ٝط َو َ َ
اس اٜعَّ ِى َِ َو َّ
اٜذُٜو ََ ٟت َز ِ٘ َ٥ا ا َِ ٜحس َ
ٔیث َو ِ٥طُ
َی ٦ِ ُٙیَُ ِٙذ ُب َوَِ ٝيطٔ َِ َ١َّ ٝا َر٘ ٔ َِ اُ ٥َّ ٜ
ثش ث
دمحمنبابعد،دیعسنبرمع،ا عیی،انبہنییع،دیعس،ایفسؿ،اشہؾ،ریجح،رضحتاطؤسرفامےتںیہک ریشنب بعدبعاہللنبابعس
ےکاپسلےئافراؿےسااحدثیایبؿںیکانبابعسےن ریشوکاہکہکالفںالفںدحثیدرہاؤ ریشےناؿااحدثیوکدرہاایرھپ
ھچکافرااحدثیایبؿںیک انبابعسےناسوک اہکہک الفںالفںدحثیوکدفابرہدرہاؤ ریش ےنفہااحدثیرھپدرہا دنیافررعض
ایکہک ےھجمولعمؾںیہنہک لپ ےنریمیایبؿرکدہبس ااحدثییکدصتقییک ےہای ذکتبییکےہ پ وکلپ ےندرہاایرضحت
انبابعسےنرفامایہکمہےنزامہنںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسدحثیایبؿایکرکےتےھتبجلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسرپوھجٹںیہنابدناھاجاتاھترھپبجولگایھچافرربیراہرپےنلچےگلوتمہےنااحدثیایبؿرکانوھچڑدںی۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 22

راوی :

س َٔا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا ُ٘ َّ٥ا ِ َ ٤حّ َُن
س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ـَا ُو ٕ
ٔیث َوا َِ ٜحس ُ
ا َِ ٜحس َ
ات و َح َّسثَىٔي أَبُو
ٔیث یُ ِحّ َُن َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ َّ٠ا إٔذِ َر٘ٔبِت ُِ ٢ک ُ ََّ ٞظ ِىِٕ َو َذُٜو ََٕ ِ ٟض ِي َض َ
وب ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُُ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ ا ِِ ٍَ ٜي ََلن ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َوا ٔ٠ز ٕ َي ِىىٔي ا َِ ٜى َٕس َّٔی َح َّسثَ َ٥ا َربَ ْاح َو ِِ َٔ ٦ي ٔس بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َو َِ ٠ُ ٦حاصٔ ٕس َٔا َٟ
أَ ُّی َ
س َِ َح َى َ ٞیُ َح ِّس ُث َو َي ُٕو َُٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َجا َِ بُصَ ي ِ ْْ ا َِ ٜى َسو ٔ ُّی إلٔ َی ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س َ٠الٔی َِل أَ َرا َک َت ِس َُ ١ي َ ٔ ٜحسٔیثٔي
س ِلَ یَأ ِ َذ َُ ٔ ٜ ٧حسٔیثٔطٔ َو َِل یَ ُِ ٥مزُ إَِٔ ٜيطٔ َِ َٕا َ ٟیَا ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َِ ٢َ ٝح َى َ ٞابِ َُ ٦وبَّا ٕ
س إَّٔ٤ا ُ٘ َّ٥ا ََّ ٠ز ّة إٔذَا ََِ ٔ١ى َ٥ا َر ُج َّل َي ُٕو َُٔ ٟا َٟ
ک َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َِل َت ِس َُ ١ي َِ َٕا َ ٟابِ َُ ٦وبَّا ٕ
أ ُ َح ِّسث ُ َ
اس اٜعَّ ِى َِ َو َّ
اٜذ ُٜو َ٢َِ ٜ ٟ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝابِ َت َس َر ِت ُط أَبِ َع ُ
ارَ٤ا َوأَ ِظ ٍَ ِي َ٥ا إَِٔ ٜيطٔ بٔآذَا٥َ ٔ ٤ا َِ َ١َّ ٝا َر٘ ٔ َِ اُ ٥َّ ٜ
س إ ٔ َِّل َ٠ا َن ِىز ٔ ُٓ
َ٤أ ِ ُخ ِذ ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤس،اطؤس،رضحتانبابعسایبؿرکےتںیہکمہدحثیایدایکرکےتےھتافرروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسیکااحدثیایدیکاجیتںیھتنکیلبجمترہایھچافرربیراہرپ ےنلچےگلوتاباامتعدافراابتعرمتخوہایگافرمہ
ےناس نفوکوھچڑدای۔ اوباویب،امیلسؿ نبدبعاہلل الیغین،اوباعرم،دقعی ،رابح ،سیقنبدعس،رضحتاجمید ایبؿرفامےتںی
ہک  ریش نب  بع دعفی انب ابعس ےکاپس لےئ افر ااحدثیایبؿ رکان یرفع ںیک افر اہکہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن
ویں رفامای نکیل انب ابعس ےن ہن اس یک ااحدثی وغر ےس ںینس افر ہن یہ اس یک رطػ داھکی  ریش ےن رعض ایک اے انب ابعس ! ایک
ابتےہہکںیملپےکاسےنمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکااحدثیایبؿرکراہوہںافرلپ ےتنںیںیہن؟رضحتانب
ابعسےنرفامایہکا کفہفتقاھتہکبجمہیسکےس ہ ےتنہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوتامہریاگنںیداتعفےب
اایتخر اس یک رطػ پ  اجںیت افر وغر ےس اس یک دحثی  ےتن نکیل بج ےس ولوگں ےن فیعض افر رہ مسق یک رفاایت ایبؿ رکان
یرفعرکدںیوتمہرصػایسدحثیوکنسےتیلںیسجوکحیحصےتھجمسںی۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
فیعضولوگںےسرفاتیرکےنیکیہنافررفاتیےکلمحتںیماایتحطےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 23

راوی :

َح َّسثَ َ٥ا َزا ُو ُز بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو َّ
س أَ َِأَُ ُٜط أَ َِ ٧یِٙت َُِ لٔی
اٜؽي ُِّّي َح َّسثَ َ٥ا َ٤اِ ٔ ُي بِ ُُ ٦و ََ ١ز َو ِ ٦ابِ ٔ ٦أَبٔی َُِ ٝ٠ي ََ ٙة َٔا ََ٘ ٟت َِب ُت إلٔ َی ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ِ َول ٔ ٕٓی َِ َح َى ََ ٞیِٙت ُُِ
٘ ٔ َتا ّبا َویُ ِدف ٔی َوىِّي َِ َٕا ََ ٟوَْ ٜس ٔ َ ٤
اظ ْح أََ٤ا أَ ِخ َتا ُر َٜطُ الِ ُ َُ ٠ور ا ِخت َٔي ّارا َوأ ُ ِخف ٔی َو ِ٥طُ َٔا َََ ِ ٟس َوا بٔ َٕ َؽا ٔ
ُٔ ٥ِ ٠ط أَ ِش َيا َِ َویَ ُ١ز بٔطٔ َّ
وَ ٧ؼ َّٞ
اٜص ِي ُئ ِ ََي ُٕو َُ ٟواهَّللٔ َ٠ا َٔ َضي ب ٔ َض َذا َول ٔ ٌّی إ ٔ َِّل أَ ِ ٧یََ ُٙ
ُّ

داؤدنبرمعفیبض،انعفنبرمع،انبایبملبکہایبؿرفامےتںیہکںیمےنانبابعسوکاھکلہکریمےاپسھچکااحدثیوھکلارکوپدیشہ
وطر رپ وجھبادف انب ابعس ےن رفامای زلاک ریخ وخاہ دنی ےہ ںیم اس ےک  ےئ ااحدثی ےک ےھکل وہےئ ذریخہ ںیم ےس حیحص ااحدثی وک
بختنم رکفں اگ افر اپھچےن یک ابںیت اپھچولں اگ رھپ انب ابعس ےن دیسان یلع ےک ےلصیف وگنماےئ افر اؿ ںیم ضعب ابںیت ےنھکل ےگل افر
یضعب ابوتں وک دھکی رک رفامےت اہلل یک مسق یلع ےن  ہ فیضلبہ ںیہن ایک ارگ ایک ےہ وتفہ کٹھب ےئگ ںی ینعی ولوگں ےن ہلصیف اجت یلع ںیم
طلخطلمرکدایےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
فیعضولوگںےسرفاتیرکےنیکیہنافررفاتیےکلمحتںیماایتحطےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 24

راوی :

اب ِ ٔيطٔ َٔ َؽا ُِ
س ب ٔ َٔ ٙت ٕ
س َٔا َ ٟأتُ َٔی ابِ َُ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ٔ ٦حُ َحي ِْ ٕ َو ِ ٦ـَا ُو ٕ

َول ٔ ٕٓی َرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط ِ َََ ١حا ُظ إ ٔ َِّل َٔ ِس َر َوأَ َش َار َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة ب ٔ ٔذ َراؤطٔ

رمعف اندق ،ایفسؿ نب ہنییع  ،اشہؾ  ،نب ریجح ،رضحت اطؤس ایبؿ رفامےت ںی ہک انب ابعس ےک اپس رضحت یلع ےک ولصیفں یک اتکب
الیئیئگوتاوہنںےنبسوکاٹمدایوساےئدنچوطسرےکایفسؿنبہینیعےناےنپاہھتیکایلگنےسااشرہایک۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
فیعضولوگںےسرفاتیرکےنیکیہنافررفاتیےکلمحتںیماایتحطےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 25

راوی :

ٔیس َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َٔا َ١َّ َٜ ٟا أَ ِح َسثُوا
َح َّسثَ َ٥ا َح َس ُ ٦بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦آ َز ََ ٣ح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
اب َول ٔ ٕٓی َٔا َت َُ ٝض ِ ٢اهَّللُ أَ َّی ؤ ٢ِٕ ٝأَِ َِس ُسوا
ِک الِ َ ِش َيا َِ َب ِى َس َول ٔ ٕٓی َرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط َٔا ََ ٟر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞأَ ِظ َح ٔ
تَٔ ٝ

نسحنبیلعولحاین،ییحینبلدؾ،انبادرسی،اشمع،رضحتاوبااحسؼرفامےتںیہکبجولوگںےناؿابوتںوکرضحتیلعےک
دعباکنالوتیلعےکاسویھتںںیمےسا کےنرفامایاہللاعتیلاؿوکابتہرکےاسیکملعوکاگبڑا۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
فیعضولوگںےسرفاتیرکےنیکیہنافررفاتیےکلمحتںیماایتحطےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 26

راوی :

ط َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ا ٍِٔ١ُ ٜي َْ َة َي ُٕو َُ ٢َِ ٜ ٟیَ ٦ِ ُٙي ِع ُس ُٗ َول َی َول ٔ ٕٓی َرِض َٔي اهَّللُ
َّش ٕ ٣أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو بَ ِْکٕ َي ِىىٔي ابِ ََ ٦ويَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ َُ ٦خ ِ َ
اب َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕ
َو ُِ ٥ط فٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ َو ِ٥طُ إ ٔ َِّل ٔ ٦ِ ٠أَ ِظ َح ٔ
یلع نب رشخؾ  ،رضحت اوب رکب نب تداش رفامےت ںی ہک ںیم ےن ریغمہ ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک ولگ رضحت یلع ےس وج رفاتی
رکےتںیاسیکدصتقیہنیکاجےئوساےئدبعاہللنبوعسمدےکاسویھتںےک۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہغ...
ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 27

راوی :

وب َوصٔصَ اَ ٕ ٣و َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو َح َّسثَ َ٥ا ُِ َؽ ِي َْ ٞو ِ ٦صٔصَ أَ ٕ ٣ا ََ ٟو َح َّسث َ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا َح َس ُ ٦بِ ُ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َو ِ ٦أَ ُّی َ
و ٧زٔی َ٢ِ ُٙ٥
َِ ٠د َُ ٝس بِ ُ ٦حُ َسي ِ ٕن َو ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ َٔٔ ٦يْ ٔ َ
یَٔ ٦ا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ص َذا ا ِٔ ٜى ٢َِ ٝز ٔ ْ
یَِ ٦اُ ِ ٤مزُوا َو ََّ ٦ِ ١تأ ِ ُخ ُذ َ

نسح نب رعیب ،امحد نب زدی ،اویب ،اشہؾ  ،دمحم ،ح ،لیضف  ،اشہؾ ،دلخم نب نیسح ،اشہؾ  ،دمحم نب ریسنی وہشمر ات یع ےن رفامایہک ملع
دحثیدنیےہوتدھکیہکسکصخشےسمتاانپدنیاحلصرکرےہوہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 28

راوی :

یَٔ ٦ا ََ ٢َِ ٜ ٟیُٙوُ ٤وا
َکیَّا َِ َو َِ ٦و ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َج ِى َ ٕ
اظ ٕ ٢الِ َ ِح َو َٔ ٟو ِ ٦ابِ َٔٔ ٦يْ ٔ َ
 ٞبِ َُ ٦ز َ ٔ
َف َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦اٜعَّ بَّا ٔح َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
اٜس َّٔ ٥ة َِ ُي ِؤ َخ ُذ َحسٔی ُث ُض َِ ٢ویُ ِ٥مَ زُ إلٔ َی أَصِ ٔٞ
َي ِسأََ ُٜ
وَ ٧و ِِ ٦اْل ٔ َِ َ٥از ٔ َِ َ١َّ ٝا َو َٔ َى ِت ا ِّٔ ٜت ِ َُ ٥ة َٔاُٜوا ََ ُّ١وا َ٥َ ٜا رٔ َجا َلَِ ٢ِ ُٙيُ ِ٥مَ زُ إلٔ َی أَصِ ُّٔ ٞ
ا ِٜب ٔ َس ًٔ ِ َََل یُ ِؤ َخ ُذ َحسٔی ُث ُض ِ٢
اوبرفعج دمحم نب ابصح ،اامسلیع نب زرکای ،اعمص اوحؽ ،رضحت نب ریسنی ےن رفامایہکےلہپ ولگاانسد یک قیقحت ںیہن ایک رکےت ےھت
نکیلبجدنیںیمدباعت افرےنتفداہ وہےئگوتولوگںےناہکہکاینپاینپدنسایبؿرکفسپسجدحثییکدنسںیم اتنسلہرافی
دےتھکیوتاؿیکدحثیےلےتیلافرارگدنسںیمالہدبتعرافیدےتھکیوتاسوکوھچڑدےتی۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم

اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 29

راوی :

يت
وسي َٔا َُ ٔ َٕٜ ٟ
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ا َِ ٜح ِ٥مَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي َوص َُو ابِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسث َ َ٥ا الِ َ ِو َزاعٔ ُّی َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧بِ َٔ ٠ُ ٦
ک ًَّ ٔ ٝ٠يا َِد ُِذ َو ِ٥طُ
اَ ٧ظاحٔبُ َ
ـَا ُو َّا َِ ُُِٕ ٝت َح َّسثَىٔي ُِ ََل ِْ َ٘ ٧ي َت َو َ٘ ِي َت َٔا َ ٟإ ٔ ِ ٧ک َ َ

ا احسؼنباربامیہ،یلظنحٰ،یسیع،انبویسن،افزایع،امیلسؿنبومٰیسےنرفامایہکںیمےناطؤسےساہکہکالفںصخشےنھجمےس
ایسیایسیدحثیایبؿیکےہوتاوہنںےناہکہکارگریتااسیھتہقثےہوتوتاسےسدحثیایبؿرک۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 30

راوی :

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح ََّ ٦ٔ ١
اٜسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ز َوا َُ ٧ي ِىىٔي ابِ ََ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س ِّ
اٜس َِ ٠صق ٔ َّی َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ َُ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َو ِ٦
ک ًَّ ٔ ٝ٠يا َِد ُِذ َو ُِ ٥ط
وسي َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َ ٔ ٜفا ُو ٕ
اَ ٧ظاحٔبُ َ
س إ ٔ َََّ ُِ ٧لّ٤ا َح َّسثَىٔي ب ٔ ََ ٙذا َو َ٘ َذا َٔا َ ٟإ ٔ ِ ٧ک َ َ
ََََُ ِ ٝمي َ ٧بِ َٔ ٠ُ ٦
دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،رمفاؿنبدیقشم،دیعسنبدبعازعلسی،رضحتامیلسؿنبومٰیسےنرفامایہکںیمےناطؤسےساہک
ہکالفںصخشےنھجمےسایسیایسیدحثیایبؿیکےہوتاوہنںےناہکہکارگریتااسھتہقثےہوتوتاسےسدحثیایبؿرک۔

رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 31

راوی :

و٧
ِم َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِظ َ١ع ٔ ُّی َو ِ ٦ابِ ٔ ٦أَبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َ ٟأَ ِز َر ِ٘ ُت بٔا ِ١َ ٜسٔی َٔ ٥ة ٔ٠ائ َ ّة ک ُ ُُّ ٝض ِ٠َ ٢أ ِ ُْ ٠
َح َّسثَ َ٥ا َن ِ ُ
َّص بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا َِ ٜح ِض َؽ ٔ ُّ
َ٠ا یُ ِؤ َخ ُذ َو ُِ ٥ض ِ ٢ا َِ ٜح ٔس ُ
یث يُ َٕا َُِ ٜ ٟي َس ٔ ٦ِ ٠أَصِٔٝطٔ
ج یہض
م
رصن نب یلع ی  ،ایعمص  ،رضحت انب ایب اسلاند دبعاہلل نب ذوکاؿ اےنپفادل ےس رفاتی رکےت ںی ہک ںیم ےن دمہنی ںیم وس لدیم
اےسیاپےئوجکینریستےھترگماںیہنرفاتیدحثیاکالہںیہناھجمساجاتاھتافراؿےسدحثیںیہنیلاجیتیھت۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 32

راوی :

ْک بِ َُ ٦خ ََّلز ٕا َِ ٜباصٔلٔی َو َّ
ا ٧بِ َ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز ا ِ١َ ٜک ُِّّی َح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧ح و َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ّٜٝن َٜطُ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َُّ َِي َ
ُّ

ات
ُو َي ِي ََ ٥ة َو ِِ ٠ٔ ٦س َىز ٕ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ََ ِى َس بِ َ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ي ُٕوِلُ َِل یُ َح ِّس ُث َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َِّل اِّ ٜث َٕ ُ
دمحمرمع یکم ،ایفسؿ  ،ح  ،اوبرکب نب الخد ابیلہ ،ایفسؿ نب ہنییع  ،رعسم ،وعسمد رفامےت ںیہک ںیم ےن دعس نب اربامیہ ےس انس فہ رفامےت
ےھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوساےئہقثولوگںرافویںےکیسکیکدحثیلقنہنرکف۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 33

راوی :

اَ ٧ي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس اهَّللٔ بِ َ٦
ا ٧بِ َُ ٦و ِث ََ ١
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ُٔ ٦ضزَا َذ ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ٠َ ٞزِ َو َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس َ
ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َي ُٕوِلُ ِاْل ٔ َِ َ٥ازُ ِّٔ ٦ِ ٠
َّاس
اٜس ٔ
یَ ٦وَِ ٜو َِل ِاْل ٔ َِ َ٥ازُ ََٕ ٜا ََ ٦ِ ٠َ ٟشا َِ َ٠ا َشا َِ و َٔا ََ ٠ُ ٟح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َح َّسثَىٔي ا َِ ٜىب ُ

بِ ُ ٦أَبٔی رٔزِ ََ ٠ة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس اهَّللٔ َي ُٕوِلُ بَ ِي َ٥َ ٥ا َوبَي ِ َن ا ِِ َٕ ٜو ٔ ٣ا َِ َٕ ٜوائ ٔ َُ ٢ي ِىىٔي ِاْل ٔ َِ َ٥ا َز و َٔا ََ ٠ُ ٟح َُّ ١س ََِ ٔ١ى ُت أَبَا إ ٔ َِ َح َٖ
إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ َ ٦و َٔيسي َّ
اٜفا ََٕ ٜان ٔ َّی َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َ ٔ ٜى ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک یَا أَبَا َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ا َِ ٜح ٔس ُ
یث َّأ ٜذی َجا َِ إ ٔ َّ ٦ِ ٠ٔ ٧ا ِٜب ٔ ِّْ َب ِى َس
ک َٔا ََٕ َِ ٟا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َیا أَبَا إ ٔ َِ َح َٖ َو ََّ ٦ِ ١ص َذا َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َٜطُ
ک ََ ٠ي َظ ََلت َٔک َو َت ُع َوُ َٜ ٣ض َ١ا ََ ٠ي َظ ِو َٔ ٠
ا ِٜب ٔ ِّْ أَ ُِ ٧ت َعل َِّی ٔلَبَ َویِ َ
ط َِ َٕا َٔ ٟث َٕ ْة َو ََّٔ ٦ِ ١ا َُِ ُٝٔ ٟت َو ِ ٦ا َِ ٜححَّا ٔد بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر َٔا َٔ ٟث َٕ ْة َو ََّٔ ٦ِ ١ا َُِ ُٝٔ ٟت َٔا َٟ
ِخا ٕ
َص َذا َٔ ٦ِ ٠حسٔیثٔ ٔش َض ٔ
اب بِ َٔ ٔ ٦
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟیا أَبَا إ ٔ َِ َح َٖ إ ٔ َّ ٧بَي ِ َن ا َِ ٜححَّا ٔد بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر َوبَي ِ َن أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ٠َ ٢َ ٝاو ٔ َز

َت ِٔ َٕ ٥ف ُي ِ َٔيضا أَ ِو َُ ٥
يٖ َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس
اٗ ا ِٔ ١َ ٜف ِّی َو َلَِ ٜ ٦ِٔ ٙي َس فٔی اٜعَّ َس َٔةٔ ا ِخت ََٔل ْٓ َو َٔا ََ ٠ُ ٟح َّْ ١س ََِ ٔ١ى ُت َول ٔ َّی بِ ََ ٦شٕ ٔ ٕ
س َزوُوا َحس َ
اَ ٧ي ُس ُِّ َّ
ْ
ٔیث َو ِ١زٔو بِ ٔ ٦ثَاب ٔ ٕت َِإَّٔ٤طُ ک َ َ
س ا٥َّ ٜا ٔ
اهَّللٔ بِ َ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َي ُٕوِلُ َول َی ُر ُُ ٔ
اٜس ََ ٝ

دمحم نب دبعاہلل ازہاد ،رضحت دبعاہلل نب امثعؿ رفامےت ںی ہک ںیم ےن دبعاہلل نب ابمرک وک رفامےت وہےئ انس ہک اانسد دحثی اومر
دنی ےس ںی افر ارگ اانسد ہن وہںیت وت لدیم وج اچاتہ ہہک داتی افر ابعس نب رزہم ےتہک ںی ہک ںیم ےن دبعاہلل نب ابمرک وک رفامےت
وہےئانسہکامہ رےافرولوگںےکدرایمؿاانسدوتسونںیکرطحںیافراوبااحسؼاربامیہنبٰیسیعااطلاقلینرفامےتںیہکںیمےن
دبعاہلل نب ابمرک ےس اہک اے اوب دبعارلنمح اس دحثی ےک ابرے ںیم لپ ایک رفامےت ںی وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےس رفاتییکیئگ ےہہکیکین ےک دعب دفرسییکین  ہ ےہہک وت اینپ امنز ےکاسھت اےنپفادلنی ےک  ےئ امنز ڑپےھ افراےنپ رفزے
ےکاسھتاؿےک ےئرفزہرےھکانبابمرکےنرفامایہک ہدحثیسکیکرفاتیےہاوہنںےناہکہکفہوتہقثےہرھپاوہنںےن
اہکہکاوہنں ےنسکےسرفاتییک ےہںیم ےناہکاجحج نب دانیرےساوہنںےنرفامایہکفہیھب ہقثےہوتاوہنں ےنرفامایہکاس
ےن سک ےس رفاتی یک ےہ ںیم ےن اہک ہک فہ اتہک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رضحت انب ابمرک ےن رفامای
اے اوب ااحسؼ اجحج افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک درایمؿ وت اانت وطلی زامہن ےہ سج وک ک  رکےن ےک  ےئ اف ںوں یک
رگدںین کھت اجیئ یگ اہتبل دصہقدےنی ںیم یسک اک االتخػ ںیہن یلع نب قیقش ےتہک ںیہک ںیم ےن دبعاہلل نب ابمرک ےس ربرساعؾ
انسفہرفامرےہےھتہکرمعفنباثتبیکرفاتیوکوھچڑدفویکہکن ہصخشاالسػوکاگایلںداتیےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 34

راوی :

يَ ٞظاح ُِٔ ب ُ َض َّي َة َٔا َٟ
َّض َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبُو أ ِ ٥َّ ٜ
َّض بِ ٔ ٦أَبٔی أ ِ ٥َّ ٜ
ْک بِ ُ ٦أ ِ ٥َّ ٜ
َّض َصا ٔش ُ ٢بِ ُ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا أَبُو َوٕ ٔ ٕ
َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
ٔي٢
ُ٘ ُِ ٥ت َجاّ ٔ ٜسا و ٔ َِ ٥س ا َِٕ ٜاَ ٔٔ ٢بِ ُٔ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو َی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َِ َٕا ََ ٟی ِحٌَي َٕ ِٝ ٔ ٜاَ َٔٔ ٢یا أَبَا َُ ٠ح َّٕ ١س إُٔ َّ ٤ط َٔب ٔ ْ
يح َول َی ِٔ ٠ثَ ٔ ٝ
ک َوم ْ
أَ ُِ ٧ت ِسأ َ ََ ٟو َِ ٦ش ِي ٕئ ٔ ٦ِ ٠أَ ِ٠ز ٔ َص َذا ِّ
ْخ ْد َِ َٕا َُ َٜ ٟط ا َِٕ ٜا َٔ َُ ٢و َو َّ ٢ذَا َک
اٜس ٔ
یَََ ِ ٦ل یُو َج َس و ٔ َِ ٥س َک ُٔ ٥ِ ٠ط ؤَ ٢ِْ ٝو َِل ََ
َف ْد أَ ِو ؤَ ٢ِْ ٝو َِل ََ ِ ٠

َاک و ٔ َِ ٥س ََ ٦ِ ٠و َٕ ََ ٞو ِ ٦اهَّللٔ أَ ِ ٧أَُٔو َ ٟبٔ ٍَي ِْ ٔ
ک ابِ ُ ٦إ ٔ َ٠ام َ ِی ص ُّسی ابِ ُ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ َووُ ََ ١ز َٔا ََ ٟي ُٕو ُُ َٜ ٟط ا َِٕ ٜا َٔ ُ ٢أَٔ َِب ُح ٔ ٦ِ ٠ذ َ
َٔا َٔ ٟلََ َّ ٤

ؤ ٢ِٕ ٝأَ ِو آ ُخ َذ َو ٌَِ ٦ي ِْ ٔ ٔث َٕ ٕة َٔا َََ ِ ٟس ََ ٙت ِ ََ١ا أَ َجابَطُ

اوبرکب نب رضن نب ایب رضن ،اوبرضن  ،اہمش  ،رضحت اوب لیقع ییحی نب وتملک رضری وج ہک ومیل اھت تیہبہ اک تیہبہ ا ک وعرت ےہ وج رضحت
اعدص ےسرفاتیرکےتںیےنرفامایہکںیماقمسنبدیبعاہللافرییحینبدیعسےکاپساھٹیباھتییحیےناقمسےساہکہکاےاوبدمحم
لپےسیجمیظعااشلؿاعملدنیےک ےئ ہابتابثعاعرےہہکلپےسدنیاکوکیئہلئسموپاھچاجےئافرلپوکاساکہنھچکملعوہ
ہناساکلحافرہنیہاسوکوجاباقمسےناپاھچویکںابثعاعرےہ؟ییحیےناہکاس ےئہکلپدفڑبےڑبےاامومںاوبرکبفرمع
ےکےٹیبںیاق مساوبرکبےکوناےسافرافرفؼا مظےکوپےتںیاقمسےناہکہک ہابتاسےسیھبزایدہابثعاعرےہاسصخش
ےک  ےئ سج وک اہلل ےن لقع اطعء رفامیئ وہہک ںیم ریغب ملع وکیئ ابت وہکں ای ںیم اس صخش ےس رفاتی رکفں وج ہقث ہن وہ  ہ نسرک
ییحیاخومشوہےئگافراساکوکیئوجابہندای۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 35

راوی :

يَ ٞظاح ِٔٔ ب ُ َض َّي َة أَ َّ ٧أَبِ َّ ٥
اِ
ا ٧بِ َُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َي ُٕو ُ ٟأَ ِخبَُْونٔی َو ِ ٦أَبٔی َوٕ ٔ ٕ
َّش بِ ُ ٦ا َِ ٜح َ ٢ٔ ٙا َِ ٜى ِبس ُّٔی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َُّ َِي َ
َح َّسثَىٔي بٔ ِ ُ
ک
وِ ٠ٔ ٧ثَ ُٝ
َ ٔ ٜى ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز ََأَُٜو ُظ َو َِ ٦ش ِي ٕئ َ ٢َِ ٜی ٦ِ ُٙو ٔ َِ ٥س ُظ ِ ٔيطٔ ؤَٕ َِ ٢ِْ ٝا ََٜ ٟطُ َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َواهَّللٔ إنِّٔی َل ُ ِو ٔم ُ ٢أَ ِ ٧یََ ُٙ
ک َواهَّللٔ و ٔ َِ ٥س اهَّللٔ
َوأََ ِ ٤ت ابِ ُ ٦إ ٔ َ٠ام َ ِی ا ُِ ٜض َسی َي ِىىٔي ُو ََ ١ز َوابِ َُ ٦و ََ ١ز ُت ِسأ َ َُ ٟو ِ ٦أَ ِ٠ز َِٕ ٜي َس و ٔ َِ ٥س َک ِ ٔيطٔ ؤَٕ َِ ٢ِْ ٝا َ ٟأَ ِومَ َُ ٦ِ ٠ٔ ٢ذَ ٔ ٜ
يَ ٞی ِحٌَي بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜت َوک ِّ ٔ ٞح ٔي َن َٔاِلَ
َوو ٔ َِ ٥س ََ ٦ِ ٠و َٕ ََ ٞو ِ ٦اهَّللٔ أَ ِ ٧أَُٔو َ ٟبٔ ٍَي ِْ ٔؤ ٢ِٕ ٝأَ ِو أ ُ ِخب ٔ َْ َو ٌَِ ٦ي ِْ ٔ ٔث َٕ ٕة َٔا ََ ٟو َشض ٔ َسص َُ١ا أَبُو َوٕ ٔ ٕ

ک
ذََ ٔ ٜ
ابرے ںیم
رشبنب مکح دبعی  ،ایفسؿ  ،اوب لیقع اصبح تیہبہ ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب رمع ےک ےٹیب ےس یسک ےن یسک زیچ ےک
ث

درایتفایکسجےکابرےںیماںیہنملعہناھت ہدھکی رکییحینبدیعسےناؿےساہکہک ہارمھجمرپرگاںسگراہکلپےسیجحش
ےسوجاٹیبےہدفلیلجادقلر اہمئرمعافرانبرمعےس وکیئ ابتوپھچاجےئ افرلپاس ےکوجابےسالملعوہں اوہنںےناہکاہلل

یکمسقاسےسڑبھرک ہابتزایدہربیےہاہللےکزند کافرسجوکاہللےنلقعدیےہہکفہریغبملعےکوکیئابتالتبےئایںیم
وجابدفںیسکریغہقثیکرفاتیےسایفسؿےناہکییحینبوتملکاسوگتفگےکفتقوموجدےھتبجاوہنںےناہک۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 36

راوی :

اَّ ٧
اٜث ِور َّٔی َو ُش ِى َب َة َو َ٠أٜکّا َوابِ َُ ٦و َي ِي ََ ٥ة
َح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی أَبُو َحّ ِٕغ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َی ِحٌَي بِ َََ ٦ىٔي ٕس َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َُّ َِي َ
ََ ِ ٞي ِسأَُٜىٔي َو ُِ ٥ط َٔاُٜوا أَ ِخبِْٔ َو ُِ ٥ط أَُ َّ ٤ط َِ ٜي َس ب ٔ َث ِب ٕت
َو ِ ٦اَّ ٜز ُج َِٔ ٞل یَُٙو ُ ٧ثَب ِ ّتا فٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ ِ ََيأِت ٔيىٔي اَّ ٜز ُج ُ
رمعف نب یلع  ،اوبصفح  ،ییحی نب دیعس ایبؿ رکےت ںی ہک ںیم ےن ایفسؿ وثری ہبعش  ،امکل افر انب ہینیع ےس وپاھچ ہک ولگ ھجم ےس
اےسیصخشیکرفاتیےکابےتںیموپےتھچںیوجرفاتیدحثیںیمہقثفربتعمںیہنےہاؿےساہمئدحثیےنرفامایہکولوگںوکاتب
دفہکفہرافیاناقلباابتعرےہ۔(اسںیمانگہتبیغہنوہاگویکہکنوصقمدافحتظدنیےہہنہکوتنیہرافی)۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 37

راوی :

َّض َي ُٕو َُُ ٟئ ٔ َ ٞابِ َُ ٦و ِو َٕ ٧و َِ ٦حس ٕ
اب
ٔیث ٔ ٜصَ ِضز ٕ َوص َُو َٔائ َْٔ ٢ول َی أ ُ َِٔ َّّ ُٙة ا َِ ٜب ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُٔ ََ ٦ىي ٕس َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت اَ ِ ٥َّ ٜ
س َتک َ َّ١ُ ٝوا ِ ٔيطٔ
َِ َٕا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ش ِض ّزا َ٤زَ ُ٘و ُظ إ ٔ ََّ ٧ش ِض ّزا َ٤زَ ُ٘و ُظ َٔا َِ ٠ُ ٟسَ ٢ٔٝرح َٔ١طُ اهَّللُ َي ُٕو ُ ٟأَ َخ َذ ِتطُ أَ ِٔ ٜس َُ ٥ة ا٥َّ ٜا ٔ
دیبع اہلل نبدیعس ،رضحت رضن نبلیمش ےس رمفی ےہہک انب وعؿ اےنپدرفازےیک وچٹھک رپ ڑھکے ےھت یسک ےن اؿ ےس رہش
نب وحبش یک رفاایت ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وت اوہنں ےن اہک ہک رہش وک ولوگں ےن نعط ایک افر نعط ےک زینفں ےن زیمخ ایک اامؾ
ملسمرفامےتںیہکولوگںےناسیک فیعضرکےکاسںیمالکؾایکافرالکؾےکزینفںےساسوکئاھلئایکےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 38

راوی :

َح َّسثَىٔي َححَّا ُد بِ َُّ ٦
يت َش ِض ّزا َِ ٢َِ ٝأَ ِو َت َّس بٔطٔ
اُع َح َّسثَ َ٥ا َش َبابَ ُة َٔا ََٔ ٟا َُ ٟش ِى َب ُة َو َٔ ِس َُ ٔ ٕٜ
اٜص ٔ ٔ

اجحجنباشرع،ابشہب،ہبعشرفامےتںیہکریمیرہشےسالماقتوہیئنکیلںیمےناؿیکرفاتیوکاقلباابتعرںیہناھجمس۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 39

راوی :

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ُٔ ٦ضزَا َذ ٔ ٦ِ ٠أَ ِص ٔ٠َ ٞزِ َو َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح َسي ِ ٔن بِ َٔ ٦وأ ٔ ٕس َٔا ََٔ ٟا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ٦
اَّ ٧
س
ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک ُُِٔ ٝت ُ ٔ ٜسّ َِي َ
اٜث ِور ِّٔی إ ٔ ََّ ٧وبَّا َز بِ ََ٘ ٦ثٔيْ ٕ ََ ٦ِ ٠ت ِىز ٔ ُٓ َحا َُ ٜط َوإٔذَا َح َّس َث َجا َِ بٔأ َ ِ٠ز ٕ َوم ٕٔيَْ َ ََِّ ٢ی أَ ِ ٧أَُٔو َ٥َّ ٜٝٔ ٟا ٔ
ِ
َک ِ ٔيطٔ َوبَّا ْز أَث ِ َِ ٥ي ُت َوَِ ٝيطٔ فٔی زٔیٔ٥طٔ َوأَُٔو ُِ ٟلَ
َِل َتأ ُخ ُذوا َو ُِ ٥ط َٔا ََِ َُّ ٟيا ُ ٧بَل َی َٔا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َُِ ٥ِ ُٙت إٔذَا ُ٘ ُِ ٥ت فٔی َِ ٠حٕ ٔ ٝس ذُ ٔ َ
أَ ٧ا ََٔ ٟا َ ٟأَبٔی َٔا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک اَ ِ ٤ت َض ِي ُت إلٔ َی ُش ِى َب َة َِ َٕا َٟ
َتأ ِ ُخ ُذوا َو ُِ ٥ط َو َٔا ََ ٠ُ ٟح َّْ ١س َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُُ ٦و ِث ََ ١
َص َذا َوبَّا ُز بِ َُ٘ ٦ثٔيْ َِٕا ِح َذ ُرو ُظ

دمحمنبدبعاہللازہاد،رضحتیلعنبنیسحنبفادقایبؿرکےتںیہکدبعاہللنبابمرکےناہکہکںیمےنایفسؿوثریےساہکہک
متابعدنبریثکےکاحالتےسفافقوہہکفہبجوکیئدحثیایبؿرکاتےہوتبیجع فرغبیایبؿرکاتےہلپیکاسےکابرے
ںیم ایکراےئ ےہہک ںیمولوگںوک اؿ ےسااحدثیایبؿرکےنےسرفکدفں؟ رضحت ایفسؿ ےناہکویکں ںیہنانب ابمرک ےن
ث
کاکذرکلاتوتںیماسیکددنیارییکرعتفیرکاتنکیل ہیھب ہہکداتیہکاس
رفامایہکسجسلجمںیمریمیوموجدیگںیمابعدنب د
یکااحدثیہنولدبعاہللنبامثعؿایبؿرکےتںیہکریمےابپےناہکہکدبعاہللنبابمرکےنرفامایہکںیمہبعشےکاپسایگہک
ابعدنبریثکےسرفاتیدحثیںیموچب۔
رافی :

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

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 40

راوی :

 ٞبِ ُِ ََ ٦ض َٕٔ ٞا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َُ ٠ىلًّی اٜزَّاز َّٔی َو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َّأ ٜذی َر َوی َو ُِ ٥ط َوبَّا ْز َِأ َ ِخب َ َْنٔی َو ِ ٦و َٔيسي بِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي ا َِِ ّٜؽ ُ
َ
َ
َّ
اب
ِخ َد ََأ ُِ ٜتطُ َو ِ٥طُ َِأ ِخب َ َْنٔی أََّ٤طُ َ٘ذ ْ
یُوَُ ٤س َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت َول َی بَابٔطٔ َو َُّ َِيا ُ ٧و ٔ َِ ٥س ُظ َِ َ١َّ ٝا َ َ
رضحت لضف نب لہس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن معلی رازی ےس مہمڈ نب دیعس ےک قلعتم وساؽ ایک سج ےس ابعد نب ریثک رفاتی رکات
ےہ وت اوہنں ےن اہکہک ےھجمٰیسیع نب ویسن ےن  ربدیہک ںیم ا کدؿ ابعد ےکدرفازہ رپ ڑھکا اھت افر ایفسؿاس ےک اپس ےھت بج
ایفسؿابرہےلکنوتںیمےناؿےسابعدےکقلعتموپاھچوتاوہنںےنےھجم ربدیہک ہتہبوھجاٹلدیمےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 41

راوی :

اب َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َو َّّا َُ ٧و َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦ی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس ا َِّ َٕ ٜفا َٔ ٧و ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََ َ ٤ ٢َِ ٜ ٟز اٜعَّ أ ٔ ٜحي َن
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی َو َّت ٕ

يت أََ٤ا َُ ٠ح ََّ ١س بِ ََ ٦ی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس ا َِّ َٕ ٜفا ََٔ ِ ٧سأ َ ُِ ٜت ُط َو ُِ ٥ط َِ َٕا َٟ
اب َِ َُ ٔ ٕٝ
فٔی َش ِي ٕئ أَ ِ٘ َذ َب ُٔ ٥ِ ٠ض ِ ٢فٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَبٔی َو َّت ٕ
و٧
َو ِ ٦أَبٔيطٔ َ ٢َِ ٜت َز أَصِ َ ٞا َِ ٜدي ِْ ٔفٔی َش ِي ٕئ أَ ِ٘ َذ َب ُٔ ٥ِ ٠ض ِ ٢فٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ َٔا َِ ٠ُ ٟسَ ٢ٔٝي ُٕو َُ ٟی ِحزٔی ا ِل َٔ ٙذ ُب َول َی َ ٔ ٜسأ٤ض ٔ َِ ٢و َِل َی َت َى َُّ ١س َ
ا ِل َٔ ٙذ َب

دمحمنبایباتعب،افعؿ،رضحتدیعسنباطقؿاےنپابپےسرفاتیرکےتںیہکمہےنکینولوگںاکذکبیفادحلثیےسڑبھ
رک وکیئ وھجٹ ںیہنداھکی انب ایب اتعب ےن اہکہک ریمی الماقتدیعس نب اطقؿ ےک ےٹیب ےس وہیئ ںیم ےن اؿ ےس اس ابرےںیم
وپاھچوتاوہنںےناہکہکریمےابپےتہکےھتہکمہےنکینولوگںاکوھجٹدحثیںیمذکبےسڑبھرکیسکابتںیمںیہنداھکی
اامؾملسمےناسیکاتفلیویںذرکیکےہہکوھجیٹدحثیاؿیکزابؿےسلکناجیتےہفہ دصاوھجٹںیہنوبےتل۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 42

راوی :

وسي َٔا ََ ٟز َخُِ ٝت َول َی ٌَا ِٔ ٔ ٜبِ ٔ ٦وُب َ ِي ٔس
 ٞبِ ُِ ََ ٦ض َٕٔ ٞا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦صَ ُ
َح َّسثَىٔي ا َِِ ّٜؽ ُ
ار َ
ؤَ ٧ا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َخٔٝي َّ ُة بِ َُ ٠ُ ٦
ا٧
وَِ ٟأ َ َخ َذ ُظ ا َِ ٜب ِو َُ َٕ َِ ٟا٥َ َِ ٣مَ زِ ُت فٔی ال ُ َّ
اَ ٔة َِإٔذَا ِ َٔيضا َح َّسثَىٔي أَبَ ْ
ِْک َ
وَ ٟح َّسثَىٔي َُ ِٙ٠ح ْ
اهَّللٔ َِ َح َى َ ٞیُ ِ١لٔی َول َ َّی َح َّسثَىٔي َُ ِٙ٠ح ْ
اَ ٧حس َ
ٔیث صٔصَ إ ٣
َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َوأَبَا َُ ٧و ََِ ُِ ٦ل ُٕ ِ٘ َْ َ ََِّ ٧ت ُط َؤ ُُِ ١ت َو ََِ ٔ١ى ُت ا َِ ٜح َس َ ٦بِ ََ ٦ول ٔ ٕٓی ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ َّی َي ُٕوِلُ َرأَیِ ُت فٔی ٘ ٔ َت ٔ
اب َو َّّ َ

أَبٔی ا َِ ِٕ ٔ١ٜساَ ٔ ٣حس َ
ٔیث وُ ََ ١ز بِ َٔ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َٔا َ ٟصٔصَ ْاَ ٣ح َّسثَىٔي َر ُج ْ ٞيُ َٕا َُٜ ٟطُ َی ِحٌَي بِ ََُ ُِ ٦ل َٕ ٧و َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ِٔ َ٘ ٦ىِٕ َٔا َٟ
اَ ٧ي ُٕو َُ ٟح َّسثَىٔي
و ٧ص ٔصَ ْاَ ٔ١ََ ٣ى ُط َٔ ٠ُ ٦ِ ٠ح َّٔ ١س بِ ِٔ َ٘ ٦ىِٕ َِ َٕا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا ابِتُل ٔ َی َٔ ٔ ٔ ٦ِ ٠ب َٔ ٞص َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ ک َ َ
ا ٧إُٔ َّ ٤ض َِ ٢ي ُٕوَ ُٜ
ُُِٔ ٝت َ ٔ ٜى َّّ َ
َی ِحٌَي َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س ث ُ َّ ٢ا َّزع َی َب ِى ُس أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ى ُط َٔ ٠ُ ٦ِ ٠ح َّٕ ١س

لضف نب ومٰیس  ،سیدی نب اہرفؿ  ،ہفیلخ نب ومٰیس ایبؿ رکےت ںی ہک ںیم اغبل نب عنبیڈ اہلل ےک اپس ایگ وت فہ ےھجم وحکمؽ یک رفاایت
وھکلاےناگلاےنتںیماےساشیپبلایگفہالچایگںیمےنایکسالصاتکبںیمداھکیوتاسںیمفہرفاتیاسرطحیھتہکاابؿ ےن
اسن ےسرفاتییک افراابؿ ےنالفںصخشےس  ہدھکیرک ںیمےناسےسرفاتی رکان وھچڑدای افراھٹرکالچایگافراامؾملسم ےتہک
ںی ہکںیمےننسحنبیلعااولحاینےسانسفہےتہکےھتہکںیمےنافعؿیکاتکبںیماشہؾایبادقملاؾیکرفاتیرمعنبدبعازعلسی
یک دنس ےس دیھکی اشہؾ ےن اہک ےھجم ا ک صخش ےن سج وک ییحی اہک اجات ےہ ا ک دحثی دمحم نب  بع ےس ایبؿ یک ںیم ےن افعؿ نب
الفں ےس اہک ہک ولگ ےتہک ںی ہک اشہؾ ےن وخد اس دحثی وک دمحم نب  بع ےس انس ےہ افعؿ ےن اہک اشہؾ ایس دحثی یک فہج ےس
تبیصمںیمڑپایگویکہکنےلہپاتہکاھتہکھجمےسییحیےندمحمےسرفاتییکرھپاسےکدعباسےندوعیایکہکاسےناسرفاتیوک
دمحمےسانسےہافرفاہطسوکذحػرکدای۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 43

راوی :

ا ٧بِ َٔ ٦ج َب ََ ٝة َي ُٕو ُُِ ُٝٔ ٟت َ ٔ ٜى ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ُٔ ٦ضزَاذَ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس اهَّللٔ بِ َ ٦وُ ِث ََ ١
َّ ٞأ ٜذی َر َویِ َت َو ُِ ٥ط َحس َ
ْٔط یَ ِو ُ ٣ا َِ ٜح َوائ ٔز ٔ َٔا ََََ ِ َُٝ ٟمي ُ ٧بِ ُ ٦ا َِ ٜححَّا ٔد اُ ِ ٤مزِ َ٠ا
ََ ٦ِ ٠ص َذا اَّ ٜز ُج ُ
ٔیث َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو یَ ِو ُ ٣ا ِٔ ِ ّٜ
ا ٧بِ َٔ ٦و ِبسٔ ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک َٔا ََٔ ٟا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ
َک َو َِِ َُّ ٦ي َ
َو َؼ ِى َت فٔی َیس َٔک ُٔ ٥ِ ٠ط َٔا َ ٟابِ ُِ ُٔ ٦ضزَا َذ َو ََِ ٔ١ى ُت َوص َِِ بِ ََ ٦ز َِ ٠ى َة َی ِذ ُ ُ

َي ِىىٔي ابِ َ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َرأَیِ ُت َر ِو َح بِ ََُ ٌ ٦ف ِي ْٕ َظاح َِٔ َّ
اٜسِ َٔ ٔ ٣سرٔ ِّ
اٜس ِر َص َٔ ٢و َجَِ ٝس ُت إَِٔ ٜيطٔ َِ ٠حّ ٔ ٝسا َِ َح َىُِ ٝت أَ َِ َت ِحٌٔي ٔ٦ِ ٠
َک َظ َحسٔیثٔطٔ
أَ ِظ َحابٔی أَ ِ ٧یَ َز ِونٔی َجاّ ٔ ٜسا ََ ٠ى ُط ُ ِ

دمحم نب دبعاہلل ازہاد ،رضحت دبعاہلل نبامثعؿ نب ہلبج ےتہک ںیہک ںیم ےن دبعاہلل نب ابمرک ےس وپاھچ ہک فہ صخش وکؿ ےہ سج

ےسلپےندبعاہللنبرمعیک ہرفاتیایبؿیکےہہکدبعارطفلہفحتاحتفئاکدؿےہانبابمرکےنوجابدایہکفہامیلسؿنب
اجحجےہوجںیمےنلقنرکفایئںیافرریتےاپسںیاؿ ںیموغرفرکف رکولانبازہادےناہکہکںیمےنفبہنبزہعمےسانسفہ
رفاتی رکےت ےھت ایفسؿ نب دبعاکلمل ےس ہک دبعاہلل نب ابمرک ےن اہک ہک ںیم ےن رفح نب فیطغ وکداھکی افر اس یک سلجم ںیم
اھٹیبوہں سج ےن درمہ ےس مک وخؿ یک اجنتس اعمػ ےہ فایل دحثی رفاتی یک ےہ رھپ ںیم اےنپ دفوتسں ےس یرامےن اگل ہک فہ
ےھجماسےکاپساھٹیبدںیھکیاسیکدحثییکان دنسدییگیکفہجےسافراسیکرفاتیںیمانوبقمیلیکفہجےس۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 44

راوی :

اَ ٧و ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َٔا ََ ٟبٕ ٔ َّي ُة َظ ُس ُ
وٗ اَ ِّٝ ٜسا َٔ ٧و َل ُٔ ٥َّ ٙط یَأ ِ ُخ ُذ َو َّ٦ِ ١
َح َّسثَىٔي ابِ ُِ ُٔ ٦ضزَاذَ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َوصِ ّبا َي ُٕو َُ ٟو َِِ َُّ ٦ي َ
أَٔ َِب ََ ٞوأَ ِزبَ َز
انبازہاد،فبہ،ایفسؿ،رضحتدبعاہللنبابمرکرفامےتںیہکہیقبنبفدیلاچسلدیمےہنکیلفہرہلےناجےنفاےللدیمےس
دحثیےلاتیلےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم

اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 45

راوی :

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ٍِٔ٠ُ ٦ي َْ َة َو َِّ ٦
اَّ َ٘ ٧ذا ّبا
اٜص ِى ٔي ِّي َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ا َِ ٜحار ُٔث الِ َ ِو َو ُر ا َِ ٜض َِ ١سان ٔ ُّی َوک َ َ
ہبیتقنبدیعس،رجری،ریغمہ،یبعشایبؿرفامےتںیہکےھجماحرثاوعرہاینےندحثیایبؿیکافرفہوھجاٹلدیماھت۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 46

راوی :

َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َوا ٔ٠ز ٕ َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦بَزَّاز ٕ الِ َ ِش َىز ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ََِّ ّ٠ُ ٦ؽ َٕ ٞو ٍِٔ٠ُ ٦ي َْ َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َّ
اٜص ِى ٔي َّي َي ُٕو ُٟ
َح َّسثَىٔي ا َِ ٜحار ُٔث الِ َ ِو َو ُر َوص َُو َي ِص َض ُس أَُ َّ ٤ط أَ َح ُس ا ِٜکَاذٔبٔي َن
اوباعرم دبعاہلل نب رباد ارعشی  ،اوبااسہم  ،لضفم  ،رضحت ریغمہ ےتہک ںی ہک ںیم ےن یبعش ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک ےھجم احرث اوعر
ےندحثیایبؿیکافریبعشاسابتوکوگایہدےتیےھتہکاوعروھجوٹںںیمےسا کےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 47

راوی :

َ
َ
آ ٧فٔی ََ ََ ٥تي ِ ٔن َِ َٕا َ ٟا َِ ٜحار ُٔث
ُق َ
ْقأ ِ ُت ا ِِ ُ ٜ
َح َّسث َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسث َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ٍِٔ٠ُ ٦ي َْ َة َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا ََٔ ٟا ََ ٟو ُِ ١َ َٕ ٝة َ َ

ُقآ ُ ٧صَي ِّ ْن ا َِ ٜوو ُِی أَ َش ُّس
ا ِِ ُ ٜ

ہبیتق نبدیعس،رجری ،ریغمہ  ،اربامیہ یعخن رفامےت ںیہکرضحت ہمقلع ےن اہکہک ںیم ےن رقلؿرکمی دف اسؽ ںیم ڑپاھ احرث ےن اہک
رقلؿلاسؿےہافرااحدثیوکاحلصرکانلکشمےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 48

راوی :

َح َّسثَىٔي َححَّا ُد بِ َُّ ٦
اُع َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س َي ِىىٔي ابِ َ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا َزائ َٔسةُ َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ َّ ٧ا َِ ٜحار َٔث َٔا َٟ
اٜص ٔ ٔ
َّ
آ ٧فٔی ثَ ََل ٔ
آ ٧فٔی ََ ََ ٥تي ِ ٔن
ُق َ
ُق َ
ث َٔٔ٥ي َن َوا َِ ٜوو َِی فٔی ََ ََ ٥تي ِ ٔن أَ ِو َٔا َ ٟا َِ ٜوو َِی فٔی ث َ ََل ٔث َٔٔ٥ي َن ا ِِ ُ ٜ
َت َىُ ١ِ ٝت ا ِِ ُ ٜ
اجحج نب اشرع ،ادمح نب ویسن ،رضحت اربامیہ یعخن ےس رفاتی ےہ ہک احدث ےن اہک ہک ںیم ےن رقلؿ نیت اسؽ ںیم  اھکی افر

ااحدثیابمرہکوکدفاسؽںیمایہکدحثینیتاسؽںیمافررقلؿدفاسؽںیم۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 49

راوی :

َّاد َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س َوص َُو ابِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسث َ َ٥ا َزائ َٔسةُ َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َوا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ َّ ٧ا َِ ٜحار َٔث اتُّض ٔ َ٢
َح َّسثَىٔي َحح ْ
اجحجاشرع،ادمحنبویسن،زادئہ،وصنمر،ریغمہ،رضحتاربامیہیعخنےسرفاتیرکےتںیہکاحرثمہتماھت۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 50

راوی :

ت َٔا ََ ٔ١ََ ٟي ُ٠زَّةُ ا َِ ٜض َِ ١سان ٔ ُّی ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜحارٔ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو َِ ٦ح ِ١زَ َة اٜزَّیَّا ٔ
ث َش ِيئّا َِ َٕا ََٜ ٟطُ ا ِٔ ُى ِس

اب َٔا َََ ِ ٟس َخ ََّ ٠ُ ٞزةُ َوأَ َخ َذ ََ ِي َّ ُط َٔا ََ ٟوأَ َح َّس ا َِ ٜحار ُٔث ب ٔ َّ ِّ
اَّٜش ِ ََذ َص َِ
بٔا َِ ٜب ٔ
ہبیتقنبدیعس،رجری،زمحہزایتےسرفاتیےہہکرمہہاینےناحرث ےسوکیئدحثیینسوتاحرثوکاہکہکدرفازہرپھٹیباجؤرمہ
ادنرےئگافرولتارےللےئافراہکہکاحرثےنلٹہوسحمسیکہکوکیئیروہےنفاالےہوتفہلچدای۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 51

راوی :

َح َّسثَىٔي ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١ي ِىىٔي ابِ َِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ٦زیِ ٕس َو ِ ٦ابِ َٔ ٦و ِو َٕٔ ٧ا ََٔ ٟا َ٥َ َٜ ٟا
إٔبِ َزاصٔي ُ ٢إٔیَّا ُ٘ َِ ٢وا ٍِٔ١ُ ٜي َْ َة بِ َََ ٦ىٔي ٕس َوأَبَا َو ِبسٔ اَّ ٜزح ٔٔيَِ ٢إُٔ َّ ٤ض َ١ا َ٘ َّذابَا ٔ٧
دیبعاہللنبدیعس،دبعارلنمحنبدہمی،امحدنبزدی،رضحتانب وعؿےسرفاتیےہہکمہےناربامیہےساہکہکریغمہنبدیعس
افراوبدبعارلمیحےسوچبویکہکنفہدفونںوھجےٹلدیمںی۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 52

راوی :

ِ
َِم َوِ َ ٤ح ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َوص َُو ابِ َُ ٦زیِ ٕس َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َو ٔ
اٜسَّ ٔ ٝ
اظ َْٔ ٢ا َ٥َّ ُ٘ ٟا َ٤أت ٔی أَبَا َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح َُّ ٦ٔ ١
يٖ َص َذا یَ َزی َرأِ َی
اَ ٧شٕ ٔ ْ
اػ ٌَي ِ َْ أَبٔی الِ َ ِح َو ٔ
ػ َوإٔیَّا ُ٘ َِ ٢و َشٕٔي ّٕا َٔا ََ ٟوک َ َ
ٌْٔ ١َِ ٝة أَ ِيَّا ًْ َِک َ َ
اَ ٧ي ُٕو ُ٥َ َٜ ٟا َِل تُ َحاُ ٔ ٜسوا ا ُِٕ ٜعَّ َ
ا َِ ٜد َوارٔ ٔد َوَِ ٜي َس بٔأبَٔی َوائ ٔ ٕٞ

اوباکلم یججڈری،امحدنبزدی،اعمصایبؿرکےتںیہکمہابشبےکزامہنںیماوبدبعارلنمحیملسےکاپسلایرکےتےھتافرفہںیمہ
رفامےتےھتہکاوباالوحص ےکالعفہ ہصقوخاونں ےکاپس تماھٹیب رکف افر وچب مت قیقش ےسافر اہکہک  ہقیقش اخرویجںاکاسااقتعد
ث
ش
ی
ی
ق
راتھکاھت ہ یاوبفالئںیہنےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 53

راوی :

ا٧
اَ ٠ُ ٧ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو اٜزَّاز ُّٔی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َجزٔی ّزا َي ُٕوِلُ َُ ٔ ٕٜ
يت َجاب ٔ َز بِ ََ ٦یز ٔ َ
یس ا ُِ ٜح ِىف ٔ َّی َِ ٢َِ ٝأَ ِ٘ت ُِِ َو ِ٥طُ ک َ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ٌ ََّس َ
یُ ِؤ ٔ ٦ُ ٠بٔاَّ ٜز ِج َى ٔة
اوباسغ ؿدمحمنبرمعفرازی،رضحترجریےتہکںیہکںیمےناجربنبسیدیےسرتعجیکنکیلںیمےناسےسیسکرفاتیوک ںیہن
اھکلفہرتعجاکابلطدیقعہراتھکاھت۔

رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 54

راوی :

یس َٔ ِب َ ٞأَ ِ ٧یُ ِحس َٔث َ٠ا أَ ِح َس َث
َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦آ َز ََ ٣ح َّسثَ َ٥ا ِٔ ٠س َى ْز َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َجابٔزُ بِ َُ ٦یز ٔ َ
نسحولحاین،ییحینبلدؾ،رعسمایبؿرکےتںیہکمہےساجربنبسیدیےندحثیےنایبؿیکارتخاعدبتعےسےلہپ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 55

راوی :

وَ ٧و َِ ٦جابٔز ٕ َٔ ِب َ ٞأَ ِ ٧یُمِ ض ٔ َز َ٠ا أَلِ َض َز
اس یَ ِحَ ُٝٔ١
َح َّسثَىٔي ََُ ١ََ ٝة بِ َُ ٦شبٔيِٕ َح َّسثَ َ٥ا ا ُِ ٜح َِ ١يس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُٔ ٧ا َ ٟک َ َ
ا ٧اُ ٥َّ ٜ
ا ٧بٔاَّ ٜز ِج َى ٔة
س َِٕٔي َُ َٜ ٞط َو َ٠ا أَلِ َض َز َٔا َِ ٟاْل ٔ َیَ ١
اس فٔی َحسٔیثٔطٔ َو َت َز َ٘ ُط َب ِى ُؾ ا٥َّ ٜا ٔ
َِ َ١َّ ٝا أَلِ َض َز َ٠ا أَلِ َض َز َّات َض َُ ١ط اُ ٥َّ ٜ

ہملس نب بیبش ،دیمحی  ،ایفسؿ ایبؿ رکےت ںی ہک ولگ اجرب ےس اس ےک دیقعہ ابہلط ےک ااہظر ےس ےلہپ ااحدثی ایبؿ رکےت ےھت
نکیلبجاساکدیقعہابلطاظرہوہایگافرولوگںےناسوکدحثیںیممتہمایکافرضعبرضحاتےناسےسرفاتیرتکرکدی
ایفسؿےساہکایگہکاسےنسکدیقعہاکااہظرایکاھتایفسؿےناہکرتعجاک۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 56

راوی :

يع ُة َوأَ ُخو ُظ أَُ َّ ٤ض َ١ا َََ ٔ١ىا ا َِ ٜحز ََّاح بِ َٕ ٔ ٝ٠َ ٦
يح َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت
َح َّسثَ َ٥ا َح َس ْ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َی ِحٌَي ا ِٜحٔ َّ١ان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا َٔب ٔ َ
ْ َحس ٕ
َف َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک ُ َُّ ٝضا
ٔیث َو ِ ٦أَبٔی َج ِى َ ٕ
َجاب ٔ ّزا َي ُٕوِلُ و ٔ ِ٥سٔی ََ ِب ُى َ
و ٧أَ َِ ٜ
نسح ولحاین  ،اوبییحی امحین  ،ہصیبق،رجاح نب حیلم ےتہک ںی ہک ںیم ےن اجرب نب سیدی ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ
فملسیکرتسزہارااحدثیاوبرفعجےسرمفیریمےاپسوموجدںی۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 57

راوی :

َح َّسثَىٔي َححَّا ُد بِ َُّ ٦
اُع َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ُز َصي ِ ّْا َي ُٕو َُٔ ٟا ََ ٟجاب ٔ ْز أَ ِو ََِ ٔ١ى ُت َجاب ٔ ّزا َي ُٕوِلُ إ ٔ َّ ٧و ٔ ِ٥سٔی
اٜص ٔ ٔ

ٔیث َ٠ا َح َّسث ِ ُت َٔ ٥ِ ٠ضا بٔصَ ِي ٕئ َٔا َ ٟث ُ ََّ ٢ح َّس َث یَ ِو ّ٠ا ب ٔ َحس ٕ
ْ َحس ٕ
ٔیث َِ َٕا ََ ٟص َذا ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜد ِٔ ١سي َن أَ ِّّٜا
ََ ٜد ِٔ ١سي َن أَ َِ ٜ

اجحجنباشرع،ادمحنبویسن،رضحتزریہےتہکںیہکںیمےناجربےسانسفہےتہکےھتہکریمےاپساچپسزہارااحدثیںیپ 
ںیم ےس ںیم ےن ایھب کت وکیئ دحثی ایبؿ ںیہن یک زریہ ےتہک ںی رھپ اس ےن ا ک دؿ ا ک دحثی ایبؿ رکےن ےک دعب اہک  ہ اؿ
اچپسزہارںیمےسےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 58

راوی :

ْک ُّی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ا َِ ٜؤ ٜي ٔس َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت ََ ََّل َ ٣بِ َ ٦أَبٔی ُٔ ٠ف ٕ
يي َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت َجاب ٔ ّزا
َح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ َُ ٦خإ ٔ ٜس ا َِ ٜي ِص ُ ٔ
ْ َحس ٕ
ٔیث َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ا ُِ ٜح ِىف ٔ َّی َي ُٕوِلُ و ٔ ِ٥سٔی َخ ُِ ١س َ
و ٧أَ َِ ٜ

تث
ش
ک
اربامیہ نب اخدل ردی  ،اوبفدیل،السؾ نب ایب عیطم ےتہک ںی ہک ںیم ےن اجرب یفعج ےس انس فہ ےتہک ےھتہک ریمے اپس روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےسرمفیاچپسزہارااحدثیابمرہک(اکذریخہوموجد)ےہ۔

رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 59

راوی :

َح َّسثَىٔي ََُ ١ََ ٝة بِ َُ ٦شبٔيِٕ َح َّسثَ َ٥ا ا ُِ ٜح َِ ١يس ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا َُٔ ٧ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر ُج َّل ََأ َ ََ ٟجاب ٔ ّزا َو ِِ َٔ ٦ؤٜطٔ َوزَّ َو َج َّ ٦َِ َِٝ ٞأَبِ َز َح
َ ٞص ٔذظ ٔ َٔا ََِ َُّ ٟيا َُ ٧و َ٘ َذ َب َِ ُٕ ِ٥َ ٝا
الِ َ ِر َؿ َحًَّي َیأِذ ََ ٧لٔی أَبٔی أَ ِو َی ِح ٢َ ُٙاهَّللُ لٔی َوص َُو َخيُِْ ا َِ ٜحا٘ٔٔ١ي َن َِ َٕا ََ ٟجاب ٔ ْز َ ٢َِ ٜیحٔ ِئ َتأِؤی ُ

اَ ٧و َ٠ا أَ َرا َز ب ٔ َض َذا َِ َٕا َ ٟإ ٔ َّ ٧اٜزَّاِ َٔؽ َة َت ُٕو ُ ٟإ ٔ ََّ ٧وًّ ٔ ٝيا فٔی َّ
ِخ َد َٔ ٦ِ ٠و َٔ ٜسظ ٔ َحًَّي یُ َ٥از ٔ َی
اٜس َح ٔ
ُ ٔ ٜسّ َِي َ
اب ِ َََل ُ ِ َ ٤
ْخ ُد ََ ٠ي ََ َ ٦ِ ٠
َ ٞص ٔذظ ٔ ا ِْل َیةٔ َو َ٘ َذ َب کَاِ َ ٤ت فٔی إ ٔ ِخ َوة ٔ
ُ٥َ ٠از ٕ َّٔ ٦ِ ٠
اٜس َ١ا ٔ
اِخ ُجوا ََ ٠ي ُِ ََل َٕ ٧ي ُٕو َُ ٟجاب ٔ ْز ِ ََذا َتأِؤی ُ
ِ یُزٔی ُس َوًّ ٔ ٝيا أَُ َّ ٤ط یُ َ٥ازٔی ِ ُ
ْ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
یُو َُ َ

ہملس نببیبش ،دیمحی  ،ایفسؿایبؿ رکےتںی ہکںیم ےن انسہک ا ک لدیم ےناجرب ےس اہللےکوقؽفلناربحاالرض یتحایذؿ یل
تک
ایب اف ج م اہلل یل فوھ ریخ ااحلنیمک یک ریسفت وپیھچ وت اجرب ےن اہک ہک اس لتی یک ریسفت ایھب اظرہ ںیہن وہیئ ایفسؿ ےن اہک ہک اس ےن
وھجٹوبالمہےناہکہکاجربیکاسےسایکرمادیھتایفسؿےناہکہکرایضف ہےتہکںیہکرضحتیلعابدولںںیمںیافرمہاؿیک
افالد ںیم ےس یسک ےک اسھت ہن ںیلکن ےگ اہیںکت ہکلامسؿ ےس رضحت یلعلفاز دںی ےگہک ولکن الفں ےک اسھت اجرب اتہک ےہ ہک
اسلتییکریسفت ہےہافراسےنوھجٹاہکےہہک ہلتیویفسےکاھبویئںےکقلعتمےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 60

راوی :

ْ َحس ٕ
ٔیث َ٠ا أَ َِ َت ٔح ُّٞ
َح َّسثَىٔي ََُ ١ََ ٝة َح َّسثَ َ٥ا ا ُِ ٜح َِ ١يس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُٔ ٧ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َجاب ٔ ّزا یُ َح ِّس ُث ب ٔ َِ ٥حو ٕ ٔ ٦ِ ٠ثَ ََلث ٔي َن أَ َِ ٜ
اَ ٠ُ ٧ح ََّ ١س بِ ََ ٦و ِ١ز ٕو اٜزَّازٔ َّی َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َجز ٔ َیز بِ ََ ٦و ِب ٔس
َِک َٔ ٥ِ ٠ضا َش ِيئّا َوأَ َّ ٧لٔی َ٘ َذا َو َ٘ َذا َٔا َِ ٠ُ ٟسَ ٢ٔٝو ََِ ٔ١ى ُت أَبَا ٌ ََّس َ
أَ ِ ٧أَذ ُ َ

اٜسُٙو ٔ
َُّص َول َی أَ ِ٠ز ٕ َوم ٕٔي٢
ا َِ ٜحٔ١ي ٔس َِ ُُِٕ ٝت ا َِ ٜحار ُٔث بِ َُ ٦ح ٔعي َْ َة َٕٜٔي َتطُ َٔا ََ ٟن َى َِ ٢ش ِي ْذ ـَؤی ُ
ُّ ٞ
ت ي ٔ ُّ

ہملس،دیمحی،ایفسؿایبؿرکےتںیںیمےناجربےسسیتزہارایسیادحثیینسںیہکاؿںیمےسیسکا کدحثیوکیھبںیمذرک
رکانانمبسںیہناتھجمسوخاہاسےکدب ےلےھجم انتیہامؽفزعت ےلافرایفسؿےتہکںیںیمےناوباسغؿدمحمنبرمعفرازیےسانس
فہ ےتہک ےھتہک ںیم ےن رجری نب دبعادیمحل ےس وپاھچہک ایک لپ احرث نب ریصحہ ےس  ےل ںی ؟اہکاہں فہ ا ک وبڑاھ صخش ےہ ارثک
اخومشراتہےہنکیلتہبڑبیابترپارصاررکاتےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 61

راوی :

َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَّ ٢
اٜس ِو َرق ٔ ُّی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
وب َر ُج َّل یَ ِو ّ٠ا
ََک أَ ُّی ُ
ٔی َو َِ ٦ح َّ١از ٔبِ َٔ ٦زیِ ٕس َٔا َ ٟذ َ َ

ِخ َِ َٕا َ ٟص َُو یَزٔی ُس فٔی اَّ ٜزٔ ِٔ٢
ََک آ َ َ
َِ َٕا َ ٢َِ ٜ ٟیَ ٦ِ ُٙب ٔ ُِ ١س َتٕ ٔ ٔي ٢اَ ِّٝ ٜسا َٔ ٧وذ َ َ
ادمح نب اربامیہ دفریق  ،دبعارلنمح نب دہمی  ،رضحت امحد نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک اویب ےن ا ک صخش اوباہیم دبعارکلمی ےک
ابرےںیمرفامایہکفہراتسوگںیہنافردفرسےاکذرکرفامایہکفہرحتریںیمزایدیترکاتےہ۔
رافی :
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 62

راوی :

َح َّسثَىٔي َححَّا ُد بِ َُّ ٦
ََک َِٔ ِ ٦ِ ٠ؽٔٝطٔ
اٜص ٔ ٔ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َٔا ََٔ ٟا َ ٟأَ ُّی ُ
اُع َح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُِ َ ٦
وب إ ٔ َّ ٧لٔی َج ّارا ث ُ َّ ٢ذ َ َ

َوَِ ٜو َشض ٔ َس و ٔ ِ٥سٔی َول َی َت َِ ١ز َتي ِ ٔن َ٠ا َرأَیِ ُت َش َضا َز َتطُ َجائٔزَ ّة

اجحجنباشرع،امیلسؿرحب،امحدنبزدیایبؿرکےتںیہکاویبےناہکہکریماا کاسمہ ہےہرھپاسیکوخویبںاکذرکایکاتمہ
فہدفوجھکرفںےکابرےںیمیھباہشدتدےوتںیماسیکوگایہوکاجزئںیہنوھجمسںاگ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 63

راوی :

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َححَّا ُد بِ َُّ ٦
اب أَ َح ّسا َٔ ُّق
اٜص ٔ ٔ
وب اٌِ َت َ
اُع َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َٔا ََٔ ٟا َِ ٠َ ٟى َْ ١ز َ٠ا َرأَیِ ُت أَ ُّی َ
اٌَ ٧ي ِ َْ ٔث َٕ ٕة َِ َٕ ٜس ََأ َ َٜىٔي َو َِ ٦حس ٕ
ْٔک ََ ٠ة ث ُ ََّٔ ٢ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت
ٔیث ٜٔى ِ ٔ
إ ٔ َِّل َو ِب َس ال َ ٔ
ََک ُظ َِ َٕا ََ ٟرح َٔ١طُ اهَّللُ ک َ َ
ِْک ٔیَ ٢ي ِىىٔي أَبَا أ ُ ََّ ٠ي َة َِإَّٔ٤طُ ذ َ َ
ْٔک ََ ٠ة
ؤِ
دمحمنبراعف،اجحجنباشرع ،دبعارلزاؼ،رضحترمعم ےتہک ںیہکںیم ےناویب وک یسکصخش یک تبیغرکےت ںیہنداھکیوساےئاوب
اہیم دبعارکلمی ےک ذرک ایک اوہنں ےن اس اک ہک فہ ریغ ہقث ےہ اس ےن ھجم ےس رضحت مرکہم یک ا ک دحثی وپیھچ رھپ اتہک ےہ ہک
ںیمےنمرکہمےسانسےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 64

راوی :

 ٞبِ ُِ ََ ٦ض َٕٔ ٞا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا َو َّّا ُ ٧بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝح َّسثَ َ٥ا َص َّْ ١أَ ٣ا ََٔ ٟس ََٔ ٣و َِ ٝي َ٥ا أَبُو َزا ُو َز الِ َ ِو َِم َِ َح َى ََ ٞي ُٕو ُٟ
َح َّسثَىٔي ا َِِ ّٜؽ ُ
ک ََائ َّٔل
ا ٧ذََ ٔ ٜ
َکَ٤ا ذََ ٔ ٜ
ک َ َٕ ٔ ٜتا َز َة َِ َٕا ََ َ٘ ٟذ َب َ٠ا َََ ٔ١ي ُٔ ٥ِ ٠ض ِ ٢إٔ١َ َّ ٤ا ک َ َ
َح َّسثَ َ٥ا ا ِٜب َ َْا ُِ َٔا ََ ٟو َح َّسث َ َ٥ا َزیِ ُس بِ ُ ٦أَ ِر َٔ َََ ِ ٢ذ َ ِ

اس َز َ ٦َ ٠ـَاوُو ٔ ٧ا َِ ٜحار ٔ
ٔٓ
َی َت َُ َّّ ٙ
ْ اَ ٥َّ ٜ

لضفنبلہس،افعؿنبملسم،رضح تامہؾایبؿرکےتںیہکعفننباحرثاوبداؤدانانیبامہرےاپسلایافرایبؿرکانیرفعرکدای

ہکمہےسربانباعزبافرزدینبارمقےنایبؿایکمہےناسیکرضحتاتقدہےسقیقحتیکاوہنںےناہک ہوھجاٹےہاسےناؿ
ےسںیہنانس ہصخشاطوعؿاجزػےکزامہنںیمولوگںےس کیھام اتگرھپاتاھت۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 65

راوی :

و ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا صَ َّْ ١أَ ٣ا ََ ٟز َخ َ ٞأَبُو َزا ُو َز الِ َ ِو َِم َول َی َٔ َتا َز َة َِ َ١َّ ٝا
َح َّسثَىٔي َح َس ُ ٦بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا یَزٔی ُس بِ َُ ٦ص ُ
ار َ

اََ ٧ائ َّٔل َٔ ِب َ ٞا َِ ٜحار ٔ
ٔٓ ِلَ َي ِىز ٔ ُؿ ف ٔی َش ِي ٕئ ٔ٦ِ ٠
َّش بَ ِسرٔیًّا َِ َٕا ََ َٔ ٟتا َزةُ َص َذا ک َ َ
َٔ َأَ ٣ا ُٜوا إ ٔ ََّ ٧ص َذا َیزِوُ ُ ٢أََّ٤طُ َٜق ٔ َی ثَ َ١اَ ٔ ٤ي َة َو َ َ
َص َذا َو َِل َی َتک َ َّٔ ِ ٢ُ ٝيطٔ ِ ََواهَّللٔ َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس َُ ٦و ِ ٦بَ ِسر ٓ ٕٔی ُ٠صَ اِ ََض ّة َو َِل َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦بَ ِسر ٓ ٕٔی ُ٠صَ اِ ََض ّة
إ ٔ َِّل َو ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک

نسحنبیلعولحاین،سیدینب اہرفؿ،رضحتامہؾےناہکہک اوبداؤدایمع رضحتاتقدہ ےکاپسلای بجفہالچایگوتولوگں ےناہکہک
اس صخش اک دوعی ےہ ہک فہ ااھٹرہ دبری احصہب ےس الم ےہ رضحت اتقدہ ےن اہک ہک  ہ اطوعؿ اجزػ ےس ےلہپ  کیھ ام اتگ اھت اس اک
رفاتی دحثی ےس وکیئ اگلؤ اھت ہن  ہ اس نف ںیم وگتفگ رکات اھت اہلل یک مسق دعس نب امکل ینعی دعس نب ایب فاقص ےک العفہ یسک دبری
احصیبےسنسحرصبیافردیعسنببیسمےسیجولوگںےنیھبرفاتیںیہنیکےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 66

راوی :

ِم ا َِ ١َ ٜسن ٔ َّی کَا ََ ٧ي َؽ ُي أَ َحاز ٔ َ
یث َ َلَک ََ ٣ح ٕٖٓ َوَِ ٜي َس ِت
َح َّسثَ َ٥ا ُو ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو َِ ٦ر َٔ َب َة أَ َّ ٧أَبَا َج ِى َ ٕ
َف ا َِ ٜضا ٔش ٔ َّ
اَ ٧ی ِزو ٔ َیضا َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ٔ ٦ِ ٠أَ َحازٔیثٔ أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوک َ َ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،رضحت رہبق نب مشنعلہ وکیف ےس رفاتی ےہ ہک اوب رفعج اہیمش قح افر تمکح لزیم الکؾ وک دحثی انب رک لقن
رکاتاھتاحالہکنفہیبنرکمییلصاہللہیلعفملسیکااحدثیہنوہںیتافرفہرفاتیرکاتاؿوکیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےس۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 67

راوی :

ا ٧و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا نُ َى ِي ُ ٢بِ َُ ٦ح َّ١از ٕ َٔا َ ٟأَبُو إ ٔ َِ َح َٖ إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َِٔ َُّ ٦ي َ
یَ ِحٌَي َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا نُ َى ِي ُ ٢بِ َُ ٦ح َّ١از ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َزا ُو َز َّ
اَ ٧و ِ١زُو بِ ُ ٦وُب َ ِي ٕس
اٜف َيأ ٔ ٜس ُّي َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو ِ ٦یُوَُ ٤س بِ ٔ ٦وُب َ ِي ٕس َٔا َ ٟک َ َ

َیٔ ِٙذ ُب فٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ

نسحولحاین،میعننبامحد،اوبااحسؼاربامیہنبدمحمنب ایفسؿ،دمحمنبییحی،میعننبامحد،اوبداؤدایطیسل،ہبعش،رضحتویسننبدیبع
ایبؿرکےتںیہکرمعفنبدیبعدحثیںیموھجٹوباتلاھت۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 68

راوی :

َح َّسثَىٔي َو ِ١زُو بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی أَبُو َحّ ِٕغ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َُ ٠ىاذَ بِ ََ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َي ُٕوِلُ ُُِٔ ٝت َ ٔ ٜى ِو ٔ
ٓ بِ ٔ ٦أَبٔی َجٔ١ي ََ ٝة إ ٔ ََّ ٧و َِ ١زو بِ َ ٦وُب َ ِي ٕس َح َّسثَ َ٥ا
َو ِ ٦ا َِ ٜح َس ٔ ٦أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٦ِ ٠َ ٟح ََ َٞ ١و َِ ٝي َ٥ا ِّ
اٜس ََل َح ََِِ ٝي َس ٔ٥َّ ٠ا َٔا ََ َ٘ ٟذ َب َواهَّللٔ َو ِْ ١زو

َو َل ُٔ ٥َّ ٙط أَ َرا َز أَ َِ ٧ی ُح َوز َصا إلٔ َی َٔ ِؤٜطٔ ا َِ ٜدبٔيثٔ

رمعفنبیلعاوبصفح،اعمذنباعمذےسرفاتیےہہکںیمےنوعػنبایبہلیمجےسوپاھچہکمہےسرمعفنبدیبعےننسحرصبی
ےسرفاتیایبؿیکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایسجےنامہرےالخػایھتہرااھٹایفہمہںیمےسںیہنےہوعػ
ےناہکاہللیکمسقرمعوھجاٹےہفہاسدحثیےساےنپابلطاقعدئیکرتفجیفااشتعرکاناچاتہےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم

اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 69

راوی :

وب َِ َٕاُٜوا
َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦وُ ََ ١ز ا َِ َٕ ٜوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َٔا َ ٟک َ َ
وب َو َََ ٔ١ي ُٔ ٥ِ ٠ط َِ َّ َٕ َس ُظ أَ ُّی ُ
اَ ٧ر ُج ِْ َٔ ٞس َٜز ٔ َ ٣أَ ُّی َ
َّ
ََ ِ ٞس َّ٢َ ٝ
َاَ َت ِٕ َب َُ ٝط اَّ ٜز ُج ُ
اٜسو ٔٗ ِ ِ
ْکَ٤ا إلٔ َی ُّ
یَا أَبَا بَ ِْکٕ إُٔ َّ ٤ط َٔ ِس َٜز ٔ ََ ٣و َِ ١زو بِ َ ٦وُبَي ٕس َٔا ََ ٟح َّ١ا ْز َِب َ ِي َ٥ا أََ٤ا یَ ِو ّ٠ا ََ ٠ي أَ ُّی َ
وب َو َٔ ِس بَ ِ
َ
ک َٜز ٔ َِ ٠ت ذَا َک اَّ ٜز ُج ََٔ ٞا ََ ٟح َّ١ا ْز ََ َّ١ا ُظ َي ِىىٔي َو ِّ ١زا َٔا ََ ٟن َى ِ ٢یَا أَبَا بَ ِْکٕ إُٔ َّ ٤ط
وب بَ ٍََ ٝىٔي أََ َّ ٤
َوَِ ٝيطٔ أَ ُّیو ُب َو ََأ َُ ٜط ث ُ ََّٔ ٢ا َُ َٜ ٟط أَ ُّی ُ
َ
ِک ا َِ ٍَ ٜزائ ِٔٔ
َف ُٗ ٔ ٦ِ ٠تَٔ ٝ
َغائ َِٔ َٔا ََ ٟي ُٕو ُُ َٜ ٟط أَ ُّی ُ
وب إٔ١َ َّ ٤ا َن ٔ ُّ
َف أَ ِو َن ِ َ
َیحٔيئُ َ٥ا بٔأ ِش َيا َِ َ َ
دیبعاہللنبرمعوقارریی ،رضحتامحد نبزدیےتہکںیہک ا کصخش ےناےنپ افرپاویب ایتخسینیکسلجم افراؿ ےسدحثیےننسوک
الزؾرکایلاھتا کدؿاویبےناسوکہناپایوتوپاھچوتولوگںےناہکہکاےاوبرکباسےنرمعفنبعنبیڈیکسلجموکالزؾرکایلےہامحد
ےتہکںیہکا کدؿںیم حبص ےکفتقاویبےکاسھتابزاراجراہاھتاےنتںیمفہصخش اسےنملایاویبےناسوکالسؾ ایکافراحؽ
وپاھچرھپاسوکاہکہکےھجم ہابتیچنہپہکوتےنالفںصخشیکسلجمالزؾرکیلےہامحدےتہکںیاساکانؾینعیرمعفاسےناہکاہںاے
اوبرکبفہمہےسبیجعفرغبیااحدثیایبؿرکاتےہاویبےناہکہکمہوتاےسیاجعابئتےساھبےتگایڈرےتںی۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ
راوی :

حسیث 70

َح َّسثَىٔي َححَّا ُد بِ َُّ ٦
وب إ ٔ ََّ ٧و َِ ١زو بِ َُ ٦وب َ ِي ٕس
اٜص ٔ ٔ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦زیِ ٕس َي ِىىٔي َح َّ١ا ّزا َٔا َٔٔ ٟي َٔ ٞلَ ُّی َ
اُع َح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُِ َ ٦

ْکا ُ ٦ِ ٠ٔ ٧ا٥َّ ٜبٔي ٔذ َِ َٕا ََ َ٘ ٟذ َب أََ٤ا ََِ ٔ١ى ُت ا َِ ٜح َس ََ ٦ي ُٕو ُ ٟیُ ِح َُ ٝس َّ
َر َوی َو ِ ٦ا َِ ٜح َس َٔٔ ٦ا ََِ ٟل یُ ِح َُ ٝس َّ
ْکا ُ٦ِ ٠ٔ ٧
اٜس ِ َ
اٜس ِ َ
ا٥َّ ٜبٔي ٔذ
اجحجنباشرع،امیلسؿ،انبزدی،اویب،رمعف نبدیبع،رضحتامحدایبؿرکےتںیہکہکاویبےسیسکےناہکہکرمعفنبدیبعنسح
رصبیےس ہدحثیرفاتیرکاتےہہکوجصخشذیبنیپرکدموہشوہاجےئوتاسرپدحاجریہنوہیگاویبےناہکہک ہوھجٹاتہک
ےہ ویکہکن ںیم ےن رضحتنسح رصبی ےس انس ےہ فہ رفامےت ےھتہک وج صخش ذیبن یپرک دموہش وہ اجےئ اےس وکڑے اگلےئاجںیئ
ےگ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 71

راوی :

ِح ٕب َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ََ ََّل َ ٣بِ َ ٦أَبٔی ُٔ ٠ف ٕ
وب أَنِّی آت ٔی َو ِّ ١زا َِأَٔ َِب ََ ٞول َ َّی َی ِو ّ٠ا
َح َّسثَىٔي َحح ْ
يي َي ُٕوِلُ بَ َ ََ ٝأَ ُّی َ
َّاد َح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُِ َ ٦
ِ
ْ َتأ ِ َُ ُ٥٠ط َول َی ا َِ ٜحسٔیثٔ
َِ َٕا َ ٟأَ َرأَیِ َت َر ُج َّل َِل َتأ َُ٥٠طُ َول َی زٔیٔ٥طٔ َ٘ ِي َ
اجحج،امیلسؿنبرحب،رضحتالسؾنبایبعیطمےتہکںیہکاویبوک ہ ربیچنہپہکںیمرمعفےکاپسرفاتیدحثیےک ےئاجات
وہں ا ک دؿ فہ ےھجم  ےل افر اہک ہک وت ایک اتھجمس ےہ ہک سج صخش ےک دنی اک اابتعر ںیہن ےہ فہ دحثی یک رفاتی ںیم ےسیک وفحمظ
فامومؿوہاتکسےہ۔

رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 72

راوی :

وسي َي ُٕو َُ ٟح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ ُُ ٦وب َ ِي ٕس َٔ ِب َ ٞأَ ِ٧
َح َّسثَىٔي ََُ ١ََ ٝة بِ َُ ٦شبٔيِٕ َح َّسثَ َ٥ا ا ُِ ٜح َِ ١يس ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا َُٔ ٧ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا َُ ٠
یُ ِحس َٔث
ہملسنب بیبش،دیمحی ،ایفسؿ،رضحتاوبومٰیسایبؿ رکےتںیہک مہےنرمعفنبدیبعےسامسعدحثیاسفتقایک اھتبجاس
ےنااحدثیڑھگانیرفعںیہنیکںیھت۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 73

راوی :

َح َّسثَىٔي وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ ا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َٔا ََ٘ ٟت َِب ُت إلٔ َی ُش ِى َب َة أَ َِأَُ ُٜط َو ِ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َٔاِضٔي َواَ ٕٔق َِ ََ ٙت َِ إلٔ َ َّی ِلَ

َتِٙت ُِِ َو ُِ ٥ط َش ِيئّا َو َ٠ز ِِّٗ ٘ ٔ َتابٔی
دیبع اہلل نباعمذربنعیایبؿ رکےت ںی ہک ںیم ےن ہبعش وک اھکل ہک اوبہبیش اقیضفاطس ےک ابرے ںیم لپ یک ایک راےئ ےہ وت ہبعش
ےناھکلہکاوبہبیشیکوکیئرفاتیہنانھکلافرریمےاسطخوکاھپڑدانی۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 74

راوی :

أَ ٧ا ََ ٟح َّسث ِ ُت َح َّ١ا َز بِ ََ ١ََ ََٝ ٦ة َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح ا ِِّ ١ُ ٜز ِّی ب ٔ َحس ٕ
ٔیث َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َِ َٕا ََ َ٘ ٟذ َب
َح َّسثَ َ٥ا ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو َّّ َ
َو َح َّسث ِ ُت َص َّ١ا ّ٠ا َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح ا ِ١ُ ٜز ِِّّی ب ٔ َحس ٕ
ٔیث َِ َٕا ََ َ٘ ٟذ َب
ولحاین،رضحتافعؿایبؿرکےتںیہکںیمےنامحدنبہملسےکاسےنمفہدحثیایبؿیکسجوکاصحلرمیےناثتبےسرفاتی
ایک ےہ امحد ےن اہک اصحل رمی وھج اٹ ےہ افر ںیم ےن امہؾ ےک اسےنم اصحل رمی یک دحثی ایبؿ یک وت امہؾ ےن یھب اہک ہک اصحل رمی
وھجاٹےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم

اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 75

راوی :

َک أَ َِ ٧ت ِزو ٔ َی َو ِ٦
َح َّسثَىٔي َِ ٠ح ُ١وزُ بِ َُِ ٌ ٦ي ََل ََ ٧ح َّسثَ َ٥ا أَبُو َزا ُو َز َٔا ََٔ ٟا َ ٟلٔی ُش ِى َب ُة ائِتٔ َجز ٔ َیز بِ ََ ٦حازُٔ َٜ ِٞ ُٕ َِ ٕ ٣ط َِل َی ٔح َُّ ٜ ٞ
ْ ذَا َک َِ َٕا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َو ِ ٦ا َِ ٜح َ ٢ٔ ٙبٔأ َ ِش َيا َِ  ٢َِ ٜأَ ٔج ِس ََ ٜضا
ا َِ ٜح َس ٔ ٦بِ ٔ ٦وُ ََ ١ار َة َِإَّٔ٤طُ یَٔ ِٙذ ُب َٔا َ ٟأَبُو َزا ُو َز ُُِٔ ٝت ُ ٔ ٜص ِى َب َة َو َ٘ ِي َ

أَ ِظ َّل َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َُ ٜط بٔأ َ ِّی َش ِي ٕئ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َ ِٝ ٔ ٜح َ ٢ٔ ٙأَ َظلَّی أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی َٔ ِتل َی أ ُ ُح ٕس َِ َٕا َ ٢َِ ٜ ٟي َُعَ ِّٞوَِ ٝيض ٔ ِ٢
س إ ٔ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی َو َِ ٝيض ٔ َِ ٢و َز َِ َُ ٥ض ِ٢
َِ َٕا َ ٟا َِ ٜح َس ُ ٦بِ ُ ٦وُ ََ ١ار َة َو ِ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙو َِ ِٕ ٠ٔ ٦س َٕ ٢و ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َّص ِّی
ُُِٔ ٝت َ ِٝ ٔ ٜح َ٠َ ٢ٔ ٙا َت ُٕو ُ ٟفٔی أَ ِو َِلز ٔ اٜزَِّ٤ا َٔا َ ٟي َُعلَّی َوَِ ٝيض ٔ ُِِ ُٝٔ ٢ت َٔ ٦ِ ٠حسٔیثٔ َ ٦ِ ٠یُزِ َوی َٔا َ ٟیُ ِز َوی َو ِ ٦ا َِ ٜح َس ٔ ٦ا َِ ٜب ِ ٔ

َِ َٕا َ ٟا َِ ٜح َس ُ ٦بِ ُ ٦وُ ََ ١ار َة َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح ََ ٢ُ ٙو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦ا َِ ٜحزَّارٔ َو َِ ٦ول ٔ ٕٓی

ومحمد نبالیغؿ،رضحتاوبداؤدےسرفاتی ےہہکھجمےس ہبعشےن اہکہک رجرینباحزؾ وکاج رکوہکہکریتے  ےئ نسح نبامعرہ
ےس وکیئ رفاتی اجزئ ںیہن ےہ ویکہکن فہ وھجٹ وباتل ےہ اوبداؤد ےن اہک ہک نسح ےن مکح ےس ھچک ایسی ااحدثی مہ ےس ایبؿ یک ںی
پ یک الصھچکںیہناپاتںیمےنہبعشےسوپاھچفہوکیسنرفاتیےہ؟ہبعشےناہکہکںیمےنمکحےسوپاھچایکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس ےن دہشاء ادح رپ امنز ڑپ ی یھت ؟ اس ےن اہک ںیہن ڑپ ی یھت رھپ نسح نب امعرہ ےن مکح ےس رفاتی ایک ےہ اس ےن
مسقمےساسےنانبابع سےسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿرپامنزانجزہڑپ یافراؿوکدنفایکاسےکالعفہںیم
ےنمکحےسوپاھچہکوتفدلاسلانیکامنزانجزہےکابرےںیمایکاتہکےہ؟وتاسےناہکہکاےسیولوگںیکانجزہڑپ یاجےئیگںیمےن
اہکسکےسرفایایکایگےہاس ےناہکنسحرصبیےسنکیلنسحنبامعرہےن ہدحثیمکحےسییحینبزجارازرضحتیلعرفاتی
یک۔(ینعیافؽدحثیںیمیطلغیفاالافلظافردفرسیںیمیطلغیفادنسلےہ)
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 76

راوی :

ََک زٔ َیا َز بِ َِ ٠َ ٦ي ُ١و َٕٕ َِ ٧ا ََ ٟح َُِ ّٝت أَ َِّل أَ ِرو ٔ َی َو ُِ ٥ط َش ِيئّا َوِلَ َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َیز ٔ َ
یس بِ ََ ٦ص ُ
ار َ
وَ ٧وذ َ َ
يت زٔ َیا َز بِ َِ ٠َ ٦ي ُ١و ََٕ ِ ٧سأ َ ُِ ٜت ُط َو َِ ٦حس ٕ
ٔیث َِ َح َّسثَىٔي بٔطٔ َو ِ ٦بَ ِْکٕ ا ِ١ُ ٜزَن ٔ ِّی ث ُ َّ ٢وُ ِس ُت إَِٔ ٜيطٔ َِ َح َّسثَىٔي
َخأ ٔ ٜس بِ ِٔ ٠َ ٦ح ُسو ٕد َو َٔا َُ ٔ َٕٜ ٟ
ا ٧یَ ُِ ٥سبُ ُض َ١ا إلٔ َی ا ِل َٔ ٙذ ٔب َٔا َ ٟا ُِ ٜح َِ ٝوان ٔ ُّی ََِ ٔ١ى ُت َو ِب َس اٜعَّ َ١سٔ
بٔطٔ َو َِ ٠ُ ٦و ِّر ٕٗ ث ُ َّ ٢وُ ِس ُت إَِٔ ٜيطٔ َِ َح َّسثَىٔي بٔطٔ َو ِ ٦ا َِ ٜح َس َٔ ٦وک َ َ

ََک ُت و ٔ َِ ٥س ُظ زٔ َیا َز بِ َِ ٠َ ٦ي ُ١و َٕ ٥َ َِ ٧س َب ُط إلٔ َی ا ِل َٔ ٙذ ٔب
َوذ َ ِ

نسحولحاین،رضحتسیدینباہرفؿےنزایدہنبومیمؿاکذرکایکافراہکہکںیمےنمسقاھکیئےہہکاسےسوکیئدحثیرفاتییہن
رکفں اگ افر ہن اخدل نب دجمفح ےس افر اہک ہک ںیم زایدہ نب ومیمؿ ےس الم افر اس ےس ا ک دحثی وپیھچ اس ےن  ہ دحثی رکب نب
دبعاہلل زمین ےک فاہطس ےس ایبؿ یک دفابرہ الماقت رپ اس ےن فیہ دحثی ھجم ےس ومرؼ ےس رفاتی یک رسیتی ابر فیہ دحثی اس
ےن ھجم ےس نسح یک رفاتی ےس ایبؿ یک افر سیدی نب اہرفؿ اؿ دفونں زاید افر اخدل وک وھجاٹ ےتہک ےھت ولحاین ےن اہک ہک ںیم ےن
دبعادمصلےسانسافرںیمےناؿےکاپسانبومیمؿاکذرکایکوتاوہنںےنیھباےسوھجاٹرقاردای۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 77

راوی :

َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ح ُ١وزُ بِ َُِ ٌ ٦ي ََل ََٔ ٧ا َُِ ُٝٔ ٟت ٔلَبٔی َزا ُو َز َّ
َک َ ٢َِ ٜت ِس َِ ١ي ُٔ ٥ِ ٠ط َحس َ
ٔیث
اٜف َيأ ٔ ٜس ِّي َٔ ِس أَ ِ٘ثَِْ َت َو َِ ٦وبَّاز ٔبِ ُٔ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر ِ ََ١ا َ ٜ
َّ
يت زٔیَا َز بِ َِ ٠َ ٦ي ُ١و َٕ ٧و َو ِب َس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی
اَِ ُٙت َِأََ٤ا َُ ٔ ٕٜ
َّض بِ ُُ ٦ش َِ ١ي َٕٔ ٞا َ ٟل ٔ َی ِ
ا َِ ٜى َّف َارة ٔ أ ٜذی َر َوی َ٥َ ٜا اُ ِ ٥َّ ٜ
ِ ََسأ َ ِ٥َ ٜا ُظ َِ ُٕ ِ٥َ ٝا َٜطُ َص ٔذظ ٔالِ َ َحاز ٔ ُ
ُوب اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َٔا َٟ
وب أََِ ٜي َس یَت ُ
یث َّأًٜي َت ِزو ٔ َیضا َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َِ َٕا َ ٟأَ َرأَیِت َُ١ا َر ُج َّل یُ ِذَ َِ ُِ ٔ ٤ي ُت ُ
اس َِأَِ٤ت َُ١ا َِل َت ِى١ََ ٝا ٔ ٧أَنِّی  ٢َِ ٜأَ ِ َٖ ٜأَ َن ّسا
ُٔ ِ٥َ ٝا َن َى َِٔ ٢ا َ٠َ ٟا ََِ ٔ١ى ُت ٔ ٦ِ ٠إَٔ َ ٤س ٔ ٦ِ ٠ذَا َّٔ ٔ ٝيَل َو َِل َ٘ثٔي ّْا إ ٔ ِ ٧ک َ َ
اَِ ٧ل َي ِى َ ٢ُ ٝاُ ٥َّ ٜ
َ
اَ ٧ب ِى ُس یُ َح ِّس ُث ََِّ َ َْ ِ٘ َ٥ا ُظ
وب ث ُ َّ ٢ک َ َ
َٔا َ ٟأَبُو َزا ُو َز ِ ََب َ٥َ ٍَ ٝا َب ِى ُس أَُ َّ ٤ط َی ِزؤی َِأ َت ِي َ٥ا ُظ أََ٤ا َو َو ِب ُس اَّ ٜز ِح ََٕ َِ ٦ٔ ١ا َ ٟأَتُ ُ
ومحمد نب الیغؿایبؿ رکےت ںیہک ںیم ےن اوبداؤد ایطیسل ےس اہکہکلپ ےن ابعد نب وصنمر ےس ریثکرفاایت لقنیک ںی وت ایکفہج
ےہہکلپےناسےسرطعرففشوعرتیکفہدحثیںیہنینسوجرفاتییکےہامہرے ےئرضننبلیمشےناوہنںےنےھجماہک
اخومش روہںیم افردبعارلنمح نبدہمیزایدہ نب ومیمؿےس ےلافراسےسوپاھچہک  ہامتؾااحدثیفہ ںیوج مترفاتی رکےت
ےھترضحتاسن ےس ہاہکںکتحیحصںی؟اسےن اہکمتدفونںاس لدیم ےکابرے ںیمایکامگؿ رکےتوہوجانگہرکےرھپ وتہب
رک ےل اہلل اس یک وتہب وبقؽ ہن رکے اگ ؟مہ ےن اہکاہں اعمػ رکے اگ وت اس ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت اسن ےس یسک مسق یک وکیئ
دحثی ںیہن ینس مک ہن زایدہ ارگ اعؾولگ اس ابت ےس انفافق ںی وت ایک الم اوبداؤد ےتہک ںی اس ےک دعب رھپ ںیمہ ملع وہا ہک فہ اسن
ےسرفاتیرکاتےہمہرھپاسےکاپسلےئوتاسےناہکںیموتہبرکاتوہںرھپفہاسےکدعبرفاتیرکےناگللرخمہےناسیک
رفاتیوھچڑدی۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 78

راوی :

س یُ َح ِّسث ُ َ٥ا ِ ََي ُٕو َُ َُ ٟویِ ُس بِ َُ ٦و َٕ ََ ٝة َٔا ََ ٟش َبابَ ُة
َح َّسثَ َ٥ا َح َس ْ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َش َبابَ َة َٔا َ ٟک َ َ
اَ ٧و ِب ُس ا ُِّ ُٕ ٜسو ٔ
َّ
َّ
ُع ّؼا َٔا ََِٕٔ ٟي َُ َٜ ٞط أَ ُّی َش ِي ٕئ َص َذا
َو ََِ ٔ١ى ُت َو ِب َس ا ُِّ ُٕ ٜسو ٔ
س َي ُٕو َُ َ ٤ ٟهی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأَ ِ ٧یُ َّت َد َذ اَّ ٜز ِو ُح َ ِ
َٔا ََ ٟي ِىىٔي تُ َّت َد ُذ ُ٘ َّو ْة فٔی َحائ ٕٔق َ ٔ ٜي ِس ُخ ََ ٞوَِ ٝيطٔ اَّ ٜز ِو ُح و ََِ ٔ١ىت وُب َ ِي َس اهَّللٔ بِ َ ٦وُ ََ ١ز ا َِ َٕ ٜوارٔیز ٔ َّی َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت َح َّ١ا َز بِ ََ ٦زیِ ٕس
َي ُٕو َُ ٔ ٜ ٟز ُج َٕ ٞب ِى َس َ٠ا َجََ ٝس َِ ٠ضس ُّٔی بِ ُ ٦ص ََٔل ٕ ٟبٔأَیَّا٠َ ٕ ٣ا َص ٔذظ ٔا َِ ٜىي ِ ُن ا ِ١َ ٜاَ ٔ ٜح ُة َّأًٜي َ َ ٤ب َى ِت ٔ ٔ َب ََٔ ٢ِ ُٙٝا ََ ٟن َى ِ ٢یَا أَبَا إ ٔ َِ َ١ىٔي َٞ
نسح ،رضحت ابشہب نب وسار دماینئ ےتہک ںیہک دبعادقلفس مہ ےس دحثی ایبؿرکات وت اتہکہک وسدی نب ہلفغ ےن اہک ابشہب ےن اہک ہک
ںیمےندبعادقلفسےسانسفہاتہکاھتروسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہفملسےنرفحینعیوہاوکرعضںیمےنیلےسعنمرفامایےہاؿےس
اسدحثیاکبلطموپاھچایگوتاسےناہکہکدویارںیما کوسارخایکاجےئاتہکاسرپوہاداہ وہاامؾملسمرفامےتںیہکںیم
ےن دیبع اہلل نب رمع وقارریی ےس انس اوہنں ےن اہک ںیم ےن امحد نب زدی ےس انس ہک اوہنں ےن دہمی نب الہؽ ےک اپس ےھٹیب وہےئ
ا کصخشیکرطػااشرہرکےکاہکہک ہاسیکاھکریہمشچےہوجاہمترےرطػوھپاٹےہفہصخشوبالاہںاےاوباامسلیع۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 79

راوی :

أَ ٧ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا َو َواَ َ ٤ة َٔا َ٠َ ٟا بَ ٍََ ٝىٔي َو ِ ٦ا َِ ٜح َس َٔ ٦حس ْ
ا٧
ٔیث إ ٔ َِّل أَ َت ِي ُت بٔطٔ أَبَ َ
َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو َّّ َ
َُقأَ ُظ َول َ َّی
بِ َ ٦أَبٔی َويَّا ٕ
طِ َ َ
نسح ولحاین  ،افعؿ  ،اوب وعاہن ےن اہک ہک ےھجم نسح ےس وکیئ رفاتی ںیہن یچنہپ رگم ںیم اس وک ےل رک وفرا اابؿ نب تداش ےک اپس ایگ

اابؿےناسدحثیوکریمےاسےنمڑپاھ( ہاابؿےکذکبیکدلیلےہہکفہرہدحثینسحےسرفاتیرکاتاھت)۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 80

راوی :

ط ِ َ ٤ح ّوا ٔ ٦ِ ٠أَ ِْٔ ٜ
َح َّسثَ َ٥ا َُ َویِ ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أََ٤ا َو َح ِ١زَةُ اٜزَّیَّ ُ
ا ٧بِ ٔ ٦أَبٔی َويَّا ٕ
ات ٔ ٦ِ ٠أَبَ َ
َحس ٕ
ا٧
ٔیث َٔا ََ ٟول ٔ ٌّی َِ َُ ٔ ٕٝ
يت َح ِ١زَ َة َِأ َ ِخب َ َْنٔی أَُ َّ ٤ط َرأَی أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ا ِ٥َ ١َ ٜاََ ِ ٔ ٣ى َز َؿ َوَِ ٝيطٔ َ٠ا َََ ٔ١ي ٔ ٦ِ ٠أَبَ َ
ُع َٓ َٔ ٥ِ ٠ضا إ ٔ َِّل َش ِيئّا َي ٔسي ّْا َخ َِ ١س ّة أَ ِو َٔ َّت ّة
ِ ََ١ا َ َ
وسدینبدیعس،یلعنبرہسمےسرفاتیےہہکںیمافرزمحہزایتےنانبایبتداشےسرقتةیا کزہارااحدثیاکامسعایکےہیلع
ےناہکہکںیمزمحہےسالموتاوہنںےناتبایہکاسےنیبنیلصاہللہیلعفملسیکوخابںیمزایرتیکافر لپیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےکاسےنماابؿےسینسوہیئااحدثیشیپںیکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿااحدثیوکںیہنناچہانرگموھتڑیرقتةیاپچنایھچ
ااحدثییکدصتقییک۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم

اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 81

راوی :

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََّ ٦ٔ ١
َکیَّا ُِ بِ َُ ٦وس ٓ ٕ
ٔی َٔا ََٔ ٟا َ ٟلٔی أَبُو إ ٔ َِ َح َٖ ا َِّ ٜزَار ُّٔی ِا٘ت ُِِ َو َِ ٦بٕ ٔ َّي َة
اٜسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َز َ ٔ
ط َ٠ا َر َوی َو ِ٦
َ٠ا َر َوی َو ِ ٦ا ِِ ١َ ٜىزُوِ ٔي َن َو َِل َتِٙت ُِِ َو ِ٥طُ َ٠ا َر َوی َو ٌَِ ٦ي ِْ ٔا ِِ ١َ ٜىزُوِ ٔي َن َوِلَ َتِٙت ُِِ َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٦ويَّا ٕ
ا ِِ ١َ ٜىزُوِ ٔي َن َو َِل َو ٌَِ ٦ي ِْٔص ِٔ٢
دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم  ،رضحت زرکای نب دعی رفامےت ںی ہک اوب ااحسؼ زفاری ےن ھجم ےس اہک وھکل ےس فہ رفاایت وج فہ
رعمفػرفاةےسرفاتیرکںیافروجریغوہشمرارفاةےسرفاتیرکںیفہہنانھکلافرہنانھکلاامسلیعنبتداشےسفہرفاایتیھبوج
فہرفاتیرکںیرعمفػرفاةےساییسکریغےس۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 82

راوی :

َ ٞبٕ ٔ َّي ُة َِ ٜو َِل
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ا َِ ٜح ِ٥مَ ل ٔ ُّی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َب ِى َؾ أَ ِظ َح ٔ
اب َو ِبسٔ اهَّللٔ َٔا ََٔ ٟا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک ن ِٔى َ ٢اَّ ٜز ُج ُ

س
اَ ٧یِٙىٔي الِ َ ََام ٔ َی َوي َُس ِِّم ا ِلُٙى َي ک َ َ
أَُ َّ ٤ط ک َ َ
اَ ٧ز ِص ّزا یُ َح ِّسث ُ َ٥ا َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ُِ ٜو َحال ِّٔی َِ َ٥مَ ِزَ ٤ا َِإٔذَا ص َُو َو ِب ُس ا ُِّ ُٕ ٜسو ٔ

ااحسؼنباربامیہیلظنح ،رضحتدبعاہللنبابمرکےناہکہکہیقبااھچوہاتارگفہ انومںوکتینکےسافرتینکوک انومںےسایبؿ ہن
رکاتا کرعہصکتفہمہےساوبدیعسفاحیظےسرفاتیرکاتراہدعبںیمقیقحتےسولعمؾوہاہکفہوتدبعادقلفسےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 83

راوی :

َّ
اب إ ٔ َِّل َ ٔ ٜى ِبسٔ
َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦یُو َُ َ
ْ الِ َ ِزز ٔ ُّی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس اٜز ََّّزا ٔٗ َي ُٕوِلُ َ٠ا َرأَیِ ُت ابِ َ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک ُيّ ِٔع ُح بٔ َٕ ِؤٜطٔ َ٘ذ ْ
َّ
اب
ا ُِّ ُٕ ٜسو ٔ
س َِإٔنِّی ََِ ٔ١ى ُتطُ َي ُٕو َُٜ ٟطُ َ٘ذ ْ
ادمح نب ویفس ازدی  ،رضحت دبعارلزاؼ ےتہک ںی ہک ںیم ےن دبعاہلل نب ابمرک وک دبعادقلفس ےک العفہ یسک وک وھجاٹ ےتہک وہےئ
ںیہنانس۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 84

راوی :

َّ
َح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََّ ٦ٔ ١
إَ َِ ٧ا ََٔ ٟا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا أَبُو َوائ ٕٔٞ
ُع َِ َ
اٜسارٔم ٔ ُّی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا نُ َى ِي َٕ ٢وذ َ َ
ََک ا َِ ١ُ ٜىلی بِ َِ ُ ٦
ِخ َد َو َِ ٝي َ٥ا ابِ ُِ ٠َ ٦س ُىوز ٕبٔ ٔع ِّّي َن َِ َٕا َ ٟأَبُو نُ َى ِي ٕ ٢أَتُ َزا ُظ بُى َٔث َب ِى َس ا ِِ ١َ ٜو ٔ
ت
َٔا ََ َ ٟ
دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم  ،رضحت اوب میعن ےن معلی نب رعافؿ اک ذرک ایک وت اہک ہک مہ ےس معلی ےن اوب فالئ ےس لقن ایک ےہ ہک
امہرےاسےنمدبعاہللنبوعسمدگنجنیفصےسلےئےھتاوبمیعنےناہکہکایکوتےناؿوکداھکیےہرمےنےکدعبزدنہوہےنرپ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 85

راوی :

ا ٧بِ ِٔ ٠ُ ٦سَٔ ٢ٕ ٔ ٝا َ٥َّ ُ٘ ٟا و ٔ َِ ٥س إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞابِ ُٔ ٦و ََّ ٝي َة َِ َح َّس َث َر ُج َْ ٞو ِ٦
َح َّسثَىٔي َو ِ١زُو بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی َو َح َس ْ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦و َّّ َ
٠َ ٞا اٌِ َتابَ ُط َو َل ٔ٥َّ ٙطُ َح َ ٢َ ٙأَُ َّ ٤ط َِ ٜي َس ب ٔ َث ِب ٕت
 ٞاٌِتَب ِ َت ُط َٔا َ ٟإ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َر ُج ُِٕ ُٕٝ َِ ٞت إ ٔ ََّ ٧ص َذا َِ ٜي َس ب ٔ َث ِب ٕت َٔا ََٕ َِ ٟا َ ٟاَّ ٜز ُج ُ
رمعف نب یلع  ،نسح ولحاین  ،افعؿ نب ملسم رفامےت ںی ہک مہ اامسلیع نب ہیلع یک سلجم ںیم ےھت ہک ا ک صخش ےن یسک صخش ےس
دحثیایبؿیکوتںیمےناہکہکفہریغربتعمصخشےہفہصخشےنہکاگلہکمتےنایکستبیغیکاامسلیعےناہکاسےنتبیغںیہنیک
ہکلبمکحایبؿایکہکفہنفدحثیںیمربتعمںیہنےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 86

راوی :

َف َّ
ک بِ َ ٦إَٔ َ ٤س َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََّ ٦ٔ ١أ ٜذی یَ ِزؤی َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َج ِى َ ٕ
َّش بِ ُ ٦وُ ََ ١ز َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َ٠اَ ٔ ٜ
اٜسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا بٔ ِ ُ
ََىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َِ َٕا ََِ ٜ ٟي َس بٔث ٔ َٕ ٕة َو ََأ َ ُِ ٜتطُ َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح َِ ٠ول َی اَّ ٜت ِوأَ َٔ ٠ة َِ َٕا ََِ ٜ ٟي َس بٔث ٔ َٕ ٕة َو ََأ َ ُِ ٜتطُ َو ِ ٦أَبٔی ا ُِ ٜح َویِز ٔ ٔ
ث
َ
َ
ا٧
ِحا ٔ ٣بِ ٔ ٦وُ ِث ََ ١
َِ َٕا ََِ ٜ ٟي َس بٔث ٔ َٕ ٕة َو ََأ ُِ ٜت ُط َو ُِ ٦ش ِى َب َة َّأ ٜذی َر َوی َو ُِ ٥ط ابِ ُ ٦أَبٔی ذٔئِِٕ َِ َٕا ََِ ٜ ٟي َس بٔث ٔ َٕ ٕة َو ََأ ُِ ٜتطُ َو َِ َ ٦
َ
يت
آِخ َن ٔس ُ
َِ َٕا ََِ ٜ ٟي َس بٔث ٔ َٕ ٕة َو ََأ َ ُِ ٜت َ٠أٜکّا َو ِ ٦صَ ُؤ َِل ٔ
ِ ا َِ ٜد َِ ١س ٔة َِ َٕا ََِ ٜ ٟي ُسوا بٔث ٔ َٕ ٕة فٔی َحسٔیثٔض ٔ َِ ٢و ََأ ُِ ٜت ُط َو َِ ٦ر ُج َٕ َ ٞ
أ ٧ث َٕ ّة ََ ٜزأَیِ َتطُ فٔی ُ٘ ُت ٔيي
اَ َُ ١ط َِ َٕا ََ ٟص َِ ٞرأَیِ َت ُط فٔی ُ٘ ُت ٔيي ُُِٔ ٝت ِلَ َٔا ََِ ٜ ٟو ک َ َ
ِ

اوبرفعجداریم ،رضحت رشب نبرمعایبؿ رکےت ںی ہک ںیم ےن اامؾ امکل نب اسن ےس دمحم نب دبعارلنمح ےک ابرے ںیم وپاھچہک فہ
دیعسنببیسمےسرفاتیرکاتےہرفامایفہہقثںیہنےہافرںیمےناامؾامکلرجمةاہللہیلعےساوباوحلریثےکابرےںیموپاھچ
وترفامایفہیھبہقثفربتعمںیہنےہںیمےنہبعشےکابرےںیموپاھچپ ےسانبایبذبئرفاتیرکاتےہرفامایفہیھبریغہقثےہ
رھپںیمےنوتاہمےکلزادرکدہالغؾاصحلےکابرےںیموپاھچوترفامایفہیھبریغہقثےہرھپںیمےنامثعؿنبرحاؾےکابرےںیم
وساؽایکوترفامایفہہقثںیہنےہافرںیمےناامؾ امکلےساؿاپوچنںرافویںےکابرےںیموپاھچوت رفامایہک ہاینپدحثیںیمہقث
ںیہنںیافرںیمےناےسیلدیمےکابرےںیموپاھچسجاکانؾںیموھبؽایگوہںوترفامایہکوتےناسیکرفاتیریمیاتکوبںںیم
دیھکیےہںیمےناہکںیہنرفامایہکارگفہہقثفربتعموہاتوتوتاسوکریمیاتکوبںںیمرضفرداتھکی۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم

اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 87

راوی :

ا٧
 ٞبِ ُِ ََ ٦ض َٕٔ ٞا ََ ٟح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ُ٠َ ٦ىٔي ٕن َح َّسثَ َ٥ا َحح ْ
َح َّسثَىٔي ا َِِ ّٜؽ ُ
َش ِحبٔي َ ٞبِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َوک َ َ
َّاد َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ذٔئِِٕ َو َِ ُ ٦
َُّ ٠ت َض ّ١ا
لضفنبلہس،ییحینبنیعم ،اجحجایبؿرکےتہکمہےسانبایب ذبئےنیرلیجنبدعسےسرفاتیایبؿیکافریرلیجمہتمیف
ادحلثیےھت۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 88

راوی :

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ُٔ ٦ضزَاذَ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا إ ٔ َِ َح َٖ َّ
اٜفا ََٕ ٜان ٔ َّی َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت ابِ َ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َي ُٕوِلُ َِ ٜو ُخي ِّ ِْ ُت بَي ِ َن
أَ ِ ٧أَ ِز ُخ َ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة َوبَي ِ َن أَ ِ ٧أَ َِ ٜقی َو ِب َس اهَّللٔ بِ ََّ َ ٠ُ ٦
َح ٕر ِلَ ِخَّ َ ِْ ُت أَ ِ ٧أَ َِٕ ٜا ُظ ث ُ َّ ٢أَ ِز ُخ َ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة َِ َ١َّ ٝا َرأَیِ ُت ُط کَاِ َ ٤ت َب ِى َز ْة أَ َح َِّ إلٔ َ َّی
ٔ٥ِ ٠طُ
دمحم دبعاہلل ازہاد  ،رضحت اوب ااحسؼ اطاقلین رفامےت ںی ںیم ےن انب ابمرک وک رفامےت وہےئ انس ہک ارگ ےھجم اایتخر دای اجےئ ہک ںیم

ےلہپتنجںیمداہ وہںای دبعاہللنب رحمرےسالماقترکفںوتںیماس ےسےنلموک  دنسرکفںاگ رھپتنجںیمداہ وہںاگبج
ںیمےناسیکقیقحتیکوتافٹنیکینگنیمےھجماسےسزایدہ دنسوہےن یگ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 89

راوی :

 ٞبِ ُِ ََ ٦ض َٕ ٞح َّسثَ َ٥ا َؤٜي ُس بِ َُ ٦ظإ ٔ ٜح َٔا ََٔ ٟا َُ ٟوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو َٔا ََ ٟزیِ ْس َي ِىىٔي ابِ َ ٦أَبٔی أُِ َ ٤ي َس َة َِل َتأ ِ ُخ ُذوا
َح َّسثَىٔي ا َِِ ّٜؽ ُ

َو ِ ٦أَخٔی

لضفنبلہس،فدیلنباصحل،دیبعاہللنبرمع،رضحتزدینبایباہسیناہکرکےتےھتہکریمےاھبیئےسااحدثیابمرہکتمایبؿ
ایکرکف۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 90

راوی :

َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَّ ٢
اٜس ِو َرق ٔ ُّی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َو ِب ُس َّ
اٜس ََل ٔ ٣ا َِ ٜواب ٔ ٔص ُّي َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ اٜزَّق ُِّّی َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس
اَ ٧ی ِحٌَي بِ ُ ٦أَبٔی أُِ َ ٤ي َس َة َ٘ َّذابّا
اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو َٔا َ ٟک َ َ
ادمحنباربامیہدفریقرضحتدیبعاہللنبرمعفےناہکییحینبایباہسینذکاباھت۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 91

راوی :

وب َِ َٕا َ ٟإ ٔ ََِّ َ ٧ف َٔ ّسا
َک َ َِف َٔ ْس و ٔ َِ ٥س أَ ُّی َ
َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا ََ ٟح َّسثَىٔي ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َو َِ ٦ح َّ١از ٔبِ َٔ ٦زیِ ٕس َٔا َ ٟذُ ٔ َ

َِ ٜي َس َظاح َِٔ َحس ٕ
ٔیث

ادمحنب اربامیہ ،امیلسؿ  ،رضحتامحد نب زدی ےتہک ںیہک رفدق نبوقعیب اک ذرک اویب ےکاسےنم ایک ایگ وت اوہنں ےن رفامای ہک رفدق
دحثیاکالہںیہن۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم

اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 92

راوی :

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
َک و ٔ َِ ٥س ُظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُب َ ِيسٔ
َّش ا َِ ٜى ِبس ُّٔی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت یَ ِحٌَي بِ َََ ٦ىٔي ٕس ا َِّ َٕ ٜف َ
ا ٧ذُ ٔ َ
ِ َٔا ََ ٟن َى ِ ٢ث ُ ََّٔ ٢ا َ٠َ ٟا ُ٘ ُِ ٥ت أَ َری أَ َّ ٧أَ َح ّسا
وب بِ َٔ ٦و َفا ٕ
بِ ٔ ٦وُ َ١يِْ ٕا َِّ ٜٝيثٔ ُّي ِ ََؽ َّى َّطُ ٔج ًّسا َِٕٔي ََ ٔ ٜ ٞي ِحٌَي أَ ِؼ َى ُ
ْ َٔ ٦ِ ٠ي ِى ُٕ َ
َی ِزؤی َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٦وب َ ِي ٔس بِ ٔ ٦وُ َ١ي ِْ ٕ
رضحت دبعارلنمح نب رشب دبعی ےن اہکہک ںیم ےن ییحی نبدیعس اطقؿ ےس انس بج اؿ ےکاسےنم دمحم نب دبعاہلل نب دیبعنب ریمع
یثیلاکذرکایکایگوتاوہنںےناسوکتہبزایدہفیعضرفاماییسکےنییحیےساہکہکفہوقعیبنباطعءےسیھبزایدہفیعضےہوترفامای
اہںرھپرفامایریمےایخؽںیموتوکیئیھبدمحمنبدبعاہللنبدیبعنبریمعےسرفاایتلقنںیہنرکےاگ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 93

راوی :

َّْ َی ِحٌَي بِ َ٦
َّش بِ ُ ٦ا َِ ٜح ََٔ ٢ٔ ٙا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َی ِحٌَي بِ َََ ٦ىٔي ٕس ا َِّ َٕ ٜف َ
ٔي ٢بِ َُ ٦ج َبيِْ ٕ َو َو ِب َس الِ َ ِول َی َو َؼى َ
اَ ٧ؼى َ
َّْ َحَ ٙ
َح َّسثَىٔي بٔ ِ ُ
اَ ٧وو َٔيسي بِ َ ٦أَبٔی و َٔيسي ا َِ ١َ ٜسَّ ٔ ٤ي َٕا ََ ٟو ََِ ٔ١ى ُت ا َِ ٜح َس َ ٦بِ َ٦
وسي بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر َٔا ََ ٟحسٔی ُث ُط ر ْ
وسي بِ َ ٦ز ٔ ِص َٕ َ
َّْ َُ ٠
َُ ٠
ٔیح َو َؼى َ
ٔیث ثَ ََلثَ ٕة َِل َتُ ِٙت ِِ َحس َ
و َٔيسي َي ُٕو َُٔ ٟا َ ٟلٔی ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک إٔذَا َٔ ٔس َِ ٠ت َول َی َجزٔیز ِٕ َِا٘ت ُِِ ؤُ ١َِ ٝط ک ُ َُّ ٝط إ ٔ َِّل َحس َ
ٔیث وُب َ ِي َس َة بِ ٔ٦

اَٜس ِّی بِ ٔ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي ََ ٞو َُ ٠ح َّٔ ١س بِ ََٔ ٦ا٢ٕ ٔ ٜ
َُ ٠ى ِّتِٕ َو َّ ٔ
رشبنبمیکحےناہکہکںیمےنییحینبدیعساطقؿوکمکحنبریبجافردبعاالیلعافرییحینبومٰیسنبدانیروکفیعضرقاردےتیوہےئ
انسافرییحیےکابرےںیمرفامایہکاس یکرمفایتوہایکرطحںیافرومٰیسنبداقہؿافرٰیسیعنبایبٰیسیعدمینوکیھبفیعضرفامای
اامؾ ملسم رفامےت ںی ہک ںیم ےن نسح نب ٰیسیع ےس انس فہ رفامےت ےھتہک ھجم ےس انب ابمرک ےن رفامای بج مت رجری ےک اپس اجؤ وت
اساکامتؾملعھکلانیلرگمنیترفاویںیکااحدثیاسےستمانھکلدیبعنببتعمدرینباامسلیعافردمحمنباسمل۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقمہمملسم
اانسددحثییکرضفرتےکایبؿںیمافررافویںرپدیقنتیکاتیمہےکابرےںیمہکفہتبیغرحمہمںیہنےہ۔
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حسیث 94

راوی :

ََکَ٤ا َٔ َ ٦ِ ٠لَک ٔ ٣أَ ِص ٔ ٞا ِٔ ٜى ٢ِٔ ٝفٔی َُّ ٠ت َض ِٔم ُر َواة ٔ ا َِ ٜحسٔیثٔ َوإ ٔ ِخ َبارٔص َِٔ ٢و َِ ٠َ ٦ىایٔبٔض ٔ َِ٘ ٢ثٔي ْْ َی ُفو ُٟ
َٔا َِ ٠ُ ٟسَ ٢ٔٝوأَ ِش َبا ُظ َ٠ا ذ َ ِ
ک َوبَ َّيُ٥وا َوإٔ١َ َّ ٤ا
اب ب ٔ ٔذ ِ ٔ
ََکَ٤ا َّ٘ٔا َی ْة َ ٦ِ ١َ ٔ ٜت َّض َََّ ٢و َو َٕ َِ ٠َ ٞذ َص َِ ا ِِ َٕ ٜوََ ٔ ِ ٔ ٣مي َٔاُٜوا ٔ ٦ِ ٠ذََ ٔ ٜ
َکظ ٔ َول َی ِ
ا ِل َٔ ٙت ُ
اَت ٔ ِٕ َعائٔطٔ َوِ ٔ ََمي ذ َ ِ
ک ح ٔي َن َُئُٔٝوا ١َ ٔ ٜا ِ ٔيطٔ َٔ ٦ِ ٠وم ٔٔي٢
ْ َو َِ ٠َ ٦ىای ٔ ِٔ ُر َواة ٔ ا َِ ٜحسٔیثٔ َوَ٤أٔلٔی الِ َ ِخ َبارٔ َوأَ ِِ َت ِوا ب ٔ َذَ ٔ ٜ
أَ ِٜزَ ُ٠وا أَ ِن ُّ َس ُض ِ ٢ا ِل َِ ٙص َ
ار فٔی أَ ِ٠ز ٔ ِّ
ا ٧اٜزَّاؤی ََ ٜضا َِ ٜي َس
اٜس ٔ
ي ٞأَ ِو َت ِ ٔ
ی ٦إٔ١َ َّ ٤ا َتأتِ ٔی ب ٔ َت ِحٕ ٔ ٝ
ْط إٔذِ الِ َ ِخ َب ُ
َح ٕی ٢أَ ِو أَ ِ٠ز ٕأَ ِو ِ َ ٤ه ٕی أَ ِو َت ِزٌٔيِٕ أَ ِو َت ِزصٔيِٕ َِإٔذَا ک َ َ
ا َِ ٜد َ ٔ

ُ َ
َ
ب ٔ َِ ١ى ٔس ِّٕ ٔ ٜ ٧
ا٧
ُع َِ ُط َو ٢َِ ٜیُ َبي ِّ ِن َ٠ا ِ ٔيطٔ ٍَ ٔ ٜي ِْٔظ ٔ َٔ ٦ِ ١َّ ٠جض ٔ َِ ٠َ ٞىز ٔ َِ َت ُط ک َ َ
ٝع ِس ٔٗ َوالِ َ٠اَ٤ةٔ ث َّ ٢أٔ َِس ََ ٣ول َی اِّ ٜز َوا َیةٔ َو ُِ ٥ط َِ َٔ ٦ِ ٠س َ َ
ک الِ َ ِخ َب َار أَ َِ ٧ي ِس َت ِىََ ٝٔ١ضا أَ ِو َي ِس َت ِىَٞ ٔ١
ک ٌَاشًّ ا َ ٔ ٜى َو ِّا ٣ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن إٔذِ َِل یُ ِؤ ََ ٦ُ ٠ول َی َب ِى ٔؾ ََ ٔ١ََ ٦ِ ٠ي ت ٔ َِ ٝ
آث ّٔ١ا بّٔ ِٔىٔٝطٔ ذََ ٔ ٜ
یِ َِل أَ ِظ َََ ٜ ٞضا ََ ٠ي أَ َّ ٧الِ َ ِخ َب َار ِّ
اح ٔ ٦ِ ٠رٔ َوا َیةٔ اِّ ٜث َٕا ٔ
ت َوأَ ِص ٔ ٞا ِ٥َ َٕ ٜا َو ٔة أَ ِ٘ثَُْ ٔ ٦ِ ٠أَ ِ٧
اٜع َح َ
َب ِى َؽ َضا َوََ ٜى ََّ ٝضا أَ ِو أَ ِ٘ث َ َْ َصا أَکَاذ ٔ ُ
س َول َی َ٠ا َو َظ ِّ َ٥ا َٔ ٦ِ ٠ص ٔذظ ٔالِ َ َحازٔیثٔ
ي ُِؽ َ َّ
ْط إلٔ َی َن ِٕ َِٔ ٜ ٦ِ ٠َ ٞي َس بٔث ٔ َٕ ٕة َو َِل َٕ ٥َ ِٕ ٠ي َو َِل أَ ِح ٔس ُِ َ٘ثٔي ّْا ٔ ٦ِ ١َّ ٠ي َُى ِّز ُد ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ

آ َوالِ َ ََأ٤ي ٔس ا ِِ ١َ ٜح ُضو َٜةٔ َو َي ِى َت ُّس بٔز ٔ َوا َیت َٔضا َب ِى َس َِ ٠ىز ٔ َِتٔطٔ ب ٔ َ١ا ِ َٔيضا ٔ ٦ِ ٠اَّ ٜت َو ُّص َٔ ٦و َّ
ِّ
اٜؽ َى ٔ
اٜؽ ِى ْٔ إ ٔ َِّل أَ ََّّ ٧أ ٜذی یَ ِحُ ُٝٔ١ط َول َی

ْ ٔ٦ِ ٠
رٔ َوا َیت َٔضا َو ٔاِل ِوت َٔساز ٔب ٔ َضا إ ٔ َرا َزةُ اَّ ٜتَٙثُّْ ٔب ٔ َذَ ٔ ٜ
ک و ٔ َِ ٥س ا َِ ٜى َو ِّاَ ٣و ٔلَ ِ ٧يُ َٕا َ٠َ ٟا أَ ِ٘ث َ َْ َ٠ا َج ََ ١ي ُِ ََل ْ ٦ِ ٠ٔ ٧ا َِ ٜحسٔیثٔ َوأَ ََّ ٜ
ا ٧بٔأ َ ِ ٧ي َُس َِّم َجاص َّٔل أَ ِول َی َ ٦ِ ٠أَ ِ٧
ا َِ ٜى َسز ٔ َو ََ ٦ِ ٠ذ َص َِ فٔی ا ِٔ ٜىَ ٢ِٔ ٝص َذا ا ِِ ١َ ٜذ َص َِ َو ََ ََ ٝ
يِ َٜطُ ِ ٔيطٔ َوک َ َ
ک َص َذا َّ ٔ
اْٜط َیٖ ِ َََل َن ٔع َ
یُ َِ ٥س َِ إلٔ َی ؤ٢ِٕ ٝ
اامؾ ملسم رفامےت ہک مہ ےن ذموکرہ وطسر ںیم مہتم رافایں دحثی ےک ابرے ںیم الہ ملع ےک الکؾ ےس فیعض رافویں یک وج لیصفت
ذرک یک ےہ افر اؿ یک رمفایت ےک پ  ویعب فاقنصئ اک ذرک ایک ےہ فہ اصبح رفاتس ےک  ےئ اکیف ںی ارگ فہ امتؾ دیقنتی اوقاؽ
لقنےئکاجےتوجرفاةدحثیےکقلعتمنلعےئدحثیےنایبؿےئکوتاتکبتہبوطلیوہاجیتافراہمئدحثیےنرافویںاکبیع
وھکؽدانیرضفریاھجمسافراسابتاکوتفیدایبجاؿےسوپاھچایگاس ےئ ہڑباامہاکؾےہویکہکندنییکابتبجلقنیکاجےئ
یگ وت فہ یسک ارم ےک الحؽ وہےن ےک  ےئ اکیف وہیگ ای رحاؾ وہےن ےک  ےئ ای یسک ابت اک مکح وہاگ ای یسک ابت یک اممتعن ای فہ رتبغ
فوخػ ےک قلعتم وہیگ وت  ہامتؾ ا ماؾفونایہ ااحدثی رپ وموقػ ںی بج دحثی اکوکیئ رافیوخد اصدؼ افر اامتن دار ہن وہ افرفہ
رفاتی اک ادقاؾ رکے افر دعبفاےل اس رافییک اقثک  ےک ابفوجددفرسے وک وج اس وک ریغ ہقث ےک وطر رپ ہن اجاتن وہ اس یک وکیئ
رفاتیایبؿرکےافرالصرافیےکاوحاؽہپوکیئدیقنتفرصبتہہن رکںیوت ہملسموعاؾےکاسھتایختنافردوھاکوہاگویکہکناؿ
ااحدثی ںیم تہب یس ااحدثی وموضع افر نم ڑھگت وہں یگ افر وعاؾ یک ارثکتی رافویں ےک اوحاؽ ےس ان فاتیفق یک انبء رپ اؿ
ااحدثیرپلرکےیگوتاساکانگہاسرافیرپوہاگسجےن ہدحثیایبؿیکہکاسدحثی وکےننسفاولںیک ریغلومعیلدعتاد
ناملسونں یک الیملع یک فہج ےس اس رپ ل رکےن یک فہج ےس انگاگہر وہ ویکہکن فاہعق ںیم فہ دحثی یہ ںیہن ای مک از مک اس ںیم ریغت
فدبتؽ مک یشیب رتاش رخاش رکدی یئگ العفہ ازںی ہکبج ااحدثی ہحیحص پ  وک ربتعم افر ہقث رفاة ےن ایبؿ ایک ےہ اس دقر رثکت ےک
اسھتوموجدںیہکاؿیکوموجدیگںیماؿابلطافرنمڑھگترفاایتیکاقلطمرضفرتیہابیقںیہنریتہاسقیقحتےکدعبںیم
 ہ امگؿ ںیہن رکات ہک وکیئ صخش اینپ اتکب ںیم وہجمؽ ریغ ہقث افر ریغ ربتعم رافویں یک ااحدثی لقن رکے اگ صوصاص ہکبج فہ دنس
دحثی ےس  علط وہ اسےئ اس صخش ےک وج ولوگں ےک زند ک اانپ رثکت ملع اثتب رکان اچںیہک ولگ ںیہک ہک فہ ااحدثی اک ا ک
تہب ڑبا ذریخہ شیپ رک اتکس ےہ افر اس دصقم ےک وصحؽ ےک  ےئ فہ ابلط فوموضع افر نم ڑھگت ااسدین ےک اسھت یھب ااحدثی
شیپ رکےن ںیم اتلم ںیہن رکے اگ اتہک ولگ اس یک فتعس ملع فرثکت رفاایت رپ داد دںی نکیل وج صخش اےسی ابلط رطہقی وک
اایتخررکےاگالہ ملعافرداشندنمہقبطےکاہںاےسی رحتماعملیکوکیئفتعقفدقرہنوہیگافراےسیصخش یک فتعسیملعوکانداین
افراہجتلےسریبعتایکاجےئاگ۔

رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحثینعنعمےستجحڑکپانحیحصےہہکبجنعنعمفاولںیکالماقتنکمموہافراؿںیموک...
ابب  :دقمہمملسم
دحثینعنعمےستجحڑکپانحیحصےہہکبجنعنعمفاولںیکالماقتنکمموہافراؿںیموکیئرافیدمصلہنوہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی :

ْضبِ َ٥ا َو ِ ٦حٔکَا َیتٔطٔ
َو َٔ ِس َتک َ ََّ ٢َ ٝب ِى ُؾ َُ ٥ِ ٠ت ٔحلٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ ٔ ٦ِ ٠أَصِ َٔ ٞو ِ ٔ
َّصَ٤ا فٔی َت ِع ٔحيحٔ الِ َ ََأ٤ي ٔس َو َت ِسٕٔيَ ٔ١ضا بٔ َٕ ِو َِٕ ٜ ٟو َ َ

َّ
ُع ُ
َک
ِحى ْٔل ٔ َ٠ا َتتٔطٔ َوإ ٔ ِخ َ١ا ٔ ٟذ ٔ ِ ٔ
َوذ ٔ ِ ٔ
َک ِ ََسازٔظ ٔ َظ ِّ ّحا َٜک َ َ
اَ ٧رأِ ّیا َ٠ت ٔي ّ٥ا َو َِ ٠ذ َص ّبا َظ ٔحي ّحا إٔذِ ِاْل ٔ ِ
ْط ٔح أَ ِ َ
اؿ َو ِ ٦ا ِِ َٕ ٜو ٔ ٟا َِ ١ُ ٜ
َ
ٔ
َشورٔ ا َِ ٜى َوأ ٔ ِٔ َواٌََِّْارٔ ا َِ ٜح َض َٝةٔ
َٔائٔٔٝطٔ َوأَ ِج َس ُر أَ ِِ ٧لَ یََ ُٙ
و ٧ذََ َٜٚٔت ِ٥بٔي ّضا ِٝ ٔ ٜحُضَّا َٔ ٟوَِ ٝيطٔ ٌَيَِْ أََّ٤ا َ١َّ ٜا َت َد َّو ِِ َ٥ا ُٔ ُ ٦ِ ٠

َساو ٔض ٔ ِ ٢إلٔ َى ا ِوتٔ َٕاز ٔ َخ َفإ ٔ ا ِِ ١ُ ٜد ٔفئٔي َن َوالِ َٔ َِوا َّٔ ٟ
ب ٔ ُِ ١ح َسثَا ٔ
ْ َو ََِ ِ ٦ساز ٔ
اٜسأ ٔ َفةٔ و ٔ َِ ٥س ا ُِ ٜى١ََ ٝا ٔء َرأَیِ َ٥ا ا ِلِ َٙص َ
ت الِ ُ ُ٠ورٔ َوإ ٔ ِ َ

َّ ٞأ ٜذی
َٔ ِؤٜطٔ َو َر َّز ََٕ ٠ا َٜتٔطٔ بٔ َٕ ِسرٔ َ٠ا َیُ ٔ ٝ
يٖ ب ٔ َضا ٔ ٦ِ ٠اٜزَّ ِّز أَ ِج َسى َول َى الِ ََ٤اَ ٔ ٣وأَ ِح ََ ١س َِ ٜٝٔىأ ٔ َب ٔة إ ٔ َِ ٧شا َء اهَّللُ َو َز َو َ ٢ا َِٕ ٜائ ٔ ُ
ا ِِت َ َت ِح َ٥ا ا ِٜک َ ََل ََ ٣ول َى ا ِٜحٔکَایَ ٔة َو ِِ َٔ ٦ؤٜطٔ َو ِاْل ٔ ِخ َبارٔ َو َُِ ٦ؤٔ َرؤیَّتٔطٔ أَ َّ ٧ک ُ َّ ٞإ ٔ َِ َ٥از َٕ ٔ ٜحس ٕ
ٔیث ِ ٔيطٔ ُِ ََل َْ ٧و ََِ ُِ ٦ل َٕ ٧و َٔ ِس أَ َح َاك
و ٧ا َِ ٜحس ُ
ٔیث َّأ ٜذی َر َوى اٜزَّاؤی َو ََّ ٦ِ ١ر َوى َو ُِ ٥ط َٔ ِس َََ ٔ١ى ُط ُٔ ٥ِ ٠ط
ا ِٔ ٜى ِ ٢ُ ٝبٔأَُ َّ ٤ض َ١ا َٔ ِس کَاَ٤ا فٔی َو َِّصٕ َواح ٔ ٕس َو َجائٔزْ أَ ِ ٧یََ ُٙ

ت أَُ َّ ٤ض َ١ا ا َِ ٜت َٕ َيا َٔ ُّق أَ ِو َتصَ اِ ََضا ب ٔ َحس ٕ
َو َشاِ ََضطُ بٔطٔ ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط ِلَ َن ِى َُ َٜ ٢ُ ٝط ٔ٥ِ ٠طُ ََ َ١ا ّوا َوَ٤ ٢َِ ٜحٔ ِس فٔی َش ِي ٕء ٔ ٦ِ ٠اِّ ٜز َوا َیا ٔ
ٔیث أَ َّ٧
و ٧و ٔ َِ ٥س ُظ ا ِٔ ٜى ِ ٢ُ ٝبٔأَُ َّ ٤ض َ١ا َٔ ِس ا ِج َت ََ ١ىا َٔ ٦ِ ٠زصِزٔص َٔ١ا ََّ ٠ز ّة ِ ََعاو ّٔسا
ا ُِ ٜح َّح َة َِل َت ُٕ ُو ٣و ٔ َِ ٥س ُظ بٔکَُ ِّٞخبَْ ٕ َجا َء َص َذا ا ِ١َ ٜجٔی َء َحًَّي یََ ُٙ
أَ ِو َتصَ اِ ََضا بٔا َِ ٜحسٔیثٔ بَ ِي َُ ٥ض َ١ا أَ ِو یَز ٔ َز َخب َ ْْ ِ ٔيطٔ بَ َيا ُ ٧ا ِجت َٔ١او ٔض ٔ َ١ا َو َت ََلٔٔيض ٔ َ١ا ََّ ٠ز ّة َٔ ٦ِ ٠زصِز ٔص َٔ١ا ِ ََ١ا ِ َِو َٔ َضا َِإ ٔ ِ ٢َِ ٜ ٧یَ ٦ِ ُٙو ٔ َِ ٥س ُظ
و ٔ ِ ٢ُ ٝذََ َٜٚٔوَ ٢َِ ٜتأ ِ ٔ
ت رٔ َوا َی ْة َظ ٔحي َح ْة تُ ِدبُْٔ أَ ََّ ٧ص َذا اٜزَّاو ٔ َی َو َِ ٦ظاح ٔبٔطٔ َٔ ِس ََ ٔ ٕٜيطُ ََّ ٠ز ّة َو َََ ٔ١ي ُٔ ٥ِ ٠ط َش ِيئّا  ٢َِ ٜیَ ٦ِ ُٙفٔی َن ِٕٔٝطٔ
ا ٧ا َِ ٜدبَُْ و ٔ َِ ٥س ُظ َِ ٠ؤُوِّا َحًَّي یَز ٔ َز َوَِ ٝيطٔ ََ َ١اوُطُ ُٔ ٥ِ ٠ط َ ٔ ٜش ِي ٕء
ا َِ ٜدب َ َْ َو ََّ ٦ِ ١ر َوى َو ُِ ٥ط و ٔ ِ ٢ُ ٝذََ َٜٚٔوالِ َ ِ٠زُ َ٘ َ١ا َو َظ ِّ َ٥ا حُ َّح ْة َوک َ َ

ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜحسٔیثٔ َٔ َّ ٞأَ ِو َ٘ث ُ َْ فٔی رٔ َوا َی ٕة ِٔ ٠ث ٔ٠َ ٞا َو َر َز َو َص َذا ا ِِ َٕ ٜو َُ ٟی ِز َح ُ َٚ١اهَّللُ فٔی َّ
اٜف ِى ٔ ٦فٔی الِ َ ََأ٤ي ٔس َٔ ِو ِْ ٠ُ ٟدَّ َ َْ ًْ ُِ ٠س َت ِح َس ْث
ٌَيُِْ َِ ٠سبُو ٕٗ َظاحٔبُ ُط إَِٔ ٜيطٔ َو َِل َُ ٠ساو َٔس َُ ٜط ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜىَ ٢ِٔ ٝوَِ ٝيطٔ َوذَ َٜٚٔأَ َّ ٧ا ِِ َٕ ٜو ََّ ٟ
اٜصائ ٔ َي ا َِّ ١ُ ٜتّ ََٖ َوَِ ٝيطٔ بَي ِ َن أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜى٢ِٔ ٝ

ت َٔس ّٔی١ا َو َحسٔی ّثا أَ َّ ٧ک ُ ََّ ٞر ُج ٕٔ ٞث َٕ ٕة َر َوى َو ِِ ٠ٔ ٦ثٔٝطٔ َحسٔی ّثا َو َجائٔزْ َُٜ ٦ْٔ ٙ١ِ ٠طُ َٕ ٔ ٜا ُُ ُظ َو َّ
بٔالِ َ ِخ َبارٔ َواِّ ٜز َوایَا ٔ
اٜس َ١ا ًُ ٔ٥ِ ٠طُ
ل ٔ َِ ٙؤ٤ض ٔ َ١ا َجٔ١ي ّىا کَاَ٤ا فٔی َو َِّصٕ َواح ٔ ٕس َوإ ٔ َِ ٢َِ ٜ ٧یأ ِ ٔ
ت فٔی َخبَْ ٕ َٔ ُّق أَُ َّ ٤ض َ١ا ا ِج َت ََ ١ىا َو َِل َتصَ اِ ََضا بٔک َ ََلَِ ٕ ٣اِّ ٜز َوا َی ُة ثَاب ٔ َت ْة َوا ُِ ٜح َّح ُة ب ٔ َضا

اَ ٛز َِل َْ ٜة بَ ِّي َْ ٥ة أَ ََّ ٧ص َذا اٜزَّاو ٔ َی ََ ٢ِ ٜیَ ٦ِ ٠َ َِٖ ٝر َوى َو ِ٥طُ أَ ِو َ ٢َِ ٜي ِس َِ ١ي ٔ٥ِ ٠طُ َش ِيئّا َِأ َ َّ٠ا َوالِ َ ِ٠زُ ُِ ٠ب َض ْ٢
و ٧صُ ََ ٥
َِلزٔ َْ ٠ة إ ٔ َِّل أَ َِ ٧یَ ُٙ
َّ
وَّ ٧
ََسَ٤ا َِاِّ ٜز َوایَ ُة َول َى َّ
اٜس َِل َُ ٜة َّأًٜي بَ َّي َّ٥ا َِ ُي َٕا ُِ ١ُ ٔ ٜ ٟدََّْ ٔ ًٔ َص َذا ا ِِ َٕ ٜو َّٔ ٟأ ٜذی
اٜس َ١ا ًٔ أَبَ ّسا َحًَّي َتَ ُٙ
َول َى ِاْل ٔ ِ٠کَا ٔ ٧أ ٜذی ِ َّ ِ
َو َظ ِّ َ٥ا ََٕ ٠ا ََ ٜت ُط أَ ِو َّ ٔ ٜ
ٞ
ٝذ ِّ
اب َو ُِ ٥ط َٔ ِس أَ ِو َف ِي َت فٔی ُج َِٝ ١ةٔ َٔ ِو َٜٚٔأَ ََّ ٧خب َ َْ ا َِ ٜواحٔسٔ اِّ ٜث َٕ ٔة َو ِ ٦ا َِ ٜواح ٔ ٔس اِّ ٜث َٕةٔ ُح َّح ْة َی ِٝزَ ُ ٣بٔطٔ ا َِ ٜى َُ ١
َّ
اَّٜش َك َب ِى ُس َِ َُِٕ ٝت َحًَّي َن ِى ٢ََ ٝأَُ َّ ٤ض َ١ا َٔ ِس کَاَ٤ا ا َِ ٜت َٕ َيا ََّ ٠ز ّة ِ ََعاو ّٔسا أَ ِو َََ ٔ١ي ٔ٥ِ ٠طُ َش ِيئّا ِ ََض َِ ٞتحٔ ُس َص َذا
ث ُ َّ ٢أَ ِز َخَِ ٝت ِ ٔيطٔ ِ
َّ
اَّٜش َك َّأ ٜذی ِ
اشَّ َ َْـ ِ َتطُ َو ِ ٦أَ َح ٕس یَ ِٝزَ ُِ َٔ ٣وُٜطُ َوإ ٔ َِّل ِ ََضَ ٢َّ ُٝزّ ٔ ٜيَل َول َى َ٠ا َز َو َِ ١ت َِإ ٔ ِ ٧ا َّزع َى َٔ ِو َ ٟأَ َح ٕس ٔ ٦ِ ٠وُ١ََ ٝا ٔء َّ
اٜس َْٔ ٝب ٔ َ١ا
ِ
اَّٜش َیف ٔة فٔی َت ِثبٔيتٔ ا َِ ٜدبَْ ٔـُو َِ ٔ ٜبٔطٔ َوَ ٦َِ ٜیحٔ َس ص َُو َو َِل ٌَيُِْ ُظ إلٔ َى إٔی َحازٔظ ٔ ََب ٔ ّيَل َوإ ٔ ِ ٧ص َُو ا َّزع َى ِ ٔ ََمي َز َو ََ ٢زّ ٔ ٜيَل
َز َو َ ٦ِ ٠ٔ ٢إ ٔ ِز َخا ٔٔ َّ ٟ
َاَّ ٛ
ِخ
َی ِح َت ُّخ بٔطٔ ٔٔي َُ َٜ ٞط َو َ٠ا ذ َ
َِ ٞإ ٔ َِٔ ٧ا َُ ِٝ ُٔ ٟتطُ ٔلَن ِّی َو َج ِس ُت ُر َوا َة الِ َ ِخ َبارٔ َٔس ّٔی١ا َو َحسٔی ّثا َی ِزؤی أَ َح ُسص َُِ ٢و ِِ ٦اْل َ ٔ
اٜسٜٔي ُ
ا َِ ٜحس َ
ٔیث َو َ١َّ ٜا ي َُىای ٔ ُِ ٥ط َو َِل َََ ٔ١ي ٔ٥ِ ٠طُ َش ِيئّا َٔ ُّق َِ َ١َّ ٝا َرأَیِ ُت ُض ِ ٢ا َِ َت َحازُوا رٔ َوایَ َة ا َِ ٜحسٔیثٔ بَ ِي َُ ٥ض َِ ٢ص ََ ٙذا َول َى ِاْل ٔ ِر ََا ٔ٦ِ ٠ٔ ٟ

 ٦ِ ٠ٔ ٞاِّ ٜز َوا َیا ٔ
ت فٔی أَ ِظ ِٔ َٔ ٞو٥َ ٔ ٜا َو َٔ ِو ٔ ٟأَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜى ٢ِٔ ٝبٔالِ َ ِخ َبارٔ َِ ٜي َس ب ٔ ُح َّح ٕة ا ِح َت ِح ُت ١َ ٔ ٜا َو َظّ ُِت ٔ٦ِ ٠
ٌَي ِْ ٔ ََ َ١ا ًٕ َوا ِ١ُ ٜزِ ََ ُ
ا ِٜى َّٔٔ ٝة إلٔ َى ا َِ ٜب ِحثٔ َو ِ١َ ََ ٦ا ًٔ َراؤی کَُ ِّٞخبَْ ٕ َو َِ ٦راؤیطٔ َِإٔذَا أََ٤ا َص َح ُِ ١ت َول َى ََ َ١اؤطٔ ُٔ ٥ِ ٠ط ٔل َ ِزنَى َش ِي ٕء ثَ َب َت َو ُِ ٥ط و ٔ ِ٥سٔی
ب ٔ َذَ َٜٚٔجٔ١ي ُي َ٠ا یَ ِزؤی َو ُِ ٥ط َب ِى ُس َِإ ٔ َِ ٧وزَ َب َوىِّي َِ ٠ىز ٔ َِ ُة ذَ َٜٚٔأَ ِو َّٔ ُِت ا َِ ٜدب َ َْ َو ٢َِ ٜیَ ٦ِ ُٙو ٔ ِ٥سٔی َِ ٠و ٔؼ َي حُ َّح ٕة ْٔل ٔ ِ٠کَا ٔ٧
اِ ٧اْل ٔ ِر ََا ٔٔ ِ ٟيطٔ َٜز ٔ َ َٚ٠أَ ِِ ٧لَ
ِاْل ٔ ِر ََا ٔٔ ِ ٟيطٔ َِ ُي َٕا ُُ َٜ ٟط َِإ ٔ ِ ٧کَاِ َ ٤ت ا ِٜى َُّٔ ٝة فٔی َت ِؽىٔئّ َٚا َِ ٜدب َ َْ َو َت ِز٘ٔٔ َٚاِل ِحتٔ َح َ
اد بٔطٔ إ ٔ ِ٠ک َ َ

آِخظ ٔ َوذَ َٜٚٔأَ َّ ٧ا َِ ٜحس َ
تُ ِثب ٔ َت إ ٔ َِ َ٥ا ّزا َُ ٠ى َِ ٥ى ّ٥ا َحًَّي َت َزى ِ ٔيطٔ َّ
ٔیث ا َِ ٜوارٔ َز َو َِ ٝي َ٥ا ب ٔإ ٔ َِ َ٥از ٔ ص ٔصَ ا ٔ ٣بِ ٔ٦
اٜس َ١ا ًَ ٔ ٦ِ ٠أَ َّؤٜطٔ إلٔ َى ٔ ٔ
ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َِب ٔ َئٕي ٕن َن ِى َ ٢ُ ٝأَ َّ ٧صٔصَ ا ّ٠ا َٔ ِس َََ ٔ١ي ٔ ٦ِ ٠أَبٔيطٔ َوأَ َّ ٧أَبَا ُظ َٔ ِس َََ ٔ١ي َٔ ٦ِ ٠وائٔصَ َة َ٘ َ١ا َن ِى َ ٢ُ ٝأَ َّ٧
ُِ

َوائٔصَ َة َٔ ِس َََ ٔ١ى ِت ٔ ٦ِ ٠أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َٔ ِس َی ُحو ُز إٔذَا َ ٢َِ ٜي ُٕ ِ ٞصٔصَ ْا ٣فٔی رٔ َوا َی ٕة َی ِزو ٔ َیضا َو ِ ٦أَبٔيطٔ ََِ ٔ١ى ُت أَ ِو
آِخ أَ ِخب َ َْ ُظ ب ٔ َضا َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ََ ٢ِ ٜي ِس َِ ١ى َضا ص َُو ٔ ٦ِ ٠أَبٔيطٔ َ١َّ ٜا أَ َح َِّ أَ ِ٧
أَ ِخب َ َْنٔی أَ َِ ٧یَ ُٙ
و ٧بَ ِي َُ ٥ط َوبَي ِ َن أَبٔيطٔ فٔی ت ٔ ِ َٚٝاِّ ٜز َوا َی ٔة إ ٔ ِن َس ْ
اُ َ ٧
یَ ِزؤیَ َضا ُِ ٠ز ََ َّل َو َِل ي ُِسَ ٔ ٥سصَا إلٔ َى ََ ٔ١ََ ٦ِ ٠ى َضا ُٔ ٥ِ ٠ط َو َ٘ َ١ا یُ ِ ٦ُٔ ٙ١ذَ َٜٚٔفٔی صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َِ ُض َو أَي ِّؽا ُ ٦ْٔ ٙ١ِ ٠فٔی أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة

َو َ٘ َذ َٜٚٔک ُ ُّ ٞإ ٔ َِ َ٥از َٕ ٔ ٜحس ٕ
ُع َٓ فٔی ا ُِ ٜح ِٔ َٝ ١ة أَ َّ ٧ک ُ ََّ ٞواح ٔ ٕس ُٔ ٥ِ ٠ض ِ٢
اِ َٔ ٧س ُ ٔ
َک ََ َ١ا ًٔ َب ِىؽٔض ٔ َِ ٦ِ ٠ٔ ٢ب ِى ٕؾ َوإ ٔ ِ ٧ک َ َ
ٔیث َِ ٜي َس ِ ٔيطٔ ذ ٔ ِ ُ
َٔ ِس َََ ٔ١ي َٔ ٦ِ ٠ظاح ٔبٔطٔ ََ َ١ا ّوا َ٘ثٔي ّْا َِ َحائٔزْ ٜٔکَُ ِّٞواح ٔ ٕس ُٔ ٥ِ ٠ض ِ ٢أَ َِ ٧ی ِ٥ز ٔ َ ٟفٔی َب ِى ٔؾ اِّ ٜز َوا َی ٔة ِ ََي ِس ََ ١ي ٌَٔ ٦ِ ٠ي ِْٔظ ٔ َو ُِ ٥ط َب ِى َؾ

ُ
َ
َ
َ
ِم اٜزَّ ُج ََّ ٞأ ٜذی َح ََ َٞ ١و ِ٥طُ ا َِ ٜحس َ
ٔیث َویََُِّْ َٛ
ِم ََ ٔ١ََ ٦ِ ٠ي ُٔ ٥ِ ٠ط َویَ ِ٥صَ َق أ ِح َياّ٤ا َِ ُي َس ِّ َ
أ َحازٔیث ٔطٔ ث َّ ٢یُ ِز َٔ َُ ٝط َو ِ٥طُ أ ِح َياّ٤ا َو َِل ي َُس ِّ َ
ٔيؾ ِٔٔ ِ ٦ِ ٠ى ٔٔ ٞث َٕا ٔ
َک
ِاْل ٔ ِر ََا ََ ٟو َ٠ا ُٔ ِ٥َ ٝا ٔ ٦ِ ٠صَ َذا َِ ٠و ُجو ْز فٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ ُِ ٠س َتّ ْ
ت ا َِ ١ُ ٜح ِّسث ٔي َن َوأَئ ٔ َّٔ ١ة أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜىَ ٢ِٔ ٝو ََ َِ ٥ذ ُ ُ
َّ
وب
ََکَ٤ا َو َس ّزا ي ُِس َت َس ُّ ٟب ٔ َضا َول َى أَ ِ٘ث َ َْ َٔ ٥ِ ٠ضا إ ٔ َِ ٧شا َء اهَّللُ َت َىال َى َِ ٦ِ ٔ١ذَ َٜٚٔأَ َّ ٧أَ ُّی َ
ٔ ٦ِ ٠رٔ َوا َیات ٔض ٔ َِ ٢ول َى ا ِٜحٔ َضةٔ أًٜي ذ َ ِ
َّ
ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َرِض َٔي اهَّللُ
اٜس ِدت َٔيان ٔ َّی َوابِ َ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار َٔ ٛو َو٘ٔي ّىا َوابِ َ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َو َج َ١ا َو ّة ٌَي ِ َْص َُِ ٢ر َو ِوا َو ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦
َ
َ
َف َوى َص ٔذظ ٔاِّ ٜز َوا َی َة بٔ َى ِيَ ٔ ٥ضا
َو َِ ٥ضا َٔاَِ ٜت ُ٘ ُِ ٥ت أُـَي ُِِّ َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٔ ٔ ٜ ٢َ ٝح ِّٝطٔ َوِ ٔ ٔ ٜ
َح ٔ٠طٔ بٔأـ ِ َي ِٔ َ٠ا أ ٔج ُس َ َ
َّ
اِ ٜٝي ُث بِ ُِ ََ ٦ى ٕس َو َزا ُوزُ ا َِ ٜى َّفا ُر َوحُ َِ ١ي ُس بِ ُ ٦الِ َ َِ َوز ٔ َو ُو َص ِي ُِ بِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َوأَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦صٔصَ أَ ٕ ٣ا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ٦
ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّى
ُع َو َة َو َِ ٦وائٔصَ َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َر َوى صٔصَ ْاَ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
ُع َو َة َو ِِ ُ ٦
ُِ
َف َواصَا بٔ َى ِيَ ٔ ٥ضا َ٠اُ ٔ ٜ
ُع َو َة
ْ یُ ِسنٔی إلٔ َ َّی َرأِ ََ ُط َِأ ُ َر ِّجُ ُٝط َوأََ٤ا َحائ ْٔؾ ََ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ا ِو َتَ َٙ
 ٚبِ ُ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ُِِ ٦
اَ ٧و ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو َِ ٦وائٔصَ َة
َو َِ ٦و َِ ١ز َة َو َِ ٦وائٔصَ َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َر َوى اٜزُّصِز ٔ ُّی َو َظأ ٜحُ بِ ُ ٦أَبٔی َح َّس َ
َ ٞوصُ َو َظائ َْٕٔ َِ ٢ا َ ٟیَ ِحٌَي بِ ُ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕفٔی َص َذا ا َِ ٜدبَْ ٔفٔی ا ِِ ُٕ ٜب َٝةٔ أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ ُ٦
ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝيُ َٕ ِّب ُ
کَ َ
ا٧
ُع َو َة أَ ِخب َ َْ ُظ أَ ََّ ٧وائٔصَ َة أَ ِخب َ َْ ِت ُط أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظل َّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
َو ِب ٔس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١أَ َّ ٧وُ ََ ١ز بِ ََ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔأَ ِخب َ َْ ُظ أَ َِّ ُ ٧

ُي َٕ ِّبَ ُٝضا َوص َُو َظائ َْٔ <>٢و َر َوى ابِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َوٌَيُِْ ُظ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦زٔی َ٥ارٕ َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا َ ٟأَـ ِ َى َ٥َ ١ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َّ
َف َوا ُظ َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َو َِ ٦و ِ١ز ٕو َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦ول ٔ ٕٓی َو َِ ٦جابٔز ٕ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى
َو ََُ ُٜ ٢َ ٝح َو ٣ا َِ ٜد ِي َٔ ٞوَ َ ٤ضاَ٤ا َو ُِ ُٜ ٦حو ٔ ٣ا ُِ ٜح ُ١ز ٔ َ َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َص َذا اِ ٥َّ ٜح ُو فٔی اِّ ٜز َوا َیا ٔ
ََکَ٤ا َٔ ٥ِ ٠ضا َّ٘ٔا َی ْة َ ٔ ٜذؤی ا ِِ َّ ٜض َِٔ ٢إٔذَا کَاِ َ ٤ت ا ِٜى َُّٔ ٝة و ٔ َِ ٥س
ت َ٘ثٔي ْْ َیِٙثُُْ َت ِى َسا ُز ُظ َوِ ٔ ََمي ذ َ ِ
ا٧
ََ ٦ِ ٠و َظ ِّ َ٥ا َٔ ِو َُ ٜط ِٔ َٔ ٦ِ ٠ب ُ
 ٞفٔی ِ ََساز ٔ ا َِ ٜحسٔیثٔ َو َت ِوصٔئ٥طٔ إٔذَا  ٢َِ ٜي ُِى ٢َِ ٝأَ َّ ٧اٜزَّاو ٔ َی َٔ ِس َََ ٔ١ي َٔ ٦ِ ١َّ ٠ر َوى َو ِ٥طُ َش ِيئّا إ ٔ ِ٠ک َ َ
ِاْل ٔ ِر ََا َٔ ِ ٟيطٔ َٜز ٔ َ٠طُ َت ِز ُٔ ٛاِل ِحتٔ َحا ٔد فٔی ٔ ٔ َياز ٔ َٔ ِؤٜطٔ بٔز ٔ َوایَةٔ َ ٦ِ ٠ي ُِى َ ٢ُ ٝأََّ٤طُ َٔ ِس َََ ٔ١ي َٔ ٦ِ ١َّ ٠ر َوى َو ِ٥طُ إ ٔ َِّل فٔی َنّ ِٔس ا َِ ٜدبَْ ٔ َّأ ٜذی

ؤَ ِ ٧يضا ا َِ ٜحس َ
َک َّ
ٔیث
َ ٞو ِ ٦الِ َئ ٔ َّ١ةٔ َّأ ٜذ َ
یَ ٦ن َُٕٝوا الِ َ ِخ َب َار أَُ َّ ٤ض ِ ٢کَاِ َ ٤ت َُ ٜض َِ ٢ت َار ْ
اٜس َ١ا ًٔ ١َ ٔ ٜا بَ َّي َّ٥ا ِٔ َٔ ٦ِ ٠ب ُ
ات یُ ِز ََٔ ُٝ
ِ ٔيطٔ ذ ٔ ِ ُ

و ٧بٔا٥ُّ ٜزُو ٟٔ
وُ ٔ١ََ ٦ِ ٠َ ٧ىو ُظ ُٔ ٥ِ ٠ط َو َت َار ْ
و ٧ا َِ ٜدب َ َْ َول َى َص ِيئَ ٔة َ٠ا ََُ ٔ١ىوا َِ ُي ِدبُْٔ َ
ؤَ ِ ٧يضا َِ ُي ِسُ ٔ ٥س َ
ات یَ ِ٥صَ ُف َ
َک َ
إ ٔ ِر ََ ّاِل َو َِل َی ِذ ُ ُ
َش ِح َ٥ا ذََ َٚٔ ٜو ُِ ٥ض َِ ٢و َ٠ا َو٥َ ١ِ ٔ ٝا أَ َح ّسا ٔ ٦ِ ٠أَئ ٔ َّٔ ١ة َّ
 ٞالِ َ ِخ َب َار
اٜسَ ٦ِ ١َّ ٠ٔ َْٔ ٝي ِس َت ِىُ ٔ١
اٜع ُىوز ٔإ ٔ َِ ٧ظ ٔى ُسوا َ٘ َ١ا َ َ
ِ ٔيطٔ إ ٔ َِ٤ ٧زَُٜوا َوب ٔ ُّ

َّ
وب َّ
اٜس ِدت َٔيان ٔ ِّی َوابِ َٔ ٦و ِو َٕ ٧و َ٠ا ٚٔ ٔ ٜبِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س َو ُش ِى َب َة بِ ٔ ٦ا َِ ٜححَّا ٔد َو َی ِحٌَي بِ ٔ٦
َو َی َتَّٕ ُس ٔظ َّح َة الِ َ ََأ٤ي ٔس َو ََ َٕ ََ ١ضا ِٔ ٠ث َ ٞأَ ُّی َ
ٔی َو ََ ٦ِ ٠ب ِى َسص ُِ ٦ِ ٠ٔ ٢أَصِ ٔ ٞا َِ ٜحسٔیثٔ َِ َّت ُصوا َو ِِ ٠َ ٦و ٔؼ ٔي َّ
ََىٔي ٕس ا َِّ َٕ ٜفا َٔ ٧و َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ِٔ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
اٜس َ١ا ًٔ فٔی الِ َ ََأ٤ي ٔس َ٘ َ١ا
ا٧
ا َّز َوا ُظ َّأ ٜذی َو َظ ِّ َ٥ا َٔ ِو َٜطُ ِٔ َٔ ٦ِ ٠ب ُ
اَ ٧ت َّ ُّٕ ُس ََ ٦ِ ٠تّ ََّٕ َس ُٔ ٥ِ ٠ض ِ١َ ََ ٢ا ًَ ُر َواة ٔ ا َِ ٜحسٔیثٔ َٔ ٦ِ ١َّ ٠ر َوى َو ُِ ٥ض ِ ٢إٔذَا ک َ َ
َ ٞوإٔ١َ َّ ٤ا ک َ َ
و ٧ذَُ ٥ِ ٠ٔ َٜٚٔط ك َ ِی
ُع َٓ بٔاَّ ٜت ِسٔ ٔ ٜ
اٜزَّاؤی ٔٔ ُ ٦ِ ١َّ ٠
وَ ٧و ِ١َ ََ ٦اؤطٔ فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َویَ َتّ ََّٕ ُس َ
يس فٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ َو ُشض ٔ َز بٔطٔ َِ ٔحي َ٥ئ ٔ ٕذ َی ِب َح ُث َ

يس ِ ََ ٦ِ ١ابِ َتغَى ذٌََ ٦ِ ٠ٔ َٜٚٔي ِْ ٔ َُ ٠س ِّٕ ٜس َول َى ا َِ ٜو ِجطٔ َّأ ٜذی َز َو ََ ٦ِ ٠َ ٢ح َِ ٙي َ٥ا َٔ ِو َُ ٜط ِ ََ١ا ََِ ٔ١ى َ٥ا َذَٜٚٔ
َت ِ٥زَ َاح َو ُِ ٥ض ِ ٢و َُّٔ ٝة اَّ ٜت ِسٔ ٔ ٜ
یس الِ َ ِن َعار َّٔی َو َٔ ِس َرأَى أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َو ِ ٦أَ َح ٕس ِٔ ١َّ ََ ٦ِ ١َّ ٠ي َ٥ا َو ٢َِ ٜنُ َس ِّ ٦ِ ٠ٔ ٢الِ َئ ٔ َّ١ةٔ َِ ٦ِ ٔ١ذَ َٜٚٔأَ ََّ ٧و ِب َس اهَّللٔ بِ َ ٦یَز ٔ َ
َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝس َر َوى َو ُِ ٦ح َذ ِي َّ َة َو َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠س ُىوز ٕالِ َ ِن َعار ِّٔی َو َو ِ ٦کَُ ِّٞواح ٔ ٕس ُٔ ٥ِ ٠ض َ١ا َحسٔی ّثا ي ُِسُ ٔ ٥س ُظ إلٔ َى أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َک َّ
اٜس َ١ا ًٔ ُٔ ٥ِ ٠ض َ١ا َوِلَ َحّٔمِ َ٥ا فٔی َش ِي ٕء ٔ ٦ِ ٠اِّ ٜز َوا َیا ٔ
یس َشا َِ َط حُ َذ ِي َّ َة
ت أَ ََّ ٧و ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٦یز ٔ َ
َو ََ ََّ ٢َ ٝوَِ ٜي َس فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َو ُِ ٥ض َ١ا ذ ٔ ِ ُ
َوأَبَا َِ ٠س ُىوز ٕ ب ٔ َحس ٕ
َک ُر ُِیَتٔطٔ إٔیَّاص َُ١ا فٔی رٔ َوایَ ٕة بٔ َى ِيَ ٔ ٥ضا َوَ ٢َِ ٜن ِس َِ ١ي َو ِ ٦أَ َح ٕس ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜى٦ِ ١َّ ٠ٔ ٢ِٔ ٝ
ٔیث َٔ ُّق َو َِل َو َج ِسَ٤ا ذ ٔ ِ َ
ََ ٠ضي َو َِل ٔ ٦ِ ١َّ ٠أَ ِز َر ِ٘ َ٥ا أَُ َّ ٤ط ـَ َى َ ٦فٔی َص َذیِ ٔ ٦ا َِ ٜدب َ َْیِ َّٔ ٦
یس َو ُِ ٦ح َذ ِي َّ َة َوأَبٔی َِ ٠س ُىوز ٕبٔ َؽ ِى ْٕ
اَ ٜٝذیِ َٔ ٦ر َواص َُ١ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦یَز ٔ َ

اَت ِٔى َ١ا َٟ
ِ ٔيض ٔ َ١ا بَ ِ ٞص َُ١ا َو َ٠ا أَ ِش َب َض ُض َ١ا و ٔ َِ ٥س ََِ ٦ِ ٠ل َٔ ِي َ٥ا َ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜى ٢ِٔ ٝبٔا َِ ٜحسٔیثٔ ٔٔ ٦ِ ٠ظ َحا ٔح الِ َ ََأ٤ي ٔس َو َٔؤی َِّضا َی َز ِو َِ ٧
يِ
َ٠ا نُٕ ٔ َ ٞب ٔ َضا َو ٔاِل ِحتٔ َح َ
اد ب ٔ َ١ا أَ َت ِت َُٔ ٦ِ ٠ن َ ٕن َوآثَا ٕر َوه ٔ َی فٔی َز ِو َٔ ٦ِ ٠َ ٢ح َِ ٙي َ٥ا َٔ ِو َُ ٜط ِٔ َٔ ٦ِ ٠ب ُ
َ ٞواصٔ َي ْة ُِ ٠ض َْ َٝ ١ة َحًَّي ي ُٔع َ
ََ َ١ا ًَ اٜزَّاؤی َو ََّ ٦ِ ١ر َوى َوَِ ٜو َذ َصب ِ َ٥ا نُ َى ِّسزُ الِ َ ِخ َب َار ِّ
يضا
اٜع َح َ
اح و ٔ َِ ٥س أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜىَ ٦ِ ١َّ ٠ٔ ٢ِٔ ٝیض ٔ ُ ٦بٔزَ ِو َٔ ٢ص َذا ا َِٕ ٜائ ٔ َٔ ٞوِ ُ ٤ح ٔع َ

َکصَا َوإ ٔ ِح َعائ َٔضا ک ُ َِّ ٝضا َو َل ٔ٥َّ ٙا أَ ِحبَب ِ َ٥ا أَ ِٔ ٥ِ َ ٤ ٧ع َِ َٔ ٥ِ ٠ضا َو َس ّزا یَُٙو ُّ ١َٔ َ ٧ة ١َ ٔ ٜا ََ َٙت ِ َ٥ا َو ِ٥طُ َٔ ٥ِ ٠ضا َو َص َذا
ََ ٜى َحزَِ٤ا َو َِ ٦ت َٕصِّ ي ذ ٔ ِ ٔ

اب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
أَبُو وُ ِث ََ ١
ا ٧اِ ٥َّ ٜضس ُّٔی َوأَبُو َراِ ٕٔي اٜعَّ ائ ٔ َُ َوص َُ١ا َ ٦ِ ٠أَ ِز َر َ ٛا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝي َة َو َظحٔ َبا أَ ِظ َح َ
ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜب ِسرٔیِّي َن َص َُ ٢َّ ٝج ًّزا َو َن َٕ ََل َو ُِ ٥ض ِ ٢الِ َ ِخ َب َار َحًَّي َ٤زَ َِل إلٔ َى ِٔ ٠ث ٔ ٞأَبٔی ص َُزیِ َز َة َوابِ ُٔ ٦و ََ ١ز َو َذؤیض ٔ َ١ا َٔ ِس أَ َِ ََ ٥س ک ُ َُّ ٞواح ٔ ٕس ُٔ ٥ِ ٠ض َ١ا

َو ِ ٦أُب َ ِّی بِ ِٔ َ٘ ٦ىِٕ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحسٔی ّثا َوَ ٢َِ ٜن ِس َِ ١ي فٔی رٔ َوا َی ٕة بٔ َى ِيَ ٔ ٥ضا أَُ َّ ٤ض َ١ا َوا َی َ٥ا أُبَ ًّيا أَ ِو َََ ٔ١ىا ٔ٥ِ ٠طُ
َش ِيئّا َوأَ َِ ََ ٥س أَبُو َو ِ١ز ٕو َّ
ا ٧فٔی َز َ ٦ٔ ٠أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝر ُج َّل َوأَبُو َِ ٠ى َ١ز ٕ
اٜص ِي َبان ٔ ُّی َوص َُو ٔ ٦ِ ١َّ ٠أَ ِز َر َ ٛا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝي َة َوک َ َ
َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ََ ٦دب َ َْ َة ک ُ َُّ ٞواح ٔ ٕس ُٔ ٥ِ ٠ض َ١ا َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠س ُىوز ٕالِ َ ِن َعار ِّٔی َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝخب َ َْیِ َٔ ٦وأَ َِ ََ ٥س ُوب َ ِي ُس
بِ ُ ٦وُ َ١يِْ ٕ َو ِ ٦أ ُ َِّ ١ََ ََٝ ٣ة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحسٔی ّثا َووُب َ ِي ُس بِ ُ ٦وُ َ١يِْ ٕ ُوَ ٔ ٜس فٔی
َز َ ٦ٔ ٠أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوأَ َِ ََ ٥س َٔ ِي ُس بِ ُ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و َٔ ِس أَ ِز َر ََ ٛز َ ٦َ ٠أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ِ ٦أَبٔی

َِ ٠س ُىوز ٕالِ َ ِن َعار ِّٔی َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث َ ََلثَ َة أَ ِخ َبارٕ َوأَ َِ ََ ٥س َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُ ٦أَبٔی َِ ٜيل َى َو َٔ ِس َحّ َٔن َو ُِ ٦و ََ ١ز
ط َو ِ٦
ِحا ٕ
بِ ٔ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اب َو َظ ٔح َِ َوًّ ٔ ٝيا َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦اَ ٕٚ ٔ ٜو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحسٔی ّثا َوأَ َِ ََ ٥س رٔبِع ٔ ُّی بِ َُ ٔ ٦

َّ
َّ
َ
ْک َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحسٔی ّثا َو َٔ ِس
و َِٔ ١ز َ
ا ٧بِ ٔ ٦حُ َعي ِ ٕن َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝحسٔی َثي ِ ٔن َو َو ِ ٦أبٔی بَ ِ َ
َشیِ ٕح ا ُِ ٜدزَاعٔ ِّی َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى
َََ ٔ١ي رٔبِع ٔ ٌّی َٔ ٦ِ ٠ول ٔ ِّی بِ ٔ ٦أَبٔی ـَاَ ِٕٜٔو َر َوى َو ُِ ٥ط َوأَ َِ ََ ٥س َ٤اِ ٔ ُي بِ ُُ ٦ج َبي ِْ ٔبِ ِٔ ٠ُ ٦فى َٕٔ ٢و ِ ٦أَبٔی ُ َ
ط َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی ثَ ََلث َ َة أَ َحاز ٔ َ
یث َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحسٔی ّثا َوأَ َِ ََ ٥س اِ ٥ُّ ٜى َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َويَّا ٕ
یس َّ
اِ ٜٝيثٔ ُّي َو َِ ٦تٕ ٔ١يَّ ٢
اٜسار ِّٔی َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحسٔی ّثا َوأَ َِ ََ ٥س ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ٦
َو ََ ََّ ٢َ ٝوأَ َِ ََ ٥س َو َفا ُء بِ ُ ٦یَز ٔ َ
َي َسا ٕر َو َِ ٦راِ ٔ ٔي بِ َٔ ٦خسٔی ٕخ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحسٔی ّثا َوأَ َِ ََ ٥س ُح َِ ١ي ُس بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ا ِٔ ٜح ِ١ي َْ ُّٔی َو ِ ٦أَبٔی
ی٦
ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َحاز ٔ َ
یَ ٦ن َعب ِ َ٥ا رٔ َوایَ َت ُض َِ ٢و ِ ٦اٜعَّ َحابَ ٔة َّأ ٜذ َ
یث َِک ُ َُّ ٞص ُؤ َِل ٔء اَّ ٜتابٔىٔي َن َّأ ٜذ َ
ََ َِّ ١ي َ٥اص ُِ ٢َِ ٜ ٢یُ ِحّ َِن َو ُِ ٥ض ِ١َ ََ ٢ا ًْ َو٥َ ١ِ ٔ ٝا ُظ ُٔ ٥ِ ٠ض ِ ٢فٔی رٔ َوایَ ٕة بٔ َى ِيَ ٔ ٥ضا َوِلَ أَُ َّ ٤ض ُِٕ َٜ ٢وص ُِ ٢فٔی َنّ ِٔس َخبَْ ٕبٔ َى ِئ٥طٔ َوه ٔ َی أَ ََأ٤ي ُس و ٔ َِ ٥س
َذؤی ا ِِ ١َ ٜىز ٔ َِ ٔة بٔالِ َ ِخ َبارٔ َواِّ ٜز َوا َیا ٔ
ت ٔٔ ٦ِ ٠ظ َحا ٔح الِ َ ََأ٤ي ٔس َِل َن ِىُ ١َُ ٝض َِ ٢وصَُّ٥وا َٔ ٥ِ ٠ضا َش ِيئّا َٔ ُّق َو َِل ا َِ ٜت َُ ١سوا ِ َٔيضا ََ َ١ا ًَ

َب ِىؽٔض ٔ َِ ٦ِ ٠ٔ ٢ب ِى ٕؾ إٔذِ َّ
َّص َّأ ٜذی
اٜس َ١ا ًُ ٜٔکَُ ِّٞواح ٔ ٕس ُٔ ٥ِ ٠ض َِ ٦ِ ٠ٔ ٦ْٔ ٙ١ِ ٠ُ ٢ظاح ٔبٔطٔ ٌَيُِْ ُِ ٠ست َ َِْ ٥کٕ لِٔ َٙؤ٤ض ٔ َِ ٢جٔ١ي ّىا کَاُ ٤وا فٔی ا َِ ٜى ِ ٔ
ْ أَ َٔ َّ ٦ِ ٠ٔ ٞأَ ِ٧
اَ ٧ص َذا ا ِِ َٕ ٜو َُّ ٟأ ٜذی أَ ِح َسثَ ُط ا َِٕ ٜائ ٔ ُ
َّات َّ ُٕوا ِ ٔيطٔ َوک َ َ
َّ ٞأ ٜذی َح َِ ٙي َ٥ا ُظ فٔی َت ِوصٔي ٔن ا َِ ٜحسٔیثٔ بٔا ِٜى َّٔٔ ٝة َّأًٜي َو َظ َ
ْک ُظ ََ ٦ِ ٠ب ِى َسص ُِ٢
َک ُظ إٔذِ ک َ َ
اِ َٔ ٧و ِّل ُِ ٠ح َسثّا َو َ َلَک ّ٠ا َخ ِّّٝا َ ٢َِ ٜي ُٕ ُِ ٝط أَ َح ْس ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜىَ ََٝ ٢ِٔ ٝ
ي َُىز ََّد َوَِ ٝيطٔ َویُ َث َار ذ ٔ ِ ُ
َْ َو َي ِست َ ُِ ٔ ٥
َ
اِ َٔ ٧س ُر ا َِٕ ١َ ٜا َٜةٔ َو َٔائَٔ ٔ ٝضا ا ِِ َٕ ٜس َر َّأ ٜذی َو َظ ِّ َ٥ا ُظ َواهَّللُ ا ِِ ١ُ ٜس َت َىا َُ ٧ول َى
َش ِح َ٥ا إٔذِ ک َ َ
َخَ ٝ
َْ ِ َََل َحا َج َة ب ٔ َ٥ا فٔی َر ِّزظ ٔبٔأ ِ٘ث َ َْ ٔ١َّ ٠ا َ َ
َْ َِ ٠ذ َص َِ ا ُِ ٜى١ََ ٝا ٔء َو َوَِ ٝيطٔ اُّ ٜتک ِ ََل ُ٧
َز ِِ ٔي َ٠ا َخاَ ٜ
اامؾملسمرفامےتںیہکامہرےضعبرصعمہدحمنیثےندنسدحثییک تحافرمقسےکابرےںیما کایسیطلغیرطاعدئیکےہ
سجاکارگمہذرکہن رکےتافراساکااطبؽہنرکےتوتیہیزایدہانمبسافردمعہوجتسیوہیتاس ےئہکوقؽابلطفرمدفدیکرطػ
اافتلتہنرکان یہاس وکمتخ رکےنافراسےکےنہکفاےلاک انؾوھکدےنی ےک  ےئرتہبافر ومزفںفانمبسوہاتےہاتہکوکیئاجلہ
افر انفافقاس وقؽ ابلط وک وقؽوصاب فحیحص ہن ھجمس ےل رگم مہ ااجنؾیک ربایئ ےس ڈرےت ںی افردےتھکی ںی ہک اجلہ یئن یئن ابوتں
ےک زایدہ ددلادہ افر بیجع فرغبی یراطئ ےک دیشا وہےت ںی افر طلغ ابت رپ دلج ااقتعد رک ےتیل ںی احالہکن فہ ابت نلعء رانیخس ےک
زند کاسطقاالابتعروہیتےہذہلااسرظن ہےک شیپرظنمہےناعمرصنیےکوقؽابلطیکیطلغایبؿرکانافراسوکردرکاناساک
اسفدفالطبؿ افر رخاةیں ذرک رکانولوگں ےک  ےئ رتہب افر افدئہ دنم ایخؽ ایک اتہک اعؾ ولگ طلغ یمہف ےس وفحمظ رںی افر اؿ اک ااجنؾ

یھبکینوہافراسصخشےنسجےکوقؽےسمہےنابتذموکر یرفعیکےہافرسجےکرکففایخؽوکمہےنابلطرقاردایےہ
ویںامگؿافرایخؽایکےہہکسجدحثییکدنسںیمالفںنعالفںوہافرمہوک ہیھبولعمؾوہہکفہدفونںاعمرصںیاس ےئہک
اؿدفونںیکالماقتنکممےہافردحثیاکامسعیھباہتبلامہرےاپسوکیئدلیلای رفاتیایسیوموجدہنوہسجےسیعطقوطررپ ہ
ابتاثتبوہےکسہکاؿدفونںیکا کدفرسےےسالماقتوہافرا ک ےندفرسے ےساباشملہف افرالبفاہطس دحثیینسوتایسی
اانسد ےس وج دحثی رفاتی یک اجےئ فہ دحثی اؿ ولوگں ےک اہں اس فتق کت اقلب اابتعر افر تجح ہن وہیگ بج کت اںیہن اس
ابت اک نیقی ہن وہاجےئ ہک فہ دفونں اینپ رمع افر زدنیگ ںیم مک از مک ا ک ابر  ےل ےھت ای اؿ ںیم ےس ا ک صخش ےن دفرسے ےس
اباشملہفدحثی ینس یھت ایوکیئ ایسیرفاتی وہ سجےس ہ اثتب وہہکاؿدفونں یکزدنیگ ںیممکاز مکا کابرالماقت وہیئ افرارگ
ںیہنوتیسک دلیلےساؿیکالماقتاکنیقیوہےکسہنیسکرفاتیےساؿیکالماقتافرامسعاثتبوہوتاؿےکزند کاسرفاتیاک
وبقؽرکاناسفتقکتوموقػرےہاگبجکتہکیسکرفاتیلرخےساؿیکالماقتافرامسعاثتبہنوہاجےئوخاہایسیرفاایت
لیلقوہںایریثک۔اہللھجترپ رمحرکےوتےن ہوقؽاانسدےکاببںیما کاینااجیدایکےہوجرشیپفدحمنیثںیمےسیسکےن ںیہن
اہکافرہننلعءدحثیےناسیکوماتقفیکےہویکہکنوموجدہافراسنیقبامتؾنلعءدحثیفاراببنفدحثیافرالہملعاکاسابت
رپ اافتؼ ےہہک بج وکیئ ہقث افر اعدؽ رافی اےنپ اےسی مہ رصع ہقث افر اعدؽ رافی ےس وکیئ دحثی رفاتیرکے سج ےس اس یک
الماقت افر امسع ابابتعر نس افر دمع ےکاسفہج ےسنکمم وہ ہک فہ دفونں ا ک زامہن ںیموموجد ےھت وتاس یک رفاتی اقلب وبقؽ افر
القئتجحےہوخارامہرےاپساؿیکابیمہالماقتافراباشملہفامسع دحثیرپہنوکیئدلیلوہافریسکافررفاتیےس ہارماثتب
وہاہتبلارگ یسکدلیلایرفاتیےس ہابت ینیقیوطررپاثتب وہاجےئہکدرتقیقح  ہرافیدفرسے ےس ںیہنالمایالماقت وتوہیئ
نکیلاسےسوکیئرفاتیںیہنینسوتاسوصرتںیمفہدحثیاقلبتجحہنوہیگنکیلبجکت ہارم مہبرےہینعیوکیئدلیلہن
ےنلمافرہنےننسیکہنوہوترصػالماقتاکنکمموہاناکیفےہافراسرفاتیوکامسعرپومحمؽرکےتوہےئاقلبتجحاھجمساجےئاگ۔
رھپ سج صخش ےن  ہ وقؽ اکنال ای اس یک امحتی رکات ےہ اس ےس اہک اجےئ اگ ہک  ہ وت مت یھب میلست رکےت وہ ہک ا ک ہقث رافی یک
رفاتیدفرسےہقثرافیےستجحوہیتےہافراسےکیضتقمرپلالزؾوہاتےہرھپمتےنزمدیا کیراکااضہفرکدایہکاؿ
دفونںیکالماقتیھبرضفریایاسےسوکیئدحثیینسیھتاباسیرطاکوبثت یسکاےسیامرہنفدحثیےکوقؽےسشیپرکان
الزؾےہسجاکاماننالزؾوہایرصػمتےنیسکدلیلیکاینبدرپیئنارتخایعافرنمڑھگتیرطاعدئیکےہارگفہدوعیرکےہکاس
اببںیمفلساکوقؽاسیرطےکوبثتےک ےئوتاسےساسیکدلیلبلطیکاجےئیگنکیلفہرہسگااسیوکیئوقؽںیہنالےکساگ
ہن افر اصبح ملع اس ےک العفہ افر دفرسے وصرتہک ارگ فہ وکیئ دلیل اقمئ رکان اچےہ وت اس ےس اہک اجےئ اگ فہ دلیل ایک ےہ ؟  ہ
یھب ابلط ےہ ویکہکن اس رپ اکیئ دلیل ںیہن ےہ ارگ  ہ صخش اینپ ارتخایع یرط ےک وبثت ںیم  ہےہک ہک ںیم ےن زامہن احؽ افر امیض

ںیمتہباےسیرفاةدحثیدےھکیںیوجا کدفرسےےسدحثیرفاتیرکےتںیاحالہکناوہنںےندفرسےوکداھکیہناسےس
انسےہبجںیمےنداھکیہکاوہنںےنرملسوکریغبامسعےکرفاتیرکاناجزئراھکےہافررملسرفاایتامہرےافرالہملعےک
وقؽےک قبقمتجحںیہنںیاسےیلںیمےندنسدحثیںیمرافیےکامسع یکیرطاعدئرکدیرھپارگےھجمںیہکےسذرارھبیھب
اثتب وہ ایگ ہک رافی ےن رمفی ہنع ےس دحثی ینس ےہ وت اس یک امتؾ رمفایت وبقمؽ وہں یگ افر ارگ ےھجم ابا ل ولعمؾ ہن وہا یسک
رقہنی ای رفاتی اس اک امسع وت تجح ہن وہیگ اس  ےئ ہک نکمم ےہ اس اک رملس وہان  ہ اخمفل رفقی یک دلیل ذموکر وہیئ لےگ اس اک
وجاب ذرک رفامےت ںی وت اس ےس اہک اجےئ اگ ارگ ریتے زند ک دحثی وک فیعض رکےن یک افر اس وک اقلب تجح ہن امےنن یک تلع
م
رصػاراسؽاکنکمموہانےہوتلپےکاقدعہےک قبقم ہابتالزؾلیتےہہکوتیسکاانسد یعنوکہنامےنبجکتوتالسےس
ےلرکلرخکتاسںیمامسعیکرصتحیہندےھکیینعیرہرافیاینپامستعدفرسےےسایبؿرکےرفضرکفوجدحثیمہکت اس
دنسےسیچنہپےہاشہؾاےنپ ابپرعفہےسافراوہنںےن رضحتاعدص ےسامسعایکافرںیمہانیقیولعمؾےہہکاشہؾےناےنپفادل
رعفہےسافراسےکابپرعفہےنرضحتاعدص ےسانسےہےسیجمہوک ہیھبیعطقوطررپولعمؾےہہکدیسہاعدص ےنیبنرکمییلص
اہللہیلعفملسےسامسعایکےہ افر ہدنسابالافتؼوبقمؽوہویکہکن ہنکممےہہکاشہؾ یسکرفاتیںیمویںہنںیہک ہکںیمےن رعفہ
ےسانسےہایرعفہےنےھجم ربدی(ینعیسمعتایا ربیناکہغیصاامعتسؽہنرکںیافر ہیھبنکممےہہکفہدحثیاشہؾےناےنپفادل
ےسرباہراتسہنینسوہہکلباؿدفونںےکدرایمؿوکیئرسیتاصخشفاہطسوہسجاکذرکاشہؾےنہنایکوہافررباہراتساےنپفادل
ےسدحثیرفاتیرکدیوہایسرطح ہاامتحؽ رعفہافردیسہاعدص ےکدرایمؿیھبوہاتکسےہوجاشہؾافررعفہےکدرایمؿذموکر
وہا ےہ الخہصالکؾ  ہ وہاہک رہفہ دحثی سج اک رافی رمفیہنع ےس دحثی ےننس یک رصتحی ہنرکے اس ںیم  ہ نکمم ےہ ہک رافی
ےن رمفی ہنع ےس فہ دحثی رباہ راتس افر البفاہطس ہن ینس وہ ارگہچ  ہ ابت ولعمؾ وہ ہک ا ک ےن دفرسے ےس تہب یس ااحدثی
ینسںیرگم ہوہاتکسےہہکضعبرفاایتاسےسہنینسںیرگم ہوہاتکسےہہکضعبرفاایتاسےسہنینسوہںہکلبیسکافرےس
نسرکاسوکرمالسلقنرکدایوہنکیلسجےکفاہطسےسنسرکاساکانؾہنایلوہافریھبکاساامجؽوکرعفرکےنےک ےئاساکانؾ
یھبےلدایافراراسؽرتکرکدای۔اامؾملسمرفامےتںیہک ہاامتحؽوجمہےنایبؿایک رصػرفیضافرینظںیہن ہکلبدحثیںیم
وموجدافرتہبےسہقثدحمنیثیکرفاایتںیماجریےہمہوھتڑییسایسیرفاایتذرکرکےتںیالہملعیک پ  ےسارگاہللےن
اچاہ وت تہب یس رفاوتیں رپ دلیل وپری وہیگ یلہپ رفاتی  ہ ےہ ہک اویب ایتخسین انب ابمرک فعیک افر انب ریمن افر ا ک ریثک امجتع
ےن اشہؾ ےس رفاتی یک ےہ اس ےن اےنپ ابپ رعفہ ےس اس ےن رضحت اعدص  ےس افر رضحت اعدص  ےن رفامای ہک ںیم روسؽ اہلل
یلصاہلل ہیلعفل ہفملسےک ارحاؾابدنےنھافروھکےنلےک وماعقرپروضریلصاہللہیلعفملسوکفہوخوبشاگلایرکیتیھت وجریمےاپس
رتہبےسرتہبوموجدوہیتنکیلاسدحثیوکہنیعبثیلنبدعسداؤداطعردیمحنباوسدفبیہنباخدلافراوبااسہمےناشہؾےسایس

دنسےکاسھترفاتیایکےہاشہؾرفامےتںیہکےھجمامثعؿنبرعفہےن ربدینعاعدص نعایبنلیلصاہللہیلعفملساثمؽاثیناشہؾ
اےنپ فادل ےس افر فہ اعدص  ےس رفاتی لقن رکےت ںی ہک فہ رفامیت ںی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس احتل ااکتعػ ںیم اانپ رس
ریمے رقبی رک دےتی افر ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رس ادقس ںیم یھگنک رکیت احالہکن ںیم احتل ضیح ںیم وہیت ایس
رفاتیوکہنیعبامکلنباسنےناسدنسےسلقنایکےہنعزرہینعرعفةنعرمعہنعاعدص نعایبنلیلصاہللہیلعفملسرسیتی
اثمؽزرہیافراصحلنبایباسحؿےنوباہطساوبہملس رضحتاعدص ےسلقنیکےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفملسرفزےیکاحتل
ںیم اںیہن وبہسدےتی ےھت نکیلییحی نب ریثک ےناس وب ےسیک دحثی وک ویں رفاتی ایکہک ےھجم  رب دی اوبہملس ےن اؿ وک  رب دی رمع
نبدبعازعلسیےناؿوک ربدیرعفہےناؿوک ربدیدیسہ اعدص ےن اہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساںیہنرفزہیکاحتلںیم
وبہس دای رکےت ےھت ۔وچیھت اثمؽ  ہ ےہ ہک انب ہینیع فریغہ ےن رمعف نب دانیر ےس دحثی اجرب رفاتی یک ےہ ہک رضحت اجرب ےن
رفامای ہک ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وھگڑفں اک وگتش الھکای افر اپوتل دگوھں ےک وگتش اھکےن ےس عنم رفامای افر ایس
دحثیوکامحدنبزدیےنرمعفےساوہنںےندمحمنبیلعےساوہنںےنرضحتاجربےسنعایبنلیلصاہللہیلعفملسرفاتیایکےہ۔
اسمسقیکااحدثییکدعتادتہبزایدہےہنکیلینتجمہےنایبؿںیکفہےنھجمسفاولںےک ےئاکیفںیرھپبجتلعاسصخشےک
زند کسجاکوقؽمہےنافرپذرکایکدحثیےکریغربتعموہےنیک ہوہیئہکا کرافیاکامسعبجدفرسےرافیےسولعمؾہن
وہ وت اراسؽ نکمم ےہ وت اس وقؽ ےک  قبقم اؿ ولوگں رپ الزؾ ےہ ہک ایسی ااحدثی ےس تجح ڑکپان رتک رک دںی پ  ںیم رافی یک
رمفیہنع ےسامسعیکرصتحیہنوہوخاہدفرسےرفاتیںیمامسعاثتبوہاہتبلاسصخشےکزند کفیہدحثیتجحوہیگ سج
ںیمامسعیکرصتحیوہویکہکنمہافرپایبؿرکےکچںیاہمئدحثیرفاتیدحثیںیمیھبکوتضعبرافویںےکذرکوکوھچڑدےتیںی
ینعی اراسؽ رکےت ںی افر سج ےس انس ےہ اوکس دنس ںیم ایبؿ ںیہن رکےت افر یھبک وخش وہےت ںی وت دحثی یک دنس  لمک ایس رطح
ایبؿرکدےتیںیسجرطحاوہنںےناےنپخیشےسینسوہیتےہرھپارگاوکنااتروہاتوتااترالتبےتافروجڑچاھؤوہاتوتڑچاھؤالتبےت
ےسیجمہافرپاصػایبؿرکےکچ۔دقتمنیمںیمےساہمئ دحثیا الاویبایتخسینانبوعػامکلنباسنہبعشنباجحجییحینبدیعس
اطقؿ دبعارلنمح نب دہمی افر اؿ ےک دعب اہمئ دحثی ںیم ےس یسک ےک ابرے ںیم مہ ںیہن اجےتن ہک فہ اانسد ںیم امسع یک قیقحت
رکےت وہں افر یسک دحمث ےن یھب امسع یک دیق ںیہن اگلیئ ےسیج  ہ صخش دوعی رکات ےہ سج اک وقؽ مہ ےن افرپ ذرک ایک ےہ اہتبل وج
رافی دتسیل رکےن ںیم وہشمر وہ اس ےک ابرے ںیم دحمنیث  ہ قیقحت رضفر رکےت ںی ہک فہ سج خیش یک رطػ رفاتی یک ةسن
رکراہےہیفاولعقاسصخشےنخیشذموکرےسدحثیینسیھبےہایاسیکرطػدتسیلیکةسنرکدیےہافرالص ںیمیسکافر
ےسدحثیینسےہنکیل ہقیقحتاسفتقرکےناکدصقمدتسیلےکرمضوکدفررکانوہاتےہافرارگیفاولاعقرافیےندنسںیم
دتسیلیکوہوتاسدنساکبیعاظرہوہاجےئنکیلامسعیکقیقحتاسرافیںیموجدمصلہنوہسجرطحاسصخشےنایبؿایکوتاہمئ

اسیک دنسافررفاتیےکابرےںیمقیقحتاسمسقیکںیہنرکےتہکرافیےنرمفیہنعےسامسعایکےہایںیہندحثیےکوبقؽ
رکےنےک ےئاؿولوگںےنوج ہابلطیرطاعدئیکےہاساکذرکمہےننفدحثیےکیسکاامؾےسںیہنانسوخاہفہاہمئدحثی
وہں پ  اک ذرک ایک ای اؿ ےک العفہ اس مسق یک رفاایت ںیم ےس دبعاہلل نب سیدی ااصنری یک رفاتی ےہ اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل
ہیلعفل ہ فملس وکداھکی ےہ ینعی احصیب ںی فہ رضحت ذحہفی افر اوب وعسمد ااصنریدفونں ںیم ےس رہ ا ک ےس دحثی رفاتی رکےت
ںیافراسوکدنسمرکےنںیروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسکتاسےکابفوجددبعاہللنبسیدییکیسکرفاتیرپارتعاضاسفہجےس
ںیہنانس ہک اؿیک ذحہفی افر وعسمدےسالماقتافرامسع اثتب ںیہناسےکربالخػ امہرےملع ںیمسجدقرالہ ملعںی فہ بس
اؿ یک دنس وک وقی رتنی ااسدین ںیم امشر رکےت ںی افر یسک الہ ملع ےن دبعاہلل یک اؿ دفونں ےس رفاتی رکےن رپ نعط ںیہن ایک ہک  ہ
ااحدثی فیعض ںی ہکلب فہ اؿ ااحدثی ےس ادتسالؽ رکےت ںی افر اؿ ےک یضتقم رپ ل رکےت افر اؿ ےس تجح ےتیل ںی احالہکن
یہیااحدثیاسصخش ےکزند ک سجاکوقؽ مہےن افرپذرکایکوبثتالماقتیکیرطفیعضریغ ربتعمافر ےباکر ںیاہیںکت
رافیاکرمفیہنعےسامسعققحتمہنوہاجےئافرارگمہاؿامتؾااحدثیاکامشریرفعرکدںیپ وکامتؾالہملعےنحیحصرقاردایےہ
افراسصخشےکزند کفیعضزمکفرںیوتاؿوکذرکرکےنافرامشررکےنےسمہاعزجلاجںیئےگابفوجداسےکمہاچےتہںیہک
وطبرومنہنایسیقفتمہیلعااحدثییکدنچاثمںیلشیپرکدںیوجالہملعےکزند کربتعمفحیحصںیافراؿیکیرطےک قبقمفیعض
افرریغربتعمرقاراپیتںیافرفہ ہںی۔رضحتاوبامثعؿدہنیدبعارلنمحافراوبراعفاصغلتییعدمیندفونںےندفراجتیلہاپایافر
احصہبرکاؾںیمتہبےسدبریاحصہبےس ےلںیاؿےسااحدثیرفاتییکںیرھپاؿےسارترکاحصہبےساہیںکتہکاوبرہریہ
افرانبرمعےسیھبااحدثیرفاتییکںیاؿدفونںںیمےسرہا کےنایبنب بعےکفاہطسےسروضرارکؾیلصاہللہیلعفملس
ےسیھبااحدثیرفاتی یک ںیاحالہکنیسکدحثی ےس ہ اثتبںیہنوہاتہک اؿدفونں ےنایبنب  بعوکداھکیای اؿ ےسامسع ایک
وہ۔دفرسیاثمؽرضحتاوبرمعفابیشیندعسنباایسیکدنسےہافرفہیھبایہنولوگںںیمےسوہنجںےندفراجتیلہوکاپایےہافر
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکزام ہنایحتںیموجاؿرمداھتافراوبرمعمدبعاہللنبرجنسہاؿدفونںںیمےسرہا کےناوبوعسمد
ااصنریےکفاہطسےسروضریلصاہللہیلعفل ہفملسےسدفااحدثیرفاتییکںی۔رسیتیاثمؽرضحتعنبیڈنبریمنیکدنسےہہک
اوہنںےناؾہملسزفہجروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکفاہطسےسا کدحثییبنرکمییلصاہللہیلعفملسےسرفاتییکےہ
احالہکندیبعیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےکزامہنںیمدیپاوہےئےھت۔وچیھتا الرضحتسیقنبایباحزؾیکدنسےہافراوہنںےن
یبنرکمییلصاہللہیلعفملساکزامہناپایےہاوبوعسمدااصن ریےکفاہطسےسروضریلصاہللہیلعفملسےسنیتااحدثیرفاتییکںی۔
اپوچنںیاثمؽرضحتدبعارلنمحنبایب ،یلیکدنسدحثیےہافراوہنںےنرضحترمعنباطخبےسانسافررضحتیلعیکتبحص
ںیمرےہںیاوہنںےناسننبامکلےکفاہطسےسروضریلصاہللہیلعفملسےسا ک دحثیرفاتییکےہ۔یٹھچاثمؽر یعنب

رحاش یک دنس ےہ ہک اوہنں ےن نع رمعاؿ نب نیصح نع ایبنل دف ااحدثی افر نع ایب رکبہ نع ایبنل ا ک دحثی رفاتی یک ےہ
احالہکنر یعےنیلعنبایباطبلےسانسافراؿیکرفاتییھبیکےہ۔اسوتںیاثمؽرضحتانعفنب ی ی
جدنبمعطمیکدنسےہاوہنں
ےن اوب یرح زخایع ےک فاہطس ےس روضر یلص اہلل ہیلع فملس ےس ا ک دحثی رفاتی یک ےہ ۔ لوھٹںی اثمؽ رضحت امعنؾ نب ایب
تداش یک دنس ےہ ہک اوہنں ےن نیت ااحدثی اوب دیعس دخری ےک فاہطس ےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی یک ںی ۔ ونںی
اثمؽاطعءنبسیدیثیل یکدنسےہہکاوہنںےننعمیمتدارینعایبنلیلصاہللہیلعفملسا کدحثیرفاتییکےہ۔دوسنیاثمؽ
امیلسؿنباسیریکدنسےہہکاوہنںےننعراعفنبدخجینعایبنلا کدحثیرفاتییکےہایگروہںیاثمؽدیمحنبدبعارلنمح
ریمحییکدنسےہہکاوہنںےننعایبرہریہنع ایبنلیلصاہللہیلعفل ہفملسیئکااحدثیرفاتییکںی۔رھپ ہبساتنیعبپ یک
رفاایتمہےناحصہبےسیکافراؿےکانؾیھبالتبےئںیاؿںیمےسیسکات یعےکابرےںیمںیمہ ہابتاثتبںیہنوہیکسہک
اس ےن اؿ احصہب رکاؾ ےس امسع ایک وہ افر ہن یہ  ہ ابت ققحتم وہ یکس ہک اؿ اتنیعب یک اؿ احصہب رکاؾ ےس الماقت وہےئ وہ افر  ہ
ااسدیندحثیافررفاتیےکناچہےننفاولںےکزند کحیحصاانسدںیمےسںیافرہنامہرےملعںیمااسیوکیئصخشےہسجےناؿ
ااسدینوکفیعضرقاردایوہایاؿااسدینںیمامسعیکالتشیکوہویکہکناتنیعبںیمےسوہاتیعیاکاحصیبےسدحثیاننسنکمماھتویکہکن
 ہولگا کدفرسےےکاعمرصنیافرمہزامہنےھتاس ےئاساکااکنرنکممںیہنافر ہوقؽسجوکاسصخشےناکنالےہسجاک
مہ ےنافرپایبؿ ایکااحدثی ہحیحصوک فیعضرقاردےنی ےک القئںیہن ہکاس یکرطػ اافتلت ایک اجےئ ایذرک ایک اجےئ اس  ےئ ہ
وقؽاینطلغافرافدسےہدقتمنیالہملعافراالسػںیمےسیسکدحمثےن ہابتںیہنرفامیئافروجولگاالسػےکدعبسگرے
اوہنںےنیھباساکااکنرایکےہبجالہملعاالسؾافراعمرصنیےناسوقؽوکردرکدایوتاسےسڑبھرکاسابلطفافدسوقؽوک
رد رکےن یک احتج فرضفرت ںیہن بج اس وقؽ افر اس ےک ےنہک فاےل یک دقر فزنمتل افر فتعق ےسیج ایبؿ وہیئ بس رپ فاحض
وہیئگافراہللدمدرکےنفاالےہافرابتوکردرکےنےک ےئوجنلعءےکذمبہےکالخػےہافرایسرپرھبفہسےہامتؾدمحفانثءاک
اہللاعتیل یہقحتسمےہ افراہلل اعتیلمیظعرںیتمحدیساندمحمیلصاہللہیلعفملس افرلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسیک لؽفااحصبیہ ےک
اشایؿاشؿںی
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿافراالسؾافرااسحؿافراہللاحبسہنفاعتیلیکدقتریےکاابثتےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿافراالسؾافرااسحؿافراہللاحبسہنفاعتیلیکدقتریےکاابثتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 96

راوی  :ابوخيث١ہ ،زہيْ بِ ٦حب ،و٘يي٘ ،ہ١س ،وبساهَّلل ب ٦بزیسہ ،یحٌي ب ٦يى١ز

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِِ َ٘ ٦ض َٕ ١س َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦ي ِى ََ ١ز ح و َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس
َح َّسثَىٔي أَبُو َخ ِي َث ََ ١ة ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦

ا ٧أَ َّو َ٦ِ ٠َ ٟ
اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ ا َِ ٜى ِ٥ب َْ ُّٔی َو َص َذا َحسٔی ُث ُط َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسث َ َ٥ا َ٘ ِض َْ ١س َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦ي ِى ََ ١ز َٔا َ ٟک َ َ
َّصة ٔ َِ ٠ى َب ْس ا ُِ ٜح َضىٔ ُّي َِاَ ِ ٤ف َُ ِٕ ٝت أََ٤ا َو ُح َِ ١ي ُس بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ا ِٜحٔ ِ١ي َْ ُّٔی َحا َّجي ِ ٔن أَ ِو ُِ ٠ى َتَ ٔ١زیِ ٔ٥َ ِٝ ُٕ َِ ٦ا َِ ٜو
َٔا َ ٟفٔی ا َِ َٕ ٜسرٔ بٔا َِ ٜب ِ َ
ِ فٔی ا َِ َٕ ٜسرٔ ِ َُو ِِّ َٖ َ٥َ ٜا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ٦
اب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝسأ َ ِ٥َ ٜا ُظ َو َّ١ا َي ُٕو ُ ٟصَ ُؤ َِل ٔ
َٕٜٔي َ٥ا أَ َح ّسا ٔ ٦ِ ٠أَ ِظ َح ٔ
ِخ َو ِٔ ٦ش َ١أٜطٔ َِمَ َُ ٥ِ ٥ت أَ ََّ ٧ظاح ٔ ٔيي
ُو ََ ١ز بِ ٔ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اب َزاخ َّٔل ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس ِ َِا٘ت َ َُ ِّ ٥ت ُط أََ٤ا َو َظاح ٔ ٔيي أَ َح ُسَ٤ا َو ِ ٦یَٔ١ئ٥طٔ َو ِاْل َ ُ
ََک َٔ ٦ِ ٠شأِٔ٤ض ٔ ِ٢
ََ َيک ٔ ُ
َف َ
ُق َ
 ٞا ِٜک َ ََل َ ٣إلٔ َ َّی َِ ُُِٕ ٝت أَبَا َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١إُٔ َّ ٤ط َٔ ِس لَ َض َز ٔ ٔ َب َ٥َ ٝا ْ َ ٤
آَ ٧و َی َت َٕ َّ ُ
و ٧ا ِٔ ٜىَ ٢َِ ٝوذ َ َ
ُقُ َُ ٧ا ِِ ُ ٜ
اس َي ِ َ
يت أُو َٜئ ٔ َ َ
یئ ُٔ ٥ِ ٠ض َِ ٢وأَُ َّ ٤ض ِ ٢ب ُ َزآ ُِ ٔ٠ىِّي َو َّأ ٜذی
و ٧أَ َِِ ٧ل َٔ َس َر َوأَ َّ ٧الِ َ َِ ٠ز أَُٔ ُْْ ٤ا ََِ ٟإٔذَا ََ ٔ ٕٜ
َوأَُ َّ ٤ض َِ ٢یزِوُ َُ ١
ک َِأ ِخب ٔ ِْص ُِ ٢أَنِّی بَز ٔ ْ
ْ بٔطٔ َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُُ ٦و ََ ١ز َِ ٜو أَ َّٔ ٧لَ َح ٔسص ِِٔ ٠ٔ ٢ث َ ٞأ ُ ُح ٕس ذَ َص ّبا َِأ َ ِن َّ َٕ ُط َ٠ا َٔب ٔ َ ٞاهَّللُ ُٔ ٥ِ ٠ط َحًَّي یُ ِؤ ٔ ٦َ ٠بٔا َِ َٕ ٜسرٔ ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟح َّسثَىٔي
َی ِحُ ٔ ٝ
اؿ
اب َٔا َ ٟبَ ِي َ١َ ٥ا ِ َ ٤ح ُ ٦و ٔ َِ ٥س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝذ َ
َات یَ ِوٕ ٣إٔذِ ـَ ََ ٝي َو َِ ٝي َ٥ا َر ُج َْ ٞشسٔی ُس بَ َي ٔ
أَبٔی وُ َ١زُ بِ ُ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اب َشسٔی ُس ََ َواز ٔ َّ
اٜص َىز ِٔلَ یُ َزی َوَِ ٝيطٔ أَثَزُ َّ
َف َو َِل َي ِىز ٔ ُِطُ ٔ٥َّ ٠ا أَ َح ْس َحًَّي َجََ ٝس إلٔ َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
اٜس َ ٔ
اِّ ٜث َي ٔ

َِأ َ َِ ََ ٥س ُر ِ٘بَت َِيطٔ إلٔ َی ُر ِ٘بَت َِيطٔ َو َو َؼ َي َ٘ َّّ ِيطٔ َول َی َِد ٔ َذیِطٔ َو َٔا ََ ٟیا َُ ٠ح َُّ ١س أَ ِخب ٔ ِْنٔی َو ِِ ٦اْل ٔ َِ ََلَٕ َِ ٔ ٣ا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ي ٢اٜعَّ ََل َة َوتُ ِؤت َٔی
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٢َ ٝاْل ٔ َِ ََل ُ ٣أَ َِ ٧ت ِص َض َس أَ ِِ ٧لَ إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوأَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ُتٕ ٔ َ

اَ ٧و َت ُح َّخ ا ِٜب َ ِي َت إ ٔ ِ ٧ا َِ َت َف ِى َت إَِٔ ٜيطٔ ََب ٔ ّيَل َٔا ََ ٟظ َسٔ َِت َٔا َََ ِ ٟىحٔب ِ َ٥ا َُ ٜط َي ِسأَُ ُٜط َوي َُع ِّس ُٔ ُط َٔا َٟ
اٜزَّکَا َة َو َت ُع َوَ ٣ر ََ ٠ؽ َ
ِخ َوتُ ِؤ ٔ ٦َ ٠بٔا َِ َٕ ٜسرٔ َخي ِْٔظ ٔ َو َ ِّ
َشظ ٔ َٔا َٟ
َِأ َ ِخب ٔ ِْنٔی َو ِِ ٦اْل ٔ َی١ا َٔٔ ٧ا َ ٟأَ ِ ٧تُ ِؤ ٔ ٦َ ٠بٔاهَّللٔ َو َََ ٠لئَٔٙتٔطٔ َو ُ٘تُبٔطٔ َو ُر َُٔٝطٔ َوا َِ ٜي ِوِ ٔ ٣اْل ٔ ٔ
اٜسا َوةٔ
ک َت َزا ُظ َِإ ٔ َِ ٢َِ ٜ ٧تَ ٦ِ ُٙت َزا ُظ َِإَّٔ ٤طُ یَ َزا َک َٔا ََِ ٟأ َ ِخبِْٔنٔی َو َِّ ٦
َظ َسٔ َِت َٔا ََِ ٟأ َ ِخبِْٔنٔی َو ِِ ٦اْل ٔ ِح َسا َٔٔ ٧ا َ ٟأَ َِ ٧ت ِىبُ َس اهَّللَ َ٘أََ َّ ٤
َٔا َ٠َ ٟا ا ِِ ١َ ٜسئُو َُ ٟو َِ ٥ضا بٔأ َ ِوَّ ٦ِ ٠ٔ ٢ََ ٝ
اٜسائ ٔ َٔٔ ٞا ََِ ٟأ َ ِخب ٔ ِْنٔی َو ِ ٦أَ ََ ٠ارت َٔضا َٔا َ ٟأَ َِ ٧تَ ٔ ٝس الِ َ َُ ٠ة َربَّ َت َضا َوأَ َِ ٧ت َزی ا ُِ ٜحَّا َة
ا ُِ ٜى َزا َة ا َِ ٜىا ََ ٜة رٔ َوا َِ َّ
و ٧فٔی ا ِٜب ُ َِ ٥يا َٔٔ ٧ا َ ٟث ُ َّ ٢اَ ِ ٤فََِٝ ََٖ ٝب ٔ ِث ُت ًَّ ٔ ٝ٠يا ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟلٔی یَا وُ َ١زُ أَ َت ِسرٔی ََّ ٦ِ ٠
ٞ
اٜصا ٔ
اٜسائ ٔ ُ
ِ یَ َت َفا َوَ ُٜ
 ٞأَ َتا ُ٘ ِ ٢ي َُى ِّ ٢ِ ُٙ١ُ ٝزٔی َ٢ِ ُٙ٥
ُُِٔ ٝت اهَّللُ َو َر َُوُٜطُ أَ ِو ََٔ ٢ُ ٝا ََِ ٟإَّٔ٤طُ ٔجبِْٔی ُ

کہ
اوبہمثیخ،زریہنبرحب ،فعیک ،مس،دبعاہللنبربدیہ،ییحی نب رمعےسدفںولسلںےکاسھترفاتیےہافردفونںںولسلںںیم
کہ
مس رافی ںی ہک بس ےس ےلہپ رصبہ ںیم دبعم ینہج ےن ااکنر دقتری اک وقؽ ایک ییحی ےتہک ںی ہک اافتاق ںیم افر دیمح نب دبعارلنمح
ریمحیاسھتاسھتجحایرمعہ رکےنےئگافرمہےنلسپںیم ہہکایلاھتہکارگ یسکاحصیب ےسالماقتوہیئوت اؿےس دقتری ایہلاکااکنر
رکےنفاولں اک وقم ہدرایتف رکںی ےگ اہلل اعتیلیکوت قی ےس رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےسالماقت وہیئگ لپ دجسم ںیم
داہ وہرےہےھتمہدفونںےنداںیئابںیئےسریھگایلوچہکنریماایخؽاھتہکریمااسیھتہلسلسالکؾریمےیہرپسدرکےاگاس
 ےئںیمےنانہکیرفعایک،اےاوبدبعارلنمحامہرےاہںھچکاےسیلدیمدیپاوہےئگںیوجرقلؿدیجمیکالتفترکےتںیافرملع
دنی یک اقیقحتت رکےت ںی افر رافی ےن اؿ یک رعتفی یک رگم اؿ اک ایخؽ ےہہک دقتری ایہل وکیئ زیچ ںیہن ےہ رہ ابت ریغب دقتری ےک
وہیتےہافراسرےاکؾاناہگںوہےتںیرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایارگاہمتریاؿولوگںےسالماقتوہاجےئوت
ہہکدانیہکہنریمااؿےسوکیئقلعتےہافرہناؿاکھجمےسرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعمسقاھکرکرفامےتےھتہکارگاؿںیم
ےس یسک ےکاپس ادح اہپڑ ےک ربارب وسان وہافرفہ بس اک بس اہلل اعتیلیک راہ ںیمریخاترکدے بت یھب اہلل اس یکریخات وبقؽ
ںیہنرکےاگاتفہکیتقاساکدقتریرپاامیؿہنوہھجمےسریمےابپرضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنعےنا کدحثیایبؿ
یک یھت رفامای ہک ا ک رفز مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض ےھت ااچکن ا ک صخش ومندار وہا اہنتی دیفس
ڑپکے تہب ایسہ ابؽ رفس اک وکیئ ارث ینعی رگدف ابغر فریغہاس رپامنایں ہن اھت افر مہ ںیم ےس وکیئاس وک اجاتن یھب ہن اھت ابآلرخ فہ روسؽ
اہللیلص اہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمزاونرزاونوہرکھٹیبایگاےنپدفونںاہوھتںوکروسؽاپکیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراونںرپرھک
دایافررعضایکایدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملساالسؾیککیفتابتےیئروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاالسؾ ہےہہکمتہملک
وتدیحینعیاسابتیکوگایہدفہکاہللاعتیلےکوساوکیئ وبعمدںیہنافردمحم یلصاہللہیلعفل ہفملس یکراستل(ہکلپ یلصاہللہیلع
فل ہ فملس اہلل اعتیل ےک روسؽ ںی) اک ارقار رکف ،امنز اپدنبی ےس نییعڈلی اراکؿ ادا رکف ،زوکة دف ،راضمؿ ےک رفزے روھک افر ارگ

ااطتستعِزادراہوہوتجحیھبرکف۔لےنفاےلےنرعضایکہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنچسرفامای۔مہوکبجعتوہاہکوخدیہ
وساؽ رکات ےہ افر وخد یہ دصتقی رکات ےہ ،اس ےک دعب اس صخش ےن رعض ایک ہک اامیؿ یک احتل اتبےیئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنرفامایاامی ؿےکینعم ہںیہکمتاہللاعتیلاکافراسےکرفںوتںاک،اسیکاتکوبںاک،اسےکروسولںاکافرایقتماکنیقی
روھک ،دقتری ایہٰل وک ینعی رہ ریخ فیر ےک دقمؾ وہےن وک اچس اجون۔ لےن فاےل ےن رعض ایک= لپ ےن چس رفامای۔ رھپ ےنہک اگل ااسحؿ یک
تقیقح اتبےیئ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای= ااسحؿیک تقیقح  ہ ےہ ہک مت اہلل اعتٰیلیک ابعدت اس رطح رکف ہک وگای مت
اہللاعتٰیلوکدھکیرےہوہارگ ہرمہبتاحلصہنوہوت(وتمکازمک)اانتنیقیروھکہکاہللاعتٰیلمتوکدھکیراہےہ۔لےنفاےلےنرعضایک
ہکایقتم ےک ابرے ںیم اتبےیئ لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن رعض ایک ہکایقتم ےک ابرے ںیم سج ےس وساؽ ایکایگ ےہ فہ
اسلئےسزایدہاسابتےسفافقںیہنےہاسےنرعضایکااھچایقتمیکالعامتاتبےیئروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
رفامای ایقتم یک العامت ںیم ےس  ہ ابت ےہ ہک ولڈنی اینپ امہکل وک ےنج یگ افر وت دےھکی اگ ہک ےگنن اپؤں ےگنن مسج گنت دتس رچفاےہ
ڑبیڑبیامعروتںرپارتاںیئ ےگاس ےکدعبفہلدیمالچایگرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےنرفامایہک ںیمھچکدریکترہھٹاراہ رھپ
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے رمع ایک مت اجےتن وہ ہک  ہ وساؽ رکےن فاال وکؿ اھت ںیم ےن رعض ایک اہلل افر اس اک
روسؽ یہ رتہب اجاتن ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےھت وج ںیہمت اہمترا دنی اھکسےن ےک
 ےئلےئےھت۔
کہ
رافی  :اوبہمثیخ،زریہنبرحب،فعیک ،مس،دبعاہللنبربدیہ،ییحینب رمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿافراالسؾافرااسحؿافراہللاحبسہنفاعتیلیکدقتریےکاابثتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 97

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبيس اٍٜبْی ،ابوکا ٞ٠اّٜؽي ٞب ٦اٜحسين اٜححسری و اح١س ب ٦وبسہ اٜؽيي ،ح١از ب ٦زیسْ٠ ،ط
اٜوراٗ ،وبساهَّلل ب ٦بزیسہ ،یحٌي ب ٦يى١ز

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦وُب َ ِي ٕس ا ٍُِ ٜبَْ ُّٔی َوأَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َوأَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِب َس َة َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َو َِْ ٠َ ٦طٕ ا َِ ٜو َّرا ٔٗ

ِ
َّ
َّ
ک َٔا ََ َِ ٟح َح ِح ُت
ْکَ٤ا ذََ ٔ ٜ
َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦ي ِى ََ ١ز َٔا َ١َّ َٜ ٟا َتکَِ ٠َ ٢َ ٝى َب ْس ب ٔ َ١ا َتکَ ٢َ ٝبٔطٔ فٔی َشأ ٔ ٧ا َِ َٕ ٜسرٔ أَِ َ ِ ٤

ٔیث ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ َ٘ ِض َٕ ١س َوإ ٔ َِ َ٥ازٔظ ٔ َوِ ٔيطٔ َب ِى ُؾ زٔ َیا َزة ٕ
أََ٤ا َو ُح َِ ١ي ُس بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ا ِٔ ٜح ِ١ي َْ ُّٔی َح َّح ّة َو ََأُوا ا َِ ٜحس َ
ِح ٕ
ٓ
َونُ ِٕ َعا ُ ٧أَ ِ ُ
ل
دمحمنبدیبعالعبیردی،اوباکلمالیضفلنبانیسحلا یججڈریفادمحنبدبعہالص ییی،امحدنبزدی،رطماولراؼ،دبعاہللنبربدیہ،ییحینب رمع
ےتہکںیہکبجدبعم ےندقتریاکااکنرایکوتںیمہاسہلئسم ںیمرتددوہا۔اافتؼ ےسںیم افردیمحنبدبعارلنمحریمحی جحےک  ےئ
ےئگاامؾملسمرفامےتںیہکاسےکدعبییحینب رمعےنفیہدحثیھچکیظفلرفؼےکاسھتایبؿیکوجاسےسےلہپسگر یکچےہ۔
ل
رافی  :دمحم نب دیبع العبیردی ،اوباکلم الیضفل نب انیسحل ا یججڈری ف ادمح نب دبعہ الص ییی ،امحد نب زدی ،رطم اولراؼ ،دبعاہلل نب ربدیہ،
ییحینب رمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿافراالسؾافرااسحؿافراہللاحبسہنفاعتیلیکدقتریےکاابثتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 98

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢یحٌي بَ ٦ىيس إٜفا ،٧وث١ا ٧بٌ ٦ياث وبساهَّلل ب ٦بزیسہ ،حَّضت یحٌي ب ٦يى١ز اور ح١يس ب٦
وبساٜزح٦١

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ا َِّ َٕ ٜفا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ َُ ٌٔ ٦ي ٕ
اث َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو ِ ٦یَ ِحٌَي

ؤ ِ ٧يطٔ َِا ِٔ َت َّغ ا َِ ٜحس َ
ٔیث َ٘ َِ ٥حو ٔ
َکَ٤ا ا َِ َٕ ٜس َر َو َ٠ا َي ُٕوَ ُٜ
بِ َٔ ٦ي ِى ََ ١ز َوحُ َِ ١ي ٔس بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ َٔ ٦ٔ ١اِل َٕٜٔي َ٥ا َو ِب َس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ََ ١ز ِ ََذ َ ِ
َحسٔیثٔض ٔ َِ ٢و ِ ٦وُ ََ ١ز َرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوِ ٔيطٔ َش ِي ْئ ٔ ٦ِ ٠زٔیَا َزة ٕ َو َٔ ِس َن َٕ َغ ُٔ ٥ِ ٠ط َش ِيئّا
دمحم نباحمت،ییحی نبدیعسااطقلؿ،امثعؿنبایغثدبعاہلل نبربدیہ،رضحتییحینب رمع افردیمحنبدبعارلنمحدفونں ایبؿرکےت
ںی ہک امہری الماقت رضحت انب رمع ےس وہیئ مہ ےن اؿ ےس دقتری اک ااکنر رکےن فاولں اک ذرک ایک اس ےک دعب اوہنں ےن فیہ وپرا

فاہعقافررضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعیکرفاتیایبؿیک(وجسگریکچےہ)رگماسرفاتیےکضعباافلظںیمیمکیشیبےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،ییحینبدیعسااطقلؿ،امثعؿنبایغثدبعاہللنبربدیہ،رضحتییحینب رمعافردیمحنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿافراالسؾافرااسحؿافراہللاحبسہنفاعتیلیکدقتریےکاابثتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 99

راوی  :ححاد ب ٦اٜصاُع ،یو٤س ب٠ ٦ح١س٠ ،ىت١ز اپ٥ے واٜس َے ،یحٌي ب ٦يى١ز ،اب ٦و١ز ،و١ز

َح َّسثَىٔي َححَّا ُد بِ َُّ ٦
اٜص ٔ ٔ
اُع َح َّسثَ َ٥ا یُوُُ ٤س بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َح َّسثَ َ٥ا ا ِِ ١ُ ٜى َتٔ١زُ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦ي ِى ََ ١ز َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز َو ُِ ٦و َ١زَ
َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ ِ٢
اجحجنبااشلرع،ویسننبدمحم،رمتعماےنپفادلےس،ییحینب رمع،انبرمع،رمعیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسدحثییکرطح
رفاتیرکےتںیوجہکسگریکچےہ۔
رافی  :اجحجنبااشلرع،ویسننبدمحم،رمتعماےنپفادلےس،ییحینب رمع،انبرمع،رمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿافراالسؾافرااسحؿافراہللاحبسہنفاعتیلیکدقتریےکاابثتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 100

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اب ٦وٝيہ ،زہيْ ،اَ١اوي ٞب ٦ابزاہي ،٢ابی حيا ،٧ابی زروہ ب ٦و١زو ب ٦جزیز،

حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّا٧
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََّ ٝي َة َٔا َُ ٟزصَي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦أَبٔی َحي َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
س َِأ َ َتا ُظ َر ُج ْٞ
َو ِ ٦أَبٔی ز ُِر َو َة بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦جزٔیز ٕ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َ ٟک َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِو ّ٠ا بَار ّٔزا ٥َّ ٜٝٔا ٔ

ِخ َٔا َ ٟیَا
َِ َٕا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٠ا ِاْل ٔ َی١ا َُٔ ٧ا َ ٟأَ ِ ٧تُ ِؤ ٔ ٦َ ٠بٔاهَّللٔ َو َََ ٠لئَٔٙتٔطٔ َو٘ ٔ َتابٔطٔ َوَٕ ٔ ٜائٔطٔ َو ُر َُٔٝطٔ َوتُ ِؤ ٔ ٦َ ٠بٔا َِ ٜب ِىثٔ ِاْل ٔ ٔ
ي ٢اٜعَّ ََل َة ا ِِٙ١َ ٜتُوبَ َة َوتُ َؤ ِّز َی اٜزَّکَا َة
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٠ا ِاْل ٔ َِ ََل َُٔ ٣ا َِ ٟاْل ٔ َِ ََل ُ ٣أَ َِ ٧ت ِىبُ َس اهَّللَ َوِلَ ُت ِ ٔ
َّش َک بٔطٔ َش ِيئّا َو ُتٕ ٔ َ
ک إ ٔ َِِ ٧ل َت َزا ُظ َِإُٔ َّ ٤ط یَ َزا َک
َف َ
ک َت َزا ُظ َِإَٔ َّ ٤
أَ ٧ا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٠ا ِاْل ٔ ِح َسا َُٔ ٧ا َ ٟأَ َِ ٧ت ِىبُ َس اهَّللَ َ٘أََ َّ ٤
وؼ َة َو َت ُع َوَ ٣ر ََ ٠ؽ َ
ا ُِ ِ ١َ ٜ
اٜسا َو ُة َٔا َ٠َ ٟا ا ِِ ١َ ٜسئُو َُ ٟو َِ ٥ضا بٔأ َ ِوَّ ٦ِ ٠ٔ ٢ََ ٝ
َٔا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ََ ً٠ي َّ
َشاـ َٔضا إٔذَا َوََ ٜس ِت
اٜسائ ٔ َٔ ٞو َلََ ٦ِٔ ٙأ ُ َح ِّسث ُ َ
ک َو ِ ٦أَ ِ َ
َشاـ َٔضا َوإ ٔذَا َت َفا َو َ ٟرٔ َوا ُِ ا َِ ٜب ِض ٔ ٢فٔی
َشاـ َٔضا َوإٔذَا کَاِ َ ٤ت ا ُِ ٜى َزاةُ ا ُِ ٜحَّاةُ ُرُ َُس ا٥َّ ٜا ٔ
س ِ ََذا َک ٔ ٦ِ ٠أَ ِ َ
الِ َ َُ ٠ة َربَّ َضا ِ ََذا َک ٔ ٦ِ ٠أَ ِ َ
َشاـ َٔضا فٔی َخ ِٕ ١س َِل َي ِىُ ١َُ ٝض َّ٦إ ٔ َِّل اهَّللُ ث ُ ََّ ٢ت ََل َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧اهَّللَ و ٔ َِ ٥س ُظ و ٔ َِّ ٢ُ ٝ
اٜسا َو ٔة َویُ َ٥زِّ ُٟ
ا ِٜب ُ َِ ٥يا ََٔ ِ ٧ذ َ
اک ٔ ٦ِ ٠أَ ِ َ

وت إ ٔ َّ ٧اهَّللَ َوْ ٔ ٝي٢
ا ِِ ٍَ ٜي َث َو َي ِى َ٠َ ٢ُ ٝا فٔی الِ َ ِر َحاَ ٔ ٣و َ٠ا َت ِسرٔی َنّ ِْس َ٠اذَا َتٔ ِٙس ُِ ٌ َّسا َو َ٠ا َت ِسرٔی َنّ ِْس بٔأ َ ِّی أَ ِرؿٕ َت ُُ ١
َٕ َِ ٞا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّ ٢َ ٝر ُّزوا َول َ َّی اَّ ٜز ُج ََِ ٞأ َ َخ ُذوا ٜٔيَُْ ُّزو ُظ َِ ٢َِ ٝیَ َز ِوا َش ِيئّا َِ َٕا َٟ
َخبٔي ْْ َٔا َ ٟث ُ َّ ٢أَ ِزبَ َز اَّ ٜز ُج ُ
اس زٔی َُ ٥ض ِ٢
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝص َذا ٔجبِْٔی ُ
َ ٞجا َِ ُ ٔ ٜي َى ِّ ٢َ ٝاَ ٥َّ ٜ

اوبرکبنبایب ہبیش،زریہ نبرحب،انبہیلع،زریہ،اامسلیع نباربامیہ،ایبایحؿ،ایبزرہعنبرمعف نبرجری،رضحت اوبرہریہریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسا کدؿولوگںےکاسےنمرشتفیرفامےھتاےنتںیما کلدیم
ےن احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اامیؿ ایک زیچ ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای
اامیؿ ہ ےہہکمتاہللاعتیلاک،اسےکرفںوتںاک،اسیکاتکوبںاک،اسےسےنلماک،اسےکوربمغیفںاکافر رشاکنیقیروھکاسےن
رعضایکاےاہللےکروسؽاالسؾایکےہ؟رفامای=االسؾ ہےہہکمتاہللاعتیلیکابعدترکفافراسےکاسھتیسکوکیر کہنرکف،
رفض امنز اپدنب ی ےس ڑپوھ ،رفض یک یئگ زوکۃ ادا رکف افر راضمؿ ےک رفزے روھک۔ اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ااسحؿ
سک وک ےتہک ںی؟ رفامای ااسحؿ  ہ ےہ ہک مت اہلل اعتیل یک ابعدت اس رطح رکف وگای مت اس وک دھکی رےہ وہ افر ارگ مت اس وک ںیہن دھکی
رےہوت(مکازمکاانتنیقیروھک)ہک فہمتوکدھکیراہےہ۔اسےنرعضایکایقتمبکوہیگ؟اراشدرفامایسجےسوساؽایکایگےہفہ
وساؽرکےنفاےلےساسابتاکزایدہاجےننفاالںیہنےہ،اہںںیمںیہمتاسیکالعامتاتباتوہں=بجولڈنیاینپامہکلوکےنجیگ
 ہایقتمیکالعامتںیمےسےہبجےگنندبؿافرےگنناپؤںرےنہفاےلولوگںےکرسداروہاجںیئےگوت ہایقتمیکالعتمےہ

بج اف ںوں ےک رچفاےہ افیچن افیچن امعرںیت انب رک رخف رکںی ےگ وت  ہ ایقتم یک العامت ںیم ےس ےہ ،ایقتم اک ملع اؿ اپچن زیچفں
ںیم ےس ےہ  ںیہن اہلل اعتیل ےک وسا وکیئ ںیہن اجاتن رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن لتی ابمرہک التفت رفامیئ (ا ِ َّؿ اہللَ
ِ ِ
لِعال َشاعَ ِة)رھپفہصخشتشپریھپرکالچایگ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاسوکفاسپالؤولوگںےناسوکالتش
عہ ُ
َ
ایکرگمفہہنالمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای ہربجالیئلےئےھتاتہکولوگںوکاؿاکدنیاھکسںیئ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ہیلع ،زریہ ،اامسلیع نب اربامیہ ،ایب ایحؿ ،ایب زرہع نب رمعف نب رجری ،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿافراالسؾافرااسحؿافراہللاحبسہنفاعتیلیکدقتریےکاابثتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 101

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ٠ ،ح١س ب ٦بَّش ،حَّضت ابوحيا ٧تيِم

َّش َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َحي َ َّ
ِم ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط ٌَي ِ َْ أَ َّ ٧فٔی
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
َّا ٧اٜت ِي ٔ ُّ
اَٜسار َّٔی
رٔ َوایَتٔطٔ إٔذَا َوََ ٜس ِت الِ َ َُ ٠ة َب ِىََ ٝضا َي ِىىٔي َّ َ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب رشب ،رضحتاوبایحؿ یمیت یک رفاتی یھب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی ےک  قبقم
ےہرصػاانتظفلدبالوہاےہہکاجبےئربےکلعباکظفلےہرتہمج ہےہہکبجولڈنیاےنپوشرہیکامکلوہیگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنبرشب،رضحتاوبایحؿیمیت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

اامیؿافراالسؾافرااسحؿافراہللاحبسہنفاعتیلیکدقتریےکاابثتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 102

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیز ب ٦و١ارہ يىىي ابٔ ٦ىٕاً ،ابی زروہ ،حَّضت ابوہزیزہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦وُ ََ ١ار َة َوص َُو ابِ ُ ٦ا ِِ َٕ ٜى َٕا ًٔ َو ِ ٦أَبٔی ز ُِر َو َة َو ِ ٦أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََُّٝ ٢َ ٝونٔی ِ ََضابُو ُظ أَ َِ ٧ي ِسأَُٜو ُظ َِ َحا َِ َر ُج َْ َِ ٞحََ ٝس و ٔ َِ ٥س ُر ِ٘بَت َِيطٔ َِ َٕا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٠ا ِاْل ٔ َِ ََل َُٔ ٣ا ََِ ٟل
أَ ٧ا ََ ٟظ َسٔ َِت َٔا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٠ا ِاْل ٔ َی١ا َُٔ ٧ا َ ٟأَ ِ٧
ُت ِ ٔ
َّش ُک بٔاهَّللٔ َش ِيئّا َو ُتٕٔي ُ ٢اٜعَّ ََل َة َوتُ ِؤت ٔی اٜزَّکَا َة َو َت ُع ُوَ ٣ر ََ ٠ؽ َ

تُ ِؤ ٔ ٦َ ٠بٔاهَّللٔ َو َََ ٠لئ ٔ َٙتٔطٔ َو٘ ٔ َتابٔطٔ َوَٕ ٔ ٜائٔطٔ َو ُر َُٔٝطٔ َوتُ ِؤ ٔ ٦َ ٠بٔا َِ ٜب ِىثٔ َوتُ ِؤ ٔ ٦َ ٠بٔا َِ َٕ ٜسرٔ ک ُ ِّٝطٔ َٔا ََ ٟظ َسٔ َِت َٔا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ
ک إ ٔ َِِ ٧ل َتَ ٦ِ ُٙت َزا ُظ َِإُٔ َّ ٤ط َی َزا َک َٔا ََ ٟظ َسٔ َِت َٔا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ًََ٠ي َت ُٕ ُو٣
ک َت َزا ُظ َِإَٔ َّ ٤
َ٠ا ِاْل ٔ ِح َسا َُٔ ٧ا َ ٟأَ َِ ٧ت ِد َشي اهَّللَ َ٘أََ َّ ٤
اٜسا َو ُة َٔا َ٠َ ٟا ا ِِ ١َ ٜسئُو َُ ٟو َِ ٥ضا بٔأ َ ِوَّ ٦ِ ٠ٔ ٢ََ ٝ
َّ
اک ٔ٦ِ ٠
َشاـ َٔضا إٔذَا َرأَیِ َت ا ِِ ١َ ٜزأَ َة َتُ ٔ ٝس َربَّ َضا ِ ََذ َ
اٜسائ ٔ َٔ ٞو ََأ ُ َح ِّسث ُ َ
ک َو ِ ٦أَ ِ َ

و ٧فٔی
ؿ ِ ََذ َ
اٜع َّ ٢ا ِٜبَُ ُٝ٠ُ ٢َ ِٙ
وک الِ َ ِر ٔ
َشاـ َٔضا َوإٔذَا َرأَیِ َت رٔ َوا َِ ا َِ ٜب ِض َٔ ٢ی َت َفا َوَ ُٜ
اک ٔ ٦ِ ٠أَ ِ َ
أَ ِ َ
َشاـ َٔضا َوإٔذَا َرأَیِ َت ا ُِ ٜحَّا َة ا ُِ ٜى َزا َة ُّ
َّ
ُ
ْقأَ إ ٔ َّ ٧اهَّللَ و ٔ َِ ٥س ُظ و ٔ َِّ ٢ُ ٝ
اٜسا َوةٔ َویُ َ٥زِّ ُ ٟا ِِ ٍَ ٜي َث
ا ِٜب ُ َِ ٥يا ََٔ ِ ٧ذ َ
اک ٔ ٦ِ ٠أَ ِ َ
َشاـ َٔضا فٔی َخ ِٕ ١س ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ٍَ ٜي ِٔ َِل َي ِىُ ١َُ ٝض َّ٦إِٔل اهَّللُ ث ََّ َ ٢
وت إ ٔ َّ ٧اهَّللَ َوْ ٔ ٝيَ ٢خبٔي ْْ َٔا َٟ
َو َي ِى َ٠َ ٢ُ ٝا فٔی الِ َ ِر َحاَ ٔ ٣و َ٠ا َت ِسرٔی َنّ ِْس َ٠اذَا َتٔ ِٙس ُِ ٌ َّسا َو َ٠ا َت ِسرٔی َنّ ِْس بٔأ َ ِّی أَ ِرؿٕ َت ُُ ١
َٕ َِ ٞا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّ ٢َ ٝر ُّزو ُظ َول َ َّی َِا ُِ ٜتَ ٔ١س ََِ ٢َِ ٝیح ٔ ُسو ُظ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ث ُ ََّ َٔ ٢ا ٣اَّ ٜز ُج ُ

 ٞأَ َرا َز أَ َِ ٧ت َى َّ١ُ ٝوا إٔذِ َ ٢َِ ٜت ِسأ َ ُٜوا
َو ََ ََّ ٢َ ٝص َذا ٔجبِْٔی ُ

زریہ نب رحب ،رجری نب امعرہ ینعی انباقعقع ،ایب زرہع ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن
رفامای=وجھچکاچوہھجمےسوپوھچ۔ولوگںرپتبیہاھچیئگہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےسھچکوپںیھچ۔اےنتںیما کلدیملایافر
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک زاونں ےک اپس ھٹیب رک رعض رکےن اگل اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس االسؾ ایک
ےہ؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاالسؾ ہےہہکمتاہللاعتیلےکاسھتیسکزیچوکیر کہنرکف،امنزاپدنبیےسڑپوھ،زوکة
ادارکف،راضمؿےکرفزےروھک۔اسےنرعضایکلپےنچسرفامای۔اسےنرھپرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہ
فملساامیؿایکےہ؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایاامیؿ ہےہہکمتاہللاعتیلاک،اسےکرفںوتںاک،اسیکاتکوبںاک،
اسےسےنلماکافراسےکوربمغیفںاکنیقیروھک ،رشوکاچساجونافررہرطحیکدقتریایہلوکوخاہریخوہاییروہدؽےساموناسےناہک

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن چس رفامای اس ےن رھپ رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ااسحؿ سک وک ےتہک ںی؟
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایااسحؿ ہےہہکمتاہللاعتیلاکوخػاانتروھکوگایرہفتقاسوکدھکیرےہوہارگ ہابتہنوہمت
مکازمکاانتنیقیروھکہکفہمتوکدھکیراہےہ۔اسےنرعضایکلپےنچسرفامای۔رھپرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ایقتم بک وہیگ؟ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن رفامای سج ےس وساؽ ایکایگ ےہ فہ اس ابت وک اسلئ ےس زایدہ ںیہن
اجاتناہںںیماسیکالعامتںیہمتاتبداتیوہںبجمتدوھکیہکوعرںیتاےنپاموکلںوکمنجدےریہںیوت ہایقتمیکاشنینےہافر
بج دوھکی ہک ےگنن اپؤں رہبے وگےگن اجلہ زنیم ےک ابداشہ وہ رےہ ںی وت  ہ ایقتم یک اشنین ےہ افر بج دوھکی ہک اف ںوں ےک
رچاےنفاےلافیچنافیچنامعرںیتانبرکارتارےہںیوت ہایقتمیکاشنینےہایقتماؿاپچنیبیغزیچفںںیمےسےہپ وکاہللاعتیل
ل ث تَعل َ
ےک وسا وکیئ ںیہن اجاتن رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن لتی (ا ََؿ اہللَ ِ ِ
ُ
را ِؾ َف َا
ال
َ
ا
ی
ا
م
لِع ال َشاعَ ِة َف ُ َ د
ِ
عہ ُ
َ
ّ
نّ ِ ُؽ ا ع َی َت َف َ
َ
ت َغ ًا َف َا َت ِریتَفس ِبی ِّیاَرض َ ُتوت)ڑپ یاسےکدعبفہصخشاھٹرکالچایگروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
َت ِریتَفس َا َذا َیکس ِ ُی
ےن رفامای اس وک فاسپ البؤ ولوگں ےن اس وک التش ایک رگم فہ ہن الم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ ربجالیئ ہیلع االسلؾ
ےھتوچہکنمتےنوخدوساؽںیہنایکاھتاس ےئاوہنںےناچاہہکمتولگدنییکابںیتھکیسول۔
رافی  :زریہنبرحب،رجرینبامعرہینعیانباقعقع،ایبزرہع،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿامنزفںےکایبؿںیموجاالسؾےکاراکؿںیمےسا کر نںی...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اؿامنزفںےکایبؿںیموجاالسؾےکاراکؿںیمےسا کر نںی

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ب ٦ج١ي ٞبَ ٦طیْ ب ٦وبساهَّلل اٜثٕفی٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،ابی َہي ٞاپ٥ے باپ َے ،حَّضت ـٝحہ ب٦
وبيساهَّلل

یْ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َّ
ْق َِ َوَِ ٝيطٔ َو ِ ٦أَبٔی َُ َض ِي ٕٞ
َط ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٔس بِ َٔ ٦جٔ١ي ٔ ٞبِ ٔٔ َ ٦
اٜث َٕف ُّٔی َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س ِ ٔ ََمي ُ ٔ

س
َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي ـَ َِ ٝح َة بِ َُ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ َي ُٕوِلُ َجا َِ َر ُج ْ ٞإلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝأَصِ ِٔ َ ٤ ٞح ٕس ثَائٔزُ اَّ ٜزأِ ٔ
َن ِس َُ ١ي َزو ٔ َّی َظ ِوتٔطٔ َو َِل َن ِّ َٕ ُط َ٠ا َي ُٕو َُ ٟحًَّي َزَ٤ا َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝإ ٔذَا ص َُو َي ِسأ َ َُ ٟو ِِ ٦اْل ٔ َِ ََلَٕ َِ ٔ ٣ا َٟ

ت فٔی ا َِ ٜي ِوَ ٔ ٣و َّ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝخ ُِ ١س َظََ ٝوا ٕ
اِ ٜٝي َٔ ٝة َِ َٕا ََ ٟص َِ ٞول َ َّی ٌَيُِْصَُٔ َّ٦ا ََِ ٟل إ ٔ َِّل أَ َِ ٧ت َّف َّو ًَ َو ٔظ َي ُا٣
َّ
ََک َُ ٜط َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاٜزَّکَا َة َِ َٕا ََ ٟص َِ ٞول َ َّی
َش ِضز ٔ َر ََ ٠ؽ َ
إَ َِ ٧ا ََ ٟص َِ ٞول َ َّی ٌَيُِْ ُظ َِ َٕا ََِ ٟل إِٔل أَ َِ ٧ت َّف َّو ًَ َوذ َ َ
َ ٞوص َُو َي ُٕو َُ ٟواهَّللٔ ِلَ أَزٔی ُس َول َی َص َذا َوِلَ أَ ِن ُٕ ُغ ٔ٥ِ ٠طُ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ٌَيُِْ َصا َٔا ََِ ٟل إ ٔ َِّل أَ َِ ٧ت َّف َّو ًَ َٔا ََِ ٟأ َ ِزبَ َز اَّ ٜز ُج ُ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َِِٝحَ إ ٔ َِ ٧ظ َس َٗ
ہبیتقنبدیعسنبلیمجنبرطفینبدبعاہللایفقثل ،امکل نباسن،ایبلیہس اےنپابپ ےس،رضحتہحلطنبدیبعاہلل ےسرفاتی
ےہہکدجنفاولںںیمےسا کصخشروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماحرضوہاسجےکرسےکابؽرھکبےوہےئ
ےھت ،ںیمہ اس یک ل فاز ںیم انگنگٹہ وت انسیئ دے ریہ یھت رگم ابت ھجمس ںیم ںیہن لیت یھت ابال لرخ بج فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس ےک رقبی وہایگ اس فتق ولعمؾ وہا ہک فہ االسؾ ےک قلعتم وپھچ راہ ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دؿ
رات ںیم اپچن امنزںی رفض ںی۔ اس ےن رعض ایک ایک اس ےک العفہ یھب وکیئ امنز ریمے  ےئ رفض ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنرفامایںیہن،اہںارگمتلفنڑپھولوتریخ،افرامہراضمؿےکرفزےیھبرفضںی۔اسےنرعضایکایکاسےکالعفہیھب
ریمے  ےئ وکیئ رفزہ رفض ےہ؟ رفامای ںیہن اہں ارگ مت لفن رفزہ روھک وت ریخ ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےک اسےنم
زوکةاکیھبذترکہایکاسےنرعضایکایکاسےکالعفہیھبوکیئافردصہقدانیھجمرپالزؾےہ؟رفامایںیہناہںارگاینپرطػےسدف
وترتہب ےہ ،اس ےک دعب فہ صخش تشپ ریھپ رک  ہ اتہک وہاالچایگہک اہللیک مسق ںیماس ںیم یمکیشیب ںیہنرکفں اگ روسؽ اہلل یلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایارگاسےنچساہکوتاکایمبوہایگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعسنبلیمجنبرطفینبدبعاہللایفقثل،امکلنباسن،ایبلیہساےنپابپےس،رضحتہحلطنبدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اؿامنزفںےکایبؿںیموجاالسؾےکاراکؿںیمےسا کر نںی

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،اَ١اوي ٞب ٦جىَف ،ابی َہي ٞاپ٥ے واٜس َے ،حَّضت ـٝحہ ب ٦وبيساهَّلل رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َف َو ِ ٦أَبٔی َُ َض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦ـَ َِ ٝح َة بِ ٔ ٦وُب َ ِي ٔس
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
اهَّللٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ َ٠إ ٔ ٜک ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا ََٕ َِ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َِِٝحَ َوأَبٔيطٔ إ ٔ َِ ٧ظ َس َٗ أَ ِو َز َخ َ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة َوأَبٔيطٔ إ ٔ َِ ٧ظ َس َٗ

ییحینباویب،ہبیتق نبدیعس،اامسلیعنبرفعج،ایبلیہساےنپفادلےس،رضحتہحلطنبدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےناسدحثی
وکاامؾامکلیکدحثییکرطحیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسرفاتیایکےہرگماسںیم ہااضہفےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنرفامایمسقےہاسےکابپیکارگ ہاچسےہوتاکایمبوہایگایمسقےہاسےکابپیکارگ ہاچسےہوتتنجںیمداہ وہاگ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،اامسلیعنبرفعج،ایبلیہساےنپفادلےس،رضحتہحلطنبدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االسؾےکاراکؿافراؿیکقیقحتےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
االسؾےکاراکؿافراؿیکقیقحتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :و١زو ب٠ ٦ح١س ب ٦بٙيْ ا٥ٜأس ،ہاش ٢ب ٦إٜاَ ٢ابواَّ٥ٜصََٝ ،مي ٧بٍ٠ ٦يْہ ،ثابت ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

َّض َح َّسثَ َ٥ا َُ َََ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ٦
َح َّسثَىٔي َو ِ١زُو بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦ب ُ َٙيِْ ٕا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َصا ٔش ُ ٢بِ ُ ٦ا َِٕ ٜاَ ٔٔ ٢أَبُو أ ِ ٥َّ ٜ
٦ِ ٠ٔ ٞ
ا ٧ي ُِىحٔب ُ َ٥ا أَ َِ ٧یحٔي َئ اٜزَّ ُج ُ
أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َُ ٤ ٟضٔي َ٥ا أَ َِ ٧ن ِسأ َ ََ ٟر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َِ ٦ش ِي ٕئ َِک َ َ

ک
ک َِزَ َو َ٥َ َٜ ٢ا أََ َّ ٤
ََ ِ ٞي ِسأ َ َُ ٜط َوِ َ ٤ح َُ ٦ن ِس َُ ١ي َِ َحا َِ َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞأَصِ ٔ ٞا َِ ٜبازٔیَ ٔة َِ َٕا َ ٟیَا َُ ٠ح َُّ ١س أَ َتاَ٤ا َر َُوَ ُٜ
أَصِ ٔ ٞا َِ ٜباز ٔ َیةٔ ا َِ ٜىأ ٔ ُ
ک َٔا ََ ٟظ َس َٗ َٔا ََ ٦ِ ١ََ ِ ٟخَّ ََٖ ٝ
اٜس َ١ا َِ َٔا َ ٟاهَّللُ َٔا ََ ٦ِ ١ََ ِ ٟخ ََٖ ٝالِ َ ِر َؿ َٔا َ ٟاهَّللُ َٔا ََ ٦ِ ١ََ ِ ٟن َع َِ
َتزِوُ ُ ٢أَ َّ ٧اهَّللَ أَ ِر ََ ََ ٝ

َص ٔذظ ٔ ا ِٜح ٔ َبا ََ ٟو َج َى ََٔ ِ ٞيضا َ٠ا َج َى ََٔ ٞا َ ٟاهَّللُ َٔا ََِ ٟب ٔ َّأ ٜذی َخَّ ََٖ ٝ
اٜس َ١ا َِ َو َخ ََٖ ٝالِ َ ِر َؿ َو َن َع َِ َص ٔذظ ٔ ا ِٜحٔ َبا َ ٟآهَّللُ
ک أَ ََّ ٧و َِ ٝي َ٥ا َخ َِ ١س َظََ ٝوا ٕ
ک
ت فٔی یَ ِو ٔ٥َ ٠ا َوَِ ٜي َٝت ٔ َ٥ا َٔا ََ ٟظ َس َٗ َٔا ََِ ٟب ٔ َّأ ٜذی أَ ِر ََ ََ ٝ
ک َٔا ََ ٟن َى َِٔ ٢ا ََ ٟو َز َو ََ ٢ر َُوَ ُٜ
أَ ِر ََ ََ ٝ

َک آهَّللُ أَ ََ ٠ز َک
ک أَ ََّ ٧و َِ ٝي َ٥ا َزکَا ّة فٔی أَ َِ ٠وا٥َ ٔ ٜا َٔا ََ ٟظ َس َٗ َٔا ََِ ٟب ٔ َّأ ٜذی أَ ِر َََ ٝ
آهَّللُ أَ ََ ٠ز َک ب ٔ َض َذا َٔا ََ ٟن َى َِٔ ٢ا ََ ٟو َز َو ََ ٢ر َُوَ ُٜ
َک آهَّللُ أَ ََ ٠ز َک
ا ٧فٔی ََ َ٥ت ٔ َ٥ا َٔا ََ ٟظ َس َٗ َٔا ََِ ٟب ٔ َّأ ٜذی أَ ِر َََ ٝ
ب ٔ َض َذا َٔا ََ ٟن َى َِٔ ٢ا ََ ٟو َز َو ََ ٢ر َُوَ ُٜ
ک أَ ََّ ٧و َِ ٝي َ٥ا َظ ِو ََ ٣ش ِضز ٔ َر ََ ٠ؽ َ
اَ َت َفا ًَ إَِٔ ٜيطٔ ََب ٔ ّيَل َٔا ََ ٟظ َس َٗ َٔا َ ٟث ُ ََّ ٢ولَّی َٔا ََ ٟو َّأ ٜذی
ب ٔ َض َذا َٔا ََ ٟن َى َِٔ ٢ا ََ ٟو َز َو ََ ٢ر َُوَ ُٜ
ک أَ ََّ ٧و َِ ٝي َ٥ا َح َّخ ا ِٜب َ ِيتٔ َِ ٦ِ ٠

ک بٔا َِ ٜح ِّٖ ِلَ أَزٔی ُس َوَِ ٝيض َٔ َّ٦و َِل أَ ِن ُٕ ُغ ُٔ ٥ِ ٠ضَٕ َِ َّ٦ا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٜ ٢َ ٝئ ٔ َِ ٦ظ َس َٗ ََ ٜي ِس ُخ َّ٦َٝا َِ ٜح ََّ ٥ة
َب َى َث َ

رمعف نب دمحم نب ریکب اانلدق ،اہمش نب ااقلمس اوبارصنل ،امیلسؿ نب ریغمہ ،اثتب ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک وچہکن ںیمہ از وخد
روسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہفملسےسوساؽرکےنےسرفکدایایگ اھتاس  ےئںیمہ اسابت ےسوخ یوہیتیھت ہکوکیئ ادھجمار
داہییت لےئ افر فہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وساؽ رکے افر مہ یھب ںینس۔ اافتاق ا ک داہییت لدیم لپ یک دختم ںیم
احرض وہا افر رعض ایک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اقدص امہرےاہںلای اھت افر اس ےن اہک اھت ہک
اہللےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاانپوربمغیانبرکاجیھبےہ،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاسےنچساہکےہ،اسداہییتےن
اہکلامسؿوکسکےنانبای؟لپیلص اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہللاعتیلےن،اسےنرعضایکزنیموکسکےنانبای؟رفامایاہللاعتیل
ےن،اس ےنرعض ایکاؿ اہپڑفںوکسک ےنانبای؟رفامایاہللاعتیل ےن،اس داہییت ےن رعض ایکاساہلل یک مسقسج ےنلامسؿانبای
زنیمانبیئاہپڑاقمئےئکایکاہللاعتیل ےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکوربمغیانبرکاجیھبےہ؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہں
ےبکشداہییتےنرعضایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساکاقدصاتہکاھتہکدؿراتںیممہرپاپچنامنزںیرفضںی،لپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایاسےنچساہک ،داہییتےنرعضایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاساہللیکمسقسجےنلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسوکوربمغیانبرکاجیھبےہایکاہللاعتیلےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاساکمکحیھبدایےہ؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
رفامای اہں ،داہییت ےن رعض ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اقدص  ہ یھب اتہک اھت ہک مہ رپ اےنپ امؽ یک زوکة ادا رکان رفض ےہ؟
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہںاسےنچساہک،داہییتےنرعضایکہکاساہللیکمسقسجےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
وکوربمغیانبرکاجیھبےہ ایکاہلل اعتیلےنلپوکاساک مکح یھبدایےہ؟لپیلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےنرفامایاہں،داہییتےنرعضایک
لپیلصاہللہیلعفل ہفملساکاقدصاتہکاھتہکاسؽںیمامہراضمؿےکرفزےیھبمہرپرفضںی،لپیلصاہللہیلعفملسےنرفامای

اہںاسےنچساہک،داہییتےناہکلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسوکاساہللیکمسقسجےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکوربمغیانبرکاجیھب
ےہ ایک اہلل اعتیل ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اس اک مکح یھب دای ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں ،داہییت ےن
رعض ایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملس اکاقدص  ہیھب اتہک اھت ہک مہ ںیم ےسسج وکااطتستعزا ِدراہوہ اس رپ تیباہلل اکجحرکانیھب
رضفری ےہ ،لپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن رفامای اس ےن چس اہک ،اس ےک دعب فہداہییت تشپ ریھپ رک  ہ اتہک وہا الچ ایگ مسق ےہ اس
اہلل یک سج ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک قح ےک اسھت  ثوعث رفامای ںیم اؿ ابوتں ںیم ہن زایدہ رکفں اگ افر ہن یمک رکفں اگ۔
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایارگاسےنچساہکےہوتفہرضفرتنجںیمداہ وہاگ۔
رافی  :رمعفنبدمحمنبریکباانلدق،اہمشنبااقلمساوبارصنل،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
االسؾےکاراکؿافراؿیکقیقحتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :وبساهَّلل ب ٦ہاش ٢اٜىبسی ،بہزََٝ ،مي ٧بٍ٠ ٦يْہ ،حَّضت ثابت َے روایت ےہ ٘ہ ا٤ہوں ےن ٘ہا ٘ہ حَّضت ا٤س
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦صا ٔش ٕ ٢ا َِ ٜى ِبس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َٔا ََٔ ٟا َ ٟأَْ َ ٤س ُ٘ َّ٥ا ُ ٤ض ٔي َ٥ا فٔی
اٗ ا َِ ٜحس َ
ٔیث بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
ُقآ ٔ ٧أَ َِ ٧ن ِسأ َ ََ ٟر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َِ ٦ش ِي ٕئ َو ََ َ
ا ِِ ُ ٜ
دبعاہللنباہمشادبعلی،زہب ،امیلسؿنبریغمہ،رضحت اثتبےسرفاتیےہہکاوہنںےناہکہکرضحتاسن ریضاہللاعتٰیلہنع
رفامےتںیہک رقلؿدیجمںیمںیمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسیسکزیچےکابرےںیموساؽرکےنےسعنم رفامدایایگ اھت
افرابیقدحثیاسرطحایبؿیکوجافرپسگری۔
رافی  :دبعاہللنباہمشادبعلی،زہب،امیلسؿنبریغمہ ،رضحتاثتبےسرفاتیےہہکاوہنں ےن اہکہکرضحت اسنریضاہلل

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

اساامیؿےکایبؿںیموجتنجںیمداہ وہےناکب بہ اتےہافرفہا ماؾپ رپل...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اساامیؿےکایبؿںیموجتنجںیمداہ وہےناکب بہ اتےہافرفہا ماؾپ رپلیکفہجےستنجںیمدا ہلوہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ
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٠وسي ب ٦ـٝحہ ،حَّضت ابوایوب
راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ اپ٥ے واٜس َے ،و١ز ب ٦وث١اٰ ،٧

وب
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ ُُ ٦و ِث ََ ١
اَ ٧ح َّسثَ َ٥ا َُ ٠
وسي بِ ُ ٦ـَ َِ ٝح َة َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبُو أَ ُّی َ
َ َ
ُع َؿ َ ٔ ٜز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوص َُو فٔی ََ ََفٕ َِأ َ َخ َذ بٔد ٔ َفاَ٤ٔ ٣ا َٔتٔطٔ أَ ِو بٔز ٔ َ٠ا َٔ ٠ضا ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ
ُعاب ٔ ًّيا َ َ
أ َّ ٧أ ِ َ

أَ ِو یَا َُ ٠ح َُّ ١س أَ ِخبِْٔنٔی ب ٔ َ١ا ي َ ُُِّقبُىٔي ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜح َّٔ ٥ة َو َ٠ا یُ َباو ٔ ُسنٔی ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ َٔا ََّ َٙ َِ ٟ
ْ أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ ََّ٤ ٢مَ َز فٔی
ْ َُِٔ ٝت َٔا ََِ ٟأ َ َوا َز َِ َٕا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝت ِىبُ ُس اهَّللَ ِلَ
أَ ِظ َحابٔطٔ ث ُ ََّٔ ٢ا َِ َٕ َٜ ٟس ُو ِِّ َٖ أَ ِو َِ َٕ ٜس صُس َٔی َٔا َِ َ٘ ٟي َ
 ٞاٜزَّح ََٔ ٢ز ًِ ا٥َّ ٜا َٔ َة
ُت ِ ٔ
َّش ُک بٔطٔ َش ِيئّا َو ُتٕٔي ُ ٢اٜعَّ ََل َة َوتُ ِؤت ٔی اٜزَّکَا َة َو َت ٔع ُ

دمحمنبدبعاہلل نبریمناےنپفادلےس،رمعنبامثعؿ،ومٰیسنبہحلط،رضحتاوباویبےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےکرفسےکدفراؿا کداہییتاسےنمےسلایافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکافینٹنیکلیکنڑکپرکرعضرکےناگلاےاہلل
ےک روسؽ یلصاہللہیلعفل ہ فملس ےھجم ایسیزیچ اتب د ےئج وج ےھجم تنج ےک رقبی افردفزخ ےسدفررک دے! روسؽ اہلل یلص اہللہیلع
فل ہفملس رک ےئگ افر اےنپ احصہبیکرطػ وغر ےس دھکی رک رفامایاس وک اہلل اعتیلیک رطػ ےس وت قی لمیئگ ای رفامای یداتی لمیئگ،
رھپداہییتےسرفامایوتےنایکاہک اھت؟داہییتےندفابرہفیہرعضایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوتاہللاعتیلیکابعدت
رکافراسےکاسھتیسکوکیر کہنرک،امنزاپدنپیےسڑپھافرزوکةادارکافررہتشدارفںےسلیموجؽرھکسپابریمیافینٹن
وھچڑدے۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمناےنپفادلےس،رمعنبامثعؿ،ومٰیسنبہحلط،رضحتاوباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اساامیؿےکایبؿںیموجتنجںیمداہ وہےناکب بہ اتےہافرفہا ماؾپ رپلیکفہجےستنجںیمدا ہلوہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ
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٠وسي ب٦
راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ٢و وبساٜزح ٦١ب ٦بَّش ،بہز٠ ،ح١س ب ٦وث١ا ٧ب ٦وبساهَّلل ب٠ ٦وہِ ،اس ٘ے واٜس وث١اٰ ،٧
ـٝحہ ،حَّضت ابوایوب رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا ٧بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢و َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
َّش َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦و ِث ََ ١
وب َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞص َذا
بِ ِٔ ٠َ ٦وصَِٕ َوأَبُو ُظ وُ ِث َ١ا ُ ٧أَُ َّ ٤ض َ١ا َََ ٔ١ىا َُ ٠
وسي بِ َ ٦ـَ َِ ٝح َة یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أَبٔی أَ ُّی َ
ا َِ ٜحسٔیثٔ
دمحم نب احمت ف دبعارلنمح نب رشب ،زہب ،دمحم نب امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ ،اس ےک فادل امثعؿ ،ومٰیس نب ہحلط ،رضحت اوباویب
ریضاہللاعتٰیلہنعےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےس ہدحثیابمرہکیھبایسرطحرفاتییکےہ۔
رافی  :دمحم نب احمت ف دبعارلنمح نب رشب ،زہب ،دمحم نب امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ ،اس ےک فادل امثعؿ ،ومٰیس نب ہحلط ،رضحت
اوباویبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اساامیؿےکایبؿںیموجتنجںیمداہ وہےناکب بہ اتےہافرفہا ماؾپ رپلیکفہجےستنجںیمدا ہلوہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 109

٠وسي ب ٦ـٝحہ ،حَّضت ابوایوب
راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي اٜت١يِم ،ابواِلحوػ ،ابوبْک ب ٦شيبہ ،ابواِلحوػ ،ابواَحاٰٗ ،
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّ َ
َّ
ػ َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
يِم أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
ػ ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َحسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١
وب َٔا ََ ٟجا َِ َر ُج ْ ٞإلٔ َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َُ ٟز َّٜىٔي َول َی َو َ ٕٞ ١أَ ِو َُ ُٝ١ط یُ ِسٔ٤يىٔي
َو َِ ٠ُ ٦
وسي بِ ٔ ٦ـَ َِ ٝح َة َو ِ ٦أَبٔی أَ ُّی َ
ک َِ َ١َّ ٝا
ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜح َّٔ ٥ة َویُ َباو ٔ ُسنٔی ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ َٔا ََ ٟت ِىبُ ُس اهَّللَ َِل ُت ِ ٔ
 ٞذَا َرحَٔ ٔ١
َّش ُک بٔطٔ َش ِيئّا َو ُتٕٔي ُ ٢اٜعَّ ََل َة َوتُ ِؤت ٔی اٜزَّکَا َة َو َت ٔع ُ
ک بٔطٔ
ک ب ٔ َ١ا أ ُ َٔ ٠ز بٔطٔ َز َخ َ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة َوفٔی رٔ َوا َی ٔة ابِ ٔ ٦أَبٔی َش ِي َب َة إ ٔ َِ ٧ت ََّ ١س َ
أَ ِزبَ َز َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َِ ٧ت ََّ ١س َ

ییحی نب ییحی ا،یمیمت ،اوباالوحص ،اوبرکب نب ہبیش ،اوباالوحص ،اوبااحسؼ ،ومٰیس نب ہحلط ،رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکا کلدیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماحرضوہرکرعضایکہکےھجمااسیلاتبد ےئجوجےھجم
تنج ےس زند ک افر دفزخ ےس دفر رک دے لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل اعتیل یک ابعدت رک افر اس ےک اسھت یسک وک
یر کہنرکافرامنزاپدنبی ےسڑپھافرزوکةادارک افراےنپرہتشدارفںےسااھچ ولسکرک ،اسےکدعبفہصخش تشپریھپرکالچ
ایگوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایارگ ہریمےمکحرپاکردنبرےہاگوتتنجںیمداہ وہاجےئاگ۔
رافی  :ییحینبییحیا،یمیمت،اوباالوحص،اوبرکبنبہبیش،اوباالوحص،اوبااحسؼ،ومٰیسنبہحلط،رضحتاوباویبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اساامیؿےکایبؿںیموجتنجںیمداہ وہےناکب بہ اتےہافرفہا ماؾپ رپلیکفہجےستنجںیمدا ہلوہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 110

راوی  :ابوبْک ب ٦اَحاٗ ،وّا ،٧وہيِ ،یحٌي بَ ٦ىيس ،ابوزروہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّ
َ َ
َ
َ
ُعاب ٔ ًّيا
َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ َح َّسثَ َ٥ا َوّا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا ُو َص ِي ِْ َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦أبٔی ز ُِر َو َة َو ِ ٦أبٔی ص َُزیِ َز َة أ َّ ٧أ ِ َ

َجا َِ إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ُز َّٜىٔي َول َی َو َ ٕٞ ١إٔذَا َوُ ِٝ ٔ١ت ُط َز َخُِ ٝت ا َِ ٜح ََّ ٥ة َٔا ََ ٟت ِىبُ ُس اهَّللَ ِلَ
أَ ٧ا ََ ٟو َّأ ٜذی َن ِّ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔ َِل أَزٔی ُس
ُت ِ ٔ
َف َ
وؼ َة َو َت ُعو َُ ٣ر ََ ٠ؽ َ
َّش ُک بٔطٔ َش ِيئّا َو ُتٕٔي ُ ٢اٜعَّ ََل َة ا ِِٙ١َ ٜتُوبَ َة َوتُ َؤ ِّزی اٜزَّکَا َة ا ُِ ِ ١َ ٜ
َس ُظ أَ ِ ٧یَ ِ٥م َُز إلٔ َی َر ُج ٕ ٦ِ ٠ٔ ٞأَصِ ٔٞ
َول َی َص َذا َش ِيئّا أَبَ ّسا َو َِل أَ ِن ُٕ ُغ ٔ٥ِ ٠طُ َِ َ١َّ ٝا َولَّی َٔا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ َ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝ
ا َِ ٜح َّ٥ةٔ َِ َِ ٝي ُِ ٥مزِ إلٔ َی َص َذا

اوبرکب نبااحسؼ،افعؿ،فبیہ،ییحی نبدیعس،اوبزرہع ،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل یلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم ا ک داہییت لای افر اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےھجم وکیئ ااسی اکؾ اتب
د ےئج ہکارگںیماسرپلریپاوہںوتتنجںیمداہ وہاجؤں،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہللاعتیلیکابعدترکفافر
اسےکاسھتیسکوکیر کہنرکف،امنزاپدنبیےسڑپوھافررفضیکیئگزوکةادارکفافرراضمںےکرفزےروھک،داہییتےن ہنس
رکاہکمسقےہاس اہللیکسج ےکدتسدقرتںیمریمی اجؿےہںیمیھبکاس ںیمیمکیشیبںیہنرکفںاگرھپ بجفہ تشپریھپ
رکالچایگوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایسجلدیموکیتنجلدیمدےنھکیےسوخ یوہوتفہاسصخشوکدھکیےل۔
رافی  :اوبرکبنبااحسؼ،افعؿ،فبیہ،ییحینبدیعس،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اساامیؿےکایبؿںیموجتنجںیمداہ وہےناکب بہ اتےہافرفہا ماؾپ رپلیکفہجےستنجںیمدا ہلوہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 111

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابوَّيا ،٧حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّ
اَ ٧و ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َُّ َِي َ
َکیِِٕ َواُِ ّٜٝن ٔلَبٔی ُ َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
ِح ُِ ٠ت
َجابٔز ٕ َٔا َ ٟأَتَی أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاِ ٥ُّ ٜى َ١ا ُ ٧بِ ُِ َٔ ٦و َٔ َٕٕ َِ ٞا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َرأَیِ َت إٔذَا َظ َِّ ٝي ُت ا ِِٙ١َ ٜتُوبَ َة َو َ َّ
 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة َِ َٕا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝن َى ِ٢
َح َاَ ٣وأَ ِح َُِ ٝٝت ا َِ ٜح ََل َ ٟأَأَ ِز ُخ ُ
ا َِ َ ٜ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،اوبایفسؿ ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امعنؿ نب وقلق یبن
یلصاہللہیلع فل ہفملسیکدختمںیماحرضوہےئسپرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسایکںیمرفضامنزڑپاتھ
روہںافررحاؾوکرحاؾےتھجمسوہےئاسےساتچبروہںافرالحؽوکالحؽوھجمسںوتایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراےئںیمںیم
تنجںیمداہ وہاجؤںاگ؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایاہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اساامیؿےکایبؿںیموجتنجںیمداہ وہےناکب بہ اتےہافرفہا ماؾپ رپلیکفہجےستنجںیمدا ہلوہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 112

راوی  :ححاد ب ٦شاُعٔ ،اَ ٢ب ٦زَکیا ،وبيساهَّلل ب٠ ٦وسي ،شيبا ،٧او١ض ،ابوظاٜح ،ابوَّيا ،٧جابز

َح َّسثَىٔي َححَّا ُد بِ َُّ ٦
اَ ٧و ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی
اُع َوا َِٕ ٜا َٔ ُ ٢بِ َُ ٦ز َ ٔ
اٜص ٔ ٔ
وسي َو َِ ٦ش ِي َب َ
َکیَّا َِ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦
ک َش ِيئّا
اَ ٧و َِ ٦جابٔز ٕ َٔا ََٔ ٟا َ ٟاِ ٥ُّ ٜى َ١ا ُ ٧بِ ُِ َٔ ٦و َٔ َٕ ٞیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ َو َزا َزا ِ ٔيطٔ َو ٢َِ ٜأَزٔ ِز َول َی ذََ ٔ ٜ
َظإ ٔ ٜح َوأَبٔی َُّ َِي َ
اجحج نب اشرع ،اقمس نب زرکای،دیبع اہلل نب ومیس ،ابیشؿ ،اشمع ،اوباصحل ،اوبایفسؿ ،اجرب ےس رفاتی ےہہک امعنؿ نب وقلقےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماحرضوہرکاہکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسابیقرفاتیایسرطحےہ
وجافرپسگریےہاسںیمرصػاانتزایدہےہہکاسرپںیمھچکیھبزایدہںیہنرکفںاگ۔
رافی  :اجحجنباشرع،اقمسنبزرکای،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿ،اشمع،اوباصحل،اوبایفسؿ،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

اساامیؿےکایبؿںیموجتنجںیمداہ وہےناکب بہ اتےہافرفہا ماؾپ رپلیکفہجےستنجںیمدا ہلوہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 113

راوی ١َٝ :ة ب ٦شبيِ ،حس ٦ب ٦اوين٠ ،ىٕ ٞيىىي وبساهَّلل ،ابواٜزبيْ ،جابز

َح َّسثَىٔي ََُ ١ََ ٝة بِ َُ ٦شبٔيِٕ َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ ُ ٦أَ ِوي َ َن َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ىٕ ٔ َْ ٞوص َُو ابِ ُ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕأَ ََّ ٧ر ُج َّل
ت ا ِِٙ١َ ٜتُوبَا ٔ
ََأ َ ََ ٟر َُو َ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟأَ َرأَیِ َت إٔذَا َظ َِّ ٝي ُت اٜعَّ ََ ٝوا ٔ
اَ ٧وأَ ِح َُِ ٝٝت
ت َو ُظ ُِ ١ت َر ََ ٠ؽ َ
ک َش ِيئّا
ا َِ ٜح ََل ََ ٟو َ َّ
 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة َٔا ََ ٟن َى َِٔ ٢ا ََ ٟواهَّللٔ َِل أَزٔی ُس َول َی ذََ ٔ ٜ
َح َاَ ٣و ٢َِ ٜأَزٔ ِز َول َی ذََ ٔ ٜ
ک َش ِيئّا أَأَ ِز ُخ ُ
ِح ُِ ٠ت ا َِ َ ٜ
سلمة نب بیبش ،نسح نب انیع ،لقعم ینعی دبع اہلل ،اوباسلریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ا ک صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسیکدختمںیماحرضوہرکرعضایکہکارگںیمرفضامنزڑپاتھروہںافرالحؽوکالحؽافررحاؾوکرحاؾےتھجمسوہےئاسےس
اتچبروہںوتایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراےئںیمںیمتنجںیمداہ وہاجؤںاگ؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہں!
اسصخشےنرعضایکاہللیکمسقںیماسےسزایدہھچکںیہنرکفںاگ۔
رافی  :سلمةنببیبش،نسحنبانیع،لقعمینعیدبعاہلل،اوباسلریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االسؾےکڑبےڑبےاراکؿافروتسونںےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
االسؾےکڑبےڑبےاراکؿافروتسونںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 114

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل اب١٤ ٦يْ ا١٩ٜسانی ،ابوخاٜس يىىي ََٝمي ٧ب ٦حيا ٧اِلح١ز ،ابو٠اٜک اِلشحعیَ ،ىس ب ٦وبيسة،
اب ٦و١ز

َّا ٧الِ َ ِح ََ ١ز َو ِ ٦أَبٔی َ٠إ ٔ ٜک الِ َ ِش َحع ٔ ِّی
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕا َِ ٜض َِ ١سان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َخإ ٔ ٜس َي ِىىٔي ََََُ ِ ٝمي َ ٧بِ ََ ٦حي َ
َو ِِ ََ ٦ىسٔ بِ ٔ ٦وُب َ ِي َس َة َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟبُىٔ َي ِاْل ٔ َِ ََل َُ ٣ول َی َخ َِ ١س ٕة َول َی أَ ِ ٧یُ َو َّح َس اهَّللُ

اَ ٧وا َِ ٜح ُّخ
َوإ ٔ َٔا ٔ ٣اٜعَّ ََلة ٔ َوإٔی َتا ٔ
أَ ٧ا َِ ٟلَ ٔظ َي ُاَ ٣ر ََ ٠ؽ َ
اَ ٧وا َِ ٜح ِّخ َِ َٕا ََ ٟر ُج ْ ٞا َِ ٜح ُّخ َو ٔظ َي ُاَ ٣ر ََ ٠ؽ َ
ِ اٜزَّکَاة ٔ َو ٔظ َياَ ٔ ٣ر ََ ٠ؽ َ
َص ََ ٙذا ََِ ٔ١ى ُت ُط َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

ل
دمحم نب دبعاہلل انب ریمن ا ھمڈاین ،اوباخدل ینعی امیلسؿ نب ایحؿ االرمح ،اوبامکل االیعجش ،دعس نب دیبعة ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای االسؾ یک اینبد اپچن زیچفں رپ ےہ= اہلل اعتیل یک وتدیح اک ارقار ،اپدنبی ےس امنز اقمئ
رکان،زوکةادارکان،راضمؿےکرفزےر انھافرجحرکان۔ ا کصخشےنرافیےساہکہکالصدحثیںیماجحلفتایؾراضمؿینعیجح
اکذرکراضمؿےسدقمؾےہرافیےنوجابںیماہکہکںیہنتایؾراضمؿفاجحلےہںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےس
ایسرطحانسےہ۔
ل
رافی  :دمحمنبدبعاہللانبریمنا ھمڈاین،اوباخدلینعیامیلسؿنبایحؿاالرمح،اوبامکلاالیعجش،دعسنبدیبعة،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
االسؾےکڑبےڑبےاراکؿافروتسونںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 115

راوی َ :ہ ٞب ٦وث١ا ٧اٜىسْکی ،یحٌي ب ٦زَکیا ب ٦ابی زائسہَ ،ىس ب ٦ـارَٗ ،ىس اب ٦وبيسة اٜسِٝم اب ٦و١ز

َکیَّا َِ َح َّسثَ َ٥ا ََ ِى ُس بِ ُ ٦ـَارٔ ٕٗ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ََ ِى ُس بِ ُُ ٦وب َ ِي َس َة
ْک ُّی َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ز َ ٔ
ا ٧ا َِ ٜى ِس َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ََ ِض ُ
 ٞبِ ُُ ٦و ِث ََ ١
َّ
َّ
َف ب ٔ َ١ا زُوَ٤طُ
ُّ
َِم َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا َ ٟبُىٔ َي ِاْل ٔ َِ ََل َُ ٣ول َی َخ ِٕ ١س َول َی أَ ِ ٧ي ُِى َب َس اهَّللُ َویَُ َ ِٙ
اٜسُّ ٔ ٝ

ا٧
َوإ ٔ َٔأ ٣اٜعَّ ََلة ٔ َوإٔی َتا ٔ
ِ اٜزَّکَاة ٔ َو َح ِّخ ا ِٜب َ ِيتٔ َو َظ ِوَ ٔ ٣ر ََ ٠ؽ َ

لہسنبامثعؿ ارکسعلی،ییحی نبزرکای نبایبزادئہ ،دعس نباطرؼ،دعسانبدیبعة ایملسلانبرمع ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلص

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای االسؾ یک اینبد اپچن زیچفں رپ ےہ= اہلل اعتیل یک ابعدت رکان افر اس ےک العفہ رہ زیچ یک ابعدت ےس
ااکنررکان،اپدنبیےسامنزڑپانھ،زوکةادارکان،تیباہللاکجحرکانافرراضمؿےکرفزےر انھ۔
رافی  :لہسنبامثعؿارکسعلی،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،دعسنباطرؼ،دعسانبدیبعةایملسلانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
االسؾےکڑبےڑبےاراکؿافروتسونںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 116

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،اپ٥ے واٜس َے ،واظ ٢يىىي اب٠ ٦ح١س ب ٦زیس ب ٦اب ٦و١ز

اظ َْ ٢وص َُو ابِ َُ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦زیِ ٔس بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٦و ََ ١ز َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََٔ ٟا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َو ٔ
َو ِب ُس اهَّللٔ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبُىٔ َي ِاْل ٔ َِ ََل َُ ٣ول َی َخ ِٕ ١س َش َضا َزة ٔ أَ ِِ ٧لَ إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوأَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َو ِب ُس ُظ
ا٧
َو َر َُوُ ُٜط َوإ ٔ َٔأ ٣اٜعَّ ََلة ٔ َوإٔی َتا ٔ
ِ اٜزَّکَاة ٔ َو َح ِّخ ا ِٜب َ ِيتٔ َو َظ ِوَ ٔ ٣ر ََ ٠ؽ َ

دیبع اہلل نب اعمذ ،اےنپ فادل ےس ،اعمص ینعی انب دمحم نب زدی نب انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
اراشد رفامای االسؾ یک اینبد اپچن زیچفں رپ ےہ= اس ابت اک ارقار ہک اہلل اعتیل ےک وسا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن افر دمحم یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس اہلل اعتیل ےک دنبے افر اس ےک روسؽ ںی ،امنز اپدنبی ےس ڑپانھ ،زوکة ادا رکان ،تیب اہلل اک جح رکان افر راضمؿ ےک
رفزےر انھ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،اےنپفادلےس،اعمصینعیانبدمحمنبزدینبانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

االسؾےکڑبےڑبےاراکؿافروتسونںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 117

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،اپ٥ے واٜس َے ،ح٥مٝہ ،وْک٠ہ ب ٦خاٜس ،ـاُس

ْٔک ََ ٠ة بِ ََ ٦خإ ٔ ٜس یُ َح ِّس ُث ـَا ُو َّا أَ ََّ ٧ر ُج َّل َٔا ََ ٔ ٜ ٟى ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َح ِ٥مَ َُ ٝة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت و ِ ٔ
وُ ََ ١ز أَ َِل َت ٍِزُو َِ َٕا َ ٟإنِّٔی ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإ ٔ َِّ ٧اْل ٔ َِ ََل َ ٣بُىٔ َي َول َی َخ ِٕ ١س َش َضا َزة ٔ أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل

اَ ٧و َح ِّخ ا ِٜب َ ِيتٔ
اهَّللُ َوإ ٔ َٔأ ٣اٜعَّ ََلة ٔ َوإ ٔی َتا ٔ
ِ اٜزَّکَاة ٔ َو ٔظ َياَ ٔ ٣ر ََ ٠ؽ َ

انبریمن،اےنپفادلےس،ہلظنح،مرکہمنباخدل،اطؤس،ا کصخشےنرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےساہکہکایکلپ
اہجد ںیہن رکےت؟ لپ ےن رفامای ںیم ےنوخد روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس وک  ہ رفامےت انسہک االسؾ یکاینبد اپچن زیچفں رپ ےہ=
اسابتیکوگایہدانیہکاہللاعتیلےکوساوکیئابعدتےکالقئںیہن،امنزاقمئرکان،زوکةادارکان،راضمؿےکرفزےر انھافرتیب
اہللاکجحرکان۔
رافی  :انبریمن،اےنپفادلےس،ہلظنح،مرکہمنباخدل،اطؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلافراےکسروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسافریر تعےکا ماؾرپاامیؿالؿ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہلل اعتیل افر اےکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر یر تع ےک ا ماؾ رپ اامیؿ الےن اک مکح رکان افر ایکس رطػ ولوگں وک البان افر دنی ےک ابرے ںیم وپانھچ اید ر انھ افر
دفرسںوکایکسغیلبترکان

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 118

راوی  :خ ْٝب ٦ہصا ،٣ح١از ب ٦زیس ،ابوج١زة ،اب ٦وباس ،ح ،یحٌي ب ٦یحٌي وباز ب ٦ابوج١زة ،اب ٦وباس

س ح و َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َّ
اُِ ّٜٝن
َْ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َو ِ ٦أَبٔی َج َِ ١ز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َخُ ٝ

س َٔا ََٔ ٟس ََٔ ٣و ِِ ُس َو ِبسٔ ا ِِ َٕ ٜي ٔس َول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َُ ٜط أَ ِخب َ ََْ٤ا َوبَّازُ بِ َُ ٦وبَّاز ٕ َو ِ ٦أَبٔی َج َِ ١ز َة َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َحأ ٣
ک ُ٘ َّّ ُ
َّض ِ َََل ِ َ ٤دُ ُٝغ إَِٔ ٜي َ
يى َة َو َٔ ِس َحاَِ ٜت بَ ِي َ٥َ ٥ا َوبَ ِي ََ ٥
َِ َٕاُٜوا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إَّٔ٤ا َص َذا ا َِ ٜه َّی َٔ ٦ِ ٠رب ٔ َ
ک إ ٔ َِّل فٔی َش ِضز ٔا َِ َ ٜ
ار َُ َ ٠
َ
ََسصَا َُ ٜض َِٕ َِ ٢ا َٟ
ِ َُِ ١زَ٤ا بٔأ َ ِ٠ز ٕ َن ِى َُ ١
 ٞبٔطٔ َوِ َ ٤سوُو إَِٔ ٜيطٔ ََ ٦ِ ٠و َرائ َ َ٥ا َٔا َ ٟآ ُ٠زُ ُ٘ ِ ٢بٔأ ِربَ ٕي َوأََ ِ ٤ضا ُ٘ َِ ٢و ِ ٦أَ ِربَ ٕي ِاْل ٔ َی١ا ٔ ٧بٔاهَّللٔ ث ُ ََّ َّ ِ ٢
ِ اٜزَّکَاة ٔ َوأَ ِ ٧تُ َؤ ُّزوا ُخ َُ ١س َ٠ا ٌَ١ِ ٔ ٥ت َُِ ٢وأََ ِ ٤ضا ُ٘ َِ ٢و ِ٦
َش َضا َزة ٔ أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوأَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َوإ ٔ َٔا ٔ ٣اٜعَّ ََلة ٔ َوإٔی َتا ٔ
َْ فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َش َضا َزة ٔأَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َو َو َٕ َس َواح َٔس ّة
اٜسبَّا ٔ
ُّ
ِ َوا َِ ٜح َِ ٥ت َٔ ٢وإٔ٥َّ ٜيْ ٔ َوا َِٕ ١ُ ٜيَّْ ٔ َزا َز َخْ ٝ

فلخنباشہؾ،امحدنبزدی،اوبرمجة،انبابعس،ح،ییحینبییحیابعدنباوبرمجة،انبابعسےسرفاتیےہہکہلیبقدبعاسیقلاکا ک
فدفروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختم ںیماحرض وہاافر رعض ایکاےاہلل ےک روسؽیلصاہللہیلعفل ہفملس مہاخدناؿ
رہعیب ےس ںی افر امہرے افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک درایمؿ ہلیبق ک ر ےک اکرف احلئ ںی افر مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس یک دختم ںیم رحتم فاےل ونیہمں ےک العفہ افر زامہن ںیم ںیہن چنہپ ےتکس اس  ےئ لپ ںیمہ وکیئ ااسی مکح رفامںیئ سج رپ مہ
وخدیھبلرکںیافرادرھفاولںوکیھباسرپلریپاوہےنیکدوعتدںی،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایںیممتوک
اچرابوتںےکرکےناکمکحداتیوہںافراچرزیچفںیکاممتعنرکاتوہں=اسابتیکوگایہدانیہکاہللاعتیلےکوساوکیئوبعمدںیہن
افردمحماہللاعتیلےکروسؽںی ،امنزاباقدعیگےسڑپانھ ،زوکةادارکان ،امؽتمینغاکاپوچناںہصحادارکاناسےک دعبرفامایںیممتوک
درجذلیزیچفںےسعنمرکاتوہںدکفےکوتےبنےس،زبسڑھگےےس،ڑکلیےکڑھگےےسافررفنغریق ےلوہےئربنتےس
فلخنباشہؾےناینپرفاتیںیماانتزایدہایکےہہک اسابتیکوگایہدانیہکاہلل اعتیلےکوساوکیئابعدتےکالقئںیہنافر رھپ
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناینپایلگنےسااشرہرفامای۔
رافی  :فلخنباشہؾ،امحدنبزدی،اوبرمجة،انبابعس،ح،ییحینبییحیابعدنباوبرمجة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہلل اعتیل افر اےکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر یر تع ےک ا ماؾ رپ اامیؿ الےن اک مکح رکان افر ایکس رطػ ولوگں وک البان افر دنی ےک ابرے ںیم وپانھچ اید ر انھ افر
دفرسںوکایکسغیلبترکان

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 119

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦بصار ،ابوبْک٥ٌ ،سر ،شىبہ٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ابوج١زة

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ َوأَ ُِ ّٜ
َال ُض َِ ٠ُ ٢ت َٕارٔبَ ْة َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا ٌُ َِ ٥س ْر َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
س َوبَي ِ َن
ِخا َٔ ٧ح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی َج َِ ١ز َة َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت أ ُ َت ِز ٔج ُ ٢بَي ِ َن یَ َس ِی ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ُش ِى َب َة و َٔا َِ ٟاْل َ َ
س َِأ َ َت ِت ُط ا َِ ٠زأَ ْة َت ِسأَُ ُٜط َو َِ٤ ٦بٔي ٔذ ا َِ ٜح ِّز َِ َٕا َ ٟإ ٔ ََّ ٧وِ َِس َو ِب ٔس ا ِِ َٕ ٜي ٔس أَ َت ِوا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َٟ
ا٥َّ ٜا ٔ
يى ُة َٔا َ٠َ ٟزِ َح ّبا بٔا ِِ َٕ ٜو ٔ ٣أَ ِو بٔا َِ ٜو ِِ ٔس ٌَي ِ َْ َخزَا َیا َو َِل
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝا َِ ٜو ِِ ُس أَ ِو َ ٦ِ ٠ا ِِ َٕ ٜو َُٔ ٣اُٜوا َرب ٔ َ
ُ َّ
َّض َوإَّٔ٤ا َِل
ٔيک ُٔ ٦ِ ٠ش َّٕ ٕة َبى َ
ٔيسة ٕ َوإ ٔ َّ ٧بَ ِي َ٥َ ٥ا َوبَ ِي ََ ٥
اَ ٥َّ ٜسامَی َٔا ََٕ َِ ٟاُٜوا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إَّٔ٤ا َ٤أِت َ
ک َص َذا ا َِ ٜه َّی ّٔ٘ ٦ِ ٠ارٔ َُ َ ٠
 ٞبٔطٔ ا َِ ٜح ََّ ٥ة َٔا ََِ ٟأ َ ََ ٠زص ُِ ٢بٔأ َ ِربَ ٕي
َن ِس َت ٔفي ُي أَ َِ٤ ٧أِت َٔي َ
َحا١َُ ِ ٔ ٣زَِ٤ا بٔأ َ ِ٠ز ِٕ َِع ِٕ ُ ٤ ٞدب ٔ ِْ بٔطٔ ََ ٦ِ ٠و َرائ َ َ٥ا ِ َ ٤س ُخ ُ
ک إ ٔ َِّل فٔی َش ِضز ٔا َِ َ ٜ

و٠َ ٧ا ِاْل ٔ َی١ا ُ ٧بٔاهَّللٔ َٔاُٜوا اهَّللُ َو َر َُوُ ُٜط أَ ِو ََٔ ٢ُ ٝا َٟ
َوَ َ ٤ضاص َُِ ٢و ِ ٦أَ ِربَ ٕي َٔا َ ٟأَ ََ ٠زص ُِ ٢ب ٔ ِاْل ٔ َی١ا ٔ ٧بٔاهَّللٔ َو ِح َس ُظ َو َٔا ََ ٟص َِ ٞت ِس ُر َ
اَ ٧وأَ ِ ٧تُ َؤ ُّزوا ُخ ُّ ١سا ٔ٦ِ ٠
َش َضا َزةُ أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوأَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َوإ ٔ َٔ ُا ٣اٜعَّ ََلة ٔ َوإٔی َتا ُِ اٜزَّکَاة ٔ َو َظ ِو َُ ٣ر ََ ٠ؽ َ
ِ َوا َِ ٜح َِ ٥ت َٔ ٢وا ِ١ُ ٜزَ َِّتٔ َٔا َُ ٟش ِى َب ُة َو ُربَّ َ١ا َٔا َ ٟإٔ٥َّ ٜيْ ٔ َٔا َُ ٟش ِى َب ُة َو ُربَّ َ١ا َٔا َ ٟا َِٕ ١ُ ٜيَّْ ٔ َو َٔا َٟ
اٜسبَّا ٔ
ا َِ ٢ٔ ٥َ ٍِ ١َ ٜوَ َ ٤ضاص َُِ ٢و ُِّ ٦
ا ِح َّمُو ُظ َوأَ ِخبُْٔوا بٔطٔ َٔ ٦ِ ٠و َرائٔ ٢ِ ُٙو َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ فٔی رٔ َوایَتٔطٔ ََ ٦ِ ٠و َرائََ ٢ِ ُٙوَِ ٜي َس فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ ا َِٕ ١ُ ٜيَّْ ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،اوبرکب ،دنغر ،ہبعش ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبرمجة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت انب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنع افر دفرسےولوگں ےکدرایمؿرتامجینایک رکاتاھت اےنتںیم ا کوعرتلیئ اس ےن رضحتانبابعس
ریضاہللاعتٰیلہنعےسڑھگےیکذیبنےکقلعتمہلئسموپاھچرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنوجابدایہکہلیبقدبعاسیقلاک
ا کفدفروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیما کرمہبتاحرضوہالپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای ہ وکؿاسفدف
ےہایسکوقؾےسںی؟فدففاولںےنرعضایکہکاخدناؿرہعیب،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسفدفوکوخشلدمدیاہکافرداع
دیہکاہللاعتیلمتوکروساافرامیشپؿہنرکے،الہفدفےنرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسمہلپیلصاہللہیلع
فل ہفملس یکدختم ںیمدفردرازےسرفس رک ےکلےئ ںی افرامہرے افرلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےکدرایمؿ ہلیبقک ر ےک
اکرفاحلئںیافرمہرحتمفاےلونیہمںےکالعفہافریسکہنیہمںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماحرضںیہنوہےتکس
اس ےئلپیلص اہللہیلعفل ہفملسںیمہوکیئااسیارملصیفاتبدںیسجرپمہوخدیھبلرکںیافراےنپےلیبقےکولوگںوکیھباس

رپلرکےنیکدوعتدںیافرمہتنجںیمداہ وہاجںیئ،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿوکاچرزیچفںےکرکےناکافراچر
زیچفں ےس رک اجےن اک مکح د ای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ وک ا ک اہلل رپ اامیؿ الےن اک مکح دای افر رھپ وخد یہ رفامای ایک مت
اجےتن وہ ہک اہلل رپ اامیؿ الےن ےک ایک ینعم ںی؟ فدف فاولں ےن رعض ایک اہلل افر اس اک روسؽ یہ رتہب اجاتن ےہ ،لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس ےن رفامای اس ابت یک وگایہ دانی ہک اہلل اعتیل ےک وسا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن افر دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اہلل ےک
روسؽںی،امنزاقمئرکان،زوکۃادارکان،راضمؿےکرفزےر انھافرامؽتمینغاکاپوچناںہصحادارکان،لپیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےن اؿ وک اچرزیچفں ےس عنم رفامای دکفیک وتیبن،زبس ڑھگا ،رفنغ ریق الم وہا ربنت ،ہبعشیکرفاتی ےک قبقم ڑکلی اک ربنت رھپلپ
یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن رفامای متوخد یھب اےس اید روھک افر اےنپےھچیپفاولں وک یھب اقالع رکدف اوبرکب نب ہبیش ےن اینپ رفاتی ںیم
ڑکلیےکربنتاکذرکںیہنایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،اوبرکب،دنغر،ہبعش،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبرمجة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہلل اعتیل افر اےکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ ف ملس افر یر تع ےک ا ماؾ رپ اامیؿ الےن اک مکح رکان افر ایکس رطػ ولوگں وک البان افر دنی ےک ابرے ںیم وپانھچ اید ر انھ افر
دفرسںوکایکسغیلبترکان

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 120

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،اپ٥ے واٜس َے ،نَّص ب ٦ولی اٜحہؽِم ،اپ٥ے واٜس َےْ ،قة ب ٦خاٜس ،ابی ج١زة حَّضت اب ٦وباس
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِم َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبٔی َٔ َاِل َجٔ١ي ّىا َح َّسث َ َ٥ا ُ َّْقةُ بِ ُ٦
َح َّسثَىٔي وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی ح و َح َّسث َ َ٥ا َن ِ ُ
َّص بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا َِ ٜح ِض َؽ ٔ ُّ
س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ ُش ِى َب َة َو َٔا َ ٟأََ ِ ٤ضا ُ٘ َِ ٢و َّ١ا
َخإ ٔ ٜس َو ِ ٦أَبٔی َج َِ ١ز َة َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ

ِ َوإٔ٥َّ ٜيْ ٔ َوا َِ ٜح َِ ٥ت َٔ ٢وا ِ١ُ ٜزَ َِّتٔ َو َزا َز ابِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ فٔی َحسٔیثٔطٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََ ٟو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اٜسبَّا ٔ
یُ َِ ٥ب ُذ فٔی ُّ

ٔيک َخ ِع ََ ٝتي ِ ٔن یُ ٔح ُّب ُض َ١ا اهَّللُ ا ِٜحٔ َِ ٢ُ ٝوالِ ََ٤اةُ
َو ََ ََّْ ِ ٔ ٜ ٢َ ٝل َش ِّخ أَ َش ِّخ َو ِبسٔ ا ِِ َٕ ٜي ٔس إ ٔ ََّ ِ ٧

لجیہض
م
دیبعاہللنباعمذ،اےنپفادلےس،رصننبیلعا ی،اےنپفادلےس،رقةنباخدل،ایبرمجةرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےساسدحثی وک رضحتہبعشریضاہللاعتٰیل ہنعفایلدحثی یکرطحلقن ایک ےہافر اس ںیم
کی
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایںیممتوکاسذیبنےسعنمرکاتوہںوجدکفیکوتیبنافرڑکلیےک ھلےافرزبسڑھگےافررفنغ
ریق ےلوہےئربنتںیمانبایاجاتےہرضحتانباعمذریضاہللاعتٰیلہنعیکرفاتیںیم ہاافلظزایدہںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہ فملس ےن اجش ےس وج ہلیبق دبعاسیقل اک رسدار اھت رفامای اہمترے ادنر دف ںیتلصخ ںی پ  وک اہلل اعتیل  دنس رکات ےہ ا یدنمی افر
وسچھجمسرکاکؾرکان۔
لجیہض
م
رافی  :دیبعاہلل نب اعمذ ،اےنپ فادل ےس ،رصن نب یلع ا ی ،اےنپ فادل ےس ،رقة نب اخدل ،ایب رمجة رضحت انب ابعس ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہلل اعتیل افر اےکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر یر تع ےک ا ماؾ رپ اامیؿ الےن اک مکح رکان افر ایکس رطػ ولوگں وک البان افر دنی ےک ابرے ںیم وپانھچ اید ر انھ افر
دفرسںوکایکسغیلبترکان

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 121

راوی  :یحٌي ب ٦ایوب ،اب ٦وٝيہَ ،ىيس ب ٦ابی ُعوبۂ ،تازہ ،رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ی٦
ُعوبَ َة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا ََٜ ٦ِ ٠ق ٔ َی ا َِ ٜوِ َِس َّأ ٜذ َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
وب َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُ ٦أَبٔی َ ُ
َّض َة َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس
َٔ ٔس ُ٠وا َول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝو ِب ٔس ا ِِ َٕ ٜي ٔس َٔا َََ ٟى ْ
ٔيس َوذ َ َ
ََک َٔ َتا َزةُ أَبَا َن ِ َ
اَا َٔ ٦ِ ٠و ِب ٔس ا ِِ َٕ ٜي ٔس َٔ ٔس ُ٠وا َول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاُٜوا یَا ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ إَّٔ٤ا
ا ِٜد ُِسر ِّٔی فٔی َحسٔیثٔطٔ َص َذا أَ َّ ٧أُّ َ ٤
 ٞبٔطٔ
ک ُ٘ َّّ ُ
َّض َو َِل َن ِٕس ُٔر َوَِ ٝي َ
يى َة َوبَ ِي َ٥َ ٥ا َوبَ ِي ََ ٥
َح١َُ ِٔ ٣زَِ٤ا ب ٔأ َ ِ٠ز َٕ٤أ ِ ُ٠زُ بٔطٔ ََ ٦ِ ٠و َرائ َ َ٥ا َوِ َ ٤س ُخ ُ
و ٌَّی َٔ ٦ِ ٠رب ٔ َ
ک إ ٔ َِّل فٔی أَ ِش ُضز ٔا ُِ ُ ٜ
ار َُ َ ٠
ا َِ ٜح ََّ ٥ة إٔذَا ِ َ ٤ح ُ ٦أَ َخ ِذَ٤ا بٔطٔ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝآ ُ٠زُ ُ٘ ِ ٢بٔأ َ ِربَ ٕي َوأََ ِ ٤ضا ُ٘ َِ ٢و ِ ٦أَ ِربَ ٕي ا ِوبُ ُسوا اهَّللَ َو َِل
اَ ٧وأَ ِو ُفوا ا ِٜد َُُ ١س ٔ ٦ِ ٠ا ِ٥َ ٍَ ٜائ َٔٔ ٢وأََ ِ ٤ضا ُ٘ َِ ٢و ِ ٦أَ ِربَ ٕي َو ِ٦
ُت ِ ٔ
ي١وا اٜعَّ ََل َة َوآتُوا اٜزَّکَا َة َو ُظو ُ٠وا َر ََ ٠ؽ َ
َّش ُ٘وا بٔطٔ َش ِيئّا َوأَٔ ٔ ُ

ؤ ِ ٧يطٔ ٔ٦ِ ٠
اٜسبَّا ٔ
ِ َوا َِ ٜح َِ ٥ت َٔ ٢وا ِ١ُ ٜزَ َِّتٔ َوإٔ٥َّ ٜيْ ٔ َٔاُٜوا َیا ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ َ٠ا ؤَ ١ُِ ٝ
ُقوُ َ ٤ط َِ َت ِٕ ٔذ ُِ َ
ُّ
ک بٔإٔ٥َّ ٜيْ ٔ َٔا َ ٟبَل َی ٔج ِذ ًْ َت ُِ ُ ٥
َشبِت ُُ١و ُظ َحًَّي إ ٔ َّ ٧أَ َح َس ُ٘ ِ ٢أَ ِو
ؤ ِ ٧يطٔ ٔ ٦ِ ٠ا ِ١َ ٜا ٔ
ا َِ ُٕ ٜف ِي َىا ٔ
ِ َحًَّي إٔذَا ََََ ٌَٝ ٦َ َٙياُ٤طُ َ ٔ
ِ َٔا َََ ٟى ْ
ٔيس أَ ِو َٔا َ ٦ِ ٠ٔ ٟاَّ ٜت ِ١ز ٔث ُ ََّ ٢ت ُع ُّب َ

ک َٔا ََ ٟو ُ٘ ُِ ٥ت أَ ِخ َب ُؤصَا َح َي ّ
َّض ُب ابِ ََ ٦و ِّ١طٔ ب ٔ َّ
اِ ٔ٦ِ ٠
إ ٔ َّ ٧أَ َح َسص ََُِ ٜ ٢ي ِ ٔ
اٜس ِي ْٔ َٔا ََ ٟوفٔی ا ِِ َٕ ٜوَ ٔ ٣ر ُج ْ ٞأَ َظابَ ِتطُ ٔج َزا َح ْة َ٘ َذَ ٔ ٜ
َّش ُب یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ ٟفٔی أَ َِٕ ٔ َي ٔة الِ َ َزَّ ٔ ٣أًٜي یُ ََل ُث َول َی أَِ َِواص َٔضا َٔا ُٜوا َیا
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُِّ ُٕٝ َِ ٢َ ٝت َِّ َ
ٔيَ ٢ن ِ َ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ إ ٔ َّ ٧أَ ِر َؼ َ٥ا َ٘ثٔي َْةُ ا ِٜحٔ ِزذَا َٔ ٧و َِل َت ِب َقی ب ٔ َضا أَ َِٕ ٔ َي ُة الِ َ َزَٕ َِ ٔ ٣ا َٔ َ ٤ ٟي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوإ ٔ ِ ٧أَک َ َِ ٝت َضا
ا ِٜحٔ ِزذَا َُ ٧وإ ٔ ِ ٧أَک َ َِ ٝت َضا ا ِٜحٔزِذَا َُ ٧وإ ٔ ِ ٧أَک َ َِ ٝت َضا ا ِٜحٔزِذَا َُٔ ٧ا ََ ٟو َٔا َٔ َ ٤ ٟي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٔ ٢َ ٝل َ َش ِّخ َو ِبسٔ ا ِِ َٕ ٜي ٔس إ ٔ َّ٧

ٔيک ََ ٜد ِع ََ ٝتي ِ ٔن یُ ٔح ُّب ُض َ١ا اهَّللُ ا ِٔ ٜح َِ ٢ُ ٝوالِ ََ٤اةُ
ِ َ

ییحینباویب،انبہیلع،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،ریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکھجمےساسصخشےنرفاتیلقنیکےہوجہلیبق
دبعاسیقلےکفدفےسالماھتفہفدفوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماحرضوہااھت،رضحتدیعسےتہکںیہکاوہنں
ےن اوبرضنہ ےک فاہطس ےس رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ایبؿ یک ہک ہلیبق دبعاسیقل ےک ھچک ولگ روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماحرضوہےئافررعضایکاےاہللےکروسؽمہرہعیبےکہلیبقےسںیامہرےافرلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےکدرایمؿہلیبقک رےکافکراحلئںیاس ےئرحتمفاےلونیہمںےکالعفہافرونیہمںںیممہلپیلص
اہللہیلعفل ہفملس یکدختمںیماحرضںیہنوہےتکساس ےئلپیلصاہللہیلعفل ہفملسںیمہااسیمکحدںیسجرپمہوخدیھبل
رکںی افر اےنپ ہلیبق فاولں وک یھباس رپ ل رکےن اک مکح دںی افراس ےک ذرےعی مہ تنج ںیمداہ  وہاجںیئ ،روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایںیممت وکاچرابوتںےکرکےناکمکحداتیوہںافراچرابوتںےسعنمرکاتوہں،اہللاعتیلیکابعدترکفافراس
ےک اسھت یسک وک یر ک ہن رکف ،امنز اقمئ رکف ،زوکة ادا رکف ،راضمؿ ےک رفزے روھک افر امؽ تمینغ اک اپوچناں ہصح ادا رکف افر اچر
ابوتں ےسںیم متوک عنمرکات وہں۔دکف یکوتیبن،زبسڑھگا ،رفنغریق الموہاربنت ،ڑکلی اکالھٹک،فدف ےکولوگںےن اہک اےاہلل ےک
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکولعمؾےہہکالھٹکایکوہاتےہافرسکاکؾلاتےہلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنرفامایاہںڑکلیوکوھکدرک متولگاسںیموجھکرںیڈاؽرکاپینالمےتوہبجاساکوجشمھتاجاتےہوترھپمتاسوکیپےتیل
وہافرونتباہیںکتچنہپاجیتےہہکہشنںیممتںیمےسوکیئاےنپاچچےکےٹیبوکولتارےسامرےناتگلےہ،رافیےناہکولوگںںیم
اسفتقا کصخشوموجد اھتاسوکاسہشن یکدبفتل زمخپ اکچاھتاسےناہکںیم اسوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےس
یرؾےکامرےاپھچاتاھت،ںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسرھپمہسکربنتںیماپینںیئپلپیلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ڑمچے ےک وکشمں ںیم پ  اک ہنم ابدناھ اجات ےہ ،ولوگں ےن اہک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

امہرےالعےقںیم وچےہتہبںیڑمچےیکںیکشم ںیہنرہںیتکس،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایارگہچ وچےہاکٹڈاںیل
لضل
ارگہچوچےہاکٹڈاںیلرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنہلیبقدبعاسیقلےکرسداراجشےسرفامایاہمترےادنردف بنن
ںی ںیہناہللاعتیل دنسرکاتےہا یدنمیافرربدابری۔
رافی  :ییحینباویب،انبہیلع،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہلل اعتیل افر اےکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر یر تع ےک ا ماؾ رپ اامیؿ الےن اک مکح رکان افر ایکس رطػ ولوگں وک البان افر دنی ےک ابرے ںیم وپانھچ اید ر انھ افر
دفرسںوکایکسغیلبترکان

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 122

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار ،اب ٦ابی وسیَ ،ىيسٔ ،تازہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ٔی َو ََِ ٦ىٔي ٕس َو َِ َٔ ٦تا َز َة َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ٌَيُِْ َواح ٔ ٕس َٜق ٔ َی ذَا َک
َّض َة َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٧وِ َِس َو ِب ٔس ا ِِ َٕ ٜي ٔس َ١َّ ٜا َٔ ٔس ُ٠وا َول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ا َِ ٜوِ َِس َوذ َ َ
ََک أَبَا َن ِ َ

ٔيس أَ ِو َٔا َ٦ِ ٠ٔ ٟ
ِ أَ ِو اَّ ٜت ِ١ز ٔ َوا ِ١َ ٜا ٔ
ؤ ِ ٧يطٔ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ُٕ ٜف ِي َىا ٔ
ِ َوَ ٢َِ ٜي ُٕ َِٔ ٞا َََ ٟى ْ
بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ابِ ٔ ٦وُ ََّ ٝي َة ٌَي ِ َْ أَ َّٔ ِ ٧يطٔ َو َت ٔذي ُّ َ
اَّ ٜت ِ١ز ٔ
دمحمنبینثم،انباشبر،انبایبدعی،دیعس،اتقدہےسرفاتیےہہکھجمےساؿولوگںےنرفاتیایکوجہلیبقدبعاسیقلےکفدفےس
 ےل افر رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رضحت اوبرضنہ ےکفاہطس ےس رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
یک ہک ہلیبق دبعاسیقل اک فدف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہا ابیق دحثی ایس رطح ےہ وج سگر یکچ ےہ
رصػدنسافرھچکاافلظاکردفدبؽےہرگمرتہمجیہیےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،انبایبدعی،دیعس،اتقدہ

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

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہلل اعتیل افر اےکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر یر تع ےک ا ماؾ رپ اامیؿ الےن اک مکح رکان افر ایکس رطػ ولوگں وک البان افر دنی ےک ابرے ںیم وپانھچ اید ر انھ افر
دفرسںوکایکسغیلبترکان

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 123

راوی ٠ :ح١س ب ٦بکاربَّصی ،واظ ٢اب ٦جزیخ٠ ،ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،ابوْقوہ ،ابونَّضہ ،ابوَىيس
خسری

اظ َٕ ٢و ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس
َّص ُّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو ٔ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بَکَّا ٕر ا َِ ٜب ِ ٔ
َّض َة أَ ِخبََْ ُظ َو َح َس ّ٥ا أَ ِخب َ َْص َُ١ا أَ َّ ٧أَبَا ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر َّٔی أَ ِخب َ َْ ُظ أَ َّ٧
اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخبَََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َٔزَ َو َة أَ َّ ٧أَبَا َن ِ َ

ک َ٠اذَا َي ِعُٝحُ َ٥َ ٜا ٔ٦ِ ٠
َوِ َِس َو ِب ٔس ا ِِ َٕ ٜي ٔس َ١َّ ٜا أَ َت ِوا ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاُٜوا یَا ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ َج َى َ٥َ ٝا اهَّللُ ِ َٔسائ َ َ
ُق َو ََ ُف ُط
الِ َ ِ ٔ
َّشبُوا فٔی إٔ٥َّ ٜيْ ٔ َٔاُٜوا یَا ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ َج َى َ٥َ ٝا اهَّللُ ِ َٔسائ َ َ
َشبَ ٔة َِ َٕا ََِ ٟل َت ِ َ
ک أَ َو َت ِسرٔی َ٠ا إٔ٥َّ ٜيُْ َٔا ََ ٟن َى ِ ٢ا ِٜحٔ ِذ ًُ یُ ُِ َ ٥

ِ َو َِل فٔی ا َِ ٜح َِ ٥ت َٔ ١ة َو َوَِ ٝي ٢ِ ُٙبٔا ِ١ُ ٜوكَی
اٜسبَّا ٔ
َو َِل فٔی ُّ

دمحمنباکبررصبی ،اعمصانبرججی،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبرقہع،اوبرضنہ،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکبج
ہلیبق دبعاسیقل اک فدف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ رقابؿ ،ںیمہ سک مسق یک زیچ ںیم  انی الحؽ ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای
کی
ڑکلیےک ھلےںیمہنایپرکف،ولوگںےنرعضیکاےاہللےکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسمہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرپرقابؿ،
ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اجےتن ںی ہک ڑکلی اک الھٹک ایک وہات ےہ؟ لپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں ڑکلی وک ادنر ےس
وھکدےتیلںیاےسالھٹکےتہکںیافردکفیکوتینبافرزبسڑھگےںیمیھبہنایپرکفاہںڑمچےےکربنتںیمسجاکہنمڈرفیےسابدنھ
دایاجاتےہ۔
رافی  :دمحمنباکبررصبی،اعمصانبرججی،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبرقہع،اوبرضنہ،اوبدیعسدخری

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

وتدیحفراستلیکوگایہیکرطػدوعتدانیافراالسؾےکاراکؿاکایبؿ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
وتدیحفراستلیکوگایہیکرطػدوعتدانیافراالسؾےکاراکؿاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 124

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢و٘يي ،ابوبْک ،و٘يي ،زَکیا ،اب ٦اَحاٗ ،یحٌي ب ٦وبساهَّلل ب٦
ظيفی ،ابی ٠ىبس ،اب ٦وباس٠ ،ىاذ ب ٦جب ،ٞابوبْک ،و٘يي ،اب ٦وباس

َکیَّا َِ
َکیِِٕ َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢جٔ١ي ّىا َو َِ ٦و٘ٔي ٕي َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِ ٦ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ

س َو َِ ٠ُ ٦ىاذ ٔ بِ َٔ ٦ج َب َٕٔ ٞا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ
بِ ٔ ٦إ ٔ َِ َح َٖ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي یَ ِحٌ َي بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦ظ ِيف ٕٓٔی َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠ى َب ٕس َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ک َتأتِ ٔی َٔ ِو ّ٠ا ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔٞ
ُربَّ َ١ا َٔا ََ ٟو٘ٔي ْي َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س أَ ََّ ٠ُ ٧ىاذّا َٔا ََ ٟب َى َثىٔي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإَٔ َّ ٤
ک َِأ َ ِوُ ١ِ ٔ ٝض ِ ٢أَ َّ ٧اهَّللَ ا َِِّ َ َْ َؿ َوَِ ٝيض ٔ ِ٢
اب َِا ِزوُ ُض ِ ٢إلٔ َی َش َضا َزة ٔ أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوأَنِّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َِإ ٔ ِ ٧ص ُِ ٢أَـَاوُوا َ ٔ ٜذَ ٔ ٜ
ا ِل َٔ ٙت ٔ
َخ َِ ١س َظََ ٝوا ٕ
ک َِأ َ ِوُ ١ِ ٔ ٝض ِ ٢أَ َّ ٧اهَّللَ ا َََِِّْ َؿ َوَِ ٝيض ٔ َِ ٢ظ َس َٔ ّة تُ ِؤ َخ ُذ ٔ ٦ِ ٠أٌََِ ٔ ٥يائ ٔض ٔ ِ٢
ت فٔی کُ ِّٞیَ ِوَ ٕ ٣وَِ ٜي َٕ ٝة َِإ ٔ ِ ٧ص ُِ ٢أَـَاوُوا َ ٔ ٜذَ ٔ ٜ
َّ
اب
ک َِإٔیَّ َ
ُقائ ٔض ٔ َِِ ٢إ ٔ ِ ٧ص ُِ ٢أَـَا ُووا َ ٔ ٜذَ ٔ ٜ
َکائ َٔ ٢أَ َِ ٠وأٜض ٔ َِ ٢وات ٖٔ َز ِو َو َة ا ِ١َ ٜمِ ُٝوَِ ٔ ٣إُٔ َّ ٤ط َِ ٜي َس بَ ِي ََ ٥ضا َوبَي ِ َن اهَّللٔ ح ٔ َح ْ
اک َو َ َ
ََِّ ُ َْ ُّز فٔی ُِ َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،اوبرکب ،فعیک ،زرکای ،انب ااحسؼ ،ییحی نب دبعاہلل نب یفیص ،ایب دبعم ،انب
ابعس،اعمذنبلبج،اوبرکب،فعیک،انبابعسےسرفاتیےہہکرضحتاعمذنبلبجریضاہللاعتٰیلہنع ےنرفامایہکےھجمروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےننمیاکاحمکانبرکاجیھبافررفامایمتالہاتکبےکھچکولوگںےکاپساجرےہوہےلہپمتاںیہناسابت
یکدوعتدانیہکفہوگایہدںیہکاہللاعتیلےکوساوکیئوبعمدںیہنافرےبکشںیماہللاکروسؽوہںارگ فہاسوکامؿںیلوتاںیہن
اتبؤہکاہللاعتیلےندؿراتںیماپچنامنزںیاؿرپرفضرفامیئںیارگفہاسوکیھبامؿںیلوتاؿوکاتبؤہکاہللاعتیلےناؿرپزوکة
رفضیکےہوجدفتلدنمفںےسےلرکایہنےکسلفمہقبطںیممیسقتیکاجےئیگابارگفہاسوکیھبامؿںیلوتمتاؿاکرتہبنی

امؽرہسگہنانیلافرولظمؾیکدبداعےسڈرانویکہکنولظمںیکدبداعافراہللاعتیلےکدرایمؿوکیئرپدہںیہن۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ااحسؼنباربامیہ،فعیک،اوبرکب،فعیک،زرکای،انبااحسؼ،ییحینبدبعاہللنبیفیص،ایبدبعم،
انبابعس،اعمذنبلبج،اوبرکب،فعیک،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وتدیحفراستلیکوگایہیکرطػدوعتدانیافراالسؾےکاراکؿاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 125

راوی  :اب ٦ابی و١ز ،بَّش ب ٦اَٜسی ،زَکیاب ٦اَحاٗ ،ح ،وبس ب ٦ح١يس ،ابوواظ ،٢زَکیا ب ٦اَحاٗ ،یحٌي ب ٦وبساهَّلل ب٦
ظيفی ،ابی ٠ىبس ،اب ٦وباس

اظ َٕ ٢و ِ٦
َکیَّا ُِ بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ ح و َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو ٔ
َّش بِ ُٔ َّ ٦
اَٜس ِّی َح َّسث َ َ٥ا َز َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا بٔ ِ ُ
س أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َکیَّا َِ بِ ٔ ٦إ ٔ َِ َح َٖ َو ِ ٦یَ ِحٌَي بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦ظ ِيف ٕٓٔی َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠ى َب ٕس َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َز َ ٔ
ک ََ َتأتِ ٔی َٔ ِو ّ٠ا بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َو٘ٔي ٕي
َب َى َث َُ ٠ىاذّا إلٔ َی ا َِ ٜي ََٕ َِ ٦ٔ ١ا َ ٟإَٔ َّ ٤
انب ایب رمع ،رشب نب ارسلی ،زرکاینب ااحسؼ ،ح ،دبع نب دیمح ،اوباعمص ،زرکای نب ااحسؼ ،ییحی نب دبعاہلل نب یفیص ،ایب دبعم ،انب
ابعس ےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرضحتاعمذریضاہلل اعتٰیلہنعوک نمیاکاحمک انبرک اجیھب ابیقدحثی
فیہےہوجافرپسگریےہرصػدنساکرفؼےہ۔
رافی  :انبایبرمع،رشبنبارسلی،زرکاینبااحسؼ،ح،دبعنبدیمح،اوباعمص،زرکاینبااحسؼ،ییحینبدبعاہللنبیفیص،ایبدبعم،
انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وتدیحفراستلیکوگایہیکرطػدوعتدانیافراالسؾےکاراکؿاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :ا٠يہ ب ٦بسفا ٣ويشي ،یزیس ب ٦زریي ،روح يىىي ابٔ ٦اَ ،٢اَ١اوي ٞب ٦ا٠يہ ،یحٌي ب ٦وبساهَّلل ظيفی ،ابی ٠ىبس،
اب ٦وباس

َح َّسثَ َ٥ا أ ُ ََّ ٠ي ُة بِ ُ ٦بٔ ِس َف َا ٣ا َِ ٜى ِيش ُّٔي َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َر ِو ْح َوص َُو ابِ ُ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢و ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ ٔ ٦أ ُ ََّ ٠ي َة َو َِ ٦ی ِحٌَي
س أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ١َّ َٜ ٢َ ٝا َب َى َث َُ ٠ىاذّا إلٔ َی ا َِ ٜي َ٦ٔ ١
بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦ظ ِيف ٕٓٔی َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠ى َب ٕس َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ

ک َت ِٕ َس َُ ٣ول َی َٔ ِوٕ ٣أَ ِص َٔ ٔ ٘ ٞت ٕ ُ َ
ُع ُِوا اهَّللَ َِأ َ ِخبِْٔص ُِ ٢أَ َّ ٧اهَّللَ
َٔا َ ٟإَٔ َّ ٤
اب ََِِ ٝي ٦ِ ٙأ َّو َ٠َ ٟا َت ِس ُووص ُِ ٢إَِٔ ٜيطٔ و َٔبا َزةُ اهَّللٔ َوزَّ َو َج ََِّ ٞإٔذَا َ َ
َف َؿ َوَِ ٝيض ٔ َِ ٢خ َِ ١س َظََ ٝوا ٕ
َف َؿ َوَِ ٝيض ٔ َِ ٢زکَا ّة تُ ِؤ َخ ُذ ٔ ٦ِ ٠أٌََِ ٔ ٥يائ ٔض ٔ ِ٢
ت فٔی یَ ِو ٔ٠ض ٔ َِ ٢وَِ ٜي َٝت ٔض ٔ َِِ ٢إٔذَا ِ ََىُٝوا َِأ َ ِخب ٔ ِْص ُِ ٢أَ َّ ٧اهَّللَ َٔ ِس ََ
ََ
َّ
َکائ َٔ ٢أَ َِ ٠وأٜض ٔ ِ٢
ُقائ ٔض ٔ َِِ ٢إٔذَا أَـَاوُوا ب ٔ َضا َِد ُِذ ُٔ ٥ِ ٠ض َِ ٢و َت َوٗ َ َ
ََِّ ُ َْ ُّز َول َی ُِ َ َ
عن ث
اہیمنباطسبؾ شی،سیدینبزرعی،رفحینعیانباقمس،اامسلیعنباہیم،ییحینبدبعاہللیفیص،ایبدبعم،انبابعسےسرفاتیےہ
ہکروسؽا ہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنبجرضحتاعمذریضاہللاعتٰیلہنعوکنمیوکاحمکانبرکاجیھبوترفامایمتالہاتکبیکوقؾیک
رطػ اج رےہ وہےلہپ مت اںیہناس زیچیک دوعت دانی ہک ابعدت رصػ اہلل اعتیلیک رکںی ارگ فہ وتدیح اک ارقاررکںیل وت اؿ وک اتبان ہک
اہلل اعت یل ےندؿ رات ںیم اپچنامنزںی رفض رفامیئ ںی ارگ فہ اسیک یھب ک لیمرکےن ںیگل وت اؿ وک اتبان ہک اہلل اعتیل ےن اؿ رپ زوکة
رفضیکےہوجدفتلدنمولوگںےسےل رکایہنےک اتحموجںوکدیاجےئیگابارگفہ ہ ابتیھبامؿ ںیلوت اؿ ےسفوصؽ رکان
رگماؿےکایلعدرہجےکامؽےسرپزیہر انھ۔
عن ث
رافی  :اہیمنباطسبؾ شی،سیدینبزرعی،رفحینعیانباقمس،اامسلیعنباہیم،ییحینبدبعاہللیفیص،ایبدبعم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےسیولوگںےساتقؽاکمکحاہیںہکفہالا ہاالاہللںیہک...

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اےسیولوگںےساتقؽاکمکحاہیںہکفہالا ہاالاہللںیہک

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث بَ ٦ىيس ،وٕي ،ٞزہزی ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ،وتبہ ب٠ ٦سىوز ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ُث بِ ُِ ََ ٦ى ٕس َو ِ ٦وُ َٕ ِي َٕ ٞو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٦وت ِ َب َة بِ ٔ٦
َف ٔ٦ِ ٠
َِ ٠س ُىوز ٕ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َ١َّ َٜ ٟا تُ ُوف ِّ َی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوا َِ ُت ِدَ ٔ ٝ
َف ََ َ َ٘ ٦ِ ٠
ْ أَبُو بَ ِْکٕ َب ِى َس ُظ َو َ٘ َ َ
اس َو َٔ ِس َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأ ُ ٔ٠زِ ُت أَ ِ ٧أ ُ َٔات ٔ َٞ
ا َِ ٜى َز ٔب َٔا َ ٟوُ َ١زُ بِ ُ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
ْ ُت َٕات ٔ ُ
اب ٔلَبٔی بَ ِْکٕ َ٘ ِي َ
 ٞاَ ٥َّ ٜ
اس َحًَّي َي ُٕوُٜوا َِل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ ِ َََٔ ٦ِ ١ا َِ ٟلَ إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َِ َٕ ِس َو َع َ٠ٔ ٢ىِّي َ٠ا َُ ٜط َو َن ِّ َس ُط إ ٔ َِّل ب ٔ َح ِّٕطٔ َوح َٔساب ُ ُط َول َی اهَّللٔ َِ َٕا َ ٟأَبُو
اَ ٥َّ ٜ
َف َٗ بَي ِ َن اٜعَّ ََلة ٔ َواٜزَّکَاة ٔ َِإ ٔ َّ ٧اٜزَّکَا َة َح ُّٖ ا ِ١َ ٜا َٔ ٟواهَّللٔ َِ ٜو َُ ٥َ ٠ىونٔی و ٔ َٕ ّاِل کَاُ ٤وا یُ َؤ ُّزوَ٤طُ إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
بَ ِْکٕ َواهَّللٔ َل ُ َٔاتَّٔ َ ٦ِ ٠َ َّ٦َٝ
َش َح َظ ِس َر
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َٜ ٢َ ٝا َت ُِ ٝت ُض َِ ٢ول َی َٔ ٥ِ ٠ىطٔ َِ َٕا َ ٟوُ َ١زُ بِ ُ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اب ِ ََواهَّللٔ َ٠ا ص َُو إ ٔ َِّل أَ َِ ٧رأَیِ ُت اهَّللَ َوزَّ َو َج َِّ َٔ ٞس َ َ
أَبٔی بَ ِْکٕ َ ٔ ِٕٝ ٔ ٜتا ََٔ ِ ٟى َزِ ُِت أَُ َّ ٤ط ا َِ ٜح ُّٖ

ہبیتقنبدیعس،ثیلنبدیعس،لیقع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،ہبتعنبوعسمد،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہ فملس ےن بج فافت اپیئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک دعب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہفیلخ انبےئ ےئگ افر الہ
رعب ںیم ےس  ںیہن اکرف وہان اھت فہ اکرف وہ ےئگ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ ےک الخػ االعؿ گنج ایک وت رضحت رمع
افرفؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک لپ اؿ ولوگں ےس سک رطح گنج رکےت ںی
ہکبج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفام دای اھت ہک ےھجم ولوگں ےس زلےن اک مکح اس فتق کت وہا ےہ ہک فہ َل اِہٰل ا ِ َّل اہلل ےک
اقلئوہاجںیئسپوجصخش َلاِہٰلا ِ َّلاہللاکاقلئوہ اجےئاگفہھجمےساانپاجؿفامؽاچبےلاگاہںقحرپرضفراسےکاجؿفامؽےس
رعتض ایک اجےئ اگ ابیق اس اک اسحب اہلل اعتیل رپ ےہ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وجاب ںیم اراشد رفامای اہلل یک مسق ںیم
رضفراسصخشےساتقؽرکفںاگوجامنزافرزوکةیکرفتیضںیم رفؼاجاتنےہویکہکنسجرطحامنزمسجاکقحےہایسرطحزوکة
امؽاکقحےہاہللیکمسقارگفہولگا کریسدےنیےسیھبااکنررکںیےگوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکزامےنںیمدای
رکےتےھتافرےھجمہندںی ےگوتںیمرضفراؿےسگنجرکفںاگ،رضحترمعریضا ہللاعتٰیلہنعےنرفامایاہللیکمسقبجںیمےن

داھکیہکاہللاعتیلےنرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعاکہنیسرمدتفںےسگنجرکےنےک ےئاشکدہرکدایےہوت ںیمیھبھجمسایگ
ہکیہیابتقحےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلنبدیعس،لیقع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،ہبتعنبوعسمد،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اےسیولوگںےساتقؽاکمکحاہیںہکفہالا ہاالاہللںیہک

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :ابوـاہزِ ،حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اح١س ب ٦ويسي ،اح١س ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َّ
ِخا ٔ ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی
اٜفاصٔز ٔ َو َ ِ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوأَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦و َٔيسي َٔا َ ٟأَ ِح َُ ١س َح َّسثَ َ٥ا و َٔا َِ ٟاْل َ َ
اب َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ََىٔي ُس بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة أَ ِخب َ َْ ُظ أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َٟ
یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ

اس َحًَّي َي ُٕوُٜوا َِل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َِ ََٔ ٦ِ ١ا ََِ ٟل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َو َع َ٠ٔ ٢ىِّي َ٠ا َُ ٜط َو َنّ َِس ُط إ ٔ َِّل ب ٔ َح ِّٕطٔ َوح َٔساب ُ ُط َول َی
أ ُ ِٔ ٠ز ُت أَ ِ ٧أ ُ َٔات ٔ َ ٞاَ ٥َّ ٜ
اهَّللٔ
اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی ،ادمح نب یسیع ،ادمح ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ےھجم ولوگں ےس اس فتق کت زلےن اک مکح ےہ اہیں کت ہک َل اِہٰل ا ِ َّل اہلل ےک اقلئ وہ اجںیئ وج
صخش َلاِہٰلا ِ َّلاہللاکاقلئوہاجےئفہھجمےساانپامؽافراینپاجؿوفحمظرکےاگنکیلقحرپاسےکاجؿفامؽےسرعتضایکاجےئ
اگابیقاساکاسحباہللاعتیلےکذہمےہ۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی،ادمحنبیسیع،ادمح،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اےسیولوگںےساتقؽاکمکحاہیںہکفہالا ہاالاہللںیہک

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 129

راوی  :اح١س ب ٦وبسہ اٜؽيي ،وبساٜىزیز (زراورزی) وَلء ،ح ،ا٠يہ ب ٦بسفا ٣یزیس ب ٦زریي ،روح ،وَلء ب ٦وبساٜزح٦١
ب ٦يىٕوب

ِ ح و َح َّسثَ َ٥ا أ ُ ََّ ٠ي ُة بِ ُ ٦بٔ ِس َف َاَ ٣و َّ
اٜؽي ُِّّي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َي ِىىٔي َّ
َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِب َس َة َّ
اُِ ّٜٝن
اٜس َرا َو ِرز ٔ َّی َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ

وب َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
َُ ٜط َح َّسث َ َ٥ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َر ِو ْح َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
ِ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦ي ِى ُٕ َ
اس َحًَّي َي ِص َض ُسوا أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َویُ ِؤ ُٔ٥٠وا بٔی َوب ٔ َ١ا ٔجئ ُِت بٔطٔ َِإٔذَا ِ ََىُٝوا
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأ ُ ِٔ ٠ز ُت أَ ِ ٧أ ُ َٔات ٔ َ ٞاَ ٥َّ ٜ
ک َو َع ُ١وا ٔ٠ىِّي ز ٔ َ٠ائ َ ُض َِ ٢وأَ َِ ٠وا َُ ٜض ِ ٢إ ٔ َِّل ب ٔ َح ِّٕ َضا َوح َٔساب ُ ُض َِ ٢ول َی اهَّللٔ
ذََ ٔ ٜ
ادمح نب دبعہ الص ییی ،دبعازعلسی (درافردی) العء ،ح ،اہیم نب اطسبؾ سیدی نب زرعی ،رفح ،العء نب دبعارلنمح نب وقعیب ،اےنپفادل

ےس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن اراشد رفامای ےھجم ولوگں ےس زلےن اک مکح اس فتق کت ےہ
ہکفہ َلاِہٰلا ِ َّلاہللیکوگایہدےنیںیگلافرریمےاؿامتؾا ماؾرپاامیؿےللںیئوجںیماہللاعتیلیکرطػےسالایوہںارگفہااسی
رکںیل وت ھجم ےس اینپ اجؿفامؽ وفحمظرکںیل ےگاہں قح رپ اؿیک اجؿفامؽ ےس رعتض ایک اجےئ اگ ابیق اؿ اک اسحب اہلل اعتیل ےک
ذہمےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعہالص ییی،دبعازعلسی(درافردی)العء،ح،اہیمنباطسبؾسیدینبزرعی،رفح،العءنبدبعارلنمحنبوقعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اےسیولوگںےساتقؽاکمکحاہیںہکفہالا ہاالاہللںیہک

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 130

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حّغ بٌ ٦ياث ،او١ض ،ابی َّيا ،٧جابز ،ابوظاٜح ،ابوہزیزہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َحّ ُِغ بِ َُ ٌٔ ٦ي ٕ
اَ ٧و َِ ٦جابٔز ٕ َو َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اث َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َُّ َِي َ
اس بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ابِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َٔ َاِل َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأ ُ ِٔ ٠ز ُت أَ ِ ٧أ ُ َٔات ٔ َ ٞاَ ٥َّ ٜ

اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اشمع،ایبایفسؿ،اجرب،اوباصحل،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنرفامایہکےھجممکحدایایگ ےہہکںیمولوگںےساتقؽ رکفںابیقدحثیایسرطح ےہوجسگریکچےہرصػاافلظاک رفؼےہابیق
وہفمؾیہیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اشمع،ایبایفسؿ،اجرب،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اےسیولوگںےساتقؽاکمکحاہیںہکفہالا ہاالاہللںیہک

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 131

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،ح٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜزح ٦١يىىي اب٠ ٦ہسیَّ ،يا ،٧ابی اٜزبيْ ،جابز

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜزَّ ِح ََ ٦ٔ ١ي ِىىٔي ابِ َِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی َٔ َاِل
َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
اس َحًَّي
َجٔ١ي ّىا َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأ ُ ِٔ ٠ز ُت أَ ِ ٧أ ُ َٔات ٔ َ ٞاَ ٥َّ ٜ
َّ
َّ
َّ
ُ
َ
ْقأَ إٔ١َ َّ ٤ا أََ ِ ٤ت
َي ُٕوُٜوا َِل إ ٔ ََ ٜط إِٔل اهَّللُ َِإٔذَا َٔاُٜوا َِل إ ٔ ََ ٜط إِٔل اهَّللُ َو َع ُ١وا ٔ٠ىِّي ز ٔ َ٠ائ َ ُض َِ ٢وأ َِ ٠وا َُ ٜض ِ ٢إِٔل ب ٔ َح ِّٕ َضا َوح َٔساب ُ ُض َِ ٢ول َی اهَّللٔ ث ََّ َ ٢

ِّ
َک َِ ٜس َت َوَِ ٝيض ٔ ِ ٢ب ٔ َُ ١س ِي ْٔطٕ
َُ ٠ذ ْ

اوبرکبنبا یبہبیش،فعیک،ح،دمحمنبینثم،دبعارلنمحینعیانبدہمی،ایفسؿ،ایباسلریب،اجربےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل

ہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایےھجمولوگںےسزلےناکاسفتقکتمکحےہہکفہ َلاِہٰلا ِ َّلاہللےکاقلئوہاجںیئارگفہ َلاِہٰلا ِ َّلاہلل
ےکاقلئوہاجںیئےگوتاؿیکاجؿاکامؽھجمےسچباجےئاگاہںقحرپاجؿفامؽےسرعتضایکاجےئاگابیقاؿاکاسحباہللاعتیل
ےک ذہم ےہ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ہ لتی التفت رفامیئ ینعی لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس وت تضحیت رکےن فاےل ںی
لپیلصاہللہیلعفل ہفملساؿرپوکیئدارفن ںیہن۔۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ح،دمحمنبینثم،دبعارلنمحینعیانبدہمی،ایفسؿ،ایباسلریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اےسیولوگںےساتقؽاکمکحاہیںہکفہالا ہاالاہللںیہک

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 132

راوی  :ابوٌسا٠ ٧س١عی٠ ،اٜک ب ٦وبساٜواحس ،وبساٝ١ٜک ب ٦اٜعباح ،شىبہ ،وأس ب٠ ٦ح١س ب ٦زیس ب ٦وبساهَّلل ،اب٦
و١ز

ک بِ َُ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜواحٔسٔ َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُ ٦اٜعَّ بَّاحٔ َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو َِ ٦وأ ٔ ٔس بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ٦
ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١ع ٔ ُّی َ٠اُ ٔ ٜ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ٌ ََّس َ
َزیِ ٔس بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأ ُ ِٔ ٠ز ُت أَ ِ ٧أ ُ َٔات ٔ َٞ
اَّ َ ٥َّ ٜ
ي١وا اٜعَّ ََل َة َویُ ِؤتُوا اٜزَّکَا َة َِإٔذَا ِ ََىُٝوا َو َع ُ١وا ٔ٠ىِّي
اس َحًي َي ِص َض ُسوا أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوأَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َو ُيٕ ٔ ُ

ز ٔ َ٠ائ َ ُض َِ ٢وأَ َِ ٠وا َُ ٜض ِ ٢إ ٔ َِّل ب ٔ َح ِّٕ َضا َوح َٔساب ُ ُض َِ ٢ول َی اهَّللٔ

مش
اوباسغؿ معی ،امکل نب دبعاولادح ،دبعاکلمل نب اابصلح ،ہبعش ،فادق نب دمحم نب زدی نب دبع اہلل ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایہکےھجم ولوگںےساسفتقکتزلےن اکمکحےہہک فہ َل اِہٰلا ِ َّلاہلل افر دمحمروسؽ
اہللیکوگایہدےنیںیگل افر امنزاقمئرکےنںیگل افرزوکۃادارکےنںیگلارگفہااسی رکںیےگوتھجمےساینپاجؿافر اانپامؽاچبںیل
ےگاہںقحرپاجؿفامؽےسرعتضایکاجےئاگابیقاؿےکدؽیکاحتلاکاسحباہللاعتیلےکذہمےہ۔

مش
رافی  :اوباسغؿ معی،امکلنبدبعاولادح،دبعاکلملنباابصلح،ہبعش،فادقنبدمحمنبزدینبدبعاہلل،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اےسیولوگںےساتقؽاکمکحاہیںہکفہالا ہاالاہللںیہک

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 133

راوی َ :ویس بَ ٦ىيس ،اب ٦ابی و١ز٠ ،زوا ،٧ابو٠اٜک

َح َّسثَ َ٥ا َُ َویِ ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ز َوا َُ ٧ي ِىَ ٔ ٥يا ٔ ٧ا َِّ ٜزَار َّٔی َو ِ ٦أَبٔی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َٟ
َّ
َّ
َّ
ِح َ٠َ ٣ا ُُ ٜط َو َز ُُ ٠ط َوح َٔسابُطُ َول َی اهَّللٔ
َف ب ٔ َ١ا ي ُِى َب ُس ُٔ ٦ِ ٠زو ٔ ٧اهَّللٔ َ ُ
اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ُٕو َُٔ ٦ِ ٠َ ٟا ََِ ٟل إ ٔ ََ ٜط إِٔل اهَّللُ َو َ٘ َ َ
وسدینبدیعس،انبایبرمع،رمفاؿ،اوبامکل،اےنپفادلےسرفاتیرکےتںیرفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ہ
رفامےتوہےئانسہکسجےن َلاِہٰلا ِ َّلاہللاہکافراہللاعتیلےکوساءافرزیچفںیکرپشتساکااکنررکدایاساکاجؿفامؽوفحمظوہایگابیق
اؿےکدؽیکاحتلاکاسحباہللاعتیلےکذہمےہ۔
رافی  :وسدینبدیعس،انبایبرمع،رمفاؿ،اوبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اےسیولوگںےساتقؽاکمکحاہیںہکفہالا ہاالاہللںیہک

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 134

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوخاٜس اِلح١ز ،ح ،زہيْ بِ ٦حب ،یزیس ب ٦ہارو ،٧ابو٠اٜک

وَ ٔ ٧لَکص َُ١ا َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦صَ ُ
ار َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َخإ ٔ ٜس الِ َ ِح َ١زُ ح َو َح َّسثَٔ٥يطٔ ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّ
َّ
ََک ب ِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أ ٥َّ ٜي َّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٦ِ ٠َ ٟو َّح َس اهَّللَ ث ُ َّ ٢ذ َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلاالرمح،ح،زریہنبرحب،سیدینباہرفؿ،اوبامکل،اےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہکاوہنںےنروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ہرفامےتوہےئانسہکسجےناہللاعتیلوکا کامانرھپاسےکدعبذموکرہابالدحثیایبؿیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلاالرمح،ح،زریہنبرحب،سیدینباہرفؿ،اوبامکل
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومتےکفتقزنعاکاعملاطریوہےنےسےلہپےلہپاالسؾاقلبوبقؽےہافررشموکںےکؽ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
ومتےکفتقزنعاکاعملاطریوہےنےسےلہپےلہپاالسؾاقلبوبقؽ ےہافررشموکںےک ےئداعےئرفغمتاجزئںیہنافریرکرپرمےنفاالدفزیخےہوکیئفہلیس
اسےکاکؾہنلےئاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 135

راوی ِ :حٝ٠ة ب ٦یحٌي ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ

اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ََىٔي ُس بِ ُ٦
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي اُّ ٜتحٔي ٔي ُّي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
َّض ِت أَبَا ـَا ِٕٜٔا َِ ٜوَِاةُ َجائ َ ُط َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝو َج َس و ٔ َِ ٥س ُظ أَبَا َج ِض َٕ ٞو َو ِب َس
ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َ١َّ َٜ ٟا َح َ َ

َک ب ٔ َضا و ٔ َِ ٥س اهَّللٔ
اهَّللٔ بِ َ ٦أَبٔی أ ُ ََّ ٠ي َة بِ ٔ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝیا َو َِِّ ِٞ ُٔ ٢ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ کَّ ١َ ٔ ٝة أَ ِش َض ُس َ ٜ

َِ َٕا َ ٟأَبُو َج ِض َٕ ٞو َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦أَبٔی أ ُ ََّ ٠ي َة یَا أَبَا ـَا ِٕٜٔأَ َتزٌِ َُِ َو ِٔ َّٝ ٠ٔ ٦ة َو ِب ٔس ا َِّ ١ُ ٜفَ ٢َِ َِٝ ِٔ ٔ ٝیزَ َِ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َّ
آِخ َ٠ا ک َ َُّ ١َ ٝض ِ ٢ص َُو َول َی َّٔٝ ٠ةٔ َو ِب ٔس ا َِّ ١ُ ٜفَ ِٔ ٔ ٝوأَبَی أَ ِ٧
َو ََ ََّ ٢َ ٝي ِىز ٔ ُؼ َضا َوَِ ٝيطٔ َويُىٔي ُس َُ ٜط ت ٔ َِ ٝ
ک ا َِٕ ١َ ٜا ََ ٜة َحًي َٔا َ ٟأَبُو ـَاَ ٔ ِٕٔ ٜ
َّ
َّ
َّ
ک َِأَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ َوزَّ َو َج َّٞ
َک َ٠ا  ٢َِ ٜأَُ ِ ٤ط َو َِ ٥
َف ََّ ٜ ٧
َي ُٕو ََِ ٟل إ ٔ ََ ٜط إِٔل اهَّللُ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأَ َ٠ا َواهَّللٔ َلَ َِ َت ٍِ ٔ َ
اب ا َِ ٜح ٔح ٔي٢
أ ٥َّ ٜٝٔ ٧ي ِّي َو َّأ ٜذ َ
َفوا ٔ ِ ١ُِ ٜٝٔ
َ٠ا ک َ َ
َّش٘ٔي َن َوَِ ٜو کَاُ ٤وا أُولٔی ُ ِْقبَی ٔ ٦ِ ٠بَ ِى ٔس َ٠ا َت َبي َّ َن َُ ٜض ِ ٢أَُ َّ ٤ض ِ ٢أَ ِظ َح ُ
ی ٦آ َُ٥٠وا أَ َِ ٧ي ِس َت ٍِ ٔ ُ

ک ِلَ َت ِضسٔی َ ٦ِ ٠أَ ِحب َ ِب َت َو َل َّ٦ٔٙاهَّللَ یَ ِضسٔی َ٦ِ ٠
َوأَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ َت َىال َی فٔی أَبٔی ـَإَ َِ ِٕٜٔا ََ ٔ ٜ ٟز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإَٔ َّ ٤
ی٦
َيصَ ا ُِ َوص َُو أَ ِو َ ٢ُ ٝبٔا ِِ ١ُ ٜض َت ٔس َ
رحملةنبییحی،دبعاہللنب فبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،اےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہکبجاوباطبلیکفافتاک
فتق رقبیلایوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساؿےکاپسرشتفیالےئوتاوبلہجافردبعاہللنباہیمنبریغمہوکاؿےکاپس
وموجد اپای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اے اچچ َل اِہٰل ا ِ َّل اہلل اک ہملک ہہک دف ںیم اہلل اعتیل ےک اسےنم اس یک وگایہ
دفں اگ اوبلہج افر انب اہیم ےنہک ےگل ایک مت دبعابلطمل ےک دنی ےس رھپ رےہ وہ؟ رگم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابرابر ہملک
وتدیحاےنپ اچچاوباطبل ےک اسےنمشیپرکےترےہ افر یہی ابتدرھاےترےہابآلرخاوباطبلےن َلاِہٰلا ِ َّلاہللےنہک ےسااکنررکدای
افر لرخی اافلظ  ہ ےہک ہک ںیم دبعابلطمل ےک دنی رپ وہں ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج کت ےھجم رفاک ںیہن
اجےئ اگ ںیم وت ربارب داعےئ رفغمت رکات روہں اگ اس رپ اہلل اعتیل ےن لتی َ(ا َک َؿ لِنَ ِیی ِ ّی َف َّ ِ
النیَ ا َ ُرموا) انزؽ رفامیئ یبن یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسافرومونمںےک ےئ ہابتانمبسںیہنہکرشموکںےک ےئرفغمتیکداعرکںیارگہچفہرہتشداروہںہکبجاؿرپ ہ
اظرہوہایگوہہکفہدفزیخںیافراہللاعتیلےناوباطبلےکابرےںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاطخبرفامےتوہےئ ہ
لتی انزؽ رفامیئ (ا ِ َ َت
َح) ینعی ےب کش وت یداتی ںیہن رک اتکس ےسج وت اچےہ نکیل اہلل اعتیل یداتی رکات ےہ ےسج
ن َل ھڈِی نَم ا َی ی َ
ّ َ
اچےہافرفہیداتیفاولںوکوخباجاتنےہ۔
رافی  :رحملةنبییحی،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ومتےکفتقزنعاکاعملاطریوہےنےسےلہپےلہپاالسؾاقلبوبقؽےہافررشموکںےک ےئداعےئرفغمتاجزئںیہنافریرکرپرمےنفاالدفزیخےہوکیئفہلیس
اسےکاکؾہنلےئاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 136

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ح ،حس ٦اٜحٝوانی ،وبس ب ٦ح١يس ،يىٕوب يىىي اب ٦ابزاہي٢

بَ ٦ىس

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔ َاِل أَ ِخبَََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخبَََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز ح و َح َّسثَ َ٥ا َح َس ْ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َو َو ِب ُس بِ ُ٦
وب َوص َُو ابِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
ُح َِ ١ي ٕس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ

َ
ِٔ ٠ث َُ ٝط ٌَي ِ َْ أَ ََّ ٧حس َ
َک ِاْل َی َتي ِ ٔن َو َٔا َ ٟفٔی َحسٔیثٔطٔ َو َي ُىو َزا ٔ ٧فٔی
ٔیث َظإ ٔ ٜح اَ ِ ٤ت َهی و ٔ َِ ٥س َٔ ِؤٜطٔ َِأِ٤زَ َ ٟاهَّللُ َوزَّ َو َج َّٔ ِ ٞيطٔ َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
اَ ٧ص ٔذظ ٔا ِٜکَ١َ ٔ ٝةٔ َِ ٢َِ ٝیَزَ َاِل بٔطٔ
تَٔ ٝ
ِک ا َِٕ ١َ ٜا َٔ ٜة َوفٔی َحسٔیثٔ َِ ٠ى َ١ز ٕ َ٠ک َ َ

ا احسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،ح ،نسح ااولحاین ،دبع نب دیمح ،وقعیب ینعی انب اربامیہ نب دعس ،اےنپ فادلےس،
اصحل،زرہیےنایہندنسفںےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکےہرگماسرفاتیںیمدفونںلایتاکذترکہںیہنےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،ح،نسحااولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبینعیانباربامیہنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ومتےکفتقزنعاکاعملاطریوہےنےسےلہپےلہپاالسؾاقلبوبقؽ ےہافررشموکںےک ےئداعےئرفغمتاجزئںیہنافریرکرپرمےنفاالدفزیخےہوکیئفہلیس
اسےکاکؾہنلےئاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 137

راوی ٠ :ح١س ب ٦وباز ،اب ٦ابی و١ز٠ ،زوا ،٧یزیس يىىي اب٘ ٦يسا ،٧ابو٘يسا ،٧ابوحاز ،٣ابوہزیزہ

اَ ٧و ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦وبَّاز ٕ َوابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ز َوا َُ ٧و َِ ٦یز ٔ َ
یس َوص َُو ابِ ُِ َ٘ ٦ي َس َ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ ٜ ٢َ ٝى ِّ١طٔ و ٔ َِ ٥س ا ِِ ١َ ٜو ٔ
ک ِلَ
ک ب ٔ َضا یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َِأبََی َِأَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ إَٔ َّ ٤
ت ُٔ َِِ ٞل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ أَ ِش َض ُس ََ ٜ

َت ِضسٔی َ ٦ِ ٠أَ ِحب َ ِب َت ِاْلیَ َة

دمحمنبابعد،انبایبرمع،رمفاؿ،سیدیینعیانباسیکؿ،اوباسیکؿ،اوباحزؾ،اوبرہریہےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ےن اےنپ اچچ ےس اؿ یک ومت ےک فتق رفامای َل اِہٰل ا ِ َّل اہلل ہہک دف ںیم ایقتم ےک دؿ اس یک وگایہ دے دفں اگ اوباطبل ےن

ااکنررکدای اس رپاہللاعتیل ےن لتی (ا ِ َ َت
َح)انزؽرفامیئ ینعیےب کش وتیداتی ںیہن رکاتکس ےسجوتاچےہنکیل
ن َل ھڈِی نَم ا َی ی َ
ّ َ
اہللیداتیرکاتےہےسجاچےہافرفہیداتیفاولںوکوخباجاتنےہ۔
رافی  :دمحمنبابعد،انبایبرمع،رمفاؿ،سیدیینعیانباسیکؿ،اوباسیکؿ،اوباحزؾ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ومتےکفتقزنعاکاعملاطریوہےنےسےلہپےلہپاالسؾاقلبوبقؽےہافررشموکںےک ےئداعےئرفغمتاجزئںیہنافریرکرپرمےنفاالدفزیخےہوکیئفہلیس
اسےکاکؾہنلےئاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 138

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ٢ب٠ ٦ي١و ،٧یحٌي بَ ٦ىيس ،یزیس ب٘ ٦يسا ،٧ابوحاز ٣اشحعی ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧و ِ ٦أَبٔی َحازٔ ٕ ٣الِ َ ِش َحع ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات ٔٔ ٢بِ ِٔ ٠َ ٦ي ُ١و َٕ ٧ح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ ُِ َ٘ ٦ي َس َ
ک ب ٔ َضا یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َٔا ََِ ٜ ٟو َِل أَ ُِ ٧ت َىي ِّ َْنٔی
صُ َزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ ٜ ٢َ ٝى ِّ١طٔ ُٔ َِِ ٞل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ أَ ِش َض ُس ََ ٜ
َ
ک َِل َت ِضسٔی َ ٦ِ ٠أَ ِحب َ ِب َت َو َل َّ٦ٔٙاهَّللَ یَ ِضسٔی
ک َِأَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ إَٔ َّ ٤
ْق ِر ُت ب ٔ َضا َو ِي ََ ٥
و ٧إٔ١َ َّ ٤ا َح َُ َٝ ١ط َول َی ذََ ٔ ٜ
ْقیِ ْض َي ُٕوَ ُٜ
ک ا َِ ٜحزَ ًُ َل ِ َ
َُ
ََ ٦ِ ٠يصَ ا ُِ
دمحمنباحمتنبومیمؿ،ییحی نبدیعس،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾایعجش،اوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےناےنپاچچےسرفامای َلاِہٰلا ِ َّلاہللہہکدفوتںیمایقتمےکدؿاسیکوگایہدےدفںاگاوباطبلےنوجابںیم
اہکرقشیےھجم دبانؾرکںیےگ افرںیہک ےگہکاوباطبل ےنڈرےکامرےااسیایکارگ ہ ابتہنوہیتوت ںیمہملکڑپھرکلپیلص اہلل
ث
ہیلعفل ہفملسیکلںیھکن ڈنھٹیرکداتیایسرپاہللاعتیلےنلتیرکہمی(ا ِ َ َت
َح َفلرک ِ َّناہلل َتھڈِینَم َ َا َء)انزؽ
ن َل ھڈِینَم ا َی ی َ
ّ َ
رفامیئینعیےبکشوتیداتیںیہنرکاتکسےسجوتاچےہنکیلاہللیداتیرکاتےہےسجاچےہافرفہیداتیفاولںوکوخباجاتنےہ۔
رافی  :دمحمنباحمتنبومیمؿ،ییحینبدیعس،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾایعجش،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

وجصخشدیقعہوتدیحرپرمےاگفہیعطقوطررپتنجںیمداہ وہاگ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
وجصخشدیقعہوتدیحرپرمےاگفہیعطقوطررپتنجںیمداہ وہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 139

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اَ١اوي ٞب ٦ابزاہي ،٢ابوبْک ،اب ٦وٝيہ ،خاٜس ،وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝح١زا،٧
وث١ا٧

ِح ٕب ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦وُ ََّ ٝي َة َو َِ ٦خإ ٔ ٜس
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ات َوص َُو َي ِى َ٢ُ ٝ
أَ ٧ا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠َ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝ
اَ ٧و ِ ٦وُ ِث ََ ١
َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ِ ٦حُ َِ ١ز َ
أَُ َّ ٤ط ِلَ إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َز َخ َ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،اامسلیع نب اربامیہ ،اوبرکب ،انب ہیلع ،اخدل ،فدیل نب ملسم ،رمحاؿ ،امثعؿ ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایوجصخش َلاِہٰلا ِ َّلاہللاکنیقیرہ ےتوہےئرمےاگفہتنجںیمداہ وہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،اوبرکب،انبہیلع،اخدل،فدیلنبملسم،رمحاؿ،امثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وجصخشدیقعہوتدیحرپرمےاگفہیعطقوطررپتنجںیمداہ وہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 140

راوی ٠ :ح١س ب ٦ابی بْک ٕ٠سمی ،بَّشبّ٠ ٦ؽ ،ٞخاٜس حذاء ،وٜيس ابی بَّش ،ح١زا ،٧حَّضت وث١ا ٧رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّش َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت
َّش بِ ُ ٦ا ََِّ ّ١ُ ٜؽ َٔ ٞح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس ا َِ ٜح َّذا ُِ َو ِ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس أَبٔی بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ ا َِّ َٕ ١ُ ٜسم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا بٔ ِ ُ
اَ ٧ي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُِ ٠ٔ ٟث َُ ٝط ََ َو ّ
اِ
اَ ٧ي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت ُو ِث ََ ١
ُح َِ ١ز َ
دمحمنبایبرکبدقمیم،رشبنبلضفم،اخدلذحاء،فدیلایبرشب،رمحاؿ،رضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعےسایسرطحاکرفامؿروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملساکلقنایکےہرصػاافلظںیمردفدبؽےہبلطمافررتہمجیہیےہ۔
رافی  :دمحمنبایبرکبدقمیم،رشبنبلضفم،اخدلذحاء،فدیلایبرشب،رمحاؿ،رضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وجصخشدیقعہوتدیحرپرمےاگفہیعطقوطررپتنجںیمداہ وہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 141

راوی  :ابوبْک ب ٦نَّض ب ٦ابی اَّ٥ٜض ،ابواَّ٥ٜض ہاش ٢ب ٦إٜاَ ،٢وبيساهَّلل اشحعی٠ ،اٜک بٍ٠ ٦و ،ٟـٝحہ بَّ٠ ٦صٓ،
ابوظاٜح ،ابوہزیزہ

َّض صَا ٔش ُ ٢بِ ُ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ الِ َ ِش َحع ٔ ُّی َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک
َّض َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبُو أ ِ ٥َّ ٜ
َّض بِ ٔ ٦أَبٔی أ ِ ٥َّ ٜ
ْک بِ ُ ٦أ ِ ٥َّ ٜ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

َّص ٕ
بِ َٔ ٍِ ٠ٔ ٦و َٕ ٟو ِ ٦ـَ َِ ٝح َة بِ ِّٔ َ ٠ُ ٦
ٓ َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َٔ ٠سيْ ٕ َٔا َٟ
َح َب ِى ٔؾ َح َ١ائٔٔٝض ٔ َِٔ ٢ا ََٕ َِ ٟا َ ٟوُ َ١زُ َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َِ ٜو َج َِ ١ى َت َ٠ا بَق ٔ َی ٔ ٦ِ ٠أَ ِز َواز ٔا ِِ َٕ ٜؤ ٣
َِ ََٔ ّ٥س ِت أَ ِز َوازُ ا ِِ َٕ ٜؤَ ٔ ٣ا ََ ٟحًَّي َص َّ ٢ب ٔ َٔ ِ ٥

َِ َس َو ِو َت اهَّللَ َوَِ ٝي َضا َٔا َََ َِّ ٟى ََٔ ٞا ََ َِ ٟحا َِ ذُو ا ِٜب ُ ِّْ بٔب ُ ِّْظ ٔ َوذُو اَّ ٜت ِ١ز ٔب ٔ َت ِ١زٔظ ٔ َٔا ََ ٟو َٔا ََ ٠ُ ٟحاص ْٔس َوذُو اَ ٥َّ ٜواة ٔب ٔ ََ ٥وا ُظ ُُِٔ ٝت َو َ٠ا
وَ ٧وَِ ٝيطٔ ا ِ١َ ٜا َِ َٔا َََ ِ ٟس َوا َوَِ ٝي َضا َحًَّي ََْ َ ٠ل ا ِِ َٕ ٜو ُ ٣أَ ِزو ٔ َز َت ُض َِٔ ٢ا ََٕ َِ ٟا َٟ
َّشب ُ َ
کَاُ ٤وا َي ِع َُ ٥ى َ
و ٧بٔاَ ٥َّ ٜوی َٔا َ ٟکَاُ ٤وا یَ ُُّ ١عوُ َ ٤ط َو َي ِ َ
ک أَ ِش َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوأَنِّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َِل َی َِ ٝقی اهَّللَ بٔض ٔ َ١ا َو ِب ْس ٌَي ِ َْ َشا ٕٓک ِ ٔيض ٔ َ١ا إ ٔ َِّل َز َخ َ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة
و ٔ َِ ٥س ذََ ٔ ٜ

اوبرکبنبرضن نبایبارضنل،اوبارضنلاہمشنبااقلمس،دیبعاہلل ایعجش ،امکلنبوغمؽ،ہحلط نبرصمػ،اوباصحل،اوبرہریہےسرفاتی
ےہہکمہا کرفسںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتےھتولوگںےکاپسوجزادراہاھتفہمتخوہایگاہیںکتہکلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملس ےناؿولوگںںیمےسضعبےکافٹنذ حرکےناکارادہرفامایوترضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایک
اے اہلل ےک روسؽ ارگلپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس ولوگں ےکاپس ےس اچب وہ زاد راہ عمج رکںی افر اس رپ داع رفامںیئ اتہک اس ںیم
ربتکوہاجےئ افربس وک افکتیرک اج ےئ،لپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےنااسی یہایک وت سجےکاپسوہیگںےھت فہ وہیگںےلرک
لےئگ افر سج ےک اپس وجھکر یھت فہ وجھکر ےل رک لےئگ افر سج ےک اپس اخیل ایلھٹگں ںیھت فہ اخیل ایلھٹگں ےل رک لای ،ںیم ےن اہک
یلھٹگوکایکرکےتےھت؟اوہنںےنوجابںیماہکہکویلھٹگںوکوچ ےتےھتافراسرپاپینیپایلرکےتےھتابآلرخاسرااسامؿبجعمج
وہایگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسرپداعرفامیئہجیتن ہوہاہکبسولوگںےناےنپاےنپوتہشداونںوکرھبایلاسفتقلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایںیماسابتیکوگایہ داتیوہںہکاہللاعتیلےکوساوکیئوبعمدںیہنافرںیماہللاعتیلاکروسؽ
وہںوجدنبہاہللاعتیلےساؿدفونںابوتںیکاہشدوتںاکنیقیرہ ےتوہےئرمےاگفہرضفرتنجںیمداہ وہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبرضننبایبارضنل،اوبارضنلاہمشنبااقلمس،دیبعاہللایعجش،امکلنبوغمؽ،ہحلطنبرصمػ،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وجصخشدیقعہوتدیحرپرمےاگفہیعطقوطررپتنجںیمداہ وہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 142

راوی َ :ہ ٞب ٦وث١ا ،٧ابوَکیِ٠ ،ح١س ب ٦وَلء ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابوظاٜح ،ابوہزیزہ یاحَّضت ابوَىيس خسری رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ٦
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ََ ِض ُ
 ٞبِ ُ ٦وُ ِث ََ ١
ِ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠ىاو ٔ َی َة َٔا َ ٟأَبُو ُ َ
اَ ٧وأَبُو ُ َ
الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ِو َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس َش َّ
اس ََ ٠حا َو ْة
ک الِ َ ِو َُ ١ض َٔا َ١َّ َٜ ٟا ک َ َ
اب اَ ٥َّ ٜ
اٌَ ٧زِ َوةُ َتبُو َک أَ َظ َ

َحَ٤ا َ َ ٤وا ٔؼ َح َ٥ا َِأَک َ ِ٥َ ٝا َوا َّزصَ َّ٥ا َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاِ َِىُٝوا َٔا َٟ
َٔاُٜوا َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َِ ٜو أَذَٔ ِ ٤ت َ٥َ ٜا َِ َِ َ ٥

َِ َحا َِ وُ َ١زُ َِ َٕا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إ ٔ ََِ ِ ٧ىَِ ٝت َٔ ََّّ ٞ
اٜم ِضزُ َو َل ٦ِٔ ٙا ِز ُو ُض ِ ٢بّٔ َِؽ ٔ ٞأَ ِز َوازٔص ِٔ ٢ث ُ َّ ٢ا ِز ًُ اهَّللَ َُ ٜض َِ ٢وَِ ٝي َضا بٔا ِٜب َ َْ َ٘ ٔة ََ ٜى َّٞ

ک َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝن َى َِٔ ٢ا َََ ِ ٟس َوا بَٔ ٔ ٥ف ٕي ِ ََب َس َف ُط ث ُ ََّ ٢ز َوا بّٔ َِؽ ٔ ٞأَ ِز َوازٔص َِٔٔ ٢ا َٟ
اهَّللَ أَ َِ ٧ی ِح َى َ ٞفٔی ذََ ٔ ٜ
َسة ٕ َحًَّي ا ِج َت ََ ١ي َول َی اَ ٥ِّ ٜف ٔي ٔ٦ِ ٠
َِ َح َى َ ٞاَّ ٜز ُج ُ
ِخ بَٔ ِّْ َٙت ِ١ز ٕ َٔا ََ ٟویَحٔي ُئ ِاْل َ ُ
 ٞیَحٔي ُئ ب ٔ َ ِّْ ٙذُ َرة ٕ َٔا ََ ٟویَحٔي ُئ ِاْل َ ُ
ِخ ب ٔ ََ ِ ٙ

ک َش ِي ْئ َي ٔسي ْْ َٔا َََ ِ ٟس َوا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوَِ ٝيطٔ بٔا ِٜب َ َْ َ٘ةٔ ث ُ ََّٔ ٢ا َُ ٟخ ُذوا فٔی أَ ِوو ٔ َيتَٔٔ ٢ِ ُٙا ََِ ٟأ َ َخ ُذوا فٔی
ذََ ٔ ٜ
ْک و ٔ َو ّ
اِ إ ٔ َِّل ََٝ ٠ئُو ُظ َٔا ََِ ٟأَکَُٝوا َحًَّي َشب ٔ ُىوا َوِ ََؽَِ ٝت ِ َِؽ َْ ٝة َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
أَ ِوو ٔ َيتٔض ٔ َِ ٢حًَّي َ٠ا َت َز ُ٘وا فٔی ا َِ ٜى ِس َ ٔ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِش َض ُس أَ ِِ ٧لَ إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوأَنِّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َِل یَ َِ ٝقی اهَّللَ بٔض ٔ َ١ا َو ِب ْس ٌَي ِ َْ َشا ٕٓک َِ ُي ِح َح َِ َو ِ ٦ا َِ ٜح َّ٥ةٔ

لہسنبامثعؿ،اوبرکبی،دمحمنبالعء،اوباعمف ہ،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہایرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہ( رافی اشمع وک کشےہ)ہک بج زغفہ وبتک اکفتق لای وتاسدؿولوگں وکتہب تخس وھبک  یگ ،اوہنں ےنرعض ایک اے
اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسارگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسںیمہااجزتدںیوتمہاےنپاؿاف ںوںوکپ رپاپینالےتںی
اؿ وک ذ ح رکےک وگتش فریغہ اھکںیل افر رچیب اک لیت انبںیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت ااسی رکول ،اےنت ںیم
رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع لےئ افر ےنہک ےگل اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ارگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ااسی
رکںیےگ وتوسارایںمکوہاجںیئیگلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسااسی ہنرکںی ہکلببسولوگںاکاچبوہااھکےنےنیپ اک اسامؿعمجرکںی
افر اہلل اعتیل ےس اس ںیم ربتک یک داع رفامںیئ ادیم ےہ ہک اہلل اعتیل اس ںیم ربتک ڈاؽ دے اگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
رفامای ااھچ! رھپ ڑمچے اک درتس وخاؿ وگنما رک اھچب دای افر ولوگں ےک اپس وج ھچک اھکےن ےنیپ اک اسامؿ چب ایگ اھت اس وک بلط رفامای ،لپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےکمکحےک قبقمھچکولوگںےنیھٹمرھبوجافرھچکولوگںےنیھٹمرھبوھچاہرےافرھچکولوگںےنرفیٹ
اکڑکٹاالرک احرضرکدایاہیںکتہک ہ بسھچک بجدرتس وخاؿرپعمجوہایگ وتلپیلص اہللہیلعفل ہفملس ےنربتکیکداع رفامیئ،
داع ےک دعب رفامای اےنپ اےنپ بس ربنت رھب ول ،ولوگں ےن امتؾ ربنت رھب  ےئ رھپ رکشل ںیم وکیئ ربنت اخیل ہن راہ رھپ بس ولوگں ےن
وخبریسوہرکاھکایافراسےکدعبیھبھچکابیقرہایگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایںیموگایہداتیوہںہکاہللاعتیلےکوسا
وکیئ وبعمد ںیہن افر ںیم اہلل اعتیل اک روسؽ وہں وج دنبہ اؿ دفونں اہشدوتں رپ نیقی رہ ےت وہےئ اہلل اعتیل ےس الماقت رکے اگ
(رمےاگ)اےستنجےسرہسگہنرفاکاجےئاگ۔
رافی  :لہسنبامثعؿ،اوبرکبی،دمحمنبالعء،اوباعمف ہ،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہایرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وجصخشدیقعہوتدیحرپرمےاگفہیعطقوطررپتنجںیمداہ وہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 143

راوی  :زاُز ب ٦رشيس ،وٜيس يىىي اب٠ ٦س ،٢ٝاب ٦جابز ،و١يْ ب ٦ہانی ،ج٥ازة ،ابی ا٠يہ ،وبازة ب ٦ظا٠ت

َح َّسثَ َ٥ا َزا ُوزُ بِ ُُ ٦ر َش ِي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس َي ِىىٔي ابِ َِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ِ ٦ابِ َٔ ٦جابٔز ٕ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ُو َ١يُِْ بِ ُ ٦صَإ ٔ ٤ئ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ُج َ٥ا َزةُ

بِ ُ ٦أَبٔی أ ُ ََّ ٠ي َة َح َّسث َ َ٥ا وُ َبا َزةُ بِ ُ ٦اٜعَّ ا ٔ٠تٔ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝا َ ٟأَ ِش َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ

وح ُٔ ٥ِ ٠ط َوأَ َّ٧
َو ِح َس ُظ َِل َ ٔ
َش َ
یک َٜطُ َوأَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َو ِب ُس ُظ َو َر َُوُ ُٜط َوأَ َّ ٧و َٔيسي َو ِب ُس اهَّللٔ َوابِ ُ ٦أَ َ٠تٔطٔ َوکَُ ١َ ٔ ٝت ُط أَ َِٕ ٜاصَا إلٔ َی َِ ٠زیَ ََ ٢و ُر ْ
اب ا َِ ٜح َّٔ ٥ة َّ
اٜث َ١اَ ٔ ٤يةٔ َشا َِ
ا َِ ٜح ََّ ٥ة َح ٌّٖ َوأَ َّ ٧اَ ٥َّ ٜار َح ٌّٖ أَ ِز َخ َُ ٝط اهَّللُ ٔ ٦ِ ٠أَ ِّی أَبِ َو ٔ
داؤٗد نب ردیش ،فدیل ینعی انب ملسم ،انب اجرب ،ریمع نب اہین ،انجدة ،ایب اہیم ،ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلعفل ہفملس ےناراشدرفامای وجاسابت اکاقلئوہ اجےئہکاہللاعتیل ےکوساوکیئوبعمدںیہن افردمحم اسےکدنبے افراس ےک
روسؽ ںی افر رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ اہلل ےک دنبے افر اس ےک یبن ،رضحت رممی ےک ےٹیب افر کلمة اہلل ںی وج اس ےن رضحت
رممی یک رطػ ااقلء ایک اھت افر رفح اہلل ںی افر  ہ ہک تنج قح ےہ افر دفزخ قح ےہ وت فہ تنج ےک لوھٹں درفازفں ںیم ےس سج
درفازےےساچےہتنجںیمداہ وہاجےئ۔
رافی  :داؤدنبردیش،فدیلینعیانبملسم،انباجرب،ریمعنباہین،انجدة،ایباہیم،ابعدةنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وجصخشدیقعہوتدیحرپرمےاگفہیعطقوطررپتنجںیمداہ وہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 144

راوی  :اح١س ب ٦ابزاہي ٢زورقی٠ ،بَّش ب ٦اَ١اوي ،ٞاوزاعی ،حَّضت و١يْ ب ٦ہانی

َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَّ ٢
َّش بِ ُ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي ََ ٞو ِ ٦الِ َ ِو َزاعٔ ِّی َو ِ ٦وُ َ١ي ِْ ٔبِ َٔ ٦صإ ٔ ٤ئ فٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
اٜس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ب ِّ ُ
اب ا َِ ٜح َّٔ ٥ة َّ
اٜث َ١اَ ٔ ٤ي ٔة َشا َِ
َک ٔ ٦ِ ٠أَ ِّی أَبِ َو ٔ
ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟأَ ِز َخ َُ ٝط اهَّللُ ا َِ ٜح ََّ ٥ة َول َی َ٠ا ک َ َ
اَ ٦ِ ٠ٔ ٧و ََ ٕٞ ١وَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
ادمحنباربامیہدفریق،رشبمنباامسلیع ،افزایع،رضحتریمعنباہینےسایسرطحیکرفاتیںیم ہاافلظزادئںیہکاہللاعتیلاس
وکتنجںیمداہ رفامںیئےگاسےکوجلیھبوہںنکیلاسرفاتیںیم ہاافلظذموکرںیہنہکتنجےکلوھٹںدرفازفںںیم
ےسسجدرفازےےساچےہالچاجےئ۔
رافی  :ادمحنباربامیہدفریق،رشبمنباامسلیع،افزایع،رضحتریمعنباہین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وجصخشدیقعہوتدیحرپرمےاگفہیعطقوطررپتنجںیمداہ وہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 145

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،اب ٦وحَل٠ ،٧ح١س ب ٦یحٌي اب ٦حبا ،٧اب٠ ٦حيْیز ،حَّضت ظ٥ابهی

اٜع َ٥ابٔه ٔ ِّی
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦و ِح ََل ََ ٧و َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦حب َ
َّاَ ٧و ِ ٦ابِ َٔ ٠ُ ٦حي ِْٔیز ٕ َو ُِّ ٦
َو ِ ٦وُ َبا َز َة بِ ٔ ٦اٜعَّ ا ٔ٠تٔ أَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٟز َخُِ ٝت َوَِ ٝيطٔ َوص َُو فٔی ا ِِ ١َ ٜو ٔ
اَت ُِصض ٔ ِس ُت
ت ِ ََب َِ ٙي ُت َِ َٕا َِ ٠َ ٟض َّل َ ٢َ ٔ ٜت ِبکٔی َِ َواهَّللٔ َٜئ ٔ ِِ ٦

ک ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟواهَّللٔ َ٠ا َٔ ٦ِ ٠حس ٕ
ٔیث ََِ ٔ١ى ُت ُط َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
َک َو َٜئ ٔ ِ ٦ا َِ َت َف ِى ُت َل َ ِنّ ََى ََّ ٥
َک َو َٜئ ٔ ُِ ٦ش ِّّ ِى ُت َلَ ِشّ ََىَ ٜ َّ٦
َلَ ِش َض َس ََّ ٜ ٧
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝلٔ ِ ٢ِ ُٙيطٔ َخي ِ ْْ إ ٔ َِّل َح َّسث ِ ُت١ُ ُٙو ُظ إ ٔ َِّل َحسٔی ّثا َواح ّٔسا َو ََ ِو َٓ أ ُ َح ِّسثُ١ُ ُٙو ُظ ا َِ ٜي ِو ََ ٣و َٔ ِس أُح َٔيق ب ٔ َٔ ِّ ٥سي ََِ ٔ١ى ُت
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٦ِ ٠َ ٟشض ٔ َس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوأَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َِح ََّ ٣اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ اَ ٥َّ ٜار

ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبالجعؿ،دمحمنبییحیانبةحؿ،انبریحمسی،رضحتانصیحبےسرفاتیےہہکرضحتابعدہنباصتمریض

اہلل اعتٰیل ہنع زنعیک احتلںیم ےھت ںیم احرض وہاافر اںیہندھکی رک رفےن اگل اوہنں ےن رفامای رفات ویکں ےہاہللیکمسق ارگ ھجم ےس
وگایہیلیئگوتںیمریتے ےئوگایہدفںاگارگریمیافسرشوبقؽیکیئگوتںیمریتے ےئافسرشرکفںاگارگھجمںیماطتقوہیئ
وتےھجتافدئہاچنہپؤںاگرھپرفامایوکیئدحثیایسیںیہنہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنینسوہافراسںیممتولوگں
وک افدئہ وہ افر ںیم ےن مت ےس فہ ایبؿ ہن یک وہ اہں ا ک دحثی ںیم ےن ایبؿ ںیہن یک فہ ںیم لج مت ےس ایبؿ رکات وہں ویکہکن ریما
َ
َ
حُم
اسسنےنٹھگوکےہرمےنےکرقبیوہںںیمےنوخدروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ہرفامےتانسہکوجصخش َلاِہٰلا ِ ّ ِلاہللافر ُ َ ّ ُ
ّللَّیلصاہللہیلعفل ہفملسیکوگایہدےاگاہللاعتیلاسرپدفزخوکرحاؾرکدےاگ۔
وُسؽا ِ
َر ُ

رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبالجعؿ،دمحمنبییحیانبةحؿ،انبریحمسی،رضحتانصیحب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وجصخشدیقعہوتدیحرپرمےاگفہیعطقوطررپتنجںیمداہ وہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 146

راوی  :ہساب ب ٦خاٜس اززی ،ہ١أ ،٣تازہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک٠ ،ىاذ ب ٦جبٞ

اب بِ َُ ٦خإ ٔ ٜس الِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َص َّْ ١اَ ٣ح َّسثَ َ٥ا َٔ َتا َزةُ َح َّسثَ َ٥ا أَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو َِ ٠ُ ٦ىاذ ٔ بِ َٔ ٦ج َب َٕٔ ٞا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت
َح َّسثَ َ٥ا َص َّس ُ
َّ
ک َر َُو َ ٟاهَّللٔ
ِخةُ اٜزَّ ِح َٕٔ َِ ٞا ََ ٟیا َُ ٠ىاذَ بِ ََ ٦ج َب ُِٕ ُٝٔ ٞت َٜب َّ ِي َ
رٔ ِز َٓ أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٜ ٢َ ٝي َس بَ ِيىٔي َوبَ ِي َُ ٥ط إِٔل ُِ ٠ؤ ٔ َ

ک ث ُ ََّ ََ ٢ار ََا َو ّة ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟیَا َُ ٠ىا َذ بِ َ٦
ک َر َُو َ ٟاهَّللٔ َو ََ ِى َسیِ َ
ک ث ُ ََّ ََ ٢ار ََا َو ّة ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟیَا َُ ٠ىا َذ بِ ََ ٦ج َب ُِٕ ُٝٔ ٞت َٜب َّ ِي َ
َو ََ ِى َسیِ َ
ک َٔا ََ ٟص َِ ٞت ِسرٔی َ٠ا َح ُّٖ اهَّللٔ َول َی ا ِٜى َٔباز ٔ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت اهَّللُ َو َر َُوُٜطُ أَ ِو ََٔ ٢ُ ٝا ََِ ٟإ ٔ َّ٧
ک َر َُو َ ٟاهَّللٔ َو ََ ِى َسیِ َ
َج َب ُِٕ ُٝٔ ٞت َٜب َّ ِي َ
ک َر َُو َ ٟاهَّللٔ
َح َّٖ اهَّللٔ َول َی ا ِٜى َٔباز ٔ أَ َِ ٧ي ِىبُ ُسو ُظ َو َِل ي ِ ٔ
َُّش ُ٘وا بٔطٔ َش ِيئّا ث ُ ََّ ََ ٢ار ََا َو ّة َٔا َ ٟیَا َُ ٠ىا َذ بِ ََ ٦ج َب ُِٕ ُٝٔ ٞت َٜب َّ ِي َ

ک َٔا َُِ ُٝٔ ٟت اهَّللُ َو َر َُوُٜطُ أَ ِو ََٔ ٢ُ ٝا َ ٟأَ َِِ ٧ل ي َُى ِّذبَ ُض ِ٢
ک َٔا ََ ٟص َِ ٞت ِسرٔی َ٠ا َح ُّٖ ا ِٜى َٔباز ٔ َول َی اهَّللٔ إٔذَا ِ ََىُٝوا ذََ ٔ ٜ
َو ََ ِى َسیِ َ

یداب نب اخدل ازدی ،امہؾ ،اتقدہ ،اسن نب امکل ،اعمذ نب لبج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ا ک رفس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

فملس ےک اسھت وساری رپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ اھٹیب وہا اھت ریمے افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک درایمؿ
اجکفےیکدرایمینڑکلیےکالعفہافروکیئزیچاحلئہنیھتاےنتںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایاےاعمذنبلبج
ریضاہللاعتٰیلہنع!ںیمےن رعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملس ںیم احرضوہں،رھپوھتڑیدریپ ے رھپرفامایاے
اعمذنبلبجریضاہللاعتٰیلہنع!ںیمےنرعضایکںیماحرضوہں،اےاہللےکروسؽ!رھپوھتڑیدفرپ ےرھپرفامایاےاعمذ نب
لبج! ںیمےن رعض ایکاے اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملس ںیماحرضوہں،لپ یلصاہللہیلع فل ہفملس ےنرفامایایکوتاجاتن
ےہ ہک اہلل اعتیل اک قحدنبفں رپ ایک ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک اہلل افراس اک روسؽ یہرتہب اجےتن ںی ،لپ یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےن
رفامایاہللاکقحدنبفںرپ ہ ےہہکدنبےرصػایسیک ابعدترکںیافراسےک اسھتیسکوکیر کہنرکںی اس ےکدعبرھپلپ
یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس وھتڑیدری ےتلچ رےہ رھپ رفامای اے اعمذ نب لبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایک وت اجاتن ےہ ہک دنبفں اک قح اہلل رپ ایک
ےہ؟رشبہکیطفہااسیرکںیینعییرکہنرکںی،ںیمےنرعضایکاہللافراساکروسؽیہرتہباجےتنںیلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنرفامایدنبفںاکقحاہللرپ ہےہہکفہاےنپدنبفںوکذعابہندے۔
رافی  :یدابنباخدلازدی،امہؾ،اتقدہ،اسننبامکل،اعمذنبلبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وجصخشدیقعہوتدیحرپرمےاگفہیعطقوطررپتنجںیمداہ وہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 147

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواِلحوػََ ،ل ٣بَٝ ٦ي ،٢ابواَحاٗ ،و١زو ب٠ ٦ي١و ،٧حَّضت ٠ىاذ ب ٦جب ٞرِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ػ ََ ََّل ُ ٣بِ َُِ َُٝ ٦ي َٕ ٢و ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ِٔ ٠َ ٦ي ُ١و َٕ ٧و َِ ٠ُ ٦ىاذ ٔ بِ ٔ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َج َب َٕٔ ٞا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت رٔ ِز َٓ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی ح َٔ١ا ٕر ُي َٕا ُُ َٜ ٟط وُ َّي ِ ْْ َٔا ََٕ َِ ٟا َ ٟیَا َُ ٠ىاذُ َت ِسرٔی َ٠ا َح ُّٖ اهَّللٔ
َول َی ا ِٜى َٔباز ٔ َو َ٠ا َح ُّٖ ا ِٜى َٔباز ٔ َول َی اهَّللٔ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت اهَّللُ َو َر َُوُ ُٜط أَ ِو ََٔ ٢ُ ٝا ََِ ٟإ ٔ ََّ ٧ح َّٖ اهَّللٔ َول َی ا ِٜى َٔباز ٔ أَ َِ ٧ي ِىبُ ُسوا اهَّللَ َوِلَ

َّش
َُّش ُ٘وا بٔطٔ َش ِيئّا َو َح ُّٖ ا ِٜى َٔباز ٔ َول َی اهَّللٔ َوزَّ َو َج َّ ٞأَ َِِ ٧ل ي َُى ِّذ َب ََِ ٦ِ ٠ل ي ِ ٔ
يِ ٔ
َُّش ُک بٔطٔ َش ِيئّا َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَِ َََل أ ُ َب ِّ ُ
َّشص َُِ َِ ٢ي َّتکُٔٝوا
اَ ٥َّ ٜ
اس َٔا ََِ ٟل تُ َب ِّ ِ
اوبرکب نبایبہبیش،اوباالوحص،السؾنبمیلس،اوبااحسؼ ،رمعف نب ومیمؿ،رضحتاعمذ نب لبجریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتی ےہ
ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک عفبرد انیم دگےھ رپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت وسار اھت ،لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنرفامایاےاعمذایکوتاجاتنےہہکاہللاکقحدنبفںرپایکےہ؟ ںیمےنرعض ایکاہللافراساکروسؽیہرتہباجےتنںی
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہللاکقحدنبفںرپ ہےہہکفہاہللیکابعدترکںیافراسےکاسھتیسکوکیر کہنرکںیافر
دنبفں اک قح اہلل رپ  ہ ےہ ہک فہ اوکس ذعاب ہن دے وج اےکس اسھت یسک وک یر ک ہن رکے ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک
ںیمولوگںوکایکسوخربخشیہندےدفں؟لپےنرفامایںیہن(فرہن)فہایسرپرھبفہسرکںیھٹیبےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباالوحص،السؾنبمیلس،اوبااحسؼ،رمعفنبومیمؿ،رضحتاعمذنبلبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وجصخشدیقعہوتدیحرپرمےاگفہیعطقوطررپتنجںیمداہ وہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 148

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار ،اب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ابوحعين ،اشىث بَٝ ٦ي ،٢اَوز ب ٦ہَل٠ ،ٟىاذ
ب ٦جبٞ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی َح ٔعي ٕن َوالِ َ ِش َىثٔ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ

بِ ِٔ َٝ َُ ٦ي ٕ ٢أَُ َّ ٤ض َ١ا َََ ٔ١ىا الِ َ َِ َو َز بِ َ ٦ص ََٔل ٕ ٟیُ َح ِّس ُث َو َِ ٠ُ ٦ىاذ ٔبِ َٔ ٦ج َب َٕٔ ٞا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝیا َُ ٠ىاذُ
َُّش َک بٔطٔ َش ِي ْئ َٔا َ ٟأَ َت ِسرٔی َ٠ا َح ُّٕ ُض ِ٢
أَ َت ِسرٔی َ٠ا َح ُّٖ اهَّللٔ َول َی ا ِٜى َٔباز ٔ َٔا َ ٟاهَّللُ َو َر َُوُ ُٜط أَ ِو ََٔ ٢ُ ٝا َ ٟأَ ِ ٧ي ُِى َب َس اهَّللُ َو َِل ي ِ َ
ک َِ َٕا َ ٟاهَّللُ َو َر َُو ُُ ٜط أَ ِو ََٔ ٢ُ ٝا َ ٟأَ َِِ ٧ل ي َُى ِّذبَ ُض ِ٢
َوَِ ٝيطٔ إٔذَا ِ ََىُٝوا ذََ ٔ ٜ

دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبنیصح ،اثعش نب میلس ،اوسد نب الہؽ ،اعمذ نب لبج ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاےاعمذایکوتاجاتنےہہکاہللاکقحدنبفںرپایکےہ؟ںیمےنرعضایکاہللافراساکروسؽ
یہرتہباجےتنںی،لپےنرفامایفہ ہےہہکاہللاعتیلیکابعدتیکاجےئافراسےکاسھتیسکوکیر کہنایکاجےئ(اسےکدعب)
رفامایایکوتاجاتنےہہکدنبفں اکقحاہللرپایکےہ؟بجفہ ااسیرکںی!(ینعییرکہنرکںی)ںیمےناہکاہللافراساکروسؽیلصاہلل
ہیلعفملسیہرتہباجےتنںیلپےنرفامایہکفہاؿوکذعابہندے
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبنیصح،اثعشنبمیلس،اوسدنبالہؽ،اعمذنبلبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وجصخشدیقعہوتدیحرپرمےاگفہیعطقوطررپتنجںیمداہ وہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 149

راوی ٔ :اَ ٢ب ٦زَکیا ،حسين ،زائسہ ،ابی حعين ،اَوز ب ٦ہَل٠ ،ٟىاذ

َکیَّا َِ َح َّسثَ َ٥ا ُح َسي ِْن َو َِ ٦زائ َٔس َة َو ِ ٦أَبٔی َح ٔعي ٕن َو ِ ٦الِ َ َِ َوز ٔ بِ ٔ ٦ص ََٔل َٕٔ ٟا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َُ ٠ىاذّا َي ُٕوِلُ
َح َّسثَ َ٥ا ا َِٕ ٜا َٔ ُ ٢بِ َُ ٦ز َ ٔ
س ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔض ٔ ِ٢
َز َوانٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ َجب ِ ُتطُ َِ َٕا ََ ٟص َِ ٞت ِسرٔی َ٠ا َح ُّٖ اهَّللٔ َول َی ا٥َّ ٜا ٔ
اقمسنبزرکای،نیسح،زادئہ،ایبنیصح،اوسدنبالہؽ،اعمذےتہکںیہکےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنلفازدیافرںیمےن
وجابدایلپےنرفامایایکوتاجاتنےہہکاہللاکقحولوگںرپایکےہ؟ابیقدحثیفیہےہوجایھبذگری
رافی  :اقمسنبزرکای،نیسح،زادئہ،ایبنیصح،اوسدنبالہؽ،اعمذ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
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راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،و١ز ب ٦یو٤س ح٥فی ،وْک٠ہ ب ٦و١ار ،ابو٘ثيْ ،ابوہزیزہ

ْٔک َُ ٠ة بِ َُ ٦و َّ١ا ٕر َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبُو َ٘ث ٔيْ ٕ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبُو
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا وُ َ١زُ بِ ُ ٦یُوَُ ٤س ا َِ ٜح َ٥ف ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا و ِ ٔ
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ص َُزیِ َز َة َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا ُٔ ُىو ّزا َح ِو ََ ٟر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠َ ٢َ ٝى َ٥ا أَبُو بَ ِْکٕ َووُ َ١زُ فٔی َن ََفٕ َِ َٕ َاَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َ َ
َْخ ِج ُت أَبِ َتغٔی َر َُو َٟ
َو ََ َّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝبَي ِ ٔن أَلِ ُضزَٔ٤ا َِأبِ َفأ َو َِ ٝي َ٥ا َو َخ ٔصي َ٥ا أَ ُِ ٧ي ِٕ َت َف َي ُزو٥َ َ ٤ا َوَِز ٔ ِو َ٥ا َِ ُٕ ِ٥َ ١ا َُِ ٥ِ ُٙت أَ َّو ََِ ٦ِ ٠َ ٟز ٔ ًَ ِ َ َ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحًَّي أَ َت ِي ُت َحائ ّٔفا َْ ِ ٔ ٜل ِن َعارٔ َ ٔ ٜبىٔي ا٥َّ ٜحَّارٔ َِ ُس ِر ُت بٔطٔ صَ ِ ٞأَ ٔج ُس َُ ٜط بَا ّبا َِ ٢َِ ٝأَ ٔج ِس َِإٔذَا َربٔي ْي
ٓ َحائ ٕٔق ٔ ٦ِ ٠بٔئِز ٕ َخارٔ َج ٕة َواَّ ٜزبٔي ُي ا َِ ٜح ِس َو َُِ ٟا ِح َت َّزِ ُت َ٘١ا َی ِح َت ّٔز ُ َّ
 ٞفٔی َج ِو ٔ
اٜث ِىََ ِ َُِ ٝس َخُِ ٝت َول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َی ِس ُخ ُ
َ
ک ُُِٔ ٝت ُ٘ َِ ٥ت بَي ِ َن أَلِ ُضزَٔ٤ا َِ ُٕ َِ ١ت َِأَبِ َفأ ِ َت َو َِ ٝي َ٥ا
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟأَبُو ص َُزیِ َز َة َِ ُُِٕ ٝت َن َى ِ ٢یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ٠َ ٟا َشأَِ ُ ٤
َِ َد ٔصي َ٥ا أَ ُِ ٧ت ِٕ َت َف َي زُو٥َ َ ٤ا ََِّز ٔ ِو َ٥ا َُِ ٥ِ ُٙت أَ َّو ََِ ٦ِ ٠ٔ ٟز ٔ ًَ َِأ َ َت ِي ُت َص َذا ا َِ ٜحائ َٔق َِا ِح َت َّزِ ُت َ٘١ا َی ِح َت ّٔز ُ َّ
اٜث ِىَ َُِ ٝو َص ُؤ َِل ِٔ
َ
ِ َص َذا ا َِ ٜحائ ٔٔق َي ِص َض ُس أَ ِ٧
يت َٔ ٦ِ ٠و َرا ٔ
اس َو َرائٔی َِ َٕا ََ ٟیا أَبَا ص َُزیِ َز َة َوأَ ِو َفانٔی َن ِىَِ ٝيطٔ َٔا َ ٟاذِ َص ِِ ب ٔ َِ ٥ىل َ َّی َصا َتي ِ ٔن ِ َََ ٔ َٕٜ ٦ِ ١
اُ ٥َّ ٜ
يت ُو َ١زُ َِ َٕا َ٠َ ٟا َصا َتا ٔ ٧اِ ٥َّ ٜى ََل ٔ ٧یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة َِ ُُِٕ ٝت
ا ٧أَ َّو َُ ٔ َٕٜ ٦ِ ٠َ ٟ
َّش ُظ بٔا َِ ٜح َّٔ ٥ة َِک َ َ
َِل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ ُِ ٠ست َِيٕ ٔ ّ٥ا ب ٔ َضا َٔ ِٝبُ ُط ِ ََب ِّ ِ
َصا َتا َٔ ٧ن ِى ََل َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝب َى َثىٔي بٔض ٔ َ١ا َُ ٔ َٕٜ ٦ِ ٠
يت َي ِص َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ ُِ ٠ست َِيٕ ٔ ّ٥ا ب ٔ َضا َٔ ِٝبُطُ
َّ
َ
َف َج ِى ُت إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َب ِ
ََّض َب وُ َ١زُ ب ٔ َي ٔسظ ٔبَي ِ َن ثَ ِسي َ َّی ِ َ َ
َّشتُ ُط بٔا َِ ٜح َّ٥ةٔ ِ َ َ
َْخ ِر ُت ِٔل ًَِٔي َِ َٕا َِ ٟار ٔج ِي َیا أبَا ص َُزیِ َز َة َ َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ ِج َض ِص ُت بُک َ ّ
َک َیا أَبَا
اِ َو َر٘ ٔ َبىٔي وُ َ١زُ َِإٔذَا ص َُو َول َی أَثَزٔی َِ َٕا َ ٟلٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝا َ ٜ
َ
َّ
ِخ ِر ُت ِٔل ًَِٔي َٔا َِ ٟار ٔج ِي َِ َٕا ََٜ ٟطُ َر َُو ُٟ
ص َُزیِ َز َة ُُِٔ ٝت َُ ٔ ٕٜ
ََّض َب بَي ِ َن ثَ ِسي َ َّی َ ِ
ْضبَ ّة َ َ
يت وُ ََ ١ز َِأ ِخب َ ِْتُ ُط بٔأ ٜذی َب َى ِث َتىٔي بٔطٔ ِ َ َ
ک ََٜ ٦ِ ٠ق ٔ َی َي ِص َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط
ک َول َی َ٠ا ِ ََىَِ ٝت َٔا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٤ت َوأُم ِّی أَ َب َى ِث َت أَبَا ص َُزیِ َز َة ب ٔ َِ ٥ىَِ ٝي َ
اهَّللٔ یَا ُو َ١زُ َ٠ا َح ََ َٝ ١
َّ
و٧
اس َوَِ ٝي َضا َِ َد ِّٝض ٔ َِ ٢ي ِى ََ ُٝ١
َّش ُظ بٔا َِ ٜح َّٔ ٥ة َٔا ََ ٟن َى َِٔ ٢ا ََََ ِ ٟل َتّ َِى َِِ ٞإٔنِّی أَ ِخ َشي أَ َِ ٧ی َّتک ٔ َ ٞاُ ٥َّ ٜ
إ ٔ َِّل اهَّللُ ُِ ٠ست َِيٕ ٔ ّ٥ا ب ٔ َضا َٔ ِٝبُ ُط َب َ

َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َِ ٢َ ٝد ِّٝض ٔ ِ٢

زریہنبرحب،رمعنب ویسن یفنح،مرکہم نبامعر،اوبریثک،اوبرہریہےسرفاتیےہہک مہ روسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےکاردرگد

ےھٹیب وہےئ ےھت امہرے اسھت رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ریض اہلل امہنع یھب اشلم ےھت ااچکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
امہرےاسےنمےساھٹڑھکےوہےئافردریکترشتفیہنالےئمہڈرےئگہکںیہک(اہللہنرکے)لپوکوکیئفیلکتہنیچنہپوہ۔
اس ےئمہربھگارکڑھکےوہےئگبسےسےلہپےھجمربھگاٹہوہیئںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکالتشںیمالکناہیںکتہک
ینب اجنر ےک ابغ کت چنہپ ایگ رہ دنچ ابغ ےک اچرفںرطػ وھگام رگم ادنر اجےن اک وکیئدرفازہ ہن الم۔ اافتا ً ا ک ان ہ داھکیئ دای وج ریبفین
ونکںیئےسابغےکادنراجراہ اھتںیمایسان ہںیمٹمسرکرھگےکادنرداہ وہاافر لپ یکدختمںیم چنہپایگ۔ لپیلصاہللہیلع
ف ملس ےن رفامای اوبرہریہ! ںیم ےن رعض ایک یج اہں اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس! لپ اک ایک احؽ ےہ؟ لپ امہرے
اسےنمرشتفیرفامےھتافرااچکناھٹرکرشتفیےلےئگافردریوہیئگوتںیمہڈروہاہکںیہکوکیئاحدہثہنسگراوہاسےیلمہربھگا
ےئگ۔بسےسےلہپ ےھجم یہ ربھگاٹہوہیئ(التشرکےت رکےترکےت)اسابغکت چنہپایگ افرولڑمییکرطح ٹمسرک(ان ہ ےک
راہتس ےس) ادنر لایگ افر ولگ ریمے ےھچیپ ںی۔ لپ ےن اینپ نیلعن ابمرک ےھجم دے رک رفامای اوبرہریہ! ریمی  ہ دفونں وجایتں
(وطبر اشنین) ےک ےل اجؤ افر وجصخش ابغ ےک ابرہ دؽ ےک نیقی ےک اسھت ال اہٰل ّال اہلل اتہک وہا  ےل اس وک تنج یک اشبرت دے دف۔
(ںیمےنمکحیکک لیمیک)بسےسےلہپےھجمرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےل۔اوہنںےناہکاےاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع! ہ
وجایتںیسیکںی؟ںیمےناہک ہاہللےکروسؽیلصاہللہیلع فل ہفملسیکوجایتںںی۔لپےنےھجم ہوجایتںدےرکاجیھبےہہکوج
ےھجمدؽےکنیقیےکاسھتاسابتیکوگایہداتیوہا ےلہکاہللاعتٰیلےکوساوکیئوبعمدںیہن،اسوکتنجیکاشبرتدےدفں۔
رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  ہ نس رک اہھت ےس ریمے ےنیس رپ ا ک رضب ردیس یک سج یک فہج ےس ںیم رسںونں ےک لب رگ
ڑپا۔ےنہکےگلاےاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع!ولٹاج۔ںیمولٹرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماچنہپافرںیم
رف ڑپےن ےک رقبی اھت۔ریمےےھچیپرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع یھبلےچنہپ۔ روسؽاہللیلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن رفامای اے اوبرہریہ!
ایکابتےہ؟ںیمےنرعضایکریمیالماقترمعریضاہللاعتٰیلہنعےسوہیئافروجاغیپؾلپےنےھجمدےرکاجیھباھتںیمےناؿ
وک اچنہپدای۔ اوہنں ےن ریمےےنیس رپ ا ک رضب ردیسیک سجیکفہج ےس ںیمرسںونں ےک لب رگ ڑپا افر ےنہک ےگل ولٹ اج۔ روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایاےرمعمتےنااسی ویکںایک؟رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےنرعضایک ،اےاہللےکروسؽ
یلص اہلل ہیلعفل ہفملس! ریمے امں ابپلپ رپ رقابؿ! ایکلپ ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع وک وجایتںدےرک مکح دای اھت ہک وج
صخشدؽےکنیقیےکاسھتالا ہاالاہللےہکاسوکتنجیکاشبرتدےدانی۔رفامایاہں!رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرعض
ایک لپ ااسی ہن رکںی ویکہکن ےھجم وخػ ےہ ہک ولگ (ل رکان وھچڑ دںی ےگ) افر ایس رفامؿ رپ رھبفہس رک ںیھٹیب ےگ۔ اؿ وک ل
رکےند ےئج۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامای(ااھچوت)رےنہدف۔

رافی  :زریہنبرحب،رمعنبویسنیفنح،مرکہمنبامعر،اوبریثک،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وجصخشدیقعہوتدیحرپرمےاگفہیعطقوطررپتنجںیمداہ وہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عور٠ ،ىاذ ب ٦ہصا ،٣اپ٥ے واٜس َۓ ،تازہ ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ أَ ٕ ٣ا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ َٔ ٦تا َز َة َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا أَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ َّٔ َ ٤ ٧ي َّي اهَّللٔ

ک َٔا َ ٟیَا َُ ٠ىاذُ
ک َر َُو َ ٟاهَّللٔ َو ََ ِى َسیِ َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َُ ٠ىاذُ بِ َُ ٦ج َب َٕ ٞرزٔي ُّ ُط َول َی اٜزَّ ِح َٔٔ ٞا َ ٟیَا َُ ٠ىاذُ َٔا ََٜ ٟب َّ ِي َ

ک َٔا َ٠َ ٟا َٔ ٦ِ ٠و ِب ٕس َي ِص َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل
ک َر َُو َ ٟاهَّللٔ َو ََ ِى َسیِ َ
ک َٔا َ ٟیَا َُ ٠ىاذُ َٔا ََٜ ٟب َّ ِي َ
ک َر َُو َ ٟاهَّللٔ َو ََ ِى َسیِ َ
َٔا ََٜ ٟب َّ ِي َ
َّشوا َٔا َ ٟإٔذّا
اهَّللُ َوأَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َو ِب ُس ُظ َو َر َُوُ ُٜط إ ٔ َِّل َ َّ
ِح َُ ٠ط اهَّللُ َول َی ا٥َّ ٜارٔ َٔا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَِ َََل أ ُ ِخبُْٔ ب ٔ َضا اَ ٥َّ ٜ
اس ِ ََي ِست َِب ٔ ُ

َی َّتکُٔٝوا َِأ َ ِخب َ َْ ب ٔ َضا َُ ٠ىا ْذ و ٔ َِ ٥س َِ ٠وتٔطٔ َتأَثُّ ّ١ا

ااحسؼ نب وصنمر،اعمذ نب اشہؾ ،اےنپ فادل ےس ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسافراعمذنبلبجا کوساریرپوسارےھتاعمذریضاہللاعتٰیلہنعلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکےھچیپےھتلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاےاعمذرضحتاعمذریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکاحرضوہںاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرھپرفامایاےاعمذ!رضحتاعمذریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکاےاہللےکروسؽںیماحرضوہںدختمادقس
ںیم وموجد وہں ،لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج دنبہ اس ابت یک وگایہ دے ہک اہلل اعتیل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن افر دمحم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملساسےکدنبے افراسےک روسؽںیاہللاسرپرضفردفزخرحاؾرکدےاگ ،رضحتاعمذریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک ںیم اس رفامؿ یک ولوگں وک اقالع ہن رک دفں ہک فہ وخش
وہاجںیئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگ ااسی وہاگ وت اامعؽ وھچڑ رک ولگ ایس رپ رھبفہس رک ںیھٹیب ےگ اعمذ ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےناینپومتےکفتقانگہےکوخػیکفہجےس ہدحثیایبؿیک۔

رافی  :ااحسؼنبوصنمر،اعمذنباشہؾ،اےنپفادلےس،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وجصخشدیقعہوتدیحرپرمےاگفہیعطقوطررپتنجںیمداہ وہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :شيبا ٧بَ ٦فورََٝ ،مي ٧يىىي اب ٦اٍ١ٜيْہ ،ثابت ،ا٤س ب٠ ٦اٜک٠ ،ح١وز ب ٦ربيي ،حَّضت وتبا ٧ب٠ ٦اٜک رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي َُ ٧ي ِىىٔي ابِ َ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َٔا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا ثَاب ٔ ْت َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َِ ٠ح ُ١وزُ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
اُِ ُٕٝ َِ ٧ت َحس ْ
ک َٔا َ ٟأَ َظابَىٔي فٔی
ا ٧بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َٔ َٔ ٟس ُِ ٠ت ا ِ١َ ٜسٔی ََ ٥ة َِ َُ ٔ ٕٝ
ٔیث بَ ٍََ ٝىٔي َو َِ ٥
يت ؤت ِ َب َ
بِ ُ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َو ِ ٦ؤت ِ َب َ

َّصی َب ِى ُؾ َّ
اٜص ِي ٔئ ِ ََب َى ِث ُت إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَنِّی أُح ُِّٔ أَ َِ ٧تأِت َٔيىٔي َِت َُعل َِّی فٔی َ٥ِ ٠زلٔی َِأ َ َّتد ٔ َذ ُظ َُ ٠علًّی
َب َ ٔ
و٧
َٔا ََِ ٟأتََی أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ََ ٦ِ ٠شا َِ اهَّللُ ٔ ٦ِ ٠أَ ِظ َحابٔطٔ ِ ََس َخ ََ ٞوص َُو ي َُعل ِّی فٔی َ٥ِ ٠زلٔی َوأَ ِظ َحاب ُ ُط یَ َت َح َّسث ُ َ
ک َو َو ُّزوا أََّ٤طُ أَ َظابَ ُط َ ٌَّش َِ َٕ َضي
ک َو ُ٘ب ِ َْ ُظ إلٔ َی َ٠أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦زُ ِخ ُص َٕٔ ٢اُٜوا َو ُّزوا أَُ َّ ٤ط َز َوا َوَِ ٝيطٔ ِ ََض ََ ٝ
بَ ِي َُ ٥ض ِ ٢ث ُ َّ ٢أَ َِ َُ ٥سوا وُمِ َ ٢ذََ ٔ ٜ
ک َو َ٠ا
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاٜعَّ ََل َة َو َٔا َ ٟأََِ ٜي َس َي ِص َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوأَنِّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َٔاُٜوا إُٔ َّ ٤ط َي ُٕو ُ ٟذََ ٔ ٜ
ص َُو فٔی َِٔٝبٔطٔ َٔا َِ ٟلَ َي ِص َض ُس أَ َح ْس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوأَنِّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ ِ ََي ِس ُخ َ ٞاَ ٥َّ ٜار أَ ِو َت ِف َى َُ ١ط َٔا َ ٟأَْ َ ٤س َِأ َ ِو َح َبىٔي َص َذا
ا َِ ٜحس ُ
ٔیث َِ ُُِٕ ٝت ِٔلبِىٔي ِا٘ت ُ ِب ُط َِ َٙت ََبطُ
ابیشؿنبرففخ،امیلسؿینعیانباریغملہ،اثتب،اسننبامکل،ومحمدنبرعیب،رضحتابتعؿنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںی

ہکریمیلوھکنں ںیمھچکرخایبوہیئگ یھتاس ےئ ںیمےن روسؽاہللیلصاہللہیلع فل ہ فملس یکدختمںیماغیپؾاجیھب ہکریمی  ہ
وخاشہ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ریمے رھگ ںیم رشتفی ال رک امنز ڑپںیھ اتہک ںیم اس ہگج وک اےنپ امنز ڑپےنھ یک ہگج
انبولں ویکہکن ںیم دجسم ںیم احرضی ےس ذعمفر وہں سپ لپ اےنپ اسویھتں ےک اسھت رشتفی الےئ افر رھگ ںیم داہ  وہ رک امنز
ڑپےنھےگلرگماحصہبیلصاہللہیلعفل ہفملسلسپںیموگتفگںیموغشمؽرےہدفراؿوگتفگامکلنبدمشخاکذترکہلایولوگںےناس

وک رغمفر افر ربکتم اہک ہک فہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رشتفی لفری یک  رب نس رک یھب احرض ںیہن وہا ولعمؾ وہافہ انمقف ےہ،
احصہب ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن اہک ہک مہدؽ ےس اچےتہ ےھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ےک  ےئدبداعرکںی ہک فہ الہک وہ
اجےئ ای یسک تبیصم ںیم رگاتفر وہ اجےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس امنز ےس افرغ وہےئ وت رفامای ایک فہ اہلل اعتیل یک وبعمدتی
افر ریمی راستلیک وگایہ ںیہنداتی احصہب ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک زابؿ ےس وت فہ اس اک اقلئ ےہ رگم اس ےک دؽ ںیم  ہ
ابتںیہنرفامایوجصخشاہللاعتیلیکوتدیحافرریمیراستلیکوگایہدےاگفہدفزخںیمداہ ںیہنوہاگای ہرفامایہکاسوکلگ
ہن اھکےئ یگ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک  ہ دحثی ےھجم تہب ایھچ  یگ ںیم ےن اےنپ ےٹیب ےس اہک ہک اس وک ھکل ول وت
اوہنںےناسدحثیوکھکلایل۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،امیلسؿینعیانباریغملہ،اثتب،اسننبامکل،ومحمدنبرعیب،رضحتابتعؿنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وجصخشدیقعہوتدیحرپرمےاگفہیعطقوطررپتنجںیمداہ وہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 153

راوی  :ابوبْک ب٤ ٦اِي وبسی ،بہز ،ح١از ،ثابت ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ َُ٤ ٦اِ ٕٔي ا َِ ٜى ِبس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َح َّسث َ َ٥ا ثَاب ٔ ْت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ؤت ِ َبا ُ ٧بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَُ َّ ٤ط
َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
ِم َِأ َ ِر ََ َ ٞإلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََ ٟت َىا ََِ ٟد َُّق لٔی َِ ٠سحٔ ّسا َِ َحا َِ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َو ٔ َ
ََک ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ ََََُ ِ ٝمي َ ٧بِ ٔ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ
َو َجا َِ َٔ ِو ُُ ٠ط َونُى َٔت َر ُج ُْ ٥ِ ٠ٔ ٞض ِ ٢يُ َٕا ُُ َٜ ٟط َ٠اُ ٔ ٜ
ک بِ ُُّ ٦
اٜس ِخ ُص ٔ ٢ث ُ َّ ٢ذ َ َ
اوبرکبنبانعفدبعی،زہب،امحد،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکھجمےسرضحتابتعؿنبامکلریضاہلل
اعتٰیلہنعےندحثیایبؿیکہکفہانانیبوہےئگےھتاس ےئاوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطػاغیپؾاجیھبہکلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسریمےرھگرشتفیالںیئافردجسمیکا کہگجرقمررکدںیسپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسلےئابتعؿےک

خن ث
ش
اخدناؿفاےلیھبلےئرگما کلدیمسجاکانؾامکلنبد ماھتہنلایابیقدحثیفیہےہوجایھبسگری
رافی  :اوبرکبنبانعفدبعی،زہب،امحد،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکوجصخشاہللاعتیلوکرباالسؾوکدںیافردمحمیلصاہللیلع...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایب ؿںیمہکوجصخشاہللاعتیلوکرباالسؾوکدںیافردمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسوکروسؽامؿرکرایضوہسپفہومنمےہارگہچریبکہانگوہںاکارباکب
رکے

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 154

راوی ٠ :ح١س ب ٦یحٌي ب ٦ابی و١ز ٠کی ،بَّش ب ٦ح ،٢ٙوبساٜىزیز (٠ح١س ب ٦زراورزی) یزیس ب ٦ہاز٠ ،ح١س ب ٦ابزاہي،٢
وا٠ز بَ ٦ىس ،حَّضت وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب ٦وبسا١ٜفِٝ

َّش بِ ُ ٦ا َِ ٜح ََ َٔ ٢ٔ ٙاِل َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َوص َُو ابِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َّ
اٜس َرا َو ِرز ٔ ُّی َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز ا ِ١َ ٜک ُِّّی َوبٔ ِ ُ
س بِ َٔ ٦و ِبسٔ ا َِّ ١ُ ٜف ِٔ ٔ ٝأََّ ٤طُ َََ ٔ١ي َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َیز ٔ َ
یس بِ ٔ ٦ا َِ ٜضاز ٔ َو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦وا ٔ٠ز ٔبِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َو ِ ٦ا َِ ٜىبَّا ٔ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟذ ََاٗ ـ َ ِى َِ ٢اْل ٔ َی١ا َٔ ٦ِ ٠َ ٧رِض َٔي بٔاهَّللٔ َربًّا َوب ٔ ِاْل ٔ َِ ََلٔ ٣زٔی ّ٥ا َوب ٔ َُ ١ح َّٕ ١س َر َُ ّوِل

دمحم نب ییحی نب ایبرمع یکم ،رشب نب مکح ،دبعازعلسی(دمحم نبدرافردی) سیدی نباہد ،دمحم نب اربامیہ ،اعرم نب دعس ،رضحت ابعس ریض
اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعابلطمل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہفملس وک  ہ اراشد رفامےت وہےئ انس ہک سج
صخش ےن اہلل اعتیل ےک رب وہےن اک االسؾ ےک دنی وہےن افر دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک روسؽ وہےن رپ اینپ راض اک دؽ ےس
االعؿرکدایاسےناامیؿاکزمہھکچایل۔
رافی  :دمحم نب ییحی نب ایب رمع یکم ،رشب نب مکح ،دبعازعلسی (دمحم نب درافردی) سیدی نب اہد ،دمحم نب اربامیہ ،اعرم نب دعس ،رضحت
ابعسریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعابلطمل

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

اامیؿیکاشوخںےکایبؿںیمہکاامیؿیکوکیسناشخالضفافروکیسنادینافرایحءیک...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿیکاشوخںےکایبؿںیمہکاامیؿیکوکیسناشخالضفافروکیسنادینافرایحءیکتلیضفافراساکاامیؿںیمداہ وہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 155

راوی  :وبيساهَّلل بَ ٦ىيس ،وبس ب ٦ح١يس ،ابووا٠ز وٕسیََٝ ،مي ٧ب ٦بَل ،ٟوبساهَّلل ب ٦زی٥ار ،ابوظاٜح حَّضت ابوہزیزہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َوا ٔ٠ز ٕا َِ ٜى َٕس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
وُ ٧ش ِى َب ّة َوا َِ ٜح َيا ُِ ُش ِى َب ْة
زٔی َ٥ارٕ َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َِ ٟاْل ٔ َی١ا ُ ٧بٔ ِؽ ْي َو ََ ِب ُى َ

ِٔ ٦ِ ٠اْل ٔ َی١ا ٔ٧

دیبعاہللنبدیعس،دبعنبدیمح،اوباعرمدقعی،امیلسؿنبالبؽ،دبعاہللنبدانیر،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایاامیؿیکھچکافرپرتساشںیخںیافرایحءیھباامیؿیہیکا کاشخ
ےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،دبع نبدیمح،اوباعرمدقعی،امیلسؿنبالبؽ،دبعاہللنبدانیر،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿیکاشوخںےکایبؿںیمہکاامیؿیکوکیسناشخالضفافروکیسنادینافرایحءیکتلیضفافراساکاامیؿںیمداہ وہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 156

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیزَ ،ہ ،ٞوبساهَّلل ب ٦زی٥ار ،ابوظاٜح ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
وُ ٧ش ِى َب ّة َِأ َ ِِ َؽَ ُٝضا َٔ ِو ُِ ٟلَ إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوأَ ِزَ٤ا َصا إ ٔ َ٠اـَ ُة الِ َذَی
و ٧أَ ِو بٔ ِؽ ْي َو َٔ ُّت َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٢َ ٝاْل ٔ َی١ا ُ ٧بٔ ِؽ ْي َو ََ ِب ُى َ
یٖ َوا َِ ٜح َيا ُِ ُش ِى َب ْة ِٔ ٦ِ ٠اْل ٔ َی١ا ٔ٧
اْٜط ٔ
َو ِٔ َّ ٦
زریہنب رحب ،رجری،لہس ،دبعاہللنب دانیر،اوباصحل ،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل یلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایاامیؿیکھچکافرپرتسایھچکافرپاسھٹاشںیخںیپ ںیمبسےسڑبھرک َلاِہٰلا ِ َّلاہللاکوقؽےہافر
بسےسادینفیلکتدہزیچوکراہتسےسدفررکدانیےہافرایحءیھباامیؿیکا کاشخےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،لہس،دبعاہللنبدانیر،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿیکاشوخںےکایبؿںیمہکاامیؿیکوکیسناشخالضفافروکیسنادینافرایحءیکتلیضفافراساکاامیؿںیمداہ وہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 157

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ا٥ٜأس ،زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزیَ ،ا ٢ٜےن اپ٥ے باپ اب ٦و١ز رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ََِ ٦اَ ٢ٕ ٔ ٜو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِ َِ َٕا َ ٟا َِ ٜح َيا ُِ ِٔ ٦ِ ٠اْل ٔ َی١ا َٔ ٧ح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس
أَبٔيطٔ َََ ٔ١ي أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝر ُج َّل َيى ُٔن أَ َخا ُظ فٔی ا َِ ٜح َيا ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا ََّ ٠َ ٟز ب ٔ َز ُج ٕ ٦ِ ٠ٔ ٞالِ َ ِن َعارٔ َيى ُٔن أَ َخا ُظ

اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاانلدق،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اسمل ےناےنپابپانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیایک
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےن انسہک ا کلدیماےنپاھبیئوکایحےکقلعتم تحیصنرکراہےہرفامایایحءاامیؿیک ا ک اشخ
ےہ۔دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسرفاتیےک ہاافلظںیہکروسؽ اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسااصنرےکا کلدیم
ےکاپسےسسگرےوجاےنپاھبیئوکایحدارییکتحیصنرکراہےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاانلدق،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اسملےناےنپابپانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿیکاشوخںےکایبؿںیمہکاامیؿیکوکیسناشخالضفافروکیسنادینافرایحءیکتلیضفافراساکاامیؿںیمداہ وہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 158

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،تازہ ،ابواٜسوار ،حَّضت و١زا ٧ب ٦حعين رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ َو َّ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ٦
اُِ ّٜٝن ِٔلبِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َٔ َتا َز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا َّ
ا ٧بِ َ ٦حُ َعي ِ ٕن یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََّ٤طُ َٔا َٟ
اٜس َّوارٔ یُ َح ِّس ُث أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي و َِٔ ١ز َ
ِ
ک
ُوب فٔی ا ِٔ ٜحٔ ١َ ِٙة أَ َُّ ٥ِ ٠ٔ ٧ط َو َٔ ّارا َو ُٔ ٥ِ ٠ط ََٔٙي َّ ٥ة َِ َٕا َ ٟو َِٔ ١زا ُ ٧أ ُ َح ِّسث ُ َ
ا َِ ٜح َيا ُِ َِل َیأت ٔی إ ٔ َِّل ب ٔ َديِْ ٕ َِ َٕا َ ٟبُصَ ي ُِْ بِ ُِ َ٘ ٦ىِٕ إُٔ َّ ٤ط َِٙ٠ت ْ
ٔک
َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوتُ َح ِّسثُىٔي َو ُِ ٦ظ ُحّ َ
دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اوباوسلار،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنعےن ہدحثیابمرہکایبؿ
یکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایایحءےسریخیہاحلصوہیتےہ ریشنب بعےنرمعاؿریض اہللاعتٰیلہنع
یکزابؿےس ہدحثینسرکاہکتمکحیکاتکوبںںیماھکلےہ ہکایحءےسفاقراحلصوہاتےہرمعاؿریضاہللاعتٰیلہنعوبےلںیم
اہمترےاسےنمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساکرفامؿاعاشیلؿایبؿرکراہوہںافرمتاینپتمکحیکاتکوبںیکابںیتایبؿرکےت

وہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اوباوسلار،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿیکاشوخںےکایبؿںیمہکاامیؿیکوکیسناشخالضفافروکیسنادینافرایحءیکتلیضفافراساکاامیؿںیمداہ وہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 159

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ حارثی ،ح١از ب ٦زیس ،اَحاٗ يىىي ابَ ٦ویس ،ابؤتازہَ ،ے روایت ےہ ٘ہ ہ ٢اپىي ج١اوت ٘ے َات٪
و١زا ٧ب ٦حعين

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َو ِ ٦إ ٔ َِ َح َٖ َوص َُو ابِ َُ َُ ٦ویِ ٕس أَ َّ ٧أَبَا َٔ َتا َز َة َح َّس َث َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا و ٔ َِ ٥س
ا ٧بِ ٔ ٦حُ َعي ِ ٕن فٔی َرص ِٕق ٔ٥َّ ٠ا َوِ ٔي َ٥ا بُصَ يُِْ بِ ُِ َ٘ ٦ىِٕ َِ َح َّسثَ َ٥ا و َِٔ ١زا ُ ٧یَ ِو َ٠ئ ٔ ٕذ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
و َِٔ ١ز َ
ا َِ ٜح َيا ُِ َخي ِ ْْ ک ُ ُُّ ٝط َٔا َ ٟأَ ِو َٔا َ ٟا َِ ٜح َيا ُِ ک ُ ُّٝطُ َخي ِ ْْ َِ َٕا َ ٟبُصَ يُِْ بِ ُِ َ٘ ٦ىِٕ إَّٔ٤ا َ٥َ ٜحٔ ُس فٔی َب ِى ٔؾ ا ِلُٙت ُِٔ أَ ِو ا ِٔ ٜحٔ ١َ ِٙة أَ َُّ ٥ِ ٠ٔ ٧ط
ک َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ِٔ و َِٔ ١زا َُ ٧حًَّي ا ِح ََّ ١ز َتا َو ِي َ٥ا ُظ َو َٔا َ ٟأَِلَ أَ َرانٔی أ ُ َح ِّسث ُ َ
ْ َٔا ٍََ َِ ٟؽ َ
ََٔٙي َّ ٥ة َو َو َٔ ّارا ِهَّلِل َو ُٔ ٥ِ ٠ط َؼ ِى ْ

َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ُت َىار ُٔؿ ِ ٔيطٔ َٔا ََِ ٟأ َ َوا َز و َِٔ ١زا ُ ٧ا َِ ٜحس َ
ِٔ و َِٔ ١زا َُٔ ٧ا َ١َ َِ ٟا زٔ ِ٥َ ٜا َن ُٕو ُٔ ِ ٟيطٔ إَّٔ٤طُ ٔ٥َّ ٠ا
ٔیث َٔا ََِ ٟأ َوا َز بُصَ ي ِ ْْ َِ ٍَؽ َ
یَا أَبَا َ ُ ٤ح ِي ٕس إَّٔ٤طُ َِل بَأ ِ َس بٔطٔ
ییحینب ،بیاحریث،امحد نب زدی،ااحسؼ ینعیانبوسدی،اوباتقدہےسرفاتیےہہکمہ اینپامجتعےکاسھت رمعاؿ نبنیصح ےک
اپس ےھٹیب وہےئ ےھت افر  ریش نب  بع یھب وموجد ےھت رمعاؿ ےن اس رفز ا ک دحثی ایبؿ یک ےنہک ےگل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنرفامایایحءابا لریخیہریخےہ ریشوبےلمہےنضعباتکوبںںیمداھکیےہہکایحءےسدیجنسیگافر فاقرایہلدیپاوہات
ےہافریھبکزمکفرییھب ،ہنسرکرمعاؿیکلںیھکنہصغےکامرےرسخوہںیئگافرےنہکےگلںیماہمترےاسےنمروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رفامؿ ایبؿ رکات وہں افر مت اس ےک الخػ ایبؿ رکےت وہ  ہ ہہک رک رمعاؿ ےن دفابرہ دحثی ایبؿ یک  ریش ےن

دفابرہفیہ ابتیہک رمعاؿ انبضغک وہ ےئگ رمعاؿ اکہصغ ڈنھٹا رکےن ےک  ےئ مہ ربارب ےتہک رےہ اے اوبدیجن  ہ اؿیک تینک یھت  ہ
مہںیمےسیہںیوکیئرحجںیہن۔
رافی  :ییحی نب  ،بی احریث ،امحد نب زدی ،ااحسؼ ینعی انب وسدی ،اوباتقدہ ،ےس رفاتی ےہ ہک مہ اینپ امجتع ےک اسھت رمعاؿ نب
نیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿیکاشوخںےکایبؿںیمہکاامیؿیکوکیسناشخالضفافروکیسنادینافرایحءیکتلیضفافراساکاامیؿںیمداہ وہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 160

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢نَّض ،ابونىا٠ة وسوی ،ححيْ ب ٦اٜزبيي اٜىسوی ،و١زا ٧ب ٦حعين حَّضت ح١يْ ب ٦ربيي
وسوی

َّض َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َن َىا ََ ٠ة ا َِ ٜى َسو ٔ ُّی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت حُ َحي ِ َْ بِ َ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي ا َِ ٜى َسو ٔ َّی َي ُٕو َُ ٟو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا اُ ِ ٥َّ ٜ
ا ٧بِ ُٔ ٦ح َعي ِ ٕن َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َ ٤ ٢َ ٝح َو َحسٔیثٔ َح َّ١از ٔبِ َٔ ٦زیِ ٕس
و َِٔ ١ز َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رضن ،اوباعنمة دعفی ،ریجح نب ارلعیب ادعلفی ،رمعاؿ نب نیصح رضحت ریمح نب رعیب دعفی یک رفاتی یھب امحد نب
زدییکرفاتییکرطحےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رضن،اوباعنمةدعفی،ریجحنبارلعیبادعلفی،رمعاؿنبنیصحرضحتریمحنبرعیبدعفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االسؾےکاجعمافاصػاکایبؿ...

ابب  :اامیؿاکایبؿ
االسؾےکاجعمافاصػاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 161

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،اب١٤ ٦يْ ،حٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز ،ح ،ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ،
ہصا ٣بُ ٦عوہ ،اپ٥ے واٜس َے ،حَّضت َّيا ٧ب ٦وبساهَّلل ثٕفی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢جٔ١ي ّىا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
ا ٧بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َّ
ُ
اٜث َٕف ٔ ِّی
ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِِ َُّ ٦ي َ
َو َِ ٦جزٔیز ٕح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
َکیِِٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ََا ََ ٠ة ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦
َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ُٔ ِ ٞلٔی فٔی ِاْل ٔ َِ ََلِ َٔ ٔ ٣و ِّل َِل أَ َِأ َ َُ ٟو ُِ ٥ط أَ َح ّسا َب ِى َس َک َوفٔی َحسٔیثٔ أَبٔی أ ُ ََا ََ ٠ة ٌَي ِ َْ َک َٔا َ ِٞ ُٔ ٟآ َُ ٥ِ ٠ت
بٔاهَّللٔ َِا َِ َتٕ ٔ ِ٢
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،انب ریمن ،ح ،ہبیتق نب دیعس ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،ح ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،اشہؾ نب رعفہ ،اےنپ
فادلےس،رضحتایفسؿنبدبعاہللیفقثریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلع
فل ہفملس ےھجماالسؾںیما کایسیابتاتبد ےئجہکرھپںیماسوکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکدعبیسکےسہنوپوھچںاوبااسہم
یک دحثی ںیم ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےک العفہ یسک ےس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےن رفامای ہہک ںیم اامیؿ الای اہلل رپ
رھپڈاٹرہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،انب ریمن ،ح ،ہبیتق نب دیعس ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،ح ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،اشہؾ نب
رعفہ،اےنپفادلےس،رضحتایفسؿنبدبعاہللیفقثریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االسؾیکتلیضفافراسابتےکایبؿںیمہکاالسؾںیموکےسناکؾالضفںی...
ابب  :اامیؿاکایبؿ

االسؾیکتلیضفافراسابتےکایبؿںیمہکاالسؾںیموکےسناکؾالضفںی

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 162

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،ح٠ ،ح١س ب ٦ر٠ح ب٠ ٦ہاجزٜ ،يث ،یزیس ب ٦ابی حبيِ ،ابواٜديْ ،اب ٦و١ز

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِ٠حٔ بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
یس بِ ٔ ٦أَبٔی َحبٔيِٕ َو ِ٦
اِ ٜٝي ُث َو َِ ٦یز ٔ َ
أَبٔی ا َِ ٜدي ِْ ٔ َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو أَ ََّ ٧ر ُج َّل ََأ َ ََ ٟر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ُّی ِاْل ٔ َِ ََلَ ٔ ٣خي ِ ْْ َٔا َ ٟتُ ِف ٔى َُّ ٢
اٜف َى َا٣
ُقأ ُ َّ
ُعِ َِت َو ََ ٢َِ ٜ ٦ِ ٠ت ِىز ٔ ِٓ
َو َت ِ َ
اٜس ََل ََ ٣ول َی ََ َ ٦ِ ٠

ہبیتقنبدیعس،ثیل،ح،دمحمنبرحمنباہمرج،ثیل،سیدینبایب ،بی،اوباریخل،انبرمعےسرفاتیےہہکا کصخشےنروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےسوساؽایکہکوکؿاساالسؾرتہبےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاھکانالھکؤافرالسؾرکفرہصخشوک
وخاہمتاےسناچہےتنوہایںیہنالسؾرکف۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،ح،دمحمنبرحمنباہمرج،ثیل،سیدینبایب ،بی،اوباریخل،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
االسؾیکتلیضفافراسابتےکایبؿںیمہکاالسؾںیموکےسناکؾالضفںی

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 163

راوی  :ابوـاہز اح١س ب ٦و١زو ،اب ٦و١زو بَ ٦سح اَّ١ٜصی ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،یزیس ب ٦ابی حبيِ ،ابواٜديْ ،اب ٦و١زو
ب ٦اٜىاػ

َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َّ
َّص ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو ِ٦
َس ٕح ا ِٔ ِ ٔ١ٜ
اٜفاصٔز ٔأَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ِٔ َ ٦
اػ َي ُٕوِلُ إ ٔ ََّ ٧ر ُج َّل ََأ َ ََ ٟر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َیز ٔ َ
یس بِ ٔ ٦أَبٔی َحبٔيِٕ َو ِ ٦أَبٔی ا َِ ٜدي ِْ ٔأََّ٤طُ َََ ٔ١ي َو ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜى ٔ

وَ ٔ ٜ ٦ِ ٠ٔ ٧سأ٤طٔ َو َیسٔظ ٔ
َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ُّی ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن َخي ِ ْْ َٔا َ ٢َ ٔ ََٝ ٦ِ ٠َ ٟا ِِ ١ُ ٜسَ ١ُ ٔ ٝ
اوباطرہ ادمح نب رمعف ،انب رمعف نب رسح ارصملی ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،سیدی نب ایب  ،بی ،اوباریخل ،انب رمعف نب ااعلص ےس
رفاتیےہہکا کصخشےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسوپاھچہکوکاسنناملسؿبسےسرتہبےہلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنرفامایسجیکزابؿافراہھتےسدفرسےناملسؿوفحمظرںی۔
رافی  :اوباطرہ ادمح نب رمعف ،انب رمعف نب رسح ارصملی ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،سیدی نب ایب  ،بی ،اوباریخل ،انب رمعف نب
ااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
االسؾیکتلیضفافراسابتےکایبؿںیمہکاالسؾںیموکےسناکؾالضفںی

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 164

راوی  :حس ٦اٜحٝوانی ،وبس ب ٦ح١يس ،ابوواظ ،٢اب ٦جزیخ ،ابواٜزبيْ ،جابز

اظ َٕ ٢و ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا اٜزُّبَي ِْ ٔ
اظ َٕٔ ٢ا ََ ٟو ِب ْس أََ ِ ٤بأََ٤ا أَبُو َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َح َس ْ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َو َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦أَبٔی َو ٔ
وَ ٔ ٜ ٦ِ ٠ٔ ٧سأ٤طٔ َو َی ٔسظ ٔ
َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت َجاب ٔ ّزا َي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟا ِِ ١ُ ٜس ٢َ ٔ ََٝ ٦ِ ٠َ ٢ُ ٔ ٝا ِِ ١ُ ٜسَ ١ُ ٔ ٝ

نسح ااولحاین ،دبع نب دیمح ،اوباعمص ،انب رججی ،اوباسلریب ،اجرب رفامےت ںی ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس لپ یلص
اہللہیلعفل ہفملسرفامرےہےھتہکناملسؿفہےہسجیکزابؿافراہھتےسناملسؿوفحمظرںی۔
رافی  :نسحااولحاین،دبعنبدیمح،اوباعمص،انبرججی،اوباسلریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

االسؾیکتلیضفافراسابتےکایبؿںیمہکاالسؾںیموکےسناکؾالضفںی

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 165

ابو٠وسي
٠وسي ، ،ابوبززہ،
ٰ
راوی َ :ىيس ب ٦ب ٦یحٌي بَ ٦ىيس ا٠وی ،اپ٥ے واٜس َے ،ابوبززہ ب ٦وبساهَّلل ب ٦ابی بززہ ب ٦ابی ٰ

وسي َو ِ٦
َح َّسثَىٔي ََىٔي ُس بِ َُ ٦ی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس الِ ُ َ٠و ٔ ُّی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بُزِ َز َة بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی بُزِ َز َة بِ ٔ ٦أَبٔی َُ ٠
وَ ٔ ٜ ٦ِ ٠ٔ ٧سأ٤طٔ َویَسٔظ ٔ
وسي َٔا َُِ ُٝٔ ٟت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ ُّی ِاْل ٔ َِ ََلٔ ٣أَِ َِؽ ُ
َٔ ٞا َ ٢َ ٔ ََٝ ٦ِ ٠َ ٟا ِِ ١ُ ٜسَ ١ُ ٔ ٝ
أَبٔی ب ُ ِز َز َة َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠
دیعس نب نبییحی نبدیعس اومی ،اےنپفادل ےس ،اوبربدہ نب دبعاہلل نب ایبربدہ نب ایب ومیس ،،اوبربدہ ،اوب ومٰیس رفامےت ںی ہک ںیم
ےنرعضایکاےاہللےکروسؽسکصخشاکاالسؾبسےسرتہبےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایسجیکزابؿافر
اہھتےسدفرسےناملسؿوفحمظرںی۔
رافی  :دیعسنبنبییحینبدیعساومی،اےنپفادلےس،اوبربدہنبدبعاہللنبایبربدہنبایبومٰیس،،اوبربدہ،اوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
االسؾیکتلیضفافراسابتےکایبؿںیمہکاالسؾںیموکےسناکؾالضفںی

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 166

راوی  :ابزاہي ٢بَ ٦ىيس جوہزی ،ابواَا٠ہ ،بزیس ب ٦وبساهَّلل

َح َّسثَٔ٥يطٔ إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ا َِ ٜح ِو َصز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ب ُ َزیِ ُس بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َٔا ََُ ٟئ ٔ ََ ٞر َُو ُٟ
َک ِٔ ٠ث َُ ٝط
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ُّی ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن أَِ َِؽ ُ
ََ ِ ٞذ َ َ
اربامیہ نبدیعس وجرہی ،اوبااسہم ،ربدی نب دبعاہلل اس رفاتی ںیم دفرسی دنس ےک اسھت  ہ اافلظ ںی سج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلعفل ہفملسےسوپاھچایگہکوکاسنناملسؿالضفےہوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسرطحذرکرفامای۔
رافی  :اربامیہنبدیعسوجرہی،اوبااسہم،ربدینبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿوتلصخںےکایبؿںیمپ ےساامیؿیکالحفتاحلصوہیتےہ۔...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اؿوتلصخںےکایبؿںیمپ ےساامیؿیکالحفتاحلصوہیتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 167

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي٠ ،٢ح١س ب ٦یحٌي ب ٦ابوو١زو٠ ،ح١س ب ٦بصار ،ثٕفی ،اب ٦ابی و١ز ،وبساٜوہاب ،ایوب ،ابؤَلبہ،
ا٤س

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاصٔيَ ٢و َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبی وَُ ١ز َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ َجٔ١ي ّىا َو َِّ ٦
اٜث َٕف ٔ ِّی َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَب ٔی وُ ََ ١ز َح َّسث َ َ٥ا
َ
ٔ َ
وب َو ِ ٦أَبٔی ٔ ٔ ََلبَ َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟثَ ََل ْث َٔ ِ َّ٦ُ٘ ٦ِ ٠يطٔ َو َج َس بٔضَّٔ٦
َو ِب ُس ا َِ ٜو َّص ٔ
اب َو ِ ٦أَ ُّی َ
َّ
َ
َ
َ
َف
ْک َظ أَ َِ ٧ي ُىو َز فٔی ا ِلٔ ِ ُٙ
َح ََل َو َة ِاْل ٔ َی١ا ٔ ٦ِ ٠َ ٧ک َ َ
ا ٧اهَّللُ َو َر َُوُٜطُ أ َح َِّ إَِٔ ٜيطٔ ٔ١َّ ٠ا َ َٔواص َُ١ا َوأ ِ ٧یُ ٔح َِّ ا ِ١َ ٜزِ َِ َِل یُحٔ ُّب ُط إِٔل ِهَّلِل َوأ ِ ٧یَ ِ َ

َ َ
ْک ُظ أَ ِ ٧يُ ِٕ َذ َٓ فٔی ا٥َّ ٜارٔ
َب ِى َس أ ِ ٧أ ِن َٕ َذ ُظ اهَّللُ ُٔ ٥ِ ٠ط َ٘ َ١ا یَ ِ َ

ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبییحینباوبرمعف،دمحمنباشبر،یفقث،انبایبرمع،دبعاولاہب،اویب،اوبالقہب،اسنےسرفاتیےہہکروسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای نیت زیچںی سج صخش ںیم وہں یگاس وک اؿ یکفہج ےس اامیؿ یک ذلت احلص وہیگ اہلل اعتیل
افر اس ےک روسؽ اےس درگی بس زیچفں ےس وبحمب وہں سج صخش ےس تبحم رکے اہلل اعتیل یہ ےک  ےئ رکے بج اہلل اعتیل
ےناےس رفےساجنتدےدیوترھپدفابرہ رفیکرطػولےنٹوکاانترباےھجمسانتجلگںیمڈاےلاجےنوکربااتھجمسےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبییحینباوبرمعف،دمحمنباشبر،یفقث،انبایبرمع،دبعاولاہب،اویب،اوبالقہب،اسن

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

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اؿوتلصخںےکایبؿںیمپ ےساامیؿیکالحفتاحلصوہیتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 168

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،تازہ ،ا٤س

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َٔ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦إَٔ َ ٤س
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
ا ٧یُ ٔح ُِّ ا ِِ ١َ ٜز َِ ِلَ یُحٔ ُّبطُ إ ٔ َِّل ِهَّلِل
َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث َ ََل ْث َٔ ِ َّ٦ُ٘ ٦ِ ٠يطٔ َو َج َس ـ َ ِى َِ ٢اْل ٔ َی١ا ٔ ٦ِ ٠َ ٧ک َ َ
َف َب ِى َس أَ ِ٧
ا ٧أَ ِ ٧یُ َِ ٝقی فٔی ا٥َّ ٜارٔ أَ َح َِّ إَِٔ ٜيطٔ ٔ ٦ِ ٠أَ ِ ٧یَ ِز ٔج َي فٔی ا ِلٔ ِ ُٙ
ا ٧اهَّللُ َو َر َُوُٜطُ أَ َح َِّ إَِٔ ٜيطٔ ٔ١َّ ٠ا َ َٔواص َُ١ا َو َ ٦ِ ٠ک َ َ
َو َ ٦ِ ٠ک َ َ
أَ ِن َٕ َذ ُظ اهَّللُ ُٔ ٥ِ ٠ط

دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج ،ہبعش،اتقدہ،اسنےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایسجصخش ںیم
نیت ںیتلصخ وہں یگ اس وک اامیؿ اک زمہ لاجےئ اگ سج صخش ےس تبحم رکے رصػ اہلل ےک  ےئ رکے اہلل اعتیل افر اس ےک
روسؽاسوکامتؾاعملےسزایدہوبحمبوہںبجاہللاعتیلےن رفےساجنتدےدیوترھپ رفیکرطػولےنٹےسزایدہلگںیم
ڈاےلاجےنوکااھچےھجمس۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اؿوتلصخںےکایبؿںیمپ ےساامیؿیکالحفتاحلصوہیتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 169

راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،نَّض ب ٦ش١ي ،ٞح١از ،ثابت ،ا٤س

َ
َّض بِ ُُ ٦ش َِ ١ي ٕ ٞأََ ِ ٤بأََ٤ا َح َّ١ا ْز َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ أََ ِ ٤بأَ٤ا اُ ِ ٥َّ ٜ

َّ
َّصاًّ ٔ ٤يا
َو ََ ٢َ ٝب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ ٌَِ ٢ي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٦ِ ٠ٔ ٟأَ َِ ٧ی ِز ٔج َي یَ ُضوز ٔ ًّیا أَ ِو َن ِ َ

ااحسؼنب وصنمر،رضننبلیمش،امحد ،اثتب،اسن ےس  ہرفاتییھبایسرطح وقنمؽےہنکیلاس ںیم ہاافلظزادئںیہکدفابرہ
وہیدیایرصناینوہےنےسلگںیمولٹاجےنوکزایدہرتہبےھجمس۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،رضننبلیمش،امحد،اثتب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکومنمفیہےہےسجروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےساےنپ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنمفیہےہےسجروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےساےنپرھگفاولںفادلافالدافرامتؾولوگںےسزایدہتبحموہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 170

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اَ١اوي ٞب ٦وٝيہ ،ح ،شيبا ٧ب ٦ابی شيبہ ،وبساٜوارث ،وبساٜىزیز ،ا٤س

 ٞابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة ح و َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوار ٔٔث ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦و ِبسٔ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
و٧
ا َِ ٜىزٔیز ٔ َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل یُ ِؤ َٔ ٦ُ ٠و ِب ْس َوفٔی َحسٔیثٔ َو ِبسٔ ا َِ ٜوار ٔٔث اَّ ٜز ُج ُ
َ ٞحًَّي أَ ُ٘ َ

س أَ ِج َ١ىٔي َن
أَ َح َِّ إَِٔ ٜيطٔ ٔ ٦ِ ٠أَصِٔٝطٔ َو َ٠أٜطٔ َوا٥َّ ٜا ٔ

زریہ نب رحب ،اامسلیع نب ہیلع ،ح ،ابیشؿ نب ایب ہبیش ،دبعاولارث ،دبعازعلسی ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنرفامایوکیئدنبہوکیئصخشومنمںیہنوہاگبجکتہکںیماسےکزند کاسےکامتؾنیقلعتمافرامتؾولوگںےس
زایدہوبحمبہنوہں۔

رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنبہیلع،ح،ابیشؿنبایبہبیش،دبعاولارث،دبعازعلسی،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکومنمفیہےہےسجروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےساےنپرھگفاولںفادلافالدافرامتؾولوگںےسزایدہتبحموہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 171

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،تازہ ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َٔ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أَٔ َ ٤س
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
س
بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٢َ ٝلَ یُ ِؤ ٔ ٦ُ ٠أَ َح ُس ُ٘ َِ ٢حًَّي أَ ُ٘ َ
و ٧أَ َح َِّ إ ٔ َِ ٜيطٔ َٔ ٦ِ ٠و َٔ ٜسظ ٔ َو َوأ ٔ ٜسظ ٔ َوا٥َّ ٜا ٔ

أَ ِج َ١ىٔي َن

دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
متںیمےسوکیئصخشومنمہنوہاگبجکتںیماےساسیکافالدافربسولوگںےسزایدہوبحمبہنوہاجؤں۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکاامیؿیک تلص ہےہہکاےنپ ےئوج دنسرکےاےنپناملسؿھ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاامیؿیک تلص ہےہہکاےنپ ےئوج دنسرکےاےنپناملسؿاھبیئےک ےئیھبفیہ دنسرکے

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 172

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،تازہ ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َٔ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أَٔ َ ٤س
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل یُ ِؤ ٔ ٦ُ ٠أَ َح ُس ُ٘ َِ ٢حًَّي یُحٔ َِّ ٔلَخٔيطٔ أَ ِو َٔا ََ ٔ ٜ ٟحارٔظ ٔ َ٠ا یُ ٔح ُِّ ٔ ِّ ٥َ ٔ ٜسطٔ
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
متںیمےسوکیئصخشومنمہنوہاگبجکت ہابتہنوہہکوجابتاےنپ ےئ دنس رکاتوہفیہاےنپاھبیئےک ےئایڑپفیسےک ےئ
 دنسرکے۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاامیؿیک تلص ہےہہکاےنپ ےئوج دنسرکےاےنپناملسؿاھبیئےک ےئیھبفیہ دنسرکے

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 173

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،یحٌي بَ ٦ىيس ،حسين ٠ىٔ ،٢ٝتازہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦حُ َسي ِ ٕن ا َِ ١ُ ٜى َِّ ٢ٔ ٝو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َٔا ََ ٟو َّأ ٜذی َن ِّ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ِٔلَ یُ ِؤ َٔ ٦ُ ٠و ِب ْس َحًَّي یُ ٔح َِّ َ ٔ ٜحارٔظ ٔأَ ِو َٔا َٔ ٟلَخٔيطٔ َ٠ا یُ ٔح ُِّ ٔ ِّ ٥َ ٔ ٜسطٔ
زریہنبرحب،ییحینبدیعس،نیسحملعم،اتقدہ،اسننبامکلےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایمسقےہاسیک
سجےکہضبقفدقرتںیمریمیاجؿےہوکیئدنبہومنمںیہنوہاگبجکتاےنپاسمہ ہایاےنپاھبیئےک ےئفیہابتدؽےسہن
اچےہوجاےنپ ےئاچاتہےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعس،نیسحملعم،اتقدہ،اسننبامکل

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

اسمہ ہوکفیلکتدےنییکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسمہ ہوکفیلکتدےنییکرحتمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 174

راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ولی ب ٦ححز ،اَ١اوي ٞب ٦جىَف ب ٦ایوب ،اَ١اوي ،ٞوَلء ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ٞ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ُٔ ََ ٦ىي ٕس َو َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
وب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َف َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
ار ُظ
 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة ََِ ٦ِ ٠ل یَأ ِ ََ ٦ُ ٠ج ُ
َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ا َِ ٜى ََل ُِ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل یَ ِس ُخ ُ
بَ َوائ ٔ َٕ ُط
ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعجنباویب،اامسلیع،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایفہ صخشتنجںیمداہ ںیہن وہاگسجیک رضرراسوینںےساساکاسمہ ہ
وفحمظہنوہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعجنباویب،اامسلیع،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمہ ہافرامہمںیکزعترکانافریکینیکابتےکالعفہاخومشرانہاامیؿیکاشنوین...
ابب  :اامیؿاکایبؿ

اسمہ ہافرامہمںیکزعترکانافریکینیکابتےکالعفہاخومشرانہاامیؿیکاشنوینںںیمےسےہاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 175

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔی
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أََ ِ ٤بأََ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
ا٧
ا ٧یُ ِؤ ٔ ٦ُ ٠بٔاهَّللٔ َوا َِ ٜي ِوِ ٔ ٣اْل ٔ ٔ
ِخ ََِِ ٝي ُٕ َِ ٞخي ِ ّْا أَ ِو َ ٔ ٜي ِع ُِ ١ت َو َ ٦ِ ٠ک َ َ
ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٦ِ ٠َ ٟک َ َ
ْک َِ ٣ؼ ِي َّطُ
ِخ َِ ُِ ٝي ِ ٔ
ِخ َِ ُِ ٝي ِ ٔ
ا ٧یُ ِؤ ٔ ٦ُ ٠بٔاهَّللٔ َوا َِ ٜي ِوِ ٔ ٣اْل ٔ ٔ
یُ ِؤ ٔ ٦ُ ٠بٔاهَّللٔ َوا َِ ٜي ِوِ ٔ ٣اْل ٔ ٔ
ْک َِ ٣ج َار ُظ َو َ ٦ِ ٠ک َ َ
رحہلمنبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن اراشد رفامای سجصخش اک اامیؿ اہلل اعتیل افر رفزایقتم رپ وہ سپ اےس اچےئہ ہک فہ ایھچ ابت ےہک ای رھپ اےس
اخومشرانہاچےئہافرسجصخشاکاامیؿاہللاعتیلافررفزایقتمرپوہاےساچےئہہکاےنپاسمہےئیکزعترکےافرسجصخشاک
اامیؿاہللاعتیلافررفزایقتمرپوہاےساچےئہہکاےنپامہمؿاکارکاؾرکے۔
رافی  :رحہلمنبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسمہ ہافرامہمںیکزعترکانافریکینیکابتےکالعفہاخومشرانہاامیؿیکاشنوینںںیمےسےہاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 176

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواِلحوػ ،ابی حعين ،ابوظاٜح ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ػ َو ِ ٦أَبٔی حُ َعي ِ ٕن َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

ْک َِ ٣ؼ ِي َّطُ
ِخ َِ ُِ ٝي ِ ٔ
ا ٧یُ ِؤ ٔ ٦ُ ٠بٔاهَّللٔ َوا َِ ٜي ِوِ ٔ ٣اْل ٔ ٔ
ا ٧یُ ِؤ ٔ ٦ُ ٠بٔاهَّللٔ َوا َِ ٜي ِوِ ٔ ٣اْل ٔ ٔ
ِخ ِ َََل یُ ِؤذٔی َج َار ُظ َو َ ٦ِ ٠ک َ َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝک َ َ

ِخ ََِِ ٝي ُٕ َِ ٞخي ِ ّْا أَ ِو َ ٔ ٜي ِسِ ُٙت
ا ٧یُ ِؤ ٔ ٦ُ ٠بٔاهَّللٔ َوا َِ ٜي ِوِ ٔ ٣اْل ٔ ٔ
َو َ ٦ِ ٠ک َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوباالوحص،ایبنیصح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملس ےن اراشد رفامای وج صخش اہلل اعتیل افر رفزایقتم رپ اامیؿ راتھک وہ فہ اےنپ اسمہےئ وک فیلکت ہن دے افر وج صخش اہلل اعتیل
افررفزایقتمرپاامیؿراتھکوہاےساچےئہہکاےنپامہمؿاکارتحاؾرکےافروجصخشاہللاعتیلافررفزایقتمرپاامیؿراتھکوہاےس
اچےئہہکفہالھبیئیکابتےہکایاخومشرےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباالوحص،ایبنیصح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسمہ ہافرامہمںیکزعترکانافریکینیکابتےکالعفہاخومشرانہاامیؿیکاشنوینںںیمےسےہاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 177

ويسي ب ٦یو٤س ،او١ض ،ابوظاٜح ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہيٰ ،٢

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ أَبٔی َح ٔعي ٕن ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا َُ ِٝ َِ ٟي ِح ٔس ِ ٦إلٔ َی َجارٔظ ٔ

ااحسؼ نباربامیہٰ،یسیع نب وی سن،اشمع،اوباصحل،رضحت اوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل یلصاہللہیلع
فل ہ فملس ےن اس رطح رفامای وج سگہتش دحثی ںیم سگرا رگم اس ںیم اؿ اافلظ اک ااضہف ےہ ہک وج صخش اہلل اعتیل افر رفز ایقتم رپ
اامیؿراتھکوہفہاےنپاسمہےئےسااھچولسکرکے۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسمہ ہافرامہمںیکزعترکانافریکینیکابتےکالعفہاخومشرانہاامیؿیکاشنوینںںیمےسےہاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 178

راوی  :زہيْ بِ ٦حب٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،اب ٦ويي٥ہَّ ،يا ،٧و١زو٤ ،اِي ب ٦جبيْ ،حَّضت ابوَشیح خزاعی رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و َي ِي ََ ٥ة َٔا َ ٟابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٦و ِ١ز ٕو أَُ َّ ٤ط
َح َّسثَ َ٥ا ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِخ
ا ٧یُ ِؤ ٔ ٦ُ ٠بٔاهَّللٔ َوا َِ ٜي ِوِ ٔ ٣اْل ٔ ٔ
َشیِ ٕح ا ُِ ٜدزَاعٔ ِّی أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٦ِ ٠َ ٟک َ َ
َََ ٔ١ي َ٤اِ ٔ َي بِ َُ ٦ج َبيِْ ٕیُ ِدبُْٔ َو ِ ٦أَبٔی ُ َ
ِخ ََِِ ٝي ُٕ ِٞ
ِخ َِ ُِ ٝي ِ ٔ
ا ٧یُ ِؤ ٔ ٦ُ ٠ب ٔاهَّللٔ َوا َِ ٜي ِوِ ٔ ٣اْل ٔ ٔ
ا ٧یُ ِؤ ٔ ٦ُ ٠بٔاهَّللٔ َوا َِ ٜي ِوِ ٔ ٣اْل ٔ ٔ
ْک َِ ٣ؼ ِي َّ ُط َو َ ٦ِ ٠ک َ َ
َِ ُِ ٝي ِح ٔس ِ ٦إلٔ َی َجارٔظ ٔ َو َ ٦ِ ٠ک َ َ
َخي ِ ّْا أَ ِو َ ٔ ٜي ِسِ ُٙت
زریہ نب رحب ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،انب ہنییع ،ایفسؿ ،رمعف ،انعف نب ریبج ،رضحت اوبیرحی زخایع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایوجصخشاہللاعتیلافررفزایقتم رپاامیؿراتھکوہاےساےنپاسمہےئےس
ااھچ ولسک رکان اچےئہ افر وج صخش اہلل اعتیل افر رفزایقتم رپ اامیؿ راتھک وہ اےس اچےئہہک اےنپ امہمؿ اک ارکاؾرکے افر وجصخش
اہللاعتیلافررفزایقتمرپاامیؿراتھکوہاےساچےئہہکایھچابتےہکایرھپاخومشرےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبدبعاہللنبریمن،انبہنییع،ایفسؿ،رمعف،انعفنبریبج،رضحتاوبیرحیزخایعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکربیابتےسعنمرکاناامیؿںیمداہ ےہافر ہہکاامیؿڑبتھ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکربیابتےسعنمرکاناامیؿںیمداہ ےہافر ہہکاامیؿڑباتھافرمکوہاتےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 179

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘ييَّ ،يا٠ ،٧ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،يس ب٠ ٦س ،٢ٝحَّضت ـارٗ ب٦
شہاب

َف َح َّسثَ َ٥ا
ا ٧ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِِ َُّ ٦ي َ

ُش ِى َب ُة ٔ َلَکص َُ١ا َو ِِ َٔ ٦ي ٔس بِ ِٔ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ِ ٦ـَارٔ ٔٗ بِ ٔٔ ٦ش َضا ٕب َو َص َذا َحس ُ
ٔیث أَبٔی بَ ِْکٕ َٔا َ ٟأَ َّو ُ ٦ِ ٠َ ٟبَ َسأَ بٔا ِٜد ُِف َب ٔة َی ِو َ ٣ا ِٜىٔيسٔ

ک َِ َٕا َ ٟأَبُو ََىٔي ٕس أَ َّ٠ا َص َذا َِ َٕ ِس
َٔ ِب َ ٞاٜعَّ ََلة ٔ َِ ٠ز َوا َُ َٕ َِ ٧ا ٣إَِٔ ٜيطٔ َر ُج َْٕ َِ ٞا َ ٟاٜعَّ ََلةُ َٔ ِب َ ٞا ِٜد ُِف َب ٔة َِ َٕا َِ َٔ ٟس تُز ٔ َک َ٠ا صُ َ٥اَ ٔ ٜ
َّ
َّ
ْکا َِ ُِ ٝي ٍَي ِِّْ ُظ ب ٔ َي ٔسظ ٔ َِإ ٔ َِ ٢َِ ٜ ٧ي ِس َت ٔف ِي
َٔ َضي َ٠ا َوَِ ٝيطٔ ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٦ِ ٠َ ٟرأَی ّٔ َ ٥ِ ٠ُ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠
ْ ِاْل ٔ َی١ا ٔ٧
َِبَٔ ٔ ٝسأ٤طٔ َِإ ٔ َِ ٢َِ ٜ ٧ي ِس َت ٔف ِي َِب ٔ َِٕٝبٔطٔ َوذََ ٔ ٜ
ک أَ ِؼ َى ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش،فعیک ،ایفسؿ ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،سیق نب ملسم ،رضحت اطرؼ نباہشب ےس رفاتی ےہ ہک دیع
ےکدؿبسےسےلہپامنزےسلبقسجصخشےنہبطخیرفعایکفہرمفاؿاھتا کلدیمڑھکاوہرکرمفاؿےسےنہکاگلہکامنزہبطخ
ےس ےلہپ وہین اچےئہ رمفاؿ ےن وجاب دای فہ دوتسر اب وھچڑ دای ایگ ےہ احرضنی ںیم ےس اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وبےل اس
صخش رپ یر تع اک وج قح اھت فہ اس ےن ادا رک دای اب اچےہ رمفاؿ امےن ای ہن امےن ںیم ےن وخد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک
رفامےتانسہکوجصخشمتںیمےسوکیئابتیر تعےکالخػ دےھکیوتفہاہھتےساسوکدبؽدےارگااسینکممہنوہوتزابؿےسااسی
رکےارگ ہیھبنکممہنوہوتدؽےسیہاسوکربااجےنرگم ہفیعضرتنیاامیؿاکدرہجےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،سیقنبملسم،رضحتاطرؼنباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکربیابتےسعنمرکاناامیؿںیمداہ ےہافر ہہکاامیؿڑباتھافرمکوہاتےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 180

راوی  :ابوَکیِ٠ ،ح١س اب ٦اٜىَلء ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،اَ١اوي ٞب ٦رجاء ،اپ٥ے واٜس َے ،ابوَىيس خسریٔ ،يس ب٦
٠س ،٢ٝـارٗ ب ٦شہاب ،ابوَىيس خسری

ِ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٦ر َجا ِٕ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
اَ ٧و َحسٔیثٔ أَبٔی
ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی َو َو ِِ َٔ ٦ي ٔس بِ ِٔ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ِ ٦ـَارٔ ٔٗ بِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی فٔی ٔٔعَّ ةٔ َِ ٠ز َو َ

ا٧
ََىٔي ٕس َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ُش ِى َب َة َو َُّ َِي َ

اوبرکبی ،دمحم انب االعلء ،اوباعمف ہ ،اشمع ،اامسلیع نب راجء ،اےنپ فادل ےس ،اوبدیعس دخری ،سیق نب ملسم ،اطرؼ نب اہشب،
اوبدیعسدخریےسیھب ہرفاتیابا لایسرطحذموکرےہ۔
رافی  :اوبرکبی ،دمحم انب االعلء ،اوباعمف ہ ،اشمع ،اامسلیع نب راجء ،اےنپ فادل ےس ،اوبدیعس دخری ،سیق نب ملسم ،اطرؼ نب
اہشب،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکربیابتےسعنمرکاناامیؿںیمداہ ےہافر ہہکاامیؿڑباتھافرمکوہاتےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 181

راوی  :و١زوا٥ٜأس ،ابوبْک ب ٦نَّض ،وبس ب ٦ح١يس ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ٢بَ ٦ىس ،ابوظاٜح ب٘ ٦يسا ،٧حارث ،جىَف ب٦
وبساهَّلل ب ٦ح ،٢ٙوبساٜزح ٦١ب٠ ٦سور ،ابوراِي ،حَّضت وبساهَّلل ب٠ ٦سىوز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّض َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َو َّ
وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َٔا َٟ
ْک بِ ُ ٦أ ِ ٥َّ ٜ
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َوأَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ّٜٝن َ ٔ ٜى ِب ٕس َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
َف بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦ا ِِ ٔ١ٜس َورٔ َو ِ ٦أَبٔی
اَ ٧و ِ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو َِ ٦ج ِى َ ٔ
َح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ظأ ٜحٔ بِ ِٔ َ٘ ٦ي َس َ

اَٜ ٧طُ
َراِ ٕٔي َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕأَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ٠َ ٟا ٔٔ َ ٤ ٦ِ ٠ي ٕ ٓي َب َى َث ُط اهَّللُ فٔی أ ُ َّٕ ٠ة َٔ ِبلٔی إ ٔ َِّل ک َ َ
و٠َ ٧ا َِل
ْ َٔ ٦ِ ٠ب ِى ٔسص ُِٔ ٢خْ ُٝ
وٓ َي ُٕوَ ُٜ
و ٧بٔ ُس َّ٥تٔطٔ َو َي ِٕ َت ُس َ
اب َیأ ِ ُخ ُذ َ
ٔ ٦ِ ٠أ ُ َّ٠تٔطٔ َح َوار ُّٔی َ
و ٧بٔأ َ ِ٠زٔظ ٔ ث ُ َّ ٢إَٔ َّ ٤ضا َت ِدُ ُٝ
وَ ٧وأَ ِظ َح ْ

وَ ٦ِ ١ََ ِ ٧جا َص َسصُ ِ ٢ب ٔ َي ٔسظ ٔ َِ ُض َو ُِ ٠ؤ َٔ ٦ْ ٠و ََ ٦ِ ٠جا َص َسص ُِ ٢بَٔ ٔ ٝسأ٤طٔ َِ ُض َو ُِ ٠ؤ َٔ ٦ْ ٠و ََ ٦ِ ٠جا َص َسص ُِ٢
و٠َ ٧ا َِل یُ ِؤ َ٠زُ َ
وَ ٧و َيّ َِىَ ُٝ
َيّ َِىَ ُٝ
ِخ َز َٕٔ ٟا َ ٟأَبُو َراِ ٕٔي َِ َح َّسث ِ ُت َو ِب َس اهَّللٔ بِ َ ٦وُ ََ ١ز َِأَََ ِ ٤
ْک ُظ َول َ َّی
بٔ َِٕٝبٔطٔ َِ ُض َو ُِ ٠ؤ َٔ ٦ْ ٠وَِ ٜي َس َو َرا َِ ذََ ٔ ٜ
ک ِٔ ٦ِ ٠اْل ٔ َی١ا َٔ ٧ح َّب ُة َ ِ
َاَتَت ِ َب َىىٔي إَِٔ ٜيطٔ َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦وُ ََ ١ز َي ُىوزُ ُظ َِاَ ِ ٤ف َُ ِٕ ٝت ََ ٠ىطُ َِ َ١َّ ٝا َجَِ ٝس َ٥ا ََأ َ ُِ ٜت ابِ َ٦
َِ َٕس َٔ ٣ابِ ُِ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َِ َ٥زَ َ ٟبٔ َٕ َ٥ا َة ِ ِ
ک َو ِ ٦أَبٔی َراِ ٔ ٕي
َِ ٠س ُىوز ٕ َو َِ ٦ص َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ َِ َح َّسثَٔ٥يطٔ َ٘ َ١ا َح َّسث ِ ُت ُط ابِ َ ٦وُ ََ ١ز َٔا ََ ٟظاْ ٔ ٜح َو َٔ ِس تُ ُح ِّس َث ب ٔ َِ ٥حو ٔذََ ٔ ٜ
رمعفاانلدق ،اوبرکب نب رضن ،دبع نب دیمح ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،اوباصحل نب اسیکؿ ،احرث ،رفعج نب دبعاہلل نب مکح،
دبعارلنمح نب وسمر ،اوبراعف ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےن رفامای ھجم ےس ےلہپ سج اتم ںیم یبن اجیھب ایگ ےہ اس یک اتم ںیم ےس اس ےک ھچک دفتس افر احصیب یھب وہےئ ںی وج اس ےک
رطہقی رپ اکر دنب افر اس ےک مکح ےک ریپف رےہ ںی نکیل اؿ احصویبں ےک دعب ھچک ولگ اےسی یھب وہےئ ںی پ  اک وقؽ لعف ےک
الخػ افر لعف مکح یبن ےک الخػ وہا ےہ سج صخش ےن اہھت ےس اؿ اخمنیفل اک اقمہلب ایک فہ یھب ومنم اھت سج ےن زابؿ ےس اؿ
اخمنیفل اک اقمہلب ایک فہ یھب ومنم اھت سج ےن زابؿ ےس اہجد ایک فہ یھب ومنم اھت اس ےک العفہ رایئ ےک داہن ےک ربارب اامیؿ اک وکیئ
درہجںیہناوبراعف ےتہکںیہکںیمےن ہدحثیرضحت انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےکاسےنمایبؿیکاوہنں ےنہنامانافرااکنرایک
اافتؼ ےس رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع لےئگ افر انقہ فادی دمہنی ںیم ارتے وت رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رضحت دبعاہلل نب وعسمد یک تدا دت وک ےھجم اےنپ اسھت  ےئ ےئگ ںیم اؿ ےک اسھت الچ ایگ بج مہ فاہں اج رک ھٹیب ےئگ وت ںیم ےن
رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیلہنع ےساس دحثی ےک ابرے ںیمدرایتف ایک وت اوہنں ےن  ہ دحثی ایس رطح ایبؿ یک
اسیج ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایبؿ یک یھت رضحت اصحل رفامےت ںی ہک  ہ دحثی اوبراعف ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسایسرطحایبؿیکیئگےہ۔
رافی  :رمعفاانلدق،اوبرکبنب رضن،دبع نبدیمح،وقعیبنب اربامیہنب دعس،اوباصحلنباسیکؿ،احرث،رفعج نبدبعاہللنب مکح،
دبعارلنمحنبوسمر،اوبراعف،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکربیابتےسعنمرکاناامیؿںیمداہ ےہافر ہ ہکاامیؿڑباتھافرمکوہاتےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 182

راوی  :ابوبْک ب ٦اَحاٗ ب٠ ٦ح١س ،ابو٠زی ،٢وبساٜىزیزب٠ ٦ح١س ،حارث بِ ٦ؽي ٞخفِم ،جىَف ب ٦وبساهَّلل ب ٦ح،٢ٙ
وبساٜزح ٦١ب٠ ٦سور بْ٠ ٦خ٠ہ ،ابوراِي ٤يي ظلی اهَّلل ٘ے آزاز َکزہ ٌَل ،٣حَّضت وبساهَّلل ب٠ ٦سىوز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦أَبٔی َِ ٠ز َی ََ ٢ح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ا َِ ٜحار ُٔث بِ ُ٦
َح َّسثَٔ٥يطٔ أَبُو بَ ِ ٔ
ْخ ََ ٠ة َو ِ ٦أَبٔی َراِ ٔ ٕي َِ ٠ول َی أ ٥َّ ٜي ِّي
ِم َو َِ ٦ج ِى َ ٔ
َف بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙو َِ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦ا ِِ ٔ١ٜس َورٔ بِ َٔ ِ ٠َ ٦
ا َِ ُّ ٜؽ ِي ٔ ٞا َِ ٜد ِف ٔ ُّ
اُ َٜ ٧ط
أ َ ٤ ٦ِ ٠ٔ ٧ي ٕ ٓي إ ٔ َِّل َو َٔ ِس ک َ َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕأَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ٠َ ٟا ک َ َ
و ٧ب ٔ َض ِسیٔطٔ َو َي ِست َ َُّ ٥
و ٧یَ ِض َت ُس َ
َح َوار ُّٔی َ
و ٣ابِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َوا ِجت َٔ١ا ًٔ ابِ ٔ ٦وُ َ١زَ
َک ُٔ ُس َ
و ٧بٔ ُس َّ٥تٔطٔ ِٔ ٠ث ََ ٞحسٔیثٔ َظإ ٔ ٜح َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
ََ ٠ى ُط
اوبرکب نب ااحسؼ نب دمحم ،اوبرممی ،دبعازعلسینب دمحم ،احرث نب لیضف یمطخ ،رفعج نب دبعاہلل نب مکح ،دبعارلنمح نب وسمر نب
رخمہم،اوبراعفیبنیلصاہللےکلزادرکدہالغؾ،رضحت دبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایرہیبنےکھچکدفتسفیلوہےئںیوجیبنےکاتبےئوہےئرا ےترپےتلچںیافراسیکتنس رپاعلم
رےہںیابیقدحثیاصحلیک دحثییکرطحےہرگماس ںیمرضحتانبوعسمدریض اہللاعتٰیلہنع ےکلےنافر رضحتانبرمع
ریضاہللاعتٰیلہنعےکےنلماکوکیئذترکہںیہن۔
رافی  :اوبرکب نب ااحسؼ نب دمحم ،اوبرممی ،دبعازعلسینب دمحم ،احرث نب لیضف یمطخ ،رفعج نب دبعاہلل نب مکح ،دبعارلنمح نب
وسمرنبرخمہم،اوبراعفیبنیلصاہللےکلزادرکدہالغؾ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامیؿفاولںیکاامیؿںیما کدفرسےرپتلیضفافرنمیفاولںےکاامیؿیکرتحیجےکب...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿفاولںیکاامیؿںیما کدفرسےرپتلیضفافرنمیفاولںےکاامیؿیکرتحیجےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 183

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ ،ح ،اب١٤ ٦يْ ،ح ،ابوَکیِ ،اب ٦ازریس ،اَ١اوي ٞب ٦ابی خاٜس ،ح ،یحٌي ب ٦حبيِ
اٜحارثی٠ ،ىت١ز ،اَ١اوئ ،ٞيس ،حَّضت ابو٠سىوز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ٔیس
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ ٔ ٦أَبٔی َخإ ٔ ٜس ح و َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ ا َِ ٜحارٔثٔی َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا ُِ ٠ى َتْ ٔ١ز َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي ََٔ ٞا َِ ٔ١ََ ٟى ُت
ُّ

اَ ٧ص ُض َ٥ا َوإ ٔ َّ٧
َٔ ِي ّسا َی ِزؤی َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠س ُىوز ٕ َٔا َ ٟأَ َش َار أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َي ٔسظ ٔ ِ َ ٤ح َو ا َِ ٜي ََٕ َِ ٦ٔ ١ا َ ٟأَ َِل إ ٔ َِّ ٧اْل ٔ َیَ ١
اب ِاْلٔب ٔ َٔ ٞح ِي ُث یَ ِفُ ُٝي َْقَ٤ا َّ
َّض
وب فٔی ا ََِّ ّٜساز ٔ َ
ی ٦و ٔ َِ ٥س أ ُ ُظو ٔ ٟأَذِٔ َ ٤
ا ِِ َٕ ٜس َو َة َؤٌََ ٝن ا ِٔ ُُٕٝ ٜ
اٜص ِي َفا ٔ ٧فٔی َرب ٔ َ
يى َة َو َُ َ ٠
ِ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،ح ،انب ریمن ،ح ،اوبرکبی ،انب ادرسی ،اامسلیع نب ایب اخدل ،ح ،ییحی نب  ،بی ااحلریث ،رمتعم،
اامسلیع ،سیق ،رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن نمی یک رطػ اےنپ
دتس ابمرک ےس ااشرہ رکےت وہےئ رفامای اامیؿ وت اہیں ےہ افر تخس زمایج افر گنس دیل رہعیب ف ک ر افٹن فاولں ںیم ےہ وج
اف ںوںیکدومںےکےھچیپےھچیپاہےتکنپ ےاجےتںیاہجںےساطیشؿےکدفگنیسںیلکنےگینعیہلیبقرہعیبافرک ر۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،ح ،انب ریمن ،ح ،اوبرکبی ،انب ادرسی ،اامسلیع نب ایب اخدل ،ح ،ییحی نب  ،بی ااحلریث،
رمتعم،اامسلیع،سیق،رضحتاوبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿفاولںیکاامیؿںیما کدفرسےرپتلیضفافرنمیفاولںےکاامیؿیکرتحیجےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 184

راوی  :ابواٜزبيي زہزانی ،ح١از ب ٦زیس ،ایوب٠ ،ح١س ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
وب َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َّْ ١س َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی أََ ِ ٤بأَ٤ا َح َّ١ا ْز َح َّسثَ َ٥ا أَ ُّی ُ

 ٞا َِ ٜي َ ٦ٔ ١ص ُِ ٢أَ َر ُّٗ أَ ِِئ ٔ َس ّة ِاْل ٔ َی١ا ُ ٧یَ َ١ا َٕ ٧وا ُِ ِٕ ّٔ ٜط یَ َ١ا َٕ ٧وا ِٜحُٔ ١َ ِٙة یَ َ١اَ ٔ ٤ي ْة
َو ََ ََّ ٢َ ٝجا َِ أَصِ ُ
اوبارلعیبزرہاین،امحدنبزدی،اویب،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےناراشدرفاماینمیفاےللےئںی ہتہبرنؾدؽںیاامیؿیھبینمیااھچےہیر تعیمہفیھبینمیافرتمکحیھبینمی۔
رافی  :اوبارلعیبزرہاین،امحدنبزدی،اویب،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿفاولںیکاامیؿںیما کدفرسےرپتلیضفافرنمیفاولںےکاامیؿیکرتحیجےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 185

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦ابی وسی ،ح ،و١زوا٥ٜأس ،اَحاٗ ب ٦یوَْ ازرٗ ،اب ٦وو٠ ،٧ح١س ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ْ الِ َ ِز َر ُٗ ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ٦
ٔی ح و َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦یُو َُ َ
ابِ َٔ ٦و ِو َٕ ٧و َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
دمحمنبینثم،انبایبدعی،ح ،رمعفاانلدق،ااحسؼنبویفسازرؼ،انبوعؿ،دمحم،اوبرہریہےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےس
 ہرفاتییھبایسرطحایبؿرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،ح،رمعفاانلدق،ااحسؼنبویفسازرؼ،انبوعؿ،دمحم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿفاولںیکاامیؿںیما کدفرسےرپتلیضفافرنمیفاولںےکاامیؿیکرتحیجےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 186

راوی  :و١زو ا٥ٜأس ،حس ٦حٝوانی ،يىٕوب يىىي اب ٦ابزاہي ٢بَ ٦ىس ،اپ٥ے واٜس َے ،ظاٜح ،اُعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
ُع ٔد
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو َح َس ْ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
وب َوص َُو ابِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َح َّسثَ َ٥ا أبٔی َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح َو ِ ٦الِ ِ َ

ْ ُُٔٝوبّا َوأَ َر ُّٗ أَ ِِئ ٔ َس ّة ا ُِ ِٕ ّٔ ٜط یَ َ١ا ٕ٧
َٔا ََٔ ٟا َ ٟأَب ُو ص َُزیِ َز َة َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َتا ُ٘ ِ ٢أَصِ ُ
 ٞا َِ ٜي َ ٦ٔ ١ص ُِ ٢أَ ِؼ َى ُ

َوا ِٔ ٜحُ ١َ ِٙة یَ َ١اَ ٔ ٤ي ْة

رمعفاانلدق،نسحولحاین،وقعیبینعیانباربامیہنبدعس،اےنپفادلےس،اصحل،ارعج،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
طنییع
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اہمترے اپس نمی فاےل لےئ ںی اؿ یک بنن تہب زمکفر ،دؽ تہب رنؾ ںی ہقف یھب افر
تمکحیھبنمیفاولںیکایھچےہ۔
رافی  :رمعفاانلدق،نسحولحاین،وقعیبینعیانباربامیہنبدعس،اےنپفادلےس،اصحل،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿفاولںیکاامیؿںیما کدفرسےرپتلیضفافرنمیفاولںےکاامیؿیکرتحیجےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 187

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،ابی اٜز٤از ،اُعد ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا َِ َ ٟ
َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ْقأ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
َ

ی ٦أَ ِص ٔ ٞا َِ ٜوبَز ٔ َو َّ
اٜسٔٙي َُ ٥ة فٔی أَ ِص ٔٞ
َْخ َوا ِٜد َُي ََل ُِ فٔی أَ ِص ٔ ٞا َِ ٜد ِي َٔ ٞو ِاْلٔب ٔ ٔ ٞا ََِّ ّٜساز ٔ َ
َف ِ َ ٤ح َو ا ِٔ ِ ١َ ٜ
َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟرأ ِ ُس ا ِلٔ ِ ُٙ
َّش ٔٗ َوا ُِ ِ ّٜ
ا ِ٢ٔ ٥َ ٍَ ٜ
ییحینبییحی،امکل،ایباسلاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامای

 رفاکرمزکرشمؼیکرطػےہرخففرغفروھگڑےفاولںںیمافرافٹنفاولںںیمےہپ ےکدؽتخسںیافررنؾاالخیقفینیکسم
رکبیفاولںںیمےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ایباسلاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿفاولںیکاامیؿںیما کدفرسےرپتلیضفافرنمیفاولںےکاامیؿیکرتحیجےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 188

راوی  :یحٌي ب ٦ایو بٔ ،تيبہ ،اب ٦ححز ،اَ١اوي ٞب ٦جىَف ،اب ٦ایوب ،اَ١اوي ،ٞوَلء ،اپ٥ے واٜس

َٔ ٞا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ا َِ ٜى ََل ُِ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة َوابِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
وب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َف َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ

َّش ٔٗ َو َّ
اٜسٔٙي َُ ٥ة فٔی أَ ِص ٔٞ
َف ٔ ٔ َب َ ٞا ِٔ ِ ١َ ٜ
َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َِ ٟاْل ٔ َی١ا ُ ٧یَ َ١ا َٕ ٧وا ِلُ ِ ُٙ
َْخ َواِّ ٜز َیا ُِ فٔی ا ََِّ ّٜساز ٔ َ
ی ٦أَ ِص ٔ ٞا َِ ٜد ِي َٔ ٞوا َِ ٜوبَز ٔ
ا َِ ٢ٔ ٥َ ٍَ ٜوا ُِ ِ ّٜ
ییحی نب اوی ب ،ہبیتق ،انب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،انب اویب ،اامسلیع ،العء ،اےنپ فادلےس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اامیؿ وت نمی فاولں ںیم ےہ افر  رف رشمؼ یک رطػ ےہ افر رکبی فاولں ںیم
تنکسمرنؾزمایجوہیتےہافررغفرافررایاکری،تخسزمایجافردبیقلخوھگڑفںفاولںافراف ںوںفاولںںیمےہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،اامسلیعنبرفعج،انباویب،اامسلیع،العء،اےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

اامیؿفاولںیکاامیؿںیما کدفرسےرپتلیضفافرنمیفاولںےکاامیؿیکرتحیجےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 189

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ٦ٔ ١
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
ی ٦أَصِ ٔ ٞا َِ ٜوبَز ٔ َو َّ
اٜسٔٙي َُ ٥ة فٔی
َْخ َوا ِٜد َُي ََل ُِ فٔی ا ََِّ ّٜساز ٔ َ
أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟا ُِ ِ ّٜ
أَصِ ٔ ٞا ِ٢ٔ ٥َ ٍَ ٜ

رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےس انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت! رخف رغفر افر تخس زمایج اف ںوںفاولں ںیم ےہ
افررنؾزمایجرکبیفاولںںیمےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿفاولںیکاامیؿںیما کدفرسےرپتلیضفافرنمیفاولںےکاامیؿیکرتحیجےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 190

راوی  :وبساهَّلل ب ٦وبساٜزح ٦١زارمی ،ابواَٜمي ،٧شىيِ ،زہزی

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََّ ٦ٔ ١
اٜسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو ا ََِ َ ٜمي ٔ ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا ُش َى ِي ِْ َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط َو َزا َز
ِاْل ٔ َی١ا َُ ٧ی َ١ا َٕ ٧وا ِٔ ٜح ُِ ١َ ٙة یَ َ١اَ ٔ ٤ي ْة

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ےس ایس ذموکرہ رفاتی یک رطح وقنمؽ ےہ رگم اس ںیم اانت ااضہف ےہ ہک
اامیؿنمیفاولںںیمےہافرتمکحیھبنمیفاولںںیمےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوباامیلؿ،بیعش،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿفاولںیکاامیؿںیما کدفرسےرپتلیضفافرنمیفاولںےکاامیؿیکرتحیجےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 191

راوی  :وبساهَّلل ب ٦وبساٜزح ،٦١ابواَٜمي ،٧شىيِ ،زہزیَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو ا ََِ َ ٜمي َٔ ٧و ُِ ٦ش َى ِيِٕ َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَىٔي ََ ٔىي ُس بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا َٟ
ْ ُُٔٝوبّا ِاْل ٔ َی١ا ُ ٧یَ َ١ا َٕ ٧وا ِٔ ٜحُ ١َ ِٙة
ََِ ٔ١ى ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٟجا َِ أَصِ ُ
 ٞا َِ ٜي َ ٦ٔ ١ص ُِ ٢أَ َر ُّٗ أَ ِِئ ٔ َس ّة َوأَ ِؼ َى ُ

ی ٦أَ ِص ٔ ٞا َِ ٜوبَز ٔٔ ٔ َب َِ ٠َ ٞفٔ ٔ ٝي َّ
َی َ١اَ ٔ ٤ي ْة َّ
اٜص ِٔ ١س
َْخ َوا ِٜد َُي ََل ُِ فٔی ا ََِّ ّٜساز ٔ َ
اٜسٔٙي َُ ٥ة فٔی أَ ِص ٔ ٞا َِ ٜي ََ ٦ٔ ١وا ُِ ِ ّٜ

دبع اہلل نب دبعارلنمح ،اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےسانسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرفامےتںیہکنمیفاےللےئگ ںی ہولگاہنتیرنؾدؽافرزمکفردؽںیاامیؿیھبینمی
افرتمکحیھبینمیافرینیکسمرکبیفاولںںیمافررخففرغفروشراچمےنفاےلداہیویتںںیموجرشمؼیکرطػرےتہںی۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

اامیؿفاولںیکاامیؿںیما کدفرسےرپتلیضفافرنمیفاولںےکاامیؿیکرتحیجےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 192

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابوظاٜح ،ابوہزیزہ

َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
 ٞا َِ ٜي َ ٦ٔ ١ص ُِ ٢أَ ِٜي َ ُن ُُٔٝوبّا َوأَ َر ُّٗ أَ ِِئ ٔ َس ّة ِاْل ٔ َی١ا ُ ٧یَ َ١ا َٕ ٧وا ِٔ ٜحُ ١َ ِٙة یَ َ١اَ ٔ ٤ي ْة َرأ ِ ُس
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َتا ُ٘ ِ ٢أَصِ ُ
َّش ٔٗ
َف ٔ ٔ َب َ ٞا ِٔ ِ ١َ ٜ
ا ِلٔ ِ ُٙ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای
اہمترےاپسنمیفاےللےئںیوجتہبرنؾدؽافررقیقابلقلںیاامیؿنمیںیمافرتمکحیھبنمیںیمےہ رفیکڑجرشمؼ
یکرطػےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿفاولںیکاامیؿںیما کدفرسےرپتلیضفافرنمیفاولںےکاامیؿیکرتحیجےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 193

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،زہيْ بِ ٦حب ،جزیز ،او١ض

َف ٔ ٔ َب َٞ
َک َرأ ِ ُس ا ِلٔ ِ ُٙ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو ََ ٢ِ ٜی ِذ ُ ِ
َّش ٔٗ
ا ِٔ ِ ١َ ٜ

ہبیتقنبدیعس،زریہنبرحب،رجری،اشمعےتھکلںی ہرفاتیایسذموکرہدنسےکاسھتذموکرےہرگماسںیم ہلرخیہن ہںیہنےہ
ہک رفیکڑجرشمؼیکرطػےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،زریہنبرحب،رجری،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿفاولںیکاامیؿںیما کدفرسےرپتلیضفافرنمیفاولںےکاامیؿیکرتحیجےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 194

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦ابی وسی ،ح ،بَّش ب ٦خاٜس٠ ،ح١سيىىي اب ٦جىَف ،شىبہ ،او١ض

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
َف َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا
َّش بِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َّْ ١س َي ِىىٔي ابِ ََ ٦ج ِى َ ٕ
ٔی ح و َح َّسثَىٔي بٔ ِ ُ

اب ِاْلٔب ٔ َٔ ٞو َّ
ار فٔی
اٜسٔٙي َُ ٥ة َوا َِ ٜو َٔ ُ
َْخ َوا ِٜد َُي ََل ُِ فٔی أَ ِظ َح ٔ
ُش ِى َب ُة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث ََ ٞحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ َو َزا َز َوا ُِ ِ ّٜ
اب َّ
ِ
اٜصا ٔ
أَ ِظ َح ٔ
دمحمنبینثم،انبایب دعی ،ح ،رشبنباخدل،دمحمینعیانبرفعج،ہبعش،اشمعےنایس ذموکرہدنسےکاسھت رجرییک دحثیےک قبقم
لقنایکافراسںیماانتااضہفایکےہہکرخفافررغفرافٹنفاولںںیمافرتنکسمافرفاقررکبیفاولںںیمےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،ح،رشبنباخدل،دمحمینعیانبرفعج،ہبعش،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿفاولںیکاامیؿںیما کدفرسےرپتلیضفافرنمیفاولںےکاامیؿیکرتحیجےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 195

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبساهَّلل ب ٦حارث ٠دزومی ،اب ٦جزیخ ،ابواٜزبيْ ،جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث ا ِِ ١َ ٜدزُوم ٔ ُّی َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔأَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َجاب ٔ َز
َّش ٔٗ َو ِاْل ٔ َی١ا ُ ٧فٔی أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜح َحازٔ
وب َوا َِ ٜحَّا ُِ فٔی ا ِٔ ِ ١َ ٜ
بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََُّ ٌٝٔ ٢َ ٝن ا ِٔ ُُٕٝ ٜ
ااحسؼنباربامیہ،دبعاہللنباحرثزخمفیم،انبرججی،اوباسلریب،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایدؽیکیتخسافرتخسزمایجرشمؼفاولںںیمےہاامیؿاجحزفاولںںیمےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعاہللنباحرثزخمفیم،انبرججی،اوباسلریب،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجںیمرصػاامیؿفاےلاجںیئےگاامیؿفاولںےستبحماامیؿیکاشنینےہافررثکتس...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
تنجںیمرصػاامیؿفاےلاجںیئےگاامیؿفاولںےستبحماامیؿیکاشنینےہافررثکتالسؾلسپںیمتبحماکابثعےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 196

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابو٠ىاویہ ،و٘يي ،او١ض ،ابوظاٜح ،ابوہزیزہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو َو٘ٔي ْي َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
و ٧ا َِ ٜح ََّ ٥ة َحًَّي تُ ِؤ ُٔ٥٠وا َو َِل تُ ِؤ ُٔ٥٠وا َحًَّي َت َحابُّوا أَ َو َِل أَ ُز ُّلَ ٢ِ ُٙول َی َش ِي ٕئ إٔذَا ِ ََى ِٝت ُُ١و ُظ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل َت ِس ُخَ ُٝ
َت َحابَبِت ُِ ٢أَِ ُِصوا َّ
اٜس ََل َ ٣بَ ِي َ٢ِ ُٙ٥
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمف ہ ،فعیک ،اشمع ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت
تنج ںیم داہ  ںیہن وہ ےگ بج کت ہک اامیؿ ںیہن الؤ ےگ افر وپرے ومنم ںیہن ونب ےگ بج کت ہک لسپ ںیم تبحم ںیہن

رکفےگایک ںیمںیہمتفہزیچہن اتبؤںبجمتاسرپل رکفےگوتلسپںیمتبحمرکےن پ اجؤےگ فہ ہےہ ہکلسپ ںیمرہا ک
لدیموکالسؾایکرکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمف ہ،فعیک،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
تنجںیمرصػاامیؿفاےلاجںیئےگاامیؿفاولںےستبحماامیؿیکاشنینےہافررثکتالسؾلسپںیمتبحماکابثعےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 197

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیز ،او١ض

ِح ٕب أََ ِ ٤بأََ٤ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َّأ ٜذی
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
و ٧ا َِ ٜح ََّ ٥ة َحًَّي تُ ِؤ ُٔ٥٠وا بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ أَبٔی َُ ٠ىاؤیَ َة َو َو٘ٔي ٕي
َن ِّ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔ َِل َت ِس ُخَ ُٝ
زریہنبرحب،رجری،اشمعےسایسدنسےکاسھت ہرفاتیلقنیکیئگےہسجںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایمسق
ےہاسذاتیکسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہہکمتتنجںیمداہ ںیہنوہےگبجکتہکاامیؿںیہنالؤےگ،لےگدحثی
ےکفیہاافلظںیوجافرپفایلدحثیںیمںی۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنیریخوخایہافرالھبیئاکانؾےہ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ

دنیریخوخایہافرالھبیئاکانؾےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 198

راوی ٠ :ح١س ب ٦وباز ٠کیَّ ،ياَ ،٧ہي ،ٞوفاء ب ٦بزیس ،ت١ي ٢زاری

يک َٔا ََ ٟو َر َج ِو ُت أَ ِ٧
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦وبَّاز ٕا ِ١َ ٜک ُِّّی َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُٔ ٧ا َُِ ُٝٔ ٟت ُ ٔ ٜس َض ِي ٕ ٞإ ٔ ََّ ٧و ِّ ١زا َح َّسثَ َ٥ا َو ِ ٦ا ِِ َٕ ٜى َٕا ًٔ َو ِ ٦أَب ٔ َ
اَ ٧ظسٔي ّٕا َٜطُ ب ٔ َّ
اٜصا ٔ ٣ث ُ ََّ ٢ح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ َُ ٦ض ِي ٕٞ
ي ُِسٕ ٔ َق َوىِّي َر ُج َّل َٔا ََٕ َِ ٟا َِ ٔ١ََ ٟى ُتطُ َّٔ ٦ِ ٠أ ٜذی َََ ٔ١ى ُط ُٔ ٥ِ ٠ط أَبٔی ک َ َ

یس َو َِ ٦تٕ ٔ١يَّ ٢
اٜسار ِّٔی أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َِّ ٟ
ی ٦أ ٥َّ ٜعي َح ُة ُٔ ِ٥َ ٝا َٔ ٦ِ ١َ ٔ ٜا َِ ٟهَّلِل َول ٔ َٔ ٙتابٔطٔ
اٜس ُ
َو َِ ٦و َفا ٔ
ِ بِ ٔ ٦یَز ٔ َ

َوَ ٔ ٜز َُؤٜطٔ َو ٔلَئ ٔ َّٔ ١ة ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن َو َوا َّ٠تٔض ٔ ِ٢

دمحمنبابعدیکم،ایفسؿ،لیہس،اطعءنبربدی،میمتداریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایدنیریخوخایہ
اکانؾےہ،مہےنرعضایکسکزیچیک؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہللیکاسیکاتکبیکاسےکروسؽیکناملسونںےک
اہمئیکافرامتؾناملسونںیک۔
رافی  :دمحمنبابعدیکم،ایفسؿ،لیہس،اطعءنبربدی،میمتداری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دنیریخوخایہافرالھبیئاکانؾےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 199

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢اب٠ ٦ہسیَّ ،ياَ ،٧ہي ٞب ٦ابی ظاٜح ،وفاء ب ٦بزیس ٜيثي ،حَّضت ت١ي ٢زاری

یس َّ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا ابِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
اِ ٜٝيثٔ ِّي َو ِ٦
ٔی َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ َُ ٦ض ِي ٔ ٞبِ ٔ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو َِ ٦و َفا ٔ
ِ بِ َٔ ٦یز ٔ َ
َتٕ ٔ١يَّ ٢
اٜسار ِّٔی َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ

دمحم نب احمت ،انب دہمی ،ایفسؿ ،لیہس نب ایب اصحل ،اطعء نب ربدی یثیل ،رضحت میمت داری یہ ےس ایس دحثی یک رطح روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےسدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،انبدہمی،ایفسؿ،لیہسنبایباصحل،اطعءنبربدییثیل،رضحتمیمتداری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دنیریخوخایہافرالھبیئاکانؾےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 200

راوی  :ا٠يہ ب ٦بسفا ،٣بزیس يىىي اب ٦زریي ،روح يىىي ابٔ ٦اََ ،٢ہي ،ٞوفاء ب ٦یزیس ،ابوظاٜح ،حَّضت ت١ي ٢زاری

یس
َح َّسثَىٔي أ ُ ََّ ٠ي ُة بِ ُ ٦بٔ ِس َف َاَ ٣ح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ز َُریِ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َر ِو ْح َوص َُو ابِ ُ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َُ َض ِي َْ ٞو َِ ٦و َفا ٔ
ِ بِ َٔ ٦یز ٔ َ
َََ ٔ١ى ُط َوص َُو یُ َح ِّس ُث أَبَا َظإ ٔ ٜح َو َِ ٦تٕ ٔ١يَّ ٢
اٜسار ِّٔی َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
اہیم نب اطسبؾ ،ربدی ینعی انب زرعی ،رفح ینعی انب اقمس ،لیہس ،اطعء نب سیدی ،اوباصحل ،رضحت میمتداری روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےسایسدحثییکرطحلقنرکےتںی۔
رافی  :اہیمنباطسبؾ،ربدیینعیانبزرعی،رفحینعیانباقمس،لیہس،اطعءنبسیدی،اوباصحل،رضحتمیمتداری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دنیریخوخایہافرالھبیئاکانؾےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 201

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ابواَا٠ہ ،اَ١اوي ٞب ٦ابی خاٜسٔ ،يس ،جزیز

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َوأَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ ٔ ٦أَبٔی َخإ ٔ ٜس َو ِِ َٔ ٦ي ٕس َو َِ ٦جزٔیز ٕ َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِ اٜزَّکَاة ٔ َواِ ٥ُّ ٜعحٔ ٜٔکُِ ٠ُ ِّٞس٢ٕ ٔ ٝ
بَا َي ِى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی إ ٔ َٔأ ٣اٜعَّ ََلة ٔ َوإٔی َتا ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اوبااسہم ،اامسلیع نب ایب اخدل ،سیق ،رجری رفامےت ںیہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےسامنزڑپےنھزوکةادارکےنافررہناملسؿیکریخوخایہرکےنرپتعیبیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم،اامسلیعنبایباخدل،سیق،رجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دنیریخوخایہافرالھبیئاکانؾےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 202

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اب١٤ ٦يَّْ ،يا ،٧زیاز ب ٦وَلٔہ ،جزیز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َوابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦زٔ َیاز ٔبِ ٔ ٦و ََٔل َٔ َة َََ ٔ١ي َجز ٔ َیز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َي ُٕوِلُ بَا َي ِى ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی اِ ٥ُّ ٜعحٔ ٜٔکُِ ٠ُ ِّٞس٢ٕ ٔ ٝ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ریمن ،ایفسؿ ،زاید نب العہق ،رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسرہناملسؿےسریخوخایہرکےنرپتعیبیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبریمن،ایفسؿ،زایدنبالعہق،رجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دنیریخوخایہافرالھبیئاکانؾےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 203

راوی َ :سیخ ب ٦یو٤س ،يىٕوب زورقی ،ہصيَ ،٢يار ،شىيي ،جزیز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اٜس ِو َرقٔی َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا صُصَ ِي َْ ٢و ََِ ٦يَّارٕ َو َِّ ٦
وب َّ
اٜص ِى ٔي ِّي َو َِ ٦جزٔیز ٕ َٔا َ ٟبَا َي ِى ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی
َسیِخُ بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َو َي ِى ُٕ ُ
َح َّسثَ َ٥ا ُ َ
ُّ
اٜس ِٔ ١ي َو َّ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی َّ
وب فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َٔا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا
اٜفا َو ٔة َِ٥َ ََّٕ ٝىٔي ِ ٔ ََمي ا َِ َت َف ِى َت َواِ ٥ُّ ٜعحٔ ٜٔکُِ ٠ُ ِّٞسَٔ ٢ٕ ٔ ٝا ََ ٟي ِى ُٕ ُ
َّار
ََي ْ
رسجی نب ویسن ،وقعیب دفریق ،میشہ ،ایسر ،یبعش ،رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےستعیبیکہکوجھچکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرفامںیئےگںیماسوکونسںاگافرااطتعرکفںاگلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنریمیااطتستعےک قبقمیہلاکمکحرفامایافرںیمےنرہناملسؿےسریخوخایہیکیھبتعیبیک۔
رافی  :رسجینبویسن،وقعیبدفریق،میشہ،ایسر،یبعش،رجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انگہرکےنےساامیؿمکوہاجاتےہافرانگہرکےتفتقاگہنگرےساامیؿدحیلعہوہاجت...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
انگہرکےنےساامیؿمکوہاجاتےہافرانگہرکےتفتقاگہنگرےساامیؿدحیلعہوہاجاتےہینعیاساکاامیؿاکلمںیہنراتہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 204

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ب ٦وبساهَّلل و١زا ٧تحييي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزحَ ،٦١ىيس ب٦
٠سيِ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب َٔا َٟ
ا ٧اُّ ٜتحٔي ٔي ُّي أََ ِ ٤بأََ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْن ٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦و َِٔ ١ز َ
َح َّسثَىٔي َ ِ
ٔيس بِ َ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َي ُٕ َوِل َٔٔ ٧ا َ ٟأَبُو ص َُزیِ َز َة إ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َٟ
ََِ ٔ١ى ُت أَبَا َََ ١ََ ٝة بِ ََ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ََى َ
َس ُٗ َّ
َّشب ُ َضا َوص َُو
اٜسار ُٔٗ ح ٔي َن َي ِ ٔ
َِل یَزِنٔی اٜزَّانٔی ح ٔي َن یَزِنٔی َوص َُو ُِ ٠ؤ َٔ ٦ْ ٠و َِل َي ِ ٔ
َّش ُب ا َِ ٜد َِ ١ز ح ٔي َن َي ِ َ
َس ُٗ َوص َُو ُِ ٠ؤ َٔ ٦ْ ٠و َِل َي ِ َ
ِ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ُِ ٠ؤ َٔٔ ٦ْ ٠ا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
ا ٧یُ َح ِّسث ُ ُض َِ ٢ص ُؤ َِل ٔ
اب َِأ َ ِخب َ َْنٔی َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُ ٦أَبٔی بَ ِ ٔ
ْک بِ َٔ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَ َّ ٧أَبَا بَ ِْکٕ ک َ َ

َش ٕ
اس إَِٔ ٜيطٔ ِ َٔيضا أَبِ َع َارص ُِ ٢ح ٔي َن َی َِ ٥تضٔبُ َضا َوص َُو
ا ٧أَبُو ص َُزیِ َز َة یُ ِٔ ٝح ُٖ ََ ٠ى ُضَ َّ٦و َِل َی َِ ٥تض ٔ ُِ ِ ُ ٤ض َب ّة ذ َ
ث ُ ََّ ٢ي ُٕوِلُ َوک َ َ
ٓ َی ِز َِ ُي اُ ٥َّ ٜ
َات َ َ
ُِ ٠ؤ ٔ٦ْ ٠
ت
رحہلم نب ییحی نب دبعاہلل رمعاؿ جین ییی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاامیؿیکاحتلںیموکیئزانرکےنفاالزانںیہنرکاتافرہن
یہاامیؿیکاحتلںیموکیئوچروچریرکاتےہافرہنیہاامیؿیکاحتلںیموکیئیرابوخریرابوخریرکاتےہانباہشبےتہک
ںی ہک ھجم ےس دبعاکلمل نب ایب رکب ےن لقن ایک ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ہ
رفاتی رکےت ےھت رھپ رفامےت ہک اامیؿ یک احتل ںیم االعہین وکیئ ولوگں ےک اسےنم ںیہن ولاتٹ ینعی اس فتق اس ںیم اامیؿ ںیہن
وہات۔
ت
ی
ج
ن
ی
ی
رافی  :رحہلم نب ییحی نب دبعاہلل رمعاؿ ی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
انگہرکےنےساامیؿمکوہاجاتےہافرانگہرکےتفتقاگہنگرےساامیؿدحیلعہوہاجاتےہینعیاساکاامیؿاکلمںیہنراتہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 205

راوی  :وبساٝ١ٜک ب ٦شىيِ ،ابٜ ٦يث ،بَ ٦ىس ،وٕي ٞب ٦خاٜس ،اب ٦شہاب ،ابوبْک ب ٦وبس اٜزح ٦١ب ٦حارث ب٦

ہصا ،٣ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُُ ٦ش َى ِي ِٔ بِ َّٔ ٦
 ٞبِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َٔا ََٔ ٟا َٟ
اِ ٜٝيثٔ بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ج ِّسی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي وُ َٕ ِي ُ
ْک بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث بِ ٔ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
اب أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو بَ ِ ٔ

َش ٕ
َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل َیزِنٔی اٜزَّانٔی َوا ِٔ َت َّغ ا َِ ٜحس َ
اب َح َّسثَىٔي
ٓ َٔا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
َک ذ َ
َک ََ ٠ي ذ ٔ ِ ٔ
َات َ َ
َک اِ ٥ُّ ٜض َبةٔ َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
ٔیث بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ َی ِذ ُ ُ
ََىٔي ُس بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َوأَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ أَبٔی

بَ ِْکٕ َص َذا إ ٔ َِّل اِ ٥ُّ ٜض َب َة

دبعاکلملنب بیعش،انبثیل،نبدعس،لیقعنباخدل ،انباہشب،اوبرکبنبدبعارلنمحنباحرثنباشہؾ،اوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایزانرکےنفاالزانںیہنرکاتافررھپدحثیابالیکرفاتیایبؿ
یکافراسںیمتھبیةاک ظفلیھبےہرگماسےکاسھتذاتیرػاکظفلںیہنےہانباہشبےتہکںیہکھجمےسدیعسافراوبہملسافر
اؿ ےسرضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنع ےنہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملس ےسرضحتاوبرکبریضاہلل اعتٰیلہنع یک اس
دحثییکرطحرفاتییکرگماسںیمظفلتہبیة(ولٹ)ںیہنےہ۔
رافی  :دبعاکلمل نب بیعش،انبثیل ،نبدعس ،لیقع نب اخدل،انباہشب،اوبرکب نب دبعارلنمح نباحرث نب اشہؾ،اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
انگہرکےنےساامیؿمکوہاجاتےہافرانگہرکےتفتقاگہنگرےساامیؿدحیلعہوہاجاتےہینعیاساکاامیؿاکلمںیہنراتہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 206

ويسي ب ٦یو٤س ،اوزاعی ،زہزی ،اب٠ ٦سيِ ،ابی َ١ٝہ ،ابی بْک ب ٦وبساٜزح ،٦١ب٦
راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ہزا ٧رازیٰ ،
حارث ،ب ٦ہصا ،٣ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا ٧اٜزَّاز ُّٔی َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َزاعٔ ُّی َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َوأَبٔی
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِ ٠ٔ ٦ض َز َ
ْک بِ َٔ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ
ث بِ ٔ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ
َََ ١ََ ٝة َوأَبٔی بَ ِ ٔ
َش ٕ
ٓ
ََک اِ ٥ُّ ٜض َب َة َوَ ٢َِ ٜي ُٕ ِ ٞذ َ
وُ َٕ ِي َٕ ٞو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی بَ ِ ٔ
َات َ َ
ْک بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوذ َ َ

دمحم نب رہماؿ رازیٰ ،یسیع نب ویسن ،افزایع ،زرہی ،انب بیسم ،ایب ہملس ،ایب رکب نب دبعارلنمح ،نب احرث ،نب اشہؾ ،اوبرہریہ
ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن ایس دحثی ےکلثم رفاتی یک وج لیقع ےن زرہی ےس زرہی ےن اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس افر اوہنں
ےنرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیلقنیکافراسںیمتہبیہاکظفلذرکایکےہافرظفلذاتیرػںیہنےہ۔
رافی  :دمحم نب رہماؿ رازیٰ ،یسیع نب ویسن ،افزایع ،زرہی ،انب بیسم ،ایب ہملس ،ایب رکب نب دبعارلنمح ،نب احرث ،نب اشہؾ،
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
انگہرکےنےساامیؿمکوہاجاتےہافرانگہرکےتفتقاگہنگرےساامیؿدحیلعہوہاجاتےہینعیاساکاامیؿاکلمںیہنراتہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 207

راوی  :حس ٦ب ٦ولی حٝوانی ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢وبساٜىزیز ب٠ ٦ف ،ِٝظّوا ٧بَٝ ٦ي ،٢وفاء ب ٦يسار٠ ،ي١و٤ہ ،ح١يس
ب ٦وبساٜزح ٦١ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا ٧بِ َِٔ َُٝ ٦ي َٕ ٢و ِ٦
وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ ُ ٦ا َِّ ١ُ ٜفَ ِٔ ٔ ٝو َِ ٦ظّ َِو َ
َح َّسثَىٔي َح َس ُ ٦بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
ِ بِ َٔ ٦ي َسا ٕر َِ ٠ول َی َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة َوحُ َِ ١ي ٔس بِ َٔ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح و َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س
َو َفا ٔ

بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦صَ َّ١أ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

نسحنبیلعولحاین،وقعیب نباربامیہ،دبعازعلسینببلطم،وفصاؿنب میلس ،اطعءنباسیر،ومیمہن،دیمحنبدبعارلنمحاوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعاسدنسںیمذموکررافویںیکرفاتیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسافررضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل

ہنعیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسرفاتیرکےتںی۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین ،وقعیبنباربامیہ،دبعازعلسینببلطم،وفصاؿنبمیلس،اطعءنباسیر،ومیمہن،دیمحنبدبعارلنمح
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
انگہرکےنےساامیؿمکوہاجاتےہافرانگہرکےتفتقاگہنگرےساامیؿدحیلعہوہاجاتےہینعیاساکاامیؿاکلمںیہنراتہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 208

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،وبساٜىزیز زراورزی ،وَلء ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َي ِىىٔي َّ
ِ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ٦
اٜس َرا َو ِرز ٔ َّی َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیدرافردی،العءنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعایسدنسںیمذموکررافویںےنرضحتاوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعےسافررضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسرفاتیایک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیدرافردی،العءنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
انگہرکےنےساامیؿمکوہاجاتےہافرانگہرکےتفتقاگہنگرےساامیؿدحیلعہوہاجاتےہینعیاساکاامیؿاکلمںیہنراتہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 209

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦صَ َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َو ِ ٦أَب ٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َو ََ ََّ ٢َ ٝح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َي ِىىٔي َّ
اٜس َرا َو ِرز ٔ َّی َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔء بِ َٔ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی
ا ٧بِ ََِ َُٝ ٦ي َِٕ ٜ ٢ي َس فٔی
ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک ُ َُّ ٞص ُؤ َِل ٔء بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ اٜزُّصِز ٔ ِّی ٌَي ِ َْ أَ َّ ٧ا َِ ٜى ََل َء َو َظّ َِو َ
و ٧أَ ِويُ َُ ٥ض َِٔ ِ ٢يضا َوص َُو ح ٔي َن یَ َِ ٥تضٔبُ َضا
اس إَِٔ ٜيطٔ ِ َٔيضا أَبِ َع َارص َُِ ٢وفٔی َحسٔیثٔ صَ َّ١ا ٕ ٣یَ ِز َِ ُي إَِٔ ٜيطٔ ا ِِ ١ُ ٜؤ َٔ ُ٥٠
َحسٔیثٔض ٔ َ١ا یَ ِز َِ ُي اُ ٥َّ ٜ

ُِ ٠ؤ َٔ ٦ْ ٠و َزا َز َو َِل َي ٍُ ُّ ٞأَ َح ُس ُ٘ ِ ٢ح ٔي َن َي ٍُ َُّ ٞوص َُو ُِ ٠ؤ َِٔ ٦ْ ٠إٔیَّا ُ٘ ِ ٢إٔیَّا ُ٘ ِ٢

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسزرہییکدحثییکرطحرفاتیےہالعفہاسےکالعء
(ی َ ُ
(ی َ ُ
دف َ
ف ا ِ ََل
س ا ِ ََل ف ِی َہا ا ی ََب ِر ِہ) افر امہؾ یک رفاتی ےک اافلظ  ہ ںی َ د
افر وفصاؿ نب میلس یک رفاتی ںیم  ہ ظفل ںی ہک َ
ال ُ
لم ِ ُ عنُیِہ
ت
ع
ُ
َ
ِ
ِ
َ
ّ
ّح ُُک اخل ینعی بج مت ںیم ےس وکیئ صخش تمینغ ےک امؽ ںیم ےس وچری
ا
ل
(ل
ہک
ےہ
ااضہف
 ہ
ںیم
اس
افر
م)
ا ُووم َوؿ اّ
ََ
رکےوتاسفتقفہومنمںیہنراتہسپاسےسےتچبروہسپاسےسےتچبروہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
انگہرکےنےساامیؿمکوہاجاتےہافرانگہرکےتفتقاگہنگرےساامیؿدحیلعہوہاجاتےہینعیاساکاامیؿاکلمںیہنراتہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 210

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦ابی وسی ،شىبہََٝ ،مي ،٧ذ٘وا ،٧ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
اَ ٧و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ
ٔی َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو َََِ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و ِ ٦ذ َِ٘ َو َ

َّشب ُ َضا
َس ُٗ ح ٔي َن َي ِ ٔ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل َیزِنٔی اٜزَّانٔی ح ٔي َن َیزِنٔی َوص َُو ُِ ٠ؤ َٔ ٦ْ ٠و َِل َي ِ ٔ
َّش ُب ا َِ ٜد َِ ١ز ح ٔي َن َي ِ َ
َس ُٗ َوص َُو ُِ ٠ؤ َٔ ٦ْ ٠و َِل َي ِ َ

وؼ ْة َب ِى ُس
َوص َُو ُِ ٠ؤ َٔ ٦ْ ٠واَّ ٜت ِوبَ ُة َِ ٠ىزُ َ
دمحمنبینثم،انبایبدعی،ہبعش،امیلسؿ،ذوکاؿ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
زانرکےنفاالصخش زان یک احتل ںیم ومنم ںیہن وہات افر وچر یھب وچرییک احتل ںیمومنم ںیہن افر ایسرطح بج وکیئ یراب
ون یرکاتےہوتاساحتلںیمفہومنمںیہنوہاتافروتہباکدرفازہاسےکدعبیھبالھکراتہےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،ہبعش،امیلسؿ،ذوکاؿ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
انگہرکےنےساامیؿمکوہاجاتےہافرانگہرکےتفتقاگہنگرےساامیؿدحیلعہوہاجاتےہینعیاساکاامیؿاکلمںیہنراتہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 211

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاَّٗ ،يا ،٧او١ض ،ذ٘وا ،٧حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرِ ََىطُ َٔا َِ ٟلَ َیزِنٔی
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦ذ َِ٘ َو َ
ََک بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ُش ِى َب َة
اٜزَّانٔی ث ُ َّ ٢ذ َ َ
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ،ایفسؿ ،اشمع ،ذوکاؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےسرموفاع رفاتی ےہ ہک زانرکےنفاال بج
زانرکاتےہرھپلےگہبعشیکدحثیےکلثمےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،ایفسؿ،اشمع،ذوکاؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انمقفیکوتلصخںےکایبؿںیم...

ابب  :اامیؿاکایبؿ
انمقفیکوتلصخںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 212

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،او١ض ،زہيْ بِ ٦حب ،و٘ييَّ ،يا ،٧وبساهَّلل ب٠ ٦زہَ٠ ،سوٗ ،اب ٦و١ز
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض ح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ
َسو ٕٗ َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو َٔا ََٔ ٟا َٟ
بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة َو ُِ ِ ٠َ ٦
ا٥َ ٠ُ ٧اِ ٔ ّٕا َخاّ ٔ ٜعا َو َ ٦ِ ٠کَاِ َ ٤ت ِ ٔيطٔ َخ َّْ ٝة ُٔ ٥ِ ٠ض َّ٦کَاِ َ ٤ت ِ ٔيطٔ َخ َّْ ٝة ٔ٦ِ ٠
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِربَ ْي َٔ ِ َّ٦ُ٘ ٦ِ ٠يطٔ ک َ َ
اَ ٧وإ ٔ ِ ٧کَاِ َ ٤ت
اظ ََ َِ ٢ح َز ٌَي ِ َْ أَ َّ ٧فٔی َحسٔیثٔ َُّ َِي َ
نَّٔا ٕٗ َحً َّي َی َس َو َضا إٔذَا َح َّس َث َ٘ َذ َب َوإٔذَا َوا َص َس ٌ ََس َر َوإٔذَا َو َو َس أَ ِخَ ٝ
َْ َوإٔذَا َخ َ

ِ ٔيطٔ َخ ِع َْ ٝة ُٔ ٥ِ ٠ض َّ٦کَاِ َ ٤ت ِ ٔيطٔ َخ ِع َْ ٝة ٔ ٦ِ ٠اَّ٥ِّ ٜا ٔٗ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اشمع،زریہنب رحب ،فعیک،ایفسؿ،دبعاہللنبرمہ ،قورفؼ،انبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن رفامای ہک سج صخش ںیم  ہ اچرفں ںیتلصخعمج وہ اجںیئ وت فہ اخصلانمقف ےہ
افرسجںیماؿںیمےسوکیئا ک تلصاپیئاجےئوتھجمسولہکاسںیمانمقفیک ا ک تلصدیپاوہیئگبجکتہکاسوکوھچڑ
ہن دے بج ابت رکے وت وھجٹ وبےل بج دہع رکے وت وتڑ ڈاےل بج فدعہ رکے وت فدعے یک الخػ فرزی رکے افر بج
ڑگھجارکےوتلےپےسابرہوہاجےئایفسؿیکدحثیںیم ویںےہہکسجصخشںیماؿںیمےسوکیئ ا ک تلص وہیگاسںیم
افنؼیکالعتموہیگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اشمع،زریہنبرحب،فعیک،ایفسؿ،دبعاہللنبرمہ،قورفؼ،انبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
انمقفیکوتلصخںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 213

راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،اَ١ىي ٞب ٦جىَف ،ابوَہي٤ ،ٞاِي ب٠ ٦اٜک ،اب ٦ابووا٠ز ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

وب َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َّ
 ٞبِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َُ َض ِي َٕ٤ ٞاِ ٔ ُي
اُِ ّٜٝن َ ٔ ٜي ِحٌَي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
بِ ُ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦أَبٔی َوا ٔ٠ز ٕ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟآ َی ُة ا ِ٥َ ١ُ ٜاِ ٖٔٔ ثَ ََل ْث إٔذَا َح َّس َث

ا٧
َْ َوإٔذَا ا ُِتَُ ٦َ ٔ١خ َ
َ٘ َذ َب َوإٔذَا َو َو َس أَ ِخَ ٝ

ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،اامسلیع نبرفعج ،اوبلیہس ،انعف نب امکل ،انب اوباعرم ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای انمقف یک نیت العںیتم ںی بج ابت رکے وت وھجٹ وبےل بج فدعہ رکے وت الخػ
فرزیرکےافربجاسےکاپساامتنروھکایئاجےئوتاسںیمایختنرکے۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،الیعمسنبرفعج،اوبلیہس،انعفنبامکل،انباوباعرم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
انمقفیکوتلصخںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 214

راوی  :ابوبْک ب ٦اَحٖ ،اب ٦ابی ٠زی٠ ،٢ح١س ب ٦جىَف ،وَلء ب ٦وبساٜزح ٦١ب ٦يىٕوب ٠ولی ِحٔہ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َف َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ا َِ ٜى ََل ُِ بِ َُ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ٦
ْک بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦أَبٔی َ٠زِ َی َ ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َٔ ٔة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝو ََل َ٠ا ٔ
ت ا ِ٥َ ١ُ ٜاِ ٖٔٔ ثَ ََلثَ ْة إٔذَا
َي ِى ُٕ َ
وب َِ ٠ول َی ا َِ ُ ٜ
ا٧
َْ َوإٔذَا ا ُِتَُ ٦َ ٔ١خ َ
َح َّس َث َ٘ َذ َب َوإٔذَا َو َو َس أَ ِخَ ٝ

اوبرکبنبااحسؼ،انبایبرممی،دمحمنب رفعج،العءنبدبعارلنمحنبوقعیبومیلرحہق،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک انمقف یک نیت العںیتم ںی بج ابت رکے وت وھجٹ وبےل بج فدعہ رکے وت
الخػفرزیرکےافربجاسےکاپساامتنریھکاجےئوتایختنرکے۔
رافی  :اوبرکبنباقحس،انبایبرممی،دمحمنبرفعج،العءنبدبعارلنمحنبوقعیبومیلرحہق،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
انمقفیکوتلصخںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 215

راوی  :وٕبہ بْ٠ ٦ک ،٣یحٌي ب٠ ٦ح١س بٔ ٦يس ،ابوز٘يْ ،وَلء ب ٦وبساٜزح٦١

ِم َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ِٔ َٔ ٦ي ٕس أَبُو ز َُ٘يِْ ٕ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ا َِ ٜى ََل َِ بِ ََ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١یُ َح ِّس ُث
َح َّسثَ َ٥ا ُو ِٕ َب ُة بِ َُ ِ ٠ُ ٦
ْک ٕ ٣ا َِ ٜى ِّ ُّ

ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َ ٟآ َی ُة ا ِ٥َ ١ُ ٜاِ ٖٔٔ ثَ ََل ْث َوإ ٔ َِ ٧ظ َاَ ٣و َظلَّی َو َز َو َ ٢أََّ٤طُ ُِ ٠س٢ْ ٔ ٝ

ہبقعنبرکمؾ،ییحینبدمحمنب سیق،اوبزریک،العء نبدبعارلنمحاسدنس ےکاسھتایبؿ رکےتںیہکانمقفیک نیت اشناینںںیافر
ارگہچفہرفزہراتھکوہافرامنزڑپاتھوہافراےنپلپوکناملسؿاتھجمسوہ۔
رافی  :ہبقعنبرکمؾ،ییحینبدمحمنبسیق،اوبزریک،العءنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
انمقفیکوتلصخںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 216

زاوز ب ٦ابی ہ٥سَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
راوی  :ابونَّص ت١ار ،وبساِلولی ب ٦ح١از ،ح١از ب١َٝ ٦ہٗ ،

ار َو َو ِب ُس الِ َ ِول َی بِ َُ ٦ح َّ١از ٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة َو َِ ٦زا ُو َز بِ ٔ ٦أَبٔی ص ٔ ِٕ ٥س َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي أَبُو َن َِّصٕ اَّ ٜت َُّ ١
ََک ِ ٔيطٔ
ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ یَ ِحٌَي بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
ِذ َ َ

َوإ ٔ َِ ٧ظ َاَ ٣و َظلَّی َو َز َو َ ٢أَُ َّ ٤ط ُِ ٠س٢ْ ٔ ٝ

اوبرصن امتر ،دبعاالیلع نب امحد ،امحد نب ہملس ،دافٗد نب ایب دنہ ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یہ ےس ذموکرہ دنس ےک
اسھترفاتیںیم ہاافلظیھبںیہکارگہچفہرفزہراتھکوہافرامنزڑپاتھوہافراےنپلپوکناملسؿاتھجمسوہ۔
رافی  :اوبرصنامتر،دبعاالیلعنبامحد،امحدنبہملس،دافٗدنبایبدنہ،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ناملسؿاھبیئوکاکرفےنہکفاےلےکاحؽےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
ناملسؿاھبیئوکاکرفےنہکفاےلےکاحؽےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 217

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب ٦بَّش ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،وبيساهَّلل ب ٦و١ز٤ ،اِي ،اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ َِّشٕ َو َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ َٕٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦وُ ََ ١ز َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
 ٞأَ َخا ُظ َِ َٕ ِس بَا َِ ب ٔ َضا أَ َح ُسص َُ١ا
َف اَّ ٜز ُج ُ
وُ ََ ١ز أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا َ٘ َّ َ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنب رشب،دبعاہللنبریمن،دیبعاہللنبرمع،انعف،انبرمعریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج وکیئ صخش اےنپ ناملسؿ اھبیئ وک اکرف اتہک ےہ وت دفونں ںیم ےس یسک ا ک رپ  ہ ہملک ںاپسں وہ رک راتہ
ےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دبعاہللنبریمن،دیبعاہللنبرمع،انعف،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ناملسؿاھبیئوکاکرفےنہکفاےلےکاحؽےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 218

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ولی ب ٦ححز ،اَ١ىي ٞب ٦جىَف ،وبساهَّلل ب ٦زی٥ار ،حَّضت اب٦
و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّ َ
َّ
َف َٔا َٟ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
يِم َو َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
َحسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١
َف َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر أََّ٤طُ َََ ٔ١ي ابِ َ ٦وُ ََ ١ز َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ
 ٞبِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ ٤ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ

ا١َ َ٘ ٧ا َٔا ََ ٟوإ ٔ َِّل َر َج َى ِت َوَِ ٝيطٔ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ُّی َ١ا ا ِ٠ز ٔ ٕ
اَف َِ َٕ ِس بَا َِ ب ٔ َضا أَ َح ُسص َُ١ا إ ٔ ِ ٧ک َ َ
ِ َٔا َٔ ٟلَخٔيطٔ یَا ک َ ٔ ُ

ییحینبییحی،ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےت
ںیہکسجصخشےناےنپناملسؿاھبیئوکاکرفاہکوتاؿدفونںںیمےسا کہپ رفلےئاگارگفہفایعقاکرفوہایگوتکیھٹےہفرہن رف
ےنہکفاےلیکرطػولٹلےئاگ۔

رافی  :ییحینبییحی،ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،یلعنبرجح،الیعمسنبرفعج،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ناملسؿاھبیئوکاکرفےنہکفاےلےکاحؽےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 219

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وبساٜع١س ب ٦وبساٜوارث ،حسين اب ٦بزیسہ ،یحٌي ب ٦يى١ز ،ابواَوز ،حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜعَّ َٔ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜوار ٔٔث َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُح َسي ِْن ا َِ ١ُ ٜى َِّ ٢ُ ٝو ِ ٦ابِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو َِ ٦ی ِحٌَي
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
بِ َٔ ٦ي ِى ََ ١ز أَ َّ ٧أَبَا الِ َ َِ َوز ٔ َح َّسثَ ُط َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر أََّ٤طُ َََ ٔ١ي َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُِ ٜ ٟي َس َٔ ٦ِ ٠ر ُج ٕ ٞا َّزع َی ٍَ ٔ ٜي ِْ ٔ
َّ
َف أَ ِو َٔا َٟ
َف َو َ ٦ِ ٠ا َّزع َی َ٠ا َِ ٜي َس َُ ٜط ََِِ ٝي َس ٔ٥َّ ٠ا َو َِ ٜيت ََب َّوأِ ََ ِٕ ٠ى َس ُظ ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ َو ََ ٦ِ ٠ز َوا َر ُج َّل بٔا ِلٔ ِ ُٙ
أَبٔيطٔ َوص َُو َي ِىُ ١َُ ٝط إِٔل َ٘ َ َ
ک إ ٔ َِّل َح َار َوَِ ٝيطٔ
َو ُس َّو اهَّللٔ َوَِ ٜي َس َ٘ َذَ ٔ ٜ

زریہنبرحب،دبعادمصلنبدبعاولارث،نیسحانبربدیہ،ییحینب رمع،اوباوسد،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہفملس ےن رفامایہک سج صخش ےن اجےتن وبےتھج یسک دفرسے وک ابپ انبای وت  ہ یھب  رف یک ابت ےہ افر
سجصخشےنایسیابتوکاینپرطػوسنمبایکوجاسںیمںیہنےہوتااسیصخشمہںیمےسںیہنےہافراسوکاانپناکھہنمنہجںیم
انباناچےئہافرسجےنیسکوکاکرفاہکایاہللاکدنمشہہکرکاکپرااحالہکنفہااسیںیہنےہوت ہہملکایسرپولٹلےئاگ۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعادمصلنبدبعاولارث،نیسحانبربدیہ،ییحینب رمع،اوباوسد،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجےننےکابفوجداےنپابپےکااکنررکےنفاےلےکاامیؿیکاحتلاکایبؿ...

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اجےننےکابفوجداےنپابپےکااکنررکےنفاےلےکاامیؿیکاحتلاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 220

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،و١زو ،جىَف ب ٦ربيىہُ ،عاک ب٠ ٦اٜک ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ُعا ٔک بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَُ َّ ٤ط
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو َو َِ ٦ج ِى َ ٔ
َح َّسثَىٔي َص ُ
َف بِ َٔ ٦رب ٔ َ
يى َة َو َِ ٔ ٦

َف
َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ إ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل َت ِزٌَبُوا َو ِ ٦آبَائَٔ ٦ِ ١ََ ِ ٢ِ ُٙرٌٔ َِ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َِ ُض َو ُ٘ ِ ْ

اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،رمعف ،رفعج نب رہعیب ،رعاک نب امکل ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاےنپلابءےکبسناکااکنرہنرکفسجےناےنپابپےکبسناکااکنرایکفہاکرفوہایگ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعف،رفعجنبرہعیب،رعاکنبامکل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اجےننےکابفوجداےنپابپےکااکنررکےنفاےلےکاامیؿیکاحتلاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 221

راوی  :و١زو ٤أس ،ہصي ٢ب ٦بصيْ ،خاٜس ،ابووث١ا٧

أَ ٧ا َ١َّ َٜ ٟا ُّازعٔ َی زٔیَا ْز ََ ُ ٔ ٕٜ
ْک َة َِ ُُِٕ ٝت َٜطُ
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا صُصَ ِي ُ ٢بِ َُ ٦ب ٔصيْ ٕأَ ِخب َ ََْ٤ا َخاْ ٔ ٜس َو ِ ٦أَبٔی وُ ِث ََ ١
يت أبَا بَ ِ َ
ای َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوص َُو
َ٠ا َص َذا َّأ ٜذی َظ َِ ٥ىت ُِ ٢إنِّٔی ََِ ٔ١ى ُت ََ ِى َس بِ َ ٦أَبٔی َو َّٔاػٕ َي ُٕوِلُ َََ ٔ١ي أُذَُ َ ٤
َ
ْک َة َوأََ٤ا ََِ ٔ١ى ُت ُط َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٟٔ
َي ُٕو ُ ٦ِ ٠َ ٟا َّزع َی أَ ّبا فٔی ِاْل ٔ َِ ََلٌَٔ ٣ي ِ َْ أَبٔيطٔ َي ِى َ ٢ُ ٝأَُ َّ ٤ط ٌَيُِْ أَبٔيطٔ َِا َِ ٜح َُّ ٥ة َوَِ ٝيطٔ َ َ
ِح ْإَ َِ ٣ا َ ٟأبُو بَ ِ َ

اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
رمعف اندق ،میشہ نب  ریش ،اخدل ،اوبامثعؿ رفامےت ںی ہک بج زاید ےک ابرے ںیم اھبیئ وہےن اک دوعی ایک ایگ وت ںیم ےن اوبرکبہ ےس
الماقت یک وت اؿ ےس اہک ہک مت ےن ایک اہک ںیم ےن رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک ںیم ےن وخد
اےنپ اکونں ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک سج ناملسؿ ےن اجےنن ےک ابفوجد اےنپ ابپ ےک العفہ
یسک دفرسے وک اانپ ابپ انبای وت اس رپ تنج رحاؾ ےہ اوبرکبہ ےن اہک ہک  ہ ابت وت وخد ںیم ےن یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےسینسےہ۔
رافی  :رمعفاندق،میشہنب ریش،اخدل،اوبامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اجےننےکابفوجداےنپابپےکااکنررکےنفاےلےکاامیؿیکاحتلاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 222

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،یحٌي ب ٦زَکیا ب ٦ابی زائسہ ،ابو٠ىاویہ ،واظ ،٢ابووث١اَ ،٧ىس ،ابوبْکہ

اَ ٧و ِِ ََ ٦ى ٕس
َکیَّا َِ بِ ٔ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة َوأَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو َِ ٦و ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اظ َٕ ٢و ِ ٦أَبٔی ُو ِث ََ ١

َ
ای َو َو َوا ُظ َٔ ِٔ ٝيي َُ ٠ح َّّ ١سا َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٦ِ ٠َ ٟا َّزع َی إلٔ َی ٌَي ِْ ٔأَبٔيطٔ َوص َُو َي ِى َ٢ُ ٝ
ْک َة ٔ َلَکص َُ١ا َي ُٕوِلُ َََ ٔ١ى ِت ُط أُذَُ َ ٤
َوأبٔی بَ ِ َ
ِح ْا٣
أَُ َّ ٤ط ٌَيُِْ أَبٔيطٔ َِا َِ ٜح َُّ ٥ة َوَِ ٝيطٔ َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،اوباعمف ہ،اعمص،اوبامثعؿ،دعس،اوبرکبہدفونںےسرفاتیےہہکامہرےاکونںےن
دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس افر ریمے دؽ ےن نیقی ایک ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای وج
صخشاےنپابپےکالعفہیسکدفرسےوکابپانبےئاسرپتنجرحاؾےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،اوباعمف ہ،اعمص،اوبامثعؿ،دعس،اوبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسرفامؿےکایبؿںیمہکناملسؿوکاگیلدانیقسفا...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسرفامؿےکایبؿںیمہکناملسؿوکاگیلدانیقسفافراسےسزلان رفےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 223

راوی ٠ :ح١س ب ٦بکار ب ٦ریا ،٧وو ٧بََ ٦ل٠ ،٣ح١س ب ٦ـٝحہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜزح ٦١ب٠ ٦ہسیَّ ،يا ،٧ح،
٠ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،زبيس ،ابووائ ،ٞوبساهَّلل ب٠ ٦سىوز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بَکَّارٔ بِ ٔ ٦اَّ ٜزیَّا َٔ ٧و َو ِو ُ ٧بِ ََُّ ََ ٦لَ َٔ ٕ ٣اِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ـَ َِ ٝح َة ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا
َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
َف َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ٦
ٔی َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
وٗ َؤ ٔ َتاُ ُٜط
اب ا ِِ ١ُ ٜسُ ُِ ٢ٔ ٔ ٝس ْ
ُزبَ ِي ٕس َو ِ ٦أَبٔی َوائ ٔ َٕ ٞو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ َ ٢َ ٝب ُ
َف َٔا َُ ٟزبَ ِي ْس َِ ُُِٕ ٝت ٔلَبٔی َوائ ٔ ٕ ٞأََ ِ ٤ت ََِ ٔ١ى َت ُط َٔ ٦ِ ٠و ِب ٔس اهَّللٔ َی ِزؤیطٔ َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟن َى َِ ٢وَِ ٜي َس
ُ٘ ِ ْ

فٔی َحسٔیثٔ ُش ِى َب َة َٔ ِو ُُ ٟزبَ ِي ٕس ٔلَبٔی َوائ ٔ ٕٞ

دمحم نب اکبر نب رایؿ ،وعؿ نب السؾ ،دمحم نب ہحلط ،دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،ح ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش،
زدیب ،اوبفالئ ،دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای ناملسؿ وک اگیل
دانی ربا الھب انہک قسف ےہ افر اس ےس زلان  رف ےہ دحثی ےک رافی زدیبہ ےتہک ںی ہک ںیم ےن اوبفالئ ےس اہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےن  ہ ابت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ینس ےہ وج فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفاتی رکےت ںی
زدیبہےناہکاہںںیمےن ہرفاتیروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسینسےہہبعشیکدحثیںیمزدیبیکاوبفالئےساسابت
اکذرکںیہنےہ۔

رافی  :دمحمنباکبرنبرایؿ ،وعؿنبالسؾ،دمحم نبہحلط ،دمحمنبینثم،دبعارلنمحنب دہمی،ایفسؿ،ح،دمحمنبینثم،دمحم نب رفعج،
ہبعش،زدیب،اوبفالئ،دبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسرفامؿےکایبؿںیمہکناملسؿوکاگیلدانیقسفافراسےسزلان رفےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 224

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ٥٠ ،عور ،اب١٤ ٦يْ ،وّا ،٧شىبہ ،او١ض ،ابووائ،ٞ
وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

َو َّّا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔ ٞو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،وصنمر ،انب ریمن ،افعؿ ،ہبعش ،اشمع ،اوبفالئ ،دبعاہلل ریض اہللاعتٰیل ہنع ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسذموکرہرفاتییکرطحیہلقنیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمر،انبریمن،افعؿ،ہبعش،اشمع،اوبفالئ،دبعاہللریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرفامؿےکایبؿںیمہکریمےدعباکرففںےسیجاکؾہن...
ابب  :اامیؿاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرفامؿےکایبؿںیمہکریمےدعباکرففںےسیجاکؾہنرکےنپ اجانہکلسپیہںیما کدفرسےیکرگدںینامرےن وگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 225

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ ،ولی ب٦
٠سرک ،ابوزروہ ،حَّضت جزیز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف َو ُِ ٦ش ِى َب َة ح و َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َجٔ١ي ّىا َو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦ول ٔ ِّی بِ ِٔ ٠ُ ٦سرٔ ٕک َََ ٔ١ي أَبَا ز ُِر َو َة یُ َح ِّس ُث َو َِ ٦ج ِّسظ ٔ َجزٔیز ٕ َٔا ََٔ ٟا َ ٟلٔی

اب
اس ث ُ ََّٔ ٢ا ََِ ٟل َت ِز ٔج ُىوا َب ِىسٔی ُ٘ َّّ ّارا َي ِ ٔ
أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َح َّحةٔ ا َِ ٜو َزا ًٔ ِ
اَت َ ِٔ ٥ع ِت اَ ٥َّ ٜ
َّض ُب َب ِى ُؽ ٢ِ ُٙرٔ َٔ َ
َب ِى ٕؾ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،یلع نب دمرک ،اوبزرہع ،رضحت رجری ریض
اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم ججیة اولداع ےک ومعق رپ رفامای ولوگں وک اخومش رکا دف رھپ رفامای ہک
ریمےدعباکرففںیسیجرحںیتکہنرکےنپ اجانہکلسپیہںیما کدفرسےیکرگدںینامرےن وگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،یلعنبدمرک،اوبزرہع،رضحترجری
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرفامؿےکایبؿںیمہکریمےدعباکرففںےسیجاکؾہنرکےنپ اجانہکلسپیہںیما کدفرسےیکرگدںینامرےن وگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 226

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ ،وأس ب٠ ٦ح١س ،اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦وأ ٔ ٔس بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ

دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،فادقنبدمحم،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسذموکرہدحثیابمرہک
یکرطحرفاتیایک۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،فادقنبدمحم،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرفامؿےکایبؿںیمہکریمےدعباکرففںےسیجاکؾہنرکےنپ اجانہکلسپیہںیما کدفرسےیکرگدںینامرےن وگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 227

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوبْک ب ٦خَلز باہلی٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،وأس ب٠ ٦ح١س ب ٦زیس ،اب ٦و١ز رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦وأ ٔ ٔس بِ ٔ٦
ْک بِ َُ ٦خ ََّلز ٕ ا َِ ٜباصٔل ٔ ُّی َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
َُ ٠ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦زیِ ٕس أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا ُظ یُ َح ِّس ُث َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٦و ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟفٔی َح َّح ٔة ا َِ ٜو َزا ًٔ
اب َب ِى ٕؾ
َویِ َح ٢ِ ُٙأَ ِو َٔا ََ ٟویِ ََِ ٢ِ ُٙٝل َت ِز ٔج ُىوا َب ِىسٔی ُ٘ َّّ ّارا َي ِ ٔ
َّض ُب َب ِى ُؽ ٢ِ ُٙرٔ َٔ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکب نب الخد ابیلہ ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،فادق نب دمحم نب زدی ،انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ت ُک ی َُک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ججیة اولداع ےک ومعق رپ رفامای اھت ( َف ج م ای َف ل م ریمے دعب اکرففں یسیج رحںیتک ہن رکےن پ 
اجانہکلسپیہںیما کدفرسےیکرگدںیناڑاےنپ اجؤینعیلسپںیما کدفرسےوکلتقرکےنےکدرےپوہاجؤ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبنبالخدابیلہ،دمحمنبرفعج،ہبعش،فادقنبدمحمنبزدی،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرفامؿےکایبؿںیمہکریمےدعباکرففںےسیجاکؾہنرکےنپ اجانہکلسپیہںیما کدفرسےیکرگدںینامرےن وگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 228

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،و١ز ب٠ ٦ح١س ،اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ُو َ١زُ بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س أَ َّ ٧أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
َح َّسثَىٔي َ ِ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ُش ِى َب َة َو َِ ٦وأ ٔ ٕس
رح ہلم نب ییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،رمع نب دمحم ،انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہبعش یک فادق ےس رفاتی یک یئگ دحثی یک رطح لقن
رکےتںی۔
رافی  :رحہلمنبییحی،دبعاہللنبفبہ،رمعنبدمحم،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بسنںیمہنعطزینافرتیمرپرفےنرپ رفےکاقالؼےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
بسنںیمہنعطزینافرتیمرپرفےنرپ رفےکاقالؼےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 229

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابو٠ىاویہ ،اب١٤ ٦يْ٠ ،ح١س ب ٦وبيس ،او١ض ،ابوظاٜح ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َو َّ
اُِ ّٜٝن َٜطُ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦وُب َ ِي ٕس ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

َف َّ
اٜف ِى ُ ٦فٔی
الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاث ِ ََ ٥تا ٔ ٧فٔی ا٥َّ ٜا ٔ
س ص َُ١ا بٔض ٔ ِْ ِ ُ٘ ٢

اَ ٥َّ ٜس ِٔ َواَ ٥ِّ ٜيا َح ُة َول َی ا ِ١َ ٜيِّتٔ

اوبرکبنبایبہبیش ،اوباعمف ہ،انبریمن،دمحمنبدیبع،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایولوگںںیمدفزیچںی رفںیبسنںیمنعطرکانافرتیمرپونہحرکان۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمف ہ،انبریمن،دمحمنبدیبع،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھبےگوہےئالغؾرپاکرفوہےناکاقالؼرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اھبےگوہےئالغؾرپاکرفوہےناکاقالؼرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 230

راوی  :ولی ب ٦ححز َىسی ،اَ١ىي ٞاب ٦وٝيہ٥٠ ،عور اب ٦وبساٜزح ،٦١شىيي ،جزیز

َ ٞي ِىىٔي ابِ َ ٦وُ ََّ ٝي َة َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِحَ ٦ٔ ١و َِّ ٦
َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َّ
اٜص ِى ٔي ِّي َو َِ ٦جزٔیز ٕأَُ َّ ٤ط
اٜس ِىس ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َ
َف َحًَّي یَ ِز ٔج َي إَِٔ ٜيض ٔ َِٔ ٢ا َُ ٥ِ ٠َ ٟع ْور َٔ ِس َواهَّللٔ ُرو ٔ َی َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َََ ٔ١ى ُط َي ُٕو ُ ٟأَ ُّی َ١ا َو ِب ٕس أَبَ َٖ َٔ ٠َ ٦ِ ٠وأٜيطٔ َِ َٕ ِس َ٘ َ َ

َّ
َّصة ٔ
َو َََ ٢َ ٝو َل ٔٙىِّي أَ ِ َ
َک ُظ أَ ِ ٧یُ ِز َوی َوىِّي َص ُض َ٥ا بٔا َِ ٜب ِ َ

یلع نب رجح دعسی ،اامسلیع انب ہیلع ،وصنمر انب دبعارلنمح ،یبعش ،رجری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
رفامایوجالغؾاےنپلاقؤںےساھباگاسےن رفایکاہیںکتہکفہاؿےکاپس ولٹلےئ رافی وصنمرےناہکہکفاہلل ہدحثییبن
رکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےسرفاتییکیئگےہنکیلںیماےسان دنسرکاتوہںہکوکیئھجمےساہیںرصبہںیمرفاتیرکے۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،الیعمسانبہیلع،وصنمرانبدبعارلنمح،یبعش،رجری

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

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اھبےگوہےئالغؾرپاکرفوہےناکاقالؼرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 231

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حّغ بٌ ٦ياث ،زاُ ز ،شىيي ،جزیز

اث َو َِ ٦زا ُو َز َو َِّ ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َحّ ُِغ بِ َُ ٌٔ ٦ي ٕ
اٜص ِى ٔي ِّي َو َِ ٦جزٔیز ٕ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ُّی َ١ا َو ِب ٕس أَبَ َٖ َِ َٕ ِس بَزٔئ َ ِت ٔ٥ِ ٠طُ ِّ
اٜذ َُّ ٠ة

اوبرکب نبایبہبیش،صفحنبایغث،داؤد،یبعش،رجریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکوجالغؾاےنپ
لاقےساھبگاجےئاسالغؾےساہللربیاذلہموہاجاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،داؤد،یبعش،رجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اھبےگوہےئالغؾرپاکرفوہےناکاقالؼرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 232

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،جزیز ٍ٠يْہ ،شىيي ،جزیز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز َو ٍِٔ٠ُ ٦ي َْ َة َو َِّ ٦
اَ ٧جزٔیزُ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اٜص ِى ٔي ِّي َٔا َ ٟک َ َ

َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا أَبَ َٖ ا َِ ٜى ِب ُس ُ ٢َِ ٜت ِٕ َب ُِ َٜ ٞط َظ ََل ْة

ییحی نب ییحی ،رجری ریغمہ ،یبعش ،رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفاتی یک ہک اےنپ لاق ےس
اھبگرکاجےنفاےلالغؾیکامنزوبقؽںیہنیکاجیت۔
رافی  :ییحینبییحی،رجریریغمہ،یبعش،رجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےناہکابرشاتسرفںیکفہجےسوہیتےہاسےک رفاکایبؿ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
سجےناہکابرشاتسرفںیکفہجےسوہیتےہاسےک رفاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 233

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،ظاٜح ب٘ ٦يسا ،٧وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ب ٦وتبہ ،زیس ب ٦خاٜس جہىي رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
اَ ٧و ُِ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٦وت ِ َب َة َو َِ ٦زیِ ٔس بِ ٔ٦
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ ٦ظأ ٜحٔ بِ ِٔ َ٘ ٦ي َس َ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
ِ کَاِ َ ٤ت َّٔ ٦ِ ٠
اٜع ِبحٔ بٔا ُِ ٜح َسیِب ٔ َي ٔة فٔی إٔثِز ٔ َّ
اِ ٜٝي ٔٞ
اٜس َ١ا ٔ
َخإ ٔ ٜس ا ُِ ٜح َضىٔ ِّي َٔا ََ ٟظلَّی ب ٔ َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ََل َة ُّ

و٠َ ٧اذَا َٔا ََ ٟربَُّٔ ٢ِ ُٙاُٜوا اهَّللُ َو َر َُوُ ُٜط أَ ِو ََٔ ٢ُ ٝا ََٔ ٟا َ ٟأَ ِظ َبحَ ٔ٦ِ ٠
س َِ َٕا ََ ٟص َِ ٞت ِس ُر َ
َّص َٓ أَٔ َِب ََ ٞول َی ا٥َّ ٜا ٔ
َِ َ١َّ ٝا ا ِن َ َ
و ٔبازٔی ُِ ٠ؤ ٔ ٦٠بی وک َ ٔ َ
ک ُِ ٠ؤ ٔ ٦ْ ٠بٔی ک َ ْٔ
اَف بٔا ِل َِ ٙو َ٘ ِٔ َوأَ َّ٠ا ََٔ ٦ِ ٠ا َٟ
ْطَ٤ا بّٔ َِؽ ٔ ٞاهَّللٔ َو َر ِح َ١تٔطٔ ِ ََذَ ٔ ٜ
َ
اَف َِأ َّ٠ا ََٔ ٦ِ ٠ا َِ ٔ ٠ُ ٟ
ْ ٔ َ ْ
اَف بٔی ُِ ٠ؤ ٔ ٦ْ ٠بٔا ِلِ َٙو َ٘ ِٔ
ْطَ٤ا ب ٔ َِ ٥و ٔ
ِ َ٘ َذا َو َ٘ َذا ِ ََذَ ٔ ٜ
ُِ ٔ ٠
کک َ ٔ ْ

ییحینبییحی ،امکل،اصحلنباسیکؿ،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،زدینباخدلینہج ریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہکدحہیبیںیمروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ حبص یک امنز ڑپاھیئ اس فتق رات یک ابرش اک ارث ابیق اھت امنز ےس افرغ وہ رک لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس ےن ولوگں یک رطػ وتمہج وہ رک رفامای ایک مت اجےتن وہ ہک اہمترے رب ےن ایک رفامای ےہ؟ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
رعض ایک اہلل افر اس اک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یہ رتہب اجےتن ںی ،لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل ےن رفامای ہک
ریمےضعبدنبےحبصاامیؿرپافرضعب رفرپرکےتںیسجےناہکہکمہرپاہللےکلضفافراسیکرتمحےسابرشوہیتےہوت

 ہھجمرپاامیؿالےنفاےلافراتسرفںاکا اکنررکےنفاےلںیافرسجےناہکہکالفںالفںاتسرہیکفہجےسمہرپابرشوہیتےہوت
فہریماااکنررکےنفاےلافراتسرےرپاامیؿالےنفاےلںی۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،اصحلنباسیکؿ،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،زدینباخدلینہجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
سجےناہکابرشاتسرفںیکفہجےسوہیتےہاسےک رفاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 234

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،و١زو بَ ٦واز وا٠زی٠ ،ح١س ب١َٝ ٦ہ٠ ،زازی ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،یو٤س اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب٦
شہاب ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ،ب ٦وتبہ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َو ِ١زُو بِ َُّ ََ ٦واز ٕ ا َِ ٜىا ٔ٠ز ٔ ُّی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة ا َِ ١ُ ٜزاز ٔ ُّی َٔا َ ٟا َِ ١ُ ٜزاز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ٦
َح َّسثَىٔي َ ِ
اب َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِبسٔ
ِخا ٔ ٧أَ ِخبَََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َوصِِٕ َو ِ ٦یُوَُ ٤س َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
اهَّللٔ بِ ُٔ ٦وت ِ َب َة أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََ ٢َِ ٜت َز ِوا إلٔ َی َ٠ا َٔا ََ ٟربَُّٔ ٢ِ ُٙا َ٠َ ٟا أَ ِن َى ُِ ١ت َول َی
و ٧ا ِلَ َٙوا٘ ٔ ُِ َوبٔا ِل ََ ٙوا٘ ٔ ِٔ
اَف َ
و َٔبازٔی ٔ ٦ِ ٠ن ِٔى َٕ ١ة إ ٔ َِّل أَ ِظ َبحَ َ َٔف ْیٖ ُٔ ٥ِ ٠ض ِ ٢ب ٔ َضا ک َ ٔ ٔ
یَ ٦ي ُٕوَ ُٜ

رحہلم نب ییحی ،رمعف نب وساد اعرمی ،دمحم نب ہملس ،رمادی ،دبعاہلل نب فبہ ،ویسن انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبع
اہلل،نبہبتع،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکایکمتاےنپرپفرداگرےک
اس رفامؿ رپ وغر ںیہن رکےت ہک ںیم اےنپ دنبفں رپ وکیئ تمعن انزؽ رکات وہں رگم اس ےک  ےجیت ںیم ا ک رگفہ  رفاؿ تمعن رکےن
فاولںاکوہاتےہافرفہ ہےنہکفاالرگفہوہاتےہہکالفںاتسرہیکفہجےسااسیوہا۔
رافی  :رحہلمنبییحی،رمعف نبوساداعرمی،دمحمنبہملس ،رمادی،دبعاہللنبفبہ ،ویسن انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہلل
نبدبعاہلل،نبہبتع،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اامیؿاکایبؿ
سجےناہکابرشاتسرفںیکفہجےسوہیتےہاسےک رفاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 235

راوی ٠ :ح١س ب١َٝ ٦ہ ٠زازی ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،ح ،و١زو بَ ٦واز ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث،
ابویو٤س ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة ا َِ ١ُ ٜزاز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث ح و َح َّسثَىٔي َو ِ١زُو بِ َُّ ََ ٦واز ٕأَ ِخب َ ََْ٤ا
َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث أَ َّ ٧أَبَا یُوَُ ٤س َِ ٠ول َی أَبٔی ص َُزیِ َز َة َح َّسثَ ُط َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ٠َ ٟا أَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ َّٔ ٦ِ ٠
و٧
اَف َ
اٜس َ١ا ٔ
س ب ٔ َضا ک َ ٔ ٔ
ی ٦یُ ِ٥ز ٔ ُ ٟاهَّللُ ا ِِ ٍَ ٜي َث ِ ََي ُٕوَ ُٜ
ِ ٔ ٦ِ ٠بَ َز َ٘ ٕة إ ٔ َِّل أَ ِظ َبحَ َ َٔف ْیٖ ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
ا ِلِ َٙو َ٘ ُِ َ٘ َذا َو َ٘ َذا َوفٔی َحسٔیثٔ ا َِ ١ُ ٜزاز ٔ ِّی ب ٔ َِ ٙو َ٘ ِٔ َ٘ َذا َو َ٘ َذا

دمحم نب ہملس رمادی ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،ح ،رمعف نب وساد ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،اوبویسن ،اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاہللاعتیللامسؿےسوجربتکیھبانزؽرکاتےہ
وت ولوگں ںیم ےس ا ک رگفہ اس یک ان رکشی رکےت وہےئ حبص رکات ےہ اہلل ابرش انزؽ رفامات ےہ افر اس رگفہ ےک ولگ ےتہک ںی ہک
اتسرےےنابرشرباسیئ۔
رافی  :دمحم نب ہملس رمادی ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،ح ،رمعف نب وساد ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،اوبویسن،
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

سجےناہکابرشاتسرفںیکفہجےسوہیتےہاسےک رفاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 236

راوی  :وباس ب ٦وبساٜىمي ،٢نَّض ب٠ ٦ح١س ،وْک٠ہ ،اب ٦و١ار ،ابوز٠ي ،ٞاب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْٔک َُ ٠ة َوص َُو ابِ َُ ٦و َّ١ا ٕر َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُز َِ ٠ي َٕٔ ٞا َٟ
َّض بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َح َّسثَ َ٥ا و ِ ٔ
َح َّسثَىٔي َوب ُ
َّاس بِ َُ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىم ٔٔي ٢ا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا اُ ِ ٥َّ ٜ
اس َول َی َو ِض ٔس أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِظ َبحَ
َح َّسثَىٔي ابِ َُ ٦وبَّا ٕ
ْط اُ ٥َّ ٜ
س َٔا ََ ٔ ٠ُ ٟ

اَف َٔاُٜوا َص ٔذظ ٔ َر ِح َُ ١ة اهَّللٔ َو َٔا ََ ٟب ِى ُؽ ُض ِِ َٕ َٜ ٢س َظ َس َٗ ِ َ ٤و ُِ َ٘ َذا َو َ٘ َذا َٔا َ٥َ َِ ٟزََِ ٜت صَ ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة
ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
س َش ٔ ْ
اَک َو ُٔ ٥ِ ٠ض ِ ٢ک َ ٔ ْ
و٧
و ٧رٔزِ َٔ ٢ِ ُٙأَ ٢ِ َُّٙ٤تُ َِّ ٙذب ُ َ
ِ َََل أ ُ ِٔ ٔس ُ ٢ب ٔ ََ ١وأ ٔ ٔي اُ ٥ُّ ٜحوَ ٔ ٣حًَّي بَ ََ ََ ٝو َت ِح َىَ ُٝ
ابعس نب دبعامیظعل ،رضن نب دمحم ،مرکہم ،انب امعر ،اوبزلیم ،انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع
فل ہفملسےکزامہنابمرکںیمابرشوہیئوتیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکھچکولگرکشرکےتوہےئحبصرکےتںیافرھچک
ولگانرکشیرکےتوہےئحبصرکےتںیرکشسگارفںےناہکہک ہاہللیک رتمحےہافرانرکشفںےناہکہکاتسرہیکفہجےسابرش
َ َ قش ِ ُ ِ ی ِ ُ
افا ّلیحیُووؾ)
وہیئرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکاسہلسلسںیماہللاعتیلےن ہلتیانزؽرفامیئ(فاُ م َ َ و
ت ِ
َ
ِنوُؿ)متوھجٹافرابلطوکاانپرزؼاتبےتوہ۔
ںیماتسرفںےکرگےنیکہگجیکمسقاھکاتوہںاہیںکتےنچنہپ(ا ِ ّ ُنی َُک ّڈ َ
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،رضننبدمحم،مرکہم،انبامعر،اوبزلیم،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکااصنرافررضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےستبحماامیؿافرا...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکااصنرافررضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےستبحماامیؿافراؿےسضغبافنؼیکالعامتںیمےسےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 237

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜزح ،٦١اب٠ ٦ہسی ،شىبہ ،وبساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ب ٦جبيْ حَّضت وبساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ب ٦جبيْ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦جبِْ ٕ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت
أَ َن ّسا َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝآ َی ُة ا ِ٥َ ١ُ ٜاِ ٖٔٔ بُ ٍِ ُؾ الِ َ ِن َعارٔ َوآیَ ُة ا ِِ ١ُ ٜؤ ُٔ ٦ٔ ٠ح ُِّ الِ َ ِن َعارٔ
دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،انب دہمی ،ہبعش ،دبعاہلل نب دبعاہلل نب ریبج رضحت دبعاہلل نب دبعاہلل نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ رفامےت ںیہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس انس ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن رفامایانمقف یک
العتمااصنرےسضغبےہافراامیؿیکالعتمااصنرےستبحمےہ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،انب دہمی ،ہبعش ،دبعاہلل نب دبعاہلل نب ریبج رضحت دبعاہلل نب دبعاہلل نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکااصنرافررضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےستبحماامیؿافراؿےسضغبافنؼیکالعامتںیمےسےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 238

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ حارثی ،خاٜس ،اب ٦حارث ،شىبہ ،وبساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ،ا٤س

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ
ث َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو ِ ٦إَٔ َ ٤س
َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟحُ ُِّ الِ َ ِن َعارٔ آ َی ُة ِاْل ٔ َی١ا َٔ ٧وبُ ٍِ ُؽ ُض ِ ٢آ َی ُة اَّ٥ِّ ٜا ٔٗ
ییحی نب  ،بی احریث ،اخدل ،انب احرث ،ہبعش ،دبعاہلل نب دبع اہلل ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
اراشدرفامایہکااصنرےستبحماامیؿیکالعتمےہافراؿےسضغبافنؼیکالعتمےہ۔

رافی  :ییحینب ،بیاحریث،اخدل،انباحرث،ہبعش،دبعاہللنبدبعاہلل،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکااصنرافررضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےستبحماامیؿافراؿےسضغبافنؼیکالعامتںیمےسےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 239

راوی  :زہيْ بِ ٦حب٠ ،ىاذ ب٠ ٦ىاذ ،وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ ،وسی ب ٦ثابت ےن ٘ہا ٘ہ ٠يں ےن حَّضت بزاء رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َُ ٠ىاذُ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕح و َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
َو َِ ٦وس ِّٔی بِ ٔ ٦ثَاب ٔ ٕت َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ا ِٜب َ َْا َِ یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََّ٤طُ َٔا َ ٟفٔی الِ َ ِن َعارٔ ِلَ یُ ٔح ُّب ُض ِ ٢إ ٔ َِّل
ُِ ٠ؤ َٔ ٦ْ ٠و َِل یُ ِبٍ ُٔؽ ُض ِ ٢إ ٔ َِّل ُ٥َ ٠اِ ْٖٔ َ ٦ِ ٠أَ َح َّب ُض ِ ٢أَ َح َّب ُط اهَّللُ َو َ ٦ِ ٠أَ ِب ٍَ َؽ ُض ِ ٢أَ ِب ٍَ َؽ ُط اهَّللُ َٔا َُ ٟش ِى َب ُة ُُِٔ ٝت َ ٔ ٜىس ٓ ٕ
ٔی ََِ ٔ١ى َت ُط ٔ٦ِ ٠
ای َح َّس َث
ا ِٜب َ َْا ٔ
ِ َٔا َ ٟإٔیَّ َ

زریہ نب رحب ،اعمذ نباعمذ،دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،دعی نب اثتب ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک یبن اہلل
یلصاہللہیلعفملساکااصنرےسقلعتم ہرفامےتوہےئانسہکاؿےسومنمیہتبحمرکےاگافرانمقفیہضغبرےھکاگوجاسےس
تبحمرکے اہلل اےسوبحمب انبےئ افر وج اؿ ےس ضغب رےھک فہ اہلل ےکاہںوغبمض وہ ،ہبعش ےن دعی ےس اہک ہک مت ےن  ہ دحثی
رضحترباءریضاہللاعتٰیلہنعےسینسےہ؟رضحتدعیےناہکیہیدحثیرضحترباءریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿرفامیئ۔
رافی  :زریہنبرحب،اعمذنباعمذ،دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دعینباثتبےناہکہکںیمےنرضحترباءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

اسابتےکایبؿںیمہکااصنرافررضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےستبحماامیؿافراؿےسضغبافنؼیکالعامتںیمےسےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 240

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،يىٕوب اب ٦وبساٜزحٔ ٦١اریَ ،ہي ،ٞابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َي ِىىٔي ابِ ََ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ا َِٕ ٜار َّٔی َو َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َٟ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
ِخ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َِ ٟلَ یُ ِبٍ ُٔؾ الِ َ ِن َع َار َر ُج ْ ٞیُ ِؤ ٔ ٦ُ ٠بٔاهَّللٔ َوا َِ ٜي ِوِ ٔ ٣اْل ٔ ٔ
ہبیتق نب دیعس ،وقعیب انب دبعارلنمح اقری ،لیہس ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنرفامایہکااسیلدیمااصنرےسضغبںیہنرےھکاگوجاہللافرویؾلرخترپاامیؿراتھکوہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمحاقری،لیہس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکااصنرافررضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےستبحماامیؿافراؿےسضغبافنؼیکالعامتںیمےسےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 241

راوی  :وث١ا ٧ب٠ ٦ح١س ب ٦ابی شيبہ ،جزیز ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ او١ض ،ابوظاٜح ،ابوَىيسخسری

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُو ِث َ١ا ُ ٧بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسث َ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل یُ ِبٍ ُٔؾ الِ َ ِن َع َار َر ُج ْ ٞیُ ِؤ ٔ ٦ُ ٠بٔاهَّللٔ
ِخ
َوا َِ ٜي ِوِ ٔ ٣اْل ٔ ٔ
امثعؿ نب دمحم نب ایب ہبیش ،رجری اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم اشمع ،اوباصحل ،اوبدیعسدخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاےسیلدیموکااصنرےسضغبںیہنوہاتکسوجاہللافرویؾلرخترپاامیؿراتھکوہ۔
رافی  :امثعؿنبدمحمنبایبہبیش،رجریاوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہماشمع،اوباصحل،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکااصنرافررضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےستبحماامیؿافراؿےسضغبافنؼیکالعامتںیمےسےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 242

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،ابو٠ىاویہ او١ض ،یحٌي ب ٦یحٌي ،ابو٠ىاویہ او١ض وسی ،ب ٦ثابت ،زر رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َو٘ٔي ْي َوأَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ح و َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦وس ِّٔی بِ ٔ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦ز ٕٓٔر َٔا ََٔ ٟا ََ ٟول ٔ ٌّی َو َّأ ٜذی َِ ََٖ ٝا َِ ٜح َّب َة َوبَ َزأَ اَ ٥َّ ٜس ََ ١ة إَّٔ٤طُ ََ ٜى ِض ُس أ ٥َّ ٜي ِّي الِ ُم ِّ ِّی
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َ َّی أَ َِِ ٧ل یُ ٔح َّبىٔي إ ٔ َِّل ُِ ٠ؤ َٔ ٦ْ ٠و َِل یُ ِبٍ َٔؽىٔي إ ٔ َِّل ُ٥َ ٠اِ ْٖٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اوباعمف ہ اشمع ،ییحی نب ییحی ،اوباعمف ہ اشمع دعی ،نب اثتب ،زر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک
رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای مسق ےہ اس ذات یک سج ےنداہن وک اھپڑا افر سج ےن اجدنارفں وک دیپا ایک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنھجمےسدہعایکاھتہکھجمےسومنمیہتبحمرکےاگافرھجمےسضغبانمقفیہرےھکاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوباعمف ہاشمع،ییحینبییحی،اوباعمف ہاشمعدعی،نباثتب،زرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اطاعتیکیمکےساامیؿںیمیمکفاعقوہانافرانرکشیافر رفاؿتمعنرپ رفےکاقال...

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اطاعتیکیمکےساامیؿںیمیمکفاعقوہانافرانرکشیافر رفاؿتمعنرپ رفےکاقالؼےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 243

راوی ٠ :ح١س ب ٦ر٠ح ب٠ ٦ہاجز َّ٠صیٜ ،يث ،اب ٦ہاز ،وبساهَّلل ب ٦زی٥ار ،اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّص ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ٜضاز ٔ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٦و ََ ١ز
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِ٠حٔ بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔا ِٔ ِ ٔ١ٜ
ِ َت َع َّسٔ ََِ ٦وأَ ِ٘ث ٔ ِْ َٔ ٧اِل َِتٔ ٍَِّا َر َِإٔنِّی َرأَیِ ُت َّ٦ُٙأَ ِ٘ث َ َْ أَصِ ٔٞ
َّش اَ ٥ِّ ٜسا ٔ
َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََّ٤طُ َٔا ََ ٟیا َِ ٠ى َ َ

ا٥َّ ٜارٔ َِ َٕاَِ ٜت ا َِ ٠زأَ ْة ُٔ ٥ِ ٠ضَ َّ٦جزِ َْ ٜة َو َ٠ا َ٥َ ٜا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ ِ٘ث َ َْ أَصِ ٔ ٞا٥َّ ٜارٔ َٔا َ ٟتُِٙثِْٔ ََّ ٧
َف َ ٧ا َِ ٜى ٔصي َْ َو َ٠ا َرأَیِ ُت
اِ ٜٝى ََ ٦و َتِ ُ ِٙ
ی ٦أٌَِٔ ٔ ٜ ََِ ٝذی َٔ َّ٦ُٙ٥ِ ٠ٔ ِٕٓ ُٜاَِ ٜت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َو َ٠ا نُ ِٕ َعا ُ ٧ا َِ ٜى ِٕ َٔ ٞو ِّ
ت َو ِٕ َٕ ٞوز ٔ ٕ
َٔ٤ ٦ِ ٠أ ٔ َعا ٔ
یَٔ ٦ا َ ٟأَ َّ٠ا نُ ِٕ َعا ُ٧
اٜس ٔ
ا َِ ٜى ِٕ َِٔ ٞصَ َضا َزةُ ا َِ ٠زأَ َتي ِ ٔن َت ِى ٔس َُ ٟش َضا َز َة َر ُج ََٕ ِ ٞض َذا نُ ِٕ َعا ُ ٧ا َِ ٜى ِٕ َٔ ٞو َت ُِ ُٙ١ث َّ
اََ ِ ٧ض َذا
ِْط فٔی َر ََ ٠ؽ َ
اَ ٜٝيالٔی َ٠ا ُت َعل ِّی َو ُتّ ٔ ُ

ی٦
نُ ِٕ َعا ُِّ ٧
اٜس ٔ

دمحم نب رحم نباہمرج رصمی،ثیل ،انباہد ،دبعاہلل نب دانیر ،انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع رفاتی ےہہک روسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفل ہ
فملس ےن اراشد رفامای ہک اے وعروتں ےک رگفہ دصہق رکیت راہ رکف افر رثکت ےس اافغتسر رکیت راہ رکف ویکہکن ںیم ےن دفزخ فاولں
ںیمےسزایدہرتوعروتںوکداھکیےہ،اؿوعروتںںیمےس ا کا یدنموعرتےنرعض ایکہکامہرےرثکتےسدفزخںیماجےن
یک فہج ایک ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت تنعل رثکت ےس رکیت وہ افر اےنپ اخفدن یک ان رکشی رکیت وہ ںیم ےن مت
وعر وتں ےس ڑبھ رک لقع افر دنی ںیم زمکفر افر ادھجمار رمدفں یک ولقعں رپ اغبللےنفایل ںیہن دںیھکی ،اس ا یدنم وعرت ےن
رعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسلقع افردنیاکاصقنؿایکےہ؟لپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہک لقع
یک یمک وت  ہ ےہ ہک دف وعروتں یک وگایہ ا ک رمد ےک ربارب ےہ  ہ لقع ےک اابتعر ےس یمک ےہ افر دنی یک یمک  ہ ےہ ہک اموہاری ےک
دونںںیمہنمتامنزڑپھیتکسوہافرہنیہرفزہرھکیتکسوہ ہدنیںیمیمکےہ۔
رافی  :دمحمنبرحمنباہمرجرصمی،ثیل،انباہد،دبعاہللنبدانیر،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اطاعتیکیمکےساامیؿںیمیمکفاعقوہانافرانرکشیافر رفاؿتمعنرپ رفےکاقالؼےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 244

راوی  :ابوـاہز ،اب ٦وہِ ،بْک بَّ٠ ٦ض ،اب ٦ہاز

َح َّسثَٔ٥يطٔ أَبُو َّ
َّض َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ٜضاز ٔب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط و َح َّسثَىٔي ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی
اٜفاصٔز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو ِ ٦بَ ِ ٔ
ْک بِ َٔ َ ٠ُ ٦
اؿ
ْک بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َِ ٠زیَ َ ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َزیِ ُس بِ ُ ٦أَ ََِ ٢ََ ٝو ِ ٦و َٔي ٔ
ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َوأَب ُو بَ ِ ٔ

وب َو ُٔت َ ِي َب ُة َوابِ ُ ٦حُ ِحز ٕ
بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح و َح َّسث َ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
َف َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦أَبٔی َو ِ١ز ٕو َو ِ ٦ا ِِٕ ١َ ٜبُْ ِّٔی َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َ ٞوص َُو ابِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ

بِٔ ٔ١ث ِٔ ٠َ ٞىى َي َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

اوباطرہ ،انب فبہ ،رکب نب ک ر ،انب اہد ےس اس دنس ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔ نسح نب یلع ولحاین ،اوبرکب نب
ااحسؼ انب ایب رممی ،دمحم نب رفعج ،زدی نب املس ،تداض نب دبعاہلل نب اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےسایسرطحرفاتیایکرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنعفایلرفاتییہیکرطحرفاتییک۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،رکبنبک ر،انباہد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزوکوھچڑےنرپ رفےکاقالؼےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ

امنزوکوھچڑےنرپ رفےکاقالؼےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 245

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ او١ض ،ابوظاٜح ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
اٜس ِح َس َة ِ ََس َح َس ا ِو َتزَ ََّ ٟ
َّ
َّ
ْقأَ ابِ ُ ٦آ َز ََّ ٣
اٜص ِي َفا َُ ٧ی ِبک ٔی َي ُٕو ُ ٟیَا َویِ َُ ٝط َوفٔی رٔ َوا َی ٔة أَبٔی
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝإٔذَا َ َ
اٜسحُوز َِٔأَبَ ِي ُت َِلٔی ا٥َّ ٜا ُر
اٜس ُحوز ِٔ ََس َح َس َِ َٝطُ ا َِ ٜح َُّ ٥ة َوأ ُ ِٔ ٠ز ُت ب ٔ ُّ
َکیِِٕ یَا َویِلٔی أ ُ َٔ ٠ز ابِ ُ ٦آ َز َ ٣ب ٔ ُّ
َُ
اوبرکبنبایبہبیشاوبرکبی،اوباعمف ہاشمع،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےناراشدرفامایہکبجانبلدؾینعیااسنؿدجسہفایللتیڑپھرکدجسہرکات ےہوتاطیشؿرفاتوہاافراہےئاوسفساتہکوہااس
ےس دحیلعہ وہ اجات ےہ افر ایب رکبی یک رفاتی ںیم ےہ اطیشؿ اتہک ےہ اہےئ اوسفس انب لدؾ وک دجسہ اک مکح ایک ایگ وت فہ دجسہ رکےک
تنجاکقحتسموہایگافرےھجمدجسہاکمکحدایایگوتںیمدجسےاکااکنررکےکیمنہجوہایگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشاوبرکبی،اوباعمف ہاشمع،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
امنزوکوھچڑےنرپ رفےکاقالؼےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 246

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،و٘يي ،او١ض رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا َََ ِ ٟى َع ِي ُت َِلٔی ا٥َّ ٜا ُر
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
زریہ نب رحب،فعیک ،اشمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس یھبایسدنس ےکاسھت ایسرطح  ہ دحثی رفاتییکیئگ رصػاانت ااضہف ےہ

ہکاطیشؿاتہکےہہکںیمےنانرفامینیکوتںیمدفزیخوہایگ۔
رافی  :زریہنبرحب،فعیک،اشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
امنزوکوھچڑےنرپ رفےکاقالؼےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 247

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم ،وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،جزیز ،او١ض ابوَّيا ،٧جابز ،حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّ َ
َّ
يِم َو ُو ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦جزٔیز ٕ َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ ٤ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی
َحسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١
َف َت ِز َک
اَّٜش ٔک َوا ِلٔ ِ ُٙ
َُّ َِي َ
أَ ٧ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َجاب ٔ ّزا َي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإ ٔ َّ ٧بَي ِ َن اَّ ٜز ُج َٔ ٞوبَي ِ َن ِّ ِ
اٜعَّ ََلة ٔ
ییحی نب ییحی یمیمت،امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،اشمع اوبایفسؿ ،اجرب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل
یلصاہللہیلع فل ہفملسوک ہ رفامےتوہےئانسہکااسنؿافراسےک رف فیرک ےکدرایمؿرظنلےنفاالرفؼامنز وھچڑےناکرفؼ
ےہ۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمعاوبایفسؿ،اجرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
امنزوکوھچڑےنرپ رفےکاقالؼےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 248

راوی  :ابوٌسا٠ ٧س١عی ،ؼحاک ب٠ ٦دٝس ،اب ٦جزیخ ،ابوزبيْ ،جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١عٔی َح َّسثَ َ٥ا َّ
اٜؽحَّا ُک بِ ُِ ٠َ ٦د َٕ ٝس َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔأَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ٌ ََّس َ
ُّ

َف َت ِز ُک اٜعَّ ََلة ٔ
اَّٜش ٔک َوا ِلٔ ِ ُٙ
َي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟبَي ِ َن اَّ ٜز ُج َٔ ٞوبَي ِ َن ِّ ِ

مش
اوباسغؿ معی،احضک نب دلخم،انبرججی،اوبزریب،اجرب نبدبعاہللریضاہللاعتٰیل ہنع رفامےتںیہک ںیم ےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسوک ہرفامےتوہےئانسہکلدیمافراسےک رففیرکےکدرایمؿامنزوھچڑےناکرفؼےہ۔
مش
رافی  :اوباسغؿ معی،احضکنبدلخم،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بسےسالضفلاہللرپاامیؿالےنےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
بسےسالضفلاہللرپاامیؿالےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 249

راوی ٥٠ :عور ب ٦ابی ٠زاح ،٢ابزاہي ٢بَ ٦ىس٠ ،ح١س ب ٦جىَف ب ٦زیاز ،ابزاہي ،٢ابَ ٦ىس اب ٦شہابَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ

َف بِ ٔ ٦زٔ َیاز ٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا إٔبِ َزاصٔي َُ ٢ي ِىىٔي ابِ َ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٥ِ ٠عو ُر بِ ُ ٦أَبٔی ُ٠زَاح َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ ُِ ََ ٦ى ٕس ح َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٔ
اب َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََُ ٟئ ٔ ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ُّی الِ َ ِو َ١ا ٟٔ
ََ ِى ٕس َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ور َوفٔی رٔ َوایَ ٔة َُ ٠ح َّٔ ١س بِ ٔ٦
أَِ َِؽ ُ
َٔ ٞا َ ٟإ ٔ َیْ ١
ا ٧بٔاهَّللٔ َٔا َ ٟث ُ َّ٠َ ٢اذَا َٔا َ ٟا ِٜحٔ َضازُ فٔی ََبٔي ٔ ٞاهَّللٔ َٔا َ ٟث ُ َّ٠َ ٢اذَا َٔا ََ ٟح ٌّخ َ٠ب ُِْ ْ

ا ٧بٔاهَّللٔ َو َر َُؤٜطٔ
َج ِى َ ٕ
َف َٔا َ ٟإ ٔ َیْ ١

وصنمرنبایبزمامح،اربامیہنبدعس،دمحمنبرفعجنبزاید،اربامیہ،انبدعسانباہشب،دیعسنببیسمےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسوپاھچایگہکاامعؽںیمبسےسالضفلوکاسنےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہللاعتیلرپ
اامیؿ الان۔ رعض ایکایگ رھپ؟ لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن رفامای اہلل ےک را ےت ںیماہجد رکان رعض ایک ایگ رھپ؟ لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنرفامایجحربمفرویکینںفاالجح۔
رافی  :وصنمرنبایبزمامح،اربامیہنبدعس،دمحمنبرفعجنبزاید،اربامیہ،انبدعسانباہشب،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
بسےسالضفلاہللرپاامیؿالےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 250

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبس ب ٦ح١يس وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی

َح َّسثَٔ٥يطٔ َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َو َِ ٦و ِب ٔس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط
دمحمنبراعف،دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہیےساسدنسےکاسھتایسرطحرفاتیےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
بسےسالضفلاہللرپاامیؿالےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 251

راوی  :ابوربيي زہزی ،ح١از ب ٦زیس ،ہصا ٣بُ ٦عوہ ،خ ْٝب ٦ہصا ،٣ح١از ب ٦زیس ،ہصا ٣بُ ٦عوہ ،ابو٠زاوح ٜيثي،
ابوذر رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َْ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسث َ َ٥ا
ُع َو َة ح و َح َّسثَ َ٥ا َخُ ٝ
َح َّسثَىٔي أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ٦زیِ ٕس َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ُا ٣بِ ُِ ُ ٦
َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َو ِ ٦صٔصَ أ ٣بِ ُُٔ ٦ع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠زاو ٔ ٕح َّ
ٞ
اِ ٜٝيثٔ ِّي َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ ُّی الِ َ ِو َ١ا ٔ ٟأَِ َِؽ ُ
ِ
َٔ ٞا َ ٟأَ ِنّ َُس َضا و ٔ َِ ٥س أَصَِ ٔ ٝضا َوأَ ِ٘ثَُْ َصا ث َ َ٥ّ ١ا َٔا َُِ ُٝٔ ٟت
َٔا َِ ٟاْل ٔ َی١ا ُ ٧بٔاهَّللٔ َوا ِٜحٔ َضازُ فٔی ََبٔئٝطٔ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت أَ ُّی اِّ ٜز َٔ ٔ
اب أَِ َِؽ ُ

ِخ َٗ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َرأَیِ َت إ ٔ َِ ٧ؼ ُىّ ُِت َو َِ ٦ب ِى ٔؾ ا َِ ٜى ََٔ ٞٔ ١ا َٟ
َِإ ٔ ِ ٢َِ ٜ ٧أَِ َِى َِٔ ٞا َُ ٟتىٔي ُن َظان ٔ ّىا أَ ِو َت ِع َُ ٥ي ٔلَ ِ َ
ْ َ َّ
ک
ک َول َی َن ِّ ٔس َ
س َِإَٔ َّ ٤ضا َظ َس َٔ ْة َٔ ٥ِ ٠
َش َک َو ِ ٦ا٥َّ ٜا ٔ
َتُّ ُٙ
اوبرعیب زرہی ،امحد نب زدی ،اشہؾ نب رعفہ ،فلخ نب اشہؾ ،امحد نب زدی ،اشہؾ نب رعفہ ،اوبرمافح یثیل ،اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہکںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساامعؽںیمےسوکاسنلبسےسالضفےہ؟لپیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہللرپاامیؿافراسےکرا ےتںیماہجد؟ںیمنیعردضایکہکوکاسنالغؾلزادرکانبسےسالضفےہلپ
یلص اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوجاسےکامکلےکزند کبسےسااھچافرہ یتموہ،ںیمےنرعضایکہکارگںیمااسیہنرکوکسں
وت؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفاماییسکےکاکؾںیماسےساعتفؿرکفاییسکےبرنہلدیمےک ےئاکؾرکف،ںیمےنرعضایک
ہکارگںیم اؿںیمےسیھبوکیئاکؾہنرکوکسںوت؟لپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایولوگںوکاےنپیرےسوفحمظروھکاس ےئ
ہکاسیکتیثیحریتیاینپاجؿرپدصہقیکرطحوہیگ۔
رافی  :اوبرعیبزرہی،امحدنبزدی،اشہؾنبرعفہ،فلخنباشہؾ،امحدنبزدی،اشہؾنبرعفہ،اوبرمافحیثیل،اوبذرریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
بسےسالضفلاہللرپاامیؿالےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 252

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي وبس ب ٦ح١يس ،وبس ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی ابو٠زاوح ،وبساٜززاُٗ ،عوہ ب ٦زبيْ ،ابوذر

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔا ََ ٟو ِب ْس أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َ ٟابِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز َّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی
ُع َو َة بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠زاو ٔ ٕح َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َِ ٥حؤظ ٔ
ُع َو َة بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو ِِ ُ ٦
َو َِ ٦حبٔيِٕ َِ ٠ول َی ُ ِ

ِخ َٗ
ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا َُ َِ ٟتىٔي ُن اٜعَّ اَ ٔ ٤ي أَ ِو َت ِع َُ ٥ي ٔلَ ِ َ

دمحمنبراعفدبعنبدیمح،دبعنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہیاوبرمافح،دبعارلزاؼ،رعفہنبزریب،اوبذرےنریضاہللاعتٰیلہنع
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطحدحثیرفاتییک۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعنبدیمح،دبعنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہیاوبرمافح،دبعارلزاؼ،رعفہنبزریب،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
بسےسالضفلاہللرپاامیؿالےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 253

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ولی ب٠ ٦سہز ،شيبانی ،وٜيس ب ٦ويزارَ ،ىس ب ٦ایاس ،ابوو١زوشيبانی ،وبساهَّلل ب٠ ٦سىوز

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َولٔی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َو َِّ ٦
س أَبٔی َو ِ١ز ٕو
اٜص ِي َبان ٔ ِّی َو ِ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ٜى ِيزَارٔ َو ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦إ ٔ َیا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
َّ
َٔ ٞا َ ٟاٜعَّ ََلةُ َ ٔ ٜو ِٔت َٔضا
اٜص ِي َبان ٔ ِّی َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ُّی ا َِ ٜى َ ٞٔ ١أَِ َِؽ ُ
َٔا َُِ ُٝٔ ٟت ث ُ َّ ٢أَ ٌّی َٔا َ ٟب ٔ ُّز ا َِ ٜواَ ٔ ٜسیِ َٔٔ ٦ا َُِ ُٝٔ ٟت ث ُ َّ ٢أَ ٌّی َٔا َ ٟا ِٜحٔ َضازُ فٔی ََبٔي ٔ ٞاهَّللٔ ِ ََ١ا َت َز ِ٘ ُت أَ َِ َتزٔی ُس ُظ إ ٔ َِّل إ ٔ ِر َو ّ
اِ َوَِ ٝيطٔ
اوبرکبنبایب ہبیش،یلعنب رہسم،ابیشین،فدیلنب عدار ،دعسنباایس،اوبرمعفابیشین ،دبعاہللنبوعسمدےسرفاتیےہہکںیم ےن
روسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہفملسےسوپاھچہکبسےسالضفلوکاسنےہ؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایامنزاےنپفتق
رپ ادا رکان ،ںیم ےن رعض ایک اس ےک دعب؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فادلنی ےک اسھت یکین رکان ،ںیم ےن رعض ایک رھپ
اس ےک دعب؟لپ یلص اہللہیلع فل ہفملس ےن رفامای اہلل ےک را ےت ںیماہجد رکان ،رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںی

ہکںیمےنزمدیوساؽںیہنایکاتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکتعیبطرپابرہنوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ابیشین،فدیلنبعدار،دعسنباایس،اوبرمعفابیشین،دبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
بسےسالضفلاہللرپاامیؿالےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی ٠ :ح١س ب ٦ابی و١ز ٠کی٠ ،زوا ٧ب٠ ٦ىاویہ ِزاری ،ابويىّور ،وٜيس ب ٦ويزار ،ابی و١زو شيبانی ،وبساهَّلل ب٠ ٦سىوز
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی وَُ ١ز ا ِ١ٜک ِّی َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ز َوا ُ ٧ا َِّ ٜزَار ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َي ِى ُّو ٕر َو ِ ٦ا َِ ٜؤ ٜي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ٜى ِيزَارٔ َو ِ ٦أَبٔی َو ِ١ز ٕو َّ
اٜص ِي َبان ٔ ِّی
َ َ ُّ
َ
َ َ
ْق ُب إلٔ َی ا َِ ٜح َّ٥ةٔ َٔا َ ٟاٜعَّ ََلةُ َول َی ََ ٠وأٔيت َٔضا ُُِٔ ٝت َو َ٠اذَا یَا
َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت یَا ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ أ ُّی الِ ِو َ١ا ٔ ٟأ ِ َ
ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ َٔا َ ٟب ٔ ُّز ا َِ ٜواَ ٔ ٜسیِ ُِٔ ُٝٔ ٦ت َو َ٠اذَا یَا ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ َٔا َ ٟا ِٜحٔ َضازُ فٔی ََبٔي ٔ ٞاهَّللٔ
دمحم نب ایب رمع یکم ،رمفاؿ نب اعمف ہ زفاری ،اوبوفعیر ،فدیل نب عدار ،ایب رمعف ابیشین ،دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت
ںی ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وکؿ ےس اامعؽ تنج ےک رقبی رکےن فاےل ںی؟ (تنج ںیم
اچنہپےنفاےل)لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایامنزاےنپفتقرپڑپانھ،ںیمےنرعضایکاسےکدعب؟اےاہللےکیبنیلص
اہللہیلعفل ہفملس!لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہللےکرا ےتںیماہجدرکان۔
رافی  :دمحمنبایبرمعیکم،رمفاؿنباعمف ہزفاری،اوبوفعیر،فدیلنبعدار،ایبرمعفابیشین،دبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

بسےسالضفلاہللرپاامیؿالےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ و٥بْی ،شىبہ ،وٜيس ب ٦ويزار ،ابوو١زو شيبانی

َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ ا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ٜى ِيزَارٔ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا َو ِ١ز ٕو َّ
اٜص ِي َبان ٔ َّی َٔا َٟ
َح َّسثَىٔي َظاح ُِٔ َص ٔذظ ٔ َّ
اٜسارٔ َوأَ َش َار إلٔ َی َزارٔ َو ِبسٔ اهَّللٔ َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ُّی الِ َ ِو َ١ا ٔ ٟأَ َح ُِّ إلٔ َی

اهَّللٔ َٔا َ ٟاٜعَّ ََلةُ َول َی َو ِٔت َٔضا ُُِٔ ٝت ث ُ َّ ٢أَ ٌّی َٔا َ ٟث ُ َّ ٢ب ٔ ُّز ا َِ ٜواَ ٔ ٜسیِ ُِٔ ُٝٔ ٦ت ث ُ َّ ٢أَ ٌّی َٔا َ ٟث ُ َّ ٢ا ِٜحٔ َضازُ فٔی ََبٔي ٔ ٞاهَّللٔ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي بٔضَّٔ٦
اَ َتزَ ِزتُ ُط َٜزَا َزنٔی
َوَِ ٜو ِ

دیبعاہللنباعمذربنعی،ہبعش،فدیلنبعدار،اوبرمعفابیشینرفامےتںیہکںیمےناہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسےسوپاھچ
ہکاہللوکوکاسنلبسےسزایدہوبحمبےہ؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایامنزاےنپفتقرپڑپانھ،ںیمےنرعضایکرھپ
اسےکدعب؟لپیلصاہللہیلعفل ہ فملسےنرفامایفادلنیےکاسھتیکینرکان،ںیمےنرعضایکرھپاسےکدعب؟لپیلصاہللہیلع
فل ہ فملس ےن رفامای اہلل ےک را ےت ںیم اہجد رکان ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ارگ ںیم زمدی لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےسوساالترکاتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسزمدیاراشدرفامدےتی۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذربنعی،ہبعش،فدیلنبعدار،اوبرمعفابیشین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
بسےسالضفلاہللرپاامیؿالےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ

حسیث 256

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط َو َزا َز َوأَ َش َار إلٔ َی َزارٔ َو ِب ٔس اهَّللٔ َو َ٠ا
ََ َّ١ا ُظ َ٥َ ٜا
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ا ک دفرسی دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح ےہ اس ںیم رصػ اانت زادئ ےہ ہک رضحت
دبعاہللےکرھگیکرطػرافیےنااشرہایکافراؿاکانؾامہرےاسےنمایبؿںیہنایک۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
بسےسالضفلاہللرپاامیؿالےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،جزیز ،حس ٦ب ٦وبيساهَّلل ،ابوو١زو شيبانی ،وبساهَّلل

َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦ا َِ ٜح َس ٔ ٦بِ ٔ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أَبٔی َو ِ١ز ٕو َّ
اٜص ِي َبان ٔ ِّی َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی
َ

 ٞالِ َ ِو َ١ا ٔ ٟأَ ِو ا َِ ٜى َ ٞٔ ١اٜعَّ ََلةُ َ ٔ ٜو ِٔت َٔضا َوب ٔ ُّز ا َِ ٜواَ ٔ ٜسیِ ٔ٦
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأَِ َِؽ ُ

امثعؿنبایبہبیش،رجری،نسحنبدیبعاہلل،اوبرمعفابیشین،دبعاہللےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایاامعؽ
ایلںیمبسےسالضفلامنزاےنپفتقرپڑپانھافرفادلنیےکاسھتیکینرکانےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،نسحنبدیبعاہلل،اوبرمعفابیشین،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بسےسڑبےانگہیرکافراسےکدعبڑبےڑبےانگوہںےکایبؿںیم...

ابب  :اامیؿاکایبؿ
بسےسڑبےانگہیرکافراسےکدعبڑبےڑبےانگوہںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز ،وث١ا٥٠ ،٧عور ،ابووائ ،ٞو١زو بَ ٦شحبي ،ٞوبساهَّلل ب٠ ٦سىوز

َح َّسثَ َ٥ا ُو ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز َو َٔا َ ٟوُ ِث َ١ا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦أَبٔی
َش ِحبٔي ََ ٞو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ُّی َّ
اٜذ ِٔ ِ ٤أَ ِومَ ُ ٢و ٔ َِ ٥س اهَّللٔ َٔا َٟ
َوائ َٕٔ ٞو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ُ ٦

ٔئَ ٢ا َُِ ُٝٔ ٟت ث ُ َّ ٢أَ ٌّی َٔا َ ٟث ُ َّ ٢أَ َِ ٧ت ِٕ ُت ََ ٞوََ ٜس َک ََ ٠دا َِ َة أَ ِ ٧یَ ِف َى َ٢
ک َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َُ ٜط إ ٔ َّ ٧ذََ ٔ ٜ
أَ َِ ٧ت ِح َى َِ ٞهَّلِل ًّ ٔ ٤سا َوص َُو َخ ََ َٕ ٝ
ک ََ ٜىم ْ
ک َٔا َُِ ُٝٔ ٟت ث ُ َّ ٢أَ ٌّی َٔا َ ٟث ُ َّ ٢أَ ِ ٧تُزَان ٔ َی َحٔٝي ََ ٝة َجارٔ َک
ََ ٠ى َ
امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،رجری،امثعؿ،وصنمر،اوبفالئ،رمعفنبیرلیبح،دبعاہللنبوعسمدےسرفاتیےہہکںیمےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسوپاھچہکاہللےک اہںانگوہںںیمبسےسڑباانگہوکاسنےہ؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
رفامای وت اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک رہھٹاےئ احالہکن اس ےن ےھجت دیپا ایک ےہ ،ںیم ےن رعض ایک فایعق فہ ڑبا انگہ ےہ ،ںیم ےن رھپ
رعض ایک ہک اس ےک دعب وکاسن انگہ ڑبا ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اینپ افالد وک اس ڈر ےس لتق رک دانی ہک فہ ریتے
اسھتاھکےنےنیپںیمیر کوہ،ںیمےنرعضایکرھپاسےکدعبوکاسنانگہ؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکوتاےنپاسمہ ہ
یکوعرتےکاسھتزانرکے۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،رجری،امثعؿ،وصنمر،اوبفالئ،رمعفنبیرلیبح،دبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
بسےسڑبےانگہیرکافراسےکدعبڑبےڑبےانگوہںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 259

راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز وث١ا ، ،٧او١ض ،ابووائ ،ٞو١زو بَ ٦شحبي ،ٞوبساهَّلل ب٠ ٦سىوز
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢جٔ١ي ّىا َو َِ ٦جزٔیز ٕ َٔا َ ٟوُ ِث َ١ا َُ ٧ح َّسث َ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔ ٞو ِ٦
َش ِحبٔي ََٔ ٞا ََٔ ٟا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َٔا ََ ٟر ُج ْ ٞیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ ُّی َّ
اٜذ ِٔ ِ ٤أَ ِ٘بَُْ و ٔ َِ ٥س اهَّللٔ َٔا َ ٟأَ َِ ٧ت ِس ُو َو ِهَّلِل ًّ ٔ ٤سا َوص َُو
َو ِ١زٔو بِ َٔ ُ ٦

ک َٔا َ ٟث ُ َّ ٢أَ ٌّی َٔا َ ٟأَ ِ ٧تُزَان ٔ َی َحٔٝي ََ ٝة َجارٔ َک َِأَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ َوزَّ
ک َٔا َ ٟث ُ َّ ٢أَ ٌّی َٔا َ ٟأَ َِ ٧ت ِٕ ُت ََ ٞوََ ٜس َک ََ ٠دا َِ َة أَ ِ ٧یَ ِف َى ََ ٠َ ٢ى َ
َخ ََ َٕ ٝ
و ٧اَ ِّ ٥َّ ٜس َّأًٜي َِح ََّ ٣اهَّللُ إ ٔ َِّل بٔا َِ ٜح ِّٖ َو َِل َیزَُِ ٤وَ ٧و َ٦ِ ٠
َو َج ََّ ٞت ِعسٔي َٕ َضا َو َّأ ٜذ َ
آِخ َو َِل َي ِٕ ُتَ ُٝ
یَِ ٦ل َی ِسوُ َ
وَ ٠َ ٧ي اهَّللٔ إ ٔ َّ ٜضا َ َ
ک َی َِٖ ٝأَثَا ّ٠ا
َيّ َِى ِ ٞذََ ٔ ٜ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجریامثعؿ ،،اشمع ،اوبفالئ ،رمعف نب یرلیبح ،دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت
ںیہکا کلدیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساہللےکاہںانگوہںںیمبسےسڑباانگہوکاسنےہ؟لپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکمتاہللےکاسھتیسکوکیر کانبؤاحالہکناسےنےھجتدیپاایکےہ؟اسےنرعضایکرھپوکاسن؟
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وت اینپ افالد وک اس ڈر ےس لتق رکے ہک فہ اھکےن ںیم ریتے اسھت یر ک وہ اس ےن
رعض ایک رھپ وکاسن انگہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت اےنپ اسمہےئ یک وعرت ےس زان رکف رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےک اس رفامؿ یک دصتقی ںیم اہلل اعتیل ےن  ہلتی انزؽ رفامیئ افر وج ولگ اہلل ےک وسایسک افر وک ںیہن اکپرےت افر ہن یہ انقح
لتقرکےتںیافرہنیہزانرکےتںیافروجولگاےسیاکؾرکںیےگفہاینپزسااپںیلےگ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،رجریامثعؿ،،اشمع،اوبفالئ،رمعفنبیرلیبح،دبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑبےڑبےانگوہںافربسےسڑبےانگہےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ

ڑبےڑبےانگوہںافربسےسڑبےانگہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 260

راوی  :و١زو ب٠ ٦ح١س ب ٦بٙيْ ،اب٠ ٦ح١س ٤أس ،اَ١ىي ٞب ٦وٝيہ َىيس جزیزی ،وبساٜزح ٦١ب ٦ابی بْک رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ اپ٥ے باپ حَّضت ابوبْکہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

 ٞابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة َو ََِ ٦ىٔي ٕس ا ُِ ٜح َزیِز ٔ ِّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ٦ٔ ١
َح َّسثَىٔي َو ِ١زُو بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦ب ُ َٙي ِْ ٔبِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َ
َ
َشا ُک بٔاهَّللٔ
ْک َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا و ٔ َِ ٥س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟأَ َِل أُِّ َ ٤بئُ ٢ِ ُٙبٔأ ِ٘بَْ ٔا ِل ََ ٙبائ ٔز ٔثَ ََلثّا ِاْل ٔ ِ َ
بِ ُ ٦أبٔی بَ ِ َ

َو ُو ُٕ ُ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٠ُ ٢َ ٝت ٔٙئّا َِ َحََ ٝس ِ ََ١ا َزا َ ٟیُ َْک ُِّر َصا
وٗ ا َِ ٜواَ ٔ ٜسیِ َٔ ٦و َش َضا َزةُ اٜزُّورٔ أَ ِو َٔ ِو ُ ٟاٜزُّورٔ َوک َ َ
َحًَّي ُٔ ِ٥َ ٝا َِ ٜي َت ُط ََ ََ ٙت

رمعف نبدمحمنبریکب ،انبدمحم اندق،اامسلیعنبہیلعدیعس رجریی،دبعارلنمحنبایبرکب ریضاہللاعتٰیلہنع اےنپابپ رضحتاوبرکبہ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس یک دختم ادقس ںیم احرض ےھت
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفام ایہکایکںیمںیہمتانگوہںںیمبسےسڑبےانگہےسلاگہہنرکفں!نیترمہبتلپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایفہانگہ  ہںیاہللےکاسھتیسکوک یر کرہھٹاانافرفادلنییکانرفامینرکانافروھجیٹوگایہدانیای رفامایوھجیٹ
ابتانہک،روسؽاہللیلصاہللہیلع فل ہفملس کیاگلےئوہےئےھتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسھٹیبےئگافرابرابریہیرفامےترےہ
اہیںکتہکمہےندؽںیماہکاکشلپاخوم یاایتخررفامےت۔
رافی  :رمعفنبدمحمنبریکب،انبدمحماندق،الیعمسنبہیلعدیعسرجریی،دبعارلنمحنبایبرکبریضاہلل اعتٰیلہنعاےنپابپرضحت
اوبرکبہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ڑبےڑبےانگوہںافربسےسڑبےانگہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 261

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ حارثی ،خاٜس اب ٦حارث ،شىبہ ،وبيساهَّلل ب ٦ابی بْک ،ا٤س

َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َوص َُو ابِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة أَ ِخب َ ََْ٤ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ َو ِ ٦إَٔ َ ٤س
اَّٜش ُک بٔاهَّللٔ َووُ ُٕ ُ
 ٞأِ ّ٥َّ ٜس َو َٔ ِو ُ ٟاٜزُّورٔ
وٗ ا َِ ٜواَ ٔ ٜسیِ َٔ ٦و َٔ ِت ُ
َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ا ِل ََ ٙبائ ٔز ٔ َٔا َِ ِّ ٟ
ییحینب ،بیاحریث،اخدل انباحرث،ہبعش،دیبعاہللنب ایبرکب ،اسنےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع فل ہفملس ےنرفامایبس
ےسڑباانگہاہللےکاسھتیسکوکیر کرقاردانیافرفادلنییکانرفامینرکانافرلتقرکانافروھجٹوبانلےہ۔
رافی  :ییحینب ،بیاحریث،اخدلانباحرث،ہبعش،دیبعاہللنبایبرکب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ڑبےڑبےانگوہںافربسےسڑبےانگہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 262

راوی ٠ :ح١س ب ٦وٜيس ب ٦وبساٜح١يس٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،وبيساهَّلل ب ٦ابی بْک َف٠اےت ہيں ٘ہ ٠يں ےن ا٤س ب٦
٠اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس بِ َٔ ٦و ِبسٔ ا َِ ٜحٔ١يسٔ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
اَّٜش ُک
ََک َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ِلَ َٙبائ َٔز أَ ِو َُئ ٔ ََ ٞو ِ ٦ا ِل ََ ٙبائ ٔز ٔ َِ َٕا َِ ِّ ٟ
َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َ ٟذ َ َ
 ٞأِ ّ٥َّ ٜس َووُ ُٕ ُ
وٗ ا َِ ٜواَ ٔ ٜسیِ َٔ ٦و َٔا َ ٟأَ َِل أُِّ َ ٤بئُ ٢ِ ُٙبٔأ َ ِ٘بَْ ٔا ِل ََ ٙبائ ٔز ٔ َٔا َِ َٔ ٟو ُ ٟاٜزُّورٔ أَ ِو َٔا ََ ٟش َضا َزةُ اٜزُّورٔ َٔا َُ ٟش ِى َب ُة
بٔاهَّللٔ َو َٔ ِت ُ

َوأَ ِ٘بَُْ لَ ىِّي أَُ َّ ٤ط َش َضا َزةُ اٜزُّورٔ

دمحمنبفدیلنبدبعادیمحل،دمحمنبرفعج،ہبعش،دیبعاہللنب ایبرکبرفامےتںیہکںیمےناسننب امکلریضاہللاعتٰیلہنعوکیبنیلص

اہللہیلعفل ہفملساک ہرفامؿلقنرفامےتانسہکیبن یلصاہللہیلعفل ہفملسےسڑبےانگوہںےکابرےںیموپاھچایگوتلپیلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک رقار دانی ،یسک سفن وک لتق رکان افر فادلنی یک ان رفامین رکان افر لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنرفامایہکایکںیمںیہمتاؿڑبےانگوہںںیمےسیرکےکدعببسےسڑبےانگہےسلاگہہنرکفں!لپیلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وھجیٹ ابت انہک ای رفامای وھجیٹ وگایہ دانی ہبعش ےتہک ںی ہک ریما اغبل امگؿ  ہ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنوجرفامایفہوھجیٹوگایہےہ۔
رافی  :دمحمنبفدیلنبدبعادیمحل،دمحمنبرفعج،ہبعش،دیبعاہللنبایبرکبرفامےتںیہکںیمےناسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ڑبےڑبےانگوہںافربسےسڑبےانگہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 263

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہََِٝ ،مي ،٧ب ٦بَل ،ٟثور ب ٦زیس ،ابوٌيث ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟو ِ ٦ثَ ِورٔ بِ َٔ ٦زیِ ٕس َو ِ ٦أَبٔی ا ِِ ٍَ ٜيثٔ َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَىٔي َص ُ
ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟا ِجتَٔ٥بُوا َّ
اٜس ِب َي ا ِ١ُ ٜوبٔ َٕا ٔ
اَّٜش ُک بٔاهَّللٔ
ت ٔٔي َ ٞیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َو َ٠ا صَُٔ َّ٦ا َِ ِّ ٟ

َو ِّ
 ٞاِّ ٜزبَا َواَّ ٜت َولِّی یَ ِو َ ٣اٜزَّ ِح ْٔ َو َٔ ِذ ُٓ ا ِِ ١ُ ٜح ٔع َ٥ا ٔ
ت
٠َ ٞا ٔ ٟا َِ ٜيت ٔٔيَ ٢وأَک ِ ُ
 ٞأِ ّ٥َّ ٜس َّأًٜي َِح ََّ ٣اهَّللُ إ ٔ َِّل بٔا َِ ٜح ِّٖ َوأَک ِ ُ
َح َو َٔ ِت ُ
اٜس ِ ُ
ت ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔ٥َ ٠ا ٔ
ا ٍَِ ٜاِ ََٔل ٔ
ت
اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،امیلسؿ ،نب البؽ ،وثر نب زدی ،اوب،ثی ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن رفامای ہکاستالہتک ںیمڈاؽ دےنی فایلزیچفں ےس وچب ،رعض ایک ایگ اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسفہاستالہکرکےنفایلزیچںیوکیسن ںی؟لپیلصاہللہیلعفل ہ فملس ےن رفامایاہللےکاسھتیسکوک یر کرہھٹاانافر
اجدف رکان افر یسک سفن اک لتق رکان ےسج اہلل ےن رحاؾ ایک وساےئ قح ےک افر میتی اک امؽ اھکان ،وسد اھکان ،اہجد ےس دنمش ےک اقمہلب ےس

اھبانگافراپدکانموعروتںرپدباکرییکتمہتاگلان۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،امیلسؿ،نبالبؽ،وثرنبزدی،اوب،ثی،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ڑبےڑبےانگوہںافربسےسڑبےانگہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث اب ٦ہازَ ،ىس ب ٦ابزاہي ،٢ح١يس ب ٦وبساٜزح ،٦١وبساهَّلل ب ٦و١زو ب ٦واػ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َّ
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ٜضاز ٔ َو ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ُِ ٦ح َِ ١ي ٔس بِ َٔ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح ََ ٦ٔ ١و َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ

اػ أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٦ِ ٠ٔ ٟا ِل ََ ٙبائ ٔز ٔ َش ِت ُ ٢اَّ ٜز ُج َٔ ٞواَ ٔ ٜسیِطٔ َٔاُٜوا َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ
بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜى ٔ

َ ٞواَ ٔ ٜسیِطٔ َٔا ََ ٟن َى َِ ٢ي ُس ُِّ أَبَا اَّ ٜز ُج ََٔ ِ ٞي ُس ُِّ أَبَا ُظ َو َي ُس ُِّ أ ُ َُّ ٠ط ِ ََي ُس ُِّ أ ُ َّ٠طُ
َو َص َِ ٞي ِصتٔ ُ ٢اَّ ٜز ُج ُ

ہبیتق نب دیعس ،ثیل انب اہد ،دعس نب اربامیہ ،دیمح نب دبعارلنمح ،دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایہکڑبےانگہ ہںیہکوکیئلدیم اےنپامںابپوکاگیلدےاحصہبریضاہللاعتٰیلمہنعےنرعضایکاےاہلل
ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک وکیئ لدیم اےنپ فادلنی وک اگیل دے اتکس ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں وکیئ
لدیمیسکےکابپوکاگیلداتیےہوتاےنپابپوکاگیلداتیےہافروکیئیسکیکامںوکاگیلداتیےہوتفہاینپیکامںوکاگیلداتیےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلانباہد،دعسنباربامیہ،دیمحنبدبعارلنمح،دبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

ڑبےڑبےانگوہںافربسےسڑبےانگہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ٠ ،ح١س ب ٦حات ،٢یحٌي بَ ٦ىيس،
َّياَ ،٧ىس ب ٦ابزاہي٢

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َجٔ١ي ّىا َو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ َٔ ٦ج ِى ََفٕ َو ُِ ٦ش ِى َب َة ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسث َ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٔ ٧لَکص َُ١ا َو ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦إ ٔبِ َزاص َٔي ٢ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،ایفسؿ،دعسنباربامیہا کدفرسیدنسںیم
یھبایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،ایفسؿ،دعسنباربامیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربکتےکرحاؾوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
ربکتےکرحاؾوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦بصار ،ابزاہي ٢ب ٦زی٥ار ،یحٌي ب ٦ح١از ،شىبہ ،ابا ٧ب ٦تٍِ ،ِٝؽي ٞب ٦و١زو
ت١يِم ،ابزاہي ،٢و١ٕٝہ ،وبساهَّلل ب٠ ٦سىوز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َوإٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ ُ ٦زٔی َ٥ا ٕر َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦ح َّ١از ٕ َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَىٔي

ِم َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢اَ ٥َّ ٜدع ٔ ِّی َو َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
ا ٧بِ َٔ ٦ت ٍَِ َِ ٔ ٝو َِ ُِ ٦ؽ ِي ٕ ٞا ِِ َٕ ُّ ٜي ٔ ِّ
َی ِحٌَي بِ َُ ٦ح َّ١از ٕأَ ِخب َ ََْ٤ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبَ َ
ا ٧فٔی َِٔٝبٔطٔ ِٔ ٠ث َٕا َُ ٟذ َّرة ٕ ٔٔ٘ ٦ِ ٠بِْ ٕ َٔا ََ ٟر ُج ْ ٞإ ٔ َّ٧
َِ ٠س ُىوز ٕ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َِ ٟلَ َی ِس ُخ ُ
 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة َ ٦ِ ٠ک َ َ
س
اَّ ٜز ُج َ ٞیُ ٔح ُِّ أَ ِ ٧یََ ُٙ
ْط ا َِ ٜح ِّٖ َوٌ َُِ ١ق ا٥َّ ٜا ٔ
و ٧ث َ ِوب ُ ُط َح َس ّ٥ا َو َن ِىُ ُٝط َح َس َّ ٥ة َٔا َ ٟإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َجٔ١ي ْ ٞیُحٔ ُِّ ا َِ ٜح َ١ا َ ٟا ِل ٔٙبُِْ بَ َ ُ

دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،اربامیہنبدانیر،ییحینبامحد،ہبعش،اابؿنببلغت،لیضفنبرمعفیمیمت،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہللنبوعسمد
ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایہکسجےکدؽںیمرایئےکداہنےکرباربیھبربکت
وہاگفہتنجںیمںیہناجےئاگاسرپا کلدیمےنرعضایکہکا کلدیماچاتہےہہکاسےکڑپکےاےھچوہںافراسیکوج یت
یھب ایھچ وہلپ یلص اہللہیلع فل ہفملس ےن اراشد رفامایہک اہلللیمج ےہ افر امجؽ یہ وک  دنسرکات ےہربکت وت قح یک رطػ ےس ہنم
ومڑےنافردفرسےولوگںوکرتمکےنھجمسوکےتہکںی۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،اربامیہ نب دانیر ،ییحی نب امحد ،ہبعش ،اابؿ نب بلغت ،لیضف نب رمعف یمیمت ،اربامیہ ،ہمقلع ،دبعاہلل
نبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ربکتےکرحاؾوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی ٥٠ :حاب ب ٦حارث ت١يِمَ ،ویس بَ ٦ىيس ،ولی ب٠ ٦سہز٥٠ ،حاب اب٠ ٦سہز ،او١ض ،ابزاہي ،٢و١ٕٝہ ،وبساهَّلل
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّ
اب أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َٔ ٥ِ ٠ح ُ
يِم َو َُ َویِ ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦ول ٔ ِّی بِ ِٔ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َٔا ََ ٥ِ ٠ٔ ٟح ْ
اب بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث اٜتُّ ٔ ٔ١
 ٞاَ ٥َّ ٜار أَ َح ْس فٔی َِٔٝبٔطٔ
الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٢َ ٝلَ یَ ِس ُخ ُ

ِخ َز ٕٔ٘ ٦ِ ٠ٔ ٟبِْ ٔ َیا َِ
ِخ َز ٕ ٦ِ ٠ٔ ٟإ ٔ َی١ا َٕ ٧و َِل َی ِس ُخ ُ
 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة أَ َح ْس فٔی َِٔٝبٔطٔ ِٔ ٠ث َٕا َُ ٟح َّب ٔة َ ِ
ِٔ ٠ث َٕا َُ ٟح َّب ٔة َ ِ

اجنمبنباحرثیمیمت،وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،اجنمبانبرہسم،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایہکوکیئلدیمدفزخںیمداہ ںیہنوہاگسجےکدؽںیمرایئےکداہنےک
رباربیھباامیؿوہاگافروکیئااسیلدیمتنجںیمداہ ںیہنوہسجےکدؽںیمرایئےکداہنےکرباربیھبربکتوہاگ۔
رافی  :اجنمبنباحرثیمیمت،وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،اجنمبانبرہسم،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ربکتےکرحاؾوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 268

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار ،ابوزاُز ،شىبہ ،ابا ٧ب ٦تٍِ ،ِٝؽي ،ٞابزاہي ،٢و١ٕٝہ ،وبساهَّلل

ا ٧بِ َٔ ٦ت ٍَِ َِ ٔ ٝو َِ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َو َِ ٦و ِب ٔس
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبَ َ
ا ٧فٔی َِٔٝبٔطٔ ِٔ ٠ث َٕا ُ ٟذ ََّرة ٕ ٔٔ٘ ٦ِ ٠بِْ ٕ
اهَّللٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل َی ِس ُخ ُ
 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة َ ٦ِ ٠ک َ َ
دمحمنباشبر،اوبداؤد،ہبعش،اابؿنببلغت،لیضف،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہللےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہک
وکیئلدیمتنجںیمداہ ںیہنوہاگسجےکدؽںیمرایئےکداہنےکرباربیھبربکتوہاگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤد،ہبعش،اابؿنببلغت،لیضف،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکوجاساحؽںیمرماہکاسےناہللےکاسھتیسکوکیر کںیہنک...
ابب  :اامیؿاکایبؿ

اسابتےکایبؿںیمہکوجاساحؽںیمرماہکاسےناہللےکاسھتیسکوکیر کںیہنایکوتفہتنجںیمداہ وہاگافروجاہللےکاسھتیسکوکیر کرہھٹاےئوہےئ
رمافہدفزخںیمداہ وہاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 269

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،و٘يي ،او١ض ،شٕيٖ ،وبساهَّلل

يٖ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََ ٟو٘ٔي ْي َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو َو٘ٔي ْي َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦شٕ ٔ ٕ

َُّش ُک بٔاهَّللٔ َش ِيئّا َز َخ َٞ
ات ي ِ ٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝو َٔا َ ٟابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٠َ ٦ِ ٠َ ٟ
َُّش ُک بٔاهَّللٔ َش ِيئّا َز َخ َ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة
ات َِل ي ِ ٔ
اَ ٥َّ ٜار َو ُُِٔ ٝت أََ٤ا َو ََ ٠َ ٦ِ ٠

دمحمنبدبعاہلل نبریمن،فعیک،اشمع ،قیقش،دبعاہللےسرفاتیےہ ےتہک ںیہکفعیکےن اہکہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہ فملس
ےن رفامای ہک انب ریمن ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک وج لدیم اہلل ےک اسھت یسک وک
یر کرہھٹاےتوہےئرمافہدفزخںیمداہ وہاگافرںیماتہکوہںہکےھجملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکوجلدیمیسکوک
اہللےکاسھتیر کہنرہھٹااتوہفہتنجںیمداہ وہاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،اشمع،قیقش،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکوجاساحؽںیمرماہکاسےناہللےکاسھتیسکوکیر کںیہنایکوتفہتنجںیمداہ وہاگافروجاہللےکاسھتیسکوکیر کرہھٹاےئوہےئ
رمافہدفزخںیمداہ وہاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 270

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابوَّيا ،٧جابز

اَ ٧و َِ ٦جابٔز ٕ َٔا َ ٟأَتَی أ ٥َّ ٜي َّي
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َُّ َِي َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ

َُّش ُک بٔاهَّللٔ َش ِيئّا َز َخ َ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة َو َ٦ِ ٠
ات َِل ي ِ ٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝر ُج َْٕ َِ ٞا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٠ا ا ِ١ُ ٜو ٔجب َ َتا َٕٔ َِ ٧ا ََ ٠َ ٦ِ ٠َ ٟ
َُّش ُک بٔاهَّللٔ َش ِيئّا َز َخ َ ٞاَ ٥َّ ٜار
ات ي ِ ٔ
ََ ٠
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی اوباعمف ہ ،اشمع ،اوبایفسؿ ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ا ک لدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک
دختمںیماحرض وہرک رعض ایکہکتنج افردفزخوکفابجرکےنفایلایک زیچےہ؟لپ یلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےن رفامایہک سج
ےناہللےکاسھتیسکوکیر کہنرہھٹاایفہتنجںیمداہ وہاگافرسجےنیسکوکاہللےکاسھتیر کرہھٹاایفہدفزخںیمداہ 
وہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبیاوباعمف ہ،اشمع،اوبایفسؿ،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکوجاساحؽںیمرماہکاسےناہللےکاسھتیسکوکیر کںیہنایکوتفہتنجںیمداہ وہاگافروجاہللےکاسھتیسکوکیر کرہھٹاےئوہےئ
رمافہدفزخںیمداہ وہاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 271

راوی  :ابوایوب ٌيَلنیََٝ ،مي ٧ب ٦وبيساهَّلل ،ححاد ب ٦شاُع ،وبساٝ١ٜک ،اب ٦و١زو ،ابوزبيْ جابز ب ٦وبساهَّلل

وب ا ِِ ٍَ ٜي ََلنٔی ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو َححَّا ُد بِ َُّ ٦
اُع َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو َح َّسثَ َ٥ا ُ َّْقةُ َو ِ ٦أَبٔی
اٜص ٔ ٔ
َح َّسثَىٔي أَبُو أَ ُّی َ
ُّ
َُّش ُک بٔطٔ َش ِيئّا
اٜزُّبَي ِْ ٔ َح َّسث َ َ٥ا َجابٔزُ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُٜ ٦ِ ٠َ ٟق ٔ َی اهَّللَ َِل ي ِ ٔ
وب َٔا َ ٟأَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕو َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ
َز َخ َ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة َو ََ ٔ َٕٜ ٦ِ ٠ي ُط ي ِ ٔ
َُّش ُک بٔطٔ َز َخ َ ٞاَ ٥َّ ٜار َٔا َ ٟأَبُو أَ ُّی َ

أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ىا ْذ َوص َُو ابِ ُ ٦صٔصَ أَ ٕ ٣ا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕأَ َّٔ َ ٤ ٧ي َّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ

اوباویبالیغین،امیلسؿنبدیبعاہلل،اجحجنباشرع،دبعاکلمل،انبرمعف،اوبزریباجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽ
اہللوک ہرفامےتوہےئانسہک سجےناہللےکاسھتاس احؽںیمالماقتیکہک اس ےناہللےکاسھتیسکوکیر ک ںیہنرہھٹاایفہ

تنجںیمداہ وہاگافرسجےناہللےکاسھتاساحؽںیمالماقتیکہکفہاہللےکاسھتیسکوکیر کرہھٹااتاھتوتفہ دفزخ ںیم
داہ وہاگ۔رضحتاوباویبرافیےناہکہکاوباسلریبےنرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیایک۔ااحسؼنب وصنمر،اعمذ
انب اشہؾ اوبزریب ،اجرب ا ک دفرسی دنس ےس رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح رفاتی
لقنیکےہ۔
رافی  :اوباویبالیغین،امیلسؿنبدیبعاہلل،اجحجنباشرع،دبعاکلمل،انبرمعف،اوبزریباجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکوجاساحؽںیمرماہکاسےناہللےکاسھتیسکوکیر کںیہنایکوتفہتنجںیمداہ وہاگافروجاہللےکاسھتیسکوکیر کرہھٹاےئوہےئ
رمافہدفزخںیمداہ وہاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 272

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،واظ ،ٞاحسب٠ ،ىزور بَ ٦ویس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اظ ٕ ٞالِ َ ِح َس ٔب َو ِ٦
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثى َّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َ ٞوَِ ٝيطٔ َّ
اٜس ََل٣
ا ِِ ١َ ٜىزُورٔ بِ َٔ َُ ٦ویِ ٕس َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ذ ٓ َٕر یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟأَ َتانٔی ٔجبِْٔی ُ
َّ
َس َٗ
ات ٔ ٦ِ ٠أ ُ َّ٠ت َٔک َِل ي ِ ٔ
َّشنٔی أََّ٤طُ ََ ٠َ ٦ِ ٠
ِ ََب َ
َس َٗ َٔا ََ ٟوإ ٔ َِ ٧زنَی َوإ ٔ َِ َ ٧
َُّش ُک بٔاهَّللٔ َش ِيئّا َز َخ َ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة ُُِٔ ٝت َوإ ٔ َِ ٧زنَی َوإ ٔ َِ َ ٧
دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،فالص ،ادحب ،رعمفر نب وسدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک ںیم ےن رضحت اوبذر
ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک ریمے اپس ربجالیئ ہیلع االسلؾ لےئ اوہنں ےن ےھجم  ہ
وخربخشیدیہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاتمںیمےسوجاساحؽ ںیمرماہکفہاہللےکاسھتیسکوکیر کںیہنرہھٹااتاھت
وتفہتنجںیمداہ وہاگںیمےن ہنسرکرعضایکارگہچفہلدیمزانافروچریرکاتوہرفامایوخاہفہزانایوچریرکے۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،فالص،ادحب،رعمفرنبوسدیریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکوجاساحؽںیمرماہکاسےناہللےکاسھتیسکوکیر کںیہنایکوتفہتنجںیمداہ وہاگافروجاہللےکاسھتیسکوکیر کرہھٹاےئوہےئ
رمافہدفزخںیمداہ وہاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 273

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اح١س بِ ٦خاط ،وبساٜع١س ب ٦وبساٜوارث ،حسين ،اب ٦بزیسہ ،یحٌي ب ٦يى١ز ،ابواَوز زیلی ابوذر
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ط َٔاِلَ َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اٜعَّ َ١سٔ بِ َُ ٦و ِبسٔ ا َِ ٜوارٔ ٔ
ث َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ُح َسي ِْن
ِخا ٕ
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َوأَ ِح َُ ١س بِ َُ ٔ ٦
ا َِ ١ُ ٜى َِّ ٢ُ ٝو ِ ٦ابِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة أَ َّ ٧یَ ِحٌَي بِ ََ ٦ي ِى ََ ١ز َح َّسثَ ُط أَ َّ ٧أَبَا الِ َ َِ َوز ٔ ِّ
اٜسیل ٔ َّی َح َّسثَ ُط أَ َّ ٧أَبَا ذ ٓ َٕر َح َّسثَ ُط َٔا َ ٟأَ َت ِي ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی

اَت َِي َٕ َن َِ َحَِ ٝس ُت إَِٔ ٜيطٔ َِ َٕا َ٠َ ٟا ٔ٦ِ ٠
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوص َُو َ٤ائ َْٔ ٢وَِ ٝيطٔ ثَ ِو ْب أَبِ َي ُؾ ث ُ َّ ٢أَ َت ِي ُت ُط َِإٔذَا ص َُو َ٤ائ ْٔ ٢ث ُ َّ ٢أَ َت ِي ُت ُط َو َٔ ِس ِ
ات َول َی ذََّ َ ٔ ٜ
َس َٗ ُُِٔ ٝت َوإ ٔ َِ ٧زنَی
َو ِب ٕس َٔا ََِ ٟل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ ث ُ ََّ ٠َ ٢
َس َٗ َٔا ََ ٟوإ ٔ َِ ٧زن َی َوإ ٔ َِ َ ٧
ک إِٔل َز َخ َ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة ُُِٔ ٝت َوإ ٔ َِ ٧زنَی َوإ ٔ َِ َ ٧
َْخ َد أَبُو ذ ٓ َٕر َوص َُو َي ُٕو َُ ٟوإ ٔ َِ ٧رٌٔ َ٢
َس َٗ ث َ ََلثّا ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟفٔی اٜزَّابٔ َى ٔة َول َی َرٌِ ٔ ٢أَ ْٔ ِ ٤أَبٔی ذ َٓرٕ َٔا ََ َ ِ ٟ
َس َٗ َٔا ََ ٟوإ ٔ َِ ٧زنَی َوإ ٔ َِ َ ٧
َوإ ٔ َِ َ ٧
ْ أَبٔی ذ ٓ َٕر
أَُ ِ ٤
زریہ نب رحب ،ادمح نب رخاش ،دبعادمصل نب دبعاولارث ،نیسح ،انب ربدیہ ،ییحی نب  رمع ،اوباوسد دیلی اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ایبؿرکےتںیہکںیما کرمہبتیبنیلص اہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیملایلپیلصاہللہیلعفل ہفملسدیفسڑپکاافڑےھوہےئ
وسرےہےھتںیمفاسپالچایگرھپدفابرہاحرضوہاوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملساجگرےہےھتںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےک
اپسھٹیبایگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکسجدنبےےن َلِاہٰلا ِ َّلاہللاہکافراسرپفہرمایگوتفہتنجںیمداہ وہاگںیم
ےن رعض ایک ارگہچ فہ زان رکات وہ افر وچرییک وہلپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن رفامای ارگہچاس ےن زان ایک وہ افر وچرییک وہنیت
رمہبت رفامای رھپ وچیھت رمہبت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگہچ فہ زان افر وچری رکے اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک انک
اخکلولدوہ،رھپرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعلپیلصاہللہیلعفل ہفملساکتبحمافرر تقرھباہن ہدرھاےتوہےئےلکنہک

اوبذریکانکاخکلولدوہ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،ادمح نب رخاش ،دبعادمصل نب دبعاولارث ،نیسح ،انب ربدیہ ،ییحی نب  رمع ،اوباوسد دیلی اوبذر ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکاکرفاکالا ہاالاہللےنہکےکدعبلتقرکانرحاؾےہ۔...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاکرفاکالا ہاالاہللےنہکےکدعبلتقرکانرحاؾےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 274

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ٠ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يث ،اب ٦شہاب وفاء ب ٦یزیس ٜيثي ،وبيساهَّلل ب ٦وسی ب ٦خيارٕ٠ ،ساز
ب ٦اَوز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اُِ ّٜٝن َُ ٠ت َٕار ْٔب أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح َو َّ
اب َو ِ٦
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
یس َّ
اِ ٜٝيثٔ ِّي َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦وس ِّٔی بِ ٔ ٦ا ِٜد ٔ َيارٔ َو ِ ٦ا َِ ِٕ ٔ١ٜساز ٔ بِ ٔ ٦الِ َ َِ َوز ٔأََّ٤طُ أَ ِخب َ َْ ُظ أََّ٤طُ َٔا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ
َو َفا ٔ
ِ بِ ٔ ٦یَز ٔ َ
ُ َّ
ََّض َب إ ٔ ِح َسی َی َس َّی ب ٔ َّ
اٜس ِي ْٔ َِ َٕ َف َى َضا ث ُ ََِّ ٢لذَ ٔ٠ىِّي بٔصَ َح َزة ٕ َِ َٕا َ ٟأَ َُِ ١َِ ٝت
أَ َرأَیِ َت إ ٔ ُِ ٔ َٕٜ ٧
يت َر ُج َّل ٔ ٦ِ ٠ا ِلّٙارٔ َِ َٕا َت َٝىٔي ِ َ َ
ِهَّلِل أََِأ َ ِٔ ُتُ ُٝط یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ بَ ِى َس أَ َِٔ ٧اََ ٜضا َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل َت ِٕ ُت ُِ ٝط َٔا َُِ ُٕٝ َِ ٟت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إَّٔ٤طُ

ک َب ِى َس أَ َِ َٔ ٧ف َى َضا أََِأ َ ِٔ ُتُ ُٝط َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل َت ِٕ ُت ُِ ٝط َِإ ٔ َِ َٔ ٧ت َِ ٝت ُط َِإُٔ َّ ٤ط
َٔ ِس َٔ َف َي یَسٔی ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟذََ ٔ ٜ
ک ب ٔ َ٥ِ ١ز ٔ َٜتٔطٔ َٔ ِب َ ٞأَ َِ ٧ي ُٕو َ ٟکََ ١َ ٔ ٝت ُط َّأًٜي َٔا َٟ
ب ٔ َ٥ِ ١ز ٔ َٜت َٔک َٔ ِب َ ٞأَ َِ ٧ت ِٕ ُت َُ ٝط َوإَٔ َّ ٤
ہبیتقنبدیعس،ثیل دمحمنبرحم،ثیل،انباہشباطعءنبسیدییثیل،دیبعاہللنبدعینبایخر،دقمادنباوسدریضاہللاعتٰیلہنعےتہک
ںی ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ارگ اکرففں ںیم یسک لدیم ےس ریما اقمہلب وہ اجےئ ھجم ےس
زلے ریما اہھت ولتار ےس اکٹ ڈاےل رھپ بج ریمے ےلمح یک زد ںیم لےئ وت ا ک درتخ یک انپہ ںیم لرک ےہک ہک ںیم اہلل رپ اامیؿ

ےللایوہںوتایکاسہملکےکدعباےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفملسریمے ےئاےسلتقرکاندرتسےہ؟روسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےن رفامای اےس لتق رکان درتس ںیہن ،ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس اس ےن  ہ ہملک ریما اہھت
اکےنٹےکدعباہکےہوتںیماےسےسیکلتقہنرکفں؟لپےنرفامایاےسرہسگلتقہنرکانویکہکنارگاےسلتقرکفےگوتابفہااسییہ
ناملسؿوہاگاسیجمتاےسلتقرکےنےسےلہپافرمتایسرطحوہاجؤےگےسیجفہہملکڑپےنھےسےلہپاھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلدمحمنبرحم،ثیل،انباہشباطعءنبسیدییثیل،دیبعاہللنبدعینبایخر،دقمادنباوسدریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاکرفاکالا ہاالاہللےنہکےکدعبلتقرکانرحاؾےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ
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٠وسي انعاری ،وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝاوزاعی ٠ح١س
راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،اَحاٗ بٰ ٦
ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ اب ٦جزیخ ،زہزی

وسي
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔاِلَ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َٔا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز ح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ َُ ٠ُ ٦
الِ َ ِن َعار ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ِ ٦الِ َ ِو َزاعٔ ِّی ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ

َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔأَ َّ٠ا الِ َ ِو َزاعٔی َوابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َِف ٔی َحسٔیثٔض ٔ َ١ا َٔا َ ٟأَ َُِ ١َِ ٝت ِهَّلِل َ٘ َ١ا َٔا ََّ ٟ
اِ ٜٝي ُث فٔی َحسٔیثٔطٔ
ُّ

َوأَ َّ٠ا َِ ٠ى َْ ١ز َِف ٔی َحسٔیثٔطٔ َِ َ١َّ ٝا أَص َِویِ ُت ٔلَ ِٔ ُت َٝطُ َٔا ََِ ٟل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری ،فدیل نب ملسم ،افزایع دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ انب
رججی ،زرہی ا ک دفرسی دنس ںیم اامؾ افزایع افر انب رجری دفونں یک رفاتی ںیم ےہ ہک اس ےن اہک ہک ںیم اہلل زعفلج ےک  ےئ
االسؾالایہکثیلیکدحثیںیمےہہکرمعمیکرفاتیںیمےہہکبجںیمےناےسلتقرکاناچاہوتاسےن َلاِہٰلا ِ َّلاہللہہکدای۔

رافی  :ااحسؼنبارب امیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،ااحسؼنبومٰیسااصنری،فدیلنبملسم،افزایعدمحمنبراعف،دبعارلزاؼ
انبرججی،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاکرفاکالا ہاالاہللےنہکےکدعبلتقرکانرحاؾےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،وفا ب ٦یزیسٜ ،يثي ،ج٥سعی ،وبيساهَّلل ،اب ٦وسی ب ٦خيار،
ٕ٠ساز ب ٦و١زو ب ٦اَوز ٘٥سی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یس َّ
اِ ٜٝيثٔ ُّي ث ُ َّ٢
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َو َفا ُِ بِ َُ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَىٔي َ ِ

اَ ٧حٔٝيّّا َ ٔ ٜبىٔي ُزص َِز َة
ا ُِ ٜح َِ ٥سعٔ ُّی أَ َُّ ٧وب َ ِي َس اهَّللٔ بِ ََ ٦وس ِّٔی بِ ٔ ٦ا ِٜد ٔ َيارٔ أَ ِخب َ َْ ُظ أَ َّ ٧ا َِ ِٕ ٔ١ٜسا َز بِ ََ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦الِ َ َِ َوز ٔا ِل ٔ٥ِ ٙس َّٔی َوک َ َ

يت َر ُج َّل ٔ ٦ِ ٠ا ِلَّّ ُٙارٔ
اَ ٦ِ ١َّ ٠ٔ ٧شض ٔ َس بَ ِس ّرا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َرأَیِ َت إ ٔ ُِ ٔ َٕٜ ٧
َوک َ َ

ث ُ َّ ٢ذ َََک بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َّ
اِ ٜٝيثٔ
َ

رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اطع نب سیدی ،یثیل  ،بدیع ،دیبع اہلل ،انب دعی نب ایخر ،دقماد نب رمعف نب اوسد دنکی
ریض اہلل اعتٰیل ہنع وج ونب زرہہ ےک فیلح ںی افر دبری احصیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںی فہ ےتہک ںی ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک
روسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسارگاکرففںںیمےسیسکصخشےسریمااقمہلبوہاجےئرھپثیلیکرفاتییکرطحدحثیابمرہکذرک
یک۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اطعنبسیدی،یثیل ،بدیع،دیبعاہلل،انبدعینبایخر،دقمادنبرمعفنباوسد
دنکیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاکرفاکالا ہاالاہللےنہکےکدعبلتقرکانرحاؾےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 277

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوخاٜس اح١س ،ابوَکیِ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابولبيا ،٧اَا٠ہ ب ٦زیس
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦أَبٔی َُ ٠ىاو ٔ َی َة ٔ َلَکص َُ١ا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َخإ ٔ ٜس الِ َ ِح َ١زُ ح و َح َّسث َ َ٥ا أَبُو ُ َ

اَ ٧و ِ ٦أ ُ ََا ََ ٠ة بِ َٔ ٦زیِ ٕس َوصَ َذا َحس ُ
ٔیث ابِ ٔ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َٔا ََ ٟب َى َث َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی لٔب ِ َي َ
َح َٔا ٔ
ک
َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َ ٔ
ت ُٔ ٦ِ ٠ج َض ِي ََ ٥ة َِأ َ ِز َر ِ٘ ُت َر ُج َّل َِ َٕا ََِ ٟل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ ِ ََف َى ُِ ٥ت ُط ِ ََو َٔ َي فٔی َن ِّ ٔسي ٔ ٦ِ ٠ذََ ٔ ٜ
َسیَّ ٕة ِ ََع َّب ِح َ٥ا ا َِ ُ ٜ
َکتُ ُط ٔ ٥َّ ٜٝٔي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َٔا ََِ ٟل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َو َٔ َت َِ ٝتطُ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َیا
ِ ََذ َ ِ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ إٔ١َ َّ ٤ا َٔاََ ٜضا َخ ِوِّا ِّٔ ٦ِ ٠
اٜس ََلحٔ َٔا َ ٟأَِ َََل َش َٕ ِٕ َت َو َِِٝٔ ٦بٔطٔ َحًَّي َت ِى ٢ََ ٝأَ َٔاََ ٜضا أَ ِِ ٣لَ ِ ََ١ا َزا َ ٟیُ َْک ُِّرصَا َول َ َّی َحًَّي
ِ ٠ُ ٞس١ّ ٔ ٝا َحًَّي َي ِٕ ُت َُ ٝط ذُو ا ِٜبُ َفي ِ ٔن َي ِىىٔي أ ُ ََا ََ ٠ة َٔا ََٔ ٟا َٟ
َت َِ ٥َّ ١ي ُت أَنِّی أَ َُِ ١َِ ٝت یَ ِو َ٠ئ ٔ ٕذ َٔا ََٕ َِ ٟا َِ ََ ٟى ْس َوأََ٤ا َواهَّللٔ َِل أَ ِٔ ُت ُ
وِّ ٧
ؤِ ٧ت ِ َْ ٥ة َوأََ ِ ٤ت
اٜس ُ
ی ٦ک ُ ُُّ ٝط ِهَّلِل َِ َٕا َِ ََ ٟى ْس َٔ ِس َٔا َت ِ٥َ ٝا َحًَّي َِل َتَ ُٙ
ؤِ ٧ت ِ َْ ٥ة َو َیَ ُٙ
َر ُج ْ ٞأََ ٢َِ ٜي ُٕ ِ ٞاهَّللُ َو َٔاتُٔٝوص َُِ ٢حًَّي َِل َتَ ُٙ
و ٧أَ ُِ ٧ت َٕاتُٔٝوا َحًَّي َتُٙو ُِٔ ٧ت ِ َْ ٥ة
َوأَ ِظ َحاب ُ َ
ک تُزٔی ُس َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباخدل ادمح ،اوبرکبی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعمف ہ ،اشمع ،اوبایبظؿ ،ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکںیمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا کرس ہگنجںیماجیھبوتمہحبصحبصںیہجےکالعہقںیمچنہپےئگںیمےن
فاہںا کلدیموکاپایاسےناہک َلاِہٰلا ِ َّلاہلل،ںیمےناےسالہکرکدایرھپریمےدؽںیمھچکاجلخؿاسدیپاوہاہکںیمےنناملسؿ
وکلتقایکایاکرفوک؟وتںیمےناس ےکقلعتمیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسذرکایکوت روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایایک
اسےن َلاِہٰلا ِ َّلاہللاہکافررھپیھبمتےناےسلتقرکدای!ںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلع فل ہفملساسےنوت ہ
ہملکولتارےکڈرےسڑپاھاھت،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایایکوتےناساکدؽریچرکداھکیہکاسےندؽےساہکاھتایںیہن،
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابرابر یہی املکت درہاےت رےہ اہیں کت ہک ےھجم  ہ انمت وہےن  یگ ہک اکش ںیملج ےس ےلہپ ناملسؿ ہن

وہا وہات رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اہلل یک مسق ںیم ناملسؿ وک لتق ںیہن رکفں اگ بج کت ہک اس وک ااسہم لتق رکدںی
ا کلدیمےناہکہکایکاہللزعفلجےنںیہنرفامایاکرففںےساسفتقکتلتقرکفبجکتہکہنتفہنرےہافراہللاکدنیاعؾوہ
اجےئ رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن اہک ہک مہ ہنتف اٹمےن ےک  ےئاہجد رک رےہ ںی افر اہمترے اسیھت ہنتف الیھپےن ےک  ےئ
گنجرکرےہںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلادمح،اوبرکبی،ااحسؼنباربامیہ،اوباعمف ہ،اشمع،اوبایبظؿ،ااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاکرفاکالا ہاالاہللےنہکےکدعبلتقرکانرحاؾےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 278

راوی  :يىٕوب زورقی ،ہصي ،٢حعين ،ابوليبا ،٧اَا٠ہ ،ب ٦زیس ب ٦حارثہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َّ
أَ ٧ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أ ُ ََا ََ ٠ة بِ ََ ٦زیِ ٔس بِ َٔ ٦حارٔثَ َة یُ َح ِّس ُث
اٜس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا صُصَ ِي ْ ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا ُح َعي ِْن َح َّسثَ َ٥ا أَبُو لٔب ِ َي َ
َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ

َح َٔ ٔة ُٔ ٦ِ ٠ج َض ِي ََ ٥ة ِ ََع َّب ِح َ٥ا ا ِِ َٕ ٜو ََ َِ ٣ضزَ ِ٥َ ٠اص َُِ ٢و َٜحٔ ِٕ ُت أََ٤ا َو َر ُج ْ٦ِ ٠ٔ ٞ
َٔا ََ ٟب َى َث َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی ا َِ ُ ٜ
الِ َ ِن َعارٔ َر ُج َّل ُٔ ٥ِ ٠ض ِ١َّ َٝ َِ ٢ا ٌَ ٔصي َ٥ا ُظ َٔا َِ ٟلَ إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َِ ََّ ٙ
ْ َو ِ٥طُ الِ َ ِن َعار َّٔی َوـ َ َى ُِ ٥تطُ بٔزُ ِ٠هٔی َحًَّي َٔ َت ُِ ٝتطُ َٔا َ١َّ َٝ َِ ٟا
ک أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟلٔی یَا أ ُ ََا َُ ٠ة أَ َٔ َت َِ ٝت ُط َب ِى َس َ٠ا َٔا َِ ٟلَ إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت یَا َر َُو َٟ
َٔ ٔس ِ٥َ ٠ا بَ َ ََ ٝذََ ٔ ٜ
اَ ٠ُ ٧ت َىوِّذّا َٔا ََٕ َِ ٟا َ ٟأَ َٔ َت َِ ٝتطُ َب ِى َس َ٠ا َٔا ََِ ٟل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َٔا َ١ََ ِ ٟا َزا َ ٟیُ َْک ُِّرصَا َول َ َّی َحًَّي َت َِ ٥َّ ١ي ُت أَنِّی  ٢َِ ٜأَ ُ٘ ِ٦
اهَّللٔ إٔ١َ َّ ٤ا ک َ َ

ک ا َِ ٜي ِؤ ٣
أَ َُِ ١َِ ٝت َٔ ِب َ ٞذََ ٔ ٜ

وقعیب دفریق،میشہ ،نیصح ،اوبطنبیاؿ،ااسہم،نبزدینب احرہثریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ےن ںیمہ ہلیبق رحہقیک رطػ اجیھب وج ہلیبق ہنیہج ےس ےہ مہ حبص حبص فاہں چنہپ ےئگ افر اؿ وک تسکش دے دی ںیم ےن افر ا ک
ااصنری ےن لم رک اس ہلیبق ےک لدیم وک ریھگ ایل بج فہ امہرے ہلمح یک زد ںیم لایگ وت اس ےن اہک َل اِہٰل ا ِ َّل اہلل! ااصنری وت  ہ نس رک

دحیلعہ وہایگ نکیل ںیم ےن اےس زینہ امر رک لتق رکدای بج مہ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےچنہپ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
کت اس یک  رب چنہپ یکچ یھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ھجم ےس رفامای اے ااسہم! ایک َل اِہٰل ا ِ َّل اہلل ےنہک ےک دعب یھب مت ےن اےس
لتقرکڈاال؟ںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽاسےناینپاجؿاچبےنےک ےئااسیاہکاھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسابرابریہی
رفامےتےھتاہیںکتہکےھجمابرابرلرزفوہےن یگہکاکشںیملجےسےلہپناملسؿہنوہاوہات۔
رافی  :وقعیبدفریق،میشہ،نیصح،اوبطنبیاؿ،ااسہم،نبزدینباحرہثریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاکرفاکالا ہاالاہللےنہکےکدعبلتقرکانرحاؾےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 279

راوی  :اح١س ب ٦حس ٦بِ ٦خاط ،و١زو ب ٦واظ٠ ،٢ىت١ز ،خاٜس ،ظّوا ٧بَ٠ ٦حز

اظ َٕ ٢ح َّسثَ َ٥ا ُِ ٠ى َتْ ٔ١ز َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبٔی یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٧خاّ ٔ ٜسا الِ َث ِ َبخَ
ط َح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ َُ ٦و ٔ
ِخا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜح َس ٔ ٦بِ َٔ ٔ ٦
َح ٕز أََّ٤طُ َح َّس َث أَ َُّ ٧ج َِ ٥س َب بِ ََ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ ا َِ ٜب َحل ٔ َّی َب َى َث إلٔ َی َو ِس َى ٔس
ا ٧بِ ٔٔ ِ ٠ُ ٦
ا ٧بِ ٔٔ ِ ٠ُ ٦
َحزٕ َح َّس َث َو َِ ٦ظّ َِو َ
ابِ َ ٦أَخٔی َظّ َِو َ
ک َحًَّي أ ُ َح ِّسثَ ُض ََِ ِ ٢ب َى َث َر َُ ّوِل إَِٔ ٜيض ٔ ِ١َّ َٝ َِ ٢ا ا ِج َت َُ ١ىوا
بِ ََٔ ََ ٦ل ََ ٠ة َز َِٔ ٦َ ٠ت ِ َٔ ٥ة ابِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َِ َٕا َ ٟا ِج َِ ١ي لٔی َن َ َّفا ٔ ٦ِ ٠إ ٔ ِخ َواَ ٔ ٤
ٔیث َِ َ١َّ ٝا َز َار ا َِ ٜحس ُ
و ٧بٔطٔ َحًَّي َز َار ا َِ ٜحس ُ
َس
َف َِ َٕا ََ ٟت َح َّسثُوا ب ٔ َ١ا ُ٘ ِ٥ت َُِ ٢ت َح َّسث ُ َ
َجا َِ ُج َِ ٥س ْب َو َوَِ ٝيطٔ ب ُ ِزُْ ٤س أَ ِظ َ ُ
ٔیث إَِٔ ٜيطٔ َح َ َ
ا ِٜب ُ َُِْ ٤س َو َِ ٦رأ ِ َٔطٔ َِ َٕا َ ٟإنِّٔی أَ َت ِي ُتَ ٢ِ ُٙو َِل أُرٔی ُس أَ ِ ٧أ ُ ِخب ٔ َْ ُ٘ َِ ٢و َِ٤ ٦ب ٔ ِّي ٢ِ ُٙإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝب َى َث َب ِى ّثا ٔ٦ِ ٠

َّش٘ٔي َن إٔذَا َشا َِ أَ َِ ٧ي ِٕ ٔع َس إلٔ َی َر ُج ٕ٦ِ ٠ٔ ٞ
اَ ٧ر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞا ِٔ ِ ١ُ ٜ
ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن إلٔ َی َٔ ِو ٦ِ ٠ٔ ٕ ٣ا ِٔ ِ ١ُ ٜ
َّش٘ٔي َن َوإُٔ َّ ٤ض ِ ٢ا َِ ٜت َٕ ِوا َِک َ َ
ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن َٔ َع َس َُ ٜط َِ َٕ َت َُ ٝط َوإ ٔ ََّ ٧ر ُج َّل ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن َٔ َع َس ٌَ ِّ ََ ٝت ُط َٔا ََ ٟو ُ٘ َّ٥ا َ ُ ٤ح َّس ُث أَُ َّ ٤ط أ ُ ََا َُ ٠ة بِ َُ ٦زیِ ٕس َِ َ١َّ ٝا َر َِ َي َوَِ ٝيطٔ
َّ
ْ َٔا ََِ ٟل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َِ َٕ َت َٝطُ َِ َحا َِ ا َِ ٜب ٔصيُْ إلٔ َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َِ ٢َ ٝسأ َ َُ ٜط َِأ َ ِخب َ َْ ُظ َحًَّي أَ ِخب َ َْ ُظ َخب َ َْ اَّ ٜز ُج ٔٞ
اٜس ِي َ
ْ َظ ََ ٥ي ِ ََس َوا ُظ ِ ََسأ َ َٜطُ َِ َٕا ََ َٔ ٢َ ٔ ٜ ٟت َِ ٝت ُط َٔا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ ِو َج َي فٔی ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن َو َٔ َت َََ ُِ ٞلّ٤ا َو ُِ ََلّ٤ا َو ََ َِّم َٜطُ َن َ َّفا َوإنِّٔی
َ٘ ِي َ

َح َُِ ٝ١ت َوَِ ٝيطٔ َِ َ١َّ ٝا َرأَی َّ
ْ
ْ َٔا ََِ ٟل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َٔ َت َِ ٝت ُط َٔا ََ ٟن َى َِٔ ٢ا َِ َٙ َِ ٟي َ
اٜس ِي َ
ْ َت ِع َُ ٥ي ب ٔ ََل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ إٔذَا َجائ َ ِت
َف لٔی َٔا ََ ٟو َ٘ ِي َ
َت ِع َُ ٥ي ب ٔ ََل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ إٔذَا َجائ َ ِت یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َٔا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ِ
اَ َت ٍِ ٔ ِ
ْ َت ِع َُ ٥ي ب ٔ ََل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ إٔذَا َجائ َ ِت یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ
یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َٔا ََ َِ ٟح َى ََِ ٞل یَزٔی ُس ُظ َول َی أَ َِ ٧ي ُٕو َِ َ٘ ٟي َ

ل یی
ادمح نب نسح نب رخاش ،رمعف نب اعمص ،رمتعم ،اخدل ،وفصاؿ نب رحمز ایبؿ رکےت ںی ہک رضحت  بدب نب دبعاہلل ا جیلی ریض اہلل
ع
اعتٰیل ہنع ےن سعس نب السؾ یک رطػ یسک وک اجیھب رضحت انب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک دفر وکحتم ںیم ہنتف اک زامہن اھت اوہنں
ےن رفامای ہک اےنپ ھچک اھبویئں وک عمج رکول اتہک اؿ ےک اسےنم دحثی ایبؿ رکفں وت  بدب ےن لدیم جیھب رک اؿ وک البای بس ےک عمج
ع
وہےنرپ سعسزردرگناکڑپکارسرپےٹیپلوہےئلےئاوہنںےنرفامایاسہنتفےکابرےںیموگتفگرکفوجمترکےتوہولگلسپ
ع
ںیمابںیترکےنےگلرھپبج رضحت سعسےسابت رکےنےک ےئاہکایگوتفہڑپکا لپےکرسےسلھکایگافر اوہنںےنرفامای

ںیماہمترےاپساس ےئلایوہں ہکمتےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدحثیایبؿرکدفںروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنھچکناملسونںوکرشمنیکیکرطػاجیھب،اؿرشمںیکںیمےسا کلدیمااسیاھتہکناملسونںںیمےسسجوکلتقرکےناک
ارادہرکات وت اےس لتق رکداتی وت ناملسونں ںیم ےس ا ک لدیم رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن اےس  تلف ںیم ڈاؽ رک
اےس لتقرکےن اکارادہ ایک بجولتار اس یکرطػااھٹیئ وت اسےن اہک َل اِہٰلا ِ َّلاہلل! رگمااسہم ےناےس لتقرکدای رھپ حتف یک اشبرت
دےنیفاالیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماح رضوہاوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنگنجےکابرےںیموپاھچفہاتبراہاھت
اہیں کت ہک اس ےن رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک  ہ فاہعق ایبؿ ایک ہک سکرطح ااسہم ےن ایک ،لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےن ااسہم وک الب رک وپاھچ ہک مت ےن اےس ویکں لتق رکدای؟ ااسہم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽاس ےن ناملسونں ںیم یلبلھکڈاؽ
دی یھت افر اس ےن الفں الفں ناملسؿ وک لتق ایک افر ںیم ےن اس رپ اقوب اپایل بج اس ےن ولتار دیھکی وت َل اِہٰل ا ِ َّل اہلل ےنہک اگل ،لپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایایکمتےناسےکدعبیھباےسلتق رکدای؟ااسہمےنرعضایکیجاہں،لپیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےن رفامای اس ےک َل اِہٰل ا ِ َّل اہلل اک ایک وجاب دف ےگ بج فہ ایقتم ےک دؿ اس وک ےل رک لےئ اگ؟ ااسہم ےن رعض ایک اے اہلل ےک
روسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسلپریمے ےئاافغتسررفامںیئ،رگملپیلصاہللہیلع فل ہفملسیہیرفامےت رےہہک متایکوجاب دف
ےگبجفہایقتمےکدؿ َلاِہٰلا ِ َّلاہللےلرکلےئاگ۔
رافی  :ادمحنبنسحنبرخاش،رمعفنباعمص،رمتعم،اخدل،وفصاؿنبرحمز
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرفامؿےکایبؿںیمہکوجمہرپاہحلسااھٹےئفہمہ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرفامؿےکایبؿںیمہکوجمہرپاہحلسااھٹےئفہمہںیمےسںیہن۔

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :زہيْ بِ ٦حب٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،یحٌي ٔفا ،٧ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ ،اب١٤ ٦يْ ،وبيساهَّلل ب٤ ٦اِي ،اب ٦و١ز،
یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک٤ ،اِي ،اب ٦و١ز حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو
ِح ٕب َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َوص َُو ا َِّ َٕ ٜفا ُ ٧ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
أ ُ ََا ََ ٠ة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح و َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي

َّ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٦ِ ٠َ ٟح ََ َٞ ١و َِ ٝي َ٥ا ِّ
اٜس ََل َح
َواُِ ّٜٝن َُ ٜط َٔا ََ َ ٟ
ََِِ ٝي َس ٔ٥َّ ٠ا
زریہنبرحب،دمحمنبینثم،ییحیاطقؿ،اوبرکب نبایبہبیش،اوبااسہم،انبریمن،دیبعاہللنبانعف،انبرمع،ییحینبییحی،امکل،انعف،انب
رمعرضحتدبعاہللریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک یبنیلصاہللہیلعفل ہفملس ےن رفامایہکسجےنمہرپ(ینعی ناملسونں) رپ
اہحلسااھٹایفہمہںیمےسںیہنےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،ییحیاطقؿ،اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،انبریمن،دیبعاہللنبانعف،انبرمع،ییحینبییحی،امکل،
انعف،انبرمعرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرفامؿےکایبؿںیمہکوجمہرپاہحلسااھٹےئفہمہںیمےسںیہن۔

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب١٤ ٦يْ٠ ،عىِ ،ابٕ٠ ٦سا ،٣وْک٠ہ ب ٦و١ار ،ایاس ب١َٝ ٦ہ

س بِ ٔ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ُِ ٠ع َى ِْ َوص َُو ابِ ُ ٦ا َِ ِٕ ٔ١ٜساَ ٔ ٣ح َّسثَ َ٥ا و ِ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْٔک َُ ٠ة بِ َُ ٦و َّ١ا ٕر َو ِ ٦إ ٔ َیا ٔ
َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ َّٞ ََ ٦ِ ٠َ ٟو َِ ٝي َ٥ا َّ
ْ ََِِ ٝي َس ٔ٥َّ ٠ا
اٜس ِي َ
اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،بعصم،انبدقماؾ،مرکہمنبامعر،اایسنبہملسےناےنپفادلےسرفاتیایکےہہکیبنیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرفامایسجےنمہرپینعیناملسونںرپولتارااھٹیئفہمہںیمےسںیہن۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،بعصم،انبدقماؾ،مرکہمنبامعر،اایسنبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرفامؿےکایبؿںیمہکوجمہرپاہحلسااھٹےئفہمہںیمےسںیہن۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 282

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب ٦بزاز ،اشىزی ،ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ بزیس ،ابی بززہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ حَّضت
ابو٠وسي رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َٔاُٜوا َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦ب ُ َزیِ ٕس َو ِ ٦أَبٔی بُزِ َز َة َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦بَزَّاز ٕالِ َ ِش َىز ٔ ُّی َوأَبُو ُ َ
وسي َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٦ِ ٠َ ٟح ََ َٞ ١و َِ ٝي َ٥ا ِّ
اٜس ََل َح ََِِ ٝي َس ٔ٥َّ ٠ا
أَبٔی َُ ٠
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب رباد ،ارعشی ،اوبرکبی ،اوبااسہم ربدی ،ایب ربدہ ریض اہلل اعتٰیلہنع رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکسجےنمہرپایھتہرااھٹایفہمہںیمےسںیہنےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب رباد ،ارعشی ،اوبرکبی ،اوبااسہم ربدی ،ایب ربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبومیس ریض

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

یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرفامؿےکایبؿںیمہکسجےنںیمہدوھہکدایفہمہؾ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرفامؿےکایبؿںیمہکسجےنںیمہدوھہکدایفہمہںیمےسںیہن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 283

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،يىٕوب اب ٦وبساٜزحٔ ٦١اری ،ابواِلحوػ ٠ح١س ب ٦حيا ،٧اب ٦ابوحازَ ،٣ہي ٞب ٦ابی ظاٜح،
ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧ح َّسثَ َ٥ا
وب َوص َُو ابِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ا َِٕ ٜار ُّٔی ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
ػ َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ح َّي َ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ

ابِ ُ ٦أَبٔی َحازَٔ ٔ ٕ ٣لَکص َُ١ا َو َِ َُ ٦ض ِي ٔ ٞبِ ٔ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٦ِ ٠َ ٟح ََٞ ١
َو َِ ٝي َ٥ا ِّ
اٜس ََل َح ََِِ ٝي َس ٔ٥َّ ٠ا َو َََّ ٌ ٦ِ ٠ص َ٥ا ََِِ ٝي َس ٔ٥َّ ٠ا
ہبیتق نب دیعس ،وقعیب انب دبعارلنمح اقری ،اوباالوحص دمحم نب ایحؿ ،انب اوباحزؾ ،لیہس نب ایب اصحل ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکسجےنمہرپ(ناملسونںرپ)ایھتہرااھٹایفہمہںیمےسںیہن
افرسجےنںیمہدوھہکدایفہیھبمہںیمےسںیہنےہ۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،وقعیب انب دبعارلنمح اقری ،اوباالوحص دمحم نب ایحؿ ،انب اوباحزؾ ،لیہس نب ایب اصحل ،اوبرہریہ ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرفامؿےکایبؿںیمہکسجےنںیمہدوھہکدایفہمہںیمےسںیہن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 284

راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ ب ٦ححز ،اَ١ىي ٞب ٦جىَف ،اب ٦ایوب ،وَلء ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َٔ ٞا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة َوابِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
وب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َف َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
ا َِ ٜى ََل ُِ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝزَّ َول َی ُظب ِ َْة ٔ ـ َ َىاَِ ٕ ٣أ َ ِز َخ َ ٞیَ َس ُظ ِ َٔيضا َِ َ٥اَِ ٜت
اٜس َ١ا ُِ یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ ٟأَِ َََل َج َى َِ ٝت ُط ِ َِو َٗ َّ
أَ َظابٔ ُى ُط بَََّ ٝل َِ َٕا َ٠َ ٟا َص َذا َیا َظاح َِٔ َّ
اٜف َىأَ ٔ ٣ا َ ٟأَ َظابَ ِت ُط َّ
اٜف َىأ ٣ك َ ِی َی َزا ُظ
اس َََّ ٌ ٦ِ ٠ض ََِِ ٝي َس ٔ٠ىِّي
اُ ٥َّ ٜ
ییحی نب اویب ،ہبیتق نب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،انب اویب ،العء ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فل ہ فملس ہلغ ےک ا ک ڈریھ رپ ےس سگرے لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ںیم اانپ ابمرک اہھت ڈاال وت اایلگنں رت وہںیئگ،
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنہلغےکامکلےسوپاھچہک ہایکےہ؟اسےنرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملس ہ
ابرشیکفہجےسگیھبایگےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایایکمت ہرتہصحافرپںیہنرکےتکسےھتہکولگاسوکدھکیےتیلرھپ
رفامایسجےندوھہکدایوہھجمےسںیہن۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبرجح،الیعمسنبرفعج،انباویب،العء،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنمرپامرےنرگةیؿاھپڑےنافراجتیلہےکزامہنیسیجخیچفاکپریکرحتمےکایبؿیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
ہنمرپامرےنرگةیؿاھپڑےنافراجتیلہےکزامہنیسیجخیچفاکپریکرحتمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 285

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابو٠ىاویہ ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وكی ً ،اب١٤ ٦يْ ،او١ض ،وبساهَّلل ب٠ ٦زہَ٠ ،سوٗ ،وبساهَّلل ب٦
٠سىوز

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَب ُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َسو ٕٗ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
١َُ ٤ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة َو ُِ ِ ٠َ ٦

وب أَ ِو َز َوا ب ٔ َس ِو َوی ا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝي ٔة َص َذا َحس ُ
ٔیث َی ِحٌَي َوأَ َّ٠ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َوأَبُو
ْض َب ا ُِ ٜد ُسو َز أَ ِو َش َّٖ ا ُِ ٜح ُي َ
َو ََ ََِّ ٜ ٢َ ٝي َس ٔ٥َّ ٠ا ََ َ ٦ِ ٠
بَ ِْکٕ َِ َٕاِلَ َو َش َّٖ َو َز َوا بٔ ٍَي ِْ ٔإَْٔ ٔ ٜ

ییحی نب ییحی ،اوباعمف ہ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،فیک ،ع انب ریمن ،اشمع ،دبعاہلل نبرمہ ،قورفؼ ،دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےناراشدرفامایفہمہ ںیم ےسںیہنہک وجاےنپہنم رپامرےافررگایبؿاھپڑے ایزامہناجتیلہ یک
رطحخیچفاکپررکے ہدحثیییحیےسایسرطحرفاتیےہافرانبریمنافراوبرکبیکرفاتیریغبافلیکقشافرداعےکےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوباعمف ہ،اوبرکبنبایبہبیش،فیک،عانبریمن،اشمع،دبعاہللنبرمہ،قورفؼ،دبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ہنمرپامرےنرگةیؿاھپڑےنافراجتیلہےکزامہنیسیجخیچفاکپریکرحتمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 286

ويسي ب ٦یو٤س ،او١ض
راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شبيہ ،جزیز ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ولی ب ٦خَّشٰ ،٣

َّشَ َٔ ٕ ٣اِل َح َّسثَ َ٥ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س
َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َول ٔ ُّی بِ َُ ٦خ ِ َ
َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔ َاِل َو َش َّٖ َو َز َوا
امثعؿنبایبہیبش،رجری،ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبویسن،اشمعا کدفرسیدنسےکاسھت ہرفاتییھبایسرطح

لقنیکیئگےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہیبش،رجری،ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبویسن،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ہنمرپامرےنرگةیؿاھپڑےنافراجتیلہےکزامہنیسیجخیچفاکپریکرحتمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 287

٠وسي ْٔ٥طی ،یحٌي ب ٦ح١زہ ،وبساٜزح ٦١ب ٦یزیس ب ٦جابزٔ ،اَ ٢ب٠ ٦دي١زہ ،ابوبززہ ب ٦ابو٠وسي
راوی  :ح ٢ٙبٰ ٦

یس بِ َٔ ٦جابٔز ٕأَ َّ ٧ا َِٕ ٜاَ َٔ ٢بِ ََ ٠ُ ٦د ِيَ ٔ١ز َة
ْط ُّی َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ح ِ١زَ َة َو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦یز ٔ َ
وسي ا ِٔ َ ٥ِ َٕ ٜ
َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َ ٢ُ ٙبِ َُ ٠ُ ٦

وسي َو َج ّىا َِ ٍُش َٔي َوَِ ٝيطٔ َو َرأ ِ َُ ُط فٔی َح ِحز ٔ ا َِ ٠زأَة ٕ ٔ ٦ِ ٠أَصِٔٝطٔ
وسي َٔا ََ ٟو ٔج َي أَبُو َُ ٠
َح َّسثَ ُط َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبُو ب ُ ِز َز َة بِ ُ ٦أَبٔی َُ ٠

ِ ََعا َح ِت ا َِ ٠زأَ ْة ٔ ٦ِ ٠أَصِٔٝطٔ ََِ ٢َِ ٝي ِس َت ٔف ِي أَ َِ ٧یزُ َّز َوَِ ٝي َضا َش ِيئّا َِ َ١َّ ٝا أَِ َ
یئ ٔ١َّ ٠ا بَز ٔ َِ ُٔ ٥ِ ٠ط َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َاٗ َٔا َ ٟأََ٤ا بَز ٔ ْ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبَز ٔ َِ ٔ ٦ِ ٠اٜعَّ أ َٕ ٔ ٜة َوا َِ ٜحأ َٕ ٔ ٜة َو َّ
اٜصا َّٔةٔ
م
مکحنبومٰیسرطنقی،ییحینبزمحہ،دبعارلنمحنبسیدینباجرب،اقمسنب حیمردہ،اوبربدہنباوبومیسےسرفاتیےہہکفہتخسامیبر
الچ
وہ ےئگ اےنت تخس امیبرہک یشغ اط ری وہیئگ افرلپ اک رس لپ یلص اہللہیلع فل ہ فملسیک ا ہیلیکوگد ںیم اھت ا ہیل  ہ احتلدھکی رک ّ
ڑپںی ،رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیلہنعاسفتق ھچک ےنہک رپ اقدر ہن ےھت رھپ بج لپ وکاس ےس اافہق وہا وت اؿ وک رفامای ہکںیم
اس زیچ ےس ربی وہں سج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن ربات رفامیئ ےب کش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےن
تبیصمےکفتقالچےنفایلافرابؽومڈنےنفایلافررگایبؿاھپڑےنفایلوعروتںےسرباتاظرہرفامیئ۔
م
رافی  :مکحنبومٰیسرطنقی،ییحینبزمحہ،دبعارلنمحنبسیدینباجرب،اقمسنب حیمردہ،اوبربدہنباوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ہنمرپامرےنرگةیؿاھپڑےنافراجتیلہےکزامہنیسیجخیچفاکپریکرحتمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،جىَف ب ٦وو ،٧ابو و١يس ،ابوظْخہ ،وبساٜزح ٦١ب ٦یزیس ،ابی بززہ ،ابو٠وسي
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت ابو٠وسي رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َک
َف بِ َُ ٦و ِو ٕ ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو ُو َِ ١ي ٕس َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا َظ ِ َ
ْخ َة َی ِذ ُ ُ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َج ِى َ ُ
ُ
وسي َوأَٔ َِبَِ ٝت ا َِ ٠زأَتُطُ أ ُ َُّ ٣و ِبسٔ اهَّللٔ َت ٔعي ُح ب ٔ َزٕ َّ ٤ة َٔ َاِل
َو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦یَز ٔ َ
ِِم َول َی أَبٔی َُ ٠
یس َوأَبٔی ب ُ ِز َز َة بِ ٔ ٦أَبٔی َُ ٠
وسي َٔ َاِل أٌ ٔ َ
ث ُ َّ ٢أَِ َ
ِخ َٗ
َاٗ َٔا َ ٟأََ ٢َِ ٜت ِىَِٔ ٝم َوک َ َ
ا ٧یُ َح ِّسث ُ َضا أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأََ٤ا بَز ٔ ْ
یئ َٔ ٦ِ ١َّ ٠حَ ََٖ ٝو َََ ََٖ ٝو َ َ

دبع نب دیمح ،ااحسؼ نب وصنمر ،رفعج نب وعؿ ،اوب سیمع ،اوبرخصہ ،دبعارلنمح نب سیدی ،ایب ربدہ ،اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعرپرمضیکدشتیکفہجےسیشغاطریوہیئگوتاؿیکا ہیلاؾدبعاہللالچّاںیھٹ
رضحتاوبومیسریضاہلل اعتٰیلہنعوک بجاافہقوہاوترفامای ایکںیہمتولعمؾ ںیہنہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایہک
الچرکرفےئافرڑپکےاھپڑے۔
ںیماسےسربیوہںوجوطبراممتابؽڈنمفاےئافر ّ
رافی  :دبع نب دیمح ،ااحسؼ نب وصنمر ،رفعج نب وعؿ ،اوب سیمع ،اوبرخصہ ،دبعارلنمح نب سیدی ،ایب ربدہ ،اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ہنمرپامرےنرگةیؿاھپڑےنافراجتیلہےکزامہنیسیجخیچفاکپریکرحتمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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٠وسي حؽوراهَّلل ظلی اهَّلل وٝيہ وَ( ٢ٝزوَسی
راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦فيي ،ہصي ،٢حعين ،وياؿ اشىزی ،ا٠زاة ٔابی ٠وسي ،ابی ٰ

َ٥س) ححاد ب ٦شاُع ،وبساٜع١س ،زاُز اب ٦ابی ہ٥س ،واظ ،٢ظّوا ٧ب٠ ٦حزر ،ابو٠وسي ،حس ٦ب ٦ولی حٝوانی ،وبساٜع١س،
شىبہ ،وبساٝ١ٜک ب ٦و١يْ ،ربعی بِ ٦حاط ،ابو٠وسي

وسي َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُٔ ٠ُ ٦في ٕي َح َّسثَ َ٥ا صُصَ ِي َْ ٢و ُِ ٦ح َعي ِ ٕن َو ِ ٦و َٔياؿٕ الِ َ ِش َىز ٔ ِّی َو ِ ٦ا َِ ٠زأَة ٔأَبٔی ُ٠و َسي َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح و َح َّسثَٔ٥يطٔ َححَّا ُد بِ َُّ ٦
اُع َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜعَّ َٔ ١س َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َزا ُو ُز َي ِىىٔي ابِ َ ٦أَب ٔی
اٜص ٔ ٔ

وسي َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح و َح َّسثَىٔي ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی
صٔ ِٕ ٥س َح َّسثَ َ٥ا َو ٔ
ا ٧بِ ٔٔ ِ ٠ُ ٦
اظ َْ ٢و َِ ٦ظّ َِو َ
َحزٕ َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠
وسي َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی
ِحا ٕ
ط َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠
ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜعَّ َٔ ١س أَ ِخب َ ََْ٤ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ٔ ٦وُ َ١يِْ ٕ َو ِ ٦رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٦
یئ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ ٌَي ِ َْ أَ َّ ٧فٔی َحسٔیثٔ و َٔياؿٕ الِ َ ِش َىز ٔ ِّی َٔا ََِ ٜ ٟي َس ٔ٥َّ ٠ا َوَ ٢َِ ٜي ُٕ ِ ٞبَز ٔ ْ
دبعاہللنبعیطم،میشہ،نیصح،تداضارعشی،ارما ِۃایبومیس،ایبومٰیسروضراہللیلصاہللہیلعفملس(دفرسیدنس)اجحجنباشرع،

دبعادمصل ،داؤد انب ایب دنہ ،اعمص ،وفصاؿ نب زحمر ،اوبومیس ،نسح نب یلع ولحاین ،دبعادمصل ،ہبعش ،دبعاکلمل نب ریمع ،ر یع نب
رحاش ،اوبومیس ا ک دفرسی دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ سج رطح ےلہپ ذموکر وہیئ اس ںیم رصػ اانت
رفؼےہہکربییکہگجسیلانمےہینعیلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکفہمہںیمےسںیہنےہ۔
رافی  :دبعاہلل نب عیطم ،میشہ ،نیصح ،تداض ارعشی ،ارما ِۃ ایب ومیس ،ایب ومٰیس روضراہلل یلص اہلل ہیلع فملس (دفرسی دنس) اجحج
نب اشرع ،دبعادمصل ،داؤد انب ایب دنہ ،اعمص ،وفصاؿ نب زحمر ،اوبومیس،نسح نب یلع ولحاین ،دبعادمصل ،ہبعش ،دبعاکلمل نب ریمع،
ر یعنبرحاش،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لغچوخرییکتخسرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
لغچوخرییکتخسرحتمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،وبساهَّلل ب٠ ٦ح١س ب ٦اَ١اء ؼبعی٠ ،ہسی ،اب٠ ٦ي١و ،٧واظ ،ٞابووائ ،ٞحذيّہ حَّضت
ابووائ ٞرِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اظ ْٞ
اٜؽ َبع ٔ ُّی َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َِ ٠ضس ٌّٔی َوص َُو ابِ ُِ ٠َ ٦ي ُ١و َٕ ٧ح َّسثَ َ٥ا َو ٔ
َفو َر َو َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦أَ َِ َ١ا َِ ُّ
َح َّسثَىٔي َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
الِ َ ِح َس ُب َو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔ ٞو ُِ ٦ح َذ ِي َّ َة أَُ َّ ٤ط بَ َُ ٍَ ٝط أَ ََّ ٧ر ُج َّل َی ٢ُّ ُ٥ا َِ ٜحس َ
ٔیث َِ َٕا َُ ٟح َذ ِي َّ ُة ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة ْ ١َّ َ ٤ا٣
َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُِ ٟل َی ِس ُخ ُ

ابیشؿنبرففخ،دبعاہللنبدمحمنباامسءیعبض،دہمی،انبومیمؿ،فالص،اوبفالئ،ذحہفیرضحتاوبفالئریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہہک رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیلہنع کت  ہ ابت یچنہپ ہک ا ک لدیم ادرھ یک ابت ادرھ اگلات رھپات ےہ وت رضحت ذحہفی
ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہفملس وک  ہ رفامےتوہےئ انس ہک لغچ وخر تنج ںیم ںیہن اجےئ
اگ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،دبعاہللنبدمحمنباامسءیعبض،دہمی،انبومیمؿ،فالص،اوبفالئ،ذحہفیرضحتاوبفالئریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
لغچوخرییکتخسرحتمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :ولی ب ٦ححز َىسی ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اَحٖ ،جزیز٥٠ ،عور ،ابزاہي ،٢ہ١ا ٣ب ٦حارث رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َّ
اٜس ِىس ُّٔی َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦صَ َّ١ا ٔ ٣بِ ٔ٦
 ٞا َِ ٜحس َ
 ٞا َِ ٜحس َ
ٔیث إلٔ َی
وَا فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِ َٕا َ ٟا ِِ َٕ ٜو َُ ٣ص َذا َٔ ٦ِ ١َّ ٠ی ُِ ُٕ ٥
اَ ٧ر ُج ْ ٞیَ ُِ ُٕ ٥
ا َِ ٜحار ٔٔث َٔا َ ٟک َ َ
ٔیث إلٔ َی الِ َ ٔ٠يْ ٔ َِ٥َّ ُٙا ُجّ ُٝ
 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة
الِ َ ٔ٠يْ ٔ َٔا ََ َِ ٟحا َِ َحًَّي َجََ ٝس إ ٔ َِ ٜي َ٥ا َِ َٕا َ ٟحُ َذ ِي َّ ُة ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُِ ٟل یَ ِس ُخ ُ

ات
َٔ َّت ْ
یلعنبرجحدعسی،ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼ،رجری،وصنمر،اربامیہ،امہؾنباحرثریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکا کلدیم
احمککت ولوگں یک ابںیت لقن رکات اھت ،رضحت امہؾ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےتہک ںی ہک رھپ فہ لدیم مہ ںیملرک ھٹیب ایگ وت رضحت ذحہفی
ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رفامایہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہکلغچ وخر تنج ںیم داہ  ںیہن
وہاگ۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،ااحسؼنباربامیہ،اقحس،رجری،وصنمر،اربامیہ،امہؾنباحرثریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
لغچوخرییکتخسرحتمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 292

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابو٠ىاویہ ،و٘يي ،او١ض٥٠ ،حاب ب ٦حارث ،ت١يِم ب٠ ٦سہز ،او١ض ،ابزاہي ،٢ہ١ا ٣ب٦
حارث

اب بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث اَّ ٜتٔ ٔ١يِم َو َّ
اُِ ّٜٝن
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو َو٘ٔي ْي َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ح و َح َّسثَ َ٥ا َٔ ٥ِ ٠ح ُ
ُّ

وَا ََ ٠ي ُح َذ ِي َّ َة فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِ َحا َِ
َُ ٜط أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا ُجّ ُٝ
َّ
اٜسَِ ٝفا ٔ ٧أَ ِش َيا َِ َِ َٕا َ ٟحُ َذ ِي َّ ُة إ ٔ َرا َز َة أَ ُِ ٧ي ِسَ ٔ١ى ُط ََِ ٔ١ى ُت
َر ُج َْ ٞحًي َجََ ٝس إ ٔ َِ ٜي َ٥ا َِٕٔي َُ ٔ ٜ ٞح َذ ِي َّ َة إ ٔ ََّ ٧ص َذا یَ ِز َِ ُي إلٔ َی ُّ
ات
 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة َٔ َّت ْ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُِ ٟل َی ِس ُخ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمف ہ،فعیک،اشمع،اجنمبنباحرث،یمیمتنبرہسم،اشمع،اربامیہ،امہؾنباحرثےتہکںیہکمہرضحت
ذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع ےکاسھتدجسمںیمےھٹیبوہےئےھتوتا کلدیمرکامہرےاسھتھٹیبایگرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
ےساہکایگ ہک ہلدیمولوگںیکابںیتاحمککتاچنہپداتیےہ وترضحتذحہفیریضاہلل اعتٰیلہنعےناسلدیموکانسےن ےکارادے

ےسرفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ہرفامےتوہےئانسہکلغچوخرتنجںیمداہ ںیہنوہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمف ہ،فعیک،اشمع،اجنمبنباحرث،یمیمتنبرہسم،اشمع،اربامیہ،امہؾنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ازاردنبولشاراپاجہمفریغہونخٹںےسےچیباکٹلےنافرہیطعدےرکااسحؿالتجےنافر...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
ازار دنبولشار اپاجہمفریغہونخٹں ےسےچیب اکٹلےنافر ہیطعدے رکااسحؿالتجےنافر وھجیٹمسق اھکرک اسامؿےنچیب فاولںیکتخس رحتمافراؿنیت لدویمں ےک ایبؿ
ںیم ہک پ ےس اہلل ایقتمےک دؿابت ںیہن رفامںیئ ےگافرہن یہ اؿیکرطػ رظنرتمح رفامںیئ ےگافرہن یہاؿ وکاپک رکںی ےگافراؿ ےک ےئدرد انک ذعاب
وہاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 293

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ولی ب٠ ٦سرک ،ابوزروہِ ،خشہ ب٦
ِح ،ابوذر رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو َِ ٦ول ٔ ِّی بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِخ َش َة بِ ٔ ٦ا ِِّ ُ ٜ
َح َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟثَ ََلثَ ْة َِل یُک َ ُِّ ١ُ ٝض ِ ٢اهَّللُ َی ِو َ٣
ُِ ٠سرٔ ٕک َو ِ ٦أَبٔی ز ُِر َو َة َو َِ َ ٦
َُقأَ َصا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝثَ ََل َث َٔ ٠ز ّارا َٔا َ ٟأَبُو
ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ َوِلَ یَ ُِ ٥مزُ إَِٔ ٜيض ٔ َِ ٢وِلَ یُزَِّ٘يض ٔ َِ ٢و َُ ٜض َِ ٢و َذ ْ
اب أَْ ٔ ٜئَ ٢ا ََ َ ِ ٟ
َ ٞوا ِ٥َّ ١َ ٜا َُ ٧وا َِِ َٝٔ ُٖ ِّّ ٥َ ١ُ ٜى َت ُط بٔا َِ ٜح ْٔ ٔ ٝا ِٜکَاذ ٔ ٔب
َسوا َ ٦ِ ٠ص ُِ ٢یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ ٟا ِِ ١ُ ٜسب ٔ ُ
ذ ٓ َٕر َخابُوا َو َخ ٔ ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،یلع نب دمرک ،اوبزرہع ،رخہش نب رح ،اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہہک یبن یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن رفامایہک نیتلدیم اےسی ںی ہک پ  ےس اہلل اعتیلایقتم ےکدؿ ابت ںیہنرکے اگ
افر ہن یہ اؿ یک رطػ رظن رتمح ےس دےھکی اگ ہن اںیہن انگوہں ےس اپک فاصػ رکے اگ (اعمػ رکے اگ) افر اؿ ےک  ےئ
دردانک ذعاب ےہ ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن نیت ابر  ہ رفامای ،رضحت اوبذر
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ہ ولگ وت تخس اصقنؿ افر اسخرے ںیم وہں ےگ  ہ

وکؿولگ ںی؟لپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن رفامای ونخٹں ےس ےچین ڑپکا اکٹلےن فاال افر دے رک ااسحؿ التجےن فاال افر وھجیٹ مسق
اھکرکاسامؿےنچیبفاال۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،یلع نب دمرک ،اوبزرہع ،رخہش نب رح ،اوبذر ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ازاردنبولشاراپاجہمفریغہونخٹںےسےچیباکٹلےنافرہیطع دےرکااسحؿالتجےنافروھجیٹمسقاھکرکاسامؿےنچیبفاولںیکتخسرحتمافراؿنیتلدویمںےکایبؿ
ںیم ہک پ ےس اہلل ایقتمےک دؿابت ںیہن رفامںیئ ےگافرہن یہ اؿیکرطػ رظنرتمح رفامںیئ ےگافرہن یہاؿ وکاپک رکںی ےگافراؿ ےک ےئدرد انک ذعاب
وہاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 294

راوی  :ابوبْک ب ٦خَلز باہلی ،یحٌي ٔفاَّ ،٧ياََٝ ،٧مي ،٧او١ضََٝ ،مي ٧ب٠ ٦سہزِ ،خشہ بِ ٦ح ،ابوذر رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ َُ ٦خ ََّلز ٕ ا َِ ٜباصٔل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا َی ِحٌَي َوص َُو ا َِّ َٕ ٜفا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧ح َّسث َ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧الِ َ ِو َُ ١ض َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧بِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
ِخ َش َة بِ ٔ ٦ا ِِّ ُ ٜ
َح َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟثَ ََلثَ ْة َِل یُک َ ُِّ ١ُ ٝض ِ ٢اهَّللُ یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة ا ِ٥َّ ١َ ٜا ُ٧
ُِ ٠سضٔز ٕ َو َِ َ ٦
 ٞإ ٔ َز َار ُظ
َّأ ٜذی َِل ي ُِى ٔفی َش ِيئّا إ ٔ َِّل َُ ٥َّ ٠ط َوا َِِ َٝٔ ُٖ ِّّ ٥َ ١ُ ٜى َتطُ بٔا َِ ٜح ْٔ ٔ ٝا َِّٜا ٔجز ٔ َوا ِِ ١ُ ٜسب ٔ ُ

اوبرکب نب الخد ابیلہ،ییحی اطقؿ ،ایفسؿ ،امیلسؿ ،اشمع ،امیلسؿ نب رہسم،رخہش نب رح ،اوبذر ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملسںےاراشدرفاماینیتلدویمںےساہللزعفلجایقتمےکدؿابتںیہنرکےاگا کفہلدیموج
رہیکیناکااسحؿالتجاتےہ،دفرسافہوجوھجیٹمسقاھکرکاسامؿاتچیبےہافررسیتافہلدیموجاےنپڑپکفںوکونخٹںےسےچیناکٹلاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبالخدابیلہ،ییحیاطقؿ،ایفسؿ،امیلسؿ،اشمع،امیلسؿنبرہسم،رخہشنبرح،اوبذرریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ازار دنبولشار اپاجہمفریغہونخٹں ےسےچیب اکٹلےنافر ہیطعدے رکااسحؿالتجےنافر وھجیٹمسق اھکرک اسامؿےنچیب فاولںیکتخس رحتمافراؿنیت لدویمں ےک ایبؿ
ںیم ہک پ ےس اہلل ایقتمےک دؿابت ںیہن رفامںیئ ےگافرہن یہ اؿیکرطػ رظنرتمح رفامںیئ ےگافرہن یہاؿ وکاپک رکںی ےگافراؿ ےک ےئدرد انک ذعاب
وہاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 295

راوی  :بَّش ب ٦خاٜس٠ ،ح١س اب ٦جىَف ،شىبہََٝ ،مي٧

َف َو ُِ ٦ش ِى َب َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ََََُ ِ ٝمي َ ٧ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َ ٟثَ ََلثَ ْة ِلَ
َّش بِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َّْ ١س َي ِىىٔي ابِ ََ ٦ج ِى َ ٕ
َح َّسثَٔ٥يطٔ بٔ ِ ُ

اب أَْ ٔ ٜي٢
یُک َ ُِّ ١ُ ٝض ِ ٢اهَّللُ َو َِل َی ُِ ٥مزُ إَِٔ ٜيض ٔ َِ ٢و َِل یُزَِّ٘يض ٔ َِ ٢و َُ ٜض َِ ٢و َذ ْ

رشبنباخدل،دمحمانبرفعج،ہبعش،امیلسؿا کدفرسیدنسںیم ہاافلظزادئںیہکنیتلدویمںےساہللاعتیلالکؾہنرکےاگافرہن
اؿیکرطػرظنرتمحرفامےئاگافرہنیہاںیہناپکفاصػرکےاگاؿےک ےئدردانکذعابےہ۔
رافی  :رشبنباخدل،دمحمانبرفعج،ہبعش،امیلسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ازار دنبولشار اپاجہم فریغہونخٹں ےسےچیب اکٹلےنافر ہیطعدے رکااسحؿالتجےنافر وھجیٹمسق اھکرک اسامؿےنچیب فاولںیکتخس رحتمافراؿنیت لدویمں ےک ایبؿ
ںیم ہک پ ےس اہلل ایقتمےک دؿابت ںیہن رفامںیئ ےگافرہن یہ اؿیکرطػ رظنرتمح رفامںیئ ےگافرہن یہاؿ وکاپک رکںی ےگافر اؿ ےک ےئدرد انک ذعاب
وہاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 296

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابی حاز ،٣ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َو٘ٔي ْي َوأَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اب أَْ ٔ ٜي٢
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝثَ ََلث َ ْة َِل یُک َ ُِّ ١ُ ٝض ِ ٢اهَّللُ یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َو َِل یُزَِّ٘يض ٔ َِٔ ٢ا َ ٟأَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو َِل َی ُِ ٥مزُ إَِٔ ٜيض ٔ َِ ٢و َُ ٜض َِ ٢و َذ ْ
َّ
اب َو َوائ ٔ ِْ ٠ُ ٞس َتِٙب ٔ ْْ
َش ِي ْذ َزا َٕ ٧و َْ ٔ ٝ٠ک َ٘ذ ْ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اوباعمف ہ ،اشمع ،ایب احزؾ ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنرفامایہکنیتلدیماےسیںیہکپ ےساہللاعتیلایقتمےکدؿہنابترکںی ےگافرہنیہاںیہناپکفاصػرکںیےگ
افر اوباعمف ہ رفامےت ںی ہک افر ہن اؿ یک رطػ رظن رتمح ےس دںیھکی ےگ افر اؿ ےک  ےئ دردانک ذعاب ےہ وبڑاھ زاین ،وھجاٹ
ابداشہافرسلفمربکترکےنفاال۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوباعمف ہ،اشمع،ایباحزؾ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ازار دنبولشار اپاجہمفریغہونخٹں ےسےچیب اکٹلےنافر ہیطعدے رکااسحؿالتجےنافر وھجیٹمسق اھکرک اسامؿےنچیب فاولںیکتخس رحتمافراؿنیت لدویمں ےک ایبؿ
ںیم ہک پ ےس اہلل ایقتمےک دؿابت ںیہن رفامںیئ ےگافرہن یہ اؿیکرطػ رظنرتمح رفامںیئ ےگافرہن یہاؿ وکاپک رکںی ےگافراؿ ےک ےئدرد انک ذعاب
وہاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 297

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابی ظاٜح ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوصَ َذا َحس ُ
ٔیث
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ

أَبٔی بَ ِْکٕ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث َ ََل ْث َِل یُک َ ُِّ ١ُ ٝض ِ ٢اهَّللُ یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َو َِل یَ ُِ ٥مزُ إَِٔ ٜيض ٔ َِ ٢و َِل یُزَِّ٘يض ٔ َِ ٢و َُ ٜض ِ٢
ِ بٔا َََِ ّٜلة ٔ یَ ُِ ٥َ ١ى ُط ٔ ٦ِ ٠ابِ َّٔ ٦
َْ َُ ٜط
اب أَْ ٔ ٜيَ ٢ر ُج َْ ٞول َی ِ َِؽ ٔ٠َ ٞا ٕ
اٜسبٔي َٔ ٞو َر ُج ْ ٞبَا َی َي َر ُج َّل بٔ ٔسَِ ٝى ٕة َب ِى َس ا َِ ٜى ِ ٔ
َّص َِ َحَ ٝ
َو َذ ْ

ک َو َر ُج ْ ٞبَا َی َي إ ٔ َ٠ا ّ٠ا َِل یُ َباي ٔ ُى ُط إ ٔ َِّل ُ ٔ ٜسَ ِ ٤يا َِإ ٔ ِ ٧أَ ِو َفا ُظ َٔ ٥ِ ٠ضا َوفَی َوإ ٔ ِ٢َِ ٜ ٧
بٔاهَّللٔ َلَ َخ َذصَا ب ٔ ََ ٙذا َو َ٘ َذا ِ ََع َّس َٔ ُط َوص َُو َول َی ٌَي ِْ ٔذََ ٔ ٜ
ي ُِى ٔفطٔ َٔ ٥ِ ٠ضا  ٢َِ ٜیَ ْٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،ایب اصحل ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس ےن رفامای ہک نیت لدیم اےسی ںی ہک پ  ےس اہلل اعتیلایقتم ےکدؿ ہن ابت رفامںیئ ےگ افر ہن اؿ یک رطػ رظن رتمح
رکںیےگ افرہنیہاںیہنانگوہںےساپک رکںی ےگافر اؿےک  ےئدردانکذعاب ےہ،ا کوت فہلدیم سجےک اپسرضفرت
ےسزایدہاپینوہرھپاس ےک ابفوجدیسکاسمرفوکاپینہندے افردفرسافہلدیموج رصعےک دعبوکیئزیچےچیب افراہلل یک مسقاھکرکےہک
ہکںیمےن ہزیچاےنتںیم رخدییےہافررخدیاراسیکابترپنیقیرکےلاحالہکنلییی ًبااسےناےنتںیمہنرخدییوہافررسیتا
قحتعیبیکادایگیئےس
فہلدیموجداینفیامؽیکاخرطتعیبرکےرھپارگفہاےسامؽدےوتفہقحِتعیبادارکےافرہندےوت ِ
رگسیرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،ایباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ازار دنبولشار اپاجہمفریغہونخٹں ےس ےچیب اکٹلےنافر ہیطعدے رکااسحؿالتجےنافر وھجیٹمسق اھکرک اسامؿےنچیب فاولںیکتخس رحتمافراؿنیت لدویمں ےک ایبؿ
ںیم ہک پ ےس اہلل ایقتمےک دؿابت ںیہن رفامںیئ ےگافرہن یہ اؿیکرطػ رظنرتمح رفامںیئ ےگافرہن یہاؿ وکاپک رکںی ےگافراؿ ےک ےئدرد انک ذعاب
وہاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 298

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیزَ ،ىيس ب ٦و١زو اشىثي ،وبثْ ،او١ض

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو الِ َ ِش َىثٔ ُّي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِبث َ ْْ ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦

ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٝطُ ٌَيَِْ أَ َّ ٧فٔی َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ َو َر ُج ََْ ٞا َو ََ ٣ر ُج َّل بٔ ٔسَِ ٝى ٕة

ثشعی ث ع ث
زریہنبرحب،رجری،دیعسنبرمعفا ی ،بیبرد،اشمع،ا کدفرسیدنسںیم ہرفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہنکیلاسںیم

تمیقاتبےناکذرکےہ۔
ثشعی ث ع ث
رافی  :زریہنبرحب،رجری،دیعسنبرمعفا ی ،بیبرد،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ازار دنبولشار اپاجہمفریغہونخٹں ےسےچیب اکٹلےنافر ہیطعدے رکااسحؿالتجےن افر وھجیٹمسق اھکرک اسامؿےنچیب فاولںیکتخس رحتمافراؿنیت لدویمں ےک ایبؿ
ںیم ہک پ ےس اہلل ایقتمےک دؿابت ںیہن رفامںیئ ےگافرہن یہ اؿیکرطػ رظنرتمح رفامںیئ ےگافرہن یہاؿ وکاپک رکںی ےگافراؿ ےک ےئدرد انک ذعاب
وہاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 299

راوی  :و١زو ٤أسَّ ،يا ،٧و١زو ،ابوظاٜح ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٦و ِ١ز ٕو َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َ ٟأ ُ َرا ُظ َِ ٠ز ُِو ّوا َٔا َ ٟثَ ََلثَ ْة ِلَ یُک َ ُِّ ١ُ ٝض ِ ٢اهَّللُ َو َِل

َّص َول َی َ٠ا ِٔ ٠ُ ٟسَِ ٢ٕ ٔ ٝا ِٔ َت َف َىطُ َوبَاقٔی َحسٔیثٔطٔ ِ َ ٤ح ُو
َْ َول َی یَٔ١ي ٕن َب ِى َس َظ ََلة ٔ ا َِ ٜى ِ ٔ
اب أَْ ٔ ٜيَ ٢ر ُج َْ ٞحَ ٝ
َی ُِ ٥مزُ إَِٔ ٜيض ٔ َِ ٢و َُ ٜض َِ ٢و َذ ْ
َحسٔیثٔ الِ َ ِو َٔ ١ض
رمعفاندق ،ایفسؿ،رمعف،اوباصحل،اوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایہکنیت
لدیماےسیںیہکپ ےساہللاعتیلایقتمےکدؿہنابترکںیےگافرہنیہاؿیکرطػرظنرتمحرفامںیئےگافراؿےک ےئ
دردانکذعابوہاگافرا کلدیمفہےہہکسجےنرصعےکدعبمسقاھک رکیسکناملسؿاکامؽامرایلابیقدحثیاشمعیکدحثییک
رطحےہ۔
رافی  :رمعفاندق،ایفسؿ،رمعف،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخدیشکیکتخسرحتمافراسوکدفزخےکذعابافر ہہکناملسؿےکالعفہتنجںیموکئ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
وخدیشکیکتخسرحتمافراسوکدفزخےکذعابافر ہہکناملسؿےکالعفہتنجںیموکیئداہ ںیہنوہاگےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 300

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَىيس ،اشخ ،و٘يي ،او١ض ،ابوظاٜح ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ََىٔي ٕس الِ َ َش ُّخ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ٔیستُ ُط فٔی َی ٔسظ ٔ یَ َت َو َّجأ ُب ٔ َضا فٔی بَ ِفٔ٥طٔ فٔی َ٤ارٔ َج َض ََّ ٢َ ٥خاّ ٔ ٜسا
ٔیسة ٕ َِ َحس َ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َٔ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝت ََ ٞنّ َِس ُط ب ٔ َحس َ

َش َب ََ ًّ١ا َِ َٕ َت ََ ٞنّ َِس ُط َِ ُض َو یَ َت َح َّسا ُظ فٔی َ٤ارٔ َج َض ََّ ٢َ ٥خاّ ٔ ٜسا َُ ٠د َّّ ٝسا ِ َٔيضا أَبَ ّسا َو ََ ٦ِ ٠ت َز َّزی ٔ٦ِ ٠
َُ ٠د َّّ ٝسا ِ َٔيضا أَبَ ّسا َو َٔ َ ٦ِ ٠
َج َب َٕ َٕ َِ ٞت ََ ٞنّ َِس ُط َِ ُض َو یََّ َ َْ َّزی فٔی َ٤ارٔ َج َض ََّ ٢َ ٥خاّ ٔ ٜسا َُ ٠د َّّ ٝسا ِ َٔيضا أَبَ ّسا
اوبرکبنبایبہبیش،اوبدیعس،اجش،فعیک،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنرفامایہکسجےناےنپلپوکولےہےکایھتہرےسلتقایکوتفہایھتہراسےکاہھتںیموہاگافراسایھتہرےساےنپٹیپوک
ث
زیمخرکاترےہاگ،ہمسبہہشیمہدفزخیکلگںیمرےہاگافرسجےنزرہیپرکاےنپلپوکلتقایکوتفہاےسوچاتسرےہاگافردفزخ
یک لگ ںیم ہشیمہ ہشیمہ رےہ اگ افر سج ےن اےنپ لپ وک اہپڑ ےس رگا رک لتق ایک وت فہ اہپڑ ےس ویں یہ رگات رےہ اگ افر ہشیمہ ہشیمہ
دفزخےکذعابںیمرےہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبدیعس،اجش،فعیک،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وخدیشکیکتخسرحتمافراسوکدفزخےکذعابافر ہہکناملسؿےکالعفہتنجںیموکیئداہ ںیہنوہاگےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 301

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیزَ ،ىيس ب ٦و١زو اشىثي ،وبثْ ،ابٔ ٦اَ ،٢یحٌي ب ٦حبيِ ،حارثی ،خاٜس ب ٦حارث ،شىبہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو الِ َ ِش َىثٔ ُّي َح َّسث َ َ٥ا َو ِبث َ ْْ ح و َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة ک ُ ُُّ ٝض ِ ٢ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط َوفٔی رٔ َوایَةٔ ُش ِى َب َة َو َََِ ِ َُٝ ٦مي ََٔ ٧ا َٟ
ا٧
ََِ ٔ١ى ُت ذ َِ٘ َو َ
ثشعی ث ع ث
زریہنبرحب،رجری،دیعسنبرمعف ا ی ،بیبرد،انباقمس،ییحینب ،بی،احریث،اخدلنباحرث،ہبعشا کدفرسیدنسےسیھب
 ہرفاتیایسرطحلقنیکیئگےہ۔
ثشعی ث ع ث
رافی  :زریہنبرحب،رجری،دیعسنبرمعفا ی ،بیبرد،انباقمس،ییحینب ،بی،احریث،اخدلنباحرث،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وخدیشکیکتخسرحتمافراسوکدفزخےکذعابافر ہہکناملسؿےکالعفہتنجںیموکیئداہ ںیہنوہاگےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 302

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابو٠ىاویہ ابََ ٦ل ،٣یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابؤَلبہ ،ثابت ب ٦ؼحاک ،رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ىاو ٔ َی ُة بِ ََُّ ََ ٦لٔ ٣بِ ٔ ٦أَبٔی ََ ََّلِّ ٕ ٣
اٜس َِ ٠صق ٔ ُّی َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕأَ َّ ٧أَبَا ٔ ٔ ََلبَ َة أَ ِخب َ َْ ُظ أَ َّ٧
اٜؽحَّا ٔک أَ ِخب َ َْ ُظ أَُ َّ ٤ط بَا َی َي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝت ِح َت َّ
ثَاب ٔ َت بِ ََّ ٦
اٜص َح َزة ٔ َوأَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َْ َول َی یَٔ١ي ٕن بٕٔ َّٝ ٔ١ة ٌَي ِْ ٔ ِاْل ٔ َِ ََل ٔ ٣ک َاذٔبّا َِ ُض َو َ٘ َ١ا َٔا ََ ٟو ََ َٔ ٦ِ ٠ت ََ ٞنّ َِسطُ بٔصَ ِي ٕئ وُ ِّذ َب بٔطٔ یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ
َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٦ِ ٠َ ٟحَ ٝ

َوَِ ٜي َس َول َی َر ُج ِٕ َ ٤ ٞذ ْر فٔی َش ِي ٕئ َِل یَ ُِ ُٙٔٝ١ط

ییحی نب ییحی ،اوباعمف ہ انب السؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبالقہب ،اثتب نب احضک ،ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

اہللہیلعفل ہفملسےساوہنںےنزغفہدحہیبیںیما کدرتخےکےچینتعیبایکافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہک
وجلدیماالسؾےکالعفہدفرسیتلمرپوھجیٹمسقاھکےئوتفہفاسییہوہاجےئافرسجےنیسکزیچےساےنپلپوکلتقایکوتایقتم
ےکدؿایسزیچےسذعابدایاجےئاگافرارگیسکلدیمےنریغولممہکزیچیکتنمامینوتاساکوپرارکانرضفریںیہنےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوباعمف ہانبالسؾ،ییحینبایبریثک،اوبالقہب،اثتبنباحضک،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وخدیشکیکتخسرحتمافراسوکدفزخےکذعابافر ہہکناملسؿےکالعفہتنجںیموکیئداہ ںیہنوہاگےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 303

راوی  :ابوٌسا٠ ،٧ىاذ اب ٦ہصا ،٣یحٌي اب ٦ابی ٘ثيْ ،ابؤَلبہ ،ثابت ب ٦ؼحاک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىا ْذ َوص َُو ابِ ُ ٦ص ٔصَ أَ ٕ ٣ا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َو ِ ٦یَ ِحٌَي بِ ٔ ٦أَب ٔی َ٘ثٔيْ ٕ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبُو ٔ ٔ ََلبَ َة
َح َّسثَىٔي أَبُو ٌ ََّس َ
َو ِ ٦ثَابٔتٔ بِ َّٔ ٦
ک َوَِ ٜى ُ ٦ا ِِ ١ُ ٜؤ ِٔ َٕ َ٘ ٦ٔ ٠تٔٝطٔ
اٜؽحَّا ٔک َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٜ ٟي َس َول َی َر ُج ِٕ َ ٤ ٞذ ْر ِ ٔ ََمي َِل یَ ُِ ٔ ٝ١

اٜسَ ِ ٤يا وُ ِّذ َب بٔطٔ َی ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َو َ ٦ِ ٠ا َّزع َی َز ِو َوی کَاذٔبَ ّة َ ٔ ٜي َتَٙث َّ َْ ب ٔ َضا َ ٢َِ ٜیز ٔ ِز ُظ اهَّللُ إ ٔ َِّل ٔ ٔ َّّ ٝة َو َ٦ِ ٠
َو ََ َٔ ٦ِ ٠ت ََ ٞنّ َِس ُط بٔصَ ِي ٕئ فٔی ُّ
َْ َول َی َیٔ١ي ٔن َظبِْ َِٕا ٔج َزة ٕ
َحَ ٝ

اوباسغؿ ،اعمذ انب اشہؾ ،ییحی انب ایب ریثک ،اوبالقہب ،اثتب نب احضک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےن رفامای ہک یسک لدیم رپ ایسی ذنر اک وپرا رکان رضفری ںیہن ےہ سج اک فہ امکل ہن وہ افر ومنم رپ تنعل رکان اےس لتق رکےن یک
رطحےہ افرسج ےناےنپلپ وکدانیںیم یسکزیچےس لتق رکڈاالایقتمےکدؿ فہایس ےسذعاب دای اجےئ اگافر سجےناےنپ
امؽ ںیم زایدیتیکاخرط وھجاٹ دوعی ایک وت اہلل اعتیلاس اک امؽافر مک رک دے اگ افر یہی احؽاسلدیم اک وہاگ وج احمک ےک اسےنم وھجیٹ
مسقاھکےئاگ۔
رافی  :اوباسغؿ،اعمذانباشہؾ،ییحیانبایبریثک،اوبالقہب،اثتبنباحضکریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وخدیشکیکتخسرحتمافراسوکدفزخےکذعابافر ہہکناملسؿےکالعفہتنجںیموکیئداہ ںیہنوہاگےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 304

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،وبساٜوارث ب ٦وبساٜع١س ،وبساٜع١س ب ٦وبساٜوارث ،شىبہ ،ایوب ،ابو
َٔلبہ ،ثابت ب ٦ؼحاک انعاری٠ ،ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،ثوری ،خاٜس حذاء ،ابؤَلبہ ،ثابت ب ٦ؼحاک ،رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢وإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َو َو ِب ُس ا َِ ٜوار ٔٔث بِ َُ ٦و ِب ٔس اٜعَّ َٔ ١س ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦و ِب ٔس اٜعَّ َ١سٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜوارٔ ٔ
ث
وب َو ِ ٦أَبٔی ٔ ٔ ََلبَ َة َو ِ ٦ثَابٔتٔ بِ َّٔ ٦
اٜؽحَّا ٔک الِ َ ِن َعار ِّٔی ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز َّزا ٔٗ َو ِ٦
َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو ِ ٦أَ ُّی َ
َّ
ِ َو ِ ٦أَبٔی ٔ ٔ ََلبَ َة َو ِ ٦ثَابٔتٔ بِ َّٔ ٦
َْ بٕٔ َّٝ ٔ١ة
اٜث ِور ِّٔی َو َِ ٦خإ ٔ ٜس ا َِ ٜح َّذا ٔ
اٜؽحَّا ٔک َٔا ََٔ ٟا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝحَ ٝ

َ َٔوی ِاْل ٔ َِ ََل ٔ ٣کَاذ ٔ ّبا َُ ٠ت َى ِّّ ١سا َِ ِض َو َ٘ َ١ا َٔا ََ ٟو ََ َٔ ٦ِ ٠ت ََ ٞنّ َِس ُط بٔصَ ِي ٕئ َو َّذبَ ُط اهَّللُ بٔطٔ فٔی َ٤ارٔ َج َض ََّ ٢َ ٥ص َذا َحس ُ
ا٧
ٔیث َُّ َِي َ
َْ بٕٔ َّٝ ٔ١ة َ َٔوی ِاْل ٔ َِ ََلٔ ٣کَاذ ٔ ّبا َِ ِض َو َ٘ َ١ا َٔا ََ ٟو َ٦ِ ٠
َوأَ َّ٠ا ُش ِى َب ُة َِ َحسٔی ُث ُط أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٦ِ ٠َ ٟحَ ٝ

َذبَحَ َنّ َِس ُط بٔصَ ِي ٕئ ذُبٔحَ بٔطٔ یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ

ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼنبوصنمر،دبعاولارثنبدبعادمصل،دبعادمصلنبدبعاولارث،ہبعش،اویب،اوبالقہب،اثتبنباحضک
ااصنری،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،وثری،اخدلذحاء،اوبالقہب ،اثتب نباحضک،ریض اہللاعتٰیل ہنعےسرفاتیےہ ہکیبن یلصاہلل
ہیلعفل ہ فملس ےن رفامای سج ےن االسؾ ےک العفہ یسک افر ذمبہیک وھجیٹ مسق اھکیئ وت فہ اینپ مسق ےک قبقم وہاگ افر سج ےن اےنپ
لپوکیسکزیچےسلتقرکڈاالوتاہللاعتیلاےسدفزخیکلگںیمایسزیچےسذعابدںیےگسجزیچےساسےناےنپلپوکلتق
ایکایفسؿیکرفاتییہیےہافرہبعشیکرفاتیںیمےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایسجےناالسؾےکالعفہیسک
افرذمبہیکوھجیٹمسقاھکیئوتفہاےنپےنہکےک قبقموہاگافرسجےناےنپلپوکیسکزیچےسذ حایکوتایقتمےکدؿفہایسزیچ
ےسذ حایکاجےئاگ۔

رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ نب وصنمر ،دبعاولارث نب دبعادمصل ،دبعادمصل نب دبعاولارث ،ہبعش ،اویب ،اوب القہب ،اثتب
نباحضکااصنری،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،وثری،اخدلذحاء،اوبالقہب،اثتبنباحضک،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وخدیشکیکتخسرحتمافراسوکدفزخےکذعابافر ہہکناملسؿےکالعفہتنجںیموکیئداہ ںیہنوہاگےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبس اب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی ،اب ٦ا١ٜسيِ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦و ِب ٔس اٜز ََّّزا ٔٗ َٔا َ ٟابِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ٦
اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََ ٟشض ٔ ِسَ٤ا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝحُ َِ ٥ي ّ٥ا َِ َٕا ََ ٔ ٜ ٟز ُج ٕ٦ِ ١َّ ٠ٔ ٞ
ٔیسا َِأ َ َظابَ ِت ُط ٔج َزا َح ْة َِٕٔي ََ ٞیا َر َُو َٟ
َ ٔ ٔ ٞت ّاِل َشس ّ
َّضَ٤ا ا َِ ٔ ٕٜتا ََٔ ٟا َت َ ٞاٜزَّ ُج ُ
یُ ِسع َی ب ٔ ِاْل ٔ َِ ََلَ ٔ ٣ص َذا ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا٥َّ ٜارٔ َِ َ١َّ ٝا َح َ ِ
ات َِ َٕا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ
َّ ٞأ ٜذی َُِٔ ٝت َُ ٜط آنّّٔا إُٔ َّ ٤ط ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا٥َّ ٜارٔ َِإُٔ َّ ٤ط َٔا َت َ ٞا َِ ٜي ِو ََ ٔ ٔ ٣ت ّاِل َشس ّ
ٔیسا َو َٔ ِس ََ ٠
اهَّللٔ اَّ ٜز ُج ُ

ٔیسا
ک إٔذِ ٔٔي َ ٞإَّٔ ٤طُ  ٢َِ ٜیَ ُِ ١ت َو َل َّ٦ٔٙبٔطٔ ٔج َزا ّحا َشس ّ
اب َِب َ ِي َ١َ ٥ا ص َُِ ٢ول َی ذََ ٔ ٜ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی ا٥َّ ٜارٔ َِکَا َز َب ِى ُؾ ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن أَ ِ ٧یَ ِز َت َ
اَّ ٦ِ ٠ٔ ٧
ک َِ َٕا َ ٟاهَّللُ أَ ِ٘بَُْ أَ ِش َض ُس
اِ ٜٝي َٔ ٢َِ ٜ ٞي ِعب ٔ ِْ َول َی ا ِٜحٔ َزا ٔح َِ َٕ َت ََ ٞنّ َِس ُط َِأ ُ ِخب ٔ َْ أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َذَ ٔ ٜ
َِ َ١َّ ٝا ک َ َ
ی٦
 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة إ ٔ َِّل َنّ ِْس ُِ ٠سْ ١َ ٔ ٝة َوأَ َّ ٧اهَّللَ یُ َؤیِّ ُس َص َذا ِّ
اٜس َ
س أَُ َّ ٤ط َِل َی ِس ُخ ُ
أَنِّی َو ِب ُس اهَّللٔ َو َر َُوُ ُٜط ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ب ٔ ََل ِّل َِ َ٥ا َزی فٔی ا٥َّ ٜا ٔ
بٔاَّ ٜز ُج ٔ ٞا َِّٜا ٔجز ٔ

دمحمنبراعف،دبعانبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انبابیسمل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہزغؤہنینحںیم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتےھتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا کلدیم ےکابرےںیموجاالسؾاکدوعیرکات
اھترفامایہک  ہدفزخفاولں ںیمےسےہ رھپ بج گنج یرفعوہیئوتفہلدیمڑبی اہبدریےکاسھتزلاافرزیمخ وہایگ لپ یلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےسرعضایکایگہکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسسجلدیمےکابرےںیم
رفام رےہ ےھت ہک  ہ دفزیخ ےہ اس ےن وت لج وخب اہبدری ےس زلایئ یک ےہ افر رماکچ ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فہ

دفزخںیمایگضعباحصہبریضاہللاعتٰیلمہنعلپےکرفامؿیکہہتکتہنچنہپےکسایسدفراؿاسےکایھبہنرمےنہکلبدشدیزیمخ
وہےنیکاقالع یلم رھپ بجراتوہیئوتفہزومخںیکفیلکتربداتشہنرکاکس وت اس ےن اےنپلپوک لتقرک ڈاال لپوک اسیک  رب
کُاہلل بس ےس ڑبا ےہ ںیم وگایہ داتی وہں ہک ںیم اہلل اک دنبہ افر اس اک روسؽ وہں رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
ّللَّ َأ ْ ی َ د
دی یئگ وت رفامای اَ ُ
فملس ےنرضحت البؽوکمکح دایہک فہولوگں ںیملفازاگلدںیہک تنجںیمرصػ ناملسؿیہداہ وہںےگ افراہلل اعتیلاسدنی
یکربےلدیمےکذرےعییھبدمدرکاداتیےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعانبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انبابیسمل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وخدیشکیکتخسرحتمافراسوکدفزخےکذعابافر ہہکناملسؿےکالعفہتنجںیموکیئداہ ںیہنوہاگےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،يىٕوب اب ٦وبساٜزح ،٦١ابوحازَ ،٣ہ ٞبَ ٦ىس َاوسی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َوص َُو ابِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ا َِٕ ٜار ُّٔی و ٌَّی ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜى َز ٔب َو ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِِ ََ ٦ض ٔ ٞبِ ِٔ ََ ٦ى ٕس
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ

َّ
وَِ ٧ا ِٔت َ َتُٝوا َِ َ١َّ ٝا َ٠ا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اٜساؤس ِّٔی أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا َِ ٜت َقی ص َُو َوا ِٔ ِ ١ُ ٜ
َّش ُ٘ َ

اب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝر ُج َِْ ٞل َی َس ًُ َُ ٜض َِ ٢ش َّ
اذ ّة إ ٔ َِّل
و ٧إلٔ َی َو ِس َ ٔ
َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی َو ِس َ ٔ
ْکص َِٔ ٢وفٔی أَ ِظ َح ٔ
ِخ َ
ْکظ ٔ َو َ٠ا َِ ٟاْل َ ُ
َّات َب َى َضا َي ِ ٔ
َّضب ُ َضا بٔ َس ِي ّٔطٔ َِ َٕاُٜوا َ٠ا أَ ِجزَأَ ٔ٥َّ ٠ا ا َِ ٜي ِو َ ٣أَ َح ْس َ٘ َ١ا أَ ِجزَأَ ُِ ََل َْٕ َِ ٧ا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َ٠ا إَّٔ٤طُ
َس ًَ ََ ٠ىطُ
ْ َو َٔ َ
َْخ َد ََ ٠ىطُ ک ُ َّ١َ ٝا َو َٔ َ
ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا٥َّ ٜارٔ َِ َٕا ََ ٟر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞا ِِ َٕ ٜو ٔ ٣أََ٤ا َظاحٔبُطُ أَبَ ّسا َٔا ََ َ ِ ٟ
َس ًَ أَ ِ َ
ْ ََ ٠ى ُط َوإٔذَا أَ ِ َ
ؿ َوذُبَابَ ُط بَي ِ َن ثَ ِس َی ِيطٔ ث ُ ََّ ٢ت َحا ََ َٞ ٠ول َی
ُ ٞج ِز ّحا َشس ّ
َاَ َت ِى َح َ ٞا ِِ ١َ ٜو َت ِ ََو َؼ َي َن ِع َِ ََ ٞي ّٔطٔ بٔالِ َ ِر ٔ
َٔا َُ َِ ٟحز ٔ َح اَّ ٜز ُج ُ
ٔیسا ِ ِ
ک َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َٔا ََ ٟو َ٠ا ذَا َک َٔا َٟ
 ٞإلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟأَ ِش َض ُس أََ َّ ٤
َْخ َد اَّ ٜز ُج ُ
ََ ِي ّٔطٔ َِ َٕ َت ََ ٞنّ َِسطُ ِ َ َ
اَّ ٜز ُج ُ َّ
َْخ ِج ُت فٔی ـََٝبٔطٔ َحًَّي ُجز ٔ َح ُج ِز ّحا
اس ذََ ٔ ٜ
ََک َت آنّّٔا أَُ َّ ٤ط ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا٥َّ ٜارٔ َِأ َ ِومَ َ ٢اُ ٥َّ ٜ
ک َِ ُُِٕ ٝت أََ٤ا َل ٢ِ ُٙبٔطٔ ِ َ َ
 ٞأ ٜذی ذ َ ِ

ؿ َوذُبَابَ ُط بَي ِ َن ثَ ِس َی ِيطٔ ث ُ ََّ ٢ت َحا ََ َٞ ٠وَِ ٝيطٔ َِ َٕ َت ََ ٞنّ َِس ُط َِ َٕا َٟ
َشس ّ
ٔیسا َِا َِ َت ِى َح َ ٞا ِِ ١َ ٜو َت ِ ََو َؼ َي َن ِع َِ ََ ٞي ّٔطٔ بٔالِ َ ِر ٔ

س َوص َُو ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا٥َّ ٜارٔ َوإ ٔ َّ٧
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝو ٔ َِ ٥س ذََ ٔ ٜ
ک إ ٔ َّ ٧اَّ ٜز ُج ََ ٔ ٜ ٞي ِى َُ ١
َ ٞو َ َٞ ١أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّ٥ةٔ ِ ٔ ََمي یَ ِب ُسو ٥َّ ٜٝٔا ٔ

س َوص َُو ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّ٥ةٔ
اَّ ٜز ُج ََ ٔ ٜ ٞي ِى َُ ١
َ ٞو َ َٞ ١أَصِ ٔ ٞا٥َّ ٜارٔ ِ ٔ ََمي یَ ِب ُسو ٥َّ ٜٝٔا ٔ

ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمح،اوباحزؾ،لہسنبدعساسدعیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسافر رشموکںاکا ک زغفہ ںیملانماسانم وہا افر ونتبتخستشکفوخؿکت چنہپیئگرھپ بجروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملس اےنپ رکشلیکرطػرشتفیےل ےئگ افررشمنیک اےنپ رکشلیکرطػپ ے ےئگلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسویھتں ںیم
ا ک لدیم ااسی اھت ہک فہ ااک داک اکرف وک ںیہن وھچڑات اھت ہکلب اس اک اھچیپ رکےک ولتار ےس اےس اڑا داتی اھت احصہب رکاؾ  ہ ےنہک ےگل ہک اس
لدیم یک رطحلج امہرے وکیئ اکؾ ہن لای روسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملس ےن  ہ نسرک رفامایہکفہ دفزخفاولں ںیم ےس ےہ احصہب
ریضاہللاعتٰیلمہنعںیمےسا کےناہکہکںیملقتسماسےکاسھتروہں اگرھپفہاحصیباسےکاسھترےہاہجںرہھٹاتاسےک
اسھترہھٹےتافربجفہزیتیےکاسھتاتلچوت ہیھبزیتیےکاسھتےتلچدحثیےکرافیےتہکںیہکرھپفہتخسزیمخوہایگاس
ےن زومخں یک فیلکت ربداتش ہن رکےت وہےئ دلج ومت وک ےلگ ےس اگل انیل اچاہ وت ولتار اک دہتس زنیم رپ رھک اک اس یک ونک دفونں
اھچویتں ےک درایمؿ ریھک رھپ اس رپ زفر دے رک وخد وک لتق رک ڈاال بت فہ احصیب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم
احرضوہرکرعضرکےنےگلہکںیماسیکوگایہداتیوہںہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساہللےکروسؽںیلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ےن رفامای ایک ابت ےہ؟ اوہنں ےن رعض ایک ہک لپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن سج ےک ابرے ںیم دفزیخ وہےن ےک قلعتم
رفامایاھتولوگںوکاسرپبجعت وہااھتافرںیم ےناؿولوگں ےساہک اھتہک ںیماہمتری اخرطاس یک ربروھکںاگ رھپ ںیماسیک وجتسج
ںیم الکن فہ لدیم ابآلرخ تخس زیمخ وہا افر رمےن یک دلجی ںیم اس ےن اینپ ولتار اک دہتس زنیم رپ رھک وک اس یک ونک اینپ دفونں
اھچویتں ےک درایمؿ رھک رک زفر دے رک وخد وک امر ڈاال  ہ نس رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ا ک لدیم ولوگں یک رظن
ںیمویتنجںفاےلاک ؾ رکات ےہاحالہکنفہدفزخفاولں ںیمےسوہات ےہافرا کلدیمولوگں یکرظن ںیمدفزخفاےلاکؾرکات ےہ
احالہکنفہابآلرخیتنجوہاتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمح،اوباحزؾ،لہسنبدعساسدعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

وخدیشکیکتخسرحتمافراسوکدفزخےکذعابافر ہہکناملسؿےکالعفہتنجںیموکیئداہ ںیہنوہاگےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 307

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،زبيْ ی٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل ،اب ٦زبيْ ،شيبا٘ ،٧ہتے ہيں ٠يں ےن حَّضت حس٦

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا اٜزُّبَي ِْ ُّٔی َوص َُو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َح َّسث َ َ٥ا َش ِي َبا َُٔ ٧ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ا َِ ٜح َس ََ ٦ي ُٕوِلُ
ِخ َج ِت بٔطٔ ُ ِْق َح ْة َِ َ١َّ ٝا آ َذ ِت ُط اَ ِ ٤تزَ ًَ ََ ِض ّ١ا ٔ٥َ ٔ ٘ ٦ِ ٠اَ٤تٔطٔ َِ ََٙ ٥أ َ َصا َِ ٢َِ ٝیَ ِز َٔأ ِ َّ
ات َٔا َٟ
اٜس َُ ٣حًَّي ََ ٠
إ ٔ ََّ ٧ر ُج َّل ٔ ٦ِ ١َّ ٠ک َ َ
اِ َٔ ٧ب ََ َ ٢ِ ُٙٝ
ِح ُِ ٠ت َوَِ ٝيطٔ ا َِ ٜح ََّ ٥ة ث ُ ََّّ ٠َ ٢س َی َس ُظ إلٔ َی ا ِِ ١َ ٜسح ٔ ٔس َِ َٕا َ ٟإٔی َواهَّللٔ َِ َٕ ٜس َح َّسثَىٔي ب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ ُج َِ ٥س ْب َو َِ ٦ر َُو ٟٔ
َربُِّ َٔ ٢ِ ُٙس َ َّ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َص َذا ا ِِ ١َ ٜسحٔسٔ

دمحمنبراعف،زریبی،دمحمنبدبعاہلل،انبزریب،ابیشؿ،ےتہکںیںیمےنرضحتنسحوک ہےتہکوہےئانسہکمتےسےلہپولوگںںیم
ےسا کلدیموکوھپڑاالکنرھپبجاےستخسفیلکتوہیئوتاسےنرتشکےسریتاکنؽرکاسےسوھپڑاریچدایافروخؿدنبہنوہےن
ہکفہجےس فہلدیمرمایگوت اہللزعفلجےنرفامایہکںیمےناسرپتنجرحاؾرکدی رھپنسحریضاہللاعتٰیلہنع ےناانپاہھتدجسم
یک رط ػ دراز رک ےک رفامای اہلل یک مسق  ہ دحثی  بدب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس
رفاتیرکےتوہےئایسدجسمںیمھجمےسایبؿرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبراعف،زریبی،دمحمنبدبعاہلل،انبزریب،ابیشؿ،ےتہکںیںیمےنرضحتنسح
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
وخدیشکیکتخسرحتمافراسوکدفزخےکذعابافر ہہکناملسؿےکالعفہتنجںیموکیئداہ ںیہنوہاگےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 308

راوی ٠ :ح١س ب ٦ابوبْک ٕ٠سمی ،وہِ ب ٦جزیز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ ا َِّ َٕ ١ُ ٜسم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َوص ُِِ بِ َُ ٦جزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ا َِ ٜح َس ََ ٦ي ُٕو َُ ٟح َّسثَ َ٥ا ُج َِ ٥س ُب بِ َُ ٦و ِب ٔس
وُ ٧ج َِ ٥س ْب َ٘ َذ َب َول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َٟ
اهَّللٔ ا َِ ٜب َحل ٔ ُّی فٔی َص َذا ا ِِ ١َ ٜسح ٔ ٔس ِ ََ١ا َن ٔسي َ٥ا َو َ٠ا ِ َ ٤د َشي أَ َِ ٧یَ ُٙ
َک ِ َ ٤ح َو ُظ
ِخ َد ب ٔ َز ُج َٕٔ ِ ٞي ٦ِ ١ک َ َ
اِ َٔ ٧ب ََ ُ ٢ِ ُٙٝ
َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ ٢َ ٝ
ِخ ْاد ِ ََذ َ َ
دمحمنباوبرکبدقمیم،فبہنبرجریریضاہللاعتٰیلہنعاےنپفادلےکوحا ہےسرفامےتںیہکںیمےنرضحتنسحریضاہللاعتٰیل
ل یی
ہنعوک ہرفامےتوہےئانسہکمہےسرضحت بدبنبدبعاہللا جیلیریضاہللاعتٰیلہنعےنایسدجسمںیمدحثیایبؿیکےسجمہہن
وھبےلافرہنیہڈرےہہک رضحت بدبریضاہللاعتٰیلہنع ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیک رطػاس وکطلغوسنمب ایک
وہ رضحت  بدب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت ےس ےلہپ ولوگں ںیم ےس ا ک
لدیمےکوھپڑاالکناھترھپایسدحثیےک قبقمذرکرفامای۔
رافی  :دمحمنباوبرکبدقمیم،فبہنبرجریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽتمینغںیمایختنیکتخسرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکتنجںیمرصػومنمداہ ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
امؽتمینغںیمایختنیکتخسرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکتنجںیمرصػومنمداہ وہںےگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 309

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،ہاش ٢بٔ ٦اَ ،٢وْک٠ہ ب ٦و١ار١َ ،اک ،ابوز٠ي ٞح٥فی ،اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْٔک َُ ٠ة بِ َُ ٦و َّ١ارٕ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َ َٔ١ا ْک ا َِ ٜح َ٥ف ُّٔی أَبُو ُز َِ ٠ي َٕٔ ٞا َٟ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َصا ٔش ُ ٢بِ ُ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا و ِ ٔ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َف َٔ ٦ِ ٠ظ َحابَ ٔة أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وبَّا ٕ
س َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي وُ َ١زُ بِ ُ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اب َٔا َ١َّ َٜ ٟا ک َ َ
اَ ٧ی ِو َُ ٣خ ِيب َ َْ أَٔ َِب ََ ٞن َ ْ

يس َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
يس َحًَّي َُّ ٠زوا َول َی َر ُج َٕٕ َِ ٞاُٜوا ُِ ََل َْ ٧شض ٔ ْ
يس ُِ ََل َْ ٧شض ٔ ْ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاُٜوا ُِ ََل َْ ٧شض ٔ ْ

اب اذِ َص ِِ َِ َ٥از ٔ
َو ََ ََّّ َ ٢َ ٝلَک إنِّٔی َرأَیِ ُت ُط فٔی ا٥َّ ٜارٔ فٔی بُزِ َزة ٌٕ َََّ ٝضا أَ ِو َو َبائ َ ٕة ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝیا ابِ َ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ

و٧
َْخ ِج ُت َِ َ٥ا َزیِ ُت أَ َِل إُٔ َّ ٤ط ِلَ َی ِس ُخ ُ
س أَُ َّ ٤ط َِل َی ِس ُخ ُ
 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة إ ٔ َِّل ا ِِ ١ُ ٜؤ َٔ ُ٥٠
 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة إ ٔ َِّل ا ِِ ١ُ ٜؤ َٔ ُ٥٠
فٔی ا٥َّ ٜا ٔ
ؤَ ٧ا ََ َ ِ ٟ
زریہ نب رحب،اہمش نب اقمس ،مرکہم نب امعر ،امسک ،اوبزلیم یفنح ،انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںی ہک ھجم ےس رضحت
رمعنب اطخبریضا ہللاعتٰیلہنعےنرفامای،زغفہربیخںیم دنچاحصہبرکاؾریضاہللاعتٰیل مہنعیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختم
ںیماحرضوہرکرعضرکےنےگلہکالفںلدیمدیہشےہاہیںکتہکا کلدیمرپسگروہاوتاسےکقلعتمیھبےنہکےگلہکالفں
دیہش ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رہسگ ںیہن ںیم ےن اےس اچدر ای ابعء یک وچری یکفہج ےس اس وک منہج ںیمداھکی
ےہ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے انب اطخب اجؤ افر ولوگں ںیم لفاز اگل دف ہک تنج ںیم رصػ ومنم یہ
داہ  وہں ےگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع رف امےت ںی ہک ںیم ےن لکنرک ولوگں ںیم  ہلفاز اگلدیہک تنج ںیم رصػ ومنم
یہداہ وہںےگ۔
رافی  :زریہنبرحب،اہمشنباقمس،مرکہمنبامعر،امسک،اوبزلیمیفنح،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
امؽتمینغںیمایختنیکتخسرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکتنجںیمرصػومنمداہ وہںےگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 310

راوی  :ابوـاہز ،اب ٦وہِ٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،ثور ب ٦زیس زیلیَ ،ا ٢ٜابی ٌيث ٠ولی اب٠ ٦فيي ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ۂ ,تيبہ بَ ٦ىيس ،وبساٜىزیز ،اب٠ ٦ح١س ،ثور ،ابوٌيث ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اٜس َُل ٔ ِّی َو ََِ ٦ا ٢ٕ ٔ ٜأَبٔی ا ِِ ٍَ ٜيثٔ َِ ٠ول َی ابِ ٔ٦
اٜفاصٔز ٔ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ابِ َُ ٦وصِِٕ َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦ثَ ِورٔ بِ َٔ ٦زیِ ٕس ُّ
ُٔ ٠ف ٕ
يي َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوصَ َذا َحسٔی ُث ُط َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َي ِىىٔي ابِ ََ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦ث َ ِورٕ َو ِ ٦أَبٔی
ِخ ِج َ٥ا ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی َخ ِيب َ َْ َِ َّ َتحَ اهَّللُ َو َِ ٝي َ٥ا ََِ ٢َِ ٝن ٍِ َ ٢ِ ٥ذَ َص ّبا َو َِل َورّٔٔا
ا ِِ ٍَ ٜيثٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََ َ ٟ
ٌَ٥َ ١ِ ٔ ٥ا ا َِ ١َ ٜتا ًَ َو َّ
اب ث ُ َّ ٢اَ ِ ٤ف َ٥َ ِٕ ٝا إلٔ َی ا َِ ٜوازٔی َو ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ِب ْس َُ ٜط َوصَ َب ُط َُ ٜط َر ُج ْٞ
اٜف َى َاَ ٣واِّ ٜث َي َ

اٜؽب َ ِي ِٔ َِ َ١َّ ٝا َ٤زَ ِ٥َ ٜا ا َِ ٜوازٔی َٔ َاَ ٣و ِب ُس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ُح ُّٞ
ُٔ ٦ِ ٠ج َذ َا ٣یُ ِسع َی رَِٔا َو َة بِ ََ ٦زیِ ٕس ٔ ٦ِ ٠بَىٔي ُّ
أ ِ ٧يطٔ َح ِت ُّ ُط َِ ُٕ ِ٥َ ٝا َصٔ٥يئّا َُ ٜط َّ
اٜص َضا َزةُ یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ َ ٢َ ٝلَک
َفم ٔ َی بٔ َس ِض َِٕ ٢ک َ َ
َر ِح َٝطُ َ ُ
َو َّأ ٜذی َنّ ُِس َُ ٠ح َّٕ ١س ب ٔ َي ٔسظ ٔإ ٔ ََّّ ٧
اٜص َِ َٝ ١ة ََ ٜت َِ ٝتض ٔ ُِ َوَِ ٝيطٔ ّ َ ٤ارا أَ َخ َذ َصا ٔ ٦ِ ٠ا ِ٥َ ٍَ ٜائ ٔٔ ٢یَ ِو ََ ٣خ ِيب َ َْ ُ ٢َِ ٜت ٔع ِب َضا ا َِٕ ١َ ٜا َٔ َُٔ ٢ا َََِّ ٟز ٔ ًَ
َش َا٘ي ِ ٔن َِ َٕا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َظ ِب ُت یَ ِو ََ ٣خ ِيب َ َْ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
اُ ٥َّ ٜ
َّشا ٕک أَ ِو ٔ َ
اس َِ َحا َِ َر ُج ْ ٞبٔ ٔ َ
َشاکَا َٔ٤ ٦ِ ٠ٔ ٧ارٕ
َش ْ
اک َٔ٤ ٦ِ ٠ارٕ أَ ِو ٔ َ
َٔ

اوباطرہ ،انب فبہ ،امکل نب اسن ،وثر نب زدی دیلی ،اسمل ایب ،ثی ومیل انب عیطم ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ,ہبیتق نب دیعس،
دبعازعلسی ،انب دمحم ،وثر ،اوب،ثی ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس
ےک اسھت ریبخ یک رطػ ےلکن وت اہلل اعتیل ےن ںیمہ حتف اطع رفامیئ وت مہ ےن وسان افر اچدنی ںیہن ہکلب اابسب اانج افر ڑپکا فریغہ امؽ
تمینغ ںیم ےس ایل رھپ مہ فادی یک رطػ پ ے ،اس زغفہ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ا ک الغؾ اھت ےسج ہلیبق
ت ےک ا ک لدیم رافہع نب زدی ےن شیپ ایک اھت رھپ مہفادی ںیم ارتے وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک الغؾ
ذجاؾ ےک ینب ضی ی
لپیلصاہللہیلعفل ہفملساکاسامؿوھکےنلاگلایسدفراؿاےسا کریتاگلافراسےسفہ رمایگ،مہےناہکاےاہللےکروسؽیلص
اہللہیلعفل ہفملساسےک  ےئاہشدتابمرک وہ ،ہ نسرکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایرہسگںیہناس ذاتیکمسق سج
ےکہضبق ںیمدمحم یلصاہللہیلعفل ہفملسیکاجؿےہوج اچدراسےک ہصح ںیمںیہن یھتفیہاچدراس ےکافرپ ہلعشیک وصرت ںیم
لجریہےہ ہنسرکبسوخػزدہوہےئگا کلدیما کہمستایدفےمستےلرکلایافرےنہکاگلاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ہےھجمریبخےکدؿگنجےکومعقرپ ےلروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای ہےمستیھبلگےکںی۔
رافی  :اوباطرہ ،انب فبہ ،امکل نب اسن ،وثر نب زدی دیلی ،اسمل ایب ،ثی ومیل انب عیطم ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ,ہبیتق نب
دیعس،دبعازعلسی،انبدمحم،وثر،اوب،ثی،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکوخدیشکرکےنفاالاکرفںیہنوہاگ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ

اسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکوخدیشکرکےنفاالاکرفںیہنوہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شبيہ ،اَحاٗ بِ ٦حبََٝ ،مي ،٧ابوبْکََٝ ،مي ٧بِ ٦حب ،ح١از ب ٦زبيْ ،ححاد ظوآ ،ابوزبيْ،
جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢جٔ١ي ّىا َو َََِ ِ َُٝ ٦مي ََٔ ٧ا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُِ َ ٦
اٜفّ َِي َ ٞبِ ََ ٦و ِ١ز ٕو َّ
بِ َُ ٦زیِ ٕس َو َِ ٦ححَّا ٕد اٜعَّ َّو ٔ
اٜس ِو ٔس َّي أَتَی أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َٟ
آ َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕأَ َُّّ ٧
ک أ ٥َّ ٜي ُّي َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
اَ ٔ ٜ ٧س ِو ٕ
س فٔی ا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝيةٔ َِأبََی ذََ ٔ ٜ
َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َص َِ َٜ ٞ
ک فٔی ح ِٔع َٕ ٦ح ٔعي ٕن َو ََ ٥ِ ٠ى ٕة َٔا َ ٟح ِٔع ْ ٦ک َ َ
 ٞبِ َُ ٦و ِ١ز ٕو َو َصا َج َز ََ ٠ى ُط
اٜفّ َِي ُ
َِخ اهَّللُ ِْ ٔ ٜلَ ِن َعارٔ َِ َ١َّ ٝا َصا َج َز أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی ا ِ١َ ٜسٔی َٔ ٥ة صَا َج َز إَِٔ ٜيطٔ ُّ
ٔ َّٝ ٔ ٜذی ذ َ َ
َفآ ُظ
ات ََ
َر ُج ِْ َٔ ٦ِ ٠ٔ ٞو ٔ٠طٔ َِا ِج َت َو ِوا ا ِ١َ ٜسٔی ََ ٥ة ِ ََ١ز ٔ َؿ َِ َحز ٔ ًَ َِأ َ َخ َذ َ٠صَ أ ٔ َغ َُ ٜط َِ َٕ َف َي ب ٔ َضا بَ َزا ٔج َ١طُ َِصَ َد َب ِت َی َسا ُظ َحًَّي ََ ٠
ََف لٔی بٔض ٔ ِح َزت ٔی إلٔ َی
ک َربُّ َ
َفآ ُظ َو َص ِي َئ ُت ُط َح َس َْ ٥ة َو َرآ ُظ ُِّ ٍَ ٠ف ّيا َی َسیِطٔ َِ َٕا َُ َٜ ٟط َ٠ا َظ ََ ٥ي ب ٔ َ
اٜفّ َِي ُ
ُّ
ک َِ َٕا ََ َ ٌ ٟ
 ٞبِ َُ ٦و ِ١ز ٕو فٔی َ٥َ ٠ا ٔ٠طٔ َ َ
ٞ
ک َٔا َٔٔ ٟي َ ٞلٔی  ٦َِ ٜنُ ِعٔٝحَ َٔ ٥ِ ٠
َ٤ب ٔ ِّيطٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ٠َ ٟا لٔی أَ َرا َک ُِّ ٍَ ٠ف ّيا یَ َسیِ َ
اٜفّ َِي ُ
ک َ٠ا أَِ َِس ِس َت َِ َٕعَّ َضا ُّ

َول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٢َ ٝ
َِف
اُ ٜٝض ََّ ٢وَ ٔ ٜي َسیِطٔ َِاٌ ٔ ِ

اوبرکبنبایبہیبش،ااحسؼنبرحب،امیلسؿ،اوبرکب،امیلسؿنبرحب،امحدنبزریب،اجحجوصاػ،اوبزریب،اجربریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک رضحت لیفط نب رمعف ادلفیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم لےئ افر رعض ایک
اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ا ک وبضمط ہعلق افر افحیتظ اقمؾ یک رضفرت ےہ؟
رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہکرضحتلیفطریضاہللاعتٰیلہنعےک اپسزامہناجتیلہںیمدفساکا کہعلقاھت،یبنیلص
اہللہیلعفل ہفملسےناس ےسااکنررفامدایویکہکن ہاعسدتاہللاعتیلےنااصنرےک ےئدقمررکدییھتسپ بجیبنیلصاہللہیلع
فل ہ فملس رجہت رکےک دمہنی ونمرہ رشتفی ےل لےئ وت رضحت لیفط ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب اینپ وقؾ ےک ا ک لدیم ےک اسھت
رجہت رکےک دمہنی ونمرہ لےئگ وت رضحت لیفط ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک اسیھت دمہنی یک لب وہا ےک وماقف ہن وہےن یک فہج ےس امیبر
وہایگ بج امیبری دح ےس ڑبھ یئگ ربداتش ےک اقلب ہن ریہ وت اس ےن اےنپ ریت ےک لھپ ےس اےنپ اہوھتں یک اویلگنں ےک وجڑ اکٹ
دےئ سج یک فہج ےس اہوھتں ےس وخؿ ےنہب اگل افر اس ےک  ےجیت ںیم فہ رم ایگ ،رضحت لیفط نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےس

وخاب ںیم داھکی وت ایھچ احتل ںیم ےھت رگم اس ےکاہھت ڈےکھ وہےئ ےھت اوہنں ےن وپاھچ ہک اہمترے رب ےن اہمترےاسھت ایک
اعمہلم ایک اس ےن اہک ہک اہلل اعتیل ےن ےھجم اےنپ یبن یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےک اسھت رجہت یک ربتک ےساعمػرکدای ےہ رھپ اس
ےس وپاھچ ہک وت ےن اےنپ اہوھتں وک اپھچ راھک ےہ وتاس ےن اہکہک ھجم ےس ہہک دایایگ ےہ ہک وت ےناس وک وخد اگبڑا ےہ مہ اےس درتس
ںیہن رکںی ےگ رضحت لیفط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  ہ وخاب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایبؿ ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےناسےک ےئداعرفامیئہکاےاہللاسےکاہوھتںیکیھبرفغمترفام۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبش،ااحسؼنبرحب،امیلسؿ،اوبرکب،امیلسؿنبرحب،امحدنبزریب،اجحجوصاػ،اوبزریب،اجربریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقبایقتمیکاسوہاےکایبؿںیمہکسجےکارثےسرہفہلدیمرماجےئاگسجےکدؽؾ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
رقبایقتمیکاسوہاےکایبؿںیمہکسجےکارثےسرہفہلدیمرماجےئاگسجےکدؽںیموھتڑااساامیؿیھبوہاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 312

راوی  :اح١س ب ٦وبسہ ؼيي ،وبساٜىزیز ب٠ ٦ح١س ،ابوو١ٕٝہ ،ظّوا ٧بَٝ ٦ي ،٢وبساهَّلل ب١َٝ ٦ا ،٧ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِب َس َة َّ
َفو ٔ ُّی َٔا َِل َح َّسثَ َ٥ا َظّ َِوا ُ ٧بِ َُِ َُٝ ٦ي َٕ ٢و َِ ٦و ِبسٔ
اٜؽي ُِّّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َوأَبُو َو َِ ١َ َٕ ٝة ا ِِ َ ٜ
اَ ٧و ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧اهَّللَ یَ ِب َى ُث رٔی ّحا ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜي َ ٦ٔ ١أَ ِٜي َ َن
اهَّللٔ بِ َٔ ١َِ ََٝ ٦

ٔ ٦ِ ٠ا ِٔ َ ٜ
َحیز ِٔ َََل َت َس ًُ أَ َح ّسا فٔی َِٔٝبٔطٔ َٔا َ ٟأَبُو َو َِ ١َ َٕ ٝة ِٔ ٠ث َٕا َُ ٟح َّب ٕة و َٔا ََ ٟو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ ِٔ ٠ث َٕا ُ ٟذ ََّرة ٕ ٔ ٦ِ ٠إ ٔ َی١ا ٕ ٧إ ٔ َِّل َٔ َب َؽ ِتطُ

ادمح نب دبعہ یبض ،دبعازعلسی نب دمحم،اوبہمقلع ،وفصاؿ نب میلس ،دبعاہلل نب املسؿ ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل نمی یک رطػ ےس ا ک ایسی وہا الچےئ اگ وج رمشی ےس یھب زایدہ رنؾ وہیگ

سجےکدؽںیموھتڑااساامیؿیھبوہاگاسوکںیہنوھچڑےیگینعیاسیکرفحضبقرکےلیگ،رضحتہمقلعریضاہللاعتٰیلہنع
یکرفاتیےک قبقمرہفہلدیمرماجےئاگسجےکدؽںیمذرہرباربیھباامیؿوہاگ۔
رافی  :ادمحنبدبعہیبض،دبعازعلسینبدمحم،اوبہمقلع،وفصاؿنبمیلس،دبعاہللنباملسؿ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونتفںےکاظرہوہےنےسےلہپکیناامعؽیکرطػوتمہجوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
ونتفںےکاظرہوہےنےسےلہپکیناامعؽیکرطػوتمہجوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ ،اب ٦ححز اَ١ىي ٞب ٦جىَف ،اب ٦ایوب ،وَلء ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َٔ ٞا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة َوابِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
وب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َف َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
ا َِ ٜى ََل ُِ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟبَاز ٔ ُروا بٔالِ َ ِو َ١ا ِٔٔ ٟت َ ّ٥ا َٕ٘ ٔ َف ٔي َّ
اِ ٜٝي ٔ ٞا ِ١ُ ٜمِ ٢ٔ ٔ ٝ
اٜسَ ِ ٤يا
ي ُِعبٔحُ اَّ ٜز ُج ُ
اَفا یَبٔي ُي زٔی َُ ٥ط بٔ َى َزؿٕ ُّٔ ٦ِ ٠
اَفا أَ ِو یُ ِٔ ١سي ُِ ٠ؤ ٔ٥ّ ٠ا َوي ُِعبٔحُ ک َ ٔ ّ
ِ ٠ُ ٞؤ ٔ٥ّ ٠ا َویُ ِٔ ١سي ک َ ٔ ّ

ییحی نباویب،ہبیتق،انب رجح اامسلیعنبرفعج،انباویب،العء،اوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽ اہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایہکاؿونتفںےکاظرہوہےنےسےلہپدلجدلجکیناامعؽرکولوجادنریھیراتیکرطحاھچاجںیئےگ
حبصلدیماامیؿفاالوہاگافراشؾوکاکرفایاشؾوکاامیؿفاالوہاگافرحبصاکرفافردوینیعفنیکاخرطاانپدنی چیڈاےلاگ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق،انبرجحالیعمسنبرفعج،انباویب،العء،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومنمےکاسوخػےکایبؿںیمہکاسےکاامعؽاضعئہنوہاجںیئ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
ومنمےکاسوخػےکایبؿںیمہکاسےکاامعؽاضعئہنوہاجںیئ

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حس ٦ب٠ ٦وسي ،ح١از ب١َٝ ٦ہ ،ثابت ب٥انی ،ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وسي َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت ا ِٜب ُ َ٥ان ٔ ِّی َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ َُ ٠ُ ٦
ی ٦آ َُ٥٠وا ِلَ َتزِ َِ ُىوا أَ ِظ َوا َتَِ ِ ٢ِ ُٙو َٗ َظ ِو ٔ
آِخ ِاْلیَةٔ َجََ ٝس ثَاب ٔ ُت بِ ُ٦
أََّ٤طُ َٔا َ١َّ َٜ ٟا َ٤زََِ ٜت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة یَا أَ ُّی َضا َّأ ٜذ َ
ت أ ٥َّ ٜي ِّي إلٔ َی ٔ ٔ
َٔ ِي ٕس فٔی بَ ِيتٔطٔ َو َٔا َ ٟأََ٤ا ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا٥َّ ٜارٔ َوا ِحت ََب َس َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝسأ َ َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ََ ِى َس بِ ََ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َِ َٕا ََ ٟیا أَبَا َو ِ١ز ٕو َ٠ا َشأ ِ ُ ٧ثَاب ٔ ٕت ِ
اش َتکَی َٔا َِ ََ ٟى ْس إُٔ َّ ٤ط ََ ٜحارٔی َو َ٠ا َوُ ١ِ ٔ ٝت َُ ٜط بٔصَ َِ ٙوی َٔا ََِ ٟأ َ َتا ُظ ََ ِى ْس

َک َُ ٜط َٔ ِو ََ ٟر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟثَاب ٔ ْت أ ُِ٤زَِٔ ٜت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َو َِ َٕ ٜس َو١ِ ٔ ٝت ُِ ٢أَنِّی ٔ ٦ِ ٠أَ ِر َِ ٔىَ ٢ِ ُٙظ ِو ّتا َول َی
ِ ََذ َ َ
َّ َ
َّ
ک ََ ِى ْس ٔ ٥َّ ٜٝٔي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َک ذََ ٔ ٜ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََِ ٢َ ٝأَ٤ا ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا٥َّ ٜارٔ ِ ََذ َ َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبَ ِ ٞص َُو ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة
اوبرکب نب ایب ہبیش ،نسح نب ومیس ،امحد نب ہملس ،اثتب انبین ،اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک بج  ہ لتی رکہمی
انزؽوہیئاےاامیؿفاول!اینپلفازوکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیک لفازرپدنلبہنرکفںیہکاہمترےاامعؽربابدوہاجںیئافرمتوک رب
یھبہنوہوترضحتاثتبنبسیقریضاہللاعتٰیلہنعاےنپرھگیہںیمھٹیبےئگافرےنھجمسےگلہکںیمدفزیخوہںافریبنیلصاہللہیلع
فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض ہن وہےئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رضحت دعس نب اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ اے
اوبرمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع! اثتب اک ایک احؽ ےہ ایک فہ امیبر وہ ےئگ؟ رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک فہ ریمے
اسمہےئںیافرےھجماؿےک امیبروہےناکملعںیہن،رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع رضحتاثتبریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسلےئ
افرروسؽاہللیلصاہللہیلع فملسےکوپےنھچاکذرکایک وت رضحتاثتبےنرفامایہک  ہلتیانزؽوہیئگافرمتاجےتن وہہکریمیلفاز
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےکاسےنم مت بس ےس زایدہ دنلب وہیت ےہ سپ ںیم دفزیخ وہں رضحت دعس ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

فملسےساساکذرکایکوتروسؽاہللیلصاہللہیلعےنرفامایفہوتیتنجںی۔(دفزیخںیہن)
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نسحنبومیس،امحدنبہملس،اثتبانبین،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ومنمےکاسوخػےکایبؿںیمہکاسےکاامعؽاضعئہنوہاجںیئ

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی ٔ :ف ٦ب ٦نسيْ ،جىَف بََٝ ٦مي ،٧ثابت ،ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

س
ا ٧ثَاب ٔ ُت بِ ُِ َٔ ٦ي ٔس بِ َٔ ٦ش َّ١ا ٕ
َف بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧ح َّسث َ َ٥ا ثَاب ٔ ْت َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َ ٟک َ َ
َح َّسثَ َ٥ا َٔ َف ُ ٦بِ ُ ٦نُ َسيِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا َج ِى َ ُ
َک ََ ِى ٔس بِ َٔ ٠ُ ٦ىاذ ٕ
َخ ٔف َ
يِ الِ َ ِن َعارٔ َِ َ١َّ ٝا َ٤زََِ ٜت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة ب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔ َح َّ١از ٕ َوَِ ٜي َس فٔی َحسٔیثٔطٔ ذ ٔ ِ ُ
نطقنبریسن،رفعج نبامیلسؿ ،اثتب،اسن نب امکل ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکرضحتاثتب نبسیق ریضاہللاعتٰیل
ہنع نب امشس ااصنر ےک بیطخ ےھت رھپ بج  ہ لتی انزؽ وہیئ ابیق دحثی امحد یک دحثی یک رطح ےہ نکیل اس ںیم رضحت دعس
نباعمذاکذرکںیہن۔
رافی  :نطقنبریسن،رفعجنبامیلسؿ،اثتب،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ومنمےکاسوخػےکایبؿںیمہکاسےکاامعؽاضعئہنوہاجںیئ

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :اح١س بَ ٦ىيس ب ٦ظْخ زارمی ،حباََٝ ،٧مي ٧بٍ٠ ٦يْہ ،ثابت ،ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْخ َّ
اٜسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َحبَّا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا َ١َّ َٜ ٟا
َح َّسثَٔ٥يطٔ أَ ِح َُ ١س بِ ََُ ٦ىٔي ٔس بِ َٔ ٦ظ ِ ٕ
َ٤زََِ ٜت ِلَ َت ِز َِ ُىوا أَ ِظ َوا َتَِ ِ ٢ِ ُٙو َٗ َظ ِو ٔ
َک ََ ِى َس بِ ََ ٠ُ ٦ىاذ ٕفٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ
ت أ ٥َّ ٜي ِّي َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ

ادمح نب دیعس نب رخص داریم ،ةحؿ ،امیلسؿ نب ریغمہ ،اثتب ،اسن نب امکل ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج  ہ لتی
رکہمیانزؽوہیئاےاامیؿفاولاینپلفازفںوک یبن یلصاہللہیلعفل ہفملسیکلفاز رپدنلب ہنرکفافردحثیابمرہکںیم رضحت دعس
نباعمذریضاہللاعتٰیلہنعاکذرکںیہن۔
رافی  :ادمحنبدیعسنبرخصداریم،ةحؿ،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ومنمےکاسوخػےکایبؿںیمہکاسےکاامعؽاضعئہنوہاجںیئ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 317

راوی  :ہزی ٢ب ٦وبساِلولی اَسی٠ ،ىت١ز بََٝ ٦مي ،٧ا٤س

َک َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا َ١َّ َٜ ٟا
َح َّسثَ َ٥ا ص َُزیِ ُ ٢بِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی الِ َ ََس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا ا ِِ ١ُ ٜى َتٔ١زُ بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََٔ ٧ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبٔی َی ِذ ُ ُ
َک ََ ِى َس بِ ََ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َو َزا َز َِ٥َّ ُٙا َ َ ٤زا ُظ یَ ِ١شٔي بَي ِ َن أَلِ ُضزَٔ٤ا َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞأَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّ٥ةٔ
َ٤زََِ ٜت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َوا ِٔ َت َّغ ا َِ ٜحس َ
ٔیث َو ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ

رہمی نب دبعاالیلع ادسی ،رمتعم نب امیلسؿ ،اسن ےس رفاتی ےہہک بج  ہلتی رکہمی انزؽوہیئ افر رضحت دعس نباعمذ ریض
اہللاعتٰیلہنعاکاسدحثیںیمیھبذرکںیہنرصػاانتزادئےہہکرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکمہرضحتاثتب
نبسیقریضاہللاعتٰیلہنعوکاےنپدرایمؿاپرک ہےتھجمسےھتہکامہرےدرایمؿا کیتنجلدیملچراہےہ۔
رافی  :رہمینبدبعاالیلعادسی،رمتعمنبامیلسؿ،اسن

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

اسابتےکایبؿںیمہکایکزامہناجتیلہںیمےئکےئگاامعؽرپوماذخہوہاگ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکایکزامہناجتیلہںیمےئکےئگاامعؽرپوماذخہوہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 318

راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،جزیز٥٠ ،عور ،ابی وائ ،ٞوبساهَّلل ب٠ ٦سىوز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اس َ ٔ ٜز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا ُو ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔ ٞو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََٔ ٟا َ ٟأُْ َ ٤

َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أََ ُ ٤ؤا َخ ُذ ب ٔ َ١ا َو٥َ ِٝ ٔ١ا فٔی ا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝي ٔة َٔا َ ٟأَ َّ٠ا َ ٦ِ ٠أَ ِح َس َ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ٔ ٦ف ٔی ِاْل ٔ َِ ََلَََ ِ ٔ ٣ل یُ َؤا َخ ُذ ب ٔ َضا َو َ٦ِ ٠
أَ ََا َِ أُخ َٔذ بٔ َى َٔٝ١طٔ فٔی ا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝي ٔة َو ِاْل ٔ َِ ََلٔ ٣
امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،ایبفالئ،دبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکھچکولگروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسیکدختمںیماحرضوہرکرعضرکےنےگلہکاہلل ےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسایکمہےساؿاامعؽرپوماذخہوہاگوجمہ
ےساجتیلہےکزامےنںیمرسزدوہےئلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکمتںیمےسسجےنےچسدؽےساالسؾوبقؽرکایلوت
اساکوماذخہںیہنوہاگافرسجےنےچسدؽےساالسؾوبقؽہنایکہکلب  رہرہناملسؿافرابیمںیماکرفوتاسےسدفراجتیلہافردفر
االسؾدفونںےکاامعؽےکابرےںیموماذخہوہاگ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،ایبفالئ،دبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکایکزامہناجتیلہںیمےئکےئگاامعؽرپوماذخہوہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 319

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ابی و٘يي ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ۔ و٘يي ،او١ض ابووائ ،ٞوبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َّ
اُِ ّٜٝن َٜطُ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو َو٘ٔي ْي ح و َح َّسث َ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔ ٞو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َ٥َ ِٝ ُٔ ٟا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أََ ُ ٤ؤا َخ ُذ ب ٔ َ١ا َو٥َ ِٝ ٔ١ا فٔی ا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝيةٔ َٔا َ ٦ِ ٠َ ٟأَ ِح َس َ ٦فٔی ِاْل ٔ َِ ََلٔ ٣

ِخ
 ٢َِ ٜیُ َؤا َخ ِذ ب ٔ َ١ا َو َٞ ٔ١فٔی ا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝي ٔة َو َ ٦ِ ٠أَ ََا َِ فٔی ِاْل ٔ َِ ََلٔ ٣أُخ َٔذ بٔالِ َ َّو َٔ ٟو ِاْل ٔ ٔ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایبفعیک،اوبرکبنبایبہبیش۔فعیک،اشمعاوبفالئ،دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکمہےنرعض
ایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسایکمہ ےس اجتیلہےکزامہنںیمےیکےئگ اامعؽےکابرےںیموماذخہ وہاگلپ یلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامای ہکسجےنےچسدؽےساالسؾوبقؽایکاسےساجتیلہفاےلاامعؽےکابرےںیمابزرپسںیہنوہیگ
افرسجےنےچسدؽےساالسؾوبقؽہنایکرصػدالھکفےےک ےئوبقؽایکاسےسزامہناجتیلہافرزامہناالسؾدفونںاامعؽےک
ابرےںیمابزرپسوہیگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایبفعیک،اوبرکبنبایبہبیش۔فعیک،اشمعاوبفالئ،دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکایکزامہناجتیلہںیمےئکےئگاامعؽرپوماذخہوہاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 320

راوی ٥٠ :حاب ب ٦حارث ت١يِم ،ولی ب٠ ٦سہز ،او١ض

َّ
يِم أَ ِخب َ ََْ٤ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط
َح َّسثَ َ٥ا َٔ ٥ِ ٠ح ُ
اب بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث اٜتُّ ٔ ٔ١
اجنمبنباحرثیمیمت،یلعنبرہسم،اشمع،ا کدفرسیدنسےسیھبایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔

رافی  :اجنمبنباحرثیمیمت،یلعنبرہسم،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکاالسؾافرجحافررجہتےلہپانگوہںوکاٹمدےتیںی...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاالسؾافرجحافررجہتےلہپانگوہںوکاٹمدےتیںی

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 321

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي و٥زی ،ابو٠ى ،٦اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،ابوواظ ،٢اب٠ ٦ثىي ،ؼحاک ،ابوواظ ،٢حيوة بَ ٦شیح ،یزیس
ب ٦ابی حبيِ ،اب ٦ش١اَہ٘ ، ،ہ ہ ٢و١زو ب ٦اٜىاػ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اظ َٕ ٢و َّ
اُِ ّٜٝن ِٔلبِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي ا َِ ٜى َ٥ز ٔ ُّی َوأَبُو َِ ٠ى ٕ ٦اَّ ٜز َٔاش ُّٔي َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦أَب ٔی َو ٔ

َح َّسثَ َ٥ا َّ
اَ َة ا ِِ ١َ ٜضز ٔ ِّی
اٜؽحَّا ُک َي ِىىٔي أَبَا َو ٔ
َشیِ ٕح َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َیزٔی ُس بِ ُ ٦أَبٔی َحب ٔيِٕ َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش ََ ١
اظ َٕٔ ٢ا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا َح ِي َوةُ بِ َُ ُ ٦
اػ َوص َُو فٔی َ َٔيا َٔ ٔة ا ِِ ١َ ٜو ٔ
ت ِ ََبکَی ـَو ٔ ّیَل َو َح َّو ََ ٟو ِج َض ُط إلٔ َی ا ِٜحٔ َسارٔ َِ َح َى َ ٞابُِ ُ٥ط َي ُٕو ُ ٟیَا أَبَ َتا ُظ أَ َ٠ا
َّضَ٤ا َو َِ ١زو بِ َ ٦ا َِ ٜى ٔ
َٔا ََ ٟح َ ِ

َّ
َّ
َّش َک َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ ََ ٙذا َٔا ََِ ٟأَٔ َِب َ ٞب ٔ َو ِجضٔطٔ
َّش َک َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ ََ ٙذا أَ َ٠ا َب َ
َب َ

َِ َٕا َ ٟإ ٔ َّ ٧أَِ َِؽ َ٠َ ٞا نُى ُّٔس َش َضا َزةُ أَ ِِ ٧لَ إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوأَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ إنِّٔی ُ٘ ُِ ٥ت َول َی أَـ ِ َبا ٕٗ ثَ ََل ٕث َِ َٕ ٜس َرأَیِ ُتىٔي َو َ٠ا
وِ َٔ ٧س ا َِ َت ُِ ٥ِ َٙ١ت ُٔ ٥ِ ٠ط َِ َٕ َت ُِ ٝت ُط ََِِ ٝو ُُّ ٠ت َول َی
أَ َح ْس أَ َش َّس بُ ٍِ ّؽا َ ٔ ٜز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠ٔ ٢َ ٝىِّي َو َِل أَ َح َِّ إلٔ َ َّی أَ ِ ٧أَ ُ٘ َ
ِک ا َِ ٜحا َٔ ٟلُ ٥ِ ُٙت ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا٥َّ ٜارٔ َِ َ١َّ ٝا َج َى َ ٞاهَّللُ ِاْل ٔ َِ ََل َ ٣فٔی َٔ ِٔ ٝيي أَ َت ِي ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّ ِٝ ُٕ َِ ٢َ ٝت ا ِب ُس ِق
تَٔ ٝ
َک یَا َو ِ١زُو َٔا َُِ ُٝٔ ٟت أَ َر ِز ُت أَ ِ ٧أَ ِشََّْ َٔك َٔا ََ ٟت ِصََّْ ُٔك ب ٔ َ١اذَا
ک ِ ََب َس َق یَٔ١ي َُ ٥ط َٔا ََ َٕ َِ ٟب ِؽ ُت َیسٔی َٔا َ٠َ ٟا َ ٜ
ک ِ َِْلُبَاي ٔ ِى َ
َیٔ١ي ََ ٥

اِ َٔ ٧بَ ٔ ٝضا َوأَ َّ ٧ا َِ ٜح َّخ َی ِضس ُٔ٠َ ٣ا
اِ َٔ ٧ب َُ ٝط َوأَ َّ ٧ا ِٜض ٔ ِح َز َة َت ِضس ُٔ٠َ ٣ا ک َ َ
َف لٔی َٔا َ ٟأَ َ٠ا َوَ ١ِ ٔ ٝت أَ َِّ ٧اْل ٔ َِ ََل َ ٣یَ ِضس ُٔ٠َ ٣ا ک َ َ
ُُِٔ ٝت أَ ُِ ٧ي ٍِ َ َ
ٔيٖ أَ ِ ٧أَ َِْ ٠لَ
ا ٧أَ َح ْس أَ َح َِّ إلٔ َ َّی َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َِل أَ َج َّ ٞفٔی َو ِيىٔي ُٔ ٥ِ ٠ط َو َ٠ا ُ٘ ُِ ٥ت أُـ ُ
اِ َٔ ٧ب َُ ٝط َو َ٠ا ک َ َ
کَ َ
ِک ا َِ ٜحا ََٔ ٜ ٟز َج ِو ُت أَ ِ٧
َو ِيى َ َّي ُٔ ٥ِ ٠ط إ ٔ ِج ََل ِّل َُ ٜط َوَِ ٜو َُئُِٔ ٝت أَ ِ ٧أَ ٔظ َّطُ َ٠ا أَـ َ ِٕ ُت ٔلَنِّی  ٢َِ ٜأَ ُ٘ ِ ٦أَ َِْ ٠لُ َو ِيى َ َّي ٔ٥ِ ٠طُ َوَِ ٜو ُُّ ٠ت َول َی تَٔ ٝ

و ٦ِ ٠ٔ ٧أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة ث ُ ََّ ٢ؤٜي َ٥ا أَ ِش َيا َِ َ٠ا أَ ِزرٔی َ٠ا َحالٔی ِ َٔيضا َِإٔذَا أََ٤ا ُُّ ٠ت ِ َََل َت ِع َح ِبىٔي َ٤ائ ٔ َح ْة َو َِل ْ َ ٤ار َِإٔذَا َز َِ ِ٥ت ُُ١ونٔی
أَ ُ٘ َ
ور َو ُي ِٕ َس ُِ َٜ ٢ح َُ ١ضا َحًَّي أَ َِ َتأَِ ٔ ٤س بَٔ ٢ِ ُٙوأَِ٤م َُز َ٠اذَا أ ُ َرا ٔج ُي
َح َجز ُ ْ
ي١وا َح ِو ََٔ ٟبِْ ٔی َٔ ِس َر َ٠ا تُ ُِ َ ٥
اب َش ًّ٥ا ث ُ َّ ٢أَٔ ٔ ُ
ِ َُص ُّ٥وا َول َ َّی اَ َْ َُّّٜ
بٔطٔ ُر َُ ََ ٞربِّی
دمحمنبینثمزنعی،اوبنعم،ااحسؼنبوصنمر،اوباعمص،انبینثم،احضک،اوباعمص،ویحةنبیرحی،سیدینبایب ،بی،انبامشہس،،ہک
مہرمعفنبااعلصریضاہللاعتٰیلہنعیکدختمںیماحرضوہےئبجفہرمضاوملتںیمالتبمےھتفہتہبدریکترفےترےہافر
رہچہ ابمرک دویار یک رطػ ریھپ ایل اؿ ےک ےٹیب اؿ ےس ہہک رےہ ےھت ہک اے ااب اجؿ ریض اہلل ہنع ویکں رف رےہ ںی ایک اہلل ےک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ اشبرت ںیہن انسیئ؟ رضحت رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل
ہنعادرھ وتمہجوہےئافررفامایہکامہرےزند کبسےسالضفلاسابتیکوگایہدانیےہہکاہللاعتیلےکوساےئوکیئوبعمد
ںیہنافردمحمیلصاہللہیلعفملساہللےکروسؽںیافرھجمرپنیتدفرسگرےںیا کدفروتفہےہوجمتےنداھکیہکریمےزند ک
اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس زایدہ وکیئ وغبمض ںیہن اھت افر ےھجم  ہ بس ےس زایدہ  دنس اھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسرپاقوباپرکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکلتقرکدفںارگریمیومتاساحتلںیملاجیتوتںیمدفزیخوہاترھپبجاہللےن
ریمےدؽںیماالسؾیکتبحمڈا یلوتںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیمرعضایکہکاےاہللےکروسؽیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس! اانپ داایں اہھت ڑباھںیئ اتہک ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اہھت رپ تعیب رکفں ،لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےن رفامای اے رمعف ایک ابت ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک ا ک یرط ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک یرط ےہ؟ ںیم
ےن رعض ایک ہک  ہ یرط ہک ایک ریمے ےلھچپ انگہ اعمػ رک دےیئ اجںیئ ےگ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے رمعف ایک وت
ںیہن اجاتن ہک االسؾ الےن ےس اس ےک سگہتش اسرے انگہ اعمػ رک دےیئ اجےت ںی افر رجہت ےس اس ےک اسرے ذگہتش افر جح
رکےن ےس یھب اس ےک ذگہتش اسرے انگہ اعمػ رک دےیئ اجےت ںی؟ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ڑبھ رک ےھجم یسک
ےس تبحمںیہن یھتافرہن یہ ریمیرظنںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےسزایدہ یسک اکاقمؾ اھت افر لپ یلصاہلل ہیلعفل ہفملسیک
تمظعیکفہجےسھجمںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرھبوپراگنہےسدےنھکییکتکسہنیھتافرارگوکیئھجمےسلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسیکوصرتابمرکےکقلعتموپےتھچوتںیمایبؿںیہنرکاتکسویکہکنںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکوبہجتمظعفالجؽ
دھکی ہن اکس ،ارگ اس احؽ ںیم ریمی ومتلاجیت وت ےھجم یتنج وہےن یک ادیم یھت رھپ اس ےک دعب ںیمہ ھچک ذہم دارایں دی ںیئگ اب
ےھجمہتپںیہنہکریماایکاحؽوہاگسپبجریماااقتنؽوہ اجےئوتریمےانجزےےکاسھتہنوکیئرفےنفایلوہافرہنلگوہبج
متےھجمدنفرکدفوتھجمرپیٹمڈاؽدانیاسےکدعبریمیربقےکاردرگداینتدریرہھٹانینتجدریںیمافٹنذ حرکےکاساک وگتش

میسقت ایک اجات ےہ اتہک اہمترے رقب ےس ےھجم اسن احلص وہ افر ںیم دھکی ولں ہک ںیم اےنپ رب ےک رفںوتں وک ایک وجاب داتی
وہں۔
رافی  :دمحمنبینثم زنعی،اوبنعم،ااحسؼ نبوصنمر،اوباعمص،انب ینثم،احضک ،اوباعمص،ویحة نبیرحی،سیدینب ایب ،بی،انب
امشہس،،ہکمہرمعفنبااعلصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاالسؾافرجحافررجہتےلہپانگوہںوکاٹمدےتیںی

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ٢ب٠ ٦ي١و ،٧ابزاہي ٢ب ٦زی٥ار ،ابزاہي ،٢ححاد ،ب٠ ٦ح١س ،اب ٦جزیخ ،يىلی ب٠ ٦سَ ،٢ٝىيس ب٦
جبيْ ،اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات ٔٔ ٢بِ ِٔ ٠َ ٦ي ُ١و َٕ ٧وإٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ ُ ٦زٔی َ٥ا ٕر َو َّ
َّاد َوص َُو ابِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦ابِ ٔ٦
اُِ ّٜٝن ْٔلٔبِ َزاص َٔيَ َٔ ٢اِل َح َّسثَ َ٥ا َحح ْ
اَّٜش ٔک َٔ َتُٝوا
ُج َزیِ ٕخ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َي ِىل َی بِ ُِ ٠ُ ٦س ٢ٕ ٔ ٝأَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي ََى َ
ٔيس بِ َُ ٦ج َبي ِْ ٕیُ َح ِّس ُث َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س أَ َّّ َ ٤ ٧
اَا ٔ ٦ِ ٠أَصِ ِٔ ِّ ٞ
َِأ َ ِ٘ثَُْوا َو َزِ َ ٤وا َِأ َ ِ٘ثَُْوا ث ُ َّ ٢أَ َت ِوا َُ ٠ح َّّ ١سا َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاُٜوا إ ٔ ََّّ ٧أ ٜذی َت ُٕو َُ ٟو َت ِسوُو ََ ٜح َس َْ ٦و َِ ٜو تُ ِدبَُْٔ٤ا أَ َّ١َ ٔ ٜ ٧ا
ُوَ ٧و َ٦ِ ٠
َو٥َ ِٝ ٔ١ا َ٘ َّّ َار ّة َِ َ٥زَ ََ ٟو َّأ ٜذ َ
و ٧اَِ ّ٥َّ ٜس َّأًٜي َِح ََّ ٣اهَّللُ إ ٔ َِّل بٔا َِ ٜح ِّٖ َو َِل یَزَِ ٤
آِخ َو َِل َي ِٕ ُتَ ُٝ
یَِ ٦ل یَ ِسوُ َ
وَ ٠َ ٧ي اهَّللٔ إ ٔ َّ ٜضا َ َ
َس ُِوا َول َی أَ ِن ُّ ٔسض ٔ َِِ ٢ل َت ِٕ َُ ٥فوا َٔ ٦ِ ٠ر ِح َ١ةٔ اهَّللٔ
ک َی َِٖ ٝأَثَا ّ٠ا َوَ٤زَ َ ٟیَا و َٔباز ٔ َی َّأ ٜذ َ
َيّ َِى ِ ٞذََ ٔ ٜ
ی ٦أَ ِ َ

دمحم نب احمت نب ومیمؿ ،اربامیہ نب دانیر ،اربامیہ ،اجحج ،نب دمحم ،انب رججی ،یلعی نب ملسم ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رشمنیک ںیم ےس ھچک ولوگں ےن تہب ےس لتق ےیک ےھت افر رثکت ےس زان اک ارباکب یھب ایک اھت ،فہ ولگ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماحرضوہرکرعضرکےنےگلہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوجھچکرفامےتںیافر
سجابتیکرطػدوعتدےتیںیفہتہبااھچےہارگلپیلصاہللہیلعفل ہفملس امہرےانگوہںاکافکرہالتبدںیوجمہےنےئک
ںیوتمہناملسؿوہاجںیئ،اسرپ ہلایترکہمیانزؽوہںیئافروجولگاہللےکاسھتیسکافروبعمدیکابعدتںیہنرکےتافرسج

لدیمےکلتقرکےنوکاہللےنرحاؾایکےہاسوکلتقںیہنرکےتاہںرگمقحےکاسھتافرفہزانںیہنرکےتافروجاےسیاکؾرکے
اگ وت زسا ےساس وکاسہقبڑپے اگ وسرة ارفلاقؿ افر  ہلتی انزؽوہیئ اے ریمےدنبف وہنجں ےن اینپ اجونؿ رپ زایدیتیک ےہفہ
اہللیکرتمحےسامویسہنوہں۔
رافی  :دمحم نب احمت نب ومیمؿ ،اربامیہ نب دانیر ،اربامیہ ،اجحج ،نب دمحم ،انب رججی ،یلعی نب ملسم ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االسؾالےنےکدعباکرفےکسگہتشکیناامعؽےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
االسؾالےنےکدعباکرفےکسگہتشکیناامعؽےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 323

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابُ ،عوہ ب ٦زبيْ ،حٙي ٢ب ٦حزا٣

ٔي٢
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْن ٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔأَ ََّ ٧حَ ٙ
َح َّسثَىٔي َ ِ
اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ُ ِ
بِ َ ٦حٔزَا ٕ ٣أَ ِخب َ َْ ُظ أََّ٤طُ َٔا ََ ٔ ٜ ٟز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َرأَیِ َت أ ُ ُّ ٠ورا ُ٘ ُِ ٥ت أَ َت َح َُّ ٥ث ب ٔ َضا فٔی ا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝي ٔة َص ِ ٞلٔی ِ َٔيضا ٔ٦ِ ٠
َش ِي ٕئ َِ َٕا ََٜ ٟطُ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ََِ ١َِ ٝت َول َی َ٠ا أَ َِ ََِ ّٝت َٔ ٦ِ ٠خي ِْ ٕ َواَّ ٜت َح ُُّ ٥ث اَّ ٜت َى ُّب ُس

رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،میکح نب زحاؾ ،ےتہک ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےس رعض ایک ہک ںیم ےن اجتیلہ ےک زامےن ںیم وج کین اکؾ ےئک ایک اؿ ںیم ریمے  ےئ ھچک ارج ےہ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنرفامایمتاالسؾالےئ اؿویکینںرپوجمترکےکچوہ( ،ینعیاؿاکیھبوثاب ےلاگ) ثنحتےکینعمابعتےکںیینعیانگہ ےس
رفنتافرریغاہللیکابعدتےسوتہبرکان۔

رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریب،میکحنبزحاؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
االسؾالےنےکدعباکرفےکسگہتشکیناامعؽےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 324

راوی  :حس ٦حٝوانی ،وبس ب ٦ح١يس ،يىٕوب اب ٦ابزاہي ٢بَ ٦ىس ،ابَ ٦ىس ،ظاٜح ،اب ٦شہابُ ،عوہ ب ٦زبيْ ،حٙي ٢ب٦
حزا ٣رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َوص َُو ابِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس
َح َّسثَ َ٥ا َح َس ْ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔا َ ٟا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو َٔا ََ ٟو ِب ْس َح َّسثَىٔي َي ِى ُٕ ُ
ٔي ٢بِ َ ٦حٔزَا ٕ ٣أَ ِخب َ َْ ُظ أَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٔ ٜ ٟز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔأَ ََّ ٧حَ ٙ
اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ُ ِ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِی َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َرأَیِ َت أ ُ ُّ ٠ورا ُ٘ ُِ ٥ت أَ َت َح َُّ ٥ث ب ٔ َضا فٔی ا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝي ٔة َٔ ٦ِ ٠ظ َس َٔ ٕة أَ ِو َو َتا َٔ ٕة أَ ِو ٔظ َٔ ٝة َرح ٕٔ ٢أَِ َٔيضا

أَ ِج ْز َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ََِ ١َِ ٝت َول َی َ٠ا أَ َِ ََِ ّٝت َٔ ٦ِ ٠خي ِْ ٕ

نسح ولحاین ،دبع نب دیمح ،وقعیب انب اربامیہ نب دعس ،انب دعس ،اصحل ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع،ےتہکںیہکںیمےناہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسےسرعضایکہکاےاہللےکروسؽلپاؿاکومںےکابرےںیم
ایکرفامےتںیہکوجںیمےناجتیلہےکزامےنںیم(ینعیاالسؾالےنےسےلہپ)ا ال دصہقفریخاتایالغؾلزادرکانای رہتشدارفں
ےسااھچولسکرکانےیکےھتاؿاکومںںیمےھجمارج ےلاگ؟روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکمتایسیکینرپاالسؾالےئ
وجمتےلہپرکےکچوہ۔
رافی  :نسحولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبانباربامیہنبدعس،انبدعس،اصحل،انباہشب،رعفہنبزریب،میکحنبزحاؾریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
االسؾالےنےکدعباکرفےکسگہتشکیناامعؽےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 325

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ابو٠ىاویہ ،ہصا ٣بُ ٦عوہ،
حٙي ٢ب ٦حزا٣

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔح و َح َّسثَ َ٥ا

ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦حٔٔ ٙي ٢بِ ٔ ٦حٔزَأَ ٕ ٣ا َُِ ُٝٔ ٟت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ
إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا أَب ُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ُا ٣بِ ُِ ُ ٦
أَ ِش َيا َِ ُ٘ ُِ ٥ت أَِ َِىَ ُٝضا فٔی ا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝي ٔة َٔا َ ٟصٔصَ ْاَ ٣ي ِىىٔي أَ َتب َ َّْ ُر ب ٔ َضا َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ََِ ١َِ ٝت َول َی َ٠ا
َک ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜدي ِْ ٔ ُُِٔ ٝت ِ ََواهَّللٔ َِل أَ َز ًُ َش ِيئّا َظ َِ ٥ى ُت ُط فٔی ا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝي ٔة إ ٔ َِّل ِ ََىُِ ٝت فٔی ِاْل ٔ َِ ََلِ ٠ٔ ٔ ٣ث َٝطُ
أَ َِ ََِ ّٝت َ ٜ
ااحسؼنباربامیہ،دبع نبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ااحسؼنباربامیہ،اوباعمف ہ ،اشہؾنب رعفہ،میکح نبزحاؾ ،ےتہکںیہک
ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دنچ اکؾ اےسی یھب ںی  ںیہن ںیم اجتیلہ ےک زامہن ںیم یھب رکات اھت،
رافی اشہؾ ےتہک ںیہک کیناکؾرکات اھت ،روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامایہک وت اؿ ویکینں رپ االسؾ الای ےہ وج وت ےن االسؾ
الےن ےس ےلہپیک ںی ،ںیم ےن رعض ایک اہللیک مسق ںیم اؿ ویکینں وک ںیہن وھچڑفں اگ وج ںیم اجتیلہ ےک زامہن ںیمرکات اھت افر زامہن
االسؾںیمیھبایسرطحکیناکؾرکاتروہںاگ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ااحسؼنباربامیہ،اوباعمف ہ،اشہؾنبرعفہ،میکحنبزحاؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
االسؾالےنےکدعباکرفےکسگہتشکیناامعؽےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 326

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ہصا ٣بُ ٦عوہ

ٔي ٢بِ َ ٦حٔزَا ٕ ٣أَ ِو َت َٖ فٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ ََّ ٧حَ ٙ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َو ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦
ا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝيةٔ ٔ٠ائ َ َة َر َٔ َب ٕة َو َح ََ َٞ ١ول َی ٔ٠ائَةٔ َبىٔيْ ٕث ُ َّ ٢أَ ِو َت َٖ فٔی ِاْل ٔ َِ ََل٠ٔ ٔ ٣ائ َ َة َر َٔ َب ٕة َو َح ََ َٞ ١ول َی ٔ٠ائَةٔ َبىٔيْ ٕث ُ َّ ٢أَتَی أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی

َّ
َک ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔض ٔ ِ٢
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اشہؾ نب رعفہ ےس رفاتی رکےت ںی ہک رضحت میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن االسؾ
الےنےسلبقزامہناجتیلہںیموسالغومںوکلزادایکافروسافٹناہللےکرا ےتںیموسارییکاخرطدےیئےھتاسےکدعبرھپبج
اوہنںےناالسؾوبقؽرکایلوتوس اف ںوںوکلزادایکافرزمدیوسافٹناہللےکرا ےتںیموسارییکاخرطدےیئرھپروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسیکدختمادقسںیماحرضوہےئرھپفیہدحثیایبؿیکیئگوجذرکیکیئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےچسدؽےساامیؿالےنافراسےکاالخصےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
ےچسدؽےساامیؿالےنافراسےکاالخصےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 327

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب ٦ازریس ،ابو٠ىاویہ ،و٘يي ،او١ض ،ابزاہي ،٢و١ٕٝہ ،وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

يَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ٔیس َوأَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو َو٘ٔي ْي َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاصٔ َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
اب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َو ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َ١َّ َٜ ٟا َ٤زََِ ٜت َّأ ٜذ َ
ک َول َی أَ ِظ َح ٔ
ی ٦آ َُ٥٠وا َوَ ٢َِ ٜیِٝب ٔ ُسوا إ ٔ َی١اُ َ ٤ض ِ ٢ب ٔ ُمَ ٢ِٕ ٝش َّٖ ذََ ٔ ٜ

و ٧إٔ١َ َّ ٤ا ص َُو َ٘ َ١ا َٔا َ١َ ِٕ ُٜ ٟا ُِٔ ٧لبِٔ٥طٔ یَا
َو َٔاُٜوا أَ ُّی َ٥ا ِلَ یَمِ َ ٢ُ ٔ ٝنّ َِس ُط َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٜ ٢َ ٝي َس ص َُو َ٘ َ١ا َت ُم َُّ ٥
ٔي٢
بُى َ َّي َِل ُت ِ ٔ
َّش ِک بٔاهَّللٔ إ ٔ َِّ ِّ ٧
اَّٜش َک َُ ٜمَ ٢ِْ ٝوم ْ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ادرسی ،اوباعمف ہ ،فعیک ،اشمع ،اربامیہ ،ہمقلع ،دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک بج  ہ
َتھ تی ُظل ْ
ي َُ
لتیرکہمیانزؽوہیئ َّ ِ
لموا َف ْمَل َی ْل ِنی ُسووا ِإ َي ُ ْم ِ ٍم (فہولگوجاامیؿالےئافراےنپاامیؿےکاسھتملظ وکںیہنالمای)وتاہلل
ال َ
ےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاحصہبرپ ہابتاشؼسگریوتلپیکدختمںیماحرضوہرکرعضایکہکاےاہللےکروسؽ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس مہ ںیم ےس وکؿ ااسی ےہ سج ےن اےنپ سفن رپ ملظ ہن ایک وہ (ینعی اس ےس انگہ ہن وہا وہ) روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملس ےنرفامایاساک بلطم ہںیہنوجمتایخؽرک رےہوہاسلتی ںیمملظ اک بلطمفہےہوجرضحتامقلؿہیلعاالسلؾ
ےناےنپےٹیبےساہکاھتہکاےریمےےٹیباہللےکاسھتیسکوکیر کہنرہھٹاانویکہکنیرکتہبڑباملظےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،اوباعمف ہ،فعیک،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ےچسدؽےساامیؿالےنافراسےکاالخصےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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ويسي اب ٦یو٤س٥٠ ،حاب ب ٦حارث ت١يِم ،اب٠ ٦سہز ،ابوَکیِ ،اب٦
راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ولی ب ٦خَّشٰ ،٣
ازریس ،او١ض،

اب بِ ُ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ َّ
يِم
َّشَٕٔ ٣اِلَ أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي َوص َُو ابِ ُ ٦یُوَُ ٤س ح و َح َّسثَ َ٥ا َٔ ٥ِ ٠ح ُ
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َول ٔ ُّی بِ َُ ٦خ ِ َ
ث اٜتُّ ٔ ٔ١
َکیِِٕ َٔا َ ٟابِ ُ٦
َکیِِٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
ٔیس ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َٔا َ ٟأَبُو ُ َ
أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
ا ٧بِ َٔ ٦ت ٍَِ َِ ٔ ٝو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ث ُ َِّ ٔ١ََ ٢ى ُت ُط ٔ٥ِ ٠طُ
ٔیس َح َّسثَٔ٥يطٔ أَ َّو ِّل أَبٔی َو ِ ٦أَبَ َ
إ ٔ ِزر َ
ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعانبویسن،اجنمبنباحرثیمیمت،انبرہسم،اوبرکبی،انبادرسی،اشمع،اوبرکبیا ک

دفرسیدنسںیم ہرفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعانبویسن،اجنمبنباحرثیمیمت،انبرہسم،اوبرکبی،انبادرسی،اشمع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسزیچےکایبؿںیمہکاہللاعتیلےندؽںیملےنفاےلاؿفوسوسںوکاعمػرکدایےہ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسزیچےکایبؿںیمہک اہللاعتیلےندؽںیملےنفاےلاؿفوسوسںوکاعمػرکدایےہبجکتہکدؽںیمہتخپہنوہاجںیئافراہللاپکیسکوکاسیکاطتقےسزایدہ
فیلکتںیہندےتیافراسابتےکایبؿںیمہکیکینافرانگہےکارادےاکایکمکحےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی ٠ :ح١س ب٥٠ ٦ہاْ ،ٟضیز ،ا٠يہ ب ٦بسفا ،٣یزیس ب ٦زریي ،روح ،ابٔ ٦اَ ،٢وَلء ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَّٜضیزُ َوأ ُ ََّ ٠ي ُة بِ ُ ٦بٔ ِس َف َا ٣ا َِ ٜى ِيشٔي َو َّ
اُِ ّٜٝن ٔل ُ ََّ ٠ي َة َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َر ِو ْح
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٥ِ ٠ٔ ٦ضا ٕٔ َّ ٟ
ُّ
ِ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َ١َّ َٜ ٟا َ٤زََِ ٜت َول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٢َ ٝهَّلِل َ٠ا فٔی
َوص َُو ابِ ُ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢و ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ

َّ
اٜس ََ ١وا ٔ
َف َ ٦ِ ١َ ٔ ٜيصَ ا ُِ َوي َُى ِّذ ُب ََ ٦ِ ٠يصَ ا ُِ
ت َو َ٠ا فٔی الِ َ ِر ٔ
ؿ َوإ ٔ ِ ٧تُ ِب ُسوا َ٠ا فٔی أَ ِن ُّ ٔس ٢ِ ُٙأَ ِو تُ ِد ُّو ُظ یُ َحاَ ِٔب ٢ِ ُٙبٔطٔ اهَّللُ ِ ََي ٍِ ٔ ُ
اب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ َت ِوا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ک َول َی أَ ِظ َح ٔ
َواهَّللُ َول َی کَُ ِّٞش ِي ٕئ َٔس ْٔیز َٔا ََِ ٟا ِش َت َّس ذََ ٔ ٜ
يٖ اٜعَّ ََل َة َو ِّ
اٜع َي َاَ ٣وا ِٜحٔ َضا َز
اٜز َ٘ ِٔ َِ َٕاُٜوا أَ ِی َر َُو َ ٟاهَّللٔ ک ُ ِّ٥َ ِّ ٝا ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِو َ١ا ٔ٠َ ٟا ٔ ُ ٤ف ُ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ َّ ٢بَ َز ُ٘وا َول َی ُّ

و ٧أَ َِ ٧ت ُٕوُٜوا َ٘ َ١ا َٔا َٟ
َواٜعَّ َس َٔ َة َو َٔ ِس أُِ٤زَِٔ ٜت َوَِ ٝي َ
ک َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َو َِل ٔ ُ ٤في ُٕ َضا َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَتُزٔی ُس َ
ک ا ِٔ ١َ ٜعيُْ َٔاُٜوا ََِ ٔ١ى َ٥ا َوأَـَ ِى َ٥ا
ک َربَّ َ٥ا َوإَِٔ ٜي َ
َُفاَ َ ٤
أَصِ ُ
 ٞا ِل َٔ ٙتابَي ِ ٔن ِٔ َٔ ٦ِ ٠بِ ٔ١ََ ٢ِ ُٙٔٝى َ٥ا َو َو َع ِي َ٥ا بَ ُِٔ ٞو ُٜوا ََِ ٔ١ى َ٥ا َوأَـَ ِى َ٥ا ٌ ِ َ
ک ا ِٔ ١َ ٜعيُْ َِ َ١َّ ٝا ا َِّٔ َ َْأَ َصا ا ِِ َٕ ٜو ُ ٣ذ ََِّ ٜت ب ٔ َضا أَ ِٔ ٜس َُ ٥ت ُض َِِ ٢أَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ ف ٔی إٔثِز ٔ َصا آ َ ٦َ ٠اَّ ٜز َُو ُ ٟب ٔ َ١ا أُِ٤ز ٔ َ ٟإَِٔ ٜيطٔ ٔ٦ِ ٠
ک َربَّ َ٥ا َوإَِٔ ٜي َ
َُفاَ َ ٤
ٌَِ
ک
َُفاَ َ ٤
َربِّطٔ َوا ِِ ١ُ ٜؤ َٔ ُ٥٠
و ٧ک ُ ٌّ ٞآ َ ٦َ ٠بٔاهَّللٔ َو َََ ٠لئَٔٙتٔطٔ َو ُ٘تُبٔطٔ َو ُر َُٔٝطٔ َِل نُ َ َِّف ُٗ بَي ِ َن أَ َح ٕس ُٔ ٦ِ ٠ر َُٔٝطٔ َو َٔاُٜوا ََِ ٔ١ى َ٥ا َوأَـَ ِى َ٥ا ٌ ِ َ
ْ اهَّللُ َنّ ِّسا إ ٔ َِّل ُو َِ َى َضا ََ ٜضا َ٠ا
ک ا ِٔ ١َ ٜعيُْ َِ َ١َّ ٝا ِ ََىُٝوا ذََ ٔ ٜ
َربَّ َ٥ا َوإَِٔ ٜي َ
ک َن َس َد َضا اهَّللُ َت َىال َی َِأَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ َوزَّ َو َج ََِّ ٞل یُک َ ُِّ ٝ

ِ
ْا َ٘ َ١ا َح ََ ِٝ ١ت ُط َول َی
َ٘ َس َب ِت َو َوَِ ٝي َضا َ٠ا ِا٘ َت َس َب ِت َربَّ َ٥ا َِل تُ َؤاخ ِٔذَ٤ا إ ٔ َِ ٧ن ٔسي َ٥ا أَ ِو أَ ِخ َفأَ٤ا َٔا ََ ٟن َى َِ ٢ربَّ َ٥ا َو َِل َت ِحَ ِٞ ٔ١و َِ ٝي َ٥ا إ ٔ ِ ّ
َِف َ٥َ ٜا َو ِار َح ِ٥َ ١ا أََ ِ ٤ت َِ ٠و َِلَ٤ا
َّأ ٜذ َ
یِ َٔ ٦ِ ٠ٔ ٦ب٥َ ٔ ٝا َٔا ََ ٟن َى َِ ٢ربَّ َ٥ا َو َِل تُ َح ِّ٥َ ِٝ ١ا َ٠ا َِل ـَا َٔ َة َ٥َ ٜا بٔطٔ َٔا ََ ٟن َى َِ ٢وا ِو ُ
ْ َو َّ٥ا َواٌ ٔ ِ

یَٔ ٦ا ََ ٟن َى ِ٢
اَف َ
َّصَ٤ا َول َی ا ِِ َٕ ٜؤ ٣ا ِٜک َ ٔ ٔ
َِا ِن ُ ِ

دمحمنباہنمؽ،رضری،اہیمنباطسبؾ،سیدینبزرعی،رفح،انباقمس،العء،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبجاہلل
ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ  ہ لایت رکہمی انزؽ وہںیئ ہک اہلل یہ یک کلم ںیم ےہ وج ھچک لامسونں ںیم ےہ افر وج ھچک زنیم
ںیم ےہ افر وج ابںیت اہمترے وسفنں ںیم ںی ارگ مت اؿ وک اظرہ رکفےگ ای اپھچؤ ےگ اہلل اعتیل مت ےس اسحب ںیل ےگ ےسج اچںی ےگ
اعمػرفامدںیےگافرےسجاچںیےگذعابدںیےگافراہللرہزیچرپدقرترےنھکفاالےہ،وتاحصہبرکاؾریضاہللاعتٰیلمہنعرپ ہ
لایترکہمیرگاںسگرںیفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیملےئافرونٹھگںےکلبھٹیبرکینعیدفزاونوہرکلپ
یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےس رعض رکےنےگل اے اہلل ےک روسؽ یلص اہللہیلعفل ہفملسںیمہ اؿ اامعؽ ےکرکےن اک فلکم انبایایگ
ےہ سج یک مہ اطتق ںیہن رہ ےت امنز رفزہ اہجد افر دصہق وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ  ہ لایت انزؽ وہںیئ سج ںیم ذرک ےئک
ےئگ ا  ماؾ یک مہ اطتق ںیہن رہ ےت(ینعی دؽ ںیم وکیئ فوسہس ہنلےن اپےئ) روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن رفامای ایک مت  ہ انہک
اچےتہوہسجرطحمتےسےلہپالہاتکبہہکےکچںیہکمہےننسایلافرانرفامینیکاسرپلںیہنرکںیےگہکلبمتاسرطحوہک
ہکمہےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملساکرفامؿنسایلافرمہےنوخب یامؿایلمہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےسرفغمتاچےتہںی
س
ان
اے رپفرداگر افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یہ یک رطػ ولانٹ ےہ ،احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےےن اہک ( َ مِع َبا َف َا َطع َبا عُف َرد َ َ
َی ِ َ ل
َا مَ َض ِبرد)احصہبرکاؾریضاہللاعتٰیلمہنعےک ہےنہکےکوفرادعبیہ ہلایترکہمیانزؽوہی،اامیؿالےئروسؽاسزیچ
َر ّ َب َفا َ
رپ وج اؿ یک رطػ اؿ ےک رب یک رطػ ےس انزؽ یک یئگ افر ومنینم یھب اسرے ےک اسرے اامیؿ رہ ےت ںی اہلل رپ اس ےک
رفںوتںرپاسیکاتکوب ںرپاسےکروسولںرپمہاسےکامتؾروسولںںیمےسیسکںیمرفتقیںیہنرکےتافراؿبسےنویں
اہکمہےننسایللپ یلصاہللہیلعفل ہفملساکرفامؿافرمہ ےنوخ یےسامؿایل مہلپ ےسرفغمتاچےتہںیاے امہرےرب
َ تْفُشُِک ْ َ ُت
ِش ْبُیک
ح
ُ
ْ
ف
ّللَّ ف َ َیع ِ ُ درْف
ْ
ي م یِ ی ِة ا ُ
افر لپ یہ یک رطػ ولانٹ ےہ ،بج اوہنں ےن ااسی ایک وت اہلل اعتیل ےن  ہ لتی ( َف ِإ ْؿ ُ ْ ی ُ
تفا َا ِی أ م أ ْف ووـُ ُ َ
َ ُ َث ے
ث
لِمَ ث
ر
َ
ل
َ
ت
َ
ی
َ
ّ
ُ
ْن َ َ
ن َدب لَع ا و ِوؾ
نَم َ َا ُء َفا ُ
ِب ْ
ي
ف
ء
ا
ک ٍْ
ف اہلل فشاً ےس َف ُ
َ
ّللَّ َلَع ّ ِ
ّ
َ
ش دَق ٌ دِی) وسنمخ رفام رک  ہ لایت انزؽ رفامںیئ َ(ل تُکل ِ ُ
ُ
ُ
ال رکفِردِنی)وسرةارقبلةےکلرخیروکعکتاہللاعتیلیسکوکفلکمںیہنانباترگموجایکساطتقافراایتخرںیموہاسوکوثابیھبایساک
 ےلاگوجفہارادےےسرکےافراےسزسایھبایسیک ےلیگوجفہارادےےسرکےاےامہرےرپفرداگرامہراوماذخہہنرفامای
ارگ مہ وھبؽ اجںیئ ای مہ ےس یطلغ وہ اجےئ ،اہلل ےن رفامای ااھچ! اے امہرے رپفرداگر افر مہ رپ وکیئ ااسی وبھج ہن ڈاانل سج یک مہ وک

اطتقہنوہ،رفامایااھچ،افرمہوکشخبدےافرمہرپرمحرفاموتیہامہراامکلےہاکرففںرپںیمہہبلغاطعرفام،اہللےنرفامایااھچ۔
رافی  :دمحمنباہنمؽ،رضری،اہیمنباطسبؾ،سیدینبزرعی،رفح،انباقمس،العء،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسزیچےکایبؿںیم ہکاہللاعتیلےندؽںیملےنفاےلاؿفوسوسںوکاعمػرکدایےہبجکتہکدؽںیمہتخپہنوہاجںیئافراہللاپکیسکوکاسیکاطتقےسزایدہ
فیلکتںیہندےتیافراسابتےکایبؿںیمہکیکینافرانگہےکارادےاکایکمکحےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 330

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢و٘ييَّ ،يا ،٧آز ٣بََٝ ٦مي ،٧خاٜسَ ،ىيس ب ٦جبيْ ،اب٦
وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو َُکیِِٕ َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َّ
ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ّٜٝن ٔلَبٔی بَ ِْکٕ َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
َ

س َٔا َ١َّ َٜ ٟا َ٤زََِ ٜت
اَ ٧و ِ ٦آ َز َ ٣بِ َََٔ ِ َُٝ ٦مي َِ ٠َ ٧ول َی َخإ ٔ ٜس َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ََى َ
ٔيس بِ َُ ٦ج َبيِْ ٕیُ َح ِّس ُث َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َو٘ٔي ْي َو َِِ َُّ ٦ي َ
َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َوإ ٔ ِ ٧تُ ِب ُسوا َ٠ا فٔی أَ ِن ُّ ٔس ٢ِ ُٙأَ ِو تُ ِد ُّو ُظ یُ َحاَ ِٔب ٢ِ ُٙبٔطٔ اهَّللُ َٔا ََ ٟز َخ َُُٝٔ ٞوبَ ُض َِ ٥ِ ٠ٔ ٢ضا َش ِي ْئ  ٢َِ ٜیَ ِس ُخ ُُِٝٔ ٞوبَ ُض ِ٦ِ ٠ٔ ٢

ا ٧فٔی ُُٔٝوبٔض ٔ َِِ ٢أَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ
َش ِي ٕئ َِ َٕا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّٔ ٢َ ٝوُٜوا ََِ ٔ١ى َ٥ا َوأَـَ ِى َ٥ا َو ََ َّ٥َ ١ِ ٝا َٔا ََِ ٟأ َ َِ ٜقی اهَّللُ ِاْل ٔ َیَ ١
ْ اهَّللُ َنّ ِّسا إ ٔ َِّل ُو َِ َى َضا ََ ٜضا َ٠ا َ٘ َس َب ِت َو َوَِ ٝي َضا َ٠ا ِا٘ َت َس َب ِت َربَّ َ٥ا َِل تُ َؤاخ ِٔذَ٤ا إ ٔ َِ ٧ن ٔسي َ٥ا أَ ِو أَ ِخ َفأَِ٤ا َٔا َِ َٔ ٟس
َت َىال َی َِل یُک َ ُِّ ٝ
َِف َ٥َ ٜا َو ِار َح ِ٥َ ١ا أََ ِ ٤ت َِ ٠و َِلَ٤ا َٔا َٟ
ْا َ٘ َ١ا َح ََ ِٝ ١ت ُط َول َی َّأ ٜذ َ
ِ ََىُِ ٝت َربَّ َ٥ا َو َِل َت ِحَ ِٞ ٔ١و َِ ٝي َ٥ا إ ٔ ِ ّ
یِ َٔ ٦ِ ٠ٔ ٦ب٥َ ٔ ٝا َٔا َِ َٔ ٟس ِ ََىُِ ٝت َواٌ ٔ ِ
َٔ ِس ِ ََىُِ ٝت
اوبرکبنبایبہبیش ،اوبرکبی ،ااحسؼنباربامیہ،فعیک ،ایفسؿ،لدؾ نبامیلسؿ،اخدل،دیعسنبریبج،انب ابعس ریضاہللاعتٰیلہنع
تفُشُِک ُت
ِش ُک
ح
ُ
ف
ي ب یمہِباہلل)(وسرةارقبلہ)انزؽوہیئافرارگمتاظرہرکفایاپھچؤوج
وہ
و
تف َا ِیاَ ماَف
رفامےتںیہکبج ہلتیرکہمی( َفاِؿ ُ ی ُ
َُ
ھچک اہمترے وسفنں ںیم ےہ اہلل اعتیل مت ےس اس اک اسحب ںیل ےگ وت احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک دولں ںیم ااسی ڈر دیپا وہا ہک اس
ےسےلہپیسکزیچےساؿےکدولںںیمااسیڈردیپاںیہنوہااھت،روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکمتوہکہکمہےننسایل

افر مہ ےن ااطتع یک افر مہ ےن امؿ ایل سپ اہلل اعتیل ےن اامیؿ وک اؿ ےک دولں ںیم ڈاؽ دای سپ اہلل اعتیل ےن  ہ لتی رکہمی انزؽ
فاہللتَفشا ًا ِ َّلاخل)یسکوکاسیکاطتقےسزایدہفلکمںیہنرکےترہلدیموکاسےککیناامعؽرپافرربےاامعؽ رپ
رفامیئ( َلتُکَل ّ ِ ُ
زسا ےلیگاےرپفرداگرارگمہوھبؽاجںیئاییطلغرکاجںیئوتامہراومذخہہنرفاماناہللزعفلجےنرفامایںیمےنرکدای،اےامہرے
رپفرداگر مہ رپ وکیئ ااسی وبھج(داین فلرخت ںیم) ہن ڈاانل سج رطح مہ ےس ےلہپ ولوگں رپ ڈاال اھت اہلل اعتیل ےن رفامای ںیم ےن رک دای،
ںیمہاعمػرفامافرںیمہشخبدےافرمہرپرمحرفاموتیہامہراامکلےہاہللزعفلجےناراشدرفامایںیمےنرکدای۔
رافی  :اوبرکبنبایب ہبیش ،اوبرکبی،ااحسؼ نباربامیہ،فعیک ،ایفسؿ،لدؾ نبامیلسؿ ،اخدل،دیعس نبریبج،انب ابعسریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسزیچےکایبؿںیمہکاہللاعتیلےندؽںیملےنفاےلاؿفوسوسںوکاعمػرکدایےہ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسزیچےکایبؿںیمہکاہللاعتیلےندؽںیملےنفاےلاؿفوسوسںوکاعمػرکدایےہبجکتہکدؽںیمہتخپہنوہاجںیئ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 331

راوی َ :ىيس ب٥٠ ٦عورٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،ح١س ب ٦وبيسَ ،ىيس ،ابوووا٤ۂ ،تازہ ،زرارہ ب ٦اوفی ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ُو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦وب َ ِي ٕس ا ٍُِ ٜبَْ ُّٔی َو َّ
اُِ ّٜٝن َ ٔ ٜسىٔي ٕس َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو ِ٦
َٔ َتا َز َة َو ِ ٦ز َُر َار َة بِ ٔ ٦أَ ِوفَی َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َت َحا َو َز ٔل ُ ًَّٔ٠ي َ٠ا َح َّسثَ ِت بٔطٔ

أَ ِن ُّ َس َضا َ٠ا  ٢َِ ٜیَ َتک َ َّ١ُ ٝوا أَ ِو َي ِى َُٝ١وا بٔطٔ

دیعس نب وصنمر ،ہبیتق نب دیعس ،دمحم نب دیبع ،دیعس ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،زرارہ نب افیف ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاہللاعتیلےنریمیاتمےکولوگںےسوجاؿےکوسفنںںیمفوسےسدیپاوہےتںی

بجکتہکاؿاکالکؾہنرکںیایبجکتہکاؿرپلہنرکںیاعمػرکدایےہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،ہبیتقنبدیعس،دمحمنبدیبع،دیعس،اوبوعاہن،اتقدہ،زرارہنبافیف،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسزیچےکایبؿںیمہکاہللاعتیلےندؽںیملےنفاےلاؿفوسوسںوکاعمػرکدایےہبجکتہکدؽںیمہتخپہنوہاجںیئ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 332

راوی  :و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،اَ١ىي ٞب ٦ابزاہي ،٢ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب٠ ٦سہز ،وبسہ بََٝ ٦مي ،٧اب٠ ٦ثىي ،اب٦
بصار ،اب ٦ابی وسیَ ،ىيس ب ٦ابوُعوۂ ،تازہ ،زرارہ ب ٦اوفی ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُ٦
 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ُِ ٠سضٔز ٕ َو َو ِب َسةُ بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي َ ٧ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ُعوبَ َة
ٔی ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی َ ُ

َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦ز َُر َار َة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َوزَّ َو َج ََّ ٞت َحا َو َز ٔل ُ ًَّٔ٠ي َو َّ١ا َح َّسثَ ِت
بٔطٔ أَ ِن ُّ َس َضا َ٠ا َ ٢َِ ٜت ِى َ ِٞ ١أَ ِو َتک َ َّ ٢ِ ٝبٔطٔ
رمعفاندق،ز ریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،اوبرکبنبایبہبیش،انبرہسم،دبعہنبامیلسؿ،انبینثم،انباشبر،انبایبدعی،دیعس
نباوبرعفہ،اتقدہ،زرارہنبافیف،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاہلل
اعتیلےنریم یاتمےکدولںںیمدیپاوہےنفاےلفاسفسفایخالتوکاعمػرکدایےہبجکتہکاؿرپلریپاہنوہںایالکؾ
ہنرکںی۔
رافی  :رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،الیعمس نب اربامیہ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب رہسم ،دبعہ نب امیلسؿ ،انب ینثم ،انب اشبر ،انب ایب
دعی،دیعسنباوبرعفہ،اتقدہ،زرارہنبافیف،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسزیچےکایبؿںیمہکاہللاعتیلےندؽںیملےنفاےلاؿفوسوسںوکاعمػرکدایےہبجکتہکدؽںیمہتخپہنوہاجںیئ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 333

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،و٘يي٠ ،سىز ،ہصا ،٣اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،حسين ب ٦ولی ،زائسہ ،شيبأ ،٧تازہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسث َ َ٥ا ِٔ ٠س َى ْز َوص ٔصَ ْا ٣ح و َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ا ُِ ٜح َسي ِ ُن بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی َو ِ٦
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
اَ ٧جٔ١ي ّىا َو َِ َٔ ٦تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط
َزائ َٔس َة َو َِ ٦ش ِي َب َ
زریہنبرحب،فعیک،رعسم ،اشہؾ،ااحسؼنبوصنمر،نیسحنبیلع،زادئہ،ابیشؿ ،اتقدہریضاہللاعتٰیلہنعےس ہرفاتییھبایس
رطحرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،فعیک،رعسم،اشہؾ،ااحسؼنبوصنمر،نیسحنبیلع،زادئہ،ابیشؿ،اتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسزیچےکایبؿںیمہکاہللاعتیلےندؽںیملےنفاےلاؿفوسوسںوکاعمػرکدایےہبجکتہکدؽںیمہتخپہنوہاجںیئ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 334

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اَحاٗ ب ٦ابزاہيَّ ،٢يا ،٧اب ٦ويي٥ہ ،ابی ز٤از ،اُعد ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َّ
اُِ ّٜٝن ٔلَبٔی بَ ِْکٕ َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َُّ َِيا َُ ٧و َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟاهَّللُ
ِاْل َ َ
ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
َوزَّ َو َج َّ ٞإٔذَا َص ََّ ٢و ِبسٔی بٔ َس ِّي َئ ٕة ِ َََل َتِٙتُبُو َصا َوَِ ٝيطٔ َِإ ٔ َِ ٧وََ ٝٔ١ضا ِ َِا٘ت ُبُوصَا ََ ِّيئَ ّة َوإٔذَا َص َّ ٢ب ٔ َح َس َٕ ٥ة ََِ ٢َِ ٝي ِى ََِ ٝ١ضا ِ َِا٘تُبُوصَا

َّشا
َح َس َّ ٥ة َِإ ٔ َِ ٧وََ ٝٔ١ضا ِ َِا٘تُبُوصَا َو ِ ّ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،انب ہنییع ،ایب زاند ،ارعج ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل رفامات ےہ ہک بج ریما دنبہ یسک انگہ اک ارادہ رکے وت اےس اےکس انہم
اامعؽںیم ہنوھکلارگ فہاس رپ ل رکے وت ا ک انگہ وھکلافربج یسک یکین اکارادہ رکے مگےاس یکین رپلہن رکے وتاےکسانہم
اامعؽںیما کیکینوھکلافرارگاسیکینرپلرکےلوتایکسا کیکینےکدب ہںیماسےکانہماامعؽںیمدسایکینںوھکل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،انبہنییع،ایبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسزیچےکایبؿںیمہکاہللاعتیلےندؽںیملےنفاےلاؿفوسوسںوکاعمػرکدایےہبجکتہکدؽںیمہتخپہنوہاجںیئ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 335

راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ اب ٦ححز ،اَ١ىي ،ٞاب ٦جىَف ،وَلء ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ٦
َ ٞوص َُو ابِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة َوابِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََٔ ٟا َ ٟاهَّللُ َوزَّ َو َج َّ ٞإٔذَا َص ََّ ٢و ِبسٔی ب ٔ َح َس َٕ ٥ة َوَ ٢َِ ٜي ِى ََِ ٝ١ضا َ٘تَبِت َُضا َٜطُ َح َس َّ ٥ة َِإ ٔ َِ ٧وََ ٝٔ١ضا

َّش َح َس َ٥ا ٕ
ت إلٔ َی ََ ِب ٔي ٔ٠ائ َ ٔة ؼ ِٔى ْٕ َوإٔذَا َص َّ ٢بٔ َس ِّي َئ ٕة َوَ ٢َِ ٜي ِى ََِ ٝ١ضا  ٢َِ ٜأَ ِ٘ت ُ ِب َضا َوَِ ٝيطٔ َِإ ٔ َِ ٧وََ ٝٔ١ضا َ٘تَبِت َُضا ََ ِّي َئ ّة
َ٘تَبِت َُضا َو ِ َ
َواح َٔس ّة
ییحی نب اویب ،ہبیتق انب رجح ،اامسلیع ،انب رفعج ،العء ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ
فملس ےن رفامایہک اہلل اعت یل رفامےت ںیہک بج ریمادنبہیکین اک ارادہرکات ےہ افراس رپ ل ںیہنرکات وت ںیم اس ےک  ےئ ا ک یکین

اتھکلوہںارگاسیکینرپل رکےلوت ںیمدسانگویکینں ےساستوسانگویکینںکت اتھکلوہںافر بجانگہاکارادہرکے افراس
انگہرپلہنرکےوتںیماساکانگہںیہناتھکلارگفہاسانگہرپلرکےلوتںیما کیہانگہاتھکلوہں۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقانبرجح،الیعمس،انبرفعج،العء،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسزیچےکایبؿںیمہکاہللاعتیلےندؽںیملےنفاےلاؿفوسوسںوکاعمػرکدایےہبجکتہکدؽںیمہتخپہنوہاجںیئ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 336

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ حَّضت ٠ح١س ظلی اهَّلل وٝيہ وَ٢ٝ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦صَ َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س

َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٥ِ ٠ضا َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟاهَّللُ َوزَّ َو َج َّ ٞإٔذَا
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
َّش أَ َِ ٠ثاَ ٔ ٜضا َوإٔذَا
َت َح َّس َث َو ِبسٔی بٔأ َ َِ ٧ي ِى ََ َٞ ١ح َس َّ ٥ة َِأََ٤ا أَ ِ٘تُبُ َضا َُ ٜط َح َس َّ ٥ة َ٠ا َ ٢َِ ٜي ِى ََِ ِٞ ١إٔذَا َوََ ٝٔ١ضا َِأََ ٤ا أَ ِ٘تُبُ َضا بٔ َى ِ ٔ
َ
َ
َِفصَا َُ ٜط َ٠ا َ ٢َِ ٜي ِى ََِ ٝ١ضا َِإٔذَا َوََ ٝٔ١ضا َِأََ٤ا أَ ِ٘تُبُ َضا َُ ٜط بِٔ ٔ١ثَ ٔ ٝضا َو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َت َح َّس َث بٔأ َِ ٧ي ِى َِّ ََ َٞ ١ي َئ ّة َِأَ٤ا أٌَ ٔ ُ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاَِ ٜت ا ََِ ١َ ٜلئُٔ َٙة َر ِّب ذ َ
َّص بٔطٔ َِ َٕا َِ ٟار ُٔبُو ُظ َِإ ٔ َِ ٧وََ ٝٔ١ضا ِ َِا٘تُبُو َصا َٜطُ
َاک َو ِب ُس َک یُزٔی ُس أَ َِ ٧ي ِى َِّ ََ َٞ ١يئَ ّة َوص َُو أَبِ َ ُ
َّای َو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا أَ ِح َس َ ٦أَ َح ُس ُ٘ ِ٢
بِٔ ٔ١ثَ ٔ ٝضا َوإ ٔ َِ ٧ت َز َ٘ َضا ِ َِا٘تُبُو َصا َُ ٜط َح َس َّ ٥ة إٔ١َ َّ ٤ا َت َز َ٘ َضا َٔ ٦ِ ٠جز َ
َّش أَ َِ ٠ثاَ ٔ ٜضا إلٔ َی ََ ِب ٔي ٔ٠ائ َ ٔة ؼ ِٔى ْٕ َوک ُ ُِّّ ََ ٞي َئ ٕة َي ِى ََ ُٝ١ضا تَُ ِٙت ُِ بِٔ ٔ١ثَ ٔ ٝضا َحًَّي َی َِ ٝقی
إ ٔ َِ ََل َُ ٠ط َِک ُ َُّ ٞح َس َٕ ٥ة َي ِى ََ ُٝ١ضا تَُ ِٙت ُِ بٔ َى ِ ٔ

اهَّللَ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتدمحمیلصاہللہیلعفملسےسھچکااحدثیذرکرفامرےہ
ےھتاؿںیمےسا کےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسرفامایہکاہللاعتیلےنرفامایہکبجریمادنبہیسککیناکؾاکارادہرکات
ےہ وت ںیم اس ےک  ےئ ا ک یکین اتھکل وہں بج کت ہک اس رپ ل ہن رکے بج ارپس ل رکے وت ںیم ا ک یکین ےک دب ہ دس

ایکینں اتھکل وہں افر بج یسک انگہ ےک رکےن اک ارادہ رکات ےہ وت ںیم اےس اعمػ رک داتی وہں بج کت ہک اس رپ ل ہن رکے افر
بجاسانگہرپلرکےوتا کیہانگہاتھکلوہںافرروسؽ اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکبجمتںیمےسوکیئےچسدؽ
ےساالسؾوبقؽرکاتیلےہوتاسیکرہیکینوکدسےسےل رکاستوسویکینںکتاھکلاجاتےہاہیںکتہک فہاہللےک اپسچنہپاجات
ےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتدمحمیلصاہللہیلعفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسزیچےکایبؿںیمہکاہللاعتیلےندؽںیملےنفاےلاؿفوسوسںوکاعمػرکدایےہبجکتہکدؽںیمہتخپہنوہاجںیئ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 337

راوی  :ابوَکیِ ،ابوخاٜس اح١ز ،ہصا ،٣ابَ ٦يْی ،٦ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یَ ٦و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َخإ ٔ ٜس الِ َ ِح َ١زُ َو ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦ابِ َٔٔ ٦يْ ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ

َّشا إلٔ َی ََ ِب ٔي ٔ٠ائ َ ٔة ؼ ِٔى ْٕ
َو ََ ََّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝص َّ ٢ب ٔ َح َس َٕ ٥ة ََِ ٢َِ ٝي ِى ََِ ٝ١ضا ُ٘ت َٔب ِت َُ ٜط َح َس َّ ٥ة َو ََ ٦ِ ٠ص َّ ٢ب ٔ َح َس َٕ ٥ة ِ ََىََ ٝٔ١ضا ُ٘ت َٔب ِت َُ ٜط َو ِ ّ

َو ََ ٦ِ ٠ص َّ ٢بٔ َس ِّي َئ ٕة ََِ ٢َِ ٝي ِى ََِ ٝ١ضا  ٢َِ ٜتَُ ِٙت ِِ َوإ ٔ َِ ٧وََ ٝٔ١ضا ُ٘ت َٔب ِت

اوبرکبی ،اوباخدل ارمح ،اشہؾ ،انب ریسنی ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
رفامای وج وکیئ یکین اک ارادہ رکے رگم اس رپ ل ہن رکے وت اس ےک  ےئ اس ےک انہم اامعؽ ںیم ا ک یکین  یھک اجیت ےہ افر وج یکین اک
ارادہرکےن ےکاسھتاس رپل یھب رکےوتاس ےک  ےئاس ےکانہماامعؽ ںیم استوسویکینںکت  یھکاجیت ںیافرسج ےن
ربایئاکارادہایکرگماسرپلہنایکوتاساکانگہںیہناھکلاجاتافرارگاسانگہرپلرکےلوتا کیہانگہاھکلاجاتےہ۔
رافی  :اوبرکبی،اوباخدلارمح،اشہؾ،انبریسنی،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسزیچےکایبؿںیمہکاہللاعتیلےندؽںیملےنفاےلاؿفوسوسںوکاعمػرکدایےہبجکتہکدؽںیمہتخپہنوہاجںیئ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 338

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،وبساٜوارث جىسانی ،ابورجاء ،اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوارٔ ٔ
س َو ِ٦
اَ ٧ح َّسثَ َ٥ا أَبُو َر َجا ِٕ ا ُِ ٜى َفارٔز ٔ ُّی َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ث َو ِ ٦ا َِ ٜح ِى ٔس أَبٔی ُو ِث ََ ١
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
ت َو َّ
اٜس ِّي َئا ٔ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ٔ ِ ٢َ ٝمي َی ِزؤی َو َِ ٦ربِّطٔ َت َب َار َک َو َت َىال َی َٔا َ ٟإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َ٘ َت َِ ا َِ ٜح َس َ٥ا ٔ
ت ث ُ َّ ٢بَي َّ َن
َّش
ذََ ٔ ٜ
ک ِ َََ ٦ِ ١ص َّ ٢ب ٔ َح َس َٕ ٥ة ََِ ٢َِ ٝي ِى ََِ ٝ١ضا َ٘ت ََب َضا اهَّللُ و ٔ َِ ٥س ُظ َح َس َّ ٥ة کَا ّٔ َٝ ٠ة َوإ ٔ َِ ٧ص َّ ٢ب ٔ َضا ِ ََىََ ٝٔ١ضا َ٘ت ََب َضا اهَّللُ َوزَّ َو َج َّ ٞو ٔ َِ ٥س ُظ َو ِ َ
َح َس َ٥ا ٕ
ت إلٔ َی ََ ِب ٔي ٔ٠ائَةٔ ؼ ِٔى ْٕ إلٔ َی أَ ِؼ َى ٕ
آ َ٘ثٔي َْة ٕ َوإ ٔ ِ ٧صَ َّ ٢بٔ َس ِّي َئ ٕة ََِ ٢َِ ٝي ِى ََِ ٝ١ضا َ٘ت ََب َضا اهَّللُ و ٔ َِ ٥س ُظ َح َس َّ ٥ة کَا ّٔ َٝ ٠ة َوإ ٔ َِ ٧ص َّ ٢ب ٔ َضا

ِ ََىََ ٝٔ١ضا َ٘ت ََب َضا اهَّللُ ََ ِّي َئ ّة َواح َٔس ّة

ابیشؿ نبرففخ،دبعاولارث دعجاین،اوبراجء،انبابعس ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفل ہفملس
اےنپرپفرداگرےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہکاہللاعتیلےنایکینںافررباایئںںیھکلرھپاؿوکایبؿرفامایسپسجلدیمےن
یکیناکارادہایکرگماسرپلہنایکوتاہللاعتیلاےکسانہماامعؽںیموپریا کیکینںیھکل ےگارگاسیکینےکارادےےکاسھتاس
رپ ل یھب رکے وت اہلل اعتیل دس ویکینں ےس ےل رک است وس ویکینں کت ہکلب اس ےس یھب زایدہ ںیھکل ےگ افر ارگ ربایئ اک ارادہ
رکےافراسرپلیھبرکےوتاہللاعتیلا کیہربایئےتھکلںی۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،دبعاولارثدعجاین،اوبراجء،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسزیچےکایبؿںیمہکاہللاعتیلےندؽںیملےنفاےلاؿفوسوسںوکاعمػرکدایےہبجکتہکدؽںیمہتخپہنوہاجںیئ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 339

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،جىَف بََٝ ٦مي ،٧ابووث١ا ،٧وبساٜوارث

ا ٧فٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ َو ِبسٔ ا َِ ٜوارٔ ٔ
ث َو َزا َز
َف بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و ِ ٦ا َِ ٜح ِى ٔس أَبٔی وُ ِث ََ ١
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َح َّسثَ َ٥ا َج ِى َ ُ
ک
َو ََ ٠حا َصا اهَّللُ َو َِل یَ ِضُ ٔ ٝ
ک َول َی اهَّللٔ إ ٔ َِّل صَاْ ٔ ٜ
ییحینبییحی،رفعجنبامیلسؿ،اوبامثعؿ،دبعاولارثا کدفرسیدنسیکرفاتیںیم ہاافلظزادئںیہکاہللاعتیلاسانگہوکیھباٹم
دںیےگافرذعابںیمفیہالتبموہاگسجےکدقمرںیمالہتک یھکوہ۔
رافی  :ییحینبییحی،رفعجنبامیلسؿ،اوبامثعؿ،دبعاولارث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامیؿیکاحتلںیمفوسےافراسابتاکایبؿںیمہکفوسہسلےنرپایکانہکاچےئہ؟...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿیکاحتلںیمفوسےافراسابتاکایبؿںیمہکفوسہسلےنرپایکانہکاچےئہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 340

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیزَ ،ہي ،ٞابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
اس ٔ ٦ِ ٠أَ ِظ َح ٔ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََ ٟجا َِ ْ َ ٤
ْی ُح
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝسأَُٜو ُظ إَّٔ٤ا َ٤ح ٔ ُس فٔی أَ ِن ُّ ٔس َ٥ا َ٠ا َی َت َىالَ ُ ٢أَ َح ُسَ٤ا أَ ِ ٧یَ َتک َ َّ ٢َ ٝبٔطٔ َٔا ََ ٟو َٔ ِس َو َج ِستُ ُ١و ُظ َٔاُٜوا َن َى َِٔ ٢ا َ ٟذ َ
َاک َ ٔ
ِاْل ٔ َی١ا ٔ٧
زریہ نب رحب ،رجری ،لیہس ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک احصہبرکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ںیمےس ھچکولگیبن
یلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماحرضوہرکرعضرکےنےگلہکمہاےنپ دولںںیمھچکایخالتاےسیاپےتںیہکمہںیمےس

وکیئ اؿ وک ایبؿ ںیہن رک اتکس ،لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک فایعق مت ایس رطح اپےت وہ؟ (ینعی انگہ ےتھجمس وہ) احصہب رکاؾ
ریضاہللاعتٰیلمہنعےنرعضایکیجاہں!لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای ہوتفاحضاامیؿےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،لیہس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿیکاحتلںیمفوسےافراسابتاکایبؿںیمہکفوسہسلےنرپایکانہکاچےئہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 341

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار ،اب ٦ابی وسی ،شىبہ٠ ،ح١س ب ٦و١زو ب ٦جبٝہ ب ٦ابی رواز ،ابوبْک ب ٦اَحٖ ،ابوجواب ،و١ار ب٦
رزیٖ ،او١ض ،ابوظاٜح ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ْک
ٔی َو ُِ ٦ش ِى َب َة ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦ج َب ََ ٝة بِ ٔ ٦أَبٔی َر َّواز ٕ َوأَبُو بَ ِ ٔ
اب َو َِ ٦و َّ١ارٔ بِ ُٔ ٦ر َزیِ ٕٖ ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی
بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ا َِ ٜح َّو ٔ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ

دمحم نب اشبر ،انب ایب دعی ،ہبعش ،دمحم نب رمعف نب ہلبج نب ایب رفاد ،اوبرکب نب ااحسؼ  ،اوبوجاب ،امعر نب رزقی ،اشمع ،اوباصحل،
اوبرہریہ ا ک دفرسی دنس ےس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  ہ دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفاتی
رفامیئ۔
رافی  :دمحم نب اشبر ،انب ایب دعی ،ہبعش ،دمحم نب رمعف نب ہلبج نب ایب رفاد ،اوبرکب نب اقحس ،اوبوجاب ،امعر نب رزقی ،اشمع،
اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿیکاحتلںیمفوسےافراسابتاکایبؿںیمہکفوسہسلےنرپایکانہکاچےئہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 342

راوی  :یوَْ ب ٦يىٕوب ،ولی ب ٦وثاَ ،٣ىيس ب ٦خ١سٍ٠ ،يْہ ،ابزاہي ،٢و١ٕٝہ ،وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ار َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ َُ ٦و َّثاَ ٕ ٣و َِ َُ ٦ىي ِْ ٔبِ ٔ ٦ا ِٜد ٔ ِٔ ١س َو ٍِٔ٠ُ ٦ي َْ َة َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َو ِ٦
وب اٜعَّ َّّ ُ
َح َّسثَ َ٥ا یُو َُ ُ
ْ بِ َُ ٦ي ِى ُٕ َ
ک َِ ٠ح ُؾ ِاْل ٔ َی١ا ٔ٧
َو ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََُ ٟئ ٔ َ ٞأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ِ ٦ا َِ ٜو َِ َو ََ ٔة َٔا َ ٟت ٔ َِ ٝ
ویفسنبوقعیب،یلعنباثعؾ،دیعسنبسمخ،ریغمہ،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
فل ہفملسےسفوسہسےکابرےںیموپاھچایگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہک ہوتضحماامیؿےہ۔
رافی  :ویفسنبوقعیب،یلعنباثعؾ،دیعسنبسمخ،ریغمہ،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿیکاحتلںیمفوسےافراسابتاکایبؿںیمہکفوسہسلےنرپایکانہکاچےئہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 343

راوی  :ہارو ٧ب٠ ٦ىزوٓ٠ ،ح١س ب ٦وبازَّ ،يا ،٧ہصا ،٣ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وٓ َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦وبَّاز ٕ َو َّ
ارو ُ ٧بِ ُِ ٠َ ٦ىزُ ٕ
ؤَ ٧اِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَب ٔی ص َُزیِ َز َة
اُِ ّٜٝن َ ٔ ٜض ُ
َح َّسثَ َ٥ا صَ ُ
ار َ
وَ ٧حًَّي يُ َٕا َ ٟصَ َذا َخ ََٖ ٝاهَّللُ ا َِ ٜدَ ٦ِ ١ََ ِ َِٖ ٝخ ََٖ ٝاهَّللَ
اس یَ َت َسائََ ُٝ
َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٢َ ٝلَ یَزَا ُ ٟاُ ٥َّ ٜ
ک َش ِيئّا ََِِ ٝي ُٕ ِ ٞآ َُ ٥ِ ٠ت بٔاهَّللٔ
ِ َََ ٦ِ ١و َج َس ٔ ٦ِ ٠ذََ ٔ ٜ

اہرفؿنبرعمفػ،دمحمنبابعد،ایفسؿ،اشہؾ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
رفامایہکولگہشیمہا  کدفرسےےسوپےتھچرںیےگ اہیںکتہک ہاہک اجےئاگہک ولخمؼوکاہلل ےندیپاایکوتاہلل وکسک ےندیپا
ایکوتوجلدیماسرطحاکوکیئفوسہساےنپدؽںیماپےئوتفہےہکںیماہللرپاامیؿالای۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،دمحمنبابعد،ایفسؿ،اشہؾ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿیکاحتلںیمفوسےافراسابتاکایبؿںیمہکفوسہسلےنرپایکانہکاچےئہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 344

راوی ٠ :ح١وز بٌ ٦يَل ،٧ابونَّض ،ابوَىيس ،ہصا ٣ابُ ٦عوہ

ُع َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔأَ ََّ ٧ر َُو َٟ
َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ح ُ١وزُ بِ َُِ ٌ ٦ي ََل ََ ٧ح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ِ ٥َّ ٜ
َّض َح َّسث َ َ٥ا أَبُو ََىٔي ٕس ا َِ ١ُ ٜؤ ِّز ُب َو ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟیأتِ ٔی َّ
اٜص ِي َفا ُ ٧أَ َح َس ُ٘ ََِ ِ ٢ي ُٕو َُ ٦ِ ٠َ ٟخَّ ََٖ ٝ
ََک
اٜس َ١ا َِ ََ ٦ِ ٠خ ََٖ ٝالِ َ ِر َؿ ِ ََي ُٕو ُ ٟاهَّللُ ث ُ َّ ٢ذ َ َ

بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ َو َزا َز َو ُر َُٔٝطٔ

ومحمدنبالیغؿ،اوبرضن،اوبدیعس،اشہؾانبرعفہےسایسدنسےکاسھترفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہک
اطیشؿ مت ںیم ےس یسک ےک اپس لرک اتہک ےہ ہک لامسؿ وک سک ےن دیپا ایک زنیم وک سک ےن دیپا ایک وت فہ اتہک ےہ اہلل اعتیل ےن رھپ ایس
رطحدحثیذرکیکافراسںیماانتزایدہےہہکافراسےکروسولںرپ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبرضن،اوبدیعس،اشہؾانبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

اامیؿیکاحتلںیمفوسےافراسابتاکایبؿںیمہکفوسہسلےنرپایکانہکاچےئہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 345

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وبس ب ٦ح١يس ،يىٕوب ،زہيْ يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦شہابُ ،عوہ ب ٦زبيْ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ ٦أَخٔی ابِ ٔ٦
وب َٔا َُ ٟز َصي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
ِح ٕب َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦ي ِى ُٕ َ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
اب َو َِ ٦و ِّ١طٔ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ُُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔأَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝیأتِ ٔی َّ
اٜص ِي َفا ُ٧
ٔش َض ٕ
ِ

ک ََِِ ٝي ِس َتى ِٔذ بٔاهَّللٔ َو َِ ٜي َِ ٥تطٔ
ک َِإٔذَا بَ َ ََ ٝذََ ٔ ٜ
أَ َح َس ُ٘ ََِ ِ ٢ي ُٕو ََ ٦ِ ٠َ ٟخَ َ٘ ََٖ ٝذا َو َ٘ َذا َحًَّي َي ُٕو َُ َٜ ٟط ََ ٦ِ ٠خَ ََٖ ٝربَّ َ

زریہ نب رحب ،دبع نب دیمح ،وقعیب ،زریہ وقعیب نب اربامیہ ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاطیشؿمتںیمےسیسکےکاپسلاتےہوتاتہکےہہکاسرطحاسرطحسکےن
دیپاایکاہیںکتہکفہاتہکےہہکریتےربوکسکےندیپاایکوتبجفہاہیںکتےچنہپوتاہللےسانپہاموگنافراسفوسہسےساےنپ
لپوکرفکول۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعنبدیمح،وقعیب،زریہوقعیبنباربامیہ،انباہشب،رعفہنبزریب،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿیکاحتلںیمفوسےافراسابتاکایبؿںیمہکفوسہسلےنرپایکانہکاچےئہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 346

راوی  :وبساٝ١ٜک ب ٦شىيِ ،ابٜ ٦يث ،وٕي ٞب ٦خاٜس ،اب ٦شہابُ ،عوہ ب ٦زبيْ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُُ ٦ش َى ِي ِٔ بِ َّٔ ٦
 ٞبِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َٔا ََٔ ٟا َ ٟابِ ُ٦
اِ ٜٝيثٔ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ج ِّسی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ُو َٕ ِي ُ

اب أَ ِخب َ َْنٔی ُُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔأَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝیأتِ ٔی ا َِ ٜى ِب َس َّ
اٜص ِي َفا ََُ ِ ٧ي ُٕو ُ٦ِ ٠َ ٟ
ٔش َض ٕ
ِ
اب
َخَ َ٘ ََٖ ٝذا َو َ٘ َذا ِٔ ٠ث ََ ٞحسٔیثٔ ابِ ٔ ٦أَخٔی ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
دبعاکلمل نب بیعش ،انب ثیل ،لیقع نب اخدل ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاطیشؿدنبےےکاپسلرکاتہکےہہکاساسوکسکےندیپاایکلےگذموکرہدحثییکرطح۔
رافی  :دبعاکلملنببیعش،انبثیل،لیقعنباخدل،انباہشب،رعفہنبزریب،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿیکاحتلںیمفوسےافراسابتاکایبؿںیمہکفوسہسلےنرپایکانہکاچےئہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 347

راوی  :وبساٜوارث ب ٦وبساٜع١س ،ایوب٠ ،ح١س بَ ٦يْی ٦ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یَ ٦و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ٦
وب َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔٔ ٦يْ ٔ َ
َح َّسثَىٔي َو ِب ُس ا َِ ٜوار ٔٔث بِ َُ ٦و ِب ٔس اٜعَّ َٔ ١س َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ج ِّسی َو ِ ٦أَ ُّی َ
اس َي ِسأَُٜوَ ٢ِ َُٙ٤و ِ ٦ا ِٔ ٜىَ ٢ِٔ ٝحًَّي َي ُٕوُٜوا َص َذا اهَّللُ َخ َ٥َ َٕ ٝا ِ َََ ٦ِ ١خ ََٖ ٝاهَّللَ َٔا َٟ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َِ ٟلَ یَزَا ُ ٟاُ ٥َّ ٜ
اٜثاُ ٔ ٜث أَ ِو َٔا َََ ٟأ َ َٜىٔي َواح ْٔس َو َص َذا َّ
َوصُو آخٔذْ بٔي ٔس َر ُج َٕٕ َِ ٞا ََ ٟظ َس َٗ اهَّللُ َو َر َُوُ ُٜط َٔ ِس ََأ َ َٜىٔي اث ِ َ٥ا َٔ ٧و َص َذا َّ
اٜثانٔی
َ
َ

دبعاولارثنبدبعادمصل،اویب،دمحمنبریسنیاوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
ہکولگ ھجتےسہشیمہ ملع ےک ابرےںیموپےتھچرںی ےگ اہیںکتہکفہ ہ ںیہک ےگہکامہرااخقل وتاہلل ےہوتاہلل وکسکےن دیپا
ایک،رافیےتہکںیہکرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعاسدحثییکرفاتیرکےتوہےئاسلدیماکاہھتڑکپےوہےئےھتافر
ہہک رےہےھتہکاہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسےنچسرفامایےہھجمےسدفلدیموساؽرکےکچںیافر ہ رسیتاےہای
رفامایھجمےسا کلدیموساؽرکاکچےہافر ہدفرساےہ۔

رافی  :دبعاولارثنبدبعادمصل،اویب،دمحمنبریسنیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿیکاحتلںیمفوسےافراسابتاکایبؿںیمہکفوسہسلےنرپایکانہکاچےئہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 348

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،يىٕوب زورقی ،اَ١ىي ،ٞاب ٦وٝيہ ،ایوب٠ ،ح١س ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َّ
وب َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َٔا ََٔ ٟا َ ٟأَبُو ص َُزیِ َز َة
اٜس ِو َرق ٔ ُّی َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
ِح ٕب َو َي ِى ُٕ ُ
َ ٞوص َُو ابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة َو ِ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَٔ٥يطٔ ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َک أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َلِ َٔ ٦ِٔ ٙس َٔا َ ٟفٔی
َِل َیزَا ُ ٟاُ ٥َّ ٜ
اس بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َو ِبسٔ ا َِ ٜوار ٔٔث ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
آِخ ا َِ ٜحسٔیثٔ َظ َس َٗ اهَّللُ َو َر َُوُٜطُ
ٔٔ
زریہنبرحب،وقعیبدفریق،اامسلیع،انبہیلع،اویب،دمحم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعا کدفرسیدنسےکاسھت ہرفاتییھب
ایس رطح لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ذرک ںیہن نکیل دحثی ےک لرخ ںیم  ہ ےہ ہک اہلل افر اس ےک
روسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسےنچسرفامای۔
رافی  :زریہنبرحب،وقعیبدفریق،الیعمس،انبہیلع،اویب،دمحم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿیکاحتلںیمفوسےافراسابتاکایبؿںیمہکفوسہسلےنرپایکانہکاچےئہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 349

راوی  :وبساهَّلل ب ٦رومی ،نَّض ب٠ ٦ح١س وْک٠ہ ،اب ٦و١ار ،ابوَ١ٝہ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْٔک َُ ٠ة َوص َُو ابِ َُ ٦و َّ١ا ٕر َح َّسث َ َ٥ا یَ ِحٌَي َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َََ ١ََ ٝة َو ِ٦
َّض بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َح َّسثَ َ٥ا و ِ ٔ
َح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُُّ ٦
اٜزوم ٔ ِّی َح َّسثَ َ٥ا اُ ِ ٥َّ ٜ
ک یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة َحًَّي َي ُٕو ُٜوا َص َذا اهَّللُ ِ َََ ٦ِ ١خََٖ ٝ
وَ ٧ي ِسأَُٜوَ َ ٤
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا َ ٟلٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل َیزَاَ ُٜ
َ
اب َِ َٕاُٜوا یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة صَ َذا اهَّللُ ِ َََ ٦ِ ١خ ََٖ ٝاهَّللَ َٔا ََِ ٟأ َ َخ َذ َح ّصي
ُع ٔ
اهَّللَ َٔا ََِ ٟب َ ِي َ٥ا أََ٤ا فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس إٔذِ َجائَىٔي ْ َ ٤
اس ٔ ٦ِ ٠الِ ِ َ
َف َ٠اص ُِ ٢ث ُ ََّٔ ٢ا َُٔ ٟو ُ٠وا ُٔو ُ٠وا َظ َس َٗ َخٔٝيلٔی
ب ٔ َِّّ ٙطٔ َ َ
دبعاہللنبرفیم،رضننبدمحممرکہم،انبامعر،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
ےھجماراشدرفامایاےاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیل ہنع ہولگ ھجتےسہشیمہوپےتھچرںی ےگ اہیںکتہکفہ ںیہک ےگہک  ہوتاہللےہ وت
اہللوکسکےندیپاایکرضحتاوبرہریہےتہکںیہکمہدجسمںیمےھٹیبوہےئےھتہکھچک داہییتولگلرکےنہکےگلاےاوبرہریہ ہ وت
اہلل ےہ وت اہلل وک سک ےن دیپا ایک رافی ےتہک ںی ہک رضحت اوبرہریہ ےن یھٹم رھب رک رکنکایں اؿ وک امر رک اہک اوھٹ پ ے اجؤ ریمے
دفتسیلصاہللہیلعفل ہفملسےنچسرفامای۔
رافی  :دبعاہللنبرفیم،رضننبدمحممرکہم،انبامعر،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿیکاحتلںیمفوسےافراسابتاکایبؿںیمہکفوسہسلےنرپایکانہکاچےئہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 350

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات٘ ،٢ثيْ ب ٦ہصا ،٣جىَف ب ٦بزٔا ،٧یزیس ب ٦اظ ،٢ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧ح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦الِ َ َظ َِّٔ ٢ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة
َف بِ ُ ٦ب ُ ِز َٔ َ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َ٘ثٔيُْ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسث َ َ٥ا َج ِى َ ُ
اس َو ِ ٦کَُ ِّٞش ِي ٕئ َحًَّي َي ُٕوُٜوا اهَّللُ َخ ََٖ ٝک ُ ََّ ٞش ِي ٕئ ِ َََ ٦ِ ١خ َُ َٕ ٝط
َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ٜ ٢َ ٝي ِسأ َ َ ٢ِ ُٙ٥َّ ٜاُ ٥َّ ٜ
دمحم نب احمت ،ریثک نب اشہؾ ،رفعج نب رباقؿ ،سیدی نب امص ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ

فملسےنرفامایہکمتےسولگرہزیچےکقلعتموپںیھچےگاہیںکتہک ہیھبںیہکےگہکرہزیچوکاہللےندیپاایکےہوتاہللوکسک
ےندیپاایک؟
رافی  :دمحمنباحمت،ریثکنباشہؾ،رفعجنبرباقؿ،سیدینبامص،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اامیؿیکاحتلںیمفوسےافراسابتاکایبؿںیمہکفوسہسلےنرپایکانہکاچےئہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 351

راوی  :وبساهَّلل ب ٦وا٠ز ب ٦زرارہ٠ ،ح١س بِ ٦ؽي٠ ،ٞدتار ب ،ِّٞٝ ٦ا٤س ب٠ ٦اٜک

َّضم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞو ِِ ٠ُ ٦د َتارٔ بِ َٔ ٕٞ ُّ ِٝ ُِ ٦و ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وا ٔ٠ز ٔبِ ٔ ٦ز َُر َار َة ا َِ ٜح ِ َ
و٠َ ٧ا َ٘ َذا َ٠ا َ٘ َذا َحًَّي َي ُٕوُٜوا َص َذا اهَّللُ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََٔ ٟا َ ٟاهَّللُ َوزَّ َو َج َّ ٞإ ٔ َّ ٧أ ُ ََّ ٠ت َ
وَ ٧ي ُٕوَ ُٜ
ک َِل َیزَا َُ ٜ
َخ ََٖ ٝا َِ ٜدَ ٦ِ ١ََ ِ َِٖ ٝخ ََٖ ٝاهَّللَ
دبع اہلل نب اعرم نب زرارہ ،دمحم نب لیضف ،اتخمر نب لفلف ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
رفام ای ہک اہلل اعتیل ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اتم ےک ولگ ہشیمہ ےتہک رںی ےگ  ہ ایک ےہ  ہ ایک ےہ اہیں کت ہک
ںیہکےگہکاسریولخمؼوکاہللےندیپاایکےہوتاہللاعتیلوکسکےندیپاایکےہ؟
رافی  :دبعاہللنباعرمنبزرارہ،دمحمنبلیضف،اتخمرنبلفلف،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

اامیؿیکاحتلںیمفوسےافراسابتاکایبؿںیمہکفوسہسلےنرپایکانہکاچےئہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 352

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حسين ب ٦ولی ،زائسہ٠ ،دتار ،ا٤س

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا حُ َسي ِ ُن بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی َو َِ ٦زائ َٔس َة ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥اإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسث َ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ک
َک َٔا ََٔ ٟا َ ٟاهَّللُ إ ٔ َّ ٧أ ُ ََّ ٠ت َ
ا ِِ ١ُ ٜد َتارٔ َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ ٌَيَِْ أَ َّ ٧إ ٔ َِ َح َٖ  ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ
ااحسؼنباربامیہ،رجریاوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،اتخمر،اسنا کدفرسیدنسںیمرضحتاسنےس ہرفاتییھبیبن
یلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسدحثییکرطحذرکیکیئگےہاسںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاتماکذرکںیہنےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجریاوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،اتخمر،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکوجلدیموھجیٹمسقاھکرکیسکاکقحامرےایکسزسادفزخےہ۔...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکوجلدیموھجیٹمسقاھکرکیسکاکقحامرےایکسزسادفزخےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 353

راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ولی ب ٦ححز ،اَ١ىي ٞب ٦جىَف ،اب ٦ایوب ،وَلء ،اب ٦وبساٜزح٠ ،٦١ىبس ب٦
٘ىِ َِٝم ،وبساهَّلل ب٘ ٦ىِ ،ابوا٠ا٠ہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ٞ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
وب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َف َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
َِم َو ِ ٦أَخٔيطٔ َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
َح َٔ ٔة َو ِِ ٠َ ٦ى َبسٔ بِ ِٔ َ٘ ٦ىِٕ اَّ ٜسِّ ٔ ٝ
بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َٔا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا ا َِ ٜى ََل ُِ َوص َُو ابِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َِ ٠َ ٦ٔ ١ول َی ا َِ ُ ٜ

َ٘ ِىِٕ َو ِ ٦أَبٔی أ ُ َ٠ا ََ ٠ة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٦ِ ٠َ ٟا ِٔ َت َف َي َح َّٖ ا ِ٠ز ٔ ِٕ ُِ ٠س ٢ٕ ٔ ٝب ٔ َئ١ئ٥طٔ َِ َٕ ِس أَ ِو َج َِ اهَّللُ َُ ٜط
اَ ٧ش ِيئّا َي ٔسي ّْا َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا ََ ٟوإ ٔ َِٔ ٧ؽٔي ّبا ٔ ٦ِ ٠أَ َرا ٕک
اَ ٥َّ ٜار َو َِح َََّ ٣وَِ ٝيطٔ ا َِ ٜح ََّ ٥ة َِ َٕا َُ َٜ ٟط َر ُج َْ ٞوإ ٔ ِ ٧ک َ َ

ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،یلع نب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،انب اویب ،العء ،انب دبعارلنمح ،دبعم نب  بع یملس ،دبعاہلل نب
 بع،اوباامہمریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایہکسجلدیمےن وھجیٹمسقاھک رک
یسک اک قح امرا وت اہلل اس ےک  ےئ دفزخ وک الزؾ رک دے اگ افر اس رپ تنج وک رحاؾ رک دے اگ ا ک لدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک
روسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسارگہچفہلومعیلزیچوہ؟ لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایارگہچفہولیپدرتخیکاشخیہویکںہن
وہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق نبدیعس،یلعنبرجح،الیعمس نبرفعج،انباویب،العء،انبدبعارلنمح،دبعمنب  بعیملس،دبعاہلل
نب بع،اوباامہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکوجلدیموھجیٹمسقاھکرکیسکاکقحامرےایکسزسادفزخےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 354

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،ابواَا٠ہ ،وٜيس ب٘ ٦ثيْ٠ ،ح١س ب٘ ٦ىِ

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦أَبٔی أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس بِ َٔ٘ ٦ثٔيْ ٕ َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َص ُ
َُ ٠ح َّٔ ١س بِ ِٔ َ٘ ٦ىِٕ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَ َخا ُظ َو ِب َس اهَّللٔ بِ َِ َ٘ ٦ىِٕ یُ َح ِّس ُث أَ َّ ٧أَبَا أ ُ َ٠ا ََ ٠ة ا َِ ٜحارٔث ٔ َّی َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اہرفؿ نب دبع اہلل ،اوبااسہم ،فدیل نب ریثک ،دمحم نب  بع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ
اھبیئدبعاہللنب بع ےسانسہکفہرفامےتےھتہکرضحت اوباامہماحریثریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکاوہنں ےنروسؽاہللیلص

اہللہیلعفل ہفملسےسایسرطحانس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،اہرفؿنبدبعاہلل،اوبااسہم،فدیلنبریثک،دمحمنب بع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکوجلدیموھجیٹمسقاھکرکیسکاکقحامرےایکسزسادفزخےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 355

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،اب١٤ ٦يْ ،ابو٠ىاویہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢و٘يي ،او١ض ابوائ ،ٞوبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي٢
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ا َِ ٜح ِ٥مَ لٔی َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط أَ ِخب َ ََْ٤ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔ ٞو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َٟ
ُّ
ِ ُِ ٠س ٢ٕ ٔ ٝص َُو ِ َٔيضا َِا ٔج ْز َٜق ٔ َی اهَّللَ َوص َُو َوَِ ٝيطٔ ٌَ ِؽ َبا َُٔ ٧ا َََ ِ ٟس َخ َ ٞالِ َ ِش َى ُث
َْ َول َی یَٔ١ي ٔن َظبِْ ٕ َي ِٕ َت ٔف ُي ب ٔ َضا َ٠ا َ ٟا ِ٠ز ٔ ٕ
ََ ٦ِ ٠حَ ٝ

ا ٧بَ ِيىٔي َوبَي ِ َن َر ُج ٕٞ
بِ ُِ َٔ ٦ي ٕس َِ َٕا َ٠َ ٟا یُ َح ِّسثُ ٢ِ ُٙأَبُو َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََٔ ٦ٔ ١اُٜوا َ٘ َذا َو َ٘ َذا َٔا ََ ٟظ َس َٗ أَبُو َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ف ٔ َّی َ٤زََِ ٜت ک َ َ
ْ
اظ ُِ ١ت ُط إلٔ َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََ ٟص َِ ٜ ٞ
َک بَ ِّي َْ ٥ة َِ ُُِٕ ٝت َِل َٔا َََ ِ ٟئ١يُ ُ٥ط ُُِٔ ٝت إٔذ ََِ ٧ی ِحُ ٔ ٝ
أَ ِر ْؿ بٔا َِ ٜي ََ َِ ٦ٔ ١د َ
َْ َول َی یَٔ١ي ٔن َظبِْ ٕ َي ِٕ َت ٔف ُي ب ٔ َضا َ٠ا َ ٟا ِ٠ز ٔ ِٕ ُِ ٠س ٢ٕ ٔ ٝص َُو ِ َٔيضا َِا ٔج ْز
َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝو ٔ َِ ٥س ذََ ٔ ٜ
ک ََ ٦ِ ٠حَ ٝ
آِخ ِاْل َیةٔ
َٜق ٔ َی اهَّللَ َوص َُو َوَِ ٝيطٔ ٌ َِؽ َبا ُ٥َ َِ ٧زََِ ٜت إ ٔ ََّّ ٧أ ٜذ َ
و ٧بٔ َى ِض ٔس اهَّللٔ َوأَیِ َ١أ٤ض ٔ ِ ٢ثَ َ٥ّ ١ا َّٔ ٔ ٝيَل إلٔ َی ٔ ٔ
یَ ٦ي ِصََُّْ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش،فعیک ،انب ریمن ،اوباعمف ہ ،ااحسؼ نب اربامیہ،فعیک ،اشمع اوبالئ ،دبعاہلل ریض اہللاعتٰیل ہنع ےس رفاتیےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج یسک لدیم ےن یسک احمک ےک مکح ےس یسک ناملسؿ اک امؽ دابےن ےک  ےئ مسق
اھکیئوتفہاہللےساساحؽںیم ےلاگہکاسرپاہللانراضوہاگ،رفایےتہکںیہکاثعشنبسیقریضاہللاعتٰیلہنعاحرضنیےک
اپسلرکےنہکےگلہکاوبدبعارلنمحےنمتےسایکایبؿایکےہاوہنںےناہکہکاسرطح،رضحتاثعشریضاہللاعتٰیلہنعےناہک

ہک اوبدبعارلنمح ےن چس رفامای ےہ اس دحثی اک قلعت ھجم ےس ےہ ،نمی ںیم ریمے افر ا ک لدیم ےک درایمؿ زنیم اک ڑگھجا اھت  ہ
ڑگھجا یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم شیپ وہا لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس لدیم ےس مسق ےل ول ںیم ےن
رعضایکفہوتوھجیٹمسقااھٹےلاگروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنھجمےسرفامایہکوجلدیمیسکناملسؿاکامؽدابےنےک ےئ
وھجیٹ مسق اھکےئ اگ وت فہ اہلل ےساس احؽ ںیم  ےل اگ ہک اہللاس رپ انراض وہاگ رھپ  ہ لتی انزؽ وہیئ انیقی وجولگ اہلل ےک دہع افر
ث
ل
ق
ایکسومسقںےکدب ہںیم(ث بل)وھتڑاومؽےلےتیلںیاؿاکلرختںیمھچکہصحںیہن ہلتیرکہمیلرخکتالتفترفامیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،انبریمن،اوباعمف ہ،ااحسؼنباربامیہ،فعیک،اشمعاوبالئ،دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکوجلدیموھجیٹمسقاھکرکیسکاکقحامرےایکسزسادفزخےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 356

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز٥٠ ،عور ،ابووائ ،ٞوبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َْ َول َی یَٔ١ي ٕن َي ِس َت ٔح ُّٖ ب ٔ َضا
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔ ٞو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََ ٦ِ ٠َ ٟحَ ٝ

ََک ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ الِ َ ِو َٔ ١ض ٌَي ِ َْ أََّ٤طُ َٔا َ ٟکَاِ َ ٤ت بَ ِيىٔي َوبَي ِ َن َر ُج ُٕ ٞخ ُعو َْ ٠ة
َّ ٠اِل ص َُو ِ َٔيضا َِا ٔج ْز َٜق ٔ َی اهَّللَ َوص َُو َوَِ ٝيطٔ ٌ َِؽ َبا ُ ٧ث ُ َّ ٢ذ َ َ
اک أَ ِو َیٔ١يُ ُ٥ط
فٔی بٔئِز َِٕا ِخ َت َع ِ٥َ ١ا إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََ ٟشاص َٔس َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،وصنمر ،اوبفالئ ،دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںی ہک سج لدیم ےن یسک اک امؽ
دابےنیکاخرطوھجیٹمسق اھکیئوتفہاہللےساساحؽںیم ےلاگہکاہللاس رپ انراض وہںےگرھپاشمعیکدحثییک رطحذرکایک
رگم اس ںیم  ہ اافلظ ںی ہک ریمے افر ا ک لدیم ےک درایمؿ ا ک ونکںیئ اک ڑگھجا اھت مہ ےن  ہ ڑگھجا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسیکدختمںیمشیپایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےندمیعےسرفامایہکوتوگاہشیپرکفرہندماعہیلعرپمسقےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اوبفالئ،دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکوجلدیموھجیٹمسقاھکرکیسکاکقحامرےایکسزسادفزخےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 357

راوی  :اب ٦ابی و١ز ٠کیَّ ،يا ،٧جا٠ي ب ٦ابوراشس ،وبساٝ١ٜک ،اب ٦اوين ،شٕيٖ ب١َٝ ٦ہ ،اب٠ ٦سىوز رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

يٖ بِ ََ ١ََ ََٝ ٦ة َي ُٕو ُٟ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز ا ِ١َ ٜک ُِّّی َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٦جا ٔٔ ٠ي بِ ٔ ٦أَبٔی َرا ٔش ٕس َو َو ِبسٔ ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ٔ ٦أَ ِوي َ َن َََ ٔ١ىا َشٕ ٔ َ
َْ َول َی َ٠ا ٔ ٟا ِ٠ز ٔ ِٕ ُِ ٠س ٢ٕ ٔ ٝبٔ ٍَي ِْ ٔ َح ِّٕطٔ
ََِ ٔ١ى ُت ابِ َِ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٦ِ ٠َ ٟحَ ٝ

ُ
اب اهَّللٔ إ ٔ َّ٧
ْقأَ َو َِ ٝي َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠ٔ ٢َ ٝع َسا َٔ ُط َٔ ٔ ٘ ٦ِ ٠ت ٔ
َٜق ٔ َی اهَّللَ َوص َُو َو َِ ٝيطٔ ٌ َِؽ َبا َُٔ ٧ا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ ث ََّ َ ٢
آِخ ِاْل َیةٔ
َّأ ٜذ َ
و ٧بٔ َى ِضسٔ اهَّللٔ َوأَیِ َ١أ٤ض ٔ ِ ٢ثَ َ٥ّ ١ا َّٔ ٔ ٝيَل إلٔ َی ٔ ٔ
یَ ٦ي ِصََُّْ َ

انب ایبرمع یکم  ،ایفسؿ ،اجعم نب اوبرادش ،دبعاکلمل ،انب انیع ،قیقش نب ہملس ،انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیلہنع ےتہک ںی ہک ںیم ےن
رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رفامےت وہےئ انس فہ رفامےت ےھت ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک
رفامےتوہےئانسہکسجلدیم ےنیسکناملسؿلدیماکامؽدابےنےک ےئانقحمسقااھٹیئوتفہاہللاعتیلےساساحؽںیم ےلاگ ہک
اہللارپس انراضوہںےگرضحتدبعاہللےتہکںیہکرھپاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسیک دصتقیںیم اہللیکاتکب
ت ِھ ث
ث
ت
ع
ی
َ
َ
ل
ق
ِ
َ
ِ
َ
َ
َ
رقلؿدیجمںیملتیرکہمی ڑپ ی( ِإ َّؿ َّ ِ
ث ِب ًل)لرخکتوجولگاہللےکدہعافراسیکومسقں
فؿ ْھ ِڈا ِ
ي َ ْ َ ُد
ّللّ َفأ ْي ْم َ ً
ي َ
ال َ
ث
ےکدب ہںیمثقلبلےلےتیلںیلرختںیماؿاکہصحںیہن۔
رافی  :انبایبرمعیکم،ایفسؿ،اجعمنباوبرادش،دبعاکلمل،انبانیع،قیقشنبہملس،انبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

اسابتےکایبؿںیمہکوجلدیموھجیٹمسقاھکرکیسکاکقحامرےایکسزسادفزخےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 358

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ہ٥از بَ ٦سی ،ابوواظ ٢ح٥فی ،ابواِلحوػ١َ ،اک ،و١ٕٝہ ب ٦وائٞ

اظ ٕ ٢ا َِ ٜح َ٥ف ٔی َو َّ
اُِ ّٜٝن ُٕ ٔ ٜت َ ِي َب َة َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو
اَٜس ِّی َوأَبُو َو ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوصَ َّ٥ازُ بِ ُٔ َّ ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
َّض َِ ٠و َت َو َر ُج َْ ٥ِ ٔ ٘ ٦ِ ٠ٔ ٞس َة إلٔ َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
الِ َ ِح َو ٔ
ػ َو ِ١َٔ َ ٦ا ٕک َو َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة بِ َٔ ٦وائ َٕٔ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََ ٟجا َِ َر ُج َْ ٦ِ ٠ٔ ٞح ِ َ

َّ
َّضم ٔ ُّی َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إ ٔ ََّ ٧ص َذا َٔ ِس ٌَََ ٝبىٔي َول َی أَ ِرؿٕ لٔی کَاِ َ ٤ت ٔلَبٔی َِ َٕا َ ٟا ِل ٔ٥ِ ٙس ُّٔی ه ٔ َی أَ ِرِضٔي فٔی َیسٔی
َوَِ ٝيطٔ َو َََٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟا َِ ٜح ِ َ
َّ
َّ
َک یَٔ١يُ ُ٥ط َٔا َ ٟیَا
ک بَ ِّي َْ ٥ة َٔا ََِ ٟل َٔا ََ َِٝ ٟ
َّضم ٔ ِّی أَ ََ ٜ
أَ ِز َروُ َضا َِ ٜي َس َٜطُ ِ َٔيضا َح ٌّٖ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ِٝ ٔ ٜ ٢َ ٝح ِ َ
ک َِاَ ِ ٤فََٖ ٝ
َک ُٔ ٥ِ ٠ط إ ٔ َِّل ذََ ٔ ٜ
َْ َوَِ ٝيطٔ َوَِ ٜي َس َی َت َو َّر ًُ َٔ ٦ِ ٠ش ِي ٕئ َِ َٕا ََِ ٜ ٟي َس َ ٜ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ إ ٔ َّ ٧اَّ ٜز ُج ََِ ٞا ٔج ْز َِل یُ َبالٔی َول َی َ٠ا َحَ ٝ
َْ َول َی َ٠أٜطٔ َ ٔ ٜيأِک ُ َُ ٝط ُل١ِّ ٝا ََ ٜي َِٕ ٝي َ َّن اهَّللَ َوص َُو َو ُِ ٥ط
ْ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ١َّ َٜ ٢َ ٝا أَ ِزبَ َز أَ َ٠ا َٜئ ٔ َِ ٦حَ ٝ
َ ٔ ٜي ِحَ ٔ ٝ

ُِ ٠ىز ٔ ْؿ
ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،انہد نب رسی ،اوباعمص یفنح ،اوباالوحص ،امسک ،ہمقلع نب فالئ ،اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت
وہےئرفامےتںیہکا کلدیمرضحومتاکافرا کلدیمدنکہاکدفونںیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیملےئرضحیےن
اہکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساسلدیم ےنریمیزنیمرپہضبقرکایل ےہوجہکےھجمریمےابپ ےسیلمیھت،دنکی
ےناہکہک ہزنیمریمیےہںیم اسںیماکتشرکاتوہںاسزنیمںیماساکوکیئقحںیہن،یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرضحی
ےسرفامایایکریتےاپسوگاہ ںی؟اسےن اہکںیہن،لپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےن رفامایوتاس ےسمسقےل ےل ،اسرضحی ےن
رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ  ہ لدیم افرج ےہ وھجیٹ مسق اھکےن ںیم یھب وکیئ رپفاہ ںیہن رکے اگ افر یسک زیچ ےس رپزیہ یھب ںیہن
رکےاگرہرطحاینپابتونماےنیکوکششرکےاگ،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایابریتے ےئاسیکمسقےکالعفہ
وکیئاچرہںیہنرھپفہلدیممسقاھکےنالچوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسیکتشپرپاہھتریھپےتوہےئرفامایہکارگاس
ےندفرسےاکامؽاملظامرےنیکاخرطمسقاھکیئوتفہاہللےساساحؽںیم ےلاگہکاہللاسےسارعاضرکےاگوبہج انرایگضاس
رپوتمہجہنوہاگ۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،انہدنبرسی،اوباعمصیفنح،اوباالوحص،امسک،ہمقلعنبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکوجلدیموھجیٹمسقاھکرکیسکاکقحامرےایکسزسادفزخےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 359

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ابی وٜيس ،زہيْ ،ہصا ٣ب ٦وبساٝ١ٜک ،ابوووا٤ہ ،وبساٝ١ٜک ب ٦و١يْ ،و١ٕٝہ ب٦
وائ ٞاب ٦ححز

ِح ٕب َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢جٔ١ي ّىا َو ِ ٦أَبٔی ا َِ ٜؤٜي ٔس َٔا َُ ٟزصَي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ُا ٣بِ َُ ٦و ِبسٔ ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک َح َّسثَ َ٥ا أَبُو
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
َو َواَ َ ٤ة َو َِ ٦و ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ٔ ٦وُ َ١يِْ ٕ َو َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة بِ َٔ ٦وائ َٕٔ ٞو َِ ٦وائ ٔ ٔ ٞبِ ٔ ٦حُ ِحز ٕ َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت و ٔ َِ ٥س َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

َِأ َ َتا ُظ َر ُج ََل َٔ ٧ی ِد َت ٔع َ١ا ٔ ٧فٔی أَ ِرؿٕ َِ َٕا َ ٟأَ َح ُسص َُ١ا إ ٔ ََّ ٧ص َذا اَ ِ ٤تزَی َول َی أَ ِرِضٔي َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ فٔی ا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝيةٔ َوص َُو ا ِ٠زُ ُُ ا ِِ َٕ ٜي ٔس
ُک َٔا ََِ ٜ ٟي َس لٔی بَ ِّي َْ ٥ة َٔا ََ ٟیٔ١يُ ُ٥ط َٔا َ ٟإٔذ ََِ ٧ی ِذ َص ُِ ب ٔ َضا َٔا َٟ
أَ ٧ا َ ٟبَ ِّي َ٥ت َ
يى ُة بِ ُ ٦و ِٔب َس َ
بِ َُ ٦واب ٔ ٕس ا ِل ٔ٥ِ ٙس ُّٔی َو َخ ِع ُُ ١ط َرب ٔ َ
ْ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝا ِٔ َت َف َي أَ ِر ّؼا لَ ا١ّ ٔ ٜا َٜق ٔ َی اهَّللَ َوص َُو
َِ ٜي َس ََ ٜ
ک إ ٔ َِّل ذَا َک َٔا َ١َّ َٝ َِ ٟا َٔ َاَ ٔ ٜ ٣ي ِحَ ٔ ٝ

ا٧
يى ُة بِ َُ ٦و ِي َس َ
َوَِ ٝيطٔ ٌ َِؽ َبا َُٔ ٧ا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َرب ٔ َ

زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،ایبفدیل،زریہ،اشہؾنبدبعاکلمل،اوبوعاہن،دبعاکلملنبریمع،ہمقلعنبفالئانبرجحےتہک ںی
ہک ںیم اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےک اپس اھت ہک اےنت ںیم دف لدیم ا ک زنیم ےک ہلسلس ںیم ڑگھجےت وہےئ لےئ اؿ
ںیمےسا کےناہکہکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساسلدیمےنزامہناجتیلہںیمریمیزنیمنیھچیلفہارمؤاسیقل
نباعسبدنکیاھتافراساکرحفیسجےسڑگھجاوہافہرہعیبنبدبعاؿاھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایریتےاپساس
ابتےکوگاہںی؟اسےن اہکریمےاپسوگاہںیہن،لپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایرھپدماعہیلعرپمسقےہ،اس ےن رعض
ایکاےاہللےکروسؽیلص اہللہیلعفل ہفملسفہوتریما امؽ دابےلاگ،لپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایاسےکریغبوتوکیئ اچرہ
ںیہنرھپبجفہمسقااھٹےنےک ےئڑھکاوہاوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوجلدیمطلمًایسکیکزنیمدابےئاگوتفہاہلل

ےساساحؽںیم ےلاگہکاہللاسرپانراضوہاگااحسؼیکرفاتیںیمرنییعہنبدیعاؿےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،ایبفدیل،زریہ،اشہؾنبدبعاکلمل،اوبوعاہن،دبعاکلملنبریمع،ہمقلعنبفالئانبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکوجلدیمیسکاکانقحامؽامرےوتاسلدیماکوخؿسجاکامؽؾ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم یسکاک انقح امؽ امرے وت اس لدیم اک وخؿ سج اک امؽ امرا اج راہ ےہ اس ےک قحںیم اعمػ ےہافر ارگ فہ امؽ امرےتوہےئ لتق وہ ایگوت
دفزخںیماجےئاگافرارگفہلتقوہایگسجاکامؽامرااجراہاھتفہوتدیہشےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 360

راوی  :ابوَکیِ٠ ،ح١س ب ٦وَلء ،اب٠ ٦دٝس٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،وَلء ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ بِ َٔ ٦و ِبسٔ
ِ َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َي ِىىٔي ابِ َِ ٠َ ٦د َٕ ٝس َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َح َّسثَىٔي أَبُو ُ َ
اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََ ٟجا َِ َر ُج ْ ٞإلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َرأَیِ َت إ ٔ َِ ٧جا َِ

يس
َک َٔا َ ٟأَ َرأَیِ َت إ ٔ َِٔ ٧ا َت َٝىٔي َٔا ََٔ ٟات ٔ ِٝطُ َٔا َ ٟأَ َرأَیِ َت إ ٔ َِ َٔ ٧ت َٝىٔي َٔا ََِ ٟأََ ِ ٤ت َشض ٔ ْ
َر ُج ْ ٞیُزٔی ُس أَ ِخ َذ َ٠الٔی َٔا ََََ ِ ٟل ُت ِى ٔفطٔ َ٠اَ ٜ
َٔا َ ٟأَ َرأَیِ َت إ ٔ َِ َٔ ٧ت ُِ ٝت ُط َٔا َ ٟص َُو فٔی ا٥َّ ٜارٔ
اوبرکبی،دمحمنبالعء،انبدلخم،دمحمنبرفعج،العءنب دبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکا کلدیمروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیملرکرعضرکےناگلاےاہللےکروسؽلپیلصاہللہیلعفل ہفملساسلدیمےکابرےںیم
ایکرفامےتںیہکوکیئلدیمریماامؽےنیللےئ؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوتاسوکہندے،اسےنرعضایکارگفہھجم
ےسزلے؟وتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسایکرفامےتںی؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوتیھباسےسزل،اسےنرعضایک
ارگ فہ ےھجم امر ڈاےل؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وت دیہش وہاگ ،اس ےن رعض ایک ارگ ںیم اس وک امر ڈاولں؟ لپ یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایفہدفزخںیماجےئاگ۔

رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،انبدلخم،دمحمنبرفعج،العءنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم یسکاک انقح امؽ امرے وت اس لدیم اک وخؿ سج اک امؽ امرا اج راہ ےہ اس ےک قحںیم اعمػ ےہافر ارگ فہ امؽ امرےتوہےئ لتق وہ ایگوت
دفزخںیماجےئاگافرارگفہلتقوہایگسجاکامؽامرااجراہاھتفہوتدیہشےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 361

راوی  :حس ٦ب ٦ولی حٝوانی ،اَحاٗ ب٥٠ ٦عور٠ ،ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخََٝ ،مي ،٧ثابت

َح َّسثَىٔي ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َوأَ ُِ ّٜ
َال ُض َِ ٠ُ ٢ت َٕارٔبَ ْة َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َٟ
ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ََََُ ِ ٝمي ُ ٧الِ َ ِح َو ُ ٟأَ َّ ٧ثَاب ٔ ّتا َِ ٠ول َی وُ ََ ١ز بِ َٔ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١أَ ِخب َ َْ ُظ
ِاْل َ َ
اػ إلٔ َی َو ِبسٔ
َف٘ ٔ َِ َخاُ ٔ ٜس بِ ُ ٦ا َِ ٜى ٔ
ا٠َ ٧ا ک َ َ
ا ٧بَي ِ َن َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو َوبَي ِ َن َو َِ ٥ب َس َة بِ ٔ ٦أَبٔی َُّ َِي َ
أَُ َّ ٤ط َ١َّ ٜا ک َ َ
اَ ٧ت َي َّ ُ
َسوا َ ٔ ِٕٝ ٔ ٜتا َٔ َ ٟ
و٧
اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو ِ ََو َومَ ُط َخاْ ٔ ٜس َِ َٕا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو أَ َ٠ا َوَ ١ِ ٔ ٝت أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َُٔ ٦ِ ٠َ ٟتٔ َُ ٞز َ

يس
َ٠أٜطٔ َِ ُض َو َشض ٔ ْ
نسحنبیلعولحاین،ااحسؼنبوصنمر،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،امیلسؿ،اثتبےسرفاتیےہہکبجرضحتدبعاہلل
نبرمعفریض اہللاعتٰیلہنعافرہسبنعنبایبایفسؿریضاہللاعتٰیلہنعدفونںےکدرایمؿڑگھجاوہادفونںزلےنےک ےئایتروہےئگ
وترضحتاخدلنبااعلصریضاہللاعتٰیلہنعرضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنعیکرطػوساروہرکلےئافراںیہناھجمسایوت
رضحتانبرمعریض اہللاعتٰیلہنعےنرفامایایکمتںیہناجےتنہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوجاانپامؽاچبےتوہےئ
لتقوہاجےئفہدیہشےہ۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین،ااحسؼنبوصنمر،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،امیلسؿ،اثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم یسکاک انقح امؽ امرے وت اس لدیم اک وخؿ سج اک امؽ امرا اج راہ ےہ اس ےک قحںیم اعمػ ےہافر ارگ فہ امؽ امرےتوہےئ لتق وہ ایگوت
دفزخںیماجےئاگافرارگفہلتقوہایگسجاکامؽامرااجراہاھتفہوتدیہشےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 362

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات٠ ،٢ح١س ب ٦بْک ،اح١س ب ٦وث١ا٤ ٧وِلی ،ابوواظ ،٢ابِ ٦حیخ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اظ َٕ ٔ ٢لَکص َُ١ا َو ِ ٦ابِ ٔ٦
ا ٧اِ ٥َّ ٜوَِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو ٔ
َح َّسثَٔ٥يطٔ َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بَ ِْکٕ ح و َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ ُُ ٦و ِث ََ ١
ُج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٝطُ
دمحمنباحمت،دمحمنبرکب،ادمحنبامثعؿونیلف،اوباعمص،انبرحجیریضاہللاعتٰیل ہنعےساسدنسےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیک
یئگےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،دمحمنبرکب،ادمحنبامثعؿونیلف،اوباعمص،انبرحجیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راعایےکوقحؼںیمایختنرکےنفاےلرمکحاؿےک ےئدفزخاکایبؿ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
راعایےکوقحؼںیمایختنرکےنفاےلرمکحاؿےک ےئدفزخاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 363

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،ابواشہِ ،حس٘ ٦ہتے ہيں ٘ہ وبيس اهَّلل ب ٦زیاز ،حَّضت ٠ىٕ ٞب ٦يسار رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِش َض ِٔ َو ِ ٦ا َِ ٜح َس َٔٔ ٦ا ََ ٟوا َز وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦زٔیَاز ٕ َِ ٠ىٕ ٔ َ ٞبِ ََ ٦ي َسارٕ ا ِ١ُ ٜزن ٔ َّی فٔی ََ ٠ز ٔؼطٔ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦

ک َحسٔی ّثا ََِ ٔ١ى ُتطُ َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٜ ٢َ ٝو َوُ ١ِ ٔ ٝت أَ َّ ٧لٔی َح َيا ّة َ٠ا
َّأ ٜذی ََ ٠
ات ِ ٔيطٔ َٔا َِ ٠َ ٟىٕ ٔ ْ ٞإنِّٔی َُ ٠ح ِّسث ُ َ

وت َوص َُو ٌ ٌَّاط
وت َی ِو َ ٣یَ ُُ ١
ُک إنِّٔی ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ٠َ ٟا َٔ ٦ِ ٠و ِب ٕس َي ِسَّ َ ِْو ٔيطٔ اهَّللُ َرو ٔ َّي ّة یَ ُُ ١
َح َّسثِت َ
َ ٔ ٜزو ٔ َّيتٔطٔ إ ٔ َِّل َِح ََّ ٣اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ ا َِ ٜح ََّ ٥ة
ابیشؿنبرففخ،اوبابہش،نسحےتہکںیہکدیبعاہللنبزاید،رضحتلقعمنباسیرریضاہللاعتٰیلہنعےکرمضاوملتںیماؿ
یک تدادت ےک  ےئ لای وت رضحت لقعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےھجت ا ک دحثی ایبؿ رکات وہں وج ںیم ےن اہلل ےک
روسؽیلصاہللہیلعفل ہفملس ےسینسےہارگےھجماےنپزدنہرےنہاکملعوہاتوتںیمےھجتایبؿہنرکاتںیمےناہللےکروسؽیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسوک ہرفامےتوہےئانسہکوکیئلدیمااسیںیہنہکاہللاےسراعای رپاحمک انبےئافرفہ اؿےکوقحؼںیم ایختنرکے وت
اہللاسرپتنجرحاؾرکدےاگ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،اوبابہش،نسحےتہکںیہکدیبعاہللنبزاید،رضحتلقعمنباسیرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
راعایےکوقحؼںیمایختنرکےنفاےلرمکحاؿےک ےئدفزخاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 364

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،یزیس ب ٦زریي ،یو٤س٘ ،ہتے ہيں ٘ہ وبساهَّلل ب ٦زیاز ،حَّضت ٠ىٕ ٞب ٦يسار رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا یَزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َو ِ ٦یُوَُ ٤س َو ِ ٦ا َِ ٜح َس َٔٔ ٦ا ََ ٟز َخ َ ٞوُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦زٔ َیاز ٕ َول َی َِ ٠ى َٕ ٔ ٞبِ ٔ٦
ک َحسٔی ّثا َ ٢ِ ٜأَ ُ٘ َِ ٦ح َّسث ِ ُت َُ ٙط إ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل َي ِسَّ َ ِْعٔی
َي َسارٕ َوص َُو َو ٔج ْي ِ ََسأ َ َُ ٜط َِ َٕا َ ٟإنِّٔی َُ ٠ح ِّسث ُ َ
وت َوص َُو ٌ ٌَّاط ََ ٜضا إ ٔ َِّل َِح ََّ ٣اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ ا َِ ٜح ََّ ٥ة َٔا َ ٟأَ َِّل ُ٘ َِ ٥ت َح َّسث ِ َتىٔي َص َذا َٔ ِب َ ٞا َِ ٜي ِؤَ ٔ ٣ا َ٠َ ٟا
وت ح ٔي َن َی ُُ ١
اهَّللُ َو ِب ّسا َرو ٔ َّي ّة یَ ُُ ١

ک
ُک أَ ِو  ٢َِ ٜأَ ُ٘ َِ ٦ل ُ َح ِّسث َ َ
َح َّسثِت َ

ییحینبییحی،سیدینبزرعی،ویسن،ےتہکںیہکدبعاہللنبزاید،رضحتلقعمنباسیرریضاہللاعتٰیلہنعیکامیبریںیماؿیکتدادت
ےک ےئلےئاؿاکاحؽوپاھچرضحتلقعمریضاہللاعتٰیلہنعےنہکےگلہکںیمھجتےسا کدحثیایبؿرکاتوہںوجںیمےنایھب

کت ایبؿ ںیہن یک فہ  ہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل ےسج ولوگں اک رمکحاؿ انبات ےہ افر رھپ فہ ولوگں ےک
وقحؼیکادایگیئںیموکاتیہرکےتوہےئرماتےہوتاہللاسرپتنجرحاؾرکداتی ےہ،انبزایدہےنہکاگلایکمتھجمےساسےسےلہپ ہ
دحثیںیہنایبؿرکےکچ؟ رضحتلقعمریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایںیمےنھجتےس  ہدحثیایبؿںیہنیکای ہ رفامایہکںیمےھجت
اسےسےلہپ ہدحثیایبؿںیہنرکاکس۔
رافی  :ییحینبییحی،سیدینبزرعی،ویسن،ےتہکںیہکدبعاہللنبزاید،رضحتلقعمنباسیرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
راعایےکوقحؼںیمایختنرکےنفاےلرمکحاؿےک ےئدفزخاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 365

راوی ٔ :اَ ٢ب ٦زَکیا ،حسين ،زائسہ ،ہصاَ ،٣ے روایت ےہ ٘ہ حَّضت حس ٦ےن َف٠ایا ٘ہ ہ ٢حَّضت ٠ىٕ ٞب ٦يسار
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیَّا َِ َح َّسثَ َ٥ا ُح َسي ِْن َي ِىىٔي ا ُِ ٜح ِىف ٔ َّی َو َِ ٦زائ َٔس َة َو ِ ٦صٔصَ أَ ٕ ٣ا ََٔ ٟا َ ٟا َِ ٜح َس ُ٥َّ ُ٘ ٦ا و ٔ َِ ٥س َِ ٠ىٕ ٔ ٔ ٞبِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي ا َِٕ ٜا َٔ ُ ٢بِ َُ ٦ز َ ٔ
ک َحسٔی ّثا ََِ ٔ١ى ُتطُ َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َي َسارٕ َن ُىوزُ ُظ َِ َحا َِ وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦زٔ َیاز ٕ َِ َٕا ََٜ ٟطُ َِ ٠ىٕ ٔ ْ ٞإنِّٔی ََأ ُ َح ِّسث ُ َ

َّ
ََک ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔض ٔ َ١ا
َو ََ ٢َ ٝث ُ َّ ٢ذ َ َ

اقمسنبزرکای،نیسح،زادئہ،اشہؾےسرفاتی ےہہک رضحتنسحےنرفامایہک مہرضحتلقعمنباسیرریضاہلل اعتٰیلہنع ےک
اپساؿیکتدادتےک ےئلےئوہےئےھتاےنتںیمدیبعاہللنبزایدلایگوترضحتلقعمریضاہللاعتٰیلہنعےناسےساخمبط
وہ رک رفامای ہک ںیم ھجت ےس ا ک دحثی ایبؿ رکفں اگ وج ںیم ےن اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ینس ےہ رھپ دفونں
دحوثیںیکرطحایبؿایکوجافرپذرکیکںیئگ۔
رافی  :اقمسنبزرکای،نیسح،زادئہ،اشہؾ،ےسرفاتیےہہکرضحتنسحےنرفامایہکمہرضحتلقعمنباسیرریضاہللاعتٰیل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
راعایےکوقحؼںیمایختنرکےنفاےلرمکحاؿےک ےئدفزخاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 366

راوی  :ابوٌسا٠ ٧س١عی٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اَحٖ٠ ،ىاذ ب ٦ہصأ ،٣تازہ ،ابی ٝ٠يح

َّ
ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ٌ ََّس َ
ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١ع ٔ ُّی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىي َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ

بِ ُ ٦صٔصَ أَ ٕ ٣ا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦أَبٔی ا ِٔ ٝ١َ ٜيحٔ أَ َّ ٧وُب َ ِي َس اهَّللٔ بِ َ ٦زٔیَاز ٕ َوا َز َِ ٠ىٕ ٔ َ ٞبِ ََ ٦ي َسا ٕر فٔی ََ ٠ز ٔؼطٔ َِ َٕا ََٜ ٟطُ
ک ب ٔ َحس ٕ
ٔیث َِ ٜو َِل أَنِّی فٔی ا ِِ ١َ ٜو ٔ
ک بٔطٔ ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ٠َ ٟا ٔ٦ِ ٠
ت  ٢َِ ٜأ ُ َح ِّسث ِ َ
َِ ٠ىٕ ٔ ْ ٞإنِّٔی َُ ٠ح ِّسث ُ َ
أَ ٔ٠يْ ٕ َیلٔی أَ َِ ٠ز ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن ث ُ ََِّ ٢ل َی ِح َض ُس َُ ٜض َِ ٢ویَ َِ ٥عحُ إ ٔ َِّل  ٢َِ ٜیَ ِس ُخ َِ ٠َ ٞى ُض ِ ٢ا َِ ٜح ََّ ٥ة

مش
اوباسغؿ معی ،دمحم نب ینثم ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ  ،اعمذ نب اشہؾ ،اتقدہ ،ایب حیلم ےس رفاتی ےہ ہک دیبع اہلل نب زاید رضحت
لقعم نب اسیر ریض اہلل اعتٰیلہنعیک امیبری ںیم اؿیک تدادت ےک  ےئ اؿ ےکاپس لای وت اس ےس رضحتلقعم ریض اہلل اعتٰیلہنع
ےنرفامایہکںیمھجتےسا کایسیدحثیایبؿرکاتوہںہکارگںیمرمےنفاالہنوہاتوتںیم ھجتےسفہدحثیایبؿہنرکاتںیمےن
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک وجلدیم ناملسونں اکرمکحاؿ وہ افر رھپ اؿ یک الھبیئ ےک  ےئ دجفدہجہن
رکےافرولخصتینےساؿاکریخوخاہہنوہوتفہاؿےکاسھتتنجںیمداہ ہنوہاگ۔
مش
مع
رافی  :اوباسغؿ ی،دمحمنبینثم،ااحسؼنباربامیہ،اقحس،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،ایبحیلم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ضعبدولںےساامیؿفاامتناھٹاجےنافردولںرپونتفںےکلےناکایبؿ...

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ضعبدولںےساامیؿفاامتناھٹاجےنافردولںرپونتفںےکلےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 367

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابو٠ىاویہ ،و٘يي ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،زیس ب ٦وہِ ،حذيّہ

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦زیِسٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
ِخ َح َّسثَ َ٥ا
بِ َٔ ٦وصِِٕ َو ُِ ٦ح َذ ِي َّ َة َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحسٔی َثي ِ ٔن َٔ ِس َرأَیِ ُت أَ َح َسص َُ١ا َوأََ٤ا أََ ِ ٤ت ٔمزُ ِاْل َ َ
اٜس َّ٥ةٔ ث ُ ََّ ٢ح َّسث َ َ٥ا َو َِ ٦ر ِِ ٔي
أَ َّ ٧الِ َ َ٠اَ َ ٤ة َ٤زََِ ٜت فٔی َج ِذرٔ ُٔٔ ُٝ
ُقآ َٔ ٧و َو١ُ ٔ ٝوا ُّٔ ٦ِ ٠
ُقآ ََُ ِ ٧ى١ُ ٔ ٝوا ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ُ ٜ
وب اِّ ٜز َجا ٔ ٟث ُ ََّ٤ ٢زَ َ ٟا ِِ ُ ٜ

 ٞاِ ٥َّ ٜو ََ ٠ة َِ ُت ِٕ َب ُؾ الِ َ َ٠اُ َ ٤ة َِٔٝٔ ٦ِ ٠بٔطٔ ِ ََيمَ ُّ ٞأَثَزُصَا ِٔ ٠ث َ ٞا َِ ٜو ِ٘تٔ ث ُ ََّ ٢ی َُ ٥ا ٣اِ ٥َّ ٜو ََ ٠ة َِ ُت ِٕ َب ُؾ الِ َ َ٠اُ َ ٤ة
الِ َ َ٠أ َ ٤ة َٔا َ ٟیَ َُ ٥ا ٣اَّ ٜز ُج ُ
ک َِ ََٔ ّ٥ق ََِّ َ َْا ُظ َُ ٥ِ ٠تب ٔ ّْا َوَِ ٜي َس ِ ٔيطٔ َش ِي ْئ ث ُ َّ ٢أَ َخ َذ َح ّصي
ِح ِج َتطُ َول َی رٔ ِجَ ٔ ٝ
َِٔٝٔ ٦ِ ٠بٔطٔ ِ ََيمَ ُّ ٞأَثَزُ َصا ِٔ ٠ث َ ٞا ِِ ١َ ٜح َٔ َ٘ ٞح ِ١ز ٕ َز ِ َ

وَِ ٧ل یَکَازُ أَ َح ْس یُ َؤ ِّزی الِ َ َ٠اَ َ ٤ة َحًَّي يُ َٕا َ ٟإ ٔ َّ ٧فٔی بَىٔي ُِ ََل َٕ ٧ر ُج َّل أَ ٔ٠ي ّ٥ا َحًَّي
اس یَت ََبا َي ُى َ
ِح َج ُط َول َی رٔ ِجٔٝطٔ َِ ُي ِعبٔحُ اُ ٥َّ ٜ
ِ ََس ِ َ
اَ ٧و َ٠ا
ِخ َز ٕ ٦ِ ٠ٔ ٟإ ٔ َی١ا َٕ ٧و َِ َٕ ٜس أَتَی َول َ َّی َز َْ ٠
ْظ َِ ُط َ٠ا أَ ِو َٕ َُ ٝط َو َ٠ا فٔی َِٔٝبٔطٔ ِٔ ٠ث َٕا َُ ٟح َّب ٕة ِٔ َ ٦ِ ٠
ُي َٕا ََّ ٔ ٜ ٟرل ُج ٔ٠َ ٞا أَ ِجََ ٝس ُظ َ٠ا أَ ِ َ
َّصاًّ ٔ ٤يا أَ ِو یَ ُضوزٔیًّا َٜيَُْ َّزُ َّ ٤ط َول َ َّی ََاو ٔيطٔ َوأَ َّ٠ا ا َِ ٜي ِو َ١ََ ِ ٣ا
اِ ٠ُ ٧س١ّ ٔ ٝا َٜيَُْ َّزُ َّ ٤ط َول َ َّی زٔیُ ُ٥ط َو َٜئ ٔ ِ ٦ک َ َ
أُبَالٔی أَیَّ ٢ِ ُٙبَا َي ِى ُت َٜئ ٔ ِ ٦ک َ َ
اَ ٧ن ِ َ

ُ٘ ُِ ٥ت ٔلُبَای ٔ َي ٔ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠إ ٔ َِّل ُِ ََلّ٤ا َو ُِ ََلّ٤ا

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمف ہ ،فعیک ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،زدی نب فبہ ،ذحہفی رفامےت ںی ہک مہ ےس اہلل ےک روسؽ یلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف دحںیثی ایبؿ رفامںیئ اؿ ںیم ےس ا ک وت ںیم دھکی اکچ افر دفرسی ےک ااظتنر ںیم وہں ،لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنںیمہایبؿرفامایہکاامتناکزنفؽولوگںےکدولںیکڑجفںرپوہا۔رھپرقلؿانزؽوہاافراوہنںےنرقلؿفتنساک
ملع احلص ایک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ دفرسی دحثی اامتن ےک اھٹ اجےن ےک قلعتم ایبؿ رفامیئ لپ ےن رفامای
ا کلدیموھتڑیدریوسےئاگوتاسےکدؽےساامتنااھٹیلاجےئیگاساکاکلہاساشنؿرہاجےئاگرھپا کابروسےئاگوتاامتناس
ےک دؽ ےس اھٹ اجےئ یگاس اک اشنؿ ا ک ااگنرہیک رطح رہ اجےئ اگ سجرطح ہک ا ک ااگنرہ وت اےنپ اپؤں رپ زلاکھ دے افر اھکؽ
وھپؽرکاھچےلیکلکشاایتخررکےل افراس ےکادنرھچک ہنوہ ،رھپلپ ےنا ک رکنکییل افراےساےنپاپؤںرپزلاکھ دای افر رھپ
رفامای ہکولگرخدیف رففتخ رکںی ےگ افر اؿ ںیم ےس وکیئ اامتن اک قح ادارکےن فاال ںیہن وہاگ اہیںکتہک اہک اجےئ اگ ہک الفں

ہلیبق ںیم ا ک لدیم اصبح اامتن ےہ افر ا ک لدیم ےک ابرے ںیم اہک اجےئ اگ ہک سک دقر وہایشر ےہ سک دقر وخش االخؼ ےہ
سکدقرا یدنمےہاحالہکناسےکدؽںیمرایئےکداہنےکرباربیھباامیؿںیہنوہاگافررضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےت
ںیہکںیماےسیدفرےسسگراکچوہںبجںیمرہا کےسےبفلکتافرریغبوغرفرکفےکاعمہلمرکاتیلاھتویکہکنارگفہناملسؿوہات
وتاساکدنیاےسےباامیینےسرفےکراتھکافرارگوہیدیایرصناینوہاتوتاساکاحمکاےسےباامیینہنرکےنداتیرگملجوتںیمالفں
الفںےکالعفہافریسکےساعمہلمںیہنرکاتکس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمف ہ،فعیک،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،زدینبفبہ،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ضعبدولںےساامیؿفاامتناھٹاجےنافردولںرپونتفںےکلےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 368

ويسي ب ٦یو٤س ایک زوَسی َ٥س ٠يں حَّضت او١ض رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
راوی  :اب١٤ ٦يْ ،ابو و٘يي ،اَحاٗ ب ٦ابزاہيٰ ،٢

َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا
ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٝطُ
انبریمن،اوبفعیک،ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسنا کدفرسیدنسںیمرضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنعےس ہرفاتییھبایس
رطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :انبریمن،اوبفعیک،ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسنا کدفرسیدنسںیمرضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

ضعبدولںےساامیؿفاامتناھٹاجےنافردولںرپونتفںےکلےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 369

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ابوخاٜس ََٝمي ٧ب ٦حياَ ،٧ىس ب ٦ـارٗ ،ربيي ،حذيّہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّاَ ٧و ِِ ََ ٦ىسٔ بِ ٔ ٦ـَارٔ ٕٗ َو ِ ٦رٔبِع ٔ ٕٓی َو ِ ٦حُ َذ ِي َّ َة
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َخإ ٔ ٜس َي ِىىٔي ََََُ ِ ٝمي َ ٧بِ ََ ٦حي َ
َک ا َِ َ َّّٔ ٜن َِ َٕا َِ َٔ ٟو ِْ َ ٤ ٣ح ُِ ٔ١ََ ٦ى َ٥ا ُظ َِ َٕا َََ ٜ ٟى َّ٢ِ ُٙٝ
َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا و ٔ َِ ٥س وُ ََ ١ز َِ َٕا َ ٟأَ ُّیَ ٔ١ََ ٢ِ ُٙي َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِذ ُ ُ
َف َصا اٜعَّ ََلةُ َو ِّ
اٜع َي ُاَ ٣واٜعَّ َس َٔ ُة َو َل ٦ِٔ ٙأَ ُّیَ ٔ١ََ ٢ِ ُٙي أ ٥َّ ٜي َّي
ؤِ ٧ت ِ ََ ٥ة اَّ ٜز ُج ٔ ٞفٔی أَصِٔٝطٔ َو َجارٔظ ٔ َٔاُٜوا أَ َج َِٔ ٞا َ ٟتَٔ ٝ
َت ِىَ ُ٥
ِک تُ َُ ِّ ٙ
وک َٔا َٟ
َک ا َِ َ َّّٔ ٜن َّأًٜي َت ُ١و ُد َِ ٠و َد ا َِ ٜب ِ ٔ
َح َٔا َ ٟحُ َذ ِي َّ ُة َِأ َ َِ ََ ٙت ا ِِ َٕ ٜو ُُِ ُٕٝ َِ ٣ت أََ ٤ا َٔا َ ٟأََ ِ ٤ت ِهَّلِل أَب ُ َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِذ ُ ُ
وب کَا َِ ٜح ٔعيْ ٔ وُو ّزا ُوو ّزا َِأ َ ُّی َٔ ِِٕٝ
ُح َذ ِي َّ ُة ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُُ ٟت ِى َز ُؿ ا ُِ َ َّّٔ ٜن َول َی ا ِٔ ُٝ ُٕ ٜ
َ
َ
ْکصَا َٔ ُٙ٤ت ِ ٔيطٔ َ ُِٙ٤ت ْة بَ ِي َؽا ُِ َحًَّي َت ٔعي َْ َول َی ََِٔ ٝبي ِ ٔن َول َی أَبِ َي َؾ ِٔ ٠ث ٔٞ
أُ ِ ٔ
َشبَ َضا َٔ ُٙ٤ت ِ ٔيطٔ َ ُِٙ٤ت ْة ََ ِو َزا ُِ َوأ ُّی َٔ ِ ِٕٝأَ َ ِ ٤
َّض ُظ ِٔت ِ َْ ٥ة َ٠ا َزا َِ ٠ت َّ
ْک
اٜس َ١ا َو ُ
ِخ أَ َِ َوزُ ُِ ٠زبَ ًّ
ات َوالِ َ ِر ُؿ َو ِاْل َ ُ
اٜعَّ َّا ِ َََل َت ُ ُّ
ازا کَا ِلُٙوزٔ َُ ٠ح ِّد ّيا َِل َي ِىز ٔ ُٓ َِ ٠ىزُوِّا َو َِل یُ ُِ ٔ ٥
َسا َِل أَبَا
ک َوبَ ِي ََ ٥ضا بَابّا ُّٕ َٝ ٍِ ٠ا یُو ٔش ُ
ْکا إ ٔ َِّل َ٠ا أ ُ ِ ٔ
َش َب َٔ ٦ِ ٠ص َوا ُظ َٔا َُ ٟح َذ ِي َّ ُة َو َح َّسث ِ ُت ُط أَ َّ ٧بَ ِي ََ ٥
َس َٔا َ ٟوُ َ١زُ أَ َ٘ ِ ّ
ک أَ ِ ٧یَُ َ ِٙ
ُّ َ ٥ِ ٠
وت َحسٔی ّثا َِ ٜي َس
 ٞأَ ِو َی ُُ ١
َس َو َح َّسث ِ ُت ُط أَ َّ ٧ذََ ٔ ٜ
َ ٜ
اب َر ُج ْ ٞيُ ِٕ َت ُ
َک ََِِ ٝو أَُ َّ ٤ط ُِت ٔحَ ََ ٜى َُّ ٝط ک َ َ
ک ا َِ ٜب َ
ا ٧ي َُىازُ ُُِٔ ٝت َِل بَ ِ ٞیُُ َ ِٙ

اؿ فٔی ََ َواز ٕ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت ِ ََ١ا ا ِلُٙو ُز
ازا َٔا َٔ ٟش َّسةُ ا ِٜب َ َي ٔ
بٔالِ ٌََأ ٔ ٜيق َٔا َ ٟأَبُو َخإ ٔ ٜس َِ ُُِٕ ٝت َ ٔ ٜس ِى ٕس یَا أَبَا َ٠إ ٔ ٜک َ٠ا أَ َِ َوزُ ُِ ٠زبَ ًّ

وَا
َُ ٠ح ِّد ّيا َٔا َّ ُٙ٥ِ ٠َ ٟ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباخدلامیلسؿنبایحؿ،دعسنباطرؼ،رعیب،ذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہکمہرضحترمعریضاہلل
اعتٰیلہنعےکاپسےھٹیبوہےئےھتہکاوہنںےنرفامایہکمتںیمےسسکےناہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسےسونتفںاکذرک
انسےہا کامجتعےکھچک ولوگںےناہکہک مہےن انسےہ رضحترمع ریضاہللاعتٰیلہنع ےنرفامایہکاشدیاہمتریرماد اؿونتفں
ےسف ہےنتفںیوجاسےکرھگفاولںںیمامؽںیمافراسمہویںںیموہےتںیولوگںےنرعضایکیجاہںرضحترمعریضاہللاعتٰیل
ہنع ےن رفامای ہک اؿونتفں اک افکرہ وتامنز رفزہ افر دصہق ےس وہ اجات ےہ نکیل مت ںیم ےس یسک ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےس اؿ ونتفؿ ےک ابرے ںیم انس ےہ وج دنمسر یک ورہفں یک رطح ا ڈ لںیئ ےگ ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک
ولگ ہنسرکاخومشوہےئگںیمےنرعضایکہکںیمےنانسےہ،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکریتافادلتہبااھچاھت

ہک مت یھب اؿ ےک ےٹیب وہ ،رضحت ذح ہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےنہک ےگل ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت
وہےئانسہکفہےنتفدولںرپا کےکدعبا کاسرطحلںیئےگہکسجرطحوبرایافراٹچیئےکےکنتا کےکدعبا کوہےتںی
وج دؽ اس ہنتف ںیم التبم وہاگ فہ ہنتف اس ےک دؽ ںیم ا ک ایسہ ہطقن ڈاؽ دے اگ افر وج دؽ اےس رد رکے ینعی وبقؽ رکےن ےس ااکنر
رکے اگ وت اس ےکدؽ ںیم ا ک دیفس ہطقن پ  اجےئ اگ اہیںکتہک اس ےک دفدؽ وہاجںیئ ےگ ا ک دیفس دؽ ہک سجیک دیفسی
ڑبھرکوکہافصیکرطحوہاجےئیگبجکتزنیمفلامسؿرںیےگاےسوکیئہنتفاصقنؿںیہناچنہپےئاگافردفرسادؽایسہراھکےک
وکزہ یک رطح ولعؾ ےس اخیل وہاگ ہن یکین وک اچنہپےن اگ افر ہن یہ دبی اک ااکنر رکے اگ رگم اینپ وخااشہت یک ریپفی رکے اگ ،رضحت
ذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہک ںیمےنرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےس ہ دحثیایبؿ یکہکریتے افر اؿونتفں ےک
درایمؿا کدنبدرفازہےہافررقبیےہہکفہوٹٹاجےئرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکفہوتڑدایاجےئاگریتاابپہن
رےہارگفہاتلھکوتاشدیدنبوہاجاتںیمےنرعضایکفہےلھکاگںیہنہکلبوٹٹاجےئاگافرںیمےنرضحترمعےسرفامایفہوتڑدایاجےئ
اگ؟ا کلدیمےہایوتلتقرکدایاجےئاگایاساکااقتنؽوہاجےئاگ ہدحثیطلغابوتںںیمےسہنیھتاوباخدلےناہکہکںیمےندعس
َ م
اکل َز َجیحِ َّبا ےس ایک رماد ےہ
ےس رعض ایک ہک اوسد رمابد ےس ایک رماد ےہ رفامای ایسیہ ںیم دیفسی یک دشت ۔ ںیم ےن رعض ایک (ا ِ َّؿ و
رفامایااٹلوہاوکزہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباخدلامیلسؿنبایحؿ،دعسنباطرؼ،رعیب،ذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ضعبدولںےساامیؿفاامتناھٹاجےنافردولںرپونتفںےکلےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :اب ٦ابی و١ز٠ ،زوا ،٧ابو٠اٜک ،ربعی َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت حذيّہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ز َوا ُ ٧ا َِّ ٜزَار ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َ٠إ ٔ ٜک الِ َ ِش َحع ٔ ُّی َو ِ ٦رٔبِع ٔ ٕٓی َٔا َ١َّ َٜ ٟا َٔس َُٔ ٣ح َذ ِي َّ ُة ٔ ٦ِ ٠و ٔ ِٔ ٥س ُو ََ ١ز
َجََ ٝس َِ َح َّسثَ َ٥ا َِ َٕا َ ٟإ ٔ َّ ٧أَ ٔ٠ي َْ ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن أَ ِٔ ٠س َ١َّ ٜا َجَِ ٝس ُت إَِٔ ٜيطٔ ََأ َ َ ٟأَ ِظ َحابَ ُط أَ ُّیَ ٢ِ ُٙی ِحّ َُن َٔ ِو ََ ٟر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ

اٗ ا َِ ٜحس َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ا ِٔ َ َّّٔ ٜن َو ََ َ
ازا َُ ٠ح ِّد ّيا
َک َت ِّ ٔسي َْ أَبٔی َ٠إ ٔ ٜک ِ َٕ ٔ ٜؤٜطٔ ُِ ٠زبَ ًّ
ٔیث بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ أَبٔی َخإ ٔ ٜس َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
انب ایب رمع ،رمفاؿ ،اوبامکل ،ر یع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع بج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک
اپسلےئوتھٹیبرکمہےسدحثیایبؿرفامےنےگلہکلکبجںیماریماوملنینمےکاپساھٹیباھتوتاوہنںےناحصہبریضاہللاعتٰیل
مہنعےسوپاھچہکمتںیمےسسکوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساکرفامؿونتفںےکابرےںیمایدےہرھپاوباخدلےسذموکرہابال
م
دحثییکرطحدحثیرفاتییکرگماسںیماوبامکلیکرمابدافر َجیحِ َّبایکریسفتذرکںیہنیک۔
رافی  :انبایبرمع،رمفاؿ،اوبامکل،ر یعےسرفاتیےہہکرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ضعبدولںےساامیؿفاامتناھٹاجےنافردولںرپونتفںےکلےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 371

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،و١زو ب ٦ولی ،وٕبہ بْ٠ ٦ک٠ ،٣ح١س ب ٦ابی وسیََٝ ،مي ٧تيِم ،نىي ٢ب ٦ابی ہ٥س ،ربعی ب٦
ِحاط ،حذيّہ

َّ
ِم َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ِم
ٔی َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧اٜت َّ ِي ٔ ِّ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىي َو َو ِ١زُو بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی َو ُو ِٕ َب ُة بِ َُ ِ ٠ُ ٦
ْک ٕ ٣ا َِ ٜى ِّ ُّ
ط َو ُِ ٦ح َذ ِي َّ َة أَ َّ ٧وُ ََ ١ز َٔا َ ٦ِ ٠َ ٟیُ َح ِّسث ُ َ٥ا أَ ِو َٔا َ ٟأَ ُّی ٢ِ ُٙیُ َح ِّسث ُ َ٥ا َوِ ٔيض ٔ ِ ٢حُ َذ ِي َّ ُة َ٠ا
ِحا ٕ
َو ِ ٦نُ َى ِي ٔ ٢بِ ٔ ٦أَبٔی صٔ ِٕ ٥س َو ِ ٦رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٦

اٗ ا َِ ٜحس َ
َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ا ِّٔ ٜت ِ َٔ ٥ة َٔا َ ٟحُ َذ ِي َّ ُة أََ٤ا َو ََ َ
ٔیث َ٘ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔ أَبٔی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦رٔبِع ٔ ٕٓی
َو َٔا َ ٟفٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ َٔا َُ ٟح َذ ِي َّ ُة َح َّسث ِ ُت ُط َحسٔی ّثا َِ ٜي َس بٔالِ ٌََأ ٔ ٜيق َو َٔا ََ ٟي ِىىٔي أَُ َّ ٤ط َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
دمحمنبینثم،رمع فنبیلع،ہبقعنبرکمؾ،دمحمنبایبدعی،امیلسؿیمیت،میعننبایبدنہ،ر یعنبرحاش،ذحہفیےتہکںیہکرضحترمع
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ا ک رمہبت مہ ےس دحثی ایبؿ رفامیئ افر رفامای ہک مت ےس سک ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس
ونتفںےکابرےںیمدحثی ینسےہاؿںیمرضحتذحہفییھبےھتاوہنںےناہکہکںیمےنونتفںےکابرےںیمروسؽاہللیلص

اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رفامؿ انس ےہ افر رھپ اس اس رطح دحثی ایبؿ یک سج رطح ہک اوبامکل ےن ر یع ےس رفاتی یک ےہ افر اس
رفاتیںیمےہہکرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکںیمےناؿےسا کدحثیایبؿیکوجطلغںیہنیھتہکلبفہابا ل
ایسرطحروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسینسیھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،رمعفنبیلع،ہبقعنبرکمؾ،دمحمنبایبدعی،امیلسؿیمیت،میعننبایبدنہ،ر یعنبرحاش،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکاالسؾںیمادتباےئںیمایبنجاھتافرااہنتںیمیھبایبنجوہ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاالسؾںیمادتباےئںیمایبنجاھتافرااہنتںیمیھبایبنجوہاجےئاگافر ہہکٹمسرکدجسمفںںیمسھگاجےئاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 372

راوی ٠ :ح١س ب ٦وباز ،ابی و١ز٠ ،زوا ،٧اب ٦وباز ،یزیس ،اب٘ ٦يسا ،٧ابوحاز ،٣ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یس َي ِىىٔي ابِ َ٦
ا ٧ا َِّ ٜزَار ِّٔی َٔا َ ٟابِ َُ ٦وبَّاز ٕ َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ز َوا َُ ٧و َِ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦وبَّاز ٕ َوابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َجٔ١ي ّىا َو ِِ ٠َ ٦ز َو َ
َغی ّبا َو ََ َي ُىو ُز َ٘ َ١ا بَ َسأَ
اَ ٧و ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبَ َسأَ ِاْل ٔ َِ ََل ُٔ َ ٣
َ٘ ِي َس َ
ِ
َغی ّبا ِ َُفوبَی َ ٍُ ِٝ ٔ ٜزبَا ٔ
َٔ
دمحم نب ابعد ،ایب رمع ،رمفاؿ ،انب ابعد ،سیدی ،انب اسیکؿ ،اوباحزؾ ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن
رفامایاالسؾیکادتباءرغتبےسوہیئافررھپ ہاحتلرغتبیکرطػولٹلےئاگسپرغابءےک ےئوخربخشیوہ۔
رافی  :دمحمنبابعد،ایبرمع،رمفاؿ،انبابعد،سیدی،انباسیکؿ،اوباحزؾ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاالسؾںیمادتباےئںیمایبنجاھتافرااہنتںیمیھبایبنجوہاجےئاگافر ہہکٹمسرکدجسمفںںیمسھگاجےئاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 373

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِيِ ،ؽ ٞبَ ٦ہ ،ٞاُعد ،شبابہَ ،وار ،واظ ،٢اب٠ ٦ح١س ،و١زی ،اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
اظ َْ ٢وص َُو ابِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س ا ُِ ٜى َ١ز ٔ ُّی
ُع ُد َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َش َبابَ ُة بِ َُّ ََ ٦وارٕ َح َّسثَ َ٥ا َو ٔ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َوا َِِ ّٜؽ ُ
 ٞبِ ُِ ََ ٦ض ٕ ٞالِ ِ َ
َغی ّبا َ٘ َ١ا بَ َسأَ َوص َُو یَأِرٔزُ بَي ِ َن
َغی ّبا َو ََ َي ُىو ُز َ ٔ
َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ َِّ ٧اْل ٔ َِ ََل َ ٣بَ َسأَ َ ٔ
َحصَا
ا ِِ ١َ ٜسحٔ َسیِ ٔ١َ َ٘ ٦ا َتأِرٔزُ ا َِ ٜح َّي ُة فٔی ُج ِ ٔ

دمحمنبراعف،لضفنبلہس،ارعج،ابشہب،وسار،اعمص،انبدمحم،رمعی،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک االسؾ یک ادتباء رغتب یک احتل ںیم وہیئ افر رھپ ااسی فتق لےئ اگ ہک  ہ (االسؾ) ادتباء یک رطح
رغتبیکاحتلںیموہاجےئاگافرفہٹمسرکدفدجسفںںیملاجےئاگاسیجہکاسپنٹمسرکاےنپوسارخںیمالچاجاتےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،لضفنبلہس،ارعج،ابشہب،وسار،اعمص،انبدمحم،رمعی،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاالسؾںیمادتباےئںیمایبنجاھتافرااہنتںیمیھبایبنجوہاجےئاگافر ہہکٹمسرکدجسمفںںیمسھگاجےئاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 374

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ابواَا٠ہ ،وبيساهَّلل ب ٦و١ز ،خبيِ ب ٦وبساٜزح ،٦١حّغ ب ٦واظ ،٢ابوہزیزہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َوأَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز ح و َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

اظ َٕ ٢و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ َو ُِ ٦خب َ ِي ِٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َِ ٦حّ ِٔغ بِ َٔ ٦و ٔ
َح َصا
اََ ٜ ٧يأِرٔزُ إلٔ َی ا ِ١َ ٜسٔی َٔ ٥ة َ٘ َ١ا َتأِرٔزُ ا َِ ٜح َّي ُة إلٔ َی ُج ِ ٔ
َٔا َ ٟإ ٔ َِّ ٧اْل ٔ َیَ ١
اوبرکب نب ایب ہبیش  ،دبعاہلل نب ریمن ،اوبااسہم ،دیبع اہلل نب رمع ،بیبخ نب دبعارلنمح ،صفح نب اعمص ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اامیؿ اس رطح ٹمس رک دمہنی ونمرہ ںیم لاجےئ اگ سج رطح ہک
اسپنٹمسرکاےنپوسراخںیمالچاجاتےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اوبااسہم ،دیبعاہلل نب رمع ،بیبخ نب دبعارلنمح ،صفح نب اعمص ،اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیکہکلرخیزامہنںیماامیؿر تصوہاجےئاگ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیکہکلرخیزامہنںیماامیؿر تصوہاجےئاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 375

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وّا ،٧ح١از ،ثابت ،ا٤س

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َو َّّا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز أَ ِخب َ ََْ٤ا ثَاب ٔ ْت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
َت ُٕ ُوَّ ٣
ؿ اهَّللُ اهَّللُ
اٜسا َو ُة َحًَّي َِل يُ َٕا َ ٟفٔی الِ َ ِر ٔ
زریہ نب رحب ،افعؿ ،امحد ،اثتب ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ایقتم اس فتق کت
اقمئںیہنوہیگبجکتہکزنیمںیماہللاہللایکاجاترےہاگ۔
رافی  :زریہنبرحب،افعؿ،امحد،اثتب،اسن

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

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیکہکلرخیزامہنںیماامیؿر تصوہاجےئاگ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 376

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ثابت ،ا٤س

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َِل َت ُٕ ُوَّ ٣
اٜسا َو ُة َول َی أَ َح ٕس َي ُٕو ُ ٟاهَّللُ اهَّللُ
دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اثتب ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایقتم اس فتق کت
اقمئںیہنوہیگبجکتا کیھباہللاہللےنہکفاالابیقرےہاگ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اثتب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخزفدہےک ےئاامیؿوکوپدیشہرےنھکےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
وخزفدہےک ےئاامیؿوکوپدیشہرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 377

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،شٕيٖ ،حذيّہ ،رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّ
َکیِِٕ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َواُِ ّٜٝن ٔلَب ٔی ُ َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َوأَبُو ُ َ

يٖ َو ِ ٦حُ َذ ِي َّ َة َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟأَ ِح ُعوا لٔی َ٘ ِ ٢یَ ُِٔ ّٝن ِاْل ٔ َِ ََل ََٔ ٣ا َٟ
الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦شٕ ٔ ٕ
آ َو َِ ٝي َ٥ا َوِ َ ٤ح ُ٠َ ٦ا بَي ِ َن ِّ
اٜس ِّت ٔ٠ائ َ ٕة إلٔ َی َّ
وََ ٜ ٧ى َّ ٢ِ ُٙٝأَ ِ ٧تُب ِ َتَِ ٝوا
َِ ُٕ ِ٥َ ٝا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َت َد ُ
اٜس ِب ٔي ٔ٠ائ َ ٕة َٔا َ ٟإَِٔ ٢ِ َُّٙ٤ل َت ِس ُر َ

َّ
َسا
َٔا ََِ ٟابِ ُتَ ٔ ٝي َ٥ا َحًَّي َج َى َ ٞاَّ ٜز ُج ُ
٥َّ ٠ٔ ٞا َِل ي َُعل ِّی إِٔل ٔ ًّ

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،قیقش،ذحہفی،ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکمہاہللےک
روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم امشر رک ےک رفامای ہک االسؾ ےک اقلئ الھک ااہظر
رکےنفاےلےنتکںیمہےنرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکمہرپدونمشںیک
رطػ ےس یسک اسزش اک وخػ ےہ؟ افر امہری دعتاد ھچ وس ےساست وس کت ےہ ،لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت ںیہن
اجےتناشدیہکمتیسکلزامشئںیمڑپھاجؤ،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسداین
ےسر تصوہاجےنےکدعبرضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعےک دفرالختفںیممہلزامشئںیمالتبموہےئگاہیںکتہکمہںیم
ےسضعبامنزیھبپھچرکڑپےنھےگل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،قیقش،ذحہفی،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٰدلیلےکیسکوکومنمہنےنہکےکایبؿ...
زمکفراامیؿفاےلیکاتفیلبلقرکےنافر ی ر د
ابب  :اامیؿاکایبؿ
ٰدلیلےکیسکوکومنمہنےنہکےکایبؿںیم
زمکفراامیؿفاےلیکاتفیلبلقرکےنافر ی ر د

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 378

راوی  :اب ٦ابی و١زَّ ،يا ،٧زہزی ،وا٠ز بَ ٦ىس

َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو َِ ٦وا ٔ٠ز ٔبِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََ َٔ ٟس ََ ٢ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َٔ ِس ّ١ا َِ ُُِٕ ٝت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ ِو ٔق ُِ ََلّ٤ا َِإُٔ َّ ٤ط ُِ ٠ؤ َٕٔ َِ ٦ْ ٠ا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِو ُِ ٠س ٢ْ ٔ ٝأَُٔوَ ُٜضا ث َ ََلثّا َویُ َز ِّز ُز َصا َول َ َّی

ثَ ََلثّا أَ ِو ُِ ٠س ٢ْ ٔ ٝث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟإنِّٔی َل ُ ِو ٔفی اَّ ٜز ُج ََ ٞوٌَيُِْ ُظ أَ َح ُِّ إلٔ َ َّی ُٔ ٥ِ ٠ط ََ ٠دا َِ َة أَ َِ ٧یَّ ُٙب ُط اهَّللُ فٔی ا٥َّ ٜارٔ
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،زرہی ،اعرم نب دعس ،اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ھچک امؽ میسقت
رفامایوتںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسالفںوکد ےئجویکہکنفہومنمےہیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
رفامایفہناملسؿےہومنمںیہناظرہیوطررپابعدتسگارےہ،ںیمےننیترمہبترعضایکہکفہومنمےہافرلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنونیتںرمہبتیہیرفامایہکفہناملسؿےہرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایںیماسلدیموکداتیوہںاحالہکنںیم
دفرسےوکاسےسزایدہوبحمبراتھکوہںرصػاسڈرےساےسداتیوہںہکںیہکاہللاےسہنمےکلبمنہجںیمہنرگادے۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،زرہی،اعرمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ٰدلیلےکیسکوکومنمہنےنہکےکایبؿںیم
زمکفراامیؿفاےلیکاتفیلبلقرکےنافر ی ر د

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 379

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦شہاب ،وا٠ز بَ ٦ىس اب ٦ابی ؤاػ

اب َو َِ ٦و ِّ١طٔ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َوا ٔ٠زُ بِ ُِ ََ ٦ىسٔ بِ ٔ٦
وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَخٔی ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
أَبٔی َو َّٔاػٕ َو ِ ٦أَبٔيطٔ ََ ِى ٕس أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِو َفی َرص ِّفا َو ََ ِى ْس َجاْ ٔ ٜس ِ ٔيض ٔ َِٔ ٢ا َِ ََ ٟى ْس ََِّ َ َْ َک َر َُو ُٟ
َک َو ََِ ُِ ٦ل ََٕ ِ ٧واهَّللٔ إنِّٔی َل َ َرا ُظ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّ ٥ِ ٠ٔ ٢َ ٝض ِ ٢َِ ٜ ٦ِ ٠َ ٢ي ُِى ٔفطٔ َوص َُو أَ ِو َحبُ ُض ِ ٢إلٔ َ َّی َِ ُُِٕ ٝت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٠ا َ ٜ
ُِ ٠ؤ ٔ٥ّ ٠ا َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِو ُِ ٠س١ّ ٔ ٝا َٔا َََ ِ ٟس َُّ ٙت َّٔ ٔ ٝيَل ث ُ َََّ ٌَٝ ٢بىٔي َ٠ا أَ ِو َُ ٥ِ ٠ٔ ٢ُ ٝط َِ ُُِٕ ٝت یَا َر َُو َٟ

ک َو ََِ ُِ ٦ل ََٕ ِ ٧واهَّللٔ إنِّٔی َلَ َرا ُظ ُِ ٠ؤ ٔ٥ّ ٠ا َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِو ُِ ٠س١ّ ٔ ٝا َٔا َََ ِ ٟسُّ َٙت َّٔ ٔ ٝيَل ث ُ َّ٢
اهَّللٔ َ٠ا ََ ٜ
ک َو ََِ ُِ ٦ل ََٕ ِ ٧واهَّللٔ إنِّٔی َلَ َرا ُظ ُِ ٠ؤ ٔ٥ّ ٠ا َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ٌَََ ٝبىٔي َ٠ا َوُ ١ِ ٔ ٝت ُٔ ٥ِ ٠ط َِ ُُِٕ ٝت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٠ا ََ ٜ

َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِو ُِ ٠س١ّ ٔ ٝا إنِّٔی َل ُ ِو ٔفی اَّ ٜز ُج ََ ٞوٌَيُِْ ُظ أَ َح ُِّ إلٔ َ َّی ُٔ ٥ِ ٠ط َخ ِص َي َة أَ ِ ٧یُ َ َِّ ٙفٔی ا٥َّ ٜارٔ َول َی َو ِجضٔطٔ

زریہنبرحب،وقعیبنباربامیہ،انباہشب،اعرمنبدعسانبایبفاقصاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنھچکولوگںوکامؽاطعرفامایافررضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعیھباؿںیمےھٹیبوہےئےھترضحتدعسریضاہلل
اعتٰیلہنعےتہکںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿںیمےسھچکاےسیولوگںوکامؽاطعںیہنرفامایوجریمےزند کزایدہ
قحتسمےھتںیمےن رعضایک اےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنالفںوکاطع ںیہنرفامایاہلل
یکمسقںیموتاےسومنم اتھجمسوہںروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایملسم؟رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہک
ںیموھت ڑیدریاخومشراہرھپےھجمفیہایخؽاغبللےناگلوجںیماسےکابرےںیماجاتناھتںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن الفں لدیم وک ویکں اطع ںیہن رفامای اہلل یک مسق ںیم اس وک ومنم اجاتن وہں
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ملسم؟ رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک ںیم رھپ ھچک دری اخومش راہ رھپ ھجم رپ فیہ
ایخؽاغبللےناگلسجےکابرےںیمںیملاگہاھتںیمےنرھپرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسلپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنالفںلدیموک امؽاطعںیہنرفامایاہللیکمسقںیماسوکومنموہےنوکاجاتنوہںروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےن رفامای ای ملسم؟ افر رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم ا ک لدیم وک دے داتی وہں احالہکن دفرسا لدیم ےھجم اس ےس
زایدہوبحمبےہافرںیمرصػاسڈرےساےسداتیوہںہکںیہکفہ رفرکےکہنمےکلبمنہجںیمہنرگادایاجےئ۔
رافی  :زریہنبرحب،وقعیبنباربامیہ،انباہشب،اعرمنبدعسانبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ٰدلیلےکیسکوکومنمہنےنہکےکایبؿںیم
زمکفراامیؿفاےلیکاتفیلبلقرکےنافر ی ر د

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 380

راوی  :حس ٦ب ٦ولی حٝوانی ،وبس ب ٦ح١يس ،يىٕوب اب ٦ابزاہي ،٢ابَ ٦ىس ،ظاٜح ،اب ٦شہاب ،وا٠ز بَ ٦ىسَ ،ىس

وب َوص َُو ابِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح
َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َو َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
اب َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َوا ٔ٠زُ بِ ُِ ََ ٦ى ٕس َو ِ ٦أَبٔيطٔ ََ ِى ٕس أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟأَ ِو َفی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝرص ِّفا َوأََ٤ا
َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ

ک َو ََِ ُِ ٦ل ٕ٧
َجاْ ٔ ٜس ِ ٔيض ٔ ِ ٢بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ابِ ٔ ٦أَخٔی ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو َِ ٦و ِّ١طٔ َو َزا َز َِ ُٕ ُِ ١ت إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ ِ ََس َار ِرتُ ُط َِ ُُِٕ ٝت َ٠ا ََ ٜ
نسحنبیلعولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبانباربامیہ،انبدعس،اصحل،انباہشب،اعرمنبدعس،دعسےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنھچکولوگںوکاطعرفامایافرںیماںیہنںیماھٹیبوہااھترھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنذموکرہابالدحثی
یکرطحرفاماینکیلاسدنسیکرفاتیںیم  ہاافلظزادئںیہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطػڑھکاوہاافرلپ یلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اخوم ی ےس رعض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن الفں
لدیموکویکںںیہناطعرفامای؟
رافی  :نسحنبیلعولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبانباربامیہ،انبدعس،اصحل،انباہشب،اعرمنبدعس،دعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ٰدلیلےکیسکوکومنمہنےنہکےکایبؿںیم
زمکفراامیؿفاےلیکاتفیلبلقرکےنافر ی ر د

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 381

راوی  :حس ٦حٝوانی ،يىٕوب ،ظاٜح ،اَ١ىي ٞب٠ ٦ح١س بَ ٦ىس

وب َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َُ ٠ح ََّ ١س بِ َِ ََ ٦ى ٕس
َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
ََّض َب َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َي ٔسظ ٔبَي ِ َن وُُ٥قٔی َو َ٘تٔف ٔی ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَٔ ٔ َت ّاِل أَ ِی ََ ِى ُس
یُ َح ِّس ُث َص َذا َِ َٕا َ ٟفٔی َحسٔیثٔطٔ ِ َ َ

إنِّٔی َل ُ ِو ٔفی اَّ ٜز ُج َٞ

نسح ولحاین ،وقعیب ،اصحل ،اامسلیع نب دمحم نب دعس ا ک دفرسی دنس ںیم یہی رفاتی ایبؿ یک یئگ ےہ نکیل اس دحثی ںیم ےہ ہک
رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اانپ دتس ابمرک ریمی رگدؿ افر دنکےھ ےک
درایمؿامراافررفامایاےدعسایکوتڑگھجاتےہہکںیما کلدیموکںیہن داتیلرخدحثیکت۔

رافی  :نسحولحاین،وقعیب،اصحل،الیعمسنبدمحمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داللئےکااہظرےسدؽوکزایدہایمطاؿاحلصوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
داللئےکااہظرےسدؽوکزایدہایمطاؿاحلصوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 382

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزحَ ،٦١ىيس ب٠ ٦سيِ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

اب َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ََىٔي ٔس بِ ٔ٦
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َِ َ ٤ ٟح ُ ٦أَ َح ُّٖ ب ٔ َّ
اٜص ِّک ٔ ٦ِ ٠إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذِ
اَ ٧یأِؤی إلٔ َی
ْ تُ ِحٌٔي ا ِِ ١َ ٜوتَی َٔا َ ٟأَ َو  ٢َِ ٜتُ ِؤ َٔٔ ٦ِ ٠ا َ ٟبَل َی َو َلَ ٔ ٜ ٦ِٔ ٙي ِف َ١ئٔٔ ِٝ َٔ َّ٦يي َٔا ََ ٟو َیزِ َح ُ ٢اهَّللُ ُٜوـّا َِ َٕ ٜس ک َ َ
َٔا ََ ٟر ِّب أَرٔنٔی َ٘ ِي َ

ْ َل َ َج ِب ُت َّ
ُر ِ٘ َٕ ٦شسٔی ٕس َوَِ ٜو َٜب ٔ ِث ُت فٔی ِّ
اٜساعٔ َی
اٜس ِح ٔ ٦ـُو ََِ ٜ ٟبثٔ یُو َُ َ

رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکمہرضحتاربامیہہیلعاالسلؾےسزایدہکشرکےنےکدقحارںیہکبجاربامیہہیلع
االسلؾ ےن رعض ایک اے ریمے رپفرداگر ےھجم دالھک د ےئج ہک لپ رمدفں وک سک رطح زدنہ رکںی ےگ اہلل ےن رفامای ایک ےھجت اس
ابتاکنیقیںیہنرعضایکویکںںیہن!نیقیےہ،نکیلاسرغضےسدروخاتسرکات وہںہکریمےدؽوکاانیمطؿوہاجےئلپ
ےنرفامایافراہللرضحتولطہیلعاالسلؾرپرمحرفامےئہک فہا ک وبضمطاپ ہیکانپہاچےتہ ےھتافرارگںیماےنترعےصکتدیقراتہ
وفراالچاجات۔
ےنتجرعےصکترضحتویفسہیلعاالسلؾرےہوتںیمالبےنفاےلےکالبےنرپ ً
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اامیؿاکایبؿ
داللئےکااہظرےسدؽوکزایدہایمطاؿاحلصوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 383

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦ح١س ،اَ١اء ،جویزیہ٠ ،اٜک ،زہزیَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،ابووبيس ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ٔيس بِ َ٦
اٜؽ َبع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ُج َویِز ٔ َی ُة َو ِ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی أَ َََّ ٧ى َ
َح َّسثَىٔي بٔطٔ إ ٔ َِ ٧شا َِ اهَّللُ َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦أَ َِ َ١ا َِ ُّ
ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َوأَبَا وُب َ ِي ٕس أَ ِخب َ َْا ُظ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ یُوَُ ٤س َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َوفٔی
ُ
ْقأَ َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َحًَّي َج َازصَا
َحسٔیثٔ َ٠إ ٔ ٜک َو َلَ ٔ ٜ ٦ِٔ ٙي ِف َ١ئٔٔ ِٝ َٔ َّ٦يي َٔا َ ٟث ََّ َ ٢

دبع اہلل نب دمحم ،اامسء ،وجری ہ ،امکل ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبدیبع ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ا ک دفرسی دنس ںیم رضحت
اوبرہریہروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفل ہفملسےسزرہییک دحثییکرطحرفاتی رکےتںیہک افر امکلیکرفاتیںیمےہ ہک لپ
ل ِ َیع ے
َ
ی
ل
ق
ی
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای َفلرک ِ َّن مَن ِ َّن ِیرھپاسلتییکالتفترفامیئاہیںکتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسوک
وپراڑپھدای۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اامسء،وجری ہ،امکل،زرہی،دیعسنببیسم،اوبدیبع،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
داللئےکااہظرےسدؽوکزایدہایمطاؿاحلصوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 384

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ٢بَ ٦ىس ،ابواویس ،زہزی٠ ،اٜک ،زہزی

َک َوایَ ٔة َ٠إ ٔ ٜک
وب َي ِىىٔي ابِ َ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ُ َویِ ٕس َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َي ِى ُٕ ُ
ُ
ْقأَ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َحًَّي أََ ِ ٤حزَصَا
بٔإ ٔ َِ َ٥ازٔظ ٔ َو َٔا َ ٟث ََّ َ ٢
دبع نب دیمح ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،اوبافسی ،زرہی ،امکل ،زرہی یک رفاتی اس دنس ےک اسھت امکل یک رفاتی یک رطح ےہ
رفامےتںیہکرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن ہلتیڑپ یاہیںکتہکوپریڑپھیل۔
رافی  :دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعس،اوبافسی،زرہی،امکل،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہرےیبنرضحتدمحمریضاہللاعتٰیلہنعیکراستلرپاامیؿالےنافرلپیلصاہللع...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
امہرےیبنرضحتدمحمریضاہللاعتٰیلہنعیکراستلرپاامیؿالےنافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکیر تعیکفہجےسابیقامتؾیروتعیؿیکوسنمخامےننےکفوجب
ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 385

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث َىيس ب ٦ابی َىيس ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

ِ ٔٔ َ ٤ ٦ِ ٠ي ٕ ٓي إ ٔ َِّل َٔ ِس أ ُ ِو ٔف َی ِٔ ٦ِ ٠اْل َیا ٔ
ٔيت َو ِح ّيا
اَّ ٧أ ٜذی أُوت ُ
َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ٠َ ٟا ٔ ٦ِ ٠الِ َِ٤ب ٔ َيا ٔ
َّش َوإٔ١َ َّ ٤ا ک َ َ
ت َ٠ا ِٔ ٠ثُ ُٝط آ ََ ٦َ ٠وَِ ٝيطٔ ا َِ ٜب َ ُ
و ٧أَ ِ٘ث َ َْص َُِ ٢تابٔ ّىا َی ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة
أَ ِووَی اهَّللُ إلٔ َ َّی َِأ َ ِر ُجو أَ ِ ٧أَ ُ٘ َ
ہبیتقنبدیعس،ثیلدیعسنبایبدیعس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہک

رہیبنوکاےسیزجعمےاطعےئکےئگںیوجایسےسیجدفرسےاایبنءہیلعاالسلؾوکیھباطعےئکےئگافرولگاسرپاامیؿالےئافرےھجم

وجزجعمہ اطع ایکایگفہفیحایہل ینعیرقلؿ دیجم ےہہکافر وکیئ یبناس زجعمہ ںیمریما یر ک ںیہنہک اس اسیج زجعمہ اےس الم وہافرےھجم
انءمہیلعاالسلؾیکریپفیرکےنفاولںیکدعتادےسایقتمےکدؿزایدہ
ادیمےہہکریمیریپفیرکےنفاولںیکدعتاددفرسے ی
وہیگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلدیعسنبایبدیعس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
امہرےیبنرضحتدمحمریضاہللاعتٰیلہنعیکراستلرپاامیؿالےنافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکیر تعیکفہجےسابیقامتؾیروتعیؿیکوسنمخامےننےکفوجب
ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 386

راوی  :یو٤س ب ٦وبساِلولی ،اب ٦وہِ ،و١زو ،ابویو٤س ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي یُوُُ ٤س بِ َُ ٦و ِبسٔ الِ َ ِول َی أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا ََ ٟوأَ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو أَ َّ ٧أَبَا یُوَُ ٤س َح َّسثَ ُط َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
َّ
َّ
َّ
وت
َّصان ٔ ٌّی ث ُ َّ ٢یَ ُُ ١
َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٟوأ ٜذی َنّ ُِس َُ ٠ح َّٕ ١س ب ٔ َي ٔسظ ِٔلَ َي ِس َُ ١ي بٔی أَ َح ْس ٔ ٦ِ ٠صَ ٔذظ ٔالِ ُ َّ٠ةٔ یَ ُضوز ٔ ٌّی َو َِل َن ِ َ
اب ا٥َّ ٜارٔ
ا ٦ِ ٠ٔ ٧أَ ِظ َح ٔ
َو ٢َِ ٜیُ ِؤ ٔ ٦ِ ٠ب ٔ َّأ ٜذی أ ُ ِر َُِٔ ٝت بٔطٔ إ ٔ َِّل ک َ َ
ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،رمعف ،اوبویسن ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےنرفامایمسقےہاسذاتیکسجےکہضبقںیمدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاجؿےہہکاساتماکوکیئیھبوہیدیافررصناینوج
ریمی ابت ےنس (یر تع) سج ےک اسھت ںیم اجیھب ایگ وہں(ینعی االسؾ) افر فہ اس رپ اامیؿ ہنالےئ وتاس اک ناکھہن منہجفاولں ںیم
ےسوہاگ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،رمعف،اوبویسن،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
امہرےیبنرضحتدمحمریضاہللاعتٰیلہنعیکراستلرپاامیؿالےنافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکیر تعیکفہجےسابیقامتؾیروتعیؿیکوسنمخامےننےکفوجب
ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 387

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ہصي ،٢ظاٜح ب ٦ظاٜح ہ١سانی ،شىيي

َّ
ا٧
اَ َ
ِخ َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا صُصَ ِي َْ ٢و َِ ٦ظأ ٜحٔ بِ َٔ ٦ظإ ٔ ٜح ا َِ ٜض َِ ١سان ٔ ِّی َو ِ ٦اٜص ِى ٔي ِّي َٔا ََ ٟرأَیِ ُت َر ُج َّل ٔ ٦ِ ٠أَصِ َٔ ُ ٞ
َ َّ
و ٧ف ٔی اٜزَّ ُج ٔ ٞإٔذَا أَ ِو َت َٖ أَ ََ ٠ت ُط ث ُ ََّ ٢تزَ َّو َج َضا َِ ُض َو
اَ ٧ي ُٕوَ ُٜ
اَ َ
ِخ َ
ََأ َ ٟاٜص ِى ٔي َّي َِ َٕا َ ٟیَا أَبَا َو ِ١ز ٕو إ ٔ ََّ ٔ ٔ ٦ِ ٠َ ٧ب َ٥َ ٝا ٔ ٦ِ ٠أَصِ َٔ ُ ٞ
کَاٜزَّا٘ ٔ ِٔ بَ َسَ َ ٤تطُ َِ َٕا ََّ ٟ
وسي َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟثَ ََلثَ ْة
اٜص ِى ٔي ُّي َح َّسثَىٔي أَبُو بُزِ َز َة بِ ُ ٦أَبٔی َُ ٠
اب آ َ ٦َ ٠ب ٔ َ٥ب ٔ ِّيطٔ َوأَ ِز َر َک أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝآ َ ٦َ ٠بٔطٔ َو َّات َب َى ُط
یُ ِؤ َت ِو َ ٧أَ ِج َزصُ َِّ ٠َ ٢ز َتي ِ ٔن َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞأَصِ ٔ ٞا ِل َٔ ٙت ٔ

وک أَ َّزی َح َّٖ اهَّللٔ َت َىال َی َو َح َّٖ ََ ِّي ٔسظ ٔ َِ َُ ٝط أَ ِج َزا َٔ ٧و َر ُج ْ ٞکَاِ َ ٤ت َُ ٜط أَ َْ ٠ة َِ ٍَ َّذا َصا َِأ َ ِح َس َ٦
َو َظ َّس َٔ ُط َِ َٝطُ أَ ِج َزا َٔ ٧و َو ِب ْس َْ ُٝ١ِ ٠
ٌٔ َذائ َ َضا ث ُ َّ ٢أَ َّزبَ َضا َِأ َ ِح َس َ ٦أَ َزبَ َضا ث ُ َّ ٢أَ ِو َت َٕ َضا َو َتزَ َّو َج َضا َِ َُ ٝط أَ ِج َزا ٔ ٧ث ُ ََّٔ ٢ا ََّ ٟ
اَان ٔ ِّی ُخ ِذ َص َذا ا َِ ٜحس َ
ٔیث بٔ ٍَي ِْ ٔ
ِْخ َ
اٜص ِى ٔي ُّي َ ُ ٝٔ ٜ
وَ ٧ص َذا إلٔ َی ا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ
َ ٞی ِز َح ُ
ا ٧اَّ ٜز ُج ُ
ََ ٔ ِ ٞمي ُز َ
َش ِي ٕئ َِ َٕ ِس ک َ َ

ییحی نب ییحی ،میشہ ،اصحل نب اصحل ہاین ،یبعش ،ےتہک ںی ہک ںیم ےن ا ک لدیم وک داھکی وج رخااسؿ اک رےنہ فاال اھت اس ےن یبعش ےس
وپاھچہکاےاوبرمعفرخااسؿےکولگےتہکںیہکیسکلدیماکاینپابدنیوکلزادرکےک اسےساکنحرکانیلاسلدیمیکرطحےہ
وجاینپرقابینےکاجونررپوساروہرضحتیبعشےتہکںیہکھجمےسرضحتاوبربدہریضاہللاعتٰیلہنعےناےنپفادلرضحتاوبومیس
ارعشی ےک وحا ہ ےس دحثیایبؿیک ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامایہک نیت لدیم اےسی ںی پ  وک دفرہا وثاب
دایاجےئاگا کوتفہلدیموجالہاتکبںیمےسوہاےنپیبنرپاامیؿالایوہاسےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملساکزامہناپایلپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسرپیھباامیؿالایلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکریپفیافردصتقییکوتاسےک ےئدفرہاوثابےہافرا کفہلدیم
ےہسجےکاپسا کابدنیوہاےسایھچرطحالھکےئالپےئاسیکاےھچرطےقیےسمیلعتفرتتیبرکےاسےکدعباےسلزاد
رکےکوخداسےساکنحرکےلوتاسےک ےئیھبدفرہاوثابےہرھپرضحتیبعشےناسرخااسینےسرفامایہک ہدحثیریغبیسک

زیچےک(تنحمفتقشمےکریغب)ےلولفرہنا کلدیموکاسیسیجدحثیےک ےئدمہنیونمرہکتاکرفسرکانڑپاتاھت۔
رافی  :ییحینبییحی،میشہ،اصحلنباصحلہاین،یبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
امہرےیبنرضحتدمحمریضاہللاعتٰیلہنعیکراستلرپاامیؿالےنافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکیر تعیکفہجےسابیقامتؾیروتعیؿیکوسنمخامےننےکفوجب
ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 388

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبسہ بََٝ ٦مي ،٧اب ٦ابی و١ز ،وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ ،ظاٜح ب ٦ظاٜح

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب َسةُ بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي َ ٧ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧ح و َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َُ ٠ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦ظأ ٜحٔ بِ َٔ ٦ظإ ٔ ٜح ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعہ نب امیلسؿ ،انب ایب رمع ،دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،اصحل نب اصحل ا ک دفرسی رفاتی ےک اسھت  ہ رفاتی
یھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،انبایبرمع،دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،اصحلنباصحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتٰیسیعہیلعاالسلؾےکانزؽوہےنافرامہرےیبنرضحتدمحمریضاہللاعتٰیلہنع...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
رضحتٰیسیعہیلعاالسلؾےکانزؽوہےنافرامہرےیبنرضحتدمحمریضاہللاعتٰیلہنعیکیر تعےک قبقمہلصیفرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 389

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث٠ ،ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يث ،اب ٦شہاب ،اب٠ ٦سيِ َے روایت ےہ ٘ہ ا٤ہوں ےن حَّضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث ح و َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اب َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ أَُ َّ ٤ط
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َّأ ٜذی َن ِّ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔ َُ ٜيو ٔش َ َّ٦ٙأَ ِ ٧یَ ِ٥ز ٔ َٔ ِ ٟي ٢ِ ُٙابِ ُِ ٠َ ٦زیَ ََ ٢ظلَّی
َّ
يؾ ا ِ١َ ٜا َُ ٟحًَّي َِل َي ِٕ َب َُ ٝط أَ َح ْس
يِ َو َي ِٕ ُت َ ٞا ِٜد ٔ ِ٥ز ٔ َیز َو َي َؽ َي ا ِٜحٔزِیَ َة َو َي ّٔ ُ
َس اٜعَّ َ ٔ ٝ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝح١ّ َٙا ُٔ ِٕ ٠س ّفا ِ ََيَ ٔ ِٙ

ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،انباہشب،انببیسمےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتاوبرہریہنبےسانسرفامےتںی
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک رقنعبی مت ولوگں ںیم
رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ زنفؽ رفامںیئ ےگ یر تع دمحم ہ ےک  قبقم مکح دںی ےگ افر دعؽ فااصنػ رکںی ےگ بیلص (وسیل) وتڑ
ڈاںیلےگافرزنخریوکلتقرکںیےگافرزج ہوکوموقػرکںیےگافرامؽتہبدںیےگاہیںکتہکوکیئامؽوبقؽرکےنفاال ںیہن
رےہاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،انباہشب،انببیسمےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
رضحتٰیسیعہیلعاالسلؾےکانزؽوہےنافرامہرےیبنرضحتدمحمریضاہللاعتٰیلہنعیکیر تعےک قبقمہلصیفرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 390

راوی  :وبساِلولی ب ٦ح١از ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہِ ،حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س،
حس ٦حٝوانی ،وبس ب ٦ح١يس ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ٢بَ ٦ىس ،ظاٜح زہزی

ِح ٕب َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة ح و َح َّسثَٔ٥يطٔ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس الِ َ ِول َی بِ َُ ٦ح َّ١از ٕ َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

وب بِ ٔ٦
ِح َُ َٝ ٠ة بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي یُوُُ ٤س ح و َح َّسثَ َ٥ا َح َس ْ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َو َِ ٦ي ِى ُٕ َ
َِ

إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوفٔی رٔ َوایَ ٔة ابِ ُٔ ٦و َي ِي ََ ٥ة إ ٔ َ٠ا ّ٠ا ُٔ ِٕ ٠س ّفا َو َح َ١ّ ٙا

َک إ ٔ َ٠ا ّ٠ا ُٔ ِٕ ٠س ّفا َوفٔی َحسٔیثٔ َظإ ٔ ٜح َح١ّ َٙا ُٔ ِٕ ٠س ّفا َ٘ َ١ا َٔا ََّ ٟ
اِ ٜٝي ُث َوفٔی َحسٔیثٔطٔ
َو ِس ِّل َوفٔی رٔ َوایَ ٔة یُوَُ ٤س َح َ١ّ ٙا َواز ٔ ِّل َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
ُ
َ
وَّ ٧
اْقُُا إ ٔ ِٔ ٧شئِت َُِ ٢وإ ٔ ِ ٦ِ ٠ٔ ٧أَصِ ٔٞ
ٔ ٦ِ ٠اٜزِّیَا َزة ٔ َو َحًَّي َتَ ُٙ
اٜس ِح َسةُ ا َِ ٜواح َٔسةُ َخي ِ ّْا ُّٔ ٦ِ ٠
اٜسَ ِ ٤يا َو َ٠ا ِ َٔيضا ث ََّ ٢ي ُٕوِلُ أبُو ص َُزیِ َز َة ِ َ
اب إ ٔ َِّل َُ ٜي ِؤ ٔ٠ن َ َّن بٔطٔ َٔ ِب َِ ٠َ ٞوتٔطٔ ِاْل َی َة
ا ِل َٔ ٙت ٔ
دبعاالیلع نبامحد،اوبرکب نب ایبہبیش،زریہنب رحب ،ایفسؿنب ہنییع،رحہلم نبییحی ،انبفبہ،ویسن،نسحولحاین ،دبع نبدیمح،
وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،اصحل زرہی ےس  ہ دحثی یھب اس دنس ےک اسھت لقن یک یئگ ےہ افر انب ہینیع یک رفاتی ںیم ےہ ہک
رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ااصنػ رکےن فاےل اامؾ افر دعؽ رکےن فاےل رمکحاؿ وہں ےگ افر ویسن یک رفاتی ںیم ےہ ہک دعؽ
رکےنفا ےل احمک وہں ےگ افراس ںیم ااصنػ رکےنفاےل اامؾ اکذرک ںیہن ایک ایگ اسیجہک ثیل ےن اینپ رفاتی ںیم اہک ےہ افر اس
ںیم اانت زادئ ےہ ہک اس زامہن ںیم ا ک دجسہ داین فامفیھا ےس رتہب وہاگ رھپ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ارگ مت
لک ِ َّ َ ِ َ َ
ق َموہِت) ینعی وکیئ لدیم الہ اتکب ںیم ےس ںیہن راتہ رگم فہ اےنپ رمےن ےس ےلہپ
وم ہِب ی َ
ب ال ُل َّ
اچوہ وت ڑپوھ ( َفا ِ َّؿ نِم اَلہِ ا ِ َبا ِ
رضحتٰیسیعہیلعاالسلؾیکدصتقیرضفررکاتےہ۔
رافی  :دبعاالیلع نبامحد ،اوبرکب نبایب ہبیش،زریہ نبرحب ،ایفسؿ نبہنییع،رحہلم نبییحی،انب فبہ،ویسن ،نسحولحاین ،دبع
نبدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعس،اصحلزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
رضحتٰیسیعہیلعاالسلؾےکانزؽوہےنافرامہرےیبنرضحتدمحمریضاہللاعتٰیلہنعیکیر تعےک قبقمہلصیفرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 391

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يثَ ،ىيس ب ٦ابی َىيس ،وفاء ب٠ ٦ي٥اء ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ بِ ٔ٠ٔ ٦ي َ٥ا َِ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أََّ٤طُ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُٟ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس َو َِ ٦و َفا ٔ

َّ
َّ
يِ َوََ ٜي ِٕ ُت َّ٦َٝا ِٜد ٔ ِ٥ز ٔ َیز َوََ ٜي َؽ َى َّ٦ا ِٜحٔزِ َی َة
َس َّ ٧اٜعَّ َ ٔ ٝ
اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝواهَّللٔ ََ ٜي ِ٥زٔ َّ٦َٜابِ ُِ ٠َ ٦ز َی ََ ٢ح١ّ َٙا َواز ٔ ِّل َََِ ٝيَ ٔ ِٙ
َو َُ ٜتَّ ِ َْ َ٘ َّ٦ا ََِ ٔ ٕٜل ُػ ِ َََل ي ُِس َعی َوَِ ٝي َضا َو ََ ٜت ِذ َصب َ َّن َّ
اٜص ِح َ٥ا ُِ َواٜت َّ َباٌ ُُؾ َواَّ ٜت َحا َُ ُس َوََ ٜي ِسوُ َو َّ ٧إلٔ َی ا ِ١َ ٜا َََٔ ِ ٟل َي ِٕ َبُ ُٝط أَ َح ْس
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،دیعس نب ایب دیعس ،اطعء نب انیمء ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنرفامایاہللیکمسقرضحتٰیسیعانبرممیرضفرارتںیےگفہااصنػرکےنفاےلاحمکوہںےگفہبیلص وتڑڈاںیلےگافر
زنخری وک لتق رکںی ےگ افر زج ہ وموقػ رکںی ےگ افر وجاؿ افاینٹنں وھچڑںی ےگ رگم اؿ رپ وکیئ وتمہج ںیہن وہاگ ینعی اؿ ےس ابر
ربداریےک ےئاکؾںیہنےلاگولوگںےکدولںےسہنیکضغبافردسحمتخوہاجےئاگافرفہولوگںوکامؽیکرطػالبںیئےگرگم
وکیئیھبامؽوبقؽںیہنرکےاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دیعسنبایبدیعس،اطعءنبانیمء،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
رضحتٰیسیعہیلعاالسلؾےکانزؽوہےنافرامہرےیبنرضحتدمحمریضاہللاعتٰیلہنعیکیر تعےک قبقمہلصیفرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 392

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب٤ ،اِئ ،تازہ انعاری ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َ٤اِ ٔ ْي َِ ٠ول َی أَبٔی َٔ َتا َز َة الِ َ ِن َعار ِّٔی
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ

ْ أَْمُتْن إٔذَا َ٤زَ َ ٟابِ ُ٠َ ٦زِ َی َٔ ِ ٢يَ ٢ِ ُٙوإ ٔ َ٠ا ُ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙ٠
أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َ٘ ٢َ ٝي َ

رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،انعف،اتقدہااصنری،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایمتاسفتقسکاحؽںیموہےگبجمتںیمرضحتٰیسیعہیلعاالسلؾارتںیےگافراہمترےاامؾوہںےگ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،انعف،اتقدہااصنری،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اامیؿاکایبؿ
رضحتٰیسیعہیلعاالسلؾےکانزؽوہےنافرامہرےیبنرضحتدمحمریضاہللاعتٰیلہنعیکیر تعےک قبقمہلصیفرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 393

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ٢ب٠ ٦ي١و ،٧يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦شہاب٤ ،اِي ،ابؤتازہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ انعاری

اب َو َِ ٦و ِّ١طٔ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َ٤اِ ٔ ْي َِ ٠ول َی أَبٔی
وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَخٔی ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
ْ أَْمُتْن إ ٔذَا َ٤زَ َ ٟابِ ُِ ٠َ ٦ز َی َٔ ِ ٢ي٢ِ ُٙ
َٔ َتا َز َة الِ َ ِن َعار ِّٔی أََّ٤طُ َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َ٘ ٢َ ٝي َ

َوأَ َّ٢ِ ُٙ٠

دمحمنباحمتنبومیمؿ،وقعیبنباربامیہ،انباہشب ،انعف،اوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنعااصنریےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاسفتقاہمتراایکاحؽوہاگبجمتںیمرضحتٰیسیعنبرممیہیلعاالسلؾارتںیےگافراہمترےاامؾ
ںینبےگ۔
رافی  :دمحمنباحمتنبومیمؿ،وقعیبنباربامیہ،انباہشب،انعف،اوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنعااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
رضحتٰیسیعہیلعاالسلؾےکانزؽوہےنافرامہرےیبنرضحتدمحمریضاہللاعتٰیلہنعیکیر تعےک قبقمہلصیفرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 394

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝاب ٦ابی ذ ،ِ٤اب ٦شہاب٤ ،اِي ،ابؤتازہ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َِ ٠ول َی أَبٔی َٔ َتا َز َة َو ِ ٦أَبٔی
ِح ٕب َح َّسثَىٔي ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ذٔئِِٕ َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ْ أَْمُتْن إٔذَا َ٤زَ َٔ ِ ٟي ٢ِ ُٙابِ ُِ ٠َ ٦ز َی ََِ ٢أ َ َُِّ ُٕٝ َِ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙ٠ت ِٔلبِ ٔ ٦أَبٔی ذٔئِِٕ إ ٔ َّ٧
ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َِ َ٘ ٟي َ
الِ َ ِو َزاعٔ َّی َح َّسث َ َ٥ا َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوإ ٔ َ٠ا َُٔ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙ٠ا َ ٟابِ ُ ٦أَبٔی ذٔئ ِِٕ َت ِسرٔی َ٠ا أَ َُِّ ُٝٔ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙ٠ت
اب َربَِّ ٢ِ ُٙت َب َار َک َو َت َىال َی َو َُ َّ٥ةٔ َ٤ب ٔ ِّيَ ٢ِ ُٙظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
تُ ِدبُْٔنٔی َٔا ََِ ٟأ َ َّ ٢ِ ُٙ٠ب ٔ َٔ ٙت ٔ
زریہ نب رحب،فدیل نب ملسم ،انب ایب ذبن ،انباہشب ،انعف ،اوباتقدہ ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاسفتقاہمتراایکاحؽوہاگبجمتںیمرضحتٰیسیعہیلعاالسلؾارتںیےگمتیہںیمےساہمترے
اامؾںینبےگا کدفرسیدنسےکاسھترضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاہمترااامؾمتیہںیمےس ےناگانب
ایبذبئےن اہکہک ایکمت اجےتنوہہکاہمترااامؾ متیہ ںیمےسوہاگاساک ایکبلطم ےہںیمےن رعض ایکہکےھجم اتبےیئ ،لپ ےن
رفامایہکرضحتٰیسیعاہمترےربیکاتکبافراہمترےیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکتنسےہ،اہمتریاامتمرکںیےگ(فہاس
ےک قبقمےلصیفرکںیےگ)۔
رافی  :زریہنبرحب،فدیلنبملسم،انبایبذبن،انباہشب،انعف،اوباتقدہ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
رضحتٰیسیعہیلعاالسلؾےکانزؽوہےنافرامہرےیبنرضحتدمحمریضاہللاعتٰیلہنعیکیر تعےک قبقمہلصیفرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 395

راوی  :وٜيس ب ٦شحاً ،ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،ححاد ب ٦شاُع ،اب٠ ٦ح١س ،اب ٦جزیخ ،ابوزبيْ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو َححَّا ُد بِ َُّ ٦
َّاد َوصُ َو ابِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ
َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُُ ٦ش َحا ًٕ َو َص ُ
اُع َٔاُٜوا َح َّسث َ َ٥ا َحح ْ
اٜص ٔ ٔ
َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔأَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُِ ٟل َتزَا ُ ٟـَائ ٔ َّ ْة ٔ٦ِ ٠
ی ٦إلٔ َی َی ِو ٔ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ َٔا ََ َِ ٟي ِ٥ز ٔ ُ ٟو َٔيسي ابِ ُِ ٠َ ٦ز َی ََ ٢ظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟأَ ٔ٠يُْص ُِ٢
وَ ٧ول َی ا َِ ٜح ِّٖ لَ اصٔز ٔ َ
أ ُ ًَّٔ٠ي يُ َٕاتَٔ ُٝ

ْک ََ ٠ة اهَّللٔ َص ٔذظ ٔالِ ُ ََّ ٠ة
َت َىا ََ ٟظ٥َ َٜ ِّٞا ِ ََي ُٕو َُِ ٟل إ ٔ ََّ ٧ب ِى َؽَ ٢ِ ُٙول َی َب ِى ٕؾ أ ُ ََ ٠زا ُِ َت ِ ٔ
فدیلنباجشع،اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنباشرع،انبدمحم،انبرججی،اوبزریبریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہکاوہنںےنرضحتاجرب
نبدبعاہللریض اہللاعتٰیلہنع ےسانسفہرفامےتںیہک یبن یلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایہکریمیاتماک ا کرگفہہشیمہقحیک
اخرط زلات رےہ اگ افرایقتم کت اغبل رےہ اگ افر رفامای ہک رھپ رضحت ٰیسیع انب رممی ہیلع االسلؾ ارتںی ےگ ولوگں اک اریم اؿ ےس
امنزڑپاھےنےکےلرعضرکےاگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرفامںیئےگہکںیہنہکلبمتا کدفرسےرپاریموہ ہفہازعازےہ
وجاہللاعتیلےناساتموکاطعرفامایےہ۔
رافی  :فدیلنباجشع،اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنباشرع،انبدمحم،انبرججی،اوبزریبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسزامےنےکایبؿںیمہکسجںیماامیؿوبقؽںیہنایکاجےئاگ۔...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسزامےنےکایبؿںیمہکسجںیماامیؿوبقؽںیہنایکاجےئاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 396

راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ولی ب ٦ححز ،اَ١ىي ٞب ٦حىَف ،وَلء اب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

ِ َوص َُو ابِ ُ٦
و ٧ابِ ََ ٦ج ِى ََفٕ َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َ ٞي ِىَ ُ٥
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
اٜسا َو ُة َحًَّي َت ِفَ ُٝي َّ
َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل َت ُٕو َُّ ٣
اٜص ُِ ١س ٔ٦ِ ٠

 ٞأَ ِو
وََ ِ ٧ي ِو َ٠ئ ٔ ٕذ ِلَ َی ُِ َّ ٥ي َنّ ِّسا إ ٔ َی١اَُ ٤ضا َ ٢َِ ٜت ٦ِ ُٙآ َِ ٥َ ٠ت ِٔ َٔ ٦ِ ٠ب ُ
اس ک ُ ُُّ ٝض ِ ٢أَ ِج َُ ١ى َ
ٍَِ ٠زٔب ٔ َضا َِإٔذَا ـَََ ٝى ِت ٍِٔ ٠َ ٦ِ ٠زٔب ٔ َضا آ َ ٦َ ٠اُ ٥َّ ٜ
َ٘ َس َب ِت فٔی إ ٔ َی١اَ ٔ ٤ضا َخي ِ ّْا
ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،یلع نب رجح ،اامسلیع نب عحد ،العء انب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایقتم اس فتق کت اقمئ ںیہن وہیگ بج کت وسرج رغمب ےس ہن ےلکن اگ رھپ بج
وسرج رغمب ےس ےلکن اگ وت بس ولگ اامیؿ ےل لںیئ ےگ رگم اس فتق اک اامیؿ الان یسک وک افدئہ ہن دے اگ وج اس ےس ےلہپ (ینیقی
ایقتمیکاشنینےسلبق)اامیؿںیہنالایاھتایاسےناامیؿےکاسھتوکیئیکینںیہنیکیھت۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،یلعنبرجح،الیعمسنبعحد،العءانبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسزامےنےکایبؿںیمہکسجںیماامیؿوبقؽںیہنایکاجےئاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 397

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب١٤ ٦يْ ،ابوَکیِ ،ابِ ٦ؽي ،ٞزہيْ بِ ٦حب ،جزیز ،و١ارہ بٔ ٦ىٕاً ،ابی زروہ ،ابوہزیزہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حسين ب ٦ولی ،زائسہ ،وبساهَّلل ب ٦ذ٘وا ،٧وبساٜزح ٦١اُعد ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل

تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ُِ ٦ؽ ِي ٕ ٞح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َوأَبُو ُ َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی
ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦وُ ََ ١ار َة بِ ٔ ٦ا ِِ َٕ ٜى َٕا ًٔ َو ِ ٦أَبٔی ز ُِر َو َة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی
َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا حُ َسي ِ ُن بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی َو َِ ٦زائ َٔس َة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ذ َِ٘ َو َ
اَ ٧و َِ ٦و ِبسٔ اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١الِ ِ َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ٦
ِ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َِ ٜى ََل ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش  ،انب ریمن ،اوبرکبی ،انب لیضف ،زریہ نب رحب ،رجری ،امعرہ نب اقعقع ،ایب زرہع ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
اوبرکب نب ایب ہبیش ،نیسح نب یلع ،زادئہ ،دبعاہلل نب ذوکاؿ ،دبعارلنمح ارعج ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ا ک دفرسی دنس ےک
اسھت ہرفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔

رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،اوبرکبی ،انب لیضف ،زریہ نب رحب ،رجری ،امعرہ نب اقعقع ،ایب زرہع ،اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنعاوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،دبعاہللنبذوکاؿ،دبعارلنمحارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسزامےنےکایبؿںیمہکسجںیماامیؿوبقؽںیہنایکاجےئاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 398

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،و٘يي ،زہيْ بِ ٦حب ،اَحاٗ ب ٦یوَِْ ،ؽي ٞبٌ ٦زوا ،٧ابوَکیِ٠ ،ح١س
ب ٦وَلء ،ابِ ٦ؽي ،ٞابی حاز ،٣ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦یُو َُ َ
ِح ٕب َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَٔ٥يطٔ ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِ َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
الِ َ ِز َر ُٗ َجٔ١ي ّىا َو َِ ُِ ٦ؽ ِي ٔ ٞبِ ٌَٔ ٦زِ َو َ
ا ٧ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ

ِخ ِج ََِ ٦ل َی ُِ َّ ٥ي َنّ ِّسا إ ٔ َی١اَُ ٤ضا َ ٢َِ ٜت٦ِ ُٙ
َو ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث َ ََل ْث إٔذَا َ َ
 ٞأَ ِو َ٘ َس َب ِت فٔی إٔی١اَ ٔ ٤ضا َخي ِ ّْا ـ ُ ُٝو ًُ َّ
اٜص ِٔ ١س ٍِٔ ٠َ ٦ِ ٠زٔب ٔ َضا َو َّ
ؿ
اٜس َّجا َُ ٟو َزابَّ ُة الِ َ ِر ٔ
آ َِ ٥َ ٠ت ِٔ َٔ ٦ِ ٠ب ُ
َ

اوبرکبنبایب ہبیش،زریہنبرحب،فعیک،زریہنبرحب،ااحسؼنبویفس،لیضفنبزغفاؿ،اوبرکبی،دمحمنبالعء،انبلیضف،
ایباحزؾ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای،نیتزیچفںےکاظرہوہاجےن
ےک دعب یسک اےسی لدیم اک اامیؿ الان اس ےک  ےئ افدئہ دنم ںیہن وہاگ وج ہک اؿ ےس ےلہپ اامیؿ ہن الای وہ ای کین اکؾ ایک وہ اؿ نیت ںیم
ضاکانلکنےہ۔
ےسا کوسرجاکرغمبےسانلکندفرسےداجؽاکانلکنرسیتے َدا َّی ی ُة َْال ْر ِ
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،فعیک ،زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب ویفس ،لیضف نب زغفاؿ ،اوبرکبی ،دمحم نب العء،
انبلیضف،ایباحزؾ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسزامےنےکایبؿںیمہکسجںیماامیؿوبقؽںیہنایکاجےئاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 399

راوی  :یحٌي ب ٦ایوب ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦وٝيہ ،اب ٦ایوب ،اب ٦وٝيہ ،یو٤س ،ابزاہي ٢ب ٦یزیس ت١يِم ،ابوذر

وب َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة َح َّسثَ َ٥ا یُوُُ ٤س َو ِ٦
وب َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢جٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََّ ٝي َة َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
و ٧أَیِ َ٦
یس اٜت َّ ِي ٔ ِّ
إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ َٔ ٦یز ٔ َ
ِم َََ ٔ١ىطُ ِ ٔ ََمي أَ ِو ََ ٢ُ ٝو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟیَ ِو ّ٠ا أَ َت ِس ُر َ

َت ِذ َص ُِ َص ٔذظ ٔ َّ
ْخ
اٜص ُِ ١س َٔاُٜوا اهَّللُ َو َر َُوُ ُٜط أَ ِو ََٔ ٢ُ ٝا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ص ٔذظ ٔ َت ِحزٔی َحًَّي َت َِ ٥ته ٔ َی إلٔ َی ُِ ٠س َت َ ُِّق َصا َت ِح َت ا َِ ٜىزِ ٔ
ط َِ َت ٔ ُّ
ک َحًَّي يُ َٕا َََ ٜ ٟضا ِار َتّٔعٔی ِار ٔجعٔی َٔ ٦ِ ٠ح ِي ُث ٔجئِتٔ ََِّ َ ِْ ٔج ُي َِت ُِعب ٔ ُح ـَاَ ٔ ٜى ّة ِٔ ٠َ ٦ِ ٠فٔٝى َٔضا ث ُ ََّ ٢ت ِحزٔی
ََا ٔج َس ّة ِ َََل َتزَا َُ َ٘ ٟذَ ٔ ٜ
ک َحًَّي ُي َٕا َََ ٜ ٟضا ِار َتّٔعٔی ِار ٔجعٔی َٔ ٦ِ ٠ح ِي ُث ٔجئِتٔ
َحًَّي َت َِ ٥ته ٔ َی إلٔ َی ُِ ٠س َت َ ُِّق َصا َت ِح َت ا َِ ٜىزِ ٔ
ْخ ََا ٔج َس ّة َو َِل َتزَا َُ َ٘ ٟذَ ٔ ٜ
ط َِ َت ٔ ُّ
ُ
اس َٔ ٥ِ ٠ضا َش ِيئّا َحًَّي َت َِ ٥ته ٔ َی إلٔ َی ُِ ٠س َت َ ُِّقصَا ذَا َک َت ِح َت
ْک اَ ٥َّ ٜ
َََِِّْ ٔج ُي َِت ُِعبٔحُ ـَاَ ٔ ٜى ّة ِٔ ٠َ ٦ِ ٠فٔٝى َٔضا ث ََّ ٢ت ِحزٔی َِل َي ِست َ ُِ ٔ ٥

ط َِ ُي َٕا ََُ ٜ ٟضا ِار َتّٔعٔی أَ ِظبٔهٔی ـَاَ ٔ ٜى ّة ٍِٔ ٠َ ٦ِ ٠زٔب ٔ ٔک َِت ُِعب ٔ ُح ـَاَ ٔ ٜى ّة ٍِٔ ٠َ ٦ِ ٠زٔب ٔ َضا َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ا َِ ٜىزِ ٔ

 ٞأَ ِو َ٘ َس َب ِت فٔی إ ٔ َی١اَ ٔ ٤ضا َخي ِ ّْا
وًَ٠َ ٧ي ذَا ُ٘ ِ ٢ذَا َک ح ٔي َن َِل یَ ُِ َّ ٥ي َنّ ِّسا إ ٔ َی١اَُ ٤ضا َ ٢َِ ٜت ٦ِ ُٙآ َِ ٥َ ٠ت ِٔ َٔ ٦ِ ٠ب ُ
َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َت ِس ُر َ

ییحی نباویب،ااحسؼنباربامیہ،انبہیلع،انباویب ،انبہیلع،ویسن،اربامیہنب سیدی یمیمت،اوبذر ےسرفاتی ےہ ہک یبنیلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک مت اجےتن وہ ہک  ہ وسرج اہکں اجات ےہ احصہب ریض اہلل مہنع ےن رعض ایک اہلل افر اس اک روسؽ یہ رتہب
اجےتن ںی ،لپ یلص اہللہیلع فل ہفملس ےن رفامای  ہ اتلچ ےہ اہیںکتہک اےنپ ایقؾیک ہگج رعش ےک ےچینلاجات ےہ افر دجسہ رسیوہ
اجاتےہدجسے ںیمڑپاراتہ ےہاہیںکتہکاےساےنھٹاک(دنلبوہےن)اکمکحاتلمےہہکاہجںےس لایےہفںیرپ ولٹاجرھپ حبص وک
ےنلکنیکہگجےسولطعوہاتےہرھپاتلچراتہےہاہیںکتہکاےنپرہھٹےنیکہگجرعشےکےچینچنہپاجاتےہافررھپدجسہںیمڑپاجات
ےہاہیںکتہکاےسمکحوہاتےہہکاھٹرکاہجںےسلایےہفںیولٹاجوتفہولٹاجاتےہرھپحبصوکاےنپےنلکنیکہگجےسولطع
وہاتےہرھپاسرطحاتلچراتہےہرھپا کفتقااسیلےئاگہکولوگںوکاسےکےنلچںیموکیئرفؼوسحمسںیہنوہاگاہیںکتہک
فہاےنپرہھٹےنیکہگجرعشےکےچینلاجےئاگرھپاےساہکاجےئاگہکاھٹافررغمبیکرطػےسلکنانچہچنفہاسفتقرغمب

یکرطػےسولطعوہاگاسےکدعبروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایایکمتاجےتنوہہک ہبکوہاگ ہاسفتقوہاگبج
یسکاک اامیؿالاناسوکافدئہہندےاگبجکتہکفہاسےسےلہپاامیؿہنالایوہایاامیؿیکاحتلںیماسےنکیناکؾہنےیکوہں۔
رافی  :ییحینباویب،ااحسؼنباربامیہ،انبہیلع،انباویب،انبہیلع،ویسن،اربامیہنبسیدییمیمت،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسزامےنےکایبؿںیمہکسجںیماامیؿوبقؽںیہنایکاجےئاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 400

راوی  :وبساٜح١يس ب ٦بيا ،٧واَفی ،خاٜس ،اب ٦وبساهَّلل ب ٦یو٤س ،ابزاہي ٢تيِم ،ابوذر رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِم َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ٦
َح َّسثَىٔي َو ِب ُس ا َِ ٜحٔ١يسٔ بِ ُ ٦بَ َيا ٕ ٧ا َِ ٜوا َٔ ٔف ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َخاْ ٔ ٜس َي ِىىٔي ابِ ََ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو ِ ٦یُوَُ ٤س َو ِ ٦إ ٔبِ َزاص َٔي ٢اٜت َّ ِي ٔ ِّ
و ٧أَیِ ََ ٦ت ِذ َص ُِ َص ٔذظ ٔ َّ
اٜص ُِ ١س بِٔ ٔ١ث ِٔ ٠َ ٞىى َي َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٦وُ ََّ ٝي َة
أَبٔی ذ َٓرٕ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟیَ ِو ّ٠ا أَ َت ِس ُر َ
دبعادیمحلنبایبؿ،فا یط ،اخدل،انبدبعاہللنبویسن،اربامیہیمیت،اوبذرریضاہللاعتٰیلہنعا کدفرسیدنسےکاسھت ہرفاتی
یھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دبعادیمحلنبایبؿ،فا یط،اخدل،انبدبعاہللنبویسن،اربامیہیمیت،اوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسزامےنےکایبؿںیمہکسجںیماامیؿوبقؽںیہنایکاجےئاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 401

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابزاہي ،٢ابوذر رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّ
ِم
َکیِِٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢اٜت َّ ِي ٔ ِّ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َواُ ِّ ٜٝن َلَبٔی ُ َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َٔا ََ ٟز َخُِ ٝت ا ِِ ١ٜسحٔ َس َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝجأٜس َِ َ١َّ ٝا ٌَابَ ِت َّ
اٜص ُِ ١س َٔا ََ ٟیا أَبَا ذ ٓ َٕر
ْ
َ
َص َِ ٞت ِسرٔی أَیِ ََ ٦ت ِذ َص ُِ َص ٔذظ ٔ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت اهَّللُ َو َر َُوُٜطُ أَ ِو ََٔ ٢ُ ٝا ََِ ٟإَٔ َّ ٤ضا َت ِذ َص ُِ َِ َت ِس َتأِذ ٔ ُ ٧فٔی اُّ ٜس ُحوز ٔ َِ ُي ِؤ َذ ََُ ٜ ٧ضا َو َ٘أََ َّ ٤ضا

َٔ ِس ٔٔي َََ ٜ ٞضا ِار ٔجعٔی َٔ ٦ِ ٠ح ِي ُث ٔجئِتٔ َِ َت ِفُ ُٝي ٍِٔ ٠َ ٦ِ ٠زٔب ٔ َضا َٔا َ ٟث ُ ََّ َ ٢
ک ُِ ٠س َت َ ٌُّق ََ ٜضا
ْقائَةٔ َو ِب ٔس اهَّللٔ َوذََ ٔ ٜ
ْقأ فٔی ٔ َ
َ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اربامیہ،اوبذرریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکںیمدجسمںیمداہ وہاوتروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسرشتفیرفامےھترھپبجوسرج رغفبوہایگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاےاوبذرایکمتاجےتن
وہہک ہوسرجاہکںاجاتےہ؟ںیمےنرعضایکاہللافراس اکروسؽیہزایدہرتہباجےتن ںی،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
 ہوسرجاجرکاہللاعتیلےسدجسہیکااجزتام اتگےہوتاےس ااجزتلماجیتےہافرا کرمہبتایقتمےکرقبیاےساہکاجےئاگ
ہکاہجںےسالکنےہفںیولٹاجوتفہرغمبیکرطػےسےلکناگرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہکرھپلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعیکرقاتیک قبقمڑپاھ( َذکِلَمُ ْشنَ َق ٌّردل َ َھا)ینعییہیاقمؾوسرجےکرہھٹےناکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اربامیہ،اوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسزامےنےکایبؿںیمہکسجںیماامیؿوبقؽںیہنایکاجےئاگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 402

راوی  :ابوَىيس اشخ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢و٘يي ،او١ض ،ابزاہي ٢تيِم ،ابوذر رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ََىٔي ٕس الِ َ َش ُّخ َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َ ٟالِ َ َش ُّخ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو ِ٦
ِم َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ِِ َٔ ٦و ٔ ٟاهَّللٔ َت َىال َی َو َّ
اٜص ُِ ١س َت ِحزٔی
إٔبِ َزاص َٔي ٢اٜت َّ ِي ٔ ِّ

ط
ِ ١ُ ٔ ٜس َت َ ٓ ٕ
ُقصَا َت ِح َت ا َِ ٜى ِز ٔ
ُق ََ ٜضا َٔا َِ ٠ُ ٟس َت َ ُّ
اوبدیعس اجش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،اشمع ،اربامیہ یمیت ،اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
ل َث
ل
ش
ّم
تق ِمُ ْش َن َق ّردٍ لَ َھا) ےک قلعتم وپاھچ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس ےک
فل ہ فملس ےس اہلل اعتیل ےک رفامؿ ( َفا ْ ُس َ ی ْ دِ
رہھٹےنیکہگجرعشےکےچینےہ۔
رافی  :اوبدیعساجش،ااحسؼنباربامیہ،فعیک،اشمع،اربامیہیمیت،اوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطػفیحےکلاغزےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطػفیحےکلاغزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 403

راوی  :ابوـاہز ،اح١س ب ٦و١زو ب ٦وبساهَّلل ب ٦و١زو بَ ٦سح ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابُ ،عوہ ب ٦زبيْ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ ،وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اب
َس ٕح أَ ِخبَََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخبََْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اٜفاصٔز ٔأَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ِٔ َ ٦
ا ٧أَ َّو ُ٠َ ٟا ب ُ ٔس َِ بٔطٔ
ُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ أَ ََّ ٧وائٔصَ َة َز ِو َد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِخب َ َْ ِت ُط أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت ک َ َ
َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ُ ِ
َّ
اٜع ِبحٔ ث ُ َّ٢
اٜز ُِیَا اٜعَّ از ٔ َٔ َة فٔی اِ ٥َّ ٜوَِ ٔ ٣ک َ َ
اَِ ٧ل َی َزی ُر ُِ َیا إِٔل َجائ َ ِت ِٔ ٠ث َُّ َٖٔ َِٝ ٞ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝا َِ ٜووِ ٔی ُّ

ِ یَ َت َح َُّ ٥ث ِ ٔيطٔ َوص َُو اَّ ٜت َىب ُس َّ
اَ ٜٝيال ٔ َی أ ُ ِو َِل ٔ
ت ا َِ ٜى َسز ٔ َٔ ِب َ ٞأَ ِ ٧یَ ِز ٔج َي إلٔ َی أَصِٔٝطٔ
ِحا ٕ
حُب َِِّ إَِٔ ٜيطٔ ا َِ ٜد ََل ُِ َِک َ َ
ا ٧یَ ِدُٝو بٔ ٍَارٔ ٔ َ
ُّ
َّ
اْقأِ َٔا َ٠َ ٟا
ِحا ِٕ َِ َحائ َ ُط ا ُِ َٝ ١َ ٜ
َو َی َتزَ َّو ُز َ ٔ ٜذَ ٔ ٜ
ک ث ُ ََّ ٢ی ِز ٔج ُي إلٔ َی َخسٔی َح َة َِ َي َتزَ َّو ُز ِ ٔ١ٜٔثَ ٔ ٝضا َحًي َِحٔ َئ ُط ا َِ ٜح ُّٖ َوص َُو فٔی ٌَارٔ ٔ َ
ک َِ َٕا ََ ِ ٟ
ِ َٔا ََِ ٟأ َ َخ َذنٔی
اْقأ ِ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َ٠ا أََ٤ا بٔ َٕارٔ ٕ
أََ٤ا بٔ َٕارٔ ٕ
ِ َٔا ََِ ٟأ َ َخ َذنٔی َِ ٍَ َّفىٔي َحًَّي بَ َ٠ٔ ََ ٝىِّي ا َِ ٜح ِض َس ث ُ َّ ٢أَ ِر ََ َٝىٔي َِ َٕا ََِ ٟ
اٜثأ٤ي َة َحًَّي بَ َ٠ٔ ََ ٝىِّي ا َِ ٜح ِض َس ث ُ َّ ٢أَ ِر ََ َٝىٔي َِ َٕا َ ٟأَ ِْقأِ َِ ُُِٕ ٝت َ٠ا أََ٤ا بٔ َٕارٔ ِٕ َِأ َ َخ َذنٔی َِ ٍَ َّفىٔي َّ
َّ
اٜثاَ ٔ ٜث َة َحًَّي بَ َََ ٝ
َِ ٍَ َّفىٔي َ
َ

ُ َ
َک َُّ ٣أ ٜذی َو َّ٢َ ٝ
اْقأِ َو َربُّ َ
اَ َٔ ٢رب َ
ِّک َّأ ٜذی َخَ ََٖ ٝخِ ََٖ ٝاْل ٔ ِن َس َ
اْقأِ ب ٔ ِ
ک الِ َ ِ َ
اَ ٦ِ ٠ٔ ٧وَ ِ َٖٕ ٝ
ٔ٠ىِّي ا َِ ٜح ِض َس ث َّ ٢أ ِر ََ َٝىٔي َِ َٕا ََ ِ ٟ
ْ بَ َواز ٔ ُر ُظ َحًَّي َز َخ ََ ٞول َی َخسٔی َح َة
بٔا َِ ٢َٔ َٕٝ ٜو َِّ ٢َ ٝاْل ٔ ِن َس َ
َف َج َي ب ٔ َضا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝتزِ ُج ُ
ا٠َ ٧ا َ ٢َِ ٜي ِىَ َ ٢َِ ٝ
يت
َِ َٕا ََ ٟز ُِّٝ٠ونٔی َز ُِّٝ٠ونٔی َِزَ َُّٝ٠و ُظ َحًَّي َذ َص َِ َو ِ٥طُ اَّ ٜز ِو ًُ ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٔ ٜ ٟدسٔی َح َة أَ ِی َخسٔی َح ُة َ٠ا ل ٔی َوأَ ِخب َ َْ َصا ا َِ ٜدب َ َْ َٔا َِ َٕ َٜ ٟس َخ ٔص ُ
 ٞاَّ ٜزح ََٔ ٢و َت ِع ُس ُٗ ا َِ ٜحس َ
ٞ
یک اهَّللُ أَبَ ّسا َواهَّللٔ إَٔ َّ ٤
َّش ِ ََواهَّللٔ َِل یُ ِدز ٔ َ
ٔیث َو َت ِحُ ٔ١
ک ََ ٜت ٔع ُ
َول َی َن ِّ ٔسي َٔاَِ ٜت َُ ٜط َخسٔی َح ُة َ َّلَک أَ ِب ٔ ِ
ْ َو ُتىٔي ُن َول َی َ َ ٤وائ ِٔٔ ا َِ ٜح ِّٖ َِاَ ِ ٤ف َِ َٕ ٝت بٔطٔ َخسٔی َح ُة َحًَّي أَ َت ِت بٔطٔ َو َر َٔ َة بِ َِ َ ٤ ٦و َِ ٔٞ
وَ ٣و َت ِ ٔ
ُقی ا َّٜؽ ِي َ
ا ِٜک َ ََّ ٞو َتٔ ِٙس ُِ ا ِِ ١َ ٜى ُس َ
يضا َوک َ َ ّ
اب ا َِ ٜى َزب ٔ َّی
َّص فٔی ا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝي ٔة َوک َ َ
بِ ٔ ٦أَ ََ ٔس بِ َٔ ٦و ِب ٔس ا ُِ ٜىزَّی َوص َُو ابِ َُ ٦و َِّ ٢خسٔی َح َة أَخٔی أَب ٔ َ
ا ٧یَِٙت ُُِ ا ِل َٔ ٙت َ
ا ٧ا َِ ٠زأ َت ََ َّ ٥

َ
ِم َِ َٕاَِ ٜت َُ ٜط َخسٔی َح ُة أَ ِی َو ِّ ٢ا َِ َِ ١ي ٔ٦ِ ٠
َو َیِٙت ُُِ ِٔ ٦ِ ٠اْلِٔ٤حٔي ٔ ٞبٔا َِ ٜى َزب ٔ َّي ٔة َ٠ا َشا َِ اهَّللُ أَ َِ ٧یِٙت َُِ َوک َ َ
اَ ٧ش ِيدّا ٘بٔي ّْا َٔ ِس َو ٔ َ
ٔيک َٔا ََ ٟو َر َٔ ُة بِ ُِ َ ٤ ٦وِ ََٕ ٞیا ابِ َ ٦أَخٔی َ٠اذَا َت َزی َِأ َ ِخب َ َْ ُظ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝخب َ َْ َ٠ا َرآ ُظ َِ َٕا ََٜ ٟطُ
ابِ ٔ ٦أَخ َ

وسي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَا َِ ٜي َتىٔي ِ َٔيضا َج َذ ّوا یَا َِ ٜي َتىٔي أَ ُ٘و َُ ٧ح ًّيا ح ٔي َن
وس َّأ ٜذی أُِ٤ز ٔ ََ ٟول َی َُ ٠
َو َر َٔ ُة َص َذا ا٥َّ ٜا ُُ ٠
ْخجٔ َّی ص َُِٔ ٢ا ََ ٟو َر َٔ ُة َن َى َِ ٢َِ ٜ ٢یأ ِ ٔ
ت َر ُج ُّْ َٔ ٞق ب ٔ َ١ا ٔجئ َِت بٔطٔ إ ٔ َِّل
ک َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َو ُٔ ِ ٠
یُ ِ ٔ
ک َٔ ِو َُ ٠
ْخ ُج َ
َّصا َُ ٠ؤ َّز ّرا
وُوز ٔ َی َوإ ٔ ِ ٧یُ ِسر ِٔ٘ىٔي یَ ِو َُ ٠
َّص َک َن ِ ّ
ک أَ ِن ُ ِ

اوباطرہ،ادمحنبرمعفنب دبعاہللنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریبریضاہللاعتٰیلہنع،اعدص ریضاہلل
اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ فیح اک لاغز اس رطح ےس وہا ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک
وخابےچسوہےنےگللپیلصاہللہیلع فل ہفملسوجیھبوخابدےتھکیفہحبصیکرفک ییکرطحاظرہوہاترھپلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملس وک اہنتیئ  دنس وہےن  یگ ،اغر رحا ںیم اہنت رشتفی ےل اجےت یئک یئک رات رھگ ںیم رشتفی ہن الےت افر ابعدت رکےت رےتہ دنی
اربایمیہےک قبقم،اےنپاسھتاھکےنےنیپاکاسامؿرہ ےترھپاؾاوملنینمرضحتدخ ہجریضاہللاعتیلاہنعےکاپسفاسپرشتفی
الےت ،رضحت دخ ہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رھپ ایس رطح اھکےن ےنیپ اک اسامؿ اکپ دںیتی اہیں کت ہک ااچکن اغر رحا ںیم لپ یلص اہلل
ہیلع فل ہ فملس رپ فیح ارتی رفہتش رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن لرک اہک ڑپےئھ! لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامای ںیم وت ڑپاھ وہا
ںیہن وہں لپ یلص اہللہیلع فل ہفملس ےن رفامای ہک رفہتش ےن ےھجمڑکپ رک اانتدابایہک ںیم کھتایگ رھپ ےھجم وھچڑ رک رفامایڑپےیھ! ںیم
ےناہکںیمڑپاھوہا ںیہن،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن رفامای ہکرفہتشےندفابرہےھجمڑکپرک اانتدابایہکںیمکھتایگ اسےک دعب
ےھجموھچڑدایلپ یلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےنرفامایرفہتش ےن رھپرسیتی دہعف ےھجمڑکپرکاانتدابایہک ںیم کھتایگ رھپ ےھجم وھچڑرکاہک
تعل َ
َ ْ َ َ َّ ل ْ ََل َ َّ
َ
َّ ِ َ َ
لِع ْ ِٔال ْ َا َؿ َا ْمَل َ ْ ْم) ڑپےئھ اےنپ رب ےک انؾ
ن ْال َ د
الق َخل َق َخل َق ْ ِٔال ْ َا َؿ نِمْ عَل ٍق ْ َ د
ن
ْ َد
(اق ْأ ِبی ْ ِ
لِع ِبی ِم َ َ
َ ُؾ ّالِق َ
اق ْأ َف َر ُّ ی َ
ْس َر ّ ِ ی َ

ےسسجےندیپاایکااسنؿوکوگتشےکولڑھتےےس،ڑپھ!ریتارپفرداگرڑبیزعتفاالےہسجےنملقےساھکسایافرااسنؿوک
فہ ھچک اھکسای وج فہ ںیہن اجاتن اھت ،رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس فاسپ رھگ رشتفی الےئ وت فیح ےک الجؽ ےس لپ ےک اشہن
ابمرکافررگدؿےکدرایمؿاکوگتشاکپنراہ اھت ،رضحتدخ ہجریضاہللاہنع ےکاپسرشتفیالرکرفامایہک ےھجم ڑپکاافڑاھدف
ےھجم ڑپکا افڑاھ دف! لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس رپ ڑپکا افڑاھدای ایگ اہیں کت ہک بج ربھگاٹہ متخ وہیئگ وت رفامای ہک ےھجم اینپ اجؿ اک
رطخہےہ،رضحتدخ ہجریضاہللاعتیلاہنعرفامےنںیگلہکرہسگںیہنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوخشرںی،اہللیکمسقاہلللپ
یلصاہللہیلعفل ہف ملسوکیھبکروساںیہنرکےاگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوتہلصریمحرکےتںی،چسوبےتلںی،ومیتیںونیکسمں
افر زمکفرفں اکوبھج ااھٹےت ںی افر اندارفں وکدےنییک اخرط امکےت ںی ،امہمؿ ونازیرکےت ںی افر رپ اشیؿولوگں یک رپ اشیینںیم
ولوگں ےک اکؾ لےت ںی ،اس ےک دعب رضحت دخ ہج ریض اہلل اعتٰیل اہنع لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اےنپ اچچ زاد اھبیئ فرہق نب
ونلفنبادسنبدبعازعلیےکاپسےلںیئگ،فرہقدفراجتیلہںیماالسؾےسلبقرصناینوہےئگےھت،فہرعیبانھکلاجےتنےھتافر
الیجن وک رعیب زابؿ ںیم انتج اہلل وک وظنم ر وہات ےتھکل ےھت  ہ تہب وبڑےھ افر انانیب وہےئگ ےھت ،رضحت دخ ہج ریض اہلل اہنع ےن فرہق
ےساہکاےاچچ!(اؿیکرزریگیکفہجےساسرطحاطخبایکالصںیمفہاچچزاداھبیئےھت)اےنپےجیتھبیکابتےئنسفرہقےنلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسوکاخمبطرکےکاہکاےےجیتھب متایکدےتھکیوہ؟وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنوجھچکداھکیاھتاسےس
لاگہ ایک،فرہقےنہکاگل ہ وت فہ انومسےہوجرضحتومٰیسہیلعاالسلؾرپانزؽوہااھتاکش ںیماسفتقوجاؿوہات افر اسفتق کت
زدنہراتہ بجریتیوقؾےھجت اکنےلیگ،روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایایک فہ ےھجماکنؽدںی ےگفرہقےن اہکاہںوج یھب
لپیلصاہللہیلعفل ہفملساسیجیبننبرکداینںیملایولگاسےکدنمشوہےئگارگںیماسفتقکتزدنہراہوتںیماہمتریرھبوپر
دمدرکفںاگ۔
رافی  :اوباطرہ،ادمحنبرمعف نبدبعاہللنب رمعف نبرسح ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہ نبزریبریضاہللاعتٰیلہنع،اعدص 
ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطػفیحےکلاغزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 404

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزیُ ،عوہ ،وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ُع َوةُ َو َِ ٦وائٔصَ َة أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت أَ َّو ُٟ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َٔا ََٔ ٟا َ ٟاٜزُّصِز ٔ ُّی َوأَ ِخب َ َْنٔی ُ ِ
اٗ ا َِ ٜحس َ
َ٠ا ب ُ ٔس َِ بٔطٔ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝا َِ ٜووِ ٔی َو ََ َ
ٔیث بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ یُوَُ ٤س ٌَيَِْ أََّ٤طُ َٔا َََ ِ ٟواهَّللٔ َِل

ک
ک اهَّللُ أَبَ ّسا َو َٔا ََٔ ٟاَِ ٜت َخسٔی َح ُة أَ ِی ابِ ََ ٦و ِّ ٢ا َِ َِ ١ي ٔ ٦ِ ٠ابِ ٔ ٦أَخٔي َ
یُ ِحزَٔ ُ ٤

دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہک ادتبا ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس رپ
فیحاکلاغزاسرطحےسوہاافررھپایسرطحدح ثیایبؿیکوجسگریئگ،نکیلاسرفاتیںیماانتااضہفےہہکاہللیکمسقاہللیھبک
لپوکردیجنہںیہنرکےاگافررافیےتہکںیہکرضحتدخ ہجریضاہللاعتٰیلہنعےنفرہقےساہکاےاچچےکزلےکاےنپےجیتھب(
اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملس)یکابتونس۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،اعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطػفیحےکلاغزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 405

راوی  :وبساٝ١ٜک ،اب ٦شىيِ ،ابٜ ٦يث ،وٕي ٞب ٦خاٜس ،اب ٦شہاب ٘ہتے ہيں ٘ہ ٠يں ےن حَّضت ُعوہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ ب ٦زبيْ

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُُ ٦ش َى ِي ِٔ بِ َّٔ ٦
اب
 ٞبِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َٔا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
اِ ٜٝيثٔ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ج ِّسی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ُو َٕ ِي ُ
َّ
َّ
ْ ُِ َؤازُ ُظ َوا ِٔ َت َّغ
َف َج َي إلٔ َی َخسٔی َح َة َی ِز ُج ُ
ََِ ٔ١ى ُت ُ ِ
ُع َو َة بِ َ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َي ُٕو َُٔ ٟاَِ ٜت َوائٔصَ ُة َز ِو ُد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ َ ٢َ ٝ

ا َِ ٜحس َ
َک أَ َّو ََ ٟحسٔیثٔض ٔ َ١ا ِٔ َٔ ٦ِ ٠ؤٜطٔ أَ َّو ُ٠َ ٟا ب ُ ٔس َِ بٔطٔ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ٔیث بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ یُوَُ ٤س َو َِ ٠ى َ١ز ٕ َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ

ََک َٔ ِو ََ ٟخسٔی َح َة أَ ِی ابِ ََ ٦و ِّ ٢ا َِ َِ ١ي
اٜز ُِیَا اٜعَّ از ٔ َٔ ُة َو َتابَ َي یُوَُ ٤س َول َی َٔ ِؤٜطٔ ِ ََواهَّللٔ َِل َی ِدز ٔ َ
َو ََ َّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝا َِ ٜووِ ٔی ُّ
یک اهَّللُ أَبَ ّسا َوذ َ َ

ک
ٔ ٦ِ ٠ابِ ٔ ٦أَخٔي َ

دبعاکلمل ،انب بیعش ،انب ثیل ،لیقع نب اخدل ،انب اہشب ےتہک ںی ہک ںیم ےن رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زریب ےس انس
ےتہک ےھت ہک ںیم ےن اؾ اوملنینم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
رضحت دخ ہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس بجفاسپ رشتفی الےئ وت لپ یلص اہللہیلع فل ہفملس اکدؽ اکپن راہ اھت رھپ ایسرطح
دحثیایبؿیکوجسگریکچنکیلاسدحثیںیم ہںیہنہکیرفعںیملپیلصاہللہیلع فل ہفملسرپفیحاکلاغزےچسوخابےسوہا
افر دفرسی رفاتی یک رطح اس رفاتی ںیم ےہ ہک اہلل یک مسق اہلل لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک یھبک روسا ںیہن رکے اگ افر
رضحتدخ ہجریضاہللاعتٰیلہنعاک ہوقؽلقنایکہکاےاچچےکےٹیباےنپےجیھبیکابتونس۔
رافی  :دبعاکلمل،انببیعش،انبثیل،لیقعنباخدل،انباہشبےتہکںیہکںیمےنرضحترعفہریضاہللاعتٰیلہنعنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطػفیحےکلاغزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 406

راوی  :ابوـاہز ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ٦١ب ٦ووٓ ،جابز ب ٦وبساهَّلل انعاری

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اب أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَ َّ٧
اٜفاصٔز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي یُوُُ ٤س َٔا ََٔ ٟا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
ا ٧یُ َح ِّس ُث َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
ا ٦ِ ٠ٔ ٧أَ ِظ َح ٔ
اب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ الِ َ ِن َعار َّٔی َوک َ َ

َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوص َُو یُ َح ِّس ُث َو َِْ ِ ََِّ ٦ة ٔ ا َِ ٜووِ ٔی َٔا َ ٟفٔی َحسٔیثٔطٔ َِب َ ِي َ٥ا أََ٤ا أَ ِ٠شٔي ََِ ٔ١ى ُت َظ ِو ّتا َّٔ ٦ِ ٠
َفِ َِى ُت
اٜس َ١ا ٔ
ِ ََ
َکس ٕ ٓٔي بَي ِ َن َّ
ؿ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َحا ٕ
اٜس َ١ا ٔ
ِ َوالِ َ ِر ٔ
َرأِسٔي َِإٔذَا ا ُِ َٝ ١َ ٜ
ک َّأ ٜذی َجائَىٔي ب ٔ ٔ َ
ِ َجاّ ٔ ٜسا َول َی ُ ِ

َّ
َف َج ِى ُت َِ ُُِٕ ٝت َز ُِّٝ٠ونٔی َز ُِّٝ٠ونٔی ِ ََسثَّزُونٔی َِأَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ َت َب َار َک َو َت َىال َی َیا أَ ُّی َضا ا َِّ ١ُ ٜسثِّزُ ٔ َُِِ ٢أَٔ ِ ٤ذ ِر
َفّٔا َ َ
َو ََُ َِ ٢َ ٝحئ ٔ ِث ُت ُٔ ٥ِ ٠ط َ َ
اٜز ِجزَ َِاصِ ُح ِز َوه ٔ َی الِ َ ِوثَا َُٔ ٧ا َ ٟث ُ ََّ ٢ت َتابَ َي ا َِ ٜوو ُِی
ک َِ َٙب ِّ ِْ َوث ٔ َيابَ َ
َو َربَّ َ
ک ِ ََف ِّضزِ َو ُّ
اوباطرہ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمحنبوعػ،اجربنبدبعاہللااصنریروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےکاحصہبریضاہللاعتٰیلہنعںیمےسا کااصنریرضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرکےتںیہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسفیح ےکرکاجےن ےکزامہناک ذترکہ رفام رےہےھت ہکںیم ا ک رمہبت اجراہ اھت
ہکںیمےنلامسؿےسا کلفازینسںیمےنرسااھٹرکداھکیوتفیہرفہتشرضحتربجالیئےہوجاغررحاںیمریمےاپسفیحےلرک
لای اھت لامسؿ ف زنیم ےک درایمؿ ا ک رکیس رپ اھٹیب اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم  ہ دھکی رک ربھگا ایگ ھجم رپ
تبیہاطریوہیئگرھپںیمولٹرکرھگلایوتںیمےناہکےھجم ڑپکاافڑاھدفےھجمڑپکاافڑاھدف،وتےھجمرھگفاولںےنڑپکاافڑاھدایاسےک
ث
ف َکب ی ِ ث َ ف َ َع ّھ ُ ی ْجْهح یُ ِ
َ ُ َ لْم َ ّث قُ
ی
ع ا ْ َ ول ُْ
م َ َب َ َ
ي َْال ْف َثب ُؿ َف َؽ ُ َّ
َ
ْ
ْ
ِ
َ
َ
ح) اے ڑپکے
ف
ر
د
ف
د
ج
رل
ّ
ا
ف
ر
د
ن
ث
ف
ر
د
ن
ر
ف
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ت
ف
م
ی
ی
ْ
ِ
(ب أ ّي ا ُ ّڈ ِ ُ دی ْ ْ َ َ َّ َ ّ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
دعب اہلل اعتیل ےن  ہ وسرة َ
ںیمےنٹپلفاےلاوھٹافراےنپڑپکفںوکاپکروھکافروتبںےسدحیلعہروہ،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکرھپرباربفیحلےن
 یگ۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمحنبوعػ،اجربنبدبعاہللااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطػفیحےکلاغزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :وبساٝ١ٜک ب ٦شىيِ ،ابٜ ٦يث ،وٕي ٞب ٦خاٜس ،اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١جابز ب ٦وبساهَّلل

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُُ ٦ش َى ِي ِٔ بِ َّٔ ٦
اب
 ٞبِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اِ ٜٝيثٔ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ج ِّسی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي وُ َٕ ِي ُ
َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا َََ ١ََ ٝة بِ ََ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١ي ُٕو ُ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َجابٔزُ بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ أََّ٤طُ َََ ٔ١ي َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُٟ
َ
َفّٔا َحًَّي َص َویِ ُت إلٔ َی
ث ُ َّ َْ َ ََِّ ٢ا َِ ٜوو ُِی َوىِّي ََِّ ِ َْ ّة َِب َ ِي َ٥ا أََ٤ا أَ ِ٠شٔي ث ُ َّ ٢ذ َ َ
ََک ِٔ ٠ث ََ ٞحسٔیثٔ یُوَُ ٤س ٌَي ِ َْ أُ َّ ٤ط َٔا َُ َِ ٟحئ ٔ ِث ُت ُٔ ٥ِ ٠ط َ َ

ُ
ؿ َٔا َ ٟو َٔا َ ٟأَبُو َََ ١ََ ٝة َو ُّ َ َ
ِم ا َِ ٜوو ُِی َب ِى ُس َو َت َتابَ َي
الِ َ ِر ٔ
اٜز ِجز ُالِ ِوثا َُٔ ٧ا َ ٟث ََّ ٢ح ٔ َ
دبعاکلمل نب بیعش ،انب ثیل ،لیقع نب اخدل ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اجرب نب دبعاہلل ا ک دفرسی دنس ےک اسھت  ہ
رفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہنکیلاسرفاتیںیم ہےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایںیمڈریکفہجےسمہسایگ
جےسرمادتبںیرھپربارباگلاترفیحاکہلسلسیرفعوہایگ۔
اہیںکتہکںیمزنیمرپرگڑپاافراوبہملسےتہکںیہک َفارلُّ ْ ی َد
رافی  :دبعاکلملنببیعش،انبثیل،لیقعنباخدل،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطػفیحےکلاغزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 408

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی ،یو٤س

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ یُوَُ ٤س َو َٔا ََِ ٟأَِ٤زَ َٟ
ِّ
َف َؿ اٜعَّ ََلةُ َوه ٔ َی الِ َ ِوثَا َُ ٧و َٔا َُ َِ ٟحئ ٔ ِث ُت ُٔ ٥ِ ٠ط َ٘ َ١ا
اهَّللُ َت َب َار َک َو َت َىال َی یَا أَ ُّی َضا ا َِّ ١ُ ٜسثزُ إلٔ َی َٔ ِؤٜطٔ َو ُّ
اٜز ِجزَ َِاصِ ُح ِز َٔ ِب َ ٞأَ ُِ ٧ت ِ َ

َٔا َ ٟوُ َٕ ِي ْٞ

دمحم نب راعف ،دبع ارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،ویسن ا ک دفرسی دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ اس ںیم  ہ اافلظ
ث
جْه
(ب َأ ُّ َيالْمُ َّڈ ّ ِ ُ دیےس َف حیُرد)کتانزؽرفامںیئ۔
زادئںیہکاہللاعتیلےنرفضامنزےسےلہپ ہلایتابمرہک َ
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ویسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطػفیحےکلاغزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 409

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وٜيس ،اب٠ ٦س ،٢ٝاوزاعی ،یحٌي

َ
ٔ
ُقآ ٔ٧
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َزاع ُّی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َی ِحٌَي َي ُٕو ََُ ٟأ ُِ ٜت أَبَا َََ ١ََ ٝة أَ ُّی ا ِِ ُ ٜ
ِّ
َ
َ
اْقأ ِ َِ َٕا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ أَ ُّی ا ُِِ ٜ
ُقآ ٔ ٧أُِ٤ز ٔ َِ َٔ ٟب ُ
أُِ٤ز ٔ َِ َٔ ٟب ُ
َٔ ٞا َ ٟیَا أَ ُّی َضا ا َِّ ١ُ ٜسثِّزُ
َٔ ٞا َ ٟیَا أ ُّی َضا ا َِّ ١ُ ٜسثزُ َِ ُُِٕ ٝت أ ِو ِ َ
َ
ِ َش ِض ّزا َِ َ١َّ ٝا َٔ َؽ ِي ُت
َحا ٕ
اْقأِ َٔا ََ ٟجاب ٔ ْز أ ُ َح ِّسثُ٠َ ٢ِ ُٙا َح َّسثَ َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟجا َو ِر ُت ب ٔ ٔ َ
َِ ُُِٕ ٝت أ ِو ِ َ

یت
یت َِ َ٥مَ زِ ُت أَ َ٠امٔی َو َخ ِٝف ٔی َو َو ِ ٦یَٔ١يىٔي َو َو ِٔ ٦ش َ١الٔی َِ ٢َِ ٝأَ َر أَ َح ّسا ث ُ َُّ ٤ ٢وز ٔ ُ
َاَت َِب َف ُِ ٥ت بَ ِف َ ٦ا َِ ٜوازٔی َُِ٥وز ٔ ُ
ٔج َوارٔی َ٤زَ ُِ ٜت ِ ِ
ِ َي ِىىٔي ٔجبِْٔی ََ ٞوَِ ٝيطٔ َّ
اٜس ََلَِ ٣أ َ َخ َذ ِتىٔي
َِ َ٥مَ ِز ُت َِ ٢َِ ٝأَ َر أَ َح ّسا ث ُ َُّ ٤ ٢وز ٔ ُ
ط فٔی ا َِ ٜض َوا ٔ
َفِ َِى ُت َرأِسٔي َِإٔذَا ص َُو َول َی ا َِ ٜىزِ ٔ
یت َ َ
ٔیس ْة َِأ َ َت ِي ُت َخسٔی َح َة َِ ُُِٕ ٝت َزثِّزُونٔی ِ ََسثَّزُونٔی ِ ََع ُّبوا َول َ َّی َّ ٠
اِ َِأَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ َوزَّ َو َج َّ ٞیَا أَ ُّی َضا ا َِّ ١ُ ٜسثِّزُ ٔ َُِِ ٢أَٔ ِ ٤ذ ِر
َر ِج َّ ْة َشس َ
ک َِ َٙب ِّ ِْ َوث َٔيابَ َ
َو َربَّ َ
ک ِ ََف ِّضزِ

زریہ نب رحب ،فدیل ،انب ملسم ،افزایع ،ییحی ےتہک ںی ہک ںیم ےن رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ ہک رقلؿ یک بس
لْ ث
ْ
ْ
ِ
(اقأ)وتفہےنہکےگلہکںیمےنرضحتاجربنبدبعاہللریض
(ب َأ ُّ َيا مُ َّڈ ّ ُ دی)ںیمےناہکای َ د
ےسےلہپوکؿیسلایتانزؽوہںیئرفامای َ
ث
(اق ْأ)وت
(ب َأ ُّ َيالْمُ َّڈ ّ ِ ُ دی)ںیمےناہکای ْ َ د
اہللاعتٰیلہنعےسوپاھچہکرقلؿںیمبسےسےلہپوکیسنلایتانزؽوہںیئوتاوہنںےنرفامای َ
رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم مت ےس فہ دحثی ایبؿ رکات وہں وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن مہ ےس
ایبؿیکیھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیماغررحاںیما ک ہنیہم کترہھٹاراہبجریمیرہھٹےنیکدمتمتخوہیئگ
وتںیمفادیںیمارترکےنلچاگلوتےھجملفازیدییئگںیم ےناےنپلےگےھچیپافرداںیئابںیئداھکیوتےھجموکیئرظنہنلایاسےکدعبرھپ
لفازدییئگافرںیمےنرظنڈایلوتےھجموکیئرظنہنلایاسےکدعبےھجمرھپلفازدییئگافرںیمےناانپرسااھٹایوتوہاںیما کدرتخ
رپرضحتربجالیئہیلعاالسلؾوکداھکیھجمرپ اسہاشیدہےس یپکپاطریوہیئگافرںیمےنرضحتدخ ہجریضاہللاعتٰیلہنعےکاپس
َ ُ َ لْم َ ّث ق ُْ
لرکاہک ہکےھجمڑپکا افڑاھ دف اوہنںےنےھجمڑپکاافڑاھدایافرھجمرپاپین ڈاالبتاہللاعتیل ےن ہلںیتیانزؽرفامںیئ( َب أ ّيا ُ ّڈ ِ ُ دی م
ف َکب ث ف َ
ن َع ّھ ْ در)ِ
ن ّی ِ ْرد َف ِ َث َ ی َ
َفَْ ْت ِْر َف َر َّ ی َ

رافی  :زریہنبرحب،فدیل،انبملسم،افزایع،ییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطػفیحےکلاغزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 410

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وث١ا ٧ب ٦و١ز ،ولی ب٠ ٦بارک ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ُو ِث َ١ا ُ ٧بِ ُُ ٦و ََ ١ز أَ ِخب َ ََْ٤ا َول ٔ ُّی بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َو ِ ٦یَ ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َٟ
ط بَي ِ َن َّ
ؿ
ُع ٕ
اٜس َ١ا ٔ
ِ َوالِ َ ِر ٔ
َِإٔذَا ص َُو َجاْ ٔ ٜس َول َی َ ِ
دمحمنبینثم،امثعؿ نبرمع،یلع نبابمرک،ییحی نبایبریثک ا کدفرسیدنسیکرفاتی ںیم ہےہہکلپیلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےن
رفامایہکرضحتربجالیئہیلعاالسلؾلامسںفزنیمےکدرایمؿرعشرپےھٹیبوہےئےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،امثعؿنبرمع،یلعنبابمرک،ییحینبایبریثک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساکلامسونںرپرشتفیےلاجانافررفضامنزفں...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساکلامسونںرپرشتفیےلاجانافررفضامنزفںاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 411

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،ح١از ب١َٝ ٦ہ ،ثابت ب٥انی ،ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة َح َّسثَ َ٥ا ثَاب ٔ ْت ا ِٜب ُ َ٥ان ٔ ُّی َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦

َطِٔطٔ َٔا َٟ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأُت ُ
ٔيت بٔا ِٜب ُ َْا ٔٗ َوص َُو َزابَّ ْة أَبِ َي ُؾ ـَؤی َِْ ِ ٞو َٗ ا ِٔ ٜح َ١ارٔ َو ُز َ
اَف ُظ و ٔ َِ ٥س َُ ٥ِ ٠ت َهی َ ِ
و ٧ا َِ ٜب ٍِ َٔ ٞي َؽ ُي َح ٔ َ
َفبَ ِف ُتطُ بٔا َِ ٜح ِٔ َٕ ٝة َّأًٜي َی ِزب ٔ ُق بٔطٔ الِ َِ٤ب ٔ َيا ُِ َٔا َ ٟث ُ ََّ ٢ز َخُِ ٝت ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس ِ ََع َِّ ٝي ُت ِ ٔيطٔ
َف٘ٔب ِ ُتطُ َحًَّي أَ َت ِي ُت بَ ِي َت ا ِِٕ ١َ ٜسٔ ٔ
س َٔا ََ َ ٟ
ََ
َ ٞوَِ ٝيطٔ َّ
َ ٞظلَّی
اٜس ََل ٣بٔإَٔ٤ا ِٕ َٔ ٦ِ ٠خ ِ١ز ٕ َوإَٔ٤ا ِٕ َٜٔ ٦ِ ٠ب َ ٕن َِا ِخََِّْ ُت ا َّٜٝب َ َن َِ َٕا َٔ ٟجبِْٔی ُ
ِخ ِج ُت َِ َحائَىٔي ٔجبِْٔی ُ
َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ث ُ ََّ َ ٢

اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ِخَّ َ ِْ َت ا ُِ َ ِ ّٜ
ُع َد ب ٔ َ٥ا إلٔ َی َّ
ک
اٜس َ١ا ٔ
ٔٔ ٞي ََ ٞو ََ ٠َ ٦ِ ٠ى َ
َِٕٔ ٞي َ ٦ِ ٠َ ٞأََ ِ ٤ت َٔا َٔ ٟجبِْٔی ُ
َاَ َت ِّ َتحَ ٔجبِْٔی ُ
ِِ ِ
ْٔط َة ث ََّ َ ٢
ُ
َ
ُع َد ب ٔ َ٥ا إلٔ َی
َف َّح َِ بٔی َو َز َوا لٔی ب ٔ َدي ِْ ٕث ََّ َ ٢
َٔا ََ ٠ُ ٟح َّْ ١س ٔٔي ََ ٞو َٔ ِس بُى َٔث إَِٔ ٜيطٔ َٔا َِ َٔ ٟس بُى َٔث إَِٔ ٜيطٔ َِ ُّتٔحَ َ٥َ ٜا َِإٔذَا أَ٤ا بٔآ َز ََ َ ٣
ِ َّ
َ ٞوَِ ٝيطٔ َّ
َّ
ک َٔا ََ ٠ُ ٟح َّْ ١س ٔٔي ََ ٞو َٔ ِس
اٜس َ١ا ٔ
ٔٔ ٞي ََ ٞو ََ ٠َ ٦ِ ٠ى َ
اٜس ََلَِٕٔ ٣ي َ ٦ِ ٠َ ٞأََ ِ ٤ت َٔا َٔ ٟجبِْٔی ُ
اٜثاَ ٔ ٤ي ٔة َِا َِ َت ِّ َتحَ ٔجبِْٔی ُ

ات اهَّللٔ َوَِ ٝيض ٔ َ١ا
َکیَّا َِ َظََ ٝو ُ
بُى َٔث إَِٔ ٜيطٔ َٔا َِ َٔ ٟس بُى َٔث إَِٔ ٜيطٔ َِ ُّتٔحَ َ٥َ ٜا َِإٔذَا أََ٤ا بٔابِى َِي ا َِ ٜدا َٔ ٜة و َٔيسي ابِ ِٔ ٠َ ٦ز َی ََ ٢و َی ِحٌَي بِ َٔ ٦ز َ ٔ
ِ َّ
ُ
ُع َد بٔی إلٔ َی َّ
ک
اٜس َ١ا ٔ
ٔٔ ٞي ََ ٞو ََ ٠َ ٦ِ ٠ى َ
َِٕٔ ٞي َ ٦ِ ٠َ ٞأََ ِ ٤ت َٔا َٔ ٟجبِْٔی ُ
َاَ َت ِّ َتحَ ٔجبِْٔی ُ
اٜثاَ ٔ ٜث ٔة ِ ِ
َف َّح َبا َو َز َو َوا لٔی ب ٔ َديِْ ٕث ََّ َ ٢
ََ
ْ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َٔا ََ ٠ُ ٟح َّْ ١س َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٔٔ ٢َ ٝي ََ ٞو َٔ ِس بُى َٔث إَِٔ ٜيطٔ َٔا َِ َٔ ٟس بُى َٔث إَِٔ ٜيطٔ َِ ُّتٔحَ َ٥َ ٜا َِإٔذَا أََ٤ا ب ٔ ُيو َُ َ
ُ
ُع َد ب ٔ َ٥ا إلٔ َی َّ
َ ٞوَِ ٝيطٔ
اٜس َ١ا ٔ
ِ اٜزَّابٔ َىةٔ َِا َِ َت ِّ َتحَ ٔجبِْٔی ُ
َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ص َُو َٔ ِس أ ُ ِو ٔف َی َش ِ َ
َف َّح َِ َو َز َوا لٔی ب ٔ َدي ِْ ٕ ث ََّ َ ٢
ْط ا ُِ ٜح ِس َٔ َ ٦
َّ
ک َٔا ََ ٠ُ ٟح َّْ ١س َٔا ََ ٟو َٔ ِس بُى َٔث إَِٔ ٜيطٔ َٔا َِ َٔ ٟس بُى َٔث إَِٔ ٜيطٔ َِ ُّت ٔحَ َ٥َ ٜا َِإٔذَا
ٔٔ ٞي ََ ٞو ََ ٠َ ٦ِ ٠ى َ
اٜس ََلٔٔ ٣ي ََ ٦ِ ٠َ ٞص َذا َٔا َٔ ٟجبِْٔی ُ
ُ
ُع َد ب ٔ َ٥ا إلٔ َی َّ
ِ ا َِ ٜدا َٔ ٠س ٔة َِا َِ َت ِّ َتحَ
اٜس َ١ا ٔ
أََ٤ا بٔإ ٔ ِزر َ
َف َّح َِ َو َز َوا لٔی ب ٔ َدي ِْ ٕ َٔا َ ٟاهَّللُ َوزَّ َو َج ََّ ٞو َرِ َِى َ٥ا ُظ َ٠کَاّ٤ا َوًّ ٔ ٝيا ث ََّ َ ٢
ٔیس َ َ
ک َٔا ََ ٠ُ ٟح َّْ ١س ٔٔي ََ ٞو َٔ ِس بُى َٔث إَِٔ ٜيطٔ َٔا َِ َٔ ٟس بُ ٔى َث إَِٔ ٜيطٔ َِ ُّت ٔحَ َ٥َ ٜا َِإٔذَا
ٔٔ ٞي ََ ٞو ََ ٠َ ٦ِ ٠ى َ
ٔٔ ٞي ََ ٦ِ ٠َ ٞص َذا َٔا َٔ ٟجبِْٔی ُ
ٔجبِْٔی ُ
ار َ َّ
َّ
ُ
ِ َّ
ُع َد ب ٔ َ٥ا إلٔ َی َّ
َ ٞوَِ ٝيطٔ
اٜس َ١ا ٔ
أََ٤ا ب ٔ َض ُ
اٜساز ٔ ََةٔ َِا َِ َت ِّ َتحَ ٔجبِْٔی ُ
َف َّح َِ َو َز َوا لٔی ب ٔ َديِْ ٕ ث ََّ َ ٢
وَ ٧ظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ َ ٢َ ٝ
َّ
ک َٔا ََ ٠ُ ٟح َّْ ١س ٔٔي ََ ٞو َٔ ِس بُى َٔث إَِٔ ٜيطٔ َٔا َِ َٔ ٟس بُى َٔث إَِٔ ٜيطٔ َِ ُّت ٔحَ َ٥َ ٜا َِإٔذَا
ٔٔ ٞي ََ ٞو ََ ٠َ ٦ِ ٠ى َ
اٜس ََلٔٔ ٣ي ََ ٦ِ ٠َ ٞص َذا َٔا َٔ ٟجبِْٔی ُ
أََ٤ا ب ٔ َُّ َ ١
َّ
ُ
ِ َّ
ُع َد إلٔ َی َّ
َِٕٔ ٞي ََ ٦ِ ٠َ ٞص َذا
اٜس َ١ا ٔ
اٜسابٔ َى ٔة َِا َِ َت ِّ َتحَ ٔجبِْٔی ُ
َف َّح َِ َو َز َوا لٔی ب ٔ َديِْ ٕث ََّ َ ٢
وسي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ َ ٢َ ٝ

ک َٔا ََ ٠ُ ٟح َّْ ١س َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٔٔ ٢َ ٝي ََ ٞو َٔ ِس بُى َٔث إَِٔ ٜيطٔ َٔا َِ َٔ ٟس بُى َٔث إَِٔ ٜيطٔ َِ ُّت ٔحَ َ٥َ ٜا َِإٔذَا
ٔٔ ٞي ََ ٞو ََ ٠َ ٦ِ ٠ى َ
َٔا َٔ ٟجبِْٔی ُ

ْ ََٕ ٝ٠ک َِل
أََ٤ا بٔإٔبِ َزاص َٔيَ ٢ظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠ُ ٢َ ٝسّ ٔ ٥سا لَ ِض َز ُظ إلٔ َی ا ِٜب َ ِيتٔ ا ِِ ١َ ٜى ُ١ورٔ َوإٔذَا ص َُو یَ ِس ُخُ ُٝط ک ُ َّ ٞیَ ِوِ ََ ٕ ٣ب ُى َ
و ٧أَ َِ ٜ
و ٧إَِٔ ٜيطٔ ث ُ َّ ٢ذَ َص َِ بٔی إلٔ َی ِّ
اٜس ِس َرة ٔا َِ ٥ِ ١ُ ٜت َهی َوإٔذَا َو َرٔ َُضا َ٘آذَا ٔ ٧ا َِٔ ّٜي َٔ ٝة َوإٔذَا ثَ َ١زُ َصا کَا ََِ ٔ ٕٜل َٔٔ ٟا َ١َّ َٝ َِ ٟا ٌَ ٔص َي َضا ٔ ٦ِ ٠أَ ِ٠ز ٔ
َي ُىو ُز َ

َ
ََف َؿ َول َ َّی
اهَّللٔ َ٠ا ٌَش َٔي َت ٍَي َّ َْ ِت ِ ََ١ا أَ َح ْس َٔ ٦ِ ٠خ ِٖٔ ٝاهَّللٔ َي ِس َت ٔفي ُي أَ ِ ٧یَ َِ ٥ى َت َضا ُٔ ٦ِ ٠ح ِسَ ٔ ٥ضا َِأ ِووَی اهَّللُ إلٔ َ َّی َ٠ا أَ ِووَی ِ َ َ
َخ ِٔ ١سي َن َظ ََل ّة فٔی کَُ ِّٞی ِوَ ٕ ٣وَِ ٜي َٕ ٝة َِ َ٥زَ ُِ ٜت إلٔ َی َُّ َ ٠
َّ
ک ُُِٔ ٝت َخ ِٔ ١سي َن
ک َول َی أ ُ َّ٠تٔ َ
َف َؿ َربُّ َ
وسي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٕ َِ ٢َ ٝا َ٠َ ٟا َ َ
َسائ ٔي ََ ٞو َخبَِْتُ ُض َِٔ ٢ا َٟ
و ٧ذََ ٔ ٜ
ٔيْ َِإ ٔ َّ ٧أ ُ ََّ ٠ت َ
َظ ََل ّة َٔا َِ ٟار ٔج ِي إلٔ َی َربِّ َ
ک ِلَ یُ ٔفي ُٕ َ
َاَأ َ ُِ ٜط اَّ ٜت ِدّ َ
کِ ِ
ک َِإٔنِّی َٔ ِس بََِ ٝو ُت بَىٔي إ ٔ ِ َ
ََف َج ِى ُت إلٔ َی َربِّی َِ ُُِٕ ٝت َیا َر ِّب َخ ِّّ ِ ُ
ک
وسي َِ ُُِٕ ٝت َح َّق َوىِّي َخ ِّ ١سا َٔا َ ٟإ ٔ َّ ٧أ ُ ََّ ٠ت َ
َف َج ِى ُت إلٔ َی َُ ٠
ْ َول َی أ ًَّٔ٠ي َِ َح َّق َوىِّي َخ ِّ ١سا َ َ
َ

وسي َوَِ ٝيطٔ
َار ٔج ِي إلٔ َی َرب َ
و ٧ذََ ٔ ٜ
کِ ِ
َِل یُ ٔفي ُٕ َ
ٔيْ َٔا َ ٢َِ َِٝ ٟأَ َز ِ ٟأَ ِر ٔج ُي بَي ِ َن َربِّی َت َب َار َک َو َت َىال َی َوبَي ِ َن َُ ٠
َاَأ َ ُِ ٜط اَّ ٜت ِدّ َ
ِّک ِ ِ
اٜس ََلَ ٣حًَّي َٔا َ ٟیَا َُ ٠ح َُّ ١س إُٔ َّ ٤ضَ َّ٦خ ُِ ١س َظََ ٝوا ٕ
َّ
وَ ٧ظ ََل ّة َو ََ ٦ِ ٠ص َّ ٢ب ٔ َح َس َٕ ٥ة
َّش ِ ََذَ ٔ ٜ
ک َخ ُِ ١س َ
ت ک ُ َّ ٞیَ ِوَ ٕ ٣وَِ ٜي َٕ ٝة ٜٔکَُ ِّٞظ ََلة ٕ َو ِ ْ
َّشا َو ََ ٦ِ ٠ص َّ ٢بٔ َس ِّي َئ ٕة ََِ ٢َِ ٝي ِى ََِ ٝ١ضا  ٢َِ ٜتَُ ِٙت ِِ َش ِيئّا َِإ ٔ َِ ٧وََ ٝٔ١ضا
ََِ ٢َِ ٝي ِى ََِ ٝ١ضا ُ٘ت َٔب ِت َُ ٜط َح َس َّ ٥ة َِإ ٔ َِ ٧وََ ٝٔ١ضا ُ٘ت َٔب ِت َُ ٜط َو ِ ّ
َاَأ َ ِٜطُ
وسي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ ِخب َ ِْتُ ُط َِ َٕا َِ ٟار ٔج ِي إلٔ َی َرب َ
ُ٘ت َٔب ِت ََ ِّي َئ ّة َواح َٔس ّة َٔا َ٥َ َِ ٟزَ ُِ ٜت َحًَّي اَ ِ ٤ت َض ِي ُت إلٔ َی َُ ٠
ِّک ِ ِ
اَ َت ِح َي ِي ُت ٔ٥ِ ٠طُ
اَّ ٜت ِدّ َ
ٔيْ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُِّ ُٕٝ َِ ٢َ ٝت َٔ ِس َر َج ِى ُت إلٔ َی َربِّی َحًَّي ِ
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یک،رھپرضحتربجالیئہیلعاالسلؾامہرےاسھترسیتےلامسؿرپےئگوتدرفازہوھکےنلےک ےئاہکایگوتوپاھچایگہکلپوکؿںی؟
اہکربجالیئوپاھچایگلپےکاسھتوکؿےہاہکدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسرفںوتںےنوپاھچایکالبےئےئگںی؟اہکہکاہںالبےئےئگ

ںی ،رھپ امہرے  ےئ درفازہ وھکال ایگ وت ںیم ےن رضحت ویفس ہیلع االسلؾ وک داھکی افر اہلل ےن اںیہن نسح اک  فص ہصح اطع رفامای اھت
اوہنںےنےھجموخشلدمدیاہکافرریمے ےئد اعےئریخیک،رھپںیمہوچےھتلامسؿیکرطػڑچاھایایگدرفازہوھکےنلےک ےئاہک
ایگ وت وپاھچ وکؿ؟ اہکربجالیئ وپاھچایگ لپ ےکاسھت وکؿ ےہ؟ اہک دمحم یلص اہللہیلعفل ہ فملس وپاھچ ایگ ہک ایک البےئ ےئگ ںی؟ اہک ہک
اہں البےئ ےئگ ںی امہرے  ےئ درفازہ الھک وت ںیم ےن رضحت ادرسی ہیلع االسلؾ وک داھکی اوہنں ےن ےھجم وخش لدمدی اہک افر ریمے
 ےئداعےئریخیک،رضحتادرسیےکابرےںیماہللزعفلجےنرفامای( َف َرفَع ْ َباـُ َ ََم ًبعَل ِ ًّبا)مہےناؿوکدنلباقمؾاطعرفامایےہ،رھپ
ںیمہ اپوچنںی لامسؿ یک رطػ ڑچاھای ایگ رضحت ربجالیئ ےن درفازہ وھکےنل ےک ےیل اہک وت وپاھچ ایگ وکؿ؟ اہک ربجالیئ وپاھچ ایگ ہک
لپےکاسھتوکؿںی؟اہکدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسوپاھچایگایکالبےئےئگںی؟اہکہکاہںالبےئےئگںیرھپامہرے ےئدرفازہ
وھکالوتںیمےنرضحتاہرفؿہیلعاالسلؾوکداھکیاوہنں ےنےھجموخشلدمدیاہکافرریمے ےئداعےئریخیک،رھپںیمہےٹھچلامسؿ
یکرطػڑچاھایایگوتربجالیئہیلعاالسلؾےندرفازہوھکےنلےک ےئاہکوتوپاھچایگوکؿ؟اہکہکربجالیئوپاھچایگلپےکاسھتوکؿ
ںی؟ اہک دمحم یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس رھپ وپاھچ ایک اؿ وک الب ای ایگ ےہ؟ اہکں ہکاہں  ہ البےئ ےئگ ںی امہرے  ےئ درفازہ وھکال ایگ وت ںیم
ےنرضحتومٰیسہیلعاالسلؾوکداھکیاوہنںےنےھجموخشلدمدیاہکافرریمے ےئداعےئریخیک،رھپںیمہاسوتںیلامسؿیکرطػ
ڑچاھایایگرضحتربجالیئیلصاہللہیلعفل ہفملسےندرفازہوھکےنلےک ےئاہکوترفںوتںےنوپاھچوکؿ؟اہکربجالیئوپاھچایگلپ
ےکاسھتوکؿںی؟اہکہکدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسوپاھچایگہکایک اؿوکالبایایگےہ؟اہکاہںاؿوکالبےناکمکحوہاےہ رھپ امہرے
 ےئدرفازہوھکالایگوتںیمےنرضحتاربامیہہیلعاالسلؾوک تیباومعملریکرطػتشپےئکافر کیاگلےئےھٹیبداھکیافرتیباومعملر
ںیم رفزاہن رتس زہار رفےتش داہ  وہےت ںی افر اںیہن دفابرہ لےن اک ومعق ںیہن اتلم رفںوتں یک رثکت یک فہج ےس ،رھپ رضحت
ربجالیئ ےھجم دسرۃ ایہتنمل یک رطػ ےل ےئگ اس ےک ےتپ اہیھت ےک اکؿ یک رطح ڑبے ڑبے ےھت افر اس ےک لھپ ریب ےسیج افر
ڑبےڑھگےےکرباربےھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن رفامایہکبجاسدرتخوکاہللےکمکحےسڈاھاکنایگوتاساک احؽااسی
وپدیشہ وہایگ ہک اہلل یک ولخمؼ ںیم ےس یسک ےک  ےئ  ہ نکمم ںیہن ہک اس ےک نسح وک ایبؿ رک ےکس ،رھپ اہلل اعتیل ےن ھجم رپ فیح انزؽ
رفامیئ رہ دؿ رات ںیم اچپس امنزںی رفض رفامںیئ رھپ ںیم فاہں ےس فاسپ رضحت ومٰیس کت اچنہپ وت اوہنں ےن وپاھچ ہک لپ ےک
ربےنلپیکاتمرپایکرفضایکےہ؟ںیمےناہکاچپسامنزںیدؿراتںیم،ومٰیسےنرفامایہکاےنپربےکاپسفاسپاجرک
اؿ ےس مک اک وساؽ رکںی اس  ےئ ہک لپ یک اتم ںیم اینت اطتق ہن وہیگ ویکہکن ںیم ینب ارسالیئ رپ اس اک برجہب رک اکچ افر لزاماکچ
وہں،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیمےنرھپفاسپاجرکاہللیکابراگہںیمرعضایکہکریمیاتمرپفیفخترفامدںیوت
اہلل ےن اپچن امنزںی مک رک دںی ںیم رھپ فاسپ لرک ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اپس ایگ افر اہک ہک اہلل ےن اپچن امنزںی مک رک دںی ومٰیس ہیلع
االسلؾےناہکہکلپیکاتمںیماسیکیھباطتقںیہناےنپربےکاپساجرکاؿںیمفیفختاکوساؽرکںی۔لپےنرفامایہک

ںیمےناسرطحاےنپاہللےک اپسےسومٰیسےکاپسافرومٰیسہیلعاالسلؾےکاپسےساہللےکابراگہںیملاتاجاتراہافراپچناپچن
امنزںیمکوہیترںیاہیںکتہکاہللےنرفامایہکاےدمحمرہدؿراتںیماپچنامنزںیرفضیکیئگںیافررہامنزاکوثابابدس
امنزفںےکرباربےہسپاسرطحوثابےکاابتعرےساچپسامنزںیوہںیئگافروجلدیمیسککیناکؾاکارادہرکےرگماسرپل
ہنرکےکس وت ںیم اےس ا کیکین اک وثاب اطع رکفں اگ افر ارگفہاس رپ ل رکےل وت ںیم اےسدس ویکینں اک وثاب اطعرکفں اگ افر وج
لدیم یسک ربایئ اک ارادہ رکے نکیل اس اک ارباکب ہن رکے وت اس ےک انہم اامعؽ ںیم  ہ ربایئ ںیہن  یھک اجیت افر ارگ ربایئ اس ےس
رسزدوہاجےئوتںیماسےکانہماامعؽںیما کیہربایئوھکلںاگ،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیمرھپفاسپرضحت
ومٰیسہیلعاالسلؾےکاپس لای افراؿوکاتبایوتاوہنں ےناہک ہکلپ اےنپربےکاپساجرکفیفختاکوساؽرکںیوتروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایںیماےنپرپفرداگرےکاپساسہلسلسںیمابرابرلاجاکچوہںاہیںکتہکابےھجماسےکقلعتماےنپ
اہللیکابراگہںیمرعضرکےتوہےئیرؾلیتےہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،امحدنبہملس،اثتبانبین،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساکلامسونںرپرشتفیےلاجانافررفضامنزفںاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 412

راوی  :وبساهَّلل ب ٦ہاش ٢وبسی ،بہز ب ٦اَسََٝ ،مي ٧بٍ٠ ٦يْہ ،ثابت ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦صا ٔش ٕ ٢ا َِ ٜى ِبس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا بَ ِضز ُبِ ُ ٦أَ ََ ٕس َح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َح َّسثَ َ٥ا ثَاب ٔ ْت َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک

ِ َز ِ٠زَ َ ٣ث ُ َّ٢
َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأُت ُ
ََّش َح َو َِ ٦ظ ِسرٔی ث ُ َّٔ ٌُ ٢س َ ٞب ٔ َ١ا ٔ
ٔيت َِاَ ِ ٤ف َُٕ ٝوا بٔی إلٔ َی َز ِ٠زَ َٔ ُ ِ ٣

أُِ٤ز ٔ ُِ ٜت

دبعاہللنباہمشدبعی،زہبنبادس،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،اسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
رفامایےھجمرفےتشزؾزؾیکرطػےلےئگرھپریماہنیساچکرکےکاےسززمؾےکاپینےسدوھایاسےکدعبےھجمفاسپاینپہگج رپ

وھچڑدای۔
رافی  :دبعاہللنباہمشدبعی،زہبنبادس،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساکلامسونںرپرشتفیےلاجانافررفضامنزفںاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 413

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،ح١از اب١َٝ ٦ہ ،ثابت ب٥انی ،ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة َح َّسثَ َ٥ا ثَاب ٔ ْت ا ِٜب ُ َ٥ان ٔ ُّی َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َتا ُظ ٔجبِْٔی ُ َّ
َّ
ْخ َد
ََّص َو ُط َِصَ َّٖ َو َِِٝٔ ٦بٔطٔ ِ ِ
َاَ َت ِ َ
َ ٞظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝوص َُو َیَِ ٝى ُِ ََ ٠ي ا ِ١َِ ٍٜٝٔا َِٔ ٧أ َخ َذ ُظ ِ َ َ
ْخ َد ُٔ ٥ِ ٠ط َو َّ َٕ ٝة َِ َٕا ََ ٟص َذا َح ُّن َّ
ِ َز ِ٠زَ َ ٣ث ُ ََّ ٢لَ َُ ٠ط ث ُ َّ٢
ک ث ُ َََّ ٌ ٢س َٝطُ فٔی ـَ ِس ٕت َٔ ٦ِ ٠ذصَِٕ ب ٔ َ١ا ٔ
اٜص ِي َفا َٔ ٥ِ ٠ٔ ٧
ا َِِ َِِ َٕٝ ٜا َِ َت ِ َ
أَ َوا َز ُظ فٔی َ٠کَأ٤طٔ َو َجا َِ ا ِ١َِ ٍٜٝٔا َُ ٧ي ِس َى ِو َ ٧إلٔ َی أ ُ ِّ٠طٔ َي ِىىٔي لٔئ َِز ُظ َِ َٕاُٜوا إ ٔ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َٔ ِس ُٔتٔ ََِ ٞا َِ َت ِٕ َبُٝو ُظ َوص َُو َُ ٥ِ ٠تٕ ٔ ُي َّ
اِ ٜٝو ٔ٧

ک ا ِِ ٔ١ٜد َي ٔق فٔی َظ ِسرٔظ ٔ
َٔا َ ٟأَْ َ ٤س َو َٔ ِس ُ٘ ُِ ٥ت أَ ِرئٔی أَثَ َز ذََ ٔ ٜ

ابیشؿ نب رففخ ،امحد انب ہملس ،اثتب انبین ،اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےکاپسرضحتربجالیئہیلعاالسلؾلےئافراسفتقلپیلصاہللہیلعفل ہفملسزلوکںےکاسھتلیھکرےہےھترضحت
ربجالیئےنلپوکڑکپا،لپوکاھچپڑاافردؽوکریچرکاسںیمےسےمجوہےئوخؿاکا کولڑھتااکنالافراہکہک ہلپںیماطیشؿ
اکہصحاھترھپاسدؽوکوسےنےکتشطںیمزؾزؾےکاپینےسدوھایرھپاےس وجڑرکاسہگجںیمرھکدایافرزلےکدفڑےتوہےئ
لپیکراضیعفادلہیک رطػلےئافرےنہکےگلہکدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسلتقرکدےئےئگ ہنسرکبسدفڑےداھکیرصػ
لپاکرگنوخػیکفہجےسدبالوہاےہرضحتاسنےتہکںیہکںیمےنلپےکہینسابمرکںیماسالسیئاکاشنؿداھکیاھت۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،امحدانبہملس،اثتبانبین،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساکلامسونںرپرشتفیےلاجانافررفضامنزفںاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 414

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہََِٝ ،مي ٧اب ٦بَلَ ،ٟشیک ب ٦وبساهَّلل ب ٦ابی ١٤ز

ک بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ
َشی ُ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ََََُ ِ ٝمي َُ ٧وص َُو ابِ ُ ٦ب ٔ ََل َٕٔ ٟا ََ ٟح َّسثَىٔي َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َص ُ
َس َی ب ٔ َز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠َ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝسحٔ ٔس ا ِلِ َٙى َبةٔ
بِ ٔ ٦أَبٔی ٔ١َ٤ز ٕ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک یُ َح ِّسث ُ َ٥ا َو َِِ ٜ ٦ي ََ ٝة أ ُ ِ ٔ

اٗ ا َِ ٜحس َ
َحاَ ٔ ٣و ََ َ
ٔیث بٕٔ ٔعَّ تٔطٔ ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ ثَاب ٔ ٕت ا ِٜب ُ َ٥ان ٔ ِّی
أَُ َّ ٤ط َجائ َ ُط ثَ ََلث َ ُة َن َ ٕ
َف َٔ ِب َ ٞأَ ِ ٧یُووَی إَِٔ ٜيطٔ َوص َُو َ٤ائ ْٔ ٢فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ا َِ َ ٜ
ِخ َو َزا َز َو َن َٕ َغ
َو َٔ َّس َٔ ِ ٣يطٔ َش ِيئّا َوأَ َّ َ
اہرفؿ نب دیعسایلی ،انب ف بہ ،امیلسؿ انب البؽ ،یر ک نب دبعاہلل نب ایب رمن رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اسن نب امکل ےس
اسراتےکابرےںیمانسسجںیماہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسہبعکیکدجسمںیموسرےہےھتہکلپیکاپسنیترفےتش
لےئزنفؽفیحےسےلہپ،اسےکدعباثتبیکایبؿرکدہ رفاتیوکلقنایکرگمضعبابوتںوکےلہپافرضعبابوتںوکدعبںیمافرضعب
وکمکافرضعبوکزایدہ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،امیلسؿانبالبؽ،یر کنبدبعاہللنبایبرمن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساکلامسونںرپرشتفیےلاجانافررفضامنزفںاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي تحييي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ،ابوذر

ا٧
ِح َُ َٝ ٠ة بِ ُ ٦یَ ِحٌَي اُّ ٜتحٔي ٔي ُّي أَ ِخبَََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َ ٟک َ َ
َح َّسثَىٔي َ ِ
َ ٞظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ْ بَ ِئًي َوأََ٤ا ب ٔ ََ َّٙ١ة َِ َ٥زَ َٔ ٟجبِْٔی ُ
أَبُو ذ ٓ َٕر یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟفُ ٔ َد ََ ِٕ ُ

َفٌ ََضا فٔی َظ ِسرٔی ث ُ َّ ٢أَـ ِ َب َٕ ُط
ِ َز ِ٠زَ َ ٣ث ُ ََّ ٢جا َِ ب ٔ َف ِس ٕت َٔ ٦ِ ٠ذصَِٕ َُ ١ِ ٠تٕ ٔ ٝئ حّٔ ١َ ِٙة َوإ ٔ َی١اّ٤ا َِأ َ َِ
ََف َد َظ ِسرٔی ث ُ َََّ ٌ ٢س َٝطُ ٔ٠َ ٦ِ ٠ا ٔ
ََِ
اٜس ََلَ ٔ ٜ ٣دازٔ َّٔ ٧
َ ٞوَِ ٝيطٔ َّ
ِ َِ َ١َّ ٝا ٔجئِ َ٥ا َّ
ث ُ َّ ٢أَ َخ َذ ب ٔ َيسٔی ِ ََى َز َد بٔی إلٔ َی َّ
اٜسَ ِ ٤يا ا ِِ َتحِ
اٜس َ١ا ٔ
اٜس َ١ا ٔ
اٜسَ ِ ٤يا َٔا َٔ ٟجبِْٔی ُ
ِ ُّ
اٜس َ١ا َِ ُّ

ک أَ َح ْس َٔا ََ ٟن َى ِ٠َ ٢ع ٔ َی َُ ٠ح َّْ ١س َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟأ ُ ِر َٔ َ ٞإَِٔ ٜيطٔ َٔا َٟ
َٔ ٞا ََ ٟص َِ ٠َ ٞى َ
َٔا ََ ٦ِ ٠َ ٟص َذا َٔا ََ ٟص َذا ٔجبِْٔی ُ
َن َى َِ َّ َِ ٢تحَ َٔا َ١َّ َٝ َِ ٟا َوَِ ٝوَ٤ا َّ
اٜسَ ِ ٤يا َِإٔذَا َر ُج َْ ٞو َِ ٦یٔ١ئ٥طٔ أَ َِو ٔ َز ْة َو َو َِ ٦ي َسارٔظ ٔأَ َِو ٔ َز ْة َٔا ََِ ٟإٔذَا َ٤مَ َز ٔ ٔ َب ََ ٞیٔ١ئ٥طٔ
اٜس َ١ا َِ ُّ
َ ٦ِ ٠َ ٞص َذا َٔا َٟ
َؼ ٔح َ
ک َوإٔذَا َ ٤مَ َز ٔ ٔ َب َٔ ٞش َ١أٜطٔ بَکَی َٔا ََٕ َِ ٟا َِ ٠َ ٟز َح ّبا بٔأ ٥َّ ٜي ِّي اٜعَّ أ ٜحٔ َو ٔاِلبِ ٔ ٦اٜعَّ أ ٜحٔ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت یَا ٔجبِْٔی ُ
 ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة َوالِ َ َِو ٔ َزةُ
 ٞا َِ ٜئ١ي ٔن أَصِ ُ
َص َذا آ َز َُ ٣ظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َص ٔذظ ٔالِ َ َِو ٔ َزةُ َو َِ ٦یٔ١ئ٥طٔ َو َو ِٔ ٦ش َ١أٜطٔ َن َس ُ ٢بَٔ٥يطٔ َِأَصِ ُ

ُ
َ ٞحًَّي أَتَی َّ
اٜس َ١ا َِ
 ٞا٥َّ ٜارٔ َِإٔذَا َ٤مَ َز ٔ ٔ َب ََ ٞیٔ١ئ٥طٔ َؼ ٔح َ
ُع َد بٔی ٔجبِْٔی ُ
َّأًٜي َو ِٔ ٦ش َ١أٜطٔ أَصِ ُ
ک َوإٔذَا َ٤مَ َز ٔ ٔ َب َٔ ٞش َ١أٜطٔ بَکَی َٔا َ ٟث ََّ َ ٢
َّ
اٜثاَ ٔ ٤ي َة َِ َٕا ََ ٔ ٜ ٟدازَٔ ٔ ٤ضا ا ِِ َتحِ َٔا ََٕ َِ ٟا َُ َٜ ٟط َخازَُٔ ٤ضا ِٔ ٠ث َ٠َ ٞا َٔا ََ ٟخازٔ َُّ ٧
اٜسَ ِ ٤يا َِ َّ َتحَ َِ َٕا َ ٟأَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک
اٜس َ١ا ٔ
ِ ُّ
َک أَُ َّ ٤ط َو َج َس فٔی َّ
اٜس َ١ا َوا ٔ
ْ
وسي َوإٔبِ َزاص َٔيَ ٢ظََ ٝو ُ
ٔیس َوو َٔيسي َو َُ ٠
ات اهَّللٔ َوَِ ٝيض ٔ ِ ٢أَ ِج َ١ىٔي َن َو ٢َِ ٜیُ ِثب ٔ ِت َ٘ ِي َ
ت آ َز ََ ٣وإ ٔ ِزر َ
ِ ََذ َ َ
ِ َّ
اٜسَ ِ ٤يا َوإٔبِ َزاص َٔي ٢فٔی َّ
اٜس ََل ٣فٔی َّ
ََک أََّ٤طُ َٔ ِس َو َج َس آ َز ََ ٣وَِ ٝيطٔ َّ
اٜساز ٔ ََ ٔة َٔا َ١َّ َٝ َِ ٟا ََّ ٠ز
اٜس َ١ا ٔ
اٜس َ١ا ٔ
ِ ُّ
َ٥َ ٠ازُٔ ُٜض ٌَِ ٢ي ِ َْ أَُ َّ ٤ط ذ َ َ

ات اهَّللٔ َوَِ ٝيطٔ َٔا َِ ٠َ ٟز َح ّبا بٔأ ٥َّ ٜي ِّي اٜعَّ أ ٜحٔ َوالِ َ ٔر اٜعَّ أ ٜحٔ َٔا َٟ
ٔیس َظََ ٝو ُ
ٔجبِْٔی ُ
َ ٞو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔإ ٔ ِزر َ
وسي َوَِ ٝيطٔ َّ
اٜس ََلَٕ َِ ٣ا َ٠َ ٟزِ َح ّبا ب ٔأ ٥َّ ٜي ِّي اٜعَّ أ ٜحٔ َوالِ َ ٔر
ٔیس َٔا َ ٟث ُ ََّ ٠َ ٢ز ِر ُت ب ٔ َُ ١
ث ُ ََّّ ٠َ ٢ز َِ ُُِٕ ٝت ََ ٦ِ ٠ص َذا َِ َٕا ََ ٟص َذا إ ٔ ِزر ُ

ٔيسي َِ َٕا َِ ٠َ ٟز َح ّبا بٔأ ٥َّ ٜي ِّي اٜعَّ أ ٜحٔ َوالِ َ ٔر اٜعَّ أ ٜحٔ ُُِٔ ٝت
اٜعَّ أ ٜحٔ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت ََ ٦ِ ٠ص َذا َٔا ََ ٟص َذا َُ ٠
وسي َٔا َ ٟث ُ ََّ ٠َ ٢ز ِر ُت بٔى َ
ََ ٦ِ ٠ص َذا َٔا ََ ٟص َذا و َٔيسي ابِ ُِ ٠َ ٦زیَ ََٔ ٢ا َ ٟث ُ ََّ ٠َ ٢ز ِر ُت بٔإٔبِ َزاص َٔيَ ٢وَِ ٝيطٔ َّ
اٜس ََلَٕ َِ ٣ا َِ ٠َ ٟز َح ّبا بٔأ ٥َّ ٜي ِّي اٜعَّ أ ٜحٔ َو ٔاِلبِ ٔ ٦اٜعَّ أ ٜحٔ

س َوأَبَا َح َّب َة الِ َ ِن َعار َّٔی کَاَ٤ا
َٔا َُِ ُٝٔ ٟت ََ ٦ِ ٠ص َذا َٔا َ ٟصَ َذا إٔبِ َزاصٔي َُٔ ٢ا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
اب َوأَ ِخب َ َْنٔی ابِ َُ ٦حزِ ٕ ٣أَ َّ ٧ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
َّ
َّ ُ
یْ الِ َٔ ََِلَٔ ٔ ٣ا َ ٟابِ َُ ٦حزِٕ ٣
ُع َد بٔی َحًَّي لَ َض ِز ُت ِ ١ُ ٔ ٜس َت ّوی أَ َِ َُ ١ي ِ ٔيطٔ َ ٔ
ْ َ
َي ُٕ َوِل َٔٔ ٧ا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝث ََّ َ ٢
َّ
َّ
ُ
ک َحًَّي
َف َج ِى ُت ب ٔ َذَ ٔ ٜ
َوأَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ َ ِ ٢َ ٝ
ََف َؿ اهَّللُ َول َی أ ًَّٔ٠ي َخ ِٔ ١سي َن َظ ََل ّة َٔا ََ َ ٟ
ُ
وسي َوَِ ٝيطٔ َّ
َف َؿ َوَِ ٝيض ٔ َِ ٢خ ِٔ ١سي َن َظ ََل ّة َٔا َ ٟلٔی
َف َؿ َربُّ َ
وسي َِ َٕا ََ ٠ُ ٟ
أَ َُّ ٠ز ب ٔ َُ ١
ک َول َی أ َّ٠ت َٔک َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َ َ
اٜس ََل٠َ ٣اذَا َ َ

وسي َوَِ ٝيطٔ َّ
وسي
ک َِل تُ ٔف ُ
يٖ ذََ ٔ ٜ
ک َِإ ٔ َّ ٧أ ُ ََّ ٠ت َ
َفا ٔج ِي َربَّ َ
َف َج ِى ُت إلٔ َی َُ ٠
َُ ٠
َفا َج ِى ُت َربِّی ِ ََو َؼ َي َش ِ َ
ْط َصا َٔا ََ َ ٟ
ک َٔا ََ َ ٟ
اٜس ََلَ َ ٣
َوَِ ٝيطٔ َّ
ک َِل تُ ٔف ُ
وِ ٧لَ
ک َٔا َََ ٟ
يٖ ذََ ٔ ٜ
ک َِإ ٔ َّ ٧أ ُ ََّ ٠ت َ
اٜس ََلَِ ٣أ َ ِخب َ ِْتُ ُط َٔا ََ ٟرا ٔج ِي َربَّ َ
َفا َج ِى ُت َربِّی َِ َٕا َ ٟه ٔ َی َخ ِْ ١س َوه ٔ َی َخ ُِ ١س َ
ٞ
وسي َِ َٕا ََ ٟرا ٔج ِي َربَّ َ
ک َِ ُُِٕ ٝت َٔ ِس ا َِ َت ِح َي ِي ُت َٔ ٦ِ ٠ربِّی َٔا َ ٟث ُ َّ ٢اَ ِ ٤ف ََٖ ٝبٔی ٔجبِْٔی ُ
َف َج ِى ُت إلٔ َی َُ ٠
یُ َب َّس ُ ٟا ِِ َٕ ٜو ََُ ٜ ٟس َّی َٔا ََ َ ٟ
اِ ٧لَ أَ ِزرٔی َ٠ا ه ٔ َی َٔا َ ٟث ُ َّ ٢أ ُ ِزخٔ ُِ ٝت ا َِ ٜح ََّ ٥ة َِإٔذَا ِ َٔيضا َج َ٥اب ٔ ُذ اِ ُّٝ ٜؤَ ُٜؤ َوإٔذَا تُ َزاب ُ َضا
َحًَّي َ٤أتِ َٔی َ ِٔس َر َة ا َِ ٥ِ ١ُ ٜت َهی َِ ٍَ ٔص َي َضا أَ َِ ٜو ْ
ک
ا ِِ ٔ١ٜس ُ
ت
رحہلمنبییحی جین ییی،انبفبہ،ویسن،انباہشباسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع،اوبذرےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم ہکم ںیم اھت ہک ریمے رھگ یک  تھ وھکیل یئگ رھپ رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ارتے اوہنں ےن ریما ہنیس
اچکایکرھپاےسززمؾےکاپینےسدوھایرھپا کوسےناکتشطتمکحافراامیؿےسرھبرکالےئاسوکریمےہنیسںیمراھکرھپ
اس وک وجڑ دای ،رھپ رضحت ربجالیئ ےن ریما اہھت ڑکپا افر رھپ لامسؿ یک رطػ ڑچےھ رھپ بج مہ لامسؿ داین رپ لےئ وت ربجالیئ ےن
لامسؿ ےک رہپے دار ےس اہک درفازہ وھک ےئ اس ےن اہک وکؿ؟ اہک ربجالیئ اس ےن وپاھچ ایکریتے اسھت وکیئ ےہ؟ اہک اہں ریمے
اسھت دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںی اس ےن وپاھچ ایک اؿ وک البای ایگ ےہ؟ اہک اہں رھپ رفےتش ےن درفازہ وھکال لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنرفامایہکبجمہلامسؿداینرپےچنہپوتداھکیہکا کلدیمےہاسےکداںیئرطػیھبتہبیسولخمؼےہافراسےکابںیئ
رطػیھبتہبیسولخمؼےہبجفہلدیماےنپداںیئ رطػداتھکیےہوتاتسنہےہافر اےنپابںیئرطػداتھکیےہ وترفاتےہاس ےن
ےھجمدھکی رک رفامایوخشلدمدی اے کین یبن افر اے کین ےٹیب!لپ یلص اہللہیلع فل ہفملس ےن رفامایہک ںیم ےنربجالیئ ہیلع االسلؾ
ےس اہک ہک  ہ وکؿ ںی رضحت ربجالیئ ےن اہک ہک  ہ لدؾہیلع االسلؾ ںی افر اؿ ےکداںیئ رطػ یتنج افرابںیئ رطػفاےلدفزیخ
ںیاس  ےئ بجداںیئ رطػدےتھکی ںیوت ےتسنہ ںیافرابںیئرطػدےتھکی ںی وترفےت ںیلپیلصاہللہیلعفل ہ فملسےنرفامایہک
رھپ رضحت ربجالیئ ےھجم دفرسے لامسؿ یک رطػ ےل ےئگ افر اس ےک رہپے دار ےس اہک درفازہ وھک ےئ لپ ےن رفامای ہک
دفرسےلامسؿےکرہپےدا رےنیھبفیہھچکاہکوجلامسؿداینےکرہپےدارےےناہکاھترھپاسےندرفازہوھکالرضحتاسن
نب امکل رفامےت ںی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لامسونں رپ رضحت لدؾ ہیلع االسلؾ رضحت ادرسی رضحت ٰیسیع رضحت
ومٰیس افر رضحت اربامیہ ےس الماقت وہیئ افر  ہ ذرک ںیہن رفامای ہک سک لامسؿ رپ سک یبن ےس الماقت وہیئ اہتبل  ہ التبای ہک ےلہپ
لامسؿ رپ رضحت لدؾ ےس افر ےٹھچ لامسؿ رپ رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےس الماقت وہیئ رھپ بج رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ افر
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسرضحتادرسیہیلعاالسلؾےکاپسےسسگرےوت اوہنںےنکینیبنافرکیناھبیئوکوخشلدمدی
اہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےس وپاھچ ہک  ہ وکؿ ںی ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن اہک  ہ

رضحت ادرسیہیلع االسلؾ ںیلپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن رفامایہک رھپ ںیم رضحت ومٰیس ےکاپس ےس سگرا لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنرفامایہکںیمےنربجالیئہیلعاالسلؾےساہکہک ہوکؿںیربجالیئہیلعاالسلؾےناہک ہرضحتومٰیسہیلعاالسلؾںی
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رھپ ںیم رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےک اپس ےس سگرا لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک
کینیبنافرکیناھبیئوکوخشلدمدیوہ!ںیمےنربجالیئےسوپاھچ ہوکؿںیربجالیئےناہک ہرضحتٰیسیعنبرممیںیلپیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رھپ ںیم رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےک اپس ےس سگرا لپ ےن رفامای کین یبن افر کین اھبیئ وک وخش
لدمدی وہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم ےن ربجالیئ ےس وپاھچ ہک  ہ وکؿ ںی ربجالیئ ےن اہک ہک  ہ رضحت اربامیہ ںی
ا ک دفرسیدنس ںیمانباہشب افرانبزحؾ ےن اہکہک انبابعسافراوبہبحااصنری دفونںرفامےت ںیہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلع
فل ہ فملس ےن رفامای ےھجمرعماج رکایئ یئگ اہیں کت ہک ےھجم ا ک دنلب ومہار اقمؾ رپ ڑچاھای ایگ فاہں ںیم ےن دقومں یک لفاز ینس انب
زحؾ افر رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےتہک ںیہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامایہک اہلل ےن ریمی اتمرپ
اچپس امنزںیرفضرفامںیئ لپ ےنرفامایہک ںیم اؿ امنزفں وکےلرک ولاٹوترضحت ومٰیس ےکاپس ےسسگراوتاوہنں ےنرفامایہک
لپےکربےنلپیکاتمرپایکرفضایکےہ؟ںیمےناہکاؿرپاچپسامنزںیرفضرفامںیئیئگںیلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنرفامایہکےھجمومٰیسہیلع االسلؾےناہکہکاےنپربیک رطػفاسپاجےیئویکہکنلپیکاتمںیماسیکاطتق ںیہنلپ یلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم اےنپ رب یک رطػ فاسپ ایگ وت اہلل ےن اس ںیم ےس ھچک امنزںی مک رکدںی رھپ بج ومٰیس ہیلع
االسلؾیکرطػفاسپ لایوت اؿوکاتبایوتاوہنں ےنرھپاہکہکاےنپربیکرطػ اجےیئلپ یکاتماسیک یھباطتقںیہنریتھک
رھپ ںیم اےنپ رب یک رطػ ایگ وت اہلل اعتیل ےن اپچن امنزںی رکدںی افر وثاب ںیم اچپس امنزفں اک یہ  ےل اگ اہلل زعفلج ےن رفامای
ریمے وقؽ ںیم دبتیلی ںیہن لیت رھپ بج ںیم رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ یک رطػ فاسپ لای وت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن رھپ اہک ہک اےنپ
ربیکرطػاجےیئوتںیمےناہکہکابےھجماےنپربےسیرؾلیتےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکرھپےھجمربجالیئ
ہیلع االسلؾ ےل ےئگ اہیں کت ہک مہ دسرۃ ایہتنمل رپ لےئگ اہجں اےسی اےسی رگن اھچےئ وہےئ ےھت ہک مہ ںیہن اجؿ ےکس ہک فہ ایک
ںیلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایرھپےھجمتنجںیمداہ ایکایگاہجںومویتںےکدبنگافرایکسیٹمکشمیکیھت۔
ت
رافی  :رحہلمنبییحی جین ییی،انبفبہ،ویسن،انباہشباسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع،اوبذر
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ابب  :اامیؿاکایبؿ

اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساکلامسونںرپرشتفیےلاجانافررفضامنزفںاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 416

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س اب ٦ابووسیَ ،ىيسٔ ،تازہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ،حَّضت ٠اٜک ب٦
ظىعىہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ٔی َو ََِ ٦ىٔي ٕس َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک ََ ٜى َّٝطُ َٔا ََ ٟو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ٦
َظ ِى َع َى َة َر ُج ِٕ َٔ ٦ِ ٠ٔ ٞو ٔ٠طٔ َٔا ََٔ ٟا َٔ َ ٤ ٟي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبَ ِي َ٥ا أََ٤ا و ٔ َِ ٥س ا ِٜب َ ِيتٔ بَي ِ َن ا٥َّ ٜائ َٔٔ ٢وا َِ ٜي ِٕمَ ا ٔ ٧إٔذِ ََِ ٔ١ى ُت
َٔائ َّٔل َي ُٕو ُ ٟأَ َح ُس َّ
ََّش َح
ٔيت َِاُ ِ ٤ف َٖ ٔ ٝبٔی َِأُت ُ
اٜث ََلثَةٔ بَي ِ َن اَّ ٜز ُج َٝي ِ ٔن َِأُت ُ
ِ َز ِ٠زَ َٔ ُ ِ ٣
ٔيت ب ٔ َف ِس ٕت ٔ ٦ِ ٠ذَصَِٕ ِ َٔيضا ٔ٠َ ٦ِ ٠ا ٔ
ِ َز ِ٠زَ َ٣
ُْخ َد َٔ ِٔ ٝيي َِ ٍُ ٔس َ ٞب ٔ َ١ا ٔ
َاَت ِ ٔ
َظ ِسرٔی إلٔ َی َ٘ َذا َو َ٘ َذا َٔا ََ َٔ ٟتا َزةُ َِ ُُِٕ ٝت ٔ َّٝ ٔ ٜذی َ٠عٔی َ٠ا َي ِىىٔي َٔا َ ٟإلٔ َی أَ َِ َّ ٔ ٞبَ ِفٔ٥طٔ ِ ِ

و ٧ا َِ ٜب ٍِ َٔ ٞي َٕ ُي َخ ِف ُو ُظ
ٔيس َ٠کَاُ َ ٤ط ث ُ َّ ٢حُش َٔي إ ٔ َی١اّ٤ا َوحّٔ ١َ ِٙة ث ُ َّ ٢أُت ُ
ث ُ َّ ٢أُو َ
ٔيت ب ٔ َسابَّ ٕة أَبِ َي َؾ ُي َٕا ُُ َٜ ٟط ا ِٜب ُ َْ ُاٗ ِ َِو َٗ ا ِٔ ٜح َ١ارٔ َو ُز َ
َطِٔطٔ َِ ُحُِ ٝٔ١ت َوَِ ٝيطٔ ث ُ َّ ٢اَ ِ ٤ف َ٥َ ِٕ ٝا َحًَّي أَ َت ِي َ٥ا َّ
َ ٞظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّٕٔ ٢َ ٝي َٞ
اٜسَ ِ ٤يا َِا َِ َت ِّ َتحَ ٔجب ِْٔی ُ
اٜس َ١ا َِ ُّ
و ٔ َِ ٥س أَٔ َِصي َ ِ

ک َٔا ََ ٠ُ ٟح َّْ ١س َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٔٔ ٢َ ٝي ََ ٞو َٔ ِس بُى َٔث إَِٔ ٜيطٔ َٔا ََ ٟن َى َِٔ ٢ا ََ َّ َِ ٟتحَ َ٥َ ٜا
ٔٔ ٞي ََ ٞو ََ ٠َ ٦ِ ٠ى َ
ََ ٦ِ ٠ص َذا َٔا َٔ ٟجبِْٔی ُ
اٗ ا َِ ٜحس َ
َو َٔا َِ ٠َ ٟز َح ّبا بٔطٔ َو َِ ٔ ٥ٜى َ ٢ا ِ١َ ٜحٔي ُئ َجا َِ َٔا ََِ ٟأ َ َت ِي َ٥ا َول َی آ َز ََ ٣ظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ََ َ
ََک أَُ َّ ٤ط َٜق ٔ َی
ٔیث بٕٔٔعَّ تٔطٔ َوذ َ َ
اٜس ََلَ ٣وفٔی َّ
ِ َّ
اٜثاَ ٔ ٤ي ٔة و َٔيسي َو َی ِحٌَي َوَِ ٝي َضا َّ
فٔی َّ
و٧
اٜس َ١ا ٔ
ٔیس َوف ٔی ا َِ ٜدا َٔ ٠س ٔة َص ُ
ار َ
اٜثاَ ٔ ٜث ٔة یُو َُ َ
ْ َوفٔی اٜزَّابٔ َى ٔة إ ٔ ِزر َ
وسي َوَِ ٝيطٔ َّ
ِ َّ
ات اهَّللٔ َوَِ ٝيض ٔ َِٔ ٢ا َ ٟث ُ َّ ٢اَ ِ ٤ف َ٥َ ِٕ ٝا َحًَّي اَ ِ ٤ت َض ِي َ٥ا إلٔ َی َّ
اٜس ََلََ ِ ٣س َُّ ١ِ ٝت َوَِ ٝيطٔ
َظََ ٝو ُ
اٜس َ١ا ٔ
اٜساز ٔ ََ ٔة َِأ َ َت ِي ُت َول َی َُ ٠
ک َٔا ََ ٟر ِّب َص َذا ٌ ََُل َْ ٣ب َى ِث َت ُط َب ِىسٔی
َِ َٕا َِ ٠َ ٟز َح ّبا بٔالِ َ ٔر اٜعَّ أ ٜحٔ َوأ ٥َّ ٜي ِّي اٜعَّ أ ٜحٔ َِ َ١َّ ٝا َجا َو ِزتُ ُط بَکَی َُِ٥وز ٔ َی َ٠ا یُ ِبٔٙي َ
ِ َّ
 ٦ِ ٠ٔ ٞأ ُ ًَّٔ٠ي َٔا َ ٟث ُ َّ ٢اَ ِ ٤ف َ٥َ ِٕ ٝا َحًَّي اَ ِ ٤ت َض ِي َ٥ا إلٔ َی َّ
اٜسابٔ َى ٔة َِأ َ َت ِي ُت َول َی
اٜس َ١ا ٔ
 ٦ِ ٠ٔ ٞأ ُ َّ٠تٔطٔ ا َِ ٜح ََّ ٥ة أَ ِ٘ثَُْ ٔ١َّ ٠ا َی ِس ُخ ُ
َی ِس ُخ ُ
ْخ ُد ٔ ٦ِ ٠أَ ِظَ ٔ ٝضا ِ َ ٤ض َزا ٔ ٧لَ اص َٔزا ٔ٧
إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َٔا َ ٟفٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ َو َح َّس َث ٔ َ ٤ي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َرأَی أَ ِر َب َى َة أََ ِ ٤ضارٕ یَ ِ ُ
٠َ ٞا َص ٔذظ ٔالِ ََ ِ ٤ضا ُر َٔا َ ٟأَ َّ٠ا اِ ٥َّ ٜض َزا ٔ ٧ا َِ ٜباـٔ َ٥ا ِٔ ٥َ َِ ٧ض َزا ٔ ٧فٔی ا َِ ٜح َّٔ ٥ة َوأَ َّ٠ا َّ
ٞ
اٜماص َٔزا َِٔ ٧ا٥ِّ ٜي ُ
َوِ َ ٤ض َزا ٔ ٧بَاـٔ َ٥ا ُِٔ ُٕٝ َِ ٧ت یَا ٔجبِْٔی ُ
ْ
َف ُ
ات ث ُ َُّ ٢رِ ٔ َي لٔی ا ِٜب َ ِي ُت ا ِِ ١َ ٜى ُ١و ُر َِ ُُِٕ ٝت َیا ٔجبِْٔی ُ
٠َ ٞا َص َذا َٔا ََ ٟص َذا ا ِٜب َ ِي ُت ا ِِ ١َ ٜى ُ١و ُر َی ِس ُخُٝطُ ک ُ َّ ٞیَ ِوِ ََ ٕ ٣ب ُى َ
و ٧أَ َِ ٜ
َوا َِ ُ ٜ

ِخ َٜب َ ْن َِ ُىز ٔ َؼا َول َ َّی َِا ِخَّ َ ِْ ُت
آِخ َ٠ا َوَِ ٝيض ٔ ِ ٢ث ُ َّ ٢أُت ُ
ٔيت بٔإَٔ٤ائَي ِ ٔن أَ َح ُسص َُ١ا َخ ِْ ١ز َو ِاْل َ ُ
ِخ ُجوا ٔ٥ِ ٠طُ َ ٢َِ ٜي ُىوزُوا ِ ٔيطٔ ٔ ُ
ََٕ ٝ٠ک إٔذَا َ َ

َّ
آِخ
ک أ ُ َُّ ٠ت َ
اب اهَّللُ ب ٔ َ
ََک ٔٔعَّ َت َضا إلٔ َی ٔ ٔ
ْٔطة ٔ ث ُ ََّ ٢فُ ٔ َؼ ِت َول َ َّی ک ُ ََّ ٞی ِوَ ٕ ٣خ ُِ ١س َ
اٜٝب َ َن َِٕٔي َ ٞأَ َظ ِب َت أَ َظ َ
ک َول َی ا َِ ِ ّٜ
وَ ٧ظ ََل ّة ث ُ َّ ٢ذ َ َ
ا َِ ٜحسٔیثٔ
دمحمنبینثم ،دمحمانب اوبدعی ،دیعس ،اتقدہ،اسننبامکل ریضاہللاعتٰیل ہنع،رضحت امکلنبضعصعہ ےسرفاتی ےہہکاوہنںےن
اینپوقؾےکا کلدیمےسانسہکاسےناہکہکیبنیلصاہلل ہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیمتیباہللںیموسےنافراج ےنیکدرایمین
احتلںیماھتوتںیمےنا کےنہکفاےلوکانسہکفہہہکراہاھتہک ہمہدفونںلدویمںںیما کرسیتےںیرھپا کوسےناکتشط
الایایگاس ںیمزؾزؾاکاپین اھت ریماہنیسوھکالایگ (اہیںےس اہیںکت)رافیاتقدہ ےتہک ںیہک ںیمےناسےکینعم ےکابرےںیم
اےنپاسیھت ےس وپاھچ وتاس ےن اہک ٹیپ ےک ےچینکتریچا ایگ رھپ ریمادؽ اکنؽرک اےس ززمؾ ےک اپین ےس دوھایایگ رھپ اےس اس یک
ہگجرپولاٹدایایگرھپاامیؿافرتمکحےساےسرھبدایایگرھپدیفسرگناک ا کاجونرالایایگےسجرباؼاہکاجاتےہدگےھےسافاچنافر
رچخےسوھچاٹاھتاہجںکتاسیکرظنیتچنہپفاہںفہدقؾراتھکاھتےھجماسرپوساررکاایایگرھپمہپ ےاہیںکتہکلامسؿداینرپلےئ
رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےندرفازہ وھکےنل ےک  ےئ اہک وپاھچ ایگ وکؿ؟ اہک ربجالیئ وپاھچ ایگ افر لپ ےکاسھت وکؿ ںی؟ اہک دمحم
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وپاھچ ایگ ہک ایک اںیہن البای ایگ ےہ؟ اہکںاہں رھپ امہرے  ےئ درفازہ وھکؽ دای ایگ رفںوتں ےن اہک وخشلدمدی
لپاکرشتفیالانابمرکوہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکرھپامہریالماقترضحتلدؾہیلعاالسلؾےسوہیئافررھپابیق
فاہعق ایس رطح ےہ سج رطح اسہقب دحثی ںیم سگرا افر  ہ یھب ذرک ایک ہک دفرسے لامسؿ ںیم رضحت ٰیسیع افر رضحت ییحی ےس
الماقتوہیئافررسیتےلامسؿںیمرضحتویفسےسالماقتوہیئافروچےھتلامسؿںیمرضحتادرسیہیلعاالسلؾاپوچنںیںیم
رضحت اہرفؿ ےس الماقت وہیئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رھپ مہ ےٹھچ لامسؿ رپ لےئ فاہں ریمی الماقت رضحت
ومٰیس ہیلع االسلؾ ےس وہیئ ںیم ےن رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ وک السؾ ایک ومٰیس ےن رفامای وخش لدمدی اے کین اھبیئ رھپ بج ںیم
لےگڑب اھوتفہرفےنےگللفازلیئاےومٰیسویکںرفےتوہومٰیسہیلعاالسلؾےنرعضایکاےریمےرپففرداگراسونوجاؿوک
وتےنریمےدعب ثوعثرفامایافرریمیاتمیکہبةسناسیکاتمےکزایدہولگتنجںیماجںیئےگ،لپیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ےن رفامای رھپ مہلرگ ڑبےھ اہیںکتہکاسوتںیلامسؿ رپ چنہپ ےئگفاہں رضحت اربامیہہیلع االسلؾ ےس الماقت وہیئ افر ا ک
دحثیںیمیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکفاہںںیمےناچررہنںیدںیھکیوجدسرۃایہتنملیکڑجےسیتلکنںیدفابینطرہنںی
افردفاظرہیرہنںیابینطرہنںیوتتنج ںیمںیافراظرہیرہنںیلینافررفاتںیرھپےھجمتیباومعملریکرطػااھٹایایگںیمےن
ربجالیئ ےس اہک ہک  ہ ایک ےہ؟ ربجالیئ ےن اہک ہک  ہ تیب اومعملر ےہ سج ںیم رہ رفز رتس زہار رفےتش داہ  وہےت ںی بج فہ اس
ےستکلیے ںی وت رھپ دفابرہیھبک اس ںیمداہ  ںیہنوہےت رثکبتدعتاد رھپریمےاپسدف ربنتالےئےئگ ا ک ںیمیراب یھتافر
دفرسیںیمدفدھںیمےندفدھوک دنسایکرھپاہکایگہکلپےنرطفتوکاپایلاہللاعتیلےنلپیکفہجےسلپیکاتموکرطفت

اطعرفامیئرھپرہرفزھجمرپاچپسامنزںیرفضیکںیئگرھپاسفاہعقوکلرخدحثیکتذرکرفامای۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمانباوبدعی،دیعس،اتقدہ،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتامکلنبضعصعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساکلامسونںرپرشتفیےلاجانافررفضامنزفںاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 417

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ىاذ ب ٦ہصأ ،٣تازہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک ،حَّضت ٠اٜک ب ٦ظىعىہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ أَ ٕ ٣ا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ َٔ ٦تا َز َة َح َّسثَ َ٥ا أَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ٦
َّ
َّ
ٔيت ب ٔ َف ِس ٕت َٔ ٦ِ ٠ذصَِٕ َُ ١ِ ٠تٕ ٔ ٝئ حّٔ ١َ ِٙة
َک ِ َ ٤ح َو ُظ َو َزا َز ِ ٔيطٔ َِأُت ُ
َظ ِى َع َى َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا َََ ِ ٟذ َ َ
ِ َز ِ٠زَ َ ٣ث ُ ََّ ٔ ٝ٠ُ ٢ئ حّٔ ١َ ِٙة َوإ ٔ َی١اّ٤ا
َح إلٔ َی ََ ٠ز ِّاٗ ا َِ ٜب ِف ٔٔ ٍُ َِ ٦س َ ٞب ٔ َ١ا ٔ
َوإ ٔ َی١اّ٤ا ِ َُص َّٖ ٔ ٦ِ ٠أ ِ ٥َّ ٜ

دمحم نب ینثم ،اعمذ نب اشہؾ ،اتقدہ ،اسن نب امکل ،رضحت امکل نب ضعصعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رھپ اس رطح ذموکرہ دحثی یک رطح ذرک رفامای افر اس ںیم اانت ااضہف ےہ ہک ریمے اپس وسےن اک تشط
تمکحافراامیؿےسرھباوہاالایایگرھپریمےےنیسوکٹیپےکےچینکتوھکالایگاےسززمؾےکاپینےسدوھایافراامیؿےسرھبدای
ایگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،اسننبامکل،رضحتامکلنبضعصعہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساکلامسونںرپرشتفیےلاجانافررفضامنزفںاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 418

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،تازہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت
ََک َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
أَبَا ا َِ ٜىاَ ٔ ٜيةٔ َي ُٕو َُ ٟح َّسثَىٔي ابِ َُ ٦و َِّ٤ ٢ب ٔ ِّيَ ٢ِ ُٙظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ِىىٔي ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
س َٔا َ ٟذ َ َ
وسي آ َز ٣ـُو َ
ََک َ٠أٜکّا َخاز َٔ٧
َو ََ َّ ٢َ ٝح ٔي َن أ ُ ِ ٔ
َس َی بٔطٔ َِ َٕا ََ ٠ُ ٟ
ُ َ ْ
اَ٘ ٟأُ َّ ٤ط ٔ ٦ِ ٠رٔ َجا َٔ ٟشُ٥وئ َ َة َو َٔا َ ٟو َٔيسي َج ِى ْس َِ ٠زبُو ًْ َوذ َ َ
ََک َّ
اٜس َّجا َٟ
َج َض ََّ ٢َ ٥وذ َ َ

دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہےتہکںیہکںیمےناوبااعلہیلوک ہےتہکوہےئانسہکھجمےساہمترےیبنیلصاہللہیلع
فل ہفملسےکاچچزاداھبیئینعی رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرعماج اکذرکرکےت
وہےئرفامایہکرضحتومٰیسہیلعاالسلؾےبملدقےکےھتوگایہکفہہلیبقونشاتےکا کلدیمںی افررضحتٰیسیعہیلعاالسلؾ ےک
ابرےںیمرفامایہکفہدرایمہندقافررگنھگایےلابولںفاےلںیافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنامکلدارفن منہجافرداجؽےک
ابرےںیمذرکرفامای۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساکلامسونںرپرشتفیےلاجانافررفضامنزفںاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 419

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،یو٤س ب٠ ٦ح١س ،شيبا ٧اب ٦وبساٜزحٔ ،٦١تازہ ،ابوواٜيہ ،حَّضت اب ٦وباس

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس أَ ِخب َ ََْ٤ا یُوُُ ٤س بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦أَبٔی ا َِ ٜىاَ ٔ ٜي ٔة َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ٦
وسي
س َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠َ ٢َ ٝز ِر ُت َِ ٜي ََ ٝة أ ُ ِ ٔ
َو َِّ٤ ٢ب ٔ ِّيَ ٢ِ ُٙظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝابِ َُ ٦وبَّا ٕ
َس َی بٔی َول َی َُ ٠
اَ ٧وَِ ٝيطٔ َّ
اَ ٟج ِى ْس َ٘أََّ٤طُ ٔ ٦ِ ٠رٔ َجا َٔ ٟشُ٥وئ َ َة َو َرأَیِ ُت و َٔيسي ابِ َِ ٠َ ٦زیَ َِ ٠َ ٢زبُو ًَ ا َِ ٜد ِٖٔ ٝإلٔ َی
بِ ٔ ٦و َِٔ ١ز َ
اٜس ََلَ ٣ر ُج ْ ٞآ َز ُ ٣ـ ُ َو ْ

س َوأُر َٔی َ٠أٜکّا َخاز َٔ ٧ا٥َّ ٜارٔ َو َّ
اٜس َّجا َ ٟفٔی آیَا ٕ
ت أَ َراصُ َّ٦اهَّللُ إٔیَّا ُظ ِ َََل َت ٦ِ ُٙفٔی ٔ٠زِ َی ٕة َٕٔ ٔ ٜ ٦ِ ٠ائٔطٔ
ا ُِ ٜح َِ ١زة ٔ َوا ِٜب َ َي ٔ
اؿ ََب ٔ َق اَّ ٜزأ ِ ٔ

وسي َوَِ ٝيطٔ َّ
اٜس ََل٣
َٔا َ ٟک َ َ
ََسصَا أَ َّٔ َ ٤ ٧ي َّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝس َٜق ٔ َی َُ ٠
اَ َٔ ٧تا َزةُ ُيّ ِّ ُ

دبع نب دیمح ،ویسن نب دمحم ،ابیشؿ انب دبعارلنمح ،اتقدہ ،اوباعہیل ،رضحت انب ابعس رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنرفامایہکرعماجیکراتومٰیس نبرمعاؿہیلعاالسلؾرپریماسگروہاوتفہےبملدقافررگنھگایےلابولںفاےللدیمےھتوگایہک
فہہلیبقونشءےکا کلدیمںیافرںیمےنرضحتٰیسیعہیلعاالسلؾوکداھکیہکفہدرایمہندقافررسخفدیفسرگنفاےلافردیسےھ
ابولںفاےلےھتافرےھجمامکلدارفن  منہجافرداجؽوکداھکایایگاؿدنچاشنوینںںیمےسوجاہللےنےھجمداھکںیئ،لپیکوجالماقت
ومٰیسہیلعاالسلؾافرٰیسیعےسوہیئوتاسںیمکشہنرکرضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنعاسیکریسفتںیم ہرفامایرکےتےھتہک یبن
یلصاہللہیلعفل ہفملسیکرضحتومٰیسہیلعاالسلؾےسالبکشفہبشالماقتوہیئ۔
رافی  :دبعنبدیمح،ویسننبدمحم،ابیشؿانبدبعارلنمح،اتقدہ،اوباعہیل،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساکلامسونںرپرشتفیےلاجانافررفضامنزفںاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 420

راوی  :اح١س ب ٦ح٥بَ ،ٞسیخ ب ٦یو٤س ،ہصي ،٢زاُز ب ٦ابی ہ٥س ،ابوواٜيہ ،اب ٦وباس

س أَ َّ٧
َسیِ ُخ بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا صُصَ ِي ْ ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َزا ُوزُ بِ ُ ٦أَبٔی صٔ ِٕ ٥س َو ِ ٦أَبٔی ا َِ ٜىاَ ٔ ٜيةٔ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦ح َِ ٥ب َٕ ٞو ُ َ
وسي
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝزَّ ب ٔ َوازٔی الِ َ ِز َر ٔٗ َِ َٕا َ ٟأَ ُّی َواز ٕ َص َذا َِ َٕاُٜوا َص َذا َوازٔی الِ َ ِز َر ٔٗ َٔا ََ٘ ٟأنَِّی أَُ ِ ٤مزُ إلٔ َی َُ ٠

اٜس ََل ٣صَاب ٔ ّفا َّٔ ٦ِ ٠
َوَِ ٝيطٔ َّ
اٜثَّ ٔ ٥ي ٔة َو َُ ٜط ُج َؤ ْار إلٔ َی اهَّللٔ بٔاَّ ٜت ِٝب ٔ َي ٔة ث ُ َّ ٢أَتَی َول َی ثََّ ٔ ٥ي ٔة َص ِز َشي َِ َٕا َ ٟأَ ُّی ثََّ ٔ ٥ي ٕة َص ٔذظ ٔ َٔاُٜوا ثََّ ٔ ٥ي ُة َص ِز َشي
اٜس ََلَ ٣ول َی َ٤ا َٔ ٕة َح َِ ١زا َِ َج ِى َسة ٕ َوَِ ٝيطٔ ُج َّب ْة ُٔ ٦ِ ٠ظ ٕ
َٔا ََ٘ ٟأنَِّی أَُ ِ ٤مزُ إلٔ َی یُوَُ ٤س بِ ًَّٔ٠َ ٦ي َوَِ ٝيطٔ َّ
وٓ خ َٔف ُاَ٤ ٣ا َٔتٔطٔ ُخ َِ ٝب ْة َوص َُو
یُ َٝيِّي َٔا َ ٟابِ َُ ٦ح َِ ٥ب ٕ ٞفٔی َحسٔیثٔطٔ َٔا َ ٟصُصَ ِي َْ ٢ي ِىىٔي ٜٔيّّا
ادمحنبلبنح،رسجینبویسن،میشہ،داؤدنبایبدنہ،اوباعہیل،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساکسگر
فادی ازرؼ ےس وہا وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ وکؿ یس فادی ےہ؟ احصہب ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک فہ فادی
ازرؼےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوگایہک ںیمرضحتومٰیسوکوچیٹےسارتاتوہاافردنلبلفازےس کیباتہکوہادھکیراہ
وہںاسےکدعبلپیلصاہللہیلعفل ہفملساہپڑیکوچیٹرپےچنہپوتوپاھچ ہفادیوکیسنےہ؟احصہبےنرعضایکہک ہرہشیکوچیٹ
ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وگای ہک ںیم رضحت ویسن نب ع ی ہیلع االسلؾ وک ومیٹ افینٹن رپ وسار افر ابولں فاال پ ہ ےن
وہےئدھکیراہوہںاؿیکافینٹنیکلیکنوجھکریکاھچؽیکےہافرفہہیبلتہہکرےہںیانبلبنحریضاہللاعتٰیلہنعاینپرفاتیںیم
ےتہکںیہکمیشہےناہکہکافیلینعیوجھکرےکدرتخیکاھچؽ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،رسجینبویسن،میشہ،داؤدنبایبدنہ،اوباعہیل،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساکلامسونںرپرشتفیےلاجانافررفضامنزفںاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 421

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦ابی وسی ،زاُ ز ،ابوواٜيہ ،اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ،اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
َسَ٤ا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
ٔی َو َِ ٦زا ُو َز َو ِ ٦أَبٔی ا َِ ٜىاَ ٔ ٜي ٔة َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س َٔا َِ ٔ ٟ
َّ
وسي
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبَي ِ َن ََ ٙ٠ة َوا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ ِ َََ ١ز ِرَ٤ا ب ٔ َواز ٕ َِ َٕا َ ٟأَ ُّی َواز ٕ َص َذا َِ َٕاُٜوا َواز ٔی الِ َ ِز َر ٔٗ َِ َٕا ََ٘ ٟأنَِّی أَُ ِ ٤مزُ إلٔ َی َُ ٠
َّ
َّ
َک َِٔ ٜ ٦ِ ٠ؤ٤طٔ َو َش َىزٔظ ٔ َش ِيئّا َ ٢َِ ٜی ِحَّمِ ُط َزا ُو ُز َوا ٔؼ ّىا إ ٔ ِظ َب َى ِيطٔ فٔی أُذُِ َ ٤يطٔ َُ ٜط ُج َؤ ْار إلٔ َی اهَّللٔ بٔاَّ ٜت ِٝب ٔ َيةٔ
َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ

َسَ٤ا َحًَّي أَ َت ِي َ٥ا َول َی ثََّ ٔ ٥ي ٕة َِ َٕا َ ٟأَ ُّی ثََّ ٔ ٥ي ٕة َص ٔذظ ٔ َٔاُٜوا َصزِ َشي أَ ِو ِْ ّٜٔت َِ َٕا ََ٘ ٟأنَِّی أَُ ِ ٤مزُ إلٔ َی یُوَُ ٤س
ًَّ ٠ارا ب ٔ َض َذا ا َِ ٜوازٔی َٔا َ ٟث ُ َِّ ٔ ٢
َول َی َ٤ا َٔ ٕة َح َِ ١زا َِ َوَِ ٝيطٔ ُج َّب ُة ُظ ٕ
يْ ُخَِ ٝب ْة ًَّ ٠ارا ب ٔ َض َذا ا َِ ٜوازٔی ُِّ َٝ ٠ب ّيا
وٓ خ َٔف ُاَ٤ ٣ا َٔتٔطٔ ْ ٔ ٜ
دمحمنبینثم ،انبایبدعی،داؤد،اوباعہیل،انبابعسریض اہللاعتٰیلہنع،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتہکمافردمہنیےکدرایمؿا کفادیےسسگرےلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنوپاھچ ہوکیسن
فادیےہ؟احصہبےن رعضایک ہارزؼیکفادیےہ،رھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوگایہکںیمرضحتومٰیسہیلعاالسلؾ
وکدھکیراہوہںرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿےکرگنافرابولںےکابرےںیمھچکرفامایوجرافیداؤدوکایدہنراہومٰیسہیلع
االسلؾ اایلگنں اےنپ اکونں ںیم رےھک دنلبلفاز ےس  کیب ےتہک وہےئ اسفادی ےس سگر رےہ ںی ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہک
رھپمہےتلچوہےئا کوچیٹرپلےئوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنوپاھچ ہوکیسنوچیٹےہ؟احصہبےنرعضایکرہ یرایتفلیک
وچیٹےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن رفامایوگایہکںیمرضحتویسنہیلعاالسلؾوکا کرسخافینٹنرپابولںاکپ ہےنوہےئدھکی
راہوہںاؿیکافینٹنیکلیکنوجھکرےکدرتخیکاھچؽیکےہافرفہاسفادیےس کیبےتہکوہےئسگررےہںی۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،داؤد،اوباعہیل،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساکلامسونںرپرشتفیےلاجانافررفضامنزفںاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 422

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦ابی وسی ،اب ٦وو٠ ،٧حاہس ،اب ٦وباس حَّضت ٠حاہس

َکوا َّ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
اٜس َّجا َٟ
ٔی َو ِ ٦ابِ َٔ ٦و ِو َٕ ٧و َِ ٠ُ ٦حاصٔ ٕس َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا و ٔ َِ ٥س ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س ِ ََذ َ ُ
َاک َو َل ُٔ ٥َّ ٙط َٔا َ ٟأَ َّ٠ا إٔبِ َزاصٔي َُِ ٢اُ ِ ٤مزُوا إلٔ َی
س  ٢َِ ٜأَ َِ َِ ١ى ُط َٔا َ ٟذ َ
اَف َٔا ََٕ َِ ٟا َ ٟابِ َُ ٦وبَّا ٕ
َِ َٕا َ ٟإُٔ َّ ٤ط َِٙ٠ت ْ
ُوب بَي ِ َن َو ِي َِ ٥يطٔ ک َ ٔ ْ
َف ُج ْ ٞآ َز َُ ٣ج ِى ْس َول َی َج َ ٕٞ ١أَ ِح ََ ١ز َِ ٠د ُفوٕ ٣ب ٔ ُدَِ ٝب ٕة َ٘أنَِّی أَُ ِ ٤مزُ إَِٔ ٜيطٔ إٔذَا اَ ِ ٤ح َس َر فٔی ا َِ ٜوازٔی یُ َٝيِّي
َظاح ٔبَٔ ٢ِ ُٙوأَ َّ٠ا َُ ٠
وسي َ َ

دمحمنبینثم،انب ایب دعی،انب وعؿ،اجمید،انبابعس رضحتاجمیدےتہک ںیہک مہ رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیل ہنعیکدختم
ںیم وموجد ےھت ہک ولوگں ےن داجؽ اک ذرک رکےت وہےئ اہک ہک اس یک دفونں لوھکنں ےک درایمؿ اکرف اھکل وہا وہاگ رضحت انب
ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن وت  ہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ںیہن انس رگم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ہ
رضفررفامایہکرضحتاربامیہ وجاہمترےاصبح ےسیج ںی افر رضحتومٰیسدنگؾوگں رگنافررگنھگایےلابولںفاےللدیم ںی
افرفہاےسیرسخافٹنرپوسارںیسجاکدبؿاھٹگوہافراسیکلیکنوجھکریکاھچؽیکےہوگایہکںیماںیہناسرطحدھکیراہوہہک
فہفادیںیم کیبےتہکوہےئارترےہںی۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،انبوعؿ،اجمید،انبابعسرضحتاجمید
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساکلامسونںرپرشتفیےلاجانافررفضامنزفںاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 423

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث٠ ،ح١س ب ٦ر٠ح ،ابوزبيْ ،جابز

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕأَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
ْض ْب ٔ ٦ِ ٠اِّ ٜز َجا َٔ٘ ٟأَُ َّ ٤ط ٔ ٦ِ ٠رٔ َجا َٔ ٟشُ٥وئ َ َة َو َرأَیِ ُت و َٔيسي
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َٔ ُ ٟ
ُع َؿ َول َ َّی الِ َِ٤ب ٔ َيا ُِ َِإٔذَا َُ ٠
وسي َ ِ
َ
َ
ابِ َِ ٠َ ٦ز َی ََ ٢وَِ ٝيطٔ َّ
ْق ُب
ُع َوةُ بِ ُِ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َو َرأَیِ ُت إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ظََ ٝو ُ
ْق ُب ََ ٦ِ ٠رأَیِ ُت بٔطٔ َش َب ّضا ُ ِ
ات اهَّللٔ َوَِ ٝيطٔ َِإٔذَا أ ِ َ
اٜس ََلَِ ٣إٔذَا أ ِ َ

َ
ََ ٦ِ ٠رأَیِ ُت بٔطٔ َش َب ّضا َظاحٔبَُ ٢ِ ُٙي ِىىٔي َنّ َِسطُ َو َرأَیِ ُت ٔجبِْٔی ََ ٞوَِ ٝيطٔ َّ
ْق ُب ََ ٦ِ ٠رأَیِ ُت بٔطٔ َش َب ّضا َز ِح َي ُة َوفٔی رٔ َوایَ ٔة
اٜس ََلَِ ٣إٔذَا أ ِ َ

ابِ ُٔ ٦ر ِٕ ٠ح َز ِح َي ُة بِ َُ ٦خٔٝي َّ َة

ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،اوبزریب،اجربےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاایبنرکاؾہیلعاالسلؾ
ریمےاسےنمالےئےئگوترضحتومٰیسہیلعاالسلؾدرایمےنااسنؿےھتوگایہکفہہلیبقونشءےکلدیمںیافرںیمےنرضحتٰیسیع
نب رممی وک داھکی وت اؿ ےک بس ےس زایدہ ہاشہب رعفہ نب وعسمد رظن لےئ ںی ںیم ےن رضحت اربامیہ وک داھکی وت اؿ ےک بس ےس

زایدہہاشہباہمترےاصبحینعیلپیلصاہللہیلعفل ہفملسںیافرںیمےنرضحتربجالیئوکداھکیوتےھجماؿںیمبسےسزایدہ
ہاشہبرضحتدہیحریضاہللاعتٰیلہنعرظنلےئافرانبرحمیکرفاتیںیمےہہکدہیحنبہفیلخ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملساکلامسونںرپرشتفیےلاجانافررفضامنزفںاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 424

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبس ب ٦ح١يس ،اب ٦راِي ،وبس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزیَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َو َت َٕ َاربَا فٔی َّ
أِ ّٜٝن َٔا َ ٟابِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو َٔا ََ ٟو ِب ْس أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ
أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ََىٔي ُس بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜس َّي ِٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح ٔي َن
وسي َوَِ ٝيطٔ َّ
س
َس َی بٔی َُ ٔ ٕٜ
أُ ِ ٔ
ْط ْب َر ٔج ُ
اٜس ََلَ ٥َ َِ ٣ى َت ُط أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝإٔذَا َر ُج َْ ٞح ٔسب ِ ُت ُط َٔا َِ ٠ُ ٟؽ َ ٔ
 ٞاَّ ٜزأ ِ ٔ
يت َُ ٠
َ
س
َ٘أ َُ َّ ٤ط ٔ ٦ِ ٠رٔ َجا َٔ ٟشُ٥وئ َ َة َٔا ََ ٟو َُ ٔ ٕٜ
ِخ َد ٔ ٦ِ ٠ز ٔ َی١ا ٕ
يت و َٔيسي َِ ََ ٥ى َت ُط أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝإٔذَا َربِ َى ْة أَ ِح َ١زُ َ٘أ١َ َّ ٤ا َ َ
ِخ
َي ِىىٔي َح َّ١ا ّ٠ا َٔا ََ ٟو َرأَیِ ُت إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ظََ ٝو ُ
ات اهَّللٔ َوَِ ٝيطٔ َوأََ٤ا أَ ِش َب ُط َو َٜسٔظ ٔبٔطٔ َٔا ََِ ٟأُت ُ
ٔيت بٔإَٔ٤ائَي ِ ٔن فٔی أَ َح ٔسص َٔ١ا َٜب َ ْن َوفٔی ِاْل َ ٔ
َخ ِْ ١ز َِٕٔي َ ٞلٔی ُخ ِذ أَیَّ ُض َ١ا ٔشئ َِت َِأ َ َخ ِذ ُت َّ
ک َِ ٜو أَ َخ ِذ َت ا َِ ٜد َِ ١ز
اٜٝب َ َن ِ َ ٔ
ََّشبِ ُت ُط َِ َٕا َ ٟصُس َ
ْٔط َة أَ َّ٠ا إَٔ َّ ٤
ْٔط َة أَ ِو أَ َظ ِب َت ا َِ ِ ّٜ
ٔیت ا َِ ِ ّٜ
ک
ٌَ َو ِت أ ُ َُّ ٠ت َ
دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،انبراعف،دبع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
یبن یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن رفامایہک رعماجیک راترضحت ومٰیسہیلع االسلؾ ےس ریمیالماقت وہیئ رھپ لپ یلص اہللہیلعفل ہ
فملس ےن اؿ یک لکشف وصرت ےک ابرے ںیم رفامای ریما ایخؽ ےہہک لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن اسرطح رفامای رافی وک کش

ےہہکفہدیسےھابولںفاےلہلیبقونشءےکلدویمںےسیجےھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایریمیالماقترضحتٰیسیعنب
رممیےسوہیئوتف ہدرایمہندقرسخرگنفاےلےھتوگایہکایھبایھبامحؾےسےلکنوہںافرںیمےنرضحتاربامیہوکداھکیافرںیم
اؿ یک افالد ںیم اؿ ےس بس ےس زایدہہاشہب وہں لپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامایہک رھپ ریمےاپس دف ربنتالےئ ےئگ اؿ
ںیم ےس ا ک ںیم دفدھ افر دفرسے ںیم یراب یھت اس ےک دعب ھجم ےس اہک ایگ ہک دفونں ںیم ےس سج وک اچوہ  دنس رکول ںیم ےن
دفدھ وک  دنس رکایل افر اےس ایپ ربجالیئ ےن اہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک راہ رطفت بیصن وہیئ ای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
رطفتکتچنہپےئگافرارگلپیراب دنسرفامےتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاتمرمگاہوہاجیت۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،انبراعف،دبع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حیسمنبرممیافرحیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
حیسمنبرممیافرحیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 425

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ٤اِي ،وبساهَّلل ب ٦و١ز

َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َٟ
َح َّسث َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َ
ِ ٔ٦ِ ٠
ِ ٔ ٦ِ ٠أ ُ ِز ٔ ٣اِّ ٜز َجا ُٔ َٜ ٟط ْ ١َّ ٔ ٜة َ٘أ َ ِح َس ٔ٠َ ٦ا أََ ِ ٤ت َرا ٕ
َفأَیِ ُت َر ُج َّل آ َز ََ٘ ٣أ َ ِح َس ٔ٠َ ٦ا أََ ِ ٤ت َرا ٕ
أ َرانٔی َِ ٜي َّ ٝة و ٔ َِ ٥س ا ِل َِ ٙى َب ٔة َ َ
ْط َّ ٠
وٓ بٔا ِٜب َ ِيتٔ ِ ََسأ َ ُِ ٜت ََ ٦ِ ٠ص َذا َِٕٔي َٞ
اِ َُّ ٠ت ٔٙئّا َول َی َر ُج َٝي ِ ٔن أَ ِو َول َی َو َوات ٖٔٔ َر ُج َٝي ِ ٔن یَ ُف ُ
اِ َٔ ٢ٔ ١َ ِّٝ ٜس َر َّجََ ٝضا َِه ٔ َی َت ِٕ ُ ُ
َص َذا ا ِٔ ١َ ٜسيحُ ابِ ُِ ٠َ ٦زیَ َ ٢ث ُ َّ ٢إٔذَا أََ٤ا ب ٔ َز ُج َٕ ٞج ِى ٕس َٔ َف ٕق أَ ِو َورٔ ا َِ ٜىي ِ ٔن ا ُِ ٜي ِ١ى َي َ٘أََ َّ ٤ضا و ٔ ََ ٥ب ْة ـَاِ َٔي ْة ِ ََسأ َ ُِ ٜت ََ ٦ِ ٠ص َذا َِٕٔي ََ ٞص َذا

ا ِٔ ١َ ٜسي ُح َّ
اٜس َّجا ُٟ

ییحی نبییحی ،امکلانعف،دبعاہلل نبرمعےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایہکےھجم ا کرات داھکایایگ ہک

ںیم تیب اہلل ےک اپس وہں ںیم ےن ا ک دنگؾ وگں لدیم وک داھکی ےسیج مت ےن یسک وخوصبرت دنگیم رگن فاےل لدیم وک داھکی وہ
دنکوھںکتاسےکابؽوہںےسیجمتےنیسکاےھچدنکوھںکتابولںفاےلوکداھکیوہافرابولںںیمیھگنکیکوہیئیھتافروگایاؿ
ےکابولںےساپینکپٹ راہاھتفہ کیاگلےئوہےئںیدفلدویمںرپایاؿےکدنکوھںرپافرتیباہللاکوطاػرکرےہںیںیمےن
وپاھچ  ہ وکؿ ںی وت اتبای ایگ ہک  ہ حیسم نب رممی ںی افر اےکس دعب ںیم ےن ا ک لدیم وک داھکی ہک اےکس ابؽ زایدہ رگنھگایےل ےھت افر فہ
داںیئلھکنےساکاناھتافرایکسلھکنوھپےلوہےئاوگنریکرطحیھتںیمےنوپاھچ ہوکؿےہوتاہکایگہک ہحیسمداجؽےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلانعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
حیسمنبرممیافرحیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 426

٠وسي اب ٦وٕبہ٤ ،اِي ،اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
راوی ٠ :ح١س ب ٦اَحاٗ ٠سييي ،ا٤س ،اب ٦وياؿٰ ،

وسي َوص َُو ابِ ُ ٦وُ ِٕ َب َة َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َٔا ََٔ ٟا ََ ٟو ِب ُس
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ ا َِ ١ُ ٜس َّي ٔي ُّي َح َّسثَ َ٥ا أَْ َ ٤س َي ِىىٔي ابِ َ ٦و َٔياؿٕ َو َِ ٠ُ ٦
س ا ِٔ ١َ ٜسيحَ ا َّ
ٜس َّجا ََٕ َِ ٟا َ ٟإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َت َب َار َک
ََک َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِو ّ٠ا بَي ِ َن لَ ِض َزان َ ِی ا٥َّ ٜا ٔ
اهَّللٔ بِ ُ ٦وُ ََ ١ز ذ َ َ
َو َت َىال َی َِ ٜي َس بٔأ َ ِو َو َر أَ َِل إ ٔ َّ ٧ا ِٔ ١َ ٜسيحَ َّ
اٜس َّجا َ ٟأَ ِو َو ُر َوي ِ ٔن ا ُِ ٜي ِ١ى َي َ٘أ َ ََّ ٧و ِي َُ ٥ط و ٔ ََ ٥ب ْة ـَاِ َٔي ْة َٔا ََ ٟو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َرانٔی َّ
َّض ُب ُ ١َّ ٔ ٜت ُط بَي ِ َن
اِ ٜٝي ََ ٝة فٔی ا ِ٥َ ١َ ٜا ٔ ٣و ٔ َِ ٥س ا ِل َِ ٙى َب ٔة َِإٔذَا َر ُج ْ ٞآ َز َُ٘ ٣أ َ ِح َس ٔ٠َ ٦ا َت َزی ٔ ٦ِ ٠أ ُ ِز ٔ ٣اِّ ٜز َجا َٔ ٟت ِ ٔ

َّ ٞ
ْط َرأ ِ َُطُ َّ ٠
وٓ بٔا ِٜب َ ِيتٔ َِ ُُِٕ ٝت ََ ٦ِ ٠ص َذا
اِ َوا ٔؼ ّىا یَ َسیِطٔ َول َی ََ ٙٔ ٥ِ ٠ي ِي َر ُج َٝي ِ ٔن َوص َُو بَ ِي َُ ٥ض َ١ا یَ ُف ُ
َٙٔ ٥ِ ٠ب َ ِيطٔ َر ٔج ُ
اٜص ِىز ٔ َي ِٕ ُ ُ
س بٔابِ َٔ َٔ ٦ف ٕ٦
َِ َٕاُٜوا ا ِٔ ١َ ٜسي ُح ابِ ُِ ٠َ ٦ز َی ََ ٢و َرأَیِ ُت َو َرائ َ ُط َر ُج َّل َج ِى ّسا َٔ َف ّفا أَ ِو َو َر َوي ِ ٔن ا ُِ ٜي ِ١ى َي َ٘أ َ ِش َبطٔ ََ ٦ِ ٠رأَیِ ُت ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
وٓ بٔا ِٜب َ ِيتٔ َِ ُُِٕ ٝت ََ ٦ِ ٠ص َذا َٔاُٜوا َص َذا ا ِٔ ١َ ٜسيحُ َّ
اٜس َّجا ُٟ
َوا ٔؼ ّىا َی َسیِطٔ َول َی ََ ٙٔ ٥ِ ٠ي ِي َر ُج َٝي ِ ٔن َی ُف ُ
م
دمحمنبااحسؼ شن ییی،اسن،انبتداض،ومٰیسانبہبقع،انعف،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع

فل ہفملسےنا کدؿولوگںےکاسےنمحیسمداجؽےکابرےںیمذرکرفامایوتایبؿایکہکاہللاعتیلاکانںیہن،لاگہروہہکحیسمداجؽ
داںیئ لھکن ےس اکان ےہ وگای اس یک للھکنوھپال وہا اوگنر ےہ ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےتہک ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس ےن رفامای ہک ےھجم ا ک رات وخاب ںیم تیب اہلل ےک اپس ا ک لدیم داھکای ایگ وت فہ وخوصبرت دنگیم رگن فاولں اسیج
دنگیم رگن اک لدیم اھت دنکوھں کت اس ےک ابؽ ےھت افر ابولں ںیم یھگنک یک وہیئ یھت اس ےک رس ےس اپین ےک رطقے کپٹ رےہ
ےھت اس ےک دفونں اہھت دف لدویمں ےک دنکوھں رپ ےھت افر فہ اؿ دفونں لدویمں ےک دنکوھں رپ اہھت رےھک وہےئ تیب اہلل اک
وطاػرک راہ اھت ںیم ےن وپاھچ  ہ وکؿ ںیولوگں ےن اہکہک  ہ رضحت حیسم نب رممی ںی افر ےھجم اؿ ےک ےھچیپ ا ک افر لدیم رظنلای
سجےکابؽےبدحرگنھگایےلےھتافرفہداںیئلھکنےساکاناھتریمےدےھکیوہےئولوگںںیمینبنطقاسےسزایدہہاشہبےہفہ
یھبدفونںاہھتدفلدویمں ےکدنکوھںرپ رےھکوہےئتیباہللاکوطاػرکراہاھت ںیمےنوپاھچہک ہوکؿےہولوگںےناہکہک  ہ
حیسمداجؽےہ۔
م
رافی  :دمحمنبااحسؼ شن ییی،اسن،انبتداض،ومٰیسانبہبقع،انعف،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
حیسمنبرممیافرحیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 427

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،ح٥مٝہَ ،ا ،٢ٜاب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا أَب ٔی َح َّسثَ َ٥ا َح ِ٥مَ َُ ٝة َو ََِ ٦اَ ٢ٕ ٔ ٜو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟرأَیِ ُت و ٔ َِ ٥س
ْط َرأِ َُ ُط ِ ََسأ َ ُِ ٜت ََ ٦ِ ٠ص َذا َِ َٕاُٜوا و َٔيسي
ا ِلِ َٙى َبةٔ َر ُج َّل آ َز َََ ٣ب ٔ َق اٜزَّأِ ٔ
س َوا ٔؼ ّىا َی َسیِطٔ َول َی َر ُج َٝي ِ ٔن َي ِسَ ُِ ُٙرأِ َُ ُط أَ ِو َي ِٕ ُ ُ

س أَ ِو َو َر ا َِ ٜىي ِ ٔن ا ُِ ٜي ِ١ى َي أَ ِش َبطُ
ابِ ُِ ٠َ ٦ز َی َ ٢أَ ِو ا ِٔ ١َ ٜسيحُ ابِ ُِ ٠َ ٦ز َی ََِ ٢ل ِ َ ٤سرٔی أَ َّی ذََ ٔ ٜ
ک َٔا ََ ٟو َرأَیِ ُت َو َرائَطُ َر ُج َّل أَ ِح ََ ١ز َج ِى َس اَّ ٜزأ ِ ٔ
ََ ٦ِ ٠رأَیِ ُت بٔطٔ ابِ َُ َٔ ٦ف ََٕ ِ ٦سأ َ ُِ ٜت ََ ٦ِ ٠ص َذا َِ َٕاُٜوا ا ِٔ ١َ ٜسيحُ َّ
اٜس َّجا ُٟ
انبریمن،ہلظنح،اسمل،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیمےنتیباہلل

ےکاپسا کدنگؾوگںلدیموکداھکیاسےکابؽےلکنوہےئےھتاسےکدفونںاہھتدفلدویمںےکدنکوھںرپرےھکوہےئےھت
اسےکرس ےساپینہہبراہاھت ایاسےکرس ےساپینےک رطقےکپٹرےہےھتںیمےن وپاھچ ہوکؿےہوتولوگںےن اہکہک ہٰیسیع
نب رممی ںی ای اسرطح رفامایہک  ہ حیسم نب رممی ںی ولعمؾ ںیہنہک اؿ ںیم ےس وکؿ اس ظفل اہک دحثی ےک رافی ےتہک ںی ہک لپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاؿےکےھچیپا کدفرسالدیمرظنلایسجاکرگنرسخ،ابؽرگنھگایےلافرداںیئلھکنےساکاناھت
ںیمےنپ ولوگںوکداھکی ےہاؿںیماسےسبس ےس زایدہہاشہبانبنطقاھتںیم ےنوپاھچہک ہوکؿےہولوگںےناہکہک ہ
حیسمداجؽےہ۔
رافی  :انبریمن،ہلظنح،اسمل،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
حیسمنبرممیافرحیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 428

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،وٕي ،ٞزہزی ،ابوَ١ٝہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ،وبساٜزح ،٦١جابز ب ٦وبساهَّلل

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ َو ِ ٦وُ َٕ ِي َٕ ٞو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ أَ َّ٧
َّ
َّ
َّ
س ِ ََف ّٔ ِٕ ُت أ ُ ِخبُْٔص ُِ٢
ْقیِ ْض ٔ ُُِ ١ت فٔی ا ِٔ ٜح ِحز ٔ َِ َح ََل اهَّللُ لٔی بَ ِي َت ا ِِٕ ١َ ٜسٔ ٔ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا َ١َّ َٜ ٟا َ٘ذبَ ِتىٔي ُ َ
َو ِ ٦آ َیاتٔطٔ َوأََ٤ا أَُ ِ ٤مزُ إَِٔ ٜيطٔ
ہبیتق نب دیعس  ،ثیل ،لیقع ،زرہی ،اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،دبعارلنمح ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایہکبجرقشیےنےھجمالٹھجایافرںیممیطحںیمڑھکاوہااھتوتاہللاعتیلےنتیبادقملسوکریمےاسےنمرک
دایافرںیمدھکیرکاسیکاشناینںالتبےناگل۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،لیقع،زرہی،اوبہملسریضاہللاعتٰیلہنع،دبعارلنمح،اجربنبدبعاہلل

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

ابب  :اامیؿاکایبؿ
حیسمنبرممیافرحیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 429

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ب ٦یزیس ،اب ٦شہابَ ،ا ،٢ٜاب ٦و١ز ب ٦خفاب رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب َو ََِ ٦ا ٢ٔ ٔ ٜبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٦و ََ ١ز
یس َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س بِ َُ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَىٔي َ ِ
وٓ بٔا ِل َِ ٙى َب ٔة َِإ ٔذَا
اب َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟبَ ِي َ١َ ٥ا أََ٤ا َ٤ائ َْٔ ٢رأَیِ ُتىٔي أَـ ُ ُ
بِ ٔ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ

َر ُج ْ ٞآ َز ََُ ٣ب ٔ ُق َّ
اِ أَ ِو یُ َض َز ُاٗ َرأِ َُطُ َّ ٠
ْ َرأِ َُطُ َّ ٠
اِ ُُِٔ ٝت ََ ٦ِ ٠ص َذا َٔاُٜوا َص َذا ابِ ُِ ٠َ ٦زیَ َ ٢ث ُ َّ٢
اٜص ِىز ٔبَي ِ َن َر ُج َٝي ِ ٔن یَ ِٔ ٥ف ُ
س أَ ِو َو ُر ا َِ ٜىي ِ ٔن َ٘أ َ ََّ ٧و ِي َُ ٥ط و ٔ ََ ٥ب ْة ـَاِ َٔي ْة ُُِٔ ٝت ََ ٦ِ ٠ص َذا َٔاُٜوا َّ
اٜس َّجا ُٟ
َذ َص ِب ُت أَ َِ ٜتّ ُٔت َِإٔذَا َر ُج ْ ٞأَ ِح َ١زُ َج ٔس ْيَ ٢ج ِى ُس اَّ ٜزأ ِ ٔ
َ
س بٔطٔ َش َب ّضا ابِ َُ َٔ ٦ف ٕ٦
ْق ُب ا٥َّ ٜا ٔ
أَِ
رحہلمنب ییحی،انبفبہ،ویسن نبسیدی،انباہشب ،اسمل،انبرمع نباطخبریض اہللاعتٰیلہنعاےنپفادلےسرفاتیرکےت ںی
ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ،اس دفراؿ ہک ںیم وس راہ اھت ںیم ےن اےنپ لپ وک تیب اہلل اک
وطاػ رکےت وہےئ داھکی اف ا ک دیسےھ ےبمل ابولں فاےل لدیم وک دف لدویمں ےک درایمؿ داھکی اس ےک رس ےس اپین کپٹ راہ اھت ای
اسےکرسےساپینہہبراہاھتںیمےنوپاھچ ہ وکؿےہولوگںےناتبایہک ہرضحترممیےکےٹیبںیرھپںیماجےتوہےئوتمہجوہا
وتا کرسخرگناھبریرھبمکلدیموکداھکیہکسجےکابؽرگنھگایےلےھتافرفہداںیئلھکنےساکاناھتوگایہکاسیکلھکنوھپالوہا
اوگنریھتںیمےنوپاھچہک ہوکؿےہولوگںےناہکہک ہداجؽےہولوگںںیمبسےسزایدہاسےکہاشہبانبنطقےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسننبسیدی،انباہشب،اسمل،انبرمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

حیسمنبرممیافرحیسمداجؽےکذرکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 430

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،ححين ب٠ ٦ثىي ،وبساٜىزیز (اب ٦ابی َ١ٝہ) ،وبساهَّلل بِ ٦ؽ ،ٞابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہزیزہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا حُ َحي ِ ُن بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َوص َُو ابِ ُ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ا َِِ ّٜؽ َٔ ٞو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّ
َّ
َ
َ
ْقیِ ْض َت ِسأ َ ُٜىٔي
َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََِ َٕ َٜ ٢َ ٝس َرأیِ ُتىٔي فٔی ا ِٔ ٜح ِحز ٔ َو ُ َ
َفِ ََى ُط اهَّللُ لٔی
َکبِ ُت ِٔ ٠ث َُ ٝط َٔ ُّق َٔا َََ ٟ
َکبَ ّة َ٠ا ُ ٔ
س  ٢َِ ٜأُثِب ٔ ِت َضا ِ ُ ٔ
َس َ
ای ِ ََسأ َ َِ ٜتىٔي َو ِ ٦أَ ِش َيا َِ ٔ ٦ِ ٠بَ ِيتٔ ا ِِٕ ١َ ٜسٔ ٔ
َْکبِ ُت ُ ِ
َو َِ ِ ٠َ ٦
ِ َِإٔذَا ُ٠و َسي َٔائ ْٔ ٢ي َُعل ِّی َِإٔذَا َر ُج ْٞ
أَُ ِ ٤مزُ إ ٔ َِ ٜيطٔ َ٠ا َي ِسأَُٜونٔی َو َِ ٦ش ِي ٕئ إ ٔ َِّل أََ ِ ٤بأِتُ ُض ِ ٢بٔطٔ َو َٔ ِس َرأَیِ ُتىٔي فٔی َج َ١ا َو ٕة ٔ ٦ِ ٠الِ َِ٤ب ٔ َيا ٔ
َ
ْض ْب َج ِى ْس َ٘أَُ َّ ٤ط ٔ ٦ِ ٠رٔ َجا َٔ ٟشُ٥وئ َ َة َوإٔذَا و َٔيسي ابِ ُِ ٠َ ٦ز َی ََ ٢وَِ ٝيطٔ َّ
ُع َوةُ بِ ُ٦
ْق ُب ا٥َّ ٜا ٔ
َِ
س بٔطٔ َش َب ّضا ُ ِ
اٜس ََلَٔ ٣ائ ْٔ ٢ي َُعل ِّی أ ِ َ
َِ ٠س ُىوز ٕ َّ
اٜث َٕف ُّٔی َوإٔذَا إٔبِ َزاصٔي َُ ٢وَِ ٝيطٔ َّ
س بٔطٔ َظاحٔبَُ ٢ِ ُٙي ِىىٔي َنّ َِس ُط َِ َحاِ َ ٤ت اٜعَّ ََلةُ َِأ َ َُ ١ِ ٠ت ُض ِ٢
اٜس ََلَٔ ٣ائ ْٔ ٢ي َُعل ِّی أَ ِش َبطُ ا٥َّ ٜا ٔ

َفٌ ُِت ٔ ٦ِ ٠اٜعَّ ََلة ٔ َٔا ََٔ ٟائ ٔ ْ ٞیَا َُ ٠ح َُّ ١س َص َذا َ٠اْ ٔ ٜک َظاح ُِٔ ا٥َّ ٜارٔ ِ ََس َِّ ٢ِ ٝوَِ ٝيطٔ َِا َِ ٜتّ َُّت إَِٔ ٜيطٔ ِ ََب َسأَنٔی بٔا َّ
ٜس ََلٔ ٣
َِ َ١َّ ٝا َ َ

ج
زریہنبرحب ،جینننبینثم،دبعازعلسی(انبایبہملس)،دبعاہللنبلضف،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیمےناےنپلپوکمیطحںیمداھکیافررقشیھجمےسریمےرعماج
رپ اجےن ےک ابرے ںیم وساؽ رک رےہ ےھت وت رقشی ےن ھجم ےس تیب ادقملس یک دنچ ایسی زیچفں ےک ابرے ںیم وپاھچ پ  وک ںیم
دفرسیامہزیچفںںیموغشمتیلےکابثعوفحمظہنرھکاکساھت،ےھجماساکاانتزایدہاوسفسوہاہکاانتاسےسےلہپیھبکہنوہااھتاس
ےکدعباہللاعتیل ےن تیب ادقملس ےکدرایمؿرپدے ااھٹرکریمےاسےنمرکدایںیم ےناےسدھکی رکسج ےکابرے ںیموساؽ
رکےت فہ اںیہن التب داتی افر ںیم ےن اےنپ لپ وک اایبنء ہیلع االسلؾ یک ا ک امجتع ںیم داھکی افر رضحت ومٰیس وک ڑھکے وہےئ امنز
ڑپےتھداھکیوگایہکفہےھٹگوہےئمسجافررگنھگایےلابولںفاےللدیمںیوگایہکفہہلیبقونشءےکا کلدیمںیافررضحتٰیسیع
نب رممی وک ڑھکے وہےئ امنز ڑپےتھداھکی وتولوگں ںیم بس ےس زایدہ اؿ ےس ہاشہب رعفہ نب وعسمدیفقث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںی
افررضحتاربامیہوکڑھکےوہےئامنزڑپےتھداھکیولوگںںیمےسےسزایدہاؿےکہاشہباہمترےاصبحںیاسےکدعبامنز
اکفتقلایوتںیماامؾانبرھپریمےامنزےسافرغوہےنرپا کےنہکفاےلےناہک ہکاےدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملس ہامکلدارفن 

منہجےہاسرپالسؾےئجیکںیماسیکرطػوتمہجوہاوتےلہپاسےنےھجمالسؾایک۔
ج
رافی  :زریہ نب رحب ،جینن نب ینثم ،دبعازعلسی (انب ایب ہملس) ،دبعاہلل نب لضف ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دسرہایہتنملاکایبؿ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
دسرہایہتنملاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 431

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ٠ ،اٜک بٍ٠ ٦و ،ٟاب١٤ ٦يْ ،زہيْ بِ ٦حب ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،زبيْ ب ٦وسی ،ـٝحہ
بَّ٠ ٦صٓ٠ ،زہ ،وبساهَّلل حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َجٔ١ي ّىا َو ِ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َح َّسثَ َ٥ا َ٠اُ ٔ ٜ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ک بِ َُ ٍِ ٠ٔ ٦و ٕ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ک بِ َُ ٍِ ٠ٔ ٦و َٕ ٟو ِ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔبِ َٔ ٦وس ٓ ٕ
ٔی َو ِ ٦ـَ َِ ٝح َة
َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َوأَ َِّٜا ُل ُض َِ ٠ُ ٢ت َٕارٔبَ ْة َٔا َ ٟابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َ٠اُ ٔ ٜ

َس َی ب ٔ َز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاُ ِ ٤ته ٔ َی بٔطٔ إلٔ َی َ ِٔس َرة ٔ ا َِ ٥ِ ١ُ ٜت َهی َوه ٔ َی فٔی َّ
ِ
اٜس َ١ا ٔ
َو َِّ ٠ُ ٦ز َة َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َٔا َ١َّ َٜ ٟا أ ُ ِ ٔ
َّ
ؿ َِ ُي ِٕ َب ُؾ َٔ ٥ِ ٠ضا َوإَِٔ ٜي َضا یَ َِ ٥تهٔی َ٠ا یُ ِض َب ُق بٔطٔ َِٔ ِ ٦ِ ٠ؤ ٔ َضا َِ ُي ِٕ َب ُؾ َٔ ٥ِ ٠ضا َٔا َٟ
اٜساز ٔ ََةٔ إَِٔ ٜي َضا یَ َِ ٥تهٔی َ٠ا ي ُِى َز ُد بٔطٔ ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِر ٔ
إٔذِ َي ٍِ َشي ِّ
َف ْاط َٔ ٦ِ ٠ذصَِٕ َٔا ََِ ٟأ ُ ِو ٔف َی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝثَ ََلثّا أ ُ ِو ٔف َی اٜعَّ ََ ٝوا ٔ
ت
اٜس ِس َر َة َ٠ا َي ٍِ َشي َٔا ََ َ ٟ
ُ
ات
َُّش ِک بٔاهَّللٔ ٔ ٦ِ ٠أ ُ َّ٠تٔطٔ َش ِيئّا ا ِِٕ ١ُ ٜحٔ َُ ١
َُف  ٢َِ ٜ ٦ِ ١َ ٔ ٜي ِ ٔ
ُقة ٔ َوٌ ٔ َ
ا َِ ٜد َِ ١س َوأ ِو ٔف َی َخ َوات َٔيَ َُ ٢ورة ٔا َِ ٜب َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،امکلنبوغمؽ،انبریمن،زریہنبرحب،دبعاہللنبریمن،زریبنبدعی،ہحلطنبرصمػ،رمہ،دبعاہلل
رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکبجروسؽ اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرعماجےک ےئریسرکایئیئگوتلپیلص
اہللہیلعفل ہفملسوکدسرۃایہتنملکتےلاجایایگوجہکےٹھچلامسؿںیمفاعقےہزنیم ےسافرپڑچےنھفایلزیچ افرافرپےسےچینلین

تع ْ ث
تع ْ ث
َ
ش
ش
َ
ل
فایل زیچ اہیں لرک رک اجیت ےہ رھپ اےس ےل اجای اجات ےہ اہلل ےن رفامای (ِا ْذ َ َ ی ا ّش ِ ْڈ َر َة َا ی) ہک ڈاھکن یتیل ےہ فہ زیچںی ہک وج
ڈاھکنیتیلںیرضحتدبعاہللےنرفامایینعیوسےنےکےگنتپ۔رافیےناہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکنیتزیچںیاطعیک
ںیئگ اپچن امنزںی وسرة ارقبلہ یک لرخی لںیتی افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اتم ںیم رہ ا ک اےسی لدیم وک شخب دای ایگ وج اہلل
ےکاسھتیسکوکیر کہنرکےافرریبکہانگوہںےساچبرےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،امکل نب وغمؽ ،انب ریمن ،زریہ نب رحب ،دبعاہلل نب ریمن ،زریب نب دعی ،ہحلط نب رصمػ،
رمہ،دبعاہللرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلےکرفامؿفدقلراہزن ہارخیےکینعمافریکیبنیلصاہللہیلعفل ہفلس...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿفدقلراہزن ہارخیےکینعمافریکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرعماجیکراتاےنپرباکددیاروہاےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 432

راوی  :ابوربيي ،زہزانی ،وباز ،اب ٦ووا ،٣شيبانی ،حَّضت ََٝمي ٧شيبانی ٘ہتے ہيں ٘ہ ٠يں ےن حَّضت زر ب ٦حبيض

َح َّسثَىٔي أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزانٔی َح َّسثَ َ٥ا َوبَّا ْز َوص َُو ابِ ُ ٦ا َِ ٜى َّواَ ٔ ٣ح َّسثَ َ٥ا َّ
اٜص ِي َبان ٔ ُّی َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت زٔ َّر بِ َ ٦حُب َ ِي ٕض َو ِِ َٔ ٦و ٔ ٟاهَّللٔ َوزَّ
ُّ

اب َٔ ِو ََي ِ ٔن أَ ِو أَ ِزنَی َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ابِ ُِ ٠َ ٦س ُىوز ٕ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝرأَی ٔجبِْٔی َُ َٜ ٞط َ ُّٔت ٔ٠ائَةٔ
َو َج ََِّ ٞک َ َ
اَ َٔ ٧
َج َ٥ا ٕح

اوبرعیب ،زرہاین ،ابعد ،انب وعاؾ ،ابیشین ،رضحت امیلسؿ ابیشین ےتہک ںی ہک ںیم ےن رضحت زر نب شیبح ےس اہلل ےک رفامؿ (فَکَا َؿ
س َأ ْف َأ ْد َن)ےکابرےںیموپاھچوترفامایہکھجمےسرضحتدبعاہللنبوعسمدےنرفامایہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
ب َ وقْ َ ْ ِ
َف َ
رضحتربجالیئہیلعاالسلؾوکداھکیہکاؿےکھچوسابزفںی۔

رافی  :اوبرعیب،زرہاین،ابعد،انبوعاؾ،ابیشین،رضحتامیلسؿابیشینےتہکںیہکںیمےنرضحتزرنبشیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿفدقلراہزن ہارخیےکینعمافریکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرعماجیکراتاےنپرباکددیاروہاےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 433

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حّغ بٌ ٦ياث ،شيبانی ،حَّضت وبساهَّلل

اث َو َِّ ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َحّ ُِغ بِ َُ ٌٔ ٦ي ٕ
اٜص ِي َبان ٔ ِّی َو ِ ٦ز ٕٓٔر َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َ٠َ ٟا َ٘ َذ َب ا َِ ُّ ٜؤا ُز َ٠ا َرأَی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

َٔا ََ ٟرأَی ٔجبِْٔی ََ ٞوَِ ٝيطٔ َّ
اٜس ََلُ َٜ ٣ط َ ُّٔت ٔ٠ائ َ ٔة َج َ٥ا ٕح

لْفُ ے
َ
با َووا ُد َا َرأیںیمدےنھکی ےس
اوبرکبنبایبہبیش،صفحنب ایغث،ابیشین،رضحتدبعاہللرفامےتںیہکاہللاعتیلےکرفامؿ َا َ َ
ک َ
رمادرضحتربج الیئہیلعاالسلؾوکدانھکیےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرضحتربجالیئہیلعاالسلؾوکداھکیہکاؿےکھچوسرپ
ںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،ابیشین،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿفدقلراہزن ہارخیےکینعمافریکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرعماجیکراتاےنپرباکددیاروہاےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 434

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ وبنْی ،شىبہََٝ ،مي ،٧شيبانی ،حَّضت وبساهَّلل ب٠ ٦سىوز

َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ ا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َََِ ِ َُٝ ٦مي ََّ ٧
اٜص ِي َبان ٔ ِّی َََ ٔ١ي زٔ َّر بِ َُ ٦حب َ ِي ٕض َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ

َٔا َِ َٕ َٜ ٟس َرأَی ٔ ٦ِ ٠آیَا ٔ
ت َربِّطٔ ا ِلُٙب ِ َْی َٔا ََ ٟرأَی ٔجبِْٔی َ ٞفٔی ُظ َورتٔطٔ َٜطُ َ ُّٔت ٔ٠ائ َ ٔة َج َ٥ا ٕح

لب ِ
ت َر ّیِ ی ِة الْ ُکبْی َردی) ینعی لپ
دیبع اہلل نب اعمذ عبیبردی ،ہبعش ،امیلسؿ ،ابیشین ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد رفامےت ںی (ل َ ََ ْڈ َر َأی ْ
نِم َ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےن اےنپربیکڑبیاشناینںدںیھکیاسدےنھکی ےسرماد ہ ےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرضحت

ربجالیئہیلعاالسلؾوکاؿیکالصوصرتںیمداھکیہکاؿےکھچوسابزفںی۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذعبیبردی،ہبعش،امیلسؿ،ابیشین،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿفدقلراہزن ہارخیےکینعمافریکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرعماجیکراتاےنپرباکددیاروہاےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 435

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ولی ب٠ ٦سہز ،وبساٝ١ٜک ،وفاء ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

ِخی َٔا َٟ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َو َِ ٦و ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک َو َِ ٦و َفا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِ َو ِ ٦أَب ٔی ص َُزیِ َز َة َو َِ َٕ ٜس َرآ ُظ َ٤زِ َّ ٜة أ ُ ِ َ
َرأَی ٔجبِْٔی َٞ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،دبعاکلمل ،اطعء ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ( َفل َ ََ ْڈ َرل ُـ
جی)ےکابرےںیمرفامایہکلپیلصاہللہیلع فل ہفملسےنرضحتربجالیئہیلعاالسلؾوکداھکی۔
َ ْ دیلَ ًة ُأ ْ َد
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دبعاکلمل،اطعء،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿفدقلراہزن ہارخیےکینعمافریکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرعماجیکراتاےنپرباکددیاروہاےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 436

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حّغ ،وبساٝ١ٜک ،وفاء ،اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َحّ ِْغ َو َِ ٦و ِبسٔ ا َِ ٚٔ ٔ ٝ١َ ٜو َِ ٦و َف ٕ
س َٔا ََ ٟرآ ُظ بٔ َِٕٝبٔطٔ
اء َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،صفح ،دبعاکلمل ،اطعء ،انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںی ہک یبن یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن اہلل اعتیلوک
اےنپدؽےسداھکی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفح،دبعاکلمل،اطعء،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿفدقلراہزن ہارخیےکینعمافریکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرعماجیکراتاےنپرباکددیاروہاےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 437

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حّغ ،وبساٝ١ٜک ،وفاء ،اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ََىٔي ٕس الِ َ َش ُّخ َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦و٘ ٔ ٕ
يي َٔا َ ٟالِ َ َش ُّخ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو ِ ٦زٔ َیاز ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

ِخی َٔا ََ ٟرآ ُظ
بِ ٔ ٦ا ُِ ٜح َعي ِ ٔن أَبٔی َج ِض ََ ١ة َو ِ ٦أَبٔی ا َِ ٜىاَ ٔ ٜي ٔة َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س َٔا َ٠َ ٟا َ٘ َذ َب ا َِ ُّ ٜؤازُ َ٠ا َرأَی َو َِ َٕ ٜس َرآ ُظ َ٤زِ َّ ٜة أ ُ ِ َ
بٔ ُّ َؤازٔظ ٔ ََّ ٠ز َتي ِ ٔن
ے
بالْفُ َووا ُد َا َر َأی
اوبرکبنبایبہبیش،صفح،دبعاکلمل،اطعء،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکاہللاعتیلےکرفامؿ َ(ا َ َ
ک َ

جی)ےسرماد ہےہہکاہللزعفلجےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسےناہللاعتیلوکاےنپدؽںیمدفرمہبتداھکی۔
َفل َ ََ ْڈ َرل ُـ َ ْ دیلَ ًة ُأ ْ َد
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفح،دبعاکلمل،اطعء،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿفدقلراہزن ہارخیےکینعمافریکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرعماجیکراتاےنپرباکددیاروہاےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 438

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَىيس اشخ ،و٘يي ،او١ض ،زیاز ب ٦حعين ،ابی جہ١ہ ،ابوواٜيہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َحّ ُِغ بِ َُ ٌٔ ٦ي ٕ
اث َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َج ِض ََ ١ة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبدیعساجش،فعیک،اشمع،زایدنبنیصح،ایبجیہمہ،اوباعہیلےسرفاتیےہہکمہےسرضحتاوبجیہمہےنایسدنس
ےکاسھترفاتیلقنرفامیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبدیعساجش،فعیک،اشمع،زایدنبنیصح،ایبجیہمہ،اوباعہیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿفدقلراہزن ہارخیےکینعمافریکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرعماجیکراتاےنپرباکددیاروہاےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 439

زاوز ،شىيي ،حَّضت َ٠سوٗ ٘ہتے ہيں ٘ہ ٠يں ا ٣ا١ٜو٥٠ين حَّضت وائصہ
راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اَ١اوي ٞاب ٦ابزاہيٗ ،٢
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َّ
َسو ٕٗ َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت َُّ ٠ت ٔٙئّا و ٔ َِ ٥س َوائٔصَ َة
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦زا ُو َز َو ِ ٦اٜص ِى ٔي ِّي َو ُِ ِ ٠َ ٦

َف َی َة ُُِٔ ٝت َ٠ا صَُٔ َّ٦اَِ ٜت ََ ٦ِ ٠ز َو َ ٢أَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا
َِ َٕاَِ ٜت َیا أَبَا َوائٔصَ َة ثَ ََل ْث ََ ٦ِ ٠تک َ َّ ٢َ ٝب ٔ َواح َٔسة ٕ ُٔ ٥ِ ٠ضِ َٕ َِ َّ٦س أَ ِومَ ََ ٢ول َی اهَّللٔ ا ِِ ٔ ٜ
َفیَ َة َٔا ََ ٟو ُ٘ ُِ ٥ت َُّ ٠ت ٔٙئّا َِ َحَِ ٝس ُت َِ ُُِٕ ٝت یَا أُ َّ٣ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن أَِ٤مٔزٔیىٔي
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝرأَی َربَّ ُط َِ َٕ ِس أَ ِومَ ََ ٢ول َی اهَّللٔ ا ِِ ٔ ٜ
ِخی َِ َٕاَِ ٜت أََ٤ا أَ َّو َُ ٟص ٔذظ ٔالِ ُ َّٔ ٠ة ََأ َ َٟ
َو َِل َت ِى َحٔٝيىٔي أََ ٢َِ ٜي ُٕ ِ ٞاهَّللُ َوزَّ َو َج ََّ ٞو َِ َٕ ٜس َرآ ُظ بٔالِ ُ ُِ ٖٔ ا ِ١ُ ٜبٔي ٔن َو َِ َٕ ٜس َرآ ُظ َ٤زِ َّ ٜة أ ُ ِ َ
 ٢َِ ٜ ٞأَ َر ُظ َول َی ُظ َورتٔطٔ َّأًٜي ُخَ َٖ ٔ ٝوَِ ٝي َضا ٌَي ِ َْ صَا َتي ِ ٔن
َو ِ ٦ذََ ٔ ٜ
ک َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا ص َُو ٔجبِْٔی ُ

ازا و ٔمَ َُ ٢خ ِٕٔٝطٔ َ٠ا بَي ِ َن َّ
ا َِّ ١َ ٜز َتي ِ ٔن َرأَیِ ُتطُ َُ ٥ِ ٠ضب ٔ ّفا َّٔ ٦ِ ٠
ؿ َِ َٕاَِ ٜت أَ َو َ ٢َِ ٜت ِس َِ ١ي أَ َّ ٧اهَّللَ َي ُٕو َُِ ٟل
اٜس َ١ا ٔ
اٜس َ١ا ٔ
ِ إلٔ َی الِ َ ِر ٔ
ِ ََ ًّ
ار َوص َُو یُ ِسرٔ ُک الِ َ ِب َع َار َوص َُو َّ
اَ ٔ ٜ ٧ب ََّشٕ أَ ِ ٧یُک َ ُِّ ١َ ٝط اهَّللُ إ ٔ َِّل
تُ ِسرٔ ُ٘ ُط الِ َ ِب َع ُ
يْ ا َِ ٜدبٔيُْ أَ َو َ ٢َِ ٜت ِس َِ ١ي أَ َّ ٧اهَّللَ َي ُٕو َُ ٟو َ٠ا ک َ َ
أ ٜٝف ُ

ٔئَ ٢اَِ ٜت َو ََ ٦ِ ٠ز َو َ ٢أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی
ِ ح ٔ َح ٕ
َو ِح ّيا أَ ِو َٔ ٦ِ ٠و َرا ٔ
اب أَ ِو یُ ِز َٔ ََ ٞر َُ ّوِل َِ ُيوو َٔی بٔإٔذِٔ٤طٔ َ٠ا َيصَ ا ُِ إُٔ َّ ٤ط َول ٔ ٌّی َحْ ٙ
ک ٔ٦ِ ٠
َفیَ َة َواهَّللُ َي ُٕو ُ ٟیَا أَ ُّی َضا اَّ ٜز َُو ُ ٟبَ ِّ٠َ َِ ٝا أُِ٤ز ٔ َ ٟإَِٔ ٜي َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ٘ ٢َ ٝت ََ ٢ش ِيئّا َٔ ٔ ٘ ٦ِ ٠ت ٔ
اب اهَّللٔ َِ َٕ ِس أَ ِومَ ََ ٢ول َی اهَّللٔ ا ِِ ٔ ٜ
َف َی َة َواهَّللُ َي ُٕو ُٟ
َرب َ
ِّک َوإ ٔ َِ ٢َِ ٜ ٧تّ َِى ِ١ََ ِ ٞا بَ ََّ ٍِ ٝت ر ََٔا ََ ٜت ُط َٔاَِ ٜت َو ََ ٦ِ ٠ز َو َ ٢أَُ َّ ٤ط یُ ِدبُْٔ ب ٔ َ١ا َیُٙو ُ ٧فٔی ٌَ ٕس َِ َٕ ِس أَ ِومَ ََ ٢ول َی اهَّللٔ ا ِِ ٔ ٜ

ُٔ َِِ ٞل َي ِى َ ٦ِ ٠َ ٢ُ ٝفٔی َّ
اٜس ََ ١وا ٔ
ؿ ا ِِ ٍَ ٜي َِ إ ٔ َِّل اهَّللُ
ت َوالِ َ ِر ٔ

زریہنبرحب،اامسلیعانباربامیہ،دافٗد،یبعش،رضحتقورفؼےتہکںیہکںیماؾاوملنینمرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےک
اپس ہیکت اگلےئ اھٹیب اھت اوہنں ےن رفامای اے اوباعدص  ( ہ ایکن تینک ےہ) نیت ابںیت ایسی ںیہک ارگ وکیئ اؿ اک اقلئ وہ اجےئ وت اس
ےناہللرپتہبڑباوھجٹابدناھںیمےنرعضایکفہنیتابںیتوکیسنںیرضحتاعدص دصہقیریضاہللاعتیلاہنعےنرفامایا ک وت
 ہےہہکسجےنایخؽایک ہکدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسےناےنپربوکداھکیےہوتاسےناہللرپڑباوھجٹابدناھقورفؼےتہکںی
ہکںیمہیکتاگلےئاھٹیباھتںیمےن ہانسوتاھٹرکھٹیبایگںیمےنرعضایکاےاؾاوملنینمےھجمابترکےندںیافردلجیہنرکںیایک
جی) رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتیل اہنع رفامےن ںیگل ہک اس اتم ںیم بس ےس ےلہپ
اہلل ےن ںیہن رفامای ( َفل َ ََ ْڈ َرل ُـ َ ْ دیلَ ًة ُأ ْ َد
ںیمےناؿلایتےکابرے ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسوپاھچلپیلص اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاؿ لوتیںےس
رمادربجالیئہیلعاالسلؾںی ںیمےناںیہناؿیکالص وصرتںیمںیہنداھکیوساےئدف رمہبتےکسجاکاؿلوتیںںیمذرکےہ
ںیم ےن داھکی ہک فہ لامسؿ ےس ارت رےہ ےھت افر اؿ ےک نت فوتش یک ڑبایئ ےن لامسؿ ےس زنیم کت وک ریھگ راھک ےہ اس ےک دعب
هت ِرک َْال ْ یبرف ُ و َ
ف
رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفامایایکوتےنںیہن انسہکاہللاعتیلےنرفامای َ(ل ُ ْت ِر ُک ُة َْال ْ ی َب ُر َف ُ َ و ُ ْ ُ َ َ َ َ
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ث
َ ِ ٌ خ ِی
لَع َ ک ٌم) ینعی اس یک لںیھکن اےس ںیہن دھکی ںیتکس افر فہ لوھکنں اک ادراک رک اتکس ےہ افر فیہ فیطل فریبخ ےہ افر یسک
َ َائُ ِإ َّی ُة ّ
ااسنؿ ےک  ےئ  ہانمبس ںیہنہک فہ اہلل ےس ابںیت رکے رگمفیح ای رپ دے ےک ےھچیپ ےس افر دفرسیلتی  ہ ےہ ہک وج وکیئ ایخؽ
رکےہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناہللیکاتکبںیمےسھچکاپھچایلےہ وت اسےناہللرپتہبڑبااتہبؿ ابدناھاہللاعتیل
وُسؽ َی یل ّ ِ ْع َا ُأ ْ دی َِؽ ِإ َ
ن َف ِإ ْؿمَلْتَفْعَلْ فَمَا َی یلَّع ْ َت ِر َسل َ َب ُة)اےروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسوجلپیلص
َ ْ
نِم َر ّ ِ َی
(ب َأ ُّ َيارلَّ ُ
ےنرفامای َ
ْ َ
اہللہیلعفل ہفملسرپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکربیکرطػےسارتاےہاسیکغیلبتےئجیکارگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسااسی
ہن رکںی ےگ وت لپ قح راستل ادا ہن رکںی ےگ افر رسیتی ابت  ہ ہک وج لدیم  ہ ےہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لدنئہ
وہےنفایلابوتںوکاجےتنےھتوتاسےناہللاعتیلرپتہبڑباوھجٹابدناھافراہللرفاماتےہہکاےدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسرفامد ےئجہکلامسونںافرزونیمںںیماہللےکوساوکیئبیغیکابںیتںیہناجاتن۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعانباربامیہ،دافٗد،یبعش،رضحتقورفؼےتہکںیہکںیماؾاوملنینمرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلےکرفامؿفدقلراہزن ہارخیےکینعمافریکیبنیلصاہللہیلعفل ہفلس...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿفدقلراہزن ہارخیےکینعمافریکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرعماجیکراتاےنپرباکددیاروہاےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 440

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜوہاب ،زاُز

ا٧
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜو َّص ٔ
اب َح َّسثَ َ٥ا َزا ُوزُ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ ابِ ُٔ ٦و ََّ ٝي َة َو َزا َز َٔاَِ ٜت َوَِ ٜو ک َ َ
َُ ٠ح َّْ ١س َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝکَات ّٔ١ا َش ِيئّا ٔ١َّ ٠ا أُِ٤ز ٔ ََ ٟوَِ ٝيطٔ َل ََ ٙت ََ ٢ص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َوإٔذِ َت ُٕو ُٔ َّٝ ٔ ٜ ٟذی أَ ِن َى َ ٢اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َوأَ ِن َى َِ ١ت
اس َواهَّللُ أَ َح ُّٖ أَ َِ ٧ت ِدصَ ا ُظ
َوَِ ٝيطٔ أَ ِٔ ٠س ِ
ک َو َّات ٖٔ اهَّللَ َوتُ ِدف ٔی فٔی َن ِّ ٔس َ
ک َز ِو َج َ
ک َوَِ ٝي َ
ک َ٠ا اهَّللُ ُِ ٠بسٔیطٔ َو َت ِد َشي اَ ٥َّ ٜ

دمحمنبینثم،دبعاولاہب،داؤدےنایسدنسےکاسھتانبہیلعیکدحثییکرطحرفاتییکےہافراسںیماانتزادئےہہکارگدمحمیلص
تْع
ّللَّ عَل َ ْب ِة
اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ںیم ےس ھچک اپھچےن فاےل وہےت وج لپ رپ انزؽ وہا وت اس لتی وک اپھچےت َف ِإ ْذ َ َُ ُوؽ ل َّلِڈِق َأ َ َم ا ُ
َتح ث
ُت
َ َ َ ُّ َ َتح ث
َّ
ش
َ
مِی ِة َف ْ َ ی ّ
ّللَّ ُ ْ ی
ّللَّ َف ح ِْفی ِیتَفْش َِ
ّللأقأ ْؿ ْ َشاـُافربجلپیلصاہللہیلع
س َفا ُّ
ک َاا ُ
اتا َ
َف َأ ْ َ ْ َ
ال َ
ج َف ِ
کعَل َ ْب َ
ک َز ْف َ ی َ
ْنعَل َ ْب ِة َأمْش ِ ْ
فل ہفملساسلدیمےسرفامرےہےھتسجرپاہللےنااعنؾایکافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنیھبااعنؾایکہکاینپزفہجرہطمہ
زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک اینپ زفتیج ںیم رےنہ دے افر اہلل ےس ڈر افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ دؽ ںیم فہ ابت یھب
اپھچےئ وہےئےھتوکسجاہلللرخںیماظرہرکےنفاالاھتافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ولوگںےکنعطےسڈر رےہےھتافرڈرانوت
اہللیہےسزسافارےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہب،داؤد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلےکرفامؿفدقلراہزن ہارخیےکینعمافریکیبنیلصاہللہیلعفل ہفلس...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿفدقلراہزن ہارخیےکینعمافریکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرعماجیکراتاےنپرباکددیاروہاےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 441

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،اَ١اوي ،ٞشىييَ٠ ،سوٗ

َّ
َسو ٕٗ َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َوائٔصَ َة َص َِ ٞرأَی َُ ٠ح َّْ ١س َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َ ٞو ِ ٦اٜص ِى ٔي ِّي َو ُِ ِ ٠َ ٦

ٔیث بٕٔٔعَّ تٔطٔ َو َحس ُ
اٗ ا َِ ٜحس َ
ا ٧اهَّللٔ َِ َٕ ٜس َٔ َّ
ْ َش َىزٔی ١َ ٔ ٜا َُِٔ ٝت َو ََ َ
ٔیث َزا ُو َز أَ َت َُّ ٢وأَـ ِ َو ُٟ
َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝربَّ ُط َِ َٕاَِ ٜت َُ ِب َح َ

انبریمن،اامسلیع،یبعش،قورفؼےتہکںیہکںیمےناؾاوملنینمرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسوپاھچہکایکدمحمیلصاہللہیلع
ّللَّ لپ یک  ہ ابت نس رک ریمے رفےٹگن
فل ہ فملس ےن اےنپ رب وک داھکی ےہ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ُش ْییجَا َؿ ا ِ
ڑھکےوہےئگافررھپفاہعقاسرطحایبؿایکافرداؤدیکرفاتیزایدہوپریافریبملےہ۔

رافی  :انبریمن،اامسلیع،یبعش،قورفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿفدقلراہزن ہارخیےکینعمافریکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرعماجیکراتاےنپرباکددیاروہاےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 442

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،اَ١ىي ٞشىييَ٠ ،سوٗ

َسو ٕٗ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َ ٔ ٜىائٔصَ َة َِأ َیِ َِ َٔ ٦وٜط
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َح َّسثَ َ٥ا َز َ ٔ
َکیَّا ُِ َو ِ ٦ابِ ٔ ٦أَ ِش َو ًَ َو َِ ٦وا ٔ٠ز ٕ َو ُِ ِ ٠َ ٦
ا٧
اب َٔ ِو ََي ِ ٔن أَ ِو أَ ِزنَی َِأ َ ِووَی إلٔ َی َو ِب ٔسظ ٔ َ٠ا أَ ِووَی َٔاَِ ٜت إٔ١َ َّ ٤ا ذ َ
َاک ٔجب ِْٔی ُ
َ ٞظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ث ُ ََّ ٢زَ٤ا َِ َت َسلَّی َِک َ َ
اَ َٔ ٧
یَأِت ٔيطٔ فٔی ُظ َورة ٔاِّ ٜز َجا َٔ ٟوإَّٔ٤طُ أَ َتا ُظ فٔی َص ٔذظ ٔا ِ١َ ٜزَّة ٔفٔی ُظ َورتٔطٔ َّأًٜي ه ٔ َی ُظ َورتُ ُط ِ ََس َّس أ ُ ُِ َٖ َّ
ِ
اٜس َ١ا ٔ
انب ریمن ،اامسلیع یبعش ،قورفؼ ےتہک ںی ہک ںیم ےن اؾ اوملنینم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رعض ایک ہک اہلل اعتیل ےک
ث
ُ
َ
َ
َ
فّ
َ
َ
َ
َ
س َأ ْف َأ ْدن َفَْ ْف َح ِإّل َ ْ ی
ف
َ
َ
عِ ِـ َا َأ ْف َح) رھپ زند ک وہےئ ربجالیئ افر دمحم یلص
ف
ؿ
ا
ک
ّل
ب
د
(م
ّ
َ
َ
ب َ وقْ َ ْ ِ
اس رفامؿ اک ایک بلطم ےہ َ َ
َ
اہللہیلعفل ہفملسےکرقبیوہےئگافردفامکونںایاسےکیھبرقبیاکافہلصرہایگاےکسدعباہللےناےنپدنبہیکرطػفیحیکوج
یھبیک،رضحتاعدص رفامیتںیہکاسےسرم ادرضحتربجالیئہیلعاالسلؾںیفہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسرمدفںیک
وصرتںیملےتےھتافراسرمہبتاینپالصوصرتںیملےئںیسجےسلامسؿاکاسراانکرہرھبایگ۔
رافی  :انبریمن،الیعمسیبعش،قورفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسرفامؿہکفہوتونرےہںیماےسےسیکدھکیاتکسہ...

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسرفامؿہکفہوتونرےہںیماےسےسیکدھکیاتکسوہںافراسرفامؿہکںیمےنا کونرداھکیےہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 443

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،یزیس ب ٦ابزاہئ ،٢تازہ ،وبساهَّلل ب ٦شٕيٖ ،حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

يٖ َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َٔا َٟ
یس بِ ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ َٔ ٦تا َز َة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ک َٔا َُْ ٤ ٟور أَنَّی أَ َرا ُظ
ََأ َ ُِ ٜت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝص َِ ٞرأَیِ َت َربَّ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،سیدی نب اربامیہ ،اتقدہ ،دبعاہلل نب قیقش ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ ہک ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ رب وک داھکی ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
رفامایفہوتونرےہںیماسوکےسیکدھکیاتکسوہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،سیدینباربامیہ،اتقدہ،دبعاہللنبقیقش،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسرفامؿہکفہوتونرےہںیماےسےسیکدھکیاتکسوہںافراسرفامؿہکںیمےنا کونرداھکیےہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 444

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار٠ ،ىاذ ب ٦ہصا ،٣ححاد ،ب ٦شاُع ،وّا ٧ب٠ ٦سٔ ،٢ٝتازہ ،وبساهَّلل ب ٦شٕيٖ ،ابوذر رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَ َ٥ا أَبٔی ح و َح َّسثَىٔي َححَّا ُد بِ َُّ ٦
اُع َح َّسثَ َ٥ا َو َّّا ُ ٧بِ ُِ ٠ُ ٦س٢ٕ ٔ ٝ
اٜص ٔ ٔ
يٖ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت ٔلَبٔی ذ ٓ َٕر َِ ٜو َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َح َّسثَ َ٥ا َص َّْ ١اَ ٔ ٣لَکص َُ١ا َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ

ک َٔا َ ٟأَبُو ذ ٓ َٕر َٔ ِس ََأ َ ُِ ٜت َِ َٕا ََ ٟرأَیِ ُت ُّ ٤ورا
ََ ٜسأ َ ُِ ٜت ُط َِ َٕا ََ ٟو ِ ٦أَ ِّی َش ِي ٕئ ُ٘ َِ ٥ت َت ِسأَُ ُٜط َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت أَ َِأَُ ُٜط َص َِ ٞرأَیِ َت َربَّ َ
دمحم نب اشبر ،اعمذ نب اشہؾ ،اجحج ،نب اشرع ،افعؿ نب ملسم ،اتقدہ ،دبعاہلل نب قیقش ،اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک ںیم ےن
رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک مت سک ابت ےک ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےس وپھچ رےہ وہ اوہنں
ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ ےہ ہک ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ رب وک داھکی ےہ وت
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیمےنا کونرداھکیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اعمذنباشہؾ،اجحج،نباشرع،افعؿنبملسم،اتقدہ،دبعاہللنبقیقش،اوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسرفامؿہکاہللوساتںیہنافراسرفامؿککہاساک...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسرفامؿہکاہللوساتںیہنافراسرفامؿککہاساکاجحبونرےہارگفہاےسوھکؽدےوتاسےکرہچےیکاعشںیعاہجںکتاسیکاگنہ
یتچنہپےہاینپولخمؼوکالجڈاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 445

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،و١زو ب٠ ٦زہ ،ابووبيسہ ،ابو٠وسي ،وبساهَّلل ب ٦شٕيٖ حَّضت
ابو٠وسي

َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة َو ِ ٦أَبٔی ُوب َ ِي َس َة َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
وسي َٔا ََ َٔ ٟأ ِ ٣ي َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َد ِٔ ١س کَ١َ ٔ ٝا ٕ
ت َِ َٕا َ ٟإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َوزَّ َو َج َِّ ٞلَ َی َُ ٥اَ ٣و َِل یَ َِ ٥بغٔی َٜطُ أَ ِ٧
َُ ٠
 ٞاَ ٥َّ ٜضارٔ َٔ ِب ََ ٞو ََّ ٞٔ ١
َّ ٞ
ور َوفٔی
اِ ٜٝي ٔ ٞح ٔ َحاب ُ ُط اُ ٥ُّ ٜ
اِ ٜٝي ِٔ َٔ ٞب ََ ٞو َ ٞٔ ١اَ ٥َّ ٜضارٔ َو َو َُ ١
یَ ََ ٥ا ٣یَ ِدّ ُٔؾ ا ِِ ٔ ٕٜس َق َویَ ِز َِ ُى ُط یُ ِز َِ ُي إَِٔ ٜيطٔ َو َُ ١
َّص ُظ َٔ ٦ِ ٠خ ِٕٔٝطٔ َوفٔی رٔ َوایَ ٔة أَبٔی بَ ِْکٕ َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض
ِح َٔ ِت َُبُ َح ُ
رٔ َوا َی ٔة أَبٔی بَ ِْکٕ اُ ٥َّ ٜ
ار َِ ٜو َ٘صَ َّ ُط َلَ ِ َ
ات َو ِجضٔطٔ َ٠ا اَ ِ ٤ت َهی إَِٔ ٜيطٔ َب َ ُ

َوَ ٢َِ ٜي ُٕ َِ ٞح َّسث َ َ٥ا

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،رمعف نب رمہ ،اوبدیبعہ ،اوبومیس ،دبعاہلل نب قیقش رضحت اوبومیس رفامےت ںی ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنمہںیمڑھکےوہرک اپچنابںیترفامںیئہکاہللوساتںیہنافرہنیہ وساناسیکاشؿےہزیماؿ
اامعؽوکاکھجاتافردنلبرکاتےہاسیکرطػراتاکلدؿےکلےسےلہپافردؿاکلراتےکلےسےلہپدنلبایکاجاتےہ
افر اس اک اجحب ونر ےہ افر اوبرکب یک رفاتی ںیم ےہ ہک اس اک اجحب لگ ےہ ارگ فہ اےس وھکؽ دے وت اس ےک رہچے یک اعشںیع
اہجںکتاسیکاگنںییتچنہپںیولخمؼوکالجدںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،رمعفنبرمہ،اوبدیبعہ،اوبومیس،دبعاہللنبقیقشرضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسرفامؿہکاہللوساتںیہنافراسرفامؿککہاساکاجحبونرےہارگفہاےسوھکؽدےوتاسےکرہچےیکاعشںیعاہجںکتاسیکاگنہ
یتچنہپےہاینپولخمؼوکالجڈاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 446

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز ،او١ض حَّضت او١ض

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َٔا ََ َٔ ٟأ ِ ٣ي َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
بٔأ َ ِربَ ٔي کَ١َ ٔ ٝا ٕ
َک َٔ ٦ِ ٠خ ِٕٔٝطٔ َو َٔا َ ٟح ٔ َحاب ُ ُط ا٥ُّ ٜو ُر
ََک بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ أَبٔی َُ ٠ىاؤیَ َة َو ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ
ت ث ُ َّ ٢ذ َ َ
ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشمعرضحتاشمعےس ہرفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہرگماسںیماچرابوتںاکذرکےہافرولخمؼ
اکذرکںیہنافررفامایاساکاجحبونرےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشمعرضحتاشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسرفامؿہکاہللوساتںیہنافراسرفامؿککہاساکاجحبونرےہ ارگفہاےسوھکؽدےوتاسےکرہچےیکاعشںیعاہجںکتاسیکاگنہ
یتچنہپےہاینپولخمؼوکالجڈاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 447

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،و١زو ب٠ ٦زہ ،ابووبيسہ ،حَّضت ابو٠وسي

َف َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة َو ِ ٦أَبٔی ُوب َ ِي َس َة
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
وسي َٔا ََ َٔ ٟأ ِ ٣ي َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔأ َ ِربَ ٕي إ ٔ َّ ٧اهَّللَ َِل یَ َُ ٥اَ ٣و َِل َی َِ ٥بغٔی َُ ٜط أَ ِ ٧یَ ََ ٥اَ ٣یزِ َِ ُي ا ِِ ٔ ٕٜس َق
َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠
َّ ٞ
 ٞاَ ٥َّ ٜضارٔ ب ٔ َّ
اِ ٜٝي ٔ ٞبٔاَ ٥َّ ٜضارٔ
اِ ٜٝي َٔ ٞو َو َُ ١
َویَ ِدّ ُٔؽ ُط َویُ ِز َِ ُي إَِٔ ٜيطٔ َو َُ ١
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہ،اوبدیبعہ ،رضحتاوبومیسےتہکںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
مہںیمڑھکےوہرکاچرابںیتاراشدرفامںیئہکاہللاعتیلوساتںیہنافرہنیہوساناسیکاشؿےکالقئےہاہللاعتیلزیماؿاامعؽ وک
افاچناچینرکاتےہدؿےکاامعؽراتافرراتےکاامعؽدؿوکاسےکاسےنمشیپےئکاجےتںی۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہ،اوبدیبعہ،رضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لرختںیمومونمںےک ےئاہللاحبسہنفاعتیلےکددیارےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
لرختںیمومونمںےک ےئاہللاحبسہنفاعتیلےکددیارےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 448

راوی  :نَّص ب ٦ولی جہؽِم ،ابوٌسا٠ ،٧س١عی ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبساٜىزیز ب ٦وبساٜع١س ،ابوٌسا ،٧ابوو١زا ،٧جونی،

ابوبْک ب ٦وبساهَّلل بٔ ٦يس

ا ٧ا ِِ ١َ ٜس َ١عٔی َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢جٔ١ي ّىا َو َِ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اٜعَّ َٔ ١س َو َّ
اُِ ّٜٝن
ِم َوأَبُو ٌ ََّس َ
َح َّسثَ َ٥ا َن ِ ُ
َّص بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا َِ ٜح ِض َؽ ٔ ُّ
ُّ

ْک بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ َٔ ٦ي ٕس َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
ا ٧ا َِ ٜح ِون ٔ ُّی َو ِ ٦أَبٔی بَ ِ ٔ
أَ ٧ا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو ِب ٔس اٜعَّ َٔ ١س َح َّسثَ َ٥ا أَبُو و َِٔ ١ز َ
ٔلَبٔی ٌ ََّس َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟج ََّ ٥تا َّٔٔ ِ ٦ِ ٠ٔ ٧ؽ ٕة آَ ٔ ٤ي ُت ُض َ١ا َو َ٠ا ِ ٔيض ٔ َ١ا َو َج ََّ ٥تا َٔ ٦ِ ٠ٔ ٧ذصَِٕ آَ ٔ ٤ي ُت ُض َ١ا َو َ٠ا ِ ٔيض ٔ َ١ا َو َ٠ا بَي ِ َن ا ِِ َٕ ٜؤ ٣

ِ َول َی َو ِجضٔطٔ فٔی َج َّ٥ةٔ َو ِس ٕ٧
َوبَي ِ َن أَ ِ ٧یَ ُِ ٥مزُوا إلٔ َی َربِّض ٔ ِ ٢إ ٔ َِّل رٔ َزا ُِ ا ِل ٔٙبِْٔیَا ٔ

ج یہض
مش
رصن نب یلع می ،اوباسغؿ ،معی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعازعلسی نب دبعادمصل ،اوباسغؿ ،اوبرمعاؿ ،وجین ،اوبرکب نب دبعاہلل نب
سیقےسرفاتیرکےتںیہکدفںیتنجوتاچدنییکوہںیگافردفونںےکربنتافراؿںیموجھچکوہاگفہیھباچدنیاکوہاگافرایس
رطحدفںیتنجوسےنیکوہںیگاؿدفونںےکربنتافراؿںیموجھچکوہاگفہوسےناکوہاگافرالہتنجےکافراہللاعتیلےکددیار
ےکدرایمؿیرباییئیکاچدروہیگوجتنجِدعؿںیماہللےکرہچےرپوہیگ۔
ج یہض
مش
رافی  :رصن نب یلع می ،اوباسغؿ ،معی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعازعلسی نب دبعادمصل ،اوباسغؿ ،اوبرمعاؿ ،وجین ،اوبرکب نب
دبعاہللنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
لرختںیمومونمںےک ےئاہللاحبسہنفاعتیلےکددیارےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 449

راوی  :وبيساهَّلل ب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب٠ ٦يَسہ ،وبساٜزح ٦١ب٠ ٦ہسی ،ح١از ب١َٝ ٦ہ ،ثابت ب٥انی ،وبساٜزح٦١
ب ٦ابی ٜيلی حَّضت ظہيِ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َس َة َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َو ِب ُس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت ا ِٜب ُ َ٥ان ٔ ِّی َو َِ ٦و ِبسٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٠َ ٦ي َ َ
 ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة ا َِ ٜح ََّ ٥ة َٔا ََ ٟي ُٕو ُ ٟاهَّللُ
اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبٔی َِ ٜيل َی َو ُِ ٦ظ َض ِيِٕ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا َز َخ َ ٞأَصِ ُ

ْ
وَ ٧ش ِيئّا أَزٔی ُس ُ٘ ََِ ِ ٢ي ُٕوَ ُٜ
َت َب َار َک َو َت َىال َی تُزٔی ُس َ
و ٧أَ ٢َِ ٜتُبَي ِِّؾ ُو ُجو َص َ٥ا أَ ٢َِ ٜتُ ِسخٔ ِ٥َ ٝا ا َِ ٜح ََّ ٥ة َوتُ َِّ ٥ح َ٥ا ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ َٔا َََ ِ ٟئ ِٙص ُ
اب ِ ََ١ا أ ُ ِو ُفوا َش ِيئّا أَ َح َِّ إَِٔ ٜيض ٔ ِ ٦ِ ٠ٔ ٢ا٥َّ ٜمَ ز ٔإلٔ َی َربِّض ٔ َِ ٢وزَّ َو َج َّٞ
ا ِٔ ٜح َح َ
دیبعاہللنبرمعنبئآ رہ،دبعارلنمحنبدہمی،امحدنبہملس،اثتبانبین،دبعارلنمحنبایب ،یلرضحتبیہصریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج امتؾ تنج فاےل تنج ںیم پ ے اجںیئ ےگ وت اس فتق اہلل اعتیل اؿ
ےسرفامںیئےگہکایکمتزمدیھچکاچےتہوہفہیتنجرعضرکںیےگاےاہللایکوتےنامہرےرہچفںوکرفنشںیہنایکایکوتےنںیمہ
تنجںیمداہ ںیہنایک ایکوت ےنمہوکدفزخےساجنت ںیہندیروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایہکرھپاہللاؿےک افر
اےنپدرایمؿےسرپدےااھٹدےاگافریتنجاہللاکددیاررکںیےگوتاوکناسددیارےسزایدہوکیئزیچایپریںیہنوہیگ۔
رافی  :دیبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ئآ رہ ،دبعارلنمح نب دہمی ،امحد نب ہملس ،اثتب انبین ،دبعارلنمح نب ایب  ،یل
رضحتبیہصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
لرختںیمومونمںےک ےئاہللاحبسہنفاعتیلےکددیارےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 450

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،یزیس ب ٦ہارو ،٧ح١از ب١َٝ ٦ہ ،ظہيِ ،حَّضت ح١از ب١َٝ ٦ہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ی٦
وَ ٧و َِ ٦ح َّ١از ٔبِ َٔ ١ََ ََٝ ٦ة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َزا َز ث ُ ََّ ٢ت ََل َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة ٔ َّٝ ٔ ٜذ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ َُ ٦ص ُ
ار َ
أَ ِح َسُ٥وا ا ُِ ٜح ِسى َي َوزٔ َیا َز ْة

اوبرکبنبایبہبیش،سیدینب اہرفؿ،امحد نبہملس،بیہص ،رضحتامحد نبہملس ریضاہللاعتٰیلاہنعےسایسدنسےک اسھت ہدحثی
َ
ِي َأ ْل َش ُنووا ْ ُ ْ َ
احْل
رفاتی ےہ نکیل اس ںیم اانت زادئ ےہ ہک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ہ لتی التفت رفامیئ (ل ّلِڈ َ
َف ِز َب َدةٌ)کینولوگںےک ےئکینااجنؾافرزمدیااعنؾےہینعیددیارایہل۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امحدنبہملس،بیہص،رضحتامحدنبہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلےکددیاریکتیفیکاکایبؿ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللاعتیلےکددیاریکتیفیکاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 451

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦شہاب ،وفاء ب ٦یزیسٜ ،يثي ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یس َّ
اِ ٜٝيثٔ ِّي أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة
وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو َِ ٦و َفا ٔ
ِ بِ َٔ ٦یز ٔ َ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
اَا َٔاُٜوا َ ٔ ٜز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َص َِ َ ٤ ٞزی َربَّ َ٥ا یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
أَ ِخب َ َْ ُظ أَ َّّ َ ٤ ٧

و ٧فٔی َّ
اٜص ِٔ ١س َِ ٜي َس
و ٧فٔی ُر ُِیَ ٔة ا ِ١َ َٕ ٜز َِٔ ٜي ََ ٝة ا َِ ٜب ِسرٔ َٔاُٜوا َِل یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا ََ ٟص ُِ ٞت َؽ ُّار َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝص ُِ ٞت َؽ ُّار َ
اَ ٧ي ِىبُ ُس َش ِيئّا
اب َٔاُٜوا َِل َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا ََِ ٟإَٔ ٢ِ َُّٙ٤ت َز ِوُ َ ٤ط َ٘ َذَ ٔ ٜ
اس یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة ِ ََي ُٕو ُ ٦ِ ٠َ ٟک َ َ
ک َی ِح َُ ١ي اهَّللُ اَ ٥َّ ٜ
ُزوَ َ ٤ضا ََ َح ْ
اٜص َِ ١س َّ
اَ ٧ي ِىبُ ُس َّ
اَ ٧ي ِىبُ ُس َّ
يت
اٜف َوأٌ َ
اَ ٧ي ِىبُ ُس ا َِ ١َ َٕ ٜز ا َِ ١َ َٕ ٜز َو َیت َّب ٔ ُي َ ٦ِ ٠ک َ َ
اٜص َِ ١س َو َیتَّب ٔ ُي َ ٦ِ ٠ک َ َ
َِ َِ ٝيتَّب ٔ ِى ُط َِ َيتَّب ٔ ُي َ ٦ِ ٠ک َ َ
َّ
وََ ِ ٧ي ُٕو ُ ٟأََ٤ا
اٜف َوأٌ َ
يت َو َت ِب َقی َص ٔذظ ٔالِ ُ َُّ ٠ة ِ َٔيضا ُ٥َ ٠اِ ٔ ُٕو َصا ِ ََيأِت ٔيض ٔ ِ ٢اهَّللُ َت َب َار َک َو َت َىال َی فٔی ُظ َورة ٌَٕي ِْ ٔ ُظ َورتٔطٔ َّأًٜي َي ِىز ٔ ُِ َ
َّ ِ
ُع ِِ َ٥ا ُظ ِ ََيأِت ٔيض ٔ ِ ٢اهَّللُ َت َىال َی فٔی ُظ َورتٔطٔ
وَ ٧ن ُىوذُ بٔاهَّللٔ َٔ ٥ِ ٠
َربََُّ ِ ٢ِ ُٙي ُٕوَ ُٜ
ک َص َذا َ٠کَا٥َ ُ ٤ا َحًي َیأت ٔ َي َ٥ا َربُّ َ٥ا َِإٔذَا َجا َِ َربُّ َ٥ا َ َ
َّ
اَّٜص ُاك بَي ِ َن لَ ِض َز ِی َج َض ََِّ ٢َ ٥أ َ ُ٘و ُ ٧أََ٤ا َوأ ُ ًَّٔ٠ي أَ َّو َٟ
وََ ِ ٧ي ُٕو ُ ٟأََ٤ا َربََُّ ِ ٢ِ ُٙي ُٕوَ ُٜ
َّأًٜي َي ِىز ٔ ُِ َ
َُّض ُب ِّ َ
و ٧أََ ِ ٤ت َربُّ َ٥ا َِ َيتب ٔ ُىوَ٤طُ َوي ِ َ
َّ
اٜز َُ ٔ ٞیَ ِو َ٠ئ ٔ ٕذ َّ
َ ٞش ِو ٔک َّ
اٜس ِى َسا ٔ٧
يِ ِٔ ٠ث ُ
اٜز َُ ُ
اُ ٜٝض ََّ ٢ِ ِّٝ ََ ٢ِ ِّٝ ََ ٢وفٔی َج َض ََّ َ ٢َ ٥لَکُ ٔ ٜ
َ ٞو َز ِو َوی ُّ
َ ٦ِ ٠یُحٔيز ُ َو َِل یَ َتک َ َّ ٢ُ ٝیَ ِو َ٠ئ ٔ ٕذ إِٔل ُّ
َ ٞش ِو ٔک َّ
َص َِ ٞرأَیِت َُِّ ٢
اٜس ِى َسا ٌَٔ ٧ي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َِل َي ِى َ٠َ ٢ُ ٝا َٔ ِس ُر و ٔمَ َ ٔ١ضا إ ٔ َِّل اهَّللُ
أَ ٧اُٜوا َن َى َِ ٢یا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا ََِ ٟإَٔ َّ ٤ضا ِٔ ٠ث ُ
اٜس ِى َس َ
ِ بَي ِ َن
اس بٔأ َ ِو َ١أٜض ٔ ُِ ٥ِ ٔ١َِ ٢ض ِ ٢ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔ ٦ُ ٠بَق ٔ َی بٔ َى َٔٝ١طٔ َو ُٔ ٥ِ ٠ض ِ ٢ا َِ ١ُ ٜح َازی َحًَّي یُ ََّ ٥جی َحًَّي إ ٔ َذا ََ
َفَُ اهَّللُ ٔ ٦ِ ٠ا َِ َٕ ٜؽا ٔ
َت ِد َف ُ
ْ اَ ٥َّ ٜ
َُّش ُک بٔاهَّللٔ
اِ ٧لَ ي ِ ٔ
ْخ َد ب ٔ َز ِح َ١تٔطٔ َ ٦ِ ٠أَ َرا َز ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا٥َّ ٜارٔ أَ ََ ٠ز ا ََِ ١َ ٜلئ ٔ ََ ٙة أَ ِ ٧یُ ِ ٔ
ا ِٜى َٔباز ٔ َوأَ َرا َز أَ ِ ٧یُ ِ ٔ
ْخ ُجوا ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ َ ٦ِ ٠ک َ َ

َ
 ٞا٥َّ ٜا ُر
اٜس ُحوز ٔ َتأِک ُ ُ
َش ِيئّا ٔ ٦ِ ١َّ ٠أَ َرا َز اهَّللُ َت َىال َی أَ َِ ٧ی ِز َح َُ ١ط َٔ ٦ِ ١َّ ٠ي ُٕو َُِ ٟل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ ِ ََي ِىز ٔ ُِوُ َ ٤ض ِ ٢فٔی ا٥َّ ٜارٔ َي ِىزُِٔوُ َ ٤ض ِ ٢بٔأثَز ٔ ُّ
ِ
و ٦ِ ٠ٔ ٧ا٥َّ ٜارٔ َو َٔ ِس ا َِ ٠ت َح ُصوا َِ ُي َع ُِّ
ْخ ُج َ
اٜس ُحوز ٔ َِح ََّ ٣اهَّللُ َول َی ا٥َّ ٜارٔ أَ َِ ٧تأک ُ َ ٞأَثَ َز ُّ
ٔ ٦ِ ٠ابِ ٔ ٦آ َز َ ٣إ ٔ َِّل أَثَ َز ُّ
اٜس ُحوز ٔ َِ ُي ِ َ

ُو٥ِ ٠ٔ ٧طُ َ٘ َ١ا َت ِ٥بُ ُت ا ِٔ ٜح َّب ُة فٔی َحٔ١ي َّٔ ٞ
ِ بَي ِ َن ا ِٜى َٔباز ٔ
َفُ ُ اهَّللُ َت َىال َی ٔ ٦ِ ٠ا َِ َٕ ٜؽا ٔ
َوَِ ٝيض ٔ ِ٠َ ٢ا ُِ ا َِ ٜح َياة ٔ َِ َي ِ٥بُت َ
اٜس ِي ٔ ٞث ُ ََّ ٢ي ِ ُ

اْ ِٓ َو ِجهٔی َو ِ ٦ا٥َّ ٜارٔ َِإُٔ َّ ٤ط
آِخ أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّ٥ةٔ ُز ُخ ّوِل ا َِ ٜح ََّ ٥ة ِ ََي ُٕو ُ ٟأَ ِی َر ِّب ِ ٔ
َو َی ِب َقی َر ُج ِْٕ ٠ُ ٞب ٔ ْ ٞب ٔ َو ِجضٔطٔ َول َی ا٥َّ ٜارٔ َوص َُو ٔ ُ

ِح َٔىٔي ذَکَا ُُصَا ِ ََي ِسوُو اهَّللَ َ٠ا َشا َِ اهَّللُ أَ َِ ٧ی ِسوُ َو ُظ ث ُ ََّ ٢ي ُٕو ُ ٟاهَّللُ َت َب َار َک َو َت َىال َی َص َِ ٞو َس ِي َت إ ٔ ِ٧
َٔ ِس َٔصَ َبىٔي رٔی ُح َضا َوأَ ِ َ
َّص ُٓ اهَّللُ
ک ٌَي ِ َْ ُظ َوي ُِى ٔفی َربَّطُ ٔ ٦ِ ٠وُ ُضوز ٕ َو ََ ٠واث َٔيٖ َ٠ا َشا َِ اهَّللُ ِ ََي ِ ٔ
ک أَ َِ ٧ت ِسأ َ ٌََ ٟيَِْ ُظ ِ ََي ُٕو َُِ ٟل أَ َِأََ ُٜ
ک بٔ َ
ِ ََىُِ ٝت ذََ ٔ ٜ

اب ا َِ ٜح َّٔ ٥ة
َو ِج َض ُط َو ِ ٦ا٥َّ ٜارٔ َِإٔذَا أَٔ َِب ََ ٞول َی ا َِ ٜح َّ٥ةٔ َو َرآصَا ََ ََ ٙت َ٠ا َشا َِ اهَّللُ أَ َِ ٧ي ِسَ ُٙت ث ُ ََّ ٢ي ُٕو ُ ٟأَ ِی َر ِّب َٔ ِّس ِ٠ىٔي إلٔ َی بَ ٔ
ک یَا ابِ َ ٦آ َز َ٠َ ٣ا أٌَ َِس َر َک
ُک َویِ ََ ٝ
ک َِل َت ِسأَُٜىٔي ٌَي ِ َْ َّأ ٜذی أَ ِو َف ِيت َ
ِ ََي ُٕو ُ ٟاهَّللُ َُ ٜط أََِ ٜي َس َٔ ِس أَ ِو َف ِي َت وُ ُضو َز َک َو ََ ٠واث ٔي َٕ َ

ک أَ َِ ٧ت ِسأ َ ٌََ ٟيَِْ ُظ ِ ََي ُٕو َُِ ٟل َوؤزَّت َٔک َِ ُي ِى ٔفی َربَّ ُط
ک ذََ ٔ ٜ
ِ ََي ُٕو ُ ٟأَ ِی َر ِّب َویَ ِسوُو اهَّللَ َحًَّي َي ُٕو َُ َٜ ٟط ِ ََض َِ ٞو َس ِي َت إ ٔ ِ ٧أَ ِو َف ِي ُت َ
َفأَی َ٠ا ِ َٔيضا
اب ا َِ ٜح َّٔ ٥ة َِإٔذَا َٔ َاَ ٣ول َی بَ ٔ
َ٠ا َشا َِ اهَّللُ ٔ ٦ِ ٠وُ ُضوز ٕ َو ََ ٠واث َٔيٖ َِ ُي َٕ ِّس ُُ ٠ط إلٔ َی بَ ٔ
اب ا َِ ٜح َّٔ ٥ة ا ِنّ ََض َٕ ِت َُ ٜط ا َِ ٜح َُّ ٥ة َ َ
اَٜسورٔ ِ ََي ِسُ ُٙت َ٠ا َشا َِ اهَّللُ أَ َِ ٧ي ِسَ ُٙت ث ُ ََّ ٢ي ُٕو ُ ٟأَ ِی َر ِّب أَ ِزخٔ ِٝىٔي ا َِ ٜح ََّ ٥ة ِ ََي ُٕو ُ ٟاهَّللُ َت َب َار َک َو َت َىال َی َٜطُ
ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜدي ِْ ٔ َو ُّ ُ
َک یَا ابِ َ ٦آ َز َ٠َ ٣ا أٌَ َِس َر َک ِ ََي ُٕو ُ ٟأَ ِی َر ِّب َِل أَ ُ٘و ُ٧
ک أَ َِِ ٧ل َت ِسأ َ ٌََ ٟي ِ َْ َ٠ا أ ُ ِو ٔف َ
يت َویَِ ٝ
أََِ ٜي َس َٔ ِس أَ ِو َف ِي َت وُ ُضو َز َک َو ََ ٠واث ٔي َٕ َ
ک اهَّللُ ُٔ ٥ِ ٠ط َٔا َ ٟا ِز ُخ ِ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة َِإٔذَا
ک اهَّللُ َت َب َار َک َو َت َىال َی ُٔ ٥ِ ٠ط َِإٔذَا َؼحٔ َ
ک ِ َََل یَزَا َُ ٟی ِسوُو اهَّللَ َحًَّي َي ِؽ َح َ
أَ ِش َقی َخ َِ ٔ ٕٝ
َ
َّ َّ
ِّ
َک ُظ َٔ َ٘ ٦ِ ٠ذا َو َ٘ َذا َحًَّي إٔذَا ا ِن َٕ َف َى ِت بٔطٔ الِ َ َ٠ان ٔ ُّی َٔا َ ٟاهَّللُ
َز َخََ ٝضا َٔا َ ٟاهَّللُ َٜطُ َت َِ ٥َّ ١ط ِ ََي ِسأ َُ ٟربَّطُ َو َی َت َ١ىي َحًي إ ٔ َّ ٧اهَّللَ َُ ٜي َذ ُ
یس َوأَبُو ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ُّٔی ََ ٠ي أَبٔی ص َُزیِ َز َة ِلَ یَزُ ُّز َوَِ ٝيطٔ َٔ ٦ِ ٠حسٔیثٔطٔ َش ِيئّا َحًَّي
ک َو ِٔ ٠ثُٝطُ ََ ٠ى ُط َٔا ََ ٟو َفا ُِ بِ ُ ٦یَز ٔ َ
ک ََ ٜ
َت َىال َی ذََ ٔ ٜ
َّشةُ أَ َِ ٠ثأٜطٔ ََ ٠ى ُط َیا أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا َ ٟأَبُو
إٔذَا َح َّس َث أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٧اهَّللَ َٔا ََ ٔ ٜ ٟذَ ٔ ٜ
ک اَّ ٜز ُج َٔ ٞو ِٔ ٠ثُ ُٝط ََ ٠ى ُط َٔا َ ٟأَبُو ََىٔي ٕس َو َو َ َ
ک َو ِٔ ٠ثُ ُٝط ََ ٠ى ُط َٔا َ ٟأَبُو ََىٔي ٕس أَ ِش َض ُس أَنِّی َحّٔمِ ُت َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ک ََ ٜ
ص َُزیِ َز َة َ٠ا َحّٔمِ ُت إ ٔ َِّل َٔ ِو َُ ٜط ذََ ٔ ٜ

آِخ أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّ٥ةٔ زُ ُخ ّوِل ا َِ ٜح ََّ ٥ة
َّشةُ أَ َِ ٠ثأٜطٔ َٔا َ ٟأَبُو ص َُزیِ َز َة َوذََ ٔ ٜ
کَ ٜ
َٔ ِو َُ ٜط ذََ ٔ ٜ
ک اَّ ٜز ُج ُ
ُٔ ٞ
َک َو َو َ َ
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فہناچہےتنوہںےگافرںیہک ےگہکںیماہمتراربوہںفہوجابدںیےگےبکشوتامہراربےہرھپبساسےکاسھتوہاجںیئ
ےگافرمنہجیکتشپرپلپرصاطےسسگرںیےگروسولںےکالعفہاسدؿیسکوکابترکےنیکااجزتںیہنوہیگافرروسولںیک
ابتیھباسدؿامہللملسملس(اےاہللالسع یرھک)وہیگافرمنہجںیمدعساؿاخرداراھجڑییکرطحاسںیماکےٹنوہںےگاہلل
اعتیلےکالعفہ اؿاک ںوںوک وکیئںیہناجاتنہک ےنتکڑبے وہںےگولگ اےنپاےنپاامعؽ ںیمےکھجوہےئوہں ےگافر ضعبومنم
اےنپکیناامعؽیکفہجےسچباجںیئےگافروضعبںوکاؿےکاامعؽاکدب ہدایاجےئ اگافرضعبلپرصاطےسسگررکاجنتاپاجںیئ
ےگ اہیں کت ہک بج اہلل اعتیل اےنپ دنبفں ےک درایمؿ ہلصیف رک ےک افرغ وہ اجںیئ ےگ افر اینپ رتمح ےس دفزخ فاولں ںیم ےس
ےسجاچںیےگرفںوتںوکمکحدںیےگہکاؿوکدفزخےساکنؽدںیوہنجںےناہللےکاسھتیسکوکیر کںیہنرہھٹاایافراؿںیم
ےس سج رپاہللاانپرمحرفامںیئ افر وج َل ِإلَ َة ِإ َّلا َُّ
ّللاتہک وہاگرفےتشاےسی ولوگںوکناچہؿ ںیل ےگافراوسیں وک یھب ناچہؿ ںیل ےگہک
اےکنرہچفںرپدجسفںےکاشنؿوہںےگاہللاعتیلےندفزخیکلگرپرحاؾرکدایےہہکفہدجسہےکاشنؿوکاھکےئرھپاؿولوگں
وکےلجوہےئمسجےکاسھت اکنالاجےئ اگرھپاؿ رپلبایحتاہبایاجےئاگ سجیکفہج ےس ہولگ اسرطحرتفاتزہوہ رکاںیھٹ
ےگہکےسیجڑچیکںیمڑپاوہاداہناگڑپاتےہرھپاہللاےنپدنبفںےکدرایمؿہلصیفےسافرغوہاگوتا کصخشرہاجےئاگہکسجاک
رہچا دفزخ یک رطػ وہاگ افر فہ تنج فاولں ںیم ےس لرخی وہاگ وج تنج ںیم داہ  وہاگ فہ اہلل ےس رعض رکے اگ اے ریمے
رپفرداگرریمارہچہدفزخیکرطػےسریھپدےاسیکدبوبےسےھجمفیلکتوہیتےہافراسیکشپتےھجمالجریہےہرھپبجکت
اہللاچںیےگفہداعرکات رےہاگرھپاہللاسیکرطػوتمہجوہرکرفامںیئےگہکارگںیمےنریتا ہوساؽوپرارکدایوترھپوتافروکیئ
وساؽ وتںیہنرکے اگفہ ےہک اگہکاس ےک العفہ وکیئ وساؽلپ ےس ںیہنرکفں اگ رھپ رپف رداگراس ےساس ےکفدعہ یک یگتخپ رپ
اینپاشنمےک قبقمدہعفامیپؿںیل ےگرھپاہللاسےکرہچےوکدفزخےسریھپدںیےگافرتنجیکرطػرکدںیےگافربجفہ
تنجوکاےنپاسےنمدےھکیاگ وت بجکتاہللاچںیےگفہ اخومشرےہاگرھپےہکاگاےریمےرپفرداگر!ےھجمتنج ےکدرفازے

کتاچنہپدےوتاہللاسےسںیہکےگہکایکوتےنےھجمدہعف امیپؿںیہندایاھتہکںیماسےکالعفہافریسکزیچاکوساؽںیہنرکفںاگ
اوسفسانبلدؾوتڑبافدعہنکشےہفہرھپرعضرکےاگاےرپفرداگر…… .فہاہللےسام اتگرےہاگاہیںکتہکرپفرداگررفامںیئ
ےگ ایک ارگ ںیم ریتا  ہ وساؽ وپرارکدفں وت رھپ افر وت ھچک ںیہن امےگن اگفہےہک اگ ںیہن ریتی زعتیک مسق ،اہلل اعتیل اس ےس وج اچںی
ےگےئن فدعہیک یگتخپےک  قبقمدہعفامیپؿںیل ےگافراسوک تنجےکدرفازے رپ ڑھکارکدںیےگ بجفاہں ڑھکاوہاگوت اسری
تنجلےگرظنلےئیگوجیھباسںیمسیفنافروخایشںںیبساےسرظنلںیئیگرھپبج کتاہللاچںیےگاخومشرےہاگرھپ
ےہک اگ اے رپفرداگر ےھجم تنج ںیمداہ  رک دے وت اہلل اعتیلاس ےس رفامںیئ ےگ ہک ایک وت ےن ھجم ےس  ہ دہع فامیپؿ ںیہن ایک اھت ہک
اس ےک دعب افر یسک زیچ اک وساؽ ںیہن رکفں اگ اوسفس انب لدؾ وت  انت دوھ ےک ابز ےہ فہ ےہک اگ اے ریمے رپفرداگر ںیم یہ ریتی
ولخمؼ ںیم بس ےس زایدہ دب تخب ،فہ ایس رطح اہلل ےس ام اتگ رےہ اگ اہیں کت ہک اہلل اعتیل سنہ ڑپںی ےگ بج اہلل اعتیل وک یسنہ
لاجےئ یگ وت رفامںیئ ےگ تنج ںیم داہ  وہ اج افر بج اہلل اےس تنج ںیم داہ  رفام دںی ےگ وت اہلل اس ےس رفامںیئ ےگ ہک اینپ
انمتںیئافرلرزفںیئاظرہرکرھپاہللاعتیلاےستنجیکوتمعنںیکرطػوتمہجرفامںیئےگافرایددالںیئےگالفںزیچامگنالفںزیچ
امگن بج اسیک اسریلرزفںیئ متخ وہاجںیئ یگ وت اہللاس ےس رفامںیئ ےگہک  ہ ںیتمعن یھب ےلول افر اؿ یسیج افر ںیتمعن یھب ےل
ول۔رضحت اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےنیھباسدحثیوکرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیکدحثیےک قبقمایبؿ
ایکرصػاسابتںیماالتخػوہاہکبجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےن ہایبؿایکہکمہےن ہزیچںیدںیافراسیسیج
افریھبدںیوترضحتاوبدیعسدخ ریریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکدسانگزادئدںیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامای
ہکےھجموتیہیایدےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسرطحرفامایےہہکمہےن ہبسزیچںیدںیافراسیسیجافردںی
رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکںیموگایہداتیوہںہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایمہےن ہ
بس دںی افر اس ےس دس انگ افر زایدہ دںی رضحت اوبرہریہ رفامےت ںی ہک  ہ فہ لدیم ےہ وج بس ےس لرخ ںیم تنج ںیم داہ 
وہاگ۔
رافی  :زریہنبرحب،وقعیبنباربامیہ،انباہشب،اطعءنبسیدی،یثیل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللاعتیلےکددیاریکتیفیکاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 452

راوی  :وبساهَّلل ب ٦وبساٜزح ٦١زارمی ،ابوی١ا ،٧شىيِ ،زہزیَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،وفاء ب ٦یزیسٜ ،يثي ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََّ ٦ٔ ١
اٜسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو ا ََِ َ ٜمي ٔ ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا ُش َى ِي ِْ َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ََىٔي ُس بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ
یس َّ
اس َٔاُٜوا ٔ ٥َّ ٜٝٔي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َص َِ َ ٤ ٞزی َربَّ َ٥ا
َو َو َفا ُِ بِ َُ ٦یز ٔ َ
اِ ٜٝيثٔ ُّي أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة أَ ِخب َ َْص َُ١ا أَ َّ ٧اَ ٥َّ ٜ

َی ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َو ََا َٗ ا َِ ٜحس َ
ٔیث بِٔ ٔ١ث ِٔ ٠َ ٞىى َي َحسٔیثٔ إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس

دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبامیؿ،بیعش،زرہی،دیعسنببیسم،اطعءنبسیدی،یثیل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہ ہک احصہب ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک مہ
ایقتمےکدؿاےنپرپفرداگروکدںیھکیےگرھپاسےکدعبفیہدحثیےہوجسگریکچےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبامیؿ،بیعش،زرہی،دیعسنببیسم،اطعءنبسیدی،یثیل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللاعتیلےکددیاریکتیفیکاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 453

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ،٣اب٥٠ ٦بہ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخبَََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٟٔ
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٥ِ ٠ضا َو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧أَ ِزنَی ََ ِٕ ٠ىسٔ أَ َح ٔس ُ٘ ِ٦ِ ٠ٔ ٢
اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
ک َ٠ا َت َِ ٥َّ ١ي َت َو ِٔ ٠ث َُ ٝط ََ ٠ىطُ
ا َِ ٜح َّ٥ةٔ أَ َِ ٧ي ُٕو َُ َٜ ٟط َت ََ َِ َّ٦١ي َت َ١ىَّي َویَ َت َ١ىَّي ِ ََي ُٕو َُٜ ٟطُ َص َِ ٞت َِ ٥َّ ١ي َت ِ ََي ُٕو َُ ٟن َى ََِ ِ ٢ي ُٕو ُُ َٜ ٟط َِإ ٔ ََّ َٜ ٧

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ،انبہبنم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےن
رفامایہکتنجںیمبسےسمکدرہجاکفہیتنجوہاگسجےساہللرفامےئاگہکمتانمترکففہانمترکےاگرھپاہللاسےسرفامںیئےگایک
وتےنانمترکیلےہفہےہکاگاہںرھپاہللاسےسرفامںیئےگہکریتے ےئےہفہوجوتےنانمتیکافراسانتجافریھبےلول۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ،انبہبنم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللاعتیلےکددیاریکتیفیکاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 454

راوی َ :ویس بَ ٦ىيس ،حّغ ب٠ ٦يَسہ ،زیس ب ٦اَ ،٢ٝوفاء ب ٦يسار ،حَّضت ابوَىيس خسری

ِ بِ َٔ ٦ي َسارٕ َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس
َس َة َو َِ ٦زیِسٔ بِ ٔ ٦أَ ََِ ٢ََ ٝو َِ ٦و َفا ٔ
َح َّسثَىٔي َُ َویِ ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َحّ ُِغ بِ ُِ ٠َ ٦ي َ َ

اَا فٔی َز ََ ٦ٔ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاُٜوا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َص َِ َ ٤ ٞزی َربَّ َ٥ا َی ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ َٔا ََ ٟر َُو ُٟ
ا ِٜد ُِسر ِّٔی أَ َّّ َ ٤ ٧
و ٧فٔی ُر ُِ َی ٔة َّ
اٜص ِٔ ١س ب ٔ َّ
اب َو َص ِٞ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝن َى َِٔ ٢ا ََ ٟص ُِ ٞت َؽ ُّار َ
اٜمضٔي َْة ٔ َظ ِح ّوا َِ ٜي َس ََ ٠ى َضا ََ َح ْ

و ٧فٔی ُر ُِ َی ٔة اهَّللٔ
اب َٔاُٜوا َِل َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ٠َ ٟا ُت َؽ ُّار َ
ُت َؽ ُّار َ
و ٧فٔی ُر ُِ َی ٔة ا ِ١َ َٕ ٜز َِٔ ٜي ََ ٝة ا َِ ٜب ِسرٔ َظ ِح ّوا َِ ٜي َس ِ َٔيضا ََ َح ْ

ا ٧یَ ِو ُ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة أَ َّذ ََ ٠ُ ٧ؤ ِّذ َْ ٔ ٜ ٧يتَّب ٔ ِي ک ُ ُّ ٞأ ُ َّٕ ٠ة َ٠ا کَاِ َ ٤ت
و ٧فٔی ُر ُِ َیةٔ أَ َح ٔسص َٔ١ا إٔذَا ک َ َ
َت َب َار َک َو َت َىال َی َی ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة إ ٔ َِّل َ٘ َ١ا ُت َؽ ُّار َ
و ٧فٔی ا٥َّ ٜارٔ َحًَّي إٔذَا  ٢َِ ٜیَ ِب َٖ إ ٔ َِّل َ٦ِ ٠
اَ ٧ي ِىبُ ُس ٌَي ِ َْ اهَّللٔ َُ ِب َحاُ َ ٤ط ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِظ َ٥اَ ٔ ٣والِ َ ِن َع ٔ
اب إ ٔ َِّل َی َت َسا َٔ ُف َ
َت ِىبُ ُس ِ َََل یَ ِب َقی أَ َح ْس ک َ َ

ؤَ ٧اُٜوا ُ٘ َّ٥ا َن ِىبُ ُس وُزَیِ َز ابِ َ٦
اَ ٧ي ِىبُ ُس اهَّللَ ٔ ٦ِ ٠بَزٓ ٕ َوَِا ٔجز ٕ َوٌُبَّْ ٔأَصِ ٔ ٞا ِل َٔ ٙت ٔ
اب َِ ُي ِسع َی ا َِ ٜي ُضوزُ َِ ُي َٕا ُُ َٜ ٟض ِ٠َ ٢ا ُ٘ ِ٥ت َُِ ٢ت ِىبُ ُس َ
کَ َ
و٧
ؤَ ٧اُٜوا َو ٔف ِص َ٥ا یَا َربَّ َ٥ا َِا َِٕ ٔ َ٥ا َِ ُيصَ ا ُر إَِٔ ٜيض ٔ ِ ٢أَ َِل َتز ٔ ُز َ
اهَّللٔ َِ ُي َٕا َُ َ٘ ٟذبِت ُِ٠َ ٢ا َّات َد َذ اهَّللُ َٔ ٦ِ ٠ظاح َٔب ٕة َو َِل َو َٕ ٜس ِ ََ١اذَا َت ِب ٍُ َ
َ
و ٧فٔی ا٥َّ ٜارٔ ث ُ َّ ٢یُ ِسع َی اَ ٥َّ ٜع َاری َِ ُي َٕا ُُ َٜ ٟض ِ٠َ ٢ا ُ٘ ِ٥ت ُِ٢
اب َی ِح ٔف َُ ٢ب ِى ُؽ َضا َب ِى ّؽا َِ َي َت َسا َٔ ُف َ
َّش َ
و ٧إلٔ َی ا٥َّ ٜارٔ َ٘أَ َّ ٤ضا ََ
َِ ُي ِح َ ُ
َس ْ
ؤَ ٧اُٜوا ُ٘ َّ٥ا َن ِىبُ ُس ا ِٔ ١َ ٜسيحَ ابِ َ ٦اهَّللٔ َِ ُي َٕا ُُ َٜ ٟض َِ َ٘ ٢ذبِت ُِ٠َ ٢ا َّات َد َذ اهَّللُ َٔ ٦ِ ٠ظاح َٔب ٕة َو َِل َو َٕ ٜس َِ ُي َٕا ُُ َٜ ٟض ِ٠َ ٢اذَا
َت ِىبُ ُس َ

َ
اب َی ِح ٔف َُ ٢ب ِى ُؽ َضا
وَ ٧و ٔف ِص َ٥ا َیا َربَّ َ٥ا َِا َِٕ ٔ َ٥ا َٔا َُ َِ ٟيصَ ُ
َّش َ
ار إَِٔ ٜيض ٔ ِ ٢أَ َِل َتز ٔ ُز َ
وََ ِ ٧ي ُٕوَ ُٜ
َت ِب ٍُ َ
وُ َِ ٧ي ِح َ ُ
َس ْ
و ٧إلٔ َی َج َض ََّ٘ ٢َ ٥أَ َّ ٤ضا َ َ
اَ ٧ي ِىبُ ُس اهَّللَ َت َىال َی ٔ ٦ِ ٠بَ ٓز ٕ َوَِا ٔجز ٕأَ َتاص َُِ ٢ر ُّب ا َِ ٜىا َٔ١ٜي َن َُ ِب َحاَ٤طُ
و ٧فٔی ا٥َّ ٜارٔ َحًَّي إٔذَا  ٢َِ ٜیَ ِب َٖ إ ٔ َِّل َ ٦ِ ٠ک َ َ
َب ِى ّؽا َِ َي َت َسا َٔ ُف َ
اس
َو َت َىال َی فٔی أَ ِزنَی ُظ َورة ٕ َّٔ ٦ِ ٠أًٜي َرأَ ِو ُظ ِ َٔيضا َٔا َ١ََ ِ ٟا َت َِ ٥ت ٔمزُ َ
وَ ٧تت ِ َب ُي ک ُ ُّ ٞأ ُ َّٕ ٠ة َ٠ا کَاِ َ ٤ت َت ِىبُ ُس َٔاُٜوا یَا َربَّ َ٥ا ِ َ
َار ِٔ َ٥ا اَ ٥َّ ٜ
َّش ُک بٔاهَّللٔ َش ِيئّا ََّ ٠ز َتي ِ ٔن أَ ِو
ک َِل نُ ِ ٔ
وَ ٧ن ُىوذُ بٔاهَّللٔ َٔ ٥ِ ٠
ُِق َ٠ا ُ٘ َّ٥ا إَِٔ ٜيض ٔ َِ ٢و ٢َِ ٜنُ َعاح ِٔب ُض ََِ ِ ٢ي ُٕو ُ ٟأََ٤ا َربََُّ ِ ٢ِ ُٙي ُٕوَ ُٜ
فٔی ُّ
اٜسَ ِ ٤يا أَِ َ َ
ْ َو ََِ ٦ا ٕٗ ِ َََل
ثَ ََلثّا َحًَّي إ ٔ ََّ ٧ب ِى َؽ ُض ََِ ٜ ٢يکَا ُز أَ ِ ٧یَ ََِ ِ َِ ٔ َٕٝ ٥ي ُٕو َُ ٟص ِ ٞبَ ِي ََ ٢ِ ُٙ٥وبَ ِي َُ ٥ط آ َی ْة َِ َت ِىز ٔ ُِوُ َ ٤ط ب ٔ َضا َِ َي ُٕوَ ُٜ
وَ ٧ن َى ُِ َِ ٢يِٙصَ ُ
اِ َورٔیَ ّ
اَ ٧ي ِس ُح ُس ا ِّت َٕ ّ
اِ إ ٔ َِّل َج َى َٞ
اَ ٧ي ِس ُح ُس ِهَّلِل ٔ ٦ِ ٠ت ٔ َِٕ ٝا ٔ
اٜس ُحوز ٔ َو َِل یَ ِب َقی َ ٦ِ ٠ک َ َ
یَ ِب َقی َ ٦ِ ٠ک َ َ
ِ َن ِّ ٔسطٔ إ ٔ َِّل أَذ ٔ َ ٧اهَّللُ َُ ٜط ب ٔ ُّ
وُ ٧رُ ََُ ُض َِ ٢و َٔ ِس َت َح َّو َ ٟفٔی ُظ َورتٔطٔ َّأًٜي َرأَ ِو ُظ ِ َٔيضا أَ َّو َٟ
اهَّللُ لَ ِض َز ُظ ـ َ َب َٕ ّة َواح َٔس ّة ک ُ َّ١َ ٝا أَ َرا َز أَ َِ ٧ي ِس ُح َس َ َّ
ِخ َول َی ََّٔا ُظ ث ُ ََّ ٢ی ِز َِ ُى َ
و ٧أََ ِ ٤ت َربُّ َ٥ا ث ُ َّ ٢ي َُِّض ُب ا ِٜح ٔ َِس َول َی َج َض ََّ ٢َ ٥و َت ٔح َُّّ ٞ
وَّ ٧
اُ ٜٝض َّٔٔ ٢ِ ِّٝ ََ ٢ِ ِّٝ ََ ٢ي ََ ٞیا
اٜصَّا َو ُة َو َي ُٕوَ ُٜ
ََّ ٠زة ٕ َِ َٕا َ ٟأََ٤ا َربََُّ ِ ٢ِ ُٙي ُٕوَ ُٜ
ُ
َ

ک َتُٙو ُ ٧ب ٔ َِ ٥ح ٕس ِ َٔيضا ُش َویِ َْ ٙة ُي َٕا ََُ ٜ ٟضا َّ
اٜس ِى َسا ُ٧
يِ َو َح َس ْ
َس َٔا ََ ٟز ِح ْؾ َ٠ز ٔ َّْ ٜة ِ ٔيطٔ َخ َفاـ ُ
ٔيْ َو َ َلَکُ ٔ ٜ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َو َ٠ا ا ِٜح ٔ ِ ُ
ٓ ا َِ ٜىي ِ ٔن َوکَا ِٜب َ ِْ ٔٗ َوکَاِّ ٜزیحٔ َوک َ َّ
ْط ٔ
وط ُِ ٠ز ََ ْٞ
اب َِ َ٥ا ٕد َُ ٠س ََّ ٢ْ ٝو َِ ٠د ُس ْ
اٜفي ِْ ٔ َو َ٘أ َ َجاؤی ٔس ا َِ ٜد ِي َٔ ٞواٜزِّک َ ٔ
ِ ََي ُُّ ١ز ا ِِ ١ُ ٜؤ َٔ ُ٥٠
وِ َ َ٘ ٧

و ٦ِ ٠ٔ ٧ا٥َّ ٜارٔ ِ ََو َّأ ٜذی َن ِّ ٔسي ب ٔ َيسٔظ ٔ َ٠ا ٔ ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠أَ َح ٕس بٔأ َ َش َّس َُ ٥َ ٠
اش َس ّة
وس فٔی َ٤ارٔ َج َض ََّ ٢َ ٥حًَّي إٔذَا َخََ ٝغ ا ِِ ١ُ ٜؤ َٔ ُ٥٠
َو َُ ِٙ٠س ْ
وَ ٠َ ٧ى َ٥ا
ِ ا َِ ٜح ِّٖ ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن ِهَّلِل یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة ْٔل ٔ ِخ َوأ٤ض ٔ َِّ ٢أ ٜذ َ
ِهَّلِل فٔی ا َِتٔ ِٕ َعا ٔ
وَ ٧ربَّ َ٥ا کَاُ ٤وا َي ُعو َُ ٠
ی ٦فٔی ا٥َّ ٜارٔ َي ُٕوَ ُٜ

ُع ِِت َُِِ ٢ت َ َّ
وَ ٧خ ِّٕ ٝا َ٘ثٔي ّْا َٔ ِس أَ َخ َذ ِت ا٥َّ ٜا ُر
َُح ُُ ٣ظ َو ُرص َُِ ٢ول َی ا٥َّ ٜارٔ َِ ُي ِ ٔ
وُ َِ ٧ي َٕا ُُ َٜ ٟض ِ ٢أَ ِ ٔ
ْخ ُج َ
وَ ٧و َی ُح ُّح َ
َوي َُع َُّ ٝ
ِخ ُجوا ََ َ ٦ِ ٠
وَ ٧ربَّ َ٥ا َ٠ا بَق ٔ َی ِ َٔيضا أَ َح ْس ٔ ٦ِ ١َّ ٠أَ َِ ٠ز َت َ٥ا بٔطٔ ِ ََي ُٕو ُِ ٟار ٔج ُىوا ِ َََ ٦ِ ١و َج ِستُ ِ ٢فٔی َِٔٝبٔطٔ
إلٔ َی ن ِٔع ْٔ ََا َٔ ِيطٔ َوإلٔ َی ُر ِ٘بَت َِيطٔ ث ُ ََّ ٢ي ُٕوَ ُٜ

وَ ٧ربَّ َ٥ا َ َ ٤ ٢َِ ٜذ ِر ِ َٔيضا أَ َح ّسا ٔ ٦ِ ١َّ ٠أَ َِ ٠ز َت َ٥ا ث ُ ََّ ٢ي ُٕو ُٟ
ِخ ُجو ُظ َِ ُي ِ ٔ
ِٔ ٠ث َٕا َ ٟزٔی َ٥ارٕ َٔ ٦ِ ٠خي ِْ ٕ َِأ َ ِ ٔ
وَ ٧خ ِّٕ ٝا َ٘ثٔي ّْا ث ُ ََّ ٢ي ُٕوَ ُٜ
ْخ ُج َ
وَ ٧ربَّ َ٥ا َ َ ٤ ٢َِ ٜذ ِر
ِخ ُجو ُظ َِ ُي ِ ٔ
ِار ٔج ُىوا ِ َََ ٦ِ ١و َج ِستُ ِ ٢فٔی َِٔٝبٔطٔ ِٔ ٠ث َٕا َ ٟن ِٔع ْٔ زٔی َ٥ا ٕر َٔ ٦ِ ٠خيِْ َِٕأ َ ِ ٔ
وَ ٧خ ِّٕ ٝا َ٘ثٔي ّْا ث ُ ََّ ٢ي ُٕوَ ُٜ
ْخ ُج َ
وَ ٧خ ِّٕ ٝا َ٘ثٔي ّْا
ِخ ُجو ُظ َِ ُي ِ ٔ
ِ َٔيضا ٔ ٦ِ ١َّ ٠أَ َِ ٠ز َت َ٥ا أَ َح ّسا ث ُ ََّ ٢ي ُٕو ُِ ٟار ٔج ُىوا ِ َََ ٦ِ ١و َج ِستُ ِ ٢فٔی َِٔٝبٔطٔ ِٔ ٠ث َٕا َ ٟذ ََّرة ٕ َٔ ٦ِ ٠خيِْ َِٕأ َ ِ ٔ
ْخ ُج َ
وَ ٧ربَّ َ٥ا َ َ ٤ ٢َِ ٜذ ِر ِ َٔيضا َخي ِ ّْا َوک َ َ َ
َاْقُُا إ ٔ ِٔ ٧شئِت ُِ ٢إ ٔ َّ٧
ث ُ ََّ ٢ي ُٕوَ ُٜ
ا ٧أبُو ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ُّٔی َي ُٕو ُ ٟإ ٔ ُِ ٢َِ ٜ ٧ت َع ِّس ُٔونٔی ب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ ِ ِ َ
ک َح َس َّ ٥ة ي َُؽاؤّ َِضا َویُ ِؤ ٔ
ت ُٔ َٜ ٦ِ ٠سُ ِ ٤ط أَ ِج ّزا َوم َّٔمي ِ ََي ُٕو ُ ٟاهَّللُ َوزَّ َو َج ََّ ٞشّ ََى ِت ا ََِ ١َ ٜلئ ٔ َُ ٙة
اهَّللَ َِل َیمِ ِ ٠ٔ ٢ُ ٔ ٝث َٕا َ ٟذ ََّرة ٕ َوإ ٔ َِ ٧ت ُ
ْخ ُد َٔ ٥ِ ٠ضا َٔ ِو ّ٠ا َ ٢َِ ٜي ِى َُٝ١وا
وَ ٧وَ ٢َِ ٜی ِب َٖ إ ٔ َِّل أَ ِر َح ُ ٢اٜزَّاحٔٔ١ي َن ِ ََي ِٕب ٔ ُؾ َٔ ِب َؽ ّة ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ َِ ُي ِ ٔ
وَ ٧و َش َّ َي ا ِِ ١ُ ٜؤ َٔ ُ٥٠
َو َش َّ َي ا٥َّ ٜب ٔ ُّي َ
ْخ ُد ا ِٜحٔ َّب ُة فٔی َحٔ١ي َّٔ ٞ
اٜس ِي ٔٞ
ْخ ُج َ
و١َ َ٘ ٧ا َت ِ ُ
َخي ِ ّْا َٔ ُّق َٔ ِس َوازُوا حُ َ١ّ ١ا َِ ُي ِٕٔٝيض ٔ ِ ٢فٔی َ َ ٤ضز ٕفٔی أَِ َِواظ ٔا َِ ٜح َّٔ ٥ة ُي َٕا َُٜ ٟطُ َ َ ٤ضزُ ا َِ ٜح َياة ِٔ ََي ِ ُ

اٜص َحز ٔ َ٠ا یَُٙو ُ ٧إلٔ َی َّ
أَ َِل َت َز ِوَ َ ٤ضا َتُٙو ُ ٧إلٔ َی ا َِ ٜح َحز ٔأَ ِو إلٔ َی َّ
اٜص ِٔ ١س أ ُ َظ ِي ٔ ُ ُ
َّض َو َ٠ا یَُٙو َُ ٥ِ ٠ٔ ٧ضا إلٔ َی ِّ
اٜمَ ِّٞیُٙو ُ ٧أَبِ َي َؾ
َف َوأ َخ ِي ٔ ُ
ِ
 ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة َص ُؤ َِل ٔ
َِ َٕاُٜوا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٘أََ َّ ٤
و ٧کَاِ ُّٝ ٜؤُٜؤٔ فٔی رٔ َٔابٔض ٔ ِ ٢ا َِ ٜد َوات ٔ َُ ٢ي ِىز ٔ ُِ ُض ِ ٢أَصِ ُ
ْخ ُج َ
ک ُ٘ َِ ٥ت َتزِع َی بٔا َِ ٜباز ٔ َیةٔ َٔا َََ ِ ٟي ِ ُ
ی ٦أَ ِز َخ َُ ٝض ِ ٢اهَّللُ ا َِ ٜح ََّ ٥ة بٔ ٍَي ِْ ٔ َو ََ ٕٞ ١وُٝٔ١و ُظ َو َِل َخيِْ ٕ َٔ َّس ُ٠و ُظ ث ُ ََّ ٢ي ُٕو ُ ٟا ِز ُخُٝوا ا َِ ٜح ََّ ٥ة ِ ََ١ا َرأَیِت ُُ١و ُظ َِ ُض َو َل٢ِ ُٙ
وُ َت َٕا ُِ اهَّللٔ َّأ ٜذ َ
وَ ٧یا َربَّ َ٥ا أَ ُّی َش ِي ٕئ
وَ ٧ربَّ َ٥ا أَ ِو َف ِيت َ َ٥ا َ٠ا ُ ٢َِ ٜت ِى ٔق أَ َح ّسا ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜىا َٔ١ٜي َن ِ ََي ُٕو َُ ٟل ٢ِ ُٙو ٔ ِ٥سٔی أَِ َِؽ ُ
َ ٦ِ ٠ٔ ٞص َذا َِ َي ُٕوَ ُٜ
ِ ََي ُٕوَ ُٜ
ای ِ َََل أَ َِ َد ُق َوَِ ٝيَ ٢ِ ُٙب ِى َس ُظ أَبَ ّسا
أَِ َِؽ ُ
َ ٦ِ ٠ٔ ٞص َذا ِ ََي ُٕو ُ ٟر َٔؼ َ

وسدینبدیعس،صفحنبئآ رہ،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکھچکولوگںےن(احصہبرکاؾ
ریض اہلل اعتٰیل مہنع) روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک
ایقتمےکدؿمہ اےنپرب وکدںیھکیےگروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایاہںلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایایک
ںیہمت بج وسرج  فص ااہنلر رپ وہ اس ےک اسھت ابدؽ یھب ہن وہں اس ےک دےنھکی ںیم ںیہمت وکیئ دوشاری وہیت ےہ؟ افر بج
وچدوہںیےکاچدنیکراتلامسؿرپاچدنولجہلراوہافرابدؽیھبہنوہںوتایکاچدنوکدےنھکیںیمںیہمتوکیئدوشاریوہیتےہ؟احصہب
ریضاہللاعتٰیلمہنعےنرعضایکہکںیہناےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفملس۔وتروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایسپسج
تیفیک ےکاسھت مت داین ںیم وسرج ای اچدن وکدےتھکی وہ ایستیفیک ےکاسھت مت ایقتم ےکدؿ اہلل اعتیل وکدوھکی ےگ ایقتم ےک دؿ
ا ک اکپرےن فاال اکپرے اگ ہک فہ رگفہ اس یک ریپفی رکے سج یک ریپفی فہ داین ںیم رکات اھت اس االعؿ ےک دعب ےنتج ولگ یھب اہلل
احبسہنفاعتیل ےک وسا وتبں فریغہ وک وپےتج ےھت بسمنہج ںیم اجرگںی ےگ افر رصػفہ ولگ چباجںیئ ےگ وج ولگ رصػ اہلل یہیک
ابعدت رکےت ےھت اچےہ فہ کین وہں ای ربے افر ھچک ولگ الہ اتکب ںیم ےس یھب ابیق چب اجںیئ ےگ وج اہلل یک ابعدت رکےت ےھت
اچےہفہکین وہںایربےرھپوہیدویںوکالبرکاؿےسوپاھجاجےئاگہکمتداینںیمسکیکابعدترکےتےھتفہںیہکےگہکمہداین
ںیماہللےکےٹیبرضحتزعریہیلعاالسلؾیکابعدترکےتےھتاؿےساہکاجےئاگہکمتوھجٹےتہکوہاہللیکہنوتوکیئویبیےہافر
ہنیہوکیئاٹیب،اب متایکاچےتہوہ!فہںیہکےگاےامہرےرپفرداگرمہایپےسںیںیمہاپینالپدںیرھپاںیہنااشرےےساہکاجےئ
اگہکمتاپین یکرطػویکں ںیہناجےترھپاںیہندفزخیکرطػدالیکھ اجےئاگ فہ منہجرساباپین یکہگجیک رطحداھکیئ دےیگ
رھپفہمنہجںیماجڑپںیےگرھپاصن ریوکالبایاجےئاگافراؿےسوپاھچاجےئاگہکمتداینںیمسکیکابعدترکےتےھتفہںیہک ےگ
ہک مہ اہلل ےک ےٹیب رضحت حیسمہیلع االسلؾ یک ابعدت رکےت ےھت رھپ اؿ ےس اہک اجےئ ئاھہک مت وھجٹ ےتہک وہ اہلل اعتیل یک ہن وت وکیئ
ویبیےہافرہناساکوکیئاٹیبےہرھپ اؿےساہکاجےئاگابمتایکاچےتہوہ!فہںیہکےگہکمہتہبایپےسںیںیمہاپینالپدایؿےس
ااشرےےساہکاجےئاگمتاپینیکرطػویکںںیہناجےترھپاںیہندفزخیکرطػ دالیکھاجےئاگفہدفزخںیہنرسابیکرطح

داھکیئدےاگرھپفہدفزخںیماجرگںیےگاہیںکتہک فہولگچباجںیئےگوجداینںیمرصػاہللیکابعدترکےتےھتاچےہفہ
کین وہں ای ربے رھپ اؿ ےک اپس اہلل اعتیل ا ک ایسی وعرت ںیجیھب ےگ سج وعرت وک فہ داین ںیم یسک ہن یسک فہج ےس ناچہےتن وہں
ےگداینںیماؿوکداھکیوہاگتیثیحبولخمؼےکہنہکوبعمدےک۔رھپاہللاعتیلرفامںیئےگہکابمتسکزیچاکااظتنررکےتوہرہرگفہ
اےنپ وبعمد (داین ںیم سج سج یک ابعدت ای سج سج یک ریپفی رکےت ےھت) ےک اسھت الچ ایگ ےہ فہ رعض رکںی ےگ اے امہرے
رپفرداگر مہ داین ںیم اؿ ولوگں ےس دحیلعہ رےہ احالہکن مہ اؿ ےک بس ےس زایدہ اتحمج ےھت افر مہ اؿ ولوگں ےک اسھت یھب ںیہن
رےہاسوعرتےسلفازلےئیگہکںیماہمتراربوہںفہںیہکےگہکمہمتےساہللیکانپہںیملےتںیمہاہللےکاسھتیسکوک
یر کںیہنرکےتفہدفاینیترمہبتںیہکےگاہیںکتہکاؿےکدؽڈاگمگےنںیگلےگرھپاہللاعتیلرفامںیئےگایکاہمترےاپس
وکیئ ایسی اشنین ےہ سج ےس اےنپ اہلل وک ناچہؿ ول فہ ںیہک ےگ اہں رھپ اہلل اعتیل اینپ ڈنپیل فشکنم رفامںیئ ےگ اس رظنم وک دھکی رک وج
لدیم یھب داین ںیم رصػ اہلل ےک وخػ افر اس یک راض ےک  ےئ دجسہ رکات اھت اےس دجسہ رکےن یک ااجزت دی اجےئ یگ افر وج لدیم
یسکدوینی وخػایدالھکفےےک ےئداینںیمدجسہرکاتاھتاےسدجسہیکااجزتںیہندیاجےئیگاسیکتشپا کہتختیکرطحوہ
اجےئ یگ افر بج یھب دجسہ رکان اچےہ اگ اینپ تشپ ےک لب رگ اجےئ اگ رھپ ناملسؿ اانپ رس دجسہ ےس ااھٹںیئ ےگ افر اہلل اس وصرت
ںیموہںےگسجوصرتںیماوہنںےنیلہپرمہبتاےسداھکیوہاگاہللرفامںیئےگںیماہمتراربوہںناملسؿںیہکےگہکوتامہرا
َ
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لَسّ
لَسالل ّ ُھ َّم َ ِّ
لَس َ ِّ
ربےہرھپمنہجرپلپرصاطاھچبایاجےئاگافرافشتعیکااجزتدیاجےئیگاسفتقبسںیہکےگالل ّ ُھ َّم َ ِّ
لَس َ ِْ
ْ
ْ ْ
(اےاہللالسع یرفاماے اہللالسع یرفام)لپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےسوپاھچایگہکفہلپاسیکوہاگلپیلص اہللہیلعفل ہفملس
ےن رفامای ا ک ایسی زیچ سج ںیم نلسھپ وہیگ افر اس ںیم داےن دار اکےٹن وہں ےگ فہ ولےہ ےک اکےٹن وہں ےگ فہ ولےہ ےک اکےٹن
دعس اؿ اھجڑی ےک اک ںوں یک رطح وہں ےگ ضعب ناملسؿ اس لپ ےس کلپ ےتکپھج ںیم سگر اجںیئ ےگ ضعب یلجب یک رطح ضعب
لدن ییکرطحضعبرپدنفںکیغردحضعبزیتراتفرایلعلسنےکوھگڑفںیکرطحافرضعباف ںوںیکرطح ہبسحیحصالستم
لپرصاطےسسگراجںیئےگ افرضعبناملسؿاک ںوںےس اےتھجلوہےئفاہںےسسگرںی ےگ افرضعباک ںوںےسزیمخ وہرکدفزخ
ںیم رگ ڑپںی ےگ افر مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ وج ومنم اجنت اپ رک تنج ںیم پ ے اجںیئ ےگ فہ اےنپ
ناملسؿ اھبویئں وک وجدفزخ ںیم رگےڑپے وہں ےگ اؿ وک ڑھچاےن ےک  ےئ اہلل اعتیل ےس اسرطح ڑگھجںی سج رطح ہک وکیئ
اانپ قح امےنگن ےک  ےئ یھب ںیہن ڑگھجات افر اہلل اعتیل یک ابراگہ ںیم رعض رکںی ےگ اے امہرے رب  ہولگ امہرےاسھت رفزے
رہ ےت ےھت امہرے اسھت امنزںی ڑپےتھ ےھت امہرے اسھت جح رکےت ےھت اؿ ےس اہک اجےئ اگ پ  وک مت ناچہےتن وہ اؿ وک دفزخ ےس
اکنؽولاؿولوگںرپدفزخرحاؾرک دیاجےئیگرھپیتنجناملسؿتہبیسدعتادںیماؿولوگںوکدفزخےسولکناالںیئےگپ  ںیم
ےسضعبیکلد یڈنپویلںوکافرضعبوکونٹھگںکتدفزخیکلگےنالجڈاالوہاگرھپیتنجولگںیہکےگاےاہللاباؿولوگں

ںیمےسوکیئابیقںیہناچبپ وکدفزخےساکنےنلاکوت ےنمکحدایاھترھپاہللاعتیلرفامںیئےگاجؤافرسجےکدؽںیما کدانیرےک
رباربیھبوکیئالھبیئےہاےسیھبدفزخےساکنؽالؤرھپیتنجولگتہبیسدعتادںیمولوگںوکدفزخےساکنؽالںیئےگرھپاہللیک
ابراگہںیمرعضرکںیےگاےاہللپ ولوگںوکوتےنںیمہدفزخ ےساکنےنلوکمکحدایاھتمہےناؿںیمےسیسکوکںیہنوھچڑارھپ
اہللرفامںیئےگاجؤسجےکدؽںیملدےھدانیرےکرباربیھبارگوکیئالھبیئےہاےسیھبدفزخےساکنؽالؤیتنجولگرھپاجںیئ
ےگافررھپاہللیکابراگہںیمرعضرکںیےگاےاہللپ ولوگںوکوتےنںیمہ دفزخےساکنےنلوکمکحدایاھتمہےناؿںیمیسکوک
ںیہن وھچڑا رھپ اہلل اعتیل رفامںیئ ےگ ہک سج ےک دؽ ںیم مت ا ک ذرہ ےک ربارب یھب وکیئ الھبیئ اپؤ اےس یھب دفزخ ےس اکنؽ الؤ یتنج
ولگرھپاجںیئےگافردفزخےستہبڑبیدعتادںیماہللیکولخمؼوکاکنؽالںیئےگرھپ اہللیکابراگہںیمرعضرکںیےگاےاہلل
اب دفزخ ںیم الھبیئ اک ا ک ذرہ یھب ںیہن ےہ۔ اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ارگ مت ےھجم اس دحثی ںیم اچس ہن
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ںیہن رفامںیئ ےگ افر وج یکین وہیگ اےس دفانگ رفامںیئ ےگ افر اےنپ اپس ےس تہب اس وثاب اطع رفامںیئ ےگ اس ےک دعب رھپ اہلل اعتیل
ِج
َ ارلَّا ِمن َن ےک
رفامںیئ ےگ رفںوتں ےن افشتع رک دی اایبنء ہیلع االسلؾ ےن افشتع رفام دی ومونمں ےن افشتع رک دی افر َأ ْر َ ُ
العفہ وکیئذات یھبابیقہن ریہ۔انچہچناہللاعتیلا ک یھٹمرھبلدویمںوک منہج ےس اکنںیل ےگ ہفہلدیموہں ےگوہنجں ےنوکیئ
الھبیئںیہنیکوہیگافر ہولگلجرکوکہلئوہےئگوہںےگاہللاعتیلاؿولوگںوکا کرہنںیمڈاںیلےگوجتنجےکدرفازفںرپ
وہیگسجاکانؾرہناایحلةےہاسںیماینتدلجیرتفاتزہوہںےگسجرطحہکداہناپینےکاہبؤںیموکڑےرچکےیکہگجاگلات
ےہمتدےتھکیوہیھبکفہداہنرھتپےکاپسوہاتےہافریھبکدرتخےکاپسافروجوسرجےک رخرپوہاتےہفہزردایزبسااتگےہافر
وجاسےئںیموہاتےہفہدیفسراتہےہاحصہبےنرعضایکاےاہللےکروسؽلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوتاےسیایبؿ رفامرےہںی
وگایہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسلگنجںیماجونرفںوکرچاےترےہوہںرھپلپیلصاہللہیلعفل ہ فملسےنرفامایفہولگاسرہن
ےسومویتںیکرطحےتکمچ وہےئتکلیےوہںےگ افراؿ یک رگدونںںیموسےنےکےٹپ ڑپےوہےئوہں ےگپ  یک فہجےس تنج
فاےلاؿوکناچہؿںیل ےگافراؿ ےکابرےںیم ںیہکےگہک ہفہولگںی پ وکاہلل اعتیلےنریغبیسکل ےکدفزخےسلزاد
رف امایےہافررھپاہللاعتیلاؿےسرفامںیئےگتنجںیمداہ وہاجؤافرمتسجزیچوکیھبدوھکیےگفہزیچاہمتریوہاجےئیگفہولگ
ںیہک ےگ اے امہرے رپفرداگر وت ےن ںیمہ فہ ھچک اطع رفامای ےہ وج اہجں فاولں ںیم ےس یسک وک یھب اطع ںیہن رفامای اہلل اعتیل رفامںیئ
ےگاہمت رے ےئریمےاپساسےسالضفزیچےہوجاسےسیھبالضفےہاہللاعتیلرفامںیئےگفہالضفزیچےہریمیراضاب
لجےکدعبںیممترپیھبکانراضںیہنوہںاگ۔

رافی  :وسدینبدیعس،صفحنبئآ رہ،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللاعتیلےکددیاریکتیفیکاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 455

ويسي ب ٦ح١از ،خاٜس ب ٦یزیسَ ،ىيس ب ٦ابوہَل ،ٟزیس ب ٦اَ ،٢ٝوفاء ب٦
ويسي ب ٦ح١ازٜ ،يث بَ ٦ىسٰ ،
راوی ٠ :سٰ ،٢ٝ
يسار ،ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ٔیث فٔی َّ
َّص ِّی َص َذا ا َِ ٜحس َ
ک
ْقأِ ُت َول َی و َٔيسي بِ َٔ ٦ح َّ١از ٕ ُزٌ َِب َة ا ِٔ ِ ٔ١ٜ
اٜصَّا َوةٔ َو ُُِٔ ٝت َُ ٜط أ ُ َح ِّس ُث ب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ َو َِ ٥
َٔا َِ ٠ُ ٟسَ َ ٢ٔٝ
ٔيسي بِ َٔ ٦ح َّ١از ٕ أَ ِخب َ َْ ُ٘ َُّ ٢
یس َو ِ٦
اِ ٜٝي ُث بِ ُِ ََ ٦ى ٕس َو َِ ٦خأٜسٔ بِ َٔ ٦یز ٔ َ
أََ َّ ٤
ک ََِ ٔ١ى َت ٔ ٦َ ٠اِ َّٝ ٜيثٔ بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َِ َٕا ََ ٟن َى ُِِ ُٝٔ ٢ت ٜٔى َ
ِ بِ َٔ ٦ي َسارٕ َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ُِ ٜد ِسر ِّٔی أَُ َّ ٤ط َٔا َ٥َ ِٝ ُٔ ٟا َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أََ َ ٤زی
ََىٔي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی ص ََٔل َٕ ٟو َِ ٦زیِ ٔس بِ ٔ ٦أَ ََِ ٢ََ ٝو َِ ٦و َفا ٔ
و ٧فٔی ُر ُِ َیةٔ َّ
ا ٧یَ ِو َْ ٣ظ ِح ْو ُٔ ِ٥َ ٝا ِلَ َو َُ ِٕ ُت ا َِ ٜحس َ
ٔیث
اٜص ِٔ ١س إٔذَا ک َ َ
َربَّ َ٥ا َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝص ُِ ٞت َؽ ُّار َ
َّ
َس َة َو َزا َز بَ ِى َس َٔ ِؤٜطٔ بٔ ٍَي ِْ ٔ َو ََ ٕٞ ١وُٝٔ١و ُظ َو َِل َٔ َسَّ َٔ ٕ ٣س ُ٠و ُظ َِ ُي َٕا ُُ َٜ ٟض َِ ٢ل٢ِ ُٙ
َحًي ا ِن َٕ َضي ٔ ُ
آِخ ُظ َوص َُو ِ َ ٤ح ُو َحسٔیثٔ َحّ ِٔغ بِ ِٔ ٠َ ٦ي َ َ
َ٠ا َرأَیِت َُِ ٢و ِٔ ٠ثُ ُٝط ََ ٠ى ُط َٔا َ ٟأَبُو ََىٔي ٕس بَ ٍََ ٝىٔي أَ َّ ٧ا ِٜح ٔ َِس أَ َز ُّٗ َّٔ ٦ِ ٠
اٜس ِي ْٔ َوَِ ٜي َس فٔی َح ٔسیثٔ َّ
اٜص ِى َزة ٔ َوأَ َح ُّس َّٔ ٦ِ ٠
اِ ٜٝيثٔ
َ
وَ ٧ربَّ َ٥ا أَ ِو َف ِيت َ َ٥ا َ٠ا ُ ٢َِ ٜت ِى ٔق أَ َح ّسا ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜىا َٔ١ٜي َن َو َ٠ا َب ِى َس ُظ َِأ َ َ َّْق بٔطٔ و َٔيسي بِ َُ ٦ح َّ١از ٕ
ِ ََي ُٕوَ ُٜ
ملسمٰ ،یسیع نب امحد ،ثیل نب دعسٰ ،یسیع نب امحد ،اخدل نب سیدی ،دیعس نب اوبالہؽ ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،اوبدیعس دخری ریض
اہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکمہےنرعضایکاےاہللےکروسؽایکمہاےنپربوکدںیھکیےگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
بجدؿاصػوہوتایکںیہمتوسرجےکدےنھکیںیموکیئدوشرایلیتےہ؟مہےنرعضایکںیہنافرابیقدحثیایسرطحےہنکیل
اسدحثی ںیم ہزادئےہہکبجاہللاعتیلاؿوکاعمػرفامدےاگوہنجںےنوکیئکینلںیہنایکوہاگوتاؿےساہللرفامےئاگ
ہکتنجںیموجھچکمتےنداھکیفہیھبےلولافراساسیجاانتافریھبےلولرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہک
ھجمکتیبنیلص اہللہیلعفل ہفملسیک ہدحثییچنہپےہہکلپرصاطابؽےسابر کافرولتارےسزیتوہاگافرثیلیکدحثیںیم ہ

اافلظںیہنںیہکفہںیہکےگاےامہرےرپفرداگروتےنںیمہفہھچکدایوجامتؾاہجںفاولںوکںیہندای۔
رافی  :ملسمٰ،یسیعنبامحد،ثیلنبدعسٰ،یسیعنبامحد،اخدلنبسیدی،دیعسنباوبالہؽ،زدینباملس،اطعءنباسیر،اوبدیعسدخری
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللاعتیلےکددیاریکتیفیکاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 456

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،جىَف ب ٦وو ،٧ہصا ٣بَ ٦ىس ،زیس ب ٦اَ٢ٝ

َف بِ َُ ٦و ِو َٕ ٧ح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ُا ٣بِ ُِ ََ ٦ى ٕس َح َّسثَ َ٥ا َزیِ ُس بِ ُ ٦أَ َِ ٢ََ ٝبٔإ ٔ َِ َ٥ازٔص َٔ١ا ِ َ ٤ح َو
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َج ِى َ ُ
آِخظ ٔ َو َٔ ِس َزا َز َو َن َٕ َغ َش ِيئّا
َس َة إلٔ َی ٔ ٔ
َحسٔیثٔ َحّ ِٔغ بِ ِٔ ٠َ ٦ي َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رفعج نب وعؿ ،اشہؾ نب دعس ،زدی نب املس ےس ا ک دفرسی دنس ےک اسھت ھچک یمک یشیب ےک اسھت ایس رطح یک
ا کرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رفعجنبوعؿ،اشہؾنبدعس،زدینباملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افشتعےکوبثتافرومدحفںوکدفزخےساکنےنلےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
افشتعےکوبثتافرومدحفںوکدفزخےساکنےنلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 457

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،و١زو ب ٦یحٌي ب ٦و١ارہ ،ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
حَّضت و١زو ب ٦یحٌي

ک بِ ُ ٦إَٔ َ ٤س َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦وُ ََ ١ار َة َٔا َٟ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َ٠اُ ٔ ٜ
َح َّسثَىٔي صَ ُ
٦ِ ٠َ ٞ
 ٞاهَّللُ أَصِ َ ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة ا َِ ٜح ََّ ٥ة یُ ِسخٔ ُ
َح َّسثَىٔي أَبٔی َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟیُ ِسخٔ ُ

ِخ َز ٕ ٦ِ ٠ٔ ٟإ ٔ َی١ا ٕ٧
َيصَ ا ُِ ب ٔ َز ِح َ١تٔطٔ َویُ ِسخٔ ُ
 ٞأَصِ َ ٞا٥َّ ٜارٔ اَ ٥َّ ٜار ث ُ ََّ ٢ي ُٕو ُ ٟاُ ِ ٤مزُوا ََ ٦ِ ٠و َج ِستُ ِ ٢فٔی َِٔٝبٔطٔ ِٔ ٠ث َٕا ََ ٟح َّب ٕة ِٔ َ ٦ِ ٠
ُؤ ِ ٧يطٔ َ٘ َ١ا َت ِ٥بُ ُت ا ِٔ ٜح َّب ُة إلٔ َی َجأِ ٔ ٤
َِأ َ ِ ٔ
وَ ٥ِ ٠ٔ ٧ضا حُ َ١ّ ١ا َٔ ِس ا َِ ٠ت َح ُصوا َِ ُي ِِ َٕ ٝو َ ٧ف ٔی َ َ ٤ضز ٔا َِ ٜح َياة ٔأَ ِو ا َِ ٜح َيا َِ َي ِ٥بُت َ
ْخ ُج َ
ِخ ُجو ُظ َِ ُي ِ َ
َّ
َفا َِ َُ ِٝ ٠تو ٔ َی ّة
اٜس ِي ٔ ٞأََ ٢َِ ٜت َز ِو َصا َ٘ ِي َ
ْ َت ِ ُ
ْخ ُد َظ ِ َ
اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،امکل نب اسن ،رمعف نب ییحی نب امعرہ ،اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت رمعف نب ییحی ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاہللاعتیلاینپرتمحےسےسجاچںیےگتنجںیمداہ رفامںیئےگافر
دفزخفاولںوکدفذخںیمداہ رفامںیئےگافررھپاہللاعتیلرفامںیئےگہکدوھکیسجےکدؽںیمرایئےکداہنےکرباربیھباامیؿ
وہاےسدفزخےساکنؽولانچہچنفہولگوکہلئیکرطحےلجوہےئوہںےگرھپاںیہنرہناویحلۃایایحءرافیوککشےہںیمڈاالاجےئ
اگفہاسںیماسرطحاںیگےگسجرطحداہناپینےکاہبؤفایلیٹمےسزردیاملئوہرکاگڑپاتےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،امکلنباسن،رمعفنبییحینبامعرہ،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعرضحترمعفنبییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
افشتعےکوبثتافرومدحفںوکدفزخےساکنےنلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 458

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وّا ،٧وہيِ ،ححاد ب ٦شاُع ،و١زو ب ٦وو ،٧خاٜس ،و١زو ب ٦یحٌي ،حَّضت ابوَىيس خسری

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو َّّا َُ ٧ح َّسث َ َ٥ا ُو َص ِي ِْ ح و َح َّسثَ َ٥ا َححَّا ُد بِ َُّ ٦
اُع َح َّسث َ َ٥ا َو ِ١زُو بِ َُ ٦و ِو ٕ ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اٜص ٔ ٔ
َخاْ ٔ ٜس ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦ی ِحٌَي ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َؤَاِلَ َِ ُي ِِ َٕ ٝو َ ٧فٔی َ َ ٤ضز ٕ ُي َٕا ََٜ ٟطُ ا َِ ٜح َياةُ َوَ ٢َِ ٜي ُصکَّا َوفٔی َحسٔیثٔ َخإ ٔ ٜس َ٘ َ١ا
اٜس ِي َٔ ٞوفٔی َحسٔیثٔ ُو َص ِيِٕ َ٘ َ١ا َت ِ٥بُ ُت ا ِٜحٔ َّب ُة فٔی َحَ ٔ١ئ ٕة أَ ِو َحٔ١ي َٔ ٝة َّ
َت ِ٥بُ ُت ا َِ ٍُ ٜثائ َ ُة فٔی َجاَّ ِٔ ٔ ٤
اٜس ِي ٔٞ
اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،فبیہ،اجحجنباشرع،رمعفنبوعؿ،اخدل،رمعفنبییحی،رضحتاوبدیعسدخریےساسدنسےکاسھت ہ
رفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہنکیلاسںیمداہنےکاجبےئوکڑارکٹکےکا ےناکذرکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،فبیہ،اجحجنباشرع،رمعفنبوعؿ،اخدل،رمعفنبییحی،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
افشتعےکوبثتافرومدحفںوکدفزخےساکنےنلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 459

راوی  :نَّص ب ٦ولی جہؽِم ،بَّش ابّ٠ ٦ؽ ،ٞابو٠س١ٝہ ،ابونَّضہ ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّض َة َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس َٔا ََٔ ٟا َٟ
ِم َح َّسثَ َ٥ا بٔ ِ ْ
َح َّسثَىٔي َن ِ ُ
َّش َي ِىىٔي ابِ َ ٦ا ََِّ ّ١ُ ٜؽ َٔ ٞو ِ ٦أَبٔی َِ ٠سَ ١ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔی َن ِ َ
َّص بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا َِ ٜح ِض َؽ ٔ ُّ
اس أَ َظابَ ِت ُض ِ٢
 ٞا٥َّ ٜارٔ َّأ ٜذ َ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َّ٠ا أَصِ ُ
ی ٦ص ُِ ٢أَصِ َُ ٝضا َِإُٔ َّ ٤ض َِِ ٢ل یَ ُ١وتُ َ
ؤَ ِ ٧يضا َو َِل َی ِح َي ِو ََ ٧و َلْ َ ٤ ٦ِٔ ٙ
ار ب ٔ ُذُ ٤وبٔض ٔ ِ ٢أَ ِو َٔا َ ٟب ٔ َد َفا َیاص َُِِ ٢أ َ َ٠ا َت ُض ِ ٢إ ٔ َ٠ا َت ّة َحًَّي إٔذَا کَاُ ٤وا َِ ِح ّ١ا أُذ ٔ َ ٧ب ٔ َّ
اٜصَّا َو ٔة َِحٔي َئ بٔض ٔ َِ ٢ؼ َبائ َٔز َؼ َبائ َٔز َِبُثُّوا َول َی
اُ ٥َّ ٜ
ات ا ِٔ ٜح َّبةٔ َتُٙو ُ ٧فٔی َحٔ١ي ٔ ٞاَّ ٜس ِي َٕٔ َِ ٞا ََ ٟر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞا ِِ َٕ ٜؤ ٣
ُوَ َ ٤ ٧ب َ
أََ ِ ٤ضارٔ ا َِ ٜح َّٔ ٥ة ث ُ َّٔٔ ٢ي َ ٞیَا أَصِ َ ٞا َِ ٜح َّ٥ةٔ أَِ ُٔيؽوا َوَِ ٝيض ٔ َِ َِ ٢ي ِ٥بُت َ
ا ٧بٔا َِ ٜبازٔیَ ٔة
َ٘أ َ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝس ک َ َ
ج یہض
رصننبیلع می،رشبانبلضفم،اوب،ہملس،اوبرضنہاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرفامایہکفہولگوجدفزخفاےلںیاکرففہاسںیمہنوترمںیےگافرہنزدنہرںیےگنکیلھچکولگوجاےنپانگوہں
یکفہج ےس دفزخ ںیم اجںیئ ےگلگ اںیہنالج رک وکہلئانبدے یگاس ےک دعب افشتعیک ااجزتدی اجےئ یگ وت  ہولگ رگفہ در

رگفہالےئاجںیئےگرھپاںیہنتنجیکرہنفںںیمڈاالاجےئاگرھپتنجفاولںےساہکاجےئاگہکاےتنجفاولاؿرپاپینڈاولسج
ےسفہرتاتزہوہرکاھٹڑھکےوہںےگسجرطحاپینےکاہبؤےسلےنفایلیٹمںیمےسداہنرسزبسفاشدابوہرکلکنلاتےہ ہ
نس رک احصہب ریض اہلل اعتٰیل مہنع ںیم ےس ا ک لدیم ےن رعض ایک ہک اےسی ولعمؾ وہات ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس داہیت
ںیمرےہوہں۔
ج یہض
رافی  :رصننبیلع می،رشبانبلضفم،اوب،ہملس،اوبرضنہاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
افشتعےکوبثتافرومدحفںوکدفزخےساکنےنلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 460

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ابو٠س١ٝہ ،ابونَّضہ ،ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
حَّضت وبساهَّلل ب٠ ٦سىوز

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠سَ ١ََ ٝة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا
َح َّسثَ َ٥اظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َّض َة َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ُِ ٜد ِسر ِّٔی َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ إلٔ َی َٔ ِؤٜطٔ فٔی َحٔ١ي َّٔ ٞ
َک َ٠ا َب ِى َس ُظ
اٜس ِي َٔ ٞوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
َن ِ َ
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج ،ہبعش،اوب،ہملس،اوبرضنہ،اوبدیعسدخریریضاہلل اعتٰیلہنعرضحتدبعاہلل نب وعسمدا ک افر
دنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہاسںیمداہنا ےنکتاکذرکےہاسےکدعبوکیئذرکںیہن۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوب،ہملس،اوبرضنہ،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعرضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم...

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 461

راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ٢ح٥ملی ،جزیز٥٠ ،عور ،ابزاہي ،٢وبيسہ ،حَّضت وبساهَّلل ب٠ ٦سىوز

َح َّسثَ َ٥ا ُو ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إ ٔبِ َزاص َٔي ٢ا َِ ٜح ِ٥مَ ل ٔ ُّی ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦جزٔیز ٕ َٔا َُ ٟو ِث َ١ا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ٦
آِخ أَصِ ٔ ٞا٥َّ ٜارٔ
إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦وب ٔ َ
يس َة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإنِّٔی َلَ ِو ََ ٔ ٢ُ ٝ
ْخ ُد ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ َح ِب ّوا ِ ََي ُٕو ُ ٟاهَّللُ َت َب َار َک َو َت َىال َی َٜطُ اذِ َص ِِ َِا ِز ُخ ِٞ
آِخ أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّ٥ةٔ زُ ُخ ّوِل ا َِ ٜح ََّ ٥ة َر ُج ْ ٞیَ ِ ُ
ُُ
ِخو ّجا َٔ ٥ِ ٠ضا َو ٔ َ
 ٞإَِٔ ٜيطٔ أََ َّ ٤ضا ََْ ِ ٠لی َِي َ ِْ ٔج ُي ِ ََي ُٕو َُ ٟیا َر ِّب َو َج ِستُ َضا ََْ ِ ٠لی ِ ََي ُٕو ُ ٟاهَّللُ َت َب َار َک َو َت َىال َی َُ ٜط اذِ َص ِِ
ا َِ ٜح ََّ ٥ة ِ ََيأِت َٔيضا َِ ُي َد َّي ُ

 ٞإَِٔ ٜيطٔ أََ َّ ٤ضا ََْ ِ ٠لی َِي َ ِْ ٔج ُي ِ ََي ُٕو ُ ٟیَا َر ِّب َو َج ِستُ َضا ََْ ِ ٠لی ِ ََي ُٕو ُ ٟاهَّللُ َٜطُ اذِصَ ِِ َِا ِز ُخ ِٞ
َِا ِز ُخ ِ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة َٔا َََ ِ ٟيأِت َٔيضا َِ ُي َد َّي ُ
ک بٔی َوأََ ِ ٤ت
ْخ بٔی أَ ِو أَ َت ِؽ َح ُ
َّش َة أَ َِ ٠ثاَ ٔ ٜضا أَ ِو إ ٔ ََّ ٜ ٧
ا َِ ٜح ََّ ٥ة َِإ ٔ ََّ ٜ ٧
َّش َة أَ َِ ٠ثا ُّٔ ٟ
َک ِٔ ٠ث َُّ ٞ
اٜسَ ِ ٤يا َٔا َََ ِ ٟي ُٕو ُ ٟأَ َت ِس َ ُ
َک َو َ َ
اٜسَ ِ ٤يا َو َو َ َ
اُ ٧ي َٕا ُ ٟذَا َک أَ ِزنَی أَ ِص ٔٞ
ا ُِ ٔ ٝ١َ ٜ
ک َٔا َِ َٕ َٜ ٟس َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝؼ ٔح َ
ک َحًَّي بَ َس ِت َ َ ٤وا ٔج ُذ ُظ َٔا ََِ ٟک َ َ
ا َِ ٜح َّ٥ةٔ َ٥ِ ٠ز ٔ َّ ٜة
امثعؿ نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،رجری ،وصنمر ،اربامیہ ،دیبعہ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیم ًانیقیاجاتنوہںہکبسےسلرخںیمدفزخںیمےسوکؿےلکناگافرتنجفاولںںیمےسبس
ےس لرخ ںیم وکؿ تنج ںیم داہ  وہاگ فہ ا ک لدیم وہاگ وج رس ںونں ےک لب اتٹسھگ وہا ےلکن اگ اہلل اس ےس رفامںیئ ےگ اج تنج ںیم
داہ  وہ اج فہ تنج ےک رقبی لےئ اگ وت اےس اوسفس وہاگ ہک تنج رھبی وہیئ ےہ فہ فاسپ ولٹ لےئ اگ افر اہلل ےس ےہک اگ اے
ریمے رب تنج وت رھبی وہیئ ےہ اہلل رھپ رفامںیئ ےگ اج تنج ںیم داہ  وہ اج فہ رھپ لےئ اگ اس ےک ایخؽ ںیم  ہ ابت ڈاؽ دی
اجےئ یگ ہک تنج رھبی وہیئ ےہ فہ فاسپ ولٹ لےئ اگ افر ےہک اگ اے ریمے رب تنج وت رھبی وہیئ ےہ وت اہلل اس ےس رفامںیئ
ےگاجتنجںیمالچاجریتے ےئداینافردسانگداینےکرباربےہوتفہےہکاگہکلپریمےاسھتذماؼرکرےہںیایسنہرےہںی
افرلپوتابداشہںی!رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکداھکیہک
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےسنہ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اےلگ داتن اظرہ وہ ےئگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

فملسےنرفامایہکرھپاسےساہکاجےئاگہک ہتنجفاولںےک ےئبسےسمکرتدرہجےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہیلظنح،رجری،وصنمر،اربامیہ،دیبعہ،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 462

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابزاہي ،٢وبيسہ ،وبساهَّلل ،حَّضت وبساهَّلل ب٠ ٦سىوز

َّ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َواُِ ّٜٝن ٔلَبٔی ُ َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
ِخو ّجا ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ َر ُج ْٞ
َوب ٔ َ
يس َة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإنِّٔی َلَ ِ ٔ
آِخ أَصِ ٔ ٞا٥َّ ٜارٔ ُ ُ
ُع ُٓ َ ُ

اس َٔ ِس أَ َخ ُذوا ا ِ٥َ ١َ ٜازٔ َٟ
ْخ ُد َٔ ٥ِ ٠ضا َز ِحّّا َِ ُي َٕا ُُ َٜ ٟط اَ ِ ٤فَِ ِٖ ٔ ٝا ِز ُخ ِ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة َٔا َََ ِ ٟي ِذ َص ُِ ِ ََي ِس ُخ ُ
 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة ِ ََيحٔ ُس اَ ٥َّ ٜ
َی ِ ُ
َّش َة
اَّ ٧أ ٜذی ُ٘ َِ ٥ت ِ ٔيطٔ ِ ََي ُٕو َُ ٟن َى ُِ َِ ٢ي َٕا ُُ َٜ ٟط َت ََ َِ َّ٦١ي َت َ١ىَّي َِ ُي َٕا ُُ َٜ ٟط ََ ٜ
َک اٜزَّ ََ ٠
ک َّأ ٜذی َت َِ ٥َّ ١ي َت َو َو َ َ
َِ ُي َٕا ُُ َٜ ٟط أَ َت ِذ ُ ُ
أَ ِؼ َى ٔ
ک َحًَّي
ْخ بٔی َوأََ ِ ٤ت ا ُِ ٔ ٝ١َ ٜ
ک َٔا َِ َٕ َٝ َِ ٟس َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝؼ ٔح َ
آ ُّ
اٜسَ ِ ٤يا َٔا َََ ِ ٟي ُٕو ُ ٟأَ َت ِس َ ُ

بَ َس ِت َ َ ٤وا ٔج ُذ ُظ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،اربامیہ ،دیبعہ ،دبع اہلل ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیماسلدیموکناچہاتنوہںوجدفزخفاولںںیمےسبسلرخںیمدفزخےسےلکناگ،ا کلدیم
وجرسنیےکلباتٹسھگوہادفزخےسےلکناگاہللاسےسرفامںیئےگہک تنجںیمالچاجفہاجےئاگرھپتنجںیمداہ وہاگوتدےھکیاگ
ہکبسوہگجںرپیتنجںیاسےساہکاجےئاگہکایکےھجتفہزامہنایدےہسجںیموتاھت(دفزخںیم)فہےہکاگیجاہںایدےہوترھپاس
ےساہکاجےئاگہکاینپانمترکفافرفہانمترکےاگہکوتاہللاس ےسرفامںیئےگہکسجدقروتےنانمتیکفہیھبریتے ےئافراس
ےس دس انگ داین ےک ربارب یھب فہ ےہک اگ ہک ایک لپ ریمے اسھت ذماؼ رک رےہ ںی افر لپ وت ابداشوہں ےک ابداشہ ںی رضحت

دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہکںیمےنداھکیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیھبسنہڑپےاہیںکتہکلپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےکداتنابمرکاظرہوہےئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اربامیہ،دیبعہ،دبعاہلل،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وّا ٧ب٠ ٦س ،٢ٝح١از ب١َٝ ٦ہ ،ثابت ،ا٤س ،اب٠ ٦سىوز حَّضت ابوَىيسخسری

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َو َّّا ُ ٧بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة َح َّسثَ َ٥ا ثَاب ٔ ْت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦ابِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

ار َ٠زَّ ّة
 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة َر ُج ِْ َِ ٞض َو َی ِ١شٔي ََّ ٠ز ّة َو َیِٙبُو ََّ ٠ز ّة َو َت ِس َّ ُى ُط اُ ٥َّ ٜ
آِخ ََ ٦ِ ٠ی ِس ُخ ُ
أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َُ ٔ ٟ
َِإٔذَا َ٠ا َجا َو َز َصا ا َِ ٜتّ ََت إَِٔ ٜي َضا َِ َٕا ََ ٟت َب َار َک َّأ ٜذی َّ َ ٤حانٔی ٔٔ ٥ِ ٠ک َِ َٕ ٜس أَ ِو َفانٔی اهَّللُ َش ِيئّا َ٠ا أَ ِو َفا ُظ أَ َح ّسا ٔ ٦ِ ٠الِ َ َّؤٜي َن

یُ َِ ِْ ُ ََِّ ٦ي َُ ٜط َش َح َز ْة ِ ََي ُٕو ُ ٟأَ ِی َر ِّب أَ ِزٔ٤ىٔي َٔ ٦ِ ٠ص ٔذظ ٔ َّ
اٜص َح َزة ِٔ ٔ َ
َش َب ٔ٠َ ٦ِ ٠ائ ٔ َضا ِ ََي ُٕو ُ ٟاهَّللُ َوزَّ
ِخ َ
َو ِاْل ٔ ٔ
َْل َِ َت ٔم َّ ٞب ٔ ٔم َِّ ٝضا َوأَ ِ َ
َو َج ََّ ٞیا ابِ َ ٦آ َز َََ ٜ ٣ىل ِّی إ ٔ َّ ٧أَ ِو َف ِي ُتَ َٙضا ََأ َ َِ ٜتىٔي ٌَي ِ َْصَا ِ ََي ُٕو ُِ ٟلَ َیا َر ِّب َوي َُىاصٔ ُس ُظ أَ َِِ ٧ل َي ِسأ َ َٜطُ ٌَي ِ َْصَا َو َربُّ ُط َي ِى ٔذ ُر ُظ ٔلََّ٤طُ
َّش ُب ٔ٠َ ٦ِ ٠ائ َٔضا ث ُ َّ ٢تُ ِز َِ ُي َُ ٜط َش َح َز ْة ه ٔ َی أَ ِح َس ُ ٦ِ ٠ٔ ٦الِ ُول َی
َی َزی َ٠ا َِل َظب ِ َْ َُ ٜط َوَِ ٝيطٔ َِ ُي ِسٔ٤يطٔ َٔ ٥ِ ٠ضا ِ ََي ِس َتم ُّٔ ٞب ٔ ٔم َِّ ٝضا َو َي ِ َ
ک ٌَي ِ َْ َصا ِ ََي ُٕو َُ ٟیا ابِ َ ٦آ َز َ ٣أَُ ٢َِ ٜت َىاص ِٔسنٔی
َش َب ٔ٠َ ٦ِ ٠ائ َٔضا َوأَ َِ َت ٔم َّ ٞب ٔ ٔم َِّ ٝضا َِل أَ َِأََ ُٜ
ِ ََي ُٕو ُ ٟأَ ِی َر ِّب أَ ِزٔ٤ىٔي َٔ ٦ِ ٠ص ٔذظ ٔ ٔلَ ِ َ
ک َٔ ٥ِ ٠ضا َت ِسأَُٜىٔي ٌَي ِ َْصَا َِ ُي َىاصٔ ُس ُظ أَ َِِ ٧ل َي ِسأ َ َُ ٜط ٌَي ِ َْ َصا َو َربُّطُ َي ِى ٔذ ُر ُظ ٔلََّ٤طُ
أَ َِِ ٧ل َت ِسأ َ َٜىٔي ٌَي ِ َْصَا ِ ََي ُٕو ََُ ٜ ٟىل ِّی إ ٔ ِ ٧أَ ِزِ َ ٤ي ُت َ
اب ا َِ ٜح َّٔ ٥ة ه ٔ َی
َّش ُب ٔ٠َ ٦ِ ٠ائ َٔضا ث ُ َّ ٢تُ ِز َِ ُي َُ ٜط َش َح َز ْة و ٔ َِ ٥س بَ ٔ
َی َزی َ٠ا َِل َظب ِ َْ َُ ٜط َوَِ ٝيطٔ َِ ُي ِسٔ٤يطٔ َٔ ٥ِ ٠ضا ِ ََي ِس َتم ُّٔ ٞب ٔ ٔم َِّ ٝضا َو َي ِ َ
ک ٌَي ِ َْصَا ِ ََي ُٕو ُ ٟیَا ابِ َ٦
َش َب ٔ٠َ ٦ِ ٠ائ َٔضا َِل أَ َِأََ ُٜ
أَ ِح َس ُ ٦ِ ٠ٔ ٦الِ ُوََ ٜيي ِ ٔن َِ َي ُٕو ُ ٟأَ ِی َر ِّب أَ ِزٔ٤ىٔي َٔ ٦ِ ٠ص ٔذظ ٔ ٔلَ َِ َت ٔم َّ ٞب ٔ ٔم َِّ ٝضا َوأَ ِ َ
ک ٌَي ِ َْصَا َو َربُّ ُط َي ِى ٔذ ُر ُظ ٔلَُ َّ ٤ط یَ َزی َ٠ا َِل َظب ِ َْ َٜطُ
آ َز َ ٣أَُ ٢َِ ٜت َىاص ِٔسنٔی أَ َِِ ٧ل َت ِسأ َ َٜىٔي ٌَي ِ َْصَا َٔا َ ٟبَل َی َیا َر ِّب َص ٔذظ ٔ َِل أَ َِأََ ُٜ

يضا ِ ََي ُٕو َُ ٟیا ابِ َ ٦آ َز َ٠َ ٣ا
َوَِ ٝي َضا َِ ُي ِسٔ٤يطٔ َٔ ٥ِ ٠ضا َِإٔذَا أَ ِزَ٤ا ُظ َٔ ٥ِ ٠ضا ِ ََي ِس َُ ١ي أَ ِظ َو َ
ات أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّ٥ةٔ ِ ََي ُٕو ُ ٟأَ ِی َر ِّب أَ ِزخٔ َِ ٔ ٥ٝ

ک ابِ ُ٦
َي ِ ٔ
ٜسَ ِ ٤يا َو ِٔ ٠ثََ ٝضا ََ ٠ى َضا َٔا َ ٟیَا َر ِّب أَ َت ِس َت ِضز ٔ ُِ ٔ٠ىِّي َوأََ ِ ٤ت َر ُّب ا َِ ٜىا َٔ١ٜي َن ِ ََؽ ٔح َ
ک أَ ِ ٧أ ُ ِو ٔف َي َ
ک أَیُزِؼٔي َ
َّصیىٔي َٔ ٥ِ ٠
ک ا ُّ
ک َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاُٜوا ٔ٢َّ ٠
ک َِ َٕاُٜوا َٔ ٢َّ ٠ت ِؽ َح ُ
َِ ٠س ُىوز ٕ َِ َٕا َ ٟأَ َِل َت ِسأَُٜونٔی ٔ ٢َّ ٠أَ ِؼ َح ُ
ک َٔا َ ٟصَ ََ ٙذا َؼ ٔح َ
ک یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َٔ ٦ِ ٠ٔ ٟؼ ِح ٔک َر ِّب ا َِ ٜىا َٔ١ٜي َن ح ٔي َن َٔا َ ٟأَ َت ِس َت ِضز ٔ ُِ ٔ٠ىِّي َوأََ ِ ٤ت َر ُّب ا َِ ٜىا َٔ١ٜي َن ِ ََي ُٕو ُ ٟإنِّٔی ِلَ
َت ِؽ َح ُ

ک َو َل ٔٙىِّي َول َی َ٠ا أَ َشا ُِ َٔاز ٔ ْر
أَ َِ َت ِضز ٔ ُِ َٔ ٥ِ ٠

اوبرکبنبایبہبیش،افعؿنب ملسم،امحدنبہملس،اثتب،اسن،انبوعسمدرضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوجلدیمبسےسلرخںیمتنجںیمداہ وہاگفہرگاتڑپاتافراتٹسھگوہادفزخےساساحؽںیمےلکناگ
ہکدفزخیکلگاےسالجریہوہیگرھپبجدفزخےس لکناجےئاگوترھپدفزخیکرطػ ٹلرکدےھکیاگافردفزخےساخمبطوہ
رکےہکاگہکڑبیابربتکےہفہذاتسجےنےھجمھجتےساجنتدیافراہللاعتیلےنےھجمفہتمعناطعرفامیئےہہکافنیلفلرخنی
ںیمےسیسکوکیھبفہتمعناطعںیہنرفامیئرھپاسےک ےئا کدرتخدنلبایکاجےئاگفہلدیمےہکاگہکاےریمےرپفرداگرےھجم
اسدرتخےکرقبیرکد ےئجاتہکںیماسےکاس ہوکاحلصرکوکسںافراسےکولھپںےساپینویپںاہللاعتیلرفامںیئےگاے
انبلدؾارگںیمےھجت ہدےدفںوترھپاسےکالعفہافرھچکوتںیہنامےگناگفہرعضرکےاگہکںیہناےریمےرپفرداگر،اہلل
اعتیل اس ےس اس ےک العفہ افر ہن امےنگن اک اعمیدہ رفامںیئ ےگ افر اہلل اعتیل اس اک ذعر وبقؽ رفامںیئ ےگ ویکہکن فہ تنج یک ایسی ایسی
ںیتمعندھکیاکچوہاگہکسجرپاےسربصہنوہاگاہللاعتیلاےساسدرتخےکرقبیرکدںیےگفہاسےکاسےئںیملراؾرکےاگ
افر اس ےک ولھپں ےک اپین ےس ایپس اھجبےئ اگ رھپ اس ےک  ےئ ا ک افر درتخ اظرہ ایک اجےئ اگ وج ےلہپ درتخ ےس ںیہک زایدہ
وخوصبرت وہاگ فہ لدیم رعض رکے اگ اے ریمے رپفرداگر ےھجم اس درتخ ےک رقبی رفام د ےئج اتہک ںیم اس اک اس ہ احلص
رکوکسں افر اس اک اپین ویپں افر اس ےک دعب ںیم افر وکیئ وساؽ ںیہن رکفں اگ اہلل رفامںیئ ےگ اے انب لدؾ ایک وت ےن ھجم ےس فدعہ
ںیہنایکاھتہک وتھجمےسافر وکیئوساؽںیہنرکےاگافر ابارگےھجتاسدرتخےک رقبیاچنہپدایوترھپ وتافروساؽرکےاگاہلل
اعتیلرھپاسےساسابتاک فدعہںیلےگہکفہافروکیئوساؽںیہنرکےاگاتمہاہللاعتیلےکملعںیمفہذعمفروہاگویکہکنفہایسی
ایسیںیتمعندےھکیاگہکسجرپفہربصہنرکےکساگرھپاہللاعتیلاسوکدرتخےکرقبیرکدںیےگفہاسےکاس ہںیملراؾرکے
اگافراساکاپینےئپاگرھپاےستنجےکدرفزاےرپا کدرتخداھکایاجےئاگوجےلہپدفونںدر ںوںےسزایدہوخوصبرتوہاگفہ
ے
لدیمےہک اگ اے ریمے رب ےھجم اس درتخ ےک رقبی رفام د ےئج اتہک ںیم اس ےکاس ہ ںیم لراؾ رکفں افر رھپ اس اک اپین پوں
افراسےکالعفہوکیئافروساؽںیہنرکفںاگرھپاہللاعتیل اسلدیمےسرفامںیئےگاےانبلدؾایکوتےنھجمےس ہفدعہںیہنایک

اھتہکوتاسےکدعبافروکیئوساؽںیہنرکےاگفہرعضرکےاگاہںاےریمےرپفرداگرابںیماسےکدعباسےکالعفہافر
وکیئ وساؽ ںیہن رکفں اگ اہلل اےس ذعمفر ںیھجمس ےگ۔ ویکہکن فہ تنجیک ایسی ایسی ںیتمعندےھکی اگ ہک سج رپ فہ ربص ںیہن رک ےکس اگ
رھپاہللاعتیلاےساسدرتخےکرقبیرکدںیےگبجفہاسدرتخےکرقبیےچنہپاگوتتنجفاولںیکلفازںیےنساگوتفہرھپ
رعضرکےاگاےریمےربےھجماسںیمداہ رکدےوتاہللرفامںیئےگاےانبلدؾریتےوساؽوکوکؿیسزیچرفکیتکس
ل
ےہایکوتاسرپرایضےہہکےھجتداینافرداینےکرباربدےدایاجےئفہےہکاگاےرباےربااعل مننوتھجمےسذماؼرکاتےہ
 ہ دحثی ایبؿ رک ےک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع سنہ ڑپے افر ولوگں ےس رفامای ہک مت ھجم ےس ویکں ںیہن وپےتھچ ہک ںیم
ویک ں اسنولوگںےناہکہکلپسکفہجےسےسنہ؟رفامایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسایسرطحےسنہےھترفامایاہللربااعلنیم
ل
ےکےنسنہیکفہجےسبجفہلدیمےہکاگہکلپربااعل مننوہےنےکابفوجدھجمےسذماؼرفامرےہںیوتاہللرفامںیئےگہکںیم
ھجتےسذما ؼںیہنرکاترگموجاچوہںرکےنرپاقدروہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿنبملسم،امحدنبہملس،اثتب،اسن،انبوعسمدرضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،یحٌي ب ٦بٙيْ ،زہيْ ب٠ ٦ح١سَ ،ہ ٞب ٦ابی ظاٜح ،نى١ا ٧ب ٦ابی وياط ،ابوَىيس خسری

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَبٔی ب ُ َٙيِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو َِ َُ ٦ض ِي ٔ ٞبِ ٔ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦اِ ٥ُّ ٜى َ١ا ٔ ٧بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْ َٓ اهَّللُ
أَبٔی َويَّا ٕ
ط َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ َّ ٧أَ ِزنَی أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة َ٥ِ ٠ز ٔ َّ ٜة َر ُج َْ َ ٞ

َات ل ٔ ٕ َٕٓ َِ ٞا َ ٟأَ ِی َر ِّب َٔ ِّس ِ٠ىٔي إلٔ َی َص ٔذظ ٔ َّ
اٜص َح َزة ٔ أَ ُ٘و ُ ٧فٔی ل ٔ َِّ ٝضا َو ََ َ
اٗ
َو ِج َض ُط َو ِ ٦ا٥َّ ٜارٔ ٔ ٔ َب َ ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة َو ََّ ٠ث َُ َٜ ٞط َش َح َز ّة ذ َ
ِّ
ا َِ ٜحس َ
َک ُظ
َک ِ ََي ُٕو ُ ٟیَا ابِ َ ٦آ َز َ٠َ ٣ا َي ِ ٔ
َّصیىٔي َٔ ٥ِ ٠
ک إلٔ َی ٔ ٔ
آِخ ا َِ ٜحسٔیثٔ َو َزا َز ِ ٔيطٔ َویُ َذ ُ
ٔیث ب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔ ابِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
َ ٞوَِ ٝيطٔ
اهَّللُ ََ َِ َ٘ ٞذا َو َ٘ َذا َِإٔذَا ا ِن َٕ َف َى ِت بٔطٔ الِ َ َ٠ان ٔ ُّی َٔا َ ٟاهَّللُ ص َُو ََ ٜ
 ٞبَ ِي َت ُط َِ َت ِس ُخ ُ
َّشةُ أَ َِ ٠ثأٜطٔ َٔا َ ٟث ُ ََّ ٢ی ِس ُخ ُ
ک َو َو َ َ

يت
َک َٔا َََ ِ ٟي ُٕو ُ٠َ ٟا أ ُ ِو ٔف َی أَ َح ْس ِٔ ٠ث َ٠َ ٞا أ ُ ِو ٔف ُ
َز ِو َج َتا ُظ ٔ ٦ِ ٠ا ُِ ٜحورٔ ا ِٜىٔي ٔن َِ َت ُٕ َوِل ٔ ٧ا َِ ٜح ُِ ١س ِهَّلِل َّأ ٜذی أَ ِح َي َ
اک َ٥َ ٜا َوأَ ِح َياَ٤ا َ ٜ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ییحی نب ریکب ،زریہ نب دمحم ،لہس نب ایب اصحل ،امعنؿ نب ایب تداش ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےن رفامایہک تنجفاولںںیمےس بسےس مکدرےجاکفہیتنج وہاگسجاکرہچہاہلل منہج ےس ریھپرک تنجیک
رطػ رفام دںی ےگ افر اس ےک  ےئ ا ک اس ہ دار درتخ انب دںی ےگ فہ لدیم ےہک اگ اے ریمے رپفرداگر ےھجم اس درتخ ےک
رقبیرفامد ےئجاتہکںیماسےکاس ہںیمروہںابیقدحثیایسرطحےہوجسگریکچنکیلاسںیم ہذرکںیہنہکاےانبلدؾ
ریتیلرزؤںوکایکزیچمتخرکیتکسےہافراسںیم ہزادئےہہکاہللاسےسرفامںیئےگہکالفںالفںزیچےکابرےںیموساؽرک
رھپبجاسیکاسریلرزفںیئمتخوہاجںیئیگوتاہللاعتیلرفامںیئےگہک ہیھبریتے ےئافراسےسدسانگزادئیھبریتے ےئ
ےہ رھپ اہلل اےساس ےکرھگ ںیمداہ  رفام دںی ےگ افر وخوصبرت لوھکنںفایل دف وحرںیاسیک زفتیج ںیم داہ  وہرک اس ےک
اپس لںیئیگ افر ںیہکںیگ ہکاساہلل اکرکش ےہسج ےنےھجتامہرے  ےئزدنہ ایکافرںیمہریتے  ےئزدنہ ایکفہ لدیمےہک اگہک
اہللاعتیلےنےھجماانتاطعرفامایےہہکیسکوکیھباانتںیہناطعرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبریکب،زریہنبدمحم،لہسنبایباصحل،امعنؿنبایبتداش،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی َ :ىيس ب ٦و١زو اشىثيَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہْ٠ ،طٓ ،اب ٦ابحز ،شىييٍ٠ ،يْہ ب ٦شىبہ ،اب ٦ابی و١زَّ ،ياْ٠ ،٧طٓ
بَ ٦طیْ ،وبساٝ١ٜک بَ ٦ىيس ،شىييٍ٠ ،يْہ ب ٦شىبہ

ٓ َوابِ ٔ ٦أَبِ َح َز َو َِّ ٦
ْط ٕ
اٜص ِى ٔي ِّي َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ا ٍِٔ١ُ ٜي َْ َة
َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو الِ َ ِش َىثٔ ُّي َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِِّ َ ٠ُ ٦
َط ٕ
یْ َو َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ََُ ٦ىٔي ٕس
بِ َُ ٦ش ِى َب َة رٔ َوایَ ّة إ ٔ َِ ٧شا َِ اهَّللُ ح و َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا ُِّ َ ٠
ْط ُٓ بِ ُٔ َ ٦

َََ ٔ١ىا َّ
اٜص ِى ٔي َّي یُ ِدبُْٔ َو ِ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ بِ ُٔ ٦ش ِى َب َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ُط َول َی ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔ َی ِز َِ ُى ُط إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟو

ْط ْٓ َوابِ ُ ٦أَبِ َح َز َََ ٔ١ىا َّ
َّش بِ ُ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙو َّ
اٜص ِى ٔي َّي َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َح َّسثَ َ٥ا ُِّ َ ٠
َح َّسثَىٔي بٔ ِ ُ
وسي َربَّ ُط َ٠ا أَ ِزنَی
اس َول َی ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔ َٔا ََِ َُّ ٟيا َُ ٧رِ ََى ُط أَ َح ُسص َُ١ا أ ُ َرا ُظ ابِ َ ٦أَبِ َح َز َٔا َََ ٟأ َ ََ ٠ُ ٟ
ا ٍِٔ١ُ ٜي َْ َة بِ َُ ٦ش ِى َب َة یُ ِدبُْٔ بٔطٔ اَ ٥َّ ٜ

ْ
أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة َ٥ِ ٠ز ٔ َّ ٜة َٔا َ ٟص َُو َر ُج ْ ٞیَحٔي ُئ َب ِى َس َ٠ا أ ُ ِزخٔ َ ٞأَصِ ُ
 ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة ا َِ ٜح ََّ ٥ة َِ ُي َٕا ُُ َٜ ٟط ا ِز ُخ ِ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة ِ ََي ُٕو ُ ٟأَ ِی َر ِّب َ٘ ِي َ
اٜسَ ِ ٤يا ِ ََي ُٕو ُٟ
وَ َٜ ٧
ک ِٔ ٠ث ُ
اس َ٥َ ٠ازٔ َُ ٜض َِ ٢وأَ َخ ُذوا أَ َخ َذات ٔض ٔ ُِ َِ ٢ي َٕا ُُ َٜ ٟط أَ َت ِزِضَي أَ َِ ٧یَ ُٙ
ِٔ ٝ٠ُ ٞک َٕ ٔ ٝ٠ک ُٔٝ٠ُ ٦ِ ٠و ٔک ُّ
َو َٔ ِس َ٤زَ َ ٟاُ ٥َّ ٜ
َّشةُ
ک َو ِٔ ٠ثُٝطُ َو ِٔ ٠ثُٝطُ َو ِٔ ٠ثُٝطُ َو ِٔ ٠ثُ ُٝط َِ َٕا َ ٟفٔی ا َِ ٜدا َٔ ٠سةٔ َرؼ ُ
َرؼ ُ
ٔيت َر ِّب ِ ََي ُٕو َُ ٟص َذا َ ٜ
ک ذََ ٔ ٜ
ٔيت َر ِّب ِ ََي ُٕو َُ َٜ ٟ
َک َو َو َ َ
ی ٦أَ َر ِز ُت
ک ِ ََي ُٕو َُ ٟرؼ ُ
ک َّأ ٜذ َ
ٔيت َر ِّب َٔا ََ ٟر ِّب َِأ َ ِو ََلص ُِ٥ِ ٠َ ٢ز ٔ َّ ٜة َٔا َ ٟأُو َٜئ ٔ َ
ک َوََّ ٜذ ِت َو ِيَ ُ٥
َک َ٠ا ا ِش َت َض ِت َنّ ُِس َ
أَ َِ ٠ثأٜطٔ َوَ ٜ
َّش َٔا ََ ٟو ِٔ ٠ع َسا ُٔ ُط فٔی
ْط َول َی ََٔ ِِٔ ٝب َ ٕ
َکا ََ ٠ت ُض ِ ٢ب ٔ َيسٔی َو َخ َت ُِ ١ت َوَِ ٝي َضا ََِ ٢َِ ٝت َز َوي ِْن َوَ ٢َِ ٜت ِس َِ ١ي أُذُ َْ ٧وَ ٢َِ ٜی ِد ُ ِ
َغ َِ ُت َ َ
ََ

اب اهَّللٔ َوزَّ َو َج ََََّ ِ ٞل َت ِى ََ ٢ُ ٝنّ ِْس َ٠ا أ ُ ِخف َٔی َُ ٜض َِّْ ُ ٦ِ ٠ٔ ٢قة ٔأَ ِوي ُ ٕن ِاْل َی َة
٘ ٔ َت ٔ

ثش ث
دیعسنبرمعفا عیی،ایفسؿنبہنییع،رطمػ،انبارجب،یبعش،ریغمہنبہبعش،انبایبرمع،ایفسؿ،رطمػنبرطفی،دبعاکلملنب
دیعس ،یبعش ،ریغمہ نب ہبعش ا ک رمہبت ربنم رپ (رشتفی رےھک) رفام رےہ ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک
رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن ا ک رمہبت اےنپ رب ےس وپاھچ ہک تنج فاولں ںیم ےس بس مک درہج اک وکاسن لدیم وہاگ اہلل اعتیل ےن
رفامایفہا کلدیموہاگوجاسرےویتنجںےکتنجںیمداہ وہےنےکدعب تنجںیمداہ وہاگاسلدیمےساہکاجےئاگہکاجؤ
تنجںیمداہ وہاجؤفہلدیمرعضرکےاگاےریمےربںیمےسیکاجؤںفاہں وتبسولوگںےناےنپاےنپ رمابتاینپاینپ
وہگجں وک نیعتم رکایل ےہ ینعی تنج ےک امتؾ الحمت رپ بس ویتنجں ےن ہضبق رکایل ےہ وت رھپ اس لدیم ےس اہلل رفامںیئ ےگ ہک ایک وت
اس ابت رپ رایض ےہ ہک ےھجت اانت کلم دای اجےئ انتج داین ےک ابداشہ ےک اپس اھت فہ ےہک اگ اے ریمے رپفرداگر ںیم رایض وہں
رپفرداگر اس ےس رفامںیئ ےگ اجؤ اانت کلم مہ ےن ےھجت دے دای افر اانت یہ افر ،اانت یہ افر ،اانت یہ افر ،اانت یہ افر ،اانت یہ افر ،اپوچنںی
رمہبتفہلدیمےہکاگںیمرایضوہایگاےریمےرپفرداگر!اہللاعتیلاسےسرفامںیئےگوت ہیھبےلولافراساکدسانگافرےل
افروجریتیتعیبطاچےہافر ریتیلوھکنںوکایپراےگلفہ یھبےلول فہےہکاگ رپفرداگر ںیمرایضوہایگ اسےکدعب رضحتومٰیس
ہیلعاالسلؾ ےنوپاھچہک بس ےسڑبےدرےجفاالیتنج وکاسنےہاہلل ےنرفامایفہوت فہولگںی پ  وک ںیمےن وخد بختنمایکےہ افر
اؿیکرزریگافرزعتوکاےنپدتسدقرتےسدنبرکدایافررھپاسرپرہمیھباگلدیوت ہزیچںیہنوتیسکلھکنےندںیھکیافرہنیسک
اکؿےن ںینس افرہن یہ یسک ااسنؿ ےکدؽرپاؿوتمعنں افررموبتں اکایخؽسگراافراسزیچ یک دصتقی یک وجاہللاعتیلیکاتکبںیم
تَعْل َ تَفْ لْف ل َ
ھ
ع
ن
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ےہفہاتہکےہ َ َ
ْ
نِمُقّ ِةأ ٍن)ینعییسکوکولعمؾںیہنہکاؿےک ےئاؿیکلوھکنںیکڈنھٹکاکوجاسامؿ
(ف ُم ٌس َا ُأ ِ َی م ْ

اپھچرکراھکےہ۔
ثش ث
رافی  :دیعس نب رمعف ا عیی ،ایفسؿ نب ہنییع ،رطمػ ،انب ارجب ،یبعش ،ریغمہ نب ہبعش ،انب ایب رمع ،ایفسؿ ،رطمػ نب رطفی،
دبعاکلملنبدیعس،یبعش،ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 466

راوی  :ابوَکیِ ،وبيساهَّلل اشحعی ،وبساٝ١ٜک ب ٦ابحزٍ٠ ،يْہ ب ٦شىبہ

َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ الِ َ ِش َحعٔی َو َِ ٦و ِبسٔ ا ِٔ ٔ ٝ١ٜک بِ ٔ ٦أَبِ َح َز َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َّ
اٜص ِى ٔي َّي َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت ا ٍِٔ١ُ ٜي َْ َة بِ َ٦
َ
َ
ُّ
اٗ ا َِ ٜحس َ
وسي َوَِ ٝيطٔ َّ
اٜس ََلََ ٣أ َ َ ٟاهَّللَ َوزَّ َو َج ََّ ٞو ِ ٦أَ َخ ِّس أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة َٔ ٥ِ ٠ضا َح ًّما َو ََ َ
ٔیث
ُش ِى َب َة َي ُٕوِلُ َول َی ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔإ ٔ ََّ ٠ُ ٧
ب ٔ َِ ٥حؤظ ٔ
اوبرکبی ،دیبع اہلل ایعجش ،دبعاکلمل نب ارجب ،ریغمہ نب ہبعش ربنم رپ رفام رےہ ےھت ہک رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن اہلل ےس تنج
فاولںںیمےسبسےسمکدرےجےکیتنجےکابرےںیموپاھچابیقفیہدحثیےہوجذگریکچےہ۔
رافی  :اوبرکبی،دیبعاہللایعجش،دبعاکلملنبارجب،ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 467

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ابواو١ض٠ ،ىزور ،ابَ ٦ویس ،ابوذر

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو ِ ٦ا ِِ ١َ ٜىزُورٔ بِ َٔ َُ ٦ویِ ٕس َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
ِخو ّجا َٔ ٥ِ ٠ضا َر ُج ْ ٞیُ ِؤتَی بٔطٔ یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة
آِخ أَصِ ٔ ٞا٥َّ ٜارٔ ُ ُ
آِخ أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة زُ ُخ ّوِل ا َِ ٜح ََّ ٥ة َو ٔ َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإنِّٔی َل َ ِو ََ ٔ ٢ُ ٝ

ار ذُُ ٤وبٔطٔ َِ ُي َٕا َُ ٟوَِ ٝٔ١ت َی ِو ََ َ٘ ٣ذا َو َ٘ َذا َ٘ َذا
اُع ُؼوا َوَِ ٝيطٔ ٔظ ٍَ َار ذُُ ٤وبٔطٔ َو ِار َِ ُىوا َو ُِ ٥ط ٘ ٔ َب َار َصا َِت ُِى َز ُؿ َوَِ ٝيطٔ ٔظ ٍَ ُ
َِ ُي َٕا ُٔ ِ ٟ

َ
ْک َوص َُو ُِ ٠صّ ْٖٔ َٔ ٔ ٘ ٦ِ ٠بارٔ ذُُ ٤وبٔطٔ أَ ُِ ٧ت ِى َز َؿ َوَِ ٝيطٔ
َو َ٘ َذا َو َوَِ ٝٔ١ت َی ِو ََ َ٘ ٣ذا َو َ٘ َذا َ٘ َذا َو َ٘ َذا ِ ََي ُٕو َُ ٟن َى َِِ ٢ل َي ِس َت ٔفي ُي أ ِ ٧یُ َِ ٔ ٥

ا ٧کُِّ ََ ِّٞي َئ ٕة َح َس َّ ٥ة ِ ََي ُٕو َُ ٟر ِّب َٔ ِس َوُِ ٝٔ١ت أَ ِش َيا َِ َِل أَ َرا َصا َصا صُ َ٥ا َِ َِ َٕ ٝس َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َِ ُي َٕا َُٜ ٟطُ َِإ ٔ ََّ َٜ ٧
ک َ٠ک َ َ
ک َحًَّي بَ َس ِت َ َ ٤وا ٔج ُذ ُظ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝؼ ٔح َ

دمحمنبدبع اہللنبریمن،اوباشمع،رعمفر،انبوسدی،اوبذرےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیماس
لدیموکاجاتنوہںوجتنجںیمداہ وہےنفاولںںیمبسےسلرخںیمتنجںیمداہ وہاگافربسےسلرخںیمدفزخےسےلکن
اگ فہ ا ک لدیم وہاگ وج ایقتم ےک دؿ الای اجےئ اگ افر اہک اجےئ اگ ہک اس ےک وھچےٹ انگہ شیپ رکف افر ڑبے انگہ تم شیپ رکف
انچہچناسرپاسےکوھچےٹانگہشیپےئکاجںیئےگافراہکاجےئاگہکالفںدؿوتےن ہاکؾایکافرالفںدؿااسیایکفریغہ،فہارقار
رکے اگ افر ااکنر ہن رک ےکس اگ افر اےنپ ڑب ے انگوہں ےس ڈرے اگ ہک ںیہک فہ یھب شیپ ہن وہ اجںیئ مکح وہاگ ہک مہ ےن ےھجت رہ ا ک
انگہےکدبےلا کیکیندےفہےہکاگاےریمےرپفرداگرںیمےنوتافریھبتہبےسانگہےکاکؾےئکںی ںیہنںیملجاہیں
ںیہن دھکی راہ رافی ےتہک ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک داھکی ہک لپ ےسنہ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےکاسےنمفاےلداتناظرہوہےئگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباشمع،رعمفر،انبوسدی،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 468

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،ابو٠ىاویہ ،و٘يي ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،حَّضت ح١از ب ٦زیس

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ

انبریمن،اوباعمف ہ،فعیک،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،رضحتامحدنبزدیا کافردنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیک
یئگےہ۔
رافی  :انبریمن،اوباعمف ہ،فعیک،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،رضحتامحدنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 469

راوی  :وبيساهَّلل بَ ٦ىيس ،اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،روح ب ٦وبازہ ٔيسي ،اب ٦جزیخ ،ابوزبيْ

َح َّسثَىٔي ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦ر ِو ٕح َٔا َُ ٟوب َ ِي ُس اهَّللٔ َح َّسثَ َ٥ا َر ِو ُح بِ ُُ ٦و َبا َز َة ا ِِ َٕ ٜي ٔس ُّي َح َّسثَ َ٥ا
ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔأَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ ي ُِسأ َ َُ ٟو ِ ٦ا ُِ ٜو ُروز ٔ َِ َٕا ََ٤ ٟحٔي ُئ ِ َ ٤ح َُ ٦ی ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َو َِ َ٘ ٦ذا
ک
س َٔا َُ َِ ٟت ِسع َی الِ ُ َ ٢ُ ٠بٔأ َ ِوثَاَ ٔ ٤ضا َو َ٠ا کَاِ َ ٤ت َت ِىبُ ُس الِ َ َّو َُِ ٟالِ َ َّو ُ ٟث ُ ََّ ٢یأِت ٔي َ٥ا َربُّ َ٥ا بَ ِى َس ذََ ٔ ٜ
َو َ٘ َذا اُ ِ ٤م ِز أَ ِی ذََ ٔ ٜ
ک ِ َِو َٗ ا٥َّ ٜا ٔ
ک َٔا ََ َِ ٟي َِ ٥فُٖ ٔ ٝ
ک َِ َي َت َحلَّی َُ ٜض َِ ٢ي ِؽ َح ُ
وَ ٧حًَّي ٥ِ َ ٤م َُز إَِٔ ٜي َ
وُ ٥ِ َ ٤ ٧مزُ َربَّ َ٥ا ِ ََي ُٕو ُ ٟأََ٤ا َربََُّ ِ ٢ِ ُٙي ُٕوَ ُٜ
وََ ِ ٧ي ُٕوَ ُٜ
ِ ََي ُٕو َُ ٦ِ ٠َ ٟت ُِ ٥مزُ َ
يِ َو َح َس ْک َتأ ِ ُخ ُذ َ٦ِ ٠
بٔض ٔ َِ ٢و َیتَّب ٔ ُىوُ َ ٤ط َوي ُِى َفی ک ُ ُّ ٞإ ٔ ِن َسا ُٕ ٥ِ ٠ٔ ٧ض ِ٥َ ٠ُ ٢اِ ٕٖٔ أَ ِو ُِ ٠ؤ ُّٔ ٤ ٦ٕ ٠ورا ث ُ ََّ ٢یتَّب ٔ ُىوُ َ ٤ط َو َول َی ٔج ِ ٔ
َس َج َض ََّ َ ٢َ ٥لَکُ ٔ ٜ

و ٧أَ ِّّٜا َِل
وَِ ٧ت َ ُِ ٥حو أَ َّو ُُ ٟز َِ ٠زة ٕ ُو ُجوصُ ُض ِ ٢کَا ِ١َ َٕ ٜز ٔ َِ ٜي ََ ٝة ا َِ ٜب ِسرٔ ََ ِب ُى َ
َشا َِ اهَّللُ ث ُ َّ ٢یُ ِفَّأ ُ ُ ٤و ُر ا ِ٥َ ١ُ ٜإِٔٔي َن ث ُ َّ ٢یَ ُِ ٥حو ا ِِ ١ُ ٜؤ َٔ ُ٥٠
اٜصَّا َو ُة َو َي ِص َّ ُى َ َّ
ک ث ُ ََّ ٢ت ٔح َُّّ ٞ
یَ ٦یُٝوُ َ ٤ض َِ٘ ٢أ َ ِؼ َوإ ِٔ َ ٤ح ٕ ٢فٔی َّ
ْخ َد ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ َ٦ِ ٠
و ٧ث ُ ََّّ ٢أ ٜذ َ
اٜس َ١ا ٔ
ِ ث ُ ََّ َ٘ ٢ذَ ٔ ٜ
اَبُ َ
یُ َح َ
وَ ٧حًي َی ِ ُ
وَ ٧وَِ ٝيض ٔ ِ٢
و ٧بٔ ّٔ َ٥ا ٔ
 ٞأَصِ ُ
ِ ا َِ ٜح َّٔ ٥ة َویَ ِح َى ُ
 ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة یَزُشُّ َ
ا ٧فٔی َِٔٝبٔطٔ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜدي ِْ ٔ َ٠ا یَز ٔ َُ ٧شىٔي َْ ّة َِ ُي ِح َىَ ُٝ
َٔا ََِ ٟل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوک َ َ
ات َّ
اٜص ِي ٔئ فٔی َّ
َّشةُ أَ َِ ٠ثاَ ٔ ٜضا ََ ٠ى َضا
ا ِ١َ ٜا َِ َحًَّي َی ِ٥بُتُوا َ َ ٤ب َ
ِحا ُٔ ُط ث ُ ََّ ٢ي ِسأ َ َُ ٟحًَّي تُ ِح َى َُ َٜ ٞط ُّ
اٜس ِي َٔ ٞو َی ِذصَ ُِ ُ َ
اٜسَ ِ ٤يا َو َو َ َ
دیبعاہللنبدیعس،ااحسؼنبوصنمر،رفحنبابعدہیسیق،انبرججی،اوبزریبےتہکںیہکاوہنںےنرضحتاجربنبدبعاہللےسانسہک
اؿےسولگایقتمےکدؿولوگںےکاحؽےکابرےںیموپھچرےہےھتاوہنںےنرفامایہکمہایقتمےکدؿامتؾاوتمںےس
دنلبی رپ وہں ےگ رھپ ابیق اوتمں وک رتبیت ےک احلظ ےس اؿ ےک وتبں ےک اسھت البای اجےئ اگ اس ےک دعب امہرا رب ولجہ ارففز وہاگ،
اہللرفامںیئےگہکمتےسکدھکیرےہوہفہںیہکےگہکمہاےنپرپفرداگروکدھکیرےہںیاہللاعتیلاےنپاشایؿاشؿاؿےکاسھتلچ
ڑپںیےگافراسرےولگیھباےکنےھچیپلچڑپںیےگافررہا کوکا کونر ےلاگاچےہفہ ومنموہایانمقفوہافرولگاسونر
ےکےھچیپںیلچےگلپرصاطرپاکےٹنوہںےگےسجاہللاعتیلاچںیےگڑکپںیلےگرھپانموقفںاکونرھجباجےئاگافرومنماجنتاپ
اجںیئےگومونمںاکالہپرگفہوجاجنتاپاجےئاگاےکنرہچےوچدوہںیراتےکاچدنیکرطحکمچرےہوہںےگافر ہرتسزہار
وہںےگپ ےسوکیئاسحب ںیہنایلاجےئاگرھپ اؿےک دعبا کرگفہوخبےتکمچ وہےئاترفںےک رطےقیرپوہاگ رھپایسرطح
ّللَّاہکوہاگافراؿےکدؽںیما ک
افشتعاکفتقلےئاگافرکینولگافشتعرکںیےگاہیںکتہکپ ولوگںےن َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
وجےکداہنےکرباربیھبارگوکیئالھبیئوہیگوتاںیہندفزخےساکنؽایلاجےئاگافراںیہنتنجےکاسےنمڈاؽدایاجےئاگافرتنج
فاےلاؿرپاپینڑھچںیکےگ سجےسفہاسرطح رتفاتزہ وہاجںیئےگےسیجالیسبےک اپینیکیٹمںیمےسداہنرہارھبااگڑپات
ےہ اؿ ےس ےنلج ےک اسرے لاثر اجےت رںی ےگ رھپ اؿ ےس وپاھچ اجےئ اگ رھپ رہ ا ک وکداین افر دس انگ داین ےک ربارب اںیہن تنج
ںیماقمؾدایاجےئاگ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ااحسؼنبوصنمر،رفحنبابعدہیسیق،انبرججی،اوبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 470

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،و١ز ،جابز

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو َِ ٦و ِ١ز ٕو َََ ٔ١ي َجاب ٔ ّزا َي ُٕوِلُ َََ ٔ١ىطُ ٔ ٦ِ ٠أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اَا ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ َِ ُي ِسخٔ َُ ٝض ِ ٢ا َِ ٜح ََّ ٥ة
َو ََ َّ ٢َ ٝبٔأُذُٔ٤طٔ َي ُٕو ُ ٟإ ٔ َّ ٧اهَّللَ یُ ِ ٔ
ْخ ُد ّ َ ٤
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمع ،اجرب رفامےت ںی ہک ںیم ےن اےنپ اکونں ےس اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس وک  ہ رفامےت
وہےئانسہکاہللاعتیلھچکولوگںوکمنہجےساکنؽرکتنجںیمداہ رفامںیئےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،رمع،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 471

راوی  :ابوربيي ،ح١ازاب ٦زیس حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک

َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َ ٔ ٜى ِ١زٔو بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر أَ ََِ ٔ١ى َت َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ یُ َح ِّس ُث َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
ْخ ُد َٔ ِو ّ٠ا ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ ب ٔ َّ
اٜصَّا َو ٔة َٔا ََ ٟن َى ِ٢
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧اهَّللَ یُ ِ ٔ
اوبرعیب،امحدانبزدیرضحتاسننبامکلرفامےتںیہکںیمےنرمعفنبدانیرےساہکہکایکلپےنرضحتاجربنبدبعاہللریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ہ دحثی ینس ےہ سج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامایہک اہلل اعتیل افشتع یک انب رپ ھچک ولوگں وک
منہجےساکنؽرکتنجںیمداہ رفامںیئےگ!اوہنںےنرفامایاہں۔

رافی  :اوبرعیب،امحدانبزدیرضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 472

راوی  :ححاد ب ٦شاُع ،ابواح١س ،زبيْیٔ ،يس ابَٝ ٦ي ،٢و٥بْی ،یزیس ِٕيْ ،جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َححَّا ُد بِ َُّ ٦
اُع َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أَ ِح ََ ١س اٜزُّبَي ِْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َٔ ِي ُس بِ َُِ َُٝ ٦ي ٕ ٢ا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َیزٔی ُس ا َِّٕٔ ٜيُْ َح َّسثَ َ٥ا
اٜص ٔ ٔ

ُؤَ ِ ٧يضا إ ٔ َِّل َز َارا ٔ
ت
و ٦ِ ٠ٔ ٧ا٥َّ ٜارٔ َی ِحََّْٔٔ َ
ْخ ُج َ
َجابٔزُ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َِّ َٔ ٧و ّ٠ا یُ ِ َ
و ٧ا َِ ٜح ََّ ٥ة
ُو ُجوصٔض ٔ َِ ٢حًَّي یَ ِس ُخَ ُٝ
اجحجنباشرع،اوبادمح،زریبی،سیقانبمیلس،ربنعی،سیدی ریقف،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکھچکولگمنہج ےساکنؽرکتنجںیماساحتلںیمداہ ےئکاجںیئےگہکاؿےکرہچفںےکالعفہ
اؿاکاسرامسجلجاکچوہاگ۔
رافی  :اجحجنباشرع،اوبادمح،زریبی،سیقانبمیلس،ربنعی،سیدیریقف،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 473

راوی  :ححاد ب ٦شاُعِ ،ؽ ٞب ٦ز٘ين ،ابوواظ٠ ،٢ح١س ب ٦ابی ایوب ،یزیس ِٕيْ

َح َّسثَ َ٥ا َححَّا ُد بِ َُّ ٦
 ٞبِ ُ ٦زُ َ٘ي ِ ٕن َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو ٔ
اٜص ٔ ٔ
اُع َح َّسثَ َ٥ا ا َِِ ّٜؽ ُ
وب َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي یَزٔی ُس ا َِّٕٔ ٜيُْ
اظ َٕ ٢ي ِىىٔي َُ ٠ح ََّ ١س بِ َ ٦أَبٔی أَ ُّی َ
س َٔا َٟ
َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت َٔ ِس َش ٍَ َّىٔي َرأ ِ ْی َٔ ٦ِ ٠رأِ ٔ
ْخ َد َول َی ا٥َّ ٜا ٔ
َْخ ِج َ٥ا فٔی و َٔعابَ ٕة َذؤی َو َسز ٕ ُ ٤زٔی ُس أَ ُِ َ ٤ ٧ح َّخ ث ُ َُّ ِ َ ٤ ٢
ی ا َِ ٜد َوارٔ ٔد ِ َ َ

ِ َََ ١ز ِرَ٤ا َول َی ا ِ١َ ٜسٔی َٔ ٥ة َِإٔذَا َجابٔزُ بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ یُ َح ِّس ُث ا ِِ َٕ ٜو ََ ٣جاْ ٔ ٜس إلٔ َی ََارٔ َی ٕة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َٟ
ک َ ٦ِ ٠تُ ِسخٔ ِٞ
وَ ٧واهَّللُ َي ُٕو ُ ٟإَٔ َّ ٤
ََک ا َِ ٜح َض َّٔ١٥يِّي َن َٔا َُِ ُٕٝ َِ ٟت َُ ٜط یَا َظاح َِٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َ٠ا َص َذا َّأ ٜذی تُ َح ِّسث ُ َ
َِإٔذَا ص َُو َٔ ِس ذ َ َ
ؤَ ٧ا ََٕ َِ ٟا َ ٟأَ َت ِ ُ
آُِ ُٝٔ ٧ت
ُق َ
ْخ ُجوا َٔ ٥ِ ٠ضا أُو ٔي ُسوا ِ َٔيضا ِ ََ١ا َص َذا َّأ ٜذی َت ُٕوَ ُٜ
اَ ٥َّ ٜار َِ َٕ ِس أَ ِخزَیِ َت ُط َو ک ُ َّ١َ ٝا أَ َرا ُزوا أَ ِ ٧یَ ِ ُ
ُقأ ا ِِ ُ ٜ
َ
َن َى َِٔ ٢ا َََ ِ ٟض ِِ ٔ١ََ ٞى َت ب ٔ ََٕ ١اَ ٠ُ ٔ ٣ح َّٕ ١س َوَِ ٝيطٔ َّ
اٜس ََلَ ٣ي ِىىٔي َّأ ٜذی َی ِب َى ُثطُ اهَّللُ ِ ٔيطٔ ُُِٔ ٝت َن َى َِٔ ٢ا ََِ ٟإُٔ َّ ٤ط َُ َٕ ٠اَ ٠ُ ٣ح َّٕ ١س َظلَّی

ُ
آ أَ ِ٧
س َوَِ ٝيطٔ َٔا ََ ٟوأَ َخ ُ
ْخ ُد اهَّللُ بٔطٔ َ ٦ِ ٠یُ ِ ٔ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ِِ ١َ ٜح ُ١وزُ َّأ ٜذی یُ ِ ٔ
اَّٜصا ٔك َو ََّ ٠ز ا٥َّ ٜا ٔ
ْخ ُد َٔا َ ٟث ََّ ٢ن َى َت َو ِؼ َي ِّ َ
وَ٘ ٧أَُ َّ ٤ض ِ٢
ْخ ُج َ
ْخ ُج َ
َِل أَ ُ٘ َ
و ٦ِ ٠ٔ ٧ا٥َّ ٜارٔ َب ِى َس أَ ِ ٧یَُٙوُ ٤وا ِ َٔيضا َٔا ََ ٟي ِىىٔي ِ ََي ِ ُ
و ٧أَ ِحّ َُن ذَا َک َٔا ٌََ ٟي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔ ِس َز َو َ ٢أَ َِّ َٔ ٧و ّ٠ا یَ ِ ُ

ٔيسا َُّ ٧
َف َج ِى َ٥ا ُٔ ِ٥َ ٝا
وَ٘ ٧أَُ َّ ٤ض ِ ٢ا ََِ ٜ
ٔيس ََ
و َ
ْخ ُج َ
وَ َ ٤ ٧ض ّزا ٔ ٦ِ ٠أََ ِ ٤ضارٔ ا َِ ٜح َّٔ ٥ة ِ ََي ٍِ َت ٔسَ ُٝ
اٜس َ١اَ َٔٔٔ ٢ا َََ ِ ٟي ِس ُخَ ُٝ
ُقاـ ُ
ؤ ِ ٧يطٔ ِ ََي ِ ُ
َّ
َّ
َّ
ُ َ
ِخ َد ٔ٥َّ ٠ا ٌَيُِْ َر ُج َٕ ٞواح ٔ ٕس أَ ِو
َف َج ِى َ٥ا ِ َََل َواهَّللٔ َ٠ا َ َ
َویِ َح ٢ِ ٙأتُ َز ِو َ ٧اٜص ِي َذ یَٔ ِٙذ ُب َول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ َ ٢َ ٝ
َ٘ َ١ا َٔا َ ٟأَبُو نُ َى ِي ٕ٢
اجحج نب اشرع ،لضف نب دنیک ،اوباعمص ،دمحم نب ایب اویب ،سیدی ریقف رفامےت ںی ہک اخرویجں یک ابوتں ںیم ےس ا ک ابت ریمے
دؽںیممجیئگہکانگہریبکہاکرمبکتہشیمہدفزخںیمرےہاگانچہچنمہا کڑبیامجتعےکاسھتجحےکارادہےسےلکنہکرھپاس
ےک دعب اخرویجں فایل اس ابت وک ولوگں ںیم الیھپںیئ سیدی ےتہک ںی ہک بج مہ دمہنی ونمرہ ےس سگرے وت مہ ےن داھکی ہک رضحت
اجربنبدبعاہلل ریضاہللاعتٰیلہنعا کوتسؿےس کیاگلےئولوگںوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدحںیثیایبؿرفامرےہ
ںیافر بجاوہنں ےندفزویخںاکذرک ایکوت ںیمےن اؿ ےس اہکاےاحصیبروسؽیلص اہللہیلعفل ہفملس! ہلپولوگں ےسیسیک
دحںیثی ایبؿ رک رےہ ںی احال ہکن اہلل اعتیل وت  ہ رفامےت ںی اے رب ےب کش وت ےن ےسج دفزخ ںیمداہ  رکدای وت وت ےن اےس روسا
رکدایدفرسےاقمؾرپ ہرفاماتےہبجدفزیخولگدفزخےسےنلکناکارادہرکںیےگوتاںیہنرھپایسںیمداہ رکدایاجےئاگ،اس
اہلل ےک رفامؿ ےک دعب اب مت ایک ےتہک وہ؟ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ایک مت ےن رقلؿ ڑپاھ ےہ ںیم ےن رعض ایک ہک
اہں اوہنں ےن رفامای ہک ایک وت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اقمؾ ےک ابرے ںیم انس وج اہلل اعتیل لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسوکایقتمےکدؿاطعرفامںیئےگرضحتاجربریض اہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکرھپیہیوتفہاقمؾومحمدےہسجیکفہجےساہلل

اعتیل دفزخ ےس ےسج اچںی ےگ اکنؽدںی ےگ اےکس دعب اوہنں ےن لپ رصاط افرولوگں اک اس ےک افرپ ےس سگرےن ےک ابرے ںیم
ذترکہ رفامای رضحت سیدی ےتہک ںی ہک ںیم اس وک ایھچ رطح اید ںیہن رھک اکس اتمہ اوہنں ےن  ہ رفامای ہک ھچک ولگ دفزخ ںیم داہ 
وہےنےکدعبدفزخےس اکنؽ ےئاجںیئےگ اوبمیعنےن اہکہکفہولگدفزخےس اس احؽںیمںیلکنےگہک سج رطحلونبسیک
یلج وہیئ ڑکلایں وہیت ںی رھپ فہولگ تنج یک رہنفں ںیم ےس یسک رہن ںیمداہ  وہں ےگ افر اس ںیم  ہ اہنںیئ ےگ افر رھپ اس رہن
ےس اکذغ یک رطح دیفس وہ رک ںیلکن ےگ  ہ دحثی نس رک رھپ مہ فاہں ےس ولےٹ افر مہ ےن اہک اوسفس مت اخریج ولوگں رپ ایک اہمتر
اایخؽےہہکخیشاجربنبدبعاہللاسیجصخشیھبروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس رپ وھجٹابدنھ اتکسےہرہسگںیہن اہلل یک مسق مہ
ںیمےسا کلدیمےکالعفہبساخریجےھتاقعدئےساتبئوہےئگاسیجاہکاوبمیعنےناہک۔
رافی  :اجحجنباشرع،لضفنبدنیک،اوباعمص،دمحمنبایباویب،سیدیریقف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 474

راوی  :ہساب ب ٦خاٜس اززی ،ح١از ب١َٝ ٦ہ ،ابی و١زا ،٧ثابت ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

اَ ٧وثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی
اب بِ َُ ٦خإ ٔ ٜس الِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة َو ِ ٦أَبٔی و َِٔ ١ز َ
َح َّسثَ َ٥ا َص َّس ُ
ِخ ِج َتىٔي َٔ ٥ِ ٠ضا ِ َََل
ْخ ُد ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ أَ ِر َب َى ْة َِ ُي ِى َز ُؼ َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟی ِ ُ
وَ ٧ول َی اهَّللٔ ِ ََي َِ ٝتّ ُٔت أَ َح ُسص ََُِ ِ ٢ي ُٕو ُ ٟأَ ِی َر ِّب إٔذِ أَ ِ َ

ُتى ِٔسنٔی ِ َٔيضا َِيُ ِ٥حٔيطٔ اهَّللُ َٔ ٥ِ ٠ضا

یداب نب اخدل ازدی،امحد نبہملس ،ایب رمعاؿ ،اثتب ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہہکیبن یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامایہک اچر
لدیم دفزخ ےس اکنؽ رک اہلل ےک اسےنم شیپ ےئک اجںیئ ےگ اؿ ںیم ےس ا ک لدیم دفزخ یک رطػ دھکی رک ےہک اگ اے ریمے
رپفرداگر بجلپ ےن ےھجم اسدفزخ ےس اکنؽایل ےہ وت اباس ںیم دفابرہ ہنولاٹان وت اہلل اعتیل اےسدفزخ ےس اجنت اطع رفامدںی

ےگ۔
رافی  :یدابنباخدلازدی،امحدنبہملس،ایبرمعاؿ،اثتب،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 475

راوی  :ابوکاِ ،ٞ٠ؽي ٞب ٦حسين جحسری٠ ،ح١س ب ٦وبيساهَّلل و٥بْی ،ابوکا ،ٞ٠ابوووا٤ۂ ،تازہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

 ٞبِ ُُ ٦ح َسي ِ ٕن ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦وب َ ِي ٕس ا ٍُِ ٜبَْ ُّٔی َو َّ
اُِ ّٜٝن ٔلَبٔی کَا َٔٔ ٕٞ ٠ا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو کَا َٔ ُِ ٕٞ ٠ؽ ِي ُ
کو
وَ ٔ ٜ ٧ذَ ٔ ٜ
اس یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َِ َي ِض َت َُّ ١
َٔ َتا َز َة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِح َُ ١ي اهَّللُ اَ ٥َّ ٜ
و ٧آ َز ََ ٣ظلَّی
وَ ٔ ٜ ٧ذَ ٔ ٜ
وَِ ٜ ٧و ا َِ َت ِصّ َِى َ٥ا َول َی َربِّ َ٥ا َحًَّي یُزٔی َح َ٥ا ٔ٠َ ٦ِ ٠کَا٥َ ٔ ٤ا َص َذا َٔا َََ ِ ٟيأِتُ َ
ک ِ ََي ُٕوَ ُٜ
َٔا َ ٟابِ ُ ٦وُب َ ِي ٕس َِ ُيَِ ٝض َُ ١
َک
ٔيک ُٔ ٦ِ ٠روحٔطٔ َوأَ ََ ٠ز ا ََِ ١َ ٜلئ ٔ ََ ٙة ِ ََس َح ُسوا َ ٜ
ک اهَّللُ ب ٔ َي ٔسظ ٔ َو َنّ ََذ ِ َ
و ٧أََ ِ ٤ت آ َز ُ ٣أَبُو ا َِ ٜدَ ِٖٔ ٝخ ََ َٕ ٝ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝي ُٕوَ ُٜ
اش َّ ِي َ٥َ ٜا و ٔ َِ ٥س َربِّ َ َّ
ِ
اب ِ ََي ِس َت ِحٌٔي َربَّطُ
َک َخ ٔفي َئ َت ُط َّأًٜي أَ َظ َ
ک َحًي یُزٔی َح َ٥ا ٔ٠َ ٦ِ ٠کَا٥َ ٔ ٤ا َص َذا ِ ََي ُٕو َُِ ٜ ٟس ُت صُ َ٥ا ُ٘ ََِ ِ ٢ي ِذ ُ ُ
َک
َٔ ٥ِ ٠ضا َو َل ٦ِٔ ٙائِتُوا ُ ٤و ّحا أَ َّو ََ ٟر َُو َٕ ٟب َى َث ُط اهَّللُ َٔا َََ ِ ٟيأِتُ َ
وُ ٤ ٧و ّحا َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َِ ٢َ ٝي ُٕو َُِ ٜ ٟس ُت صُ َ٥ا ُ٘ ََِ ِ ٢ي ِذ ُ ُ
و٧
اب ِ ََي ِس َت ِحٌٔي َربَّ ُط َٔ ٥ِ ٠ضا َو َل ٦ِٔ ٙائِتُوا إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٢َ ٝأ ٜذی َّات َد َذ ُظ اهَّللُ َخّ ٔ ٝيَل ِ ََيأِتُ َ
َخ ٔفي َئ َت ُط َّأًٜي أَ َظ َ
اب ِ ََي ِس َت ِحٌٔي َربَّ ُط َٔ ٥ِ ٠ضا َو َل ٦ِٔ ٙائِتُوا
َک َخ ٔفيئَ َت ُط َّأًٜي أَ َظ َ
إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝي ُٕو ُِ َٜ ٟس ُت صُ َ٥ا ُ٘ َِ ٢و َی ِذ ُ ُ
وسي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝي ُٕو َُِ ٜ ٟس ُت
وسي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٢َ ٝأ ٜذی ک َ َُّ ١َ ٝط اهَّللُ َوأَ ِو َفا ُظ اَّ ٜت ِو َرا َة َٔا َََ ِ ٟيأِتُ َ
وَ ٠ُ ٧
َُ ٠
وح اهَّللٔ
وح اهَّللٔ َوکََ ١َ ٔ ٝت ُط ِ ََيأِتُ َ
و ٧و َٔيسي ُر َ
اب ِ ََي ِس َت ِحٌٔي َربَّ ُط َٔ ٥ِ ٠ضا َو َل ٦ِٔ ٙائِتُوا و َٔيسي ُر َ
َک َخ ٔفي َئ َت ُط َّأًٜي أَ َظ َ
صُ َ٥ا ُ٘ َِ ٢و َی ِذ ُ ُ
َ
َّ
َّ
ِخ
َُف َُ ٜط َ٠ا َت َٕ َّس َ ٦ِ ٠ٔ ٣ذَِ٤بٔطٔ َو َ٠ا َتأ َّ َ
َوکََ ١َ ٔ ٝت ُط ِ ََي ُٕو َُِ ٜ ٟس ُت صُ َ٥ا ُ٘ َِ ٢و َل ٦ِٔ ٙائِتُوا َُ ٠ح َّّ ١سا َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝو ِب ّسا َٔ ِس ٌ ٔ َ
َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝيأِتُونٔی َِأ َ َِ َتأِذ ٔ َُ ٧ول َی َربِّی َِ ُي ِؤ َذ ُ ٧لٔی َِإٔذَا أََ٤ا َرأَیِ ُت ُط َو َٔ ِى ُت ََا ٔج ّسا ِ ََي َسوُىٔي

ک ُٔ ُِ ٞت ِس َِ ١ي ََ ُِ ٞت ِى َف ِط ِ
اش َّ ِي ُتصَ َّّ ِي َِأ َ ِر َِ ُي َرأِسٔي َِأ َ ِح َُ ١س َربِّی ب ٔ َت ِحٔ١ي ٕس
َ٠ا َشا َِ اهَّللُ َِ ُي َٕا َُ ٟیا َُ ٠ح َُّ ١س ِار َِ ِي َرأِ ََ َ
ِخ ُج ُض ِ ٦ِ ٠ٔ ٢ا٥َّ ٜارٔ َوأ ُ ِزخُٔ ُٝض ِ ٢ا َِ ٜح ََّ ٥ة ث ُ َّ ٢أَوُوزُ َِأ َ َٔ ُي ََا ٔج ّسا ِ ََي َسوُىٔي َ٠ا َشا َِ اهَّللُ
ي َُى ِّٔ٥١ُ ٝيطٔ َربِّی ث ُ َّ ٢أَ ِش َّ ُي ِ ََي ُح ُّس لٔی َح ًّسا َِأ ُ ِ ٔ
ک یَا َُ ٠ح َُّ ١س ُٔ ُِ ٞت ِس َِ ١ي ََ ُِ ٞت ِى َف ِط ِ
اش َّ ِي ُتصَ َّّ ِي َِأ َ ِر َِ ُي َرأِسٔي َِأ َ ِح َُ ١س َربِّی ب ٔ َت ِحٔ١ي ٕس
أَ ِ ٧یَ َس َوىٔي ث ُ َُّ ٢ي َٕا ُِ ٟار َِ ِي َرأِ ََ َ
ِخ َج ُض ِ ٦ِ ٠ٔ ٢ا٥َّ ٜارٔ َوأ ُ ِزخُٔ ُٝض ِ ٢ا َِ ٜح ََّ ٥ة َٔا ََََ ِ ٟل أَ ِزرٔی فٔی َّ
اٜثاَ ٔ ٜث ٔة أَ ِو فٔی اٜزَّابٔ َى ٔة َٔا َٟ
ي َُى ِّٔ٥١ُ ٝيطٔ ث ُ َّ ٢أَ ِش َّ ُي ِ ََي ُح ُّس لٔی َح ًّسا َِأ ُ ِ ٔ
َ
َّ
ُقآ ُ ٧أَ ِی َو َج َِ َوَِ ٝيطٔ ا ُِ ٜدُٝوزُ َٔا َ ٟابِ ُ ٦وُب َ ِي ٕس فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َٔا ََ َٔ ٟتا َز ُة أَ ِی
َِأُٔو ُ ٟیَا َر ِّب َ٠ا بَق ٔ َی فٔی ا٥َّ ٜارٔ إِٔل ََ ٦ِ ٠ح َب َس ُط ا ِِ ُ ٜ
َو َج َِ َوَِ ٝيطٔ ا ُِ ٜدُٝوزُ
اوباکلم،لیضفنبنیسح یججڈری،دمحمنبدیبعاہللربنعی،اوباکلم،اوبوعاہن،اتقدہ،اسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاہللایقتمےک دؿامتؾولوگںوکعمجرفامںیئےگافرفہاسرپاشیینےسےنچبیکوکششرکںیےگافر
انب دیبع ےن اہک ےہ ہک  ہ وکشش اؿ ےک دولں ںیمڈایل اجےئ یگ فہ ںیہک ےگ ہک مہ اےنپ رپفرداگر یک رطػ ارگ یسک ےس افشتع
رکاںیئ اتہک اس ہگج ےس مہ لراؾ احلص رکںی وت بس ولگ رضحت لدؾ ہیلع االسلؾ ےک اپس لںیئ ےگ افر اؿ ےس ںیہک ےگ ہک
لپ امتؾ ولخمؼ ااسنین ےک ابپ ںی لپ وک اہلل ےن اےنپ دتس دقرت ےس انبای ےہ افر اینپ دیپا یک وہیئ رفح لپ ںیم وھپیکن افر
رفںوتںوکمکحدایایگہکفہلپوکدجسہرکںیلپاےنپرپفرداگرےکاہںامہریافشتعرفامںیئاتہکمہاسہگجےسراتحاحلص
رکںی ،رضحت لدؾ ہیلع االسلؾ رفامںیئ ےگ ہک ںیم اس اک الہ ںیہن وہں افر اینپ اطخ وک اید رکںی ےگ وج اؿ ےس وہیئ ،اہلل اعتیل ےس
یرامںیئ ےگ افر ںیہک ےگہک رضحت ونحہیلع االسلؾ ےکاپس اجؤ فہےلہپ روسؽ ںی ںیہن اہلل ےن اجیھب ،فہ رضحت ونحہیلع االسلؾ
ےک اپس لںیئ ےگ فہ یھب رفامںیئ ےگہک ںیم اس اک الہ ںیہن وہں افر اینپ اطخ اید رکںی ےگ وج داین ںیم اؿ ےس رسزد وہیئ افر اےنپ
ربےسیرامںیئےگافررفامںیئےگہکمترضحتاربامیہےکاپساجؤاؿوکاہللےناانپلیلخانبایفہولگرضحتاربامیہےکاپس
لںیئےگفہیھب رفامںیئےگہکںیماساکالہںیہنوہںفہیھباینپاساطخوکایدرکےک وجداینںیماؿےسوہیئیھتاےنپربےس
یرامںیئےگافررفامںیئےگہکمترضحتومٰیسےکاپساجؤوجاہللےکمیلکںی ںیہناہللاعتیلےنوتراةاطعرفامیئفہولگرضحت
ومٰیسےکاپسلںیئ ےگفہ یھبرفامںیئ ےگہک ںیماس اکالہ ںیہنوہں افراینپ اطخوک ایدرک ےک وجداین ںیماؿےس وہیئ اےنپرب
ےسیرامںیئےگافررفامںیئےگہکمترضحتٰیسیعےکاپساجؤوجرفحاہللافرکلمةاہللںیانچہچنبسولگرضحتٰیسیعرفحاہلل
ۃملک اہلل ےک اپس لںیئ ےگ فہ یھب رفامںیئ ےگ ہک ںیم اس اکالہ ںیہن وہں نکیل مت رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس اجؤ
پ یکاشؿ ہےہہکاہللاعتیلےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکایلگیلھچپامتؾاطخؤںوکاعمػرفامدایےہروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہ فملس ےن رفامای رھپ اسرے ولگ ریمے اپس لںیئ ےگ ںیم اےنپ رپفرداگر ےس افشتع یک ااجزت اموگنں اگ ےھجم ااجزت دی

اجےئ یگ۔ رھپ ںیم اےنپ لپ وکدوھکیں اگ ہک ںیم دجسہ ںیم ںیم رگا ڑپا وہں ،بج کت اہلل اچںی ےگ ےھجم اس احؽ ںیم رںیھک ےگ
رھپ ھجم ےس اہک اجےئ اگ اے دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اانپ رس ااھٹےیئ ،رفامےیئ! انس اجےئ اگ ،امےئگن! دای اجےئ اگ ،افشتع رفامےیئ!
افشتع وبقؽ یک اجےئ یگ ،رھپ ںیم اانپ رس ااھٹؤں اگ افر اےنپ رب یک اؿ املکت ےک اسھت دمح ایبؿ رکفں اگ وج فہ ےھجم اس فتق
اھکسےئ اگ رھپ ںیم افشتع رکفں اگ رھپ ھجم ےس اہک اجےئ اگ اے دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اانپ رس ااھٹےیئ! رفامےیئ! انس اجےئ اگ،
امےئگن!دایاجےئاگ،افشتعےئجیک!افشتعوبقؽیکاجےئیگ،رھپںیماانپرسدجسہےسااھٹؤںاگرھپںیماےنپربیکدمحایبؿرکفںاگ
ریمے  ےئ ا ک دح رقمریک اجےئ یگ سج ےک قبقم ںیم ولوگں وکدفزخ ےس اکنؽرک تنج ںیمداہ  رکفں اگ رافی رفامےتںی
ہکےھجمولعمؾںیہنہکرسیتیایوچیھترمہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسافشتعرفامرکولوگںوکدفزخےساکنؽرکتنجںیم
داہ رفامںیئےگ افراےکس دعباہللاعتیلےس رعضرکںی ےگدفزخ ںیمرصػفہولگ ابیقرہ ےئگںیپ  ےکقح ںیمرقلؿ ےن
ہشیمہاکذعابالزؾرکدایےہ۔
رافی  :اوباکلم،لیضفنبنیسح یججڈری،دمحمنبدیبعاہللربنعی،اوباکلم،اوبوعاہن،اتقدہ،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 476

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦بصار ،اب ٦ابی وسیَ ،ىيسٔ ،تازہ ،ا٤س

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ٔی َو ََِ ٦ىٔي ٕس َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا ََٔ ٟا َٟ
ک بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ أَبٔی
و ٧ذََ ٔ ٜ
و ٧ب ٔ َذَ ٔ ٜ
ک أَ ِو یَُِ ٝض َُ ١
وَ ٧ی ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة ِ ََي ِض َت َُّ ١
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِح َتُ ٔ١ي ا ِِ ١ُ ٜؤ َٔ ُ٥٠
َ
َّ
ُقآ ُ٧
َو َواَ َ ٤ة َو َٔا َ ٟفٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ ث ُ َّ ٢آت ٔيطٔ اٜزَّابٔ َى َة أَ ِو أَوُوزُ اٜزَّابٔ َى َة َِأُٔو ُ ٟیَا َر ِّب َ٠ا بَق ٔ َی إِٔل ََ ٦ِ ٠ح َب َسطُ ا ِِ ُ ٜ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،انب ایب دعی ،دیعس ،اتقدہ ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک  رش ےک
دؿاسرےومنمعمجےئکاجںیئےگفہاسدؿےساجنتاحلصرکےنیکوکششرکںیےگایاؿےکدؽںیم ہابتڈایلاجےئ

یگ ہدحثیذموکرہدحثییکرطحےہافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسدحثیںیم ہیھبرفامایہکوچیھتابرںیماؿ
یکافشتعرکفںاگافر ہ رعضرکفںاگاےرپفرداگرابدفزخںیمرصػفہولگابیقفہےئگںیپ وکرقلؿےنرفاکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبایبدعی،دیعس،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 477

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ىاذ ب ٦ہصأ ،٣تازہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ أَ ٕ ٣ا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ َّٔ َ ٤ ٧ي َّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َک فٔی اٜزَّابٔ َى ٔة َِأَُٔو ُ ٟیَا َر ِّب َ٠ا
وَ ٔ ٜ ٧ذَ ٔ ٜ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟی ِح َُ ١ي اهَّللُ ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن َی ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ َِ ُيَِ ٝض َُ ١
ک بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔض ٔ َ١ا َو َذ َ َ
َّ
ُقآ ُ ٧أَ ِی َو َج َِ َوَِ ٝيطٔ ا ُِ ٜدُٝوزُ
بَق ٔ َی فٔی ا٥َّ ٜارٔ إِٔل ََ ٦ِ ٠ح َب َس ُط ا ِِ ُ ٜ
دمحم نب ینثم ،اعمذ نب اشہؾ ،اتقدہ ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل ایقتم ےک دؿ
ومونمںوکعمجرفامںیئےگاؿےکدؽںیم  ہابتڈایلاجےئیگہکفہاسدؿےساجنتاحلصرکےنیکوکششرکںیابیقدحثی
ایس رطح ےہ نکیل اس ںیم  ہ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وچیھت رمہبت رفامںیئ ےگ اے رپفرداگر اب وت دفزخ ںیم
وکیئیھبابیقںیہنوساےئاؿےکپ وکرقلؿےنرفکراھکےہینعیاؿرپدفزخںیمرانہہشیمہےک ےئالزؾےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 478

راوی ٠ :ح١س ب٥٠ ٦ہاْ ٟضیز ،یزیس ب ٦زریيَ ،ىيس ب ٦ابی ُعوبہ ،ہصأ ،٣تازہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

ُعوبَ َة َوصٔصَ ْاَ ٣ظاح ُِٔ َّ
اٜس َِ َت َوائٔ ِّی َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٥ِ ٠ٔ ٦ضا ٕٔ َّ ٟ
اَّٜضیزُ َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُ ٦أَبٔی َ ُ
ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١ع ٔ ُّی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ٦
َٔ َتا َز َة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح و َح َّسثَىٔي أَبُو ٌ ََّس َ
ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ىا ْذ َوص َُو ابِ ُ ٦صٔصَ أَ ٕ ٣ا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ َٔ ٦تا َز َة َح َّسثَ َ٥ا أَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ
ْخ ُد ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ ََٔ ٦ِ ٠ا َِ ٟلَ
ْخ ُد ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ ََٔ ٦ِ ٠ا َِ ٟلَ إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوک َ َ
ا ٧فٔی َِٔٝبٔطٔ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜدي ِْ ٔ َ٠ا َیز ٔ َُ ٧شىٔي َْ ّة ث ُ ََّ ٢ی ِ ُ
َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟی ِ ُ

ا ٧فٔی َِٔٝبٔطٔ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜدي ِْ ٔ َ٠ا َیز ٔ ُ٧
ْخ ُد ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ ََٔ ٦ِ ٠ا ََِ ٟل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوک َ َ
إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوک َ َ
ا ٧فٔی َِٔٝبٔطٔ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜدي ِْ ٔ َ٠ا َیز ٔ ُ ٧ب ُ َّز ّة ث ُ ََّ ٢ی ِ ُ
يت ُش ِى َب َة َِ َح َّسث ِ ُت ُط بٔا َِ ٜحسٔیثٔ َِ َٕا َُ ٟش ِى َب ُة َح َّسثَ َ٥ا بٔطٔ َٔ َتا َزةُ َو ِ ٦أَٔ َ ٤س
ذ ََّر ّة َزا َز ابِ َُ ٥ِ ٠ٔ ٦ضا ٕ ٟفٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َٔا َ ٟیَزٔی ُس َِ َُ ٔ ٕٝ

اَّ ٧
َّْ ِ َٔيضا أَبُو
بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔا َِ ٜحسٔیثٔ إ ٔ َِّل أَ َُّ ٧ش ِى َب َة َج َى َ٠َ ٞک َ َ
اٜذ َّرة ٔ ذُ َر ّة َٔا ََ ٟیزٔی ُس َظح َ
بٔ ِس َف َا٣
دمحمنباہنمؽرضری،سیدینب زرعی،دیعسنبایبرعفہب ،اشہؾ،اتقدہ،اسننب امکلرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ّللَّاہکوہاگافراسےکدؽںیموجےکرباربیھبیکینےہ
ےنرفامایہکدفزخںیمےسفہلدیماکنؽایلاجےئاگسجےنیھب َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ّللَّ اہک وہاگ افر اس ےک دؽ ںیم دنگؾ ےک ا ک ذرہ ےک ربارب یھب یکین
اےس یھب دفزخ ےس اکنؽ ایل اجےئ اگ سج ےن یھب َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
وہیگاےسیھبدفزخیکلگےساکنؽایلاجےئاگ۔
رافی  :دمحمنباہنمؽرضری،سیدینبزرعی،دیعسنبایبرعفہب،اشہؾ،اتقدہ،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :ابوربيي وتکی ،ح١از ب ٦زیس٠ ،ىبس ب ٦ہَل ٟو٥زیَ ،ىيس ب٥٠ ٦عور ،ح١از ب ٦زیس٠ ،ىبس ب ٦ہَلٟ

َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي ا َِ ٜى َتکٔی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َب ُس بِ ُ ٦ص ََٔل ٕ ٟا َِ ٜى َ٥ز ٔ ُّی ح و َح َّسثَ َ٥اظ ََىٔي ُس بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو َّ
اُِ ّٜٝن
ُّ

َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َب ُس بِ ُ ٦ص ََٔل ٕ ٟا َِ ٜى َ٥ز ٔ ُّی َٔا َ ٟاَ ِ ٤ف َ٥َ ِٕ ٝا إلٔ َی أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو َتصَ َّّ ِى َ٥ا ب ٔ َثاب ٔ ٕت َِاَ ِ ٤ت َض ِي َ٥ا
َسیزٔظ ٔ َِ َٕا َُ َٜ ٟط یَا أَبَا َح ِ١زَ َة إ ٔ َّ٧
َاَ َتأِذ ََ٥َ َٜ ٧ا ثَاب ٔ ْت ِ ََس َخ ِ٥َ ٝا َوَِ ٝيطٔ َوأَ ِجََ ٝس ثَاب ٔ ّتا ََ ٠ى ُط َول َی َ ٔ
إَِٔ ٜيطٔ َوص َُو ي َُعل ِّی ُّ
اٜؽ َهی ِ ِ
ٔیث َّ
ک أَ ِ ٧تُ َح ِّسثَ ُض َِ ٢حس َ
ا٧
َّصة ٔ َي ِسأ َ ُٜوَ َ ٤
إ ٔ ِخ َواَ َ ٤
اٜصَّا َو ٔة َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َّْ ١س َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا ک َ َ
ک ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا َِ ٜب ِ َ
وُ َٜ ٧ط ِ
ک ِ ََي ُٕو َُِ ٜ ٟس ُت ََ ٜضا َو َلَ ٦ِٔ ٙوَِ ٝي٢ِ ُٙ
َی ِو ُ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ ََ ٠
اش َّ ِي ُ ٔ ٜذ ِّریَّتٔ َ
و ٧آ َز َََ ِ ٣ي ُٕوَ ُٜ
اس َب ِى ُؽ ُض ِ ٢إلٔ َی َب ِى ٕؾ ِ ََيأِتُ َ
اد اُ ٥َّ ٜ
وسي َوَِ ٝيطٔ َّ
بٔإٔبِ َزاص َٔيَ ٢وَِ ٝيطٔ َّ
اٜس ََلَِ ٣إُٔ َّ ٤ط کَٔ ٝي ُ٢
اٜس ََلَِ ٣إُٔ َّ ٤ط َخٔٝي ُ
 ٞاهَّللٔ ِ ََيأِتُ َ
و ٧إٔبِ َزاص َٔيََ ِ ٢ي ُٕو َُِ ٜ ٟس ُت ََ ٜضا َو َلَ ٦ِٔ ٙوَِ ٝي ٢ِ ُٙب ٔ َُ ١
ٔيسي َوَِ ٝيطٔ َّ
اٜس ََلَِ ٣إَّٔ٤طُ ُرو ُح اهَّللٔ َوک َُ ١َ ٔ ٝتطُ َِ ُيؤتَی و َٔيسي ِ ََي ُٕو َُِ ٜ ٟس ُت
اهَّللٔ َِ ُي ِؤتَی َُ ٠
وسي ِ ََي ُٕو َُِ ٜ ٟس ُت ََ ٜضا َو َلَ ٦ِٔ ٙوَِ ٝي ٢ِ ُٙبٔى َ
َ ِ
َ
َ
ُ َ
ُو ٣بَي ِ َن
ََ ٜضا َو َلَ ٦ِٔ ٙوَِ ٝي ٢ِ ُٙب ٔ َُ ١ح َّٕ ١س َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأوتَی َِأُٔو ُ ٟأََ٤ا ََ ٜضا َِأَ ِ ٤فَِ ُٖ ٔ ٝأ َِ َتأذ ٔ َُ ٧ول َی َربِّی َِ ُي ِؤ َذ ُ ٧لٔی َِأٔ ُ

َ
ک َو ُٔ ِ ٞي ُِس َِ ١ي
ِخ َُ ٜط ََا ٔج ّسا َِ ُي َٕا ُ ٟلٔی َیا َُ ٠ح َُّ ١س ِار َِ ِي َرأ ِ ََ َ
َی َسیِطٔ َِأ ِح َُ ١س ُظ ب ٔ ََ ١حا َٔ ٠س َِل أَ ِٔس ُٔر َوَِ ٝيطٔ ِاْل َ ٧یُِٝض ٔ ُٔ٥١يطٔ اهَّللُ ث ُ َّ ٢أَ ٔ ُّ
ا ٧فٔی َِٔٝبٔطٔ ِٔ ٠ث َٕا َُ ٟح َّب ٕة ٔ ٦ِ ٠بُزَّة ٕ أَ ِو َشىٔي َْة ٕ
َک َو ََ ُِ ٞت ِى َف ِط َو ِ
َ ٜ
اش َّ ِي ُتصَ َّّ ِي َِأَُٔو َُ ٟر ِّب أ ُ ًَّٔ٠ي أ ُ ًَّٔ٠ي َِ ُي َٕا ُ ٟاَ ِ ٤ف ٦ِ ١ََ ِ ِٖ ٔ ٝک َ َ
ِخ َُ ٜط ََا ٔج ّسا َِ ُي َٕا ُ ٟلٔی یَا
 ٞث ُ َّ ٢أَ ِر ٔج ُي إلٔ َی َربِّی َِأ َ ِح َُ ١س ُظ بٔتٔ َِ ٝ
ٔ ٦ِ ٠إ ٔ َی١ا َِٕ ٧أ َ ِ ٔ
ِخ ِج ُط َٔ ٥ِ ٠ضا َِأََ ِ ٤فَِ ُٖ ٔ ٝأَِ َِى ُ
ک ا َِ ١َ ٜحا ٔٔ ٠س ث ُ َّ ٢أَ ٔ ُّ
ا ٧فٔی َِٔٝبٔطٔ
ک َو ُٔ ِ ٞي ُِس َِ ١ي ََ ٜ
َُ ٠ح َُّ ١س ِار َِ ِي َرأِ ََ َ
ک َو ََ ُِ ٞت ِى َف ِط َوا ِش َّ ِي ُتصَ َّّ ِي َِأَُٔو ُ ٟأ ُ ًَّٔ٠ي أ ُ ًَّٔ٠ي َِ ُي َٕا ُ ٟلٔی اَ ِ ٤ف ٦ِ ١ََ ِ ِٖ ٔ ٝک َ َ
ِخ َٜطُ
 ٞث ُ َّ ٢أَوُوزُ إلٔ َی َربِّی َِأ َ ِح َُ ١س ُظ بٔت َٔ ٝ
ِخ َز ٕ ٦ِ ٠ٔ ٟإ ٔ َی١ا َِٕ ٧أ َ ِ ٔ
ِخ ِج ُط َٔ ٥ِ ٠ضا َِأََ ِ ٤فَِ ُٖ ٔ ٝأَِ َِى ُ
ِک ا َِ ١َ ٜحا ٔ٠سٔ ث ُ َّ ٢أَ ٔ ُّ
ِٔ ٠ث َٕا َُ ٟح َّب ٕة ِٔ َ ٦ِ ٠
َک َو ََ ُِ ٞت ِى َف ِط َو ِ
اش َّ ِي ُتصَ َّّ ِي َِأَُٔو ُ ٟیَا َر ِّب أ ُ ًَّٔ٠ي أ ُ ًَّٔ٠ي َِ ُي َٕا ُٟ
ک َو ُٔ ِ ٞي ُِس َِ ١ي َ ٜ
ََا ٔج ّسا َِ ُي َٕا ُ ٟلٔی َیا َُ ٠ح َُّ ١س ِار َِ ِي َرأِ ََ َ
ٞ
ِخ َز ٕ ٦ِ ٠ٔ ٟإ ٔ َی١ا َِٕ ٧أ َ ِ ٔ
ِخ ِج ُط ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ َِأََ ِ ٤فَِ ُٖ ٔ ٝأَِ َِى ُ
لٔی اَ ِ ٤ف ٦ِ ١ََ ِ ِٖ ٔ ٝک َ َ
ا ٧فٔی َِٔٝبٔطٔ أَ ِزنَی أَ ِزنَی أَ ِزنَی ِٔ ٠ٔ ٦ِ ٠ث َٕا َٔ ٟح َّب ٕة ِٔ َ ٦ِ ٠
َ
َص َذا َحس ُ
َْخ ِج َ٥ا ٔ ٦ِ ٠و ٔ ِٔ ٥سظ ٔ َِ َ١َّ ٝا ُ٘ َّ٥ا بٔمَ ِضز ٔا َِ ٜحبَّا ٔ٥َ ِٝ ُٔ ٧ا َِ ٜو ٔ٥َ ِٝ ٠ا إلٔ َی ا َِ ٜح َس ََٔ ِ ٦س َّ٥َ ١ِ ٝا َوَِ ٝيطٔ َوص َُو
ٔیث إَٔ َ ٤س َّأ ٜذی أََ ِ ٤بأَ٤ا بٔطٔ ِ َ َ
ٔيک أَبٔی َح ِ١زَ َة َِ٢َِ ٝ
ُِ ٠س َت ِد ْٕ فٔی َزارٔ أَبٔی َخٔٝي َّ َة َٔا َََ ِ ٟس َخ ِ٥َ ٝا َوَِ ٝيطٔ ِ ََس َّ٥َ ١ِ ٝا َوَِ ٝيطٔ َِ ُٕ ِ٥َ ٝا َیا أَبَا ََىٔي ٕس ٔج ِئ َ٥ا ٔ ٦ِ ٠و ٔ ِٔ ٥س أَخ َ

ٔیث َح َّسثَ َ٥ا ُظ فٔی َّ
اٜصَّا َوةٔ َٔا َ ٟص َٔيطٔ َِ َح َّسث ِ َ٥ا ُظ ا َِ ٜحس َ
َن ِس َِ ١ي ِٔ ٠ث ََ ٞحس ٕ
ٔیث َِ َٕا َ ٟص َٔيطٔ ُٔ ِ٥َ ٝا َ٠ا َزا َزَ٤ا َٔا َِ َٔ ٟس َح َّسثَ َ٥ا بٔطٔ ُُ ٥ِ ٠ذ
یّ ٥َ ََ ٦ة َوص َُو یَ ِو َ٠ئ ٔ ٕذ َجٔ١ي ْي َو َِ َٕ ٜس َت َز َک َش ِيئّا َ٠ا أَ ِزرٔی أَٔ َ ٤س َي َّ
َک َظ أَ ِ ٧یُ َح ِّسثََِ ٢ِ ُٙت َ َّتکُٔٝوا ُٔ ِ٥َ ٝا َُ ٜط َح ِّسث ِ َ٥ا
َّٔش َ
وِ ٔ
اٜص ِي ُذ أَ ِو َ ٔ

ََک ُت َلَ ٢ِ ُٙص َذا إ ٔ َِّل َوأََ٤ا أُرٔی ُس أَ ِ ٧أ ُ َح ِّسثَ١ُ ُٙو ُظ ث ُ َّ ٢أَ ِر ٔج ُي إلٔ َی َربِّی فٔی اٜزَّابٔ َىةٔ
ِ ََؽ ٔح َ
ک َو َٔا َُ ٟخِ َٖ ٔ ٝاْل ٔ ِن َسا َُ ٦ِ ٠ٔ ٧و َح ٕ٠َ ٞا ذ َ ِ
َک َو ََ ُِ ٞت ِى َق َو ِ
اش َّ ِي
ک َو ُٔ ِ ٞي ُِس َِ ١ي َ ٜ
ِخ َُ ٜط ََا ٔج ّسا َِ ُي َٕا ُ ٟلٔی یَا َُ ٠ح َُّ ١س ِار َِ ِي َرأ ِ ََ َ
َِأ َ ِح َُ ١س ُظ بٔتَٔ ٝ
ِک ا َِ ١َ ٜحا ٔٔ ٠س ث ُ َّ ٢أَ ٔ ُّ
ک َو َلَ ٦ِٔ ٙوؤزَّت ٔی َو٘ٔبِْ ٔ َیائٔی
ک أَ ِو َٔا ََِ ٜ ٟي َس َذ َ
اک إَِٔ ٜي َ
ُتصَ َّّ ِي َِأَُٔو َُ ٟیا َر ِّب ائ ِ َذ ِ ٧لٔی ِ َٔئَ ٦ِ ١ا ََِ ٟل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َٔا ََِ ٜ ٟي َس ذَا َک ََ ٜ
ِخ َجَٔ ٦ِ ٠َ َّ٦ا ََِ ٟل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َٔا ََِ ٟأ َ ِش َض ُس َول َی ا َِ ٜح َس ٔ ٦أََّ٤طُ َح َّسثَ َ٥ا بٔطٔ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک
َو َومَ ًَٔ١ي َو ٔجبِْٔیَائٔی َل ُ ِ ٔ
یّ ٥َ ََ ٦ة َوص َُو یَ ِو ٔ٠ئ ٔ ٕذ َجٔ١ي ْي
َّٔش َ
أ ُ َرا ُظ َٔا َِ َٔ ٟب َ ٞو ِ ٔ
اوبرعیب عبکی ،امحد نب زدی ،دبعم نب الہؽ زنعی ،دیعس نب وصنمر ،امحد نب زدی ،دبعم نب الہؽ ےتہک ںی ہک مہ رضحت اسن نب امکل
ریضاہللاعتٰیلہنعےسانلماچےتہےھتافراؿےسالماقتےک ےئمہےنرضحتاثتبریضاہللاعتٰیلہنعیکافسرشاچیہبجمہ
اؿکت ےچنہپوتفہاچتشیک امنزڑپھرےہ ےھترضحت اثتبریضاہللاعتٰیل ہنعےن امہرے ےئادنرلےن یکااجزتامیگن مہادنر
داہ  وہےئ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےن اثتب وک اےنپ اسھت تخت رپ اھٹب رک رفامای اے اوبزمحہ  ہ اؿ یک تینک ےہ
ریتےرصبہفاےلاھبیئھجتےسوپےتھچںیہکمتاؿےسافشتعفایلدحثیایبؿرکفرضحتاثتبریضاہللاعتٰیلہنعرفامےنےگل
ہکمہےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنایبؿرفامایہکبجایقتماکدؿوہاگوتولگربھگارکا کدفرسےکاپساجںیئےگ
رھپ بس ےس ےلہپ رضحت لدؾ ےک اپس لںیئ ےگ افر اؿ ےس رعض رکںی ےگ ہک لپ اینپ افالد ےک  ےئ افشتع رفامںیئ فہ ںیہک
ےگہکںیماساقلبںیہنمترضحتاربامیہےکاپساجؤفہاہللےکلیلخںیولگرضحتاربامیہےکاپسلںیئےگفہیھبںیہک
ےگ ہک ںیم اس اکالہ ںیہن وہں نکیل مت رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اپس اجؤ ویکہکن فہ میلک اہلل ںی بس ولگ رضحت ومٰیس ےک
اپس اجںیئ ےگ وت فہ یھب ںیہک ےگ ہک ںیم اس اقلب ںیہن رگم مت رضحت ٰیسیع ےک اپس اجؤ فہ رفح اہلل افر کلمة اہلل ںی انچہچن بس
ولگ رضحت ٰیسیع ےک اپس لںیئ ےگ فہ یھب ںیہک ےگ ہک ںیم اس اقلب ںیہن وہں نکیل مت رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک
اپس اجؤ فہ بس ریمے اپس لںیئ ےگ ںیم اؿ ےس وہکں اگ ہک اہں ںیم اس اک الہ وہں افر ںیم اؿ ےک اسھت لچ ڑپفں اگ افر اہلل
ےسااجزتاموگنںاگےھجمااجزت ےلیگ افرںیماس ےکاسےنمڑھکاوہرکاسیکایسیدمحفانثایبؿرکفںاگہکلجںیم اسرپاقدر
ںیہن وہں فہ دمح فانثء اہلل ایس فتق ااقلء رفامںیئ ےگ اس ےک دعب ںیم دجسہ ںیم رگ اجؤں اگ ھجم ےس اہک اجےئ اگ ہک اے دمحم اانپ رس
ااھٹےیئ افر رفامےیئ انس اجےئ اگ افر امےئگن دای اجےئ اگ افر افشتع ےئجیک افشتع وبقؽ یک اجےئ یگ ںیم رعض رکفں اگ اے رپفرداگر
ریمیاتمریمیاتموترھپاہللرفامںیئےگاجؤسجےکدؽںیمدنگؾایوجےکداےنےکرباربیھباامیؿوہاےسدفزخےساکنؽول

ںیماےسیبسولوگںوکدفزخےساکنؽولںاگرھپاےنپرپفرداگرےکاسےنملرکایسرطحدمحایبؿرکفںاگافردجسہںیم ڑپاجؤں
اگ رھپ ھجم ےس اہک اجےئ اگ اے دمحم اانپ رس ااھٹےیئ رفامےیئ انس اجےئ اگ امےئگن دای اجےئ اگ افشتع ےئجیک وبقؽ یک اجےئ یگ ںیم رعض
رکفں اگاےریمےرپفرداگرریمیاتمریمیاتمریمیاتمرھپاہللاپکےھجمرفامںیئےگہکاجؤسجےک دؽ ںیمرایئ ےک
داےنےکربارباامیؿوہاےسدفزخےساکنؽولںیمااسییہرکفںےگافررھپولٹرکاےنپربےکاپسلؤںےگافرایسرطحدمح
ایبؿرکفں اگ رھپ دجسہ ںیم رگ ڑپفں اگ ھجم ےس اہک اجےئ اگ اے دمحم اانپ رس ااھٹےیئ افر رفامےیئ انس اجےئ اگ امےئگن دای اجےئ اگ افشتع
رکںی افشتع وبقؽ یک اجےئ یگ ںیم رعض رکفں اگ اے ریمے رپفرداگر ریمی اتم ریمی اتم ریمی اتم رھپ اہلل اپک ےھجم
رفامںیئےگ ہکاجؤ سجےکدؽںیمرایئےکداےنےکرباربیھباامیؿوہاےسدفزخ ےساکنؽولںیمااسی یہرکفں اگافرایسرطح
دمح ایبؿ رکفں اگ رھپ دجسہ ںیم رگ ڑپفں اگ ھجم ےس اہک اجےئ اگ اے دمحم رفامےیئ انس اجےئ اگ امےئگن دای اجےئ اگ افشتع رکںی وبقؽ یک
اجےئ یگ ںیم رعض رکفں اگ اے ریمے رپفرداگر ریمی اتم ریمی اتم ھجم ےس اہلل اپک رفامںیئ ےگ ہک اجؤ افر سج ےک دؽ
ںیمرایئےکداہنےسیھبمکتہبمکافرتہبیہمکوہاےسیھبدفزخےساکنؽولںیمااسییہرکفںاگ۔دبعمنبالہؽےتہکںیہک ہ
رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی ےہ وج اوہنں ےن مہ ےس ایبؿ یک بج مہ اؿ ےک اپس ےس ےلکن افر ةحؿ ربقاتسؿ یک
دنلبی رپ ےچنہپ وت مہ ےن اہک اکش ہک مہ رضحت نسح رصبی یک رطػ ںیلچ افر اںیہن السؾ رعض رکںی فہ اوبہفیلخ ےک رھگ ںیم ےپھچ
وہےئےھتاجحجنبویفسےکوخػےسرھپمہاؿےکاپسےئگافراںیہنالسؾاہکمہےناہکاےاوبدیعسمہاہمترےاھبیئاوبزمحہ
ےکاپسےسلرےہںیاوہنںےنافشتعےکابرےںیممہےسا کدحثیایبؿیکاسرطحیکدحثیمہےنںیہنینساوہنں
ےناہکایبؿرکفمہےنوجابدایسباسےسزایدہاوہنںےنایبؿںیہنیکاوہنںےناہکہک ہدحثیوتمہےسرضحتاسنریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےن سیب اسؽلبقایبؿیک یھت بج فہ اطوتقر ےھت اب اوہنں ےن ھچکوھچڑ دای ںیم ںیہناجاتنہک فہ وھبؽ ےئگ ای متےس
ایبؿ رکانانمبس ںیہن اھجمس ااسی ہن وہہک مت ایس رپرھبفہس رک وھٹیب افر کین اامعؽ ںیم یتسسرکےن  وگ مہ ےن اؿ ےس اہک ہک فہ ایک مہ
ےس ایبؿ ےئجیک  ہ نس رک رضحت نسح رصبی ےسنہ افر ےنہک ےگل ہک ااسنؿ یک دیپاشئ ںیم دلجی ےہ ںیم ےن مت ےس  ہ فاہعق اس  ےئ
ایبؿ ایک اھت ہک مت ےس اس ہصح وک وج اسن نب امکل ےن وھچڑ دای اھت فہایبؿ رکفں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن رفامای رھپ ںیم
وچیھترمہبتاہلل ےکاپسفاسپولٹرکاجؤںاگھجمےساہکاجےئاگہکاےدمحماانپرسااھٹےیئرفامےیئانساجےئاگامےئگندایاجےئاگ
افشتعرکںیافشتعوبقؽیکاجےئیگاسفتقںیم رعضرکفںاگاےریمےرپفرداگراسلدیموکیھبےھجم منہج ےساکنےنل
ّللَّ اک اقلئ وہ اہلل رفامںیئ ےگ ہک  ہ ریت ااکؾ ںیہن نکیل ریمی زعت فرزریگ افر اجہ ف الجؽ یک مسق
یک ااجزت د ےئج وج ہملک َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
ںیم دفزخ ےس اےسی لدیم وک یھب اکنؽ دفں اگ سج ےن َل ِإلَ َة ِإ َّل ا َُّ
ّلل اہک وہاگ رضحت دبعم ےتہک ںی ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک  ہ
دحثی وج اوہنں ےن مہ ےس ایبؿیکاس وک اوہنں ےن رضحت اسن نب امکل ریض اہللاعتٰیلہنع ےس انس ےہ افر ریما امگؿ  ہ ےہہک

اوہنںےنسیباسؽلبقینسوہیگبجرضحتاسنوجاؿےھت۔
رافی  :اوبرعیبعبکی،امحدنبزدی،دبعمنبالہؽزنعی،دیعسنبوصنمر،امحدنبزدی،دبعمنبالہؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 480

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،یزیس٠ ،ح١س ب ٦بَّش ،ابوحيا ،٧ابوزروہ ،ابوہزیزہ

َّ
َح ٔ
ٓ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َوات َّ َٕا فٔی َ َٔيا ٔٗ ا َِ ٜحسٔیثٔ إ ٔ َِّل َ٠ا َیزٔی ُس أَ َح ُسص َُ١ا ٔ ٦ِ ٠ا ِِ َ ٜ

َح ٔ
َّاَ ٧و ِ ٦أَبٔی ز ُِر َو َة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َ ٟأتُ َٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ٓ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
َّش َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َحي َ
َب ِى َس ا ِِ َ ٜ
َّ
َفِ ٔ َي إَِٔ ٜيطٔ ِّ
س یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َو َص ِٞ
اٜذ َرا ًُ َوکَاِ َ ٤ت ُت ِىحٔبُطُ َِ ََ ٥ض َس َٔ ٥ِ ٠ضا ِ َ ٤ض َس ّة َِ َٕا َ ٟأََ٤ا ََ ِّي ُس ا٥َّ ٜا ٔ
َو ََ ٢َ ٝیَ ِو ّ٠ا ب ٔ َِ ٝح ُٕ َ ٢
ی ٦فٔی َظىٔي ٕس َواح ٔ ٕس َِ ُي ِسُ ٔ١ى ُض َِّ ٢
َّص َو َت ِسُ ٤و
ِخ َ
و ٧ب ٔ َ ٢ذ َ
َاک َی ِح َُ ١ي اهَّللُ َی ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة الِ َ َّؤٜي َن َو ِاْل ٔ ٔ
َت ِس ُر َ
اٜساعٔی َویَ ُِ ُّ ٥ذص ُِ ٢ا َِ ٜب َ ُ
َّ
س َ ٔ ٜب ِى ٕؾ أَ َِل َت َز ِو َ٠َ ٧ا أَْمُتْن
وَ ٧و َ٠ا َِل َی ِح َتَ ُٝٔ١
ِْک ٔب َ٠ا َِل یُ ٔفي ُٕ َ
وََ ِ ٧ي ُٕو َُ ٟب ِى ُؾ ا٥َّ ٜا ٔ
اٜص ُِ ١س َِ َي ِب َُ ُٝاَ ٥َّ ٜ
اس ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٢ِّ ٍَ ٜوال َ ِ
و ٧آ َز َ٣
س َ ٔ ٜب ِى ٕؾ ائِتُوا آ َز َََ ِ ٣يأِتُ َ
ِ ٔيطٔ أَ َِل َت َز ِو َ٠َ ٧ا َٔ ِس بَ َ ٢ِ ٍَُٙ ٝأَ َِل َت ُِ ٥مزُ َ
وَ ٦ِ ٠َ ٧ي ِص َّ ُي َل ٢ِ ُٙإلٔ َی َربََِّ ِ ٢ِ ُٙي ُٕو َُ ٟب ِى ُؾ ا٥َّ ٜا ٔ
ک ِ
ک
و ٧یَا آ َز ُ ٣أََ ِ ٤ت أَبُو ا َِ ٜب َ ٔ
اش َّ ِي َ٥َ ٜا إلٔ َی َر ِّب َ
ٔيک ُٔ ٦ِ ٠روحٔطٔ َوأَ ََ ٠ز ا ََِ ١َ ٜلئ ٔ ََ ٙة َِ َس َح ُسوا ََ ٜ
ک اهَّللُ ب ٔ َي ٔسظ ٔ َو َن َّ َذ ِ َ
َّش َخ ََ َٕ ٝ
ِ ََي ُٕو َُ ٜ

ِٔ ا َِ ٜي ِو َََ ٌ ٣ؽ ّبا َ ٢َِ ٜي ٍِ َؽ ِِ َٔ ِب َُ ٝط ِٔ ٠ث َُ ٝط َو٦َِ ٜ
أَ َِل َت َزی إلٔ َی َ٠ا ِ َ ٤ح ُٔ ِ ٦يطٔ أَِلَ َت َزی إلٔ َی َ٠ا َٔ ِس بَ َ٥َ ٍَ ٝا ِ ََي ُٕو ُ ٟآ َز ُ ٣إ ٔ ََّ ٧ربِّی ٌَؽ َ
َي ٍِ َؽ َِ َب ِى َس ُظ ِٔ ٠ث َُ ٝط َوإُٔ َّ ٤ط َ َ ٤ضانٔی َو َِّ ٦
و٧
وُ ٤ ٧و ّحا ِ ََي ُٕو َُ ٜ
اٜص َح َزة ِٔ ََى َع ِي ُت ُط َن ِّ ٔسي َن ِّ ٔسي اذِ َصبُوا إلٔ َی ٌَي ِْ ٔی اذِ َصبُوا إلٔ َی ُ ٤و ٕح ِ ََيأِتُ َ
اک اهَّللُ َو ِب ّسا َشّ ُٙورا ِ
ِّک أَ َِل َت َزی َ٠ا ِ َ ٤ح ُٔ ِ ٦يطٔ أَ َِل َت َزی َ٠ا َٔ ِس
ؿ َو ََ ََّ ١
اٜز َُ ٔ ٞإلٔ َی الِ َ ِر ٔ
اش َّ ِي َ٥َ ٜا إلٔ َی َرب َ
َیا ُ ٤و ُح أََ ِ ٤ت أَ َّو ُُّ ٟ

ِٔ ا َِ ٜي ِو َََ ٌ ٣ؽ ّبا َ ٢َِ ٜي ٍِ َؽ ِِ َٔ ِب َُ ٝط ِٔ ٠ث َُ ٝط َوَ ٦َِ ٜي ٍِ َؽ َِ َب ِى َس ُظ ِٔ ٠ث َُ ٝط َوإُٔ َّ ٤ط َٔ ِس کَاِ َ ٤ت لٔی َز ِو َو ْة
بَ َ٥َ ٍَ ٝا ِ ََي ُٕو ُُ َٜ ٟض ِ ٢إ ٔ ََّ ٧ربِّی َٔ ِس ٌَؽ َ
و ٧أََ ِ ٤ت ٔ َ ٤ي ُّي اهَّللٔ
و ٧إٔبِ َزاص َٔيََ ِ ٢ي ُٕوَ ُٜ
َز َو ِو ُت ب ٔ َضا َول َی َٔ ِومٔی َن ِّ ٔسي َن ِّ ٔسي اذِ َصبُوا إلٔ َی إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝيأِتُ َ

ؿ ِ
ِّک أَ َِل َت َزی إلٔ َی َ٠ا ِ َ ٤ح ُٔ ِ ٦يطٔ أَ َِل َت َزی إلٔ َی َ٠ا َٔ ِس بَ َ٥َ ٍَ ٝا ِ ََي ُٕو ُُ َٜ ٟض ِ ٢إٔبِ َزاص ٔي ُ ٢إ ٔ ََّ ٧ربِّی
َو َخٔٝيُ ُٝط ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞالِ َ ِر ٔ
اش َّ ِي َ٥َ ٜا إلٔ َی َرب َ
ََک َ٘ َذبَاتٔطٔ َن ِّ ٔسي َن ِّ ٔسي اذِصَبُوا إلٔ َی ٌَي ِْ ٔی
َٔ ِس ٌَؽ َ
ِٔ ا َِ ٜي ِو َََ ٌ ٣ؽ ّبا َ ٢َِ ٜي ٍِ َؽ ِِ َٔ ِب َُ ٝط ِٔ ٠ث َُ ٝط َو َِل َي ٍِ َؽ ُِ َب ِى َس ُظ ِٔ ٠ث َُ ٝط َوذ َ َ
َک اهَّللُ بٔز ٔ ََ َاِلتٔطٔ
وسي أََ ِ ٤ت َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َِ َّؽَ ٝ
وسي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝي ُٕوَ ُٜ
وسي ِ ََيأِتُ َ
و ٧یَا َُ ٠
وَ ٠ُ ٧
اذِصَبُوا إلٔ َی َُ ٠
س ِ
وسي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اش َّ ِي َ٥َ ٜا إلٔ َی َربِّ َ
َوب ٔ َتکِٔٝئ١طٔ َول َی ا٥َّ ٜا ٔ
ک أَ َِل َت َزی إلٔ َی َ٠ا ِ َ ٤ح ُٔ ِ ٦يطٔ أَ َِل َت َزی َ٠ا َٔ ِس بَ َ٥َ ٍَ ٝا ِ ََي ُٕو ُُ َٜ ٟض َِ ٠ُ ٢
ِٔ ا َِ ٜي ِو َََ ٌ ٣ؽ ّبا َ ٢َِ ٜي ٍِ َؽ ِِ َٔ ِب َُ ٝط ِٔ ٠ث َُ ٝط َوَ ٦َِ ٜي ٍِ َؽ َِ َب ِى َس ُظ ِٔ ٠ث َُ ٝط َوإنِّٔی َٔ َتُِ ٝت َنّ ِّسا  ٢َِ ٜأُو َِ ٠ز بٔ َٕ ِتَ ٔ ٝضا
َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ ََّ ٧ربِّی َٔ ِس ٌَؽ َ
اس فٔی
و ٧و َٔيسي ِ ََي ُٕوَ ُٜ
َن ِّ ٔسي َن ِّ ٔسي اذِ َصبُوا إلٔ َی و َٔيسي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝيأِتُ َ
و ٧یَا و َٔيسي أََ ِ ٤ت َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َوک َ ََّ ١ِ ٝت اَ ٥َّ ٜ
وح ُٔ ٥ِ ٠ط ِ ِ
ِّک أَ َِل َت َزی َ٠ا ِ َ ٤ح ُٔ ِ ٦يطٔ أَ َِل َت َزی َ٠ا َٔ ِس بَ َ٥َ ٍَ ٝا ِ ََي ُٕو ُُ َٜ ٟض ِ٢
َاش َّ ِي َ٥َ ٜا إلٔ َی َرب َ
ا ِِ ١َ ٜضسٔ َوکَْ ١َ ٔ ٝة ُٔ ٥ِ ٠ط أَ َِٕ ٜاصَا إلٔ َی َِ ٠ز َی ََ ٢و ُر ْ

َک
و َٔيسي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ ََّ ٧ربِّی َٔ ِس ٌَؽ َ
ِٔ ا َِ ٜي ِو َََ ٌ ٣ؽ ّبا ََ ٢ِ ٜي ٍِ َؽ ِِ َٔ ِب َُ ٝط ِٔ ٠ث َٝطُ َوَ ٦َِ ٜي ٍِ َؽ َِ َب ِى َس ُظ ِٔ ٠ث َُ ٝط َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
و ٧یَا َُ ٠ح َُّ ١س أََ ِ ٤ت َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َُ ٜط ذَّ ِ ٤با َن ِّ ٔسي َن ِّ ٔسي اذِ َصبُوا إلٔ َی ٌَي ِْ ٔی اذِ َصبُوا إلٔ َی َُ ٠ح َّٕ ١س َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝيأِتُون ِّی ِ ََي ُٕوَ ُٜ
َ
ِخ ِ
ک أَ َِل َت َزی َ٠ا ِ َ ٤ح ُٔ ِ ٦يطٔ أَ َِل َت َزی َ٠ا َٔ ِس
َو َخا َت ُ ٢الِ َِ٤ب ٔ َيا ٔ
اش َّ ِي َ٥َ ٜا إلٔ َی َربِّ َ
َک َ٠ا َت َٕ َّس ََ ٦ِ ٠ٔ ٣ذِ٤ب ٔ َ
ََف اهَّللُ َ ٜ
ک َو َ٠ا َتأ َّ َ
ِ َوٌ َ َ
ط َِأ َ َٔ ُي ََا ٔج ّسا َ ٔ ٜزبِّی ث ُ ََّ ٢ي ِّ َتحُ اهَّللُ َول َ َّی َویُِٝض١ىٔي َٔ ٠َ ٦ِ ٠حا ٔٔ ٠سظ ٔ َو ُح ِس َّٔ ٦
ِ َوَِ ٝيطٔ
اٜث َ٥ا ٔ
بَ َ٥َ ٍَ ٝا َِأََ ِ ٤فَِ ُٖ ٔ ٝآت ٔی َت ِح َت ا َِ ٜى ِز ٔ
ُٔ
ک ََ ُِ ٞت ِى َف ِط ِ
اش َّ ِي ُتصَ َّّ ِي َِأ َ ِر َِ ُي َرأِسٔي َِأَُٔو ُ ٟیَا َر ِّب أ ُ ًَّٔ٠ي
َش ِيئّا َ ٢َِ ٜي ِّ َت ِح ُط ٔل َ َح ٕس َٔ ِبلٔی ث ُ َُّ ٢ي َٕا ُ ٟیَا َُ ٠ح َُّ ١س ِار َِ ِي َرأ ِ ََ َ
َشکَا ُِ
اب الِ َیِ َ ٦ِ ٠ٔ ٦ٔ ١أَبِ َو ٔ
اب َوَِ ٝيطٔ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜب ٔ
أ ُ ًَّٔ٠ي َِ ُي َٕا َُ ٟیا َُ ٠ح َُّ ١س أَ ِزخٔ ِ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة ٔ ٦ِ ٠أ ُ َّ٠تٔ َ
ک ََِ ٦ِ ٠ل ح َٔس َ
اب ا َِ ٜح َّٔ ٥ة َوص َُِ ُ ٢
ک ٔ ٦ِ ٠الِ َبِ َو ٔ َّ
َّصا َوي ِ ٔن َٔ ٠َ ٦ِ ٠عارٔی ٔي ا َِ ٜح َّ٥ةٔ َل َ١َ ٙا بَي ِ َن
س ِ ٔ ََمي َ َٔوی ذََ ٔ ٜ
ا٥َّ ٜا ٔ
اب َوأ ٜذی َنّ ُِس َُ ٠ح َّٕ ١س ب ٔ َي ٔسظ ٔإ ٔ َّ٠َ ٧ا بَي ِ َن ا َِ ِ ٔ١ٜ
َّ
َّ
َّصی
ََ ٙ٠ة َو َص َحز ٕأَ ِو َ٘ َ١ا بَي ِ َن ََ ٙ٠ة َوبُ ِ َ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،سیدی،دمحمنبرشب،اوبایحؿ،اوبزرہع،اوبرہریہےسرفاتیےہہکا کدؿروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملس یکدختم ںیموگتششیپایکایگروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکد یتاکوگتش دنس اھتاس ےئ وپرید یت
شیپیک یئگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناےساےنپداوتنںےساھکانیرفعایکرھپرفامایںیمایقتمےکدؿبساکرسداروہںاگ
ایکمتاجےتنوہہک ہبسسکفہجےسوہاگاہللاعتیلایقتمےکدؿافنیلفلرخنیوکا کاےسیومہاردیماؿںیمعمجرفامںیئےگہک
فہ بس لفاز دےنی فاےل یک لفاز ںینس ےگ افر رہ لدیم یک اگنہ ای اہلل یک رظن بس ےک اپر اجےئ یگ افر وسرج رقبی وہ اجےئ اگ افر
ولوگںوکاناقلبربداتشربھگاٹہافررپاشیین اکاسانموہاگاسفتقضعبولگدفرسےولوگںےسںیہکےگایکمتںیہندےتھکیہک
اہمتراایکاحؽےہافرایکںیہنوسےتچہکمتسکمسقیکرپاشیوینںںیمالتبموہےکچوہلؤاےسیلدیمیکالتشرکںیوجاہللیکابراگہںیم

امہرےافشتعرکےرھپضعبولگا کدفرسےےسوشمرہرکےک ںیہکےگہکولچرضحتلدؾےکاپسولچرھپولگرضحت
لدؾےکاپسلںیئےگافراؿےسرعضرکںیےگہکاےلدؾہیلعاالسلؾلپامتؾااسنونںےکابپںیاہللےنلوکپاےنپدتس
دقرتےسدیپاایکےہافرلپںیماینپرفحوھپیکنےہافرامتؾرفںوتںوکلپےکاسےنمدجسہرکےناکمکحدایایگاھتلپاہللےک
اہں امہری افشتع رفامںیئ ایک لپ ںیہن دھکی رےہ ہک مہ  ن رپ اشیوینں ںیم التبم ںی افر ایک لپ امہری وفیلکتں اک ہاشیدہ ںیہن رک
رےہ؟رضحتلدؾرفامںیئےگہکلجریمارباسدقرالجؽںیمےہہکیھبکاس ےسےلہپالجؽںیمںیہنلای افرابتدرالص ہ
ےہہکاہللےنےھجمدرتخےکرقبیاجےنےسرفاکاھتافرںیمےناسیکانرفامینیکلجوتںیمیھباینپرکفںیمالتبموہںمتریمے
العفہیسکافرےکاپساجؤولگرضحتونحےکاپسلںیئےگافررعضرکںیےگہکلپزنیمرپبسےسےلہپروسؽںیلپاک
انؾاہللےنرکشسگار دنبہراھکےہلجاہللےکاہںامہریافشتعرکد ےئجایکلپںیہناجےتنہکمہسکاحؽںیمںیایکلپںیہن
اجےتنہکامہریفیلکتسکدحکتچنہپیئگےہرضحتونحرفامںیئےگہکلجریمارباسدقرانبضغکےہہکہناسےسےلہپااتن
انبضغک وہا افر ہناس ےک دعب اانتانبضغک وہاگ ںیم ےن اینپوقؾ ےک  ےئ دب داع یک یھت سجیکفہج ےس فہ ابتہ وہیئگ لج وت ںیم یھب
اینپرکفںیمالتبموہںمتاربامیہےکاپساجؤولگاربامیہےکاپساجرکرعضرکںیےگلپاہللےکیبنںیافراسریزنیمفاولں
ںیمےساہللےکلیلخںیامہریاہللےکاہںافشتعرفامںیئایکلپںیہناجےتنہکمہسکاحؽںیمںیافرایکلپوکولعمؾ ںیہن
ہک امہری فیلکت سک دح کت چنہپ یکچ ےہ رضحت اربامیہ رفامںیئ ےگ ہک لج ریما رپفرداگر اانت انبضغک ےہ ہن اس ےس ےلہپ اانت
انبضغکوہاافرہناسےکدعباانتانبضغکوہاگرضحتاربامیہاےنپوھجٹوبےنلوکایدرکےکرفامںیئےگہکلجوتںیمیھباینپرکف
ںیم التبم وہں مت ریمے العفہ یسک افر ےک اپس اجؤ ،ومٰیس ےک اپس اجؤولگ ومٰیس ےک اپس لںیئ ےگ افر رعض رکںی ےگ ہک لپ
اہلل ےک روسؽ ںی اہلل اعتیل ےن لپ وک راستل افر مہ الکیم دفونں ےس ونازا ےہ لپ اہلل ےک اہں امہری افشتع رفامںیئ ایک لپ
ںیہندھکیرےہہکمہسکاحؽںیمںیافرںیمہینتکںیفیلکتچنہپریہںیرھپاؿےسرضحتومٰیسرفامںیئےگہکلجریمارباانت
انبضغکےہہکاانتانبضغکہناسےسےلہپیھبکوہاافرہناسےکدعبیھبکوہاگافرںیمےنریغبمکحےکا کلدیموکلتقرکدای اھت
لجوتںیم یھباینپرکفںیم التبموہںمتٰیسیعےکاپساجؤ ،ولگٰیسیع ےکاپسلںیئ ےگافررعضرکںی ےگہکاےٰیسیعلپاہلل
ےک روسؽ ںی لپ ےن وہگارے ںیم ابت یک لپ کلمة اہلل ںی رفح اہلل ںی لج اہلل ےک اہں امہری افشتع رفامںیئ ایک لپ ںیہن
اجےتنہکمہسک احؽںیمںیایکلپںیہناجےتنہکںیمہینتکںیفیلکتچنہپریہںیرضحتٰیسیعہیلعاالسلؾرفامںیئےگہکلجریما
رب اانتانبضغک ےہ اانتانبضغک ہناس ےسےلہپ یھبک وہ افر ہناس ےک دعب یھبکوہاگرضحتٰیسیع ےن اےنپ وصقر اک ذرک ںیہن رفامای
افررفامںیئےگہکلجوت ںیم یھباینپرکف ںیمالتبموہں مت ریمےالعفہ یسک افرےکاپس اجؤرضحتٰیسیعرفامںیئ ےگ ہکاجؤدمحم یلص
اہللہیلعفل ہفملسےکاپساجؤ،ولگریمےاپسلںیئےگافرںیہکےگہکاےدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسلپیلصاہللہیلعفل ہ

فملس اہلل ےک روسؽ ںی افر اخمت االایبنء ںی اہلل ےن لپ ےک اےلگ ےلھچپ اسرے وصقر اعمػ رفام دےیئ ںی اےنپ رپفرداگر ےک اہں
امہری افشتع رفامںیئ ایک لپ ںیہن اجےتن ہک مہ سک احؽ ںیم ںی ایک لپ ںی اجےتن ہک امہری فیلکت سک دح کت چنہپ یئگ ےہ رھپ
ںیمولچںاگرعشےکےچینلؤںاگرھپدجسہںیمڑپاجؤںاگرھپاہللریمےہینسوکوھکؽدےاگافرےھجمدمحفانثءےکاےسیاملکتااقلء
رفامےئ اگ وج ےھجم ےلہپ ااقلء ںیہن ےئک ےئگ رھپ اہک اجےئ اگ اے دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اانپ رس ااھٹےیئ امےئگن دای اجےئ اگ افشتع
رکںیلپیکافشتعوبقؽیکاجےئیگںیماانپرسااھٹؤںاگرھپرعضرکفںاگاےریمےرپفرداگرریمیاتمریمیاتمرھپ
اہکاجےئاگہکاےدمحماینپاتمںیمےسپ اکاسحبںیہنایلایگاںیہنتنجےکداںیئدرفازفںےسداہ رکدف افر ہولگاس
ےکالعفہدفرسےدرفزافںےسیھبداہ وہےتکسںیافرمسقےہاسذاتیکسجےکہضبقفدقرتںیمدمحمیکاجؿےہہک تنج
ےکدرفازفںےکوکاڑفںےکدرایمؿاانتافہلصےہانتجافہلصہکمافررجہےکدرایمؿایہکمافررصبریےکدرایمؿےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،سیدی،دمحمنبرشب،اوبایحؿ،اوبزرہع،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیز ،و١ارہ بٔ ٦ىٕاً ،ابوزروہ ،ابوہزیزہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦وُ ََ ١ار َة بِ ٔ ٦ا ِِ َٕ ٜى َٕا ًٔ َو ِ ٦أَبٔی ز ُِر َو َة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َُ ٟوؼ َٔى ِت بَي ِ َن َی َس ِی َر َُو ٟٔ
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
اٜذ َرا ًَ َوکَاِ َ ٤ت أَ َح َِّ َّ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝع َى ْة ٔ ٦ِ ٠ثَزٔی ٕس َو َِ ٜح َِٕ ٢ت َ َ٥ا َو َِّ ٟ
اٜصاة ٔإَِٔ ٜيطٔ َِ ََ ٥ض َس ِ َ ٤ض َس ّة َِ َٕا َ ٟأََ٤ا ََ ِّي ُس

و٧
س َی ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َِ َ١َّ ٝا َرأَی أَ ِظ َحابَ ُط َِل َي ِسأَُٜوُ َ ٤ط َٔا َ ٟأَِلَ َت ُٕوَ ُٜ
ِخی َِ َٕا َ ٟأََ٤ا ََ ِّي ُس ا٥َّ ٜا ٔ
ا٥َّ ٜا ٔ
س یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ ث ُ ََّ َ ٤ ٢ض َس أ ُ ِ َ
اٗ ا َِ ٜحس َ
اس َ ٔ ٜز ِّب ا َِ ٜىا َٔ١ٜي َن َو ََ َ
َّاَ ٧و ِ ٦أَبٔی ز ُِر َو َة
ٔیث ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ أَبٔی َحي َ
َ٘ ِي َّ ِط َٔاُٜوا َ٘ ِي َّ ِط یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا ََ ٟي ُٕ ُو ٣اُ ٥َّ ٜ

ََک َٔ ِو َٜطُ فٔی ا ِل َِ ٙو َ٘ ِٔ َص َذا َربِّی و َٔ ِوٜط ْلٔ َ ٔ ٜضت ٔض ٔ ِ ٢بَ ََِ ِ ٞى َُ ٝط َ٘بٔيُْص َُِ ٢ص َذا و َٔ ِوٜط إنِّٔی ََٕ ٔ ْئَ ٢ا َٟ
َو َزا َز فٔی ٔٔعَّ ةٔ إٔبِ َزاص َٔيَٕ َِ ٢ا ََ ٟوذ َ َ
َّ
اب َل١َ َٙا بَي ِ َن ََ َّٙ ٠ة َو َص َحز ٕأَ ِو َص َحز ٕ
َّصا َوي ِ ٔن َٔ ٠َ ٦ِ ٠عارٔی ٔي ا َِ ٜح َّٔ ٥ة إلٔ َی و َٔؽا َزت َ ِی ا َِ ٜب ٔ
َوأ ٜذی َنّ ُِس َُ ٠ح َّٕ ١س ب ٔ َي ٔسظ ٔإ ٔ َّ٠َ ٧ا بَي ِ َن ا َِ ِ ٔ١ٜ

ک َٔا َٟ
َو ََ َّٙ ٠ة َٔا َِ ٟلَ أَ ِزرٔی أَ َّی ذََ ٔ ٜ
زریہ نب رحب ،رجری ،امعرہ نب اقعقع ،اوبزرہع ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم
رثدی افر وگتش اک ا ک ایپ ہ راھک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ایپےل ںیم ےس رکبی یک ا ک د یت ااھٹیئ ویکہکن وگتش ںیم ےس
د یتیہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوک دنسیھتلپیلص اہللہیلعفل ہفملسےناےسداوتنںےساھکانیرفعرکدایافررفامایایقتم
ےک دؿ ںیمامتؾ ولوگں اک رسدار وہں اگ رھپدفابرہ لپ ےن فہد یت اھکیئ رھپ رفامای ںیم ایقتم ےکدؿ امتؾ ولوگں اک رسدار وہں اگ
بج لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےنداھکیہک احصہباس یک فہج ںیہن وپھچ رےہ وتلپ یلص اہللہیلع فل ہفملس ےن رفامای ہک مت ویکں
ںیہن ہہک رےہ ہک اس یک فہج ایک ےہ؟ رھپ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس یک ایک فہج ےہ؟ لپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایسجدؿامتؾولگاہللرب ااعلنیمےکاسےنمڑھکےوہںےگرھپاسےکدعبفیہ دحثیایبؿ
رفامیئوجسگریکچاہتبلاسدنس ںیماانتااضہفےہہکلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےن رفامایہکاربامیہہیلعاالسلؾ ےکاپس بجولگ
اجںیئےگوتفہںیہکےگہکںیمےناتسرفںوکدھکیرکاہکاھتہک ہریماربےہ افرایسرطحںیمےناینپوقؾےکوبعمداؿابہلطےک
ابرےںیماہکاھتہک ہاکؾاؿےکڑبےےنایکےہافرںیمےن ہیھباہکاھتہکاہںںیمامیبروہںافرتنجےکدرفازفںافروکاڑفں
ےکدرایمؿاانتافہلصےہانتجہکمافررجہےکاقمؾںیمےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،امعرہنباقعقع،اوبزرہع،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزویخںںیمےسبسےسلرخںیمدفزخےسےنلکنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی ٠ :ح١س بَ ٦طیْ ب ٦خٝيّہ بحلی٠ ،ح١س بِ ٦ؽي ،ٞابو٠اٜک اشحعی ،ابوحاز ،٣ابوہزیزہ ،ابو٠اٜک ،ربعی ب٦
ِحاط ،حذيّہ

یْ بِ َٔ ٦خٔٝي َّ َة ا َِ ٜب َحل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞح َّسث َ َ٥ا أَبُو َ٠إ ٔ ٜک الِ َ ِش َحع ٔ ُّی َو ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی
َط ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُٔ َ ٦

اس
ص َُزیِ َز َة َوأَبُو َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦رٔبِع ٔ ٕٓی َو ُِ ٦ح َذ ِي َّ َة َٔ َاِل َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِح َُ ١ي اهَّللُ َت َب َار َک َو َت َىال َی اَ ٥َّ ٜ
ِخ َج٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙ
و ٧آ َز َََ ِ ٣ي ُٕوَ ُٜ
َْ َُ ٜض ِ ٢ا َِ ٜح َُّ ٥ة ِ ََيأِتُ َ
ِ ََي ُٕ ُو ٣ا ِِ ١ُ ٜؤ َٔ ُ٥٠
وَ ٧حًَّي تُزَِ ٜ
وَ ٧یا أَبَاَ٤ا ا َِ َت ِّت ٔحِ َ٥َ ٜا ا َِ ٜح ََّ ٥ة ِ ََي ُٕو َُ ٟو َص ِ ٞأَ ِ َ

ک اذِصَبُوا إلٔ َی ابِىٔي إٔبِ َزاص َٔيَ ٢خٔٝي ٔ ٞاهَّللٔ َٔا َََ ِ ٟي ُٕو ُ ٟإٔبِ َزاصٔي َُِ ٜ ٢س ُت بٔ َعاح ِٔٔ
ا َِ ٜح َّ٥ةٔ إ ٔ َِّل َخ ٔفي َئ ُة أَبٔي ٢ِ ُٙآ َز ََِ ٜ ٣س ُت بٔ َعاح ِٔٔ ذََ ٔ ٜ
وسي
ذََ ٔ ٜ
وسي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٢َ ٝأ ٜذی ک َ َُّ ١َ ٝط اهَّللُ َتکَِّ ٔ ٝمي ِ ََيأِتُ َ
وَ ٠ُ ٧
ک إٔ١َ َّ ٤ا ُ٘ ُِ ٥ت َخّ ٔ ٝيَل َٔ ٦ِ ٠و َرا َِ َو َرا َِ ا ِوُ ٔ١سوا إلٔ َی َُ ٠

ک اذِصَبُوا إلٔ َی و َٔيسي کَ١َ ٔ ٝةٔ اهَّللٔ َو ُروحٔطٔ ِ ََي ُٕو ُ ٟو َٔيسي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝي ُٕو َُِ ٜ ٟس ُت بٔ َعاح ِٔٔ ذََ ٔ ٜ
 ٞالِ َ َ٠اُ َ ٤ة َواَّ ٜزح ٔ َُ َِ ٢ت ُٕو َ٠ا َٔ ٧ج ََ ٥بً َ ِي
َِ ٜس ُت بٔ َعاح ِٔٔ ذََ ٔ ٜ
وَ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝي ُٕ ُوُ َِ ٣ي ِؤ َذ َُٜ ٧طُ َوتُزِ ََ ُ
ک ِ ََيأِتُ َ
ْ َی ُُّ ١ز
اَّٜصا ٔك یَٔ١ي ّ٥ا َو ٔش َّ ١اِل ِ ََي ُُّ ١ز أَ َّو ُل ٢ِ ُٙکَا ِٜب َ ِْ ٔٗ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت بٔأبَٔی أََ ِ ٤ت َوأُم ِّی أَ ُّی َش ِي ٕئ َ٘ َِّ ١ز ا ِٜب َ ِْ ٔٗ َٔا َ ٟأََ ٢َِ ٜت َز ِوا إلٔ َی ا ِٜب َ ِْ ٔٗ َ٘ ِي َ
ِّ َ
َط َِ ٔة َوي ِ ٕن ث ُ َِّّ ١َ َ٘ ٢ز اِّ ٜزیحٔ ث ُ َِّّ ١َ َ٘ ٢ز َّ
اَّٜصا ٔك َي ُٕو َُ ٟر ِّب
َو َی ِز ٔج ُي فٔی َ ِ
اٜفي ِْ ٔ َو َش ِّس اِّ ٜز َجا َٔ ٟت ِحزٔی بٔض ٔ ِ ٢أَ ِو َ١اُ ُٜض َِ ٢وَ٤ب ٔ ُّئَ ٢ِ ُٙائ َْٔ ٢ول َی ِّ َ
َََ ِ ٞل َي ِس َت ٔفي ُي َّ َّ
يِ
ََ َِّ ٢ِ ِّٝ ََ ٢ِ ٝحًَّي َت ِىحٔزَ أَ ِو َ١ا ُ ٟا ِٜى َٔباز ٔ َحًَّي یَحٔي َئ اَّ ٜز ُج ُ
اَّٜصا ٔك َ َلَکُ ٔ ٜ
اٜسيَِْ إِٔل َز ِحّّا َٔا ََ ٟوفٔی َحا ًَِ َ ِي ِّ َ
وس فٔی ا٥َّ ٜارٔ َو َّأ ٜذی َنّ ُِس أَبٔی ص َُزیِ َز َة ب ٔ َي ٔسظ ٔ إ ٔ َِّ َٔ ٧ى َز َج َض َّ٢َ ٥
َُ ٠ى َّْ َٕ ٝة َ٠أ ِ َُ ٠ور ْة بٔأ َ ِخ ٔذ َ ٦ِ ٠أ ُ َٔ ٠ز ِت بٔطٔ ِ ََِ ١د ُس ْ
وط َ٤ا ٕد َو َُ ِٙ٠س ْ
ِخيّّا
ؤ َ ٧
ََ ٜس ِب ُى َ

دمحمنبرطفینبہفیلخ یلجب ،دمحمنبلیضف،اوبامکلایعجش ،اوباحزؾ،اوبرہریہ،اوبامکل،ر یعنبرحاش،ذحہفیےسرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاہللاعتیلایقتمےکدؿامتؾومونمںوکعمجرفامںیئےگافرتنجاؿےکرقبیرکدی
اجےئ یگ رھپاسرے ومنم رضحتلدؾ ہیلع االسلؾ ےک اپسلںیئ ےگ افر رعض رکںی ےگ اے امہرے ابپ امہرے  ےئ تنج اک
درافزہ ولھکاےیئ وت فہ رفامںیئ ےگہک اہمترے ابپیک ا ک یہ اطخ ےن وت مت وک تنج ےس اکنال اھت ںیم اس اک الہ ںیہن وہں اجؤ ریمے
ےٹیب اربامیہ ےک اپس فہ اہلل ےکلیلخ ںیلپ ےن رفامایہک رضحت اربامیہ رفامںیئ ےگہک ںیم وتاس اک الہ ںیہن وہں ریمے لیلخ
وہےناکاقمؾوتاسےستہبےھچیپےہاجؤرضحتومٰیسےکاپسپ وکاہللےناےنپالکؾےسونازاےہرھپولگرضحتومٰیسےک
اپس لںیئ ےگ وت رضحت ومٰیس رفامںیئ ےگ ہک ںیم اس اک الہ ںیہن وہں اجؤ رضحت ٰیسیع ےک اپس فہ اہلل اک ہملک افر اس یک رفح ںی
رضحتٰیسیعرفامںیئےگہکںیماساکالہںیہنوہںاجؤدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسفہولگدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسےک
اپسلںیئ ےگ رھپ لپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ڑھکے وہں ےگ افرلپ یلص اہللہیلع فل ہفملس وک افشتعیک ااجزت ددیی اجےئ
یگ افر اامتن افر رمح وک وھچڑ دای اجےئ اگ افر فہ دفونں لپ رصاط ےک داںیئ افر ابںیئ اجبن ڑھکے وہں اجںیئ ےگ مت ںیم ےس الہپ
لدیمیلجبیکرطحسگراجےئاگںیمےنرعضایکفہوکیسنزیچےہوجیلجبیکرطحسگراجےئیگروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن

رفامایایکمتےنیلجبیکرطػںیہنداھکیہکسکرطحسگریتےہافرکلپےنکپھجےسےلہپولٹلیتےہاسےکدعبفہولگلپرصاط
ےس سگرںی ےگ وج لدن ی یک رطح سگر اجںیئ ےگ اس ےک دعب رپدنفں یک راتفر ےس سگرںی ےگ رھپ اس ےک دعب لدویمں ےک
دفڑےنیکراتفرےسسگرںیےگرہلدیماےنپاامعؽےک قبقمراتفرےسدفڑےاگافراہمترےیبنلپرصاطرپڑھکےوہےئرفام
رےہ وہں ےگ اے ریمے رپفرداگر اںیہن السع ی ےس سگار دے رھپ ا ک فتق لےئ اگ ہک دنبفں ےک اامعؽ اںیہن اعزج رک دںی
ےگ افر ولوگں ںیم ےنلچ یک اطتق ںیہن وہیگ افر فہ اےنپ لپ وک لپ رصاط ےس ےتٹیسھگ وہےئ سگارںی ےگ افر لپ رصاط ےک دفونں
رطػولےہےکاکےٹنکٹلرےہوہںےگافرسجلدیمےکابرےںیممکحوہاگفہاسوکڑکپےلاگلضعباؿےساھجلرکدفزخںیم
رگاجںیئےگرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرف امےتںیہکمسقےہاسذاتیکسجےکہضبقںیماوبرہریہیکاجؿےہمنہجیک
رہگایئرتساسؽیکاسمتفےکرباربےہ۔
رافی  :دمحمنبرطفینبہفیلخیلجب،دمحمنبلیضف،اوبامکلایعجش،اوباحزؾ،اوبرہریہ،اوبامکل،ر یعنبرحاش،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسرفامؿںیمہکںیمبسےسےلہپتنجںیمافشتعرکفں...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسرفامؿںیمہکںیمبسےسےلہپتنجںیمافشتعرکفںاگافرامتؾاایبنءہیلعاالسلؾےسزایدہریمےاتادداروہںےگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 483

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،اَحاٗ ب ٦ابزاہئ ،٢تيبہ ،جزیز٠ ،دتار ب ،ِّٞٝ ٦ا٤س ب٠ ٦اٜک

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َُٔ ٟت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦ا ِِ ١ُ ٜد َتارٔ بِ َٔ ٕٞ ُّ ِٝ ُِ ٦و ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َٟ
ِ َت َب ّىا
س َي ِص َّ ُي فٔی ا َِ ٜح َّٔ ٥ة َوأََ٤ا أَ ِ٘ثَُْ الِ َِ٤ب ٔ َيا ٔ
َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََ٤ا أَ َّو ُ ٟا٥َّ ٜا ٔ
ہبیتقنبدیعس ،ااحسؼنباربامیہ،ہبیتق،رجری،اتخمرنبلفلف،اسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
رفامای ہک اسرے ولوگں ںیم ےس بس ےس ےلہپ ںیم تنج ںیم افشتع رکفں اگ افر امتؾ اایبنء رکاؾ ےس زایدہ ریمے اتدعبار وہں

ےگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ااحسؼنباربامیہ،ہبیتق،رجری،اتخمرنبلفلف،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسرفامؿںیمہکںیمبسےسےلہپتنجںیمافشتعرکفںاگافرامتؾاایبنءہیلعاالسلؾےسزایدہریمےاتادداروہںےگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 484

راوی  :ابوَکیِ٠ ،ح١س ب ٦وَلء٠ ،ىاویہ ب ٦ہصاَّ ،٣يا٠ ،٧دتار ب ،ِّٞٝ ٦ا٤س ب٠ ٦اٜک

اَ ٧و ِِ ٠ُ ٦د َتارٔ بِ َٔ ٕٞ ُّ ِٝ ُِ ٦و ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
ِ َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ىاؤیَ ُة بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و َِِ َُّ ٦ي َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ

اب ا َِ ٜح َّٔ ٥ة
َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََ٤ا أَ ِ٘ثَُْ الِ َِ٤ب ٔ َيا ٔ
ُق ًُ بَ َ
ِ َت َب ّىا یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َوأََ ٤ا أَ َّو َُ ٦ِ ٠َ ٟي ِ َ

اوبرکبی،دمحم نبالعء،اعمف ہ نباشہؾ،ایفسؿ،اتخمر نب لفلف،اسن نب امکل ےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس
ےن رفامای ہک ایقتم ےک دؿ امتؾ اایبنء رکاؾ ےس زایدہ ریمے اتدعبار وہں ےگ افر بس ےس الہپ ںیم وہں اگ وج تنج اک درفازہ
اٹھکٹھکؤںاگ۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،اعمف ہنباشہؾ،ایفسؿ،اتخمرنبلفلف،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسرفامؿںیمہکںیمبسےسےلہپتنجںیمافشتعرکفںاگافرامتؾاایبنءہیلعاالسلؾےسزایدہریمےاتادداروہںےگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 485

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حسين ب ٦ولی زائسہ٠ ،دتار ب ،ِّٞٝ ٦ا٤س ب٠ ٦اٜک

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا حُ َسي ِ ُن بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی َو َِ ٦زائ َٔس َة َو ِ ٦ا ِِ ١ُ ٜد َتارٔ بِ َٔٔ ٕٞ ُّ ِٝ ُِ ٦ا ََٔ ٟا َ ٟأَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِ َ٤ب ٔ ًّيا َ٠ا
ِ َ٠ا ُظ ِّسٔ ُِت َوإ ٔ َّ ٦ِ ٠ٔ ٧الِ َِ٤ب ٔ َيا ٔ
أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََ٤ا أَ َّو َُ ٟشّٔي ٕي فٔی ا َِ ٜح َّٔ ٥ة  ٢َِ ٜي َُع َّس ِٗ ٔ َ ٤ي ٌّي ٔ ٦ِ ٠الِ َِ٤ب ٔ َيا ٔ
ي َُع ِّس ُٔ ُط ٔ ٦ِ ٠أ ُ َّ٠تٔطٔ إ ٔ َِّل َر ُج َْ ٞواح ْٔس

اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلعزادئہ،اتخمرنبلفلف،اسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
ہک بس ےس ےلہپ تنج ںیم ںیم افشتع رکفں اگ افر امتؾ اایبنء رکاؾ ںیم ےس یسک یبن یک اینت دصتقی ںیہن یک یئگ ینتج ہک ریمی
دصتقییکیئگافراہیںکتہکاایبنءرکاؾںیمےسضعبیبناےسیوہںےگہکاؿیکاتمںیمےساؿیکدصتقیرکےنفاالرصػ
ا کلدیموہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلعزادئہ،اتخمرنبلفلف،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسرفامؿںیمہکںیمبسےسےلہپتنجںیمافشتعرکفںاگافرامتؾاایبنءہیلعاالسلؾےسزایدہریمےاتادداروہںےگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 486

راوی  :و١زو ب٠ ٦ح١س ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،ہاش ٢بٔ ٦اَََٝ ،٢مي ٧بٍ٠ ٦يْہ ،ثابت ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َصا ٔش ُ ٢بِ ُ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
اب ا َِ ٜح َّٔ ٥ة َی ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َِأ َ َِ َت ِّتٔحُ ِ ََي ُٕو ُ ٟا َِ ٜدازٔ ُ ٦ِ ٠َ ٧أََ ِ ٤ت
َ٠إ ٔ ٜک َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝآت ٔی بَ َ

ک
ک أ ُ ِٔ ٠ز ُت َِل أَ ِِ َتحُ ٔلَ َح ٕس َٔ ِب ََ ٝ
َِأَُٔو َُ ٠ُ ٟح َّْ ١س ِ ََي ُٕو ُ ٟب ٔ َ

رمعف نب دمحم اندق ،زریہ نب رحب ،اہمش نب اقمس ،امیلسؿ نبریغمہ ،اثتب ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنرفامایہکںیمایقتمےکدؿتنجےکدرفازہرپلؤںاگافراےسولھکاؤںاگتنجاکدارفن ےہکاگلپوکؿںیوتںیم

وہکںاگدمحمفہےہکاگہکےھجملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےسےلہپیسکےک ےئدرفازہوھکےنلاکمکحںیہندایایگ۔
رافی  :رمعفنبدمحماندق،زریہنبرحب،اہمشنباقمس،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفل ہفملساکاسابتوک دنسرکانہکںیماینپاتمےک ےئافشتع...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملساکاسابتوک دنسرکانہکںیماینپاتمےک ےئافشتعیکداعاھبنسؽرکروھکں

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 487

راوی  :یو٤س ب ٦وبساِلولی ،وبساهَّلل ب ٦وہِ٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہزیزہ

اب َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ ٔ٦
ک بِ ُ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي یُوُُ ٤س بِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َ٠اُ ٔ ٜ
َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َٜٔ ٟکُٔ َ ٤ ِّٞي ٕ ٓي َز ِو َو ْة َی ِس ُووصَا َِأُرٔی ُس أَ ِ ٧أَ ِخت َب ٔ َئ َز ِو َوت ٔی
َشَّا َو ّة ٔل ُ ًَّٔ٠ي یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ

ویسن نب دبعاالیلع ،دبعاہلل نب فبہ ،امکل نب اسن ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےن رفامایہک رہ یبن ےک  ےئ ا ک داع وہیت ےہ ےسج فہ ام اتگ ےہ وت ںیم اچاتہ وہںہک ںیم اینپ داع وکایقتم ےک
دؿاینپاتمیکافشتعےک ےئاھبنسؽرکروھکں۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،دبعاہللنبفبہ،امکلنباسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفل ہفملساکاسابتوک دنسرکانہکںیماینپاتمےک ےئافشتعیکداعاھبنسؽرکروھکں

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 488

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وبس ب ٦ح١يس ،زہيْ ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہزیزہ

اب َو َِ ٦و ِّ١طٔ
وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَخٔی ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ِح ٕب َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔا َُ ٟزصَي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦

أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٜٔ ٢َ ٝکُٔ َ ٤ ِّٞي ٕ ٓي َز ِو َو ْة َوأَ َر ِز ُت إ ٔ ِ٧
َشا َِ اهَّللُ أَ ِ ٧أَ ِخت َب ٔ َئ َز ِو َوت ٔی َشَّا َو ّة ٔل ُ ًَّٔ٠ي یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ

زریہنبرحب،دبع نبدیمح ،زریہ،وقعیبنب اربامیہ،انباہشب ،اوبہملس نبدبعارلنمح،اوبرہریہےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل
یلصاہلل ہیلع فل ہ فملس ےنرفامایہک رہ یبنےک  ےئ ا ک داع ےہوج ہکتَن ًباوبقؽوہیتےہ افرارگاہلل ےناچاہ وت ںیماچوہںاگ ہک ںیم
اینپ ہداعاینپاتمیکافشتعےک ےئایقتمےکدؿرکفں۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعنبدیمح،زریہ،وقعیبنباربامیہ،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملساکاسابتوک دنسرکانہکںیماینپاتمےک ےئافشتعیکداعاھبنسؽرکروھکں

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 489

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وبس ب ٦ح١يس ،زہيْ ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦شہاب ،و١زو ب ٦ابی َّيا ٧ب ٦اَيس ب ٦جاریہ ثٕفی

اب َو َِ ٦و ِّ١طٔ
وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَخٔی ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ِح ٕب َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔا َُ ٟزصَي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ا ٧بِ ٔ ٦أََٔي ٔس بِ َٔ ٦جارٔیَ َة َّ
ک َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
اٜث َٕف ُّٔی ِٔ ٠ث َ ٞذََ ٔ ٜ
َح َّسثَىٔي َو ِ١زُو بِ ُ ٦أَبٔی َُّ َِي َ

زریہنبرحب،دبع نبدیمح ،زریہ،وقعیب نباربامیہ،انباہشب،رمعف نبایبایفسؿنب ادیسنباجر ہیفقث ا ک دفرسیدنس ےک
اسھت ہرفاتییھبرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطحذرکیکےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعنبدیمح،زریہ،وقعیبنباربامیہ،انباہشب،رمعفنبایبایفسؿنبادیسنباجر ہیفقث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملساکاسابتوک دنسرکانہکںیماینپاتمےک ےئافشتعیکداعاھبنسؽرکروھکں

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 490

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،و١زو ب ٦ابی َّيا ٧ب ٦اَيس ب ٦جاریہ ثٕفی ،ابوہزیزہ

ا ٧بِ ٔ ٦أََٔي ٔس بِ َٔ ٦جارٔ َی َة
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب أَ ََّ ٧و َِ ١زو بِ َ ٦أَبٔی َُّ َِي َ
َح َّسثَىٔي َ ِ
َّ
اٜث َٕف ٔ َّی أَ ِخب َ َْ ُظ أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا َ ٟل ٔ َِ ٙى ِٔ الِ َ ِح َبارٔ إ ٔ َّٔ َ ٤ ٧ي َّي اهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َٜٔ ٟکُٔ َ ٤ ِّٞي ٕ ٓي َز ِو َو ْة َی ِسوُوصَا َِأََ٤ا أُرٔی ُس

إ ٔ َِ ٧شا َِ اهَّللُ أَ ِ ٧أَ ِخت َب ٔ َئ َز ِو َوت ٔی َشَّا َو ّة ٔل ُ ًَّٔ٠ي یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َِ َٕا َِ َ٘ ٟى ِْ ٔلَبٔی ص َُزیِ َز َة أََ ِ ٤ت ََِ ٔ١ى َت َص َذا َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظل َّی
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأَبُو ص َُزیِ َز َة َن َى ِ٢

رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رمعفنبایبایفسؿنبادیسنباجر ہیفقث،اوبرہریہےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرفامایہکرہیبنےک ےئا کداعوہیتےہےسجفہام اتگےہافرفہاہللےکاہںتَن ًباوبقؽوہیتےہوتںیماچاتہوہںہکارگ
اہلل ےن اچاہ وت ںیم  ہ داع ایقتم ےک دؿ اینپ اتم یک افشتع ےک  ےئ اھبنسؽ رک روھکں ،رضحت  بع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
رضحت اوبرہریہ ےس اہک ہک ایک لپ ےن  ہ دحثی وخد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ینس ےہ وت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنعےنرفامایاہں!
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رمعفنبایبایفسؿنبادیسنباجر ہیفقث،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملساکاسابتوک دنسرکانہکںیماینپاتمےک ےئافشتعیکداعاھبنسؽرکروھکں

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 491

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابوظاٜح ،ابوہزیزہ

َّ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َواُِ ّٜٝن ٔلَبٔی ُ َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٜٔ ٢َ ٝکُٔ َ ٤ ِّٞي ٕ ٓي َز ِو َو ْة ُِ ٠س َت َحابَ ْة َِ َت َى َّح َ ٞک ُ ُّٔ َ ٤ ٞي ٕ ٓي َز ِو َو َت ُط َوإنِّٔی ا ِخت ََبأ ِ ُت َز ِو َوت ٔی
َُّش ُک بٔاهَّللٔ َش ِيئّا
ات ٔ ٦ِ ٠أ ُ ًَّٔ٠ي َِل ي ِ ٔ
َشَّا َو ّة ٔل ُ ًَّٔ٠ي یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َِه ٔ َی َ٤ائ ٔ َْ ٝة إ ٔ َِ ٧شا َِ اهَّللُ ََ ٠َ ٦ِ ٠

اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی ،اوباعمف ہ،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہک
رہ یبنرک  ےئ ا ک داع وہیت ےہ وج رضفر وبقؽیک اجیت ےہ وت رہ یبن ےن دلجییکہک اینپ اس داع وک امگنایل ےہ افر ںیم ےن اینپ داع وک
ایقتمےکدؿاینپاتمیکافشتعےک  ےئاھبنسؽراھکےہافرارگاہللےناچاہوتریمیافشتعریمیاتمےکرہاسلدیمےک
 ےئوہیگوجاساحؽںیمرمایگہکاسےناہللےکاسھتیسکوکیر کںیہنرہھٹاایوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملساکاسابتوک دنسرکانہکںیماینپاتمےک ےئافشتعیکداعاھبنسؽرکروھکں

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 492

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،جزیز ،و١ارہ بٔ ٦ىٕاً ،ابوزروہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٦و ََ ١ار َة َوص َُو ابِ ُ ٦ا ِِ َٕ ٜى َٕا ًٔ َو ِ ٦أَبٔی ز ُِر َو َة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
اب َٜطُ َِ ُي ِؤ َتا َصا َوإنِّٔی ا ِخت ََبأ ِ ُت َز ِو َوت ٔی َشَّا َو ّة ٔل ُ ًَّٔ٠ي یَ ِو َ٣
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٜٔ ٢َ ٝکُٔ َ ٤ ِّٞي ٕ ٓي َز ِو َو ْة ُِ ٠س َت َحابَ ْة َی ِسوُو ب ٔ َضا َِ ُي ِس َت َح ُ
ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ
ہبیتق نبدیعس ،رجری،امعرہ نباقعقع،اوبزرہعریضاہلل اعتٰیلہنع اوبرہریہےس رفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےن
رفامایرہیبن ےک  ےئ ا ک داع وہیت ےہ وج رضفر وبقؽیکاجیت ےہ بج یھبفہ اینپ اتم ےئلیکاس داع وک ام اتگ ےہ وت اےسفہ دای اجات ےہ
افرںیمےن(اینپداع)ایقتمےکدؿاینپاتمیکافشتعےک ےئاھبنسؽریھکےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،امعرہنباقعقع،اوبزرہعریضاہللاعتٰیلہنعاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملساکاسابتوک دنسرکانہکںیماینپاتمےک ےئافشتعیکداعاھبنسؽرکروھکں

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 493

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ و٥بْی ،شىبہ٠ ،ح١س ب ٦زیاز ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َوص َُو ابِ ُ ٦زٔ َیاز ٕ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا َٟ
ِخ َز ِو َوت ٔی
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٜٔ ٢َ ٝکُٔ َ ٤ ِّٞي ٕ ٓي َز ِو َو ْة َز َوا ب ٔ َضا فٔی أ ُ َّ٠تٔطٔ َِا َِ ُتحٔ َ
يِ َٜطُ َوإنٔ ِّی أُرٔی ُس إ ٔ َِ ٧شا َِ اهَّللُ أَ ِ ٧أ ُ َُ ِّ َ

َشَّا َو ّة ٔل ُ ًَّٔ٠ي یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ

دیبعاہللنباعمذ ربنعی ،ہبعش،دمحمنبزاید،اوبرہریہرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایرہیبنےک ےئا ک
داعوہیتےہےسجفہاینپاتم ےکقحںیمام اتگےہوتاسیکفہداعوبقؽیکاجیت ےہافر ںیماچاتہوہںہکارگاہللےن اچاہوت ںیم اینپ
داعوکایقتمےکدؿکتاینپاتمےکافشتعےک ےئؤمرخرکدفں۔

رافی  :دیبعاہللنباعمذربنعی،ہبعش،دمحمنبزاید،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملساکاسابتوک دنسرکانہکںیماینپاتمےک ےئافشتعیکداعاھبنسؽرکروھکں

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 494

راوی  :ابوٌسا٠ ٧س١عی٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار ،ابوٌسا٧

ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١عٔی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َح َّسثَاَ٤ا َو َّ
و٧
أَ ٧اُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىا ْذ َي ِىَ ُ٥
اُِ ّٜٝن ٔلَبٔی ٌ ََّس َ
َح َّسثَىٔي أَبُو ٌ ََّس َ
ُّ
ابِ َ ٦صٔصَ أَ ٕ ٣ا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ َٔ ٦تا َز َة َح َّسث َ َ٥ا أَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ َّٔ َ ٤ ٧ي َّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َٜٔ ٟکُٔ َ ٤ ِّٞي ٕ ٓي َز ِو َو ْة
َز َواصَا ٔل ُ َّ٠تٔطٔ َوإنِّٔی ا ِخت ََبأ ِ ُت َز ِو َوت ٔی َشَّا َو ّة ٔل ُ ًَّٔ٠ي یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ

مش
اوباسغؿ معی ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،اوباسغؿ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےن رفامای ہک رہ یبن ےک  ےئ ا ک داع
وہیتےہےسجفہاینپاتمےک ےئام اتگےہافرںیمےناینپداعوکایقتمےکدؿاینپاتمیکافشتعےک ےئوفحمظرکایلےہ۔
مش
رافی  :اوباسغؿ معی،دمحمنبینثم،انباشبر،اوباسغؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملساکاسابتوک دنسرکانہکںیماینپاتمےک ےئافشتعیکداعاھبنسؽرکروھکں

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 495

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اب ٦ابوخ ،ْٝروح ،شىبۂ ،تازہ

ِح ٕب َوابِ ُ ٦أَبٔی َخَٔ َْٕ ٝا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َر ِو ْح َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ َٔ ٦تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔح
َح َّسثَٔ٥يطٔ ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
زریہنبرحب،انباوبفلخ،رفح،ہبعش،اتقدہےسیہیدحثیا کدفرسیدنسےکاسھتلقنیکیئگےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،انباوبفلخ،رفح،ہبعش،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملساکاسابتوک دنسرکانہکںیماینپاتمےک ےئافشتعیکداعاھبنسؽرکروھکں

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 496

راوی  :ابوَکیِ ،و٘يي ،ابزاہي ٢بَ ٦ىيس ،ابواَا٠ہ٠ ،سىزٔ ،تازہ

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَٔ٥يطٔ إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ا َِ ٜح ِوصَز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َجٔ١ي ّىا َو ِِ ٠ٔ ٦س َىز ٕ َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
َٔ َتا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٌَٔي ِ َْ أَ َّ ٧فٔی َحسٔیثٔ َو٘ٔي ٕي َٔا ََٔ ٟا َ ٟأ ُ ِو ٔف َی َوفٔی َحسٔیثٔ أَبٔی أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
اوبرکبی ،فعیک ،اربامیہ نب دیعس ،اوبااسہم ،رعسم ،اتقدہ اس دنس ےک اسھت رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ہ رفاتی لقن یک
یئگےہ۔
رافی  :اوبرکبی،فعیک،اربامیہنبدیعس،اوبااسہم،رعسم،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملساکاسابتوک دنسرکانہکںیماینپاتمےک ےئافشتعیکداعاھبنسؽرکروھکں

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 497

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساِلولی٠ ،ىت١ز ،ا٤س َے روایت ےہ ٘ہ ٤يي ظلی اهَّلل وٝيہ وآٜہ وَ ٢ٝےن َف٠ایا حَّضت ٔتازہ رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّ
َّ
َک ِ َ ٤ح َو
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َح َّسثَ َ٥ا ا ِِ ١ُ ٜى َتٔ١زُ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ َّٔ َ ٤ ٧ي َّي اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا َََ ِ ٟذ َ َ
َحسٔیثٔ َٔ َتا َز َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س
دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت
اسنریضاہللاعتٰیلہنعیکدحثییکرطحذرکایک۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،اسنےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایرضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملساکاسابتوک دنسرکانہکںیماینپاتمےک ےئافشتعیکداعاھبنسؽرکروھکں

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 498

راوی ٠ :ح١س ب ٦اح١س ب ٦ابی خ ،ْٝروح ،اب ٦جزیخ ،ابوزبيْ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَ ِح ََ ١س بِ ٔ ٦أَبٔی َخَ َْٕ ٝح َّسثَ َ٥ا َر ِو ْح َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔأَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ
َي ُٕوِلُ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٜٔ ٢َ ٝکُٔ َ ٤ ِّٞي ٕ ٓي َز ِو َو ْة َٔ ِس َز َوا ب ٔ َضا فٔی أ ُ َّ٠تٔطٔ َو َخ َبأ ِ ُت َز ِو َوت ٔی َشَّا َو ّة ٔل ُ ًَّٔ٠ي یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ
دمحم نب ادمح نب ایب فلخ ،رفح ،انب رججی ،اوبزریب ےتہک ںی ہک اوہنں ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک  ہ رفامےت
وہےئانسہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکرہیبنےک ےئا کداعےہوجاسےناینپاتمےک ےئامیگنافرںیمےناینپداع
اینپاتمےک ےئایقتمےکدؿوطبرافشتعرفکریھکےہ۔

رافی  :دمحمنبادمحنبایبفلخ،رفح،انبرججی،اوبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفل ہفملساکاینپاتمےک ےئداعرفامانافروطبرر تقرفےناک...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملساکاینپاتمےک ےئداعرفامانافروطبرر تقرفےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 499

راوی  :یو٤س ب ٦وبساِلولی ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،بْک بَ ٦وازہ ،وبساٜزح ٦١ب ٦جبيْ ،وبساهَّلل ب ٦و١زو ب ٦واػ

َ
َ
َ
َ
ْک بِ ََ ََ ٦وا َز َة َح َّسثَ ُط َو ِ٦
َح َّسثَىٔي یُوُُ ٤س بِ َُ ٦و ِبسٔ الِ ِول َی اٜعَّ َسف ٔ ُّی أ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث أ َّ ٧بَ ِ َ
اػ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝت ََل َٔ ِو َ ٟاهَّللٔ َوزَّ َو َج َّ ٞفٔی إٔبِ َزاص َٔي٢
َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُٔ ٦ج َبي ِْ ٕ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜى ٔ

س ِ َََ ٦ِ ١تب ٔ َىىٔي َِإَّٔ٤طُ ٔ٠ىِّي ِاْلیَ َة َو َٔا َ ٟو َٔيسي َوَِ ٝيطٔ َّ
اٜس ََل ٣إ ٔ ُِ ٧ت َى ِّذبِ ُض َِِ ٢إُٔ َّ ٤ض ِ ٢و َٔبازُ َک
َر ِّب إُٔ َّ ٤ض َّ٦أَ ِؼ ََ٘ ٦َِ ٝٝثٔي ّْا ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
ک أََ ِ ٤ت ا َِ ٜىزٔیز ُا َِ ٜحٔٙي ََُ ٢ف َِ َي َی َسیِطٔ َو َٔا ََّ ٟ
 ٞاذِ َص ِِ إلٔ َی
َف َُ ٜض َِِ ٢إَٔ َّ ٤
اُ ٜٝض َّ ٢أ ُ ًَّٔ٠ي أ ُ ًَّٔ٠ي َوبَکَی َِ َٕا َ ٟاهَّللُ َوزَّ َو َج ََّ ٞیا ٔجبِْٔی ُ
َوإ ٔ َِ ٧ت ٍِ ٔ ِ
َ
َ ٞوَِ ٝيطٔ َّ
اٜس ََلََ ِ ٣سأ َ َٜطُ َِأ َ ِخب َ َْ ُظ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َ١ا
ک أَ ِو َََ ِ ٢ُ ٝس ِٝطُ َ٠ا یُ ِبٔٙي َ
َُ ٠ح َّٕ ١س َو َربُّ َ
ک َِأ َ َتا ُظ ٔجبِْٔی ُ
ک
ٔيک فٔی أ ُ َّ٠ت َٔک َو َِل َن ُسوئ ُ َ
 ٞاذِ َص ِِ إلٔ َی َُ ٠ح َّٕ ١س َِ ُٕ ِ ٞإَّٔ٤ا ََنُِْؼ َ
َٔا ََ ٟوص َُو أَ ِو ََٕ َِ ٢ُ ٝا َ ٟاهَّللُ یَا ٔجبِْٔی ُ
ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،رمعفنباحرث،رکبنبوسادہ،دبعارلنمحنبریبج،دبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہہکیبن
َّتھ ْض َلل ْ ث
َ
َِ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اہلل اعتیل ےک رفامؿ وج اربامیہ ےک ابرے ںیم ےہ یک التفت رفامیئ َر ِّ ُ َ
کا نِمْ ّ
س
ال ِ
ب ِإ َّن أ َن دً
فَمَ ْن َن ِییع َ ِیی َف ِٔ َّی ُة ِ ِ ّ
م اے رپفرداگر اؿ وبعمد اؿ ابہلط ےن تہب ےس ولوگں وک رمگاہ رکدای ےہ وت سج ےن ریمی اتدعباری یک وت فہ ھجم
ےس وہاریماےہافرسجےنانرفامینیکوتوتاسوکےنشخبفاالرمحرکےنفاالےہافر ہلتیسجںیمٰیسیعاکرفامؿےہہکارگوتاںیہن
ذعاب دے وت  ہ ریتے دنبے ںی افر ارگ وت اںیہن شخب دے وت وت اغبل تمکح فاال ےہ رھپ اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےناےنپدتسابمرکااھٹےئافررفامایاےاہللریمیاتمریمیاتمافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرپرگ ہ اطریوہایگوتاہلل

اعتیل ےن رفامای اے ربجالیئ اجؤ دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس احالہکن ریتا رب وخب اجاتن ےہ اؿ ےس وپھچ ہک لپ یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسویکںرفرےہںیربجالیئہیلعاالسلؾروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیملےئافروجلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرفامایاہللوکاسیک ربدیاحالہکنفہاہللبسےسزایدہاجےننفاالےہوتاہللےنرفامایاےربجالیئاجؤدمحمیلصاہللہیلع
فل ہفملس یک رطػ افر اؿ ےس ہہک دف ہک مہ لپ وکلپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس یک اتم ےک ابرے ںیم رایض رک دںی ےگ افر مہ
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکںیہنوھبںیلےگ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،رمعفنباحرث،رکبنبوسادہ،دبعارلنمحنبریبج،دبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکوجلدیم رفرپرمافہدفزیخےہاےسہنیہیسکیکافشتعافر...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکوجلدیم رفرپرمافہدفزیخےہاےسہنیہیسکیکافشتعافرہنیہرقمنیبیکرقاتبوکیئافدئہدےیگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 500

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وّا ،٧ح١از ب١َٝ ٦ہ ،ثابت ،ا٤س

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو َّّا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ ََّ ٧ر ُج َّل َٔا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَیِ َ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اک فٔی ا٥َّ ٜارٔ
أَبٔی َٔا َ ٟفٔی ا٥َّ ٜارٔ َِ َ١َّ ٝا َٔفَّی َز َوا ُظ َِ َٕا َ ٟإ ٔ َّ ٧أَبٔی َوأَبَ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،افع ؿ ،امحد نب ہملس ،اثتب ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک ا ک لدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسریماابپاہکںےہلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایدفزخ ںیم بجفہلدیمفاسپاجےناگل وتلپ یلص اہللہیلعفل ہ
فملسےناسوکالبایافررھپرفامایہکریماابپافرریتاابپدفونںدفزخںیمںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،امحدنبہملس،اثتب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللےکاسرفامؿںیمہکاےیبناےنپرقیبیرہتشدارفںوکڈراںیئ۔...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکاسرفامؿںیمہکاےیبناےنپرقیبیرہتشدارفںوکڈراںیئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 501

٠وسي ب ٦ـٝحہ ،ابوہزیزہ
راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،زہيْ بِ ٦حب ،جزیز ،وبساٝ١ٜک ب ٦و١يْٰ ،

وسي بِ ٔ ٦ـَ َِ ٝح َة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ِح ٕب َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو َِ ٦و ِبسٔ ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ٔ ٦وُ َ١يِْ ٕ َو َِ ٠ُ ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّ
َّ
َٔا َ١َّ َٜ ٟا أُِ٤زَِٔ ٜت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َوأَٔ ِ ٤ذ ِر َو ٔصي َْ َت َ َ
ْقي ِّصا َِا ِج َت َُ ١ىوا ِ ََى ََّ ٢و َخ َّغ
ْقبٔي َن َز َوا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ُ ٢َ ٝ
ک الِ ِ َ
َِ َٕا َ ٟیَا بَىٔي َ٘ ِى ِٔ بِ َٔ ُٜ ٦ؤ ٓ ٕ
بِ َ٘ ٦ىِٕ أَ ِنٕ ٔ ُذوا أَ ِن ُّ َس ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙا٥َّ ٜارٔ یَا بَىٔي َو ِب ٔس
ی أَ ِنٕ ٔ ُذوا أَ ِن ُّ َس ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙا٥َّ ٜارٔ یَا بَىٔي َُّ ٠ز َة ٔ

َش ِٕ ١س أَ ِنٕ ٔ ُذوا أَ ِن ُّ َس ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙا٥َّ ٜارٔ یَا بَىٔي َو ِب ٔس َٕ ٥َ ٠
آ أَ ِنٕ ٔ ُذوا أَ ِن ُّ َس ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙا٥َّ ٜارٔ َیا بَىٔي َصا ٔش ٕ ٢أَ ِنٕ ٔ ُذوا أَ ِن ُّ َس٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙ
ک َل ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙاهَّللٔ
ا٥َّ ٜارٔ یَا بَىٔي َو ِب ٔس ا َِّ ١ُ ٜف ِٔ ٔ ٝأَ ِنٕ ٔ ُذوا أَ ِن ُّ َس ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙا٥َّ ٜارٔ َیا َِاـ َُٔ ١ة أَ ِنٕ ٔ ٔذی َنّ َِس ٔک ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ َِإٔنِّی َِل أَ ُِ ٔ ٝ٠
َش ِيئّا ٌَي ِ َْ أَ ََّ ٧لَ ٢ِ ُٙرح ّٔ١ا ََأَب ُ َُّ ٝضا ب ٔ َب ََلَ ٔ ٜضا
ہبیتقنبدیعس،زریہنبرحب،رجری،دبعاکلملنبریمع،ومٰیسنبہحلط،اوبرہریہےسرفاتیےہہکبج ہلتیرکہمیانزؽوہیئ،
افراےنپرقیبیرہتشدارفںوکڈراےیئ،وتروسؽ اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرقشیوکالبایاعؾفاخصبسوکعمجرفامایرھپلپیلص
ے
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے  بع نب لوی ےک ہلیبق فاول! اےنپ لپ وک دفزخ ےس اچبؤ اے دبعسمش ےک ےلیبق فاول! اےنپ لپ وک
دفزخےساچبؤاےدبع انمػےکہلیبقفاول!اےنپلپوکدفزخےساچبؤاےینبدبعابلطملفاول!اےنپلپوکدفزخےساچبؤاے

افہمطریضاہللاعتٰیلاہنعاےنپلپوکدفزخےساچبےلویکہکنںیماہمترے ےئاہللےسیسکزیچاکاایتخرںیہنراتھکوساےئاسےک
ث
ہکںیماہمترارہتشداروہںافر یتجنیترہتشداریےکںیممتےسہلصریمحرکاتروہںاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،زریہنبرحب،رجری،دبعاکلملنبریمع،ومٰیسنبہحلط،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکاسرفامؿںیمہکاےیبناےنپرقیبیرہتشدارفںوکڈراںیئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 502

راوی  :وبيساهَّلل ب ٦و١ز ،ابوووا٤ہ ،وبساٝ١ٜک ب ٦و١يْ

َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُُ ٦و ََ ١ز ا َِ َٕ ٜوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو َِ ٦و ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ٔ ٦وُ َ١يِْ ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َحس ُ
ٔیث َجزٔیز ٕأَ َت َُّ ٢وأَ ِش َب ُي
دیبعاہللنبرمع،اوبوعاہن،دبعاکلملنبریمعےساسدنسےکاسھت ہرفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمع،اوبوعاہن،دبعاکلملنبریمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکاسرفامؿںیمہکاےیبناےنپرقیبیرہتشدارفںوکڈراںیئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 503

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،و٘يي ،یو٤س ب ٦بٙيْ ،ہصا ٣بُ ٦عوہ ،وائصہ

ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َویُوُُ ٤س بِ ُ ٦ب ُ َٙي ِْ ٕ َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا ص ٔصَ ُا ٣بِ ُِ ُ ٦

َٔاَِ ٜت َ١َّ ٜا َ٤زََِ ٜت َوأَٔ ِ ٤ذ ِر َو ٔصي َْ َت َ َ
ْقبٔي َن َٔ َاَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی اٜعَّ َّا َِ َٕا ََ ٟیا َِاـ َُٔ ١ة ب ٔ َِ ٥ت َُ ٠ح َّٕ ١س
ک الِ ِ َ
ک َل ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙاهَّللٔ َش ِيئّا ََُٝونٔی ٔ٠َ ٦ِ ٠الٔی َ٠ا ٔشئِت ُِ٢
َیا َظ ّٔ َّي ُة ب ٔ َِ ٥ت َو ِب ٔس ا َِّ ١ُ ٜفَ ِٔ ٔ ٝیا بَىٔي َو ِبسٔ ا َِّ ١ُ ٜفَِ ِٔ ٔ ٝل أَ ُِ ٔ ٝ٠

دمحم نب دبعاہلل نبریمن،فعیک ،ویسن نب ریکب ،اشہؾ نب رعفہ ،اعدص  رفامیت ںیہک بج لتی رکہمی انزؽ وہیئ ،افر اےنپ رقیبی رہتش
دارفںوکڈارےیئ،وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکہافصرپڑھکےوہےئافررفامایاےافہمطدمحمیکیٹیباےہیفصدبعابلطمل

یکیٹیبریمیوھپیھپاےدبعابلطملیک افالد ںیماہللےکاسےنماہمترےابرےںیم یسکزیچاکاایتخرںیہنراتھک اہتبلاہیں ریمے
امؽںیمےسوجاچوہےلول۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،ویسننبریکب،اشہؾنبرعفہ،اعدص 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکاسرفامؿںیمہکاےیبناےنپرقیبیرہتشدارفںوکڈراںیئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 504

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،اب٠ ٦سيِ ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہزیزہ

اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َوأَبُو َََ ١ََ ٝة
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ

بِ َُ ٦و ِبسٔ اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح ٔي َن أُِ٤ز ٔ ََ ٟوَِ ٝيطٔ َوأَٔ ِ ٤ذ ِر َو ٔصي َْ َت َ َ
ْقبٔي َن یَا
ک الِ ِ َ
ْقیِ ٕض ا ِشََُّْوا أَ ِن ُّ َس ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙاهَّللٔ َِل أٌُِىٔي َو ِ ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙ٥اهَّللٔ َش ِيئّا َیا بَىٔي َو ِب ٔس ا َِّ ١ُ ٜفَِ ِٔ ٔ ٝل أٌُِىٔي َو ِ ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙ٥اهَّللٔ َش ِيئّا َیا
َِ ٠ى َ َ
َّش ُ َ

ک ٔ ٦ِ ٠اهَّللٔ َش ِيئّا َیا َظ ّٔ َّي ُة َو ََّ ١ة َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َِل أٌُِىٔي َو ِٔ ٥ک ٔ ٦ِ ٠اهَّللٔ َش ِيئّا َیا َِاـ َُٔ ١ة ب ٔ َِ ٥ت
اس بِ ََ ٦و ِب ٔس ا َِّ ١ُ ٜفَِ ِٔ ٔ ٝل أٌُِىٔي َو َِ ٥
َو َّب َ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ ََٔٝيىٔي ب ٔ َ١ا ٔشئِتٔ َِل أٌُِىٔي َو ِٔ ٥ک ٔ ٦ِ ٠اهَّللٔ َش ِيئّا
رحہلم نب ییحی  ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،انب بیسم ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنرفامایہکسجفتق ہلتیرکہمیانزؽوہیئافراےنپرقیبیرہتشدارفںوکڈراےیئوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےن
اےنپ اخدناؿ فاولں وک اخمبط رک ےک رفامای اے رقشی یک امجتع مت اینپ اجونں وک کین اامعؽ ےک دب ہ ںیم اہلل ےس رخدی ول ںیم اہلل
ےکاسےنماہمترےیسکاکؾںیہنلاتکساےابعسنبدبعابلطملںیماہللےکاسےنماہمترےیسکاکؾںیہنلاتکساےہیفصروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکوھپیھپاہللےکاسےنمںیماہمترےیسکاکؾںیہنلاتکساےافہمطدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسیکیٹیبھجم
ےسوجاچوہےلولنکیلںیماہللےکاسےنماہمترےیسکاکؾںیہنلاتکس۔

رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،انببیسم،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکاسرفامؿںیمہکاےیبناےنپرقیبیرہتشدارفںوکڈراںیئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 505

راوی  :و١زو ٤أس٠ ،ىاویہ ب ٦و١زو زائسہ ،وبساهَّلل ب ٦ذ٘وا ،٧اُعد ایک زوَسی َ٥س ٘ے َات ٪حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ٦
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاو ٔ َی ُة بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو َح َّسثَ َ٥ا َزائ َٔسةُ َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦ذ َِ٘ َوا ََ ٧و ِ ٦الِ ِ َ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َ ٤ ٢َ ٝح َو َص َذا
رمعف اندق ،اعمف ہ نب رمعف زادئہ ،دبعاہلل نب ذوکاؿ ،ارعج ا ک دفرسی دنس ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ہ
دحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :رمعفاندق،اعمف ہنبرمعفزادئہ،دبعاہللنبذوکاؿ،ارعجا کدفرسیدنسےکاسھترضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکاسرفامؿںیمہکاےیبناےنپرقیبیرہتشدارفںوکڈراںیئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 506

راوی  :ابو کا ،ٞ٠یزیس ب ٦زریي تيِم ،ابووث١أ ،٧بيعہ٠ ،دارٗ ،زہيْ ب ٦و١زو

َّ َ َّ
َّ َ َ
َّ َ
يع َة بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜدارٔ ٔٗ َو ُز َصي ِْ ٔبِ ٔ٦
ِم َو ِ ٦أَبٔی ُو ِث ََ ١
اَ ٧و َِٔ ٦ب ٔ َ
َحسث َ٥ا أبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َحسث َ٥ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َحسث َ٥ا اٜت ِي ٔ ُّ
َو ِ١ز ٕو َٔ َاِل َ١َّ ٜا َ٤زََِ ٜت َوأَٔ ِ ٤ذ ِر َو ٔصي َْ َت َ َ
ْقبٔي َن َٔا َ ٟاَ ِ ٤فٔ َ ٤ ََٖ ٝي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی َر ِؼ َٕ ١ة َٔ ٦ِ ٠ج َب ََٕ ِ ٞى ََل
ک الِ ِ َ
أَ ِو ََل َصا َح َح ّزا ث ُ ََّ٤ ٢ا َزی یَا بَىٔي َو ِب ٔس َ٥َ ٠اَِا ِظ إنِّٔی ٔ َ ٤ذ ْیز إٔ١َ َّ ٤ا ََ ٠ثلٔی َو ََ ٠ثَ ١َ َ٘ ٢ِ ُُٙٝث َٔ ٞر ُج َٕ ٞرأَی ا َِ ٜى ُس َّو َِاَ ِ ٤ف ََٖ ٝیَ ِزبَأ ُ أَصِ َٝطُ
ْٔ یَا َظ َبا َحا ِظ
َِ َدش َٔي أَ َِ ٧ي ِسب ٔ ُٕو ُظ َِ َح َى َ ٞیَ ِضت ُ
اوب اکلم ،سیدی نب زرعی یمیت ،اوبامثعؿ ،ہصیبق ،اخمرؼ ،زریہ نب رمعف رفامےت ںی ہک بج  ہ لتی رکہمی انزؽ وہیئ ،افر لپ یلص اہلل
ہیلع فل ہ فملس اےنپ رقیبی رہتش دارفں وک ڈراںیئ ،وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اہپڑ ےک بس ےس دنلب رھتپ رپ ڑھکے وہےئ
افر رھپ لفاز دی اے دبعانمػ ےک وٹیب ںیم ںیہمت ذعاب ےس ڈرا راہ وہں ریمی افر اہمتری اثمؽ اس لدیم یک رطح ےہ سج ےن
دنمش وک داھکی وہ افر فہ دنمش ےس اےنپ رھگ فاولں وک اچب ےن یک  ےئ دفڑ ڑپا وہ ہک ںیہک دنمش اس ےس ےلہپ ہن چنہپ اجےئ افر دنلب لفاز
ےساکپراایایابصاحہ ربدارلاگہوہاجؤدنمشینعیاہللاکذعابلراہےہ۔
رافی  :اوباکلم،سیدینبزرعییمیت،اوبامثعؿ،ہصیبق،اخمرؼ،زریہنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکاسرفامؿںیمہکاےیبناےنپرقیبیرہتشدارفںوکڈراںیئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 507

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساِلولی٠ ،ىت١ز ،ابووث١ا ،٧زہيْ ب ٦و١زؤ ،بيعہ ب٠ ٦دارٗ

يع َة بِ َٔ ٠ُ ٦دارٔ ٕٗ َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ الِ َ ِول َی َح َّسثَ َ٥ا ا ِِ ١ُ ٜى َتٔ١زُ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُو ِث ََ ١
اَ ٧و ُِ ٦زصَي ِْ ٔبِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو َو َٔب ٔ َ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َِ ٥حؤظ ٔ
دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،اوبامثعؿ،زریہنبرمعف،ہصیبقنباخمرؼا کدفرسیدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔

رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،اوبامثعؿ،زریہنبرمعف،ہصیبقنباخمرؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکاسرفامؿںیمہکاےیبناےنپرقیبیرہتشدارفںوکڈراںیئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 508

راوی  :ابوَکیِ ٠ح١س ب ٦وَلء ،ابواَا٠ہ ،او١ض ،و١زو ب٠ ٦زہَ ،ىيس ب ٦جبيْ ،اب ٦وباس

ِ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ُٔ ٦ج َبيِْ ٕ َو ِ ٦ابِ ٔ٦
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
س َٔا َ١َّ َٜ ٟا َ٤زََِ ٜت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َوأَٔ ِ ٤ذ ِر َو ٔصي َْ َت َ َ
ِخ َد َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َوبَّا ٕ
ْقبٔي َن َو َرص َِف َ
ک ُٔ ٥ِ ٠ض ِ ٢ا ِِ ١ُ ٜدَٔ ٝعي َن َ َ
ک الِ ِ َ
ْٔ َٔاُٜوا َُ ٠ح َّْ ١س َِا ِج َت َُ ١ىوا إَِٔ ٜيطٔ َِ َٕا َ ٟیَا بَىٔي ُِ ََل ٕ٧
ْ یَا َظ َبا َحا ِظ َِ َٕاُٜوا ََ ٦ِ ٠ص َذا َّأ ٜذی یَ ِضت ُ
َو ََ ََّ ٢َ ٝحًَّي َظى َٔس اٜعَّ َّا ِ ََض َت َ
َیا بَىٔي ُِ ََل َٕ ٧یا بَىٔي ُِ ََل ٕ ٧یَا بَىٔي َو ِبسٔ َٕ ٥َ ٠
آ یَا بَىٔي َو ِب ٔس ا َِّ ١ُ ٜفَِ ِٔ ٔ ٝا ِج َت َُ ١ىوا إَِٔ ٜيطٔ َِ َٕا َ ٟأَ َرأَیِ َتَِ ٜ ٢ِ ُٙو أَ ِخب َ ِْتُ ٢ِ ُٙأَ ََّ ٧خ ِي َّل

اب َشسٔی ٕس َٔا َٟ
ک َ٘ ٔذ ّبا َٔا ََِ ٟإٔنِّی ٔ َ ٤ذ ْیز َل ٢ِ ُٙبَي ِ َن َی َس ِی َو َذ ٕ
ْخ ُد بٔ َسِّحٔ َص َذا ا َِ ٜح َب ٔ ٞأَ ُ٘ ِ٥ت َُِ ٠ُ ٢ع ِّسق ٔ َّی َٔاُٜوا َ٠ا َج َّزبِ َ٥ا َوَِ ٝي َ
َت ِ ُ
َ
ْقأَ الِ َ ِو َُ ١ض إلٔ َی
َِ َٕا َ ٟأَبُو ََ ٜضِٕ َت ًّبا َ ٜ
َک أَ َ٠ا َج َِ ١ىت َ َ٥ا إ ٔ َِّل َ ٔ ٜض َذا ث ُ ََّ َٔ ٢ا٥َ َِ ٣زََِ ٜت َص ٔذظ ٔ ُّ
اٜس َورةُ َتب َِّت یَ َسا أب ٔی ََ ٜضِٕ َو َٔ ِس َت َِّ َ٘ َذا َ َ
اٜس َورة ٔ
ٔٔ
آِخ ُّ

اوبرکبی دمحم نب العء ،اوبااسہم ،اشمع ،رمعف نب رمہ ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس رفامےت ںی ہک بج  ہ لتی رکہمی انزؽ وہیئ ،افر
اےنپرقیبیرہتشدارفںوکافراینپوقؾےکصلخمولوگںوکیھبڈراےیئ،وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکہافصرپڑچےھافردنلب
لفاز ےک اسھت رفامای ای ابصاحہ ونس لاگہ وہ اجؤولوگں ےن اہک ہک  ہ وکؿلفاز اگل راہ ےہ وت بس ےنہک ےگل ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
لفازاگل رےہںیوتبسلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسیک رطػعمجوہےئگ وتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاے الفںےکوٹیب
اےدبعانمػےکوٹیباےدبعابلطملےکوٹیب!وتفہبسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطػعمجوہےئگوتلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنرفامایہکاہمتراایکایخؽےہہکارگںیمںیہمت ربدفںہکاساہپڑےکےچین ا کڑھگوساررکشلےہوتایکمتریمیدصتقیرکف
ےگوتبسولوگںےناہکہکمہےنوتیھبکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکوھجاٹںیہناپای،وتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایںیم

ںیہمت تہب تخس ذعاب ےس ڈرا راہ وہں ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک اوببہل ےن اہک ہک (اایعلذ ابہلل) لپ
(یلصاہللہیلعفل ہفملس)ےک  ےئابتیہ ےہایکلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےنںیمہایس  ےئ عمج ایکےہ رھپلپ یلص اہللہیلعفل ہ
فملسڑھکےوہےئوت ہوسرةانزؽوہیئوٹٹےئگاوببہلےکدفونںاہھتافرفہوخدیھبالہکوہاجےئ۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعء،اوبااسہم،اشمع،رمعفنبرمہ،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اہللےکاسرفامؿںیمہکاےیبناےنپرقیبیرہتشدارفںوکڈراںیئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 509

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض

َکیِِٕ َٔا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َٔا ََ ٟظى َٔس َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ

ک
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝذ َ
َک ُ٤زُو َِ ٟاْل َیةٔ َوأَٔ ِ ٤ذ ِر َو ٔصي َْ َت َ
َات َی ِو ٕ ٣اٜعَّ َّا َِ َٕا َ ٟیَا َظ َبا َحا ِظ ب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔ أَبٔی أ ُ ََا ََ ٠ة َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
َ
ْقبٔي َن
الِ ِ َ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمعاسدنسےکاسھتا کرفاتیںیمےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسا کدؿ
افصرپڑچےھلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایایابصاحہونسلاگہوہاجؤابیقدحثیایسرطحےہسجرطحسگرینکیلاس ںیم
لتیرکہمیےکزنفؽاکذرکںیہن۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکافشتعیکفہجےساوباطبلےکذعابںیمفیفختےکایب...

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکافشتعیکفہجےساوباطبلےکذعابںیمفیفختےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 510

راوی  :وبيساهَّلل ب ٦و١ز٠ ،ح١س ب ٦ابی بْک ٕ٠سامی٠ ،ح١س ب ٦وبساٝ١ٜک ،ابوووا٤ہ ،وبساٝ١ٜک ب ٦و١يْ ب ٦وبساهَّلل ب٦
حارث ب٤ ٦وِ ،ٞاب ٦وباس

َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُُ ٦و ََ ١ز ا َِ َٕ ٜوارٔیز ٔ ُّی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ ا َِّ َٕ ١ُ ٜسم ٔ ُّی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک الِ ُ َ٠و ٔ ُّی َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو
س بِ َٔ ٦و ِبسٔ ا َِّ ١ُ ٜف ِٔ ٔ ٝأََّ٤طُ َٔا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ
َو َواَ َ ٤ة َو َِ ٦و ِبسٔ ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ٔ ٦وُ َ١ي ِْ ٕ َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث بِ ِٔ َ ٤ ٦و َِ َٕ ٞو ِ ٦ا َِ ٜىبَّا ٔ
ا ٧فٔی َّ
اٜس ِر ٔک
ک َو َي ٍِ َؽ ُِ َ ٜ
اَ ٧ی ُحوـ ُ َ
َک َٔا ََ ٟن َى ِ ٢ص َُو فٔی َؼ ِح َؽا ٕح َٔ٤ ٦ِ ٠ارٕ َو َِ ٜو َِل أََ٤ا َٜک َ َ
َص َِ ٞنّ َِى َت أَبَا ـَا ِٕٜٔبٔصَ ِي ٕئ َِإُٔ َّ ٤ط ک َ َ

الِ َ َِ َّ ٔ ٦ِ ٠ٔ ٞا٥َّ ٜارٔ

دیبع اہلل نبرمع ،دمحم نب ایب رکب دقمایم ،دمحم نب دبعاکلمل ،اوبوعاہن ،دبعاکلمل نب ریمع نب دبعاہلل نب احرث نب ونلف ،انب ابعس
رفامےتںیہکںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسایکلپیلص اہللہیلعفل ہفملسےناوباطبلوکیھبھچک
افدئہ اچنہپایویکہکنفہوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکافحتظرکاتاھتافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکفہجےسولوگںرپانبضغک
وہاجاتاھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہںفہدفزخےکافرپےکہصحںیمےہافرارگںیمہنوہاتینعیاؿےک ےئداعہنرکات
وتفہدفزخےکبسےس ےلچ ےصںیموہےت۔
رافی  :دیبعاہللنبرمع،دمحمنبایبرکبدقمایم،دمحمنبدبعاکلمل،اوبوعاہن،دبعاکلملنبریمعنبدبعاہللنباحرثنبونلف،انب
ابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکافشتعیکفہجےساوباطبلےکذعابںیمفیفختےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 511

راوی  :اب ٦ابی و١زَّ ،يا ،٧وبساٝ١ٜک ،ب ٦و١يْ ،وبساهَّلل ب ٦حارث ،اب ٦وباس

َّاس َي ُٕوِلُ ُُِٔ ٝت
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٦و ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ٔ ٦وُ َ١يِْ ٕ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ا َِ ٜىب َ
َ
ک َٔا ََ ٟن َى َِ ٢و َج ِستُ ُط فٔی ٌ َََ ١زا ٕ
ِخ ِج ُت ُط إلٔ َی
َّص َک ِ ََض َِ ٞنّ ََى ُط ذََ ٔ ٜ
ا ٧یَ ُحوـ ُ َ
یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إ ٔ َّ ٧أَبَا ـَا ِٕٜٔک َ َ
ت ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ َِأ ِ َ
ک َویَ ُِ ُ ٥
َؼ ِح َؽا ٕح
انبایبرمع،ایفسؿ،دبعاکلمل،نبریمع،دبعاہللنباحرث،انبابعسرفامےتںیہکںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس اوباطبل لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک افحتظ رکےت ےھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دمد رکےت افر لپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےک  ےئولوگںرپےصغوہےتےھتوتایکاؿابوتںیکفہجےساؿ وکوکیئافدئہوہالپیلصاہلل ہیلعفل ہفملس
ےنرفامایاہںںیمےناںیہنلگیکدشتںیماپایوتںیماںیہنیکلہلگںیماکنؽرکےللای۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،دبعاکلمل،نبریمع،دبعاہللنباحرث،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکافشتعیکفہجےساوباطبلےکذعابںیمفیفختےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 512

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢یحٌي بَ ٦ىيسَّ ،يا ،٧وبساٝ١ٜک ب ٦و١يْ ،وبساهَّلل ب ٦حارث ،وباس ب ٦وبسا١ٜفِٝ

أَ ٧ا ََ ٟح َّسثَىٔي َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُ ٦وُ َ١يِْ ٕ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ
َح َّسثَٔ٥يطٔ َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َِِ َُّ ٦ي َ

ا ٧ب ٔ َض َذا
َّاس بِ َُ ٦و ِبسٔ ا َِّ ١ُ ٜف ِٔ ٔ ٝح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِِ َُّ ٦ي َ
بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ا َِ ٜىب ُ

ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔ أَبٔی َو َواَ َ ٤ة

دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،ایفسؿ،دبعاکلملنبریمع،دبعاہللنباحرث،ابعسنبدبعابلطملےناسدنسےکاسھت ہدحثییھب
ایسرطحلقنیکےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،ایفسؿ،دبعاکلملنبریمع،دبعاہللنباحرث،ابعسنبدبعابلطمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکافشتعیکفہجےساوباطبلےکذعابںیمفیفختےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 513

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،اب ٦ہاز ،وبساهَّلل ب ٦خباب ،ابوَىيس خسری

َّاب َو ِ ٦أَب ٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ٜضاز ٔ َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦خب ٕ

َّ
َّ
 ٞفٔی َؼ ِح َؽا ٕح َٔ٤ ٦ِ ٠ارٕ
َک و ٔ َِ ٥س ُظ َو ُُّ ١ط أَبُو ـَإَ َِ ِٕٜٔا َََ ٜ ٟى َُّ ٝط َت ُِ َّ ٥ى ُط َشَّا َؤًي یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َِ ُي ِح َى ُ
َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝذُ ٔ َ
َی ِبِ َ٘ َُ ُٝىب َ ِيطٔ َي ٍِلٔی ُٔ ٥ِ ٠ط ز ٔ َ٠اٌُ ُط

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،انب اہد ،دبعاہلل نبابخب ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےک اپس لپ
ےکاچچاوباطبلاکذترکہوہالپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاشدیہکایقتمےکدؿریمیافشتعےساوباطبلوکافدئہےچنہپ
ہکدفزخےکافرپفاےل ےصںیمالایاجےئاگہکاہجںلگاؿےکونخٹںکتےچنہپیگسجیکدشتےساساکدامغوھکاتلرےہاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انباہد،دبعاہللنبابخب،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفزخفاولںےسبسےسےکلہذعابےکایبؿںیم...

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزخفاولںےسبسےسےکلہذعابےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 514

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،یحٌي ب ٦ابی بٙيْ ،زہيْ ب٠ ٦ح١سَ ،ہي ٞب ٦ابی ظاٜح ،نى١ا ٧ب ٦ابی وياط ،ابوَىيس خسری

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَبٔی ب ُ َٙيِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو َِ َُ ٦ض ِي ٔ ٞبِ ٔ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦اِ ٥ُّ ٜى َ١ا ٔ ٧بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
 ٞب ٔ َِ ٥ى َٝي ِ ٔن
أَبٔی َويَّا ٕ
ط َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ َّ ٧أَ ِزنَی أَصِ ٔ ٞا٥َّ ٜارٔ َو َذا ّبا یَ َِ ٥ت ٔى ُ
ِح َارة ٔ َن ِىَِ ٝيطٔ
َٔ٤ ٦ِ ٠ارٕ َي ٍِلٔی ز ٔ َ٠اٌُطُ َٔ َ ٦ِ ٠
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ییحی نب ایب ریکب ،زریہ نب دمحم ،لیہس نب ایب اصحل،امعنؿ نب ایب تداش ،اوبدیعس دخری رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دفزخ فاولں ںیم بس ےس اکلہ وکسج ذعاب وہاگ اس وک لگ یک دف وج ایتں انہپیئ اجںیئ یگ پ  یک
دشتیکفہجےساساکدامغوھکؽراہوہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبایبریکب،زریہنبدمحم،لیہسنبایباصحل،امعنؿنبایبتداش،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزخفاولںےسبسےسےکلہذعابےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 515

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وّا ،٧ح١از ب١َٝ ٦ہ ،ثابت ،ابووث١ا٤ ٧ہسی ،اب ٦وباس

س
ا ٧اِ ٥َّ ٜضس ِّٔی َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو َّّا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة َح َّسثَ َ٥ا ثَاب ٔ ْت َو ِ ٦أَب ٔی ُو ِث ََ ١

أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأَص َِو ُ ٧أَصِ ٔ ٞا٥َّ ٜارٔ َو َذا ّبا أَبُو ـَاَ ِٕٜٔوص َُو َُ ٥ِ ٠ت ٔى ْ ٞب ٔ َِ ٥ى َٝي ِ ٔن َي ٍِلٔی ُٔ ٥ِ ٠ض َ١ا ز ٔ َ٠اٌُ ُط
اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،امحدنبہملس،اثتب،اوبامثعؿ دہنی،انبابعسےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
اراشد رفامای دفزخ فاولں ںیم بس ےس اکلہ ذعاب اوباطبل وک وہاگ افر اےس لگ یک دف وجایتں انہپیئ اجںیئ یگ پ  ےس اس اک دامغ
وھکؽراہوہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،امحدنبہملس،اثتب،اوبامثعؿدہنی،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزخفاولںےسبسےسےکلہذعابےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 516

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار ،اب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ابواَحٖ ،نى١ا ٧ب ٦بصيْ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َو َّ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا
اُِ ّٜٝن ِٔلبِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
ا ٧بِ ََ ٦ب ٔصيْ ٕیَ ِد ُف ُِ َوص َُو َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإ ٔ َّ ٧أَص َِو َ ٧أَصِ ٔٞ
إ ٔ َِ َح َٖ َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت اِ ٥ُّ ٜى ََ ١
وؼ ُي فٔی أَ ِخ َٔ ١غ َٔ َس َِ ٠يطٔ َج َِ ١ز َتا َٔ ٧ي ٍِلٔی ُٔ ٥ِ ٠ض َ١ا ز ٔ َ٠اٌُ ُط
ا٥َّ ٜارٔ َو َذابّا یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ ََ ٜز ُج ْ ٞتُ َ

دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،انب ینثم ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،اوب ااحسؼ،امعنؿ نب  ریش ےنہبطخ دےتی وہےئ رفامایہک ںیم ےن روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسوکرفامےتوہےئانسایقتمےکدؿدفزخفاولںںیمبسےساکلہذعاباسلدیموکوہاگسجےکاپؤںےکےچین
لگےکااگنرےوہںےگپ یکفہجےساساکدامغوھکؽراہوہاگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوباقحس،امعنؿنب ریش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
دفزخفاولںےسبسےسےکلہذعابےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 517

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ ،او١ض ،ابواَحٖ ،نى١ا ٧ب ٦بصيْ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو ِ ٦اِ ٥ُّ ٜى َ١ا ٔ ٧بِ َٔ ٦ب ٔصيْ ٕ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َشاکَا َٔ٤ ٦ِ ٠ٔ ٧ا ٕر َي ٍِلٔی ُٔ ٥ِ ٠ض َ١ا ز ٔ َ٠اٌُ ُط َ٘ َ١ا َي ٍِ ٔٞ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧أَص َِو َ ٧أَصِ ٔ ٞا٥َّ ٜارٔ َو َذا ّبا َُ َٜ ٦ِ ٠ط َن ِى ََل َٔ ٧و ٔ َ
٠َ ٞا یَ َزی أَ َّ ٧أَ َح ّسا أَ َش ُّس ٔ٥ِ ٠طُ َو َذابّا َوإَّٔ٤طُ َلَص َِوُ ُ ٤ض َِ ٢و َذابّا
ا ِِ ٔ١ٜز َج ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،اشمع ،اوب ااحسؼ  ،امعنؿ نب  ریش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک
دفزخفاولں ںیم بسےساکلہ ذعاباسلدیموکوہاگ سج وکلگیکدفوجایتںومستں تیمسانہپیئاجںیئیگ سج ےساساک دامغ
وھکؽ راہ وہاگ۔ سجرطحاہڈنی ںیم اپین وجش ےس وھکاتل ےہ فہ ھجمس راہ وہاگ ہک اےس بس ےس تخس ذعاب دای ایگ ےہ احالہکن اےس
بسےساکلہذعابدایایگوہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اشمع،اوباقحس،امعنؿنب ریش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتیکدلیلاکایبؿہکاحتل رفںیمرمےنفاےلوکااکسوکیئلافدئہںیہندگی...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسابتیکدلیلاکایبؿہکاحتل رفںیمرمےنفاےلوکااکسوکیئلافدئہںیہنداگی

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 518

زاوز ،شىييَ٠ ،سوٗ ،حَّضت وائصہ
راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حّغ بٌ ٦ياثٗ ،

َّ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َحّ ُِغ بِ َُ ٌٔ ٦ي ٕ
َسو ٕٗ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ُُِٔ ٝت َیا
َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
اث َو َِ ٦زا ُو َز َو ِ ٦اٜص ِى ٔي ِّي َو ُِ ِ ٠َ ٦
َاک َ٤اِ ٔ ُىطُ َٔا ََِ ٟل َی ُِ َّ ٥ى ُط إُٔ َّ ٤ط َ ٢َِ ٜي ُٕ َِ ٞی ِو ّ٠ا
 ٞاٜزَّح ََٔ ٢ویُ ِف ٔى ُ ٢ا ِِ ٔ١ٜسٔٙي َن ِ ََض ِ ٞذ َ
ا ٧فٔی ا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝي ٔة َي ٔع ُ
ا ٧ک َ َ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ ابِ ُُ ٦ج ِس َو َ

اٜسی ٔ٦
َِف لٔی َخ ٔفي َئًٔي یَ ِو َِّ ٣
َر ِّب اٌ ٔ ِ

اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،دافٗد،یبعش،قورفؼ،رضحتاعدص رفامیتںیہکںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس انب دجاعؿ زامہن اجتیلہ ںیم االسؾ ےس لبق احتل  رف ںیم ہلص ریمح رکات اھت ونیکسمں وک اھکان الھکات اھت وت ایک اس ےس
باعْف ِ ْرد ِّل
اس ےوکافدئہوہاگ؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای ہاکؾاےسوکیئافدئہہندںیےگویکہکناسےنیھبک ہںیہناہک َر ِّ
َلغِب ی
ِيینعیاےریمےرپفرداگرایقتمےکدؿریمےانگوہںوکاعمػرفامدانی۔
نَ ِ ی َ ْ وي َؾادلّ ِ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،دافٗد،یبعش،قورفؼ،رضحتاعدص 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومونمںےسقلعترےنھکافرریغومونمںےسعطققلعتافررباتئاکایبؿ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
ومونمںےسقلعترےنھکافرریغومونمںےسعطققلعتافررباتئاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 519

راوی  :اح١س ب ٦ح٥ب٠ ،ٞح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،اَ١ىي ٞب ٦ابی خاٜسٔ ،يس ،و١زواب ٦واػ

َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦ح َِ ٥ب َٕ ٞح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ ٔ ٦أَبٔی َخإ ٔ ٜس َو ِِ َٔ ٦ي ٕس َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ٦
َس َي ُٕو ُ ٟأَِلَ إ ٔ َّ ٧آ َ ٟأَبٔی َي ِىىٔي ُِ ََلّ٤ا َِ ٜي ُسوا لٔی بٔأ َ ِوَ ٔ ٜيا َِ
اػ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٔ ٢َ ٝج َض ّارا ٌَي ِ َْ ٔ ٓ ٕ
ا َِ ٜى ٔ

إٔ١َ َّ ٤ا َوَِّ ٌٜٔي اهَّللُ َو َظأ ٜحُ ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن

ادمح نب لبنح ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اامسلیع نب ایب اخدل ،سیق ،رمعفانب اعص رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

فملس ےسانسہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسدنلبلفازےسہنہکلہتسہلفازےس رفام رےہےھتلاگہ روہہکریمےابپیکافالد ینعی
الفںاخدناؿفاےلریمےدفتسںیہنہکلبریمادفتسوتاہللےہافرکینومنم۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دمحمنبرفعج،ہبعش،الیعمسنبایباخدل،سیق،رمعفانباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ضعبناملسونںےکریغباسحبافرریغبذعابےکتنجںیمداہ وہےنےکایبؿںیم...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
ضعبناملسونںےکریغباسحبافرریغبذعابےکتنجںیمداہ وہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 520

راوی  :وبساٜزح ٦١بََ ٦ل ٣ب ٦وبيساهَّلل ،ربيي ب٠ ٦س٠ ،٢ٝح١س ب ٦زیاز ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ََُّ ََ ٦لٔ ٣بِ ُٔ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ ا ُِ ٜح َ١ه ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا اَّ ٜزبٔي ُي َي ِىىٔي ابِ َِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦زٔیَاز ٕ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة

اب َِ َٕا ََ ٟر ُج َْ ٞیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ا ِز ًُ
و ٧أَ ِّّٜا بٔ ٍَي ِْ ٔح َٔس ٕ
أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟی ِس ُخ ُ
 ٦ِ ٠ٔ ٞأ ُ ًَّٔ٠ي ا َِ ٜح ََّ ٥ة ََ ِب ُى َ
اهَّللَ أَ َِ ٧ی ِح َى َٝىٔي ُٔ ٥ِ ٠ض َِٔ ٢ا ََّ ٟ
ک
آِخ َِ َٕا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ا ِز ًُ اهَّللَ أَ َِ ٧ی ِح َى َٝىٔي ُٔ ٥ِ ٠ض َِٔ ٢ا ََ ََ ٟب َٕ َ
اُ ٜٝض َّ ٢ا ِج َى ُِ ٝط ُٔ ٥ِ ٠ض ِ ٢ث ُ ََّ َٔ ٢اُ َ ٣

ب ٔ َضا وُک َّ َ
اش ُة

دبعارلنمح نب السؾ نب دیبع اہلل ،رعیب نب ملسم ،دمحم نب زاید ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک
ریمیاتمںیمےسرتسزہارلدیمریغباسحبےک تنج ںیمداہ وہں ےگا کلدیمےنرعضایکاےاہللےک روسؽیلصاہلل
ہیلعفل ہفملس داع رفامںیئ ہک اہلل اعتیل ےھجم یھب اؿ ںیم ےس رک دے لپ یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےن رفامای اے اہلل اس لدیم وک اؿ
ولوگںںیمےسرکدےرھپا کدفرسالدیمڑھکاوہااسےنیھبیہیاہکہکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسریمے ےئ
یھبداعرفامںیئہکاہللےھجماؿولوگںےسرکدےلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاکعہشمتےستقبسےلےئگںی۔

رافی  :دبعارلنمحنبالسؾنبدیبعاہلل،رعیبنبملسم،دمحمنبزاید،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ضعبناملسونںےکریغباسحبافرریغبذعابےکتنجںیمداہ وہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 521

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ٠ ،ح١س ب ٦زیاز ایک زوَسی َ٥س ٘ے َات ٪حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َُ ٠ح ََّ ١س بِ َ ٦زٔیَاز ٕ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ

َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ اَّ ٜزبٔي ٔي

دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دمحمنبزایدا کدفرسیدنسےکاسھترضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکںیمےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکایسرطحرفامےتوہےئانس۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دمحمنبزایدا کدفرسیدنسےکاسھترضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ضعبناملسونںےکریغباسحبافرریغبذعابےکتنجںیمداہ وہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 522

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ََىٔي ُس بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ أَ َّ ٧أَبَا
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
و ٧أَ ِّّٜا ُتؽٔي ُئ
ص َُزیِ َز َة َح َّسثَ ُط َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٟی ِس ُخ ُ
 ٦ِ ٠ٔ ٞأ ُ ًَّٔ٠ي ُز َِ ٠ز ْة ص ُِِ ََ ٢ب ُى َ
ُو ُجوصُ ُض ِ ٢إ ٔ َؼائ َ َة ا ِ١َ َٕ ٜز َِٔ ٜي ََ ٝة ا َِ ٜب ِسرٔ َٔا َ ٟأَبُو ص َُزیِ َز َة َِ َٕ َا ٣وُک َّ َ
اش ُة بِ ُِ ٠ٔ ٦ح َع ٕ ٦الِ َ ََس ُّٔی یَ ِز َِ ُي َ ٔ١َ٤ز ّة َوَِ ٝيطٔ َِ َٕا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ
ا ِز ًُ اهَّللَ أَ َِ ٧ی ِح َى َٝىٔي ُٔ ٥ِ ٠ض َِٕ َِ ٢ا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٢َ ٝ
اُ ٜٝض َّ ٢ا ِج َى ُِ ٝط ُٔ ٥ِ ٠ض ِ ٢ث ُ ََّ َٔ ٢اَ ٣ر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞالِ َ ِن َعارٔ َِ َٕا َٟ
ک ب ٔ َضا
َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ِز ًُ اهَّللَ أَ َِ ٧ی ِح َى َٝىٔي ُٔ ٥ِ ٠ض َِٕ َِ ٢ا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ََ ٢َ ٝب َٕ َ

وُک َّ َ
اش ُة

رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن اہلل ےک روسؽ
یلص اہلل ہیلعفل ہفملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ریمی اتم ںیم ےس رتس زہار یک ا ک امجتع تنج ںیمداہ  وہیگ پ  ےک رہچے
وچدوہ ںی رات ےک اچدن یک رطح کمچ رےہ وہں ےگ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک اکعہش نب  نصح االدسی  ہ
نسرک اینپ اچدر ےتٹیمس وہےئڑھکے وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےکروسؽ یلصاہللہیلعفل ہفملس داع رفامںیئ ہک اہلل ےھجم یھب اؿ
ولوگں ںیم ےسرکدےوتروسؽ اہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایاےاہللاکعہشوک اؿ ںیم ےسرکدےرھپا ک ااصنراکلدیم
ڑھکا وہا افراس ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہللہیلعفل ہ فملس داع رفامںیئہک اہلل ےھجم یھب اؿ ولوگں ںیم ےسرک دے وت
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاکعہشمتےستقبسےلایگےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ضعبناملسونںےکریغباسحبافرریغبذعابےکتنجںیمداہ وہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 523

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،حيوة ،ابویو٤س ،ابوہزیزہ

ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َح ِي َوةُ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبُو یُوَُ ٤س َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَىٔي َ ِ
و ٧أَ ِّّٜا ُز َِ ٠ز ْة َواح َٔس ْة ُٔ ٥ِ ٠ض َِ ٢ول َی ُظ َورة ٔا ِ١َ َٕ ٜز ٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟیَ ِس ُخ ُ
 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة ٔ ٦ِ ٠أ ُ ًَّٔ٠ي ََ ِب ُى َ

رحہلم نب ییحی ،دبعاہلل نب ف بہ ،ویحة ،اوبویسن ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ریمی
اتمےکرتسزہارلدویمںیکا کامجتعتنجںیمداہ وہیگپ یکوصرںیتاچدنیکرطحکمچریہوہںیگ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،دبعاہللنبفبہ،ویحة،اوبویسن،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ضعبناملسونںےکریغباسحبافرریغبذعابےکتنجںیمداہ وہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 524

راوی  :یحٌي ب ٦خ ْٝباہلی٠ ،ىت١ز ،ہصا ٣ب ٦حسا٠ ،٧ح١س بَ ٦يْی ،٦و١زا٧

یَٔ ٦ا ََ ٟح َّسثَىٔي
اَ ٧و َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َي ِىىٔي ابِ ََٔ ٦يْ ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦خ َْٕ ٝا َِ ٜباصٔل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ا ِِ ١ُ ٜى َتٔ١زُ َو ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ َٔ ٦ح َّس َ
اب َٔاُٜوا َو َ ٦ِ ٠ص ُِ ٢یَا
و ٧أَ ِّّٜا بٔ ٍَي ِْ ٔح َٔس ٕ
و َِٔ ١زا َُٔ ٧ا ََٔ ٟا َٔ َ ٤ ٟي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِس ُخ ُ
 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة ٔ ٦ِ ٠أ ُ ًَّٔ٠ي ََ ِب ُى َ
وَ َٕ َِ ٧ا ٣وُک َّ َ
اش ُة َِ َٕا َ ٟا ِز ًُ اهَّللَ أَ َِ ٧ی ِح َى َٝىٔي ُٔ ٥ِ ٠ض ِ٢
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ ٟص َُِّ ٢أ ٜذ َ
ُوَ ٧و َول َی َربِّض ٔ ِ ٢یَ َت َوکََّ ُٝ
وَ ٧وِلَ َي ِسَّ َ ِْٔ َ
یَِ ٦ل َیَ ِٙت ُو َ
ک ب ٔ َضا وُک َّ َ
اش ُة
َٔا َ ٟأََ ِ ٤ت ُٔ ٥ِ ٠ض َِٔ ٢ا ََ َٕ َِ ٟاَ ٣ر ُج َْٕ َِ ٞا َ ٟیَا ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ ا ِز ًُ اهَّللَ أَ َِ ٧ی ِح َى َٝىٔي ُٔ ٥ِ ٠ض َِٔ ٢ا ََ ََ ٟب َٕ َ
ییحینبفلخابیلہ،رمتعم،اشہؾ نباسحؿ،دمحم نبریسنی،رمعاؿرفامےتںیہکروسؽ اہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایہکریمی
اتم ےک رتس زہار لدیم ریغب اسحب ےک تنج ںیم داہ  وہں ےگ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ فہ وکؿ ےس ولگ وہں
ےگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ فہ ولگ وہں ےگ ہک وج ہن داغ  وگاںیئ ےگ افر ہن مد رکےت وہں ےگ افر اےنپ رب رپ
رھبفہس رکےت وہں ےگ اکعہش  ہ نس رک ڑھکے وہےئگ رعض یک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس داع رفامںیئ اہلل ےھجم اؿ
ولوگںںیمےسرکدےوجریغباسحبتنجںیماجںیئےگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکمتایہنںیمےسوہرھپا کلدیم

ڑھک ا وہا افر اس ےن رعض یک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس داع رفامںیئ ہک اہلل ےھجم یھب اؿ ولوگں ںیم ےس رک دے لپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاکعہشھجتےستقبسےلایگ۔
رافی  :ییحینبفلخابیلہ،رمتعم،اشہؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،رمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ضعبناملسونںےکریغباسحبافرریغبذعابےکتنجںیمداہ وہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وبساٜع١س ب ٦وبساٜوراث ،حاجِ ب ٦و١ز ،ابوخصي٥ہ ثٕفی ،ح ٢ٙب ٦اُعد ،و١زا ٧ب ٦حعين

ث َح َّسثَ َ٥ا َحا ٔج ُِ بِ ُ ٦وَُ ١ز أَبُو ُخصَ ِي ََ ٥ة َّ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜعَّ َ١سٔ بِ َُ ٦و ِبسٔ ا َِ ٜوارٔ ٔ
اٜث َٕف ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َ٢ُ ٙ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َ
َ
و ٧أَ ِّّٜا بٔ ٍَي ِْ ٔ
ا ٧بِ ٔ ٦حُ َعي ِ ٕن أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟی ِس ُخ ُ
 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة ٔ ٦ِ ٠أ ُ ًَّٔ٠ي ََ ِب ُى َ
ُع ٔد َو ِ ٦و َِٔ ١ز َ
بِ ُ ٦الِ ِ َ
و٧
اب َٔاُٜوا َ ٦ِ ٠ص َُِ ٢یا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ ٟص َُِّ ٢أ ٜذ َ
ح َٔس ٕ
وَ ٧و َول َی َربِّض ٔ ِ ٢یَ َت َوکََّ ُٝ
وَ ٧و َِل یََ ِٙت ُو َ
ُوَ ٧و َِل َی َت َفي َُّْ َ
یَِ ٦ل َي ِسَّ َ ِْٔ َ
لث
ش
ن
زریہنبرحب،دبعادمصلنبدبعاولراث،احبجنبرمع،اوب بہیفقث،مکحنبارعج،رمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ریمی اتم ںیم ےس رتس زہار لدیم ریغب اسحب ےک تنج ںیم داہ  وہں ےگ احصہب ےن
رعضایکفہوکؿےسولگںیاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہک ہفہولگںیہک
وجہنمدرکےتںیافرہنرباوگشؿےتیلںیافرہنداغاگلےتںیافراےنپربرپرھبفہسرکےتںی۔
لث
ش
ن
رافی  :زریہنبرحب،دبعادمصلنبدبعاولراث،احبجنبرمع،اوب بہیفقث،مکحنبارعج،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ

ضعبناملسونںےکریغباسحبافرریغبذعابےکتنجںیمداہ وہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،وبساٜىزیز ،اب ٦ابی حازَ ،٣ہ ٞبَ ٦ىس

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َي ِىىٔي ابِ َ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِِ ََ ٦ض ٔ ٞبِ ِٔ ََ ٦ى ٕس أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی

و ٧أَ ِّّٜا أَ ِو ََ ِب ُي ٔ٠ائَةٔ أَ َِِ ْٕ ٜل یَ ِسرٔی أَبُو َحازٔ ٕ ٣أَیَّ ُض َ١ا َٔا َٟ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َََ ٜ ٟي ِس ُخ َّ٦َٝا َِ ٜح ََّ ٥ة ٔ ٦ِ ٠أ ُ ًَّٔ٠ي ََ ِب ُى َ
َّ
آِخص ُُِ ٢و ُجوصُ ُض َِ ٢ول َی ُظ َورة ٔا ِ١َ َٕ ٜز َِٔ ٜي ََ ٝة ا َِ ٜب ِسرٔ
و ٧آخٔذْ َب ِى ُؽ ُض َِ ٢ب ِى ّؽا َِل َی ِس ُخ ُ
َُ ٠ت َ١ا ََٔ ُٙ
 ٞأَ َّو ُُ ٜض َِ ٢حًي َی ِس ُخ َُ ٔ ٞ
ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسی،انبایباحزؾ،لہسنبدعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکریمیاتم
ےک رتس زہار لدیم ای است الھک رافی دحثی اوباحزؾ وک حیحص اید ںیہن ہک رضحت لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رتس زہار رفامای ایاست
الھکلدیمتنجںیماسرطحداہ وہںےگہکا کدفرسےاکاہھتڑکپےوہےئوہں ےگافراؿںیمےسالہپلدیم تنجںیم
داہ ںیہنوہاگبجکتہکاؿاکلرخیہنداہ وہاجےئاؿےکرہچےوچدوہںیراتےکاچدنیکرطحکمچرےہوہںےگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسی،انبایباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ضعبناملسونںےکریغباسحبافرریغبذعابےکتنجںیمداہ وہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی َ :ىيس ب٥٠ ٦عور ،ہصي ،٢حعين ب ٦وبساٜزحَ ،٦١ىيس اب ٦جبيْ ،حَّضت حعين ب ٦وبساٜزح٦١

َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َح َّسثَ َ٥ا صُصَ ِي ْ ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا ُح َعي ِ ُن بِ َُ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََٔ ٦ٔ ١ا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت و ٔ َِ ٥س ََىٔي ٔس بِ ُٔ ٦ج َبيِْ ٕ َِ َٕا َ ٟأَ ُّیَ ٢ِ ُٙرأَی
ا ِلِ َٙو َ٘ َِ َّأ ٜذی ا ِن َٕ َّؾ ا َِ ٜبارٔ َح َة ُُِٔ ٝت أََ٤ا ث ُ َُِّ ُٝٔ ٢ت أَ َ٠ا إنِّٔی  ٢َِ ٜأَ ُ٘ ِ ٦فٔی َظ ََلة ٕ َو َل ٔٙىِّي ٔ ُٜسٌ ُِت َٔا َ١ََ ِ ٟاذَا َظ َِ ٥ى َت ُُِٔ ٝت

اٜص ِى ٔيي َِ َٕا ََ ٟو َ٠ا َح َّسثََّ ٢ِ ُٙ
ک ُُِٔ ٝت َح ٔسیثْ َح َّسثَ َ٥ا ُظ َّ
اٜص ِى ٔي ُّي ُُِٔ ٝت َح َّسثَ َ٥ا َو ِ ٦ب ُ َزیِ َس َة
َک َول َی ذََ ٔ ٜ
اََّ َ ِْ َٔ ِي ُت َٔا َ١ََ ِ ٟا َح ََ ٝ١
ِ
ُّ

َِم أََّ٤طُ َٔا َِ ٟلَ ُرٔ َِي َة إ ٔ َِّل َٔ ٦ِ ٠وي ِ ٕن أَ ِو ُح َٕ ١ة َِ َٕا َِ َٔ ٟس أَ ِح َس َ ٦ِ ٠َ ٦اَ ِ ٤ت َهی إلٔ َی َ٠ا َََ ٔ١ي َو َلَ ٦ِٔ ٙح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ٦
بِ ُٔ ٦ح َع ِيِٕ الِ َ َِِّ ٔ ٝ
ُ
ٞ
َوبَّا ٕ
س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َٔ ُ ٟ
َفأَیِ ُت أ ٥َّ ٜي َّي َو ََ ٠ىطُ اُّ ٜز َص ِي ُق َوأ ٥َّ ٜي َّي َو ََ ٠ى ُط اَّ ٜز ُج ُ
ُع َؼ ِت َول َ َّی الِ ََ َ ٢ُ ٠
وسي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ٔيَِ ٢مَ َُ ٥ِ ٥ت أَُ َّ ٤ض ِ ٢أ ُ ًَّٔ٠ي َِٕٔي َ ٞلٔی َص َذا َُ ٠
َواَّ ٜز ُج ََل َٔ ٧وأ ٥َّ ٜي َّي َِ ٜي َس ََ ٠ى ُط أَ َح ْس إٔذِ ُرِ ٔ َي لٔی ََ َوا ْز َوم ْ
ُک
ٔئَِٕ ٢ي َ ٞلٔی َص ٔذظ ٔأ ُ َّ٠ت َ
ٔئَِٕ ٢ي َ ٞلٔی اُ ِ ٤مزِ إلٔ َی الِ ُ ُِ ٖٔ ِاْل َ ٔ
ِخ َِإٔذَا ََ َوا ْز َوم ْ
َو َٔ ِو ُُ ٠ط َو َل ٦ِٔ ٙاُ ِ ٤م ِز إلٔ َی الِ ُ ُِ ٖٔ َِ َ٥مَ ِز ُت َِإٔذَا ََ َوا ْز َوم ْ
ی٦
اب ث ُ ََّ َ ٤ ٢ض َؾ ِ ََس َخ َ٥ِ ٠َ ٞز ٔ َُ ٜط َِ َد َ
ک َّأ ٜذ َ
اب َو َِل َو َذ ٕ
و ٧ا َِ ٜح ََّ ٥ة بٔ ٍَي ِْ ٔح َٔس ٕ
اس فٔی أُو َٜئ ٔ َ
و ٧أَ ِّّٜا یَ ِس ُخَ ُٝ
َو ََ ٠ى ُض ِِ ََ ٢ب ُى َ
اؿ اُ ٥َّ ٜ
یَ ٦ظ ٔحبُوا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َٔا َٟ
اب َِ َٕا ََ ٟب ِى ُؽ ُض ََِ َِٝ ٢ى َُّ ٝض َِّ ٢أ ٜذ َ
اب َو َِل َو َذ ٕ
و ٧ا َِ ٜح ََّ ٥ة بٔ ٍَي ِْ ٔح َٔس ٕ
َی ِس ُخَ ُٝ

َْخ َد َوَِ ٝيض ٔ َِ ٢ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َب ِى ُؽ ُض ََِ َِٝ ٢ى َُّ ٝض َِّ ٢أ ٜذ َ
یُ ٦وُ ٔ ٜسوا فٔی ِاْل ٔ َِ ََلَ ٔ ٣و ٢َِ ٜي ِ ٔ
ََکوا أَ ِش َيا َِ ِ َ َ
َُّش ُ٘وا بٔاهَّللٔ َوذ َ ُ
و٧
ؤ ِ ٧يطٔ َِأ َ ِخبَُْو ُظ َِ َٕا َ ٟص َُِّ ٢أ ٜذ َ
َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ٠َ ٟا َّأ ٜذی َتد ُ
وَ ٧و َول َی َربِّض ٔ ِ ٢یَ َت َوکََّ ُٝ
ُوَ ٧و َِل یَ َت َفيَُّْ َ
ُوَ ٧و َِل َي ِسََِّْٔ َ
یَِ ٦ل یَ ِزٔ َ
ُوؼ َ
َِ َٕ َا ٣وُک َّ َ
آِخ َِ َٕا َ ٟا ِز ًُ اهَّللَ أَ ِ٧
اش ُة بِ ُِ ٠ٔ ٦ح َع َٕٕ َِ ٦ا َ ٟا ِز ًُ اهَّللَ أَ َِ ٧ی ِح َى َٝىٔي ُٔ ٥ِ ٠ض َِٕ َِ ٢ا َ ٟأََ ِ ٤ت ُٔ ٥ِ ٠ض ِ ٢ث ُ ََّ َٔ ٢اَ ٣ر ُج ُْ َ ٞ
ک ب ٔ َضا وُک َّ َ
اش ُة
َی ِح َى َٝىٔي ُٔ ٥ِ ٠ض َِٕ َِ ٢ا ََ ََ ٟب َٕ َ
دیعسنبوصنمر،میشہ،نیصحنبدبعارلنمح،دیعسانبریبج،رضحتنیصحنبدبعارلنمحرفامےتںیہکںیمرضحتدیعسنبریبج
ریضاہللاعتٰیلہنعےکاپساھتاوہنںےنرفامایہکمتںیمےسسکےنلکراتوٹےنٹفاےلاتسرہوکداھکیےہںیمےنرعضایکہک
ںیمےنداھکیرھپںیمےنرعضایکہکںیمےنداھکیرھپںیمےنرعضایکہکںیماسفتقامنزںیہنڑپھراہاھتہکلبےھجموھچبےنڈاس
وہااھترضحتدیعسریضاہلل اعتٰیلہنعرفامےنےگلہکرھپ متےنایکایکںیمےنرعضایکہکںیمےناھجڑوھپکنرکفایئاوہنںےن
رفامایمتےناھجڑوھپکنویکںرکفایئںیمےنرعضایکہکاسدحثییکانبرپوجیبعشےنںیمہایبؿ رفامیئاوہنںےنرفامایہکیبعش
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن مت ےس وکیسن دحثی ایبؿ یک ےہ ںیم ےن اہک ہک اوہنں ےن رضحت ربدیہ نب بیصح ایملس ےک وحا ہ ےس
دحثیایبؿیکہک ہاھجڑوھپکنعفنںیہنداتیوساےئرظن ےنگلایاکےٹوہےئےکالعجےکہلسلسںیمرضحتدیعسریضاہللاعتٰیل
ہنعرفامےتںیہکسجےن وجھچکانسافراسرپلایکاسےنااھچایکرگممہےسرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےندحثی
ایبؿرفامیئہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکریمےاسےنماںیتمالیئںیئگوتںیمےنیسکیبنےکاسھتدسےسیھب
مک دےھکی افر یسک یبن ےک اسھت ا ک لدیم افر دف لدیم دےھکی افر ااسی یبن یھب داھکی ہک پ  ےک اسھت وکیئ یھب ںیہن رھپ ریمے اسےنم
ا کڑبیامجتعالیئ یئگوت ںیم ےناںیہناانپاع یایخؽ ایکوت ےھجماہک ایگہک  ہرضحت ومٰیسافراؿ یکاتمےہ نکیللپ یلصاہلل

ہیلع فل ہ فملس لامسؿ ےک انکرے یک رطػ دںیھکی ںیم ےن داھکی وت تہب ڑبی امجتع رظن لیئ رھپ ھجم ےس اہک ایگ ہک لامسؿ ےک
دفرسےانکرےیکرطػدںیھکیںیمےنداھکیوتا کتہبڑبیامجتعرظنلیئوتےھجماہکایگہک ہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیک
اتمےہافراؿ ںیمرتسزہارلدیماےسیوہں ےگوجریغب اسحبافرریغب ذعابےک تنجںیمداہ وہںےگرھپ اھٹرکلپ یلص
اہللہیلعفل ہفملسرھگںیمرشتفیےلےئگوتاحصیبےناہکہکاشدیاؿےسرمادروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاحصہبںیافر
ھچکولوگںےناہکہکاشدیاؿےسرمادفہولگںیوجدیپایشئناملسؿںیافراوہنںےنیسک وکاہللاکیر کںیہنرہھٹاایافر ضعب
ولوگںےنھچکافراہکرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسرشتفیےللےئافروپاھچہکمتولگسکےکابرےںیموگتفگرکرےہ
م
مرکےتافرہن د
وہوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاسیک ربدییئگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای ہفہولگںیوجہن د
رکاےت ںی افر ہن ربا وگشؿ ےتیل ںی افر اےنپ رپفرداگر رپ رھبفہس رہ ےت ںی ،اکعہش نب  نصح ڑھکا وہا افر اس ےن رعض ایک ہک داع
رفامںیئ ہک اہلل ےھجم اؿولوگں ںیم ےس رک دے لپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای وت ایہن ںیم ےس ےہ رھپ ا ک دفرسا لدیم ڑھکا
وہا افر اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس داع رفامںیئ ہک اہلل ےھجم یھب ایہن ولوگں ںیم ےس رک دے لپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاکعہشمترپتقبسےلایگےہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،میشہ،نیصحنبدبعارلنمح،دیعسانبریبج،رضحتنیصحنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
ضعبناملسونںےکریغباسحبافرریغبذعابےکتنجںیمداہ وہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 528

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س بِ ٦ؽي ،ٞحعين ،حَّضت َىس ب ٦جبيْ

س َٔا ََٔ ٟا َٟ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞو ِ ٦حُ َعي ِ ٕن َو ََِ ٦ىٔيسٔ بِ ُٔ ٦ج َبيِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َک أَ َّو ََ ٟحسٔیثٔطٔ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٔ ُ ٢َ ٝ
ََک بَاق ٔ َی ا َِ ٜحسٔیثٔ ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ صُصَ ِي َٕ ٢وَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
ُع َؼ ِت َول َ َّی الِ ُ َ ٢ُ ٠ث ُ َّ ٢ذ َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب لیضف ،نیصح ،رضحت دعس نب ریبج رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای

ریمےاسےنمایمالیئںیئگرھپابیقدحثیایسرطحایبؿرفامںیئنکیلاسںیمدحثیاکیرفعفاالہصحایبؿںیہنرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،نیصح،رضحتدعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجفاولںںیمےسلدےھاساتمدمحم ہںیمےسوہےنفاولںاکایبؿ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
تنجفاولںںیمےسلدےھاساتمدمحم ہںیمےسوہےنفاولںاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 529

راوی  :ہ٥از بَ ٦سی ،ابواحوػ ،ابواَحٖ ،و١زو ب٠ ٦ي١و ،٧حَّضت وبساهَّلل ب٠ ٦سىوز

ػ َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ِٔ ٠َ ٦ي ُ١و َٕ ٧و َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََٔ ٟا َ٥َ َٜ ٟا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا َص َّ٥ازُ بِ ُٔ َّ ٦
اَٜس ِّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ

َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َ٠ا َت ِز َؼ ِو َ ٧أَ َِ ٧تُٙوُ ٤وا ُرب ُ َي أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة َٔا ََٙ َِ ٟبََِّْ٤ا ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَ َ٠ا َت ِز َؼ ِو َ ٧أَ َِ ٧تُٙوُ ٤وا ثَُ ُٝث أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّ٥ةٔ
و ٧فٔی ا ِلَّّ ُٙارٔ إ ٔ َِّل َ٘صَ ِى َزة ٕ
ْط أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة َو ََأ ُ ِخبُْٔ ُ٘ َِ ٢و ِ ٦ذََ ٔ ٜ
ک َ٠ا ا ِِ ١ُ ٜسَ ١ُ ٔ ٝ
َٔا ََٙ َِ ٟبََِّْ٤ا ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟإنِّٔی َل َ ِر ُجو أَ َِ ٧تُٙوُ ٤وا َش ِ َ
بَ ِي َؽا َِ فٔی ثَ ِو ٕر أَ َِ َو َز أَ ِو َ٘صَ ِى َزة ٕ ََ ِو َزا َِ فٔی ث َ ِو ٕر أَبِ َي َؾ
انہدنبرسی،اوباوحص،اوبااحسؼ،رمعفنبومیمؿ،رضحتدبعاہللنبوعسمدےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنںیمہرفامایہکایکمتاسابتےسرایضںیہنہکتنجفاولںںیمےسوچاھتیئمتںیمےسوہںمہےنریبکتیہکرھپلپیلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ایک مت اس ابت رپ رایض ںیہن ہک تنج فاولں ںیم ا ک اہتیئ مت ںیم ےس وہں رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےنرفامایہکںیمادیمرکاتوہںہکتنجفاولںںیملدےھمتںیمےسوہںےگافراسیکفہجںیمںیہمتاتباتوہںہکناملسؿ
اکرففںںیمارطسحےسںیسجرطحہکا کدیفسابؽایسہلیبںیمایا کایسہابؽدیفسلیبںیم۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،اوباقحس،رمعفنبومیمؿ،رضحتدبعاہللنبوعسمد

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

ابب  :اامیؿاکایبؿ
تنجفاولںںیمےسلدےھاساتمدمحم ہںیمےسوہےنفاولںاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 530

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦بصار ،اب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ابواَحٖ ،و١زو ب٠ ٦ي١و ،٧حَّضت وبساهَّلل
ب٠ ٦سىوز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ َو َّ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی
اُِ ّٜٝن ِٔلبِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
إ ٔ َِ َح َٖ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ِٔ ٠َ ٦ي ُ١و َٕ ٧و َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ُٔ َّب ٕة ِ َ ٤ح ّوا ٔ ٦ِ ٠أَ ِر َبىٔي َن َر ُج َّل

َِ َٕا َ ٟأَ َتزِ َؼ ِو َ ٧أَ َِ ٧تُٙوُ ٤وا ُرب ُ َي أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّ٥ةٔ َٔا َ٥َ ِٝ ُٔ ٟا َن َى َِٕ َِ ٢ا َ ٟأَ َتزِ َؼ ِو َ ٧أَ َِ ٧تُٙوُ ٤وا ثَُ ُٝث أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّ٥ةٔ َِ ُٕ ِ٥َ ٝا َن َى َِٕ َِ ٢ا َٟ
َاک أَ َّ ٧ا َِ ٜح ََّ ٥ة َِل یَ ِس ُخَ ُٝضا إ ٔ َِّل َنّ ِْس ُِ ٠سْ ١َ ٔ ٝة َو َ٠ا أَْمُتْن فٔی
ْ أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة َوذ َ
َو َّأ ٜذی َن ِّ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔ إنِّٔی َلَ ِر ُجو أَ َِ ٧تُٙوُ ٤وا ن ِٔع َ
ِ فٔی ٔج ِٔ ٝس َّ
ِ فٔی ٔج ِٝسٔ َّ
اٜث ِورٔ الِ َ َِ َوز ٔأَ ِو ک َ َّ
اَّٜش ٔک إ ٔ َِّل ک َ َّ
اٜص ِى َزة ٔ َّ
اٜس ِو َزا ٔ
اٜص ِى َزة ٔا ِٜب َ ِي َؽا ٔ
اٜث ِورٔ الِ َ ِح َ١ز ٔ
أَصِ ِٔ ِّ ٞ

دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوب ااحسؼ  ،رمعف نب ومیمؿ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتا کہمیخںیمےھتہکسجںیمرقتةیاچسیللدیموہںےگلپیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامای ایکمتاسابترپرایض ںیہنوہہکتنجفاولں ںیم اہمتری دعتادوچاھتیئوہمہ ےنرعضایکہکاہںمہ
وخشںیرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایمسقےہاسذاتیکسجےکہضبقںیمدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاجؿےہںیم
ادیم رکات وہں ہک تنج فاولں ںیم لدےھ مت وہےگ افر اس یک فہج  ہ ےہ ہک تنج ںیم رصػ ناملسؿ داہ  وہاگ افر فہ ناملسؿ
یرکرکےنفاولںںیماسرطحےسامنایںوہاگہکسجرطحا کدیفسابؽاکےللیبیکاھکؽںیمایا کاکالابؽرسخلیبیک
اھکؽںیمامنایںوہاتےہ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوباقحس ،رمعف نب ومیمؿ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل
ہنع

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

ابب  :اامیؿاکایبؿ
تنجفاولںںیمےسلدےھاساتمدمحم ہںیمےسوہےنفاولںاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 531

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ٠ ،اٜک ابٍ٠ ٦و ،ٟابواَحٖ ،و١زو ب٠ ٦ي١و ،٧حَّضت وبساهَّلل ب٠ ٦سىوز

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َ٠اْ ٔ ٜک َوص َُو ابِ َُ ٍِ ٠ٔ ٦و َٕ ٟو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ِٔ ٠َ ٦ي ُ١و َٕ ٧و ِ٦
 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة إ ٔ َِّل َنّ ِْس
َو ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََ ٟخ َفب َ َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ َِ ََ ٥س لَ ِض َز ُظ إلٔ َی ُٔ َّب ٔة أَ َزَٕ َِ ٕ ٣ا َ ٟأَِلَ َِل َی ِس ُخ ُ

اُ ٜٝض ََّ ٢ص ِ ٞبَ َُّ ٍِ ٝت َّ
ُِ ٠سْ ١َ ٔ ٝة َّ
و ٧أَ َِ ٧تُٙوُ ٤وا
و ٧أَُ ٢ِ َُّٙ٤رب ُ ُي أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّ٥ةٔ َِ ُٕ ِ٥َ ٝا َن َى ِ ٢یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َِ َٕا َ ٟأَتُ ٔح ُّب َ
اُ ٜٝض َّ ٢ا ِش َض ِس أَتُحٔ ُّب َ
ْط أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة َ٠ا أَْمُتْن ف ٔی َ َٔوا ُ٘ ِ ٦ِ ٠ٔ ٢الِ ُ َ ٢ٔ ٠إ ٔ َِّل
ثَُ ُٝث أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة َٔاُٜوا َن َى َِ ٢یا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ ٟإنِّٔی َل َ ِر ُجو أَ َِ ٧تُٙوُ ٤وا َش ِ َ
ِ فٔی َّ
ِ فٔی َّ
اٜث ِورٔ الِ َبِ َي ٔؾ أَ ِو ک َ َّ
ک َ َّ
اٜص ِى َزة ٔ َّ
اٜث ِورٔ الِ َ َِ َوز ٔ
اٜص ِى َزة ٔا ِٜب َ ِي َؽا ٔ
اٜس ِو َزا ٔ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،امکلانبوغمؽ،اوبااحسؼ،رمعفنبومیمؿ،رضحتدبعاہللنبوعسمدرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنںیمہا کڑمچےےکےمیخںیم کیاگلرکا کہبطخدایافررفامایلاگہروہہکتنجںیموساےئناملسؿےکوکیئداہ 
ںیہن وہاگ اے اہلل ںیم ےن ریتا اغیپؾ اچنہپ دای ےہ اے اہلل وگاہ رانہ( ،رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای) ایک مت اس ابت وک  دنس
رکےتوہہکتنجفاولںںیممتوچاھتیئوہمہےنرعضایکہکاہںاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنرھپرفامایایکمتاسابتوک دنسرکےتوہہکتنجفاولںںیماہمتریدعتاداہتیئوہاوہنںےنرعضایکہکاہںاےاہللےک
روس ؽیلصاہللہیلعفل ہفملسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیمادیمرکاتوہںہکتنجفاولںںیمدعتادںیممتلدےھوہ
ےگ متدفرسیاوتمں ںیماسرطحےسوہ سجرطحا ک اکالابؽ دیفس لیبںیم ای ا ک دیفسابؽ ایسہلیب ںیم ینعی رہ وصرت ںیم
امنایںرظنلےئ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،امکلانبوغمؽ،اوباقحس،رمعفنبومیمؿ،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسرفامؿےکایبؿںیمہکاہللاعتیللدؾہیلعاالسلؾےسرفامںیئےگہکدفزویخںےکہ...
ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسرفامؿےکایبؿںیمہکاہللاعتیللدؾہیلعاالسلؾےسرفامںیئےگہکدفزویخںےکرہزہارںیمےسونوساننونےاکنؽول۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 532

راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ وبسي ،جزیز ،او١ض ،ابوظاٜح ،حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُو ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة ا َِ ٜى ِب ٔس ُّي َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی

ِخ ِد َب ِى َث ا٥َّ ٜارٔ َٔا َٟ
ک َوا َِ ٜديُِْ فٔی َی َسیِ َ
ک َو ََ ِى َسیِ َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟاهَّللُ َوزَّ َو َج َّ ٞیَا آ َز ََُ ِ ٣ي ُٕو َُٜ ٟب َّ ِي َ
ک َٔا ََ ٟي ُٕو ُ ٟأَ ِ ٔ
يِ اٜعَّ ٍٔيُْ َو َت َؽ ُي ک ُ ُّ ٞذَا ٔ
ت َح ِٕٞ ١
َو َ٠ا َب ِى ُث ا٥َّ ٜارٔ َٔا َ ٦ِ ٠ٔ ٟکُ ِّٞأَ ِ ْٕ ٜتٔ ِس َي ٔ٠ائ َ ٕة َوتٔ ِس َى ّة َوتٔ ِسىٔي َن َٔا َََ ِ ٟذا َک ح ٔي َن َي ٔص ُ
ٔیس َٔا َِ ِ ٟ
َاش َت َّس َوَِ ٝيض ٔ َِٔ ٢اُٜوا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ ُّی َ٥ا
اب اهَّللٔ َشس ْ
َح ََِ ٝ١ضا َو َت َزی اَ ٥َّ ٜ
اس َُک َ َاری َو َ٠ا ص ُِ ٢بٔ ُسک َ َاری َو َلَ َّ٦ٔٙو َذ َ
َّشوا َِإ ٔ ََّ ٦ِ ٠ٔ ٧یأ ِ ُجو َد َو َ٠أ ِ ُجو َد أَ ِّّٜا َو َٔ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ر ُج َْٔ ٞا َ ٟث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟو َّأ ٜذی َن ِّ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔإنِّٔی َلَـ ِ َُ ١ي أَ ِ٧
ذََ ٔ ٜ
ک اَّ ٜز ُج ُ
َٕ َِ ٞا َ ٟأَبِ ٔ ُ

َتُٙوُ ٤وا ُرب ُ َي أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّ٥ةٔ َِ َحِ ٔ١سَ٤ا اهَّللَ َو َ٘بََِّْ٤ا ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟو َّأ ٜذی َن ِّ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔإنِّٔی َلَـ ِ َُ ١ي أَ َِ ٧تُٙوُ ٤وا ثَُ ُٝث أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّ٥ةٔ َِ َحِ ٔ١سَ ٤ا
اهَّللَ َو َ٘ب َّ َِْ٤ا ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟو َّأ ٜذی َن ِّ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔ إنِّٔی َلَـُِ ١ي أَ َِ ٧تُٙوُ ٤وا َش ِْط أَصِ ٔ ٞا َِ ٜح َّٔ ٥ة إ ٔ ََّ ٠َ ٧ث َ ٢ِ ُٙٝفٔی الِ ُ ََ ١َ٘ ٢ٔ ٠ث َّٔ ٞ
اٜص ِى َزة ٔ
َ
َ
َ
ِ فٔی ٔج ِٔ ٝس َّ
اٜث ِورٔ الِ َ َِ َوز ٔأَ ِو کَاَّ ٜزٔ َِٔ ١ة فٔی ذ ٔ َرا ًٔ ا ِٜحٔ َ١ارٔ
ا ِٜب َ ِي َؽا ٔ

امثعؿنبایبہبیشعن یشی،رجری،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرفامایاہللاعتیلرفامےتںیاےلدؾ۔لدؾرعضرکںیےگ کیبریتےمکحوکوپرارکےن ےئںیماحرضوہںافریکین
افر الھبیئ ریتے یہ ہضبق فدقرت ںیم ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل رفامںیئ ےگ ہک دفزویخں یک ا ک امجتع
اکنول فہ ںیہک ےگ دفزویخں یک یسیک امجتع؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل رفامںیئ ےگ ہک زہار ےس ون وس اننونے
دفزیخںیلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاہللےنرفامایہکیہیفہفتقوہاگہکہچبوبڑاھوہاجےئاگافررہاحہلموعرتاےنپ
لمح وک رگا دے یگ افر وت ولوگں وکہشنیک احتل ںیم دےھکی اگ احالہکن تقیقح ںیمفہہشن ںیم ںیہن وہں ےگ نکیل اہلل اک ذعاب تخس

وہاگرضحتاوبدیعسےناہکہکاحصہبریضاہللمہنع ہدحثینسرکتہبرپاشیؿوہےئاوہنںےنرعضایکاےاہللےکروسؽمہ
ںیم ےس وکؿ اس لدیم یتنج ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وخش وہ اجؤ ہک ا ک زہار ایوجج اموجج ےک اقمہلب ںیم مت ںیم
ےس ا ک لدیم وہاگلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای اس ذاتیک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہںیم ادیم رکات
وہں ہک تنج فاولں ںیم لدےھ مت ںیم ےس وہں ےگ اہمتری اثمؽ دفرسی اوتمں ںیم ایسی ےہ سج رطح دیفس ابؽ اکےل لیب یک
اھکؽںیمایا کاشنؿدگےھےکاپؤںںیم۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشعن یشی،رجری،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامیؿاکایبؿ
اسرفامؿےکایبؿںیمہکاہللاعتیللدؾہیلعاالسلؾےسرفامںیئےگہکدفزویخںےکرہزہارںیمےسونوساننونےاکنؽول۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 533

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،ابوَکیِ ابو٠ىاویہ ،او١ض

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
ِ فٔی َّ
ِ فٔی َّ
اٜث ِورٔ الِ َ َِ َوز ٔأَ ِو ک َ َّ
س إ ٔ َِّل ک َ َّ
اٜص ِى َزة ٔ َّ
اٜث ِورٔ الِ َبِ َي ٔؾ
اٜس ِو َزا ٔ
اٜص ِى َزة ٔ ا ِٜب َ ِي َؽا ٔ
ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ض َ١ا َٔاِلَ َ٠ا أَْمُتْن یَ ِو َ٠ئ ٔ ٕذ فٔی ا٥َّ ٜا ٔ
َکا أَ ِو کَاَّ ٜزٔ َِ١ةٔ فٔی ذ ٔ َرا ًٔ ا ِٔ ٜح َ١ارٔ
َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ َ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوبرکبیاوباعمف ہ،اشمعےساسدنسےکاسھت ہرفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہنکیلاسرفاتی
ںیمدگےھےکاپؤںںیماشنؿاکذرکںیہن۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوبرکبیاوباعمف ہ،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضیکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
فوضیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 534

راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،حبا ٧ب ٦ہَل ،ٟابا ،٧یحٌي ،ابوََل ،٣حَّضت ابو٠اٜک اشىزی

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َح َّسثَ َ٥ا َحبَّا ُ ٧بِ ُ ٦ص ََٔل َٕ ٟح َّسثَ َ٥ا أَبَا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي أَ ََّ ٧زیِ ّسا َح َّسثَطُ أَ َّ ٧أَبَا ََ ََّلَ ٕ ٣ح َّسثَ ُط َو ِ ٦أَبٔی
ا٧
اٜف ُض ُ
اَ ٧و َُ ِب َح َ
ْط ِاْل ٔ َی١ا َٔ ٧وا َِ ٜح ُِ ١س ِهَّلِل َت َِْ ١لُ ا ِٔ١ٜيزَ َ
َ٠إ ٔ ٜک الِ َ ِش َىز ٔ ِّی َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّّ ٢َ ٝ
ور َش ِ ُ
اهَّللٔ َوا َِ ٜح ُِ ١س ِهَّلِل َت ََِ ١لَ ٔ ٧أَ ِو َت َِْ ١لُ َ٠ا بَي ِ َن َّ
اٜس َ١ا َوا ٔ
ُقآ ُُ ٧ح َّح ْة
ت َوالِ َ ِر ٔ
ؿ َواٜعَّ ََلةُ ُْ ٤ور َواٜعَّ َس َٔ ُة ب ُ ِز َص ْ
اَ ٧واٜعَّ بُِْ ؼ َٔياِْ َوا ِِ ُ ٜ

س َي ٍِ ُسو ِ ََبای ٔ ْي َنّ َِسطُ ِ َُِ ١ىت ٔ ُٕ َضا أَ ِو ُ٠وبٔ ُٕ َضا
َک أَ ِو َوَِ ٝي َ
َ ٜ
ک ک ُ ُّ ٞا٥َّ ٜا ٔ

ااحسؼنبوصنمر،ةحؿنب الہؽ،اابؿ،ییحی،اوبالسؾ،رضحتاوبامکلارعشیےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
لْ
لْ
ّللَّ َفا جَمْ ُڈّللَِّ ےس زنیمف لامسؿیک درایمین
ےنرفامایاہطرت فصاامیؿ ےکرباربےہ افراَ جَمْ ُڈّللَِّزیماؿوک رھب دےاگ افر ُش ْییجَا َؿ ا ِ
اضف رھب اجےئ یگ افر امنز ونر ےہ افر دصہق دلیل ےہ افر ربص رفک ی ےہ افر رقلؿ ریتے  ےئ تجح وہاگ ای ریتے الخػ وہاگ رہ
صخشحبصوکااتھٹےہاےنپسفنوکرففتخرکےنفاالےہایاسوکلزادرکےنفاالےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،ةحؿنبالہؽ،اابؿ،ییحی،اوبالسؾ،رضحتاوبامکلارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےک ےئاہطرتےکرضفریوہےنےکایبؿںیم...

ابب  :فوضاکایبؿ
امنزےک ےئاہطرتےکرضفریوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 535

راوی َ :ىيس ب٥٠ ٦عورٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوکاَ ،ٞ٠ىيس ،ابوووا٤ہ١َ ،اک بِ ٦حب٠ ،عىِ بَ ٦ىيس

َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َو َّ
اُِ ّٜٝن َ ٔ ٜسىٔي ٕس َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو ِ١َٔ َ ٦ا ٔک

ِح ٕب َو ِِ ٠ُ ٦ع َى ِٔ بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َٔا ََ ٟز َخ ََ ٞو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦وُ ََ ١ز َول َی ابِ َٔ ٦وا ٔ٠ز ٕ َي ُىوزُ ُظ َوص َُو َ٠ز ٔ ْیؾ َِ َٕا َ ٟأَ َِل َت ِسوُو اهَّللَ لٔی یَا
بِ ِٔ َ ٦
َ ٞظ ََل ْة بٔ ٍَي ِْ ٔـ ُ ُضو ٕر َوِلَ َظ َس َٔ ْة ٌُُٔٝ ٦ِ ٠و َٕ ٟو ُ٘ َِ ٥ت
ابِ َ ٦وُ ََ ١ز َٔا َ ٟإنِّٔی ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُِ ٟل ُت ِٕ َب ُ
َّصة ٔ
َول َی ا َِ ٜب ِ َ
دیعسنبوصنمر،ہبیتقنبدیعس،اوباکلم،دیعس،اوبوعاہن،امسکنبرحب،بعصمنبدیعسےسرفاتیےہہکرضحتانبرمعریض
اہللاعتٰیلہنعانباعرم(وجہک امیبرےھت)ایکنتدادتےک  ےئلےئانباعرمےناہک اےانبرمعایک متاہللاعتیل ےسریمے ےئداع
ںیہن رکےت اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک امنز ریغب اہطرت ےک وبقؽ ںیہن
وہیتافردصہقںیہنوبقؽایکاجاتاسامؽتمینغںیمےسوجمیسقتےسےلہپاڑاایلاجےئافرمترصبہےکاحمکوہےکچوہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،ہبیتقنبدیعس،اوباکلم،دیعس،اوبوعاہن،امسکنبرحب،بعصمنبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
امنزےک ےئ اہطرتےکرضفریوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 536

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حسين ب ٦ولی ،زائسہ ،ابوبْک ،و٘يي،

حَّضت َ١اک بِ ٦حب

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

ِح ٕب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو ِ٦
َسائ ٔي َ ٞک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ١َٔ َ ٦ا ٔک بِ ِٔ َ ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُح َسي ِ ُن بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی َو َِ ٦زائ َٔس َة ح َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َو َو٘ٔي ْي َو ِ ٦إ ٔ ِ َ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج ،ہبعش،اوبرکبنبایب ہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،اوبرکب،فعیک،رضحتامسک نب رحبیبنارکؾ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسدنسےکاسھتلقنرکےتںی۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،اوبرکب،فعیک،رضحتامسکنبرحب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
امنزےک ےئاہطرتےکرضفریوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 537

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ب ٦ہ١ا٠ ،٣ى١ز ب ٦راشس ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ بِ َُ ٦ص َّ١اَ ٕ ٣ح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َ١زُ بِ َُ ٦را ٔش ٕس َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ أَخٔی َوص ِِٔ بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ

َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٥ِ ٠ضا َو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
 ٞظ ََلةُ أَ َح ٔس ُ٘ ٢إٔذَا أَ ِح َس َث َحًَّي یَ َتو َّؼأ َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل ُت ِٕ َب ُ َ
ِ
َ

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼنبامہؾ،رمعمنبرادش،امہؾنبہبنمےسرفاتیےہہکاوہنںےندنچفہااحدثیذرکںیکوجاوبرہریہریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایبؿ ںیک اؿ ںیم ےس ضعب ااحدثی وک ذرک ایک اؿ ںیم ےس ا ک  ہ ےہ ہک
روسؽاہللیلصا ہللہیلعفل ہفملسےنرفامایمتںیمےسیسکیکامنزوبقؽںیہنیکاجیتبجفہےبفوضوہاجےئاہیںکتہکفہفوضرک

ےل۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼنبامہؾ،رمعمنبرادش،امہؾنبہبنم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رطہقیفوضافراوکسوپرارکےناکایبؿ...
ابب  :فوضاکایبؿ
رطہقیفوضافراوکسوپرارکےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 538

راوی  :ابوـاہز ،اح١س ب ٦و١زو ب ٦وبساهَّلل ب ٦و١زو بَ ٦سحِ ،حٝ٠ہ ب ٦یحٌي تحييي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،وفاء،
اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،وفاء ب ٦یزیس ٜيثي ،ح١زا٧

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي اُّ ٜتحٔي ٔي ُّي َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو ِ٦
َس ٕح َو َ ِ
اٜفاصٔز ٔأَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ِٔ َ ٦
یس َّ
اَ ٧رِض َٔي اهَّللُ
یُوَُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب أَ ََّ ٧و َفا َِ بِ ََ ٦یز ٔ َ
ا ٧بِ ََ ٦و َّّ َ
ا ٧أَ ِخب َ َْ ُظ أَ َّ ٧وُ ِث ََ ١
اِ ٠َ ٧ول َی وُ ِث ََ ١
اِ ٜٝيثٔ َّي أَ ِخب َ َْ ُظ أَ َّ ٧حُ َِ ١ز َ
اَت َ ِ٥ثََْ ث ُ َََّ ٌ ٢س ََ ٞو ِج َضطُ ثَ ََل َث َ٠زَّا ٕ
ِ َِ َت َو َّؼأ َ َِ ٍَ َس َِ َّّ َ٘ ٞيطٔ ثَ ََل َث َ٠زَّا ٕ
ت ث ُ َََّ ٌ ٢س َ ٞیَ َس ُظ
َو ِ٥طُ َز َوا ب ٔ َو ُؼو ٕ
ت ث ُ َِّ ٠َ ٢ؽ ََ ١ؾ َو ِ
ا ُِ ٜي ِ١ى َي إلٔ َی ا ِِ ٔ١ٜزِ َٖٔ ثَ ََل َث َ٠زَّا ٕ
ک ث ُ ََّ ٠َ ٢سحَ َرأِ ََ ُط ث ُ َََّ ٌ ٢س َ ٞرٔ ِج َُ ٝط ا ُِ ٜي ِ١ى َي إلٔ َی ا ِل َِ ٙى َبي ِ ٔن
َسی ِٔ ٠ث َ ٞذََ ٔ ٜ
ت ث ُ َََّ ٌ ٢س ََ ٞی َس ُظ ا ُِ ٜي ِ َ
ثَ ََل َث َ٠زَّا ٕ
ک ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝت َو َّؼأ َِ َ ٤ح َو ُو ُؼوئٔی َص َذا ث ُ ََّٔ ٢ا َٟ
َسی ِٔ ٠ث َ ٞذََ ٔ ٜ
ت ث ُ ََّ ٌَ ٢س َ ٞا ُِ ٜي ِ َ
َ
َّ
َّ
ُ
َُف َٜطُ َ٠ا
َف َ٘ َي َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َِل یُ َح ِّس ُث ِ ٔيض ٔ َ١ا َنّ َِسطُ ٌ ٔ َ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝت َو َّؼأ ِ َ ٤ح َو ُو ُؼوئٔی َص َذا ث ََّ َٔ ٢اَ َ ٣
وَ ٧ص َذا ا ُِ ٜو ُؼو ُِ أَ َِ َب َُ َ٠ا یَ َت َو َّؼأ ُبٔطٔ أَ َح ْس ٜٝٔعَّ ََلة ٔ
َت َٕ َّس َ ٦ِ ٠ٔ ٣ذَِ٤بٔطٔ َٔا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
ا ٧وُ١ََ ٝا َُُ٤ا َي ُٕوَ ُٜ
اب َوک َ َ
ت
اوباطرہ،ادمحنبرمعفنبدبعاہللنبرمعفنبرسح،رحہلمنبییحی جین ییی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اطعء،انبفبہ،ویسن،انب
اہشب،اطعءنبسیدییثیل،رمحاؿےسرفاتیےہہکامثعؿنبافعؿریضاہللاعتٰیلہنعےنفوضاکاپینبلطرفامایافرفوضایکسپاینپ
دفونںویلیھتہںوکنیتابردوھایرھپیلکیکافرانکاصػایکرھپاےنپ رہچہوکنیتابردوھایرھپاےنپداںیئاہھتوکنیتابر ینہکتدوھای

رھپابںیئاہھتوک ینہکتنیتابردوھایرھپاےنپرساکحسمایکرھپاےنپداںیئاپؤںوکونخٹںکتنیتابردوھایرھپایسرطحابںیئاپؤںوک
دوھایرھپرفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکداھکیہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنفوضرفامایریمےاسفوضیک
رطح ،رھپ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن رفامای سج ےن ریمےاسفوض یکرطح فوض ایک رھپ ڑھکا وہا افر دف رںیتعک ڑپںیھ
اسرطحہکاؿ ںیماےنپدؽیکابںیتہنرکےوتاسےک سگہتشانگہ اعمػرکدےیئاجںیئےگ۔انباہشب ےناہک ہکامہرے نلع
ےتہکںیہک ہفوضامنزےک ےئبسےساکلمرتنیفوضےہ۔
ت
رافی  :اوباطرہ ،ادمح نب رمعف نب دبعاہلل نب رمعف نب رسح ،رحہلم نب ییحی جین ییی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اطعء ،انب فبہ،
ویسن،انباہشب،اطعءنبسیدییثیل،رمحاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
رطہقیفوضافراوکسوپرارکےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 539

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦شہاب ،وفاء ب ٦یزیس ٜيثي ،ح١زا ،٧وث١ا٧

یس َّ
ا٧
وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو َِ ٦و َفا ٔ
ِ بِ ٔ ٦یَز ٔ َ
اِ ٜٝيثٔ ِّي َو ِ ٦حُ َِ ١ز َ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
اَ ٧ز َوا ب ٔإَٔ٤ا ٕ َ
ِ ِ ََِ ١ؽ ََ ١ؾ
َفَُ َول َی َ٘ َّّ ِيطٔ ثَ ََل َث َٔ ٠زا ٕر َِ ٍَ َس َُ ٝض َ١ا ث ُ َّ ٢أَ ِز َخ َ ٞیَٔ١ي َُ ٥ط فٔی ِاْلَٔ٤ا ٔ
ا ٧أَُ َّ ٤ط َرأَی ُو ِث ََ ١
َِ ٠ول َی ُو ِث ََ ١
ِ َِأ ِ َ
ت ث ُ ََّ ٠َ ٢سحَ ب ٔ َزأِ َٔطٔ ث ُ َََّ ٌ ٢س َ ٞرٔ ِجَِ ٝيطٔ ثَ ََل َث َ٠زَّا ٕ
ت َو َی َسیِطٔ إلٔ َی ا ِِ ٔ١ٜز َِ َٕي ِ ٔن ثَ ََل َث َ٠زَّا ٕ
اَت َ ِ٥ث َ َْ ث ُ َََّ ٌ ٢س ََ ٞو ِج َضطُ ثَ ََل َث َ٠زَّا ٕ
ت
َو ِ
َ
َّ
َّ
َّ
َُف
ث ُ ََّٔ ٢ا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝت َو َّؼأ ِ َ ٤ح َو ُو ُؼوئٔی َص َذا ث ُ ََّ ٢ظلی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َِل یُ َح ِّس ُث ِ ٔيض ٔ َ١ا َنّ َِس ُط ٌ ٔ َ
َُ ٜط َ٠ا َت َٕ َّس ََ ٦ِ ٠ٔ ٣ذِ٤بٔطٔ
زریہنبرحب،وقعیبنبارب امیہ،انباہشب،اطعءنبسیدییثیل،رمحاؿ،امثعؿےسرفاتیےہہکفہرفامےتںیہکریمےاسےنم
رضحتامثعؿےنا کربنتاپیناکبلطرفامایسپاوہنںےندفونںاہوھتںرپنیتابراپینڈاؽرکدوھایرھپاانپداایںاہھتربنتںیم
ڈاؽرکیلکیکافرانکاصػایکرھپاےنپرس اکحسمایکرھپاےنپدفونںاہوھتںوکوینہکںکتنیتابردوھایرھپاہکہکروسؽاہللیلصاہلل

ہیلعفل ہفملسےنرفامایہکسجےنریمےاسفوضیکرطحفوضایکرھپدفرںیتعکاداںیکاسرطحہکاؿںیماےنپدؽےکاسھت
ابںیتہنرکےوتاسےکذگہتشانگہاعمػرکدےیئاجںیئےگ۔
رافی  :زریہنبرحب،وقعیبنباربامیہ،انباہشب،اطعءنبسیدییثیل،رمحاؿ،امثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضاسےکدعبامنزیکتلیضفاکایبؿ...
ابب  :فوضاکایبؿ
فوضاسےکدعبامنزیکتلیضفاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 540

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،وث١ا ٧ب٠ ٦ح١س ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہئ ،٢تيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وث١ا٧

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ُو ِث َ١ا ُ ٧بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ا َِ ٜح ِ٥مَ لٔی َو َّ
اُِ ّٜٝن ُٕ ٔ ٜت َ ِي َب َة َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ
ُّ

ا٧
ا ٧بِ ََ ٦و َّّ َ
أَ ٧ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت وُ ِث ََ ١
اِ ٠َ ٧ول َی وُ ِث ََ ١
ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦حُ َِ ١ز َ
أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦صٔصَ أ ٣بِ ِٔ ُ ٦
اب
َّص ِ ََس َوا ب ٔ َو ُؼو ٕ
َوص َُو بٔ ّٔ َ٥ا ٔ
ِ ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِ َحائ َ ُط ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ ُ ٧و ٔ َِ ٥س ا َِ ٜى ِ ٔ
ِ َِ َت َو َّؼأ َث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟواهَّللٔ َل ُ َح ِّسثَ ََّ ٢ِ ُٙ٥حسٔی ّثا َِ ٜو َِل آیَ ْة فٔی ٘ ٔ َت ٔ
اهَّللٔ َ٠ا َح َّسث ِ ُت ٢ِ ُٙإنِّٔی ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُِ ٟلَ َی َت َو َّؼأ ُ َر ُج ِْ ٠ُ ٞسُ َِ ٢ْ ٔ ٝي ِح ٔس ُ ٦ا ُِ ٜو ُؼو َِ َِ ُي َعل ِّی
َّ
يضا
ََف اهَّللُ َٜطُ َ٠ا بَ ِي َُ ٥ط َوبَي ِ َن اٜعَّ ََلة ٔ َّأًٜي َتَ ٔ ٝ
َظ ََل ّة إِٔل ٌ َ َ
ہبیتقنبدیعس،امثعؿنبدمحم نبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،ہبیتق،ااحسؼ نباربامیہ ،امثعؿےس رفاتیےہہکاوہنں ےناہکہک ںیم
ےنانسرضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعےسافرفہدجسمےکنحصںیمےھتسپاؿےکاپسرصعےکفتقومذؿلایلپےنفوضاک
اپینوگنماایافرفوضایکرھپلپےنرفامایہکاہللیکمسقںیممتےسا کدحثیایبؿرکاتوہںارگاہللیکاتکبںیملتیہنوہیت(ا ِ َّؿ
اذلِنیَ َیکیَمُو َوؿ َااَزن ََلنِمَ یَ ِ ّ َ
الت)وتںیم ہدحثیایبؿہنرکاتںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسانس لپ یلصاہللہیلع
فل ہفملس رفامرےہ ےھتوکیئ ناملسؿلدیمفوض ںیہنرکاتسپ فہایھچرطحفوضرکے رھپامنز ڑپاتھ ےہرگماہللاعمػرکداتی ےہ

اسےکفہامتؾانگہوجاسامنزےسویپہتسدفرسیامنزےکدرایمؿےئکےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امثعؿنبدمحمنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،ہبیتق،ااحسؼنباربامیہ،امثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضاسےکدعبامنزیکتلیضفاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 541

راوی  :ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ ،زہيْ بِ ٦حب ،ابوَکیِ ،و٘يي ،ابوو١زَّ ،يا ،٧ہصا ٣بُ ٦عوہ ،ح١زا ،٧وث١ا ،٧وث١ا ٧ب٦
وّا ،٧ا٠ا٠ ٣س٢ٝ

َکیِِٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي ح َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز
َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة ح و َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َوأَبُو ُ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧جٔ١ي ّىا َو ِ ٦ص ٔصَ إ ٣ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ أَبٔی أ ُ ََا ََ ٠ة َِ ُي ِح ٔس ُُ ٦و ُؼوئ َ ُط ث ُ َّ ٢ي َُعل ِّی ا ِِٙ١َ ٜتُوبَ َة
اوبرکبی،اوبااسہم،زریہنبرحب،اوبرکبی،فعیک،اوبرمع،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،رمحاؿ،امثعؿ،امثعؿنبافعؿ،اامؾملسمےس
رفاتیلقنےہسجںیم ہاافلظںیہکوجصخشایھچرطحفوضرکےرھپرفضامنزادارکےابیقدحثیلثماسقمےہ۔
رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم ،زریہنبرحب،اوبرکبی،فعیک،اوبرمع ،ایفسؿ،اشہؾنب رعفہ،رمحاؿ،امثعؿ ،امثعؿ نب افعؿ،اامؾ
ملسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضاسےکدعبامنزیکتلیضفاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 542

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢ظاٜح ،اب ٦شہابُ ،عوہ ،ح١زا٧

ُع َوةُ یُ َح ِّس ُث َو ِ٦
وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح َٔا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
َح َّسثَ َ٥ا ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
اب َو َلِ ُ ٦ِٔ ٙ
اب اهَّللٔ َ٠ا َح َّسث ِ ُت١ُ ُٙو ُظ إنِّٔی ََِ ٔ١ى ُت
ا ٧أََّ٤طُ َٔا َ١َّ َٝ َِ ٟا َت َو َّؼأ َ وُ ِث َ١ا َُٔ ٧ا ََ ٟواهَّللٔ َل ُ َح ِّسثَ ََّ ٢ِ ُٙ٥حسٔی ّثا َواهَّللٔ َِ ٜو َِل آیَ ْة فٔی ٘ ٔ َت ٔ
حُ َِ ١ز َ

َُف َُ ٜط َ٠ا بَ ِي َُ ٥ط َوبَي ِ َن
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُِ ٟلَ َی َت َو َّؼأ ُ َر ُج ُْ َِ ٞي ِح ٔس ُُ ٦و ُؼوئ َ ُط ث ُ َّ ٢ي َُعل ِّی اٜعَّ ََل َة إ ٔ َِّل ٌ َٔ
ت َوا ُِ ٜض َسی إلٔ َی َٔ ِؤٜطٔ َّ
و٠َ ٧ا أَِ٤زَ ِ٥َ ٜا ٔ ٦ِ ٠ا ِٜب َ ِّي َ٥ا ٔ
و٧
ُع َوةُ ِاْل َی ُة إ ٔ ََّّ ٧أ ٜذ َ
اَٜلؤَ ُ٥
ی ٦یَِٙت َُُ ١
اٜعَّ ََلة ٔ َّأًٜي َتَ ٔ ٝ
يضا َٔا َِ ُ ٟ
زریہنبرحب،وقعیبنباربامیہ،اصحل،انباہشب،رعفہ،رمحاؿےسرفاتیےہہک بجرضحتامثعؿریضاہلل اعتٰیلہنعفوض
رکےکچوترفامایاہللیکمسقںیممتوکا کدحثیایبؿرکاتوہںارگاہللزعفلجیک اتکبںیم ہلتیہنوہیتوتںیم ہدحثیایبؿہن
رکات ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک وج صخش ایھچ رطح فوض رکے رھپ امنز ادا رکے وت اس ےک
انگہ لصتم امنز کت اعمػ رک دےیئ اجےت ںی رعفہ ےن اہک ہک فہ  ہ لتی ےہ ےب کش فہ ولگ وج امہرے داللئ افر یداتی وک
اپھچےتںیاسےکدعبہکمہےناسوکفاحضایکےہولوگںےک ےئاتکباہللںیمیہیفہولگںیہکاؿرپاہللتنعلرکاتےہافر
تنعلرکےنفاےلتنعلرکےتںی۔
رافی  :زریہنبرحب،وقعیبنباربامیہ،اصحل،انباہشب،رعفہ،رمحاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضاسےکدعبامنزیکتلیضفاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 543

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،ححاد ب ٦شاُع ،ابووٜيس ،اَحاٗ بَ ٦ىيس ب ٦و١زو بَ ٦ىيس ب ٦واػ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُُ ٦حِ ١ي ٕس َو َححَّا ُد بِ َُّ ٦
اُع ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦أَبٔی ا َِ ٜؤٜيسٔ َٔا ََ ٟو ِب ْس َح َّسثَىٔي أَبُو ا َِ ٜؤٜي ٔس َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ََُ ٦ىٔي ٔس
اٜص ٔ ٔ
َ

اََ ِ ٧س َوا ب ٔ َف ُضو ٕر َِ َٕا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی
بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ََٔ ٦ىٔيسٔ بِ ٔ ٦ا َِ ٜى ٔ
اػ َح َّسثَىٔي أَبٔی َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت و ٔ َِ ٥س ُو ِث ََ ١

َّض ُظ َظ ََل ْة َِٙ٠تُوبَ ْة َِ ُي ِح ٔس ُُ ٦و ُؼوئ َ َضا َو ُخ ُصو َو َضا َو ُر ُ٘و َو َضا إ ٔ َِّل کَاِ َ ٤ت
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ٠َ ٟا ٔ ٦ِ ٠ا ِ٠ز ٔ ٕ
ِ ُِ ٠سَ ٢ٕ ٔ ٝت ِح ُ ُ
ک َّ
ُوب َ٠ا  ٢َِ ٜیُ ِؤ ٔ
اٜسص َِز ک ُ َّٝطُ
ت َ٘بٔي َْ ّة َوذََ ٔ ٜ
َ٘ َّّ َار ّة ١َ ٔ ٜا َٔ ِبََ ٝضا ٔ ٦ِ ٠اٜذُّ ٔ ٤
دبعنبدیمح،اجحجنباشرع،اوبفدیل،ااحسؼنبدیعسنبرمعفنبدیعسنباعصےسرفاتیےہہکںیمرضحتامثعؿریضاہللاعتٰیل
ہنعےکاپساحرضاھتلپ ےنفوضےک ےئاپینوگنمارک رفامایںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسانس ہک وجناملسؿرفض
امنزاکفتقاپےئافرایھچرطحفوضرکےافروشخعفوضخعےسامنزادارکےوتفہامنزاسےکامتؾےلھچپانگوہںےک ےئافکرہ
وہاجےئیگرشبہکیطاسےسیسکریبکہانگہاکارباکبہنوہاوہافر ہہلسلسہشیمہاقمئرےہاگ۔
رافی  :دبعنبدیمح،اجحجنباشرع،اوبفدیل،ااحسؼنبدیعسنبرمعفنبدیعسنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضاسےکدعبامنزیکتلیضفاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 544

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حبٔ ،تيبہ ،ابوبْک ،و٘ييَّ ،يا ،٧ابی نَّض ،ابوا٤س ،حَّضت
وث١ا ٧رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ٘ے ٠ولی ح١زا٧

اٜؽي ُِّّي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َوص َُو َّ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِب َس َة َّ
اٜس َرا َو ِرز ٔ ُّی َو َِ ٦زیِسٔ بِ ٔ ٦أَ ََِ ٢ََ ٝو ِ٦
َ
وَ ٧و َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ا ٧ب ٔ َو ُؼو ٕ
اَا َی َت َح َّسث ُ َ
ا ٧بِ ََ ٦و َّّ َ
أَ ٧ا َ ٟأَ َت ِي ُت ُو ِث ََ ١
اِ ٠َ ٧ول َی ُو ِث ََ ١
ُح َِ ١ز َ
ِ َِ َت َو َّؼأ ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟإ ٔ َّّ َ ٤ ٧
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َحاز ٔ َ
یث َِل أَ ِزرٔی َ٠ا ه ٔ َی إ ٔ َِّل أَنِّی َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝت َو َّؼأ َ ِٔ ٠ث َُ ٞو ُؼوئٔی َص َذا ث ُ ََّٔ ٢ا َ٦ِ ٠َ ٟ
َ
ا٧
َُف َٜطُ َ٠ا َت َٕ َّس َ ٦ِ ٠ٔ ٣ذَِ٤بٔطٔ َوکَاِ َ ٤ت َظ ََلتُ ُط َو َِ ٠ص ُي ُط إلٔ َی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َ٤اِ ٔ َّ ٝة َوفٔی رٔ َوایَةٔ ابِ َٔ ٦و ِب َس َة أَ َت ِي ُت وُ ِث ََ ١
َت َو َّؼأ َص ََ ٙذا ٌ ٔ َ
َِ َتو َّؼأ َ
َ

ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ہبیتق،اوبرکب،فعیک،ایفسؿ،ایبرضن،اوباسن،رضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعےک
ومیلرمحاؿےسرفاتیےہہک ںیمرضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسفوضاکاپینےلرکلایسپلپےنفوضرفامایافراہکہک
ولگااحدثیایبؿرکےتںیروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےس،ںیمںیہناجاتنہکفہایکںیرگمںیمےنداھکیروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسوکہکلپیلصاہلل ہیلعفل ہفملسےنفوضرفامایریمےاسفوضیکرطحرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوج
اسرطحفوضرکےاگاسےکےلھچپانگہشخبدےیئاجںیئےگاسیکامنزافراساکدجسمیکرطػلچرکاجانلفنوہاجاتےہ۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ہبیتق ،اوبرکب ،فعیک ،ایفسؿ ،ایب رضن ،اوباسن ،رضحت امثعؿ ریض اہلل
اعتٰیلہنعےکومیلرمحاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضاسےکدعبامنزیکتلیضفاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 545

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حبٔ ،تيبہ ،ابوبْک ،و٘ييَّ ،يا ،٧ابونَّض ،ابوا٤س

ِح ٕب َو َّ
اُِ ّٜٝن ُٕ ٔ ٜت َ ِي َب َة َوأَبٔی بَ ِْکٕ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
اَ ٧ت َو َّؼأ َبٔا َِٕ ١َ ٜاو ٔ ٔس َِ َٕا َ ٟأَ َِل أُرٔیُ ٢ِ ُٙو ُؼو َِ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
اَ ٧و ِ ٦أَبٔی أ ِ ٥َّ ٜ
َّض َو ِ ٦أَبٔی إَٔ َ ٤س أَ َُّ ٧و ِث ََ ١
َُّ َِي َ

اب
ث ُ ََّ ٢ت َو َّؼأ َثَ ََلثّا ث َ ََلثّا َو َزا َز ُٔت َ ِي َب ُة فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َٔا ََِ َُّ ٟيا َُٔ ٧ا َ ٟأَبُو أ ِ ٥َّ ٜ
ا ٦ِ ٠ٔ ٟأَ ِظ َح ٔ
َّض َو ِ ٦أَبٔی إَٔ َ ٤س َٔا ََ ٟوو ٔ َِ ٥س ُظ رٔ َج ْ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ہبیتق ،اوبرکب ،فعیک ،ایفسؿ ،اوبرضن ،اوباسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امثعؿ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ ےنھٹیب یک ہگج فوض رفامای رھپ اہک ہک مت وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک فوض ہن دالھکؤں رھپ لپ ےن
فوضایکنیتنیتابرہبیتقیکدنسںیم ہزایدیتےہہکاسفتقرضحتامثعؿےکاپسافراحصہبیھبوموجدےھت۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ہبیتق،اوبرکب،فعیک،ایفسؿ،اوبرضن،اوباسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضاسےکدعبامنزیکتلیضفاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 546

راوی  :ابوَکیِ٠ ،ح١س ب ٦وَلء ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢و٘يي ،ابوَکیِ ،و٘يي٠ ،سىز ،جا٠ي ب ٦شساز ،ابی ظْخہ ،ح١زا٧
ب ٦ابا٧

ِ َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢جٔ١ي ّىا َو َِ ٦و٘ ٔ ٕ
َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِِ ٠ٔ ٦س َىز ٕ َو ِ٦
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
يي َٔا َ ٟأَبُو ُ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
ا ٧ـَ ُض َور ُظ ِ ََ١ا أَتَی َوَِ ٝيطٔ َی ِو ْ ٣إ ٔ َِّل َوص َُو
أَ ٧ا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت أَ َؼ ُي ُ ٔ ٜى ِث ََ ١
ا ٧بِ َ ٦أَبَ َ
ْخ َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت حُ َِ ١ز َ
َجا ٔٔ ٠ي بِ َٔ ٦ش َّساز ٕ أَبٔی َظ ِ َ

َّ
َّ
َّصاِ ٔ َ٥ا َٔ ٦ِ ٠ظ ََلت ٔ َ٥ا َص ٔذظ ٔ َٔا َِ ٠ٔ ٟس َى ْز
ُيّ ُ
ٔيؾ َوَِ ٝيطٔ ُِ ٤ف َّ ّة َو َٔا َ ٟوُ ِث َ١ا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝو ٔ َِ ٥س ا ِن ٔ َ
ُ
ک َِاهَّللُ
اٌَ ٧ي ِ َْ ذََ ٔ ٜ
اَ ٧خي ِ ّْا َِ َح ِّسث ِ َ٥ا َوإ ٔ ِ ٧ک َ َ
َّص َِ َٕا َ٠َ ٟا أَ ِزرٔی أ ُ َح ِّسثُ ٢ِ ُٙبٔصَ ِي ٕئ أَ ِو أَ َُِ ُٙت َِ ُٕ ِ٥َ ٝا َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إ ٔ ِ ٧ک َ َ
أ َرا َصا ا َِ ٜى ِ َ

اٜف ُض َور َّأ ٜذی َ٘ َت َِ اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َِ ُي َعل ِّی َص ٔذظ ٔاٜعَّ ََ ٝوا ٔ
ت ا َِ ٜد َِ ١س إ ٔ َِّل کَاِ َ ٤ت
َو َر َُوُٜطُ أَ ِو ََٔ ٢ُ ٝا َ٠َ ٟا ِٔ ٠ُ ٦ِ ٠سَ ٢ٕ ٔ ٝی َت َف َّضزُ َِيُت ُُّّٔ ٢
َ٘ َّّ َارا ٕ
ت ١َ ٔ ٜا بَ ِي ََ ٥ضا

اوبرکبی،دمحمنبالعء،ااحسؼنباربامیہ،فعیک،اوبرکبی،فعیک،رعسم،اجعمنبدشاد،ایبرخصہ،رمحاؿنباابؿیکرفاتیےہہک
ںیم رضحتامثعؿ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےک  ےئ اہطرت اک اپین راھکرکات اھت افر لپ رپ وکیئدؿ ااسی ںیہن لای ہک لپ ےن ھچک اپین اےنپ
افرپہناہبایلوہ(لسغہنایکوہ)افررضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنمہےسدحثی
ایبؿیکامہرےاسامنزےسافرغوہےنےکدعب،رعسمےناہکہکاسےسرمادامنزرصعےہ،سپلپےنرفامایںیمںیہناجاتنہکمت
وک ا ک ابت اتبؤں ای اخومش روہں مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ارگ فہ الھبیئ یک ابت ےہ وت مہ ےس ایبؿ
رفامںیئافرارگاسےکالعفہےہوتاہللافراساکروسؽیہرتہباجےتنںیلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوجناملسؿاپیکاحلص
رکےا فروپریاہطرتاحلصرکےرھپاپوچنںامنزںیادارکاترےہوت ہامنزںیاےنپدرایمینافاقتںیموہےنفاےلانگوہںاک

افکرہوہاجیتںی۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،ااحسؼنباربامیہ،فعیک،اوبرکبی،فعیک،رعسم،اجعمنبدشاد،ایبرخصہ،رمحاؿنباابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضاسےکدعبامنزیکتلیضفاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 547

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،جا٠ي ب ٦شساز ،ح١زا ٧ب ٦ابا٧

َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َٔاِلَ

ا ٧یُ َح ِّس ُث أَبَا بُزِ َز َة فٔی َص َذا ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس فٔی إ ٔ ََ ٠ارة ٔبٔ َِّشٕ
ا ٧بِ َ ٦أَبَ َ
َجٔ١ي ّىا َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦جا ٔٔ ٠ي بِ َٔ ٦ش َّساز ٕ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت حُ َِ ١ز َ
ات
أَ ٧ا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝأَ َت َّ ٢ا ُِ ٜو ُؼو َِ َ٘ َ١ا أَ ََ ٠ز ُظ اهَّللُ َت َىال َی َِاٜعَّ ََ ٝو ُ
ا ٧بِ ََ ٦و َّّ َ
أَ َّ ٧وُ ِث ََ ١
ات ١َ ٔ ٜا بَ ِي َُ ٥ضَ َّ٦ص َذا َحس ُ
َک ا ِِٙ١َ ٜتُوبَا ٔ
ت
ا ِِٙ١َ ٜتُوبَ ُ
ات َ٘ َّّ َار ْ
ٔیث ابِ َٔ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َوَِ ٜي َس فٔی َحسٔیثٔ ٌُ َِ ٥س ٕر فٔی إ ٔ ََ ٠ارة ٔبٔ َِّشٕ َو َِل ذ ٔ ِ ُ

دیبع اہلل نب اعمذ ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اجعم نب دشاد ،رمحاؿ نب اابؿ ےس رفاتی ےہ ہک فہ اوبربدہ ےس اس
دجسمںیمرشبےکدفروکحتمںیمایبؿرکےتےھتہکرضحتامثعؿنبافعؿریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملس ےن اراشد رفامای وج صخشفوض وک اہلل ےک مکح ےک  قبقم وپرا رکے وت رفضامنزںی اےنپ درایمین افاقت ںیم رسزد وہےن
فاےلانگوہںےک ےئافکرہنباجیتںیدنغریکرفاتیںیموکحتمرشبافررفضامنزیکدیقںیہنےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اجعمنبدشاد،رمحاؿنباابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ

فوضاسےکدعبامنزیکتلیضفاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 548

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِْ٠ ،خ٠ہ ب ٦بٙيْ ،ح١زا٠ ٧ولی وث١ا٧

أَ ٧ا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا صَ ُ
اِ ٠َ ٧ول َی وُ ِث ََ ١
ْخ َُ ٠ة بِ ُ ٦بَُٙيِْ ٕ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦حُ َِ ١ز َ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا ََ ٟوأَ ِخب َ َْنٔی ََ ِ ٠
ا ٧یَ ِو ّ٠ا ُو ُؼوئّا َح َس ّ٥ا ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝت َو َّؼأ َ َِأ َ ِح َس َ ٦ا ُِ ٜو ُؼو َِ ث ُ َّ٢
َت َو َّؼأ َ وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ َُ ٦و َّّ َ
َ
َّ
َُف َُ ٜط َ٠ا َخ ََل َٔ ٦ِ ٠ذِ٤ب ٔطٔ
َٔا ََ ٦ِ ٠َ ٟت َو َّؼأ صَ ََ ٙذا ث ُ ََّ َ ٢
ِخ َد إلٔ َی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ِلَ َی َِ ٥ضز ُ ُظ إِٔل اٜعَّ ََلةُ ٌ ٔ َ
اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،رخمہم نب ریکب ،رمحاؿ ومیل امثعؿ رفاتی رکےت ںی ہک ا ک دؿ رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےنفوضایکافرتہبایھچرطحفوضایکرھپاہکہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکداھکیلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےن
فوض ایک رھپ رفامای سج ےناسرطحفوض ایک رھپ دجسمیک رطػ الکن ضحم امنز ادارکےنےک ارادہ ےس ،اعمػ ےئک اجےت ںی اس ےک
سگہتشانگہ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رخمہمنبریکب،رمحاؿومیلامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضاسےکدعبامنزیکتلیضفاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 549

راوی  :ابوـاہز ،یو٤س ب ٦وبساِلولی ،وبساهَّلل ْقیشي٤ ،اِي ب ٦جبيْ ،وبساهَّلل ب ٦ابی َ١ٝہ٠ ،ىاذ ب ٦وبساٜزح ،٦١وث١ا٧

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اٜفاصٔز ٔ َویُوُُ ٤س بِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث أَ َّ ٧ا ُِ ٜح َِ ٙي َ ٢بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ
اِ ٠َ ٧ول َی
ُق ٔش َّي َح َّسثَ ُط أَ ََّ٤ ٧اِ ٔ َي بِ َُ ٦ج َبيِْ ٕ َو َو ِب َس اهَّللٔ بِ َ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َح َّسثَا ُظ أَ ََّ ٠ُ ٧ىا َذ بِ ََ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١ح َّسث َ ُض َ١ا َو ُِ ٦ح َِ ١ز َ
ا َِ ُ ٜ

أَ ٧ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٦ِ ٠َ ٟت َو َّؼأ َٜٝٔعَّ ََلة ٔ َِأ َ َِ َب ََ
ا ٧بِ َٔ ٦و َّّ َ
اَ ٧و ُِ ٦و ِث ََ ١
ا ٧بِ َٔ ٦و َّّ َ
ُو ِث ََ ١
ََف اهَّللُ َُ ٜط ذُُ ٤وبَطُ
ا ُِ ٜو ُؼو َِ ث ُ ََّ ٠َ ٢شي إلٔ َی اٜعَّ ََلة ٔا ِِٙ١َ ٜتُوبَةٔ ِ ََع ََّل َصا ََ ٠ي ا٥َّ ٜا ٔ
س أَ ِو ََ ٠ي ا َِ ٜح َ١ا َو ٔة أَ ِو فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ٌ َ َ
اوباطرہ ،ویسن نب دبعاالیلع ،دبعاہلل رقیشی ،انعف نب ریبج ،دبعاہلل نب ایب ہملس ،اعمذ نب دبعارلنمح ،امثعؿ ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن انس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ےھت سج ےن امنز ےک  ےئ وپرا وپرا فوض ایک رھپ رفض امنز
ڑپےنھےک ےئالچولوگںےکاسھتایامجتعےکاسھتایدجسمںیمامنزڑپ یاہللاسےکانگہاعمػرفامدےاگ۔
رافی  :اوباطرہ،ویسننبدبعاالیلع،دبعاہللرقیشی،انعفنبریبج،دبعاہللنبایبہملس،اعمذنبدبعارلنمح،امثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپوچنںامنزںیہعمجےسہعمجکتافرا کراضمؿےسدفرسےراضمؿکتےکانگوہںاکافکرہ...
ابب  :فوضاکایبؿ
اپوچنںامنزںیہعمجےسہعمجکتافرا کراضمؿےسدفرسےراضمؿکتےکانگوہںاکافکرہںیوجةکرئےسےتچبرںی

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 550

راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ولی ب ٦ححز ،اَ١اوي ٞب ٦ایوب ،اَ١اوي ٞب ٦جىَف ،وَلء ب ٦وبساٜزح ٦١ب٦
يىٕوب حَّضت ابوہزیزہ

 ٞبِ َُ ٦ج ِى ََفٕ
وب َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي ََٔ ٞا َ ٟابِ ُ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
َح َٔ ٔة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
أَ ِخب َ َْنٔی ا َِ ٜى ََل ُِ بِ َُ ٦و ِبسٔ اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦ي ِى ُٕ َ
وب َِ ٠ول َی ا َِ ُ ٜ
َٔا َ ٟاٜعَّ ََلةُ ا َِ ٜد ُِ ١س َوا ُِ ٜح َِ ١ى ُة إلٔ َی ا ُِ ٜح َِ ١ى ٔة َ٘ َّّ َار ْة ١َ ٔ ٜا بَ ِي َُ ٥ض٠َ َّ٦ا ُ ٢َِ ٜت ٍِ َض ا ِل ََ ٙبائٔزُ

ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،یلعنبرجح،اامسلیعنباویب،اامسلیع نبرفعج،العءنبدبعارلنمحنبوقعیبرضحتاوبرہریہےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اپچن امنزںی افر ہعمج ےس ہعمج کت اےنپ درایمین افاقت ںیم رسزد وہےن

فاےلانگوہںےک ےئافکرہںیبجکتةکرئاکارباکبہنرکے۔
رافی  :ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،یلع نب رجح ،اامسلیع نب اویب ،اامسلیع نب رفعج ،العء نب دبعارلنمح نب وقعیب رضحت
اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
اپوچنںامنزںیہعمجےسہعمجکتافرا کراضمؿےسدفرسےراضمؿکتےکانگوہںاکافکرہںیوجةکرئےسےتچبرںی

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 551

راوی  :نَّص ب ٦ولی جہؽِم ،وبساِلولی ،ہصا٠ ،٣ح١س ،ابوہزیزہ

ِم أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس الِ َ ِول َی َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَىٔي َن ِ ُ
َّص بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا َِ ٜح ِض َؽ ٔ ُّ

ات ١َ ٔ ٜا بَ ِي َُ ٥ضَّ٦
َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟاٜعَّ ََ ٝو ُ
ات ا َِ ٜد ُِ ١س َوا ُِ ٜح َِ ١ى ُة إلٔ َی ا ُِ ٜح َِ ١ى ٔة َ٘ َّّ َار ْ

ج یہض
رصن نب یلع می ،دبعاالیلع ،اشہؾ ،دمحم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای نیحااہن
امنزںیافرہعمجےسہعمجکتانگوہںاکافکرہںیوجاؿےکدرایمؿرسزدوہاجںیئ۔
ج یہض
رافی  :رصننبیلع می،دبعاالیلع،اشہؾ،دمحم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
اپوچنںامنزںیہعمجےسہعمجکتافرا کراضمؿےسدفرسےراضمؿکتےکانگوہںاکافکرہںیوجةکرئےسےتچبرںی

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 552

راوی  :ابوـاہز ،ہارو ٧بَ ٦ىيسایلی ،اب ٦وہِ ،ابوظْخ ،و١ز ب ٦اَحاٗ ٠ولی زائسہ ،ابوہزیزہ

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َٔ َاِل أَ ِخبَََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو ِ ٦أَبٔی َظ ِْخٕ أَ َّ ٧وُ ََ ١ز بِ َ ٦إ ٔ َِ َح َٖ َِ ٠ول َی َزائ َٔس َة َح َّسثَطُ
اٜفاصٔز ٔ َوصَ ُ
ات ا َِ ٜد ُِ ١س َوا ُِ ٜح َِ ١ى ُة إلٔ َی ا ُِ ٜح َِ ١ىةٔ َو َر ََ ٠ؽا ُ٧
اَ ٧ي ُٕو ُ ٟاٜعَّ ََ ٝو ُ
َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ات َ٠ا بَ ِي َُ ٥ض َّ٦إٔذَا ا ِجت َ َ َِ ٥ا ِلَ َٙبائ َٔز
َف ْ
إلٔ َی َر ََ ٠ؽ َ
اَ ِّ َٙ ٠ُ ٧

اوباطرہ،اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،اوبرخص ،رمعنبااحسؼومیلزادئہ،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےناراشدرفامایاپچنامنزںیافرا کہعمجےسدفرسےہعمجکتافرراضمؿےسراضمؿکتاےنپدرایمؿرسزدوہےنفاےل
انگوہںےک ےئافکرہنباجےتںیبجکتریبکہاکارباکبہنرکے۔
رافی  :اوباطرہ،اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،اوبرخص،رمعنبااحسؼومیلزادئہ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضےکدعبذرکبحتسموہےنےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
فوضےکدعبذرکبحتسموہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 553

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ٢ب٠ ٦ي١و ،٧ابووبساٜزح ٦١ب٠ ٦ہسی٠ ،ىاویہ ب ٦ظاٜح ،ربيىہ اب ٦یزیس ،ابی ازریس خوِلنی وٕبہ
ب ٦وا٠ز ،ابووث١ا ،٧جبيْ ب ٦نّيْ ،وٕبہ ب ٦وا٠ز

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات ٔٔ ٢بِ ِٔ ٠َ ٦ي ُ١و َٕ ٧ح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
يى َة َي ِىىٔي ابِ َ٦
ٔی َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاو ٔ َی ُة بِ َُ ٦ظإ ٔ ٜح َو َِ ٦رب ٔ َ
اَ ٧و ُِ ٦ج َبي ِْ ٔبِ ٔ ٦نُ َّيِْ ٕ َو ِ ٦وُ ِٕ َب َة بِ َٔ ٦وا ٔ٠ز ٕ َٔا َ ٟکَاِ َ ٤ت
َیز ٔ َ
ٔیس ا َِ ٜد ِو َِلن ٔ ِّی َو ِ ٦وُ ِٕ َب َة بِ َٔ ٦وا ٔ٠ز ٕح َو َح َّسثَىٔي أَبُو وُ ِث ََ ١
یس َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ ِزر َ
َ
اس
َف َّو ِحت َُضا بٔ َىش ٕ ٓٔي َِأ ِز َر ِ٘ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝائ ّٔ١ا یُ َح ِّس ُث اَ ٥َّ ٜ
َو َِ ٝي َ٥ا رٔ َوایَ ُة ِاْلٔب ٔ َٔ َِ ٞحائ َ ِت ِ َ ٤وبًَٔي َ َ

َِأ َ ِز َر ِ٘ ُت ِٔ َٔ ٦ِ ٠ؤٜطٔ َ٠ا ِٔ ٠ُ ٦ِ ٠س ٢ٕ ٔ ٝیَ َت َو َّؼأ ُ َِ ُي ِح ٔس ُُ ٦و ُؼوئ َ ُط ث ُ ََّ ٢ي ُٕ ُوُ َِ ٣ي َعل ِّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ُِٕ ٠ب ٔ َْ ٞوَِ ٝيض ٔ َ١ا بٔ َِٕٝبٔطٔ َو َو ِجضٔطٔ إ ٔ َِّل
َو َج َب ِت َُ ٜط ا َِ ٜح َُّ ٥ة َٔا َُِ ُٕٝ َِ ٟت َ٠ا أَ ِج َو َز َص ٔذظ ٔ َِإٔذَا َٔائ ٔ ْ ٞبَي ِ َن َی َس َّی َي ُٕو َُّ ٟأًٜي َٔ ِبََ ٝضا أَ ِج َوزُ َِ َ٥مَ ِز ُت َِإٔذَا وُ َ١زُ َٔا َ ٟإنِّٔی َٔ ِس
ک ٔجئ َِت آنّّٔا َٔا َ٠َ ٟا ٔ ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠أَ َح ٕس یَ َت َو َّؼأ ُ َِيُ ِب َُ ٔ ٝأَ ِو َِ ُي ِسب ٔ َُ ا َِ ٜو ُؼو َِ ث ُ ََّ ٢ي ُٕو ُ ٟأَ ِش َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوأَ َّ٧
َرأَیِ ُت َ
اب ا َِ ٜح َّ٥ةٔ َّ
 ٦ِ ٠ٔ ٞأَی َِّضا َشا َِ
اٜث َ١اَ ٔ ٤ي ُة َی ِس ُخ ُ
َُ ٠ح َّّ ١سا َو ِب ُس اهَّللٔ َو َر َُوُ ُٜط إ ٔ َِّل ُِتٔ َح ِت َُ ٜط أَبِ َو ُ
دمحم نب احمت نب ومیمؿ ،اوبدبعارلنمح نب دہمی ،اعمف ہ نب اصحل ،رہعیب انب سیدی ،ایب ادرسی وخالین ہبقع نب اعرم ،اوبامثعؿ ،ریبج
نبریفن،ہبقعنباعرمےسرفاتیےہہکامہرےافرپاف ںوں اکرچاانالزؾاھتسپبجریمیابریلیئوتںیماف ںوںوکاشؾوکفاسپ
ےلرک ولاٹ وت ںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ڑھکےوہےئولوگںےک اسےنمابںیترکےتوہےئاپای ںیمےن یھبلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےکوقؽںیمےس ہابتولعمؾیکہکوجناملسؿفوض رکےسپایھچرطحوہاساکفوضافررھپڑھکاوہسپ
دفرںیتعکامنزادارکےاسرطحہکاےنپدؽافررہچہےسوپریوتہجرکےنفاالوہوتاسےک ےئتنجفابجوہاجیتےہںیمےن
اہکہک ہ الکؾ اسیکدمعہفایلع ےہسپااچکن ا ک ےنہکفاےلےن اہک وجریمےلےگ اھتہکاس ےس یلہپ ابتافر یھب ایھچفدمعہ یھت
ںیم ےن داھکی وت فہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےنداھکی ہک مت ایھب ایھب لےئ وہ افر رفامای ہک روسؽ
ث
س
َ
حُماَ
ّللَّ َف َأ َّؿ َ ّ ًُ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک وج صخش فوض رکے افر اکلم فوض رکے رھپ ےہک ( َأ ْ ھ َُڈ َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ ّل ا ُ

ّللَّ َف َروُسلُ ُة)وتاسےک ےئتنجےکلوھٹںدرفازےلھکاجےتںیاؿںیمےسسجدرفازےےساچےہداہ وہاجےئ۔
عا ِ
َ ْیُ

رافی  :دمحم نب احمت نب ومیمؿ ،اوبدبعارلنمح نب دہمی ،اعمف ہ نب اصحل ،رہعیب انب سیدی ،ایب ادرسی وخالین ہبقع نب اعرم،
اوبامثعؿ،ریبجنبریفن،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضےکدعبذرکبحتسموہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زیس ب ٦حباب٠ ،ىاویہ ب ٦ظاٜح ،ربيىہ ب ٦یزیس ،ابوازریس خوِلنی ،ابووث١ا ،٧جبيْب ٦نّيْ،

اب٠ ٦اٜک حَّضمی ،وٕبہ ب ٦وا٠ز جہىي

ٔیس
يى َة بِ ٔ ٦یَز ٔ َ
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َزیِ ُس بِ ُ ٦ا ُِ ٜح َب ٔ
اب َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاؤیَ ُة بِ َُ ٦ظإ ٔ ٜح َو َِ ٦رب ٔ َ
یس َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ ِزر َ
َّضم ٔ ِّی َو ِ ٦وُ ِٕ َب َة بِ َٔ ٦وا ٔ٠ز ٕا ُِ ٜح َضىٔ ِّي أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ا َِ ٜد ِو َِلن ٔ ِّی َوأَبٔی ُو ِث ََ ١
اَ ٧و ُِ ٦ج َبي ِْ ٔبِ ٔ ٦نُ َّي ِْ ٔبِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک ا َِ ٜح ِ َ
َّ
یک َٜطُ َوأَ ِش َض ُس أَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا
َک ِٔ ٠ث َٝطُ ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٦ِ ٠َ ٟت َو َّؼأ َ َِ َٕا َ ٟأَ ِش َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َو ِح َس ُظ َِل َ ٔ
َش َ
َو َََٔ ٢َ ٝا َََ ِ ٟذ َ َ
َو ِب ُس ُظ َو َر َُوُٜطُ
اوبرکبنبایبہبیش،زدینبةحب،اعمف ہنباصحل،رہعیبنبسیدی،اوبادرسیوخالین،اوبامثعؿ،ریبجنبریفن،انبامکلرضحیم،ہبقع
ث
س
َ
ح ُـ
نباعرمینہجیکیہیرفاتیدفرسیدنسےسیھبوقنمؽےہنکیلاسںیمہملکاہشدتےک ہاافلطںی( َأ ْ ھ َُڈ َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ ّلا ُ
ّللَّ َف ْ َ
ث
س
َ
ِنلَ ُة َف َأ ْ ھ َُڈ َأ َّؿ ُ َ ًّ
عـُ َف َروُسلُ ُة)ابیقدحثیلثماسقمےہ۔
حُما َ ْ ی ُ
َلرَش َ
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زدی نب ةحب ،اعمف ہ نب اصحل ،رہعیب نب سیدی ،اوبادرسی وخالین ،اوبامثعؿ ،ریبجنب ریفن ،انب امکل
رضحیم،ہبقعنباعرمینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رطہقیفوضےکایبؿںیمدفرساابب...
ابب  :فوضاکایبؿ
رطہقیفوضےکایبؿںیمدفرساابب

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 555

راوی ٠ :ح١س ب ٦ظباح ،خاٜس ب ٦وبساهَّلل ب ٦زیس ب ٦واظ ٢انعاری ظحابی

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦اٜعَّ بَّا ٔح َح َّسثَ َ٥ا َخاُ ٔ ٜس بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦وُ ََ ١ار َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦زیِ ٔس بِ ٔ٦
اظ ٕ ٢الِ َ ِنعار ِّٔی وکَاِ َ ٤ت َُ ٜط ُظحب ْة َٔأٔ ٟي َُ َٜ ٞط َتو َّؼأ ِ َ٥َ ٜا ُو ُؼو َِ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ ظلَّی اهَّللُ َو َٝيطٔ وَ َََّ ِ ٢ٝس َوا بٔإَٔ٤ا ِٕ َِأ َ َِّ٘أ َ
َو ٔ
َ
َ
َِ َ
َ
ِ َ َ َ
َ

ک ثَ ََلثّا ث ُ َّ٢
ْ َواح ٔ َسة ٕ َِّ ََى َ ٞذََ ٔ ٜ
اَت َ ِ٥صَ َٖ ٔٓ ٕ َ٘ ٦ِ ٠
ْخ َج َضا ِ ََِ ١ؽ ََ ١ؾ َو ِ
َٔ ٥ِ ٠ضا َول َی َی َسیِطٔ َِ ٍَ َس َُ ٝض َ١ا ث َ ََلثّا ث ُ َّ ٢أَ ِز َخ ََ ٞی َس ُظ َِا َِ َت ِ َ

ْخ َج َضا َِ ٍَ َس ََ ٞی َسیِطٔ إلٔ َی ا ِِ ٔ١ٜز َِ َٕي ِ ٔن ََّ ٠ز َتي ِ ٔن ََّ ٠ز َتي ِ ٔن ث ُ َّ٢
ْخ َج َضا َِ ٍَ َس ََ ٞو ِج َض ُط ثَ ََلثّا ث ُ َّ ٢أَ ِز َخ ََ ٞی َس ُظ ِ ِ
َاَ َت ِ َ
أَ ِز َخ ََ ٞی َس ُظ َِا َِ َت ِ َ
اُ ٧و ُؼو ُِ
ْخ َج َضا ِ َََ ١سحَ ب ٔ َزأِ َٔطٔ َِأَٔ َِب َ ٞب ٔ َي َسیِطٔ َوأَ ِزبَ َز ث ُ َََّ ٌ ٢س َ ٞرٔ ِجَِ ٝيطٔ إلٔ َی ا ِلِ َٙى َبي ِ ٔن ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟص ََ ٙذا ک َ َ
أَ ِز َخ َ ٞیَ َس ُظ ِ ِ
َاَ َت ِ َ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
دمحم نب ابصح ،اخدل نب دبعاہلل نب زدی نب اعمص ااصنری احصیب ےس یسک ےن رعض ایک ہک امہرے  ےئ فوض رکف یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےک فوض یک رطح ،اوہنں ےن اپین اک ربنت وگنماای افر ربنت وک اکھج رک اس ےس اپین اےنپ دفونں اہوھتں رپ ڈاال سپ اؿ وک نیت ابر
دوھایرھپانکاصػایکا کاہھتےسافرایسرطحنیتابرایکرھپربنتںیماہھتڈاؽرکاپینایلافراےنپرہچہوکنیتابردوھایرھپربنت
ںیماہھتڈاؽرکاپینایلافر اےنپدفونںاہوھتںوکوینہکں تیمس دفدف رمہبتدوھایرھپ ربنتےساہھترترکےکرساک حسمایکاسرطح
ہکدفونںاہوھتںوکلےگےسےھچیپوکےلےئگافررھپےھچیپےسلےگوکالےئرھپدفونںاپؤںونخٹںتیمسدوھےئرھپرفاماییبنیلص
اہللہیلعفل ہفملساکفوضایسرطحاھت۔
رافی  :دمحمنبابصح،اخدلنبدبعاہللنبزدینباعمصااصنریاحصیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
رطہقیفوضےکایبؿںیمدفرساابب

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 556

راوی ٔ :اَ ٢ب ٦زَکیا ،خاٜس ب٠ ٦دٝسََٝ ،مي ٧ب ٦بَل ،ٟو١زو ب ٦یحٌي

َکیَّا َِ َح َّسث َ َ٥ا َخاُ ٔ ٜس بِ ُِ ٠َ ٦د َٕ ٝس َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧ص َُو ابِ ُ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦ی ِحٌَي ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ
َح َّسثَىٔي ا َِٕ ٜا َٔ ُ ٢بِ َُ ٦ز َ ٔ

َک ا ِلِ َٙى َبي ِ ٔن
َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ

اقمسنب زرکای،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ،رمعفنبییحیےسایسرطحاساانسدےکاسھترفاتیےہنکیلاسںیمونخٹںکتاک

ذرکںیہنےہ۔
رافی  :اقمسنبزرکای،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ،رمعفنبییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
رطہقیفوضےکایبؿںیمدفرساابب

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 557

٠وسي انعاری٠ ،ى٠ ،٦اٜک ب ٦ا٤س ،حَّضت و١زو ب ٦یحٌي
راوی  :اَحاٗ بٰ ٦

ک بِ ُ ٦إَٔ َ ٤س َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦ی ِحٌَي ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َٟ
وسي الِ َ ِن َعار ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا َِ ٠ى َْ ٦ح َّسثَ َ٥ا َ٠اُ ٔ ٜ
َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ َُ ٠ُ ٦
ْ َواح َٔسة ٕ َو َزا َز َب ِى َس َٔ ِؤٜطٔ َِأَٔ َِب َ ٞبٔض ٔ َ١ا َوأَ ِزبَ َز بَ َسأَ ب ٔ َُّ َٕ ١سَ ٔ ٣رأِ َٔطٔ ث ُ ََّ ٢ذ َص َِ بٔض ٔ َ١ا
اَت َ ِ٥ث َ َْ ثَ ََلثّا َوَ ٢َِ ٜي ُٕ ِٓ ٕ َ٘ ٦ِ ٠ٔ ٞ
َِ ٠ؽ ََ ١ؾ َو ِ

إلٔ َی ََّٔا ُظ ث ُ ََّ ٢ر َّزص َُ١ا َحًَّي َر َج َي إلٔ َی ا ِ١َ ٜکَا َّٔ ٧أ ٜذی بَ َسأَ ُٔ ٥ِ ٠ط َوٌ ََس َ ٞرٔ ِجَِ ٝيطٔ

ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری ،نعم ،امکل نب اسن ،رضحت رمعف نب ییحی ےس ا ک افر دنس ےک اسھت یہی رفاتی ایس رطح رمفی ےہ ہک
رضحت دبعاہلل نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال نیت ابر ،اس ںیم و  فادح ںیہن رفامای افر اس ںیم حسم
راس ےک ابرے ںیم رفامےت ںی ہک رس اک حسم لےگ ےس یرفع ایک افر دگی کت ےل ےئگ رھپ ولاٹ رک ایس ہگج الےئ اہجں ےس حسم
یرفعایکاھتافراےنپاپؤںوکدوھای۔
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنری،نعم،امکلنباسن،رضحترمعفنبییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ

رطہقیفوضےکایبؿںیمدفرساابب

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 558

راوی  :وبساٜزح ٦١ب ٦بَّش وبسی ،بہز ،وہيِ ،و١زو ب ٦یحٌي

َّش ا َِ ٜى ِبس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٥ا ُو َص ِي ِْ َح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ َُ ٦ی ِحٌَي بِٔ ٔ١ث ٔ ٞإ ٔ َِ َ٥ازٔص َِٔ ٢وا ِٔ َت َّغ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
َغَِا ٕ
ا َِ ٜحس َ
ت َو َٔا َ ٟأَي ِّؽا ِ َََ ١سحَ ب ٔ َزأِ َٔطٔ َِأَٔ َِب َ ٞبٔطٔ َوأَ ِزبَ َز ََّ ٠ز ّة
ٔیث َو َٔا َٔ ِ ٟيطٔ ِ ََِ ١ؽ ََ ١ؾ َوا َِت َ ِ٥صَ َٖ َو ِ
اَت َ ِ٥ث َ َْ ٔ ٦ِ ٠ثَ ََل ٔث َ َ
ٔیث و َٔا َُ ٟو َص ِي ِْ أَ ِ٠ل َی َول َ َّی َو ِ١زُو بِ َُ ٦ی ِحٌَي َص َذا ا َِ ٜحس َ
َواح َٔس ّة َٔا َ ٟبَ ِضزْ أَ ِ٠ل َی َول َ َّی ُو َص ِي ِْ َص َذا ا َِ ٜحس َ
ٔیث ََّ ٠ز َتي ِ ٔن
دبعارلنمح نب رشب دبعی ،زہب ،فبیہ ،رمعف نب ییحی ےس ا ک رفاتی اؿ اافلظ ےس رمفی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب زدی ریض اہلل
اعتٰیلہنعےنیلکیکانکںیماپینڈاالافراصػایکنیتولچؤںےسافر ہیھبرفامایہکحسمراسلےگےسےھچیپافرےھچیپےسلےگوک
ا کرمہبتایک۔
رافی  :دبعارلنمحنبرشبدبعی،زہب،فبیہ،رمعفنبییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
رطہقیفوضےکایبؿںیمدفرساابب

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 559

راوی  :ہارو ٧ب٠ ٦ىزوٓ ،ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،ابوـاہز ،اب ٦وہِ و١زو ب ٦حارث ،حباب ب ٦واَي ،وبساهَّلل ب ٦زیس،
واظ٠ ٢ازنی

ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َوأَبُو َّ
ارو ُ ٧بِ ُِ ٠َ ٦ىزُ ٕ
اٜفاصٔز ٔ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ٦
وٓ ح و َح َّسثَىٔي صَ ُ
َح َّسثَ َ٥ا َص ُ
ا َِ ٜحارٔ ٔ
َک أَُ َّ ٤ط َرأَی َر َُو َٟ
َّا ٧بِ ََ ٦واَ ٕٔي َح َّسثَ ُط أَ َّ ٧أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َو ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٦زیِسٔ بِ َٔ ٦و ٔ
ث أَ ََّ ٧حب َ
اظ ٕ ٢ا ِ١َ ٜازٔن ٔ َّی َی ِذ ُ ُ

َ
ِخی ثَ ََلثّا َو ََ ٠سحَ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝت َو َّؼأ ِ ََِ ١ؽ ََ ١ؾ ث ُ َِّ ٢
اَت َ ِ٥ث َ َْ ث ُ َََّ ٌ ٢س ََ ٞو ِج َض ُط ثَ ََلثّا َو َی َس ُظ ا ُِ ٜي ِ١ى َي ثَ ََلثّا َوالِ ُ ِ َ
ِ ٌَي ِْ ِٔ َِؽ َٔ ٞی ٔسظ ٔ َوٌ ََس َ ٞرٔ ِجَِ ٝيطٔ َحًَّي أَ ِن َٕاص َُ١ا َٔا َ ٟأَبُو َّ
اٜفاصٔز ٔ َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث
ب ٔ َزأِ َٔطٔ ب ٔ َ١ا ٕ
اہرفؿ نب رعمفػ ،اہرفؿ نب دیعس ایلی ،اوباطرہ ،انب فبہ رمعف نب احرث ،ةحب نب فاعس ،دبعاہلل نب زدی ،اعمص امزین ےس
رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک فوض رفامےت وہےئ داھکی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن یلک یک رھپ
انک اصػ ایک رھپ اےنپرہچے وک نیت ابر دوھای افرداںیئاہھت وک نیت ابر افرابںیئ وک نیت رمہبت افر اےنپ رس اک حسم اےسی اپین ےس ایک وج
اہوھتںےساچبوہاہناھتافراپؤںوکدوھایاہیںکتہکوخباصػایک۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،اہرفؿنبدیعسایلی،اوباطرہ،انبفبہرمعفنباحرث،ةحبنبفاعس،دبعاہللنبزدی،اعمصامزین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انکںیماپینڈاانلافرااجنتسءںیمڈولیھںاکاطؼرمہبتاامعتسؽرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
انکںیماپینڈاانلافرااجنتسءںیمڈولیھںاکاطؼرمہبتاامعتسؽرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 560

راوی ٔ :تبيہ بَ ٦ىيس ،و١زو ٤أس٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،اب ٦ويي٥ۂ ،تيبہَّ ،يا ،٧ابوز٤از اُعد ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و َي ِي ََ ٥ة َٔا َُٔ ٟت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ٧
َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َی ِب َُ ُٝبٔطٔ أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا ا َِ َت ِح ََ ١ز أَ َح ُس ُ٘ َِِ َِٝ ٢ي ِس َت ِحٔ١زِ و ٔ ِت ّزا
َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
َوإٔذَا َت َو َّؼأ َأَ َح ُس ُ٘ َِ ٔ َِٝ ٢ي ِح َى ِ ٞفٔی أَ ِن ّٔطٔ َّ ٠
اِ ث ُ ََّ ٔ ٜ ٢ي َِ ٥تثِْٔ
قبنیبہ نب دیعس ،رمعفاندق ،دمحم نبدبعاہلل نبریمن،انب ہنییع ،ہبیتق،ایفسؿ،اوبزاندارعج اوبرہریہ ےسرفاتیےہ ہک روسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ ااجنتس رکے وت اطؼ (ینعی ا ک نیت اپچن رمہبت) رکے افر بج مت ںیم ےس

وکیئفوضرکےسپاچےیہہکاےنپانکںیماپینڈاےلرھپاسوکاھجڑےینعیاصػرکے۔
رافی  :قبنیبہنبدیعس،رمعفاندق،دمحمنبدبعاہللنبریمن،انبہنییع،ہبیتق،ایفسؿ،اوبزاندارعجاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
انکںیماپینڈاانلافرااجنتسءںیمڈولیھںاکاطؼرمہبتاامعتسؽرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 561

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦ہ١ا٠ ،٣ى١ز ،ہ١ا ٣اب٥٠ ٦بہ ،ابوہزیزہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ بِ َُ ٦ص َّ١ا ٕ ٣أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسث َ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة

یث ٔ٥ِ ٠ضا و َٔاَ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ ظلَّی اهَّللُ َوَٝيطٔ وَ َّ ٢ٝإٔذَا َتو َّؼأ َ
َّ
َّ
َ
َک أَ َحاز ٔ َ َ َ َ
ِ َ َ َ َ
َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
ْخیِطٔ ٔ ٦ِ ٠ا ِ١َ ٜا ٔ
ِ ث ُ ََّ ٔ ٜ ٢ي َِ ٥تثِْٔ
أَ َح ُس ُ٘ َِِ َِٝ ٢ي ِست َ ِٔ ٥ص ِٖ ب ٔ ََ ٔ ٥ِ ١
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبامہؾ،رمعم،امہؾانبہبنم،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامای
ہکبجمتںیمےسوکیئصخشفوضرکےوتاےنپدفونںونھتنںوکاپینڈاؽرکاصػرکےرھپانکاھجڑے۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبامہؾ،رمعم،امہؾانبہبنم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
انکںیماپینڈاانلافرااجنتسءںیمڈولیھںاکاطؼرمہبتاامعتسؽرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 562

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہاب ،ابوازریس خوِلنی ،ابوہزیزہ

َ
ٔیس ا َِ ٜد ِو َِلن ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ ِزر َ
َح َّسث َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٦ِ ٠َ ٟت َو َّؼأ ََِِ ٝي ِست َ ِ٥ثِْٔ َو َ ٦ِ ٠ا َِ َت ِح ََ ١ز َِ ُِ ٝيوتٔزِ
ییحینبییحی،امکل،انباہشب،اوبادرسیوخالین،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایہکوج
صخشفوضرکےوتانکاصػرکےافروجااجنتسءرکےوتفہاطؼرمہبترکے۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،اوبادرسیوخالین،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
انکںیماپینڈاانلافرااجنتسءںیمڈولیھںاکاطؼرمہبتاامعتسؽرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 563

راوی َ :ىيس ب٥٠ ٦عور ،حسا ٧ب ٦ابزاہي ،٢یو٤س ب ٦یزیسِ ،حٝ٠ہ ب ٦یحيي ٢اب ٦وہِ ،یو٤س اب ٦شہاب ،ابوازریس
خوِلنی ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ اور حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َح َّسثَ َ٥ا َح َّسا ُ ٧بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا یُوُُ ٤س بِ َُ ٦یز ٔ َ
یس ح و َح َّسثَىٔي َ ِ
ٔیس ا َِ ٜد ِو َِلن ٔ ُّی أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َوأَبَا ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر َّٔی َي ُٕ َوِل َٔٔ ٧ا َٟ
َوصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو إ ٔ ِزر َ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
تجنی

دیعسنبوصنمر،اسحؿنباربامیہ،ویسننبسیدی،رحہلمنب مانبفبہ،ویسنانباہشب،اوبادرسیوخالین،رضحتاوبرہریہ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع دفونں یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح دحثی
رفاتیرکےتںی۔

تجنی
رافی  :دیعسنبوصنمر،اسحؿنباربامیہ،ویسننبسیدی،رحہلمنب مانبفبہ،ویسنانباہشب،اوبادرسیوخالین،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعافررضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
انکںیماپینڈاانلافرااجنتسءںیمڈولیھںاکاطؼرمہبتاامعتسؽرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 564

ويسي ب ٦ـٝحہ ،ابوہزیزہ
راوی  :بَّش ب ٦ح ٢ٙوبسی ،وبساٜىزیز ،اب ٦ہاز٠ ،ح١س ب ٦ابزاہيٰ ،٢

َّش بِ ُ ٦ا َِ ٜح َ ٢ٔ ٙا َِ ٜى ِبس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َي ِىىٔي َّ
اٜس َرا َو ِرز ٔ َّی َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ٜضاز ٔ َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ٦
َح َّسثَىٔي بٔ ِ ُ
اَت َِي َٕ َن أَ َح ُس ُ٘ ِ٥َ ٠َ ٦ِ ٠ٔ ٢ا ٔ٠طٔ ََِِ ٝي ِست َ ِ٥ثِْٔ ثَ ََل َث
و َٔيسي بِ ٔ ٦ـ َ َِ ٝح َة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا ِ

ت َِإ ٔ ََّّ ٧
َ٠زَّا ٕ
يت َول َی َخ َيا ٔشئ١طٔ
اَ ٧یب ٔ ُ
اٜص ِي َف َ

رشبنبمکحدبعی،دبعازعلسی،انباہد،دمحم نباربامیہٰ،یسیع نبہحلط،اوبرہریہ ےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفل ہفملس
ےن اراشد رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ دنین ےس دیبار وہ وت فہ نیت ابر انک اھجڑے ویکہکن اطیشؿ اس ےک ونھتنں ںیم رات سگارات
ےہ۔
رافی  :رشبنبمکحدبعی،دبعازعلسی،انباہد،دمحمنباربامیہٰ،یسیعنبہحلط،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
انکںیماپینڈاانلافرااجنتسءںیمڈولیھںاکاطؼرمہبتاامعتسؽرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 565

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي٠ ،٢ح١س ب ٦ابزاہي٠ ،٢ح١س ب ٦راِي ،اب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،ب ٦جزیخ ،ابوزبيْ ،جابز ب٦
وبساهَّلل

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َٔا َ ٟابِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔأَُ َّ ٤ط
اَ َت ِح ََ ١ز أَ َح ُس ُ٘ ُِ ِٝ َِ ٢يوت ٔ ِز
َََ ٔ١ي َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ِ
ااحسؼنباربامیہ،دمحمنباربامیہ،دمحمنبراعف،انبراعف،دبعارلزاؼ،نبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایبجمتںیمےسوکیئااجنتسءرکےوتاطؼرمہبترکے۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنباربامیہ،دمحمنبراعف،انبراعف،دبعارلزاؼ،نبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضںیمدفونںاپؤںوکاکلموطررپدوھےنےکفوجبےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
فوضںیمدفونںاپؤںوکاکلموطررپدوھےنےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 566

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،ابوـاہز ،اح١س ب ٦ويسي ،وبساهَّلل ب ٦وہِْ٠ ،خ٠ہ ب ٦بٙيَْ ،ا٠ ٢ٜولی شساز ،حَّضت
وائصہ ظسيٕہ

ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َوأَبُو َّ
ْخ ََ ٠ة بِ ٔ ٦ب ُ َٙيِْ ٕ َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َص ُ
اٜفاصٔز ٔ َوأَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦و َٔيسي َٔاُٜوا أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ِ ٠َ ٦
أَبٔيطٔ َو ََِ ٦اِ ٠َ ٢ٕ ٔ ٜول َی َش َّساز ٕ َٔا ََ ٟز َخُِ ٝت َول َی َوائٔصَ َة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِو َ ٣تُ ُوف ِّ َی ََ ِى ُس بِ ُ ٦أَب ٔی َو َّٔاػٕ
ِ ََس َخ ََ ٞو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ َِ َت َو َّؼأ َو ٔ َِ ٥س َصا َِ َٕاَِ ٜت َیا َو ِب َس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١أَ َِب ٔ َِ ا ُِ ٜو ُؼو َِ َِإٔنِّی ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ

اب ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٟویِ َْْ ِ ٔ ٜ ٞل ِو َٕ ٔ
اہرفؿنبدیعسایلی،اوباطرہ،ادمحنبیسیع،دبعاہللنبفبہ،رخمہمنبریکب،اسملومیلدشاد،رضحتاعدص دصہقیےکاپساؿےک
اھبیئدبعارلنمحنبایب رکبلےئافراؿےکاہںفوضایکوتدیسہریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایاےدبعارلنمحفوضوپراافر لمکوطررپ
رکف ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ےھت کشخ ازیویں ےک  ےئ لگ
ےسفلیینعیذعابےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،اوباطرہ،ادمحنبیسیع،دبعاہللنبفبہ،رخمہمنبریکب،اسملومیلدشاد،رضحتاعدص دصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضںیمدفونںاپؤںوکاکلموطررپدوھےنےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 567

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،حيوة٠ ،ح١س ب ٦وبساٜزح ،٦١ابووبساهَّلل شساز ب ٦ہاز ،حَّضت وائصہ ظسيٕہ رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َح ِي َوةُ أَ ِخب َ َْنٔی َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١أَ َّ ٧أَبَا َو ِب ٔس اهَّللٔ َِ ٠ول َی َش َّساز ٔبِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي َ ِ
َک َو َِ ٥ضا َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔ ٝطٔ
ا َِ ٜضاز ٔ َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٤ط َز َخ ََ ٞول َی َوائٔصَ َة ِ ََذ َ َ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویحة،دمحمنبدبعارلنمح،اوبدبعاہللدشادنباہد،رضحتاعدص دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسایسرطح
یکدحثیدفرسیدنسےسیھبرمفیےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویحة،دمحمنبدبعارلنمح،اوبدبعاہللدشادنباہد،رضحتاعدص دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضںیمدفونںاپؤںوکاکلموطررپدوھےنےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 568

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢ابی ٠ى ٦رٔاشي ،و١ز ب ٦یو٤س ،وْک٠ہ اب ٦و١ار ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزحَ ٦١ا٢ٜ
٠ولی ٠ہزی

ْٔک َُ ٠ة بِ َُ ٦و َّ١ا ٕر َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَبٔی
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢وأَبُو َِ ٠ى ٕ ٦اَّ ٜز َٔاش ُّٔي َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا وُ َ١زُ بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا و ِ ٔ
ِخ ِج ُت أََ٤ا َو َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُ٦
َ٘ثٔيْ ٕ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَ ِو َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١ح َّسثَىٔي ََاِ ٠َ ٢ْ ٔ ٜول َی ا ِِ ١َ ٜضز ٔ ِّی َٔا ََ َ ٟ

َک َو َِ ٥ضا َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠ٔ ٢َ ٝث َُ ٝط
أَبٔی بَ ِْکٕ فٔی َج ََ ٥ازة ٔ ََ ِى ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی َو َّٔاػٕ ِ َََ ١ز ِرَ٤ا َول َی بَ ٔ
اب ُح ِح َزة ٔ َوائٔصَ َة ِ ََذ َ َ

دمحمنباحمت،ایب نعمراق ی،رمع نبویسن،مرکہمانب امعر،ییحی نبایبریثک،اوبہملسنب دبعارلنمحاسملومیلرہمی ےسرفاتیےہ
ہک ںیم افر دبعارلنمح نب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دعس نب ایب فاقص ےک انجزے ںیم اج رےہ ےھت مہ رجحہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل
اہنعےکدرفازےےکاپسےسسگرےوترضحتدبعارلنمحےنرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہ
فملسیکایسرطحیکدحثیرفاتییک۔
رافی  :دمحمنباحمت،ایبنعمراق ی،رمعنبویسن،مرکہمانبامعر،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمحاسملومیلرہمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضںیمدفونںاپؤںوکاکلموطررپدوھےنےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 569

راوی ١َٝ :ہ ب ٦شبيِ ،حس ٦ب٠ ٦ح١س ب ٦اوينِٝ ،يح ،نىي ٢ب ٦وبساهَّللَ ،ا٠ ٢ٜولی شساز ب ٦ہاز ،حَّضت وائصہ

ظسيٕہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَىٔي ََُ ١ََ ٝة بِ َُ ٦شبٔيِٕ َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ ُ ٦أَ ِوي َ َن َح َّسثَ َ٥ا َُِِ ٝي ْح َح َّسثَىٔي نُ َى ِي ُ ٢بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ََِ ٦اِ ٠َ ٢ٕ ٔ ٜول َی َش َّساز ٔبِ ٔ٦
َک َو َِ ٥ضا َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
ا َِ ٜضاز ٔ َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت أََ٤ا ََ ٠ي َوائٔصَ َة َرِض َٔي اهَّللُ َو َِ ٥ضا ِ ََذ َ َ
فلی
ہملسنببیبش،نسحنبدمحمنبانیع ،چ،میعننبدبعاہلل،اسملومیلدشادنباہد،رضحتاعدص دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسیبن
رکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسیدحثیدفرسیدنسےسیھبوقنمؽےہ۔
فلی
رافی  :ہملس نب بیبش ،نسح نب دمحم نب انیع ،چ ،میعن نب دبعاہلل ،اسمل ومیل دشاد نب اہد ،رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضںیمدفونںاپؤںوکاکلموطررپدوھےنےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 570

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیز ،اَحٖ٥٠ ،عور ،ہَل ٟب ٦يسآ ،ابویحٌي وبساهَّلل ب ٦و١زو

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦ص ََٔل ٔ ٟبِ ٔ ٦ي ٔ َس ٕ
آ َو ِ ٦أَبٔی َی ِحٌَي َو ِ٦
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
یٖ
اْٜط ٔ
َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو َٔا ََ ٟر َج ِى َ٥ا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َّٙ ٠َ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝة إلٔ َی ا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ َحًَّي إٔذَا ُ٘ َّ٥ا ب ٔ َ١ا ِٕ ب ٔ َّ ٔ

اَِ ٟاَ ِ ٤ت َض ِي َ٥ا إَِٔ ٜيض ٔ َِ ٢وأَ ِو َٕاب ُ ُض َِ ٢تُٝو ُح  ٢َِ ٜیَ ََّ ١س َضا ا ِ١َ ٜا ُِ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َت َى َّح َِ َٔ ٞو ْ ٣و ٔ َِ ٥س ا َِ ٜى ِ ٔ
َّص َِ َت َو َّؼئُوا َوص ُِ ٢و ٔ َح ْ
اب ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ أَ َِب ٔ ٍُوا ا ُِ ٜو ُؼو َِ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝویِ َْْ ِ ٔ ٜ ٞل ِو َٕ ٔ

زریہنبرحب،رجری،ااحسؼ،وصنمر،الہؽنباسیػ،اوبییحیدبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےکاسھت ہکم ےسدمہنییک رطػولےٹ بج مہ راہتس ںیموموجد ا ک اپین رپ ےچنہپ وتولوگں ےن رصعیک امنز ےکفتق دلجیفوض ایک
افرفہدلجابز ےھتمہ بج ےچنہپوتاؿیکازیایںکمچریہںیھت اؿوکاپینےنوھچاکت ہناھتوتروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےن

اراشدرفامایازیویںےک ےئلگےسرخایبافرذعابےہایھچرطحوپرافوضایکرکف۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،اقحس،وصنمر،الہؽنباسیػ،اوبییحیدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضںیمدفونںاپؤںوکاکلموطررپدوھےنےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 571

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘ييَّ ،يا ٧اب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ٥٠ ،عور

ا ٧ح و َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِِ َُّ ٦ي َ
َف َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ٔ َلَکص َُ١ا َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوَِ ٜي َس فٔی َحسٔیثٔ ُش ِى َب َة أَ َِب ٔ ٍُوا ا ُِ ٜو ُؼو َِ َوفٔی َحسٔیثٔطٔ َو ِ ٦أَبٔی
َج ِى َ ٕ

َ
ُع ٔد
َی ِحٌَي الِ ِ َ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک ،ایفسؿانبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمر ہدحثیا کدفرسیدنسےکاسھت یھبرمفیےہ
نکیلاسںیمفوض لمکرکفہن ہوقنمؽںیہنےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿانبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضںیمدفونںاپؤںوکاکلموطررپدوھےنےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 572

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،ابوکا ٞ٠جحسری ،ابوووا٤ہ ،ابوکا ،ٞ٠ابوبَّش ،یوَْ ب٠ ٦اہک ،وبساهَّلل ب ٦و١زو

َّش َو ِ٦
َفو َر َوأَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦أَبٔی َو َواَ َ ٤ة َٔا َ ٟأَبُو کَا َٔ ٕٞ ٠ح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو ِ ٦أَبٔی بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
اَفَ٤ا ُظ َِأ َ ِز َر َ٘ َ٥ا َو َٔ ِس
ْ َو َّ٥ا أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ََ َ ٕ
ْ بِ ٔ٠َ ٦اصَ َ
ک َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو َٔا ََ ٟت َد ََّ ٝ
یُو َُ َ
َف ََ َ ِ

اب ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ
َّض ِت َظ ََلةُ ا َِ ٜى ِ ٔ
َّص َِ َح َى ِ٥َ ٝا َ ١ِ َ ٤سحُ َول َی أَ ِر ُج٥َ ٔ ٝا َِ َ٥ا َزی َویِ َْْ ِ ٔ ٜ ٞل ِو َٕ ٔ
َح َ َ

ابیشؿ نب رففخ ،اوباکلم یججڈری ،اوبوعاہن ،اوباکلم ،اوبرشب ،ویفس نب امکہ ،دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک ا ک رفس ںیم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسمہےسےھچیپرہ ےئگسپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن بجمہوکاپایافررصعیکامنزاکفتقلایگ
اھت مہ اےنپ اےنپ اپؤں رپ حسم رکےن ےگل وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اب لفاز دنلب اراشد رفامای ازیویں ےک  ےئ لگ ےس فلی
ذعابےہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،اوباکلم یججڈری،اوبوعاہن،اوباکلم،اوبرشب،ویفسنبامکہ،دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضںیمدفونںاپؤںوکاکلموطررپدوھےنےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 573

راوی  :وبساٜزح ٦١بََ ٦ل ٣ج١هی ،ربيي اب٠ ٦س٠ ،٢ٝح١س ،اب ٦زیاز ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ََُّ ََ ٦لٕ ٣ا ُِ ٜح َ١ه ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا اَّ ٜزبٔي ُي َي ِىىٔي ابِ َِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َوص َُو ابِ ُ ٦زٔیَاز ٕ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي
اب ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝرأَی َر ُج َّل َ ٢َِ ٜي ٍِ ٔس َِ ٞؤٕب َ ِيطٔ َِ َٕا ََ ٟویِ َْْ ِ ٔ ٜ ٞل ِو َٕ ٔ
دبعارلنمحنبالسؾ یحمج،رعیبانبملسم،دمحم،انبزاید،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنداھکیہک
ا کلدیمےناینپازییوکںیہندوھایوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایازیویںےک ےئمنہجےسذعابےہ۔

رافی  :دبعارلنمحنبالسؾیحمج،رعیبانبملسم،دمحم،انبزاید،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضںیمدفونںاپؤںوکاکلموطررپدوھےنےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 574

راوی ٔ :تيبہ ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،و٘يي ،شىبہ٠ ،ح١س ب ٦زیاز ،ابوہزیزہ

َکیِِٕ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦زٔ َیاز ٕ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٤ط
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ

ُو ٦ِ ٠ٔ ٧ا ِِ ١َ ٜف َض َزة ٔ َِ َٕا َ ٟأَ َِب ٔ ٍُوا ا ُِ ٜو ُؼو َِ َِإٔنِّی ََِ ٔ١ى ُت أَبَا ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٟویِ ْٞ
َرأَی َٔ ِو ّ٠ا َی َت َو َّؼئ َ
يِ ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ
َِ ٜٝٔى َزأ ٔ ٔ
ہبیتق،اوبرکب نبایب ہبیش،اوبرکبی،فعیک،ہبعش،دمحمنبزاید،اوبرہریہ ےسرفاتیےہہک اوہنںےنضعبولوگںوک داھکیوجربنت
ےسفوضرکرےہےھتوتلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےناؿےسرفامایہکفوض وپرارکفویکہکنںیمےناوبااقلمسےسانسلپیلص اہلل
ہیلعفل ہفملسرفامےتےھتازیویںےک ےئمنہجےسذعابےہ۔
رافی  :ہبیتق،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،فعیک،ہبعش،دمحمنبزاید،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضںیمدفونںاپؤںوکاکلموطررپدوھےنےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 575

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیزَ ،ہي ،ٞابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝویِ ْٞ
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
اب ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ
َْ ِ ٔ ٜل ِو َٕ ٔ
زریہ نب رحب ،رجری ،لیہس ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای
ازیویںےک ےئمنہجےسفلیینعیذعابےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،لیہس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعضاءےکامتؾازجاوکوپرادوھےنےکفوجبےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
اعضاءےکامتؾازجاوکوپرادوھےنےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 576

راوی ١َٝ :ہ ب ٦شبيِ ،حس ٦ب٠ ٦ح١س ب ٦اوين٠ ،ىٕ ،ٞابوزبيْ ،جابز ،حَّضت و١ز ب ٦خفاب رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي ََُ ١ََ ٝة بِ َُ ٦شبٔيِٕ َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦أَ ِوي َ َن َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ىٕ ٔ َْ ٞو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕأَ ِخب َ َْنٔی ُو َ١زُ بِ ُ٦
َ
َّص ُظ أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َِ ٟار ٔج ِي َِأ َ ِح ٔس ِ٦
اب أَ ََّ ٧ر ُج َّل َت َو َّؼأ َ ََِّ َ َْ َک َِ ٠و ٔؼ َي ُل ُ ٕ
ا َِ ٜد َّف ٔ
َف َول َی َٔ َس ٔ٠طٔ َِأبِ َ َ

َف َج َي ث ُ ََّ ٢ظلَّی
ُو ُؼوئ َ َ
ک ََ

ہملسنببیبش،نسحنبدمحمنبانیع،لقعم،اوبزریب،اجرب،رضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکا کلدیم
ےنفوضایکافرا سےکاپؤںرپا کاننخےکرباربہگجکشخرہیئگیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےناسوکداھکیوتاراشدرفامایہک
فاسپاجؤسپاانپفوضایھچرطحرکفسپفہولٹایگرھپامنزڑپ ی۔

رافی  :ہملسنببیبش،نسحنبدمحمنبانیع،لقعم،اوبزریب،اجرب،رضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضےکاپینےکاسھتانگوہںےکےنلکنےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
فوضےکاپینےکاسھتانگوہںےکےنلکنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 577

راوی َ :ویس بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،ابوـاہز ،وبساهَّلل ب ٦وہِ٠ ،اٜک ب ٦ا٤سَ ،ہي ٞب ٦ابی ظاٜح ،ابوہزیزہ

اٜفاصٔز ٔ َو َّ
َح َّسثَ َ٥ا َُ َویِ ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س ح و َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ٦
إَٔ َ ٤س َو َِ َُ ٦ض ِي ٔ ٞبِ ٔ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا َت َو َّؼأ َا َِ ٜى ِب ُس ا ِِ ١ُ ٜس٢ُ ٔ ٝ

ِ َِإٔذَا ٌ ََس َٞ
ْط ا ِ١َ ٜا ٔ
ِخ َد َٔ ٦ِ ٠و ِجضٔطٔ ک ُ َُّ ٞخ ٔفيئَ ٕة َ٤مَ َز إَِٔ ٜي َضا بٔ َى ِي َِ ٥يطٔ ََ ٠ي ا ِ١َ ٜا ٔ
ِ أَ ِو ََ ٠ي ٔ ٔ
آِخ َٔ ِ ٔ
أَ ِو ا ِِ ١ُ ٜؤ َٔ ٍَ َِ ٦ُ ٠س ََ ٞو ِج َض ُط َ َ
ِخ َج ِت ک ُ ُّٞ
ْط ا ِ١َ ٜا ٔ
ا ٧بَ َفصَ ِت َضا َی َسا ُظ ََ ٠ي ا ِ١َ ٜا ٔ
ِ أَ ِو ََ ٠ي ٔ ٔ
ِخ َد َٔ ٦ِ ٠ی َسیِطٔ ک ُ َُّ ٞخ ٔفي َئ ٕة ک َ َ
آِخ َٔ ِ ٔ
ِ َِإٔذَا ٌ ََس َ ٞرٔ ِجَِ ٝيطٔ َ َ
َی َسیِطٔ َ َ
ْط ا ِ١ٜا ٔ َّ
ُوب
َخ ٔفي َئ ٕة َ٠صَ ِت َضا رٔ ِج ََل ُظ ََ ٠ي ا ِ١َ ٜا ٔ
ْخ َد َنٕ ٔ ًّيا ٔ ٦ِ ٠اٜذُّ ٔ ٤
ِ أَ ِو ََ ٠ي ٔ ٔ
ِ َحًي َی ِ ُ
آِخ َٔ ِ ٔ َ

وسدینبدیعس،امکلنباسن،اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،امکلنباسن،لیہسنبایباصحل،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک بج دنبہ ناملسؿ ای ومنم فوض رکات ےہ افر اےنپ رہچے وک دوھات ےہ وت اس ےک رہچے
ےس فہ امتؾ انگہ ڑھج اجےت ںی وج اس ےن لوھکنں ےس ےئک اپین ےک اسھت ای اپین ےک لرخی رطقے ےک اسھت ،بج فہ اےنپ دفونں
اہھت دوھات ےہ وت اس ےک اہوھتں ےک انگہ وج اوہنں ےن یسک زیچ وک ڑکپ رک ےئک ڑھج اجےت ںی اپین ےک اسھت ای اپین ےک لرخی رطقے
ےک اسھت ،بج فہ اےنپ اپؤں وک دوھات ےہ وت اپؤں پ  انگوہں یک رطػ لچ رک ےئگ فہ امتؾ انگہ اپین ےک اسھت ای اپین ےک لرخی
رطقےےکاسھتلکناجےتںیاہیںکتہکفہانگوہںےساپکفاصػوہرکاتلکنےہ۔
رافی  :وسدینبدیعس،امکلنباسن،اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،امکلنباسن،لیہسنبایباصحل،اوبرہریہ

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

ابب  :فوضاکایبؿ
فوضےکاپینےکاسھتانگوہںےکےنلکنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 578

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ى١ز ب ٦ربعی ٔيسي ،ابوہصا٠ ٣دزومی ،وبساٜواحس ،اب ٦زیاز ،وث١ا ٧ب ٦حٙي٠ ،٢ح١س بٙ٥٠ ٦سر،
ح١زا ،٧وث١ا ٧ب ٦وّا٧

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِ ٠َ ٦ى َ١ز ٔبِ ٔ ٦رٔبِع ٔ ٕٓی ا ِِ َٕ ٜي ٔس ُّي َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص ٔصَ ا ٕ ٣ا ِِ ١َ ٜدزُوم ٔ ُّی َو َِ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜواح ٔ ٔس َوص َُو ابِ ُ ٦زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ٦
أَ ٧ا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٦ِ ٠َ ٢َ ٝ
ا ٧بِ َٔ ٦و َّّ َ
اَ ٧و ِ ٦وُ ِث ََ ١
َحٕٔ ٙيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا ِٔ َٙ ٥ِ ١ُ ٜسرٔ َو ِ ٦حُ َِ ١ز َ

َ َ
َّ
ْخ َد َٔ ٦ِ ٠ت ِحتٔ أَلِ َّارٔظ ٔ
ِخ َج ِت َخ َفا َیا ُظ َٔ ٦ِ ٠ج َس ٔسظ ٔ َحًي َت ِ ُ
َت َو َّؼأ َِأ ِح َس َ ٦ا ُِ ٜو ُؼو َِ َ َ

دمحم نب رمعم نب ر یع یسیق ،اوباشہؾ زخمفیم ،دبعاولادح ،انب زاید،امثعؿ نب میکح ،دمحم نب دکنمر،رمحاؿ ،امثعؿ نب افعؿ ےس رفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایسجصخشےنایھچرطحوپرا وپرافوضایکوتاسےکامتؾدبؿےکانگہڑھج
اجےتںیاہیںکتہکانونخںےکےچینےسیھبانگہلکناجےتںی۔
رافی  :دمحمنبرمعمنبر یعیسیق،اوباشہؾزخمفیم،دبعاولادح،انبزاید،امثعؿنبمیکح،دمحمنبدکنمر،رمحاؿ،امثعؿنبافعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعضاءفوضےکاکمچےناکابملرکانافرفوضںیمرقمرہدحےسزایدہدوھےنےکاابحتسب...
ابب  :فوضاکایبؿ
اعضاءفوضےکاکمچےناکابملرکانافرفوضںیمرقمرہدحےسزایدہدوھےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 579

راوی  :ابوَکیِ٠ ،ح١س ب ٦وَلءٔ ،اَ ٢ب ٦زَکیا ب ٦زی٥ار ،وبس ب ٦ح١يس ،خاٜس ب٠ ٦دٝسََٝ ،مي ٧ب ٦بَل ٟو١ارہ ب٦
ٌزیہ انعاری نىي ٢ب ٦وبساهَّلل ٠ح١ز

َکیَّا َِ بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َخاُ ٔ ٜس بِ ُِ ٠َ ٦د َٕ ٝس
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
ِ َوا َِٕ ٜا َٔ ُ ٢بِ َُ ٦ز َ ٔ
َح َّسثَىٔي أَبُو ُ َ

َوَََ َٝ ٦مي َ ٧ب ٦ب ٔ ََل ٕ ٟح َّسثَىٔي وَُ ١ارةُ بٌَ ٦زٔیَّ َة الِ َ ِنعارٔی َو ٦نُىي ٔ ٢بَ ٦وبسٔ اهَّللٔ ا ِ١ٜحٔ١ز ٔ َٔاَ ٟرأَی ُت أَبا صُزیز َة ی َتو َّؼأ ُ
َ
َ ِ ُ
ُ ِ
ِ ُ ِ ِٔ
َ ُّ ِ َ ِ ِ ٔ ِ
َ ِ َ ََِ َ َ
َ
َّ
َّ
َش ًَ فٔی ا َِ ٜى ُؽسٔ ث ُ َّ٢
َسی َحًي أَ ِ َ
َِ ٍَ َس ََ ٞو ِج َض ُط َِأ َِ َب ََ ا ُِ ٜو ُؼو َِ ث ُ َََّ ٌ ٢س ََ ٞی َس ُظ ا ُِ ٜي ِ١ى َي َحًي أَ ِ َ
َش ًَ فٔی ا َِ ٜى ُؽ ٔس ث ُ ََّ ٢ی َس ُظ ا ُِ ٜي َِ
َّ
َّ
َش ًَ فٔی َّ
َش ًَ فٔی َّ
اٜسا ٔٗ ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟصَ ََ ٙذا
َسی َحًي أَ ِ َ
ََ ٠سحَ َرأِ ََطُ ث ُ َََّ ٌ ٢س َ ٞرٔ ِج َُ ٝط ا ُِ ٜي ِ١ى َي َحًي أَ ِ َ
اٜسا ٔٗ ث ُ َََّ ٌ ٢س َ ٞرٔ ِج َُ ٝط ا ُِ ٜي ِ َ
وَ ٧ی ِو َ٣
َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ َت َو َّؼأ ُ َو َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَْمُتْن ا ُِّ ٍُ ٜز ا َِ ١ُ ٜح َّحَ ُٝ
ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ ٔ ٦ِ ٠إ ٔ َِ َبا ُٔ ا ُِ ٜو ُؼو ٔ
ِ ِ ََ ٦ِ ١ا َِ َت َفا ًَ ُٔ ِٝ َِ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ي ٔف َِّ ُ ٞ
َغ َت ُط َو َت ِححٔي َٝطُ

اوبرکبی ،دمحم نب العء ،اقمس نب زرکای نب دانیر ،دبع نب دیمح ،اخدل نب دلخم ،امیلسؿ نب البؽ امعرہ نب زغ ہ ااصنری میعن نب دبعاہلل
م
جیمردےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعوکفوضرفامےتوہےئداھکیسپاوہنںےناانپرہچہدوھایوتاسوک
وپراوپرادوھایرھپاوہنںےناانپداایںاہھتدوھایاہیںکتہک ابزفاکا کہصحدوھڈاالرھپابایںاہھتیھبابزفکتدوھایرھپاےنپرساک
حسمایکرھپداایںاپؤںڈنپیلکتدوھایرھپابایںاپؤںڈنپیلکتدوھایرھپرفامایںیمےنایسرطحروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوک
فوض رکےت وہےئ داھکی افر اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای وپرا افر اکلم فوض رکےن یک فہج ےس مت ولگ
ایقتم ےک دؿ رفنش اشیپین افر اہھت اپؤں فاےل وہ رک اوھٹ ےگ سپ مت ںیم ےس وج اطتق راتھک ےہ وت فہ اینپ اشیپین افر اہھت اپؤں یک
ونراتینوکابملافرزایدہرکے۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،اقمس نبزرکاینبدانیر ،دبعنبدیمح،اخدلنبدلخم ،امیلسؿنبالبؽامعرہنبزغ ہااصنریمیعننب
م
دبعاہلل جیمرد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ

اعضاءفوضےکاکمچےناکابملرکانافرفوضںیمرقمرہدحےسزایدہدوھےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 580

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارثَ ،ىيس ب ٦ابی ہَل ،ٟنىي ٢ب ٦وبساهَّلل

ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَىٔي ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو ََِ ٦ىٔيسٔ بِ ٔ ٦أَبٔی ص ََٔل َٕ ٟو ِ ٦نُ َى ِي ٔ ٢بِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي صَ ُ
َو ِب ٔس اهَّللٔ أَُ َّ ٤ط َرأَی أَبَا ص َُزیِ َز َة یَ َت َو َّؼأ ُ َِ ٍَ َس ََ ٞو ِج َض ُط َویَ َسیِطٔ َحًَّي کَا َز یَ ِب َُ ُٝا َِٔ ٙ٥ِ ١َ ٜبي ِ ٔن ث ُ َََّ ٌ ٢س َ ٞرٔ ِجَِ ٝيطٔ َحًَّي َر َِ َي إلٔ َی َّ
اٜسا َٔي ِ ٔن

ِ
َغا َُ ٠ح َّحٔٝي َن ٔ ٦ِ ٠أَثَز ٔا ُِ ٜو ُؼو ٔ
ث ُ ََّٔ ٢ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإ ٔ َّ ٧أ ُ ًَّٔ٠ي َیأِتُ َ
وَ ٧ی ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة ُ ًّ
َغ َت ُط ََِِ ٝيّ َِى ِٞ
ِ ََ ٦ِ ١ا َِ َت َفا ًَ ٔ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠أَ ِ ٧یُ ٔفي ََّ ُ ٞ
اہ رفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعفنباحرث،دیعسنبایبالہؽ،میعننبدبعاہللےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتاوبرہریہوک
فوض رکےت وہےئ داھکی اوہنں ےن اےنپ رہچہ افر اہوھتں وک دوھای اہیں کت رقبی اھت ہک فہ اےنپ دنکوھں وک یھب دوھ ڈاںیل ےگ رھپ
اوہنںےناےنپاپؤںوک دوھایاہیںکتہکڈنپویلںکتچنہپےئگرھپےنہکےگلہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرفامےت
وہےئانسہکریمیاتمےکولگایقتمےکدؿدکمچاررہچہافررفنشاہھتاپؤںفاےلوہرکلںیئےگفوضےکارثیکفہجےسذہلا
متںیمےسوجاسکمچافررفک یوکابملرکاتکسوہوتاسوکزایدہابملرکے۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعفنباحرث،دیعسنبایبالہؽ،میعننبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
اعضاءفوضےکاکمچےناکابملرکانافرفوضںیمرقمرہدحےسزایدہدوھےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 581

راوی َ :ویس بَ ٦ىيس ،اب ٦ابی و١ز٠ ،زوا ،٧اب ٦ابی و١ز ،ابو٠اٜک اشحعیَ ،ىس ب ٦ـارٗ ،ابوحاز ،٣ابوہزیزہ رِضي اهَّلل

تىا ٰلی و٥ہ

ا ٧ا َِّ ٜزَار ِّٔی َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ز َوا َُ ٧و ِ ٦أَبٔی َ٠إ ٔ ٜک
َح َّسثَ َ٥ا َُ َویِ ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َجٔ١ي ّىا َو ِِ ٠َ ٦ز َو َ

الِ َ ِش َحع ٔ ِّی ََ ِىسٔ بِ ٔ ٦ـَارٔ ٕٗ َو ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ح ِوِضٔي أَ ِب َى ُس ٔ ٦ِ ٠أَیِ ََ ٝة
اؼا َّٔ ٦ِ ٠
اٜث ِٔ ٝخ َوأَ ِحل َی ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜى َس ٔ ٞب ٔ َّ
اس َو ُِ ٥ط
َٔ ٦ِ ٠و َس ُٕ َٜ ٧ض َو أَ َش ُّس بَ َي ّ
اٜٝب َ ٔن َو َْلَ ٔ ٤ي ُت ُط أَ ِ٘ثَُْ َٔ ٦ِ ٠و َسز ٔاُ ٥ُّ ٜحوَ ٔ ٣وإنِّٔی َلَ ُظ ُّس اَ ٥َّ ٜ
س َو َِ ٦ح ِو ٔؼطٔ َٔاُٜوا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َت ِىز ٔ ُِ َ٥ا یَ ِو َ٠ئ ٔ ٕذ َٔا ََ ٟن َى َِ ٢لََٔ َ ٢ِ ُٙمي َِ ٜي َس ِت ٔلَ َح ٕس ٔ ٦ِ ٠الِ ُ َ٢ٔ ٠
َ٘ َ١ا َي ُع ُّس اَّ ٜز ُج ُ
 ٞإٔب ٔ َ ٞا٥َّ ٜا ٔ
ِ
َغا َُ ٠ح َّحٔٝي َن ٔ ٦ِ ٠أَثَز ٔا ُِ ٜو ُؼو ٔ
َتز ٔ ُز َ
وَ ٧ول َ َّی ُ ًّ

وسدینبدیعس،انبایبرمع،رمفاؿ،انبایبرمع ،اوبامکلایعجش،دعسنباطرؼ،اوباحزؾ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایہک ریماوحضاقمؾدعؿےسےلرکاہلیکت ےکافہلصےس یھبزایدہوہاگافر
اساکاپینربػےسزایدہدیفسدہش ےلدفدھےسزایدہاھٹیم وہاگاسےکربک ںںیکدعتاد اتسرفںےسزایدہوہیگافرںیماسوحض
ےسدفرسیاتمےکولوگںوکاسرطحرفوکںاگسجرطحوکیئلدیماےنپوحضےسدفرسےےکاف ںوںوکاپینےنیپےسرفاتک
ےہ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس دؿ ںیمہ
ناچہؿںیلےگرفامایاہںاہمترے ےئااسیاشنؿوہاگوجابیقاوتمںںیمےسیسکےک ےئہنوہاگمتریمےاسےنملؤےگاساحؽںیم
ہکفوضےکارثیکفہجےس(اہمترےرہچے،اہھتافراپؤں)رفنشافردکمچاروہںےگ۔
رافی  :وسدینبدیعس،انبایبرمع،رمفاؿ،انبایبرمع،اوبامکلایعجش،دعسنباطرؼ،اوباحزؾ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
اعضاءفوضےکاکمچےناکابملرکانافرفوضںیمرقمرہدحےسزایدہدوھےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 582

راوی  :ابوَکیِ ،واظ ٞب ٦وبساِلولی ،واظ ،ٞابِ ٦ؽي ،ٞابو٠اٜک اشحعی ،ابوحاز ،٣ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

 ٞبِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َو َّ
اظ َٕ َٔ ٞاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔی َ٠إ ٔ ٜک الِ َ ِش َحع ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َحازٕٔ ٣
اُِ ّٜٝن َ ٔ ٜو ٔ
َکیِِٕ َو َو ٔ
اظ ُ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
ٞ
اس َو ُِ ٥ط َ٘ َ١ا َی ُذو ُز اَّ ٜز ُج ُ
َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝتز ٔ ُز َول َ َّی أ ُ ًَّٔ٠ي ا َِ ٜح ِو َؿ َوأََ٤ا أَذُو ُز اَ ٥َّ ٜ
َغا َُ ٠ح َّحٔٝي َن ٔ٦ِ ٠
إٔب ٔ َ ٞاَّ ٜز ُج َٔ ٞو ِ ٦إٔبٔٔٝطٔ َٔاُٜوا یَا ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ أَ َت ِىز ٔ ُِ َ٥ا َٔا ََ ٟن َى َِ ٢لََٔ َ ٢ِ ُٙمي َِ ٜي َس ِت ٔلَ َح ٕس ٌَي ِْ ٔ ُ٘ َِ ٢تزٔزُ َ
وَ ٧ول َ َّی ُ ًّ

َک ِ ََي ُٕو َُ ٟو َص ِٞ
وَِ ٧أَُٔو ُ ٟیَا َر ِّب َص ُؤ َِل ٔ
آثَارٔ ا ُِ ٜو ُؼو ٔ
ِ َو َُ ٜي َع َّس ََّ ٧وىِّي ـَائ ٔ َّ ْة َََٔ ِ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ل َي ٔعَ ُٝ
ِ ٔ ٦ِ ٠أَ ِظ َحابٔی َِ ُيحٔيبُىٔي َْ ٝ٠
َت ِسرٔی َ٠ا أَ ِح َسثُوا َب ِى َس َک
اوبرکبی،فالصنبدبعاالیلع،فالص،انبلیضف،اوبامکلایعجش،اوباحزؾ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامایہک ریمی اتم ےک ولگ ریمے اپس وحض رپ لںیئ ےگ افر ںیم اس ےسولوگں وک اس
رطح دفررکفں ےگ سج رطح وکیئ لدیم دفرسےلدیم ےک اف ںوں وک دفر رکات ےہ احصہبرکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض یک
اےاہللےکیبنلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسمہوکناچہؿ ںیل ےگرفامایاہںاہمترے  ےئ ا کایسی العتمفاشنینوہیگوجاہمترے
العفہ یسک ےک  ےئ ہن وہیگ مت سج فتق ریمے اپس لؤ ےگ وت فوض ےک لاثر یک فہج ےس اہمترے رہچے اہھت افر اپؤں دکمچار افر
رفنشوہںےگافرمتںیمےسا کامجتعوکریمےاپسلےنےسرفاکاجےئاگفہریمےکتہنچنہپںیکسےگوتںیموہکںاگاے
ریمےرب ہریمیاتمںیمےسںیا کرفہتشےھجموجابدےاگہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکولعمؾیھبےہہکلپیلص
اہللہیلعفل ہفملسےکدعباوہنںےندنیںیمایکایکیئنابںیت(دباعت)اکنؽیلںیھت۔
رافی  :اوبرکبی،فالصنبدبعاالیلع،فالص،انبلیضف،اوبامکلایعجش،اوباحزؾ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
اعضاءفوضےکاکمچےناکابملرکانافرفوضںیمرقمرہدحےسزایدہدوھےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 583

راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،ولی ب٠ ٦سہزَ ،ىس ب ٦ـارٗ ،ربعی بِ ٦خاط ،حذيّہ

ط َو ُِ ٦ح َذ ِي َّ َة َٔا ََٔ ٟا َٟ
ِحا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا ُو ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َو ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦ـَارٔ ٕٗ َو ِ ٦رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٦
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ ََّ ٧ح ِوِضٔي َلَبِ َى ُس ٔ ٦ِ ٠أَیِ ََ ٝة َٔ ٦ِ ٠و َس َٕ ٧و َّأ ٜذی َن ِّ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔإنِّٔی َلَذُو ُز َو ُِ ٥ط اِّ ٜز َجا َ١َ َ٘ ٟا

َغا َُ ٠ح َّحٔٝي َن ٔ ٦ِ ٠آثَارٔ
یَ ُذوزُ اَّ ٜز ُج ُ
ِ ٞاْلٔب ٔ َ ٞا ٍَِ ٜز ٔ َیب َة َو َِ ٦ح ِو ٔؼطٔ َٔاُٜوا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َو َت ِىز ٔ ُِ َ٥ا َٔا ََ ٟن َى َِ ٢تزٔزُ َ
وَ ٧ول َ َّی ُ ًّ

ِ َِ ٜي َس ِت ٔلَ َح ٕس ٌَي ِْ ٔ ُ٘ ِ٢
ا ُِ ٜو ُؼو ٔ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،دعس نب اطرؼ ،ر یع نب رخاش ،ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
اراشد رفامای ریما وحض اقمؾ دعؿ ےس ےل رک اہلی ےک افہلص ےس یھب زایدہ ڑبا وہاگ افر اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم
ریمی اجؿ ےہ ںیم اس وحض ےس ولوگں وک اس رطح دفر رکفں اگ سج رطح وکیئ لدیم ایبنج اف ںوں وک اےنپ وحض ےس دفر رکات
ےہاحصہبرکاؾےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسمہوکناچہؿںیلےگرفامایاہںمتریمے
اپس کمچ دار رفنش رہچے افر اہھت اپؤں فاےل وہ رک لؤ ےگ فوض ےک لاثر یک فہج ےس افر  ہ العتم اہمترے العفہ یسک ںیم ہن وہ
یگ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دعسنباطرؼ،ر یعنبرخاش،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
اعضاءفوضےکاکمچےناکابملرکانافرفوضںیمرقمرہدحےسزایدہدوھےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 584

راوی  :یحٌي ب ٦ایوبَ ،سیخ ب ٦یو٤سٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ولی ب ٦ححز ،اَ١ىي ٞب ٦جىَف ،اب ٦ایوب ،وَلء ،ابوہزیزہ رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف َٔا َ ٟابِ ُ٦
َسیِ ُخ بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
وب َو ُ َ
 ٞأَ ِخب َ َْنٔی ا َِ ٜى ََل ُِ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَتَی ا ِِٕ ١َ ٜب ُ َْ َة َِ َٕا َٟ
وب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
أَ ُّی َ

َّ
ک َیا
وَ ٧وز ٔ ِز ُت أََّ٤ا َٔ ِس َرأَیِ َ٥ا إ ٔ ِخ َوا٥َ َ ٤ا َٔاُٜوا أَ َوَِ ٜس َ٥ا إ ٔ ِخ َواَ َ ٤
اٜس ََل َُ ٣وَِ ٝيَ ٢ِ ُٙز َار َٔ ِوِ ٠ُ ٕ ٣ؤ ٔٔ٥٠ي َن َوإَّٔ٤ا إ ٔ َِ ٧شا َِ اهَّللُ بَِٔ ٢ِ ُٙلح ٔ ُٕ َ
َرَو ٟاهَّللٔ َٔا ٟأَْمُتْن أَظحابی وإ ٔ ِخوا٥َ ُ ٤ا َّأ ٜذ َ ِ
ْ َت ِىز ٔ ُٓ ََ ٢َِ ٜ ٦ِ ٠یأ ِ ٔ
ت َب ِى ُس ٔ ٦ِ ٠أ ُ َّ٠ت َٔک َیا َر َُو َٟ
یَ ٢َِ ٜ ٦یأتُوا َب ِى ُس َِ َٕاُٜوا َ٘ ِي َ
َ
ُ َ
ِ َ ٔ َ َ

َغ َُ ٠ح َّح َْ ٝة بَي ِ َن لَ ِض َز ِی َخ ِي ٕ ٞزُص ِٕ ٢ب ُ ِض ٕ ٢أَِلَ َي ِىز ٔ ُٓ َخ ِي َُ ٝط َٔاُٜوا بَل َی یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ
اهَّللٔ َِ َٕا َ ٟأَ َرأَیِ َت َِ ٜو أَ ََّ ٧ر ُج َّل َٜطُ َخ ِي ٌّْ ُ ٞ
َغا َُ ٠ح َّحٔٝي َن ٔ ٦ِ ٠ا ُِ ٜو ُؼو ٔ َ
َفـ ُ ُض َِ ٢ول َی ا َِ ٜح ِو ٔ
اَ ٟو َِ ٦ح ِوِضٔي َ٘ َ١ا یُ َذا ُز ا َِ ٜبىٔيُْ
َٔا ََِ ٟإُٔ َّ ٤ض َِ ٢یأِتُ َ
ؿ أَ َِل َُ ٜي َذا َز َّ ٧رٔ َج ْ
وًّ ُ ٧
ِ َوأَ٤ا َ َ
َّ
ا ٟأَُ٤ازٔیض ٔ ِ ٢أَ َِل َصُ َِ ٢َّ ُٝي َٕا ُ ٟإُٔ َّ ٤ض ِِ َٔ ٢س بَ َّسُٜوا َب ِى َس َک َِأَُٔو ُِ َُ ٟح ّٕا َُ ِح ّٕا
اٜؽ ُّ
ییحی نب اویب ،رسجی نب ویسن ،ہبیتق نب دیعس ،یلع نب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،انب اویب ،العء ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسربقاتسؿرشتفیالےئافررفامایالسع یوہمترپومونمںےکرھگ،مہیھباؿاشءاہلل
متےسےنلمفاےلںیںیم دنسرکاتوہںہکمہاےنپدینی اھبویئںوکدںیھکی،احصہبرکاؾریضاہللاعتٰیلمہنعےنرعضایکاےاہلل
ےک روسؽ ایک مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اھبیئ ںیہن ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت وت ریمے احصہب وہ افر
امہرے اھبیئ فہ ںی وج ایھب کت دیپا تہن وہےئ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ اتم ےک
اؿ ولوگں وک اے اہلل ےک روسؽ! ےسیک ناچہںین ےگ وج ایھب کت ںیہنلےئ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای الھب مت دوھکی ارگ
یسکصخشیکدیفساشیپینفاےلدیفساپؤںفاےلوھگڑےایسہوھگڑفںںیملماجںیئوتایکفہاےنپوھگڑفںوکاؿںیمےسناچہؿہنےل
اگ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ویکں ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس! لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک فہ ولگ بج
لںیئےگوتفوضےکارثیکفہجےساؿےکرہچےاہھتافراپؤںدکمچارافررفنشوہںےگافرںیماؿےسےلہپوحضرپوموجدوہں
اگافرونسضعبولگریمےوحضےساسرطحدفرےئکاجںیئےگسجرطحاکٹھبوہاافٹندفررکدایاجاتےہںیماؿوکاکپرفںاگ
ادرھلؤ وتمکحوہاگہکاوہنںےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکفاصؽےکدعبدنیوکدبؽدایاھتبتںیموہکںاگدفروہاجؤدفروہ

اجؤ۔
رافی  :ییحینباویب،رسجینبویسن،ہبیتقنبدیعس،یلعنبرجح،الیعمسنبرفعج،انباویب،العء،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
اعضاءفوضےکاکمچےناکابملرکانافرفوضںیمرقمرہدحےسزایدہدوھےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 585

٠وسي انعاری٠ ،ى٠ ٦اٜک ،وَلء ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہزیزہ
راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،وبساٜىزیز زراروزی ،اَحاٗ بٰ ٦
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َي ِىىٔي َّ
وسي الِ َ ِن َعار ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى ْ٦
اٜس َرا َو ِرز ٔ َّی ح و َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ َُ ٠ُ ٦
ِخ َد إلٔ َی
ک َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َ٠اْ ٔ ٜ
ِ بِ َٔ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ ٢َ ٝ

ا ِِٕ ١َ ٜب ُ َْة ٔ َِ َٕا ََّ ٟ
َف ٌَي ِ َْ أَ َّ٧
و ٧بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
اٜس ََل َُ ٣وَِ ٝيَ ٢ِ ُٙز َار َٔ ِوِ ٠ُ ٕ ٣ؤ ٔٔ٥٠ي َن َوإَّٔ٤ا إ ٔ َِ ٧شا َِ اهَّللُ بَِٔ ٢ِ ُٙلح ٔ ُٕ َ

َحس َ
اَ ٟو َِ ٦ح ِوِضٔي
ٔیث َ٠إ ٔ ٜک َِ َُ ٝي َذا َز َّ ٧رٔ َج ْ

ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسی درارفدی ،ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری ،نعم امکل ،العء نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
ث
ل عَلَبُک َ ے
مو ِ ِ
ّللَّ
یم َف ِإ َّب ِإ ْؿ َس َءا ُ
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسربقاتسؿیکرطػےلکنافراراشدرفامای(ا َّش َل ُؾ ْ ْم َد َار وقْ ٍؾ ُ ْ َ

ن َل ِ ُ
ح َوؿ)ابیقدحثیابمرہکیلہپدحثییکرطحےہافرلدویمںےکرفےکاجےناکاسںیمذرکںیہن۔
ُِ ی ْ

رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیدرارفدی،ااحسؼنبومٰیسااصنری،نعمامکل،العءنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضںیماپینےکےچنہپیکہگجکتزویرڈاےلاجےنےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
فوضںیماپینےکےچنہپیکہگجکتزویرڈاےلاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 586

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،خ ْٝب ٦خٝيّہ ،ابی ٠اٜک اشحعی ،حَّضت ابوحاز٣

ِْ أَبٔی
َْ َي ِىىٔي ابِ ََ ٦خٔٝي َّ َة َو ِ ٦أَبٔی َ٠إ ٔ ٜک الِ َ ِش َحع ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َحازَٔٔ ٕ ٣ا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت َخَ ٝ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َخْ ٝ

َّ
َفو َر أَْمُتْن
ص َُزیِ َز َة َوص َُو یَ َت َو َّؼأ ُٜٝٔعَّ ََلة ٔ َِک َ َ
ا ٧یَ ُُّ ١س َی َس ُظ َحًي َت ِب ََ ُٝإٔبِ َف ُط َِ ُُِٕ ٝت َُ ٜط یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة َ٠ا َص َذا ا ُِ ٜو ُؼو ُِ َِ َٕا َ ٟیَا بَىٔي َ ُّ
َصاصُ َ٥ا َِ ٜو َوُ ١ِ ٔ ٝت أَ ٢ِ َُّٙ٤صَاصُ َ٥ا َ٠ا َت َو َّؼأ ِ ُت َص َذا ا ُِ ٜو ُؼو َِ ََِ ٔ١ى ُت َخٔٝيلٔی َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٟت ِب َُ ُٝا ِٜحَِٔ ٝي ُة ٔ٦ِ ٠
ا ِِ ١ُ ٜؤ َٔ ٦ٔ ٠ح ِي ُث یَ ِب َُ ُٝا َِ ٜو ُؼو ُِ
ہبیتقنبدیعس،فلخنبہفیلخ،ایبامکلایعجش،رضحتاوباحزؾےسرفاتیےہہکںیمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکےھچیپ
ڑھکااھتافرفہامنزےک ےئفوضرکرےہےھتفہاےنپاہھتدوھےنوکڑباھےتےھتاہیںکتہکلغبکتدوھایںیمےنرعضایکاے
اوبرہریہ ہاسیکفوضےہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایاےینبرففخینعیاےیمجعمتاہیںوہارگےھجمولعمؾوہاتہک
مت اہیں وہ وت ںیم اسرطح فوض ہن رکات ںیم ےن اےنپ لیلخ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس لپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس رفامےت ےھت
ایقتمےکدؿومنماکزویرفاہںکتےچنہپاگاہجںکتفوضاکارثےچنہپاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،فلخنبہفیلخ،ایبامکلایعجش،رضحتاوباحزؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتلفیلکتںیموپرافوضرکےنیکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
احتلفیلکتںیموپرافوضرکےنیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 587

راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ ،اب ٦ححز ،اَ١ىي ٞب ٦جىَف ،اب ٦ایوب ،اَ١ىي ،ٞوَلء ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

 ٞأَ ِخب َ َْنٔی ا َِ ٜى ََل ُِ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة َوابِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
وب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َف َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ

َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأَِلَ أَ ُز ُّلَ ٢ِ ُٙول َی َ٠ا َی ُِ ١حو اهَّللُ بٔطٔ ا َِ ٜد َفا َیا َو َی ِز َِ ُي بٔطٔ
َّ
اٜس َر َجا ٔ
ار اٜعَّ ََلة ٔ َب ِى َس
ت َٔاُٜوا بَل َی َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ ٟإ ٔ َِ َباُ ُ ا ُِ ٜو ُؼو ٔ
ِ َول َی ا ِ١َ ٜکَارٔظ ٔ َو َ٘ث ِ َْ ُة ا ِٜد َُفا إلٔ َی ا َِ ١َ ٜسا ٔجسٔ َواِ٤تٔمَ ُ

اٜعَّ ََلة ِٔ ََذلٔ ٢ِ ُٙاِّ ٜزبَ ُاك
ییحی نب اویب ،ہبیتق ،انب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،انب اویب ،اامسلیع ،العء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ فملسےناراشدرفامایایک ںیممت وکایسیابتہنالتبؤںسج ےسانگہ ٹماجےتںی افر اس ےسدراجت
دنلب وہےت ںی احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک ویکں ںیہن ای روسؽ اہللیلص اہللہیلعفل ہ فملس! لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ
فملسےنرفاماییتخسافرفیلکتںیمفوضاکلموطررپرکانافردجسمیکرطػزایدہدقؾلچرکاجانافرامنزےکدعب امنزاکااظتنررکانسپ
اہمترے ےئیہیرابطےہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،الیعمسنبرفعج،انباویب،الیعمس،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
احتلفیلکتںیموپرافوضرکےنیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 588

٠وسي انعاری٠ ،ى٠ ،٦اٜک٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ
راوی  :اَحاٗ بٰ ٦

َف
ک ح و َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
وسي الِ َ ِن َعار ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َْ ٦ح َّسثَ َ٥ا َ٠اْ ٔ ٜ
َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ َُ ٠ُ ٦
َک اِّ ٜزبَا ٔك َوفٔی َح ٔسیثٔ َ٠إ ٔ ٜک
َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
ِ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوَِ ٜي َس فٔی َحسٔیثٔ ُش ِى َب َة ذ ٔ ِ ُ

ث ٔ َِ ٥تي ِ ٔن ِ ََذلٔ ٢ِ ُٙاِّ ٜزبَ ُاك ِ ََذلٔ ٢ِ ُٙاِّ ٜزبَ ُاك

ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری ،نعم ،امکل ،دمحم نب ینثم ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ےس یہی رفاتی رمفی ےہ نکیلاس ںیم رابط اک ظفل ںیہن ےہ
َ لُک ِ ْ طُ َ ُک
فل ِ ْمارلِّ َبیطُ )دفرمہبتےہ۔
(ف مارلِّ َبی َ
افرامکلیکرفاتیںیم َ
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنری،نعم،امکل،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش

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

وسماکرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
وسماکرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 589

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس و و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ،٧ابوز٤از ،اُعد ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٜ ٟو َِل أَ ِ ٧أَ ُش َّٖ َول َی ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن َوفٔی َحسٔیثٔ ُز َصي ِْ ٕ َول َی أ ُ ًَّٔ٠ي َلَ َِ ٠زتُ ُض ِ ٢ب ٔ ِّ
اٜس َوا ٔک و ٔ َِ ٥س کُِّٞ

َظ ََلة ٕ

ہبیتقنب دیعسفرمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایارگومنینمرپدوشارہنوہاتافرزریہیکدحثیںیمےہارگےھجماینپاتمرپدوشارہنولعمؾوہاتوتاؿ
وکرہامنزےکفتقوسماکرکےناکمکحداتی۔
رافی  :ہبیتقنبدیعسفرمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
وسماکرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 590

راوی  :ابوَکیِ٠ ،ح١س ب ٦وَلء ،اب ٦بَّش٠ ،سىزٕ٠ ،سا ٣بَ ٦شیح ،حَّضت َشیح

َشیِ ٕح َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َوائٔصَ َة
ِ َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َّش َو ِِ ٠ٔ ٦س َىز ٕ َو ِ ٦ا َِ ِٕ ٔ١ٜسا ٔ ٣بِ َٔ ُ ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
اَ ٧ی ِب َسأ ُأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َز َخ َ ٞبَ ِي َت ُط َٔاَِ ٜت ب ٔ ِّ
اٜس َوا ٔک
ُُِٔ ٝت بٔأ َ ِّی َش ِي ٕئ ک َ َ
اوبرکبی ،دمحم نب العء ،انب رشب ،رعسم ،دقماؾ نب یرحی ،رضحت یرحی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دیسہ اعدص  دصہقی ریض اہلل
اعتٰیلاہنعےسوساؽایکبج یبنرکمییلصاہللاعتیلہیلعفلےئفملسرھگںیمداہ  وہےتوتوکؿےساکؾ ےسادتباءرفامےتوتاوہنں
ےنرفامایوسماکےس۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،انبرشب،رعسم،دقماؾنبیرحی،رضحتیرحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
وسماکرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 591

راوی  :ابوبْک ب٤ ٦اِي وبسی ،وبساٜزحَّ ،٦١يإ٠ ،٧سا ٣بَ ٦شیح ،حَّضت وائصہ ظسيٕہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َشیِ ٕح َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّ٧
َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ َُ٤ ٦اِ ٕٔي ا َِ ٜى ِبس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜزَّ ِح ََ ٦ٔ ١و َِِ َُّ ٦ي َ
اَ ٧و ِ ٦ا َِ ِٕ ٔ١ٜسا ٔ ٣بِ َٔ ُ ٦

ا ٧إٔذَا َز َخ َ ٞبَ ِي َت ُط بَ َسأَب ٔ ِّ
اٜس َوا ٔک
أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ

اوبرکبنبانعفدبعی،دبعارلنمح،ایفسؿ،دقماؾنبیرحی،رضحتاعدص دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسبجرھگںیمداہ وہےتوتبسےسےلہپوسماکرفامےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبانعفدبعی،دبعارلنمح،ایفسؿ،دقماؾنبیرحی،رضحتاعدص دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
وسماکرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 592

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ حارثی ،ح١از ب ٦زیسٌ ،يَل ،٧اب ٦جزیز ٠ىولی ،بززہ ،حَّضت ابو٠وسي اشىزی

وسي َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ٦زیِ ٕس َو َِِ ٌ ٦ي ََل ََ ٧وص َُو ابِ َُ ٦جزٔیز ٕا ِِ ١َ ٜى َول ٔ ُّی َو ِ ٦أَبٔی ب ُ ِز َز َة َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠
َّ
َّ
َط ُٓ ِّ
اٜس َوا ٔک َول َی َ ٔ ٜسأ٤طٔ
َز َخُِ ٝت َول َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝو َ َ
ییحی نب  ،بی احریث ،امحد نب زدی ،الیغؿ ،انب رجری وعمیل ،ربدہ ،رضحت اوبومیس ارعشی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن رکمی یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسیکدختمںیماحرضوہاوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکزابؿابمرکرپوسماکاکا کرسااھت۔
رافی  :ییحینب ،بیاحریث،امحدنبزدی،الیغؿ،انبرجریوعمیل،ربدہ،رضحتاوبومیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
وسماکرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 593

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ہصي ،٢حعين ،وائ ،ٞحذيّہ

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا صُصَ ِي َْ ٢و ِ ٦حُ َعي ِ ٕن َو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔ ٞو ِ ٦حُ َذ ِي َّ َة َٔا َ ٟک َ َ

وػ َِا ُظ ب ٔ ِّ
اٜس َوا ٔک
َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َٔ َاَ ٔ ٜ ٣ي َت َضح ََّس َي ُص ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،میشہ ،نیصح ،فالئ ،ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج دجہت ےک  ےئ اےتھٹ وت ہنم

ابمرکوکوسماکےساصػرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،میشہ،نیصح،فالئ،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
وسماکرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 594

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز٥٠ ،عور ،اب١٤ ٦يْ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،حذيّہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َوأَب ُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ٦
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َٔ َاَّ ٦ِ ٠ٔ ٣
اِ ٜٝي ٔ ٞبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ َو ََ ٢ِ ٜي ُٕو ُٜوا َ ٔ ٜي َت َضح ََّس
أَبٔی َوائ َٕٔ ٞو ُِ ٦ح َذ ِي َّ َة َٔا َ ٟک َ َ
ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،انبریمن،اوباعمف ہ،اشمع،ذحہفیےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسبجرات
وکاےتھٹوتبسےسےلہپوسماکرفامےتافراسںیمدجہتیکامنزاکذرکںیہنایک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،انبریمن،اوباعمف ہ،اشمع،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
وسماکرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 595

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار ،وبساٜزحَّ ،٦١يا٥٠ ،٧عور ،حعين ،او١ض ،ابووائ ،ٞحذيّہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١ح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َوحُ َعي ِْن َوالِ َ ِو َُ ١ض َو ِ ٦أَبٔی
ا ٧إٔذَا َٔ َاَّ ٦ِ ٠ٔ ٣
وػ َِا ُظ ب ٔ ِّ
اٜس َوا ٔک
َوائ َٕٔ ٞو ُِ ٦ح َذ ِي َّ َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اِ ٜٝي َٔ ٞي ُص ُ
دمحم نب ینثم ،انب اشب ر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،وصنمر ،نیصح ،اشمع ،اوبفالئ ،ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسبجراتوکاےتھٹوتبسےسےلہپوسماکرفامےت۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،نیصح،اشمع،اوبفالئ،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
وسماکرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 596

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،ابونىي ،٢اَ١ىي ٞب٠ ٦س ،٢ٝابو٠توک ،ٞاب ٦وباس

ات
س َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٤ط بَ َ
 ٞبِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝح َّسثَ َ٥ا أَبُو ا َِ ١ُ ٜت َوک ِّ ٔ ٞأَ َّ ٧ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َح َّسث َ َ٥ا أَبُو نُ َى ِي َٕ ٢ح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
آِخ َّ
َْخ َد َِ َ٥مَ َز فٔی َّ
ِ
اٜس َ١ا ٔ
و ٔ َِ ٥س أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝذ َ
َات َِ ٜي َٕ ٝة َِ َٕ َأ َ ٤ ٣ي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٔ ٔ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝ
اِ ٜٝي َٔ َ ِ ٞ

َّ
ٓ َّ
ا ٧إ ٔ َّ ٧فٔی َخَّ ِٖٔ ٝ
اٜس ََ ١وا ٔ
ؿ َوا ِخت ََٔل ٔ
اب ا٥َّ ٜارٔ ث ُ َّ٢
ت َوالِ َ ِر ٔ
ث ُ ََّ ٢ت ََل َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة فٔی آ ٔ ٟو َِٔ ١ز َ
اِ ٜٝي َٔ ٞواَ ٥َّ ٜضارٔ َحًي بَ َ٥َ ٔ َِٕ ََ ٝا َو َذ َ
َْخ َد َِ َ٥مَ َز إلٔ َی َّ
ِ َِ َت ََل َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة ث ُ ََّ ٢ر َج َي
اٜس َ١ا ٔ
َر َج َي إلٔ َی ا ِٜب َ ِيتٔ َِ َت َس َّو َک َو َت َو َّؼأ َ ث ُ ََّ َٔ ٢اََ ِ ٣علَّی ث ُ َِّ ٢
اؼ َف َح َي ث ُ ََّ َٔ ٢اَ َ ِ ٣
َِ َت َس َّو َک َِ َت َو َّؼأ َث ُ ََّ َٔ ٢اََ ِ ٣علَّی
دبع نب دیمح ،اوبمیعن ،اامسلیع نب ملسم ،اوبوتملک ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ا ک رات یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےکاپسسگاریسپیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسراتےکلرخیہصحںیماےھٹابرہےلکنافرلامسؿیکرطػداھکیرھپوسرة

ػ اللَّب ِْل َفا َّلی َھا ِر) ےس (فَیِ َبا َ َغاب َّ
ض َف ْ ِ َ
اخ ِ
لؽ رمعاؿ یک  ہ لتی ( ِإ َّؿ ِی َخل ْ ِق ال َّشمَ َوو ِ
ال ِر) کت التفت رفامیئ رھپ رھگ
ات َف َْال ْر ِ
َ
رشتفی الےئ سپ وسماک یک افرفوض رفامای رھپ ڑھکے وہےئ افر امنز ادا رفامیئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ٹیل ےئگ رھپ اےھٹ
افرابرہےلکنلامسؿیکرطػداھکیافریہیلتیالتفترفامیئرھپفاسپلےئوسماکیکافرفوضرفامایرھپڑھکےوہےئافرامنزادا
یک۔
رافی  :دبعنبدیمح،اوبمیعن،الیعمسنبملسم،اوبوتملک،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رطفیتوتلصخںےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
رطفیتوتلصخںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 597

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ و و١زو ٤أس و زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ،٧ابوبْک ،اب ٦ويي٥ہ ،زہزیَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،ابوہزیزہ

أَ ٧ا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب َجٔ١ي ّىا َو َِِ َُّ ٦ي َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ْٔطة ٔ
ْٔط ُة َخ ِْ ١س أَ ِو َخ ِْ ١س ٔ ٦ِ ٠ا َِ ِ ّٜ
اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟا َِ ِ ّٜ
ْ ِاْلٔب ٔ ٔق َو َٔ ُّغ َّ
اٜصار ٔٔب
ا ِٜد ٔ َتا َُ ٧و ٔاِل َِتٔ ِح َسازُ َو َت ِٕٔٝي ُ ٢الِ َلِ َّارٔ َوِ َ ٤ت ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ف رمعف اندق ف زریہ نب رحب ،ایفسؿ ،اوبرکب ،انب ہنییع ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن
رکمییلص اہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایاپچنزیچںیرطفتںیمےسںی ہنترکان،زریانػابؽاصػرکان،اننخاکانٹ،ںولغںےک
ابؽاڑیھکانافرومںیھچنرتکفاان۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشفرمعفاندقفزریہنبرحب،ایفسؿ،اوبرکب،انبہنییع،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہ

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

ابب  :فوضاکایبؿ
رطفیتوتلصخںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 598

راوی  :ابوـاہزِ ،حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،ابوہزیزہ

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اب َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ٦
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اٜفاصٔز ٔ َو َ ِ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََّ٤طُ َٔا َ ٟا ِِْٔ ّٜطةُ َخ ِ١س ٔاِل ِخت ٔ َتا َُ ٧و ٔاِل َِتٔ ِح َسازُ َو َٔ ُّغ َّ
اٜصار ٔٔب َو َت ِٕٔٝي ُ٢
َ ْ
ْ ِاْلٔب ٔ ٔق
الِ َلِ َّارٔ َوِ َ ٤ت ُ

اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
شی
فملس ےن اراشد رفامای اپچن زیچںی رطفت ںیم ہنن  ہنت رکاان ،زری انػ ابؽ اصػ رکان ،ومںیھچن رتکفاان ،انونخں وک اکانٹ افر ںولغں
ےکابولںوکاڑیھکان۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انب اہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
رطفیتوتلصخںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 599

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌئ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،جىَف ،یحٌي ،جىَف بََٝ ٦مي ،٧ابوو١زا ٧جونی ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

ا ٧ا َِ ٜح ِون ٔ ِّی
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦ج ِى َ ٕ
َف بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و ِ ٦أَبٔی و َِٔ ١ز َ
َف َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َج ِى َ ُ
َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا ََٔ ٟا َ ٟأََ٤س ُو ِّٔ َت َ٥َ ٜا فٔی َٔ ِّغ َّ
اٜصار ٔٔب َو َت ِٕٔ ٔ ٝي ٢الِ َلِ َّارٔ َوِ َ ٤ت ْٔ ِاْلٔب ٔ ٔق َو َح ِٖٔ ٝا َِ ٜىأ َ ٤ة أَ َِِ ٧ل َ ََُِّْ٤ک
ْ
أَ ِ٘ث َ َْ ٔ ٦ِ ٠أَ ِر َبىٔي َن َِ ٜي َّ ٝة

ییحی نب ٰییحی ،ہبیتق نب دیعس ،رفعجٰ ،ییحی ،رفعج نب امیلسؿ ،اوبرمعاؿ وجین ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک امہرے  ےئ ومںیھچن
رتکفاےن ،اننخ اکےنٹ ،ںولغں ےک ابؽ اڑیھکےن افر زری انػ ابؽ ومڈنےن ںیم دمت رقمر یک یئگ ےہ ہک مہ اچسیل دؿ ےس زایدہ ہن
وھچڑںیینعی ہزایدہےسزایدہدمتےہفرگہنرتہباسرعہصےسےلہپیہےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،رفعج،ییحی،رفعجنبامیلسؿ،اوبرمعاؿوجین،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
رطفیتوتلصخںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 600

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،یحٌي ابَ ٦ىيس ،اب١٤ ٦يْ ، ،وبيساهَّلل٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َي ِىىٔي ابِ َََ ٦ىٔي ٕس ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َجٔ١ي ّىا َو ُِ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي
َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وَُ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأَ ِح ُّوا ا َّ
ٜص َوار َٔب َوأَ ِو ُّوا اَ ِّٝ ٜهی
َ
دمحمنبینثم،ییحیانبدیعس،انبریمن،،دیبعاہلل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایںیمہ
مکحدایایگےہوموھچنںوکڑجےساکےٹنافرداڑ یوکڑباھےناک۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحیانبدیعس،انبریمن،،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
رطفیتوتلصخںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 601

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،ابوبْک ب٤ ٦اِي ،اب ٦و١ز

ْک بِ َٔ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥اظ ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦أَبٔی بَ ِ ٔ

ِ َّ
ِ اِ ِّٝ ٜح َيةٔ
اٜص َوارٔ ٔب َوإ ٔ ِوَّا ٔ
َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط أَ ََ ٠ز بٔإ ٔ ِحَّا ٔ

ہبیتق نبدیعس ،امکل نب اسن ،اوبرکب نب انعف ،انبرمع ےس رفاتی ےہہک یبنرکمی یلص اہللہیلعفملس ےن اراشد رفامایںیمہ مکح دای ایگ
ےہوموھچنںوکڑجےساکےنٹافرداڑ یوکڑباھےناک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،اوبرکبنبانعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
رطفیتوتلصخںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 602

راوی َ :ہ ٞب ٦وث١ا ،٧یزیس ب ٦زریي ،و١ز ب٠ ٦ح١س٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

اَ ٧ح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َو ِ ٦وُ ََ ١ز بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َح َّسثَ َ٥ا َ٤اِ ٔ ْي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا ََ ِض ُ
 ٞبِ ُ ٦وُ ِث ََ ١
َّش٘ٔي َن أَ ِح ُّوا َّ
اٜص َوار َٔب َوأَ ِو ُِوا اَ ِّٝ ٜهی
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝخاُّ ٔ ٜوا ا ِٔ ِ ١ُ ٜ
لہس نب امثعؿ ،سیدی نب زرعی ،رمع نب دمحم ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک

رشموکںیکاخمتفلایکرکفومںیھچنرتکفارکافرداڑ یوکڑباھرک۔
رافی  :لہسنبامثعؿ،سیدینبزرعی،رمعنبدمحم،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
رطفیتوتلصخںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 603

راوی  :ابوبْک ب ٦اَحٖ ،اب ٦ابی ٠زی٠ ،٢ح١س ب ٦جىَف ،وَلء ب ٦وبساٜزح ٦١ب ٦يىٕوب ٠ولی ِحٔہ ،ابوہزیزہ

وب
َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦أَبٔی َِ ٠ز َی َ ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ أَ ِخب َ َْنٔی ا َِ ٜى ََل ُِ بِ َُ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦ي ِى ُٕ َ
َح َٔ ٔة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّ ٢َ ٝجزُّوا َّ
اٜص َوار َٔب َوأَ ِر ُخوا اَ ِّٝ ٜهی َخاُّ ٔ ٜوا
َِ ٠ول َی ا َِ ُ ٜ
وس
ا ُِ ١َ ٜح َ
اوبرکبنبااحسؼ،انبایبرممی،دمحمنبرفعج،العءنبدبعارلنمحنبوقعیبومیلرحہق،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایوموھچنںوکرتکاؤافرڈاڑویھںوکڑباھؤافروجمسینعیلشترپوتسںیکاخمتفلایکرکف۔
رافی  :اوبرکبنباقحس،انبایبرممی،دمحمنبرفعج،العءنبدبعارلنمحنبوقعیبومیلرحہق،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
رطفیتوتلصخںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 604

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،و٘يي ،زَکیا ب ٦ابی زائسہ٠ ،عىِ ب ٦شيبہ ،ـ ٖٝب٦
حبيِ ،وبساهَّلل ب ٦زبيْ ،حَّضت وائصہ ظسيٕہ رِضي اهَّلل و٥ہا

َکیَّا َِ بِ ٔ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة َو ِ٦
ِح ٕب َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِ ٦ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ُِ ٠ع َى ِٔ بِ َٔ ٦ش ِي َب َة َو ِ ٦ـَ ِٖٔ ٝبِ َٔ ٦حبٔيِٕ َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َّش ٔ ٦ِ ٠ا ِِْٔ ّٜطة ٔ َٔ ُّغ َّ
اٜصار ٔٔب َوإ ٔ ِوَّا ُِ اِ ِّٝ ٜح َي ٔة َو ِّ
اَت ٔ ِ٥صَ ُ
ْ
اٗ ا ِ١َ ٜا ٔ
ِ َو َٔ ُّغ الِ َلِ َّارٔ َوٌ َِس ُ
 ٞا ِٜب َ َْا ٔج َٔ ٢وِ َ ٤ت ُ
اٜس َوا ُک َو ِ
َو ِ ْ
َ
و ٧ا ِِ ١َ ٜؽ ََ ١ؽ َة َزا َز ُٔت َ ِي َب ُة
َکیَّا ُِ َٔا َِ ٠ُ ٟع َى ِْ َو َن ٔس ُ
اػ ا ِ١َ ٜا ٔ
ِ َٔا ََ ٟز َ ٔ
اَش َة إ ٔ َِّل أَ َِ ٧تَ ُٙ
ِاْلٔب ٔ ٔق َو َح ُِٖ ٝا َِ ٜىاَ٤ةٔ َواِ٤ت ٔ َٕ ُ
يت ا َِ ٜى ٔ َ

ِ َي ِىىٔي ٔاِل َِت ٔ َِ ٥حا َِ
اػ ا ِ١َ ٜا ٔ
َٔا ََ ٟو٘ٔي ْي اِ٤ت ٔ َٕ ُ
ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،فعیک ،زرکای نب ایب زادئہ ،بعصم نب ہبیش ،قلط نب  ،بی ،دبعاہلل نب زریب،
رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای دس زیچںی تنس ںی
ومںیھچن رتکفاان ،داڑ ی ڑباھان ،وسماک رکان ،انک ںیم اپین ڈاانل ،انونخں اک اکانٹ ،وجڑ دوھان ،لغب ےک ابؽ اڑیھکان ،زری انػ ابؽ اصػ
رکان،اپینےسااجنتسرکانبعصمرافیایبؿرکےتںیہکدوسںیزیچںیموھبؽایگاشدیفہیلکرکانوہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبرکب نبایبہبیش،زریہ نبرحب،فعیک،زرکای نبایبزادئہ،بعصمنبہبیش،قلطنب ،بی،دبعاہلل نب
زریب،رضحتاعدص دصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
رطفیتوتلصخںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 605

راوی  :ابوَکیِ ،اب ٦ابی زائسہ٠ ،عىِ ب ٦شيبہ

َکیِِٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِِ ٠ُ ٦ع َى ِٔ بِ َٔ ٦ش ِي َب َة فٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٝطُ ٌَي ِ َْ أََّ٤طُ َٔا ََٔ ٟا َ ٟأَبُو ُظ
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو ُ َ

اَش َة
َو َن ٔس ُ
يت ا َِ ٜى ٔ َ
اْلرِشَ َة) اک ظفل
اوبرکبی ،انب ایب زادئہ ،بعصم نب ہبیش ،ا ک دفرسی دنس ےس یہی دحثی رفاتی یک ےہ نکیل اس ںیم َ ِ ُ
(ن ْ َ
ںیہن۔
رافی  :اوبرکبی،انبایبزادئہ،بعصمنبہبیش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااجنتسءےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
ااجنتسءےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 606

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابو٠ىاویہ ،و٘يي ،او١ض ،یحٌي ب ٦یحٌي ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابزاہي ،٢وبساٜزح ٦١ب ٦یزیس،
حَّضت َ١ٝا٧

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو َو٘ٔي ْي َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ح و َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َّ
اُِ ّٜٝن َٜطُ أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
أَ ٧ا َٔٔ ٟي َُ َٜ ٞط َٔ ِس َو ََّ٤ ٢ِ ُٙ١َ ٝب ٔ ُّيَ ٢ِ ُٙظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦یز ٔ َ
یس َو َِ ١َِ ََٝ ٦
َّ
ْخائ َ َة َٔا ََٕ َِ ٟا َ ٟأَ َج ِِ َٕ َٜ ٞس َ َ ٤ضاَ٤ا أَ َِ ٧ن ِس َت ِٕب ٔ َ ٞا ِِ ٔ ٕٜب ََ ٝة ٍَ ٔ ٜائ ٕٔق أَ ِو بَ ِو ٕ ٟأَ ِو أَ َِ ٧ن ِست َ ِ٥ج َٔی بٔا َِ ٜئ١ي ٔن أَ ِو
َو ََ َّ ٢َ ٝک ُ ََّ ٞش ِي ٕئ َحًي ا َِ ٔ ٜ
أَ َِ ٧ن ِست َ ِ٥ج َٔی بٔأ َ َٔ َّ ٦ِ ٠ٔ ٞثَ ََلث َ ٔة أَ ِح َحا ٕر أَ ِو أَ َِ ٧ن ِست َ ِ٥ج َٔی ب ٔ َز ٔج ٕ
يي أَ ِو بٔ َىمِ ٕ٢
اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمف ہ،فعیک،اشمع،ییحینبییحی،اوباعمف ہ،اشمع،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی،رضحتاملسؿےسرفاتی
ےہفہ رفامےت ںیہک اؿ ےس اہکایگہک اہمترے یبن یلص اہللہیلعفل ہفملس مت وک رہ ابتیک میلعتدےتی ںی اہیںکت ہک رعف احتج
ےک ےئےنھٹیباکرطہقییھباتبدایےہرضحتاملسؿےنرفامایاہںمہوکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناشیپبفاپاخہنےکفتقہلبق
یکرطػہنمرکےنےس افرداںیئ اہھتےسااجنتسءرکےنےس ایمہااجنتسرکںی نیتےسمک رھتپفںےکاسھت ایوگربای  ییےسااجنتسء

رکےنوکعنمرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمف ہ،فعیک،اشمع،ییحینبییحی،اوباعمف ہ،اشمع،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی،رضحتاملسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ااجنتسءےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 607

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜزحَّ ،٦١يا ،٧او١ض٥٠ ،عور ،ابزاہي ،٢وبساٜزح ٦١ب ٦یزیس١َٝ ،ا٧

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١ح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َُ ٥ِ ٠عو ٕر َو ِ ٦إ ٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ٦
َّ
ْخائ َ َة َِ َٕا َ ٟأَ َج ِ ٞإُٔ َّ ٤ط َ َ ٤ضاَ٤ا أَ ِ٧
أَ ٧ا ََٔ ٟا َ٥َ َٜ ٟا ا ِٔ ِ ١ُ ٜ
َیز ٔ َ
َّش ُ٘ َ
یس َو َِ ١َِ ََٝ ٦
و ٧إنِّٔی أَ َری َظاح َٔب ٢ِ ُٙي َُى َِّ ٢ِ ُٙ١ُ ٝحًي ي َُى ِّ ٢ِ ُٙ١َ ٝا َِ ٔ ٜ
َي ِست َ ِ٥ج َٔی أَ َح ُسَ٤ا ب ٔ َئ١ئ٥طٔ أَ ِو َي ِس َت ِٕب ٔ َ ٞا ِِ ٔ ٕٜب ََ ٝة َوَ َ ٤هی َو ِ ٦اَّ ٜز ِو ٔث َوا ِٜىٔمَ اَ ٔ ٣و َٔا ََِ ٟل َي ِست َ ِ٥جٔی أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢ب ٔ ُسو ٔ ٧ث َ ََلثَ ٔة أَ ِح َحارٕ

دمحمنبینثم ،دبعارلنمح،ایفسؿ،اشمع،وصنمر،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی،املسؿےسرفاتیےہہکمہوکضعبرشمنیکےن اہک
ںیم ےن داھکی ہک اہمترے اصبح ینعی یبن یلص اہلل ہیلع فملس مت وک رہ ابت اھکسےت ںی اہیں کت ہک رعف احتج اک رطہقی یھب وت
رضحتاملسؿریضاہللاعتیلہنع ےنرفام ایےب کشلپ ےنںیمہ عنمرفامایےہہک مہ ںیم ےسوکیئداںیئاہھتےسااجنتسءرکے ای
ہلبقیک رطػرخرکے افر مہوکوگرب افر ییےسااجنتسء رکےن وکعنمرفامای افرلپ ےنرفامایمت ںیم ےسوکیئ نیت رھتپفں ےس مک
ےکاسھتااجنتسءہنرکے۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،اشمع،وصنمر،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی،املسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ

ااجنتسءےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 608

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،روح ب ٦وبازہ ،زَکیا ،حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیَّا ُِ بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ َح َّسث َ َ٥ا أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔأَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َجاب ٔ ّزا َي ُٕوِلُ َ َ ٤هی
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َر ِو ُح بِ ُ ٦وُ َبا َز َة َح َّسثَ َ٥ا َز َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِ ٧یُ َت ََّ ١سحَ بٔ َىمِ ٕ ٢أَ ِو ب ٔ َب ِىز ٕ

زریہنبرحب،رفحنبابعدہ،زرکای،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن یی
ایمیںگییےسااجنتسءرکےنےسعنمرفامای۔
رافی  :زریہنبرحب،رفحنبابعدہ،زرکای،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپاخہنایاشیپبےکفتقہلبقیکرطػہنمرکےناکایبؿ...
ابب  :فوضاکایبؿ
اپاخہنایاشیپبےکفتقہلبقیکرطػہنمرکےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 609

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اب١٤ ٦يَّْ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،یحٌي ب ٦یحٌيَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزی ،وفاء ب ٦یزیس ٜيثي ،ابوایوب

ِح ٕب َوابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ َٕٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َٔا َُِ ُٝٔ ٟت
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
یس َّ
وب أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َٟ
َک َو َِ ٦و َفا ٔ
ِ بِ َٔ ٦یز ٔ َ
ُ ٔ ٜسّ َِي َ
اِ ٜٝيثٔ ِّي َو ِ ٦أَبٔی أَ ُّی َ
ا ٧بِ ُٔ ٦و َي ِي ََ ٥ة ََِ ٔ١ى َت اٜزُّصِز ٔ َّی َی ِذ ُ ُ

َشُٔوا أَ ِو َ ِّ
إٔذَا أَ َت ِيت ُِ ٢ا ٍَِ ٜائ َٔق ِ َََل َت ِس َت ِٕبُٔٝوا ا ِِ ٔ ٕٜب ََ ٝة َو َِل َت ِس َت ِسبٔزُو َصا ب ٔ َب ِو َٕ ٟوِلَ ٌَائ ٕٔق َو َلِّ َ ٦ِٔ ٙ
وب َِ َٕ ٔس ِ٥َ ٠ا
َغبُوا َٔا َ ٟأَبُو أَ ُّی َ

َّ
َف اهَّللَ َٔا ََ ٟن َى ِ٢
ٔيؾ َٔ ِس بَُ ٔ ٥ي ِت ٔ ٔ َب َ ٞا ِِ ٔ ٕٜب َٔ ٝة َِ َٔ َ ٥ِ ٥
اٜص َاََ ِ ٣و َج ِسَ٤ا ََ ٠زاح َ
َح ُٓ َو َِ ٥ضا َو َن ِس َت ٍِ ٔ ُ
زریہ نب رحب ،انب ریمن ،ایفسؿ نب ہنییع ،ییحی نب ییحی ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،اطعء نب سیدی یثیل ،اوباویب ےس رفاتی ےہ ہک یبن
رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےن رفامای بج مت رعف احتج ےک  ےئ اجؤ اشیپب ای اپاخہن ےک  ےئ وت ہن ہلبق یکرطػ ہنمرکف افر ہن ھٹیپ
اہتبلرشمؼایرغمبیکرطػہنمرکفرضحتاوباویبریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکمہکلماشؾےئگوتمہےنفاہںتیباالخلء
ہلبقرخ ےنوہےئاپےئمہہلبقےسرھپاجےتےھتافراہللاعتیلےسرفغمتامےتگنےھت۔
رافی  :زریہنبرحب،انبریمن،ایفسؿنبہنییع،ییحینبییحی،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اطعءنبسیدییثیل،اوباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
اپاخہنایاشیپبےکفتقہلبقیکرطػہنمرکےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 610

راوی  :اح١س ب ٦حس ٦بِ ٦خاط ،و١ز ب ٦وبساٜوہاب ،یزیس اب ٦زریي ،روحَ ،ہئ ،ٞىٕاً ،ابی ظاٜح ،ابوہزیزہ

اب َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ز َُریِ ٕي َح َّسث َ َ٥ا َر ِو ْح َو َِ َُ ٦ض ِي ٕٞ
ِخا ٕ
ط َح َّسثَ َ٥ا ُو َ١زُ بِ َُ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜو َّص ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜح َس ٔ ٦بِ َٔ ٔ ٦
َو ِ ٦ا ِِ َٕ ٜى َٕا ًٔ َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا َجََ ٝس أَ َح ُس ُ٘ َِ ٢ول َی َحا َجتٔطٔ ِ َََل
َي ِس َت ِٕب ٔ ِ ٞا ِِ ٔ ٕٜب ََ ٝة َو َِل َي ِس َت ِسب ٔ ِز َصا
ادمحنب نسح نبرخاش ،رمع نبدبعاولاہب،سیدیانبزرعی،رفح ،لیہس،اقعقع،ایب اصحل،اوبرہریہ ےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایبجمتںیمےسوکیئاضقےئاحتجےک ےئےھٹیبوتہلبقیکرطػہنوتہنمرکےافرہنھٹیپ۔
رافی  :ادمحنبنسحنبرخاش،رمعنبدبعاولاہب،سیدیانبزرعی،رفح،لیہس،اقعقع،ایباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امعراتںیماسارمیکر تصےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
امعراتںیماسارمیکر تصےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 611

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦س١ٝہ بٔ ٦ىََٝ ،ِ٥مي ٧اب ٦بَل ،ٟیحٌي بَ ٦ىيس٠ ،ح١س ب ٦یحٌي ،حَّضت واَي ب ٦حبا٧

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٠َ ٦سَ ١ََ ٝة بِ ِٔ َٔ ٦ى ََ ِٕ٥ح َّسث َ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي َُ ٧ي ِىىٔي ابِ َ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ َٔ ٦ی ِحٌَي َو ِ٦
َّأَ ٧ا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت أ ُ َظل ِّی فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔسٔ َو َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦وُ ََ ١ز ُِ ٠سْ ٔ ٥س لَ ِض َز ُظ إلٔ َی ا ِِ ٔ ٕٜب َٔ ٝة َِ َ١َّ ٝا َٔ َؽ ِي ُت َظ ََلت ٔی
َو ِّ١طٔ َوا َٔ ٔي بِ َٔ ٦حب َ
ک ِ َََل َت ِٕ ُى ِس ُِ ٠س َت ِٕب ٔ َ ٞا ِِ ٔ ٕٜب َٔ ٝة َوِلَ بَ ِيتٔ
اس إٔذَا َٔ َى ِس َت َ ِٝ ٔ ٜحا َجةٔ َتُٙو َُ َٜ ٧
َّصِ ُِت إَِٔ ٜيطٔ ٔٔ ٦ِ ٠شقِّی َِ َٕا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َي ُٕو ُْ َ ٤ ٟ
ا ِن َ َ

َفأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاو ّٔسا َول َی َٜب ٔ ََ ٥تي ِ ٔن
س َٔا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َو َِ َٕ ٜس َرٔ ٔ ُ
ا ِِٕ ١َ ٜسٔ ٔ
يت َول َی لَ ِضز ٔ بَ ِي ٕت َ َ

س َ ٔ ٜحا َجتٔطٔ
ُِ ٠س َت ِٕب ٔ َّل بَ ِي َت ا ِِٕ ١َ ٜسٔ ٔ

دبع اہلل نب ،ہملس نب بنعق ،امیلسؿ انب البؽ ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب ییحی ،رضحت فاعس نب ةحؿ ےس رفاتی ےہفہ رفامےت ںی ہک
ںیم دجسم ںیم امنز ڑپھ راہ اھت افر رضحت دبعاہلل نب رمع ہلبق یک رطػ اینپ ھٹیپ یک  کی اگلےئ ےھٹیب ےھت بج ںیم امنز ادا رک اکچ وت ںیم
لپیکرطػاینپا کاجبنےسرھپاوترضحتانبرمعےنرفامایولگےتہکںیہکبجوتاضقےئاحتجوکےھٹیبوتہلبقافرتیباہلل
یکرطػہنمرکےکہنھٹیباحالہکنںیمرھگیک تھرپڑچاھوتںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکدفاوٹنیںرپاضقےئاحتج
ےک ےئتیبادقملسیکرطػہنمےئکےھٹیبوہےئداھکی۔
رافی  :دبعاہللنب،ہملسنببنعق،امیلسؿانبالبؽ،ییحینبدیعس،دمحمنبییحی،رضحتفاعسنبةحؿ
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ

امعراتںیماسارمیکر تصےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 612

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب ٦بَّش وبسی ،وبيساهَّلل ب ٦و١ز٠ ،ح١س ب ٦یحٌي ب ٦حبا ،٧واَي ب ٦حبا ،٧اب ٦و١ز

َّا٧
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّش ا َِ ٜى ِبس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦وُ ََ ١ز َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦حب َ
ُ
َفأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاو ّٔسا
اَ ٧و ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا ََ ٟرٔ ٔ ُ
َو َِ ٦و ِّ١طٔ َوا َٔ ٔي بِ َٔ ٦ح َّب َ
يت َول َی بَ ِيتٔ أ ِخًٔي َحّ َِع َة َ َ
َ ٔ ٜحا َجتٔطٔ ُِ ٠س َت ِٕب ٔ ََّ ٞ
اٜصاِ ٠ُ ٔ ٣س َت ِسب ٔ َز ا ِِ ٔ ٕٜب َٝةٔ
اوبرکب نبایب ہبیش ،دمحمنبرشب دبعی،دیبعاہللنبرمع،دمحم نبییحینبةحؿ،فاعسنب ةحؿ،انبرمعےسرفاتیےہ ہک ںیم رضحت
ہصفحریضاہللاعتٰیلاہنعےکرھگیک تھرپڑچاھوتںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاضقےئاحتجےک ےئکلماشؾیک
رطػہنمرکےکےھٹیبوہےئداھکی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشبدبعی،دیبعاہللنبرمع،دمحمنبییحینبةحؿ،فاعسنبةحؿ،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داںیئاہھتےکاسھتااجنتسءرکےنےسرفےنکےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
داںیئاہھتےکاسھتااجنتسءرکےنےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 613

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،وبساٜزح ٦١اب٠ ٦ہسی ،ہ١ا ،٣یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،وبساهَّلل ب ٦ابی ٔتازہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی َو ِ ٦صَ َّ١اَ ٕ ٣و َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة َو ِ٦

َّ
َّ
ِ
ََک ُظ ب ٔ َئ١ئ٥طٔ َوص َُو یَبُو َُ ٟو َِل یَ َت ََّ ١سحِ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜد ََل ٔ
أَبٔيطٔ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََِ ٢َ ٝل یُ ِٔ ١س َ َّ٦ٙأَ َح ُس ُ٘ ِ ٢ذ َ َ
ِ
ب ٔ َئ١ئ٥طٔ َو َِل َیت َ َِ َّّ ٥س فٔی ِاْلَٔ٤ا ٔ
ییحینبییحی،دبعارلنمحانب دہمی،امہؾ،ییحی نبایبریثک ،دبعاہللنبایباتقدہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایمتںیمےسوکیئاحتلاشیپبںیماےنپوضعاخصوکداںیئاہھتےسہنوھچےئافرہنداںیئاہھتےسااجنتسء
رکےافرربنتںیماسسنہنےل۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعارلنمحانبدہمی،امہؾ،ییحینبایبریثک،دبعاہللنبایباتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
داںیئاہھتےکاسھتااجنتسءرکےنےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 614

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،و٘يي ،ہصا ،٣یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،وبساهَّلل ب ٦ابی ٔتازہ ،ابؤتازہ

َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو٘ٔي ْي َو ِ ٦صٔصَ اَّ ٕ ٣
اٜس َِ َت َوائٔ ِّی َو ِ ٦یَ ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ

َّ
َّ
ََک ُظ ب ٔ َئ١ئ٥طٔ
َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝإٔذَا َز َخ َ ٞأَ َح ُس ُ٘ ِ ٢ا َِ ٜد ََل َِ ِ َََل َی ََّ ١س ذ َ َ

ییحی نب ییحی ،فعیک ،اشہؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،دبعاہلل نب ایب اتقدہ ،اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
اراشدرفامایبجمتںیمےسوکیئتیباالخلںیمداہ وہوتاےنپذرکوکاےنپداںیئاہھتےسہنوھچےئ۔
رافی  :ییحینبییحی،فعیک،اشہؾ،ییحینبایبریثک،دبعاہللنبایباتقدہ،اوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
داںیئاہھتےکاسھتااجنتسءرکےنےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 615

راوی  :اب ٦ابی و١ز ثٕفی ،ایوب ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،وبساهَّلل ب ٦ابی ٔتازہ

َّ
وب َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة َو ِ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا اٜث َٕف ُّٔی َو ِ ٦أَ ُّی َ
يِ ب ٔ َئ١ئ٥طٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ ٤ ٢َ ٝهی أَ َِ ٧یت َ ََ َّّ ٥س فٔی ِاْلَٔ٤ا ٔ
ََک ُظ ب ٔ َئ١ئ٥طٔ َوأَ َِ ٧ي ِس َت ٔف َ
ِ َوأَ َِ ٧ی ََّ ١س ذ َ َ
انب ایب رمع یفقث ،اویب ،ییحی نب ایب ریثک ،دبعاہلل نب ایب اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ربنت ںیم
اسسنےنیلافرل ہانتلسوکداںیئاہھتےسوھچےنافرداںیئاہھتےکاسھتااجنتسءرکےنےسعنمرفامای۔
رافی  :انبایبرمعیفقث،اویب،ییحینبایبریثک،دبعاہللنبایباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہطرتفریغہںیمداںیئرطػےسیرفعرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
اہطرتفریغہںیمداںیئرطػےسیرفعرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 616

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم ،ابواحوػ ،اشىثَ٠ ،سوَٗ ،يسہ وائصہ ظسيٕہ

َّ َ
َّ
اَ ٧ر َُو ُٟ
يِم أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
َسو ٕٗ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت إ ٔ ِ ٧ک َ َ
ػ َو ِ ٦أَ ِش َى َث َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ُِ ِ ٠َ ٦
َحسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّٜ ٢َ ٝيُ ٔح ُِّ اٜت َّ َي ُّ ٦َ ١فٔی ـ ُ ُضورٔظ ٔإٔذَا َت َفض ََّز َوفٔی َت َز ُّجٔٝطٔ إٔذَا َت َز َّج ََ ٞوفٔی اِ٤ت َٔىأٜطٔ إ ٔ َذا اَ ِ ٤ت َى َٞ

ییحی نب ییحی یمیمت ،اوباوحص ،اثعش ،قورفؼ ،دیسہ اعدص  دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس بج اہطرت رفامےت وت افصیئ ںیم داینہ رطػ ےس ادتباء رکےت افر یھگنک رکےن افر وجات ےننہپ ںیم یھب داںیئ یہ رطػ ےس
ادتباءرکےنوک دنسرفامےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،اوباوحص،اثعش،قورفؼ،دیسہاعدص دصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
اہطرتفریغہںیمداںیئرطػےسیرفعرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 617

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ ،اشىثَ٠ ،سوَٗ ،يسہ وائصہ ظسيٕہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

اَ ٧ر َُو ُٟ
َسو ٕٗ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦الِ َ ِش َىثٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ُِ ِ ٠َ ٦
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیُ ٔح ُِّ اٜت َّ َي ُّ ٦َ ١فٔی َشأِٔ٤طٔ ک ُ ِّٝطٔ فٔی َن ِىَِ ٝيطٔ َو َت َز ُّجٔٝطٔ َوـ ُ ُضورٔظ ٔ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش ،اثعش ،قورفؼ،دیسہ اعدص  دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکفہ رفامیتںیہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسرہاکؾںیمداںیئاجبنےسیرفعرکےنوک دنسرفامےتےھتا الوجاتاننہپافریھگنکرکانافراہطرتاحلصرکان۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،اثعش،قورفؼ،دیسہاعدص دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راہتسافراس ہںیماپاخہنفریغہرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ

راہتسافراس ہںیماپاخہنفریغہرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 618

راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ ،اب ٦ححز ،اَ١ىي ٞب ٦جىَف ،اب ٦ایوب ،اَ١ىي ،ٞوَلء ابوہزیزہ

 ٞأَ ِخب َ َْنٔی ا َِ ٜى ََل ُِ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة َوابِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
وب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َف َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
اَّ ٜٝىاَ٤ي ِ ٔن َٔاُٜوا َو َ٠ا َّ
َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََّ ٟات ُٕوا َّ
اٜٝىَّاَ٤ا ٔ ٧یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َٟ
س أَ ِو فٔی ل ٔ ِّٝض ٔ ِ٢
َّأ ٜذی یَ َت َدلَّی فٔی َ ٔ
َط ٔ
یٖ ا٥َّ ٜا ٔ
ییحی نب اویب ،ہبیتق ،انب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،انب اویب ،اامسلیع ،العء اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےن رفامای تنعل ےک دف اکومں ےس وچب احصہب رکاؾ ےن رعض ایک فہ تنعل ےک اکؾ رکےن فاےل وکؿ ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنرفامایوجولوگںےکراہتسںیمایاؿےکاس ہیکہگجںیماضقےئاحتجرکےینعیاساک ہلومبجتنعلےہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،الیعمسنبرفعج،انباویب،الیعمس،العءاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضقےئاحتجےکدعباپینےکاسھتااجنتسرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
اضقےئاحتجےکدعباپینےکاسھتااجنتسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 619

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،خاٜس ب ٦وبساهَّلل ،خاٜس ،وفاء ب ٦ابی ٠ي١و٤ہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

ِ بِ ٔ ٦أَبٔی َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ ََّ ٧ر َُو َٟ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َخاُ ٔ ٜس بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو َِ ٦خإ ٔ ٜس َو َِ ٦و َفا ٔ
يؽأ َ ْة ص َُو أَ ِظ ٍَزَُ٤ا ِ ََو َؼ َى َضا و ٔ َِ ٥س َ ِٔس َرة ٕ َِ َٕ َضي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝز َخ ََ ٞحائ ّٔفا َو َتب ٔ َىطُ ٌ ََُل َْ ٠َ ٣ى ُط َٔ ٠

ِ
اَت َ َِ ٥جی بٔا ِ١َ ٜا ٔ
َْخ َد َو َِ ٝي َ٥ا َو َٔ ِس ِ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحا َج َت ُط ِ َ َ
ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل ،اخدل،اطعءنبایبومیمہن،اسن نب امکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسا کابغ
ںیم داہ  وہےئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ ا ک زلاک اھت وج اپین اک ا ک ولاٹ ااھٹےئ وہےئ اھت افر فہ مہ ںیم بس ےس
وھچاٹاھتاسےناسربنتوکا کریبیےکدرتخےکاپسرھکدایرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناضقےئاحتجیکافر
لپیلصاہللہیلعفل ہفملساپینےسااجنتسرکےکامہرےاپسرشتفیالےئ۔
رافی  :ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،اخدل،اطعءنبایبومیمہن،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
اضقےئاحتجےکدعباپینےکاسھتااجنتسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 620

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي٥ٌ ،سر ،شىبہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،وفاء ب ٦ابی ٠ي١و٤ہ ،ا٤س ب٦
٠اٜک

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َوٌُ َِ ٥س ْر َو ُِ ٦ش ِى َب َة ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َج ِى َ ٕ
َف َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و َفا ٔ
ِ بِ ٔ ٦أَبٔی َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َي ُٕوِلُ ک َ َ
ِ
 ٞأََ ٤ا َوٌ ََُل ِْ َ ٤ ٣حؤی إ ٔ َزا َو ّة ٔ٠َ ٦ِ ٠ا ِٕ َو َو َ٥زَ ّة ِ ََي ِست َ ِ٥جٔی بٔا ِ١َ ٜا ٔ
 ٞا َِ ٜد ََل َِ َِأ َ ِحُ ٔ١
یَ ِس ُخ ُ
اوبرکب نبایبہبیش،فعیک ،دنغر،ہبعش،دمحم نبینثم،دمحم نبرفعج،ہبعش،اطعءنبایب ومیمہن،اسن نب امکلےسرفاتی ےہہکروسؽ
اہلل یلص اہللہیلع فل ہ فملس بج اضقےئ احتج ےک  ےئ رشتفی ےل اجےت وت ںیم افر ریمے اسیج ا ک افر ونوجاؿ اپین اک ربنت افر
زینہااھٹےتسپلپیلصاہللہیلعفل ہفملساپینےکاسھتااجنتسءرفامےت۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،دنغر،ہبعش،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اطعءنبایبومیمہن،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
اضقےئاحتجےکدعباپینےکاسھتااجنتسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 621

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،ابوَکیِ ،زہيْ ،اَ١ىي ،ٞاب ٦وٝيہ ،روح بٔ ٦اَ ،٢وفاء ب ٦ابی ٠ي١و٤ہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

ِح ٕب َوأَبُو َُکیِِٕ َو َّ
ِ
َ ٞي ِىىٔي ابِ َُ ٦و ََّ ٝي َة َح َّسثَىٔي َر ِو ُح بِ ُ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢و َِ ٦و َفا ٔ
اُِ ّٜٝن ٜٔز ُ َصيِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َ
ِ َِ َي َت ٍَ َّس ُٞ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی َتب َ َّْ ُز َ ٔ ٜحا َجتٔطٔ َِآت ٔيطٔ بٔا ِ١َ ٜا ٔ
بِ ٔ ٦أَبٔی َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َ ٟک َ َ
بٔطٔ
زریہنبرحب،اوبرکبی ،زریہ،اامسلیع،انبہیلع،رفحنباقمس،اطعءنبایبومیمہن،اسننب امکلےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رعف احتج ےک  ےئ دفر رشتفی ےل اجےت ےھت رھپ ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس اپین الات افر
لپیلصاہللہیلعفل ہفملساساپینےکاسھتااجنتسءرفامےت۔
رافی  :زریہنبرحب،اوبرکبی،زریہ،الیعمس،انبہیلع،رفحنباقمس،اطعءنبایبومیمہن،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومزفںرپحسمرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 622

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابو٠ىاویہ ،و٘يي ،یحٌي،
ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابزاہي ،٢ہ١ا٣

َّ َ
َّ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة
َکیِِٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠ىاو ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
يِم َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢وأَبُو ُ َ
َحسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١

َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو َو٘ٔي ْي َو َّ
اُِ ّٜٝن َ ٔ ٜي ِحٌَي َٔا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦ص َّ١أَ ٕ ٣ا َ ٟبَا ََ ٟجز ٔ ْیز ث ُ َّ٢
َ ٞص َذا َِ َٕا ََ ٟن َى َِ ٢رأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبَا َ ٟث ُ ََّ ٢ت َو َّؼأ َ َو ََ ٠سحَ َول َی
َت َو َّؼأ َ َو ََ ٠سحَ َول َی ُخ َّّ ِيطٔ َِٕٔي ََ ٞتّ َِى ُ
ا ٧ي ُِىحٔبُ ُض َِ ٢ص َذا ا َِ ٜحس ُ
ا ٧بَ ِى َس ُ٤زُو ٔ ٟا ِ١َ ٜائ َٔسة ٔ
ٔیث ٔلَ َّ ٧إ ٔ َِ ََل ََ ٣جزٔیز ٕک َ َ
ُخ َّّ ِيطٔ َٔا َ ٟالِ َ ِو َُ ١ض َٔا َ ٟإٔبِ َزاصٔي ُ ٢ک َ َ
ییحینبییحی یمیمت،ااحسؼنباربامیہ،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمف ہ،فعیک،ییحی،اوباعمف ہ،اشمع ،اربامیہ،امہؾ
ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اشیپب ایک رھپ فوض ایک افر اےنپ ومزفں رپ حسم ایک اؿ ےس اہک ایگ مت ےن ااسی
رکےت وہ؟ لپ ےن رفامای یج اہں ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک داھکی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اشیپب ایک رھپ
فوضرفامایافراےنپومزفںرپحسمرفامایاربامیہےتہکںیہکولوگںوک ہدحثییلھبیتگلیھتویکہکنرضحترجری وسرہامدئہےکزنفؽ
ےک دعب سج ںیملتی فوض ےہ ناملسؿ وہےئ ینعیلتی فوض ںیم اپؤں دوھےن اک مکح ےہ اؿ یک  ہ دحثیلتی فوض ےس وسنمخ
ںیہنےہ۔
رافی  :ییحی نب ییحی یمیمت ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمف ہ ،فعیک ،ییحی ،اوباعمف ہ ،اشمع،
اربامیہ،امہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 623

ويسي ب ٦یو٤س٠ ،ح١س ب ٦ابی و١ز
راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ولی ب ٦خَّشٰ ،٣

َّشَ َٔ ٕ ٣اِل أَ ِخبَََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س ح و َح َّسثَ َ٥اظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥اظ إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َول ٔ ُّی بِ َُ ٦خ ِ َ

اب بِ ُ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ َّ
يِم أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض فٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ
َُّ َِيا ُ ٧ح و َح َّسثَ َ٥ا َٔ ٥ِ ٠ح ُ
ث اٜتُّ ٔ ٔ١
اب َو ِب ٔس اهَّللٔ ي ُِىحٔبُ ُض َِ ٢ص َذا ا َِ ٜحس ُ
ا٧
ٔیث ٔلَ َّ ٧إ ٔ َِ ََل ََ ٣جز ٔیز ٕک َ َ
أَ ٧ا ََِ ٟک َ َ
أَبٔی َُ ٠ىاو ٔ َی َة ٌَي ِ َْ أَ َّ ٧فٔی َحسٔیثٔ و َٔيسي َو َُّ َِي َ
ا ٧أَ ِظ َح ُ
َب ِى َس ُ٤زُو ٔ ٟا ِ١َ ٜائ َٔسة ٔ
ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبویسن،دمحمنبایبرمعا کدفرسیدنسےسیھبیہیرفاتیوقنمؽےہاسںیم ہیھبےہ
ہکدبعاہللےکااحصبوک ہدحثییلھبولعمؾوہیتیھتویکہکنرجریزنفؽامدئہےکدعبناملسؿوہےئ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبویسن،دمحمنبایبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 624

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم ،ابوخيث١ہ ،او١ض ،شّيٖ ،حذيّہ

َّ َ
َّ
يٖ َو ِ ٦حُ َذ ِي َّ َة َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
يِم أَ ِخبَََْ٤ا أَبُو َخ ِي َث ََ ١ة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦شٕ ٔ ٕ
َحسث َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝاَ ِ ٤ت َهی إلٔ َی َُ َباـَةٔ َٔ ِوََ ِ ٕ ٣با ََٔ ٟائ ّٔ١ا َِت َ َ٥ح َِّي ُت َِ َٕا َ ٟا ِزِ ُ ٤ط ِ ََسِ َ ٤و ُت َحًَّي ٔ ُُِ ١ت و ٔ َِ ٥س َؤٕب َ ِيطٔ َِ َت َو َّؼأ َِ َََ ١سحَ َول َی
ُخ َّّ ِيطٔ
ییحی نب ییحی یمیمت ،اوبہمثیخ ،اشمع ،قیفش ،ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت اھت لپ یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسا کوقؾےک وکڑےیکہگجرپےچنہپافرڑھکےوہرکاشیپبایکںیم دحیلعہوہایگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنےھجم

رقبیالبایںیمرقبیوہایگ اہیںکتہک ںیملپ یلص اہللہیلعفل ہفملسیکازیویں ےکاپسڑھکا وہایگ رھپلپ یلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنفوضرفامایافراےنپومزفںرپحسمرفامای۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،اوبہمثیخ،اشمع،قیفش،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 625

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،جزیز ٥٠عور ،ابووائَ ٞے روایت ےہ ٘ہ حَّضت ابو٠وسي اشىزی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ورة ٕ
وسي يُصَ ِّس ُز فٔی ا َِ ٜب ِو َٔ ٟویَبُو ُ ٟفٔی َٔ ُ
ار َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔٔ ٞا َ ٟکَا َ ٧أَبُو َُ ٠

َ
ٔیؾ َِ َٕا َ ٟحُ َذ ِي َّ ُة ََ ٜوز ٔ ِز ُت أَ ََّ ٧ظاح َٔبِ ٢ِ ُٙلَ
ْق َؼطُ بٔا َِٕ ١َ ٜار ٔ
َسائ ٔي َ ٞک َ َ
ا ٧إٔذَا أَ َظ َ
َو َي ُٕو ُ ٟإ ٔ َّ ٧بَىٔي إ ٔ ِ َ
اب ٔجَِ ٝس أ َح ٔسص ِٔ ٢بَ ِو َْ َ ٟ
ِْ َحائ ٕٔق َِ َٕ َا١َ َ٘ ٣ا
يُصَ ِّس ُز َص َذا اَّ ٜت ِصس َ
ٔیس َِ َِ َٕ ٝس َرأَیِ ُتىٔي أََ٤ا َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ ٤ ٢َ ٝت ََ ١اشي َِأتََی َُ َباـَ ّة َخَ ٝ
َفَُ
َي ُٕ ُو ٣أَ َح ُس ُ٘ ََِ ِ ٢با ََِ ٟاِ٤ت ََب ِذ ُت ُٔ ٥ِ ٠ط َِأ َ َش َار إلٔ َ َّی َِحٔئ ُِت َِ ُٕ ُِ ١ت و ٔ َِ ٥س َؤٕبٔطٔ َحًَّي ََ

ییحی نب ییحی ،رجری وصنمر ،اوبفالئ ےس رفاتی ےہہکرضحت اوبومیس ارعشی ریض اہللاعتٰیلہنع اشیپب ےک ابرےںیمتہبیتخس
ےکاسھت اایتحط رفامےت ےھت افر ا ک وب لت ںیم اشیپب رکےت افر رفامےت ےھت ینب ارسالیئ ںیم ےس ارگ یسک یک دلج وک اشیپب پ 
اجات وت فہ اس اھکؽ وک امکح ویچنیقں ےس اکاتٹ ذحہفی ےن اہک ہک ےھجم  ہ ابت  دنس ےہ ہک اہمترے اسیھت اس اعمہلم ںیم اس دقر یتخس ہن
رکےتویکہکنںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتدیپؽلچراہاھتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوقؾےکوکڑےیکہگج
رپلےئوجا کدویارےکےھچیپاھتلپیلصاہلل ہیلعفل ہفملسڑھکےوہےئاسیجہکاہمتراوکیئڑھکاوہاتافراشیپبایکںیملپیلص
اہلل ہیلعفل ہفملس ےس دفر وہایگ سپلپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن ےھجم اینپ رطػ ااشرہ ایک ںیم لای افر لپ یک ازیویں ےک اپس
ڑھکاوہایگاہیںکتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساشیپبےسافرغوہےئ۔

رافی  :ییحینبییحی،رجریوصنمر،اوبفالئےسرفاتیےہہکرضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 626

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث بَ ٦ىس٠ ،ح١س ب ٦ر٠ح ب٠ ٦ہاجزٜ ،يث ،یحٌي بَ ٦ىيسَ ،ىس ب ٦ابزاہي٤ ،٢اِي ب٦
جبيُْ ،عوہ ب ٦زبيْ ،حَّضت ٍ٠يْہ ب ٦شىبہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِ٠حٔ بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو ِ٦
ُع َو َة بِ ٔ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ بِ ُٔ ٦ش ِى َب َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ََ ِى ٔس بِ ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ٤ ٦اِ ٔ ٔي بِ ُٔ ٦ج َبيِْ ٕ َو ِِ ُ ٦
َّ
َفَُ َٔ ٦ِ ٠حا َجتٔطٔ َِ َت َو َّؼأ َ َو ََ ٠سحَ َول َی
َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َ َ
ِخ َد َ ٔ ٜحا َجتٔطٔ َِات َب َى ُط ا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ بٔإ ٔ َزا َوة ٕ ِ َٔيضا َ٠اِْ ِ ََع َِّ َوَِ ٝيطٔ ح ٔي َن َ َ
ا ٧ح ٔي َن َحًَّي
ا ِٜد َُّّي ِ ٔن َوفٔی رٔ َوایَ ٔة ابِ ُٔ ٦ر ِٕ ٠ح َ٠ک َ َ
ہبیتقنبدیعس،ثیل نبدعس،دمحمنبرحمنباہمرج،ثیل،ییحینبدیعس،دعسنباربامیہ،انعفنبریبج،رعفہنبزریب،رضحتریغمہنب
ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رعف احتج ےک  ےئ ابرہ رشتفی ےل ےئگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےک ےھچیپرضحتریغمہ نب ہبعشڈفؽ الےئافراس ںیم اپیناھت سپاوہنں ےنلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس رپاپینڈاال بجلپیلص
اہللہیلعفل ہفملساینپاحتجےسافرغوہےئسپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسےکدعبفوضایکافرومزفںرپحسمرفامای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلنبدعس،دمحمنبرحمنب اہمرج،ثیل،ییحینبدیعس،دعسنباربامیہ،انعفنبریبج،رعفہنبزریب،رضحت
ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 627

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي وبساٜوہاب ،یحٌي بَ ٦ىيس

اب َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َی ِحٌَي بِ َََ ٦ىٔي ٕس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا ََ ٍَ َِ ٟس ََ ٞو ِج َض ُط َو َی َسیِطٔ
َح َّسثَ َ٥اظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜو َّص ٔ

َو ََ ٠سحَ ب ٔ َزأِ َٔطٔ ث ُ ََّ ٠َ ٢سحَ َول َی ا ِٜد َُّّي ِ ٔن

دمحم نب ینثم دبعاولاہب،ییحی نبدیعس ےس یہی دحثیدفرسیاانسد ےکاسھت رمفی ےہ نکیلاس ںیم  ہ اافلظ ںی ہک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےناانپرہچہافراہھتدوھےئافررسرپحسمایکرھپومزفںرپحسمایک۔
رافی  :دمحمنبینثمدبعاولاہب،ییحینبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 628

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم ،ابواحوػ ،اشىث ،اَوز ب ٦ہَلٍ٠ ،ٟيْہ ب ٦شىبہ

َّ َ
َّ
ػ َو ِ ٦أَ ِش َى َث َو ِ ٦الِ َ َِ َوز ٔبِ ٔ ٦ص ََٔل َٕ ٟو ِ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ بِ ُٔ ٦ش ِى َب َة َٔا َ ٟبَ ِي َ٥ا
يِم أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
َحسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١

َات َِ ٜي َٕ ٝة إٔذِ َ٤زَ ََ َٕ َِ ٟضي َحا َج َت ُط ث ُ ََّ ٢جا َِ ِ ََعب َ ِب ُت َوَِ ٝيطٔ ٔ ٦ِ ٠إ ٔ َزا َوة ٕ کَاِ َ ٤ت َ٠ع ٔی
أََ٤ا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝذ َ
َِ َت َو َّؼأ َ َو ََ ٠سحَ َول َی ُخ َّّ ِيطٔ

ییحی نب ییحی یمیمت ،اوباوحص ،اثعش ،اوسد نب الہؽ ،ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ا ک رات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ
فملس ےک اسھت اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ااچکن ارتے افر اینپ احتج ےس افرغ وہےئ رھپ فاسپ لےئ وت ںیم ےن اےنپ اپس
وموجدربنتںیمےساپینڈااللپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنفوضرفامایافرومزفںرپحسمایک۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،اوباوحص،اثعش،اوسدنبالہؽ،ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 629

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابوبْک ،ابو٠ىاویہ ،او١ض٠ ،سَ٠ ،٢ٝسوٍٗ٠ ،يْہ ب ٦شىبہ

َسو ٕٗ َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ُِ ِ ٠َ ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َ
ِخ ِج ُت
ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ بِ ُٔ ٦ش ِى َب َة َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ََ ََفٕ َِ َٕا ََ ٟیا ٍُٔ٠ي َْ ُة ُخ ِذ ِاْل ٔ َزا َو َة َِأ َخ ِذتُ َضا ث ُ ََّ َ ٢

ََ ٠ى ُط َِاَ ِ ٤فَ ََٖ ٝر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحًَّي َت َو َاری َوىِّي َِ َٕ َضي َحا َج َت ُط ث ُ ََّ ٢جا َِ َو َوَِ ٝيطٔ ُج َّب ْة َشا َّٔ ٠ي ْة َؼ ِّي َٕ ُة
َ
ِخ َد َی َس ُظ ٔ ٦ِ ٠أَ َِ ََّ ٔ ٝضا ِ ََعب َ ِب ُت َوَِ ٝيطٔ َِ َت َو َّؼأ َ ُو ُؼوئ َ ُط ٜٝٔعَّ ََلة ٔ ث ُ َّ٢
ا ِل١َّ ُٙي ِ ٔن ِ ََذ َص َِ یُ ِ ٔ
ْخ ُد َی َس ُظ َٔ ١ِّ ُ٘ ٦ِ ٠ضا ِ ََؽا َٔ ِت َوَِ ٝيطٔ َِأ ِ َ
ََ ٠سحَ َول َی ُخ َّّ ِيطٔ ث ُ ََّ ٢ظلَّی
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوبرکب ،اوباعمف ہ ،اشمع ،ملسم ،قورفؼ ،ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںی ا ک رفز
ںیمیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتاھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاےریغمہربنتےللںیمےلرکلایرھپںیم
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت لکن ڑپا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس پ ے اہیں کت ہک ھجم ےس اغبئ وہےئگ لپ اینپ
احتجےسافرغوہرکفاسپلےئلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا کگنتلشبنیووںفاالاشیمپ ہانہپوہااھتلپےناانپاہھتاس
یک لنیتس ےس اکنانل اچاہ نکیل فہ تہب گنت یھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےک ےچین ےس اانپ اہھت ابمرک اکنال رھپ ںیم ےن
لپ یلص اہللہیلع فل ہفملس رپ اپینڈاال افر لپ یلص اہللہیلع فل ہفملس ےن فوض رفامای ےسیج لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس امنز ےک  ےئ

فوضرکےترھپاےنپومزفںرپحسمرفامایرھپامنزادایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوبرکب،اوباعمف ہ،اشمع،ملسم،قورفؼ،ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 630

ويسي ب ٦یو٤س ،اَحٖ ،ويسي ،او١ض٠ ،سَ٠ ،٢ٝسوٗ ،حَّضت ٍ٠يْہ ب٦
راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزہي ،٢ولی ب ٦خَّشٰ ،٣
شىبہ

َّشَ ٕ ٣جٔ١ي ّىا َو ِ ٦و َٔيسي بِ ٔ ٦یُوَُ ٤س َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َول ٔ ُّی بِ َُ ٦خ ِ َ
ِخ َد َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ ٜ ٢َ ٝي ِٕ ٔض َي َحا َج َت ُط َِ َ١َّ ٝا َر َج َي
َسو ٕٗ َو ِ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ بِ ُٔ ٦ش ِى َب َة َٔا ََ َ ٟ
ُِ ٠سَ ٢ٕ ٔ ٝو ُِ ِ ٠َ ٦
َ
َّ
ِخ َج ُض َ١ا ٔ٦ِ ٠
َتِ َٕٝي ُتطُ ب ٔ ِاْل ٔ َزا َوة ِٔ ََعب َ ِب ُت َوَِ ٝيطٔ َِ ٍَ َس َ ٞیَ َسیِطٔ ث ُ َََّ ٌ ٢س ََ ٞو ِج َضطُ ث ُ ََّ ٢ذ َص َِ َ ٔ ٜي ٍِ ٔس َ ٞذ ٔ َرا َو ِيطٔ ِ ََؽا َٔ ِت ا ُِ ٜح َّب ُة َِأ ِ َ
َت ِحتٔ ا ُِ ٜح َّب ٔة َِ ٍَ َس َُ ٝض َ١ا َو ََ ٠سحَ َرأ ِ ََ ُط َو ََ ٠سحَ َول َی ُخ َّّ ِيطٔ ث ُ ََّ ٢ظلَّی ب ٔ َ٥ا
ااحسؼ نب اربمیہ ،یلع نب رشخؾٰ ،یسیع نب ویسن ،ااحسؼ  ،یسیع ،اشمع ،ملسم ،قورفؼ ،رضحت ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساینپاحتجوکوپرارکےنےک ےئابرہےلکنسپبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسفاسپلےئوتںیم
اپین ےک ربنت ےک اسھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک الم ںیم ےن اپین ڈاال لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اہوھتں وک دوھای رھپ اےنپ
رہچے وک دوھای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ الکایئں دوھین اچںی ،پ ہ گنت اھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ
الکویئںوکپ ہےکےچینےساکنالافراؿوکدوھایافررساکحسمایکافراےنپومزفںرپحسمایکرھپمہوکامنزڑپاھیئ۔
رافی  :ااحسؼنباربمیہ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبویسن،اقحس،یسیع،اشمع،ملسم،قورفؼ،رضحتریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 631

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،زَکیا ،وا٠زُ ،عوہ بٍ٠ ٦يْہ

ُع َوةُ بِ ُ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َز َ ٔ
َکیَّا ُِ َو َِ ٦وا ٔ٠ز ٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ُ ِ
ک َ٠اِْ ُُِٔ ٝت َن َى ِ٥َ َِ ٢زَ ََ ٟو َِ ٦راح ٔ َٝتٔطٔ ِ َََ ١شي َحً َّي
ُ٘ ُِ ٥ت ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝذ َ
َات َِ ٜي َٕ ٝة فٔی َٔ ٠سيْ ٕ َِ َٕا َ ٟلٔی أَ ََ ٠ى َ
َ
َّ ُ
َفٌ ُِت َوَِ ٝيطٔ ِٔ ٦ِ ٠اْل ٔ َزا َوة ٔ َِ ٍَ َس ََ ٞو ِج َضطُ َو َوَِ ٝيطٔ ُج َّب ْة ُٔ ٦ِ ٠ظ ٕ
ْخ َد
وٓ ََِ ٢َِ ٝي ِس َت ٔف ِي أَ ِ ٧یُ ِ ٔ
َت َو َاری فٔی ََ َواز ٔاِ ٜٝي ٔ ٞث ََّ ٢جا َِ َِأ ِ َ
َّ
ِخ َج ُض َ١ا ٔ ٦ِ ٠أَ َِ َّ ٔ ٞا ُِ ٜح َّبةٔ َِ ٍَ َس َ ٞذ ٔ َرا َو ِيطٔ َو ََ ٠سحَ ب ٔ َزأِ َٔطٔ ث ُ َّ ٢أَص َِویِ ُت ٔلَِ٤ز ٔ ًَ ُخ َّّ ِيطٔ َِ َٕا ََ ٟز ِو ُض َ١ا َِإٔنِّی
ذ ٔ َرا َو ِيطٔ َٔ ٥ِ ٠ضا َحًي أَ ِ َ
أَ ِز َخ ُِ ٝت ُض َ١ا ـَاص َٔز َتي ِ ٔن َو ََ ٠سحَ َوَِ ٝيض ٔ َ١ا
دمحمنبدبعاہللنبریمن،زرکای،اعرم،رعفہنبریغمہےسرفاتیےہہکفہرفامےتںیہکںیما کراترفسںیمیبنرکمییلصاہللہیلع
فل ہفملسےکاسھتاھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنےھجمرفامایایکریتےاپساپینےہںیمےنرعضایکیجاہںلپیلصاہللہیلع
فل ہ فملس اینپ وساری ےس ارتے لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس پ ے اہیں کت ہک رات یک ایسیہ ںیم پھچ ےئگ رھپ فاسپ لےئ ںیم
ےنلپیلصاہلل ہیلعفل ہفملسرپربنتےساپینڈااللپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناےنپرہچےوکدوھایافرلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملس افینپ ہےنوہےئےھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملساسےساینپالکویئںوکہناکنؽ ےکسوتپ ہےکےچینےس اؿوک اکنالافراینپ
الکویئںوکدوھای افراےنپرساکحسمایکرھپںیمےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکومزےااترےناکارادہایکوتلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنرفامایاؿوکوھچڑدےںیمےناؿدفونںوکاپیکیکاحتلںیمانہپےہافراؿدفونںرپحسمرفامای۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،زرکای،اعرم،رعفہنبریغمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ

ومزفںرپحسمرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 632

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،و١ز ب ٦ابی زائسہ ،شىييُ ،عوہ بٍ٠ ٦يْہ

َّ
ُع َو َة بِ ٔ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َو ِ٦
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َح َّسثَ َ٥ا وُ َ١زُ بِ ُ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة َو ِ ٦اٜص ِى ٔي ِّي َو ِِ ُ ٦
أَبٔيطٔ أََّ٤طُ َو َّؼأ َأ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َِ ٢َ ٝت َو َّؼأ َ َو ََ ٠سحَ َول َی ُخ َّّ ِيطٔ َِ َٕا َُ َٜ ٟط َِ َٕا َ ٟإنِّٔی أَ ِز َخ ُِ ٝت ُض َ١ا ـَاص َٔز َتي ِ ٔن
دمحمنباحمت،ااحسؼنبوصنمر،رمعنبایبزادئہ،یبعش ،رعفہ نبریغمہےسرفاتیےہہک اوہنںےنیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملس
وک فوض رکاای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فوض رفامای افر اےنپ ومزفں رپ حسم رفامای رھپ رضحت ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای
ںیمےناؿدفونںوکاپکوہےنیکاحتلرپداہ ایکےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،ااحسؼنبوصنمر،رمعنبایبزادئہ،یبعش،رعفہنبریغمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشیپینافرامعہمرپحسمرکےناکایبؿ...
ابب  :فوضاکایبؿ
اشیپینافرامعہمرپحسمرکےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 633

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب ٦بزیي ،یزیس ب ٦زریي ،ح١يس ـوی ،ٞبْک ب ٦وبساهَّلل ٠زنیُ ،عوہ بٍ٠ ٦يْہ ب ٦شىبہ

یي َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ز َُریِ ٕي َح َّسث َ َ٥ا ُح َِ ١ي ْس َّ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦بَز ٔ ٕ
ْک بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ ا ِ١ُ ٜزَن ٔ ُّی
اٜفؤی ُ
َ ٞح َّسثَ َ٥ا بَ ِ ُ
ْ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َت َد َُِّ ّٝت ََ ٠ىطُ َِ َ١َّ ٝا َٔ َضي
ُع َو َة بِ ٔ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ بِ ُٔ ٦ش ِى َب َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََ ٟت َد ََّ ٝ
َو ِِ ُ ٦

َ
َ
َس َو ِ ٦ذ ٔ َرا َو ِيطٔ ِ ََؽ َ
ِخ َد َی َس ُظ
َحا َج َت ُط َٔا َ ٟأَ ََ ٠ى َ
اٗ ُ٘ ُّ ٢ا ُِ ٜح َّبةٔ َِأ ِ َ
ک َ٠اِْ َِأ َت ِي ُت ُط بِٔ ٔ١ف َض َزة ٕ َِ ٍَ َس َِ َّّ َ٘ ٞيطٔ َو َو ِج َض ُط ث ُ َّ ٢ذَ َص َِ َی ِح ٔ ُ
اظ َيتٔطٔ َو َول َی ا ِٜى َٔ١ا َ٠ةٔ َو َول َی ُخ َّّ ِيطٔ ث ُ ََّ ٢ر٘ ٔ َِ
َٔ ٦ِ ٠ت ِحتٔ ا ُِ ٜح َّب ٔة َوأَ َِ ٜقی ا ُِ ٜح َّب َة َول َی َٙٔ ٥ِ ٠ب َ ِيطٔ َوٌ ََس َ ٞذ ٔ َرا َو ِيطٔ َو ََ ٠سحَ ب ٔ َٔ ٥

َو َر٘ ٔ ِب ُت َِاَ ِ ٤ت َض ِي َ٥ا إلٔ َی ا ِِ َٕ ٜوَ ٔ ٣و َٔ ِس َٔا ُ٠وا فٔی اٜعَّ ََلة ٔ ي َُعل ِّی بٔض ٔ َِ ٢و ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َُ ٦و ِو ٕ
ٓ َو َٔ ِس َر َ٘ َي بٔض ٔ َِ ٢ر ِ٘ َى ّة َِ َ١َّ ٝا أَ َح َّس
َ
ِخ َِأ َ ِو َ٠أ َ إَِٔ ٜيطٔ ِ ََعلَّی بٔض ٔ ِ١َّ َٝ َِ ٢ا ََ ََّ َٔ ٢َ ٝا ٣أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝؤ ُُِ ١ت
بٔأ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝذ َص َِ یَ َتأ َّ ُ
َف َ٘ ِى َ٥ا اٜز َِّ٘ َى َة َّأًٜي ََ َب َٕت ِ َ٥ا
ََ
دمحم نب دبعاہلل نب رزعی ،سیدی نب زرعی،دیمحوطلی،رکب نب دبعاہلل زمین ،رعفہ نب ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےتںی
ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہفملس افر ںیم ا ک رفس ںیم ےھچیپ رہ ےئگ بج لپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس اضقےئ احتج ےس افرغ
وہےئ وت رفامای ایک ریتے اپس اپین ےہ وت ںیم اپین اک ربنت الای سپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ دفونں ویلیھتہں افر اےنپ رہچہ
ابمرک وک دوھای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن الکویئں وک دوھےن اک ارادہ رفامای پ ہ یکلنیتس گنت وہےن یک فہج ےس لپ یلص
اہللہیلعفل ہفملسےناےنپاہھتوکپ ہےکےچینےساکنالافرپ ہوکاےنپدنکوھںرپڈاؽدایافردفونںالکویئںوکدوھایافراینپاشیپین
افرامعہمافرومزفںرپحسمرفامایرھپ لپیلصاہللہیلعفل ہفملسوساروہےئافرںیمیھبوساروہاافراےنپاسویھتںکتچنہپےئگافر
فہامنزںیمڑھکےوہےکچےھتافررضحتدبعارلنمحنبوعػریضاہللاعتٰیلہنعاؿوکامنزیکا کرتعکڑپاھےکچےھتسپبج
اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لدم وسحمس یک وت ےھچیپ انٹہ یرفع وہےئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ااشرہ رفامای
اوہنںےناحصہبریضاہللاعتٰیلمہنع وکامنزڑپاھیئ بج اوہنںےنالسؾریھپا وت یبن رکمی یلصاہللہیلعفل ہفملس ڑھکےوہےئ افر
ںیمیھبڑھکاوہاافرمہےناینپوفتدشہرتعکادایک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبرزعی،سیدینبزرعی،دیمحوطلی،رکبنبدبعاہللزمین،رعفہنبریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
اشیپینافرامعہمرپحسمرکےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 634

راوی  :ا٠يہ ب ٦بسفا٠ ،٣ح١س ب ٦وبس اِلولی٠ ،ىت١ز ،بْک ب ٦وبسهَّلل ،ابٍ٠ ٦يْہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ُ
ْک بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو ِ ٦ابِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا أ ََّ ٠ي ُة بِ ُ ٦بٔ ِس َف َاَ ٣و َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ الِ َ ِول َی َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا ا ِِ ١ُ ٜى َتٔ١زُ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي بَ ِ ُ
ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠َ ٢َ ٝسحَ َول َی ا ِٜد َُّّي ِ ٔن َو َُّ َٕ ٠سَ ٔ ٣رأ ِ َٔطٔ َو َول َی و َٔ١ا َ٠تٔطٔ
اہیم نباطسبؾ،دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم،رکب نب دبعہلل،انبریغمہریضاہللاعتٰیل ہنع ےس رفاتیےہہک یبنرکمی یلص اہللہیلعفل ہ
فملسےنومزفںرپافررسےکاےلگہصحرپافرامعہمرپحسمرفامای۔
رافی  :اہیمنباطسبؾ،دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،رکبنبدبعہلل،انبریغمہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
اشیپینافرامعہمرپحسمرکےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 635

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساِلولی٠ ،ىت١ز ،بْک ،حس ،٦ابٍ٠ ٦يْہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َح َّسثَ َ٥ا ا ِِ ١ُ ٜى َتٔ١زُ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦بَ ِْکٕ َو ِ ٦ا َِ ٜح َس َٔ ٦و ِ ٦ابِ ٔ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ

دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،رکب،نسح،انبریغمہےسا کافردنسےکاسھتیھبیہیدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،رکب،نسح،انبریغمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ

اشیپینافرامعہمرپحسمرکےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 636

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦حات ،٢یحٌي ٔفا ،٧اب ٦حات ،٢یحٌي بَ ٦ىيس تيِم ،بْک ب ٦وبساهَّلل حس ٦ابٍ٠ ٦يْہ
ب ٦شىبہ

ِم
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢جٔ١ي ّىا َو ِ ٦یَ ِحٌَي ا َِّ َٕ ٜفا َٔٔ ٧ا َ ٟابِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦اٜت َّ ِي ٔ ِّ
ْک َو َٔ ِس ََِ ٔ١ى َت ٔ ٦َ ٠ابِ ٔ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔأَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي
َو ِ ٦بَ ِ ٔ
ْک بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو ِ ٦ا َِ ٜح َس َٔ ٦و ِ ٦ابِ ٔ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔبِ ُٔ ٦ش ِى َب َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َ ٟبَ ِ ْ

اظ َيتٔطٔ َو َول َی ا ِٜى َٔ١ا َٔ ٠ة َو َول َی ا ِٜد َُّّي ِ ٔن
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝت َو َّؼأ َِ َََ ١سحَ ب ٔ َٔ ٥

دمحمنباشبر،دمحمنباحمت،ییحیاطقؿ،انباحمت،ییحینبدیعسیمیت،رکبنبدبعاہللنسحانبریغمہنبہبعشےسا کافردنسےکاسھت
یھبیہیدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنباحمت،ییحیاطقؿ،انباحمت،ییحینبدیعسیمیت،رکبنبدبعاہللنسحانبریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
اشیپینافرامعہمرپحسمرکےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 637

ويسي ب ٦یو٤س ،او١ض ،ح ،٢ٙوبساٜزح ٦١ب ٦ابی ٜيلی
راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب ٦وَلء ،ابو٠ىاویہ ،اَحٰٖ ،
٘ىِ ب ٦وحزہ ،بَلٟ

ِ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙو َِ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبٔی َِ ٜيل َی َو ِِ َ٘ ٦ى ِٔ بِ ُٔ ٦و ِح َز َة َو ِ ٦ب ٔ ََل ٕ ٟأَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠َ ٢َ ٝسحَ َول َی ا ِٜد َُّّي ِ ٔن َوا ِٜد ٔ َ١ارٔ َوفٔی َحسٔیثٔ و َٔيسي َح َّسثَىٔي ا َِ ٜح ََ ٢ُ ٙح َّسثَىٔي ب ٔ ََل ْٟ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبالعء،اوباعمف ہ،ااحسؼٰ،یسیعنبویسن،اشمع،مکح،دبعارلنمحنبایب ،یل بعنبرجعہ،البؽےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنومزفںافرامعہمرپحسمرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبالعء،اوباعمف ہ،اقحسٰ،یسیعنبویسن،اشمع،مکح،دبعارلنمحنبایب ،یل بعنبرجعہ،البؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
اشیپینافرامعہمرپحسمرکےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 638

راوی َ :ویس بَ ٦ىيس ،ولی ،اب٠ ٦سہز ،او١ض

َح َّسثَٔ٥يطٔ َُ َویِ ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ٌّی َي ِىىٔي ابِ َِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َ ٟفٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ

َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

وسدی نب دیعس ،یلع ،انب رہسم ،اشمع ےس یھب ایسرطح  ہ دحثی رمفی ےہ اس ںیم فہ رفامےت ںیہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسوکداھکی۔
رافی  :وسدینبدیعس،یلع،انبرہسم،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومزفںرپحسمیکدمتےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ

ومزفںرپحسمیکدمتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 639

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبساٜززاٗ ،ثوری ،و١زو بٔ ٦يس َ٠لنی ،ح ٢ٙب ٦وتيبۂ ،اَ ٢ب٠ ٦دي١زہَ ،شیح ب ٦ہانی

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاصٔي ٢ا َِ ٜح ِ٥مَ لٔی أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اٜث ِور ُّٔی َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ِٔ َٔ ٦ي ٕس ا ََِ ١ُ ٜلئٔ ِّی َو ِ ٦ا َِ ٜح َ ٢ٔ ٙبِ ٔ٦
َ
ُّ
ک
َشیِحٔ بِ ٔ ٦صَإ ٔ ٤ئ َٔا َ ٟأَ َت ِي ُت َوائٔصَ َة أَ َِأََ ُٜضا َو ِ ٦ا ِِ ١َ ٜسحٔ َول َی ا ِٜد َُّّي ِ ٔن َِ َٕاَِ ٜت َوَِ ٝي َ
وُت َ ِي َب َة َو ِ ٦ا َِٕ ٜاَ ٔٔ ٢بِ َٔ ٠ُ ٦د ِيَ ٔ١ز َة َو َِ ُ ٦

اَف ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝسأ َ ِ٥َ ٜا ُظ َِ َٕا ََ ٟج َى ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
بٔابِ ٔ ٦أَبٔی ـَاََ ِ ِٕٜٔس ِٝطُ َِإَّٔ٤طُ ک َ َ
ا ٧ي َُس ٔ ُ
ََک َو ِّ ١زا أَثِى َي َوَِ ٝيطٔ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝثَ ََلثَ َة أَیَّاَ ٕ ٣وََ ٜياَ ٔ ٜي ُضَ ١ُِ ٜٝٔ َّ٦س ٔ ٔ
اَف َویَ ِو ّ٠ا َوَِ ٜي َّ ٝة ٔ ٔ ٕ١ُِ ٜٝٔئَ ٢ا ََ ٟوک َ َ
اَِ َُّ ٧يا ُ ٧إٔذَا ذ َ َ

م
ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،وثری،رمعفنبسیقالمین،مکحنبہبیتع،اقمسنب حیمردہ،یرحینباہینےسرفاتیےہہک فہرفامےت
ںی ہک ںیم رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعےکاپس ومزفں رپ حسم ےک ابرے ںیم وپےنھچ ےک  ےئ احرض وہاوت اوہنںےن
رف امای اس ےک ابرے ںیم یلع نب ایب اطبل ےس وساؽ رکف ویکہکن فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت رفس رکےت ےھت مہ
ےنرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےساساکوساؽایکوتلپےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسمرفےک ےئنیت
دؿافرنیتراںیتافرمیقمےک ےئا کدؿافرراتدمترقمررفامیئ۔
م
ی
ح
م
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،وثری،رمعفنبسیقالمین،مکحنبہبیتع،اقمسنب ردہ،یرحینباہین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ومزفںرپحسمیکدمتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 640

راوی  :اَحٖ ،زَکیا ب ٦وسی ،وبيساهَّلل ب ٦و١زو ،زیس ب ٦ابی ا٤يسہ

َکیَّا ُِ بِ َُ ٦وس ٓ ٕ
ٔی َو ُِ ٦وب َ ِيسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو َو َِ ٦زیِ ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی أُِ َ ٤ي َس َة َو ِ ٦ا َِ ٜح َ ٢ٔ ٙب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َز َ ٔ
ااحسؼ،زرکاینبدعی،دیبعاہللنبرمعف،زدینبایباہسین،مکحےسایسرطحدحثیدفرسیدنسےسرمفیےہ۔
رافی  :اقحس،زرکاینبدعی،دیبعاہللنبرمعف،زدینبایباہسین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ومزفںرپحسمیکدمتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 641

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،حٔ ،٢ٙاَ ٢بٍ٠ ٦يْہَ ،شیح اب ٦ہانی

َشیِحٔ بِ َٔ ٦صإ ٔ ٤ئ َٔا َٟ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙو ِ ٦ا َِٕ ٜاَ ٔٔ ٢بِ َٔ ٠ُ ٦د ِيَ ٔ١ز َة َو َِ ُ ٦
َ
َک َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
ََأ َ ُِ ٜت َوائٔصَ َة َو ِ ٦ا ِِ ١َ ٜسحٔ َول َی ا ِٜد َُّّي ِ ٔن َِ َٕاَِ ٜت ائِتٔ َوًّ ٔ ٝيا َِإُٔ َّ ٤ط أَ ِو َ ٢ُ ٝب ٔ َذَ ٔ ٜ
ک ٔ٠ىِّي َِأ َت ِي ُت َوًّ ٔ ٝيا ِ ََذ َ َ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ

زریہ نب رحب ،اوباعمف ہ ،اشمع ،مکح ،اقمس نب ریغمہ ،یرحی انب اہین ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںی ہک ںیم ےن دیسہ اعدص 
دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ومزفں رپ حسم ےک ابرے ںیم وساؽ ایک اوہنں ےن اہک یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اجؤ فہ اس
ابرےںیمںیمھجم ےسزایدہ اجےتنںیںیمرضحت یلعریضاہللاعتٰیلہنع ےکاپس احرضوہاوتاوہنںےنیلہپ دحثییکرطح یبن
رکمییلصاہللہیلعفملسےسدحثیایبؿرفامیئ۔
رافی  :زریہنبرحب،اوباعمف ہ،اشمع،مکح،اقمسنبریغمہ،یرحیانباہین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا کفوضےکاسھتیئکامنزںیادارکےنےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
ا کفوضےکاسھتیئکامنزںیادارکےنےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 642

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يَّْ ،يا ٧و١ٕٝہ ب٠ ٦زثس٠ ،ح١س ب ٦حات ،٢یحٌي بَ ٦ىيسَّ ،يا ،٧و١ٕٝہ اب٠ ٦زثس،
ََٝمي ٧ب ٦بزیسہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة بِ ِٔ ٠َ ٦زثَ ٕس ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢و َّ
اُِ ّٜٝن

أَ ٧ا ََ ٟح َّسثَىٔي َو ُِ ١َ َٕ ٝة بِ ُِ ٠َ ٦زثَ ٕس َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧بِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ
َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َِِ َُّ ٦ي َ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی اٜعَّ ََ ٝوا ٔ
ت َی ِو َ ٣ا ِِ َّ ٜتحٔ ب ٔ ُو ُؼو ِٕ َواح ٔ ٕس َو ََ ٠سحَ َول َی ُخ َّّ ِيطٔ َِ َٕا َُ َٜ ٟط ُو َ١زُ َِ َٕ ٜس َظ َِ ٥ى َت ا َِ ٜي ِو ََ ٣ش ِيئّا َ ٢َِ ٜت٦ِ ُٙ
َت ِع َُ ٥ى ُط َٔا ََ ٟو ِّ ١سا َظ َِ ٥ى ُت ُط َیا وُ َ١زُ
دمحم نب دبعاہلل نبریمن ،ایفسؿ ہمقلع نب رمدث ،دمحم نب احمت،ییحی نبدیعس ،ایفسؿ ،ہمقلع انب رمدث ،امیلسؿ نب ربدیہ ےس رفاتی ےہ
ہک یبنرکمی یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن حتف ہکم ےکدؿ ا ک فوض ےکاسھت یئکامنزںی ادا رفامںیئ افر ومزفں رپ حسم رفامای رضحت رمع

ریضاہللاعتٰیلہنعےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےسرعضایکالبہبشلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنلجفہلرفامایےہوجاس
ےسلبقںیہنرفامایاھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاےرمعںیمےناجؿوبھجرکااسیایکےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایفسؿہمقلعنبرمدث،دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،ایفسؿ،ہمقلعانبرمدث،امیلسؿنبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ا کفوضےکاسھتیئکامنزںیادارکےنےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 643

راوی  :نَّص ب ٦ولی جہؽِم ،حا٠سب ٦و١ز بْکاوی ،بَّش بّ٠ ٦ؽ ،ٞخاٜس ،وبساهَّلل ب ٦شٕيٖ ابوہزیزہ

َّش بِ ُ ٦ا ََِّ ّ١ُ ٜؽ َٔ ٞو َِ ٦خإ ٔ ٜس َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
ْکاو ٔ ُّی َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا بٔ ِ ُ
َح َّسثَ َ٥ا َن ِ ُ
ِم َو َحا ُٔ ٠س بِ ُ ٦وُ ََ ١ز ا َِ ٜب ِ َ
َّص بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا َِ ٜح ِض َؽ ٔ ُّ
ِ َحًَّي
اَت َِي َٕ َن أَ َح ُس ُ٘ ِِ َ ٤ ٦ِ ٠ٔ ٢و ٔ٠طٔ ِ َََل َي ٍِِ ٔ١س یَ َس ُظ فٔی ِاْلَٔ٤ا ٔ
َشٕ ٔ ٕ
يٖ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا ِ
َي ٍِ ٔسََ ٝضا ثَ ََلثّا َِإُٔ َّ ٤ط َِل َی ِسرٔی أَیِ َ ٦بَا َت ِت َی ُس ُظ
ج یہض
رصن نب یلع می ،احدمنب رمع رکبافی ،رشب نب لضفم ،اخدل ،دبعاہلل نب قیقش اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےناراشدرفامایبجمتںیمےسوکیئاینپدنینےسدیباروہوتاےنپاہھتوکربنتںیمہنڈاےلاہیںکتہکاسوکنیترمہبت
دوھےلویکہکنفہںیہناجاتنہکاسےکاہھتےنراتاہکںسگاریےہ۔
ج یہض
رافی  :رصننبیلع می،احدمنبرمعرکبافی،رشبنبلضفم،اخدل،دبعاہللنبقیقشاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ا کفوضےکاسھتیئکامنزںیادارکےنےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 644

راوی  :ابوَکیِ ،ابوَىيس اشخ ،و٘يي ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابورزی ،٦ابوظاٜح ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض
َکیِِٕ َوأَبُو ََىٔي ٕس الِ َ َش ُّخ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
یَ ٦وأَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة فٔی َحسٔیثٔ أَبٔی َُ ٠ىاو ٔ َی َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوفٔی َحسٔیثٔ َو٘ ٔ ٕ
َو ِ ٦أَبٔی َر ٔز ٕ
يي
َٔا ََ ٟی ِز َِ ُى ُط بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
اوبرکبی،اوبدیعساجش،فعیک،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اوبرزنی،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسیہیدحثیدفرسی

دنسےسرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبی،اوبدیعساجش،فعیک،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اوبرزنی،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ا کفوضےکاسھتیئکامنزںیادارکےنےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 645

راوی  :ابو بْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزی ،ابی َ١ٝہ٠ ،ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ،
٠ى١ز ،زہزی ،اب٠ ٦سيِ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة ح
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
و َح َّسثَٔ٥يطٔ َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ٦
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
اوبرکبنبایب ہبیش،رمعفاندق ،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،ایبہملس،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی ،انببیسم،
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسایسرطحا کافردنسےسیھبیہیدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،ایبہملس،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انب
بیسم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ

ا کفوضےکاسھتیئکامنزںیادارکےنےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 646

راوی ١َٝ :ة ب ٦شبيِ ،حس ٦ب ٦اوين٠ ،ىٕ ،ٞابوزبيْ ،جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي ََُ ١ََ ٝة بِ َُ ٦شبٔيِٕ َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ ُ ٦أَ ِوي َ َن َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ىٕ ٔ َْ ٞو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٤ط أَ ِخب َ َْ ُظ
َفُِ َول َی یَسٔظ ٔثَ ََل َث َ٠زَّا ٕ
ت َٔ ِب َ ٞأَ ِ ٧یُ ِسخٔ َ ٞیَ َس ُظ ف ٔی إَٔ٤ائٔطٔ َِإَّٔ٤طُ
اَت َِي َٕ َن أَ َح ُس ُ٘ ُِ ِٝ َِ ٢ي ِ ٔ
أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا ِ
َِل َی ِسرٔی ِ َٔي ٢بَا َت ِت َی ُس ُظ
ۃملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،اوبزریب،اجربریضاہللاعتٰیلہنع،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلص
اہلل ہیلعفل ہفملس ےن اراشد رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ دیبار وہ وت اچےئہہکاہھت رپ نیت ابر اپینڈاےلاس وک ربنت ںیم داہ  رکےن
ےسےلہپویکہکنفہںیہناجاتنہکاساکاہھتراتوکاہکںراہ۔
رافی  :ۃملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،اوبزریب،اجربریضاہللاعتٰیلہنع،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ا کفوضےکاسھتیئکامنزںیادارکےنےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 647

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٍ٠ ،يْہ ،حزامی ،ابوز٤از ،اُعد ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ۔ نَّص ب ٦ولی ،وبساِلولی ،ہصا،٣
٠ح١س ب ٦ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ۔ ابوَکیِ ،خاٜس اب٠ ٦دٝس٠ ،ح١س ب ٦جىَف ووَلء ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ۔
٠ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٣ ٦

َ
َ
َّص بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح و َح َّسثَ َ٥ا َن ِ ُ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ َي ِىىٔي ا ِٔ ٜحزَام ٔ َّی َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َي ِىىٔي ابِ َِ ٠َ ٦د َٕ ٝس َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس الِ َ ِول َی َو ِ ٦ص ٔصَ اَ ٕ ٣و َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح و َح َّسثَىٔي أَبُو ُ َ
ِ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ٦
َُ ٠ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
َف َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بَ ِْکٕ ح و َح َّسثَ َ٥ا ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َوابِ َُ ٦راِ ٕٔي َٔاِلَ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َٔ َاِل َجٔ١ي ّىا أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی زٔ َیا ْز أَ َّ ٧ثَاب ٔ ّتا َِ ٠ول َی َو ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦زیِ ٕس أَ ِخب َ َْ ُظ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا
ص َُزیِ َز َة فٔی رٔ َوایَتٔض ٔ َِ ٢جٔ١ي ّىا َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢ي ُٕو َُ ٟحًَّي َي ٍِ ٔسََ ٝضا َوَ ٢َِ ٜي ُٕ َِ ٞواح ْٔس ُٔ ٥ِ ٠ض ِ٢
يٖ َوأَبٔی َظإ ٔ ٜح َوأَبٔی َر ٔز ٕ
یَِ ٦إ ٔ َّ ٧فٔی
ثَ ََلثّا إ ٔ َِّل َ٠ا َٔ َّس ِ٥َ ٠ا ٔ ٦ِ ٠رٔ َوایَ ٔة َجابٔز ٕ َوابِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َوأَبٔی َََ ١ََ ٝة َو َو ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ
َحسٔیثٔض ِ ٢ذ ٔ َِک َّ
اٜث ََل ٔث
ٔ َ
ہبیتق نب دیعس ،ریغمہ ،زحایم ،اوبزاند ،ارعج ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع۔ رصن نب یلع ،دبعاالیلع ،اشہؾ ،دمحم نب اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع۔اوبرکبی،اخدل انبدلخم،دمحم نبرفعجفالعء ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنع۔ دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم،
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع۔دمحمنباحمت،دمحمنبرکبولحاین،انبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،زاید،دبعارلنمحانبزدی،اوبرہریہ
ےسفلتخمااسدینےس ہدحثرمفیےہنکیلاسںیماہھتدوھےناکذرکےہافرنیتابریکدیقںیہنےہ۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،ریغمہ ،زحایم ،اوبزاند ،ارعج ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع۔ رصن نب یلع ،دبعاالیلع ،اشہؾ ،دمحم نب اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع۔اوبرکبی،اخدلانبدلخم،دمحمنبرفعجفالعء،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع۔دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ
نبؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےتکےکہنمڈاےنلےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
ےتکےکہنمڈاےنلےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 648

راوی  :ولی ب ٦ححز َىسی ،ولی ب٠ ٦سہز ،او١ض ،ابی رزی ،٦ابوظاٜح ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َّ
اٜس ِىس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕأَ ِخب َ ََْ٤ا الِ َ ِو َُ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َر ٔز ٕ
یَ ٦وأَب ٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا َٟ
ِ أَ َح ٔس ُ٘ ِِٝ َِ ٢يُْ ٔ ِٔ ُط ث ُ ََّ ٔ ٜ ٢ي ٍِ ٔس ُِ ٝط ََ ِب َي َٔ ٠زا ٕر
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َو َ ََ ٜا ِٜکَ ُِِ ٝفٔی إَٔ٤ا ٔ
یلعنبرجحدعسی،یلع نب رہسم،اشمع،ایبرزنی،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہک روسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایبجاتکاہمترےیسکربنتںیمہنمڈاؽےلوتاسوکاہبدفرھپاسربنتوکاسترمہبتدوھؤ۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،یلعنبرہسم،اشمع،ایبرزنی،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ےتکےکہنمڈاےنلےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 649

راوی ٠ :ح١س ب ٦ظباح ،اَ١اوي ٞب ٦زَکیا ،او١ض

َکیَّا َِ َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط َوَ ٢َِ ٜي ُٕ ِِٝ َِ ٞيُْ ٔ ِٔ ُط
 ٞبِ َُ ٦ز َ ٔ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦اٜعَّ بَّاحٔ َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
دمحم نب ابصح ،اامسلیع نب زرکای ،اشمع ےس ایس رطح  ہ دحثی دفرسی اانسد ےس رمفی ےہ نکیل اس ںیم وموجد زیچ اہبےن اک ذرک
ںیہن۔
رافی  :دمحمنبابصح،اامسلیعنبزرکای،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ

ےتکےکہنمڈاےنلےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 650

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،ابوز٤از ،اُعد ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا َِ َ ٟ
َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ْقأ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
َ

ِ أَ َح ٔس ُ٘ َِِ َِٝ ٢ي ٍِ ٔس ُِ ٝط ََ ِب َي َ٠زَّا ٕ
ت
َش َب ا ِٜکَ ُِِ ٝفٔی إَٔ٤ا ٔ
َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا َ ٔ

ییحی نب ییحی ،امکل ،اوبزاند ،ارعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای بج اتک اہمترے
یسکربنتںیمےئپوتاچےئہہکاسوکاسترمہبتدوھڈاول۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ےتکےکہنمڈاےنلےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 651

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اَ١ىي ٞب ٦ابزاہي ،٢ہصا ٣ب ٦حسا٠ ،٧ح١س بَ ٦يْی ،٦ابوہزیزہ

یَ ٦و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا َٟ
اَ ٧و َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔٔ ٦يْ ٔ َ
ِح ٕب َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦صٔصَ أ ٣بِ َٔ ٦ح َّس َ
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِ أَ َح ٔس ُ٘ ِ ٢إٔذَا َو َٔ ِ ََ ٜيطٔ ا ِٜکَ ُِِ ٝأَ َِ ٧ي ٍِ ٔس َُ ٝط ََ ِب َي َ٠زَّا ٕ
اب
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝـَ ُضو ُر إَٔ٤ا ٔ
ت أ ُ َوِلصُ َّ٦بٔأ َْ َُّّٜ
زریہنب رحب،اامسلیع نب اربامیہ،اشہؾ نباسحؿ ،دمحم نبریسنی،اوبرہریہ ےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس
ےناراشدرفامایاہمترےربنتوکاپکرکےناک رطہقیبجاسںیماتکہنمڈاؽاجےئ ہےہہکاسوکاسترمہبتدوھؤافراؿںیم

ےسیلہپرمہبتیٹمےکاسھت۔
رافی  :زریہنبرحب،الیعمسنباربامیہ،اشہؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ےتکےکہنمڈاےنلےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 652

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
ِ أَ َح ٔس ُ٘ ِ ٢إٔذَا
ور إَٔ ٤ا ٔ
یث َٔ ٥ِ ٠ضا َو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝـَ ُض ُ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ

َو َ ََ ٜا ِٜکَٔ ِ ُِِ ٝيطٔ أَ َِ ٧ي ٍِ ٔس َٝطُ ََ ِب َي َ٠زَّا ٕ
ت

دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،اوبرہریہ یک دعتمد ااحدثی ںیم ےس  ہ ےہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
دمحم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس دحثی رفاتی یک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہمترے ربنت وک اپک
رکےناکرطہقی ہےہبجاسںیماتکہنمڈاےلہکاسوکاسترمہبتدوھدف۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ےتکےکہنمڈاےنلےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 653

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ ،ابوتياحْ٠ ،طٓ ب ٦وبساهَّلل ،ابٍّٞ٠ ٦

ْط َٓ بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا ِٞٔ َّّ ٍَ ١ُ ٜ
َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی اٜتَّيَّا ٔح َََ ٔ١ي ُِّ َ ٠
َٔا َ ٟأَ ََ ٠ز َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔ َٕ ِت ٔ ٞا ِٜک ٔ ََل ٔب ث ُ ََّٔ ٢ا َ٠َ ٟا بَاُ ُٜض َِ ٢وبَا ُ ٟا ِٜک ٔ ََل ٔب ث ُ ََّ ٢ر َّخ َغ فٔی کَ ِِٔ ٝاٜعَّ ِيسٔ
ت َو َو َِّفو ُظ َّ
اب
َوکَ ِِٔ ٝا َِ ٢ٔ ٥َ ٍَ ٜو َٔا َ ٟإٔذَا َو َ ََ ٜا ِٜکَ ُِِ ٝفٔی ِاْلَٔ٤ا ٔ
اٜثا َٔ ٥َ ٠ة فٔی أ َْ َُّّٜ
ِ َِاٌِ ٔسُٝو ُظ ََ ِب َي َ٠زَّا ٕ ُ

دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،اوبایتح ،رطمػ نب دبع اہلل ،انب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ںوں وک
امرےن اک مکحدای رھپ رفامای اؿ ولوگں وک ایک رضفرت ےہ افر ایک احؽ ےہ  ںوں اک ،رھپ اکشری ےتک افر رکبویں یک رگناین ےک  ےئ ےتک یک
ااجزتدےدیافررفامایبجاتکربنتںیمہنمڈاؽاجےئوتاسوکاسترمہبتدوھؤافرلوھٹںیرمہبتیٹمےکاسھتاسوکاموھجن۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،اوبایتح،رطمػنبدبعاہلل،انبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ےتکےکہنمڈاےنلےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 654

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ حارثی ،خاٜس اب ٦حارث٠ ، ،ح١س ب ٦حات ،٢یحٌي بَ ٦ىيس٠ ،ح١س ب ٦وٜيس٠ ،ح١س ب ٦جىَف،
شىبہ

َح َّسثَٔ٥يطٔ یَ ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ٦
ََىٔي ٕس ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ُِ ٦ش ِى َب َة فٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ ٌَي ِ َْ أَ َّ ٧فٔی رٔ َوا َیةٔ

ََک اٜزَّ ِر ًَ فٔی اِّ ٜز َوا َیةٔ ٌَيُِْ َی ِحٌَي
َی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس ٔ ٦ِ ٠اٜزِّیَا َزة ٔ َو َر َّخ َغ فٔی کَ ِِٔ ٝا َِ ٢ٔ ٥َ ٍَ ٜواٜعَّ ِي ٔس َواٜزَّ ِر ًٔ َوَِ ٜي َس ذ َ َ

ییحی نب  ،بی احریث ،اخدل انب احرث ، ،دمحم نب احمت ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب فدیل ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ےس یھب ایس رطح یک دحثی
رمفی ےہ رضحت ییحی نب دیعس یک رفاتی ںیم ےہ ہک لپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن رکبویں افر اکشر افر ےک یت ےک ےتکیک ااجزت
دےاؿےکالعفہیسکدفرسیرفاتیںیمےک یتاکذرکںیہن۔
رافی  :ییحینب ،بیاحریث،اخدلانباحرث،،دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،دمحمنبفدیل،دمحمنبرفعج،ہبعش
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہھٹےوہےئاپینںیماشیپبرکےنےسرفےنکےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
رہھٹےوہےئاپینںیماشیپبرکےنےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 655

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يثٔ ،تيبہ ،ابوزبيْ ،جابز

اِ ٜٝي ُث ح و َح َّسث َ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا َّ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕ َو ِ٦
ِ اٜزَّا٘ ٔ ٔس
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َ َ ٤هی أَ ِ ٧یُ َبا َ ٟفٔی ا ِ١َ ٜا ٔ
ییحی نب ییحی ،دمحم نب رحم ،ثیل ،ہبیتق ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن رہھٹے وہےئ اپین ںیم
اشیپبرکےنےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،دمحمنبرحم،ثیل،ہبیتق،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ

رہھٹےوہےئاپینںیماشیپبرکےنےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 656

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیز ،ہصا ،٣ابَ ٦يْی ،٦ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یَ ٦و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦ابِ َٔٔ ٦يْ ٔ َ
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦

ِ َّ
یَبُو َّ٦َٜأَ َح ُس ُ٘ ِ ٢فٔی ا ِ١َ ٜا ٔ
٥ِ ٠ٔ ٞطُ
اٜسائ ٔٔ ٢ث ُ ََّ ٢ي ٍِ َت ٔس ُ

زریہنبرحب،رجری،اشہؾ،انبریسنی،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
ہکمتںیمےسوکیئرہھٹےوہےئاپینںیمرہسگاشیپبہنرکےہکرھپاسےسلسغرکے۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،اشہؾ،انبریسنی،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
رہھٹےوہےئاپینںیماشیپبرکےنےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 657

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س

َّ
َّ
ِ َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
اٜسائ ٔٔ٢
یث َٔ ٥ِ ٠ضا َو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل َتبُ ِ ٞفٔی ا ِ١َ ٜا ٔ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
٥ِ ٠ٔ ٞطُ
َّأ ٜذی َِل َی ِحزٔی ث ُ ََّ ٢ت ٍِ َت ٔس ُ
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای وج اپین

اجریںیہنہکلبرہھٹاوہاوہاسںیماشیپبہنرکہکرھپلسغرکےایساپینےس۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہھٹےوہےئاپینںیملسغرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
رہھٹےوہےئاپینںیملسغرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 658

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،ابوـاہز ،اح١س ب ٦ويسي ،اب ٦وہِ ،ہارو ،٧اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،بٙيْ ب ٦اشخ،
ابوَائِ ٠ولی ہصا ٣ب ٦زہزہ ،ابوہزیزہ

ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َوأَبُو َّ
ارو َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ
اٜفاصٔز ٔ َوأَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦و َٔيسي َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وصِِٕ َٔا ََ ٟص ُ
َح َّسثَ َ٥ا صَ ُ

أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ
ث َو ِ ٦ب ُ َٙي ِْ ٔبِ ٔ ٦الِ َ َش ِّخ أَ َّ ٧أَبَا َّ
اٜسائ ِٔٔ َِ ٠ول َی صٔصَ أ ٣بِ ُٔ ٦زص َِز َة َح َّسثَطُ أََّ٤طُ َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا َٟ
ِ َّ
 ٞیَا أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا َٟ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٢َ ٝلَ َي ٍِ َت ٔس ِ ٞأَ َح ُس ُ٘ ِ ٢فٔی ا ِ١َ ٜا ٔ
ْ َيّ َِى ُ
اٜسائ َٔٔ ٢وص َُو ُجَٕ َِ ِْ ُ٥ا َِ َ٘ ٟي َ
َیت َ َ٥ا َوُ ُٜط َت َ٥ا ُو ِّل
اہرفؿ نب دیعس ایلی ،اوباطرہ ،ادمح نب یسیع ،انب فبہ ،اہرفؿ ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،ریکب نب اجش ،اوباسبئ ومیل اشہؾ نب
زرہہ،اوبرہریہےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےناراشدرفامایمتںیموکیئیبنجاحتل ںیمرہھٹےوہےئ اپین
ںیملسغہنرکےیسکےنوپاھچاےاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعفہلدیمےسیکلسغرکےوتلپریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایاس
ےساپیندحیلعہےلےلافرلسغرکے۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،اوباطرہ،ادمحنبیسیع،انبفبہ،اہرفؿ،انبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنباجش،اوباسبئومیلاشہؾ

نبزرہہ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشیپبایاجنتسفریغہارگدجسمںیماپیئاجںیئوتاؿےکدوھےنےکفوجبافرزنیماپین...
ابب  :فوضاکایبؿ
اشیپبایاجنتسفریغہارگدجسمںیماپیئاجںیئوتاؿےکدوھےنےکفوجبافرزنیماپینےساپکوہاجیتےہافراسوکوھکدےنیکرضفرتںیہنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 659

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ح١از ،اب ٦زیس ،ثابت ،ا٤س

َ َ َ
ُعاب ٔ ًّيا بَا َ ٟف ٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِ َٕ َا ٣إَِٔ ٜيطٔ َب ِى ُؾ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َوص َُو ابِ َُ ٦زیِ ٕس َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦إٔ َ ٤س أ َّ ٧أ ِ َ
َّ
َّ
َفَُ َز َوا ب ٔ َس ِٜو ٕ ٔ٠َ ٦ِ ٠ا ِٕ ِ ََع َّبطُ َوَِ ٝيطٔ
ا ِِ َٕ ٜوَٕ َِ ٔ ٣ا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝزوُو ُظ َو َِل تُزِرٔ ُ٠و ُظ َٔا َ١َّ َٝ َِ ٟا َ َ
ہبیتقنبدیعس،امحد،انبزدی،اثتب،اسنےسرفاتیےہہکا کداہییتےندجسمںیماشیپبرکدایضعبولگاسیکرطػاےھٹ
وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاسوکوھچڑدفافرتمرفوکبجفہافرغوہایگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا ک
ڈفؽاپینوگنماایافراسرپاڈنلیدای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امحد،انبزدی،اثتب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
اشیپبایاجنتسفریغہارگدجسمںیماپیئاجںیئوتاؿےکدوھےنےکفوجبافرزنیماپینےساپکوہاجیتےہافراسوکوھکدےنیکرضفرتںیہنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 660

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،یحٌي بَ ٦ىيسٔ ،فا ،٧یحٌي بَ ٦ىيس انعاری ،یحٌي ب ٦یحٌئ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،وبساٜىزیز ب٦
٠ح١س ٠سنی ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ا َِّ َٕ ٜفا َُ ٧و َِ ٦ی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس الِ َ ِن َعار ِّٔی ح و َح َّسث َ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي
َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َجٔ١ي ّىا َو َِّ ٦
اٜس َرا َو ِرز ٔ ِّی َٔا ََ ٟی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س ا َِ ١َ ٜسن ٔ ُّی َو َِ ٦ی ِحٌ َي بِ ٔ٦
ََىٔي ٕس أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َی ِذ ُ ُ َ َ
اس َِ َٕا ََ ٟر َُو ُٟ
ُعاب ٔ ًّيا َٔ َا ٣إلٔ َی َ٤اح َٔي ٕة فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ِ ََبا ََٔ ِ ٟيضا ِ ََع َ
اح بٔطٔ اُ ٥َّ ٜ
َک أ َّ ٧أ ِ َ
َّ
َّ
ُوب ِ َُع َِّ َول َی بَ ِؤٜطٔ
َفَُ أَ ََ ٠ز َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َذٕ ٤
اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝز ُوو ُظ َِ َ١َّ ٝا َ َ

دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،اطقؿ،ییحینبدیعسااصنری،ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسینبدمحمدمین،اسننبامکلےسرفاتی
ےہہکا کداہییتدجسمےکا کوکےنںیمڑھکاوہافراسےن اشیپبایکاحصہبزفرےسوبےلوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےن اراشد رفامایاس وک وھچڑدف بج فہ افرغ وہا وت لپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن ا ک ربنت ںیم اپینالےن اک مکح دای سپ فہ اس ےک
اشیپبرپڈاؽدایایگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،اطقؿ،ییحینبدیعسااصنری،ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسینبدمحمدمین،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
اشیپبایاجنتسفریغہارگدجسمںیماپیئاجںیئوتاؿےکدوھےنےکفوجبافرزنیماپینےساپکوہاجیتےہافراسوکوھکدےنیکرضفرتںیہنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 661

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،و١ز ب ٦یو٤س ،وْک٠ہ ب ٦و١ار ،اَحاٗ ب ٦ابی ـٝحہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

ْٔک َُ ٠ة بِ َُ ٦و َّ١ا ٕر َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦أَبٔی ـَ َِ ٝح َة َح َّسثَىٔي أَُ َ ٤س
ِح ٕب َح َّسث َ َ٥ا وُ َ١زُ بِ ُ ٦یُوَُ ٤س ا َِ ٜح َ٥ف ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا و ِ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّ
َّ
َ
ُعاب ٔ ٌّی َِ َٕ َا ٣یَبُو ُ ٟفٔی
بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک َوص َُو َو ُّ ٢إ ٔ َِ َح َٖ َٔا َ ٟبَ ِي َ١َ ٥ا ِ َ ٤ح ُ ٦فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔسٔ ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝإٔذِ َجا َِ أ ِ َ
اب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠َ ٢َ ٝط َِ ٠ط َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل تُزِرٔ ُ٠و ُظ
ا ِِ ١َ ٜسحٔسٔ َِ َٕا َ ٟأَ ِظ َح ُ

َز ُوو ُظ ََِّ َ َْ ُ٘و ُظ َحًَّي بَا َ ٟث ُ َّ ٢إ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝز َوا ُظ َِ َٕا َُ َٜ ٟط إ ٔ ََّ ٧ص ٔذظ ٔ ا َِ ١َ ٜسا ٔج َس َِل َت ِعُ ُٝح ٔ ٜصَ ِي ٕئ ٔ٦ِ ٠
ُقآ ٔ ٧أَ ِو َ٘ َ١ا َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َص َذا ا َِ ٜب ِو َٔ ٟو َِل ا َِ َٕ ٜذرٔ إٔ١َ َّ ٤ا ه ٔ َی ٔ ٔ ٜذ ِ ٔ
ْقائ َ ٔة ا ِِ ُ ٜ
َک اهَّللٔ َوزَّ َو َج ََّ ٞواٜعَّ ََلة ٔ َو ٔ َ
َٔا ََِ ٟأ َ ََ ٠ز َر ُج َّل ٔ ٦ِ ٠ا ِِ َٕ ٜوَ َِ ٔ ٣حا َِ ب ٔ َس ِٜو ٕ ٔ٠َ ٦ِ ٠ا ِٕ َِصَ َُّ ٥ط َوَِ ٝيطٔ
زریہ نب رحب ،رمع نب ویسن ،مرکہم نب امعر ،ااحسؼ نب ایب ہحلط ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےک اسھت دجسم ںیمےھٹیب ےھتہک اےنت ںیم ا ک داہییت لای افر دجسم ںیم اشیپب رکےن ڑھکا وہایگ وت ااحصب روسؽ یلص اہللہیلع
فل ہفملسےنرفامایرہھٹاجرہھٹاج!روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاسوکتمرفوکافراوکسوھچڑدایسپاحصہبےناسوک
وھچڑ دای اہیں کت ہک اس ےن اشیپب رک ایل رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس وک ولباای افر اس وک رفامای ہک اسمدج ںیم
اشیپب افر وکیئ دنگیگفریغہ رکانانمبس ںیہن  ہ وت اہلل زعفلج ےکذرک افررقلؿ ےک  ےئ انبیئیئگ ںی ای ایس رطح روسؽ اہللیلص
اہللہیلع فل ہفملسےناراشرفامایرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا کلدیموکمکحدایوتفہا کڈفؽاپیناکےللایافراسہگجرپ
اہبدای۔
رافی  :زریہنبرحب،رمعنبویسن،مرکہمنبامعر،ااحسؼنبایبہحلط،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریشوخارےچبےکاشیپباکمکحافراسوکدوھےنےکرطہقیےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
ریشوخارےچبےکاشیپباکمکحافراسوکدوھےنےکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 662

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ہصا ،٣ا ٣ا١ٜو٥٠ين َيسہ وائصہ ظسيٕہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
ا ٧یُ ِؤتَی ب ٔ ِّ
اٜعب ِ َيا ُٔ َِ ٧يب َ ِّْ ُک َوَِ ٝيض ٔ َِ ٢ویُ َح ُِّ ُٙ٥ض َِِ ٢أت ُ َٔی بٔ َع ٔي ٕ ٓي
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ

ِ ََبا ََ ٟوَِ ٝيطٔ ِ ََس َوا ب ٔ َ١ا ِٕ َِأ َ ِت َب َى ُط بَ ِو َُ ٜط َوَ ٢َِ ٜي ٍِ ٔس ُِ ٝط
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی ،دبعاہللنبریمن،اشہؾ،اؾ اوملنینمدیسہاعدص دصہقیریض اہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکوچبںوک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ فملسےکاپسالایاجاتوتلپ یلصاہللہیلعفل ہفملساؿ ےک ےئربتک یکداعرکےت افروکیئ زیچ ابرک
اؿ ےک ہنم ںیم دےتی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ا ک ہچب الای ایگ وت اس ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ اشیپب رکدای
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناپینوگنمارکاسےکاشیپبرپڈاالافراسوکابمہغلیکدحکتدوھایںیہن۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،دبعاہللنبریمن،اشہؾ،اؾاوملنینمدیسہاعدص دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ریشوخارےچبےکاشیپباکمکحافراسوکدوھےنےکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 663

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیز ،ہصاَ ،٣يسہ وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت أتُ َٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔ َع ٔي ٕ ٓي
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َی ِز َؼ ُي ِ ََبا َ ٟفٔی َح ِحزٔظ ٔ ِ ََس َوا ب ٔ َ١ا ِٕ ِ ََع َّب ُط َوَِ ٝيطٔ و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْا ٣ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
ِٔ ٠ث ََ ٞحسٔیثٔ ابِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ
زریہ نبرحب ،رجری،اشہؾ،دیسہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسا ک ریش
وخارہچبالایایگوتاسےنلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسیکوگد ںیماشیپبرک دایلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےناپینوگنماایافر اس رپ
ڈاؽدای۔ااحسؼنباربامیہ،یسیع،اشہؾےسیہایسرطحیکدحثیدفرسیاانسدےسرفاتییکےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،اشہؾ،دیسہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع

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

ابب  :فوضاکایبؿ
ریشوخارےچبےکاشیپباکمکحافراسوکدوھےنےکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 664

راوی ٠ :ح١س ب ٦ر٠ح ب٠ ٦ہاجزٜ ،يث ،اب ٦شہاب ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ،أ ٣يس ب٥ت ٠حع٦

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِ٠حٔ بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اب َو ُِ ٦وب َ ِيسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أ ُ ِِّ َٔ ٣ي ٕس ب ٔ ِ٥تٔ
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ِٔ ٠ح َع ٕ ٦أََ َّ ٤ضا أَ َت ِت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔابِ ََٕ ٜ ٦ضا َ ٢َِ ٜیأِک ُ َِّ ٞ
اٜف َى َاََ ِ ٣و َؼ َى ِتطُ فٔی َح ِحزٔظ ِٔ ََبا ََٔ ٟا ََ ٢َِ َِٝ ٟیز ٔ ِز َول َی
ِ
أَ َِ ٧ن َؽحَ بٔا ِ١َ ٜا ٔ
دمحمنبرحمنباہمرج،ثیل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،اؾسیقتنب نصحےسرفاتیےہہکفہاےنپےٹیبوکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہ فملسیک دختم ںیم ےل رکلںیئ وج اھکان ںیہن اھکات اھت افر اس ےناس وک لپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس یکوگد ںیم اھٹب دای وت
اسےناشیپبرکدایلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسرپاپینڑھچےنکےسزایدہںیہنایک۔
رافی  :دمحمنبرحمنباہمرج،ثیل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،اؾسیقتنب نصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ریشوخارےچبےکاشیپباکمکحافراسوکدوھےنےکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 665

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،اب ٦ويي٥ہ ،زہزی

ِح ٕب َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا
َح َّسثَ َ٥اظ َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َف َّشطُ
ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َََ ِ ٟس َوا ب ٔ َ١ا ِٕ َ َ
ییحی نب ییحی ،ا وبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،انب ہنییع ،زرہی ےس رفاتی ےہہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اپین
وگنماایافرڑھچکدای۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،انبہنییع،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ریشوخارےچبےکاشیپباکمکحافراسوکدوھےنےکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 666

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ب ٦یزیس ،اب ٦شہاب ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ب ٦وتبہ ،اب٠ ٦سىوز

اب أَ ِخب َ َْ ُظ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ٦
یس أَ َّ ٧ابِ َٔ ٦ش َض ٕ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س بِ َُ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَٔ٥يطٔ َ ِ
ت الِ ُ َو َّٔ ٟ
َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُت ِ َب َة بِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕأَ َّ ٧أُِ َٔ َّ٣ي ٕس ب ٔ َِ ٥ت ِٔ ٠ح َع َٕ ٦وکَاِ َ ٤ت ٔ ٦ِ ٠ا َِ ١ُ ٜضا ٔج َزا ٔ
اَٜلت ٔی بَا َي ِى ََ ٦ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی

اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوه ٔ َی أ ُ ِخ ُت ُوک َّ َ
اش َة بِ ِٔ ٠ٔ ٦ح َع ٕ ٦أَ َح ُس بَىٔي أَ ََ ٔس بِ ُٔ ٦خزَیِ ََ ١ة َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْ ِتىٔي أََ َّ ٤ضا أَ َت ِت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔابِ ََٕ ٜ ٦ضا  ٢َِ ٜیَ ِب َِ ُٝأَ َِ ٧یأِک ُ ََّ ٞ
اک بَا َ ٟفٔی َح ِحز ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
اٜف َى َأَ ٣ا َ ٟوُب َ ِي ُس اهَّللٔ أَ ِخب َ َْ ِتىٔي أَ َّ ٧ابِ ََ ٥ضا ذَ َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝس َوا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َ١ا ِٕ َِ ََ ٥ؽ َح ُط َول َی ثَ ِوبٔطٔ َوَ ٢َِ ٜي ٍِ ٔس ُِ ٝط ٌ َِس َّل
رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسننبسیدی،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،انبوعسمدےسرفاتیےہہکاؾسیقتنب نصح
یلہپ رجہت رکےنفایل وعروتں ںیم ےس ںیھت وہنجں ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےستعیب یک افر  ہ اکعہش نب  نصح یک
نہبںیھتوجینبادسنبزخہمیہلیبقںیمےسا کےھتفہرفامیتںیہکفہاےنپےٹیبوکوجایھباھکاناھکےنیکرمعوکںیہناچنہپاھتروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےکاپسالںیئدیبعاہللرافیےتہکںی ہکاسےنےھجم ربدیہکاسےکاسےٹیبےنروسؽاہللیلصاہلل

ہیلع فل ہ فملس یک وگد ںیم اشیپب رکدای وت روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن اپین وگنماای افر اےنپ ڑپکے رپ ڑھچک دای افر اس وک
دوھایںیہن۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسننبسیدی،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،انبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینمےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
ینمےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 667

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،خاٜس ب ٦وبساهَّلل ،خاٜس ،ابی ٠ىَّش ،ابزاہي ،٢و١ٕٝہ ،اَوز

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َخاُ ٔ ٜس بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو َِ ٦خإ ٔ ٜس َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠ى ََّشٕ َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َوالِ َ َِ َوز ٔأَ ََّ ٧ر ُج َّل َ٤زَ َٟ
ک إ ٔ َِ ٧رأَیِ َت ُط أَ َِ ٧ت ٍِ ٔس َ٠َ ٞکَاُ َ ٤ط َِإ ٔ َِ ٢َِ ٜ ٧ت َز َن َؽ ِح َت َح ِو َُ ٜط َو َِ َٕ ٜس
ا ٧یُ ِحزٔئ ُ َ
بٔ َىائٔصَ َة َِأ َ ِظ َبحَ َي ٍِ ٔس ُ
 ٞثَ ِوبَ ُط َِ َٕاَِ ٜت َوائٔصَ ُة إٔ١َ َّ ٤ا ک َ َ
َف ُ٘ ُط ٔ ٦ِ ٠ث َ ِو ٔب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ َ ٢َ ٝفکّا َِ ُي َعل ِّی ِ ٔيطٔ
َرأَیِ ُتىٔي أَ ِ ُ

ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،اخدل،ایبرشعم،اربامیہ،ہمقلع،اوسدےسرفاتیےہہکدیسہاعدص دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےکاپس
ا کلدیملایافراانپڑپکادوھانیرفعوہایگوتدیسہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفامایریتے ےئاسہگجاکدوھاناکیفےیہارگوتاس
وک دےھکی افر ارگ ہن دےھکی وت اس ےک ارد رگد اپین ڑھچک دے ویکہکن ںیم وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ڑپکے ےس اس
(ینم)وکرھکچدایرکیتیھتافرلپیلصاہللہیلعفملسایہنڑپکفںںیمامنزادارکےتیل۔
رافی  :ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،اخدل،ایبرشعم،اربامیہ،ہمقلع،اوسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ینمےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 668

راوی  :و١ز ب ٦حّغ بٌ ٦ياث ،او١ض ،ابزاہي ،٢اَوز ،ہ١ا ، ٣حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا ُو َ١زُ بِ َُ ٦حّ ِٔغ بِ َٔ ٌٔ ٦ي ٕ
اث َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦الِ َ َِ َوز ٔ َو َص َّ١اَ ٕ ٣و َِ ٦وائٔصَ َة فٔی ا ِ١َ ٜىٔ ِّي َٔاَِ ٜت ُ٘ ُِ ٥ت
َف ُ٘ ُط ٔ ٦ِ ٠ث َ ِو ٔب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
أَ ِ ُ
رمعنبصفحنبایغث،اشمع،اربامیہ،اوسد،امہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاہنعےسرفاتیےہفہینمےکابرےںیماراشدرفامیت
ںیہکںیماسوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکڑپکےےسرھکچدایرکیتیھت۔
رافی  :رمعنبصفحنبایغث،اشمع،اربامیہ،اوسد،امہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ینمےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 669

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ح١از اب ٦زیس ،ہصا ٣ب ٦حسا ،٧اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبسہ بََٝ ٦مي ،٧حَّضت وائصہ

ا ٧ح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب َسةُ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َي ِىىٔي ابِ ََ ٦زیِ ٕس َو ِ ٦صٔصَ أ ٣بِ َٔ ٦ح َّس َ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا صُصَ ِي َْ ٢و ٍِٔ٠ُ ٦ي َْ َة
ُعوبَ َة َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠ى َ ٕ
َّش ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧ح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َ ُ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
اظ ٕ ٞالِ َ ِح َس ٔب ح و َح َّسثَىٔي ابِ ُ٦
ٔی َو ِِ ٠َ ٦ضس ِّٔی بِ ِٔ ٠َ ٦ي ُ١و َٕ ٧و َِ ٦و ٔ
ِ َو ِ ٦إٔبِ َزاصٔي ََ ٢و ِ ٦الِ َ َِ َوز ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة فٔی
َ ٞو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َو ٍُٔ٠ي َْ َة ک ُ َُّ ٞص ُؤ َِل ٔ
َسائ ٔي ُ
َحات َٕٔ ٢ح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ ِ َ

َح ِّت ا ِ١َ ٜىٔ ِّي ٔ ٦ِ ٠ثَ ِو ٔب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َ ٤ ٢َ ٝح َو َحسٔیثٔ َخإ ٔ ٜس َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠ى ََّشٕ
ہبیتق نب دیعس ،امحد انب زدی ،اشہؾ نب اسحؿ ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعہ نب امیلسؿ ،رضحت اعدص  ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےکڑپکےےسینمرھکچدےنیےکابرےںیمفلتخماانسدےسدحثیرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امحدانبزدی،اشہؾنباسحؿ،ااحسؼنباربامیہ،دبعہنبامیلسؿ،رضحتاعدص 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ینمےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 670

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢اب ٦ويي٥ہ٥٠ ،عور ،ابزاہي ،٢ہ١ا ،٣حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦صَ َّ١اَ ٕ ٣و َِ ٦وائٔصَ َة ب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ ِ٢
دمحم نب احمت ،انب ہنییع ،وصنمر ،اربامیہ ،امہؾ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اؿ رفاویں یک دحثی یک رطح امہؾ ےس یھب
دحثیرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،انبہنییع،وصنمر،اربامیہ،امہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ینمےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 671

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب ٦بَّش ،و١زو ب٠ ٦ي١وََٝ ،٧مي ٧ب ٦يسار ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ َِّشٕ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ِٔ ٠َ ٦ي ُ١و َٕٔ ٧ا َََ ٟأ َ ُِ ٜت ََََُ ِ ٝمي َ ٧بِ ََ ٦ي َسارٕ َو ِ ٦ا ِ١َ ٜىٔ ِّي
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ ٞ
ٞ
اَ ٧ي ٍِ ٔس ُ
يِ ثَ ِو َب اَّ ٜز ُج ٔ ٞأَ َي ٍِ ٔسُ ُٝط أَ َِ ٣ي ٍِ ٔس ُ
اٜث ِو َب َِ َٕا َ ٟأَ ِخب َ َْ ِتىٔي َوائٔصَ ُة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ي ُٔع ُ
ک َّ
اٜث ِو ٔب َوأََ٤ا أَُ ِ ٤مزُ إلٔ َی أَثَز ٔا ِِ ٍَ ٜس ٔٔ ِ ٞيطٔ
ْخ ُد إلٔ َی اٜعَّ ََلة ٔفٔی ذََ ٔ ٜ
ا ِ١َ ٜىٔ َّي ث ُ ََّ ٢ی ِ ُ
اوب رکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،رمعفنبومیمؿ،امیلسؿنباسیر،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسینموکدوھڈاےتلرھپاسںیمامنزےک ےئرشتفیےلاجےتافرںیمڑپکفںرپدوھےنےکارثیکرطػدھکیریہ
وہیت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،رمعفنبومیمؿ،امیلسؿنباسیر،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ینمےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 672

راوی  :ابوکا ٞ٠جحسری ،وبساٜوحس ،اب ٦زیاز ،ابوَکیِ ،اب٠ ٦بارک ،اب ٦ابی زائسہ ،و١زو ب٠ ٦ي١و ،٧حَّضت اب ٦بَّش
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َوابِ ُ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜواح ٔ ٔس َي ِىىٔي ابِ َ ٦زٔ َیاز ٕ ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
َّش أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َزائ َٔس َة ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦و ِ١زٔو بِ ِٔ ٠َ ٦ي ُ١و ٕ ٧ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔأَ َّ٠ا ابِ ُ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة َِ َحسٔی ُث ُط َ٘ َ١ا َٔا َ ٟابِ ُ ٦بٔ ِ ٕ

 ٞا ِ١َ ٜىٔ َّي َوأَ َّ٠ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َو َو ِب ُس ا َِ ٜواح ٔ ٔس َِف ٔی َحسٔیثٔض ٔ َ١ا َٔاَِ ٜت ُ٘ ُِ ٥ت أٌَِ ٔسُ ُٝط ٔ ٦ِ ٠ث َ ِو ٔب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
اَ ٧ي ٍِ ٔس ُ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

اوباکلم یججڈری ،دبعاولدح ،انب زاید ،اوبرکبی ،انب ابمرک ،انب ایب زادئہ ،رمعف نب ومیمؿ ،رضحت انب رشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ینم ےگل ڑپکے وخد دوھ ایل رکےت ےھت افر رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع
اراشدرفامیتںیہکاسوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکڑپکفںےسںیموخددوھیتیھت۔
رافی  :اوباکلم یججڈری ،دبعاولدح ،انب زاید ،اوبرکبی ،انب ابمرک ،انب ایب زادئہ ،رمعف نب ومیمؿ ،رضحت انب رشب ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
ینمےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 673

راوی  :اح١س ب ٦حواس ح٥فی ،ابوواظ ،٢ابواحوػ ،شبيِ بَ ٦غٔسہ ،وبساهَّلل ب ٦شہاب خوِلنی

اب ا َِ ٜد ِو َِلن ٔ ِّی
س ا َِ ٜح َ٥ف ُّٔی أَبُو َو ٔ
َغ َٔ َس َة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ػ َو َِ ٦شب ٔ ٔ
اظ َٕ ٢ح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦ج َّوا ٕ
يِ بِ ِٔ َ ٦
َفأَ ِتىٔي َجارٔ َی ْة َ ٔ ٜىائٔصَ َة َِأ َ ِخب َ َْ ِت َضا ِ ََب َى َث ِت إلٔ َ َّی َوائٔصَ ُة
َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت َ٤از ِّٔل َول َی َوائٔصَ َة َِا ِح َتُ ١َِ ٝت فٔی ث َ ِوب َ َّی َِ ٍَ َِ ١س ُت ُض َ١ا فٔی ا ِ١َ ٜا ٔ
ِ ََ
ک َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َرأَیِ ُت َ٠ا یَ َزی ا٥َّ ٜائ ٔ ُ ٢فٔی َ٥َ ٠ا ٔ٠طٔ َٔاَِ ٜت َص َِ ٞرأَیِ َت ِ ٔيض ٔ َ١ا َش ِي ّئا ُُِٔ ٝت
َک َول َی َ٠ا َظ َِ ٥ى َت ب ٔ َث ِوبَ ِي َ
َِ َٕاَِ ٜت َ٠ا َح ََ ٝ١
َُفی
َِل َٔاَِ ٜت ََِِ ٝو َرأَیِ َت َش ِيئّا ٌ ََس َِ ٝت ُط َِ َٕ ٜس َرأَیِ ُتىٔي َوإنِّٔی َلَحُ ُُّ ٙط ٔ ٦ِ ٠ث َ ِو ٔب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝیابٔ ّسا بٔم ُ ٔ

ادمحنبوحاسیفنح،اوباعمص،اوباوحص،بیبشنبرغدقہ،دبعاہللنباہشبوخالینےسرفاتیےہفہرفامےتںیہکںیمدیسہاعدص 
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع ےکاپسامہمؿ اھتےھجمڑپکفںںیماالتحؾوہایگوت ںیمےن اؿوک اپین ںیمڈوبدایسپ ےھجمدیسہاعدص ریض
اہلل اعتٰیل اہنع یک ابدنی ےن داھکی افر رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک اس یک  رب دی دیسہ اعدص  ےن ےھجم ولباای افر رفامای ہک وت ےن
اےنپ ڑپکفں وک ااسی ویکں ایک؟ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم ےن اےنپ وخاب ںیم فہ داھکی وج وسےن فاال اےنپ وخاب ںیم داتھکی ےہ؟ لپ
ریضاہللاہنعےنرفامایہکایکوتےناؿںیموکیئزیچدیھکیںیمےناہکںاہںرفامایارگوتوکیئزیچداتھکیوتاسوکدوھاتافرںیموتروسؽ

اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکڑپکفںےساسوکارگکشخوہیتوتاےنپانونخںےسرھکچدایرکیتیھت۔
رافی  :ادمحنبوحاسیفنح،اوباعمص،اوباوحص،بیبشنبرغدقہ،دبعاہللنباہشبوخالین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخؿیکاجنتسافراسوکدوھےنےکرطہقیےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
وخؿیکاجنتسافراسوکدوھےنےکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 674

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،ہصا ،٣بُ ٦عوہ٠ ،ح١س ب ٦حات ،٢یحٌي بَ ٦ىيس ،ہصا ٣بُ ٦عوہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا ص ٔصَ ُا ٣بِ ُُُ ٦ع َو َة ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢و َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِ
ُع َو َة َٔا ََ ٟح َّسث َ ِتىٔي َِاـ َُٔ ١ة َو ِ ٦أَ َِ َ١ا َِ َٔاَِ ٜت َجائ َ ِت ا َِ ٠زأَ ْة إلٔ َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦

ِ ث ُ ََّ ٢ت َِ ٥ؽ ُحطُ ث ُ َُّ ٢ت َعل ِّی ِ ٔيطٔ
ُق ُظ ُط بٔا ِ١َ ٜا ٔ
َِ َٕاَِ ٜت إ ٔ ِح َساَ٤ا ي ُٔع ُ
يِ ثَ ِوبَ َضا َٔ ٦ِ ٠زٔ ٣ا َِ ٜح ِي َؽ ٔة َ٘ ِي َ
ْ َت ِع َُ ٥ي بٔطٔ َٔا ََ ٟت ُح ُّت ُط ث ُ ََّ ٢ت ِ ُ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾ،نبرعفہ،دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،اشہؾنبرعفہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسیکدختمںیما کوعرتاحرضوہیئافررعضایکمہںیمیسکوعرتےکڑپکےضیحےکوخؿےسلولدہوہاجںیئوتاسوک
سکرطحاپکایکرکںیلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکبسےسےلہپاسوکرھکچدفرھپاپینےس ولرھپاسےکدعبدوھول
رھپاسںیمامنزادارکایلرکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾ،نبرعفہ،دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،اشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
وخؿیکاجنتسافراسوکدوھےنےکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 675

راوی  :ابوَکیِ اب١٤ ٦يْ ،ابوـاہز ،اب ٦وہِ ،یحٌي ب ٦وبساهَّلل بَ ٦ا٠ ،٢ٜاٜک ب ٦ا٤س ،و١زو ب ٦حارث ،حَّضت ہصا٣
بُ ٦عوہ

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕح و َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ک
اٜفاصٔز ٔأَ ِخب َ َْنٔی ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َی ِحٌَي بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ََٔ ٦اَ ٢ٕ ٔ ٜو َ٠اُ ٔ ٜ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
ُع َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث ََ ٞحسٔیثٔ َی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس
بِ ُ ٦إَٔ َ ٤س َو َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦صٔصَ أ ٣بِ ِٔ ُ ٦
اوبرکبی انب ریمن ،اوباطرہ ،انبفبہ ،ییحی نب دبعاہلل نب اسمل ،امکل نب اسن ،رمعف نب احرث ،رضحت اشہؾ نب رعفہ ےن یھب  ہ
دحثیدفرسیاانسدےسرفاتییکےہ۔
رافی  :اوبرکبیانبریمن،اوباطرہ،انبفبہ،ییحینبدبعاہللنباسمل،امکلنباسن،رمعفنباحرث،رضحتاشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبؽیکاجنتسرپدلیلافراسےسےنچبےکفوجبےکایبؿںیم...
ابب  :فوضاکایبؿ
وبؽیکاجنتسرپدلیلافراسےسےنچبےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 676

راوی  :ابوَىيساشخ ،ابوَکیِ٠ ،ح١س ب ٦وَلء ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اَحٖ ،و٘يي ،او١ض٠ ،حاہس ،ـاُس ،اب ٦وباس

ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
ِ َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
َح َّسثَىٔي أَبُو ََىٔي ٕس الِ َ َش ُّخ َوأَبُو ُ َ

س َٔا ََّ ٠َ ٟز َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
س َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َُ ٠حاص ّٔسا یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦ـَا ُو ٕ
ا٧
ِخ َِک َ َ
َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی َٔب ِ َْیِ َٕٔ َِ ٦ا َ ٟأَ َ٠ا إُٔ َّ ٤ض َ١ا َُ ٜي َى َّذبَا َٔ ٧و َ٠ا ي َُى َّذبَا ٔ ٧فٔی َ٘بٔيْ ٕأَ َّ٠ا أَ َح ُسص َُ١ا َِک َ َ
اَ ٧ی ِ١شٔي بٔاَ ٔ١٥َّ ٜئ ١ة َوأَ َّ٠ا ِاْل َ ُ
ٔ
َّ
ُ
َغ َس َول َی َص َذا َواح ّٔسا َو َول َی َص َذا َواح ّٔسا ث ُ ََّٔ ٢ا َََ ٜ ٟى َّٝطُ
َِل َي ِس َتَُّْ ٔ ٦ِ ٠بَ ِؤٜطٔ َٔا َََ ِ ٟس َوا بٔ َى ٔسيِٕ َرـِِٕ َِصَ ٕ ُط بٔاث ِ َ٥ي ِ ٔن ث ََّ َ ٢
ْ َو ُِ ٥ض َ١ا َ٠ا َ ٢َِ ٜی ِي َب َسا
أَ ِ ٧یُ َد َّّ ُ
اوبدیعساجش،اوبرکبی،دمحمنبالعء،ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼ،فعیک،اشمع،اجمید،اطؤس،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملساکدفربقفںرپسگروہاوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاؿدفونںوکذعابدایاجراہےہافراؿوکیسک
ڑبےانگہیکفہجےسذعابںیہندایاجراہاؿںیمےسا کصخشیلغچرکاتاھتافردفرسااےنپاشیپبےسہناتچباھتسپلپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملس ےنزبس یلیگ ینہٹ وگنمایئاس وک دف ڑکٹفں ںیم وتڑا رھپ ا ک اِس ربق رپ افر ا ک اُس ربق رپ اگڑ دی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےناراشدرفامایاشدیہکاؿےسذعابمکایکاجےئاگبجکتہک ہکشخںیہنوہںیگ۔
رافی  :اوبدیعساجش،اوبرکبی،دمحمنبالعء،ااحسؼنباربامیہ،اقحس،فعیک،اشمع،اجمید،اطؤس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوضاکایبؿ
وبؽیکاجنتسرپدلیلافراسےسےنچبےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 677

راوی  :اح١س ب ٦یوَْ٠ ،ىلی ب ٦اَس ،وبساٜوحسََٝ ،مي ،٧او١ض

ْ الِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىلَّی بِ ُ ٦أَ ََ ٕس َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜواحٔسٔ َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٌَٔي ِ َْ
َح َّسثَٔ٥يطٔ أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦یُو َُ َ
ِخ َِل َي ِست َ ِ٥ز ٔ ُظ َو ِ ٦ا َِ ٜب ِو ٔ ٟأَ ِو ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜب ِو ٟٔ
أَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٟوک َ َ
اِ ٧اْل َ ُ
ادمحنبویفس،معلینبادس،دبعاولدح،امیلسؿ،اشمعےس ہرفاتیھچکاافلظیکدبتیلیےکاسھترموقؾےہنکیلوہفمؾا کیہ
ےہ۔

رافی  :ادمحنبویفس،معلینبادس،دبعاولدح،امیلسؿ،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ازارےکافرپےساحہضئوعرتےکاسھتابمیرتےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
ازارےکافرپےساحہضئوعرتےکاسھتابمیرتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 678

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اَحٖ ،جزیز٥٠ ،عور ،ابزاہي ،٢اَوز ،حَّضت وائصہ رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
ا ٧إ ٔ ِح َساَ٤ا إٔذَا کَاِ َ ٤ت َحائ ّٔؽا أَ ََ ٠ز َصا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َُ ٥ِ ٠عو ٕر َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦الِ َ َِ َوز ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
ِ
اَشصَا
َِ َتأ َتز ٔ ُر بٔإ ٔ َزارٕ ث ُ َّ ٢یُ َب ٔ ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ  ،رجری ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
رفاتیےہہک مہںیم ےسارگوکیئاحہضئوہیتوتروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملساوکسازارابدنےنھاکمکحرفامےترھپلپ یلصاہلل
ہیلعفل ہفملساسےکاسھتابمیرترفامےت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،اقحس،رجری،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ازارےکافرپےساحہضئوعرتےکاسھتابمیرتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 679

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ولی ب٠ ٦سہز ،شيبانی ،ولی ب ٦ححز َىسی ،ولی ب٠ ٦سہز ،ابواَحٖ ،وبساٜزح ٦١ب ٦اَوز،
َيسہ وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َولٔی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َو َِّ ٦
اٜس ِىس ُّٔی َو َّ
اٜص ِي َبان ٔ ِّی ح و َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط أَ ِخب َ ََْ٤ا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ

ا ٧إ ٔ ِح َساَ٤ا إٔذَا کَاِ َ ٤ت َحائ ّٔؽا
َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕأَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو إ ٔ َِ َح َٖ َو َِ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦الِ َ َِ َوز ٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
ِ
اَ ٧ر َُو ُٟ
اَش َصا َٔاَِ ٜت َوأَ ُّی ٢ِ ُٙیَ ُِ ٔ ٝ١
ک إ ٔ ِربَ ُط َ٘ َ١ا ک َ َ
أَ ََ ٠ز َصا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َِ ٧تأ َتز ٔ َر فٔی ِ َِورٔ َح ِي َؽت َٔضا ث ُ َّ ٢یُ َب ٔ ُ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ُِ ٔ ٝ١
ک إ ٔ ِربَطُ
اوبرکب نبایبہبیش ،یلع نب رہسم ،ابیشین ،یلعنب رجح دعسی ،یلع نبرہسم،اوبااحسؼ ،دبعارلنمح نباوسد،دیسہ اعدص ریضاہللاعتٰیل
اہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ںیم ےس بج یسک وک ضیح لات وت اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ازار ابدنےنھ اک مکح رکےت بج
اس اک وخؿ ضیح وجش امر راہ وہات رھپ اس ےک اسھت رات سگارےت دیسہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای مت ںیم ےس وکؿ ےہ وج اینپ
وخاشہرپااسیطبضرکےکساسیجہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاینپوخاشہرپڑنکفؽاحلصاھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ابیشین،یلعنبرجحدعسی،یلعنبرہسم،اوباقحس،دبعارلنمحنباوسد،دیسہاعدص ریضاہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ازارےکافرپےساحہضئوعرتےکاسھتابمیرتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 680

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،خاٜس ب ٦وبساهَّلل ،شيبانی ،وبساهَّلل ب ٦شساز٠ ،ي١و٤ہ ،ا ٣ا١ٜو٥٠ين حَّضت ٠ي١و٤ہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َخاُ ٔ ٜس بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو َِّ ٦
اَ ٧ر َُو ُٟ
اٜص ِي َبان ٔ ِّی َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦ش َّساز ٕ َو ِِ ٠َ ٦ي ُ١وَ َ ٤ة َٔاَِ ٜت ک َ َ
اَش ن َٔسائ َ ُط ِ َِو َٗ ِاْل ٔ َزارٔ َوصُُ َّ٦ح َّي ْؾ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیُ َب ٔ ُ
ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل ،ابیشین،دبعاہللنبدشاد ،ومیمہن،اؾاوملنینمرضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہک فہ
رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ وعروتں ےک اسھت ابمیرت رکےت ازار ےک افرپ ےس اس احؽ ںیم ہک احہضئ
وہںیت۔
رافی  :ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،ابیشین،دبعاہللنبدشاد،ومیمہن،اؾاوملنینمرضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئوعرتےکاسھتا کاچدرںیمےنٹپلےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئوعرتےکاسھتا کاچدرںیمےنٹپلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 681

راوی  :ابوـاہز ،اب ٦وہِْ٠ ،خ٠ہ ،ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اح١س ب ٦ويسي ،اب ٦وہَِ ،کیِ ،اب ٦وباس

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦و َٔيسي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ٦
ْخ ََ ٠ة ح و َح َّسثَ َ٥ا َص ُ
اٜفاصٔز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ِ ٠َ ٦
س َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة َز ِو َد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاَِ ٜت
َکیِِٕ َِ ٠ول َی ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َوصِِٕ أَ ِخبََْنٔی ََ ِ ٠
ْخ َُ ٠ة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ُ ٦
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ِؽ َفحٔ ُي َ٠عٔی َوأََ٤ا َحائ ْٔؾ َوبَ ِيىٔي َوبَ ِي َُ ٥ط ثَ ِو ْب
کَ َ

اوباطرہ ،انب فبہ ،رخمہم ،اہرفؿ نب دیعس ایلی ،ادمح نب یسیع ،انب فبہ ،رکبی ،انب ابعس ،یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک
زفہج رتحمہمدیسہ ومیمہن ریضاہلل اعتٰیل اہنع ےسرفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ریمےاسھت ےٹیل وہےت اس احؽ
ںیمہکںیماحہضئوہیتریمےافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکدرایمؿا کڑپکاوہات۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،رخمہم،اہرفؿنبدیعسایلی،ادمحنبیسیع،انبفبہ،رکبی،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئوعرتےکاسھتا کاچدرںیمےنٹپلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 682

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ىاذ ب ٦ہصا ،٣یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١زی ِ٥ب٥ت ا١َٝ ٣ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ٦ٔ ١
أَ ََّ ٧زیِ َ َِ ٥ب ٔ َِ ٥ت أ ُ َِّ ١ََ ََٝ ٣ة َح َّسثَ ِت ُط أَ َّ ٧أَُ ١ََ ََٝ َّ٣ة َح َّسث َ ِت َضا َٔاَِ ٜت بَ ِي َ١َ ٥ا أََ٤ا ُِ ٠ؽ َفح ٔ َى ْة ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

َ
اب ح َٔيؽًٔي َِ َٕا َ ٟلٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َنّ ِٔستٔ ُُِٔ ٝت َن َى ِ٢
فٔی ا َِ ٜدٔ١ي َٝةٔ إٔذِ ح ِٔؽ ُت َِا ِن َس َُِ ٝٝت َِأ َخ ِذ ُت ث َٔي َ
ِ ا َِ ٜواحٔسٔ
َاؼ َف َح ِى ُت ََ ٠ىطُ فٔی ا َِ ٜدٔ١ي َٝةٔ َٔاَِ ٜت َوکَاِ َ ٤ت ه ٔ َی َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ٍِ َت ٔس ََل ٔ ٧فٔی ِاْلَٔ٤ا ٔ
ِ ََس َوانٔی ِ ِ

ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜح َ٥ابَةٔ

دمحم نب ینثم ،اعمذ نب اشہؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،زبنی تنب اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےکاسھتا کاچدرںیمیٹیلوہیئیھتہکےھجمضیحلایگوتںیمےکپچےسرتسبےسلکنیئگسپںیمےناےنپضیحفاےل
ڑپکے  ےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ھجم ےس رفامای ایک ےھجت ضیح لایگ ےہ ںیم ےن اہک یج اہں وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنےھجمالبایلافرںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتاچدرںیمٹیلیئگ۔رفامیتںیہکفہافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسانجتبںیما کیہربنتںیملسغرکایلرکےتےھت۔

رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،زبنیتنباؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئوعرتاکاےنپاخفدنےکرسوکدفوھےنافراسںیمیھگنکرکےنےکوجازافراسےک...
ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگلےن افر اسںیم رقاتئ
رقلؿےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 683

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہابُ ،عوہ ،و١زہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َ
ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ُع َو َة َو َِ ٦و َِ ١ز َة َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
اب َو ِِ ُ ٦
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
 ٞا ِٜب َ ِي َت إ ٔ َِّل َ ٔ ٜحا َج ٔة ِاْل ٔ ِن َسا ٔ٧
اَِ ٧ل َی ِس ُخ ُ
ْ یُ ِسنٔی إلٔ َ َّی َرأِ ََطُ َِأ ُ َر ِّجُٝطُ َوک َ َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ا ِو َتَ َٙ
ییحینبییحی،امکل،انباہشب،رعفہ،رمعہ،رضحتاعدص  ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکفہرفامیتںیہکیبنرکمییلصاہللہیلع
فل ہ فملس بج ااکتعػ ےتھٹیب وت اانپ رس ابمرک ریمے رقبی رک دےتی افر ںیم اس ںیم یھگنک رکیت افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس رشبی
احتجےکالعفہرھگںیمداہ ہنوہےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،رعفہ،رمعہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگلےن افر اسںیم رقاتئ
رقلؿےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 684

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث٠ ،ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يث ،اب ٦شہابُ ،عوہ ،و١زہ ب٥ت وبساٜزح ،٦١حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح َٔا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
ُع َو َة َو َو َِ ١ز َة
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو ِِ ُ ٦
یؾ ِ ٔيطٔ ِ ََ١ا
 ٞا ِٜب َ ِي َت َ ِٝ ٔ ٜحا َج ٔة َوا ِ١َ ٜز ٔ ُ
ب ٔ ِ٥تٔ َو ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَ ََّ ٧وائٔصَ َة َز ِو َد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاَِ ٜت إ ٔ ُِ ٥ِ ُ٘ ٧ت َلَ ِز ُخ ُ
اِ ٧لَ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّ َٜ ٢َ ٝي ِسخٔ ُ
َ ٞول َ َّی َرأِ ََ ُط َوص َُو فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِأ ُ َر ِّجُ ُٝط َوک َ َ
أَ َِأ َ َُ ٟو ُِ ٥ط إ ٔ َِّل َوأََ٤ا ََّ ٠ار ْة َوإ ٔ ِ ٧ک َ َ
اِ ٠ُ ٧ى َت ّّٔٙا و َٔا َ ٟابِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح إٔذَا کَاُ ٤وا ُِ ٠ى َت ّٔٔٙي َن
َی ِس ُخ ُ
 ٞا ِٜب َ ِي َت إ ٔ َِّل َ ٔ ٜحا َج ٕة إٔذَا ک َ َ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،دمحم نب رحم ،ثیل ،انب اہشب ،رعفہ ،رمعہ تنب دبعارلنمح ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےس رفاتیےہہکارگںیماحتلااکتعػںیموہیتوترھگںیماحتجےک ےئداہ وہیتافرےتلچےتلچرمضی
یک تدادت رک یتیل افر ارگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس احتل ااکتعػ ںیم وہےت وت دجسم ںیم رےتہ وہےئ اانپ رس ابمرک ریمی
رطػرکدےتیوتںیماسںیم یھگنکرکیتافرلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس بجفکتعم وہےتوترھگںیموساےئاحتجےکداہ  ہن
وہےتےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،انباہشب،رعفہ،رمعہتنبدبعارلنمح،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگلےن افر اسںیم رقاتئ
رقلؿےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 685

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حار ث٠ ،ح١س ب ٦وبساٜزح ٦١ب٤ ٦وُِ ،ٞعوہ ب ٦زبيْ ،حَّضت وائصہ

رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦و ِبسٔ اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ِٔ َ ٤ ٦وِ ََٕ ٞو ِ٦
َح َّسثَىٔي صَ ُ
ْخ ُد إلٔ َ َّی
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیُ ِ ٔ
ُع َو َة بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت ک َ َ
ُِ
َرأِ ََ ُط ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َوص َُو َُ ٠حاو ٔ ْر َِأٌَِ ٔسُٝطُ َوأََ٤ا َحائ ْٔؾ
اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعفنباحرث،دمحمنبدبعارلنمحنبونلف،رعفہنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعزفہج
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساحتلااکتعػںیماانپرسابمرکریمیرطػ
اکنؽدےتیافرںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرسوکدوھدیتیاساحؽںیمہکںیماحہضئوہیت۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعفنباحرث،دمحمنبدبعارلنمحنبونلف،رعفہنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیل
اہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگلےن افر اسںیم رقاتئ
رقلؿےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 686

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوخيث١ہ ،ہصاُ ،٣عوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ُع َوةُ َو َِ ٦وائ ٔصَ َة أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت ک َ َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َخ ِي َث ََ ١ة َو ِ ٦صٔصَ إ ٣أَ ِخب َ ََْ٤ا ُ ِ
َ ٞرأِ ََ ُط َوأََ٤ا َحائ ْٔؾ
َو ََ َّ ٢َ ٝیُ ِسنٔی إلٔ َ َّی َرأِ ََ ُط َوأََ٤ا فٔی حُ ِح َزت ٔی َِأ ُ َر ِّج ُ
ییحی نب ییحی ،اوبہمثیخ ،اشہؾ ،رعفہ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اانپ رس
ابمرکریمےرقبیرفامدےتیافر ںیمرجحہںیموہیت ںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےکرس ںیماس احؽ ںیم یھگنکرکیت ہک ںیم

احہضئوہیت۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبہمثیخ،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگلےن افر اسںیم رقاتئ
رقلؿےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 687

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حسين ب ٦ولی ،زائسہ٥٠ ،عور ،ابزاہي ،٢اَوز ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا حُ َسي ِ ُن بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی َو َِ ٦زائ َٔس َة َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦الِ َ َِ َوز ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ ٞرأِ َس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوأََ٤ا َحائ ْٔؾ
ُ٘ ُِ ٥ت أٌَِ ٔس ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،نیسح نب یلع ،زادئہ ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم احتل
ضیحںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساکرسدوھایرکیتیھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگلےن افر اسںیم رقاتئ
رقلؿےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 688

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،یحٌي ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ثابت ب ٦وبيسٔ ،اَ ٢ب٠ ٦ح١س ،حَّضت
وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوأَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦ثَابٔتٔ بِ ُٔ ٦وب َ ِي ٕس َو ِ ٦ا َِٕ ٜاَ ٔٔ ٢بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َٔا َ ٟلٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ٤ ٢َ ٝاؤٜٔيىٔي
ا ِٜد َُِ ١ز َة ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َٔاَِ ٜت َِ ُُِٕ ٝت إنِّٔی َحائ ْٔؾ َِ َٕا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ح ِي َؽ َت ٔک َِ ٜي َس ِت فٔی َی ٔس ٔک

ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ییحی،اوباعمف ہ،اشمع،اثتبنبدیبع،اقمسنبدمحم،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےس
رفاتی ےہ ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ےھجم دجسم ےس اجےئ امنز ااھٹ رک دف وت ںیم ےن اہک ںیم وت احہضئ وہں وت
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایریتاضیحریتےاہھتںیمںیہنےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ییحی،اوباعمف ہ،اشمع،اثتبنبدیبع،اقمسنبدمحم،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگلےن افر اسںیم رقاتئ
رقلؿےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 689

راوی  :ابوَکیِ ،اب ٦ابی زائسہ ،ححاد ب ٦ويي٥ہ ،ثابت ب ٦وبيسٔ ،اَ ٢ب٠ ٦ح١س ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة َو َِ ٦ححَّا ٕد َوابِ ٔ ٦أَبٔی ٌََّ ٔ ٥ي َة َو ِ ٦ثَابٔتٔ بِ ٔ ٦وُب َ ِي ٕس َو ِ ٦ا َِٕ ٜاَ ٔٔ ٢بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو َِ ٦وائٔصَ َة
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
يضا َِإ ٔ َّ٧
َٔاَِ ٜت أَ ََ ٠زنٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِ ٧أَُ٤او ٔ َُ ٜط ا ِٜد َُِ ١ز َة ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِ ُُِٕ ٝت إنِّٔی َحائ ْٔؾ َِ َٕا ََ ٟت َ٥ا َوَ ٔ ٜ

ا َِ ٜح ِي َؽ َة َِ ٜي َس ِت فٔی َی ٔس ٔک
اوبرکبی ،انب ایب زادئہ ،اجحج نب ہنییع ،اثتب نب دیبع ،اقمس نب دمحم ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنمکحدایہکںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسوک دجسمےساجےئامنزااھٹرکدفںںیمےناہکںیموت
احہضئوہںوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایریتاضیحریتےاہھتںیمںیہنےہ۔
رافی  :اوبرکبی،انبایبزادئہ،اجحجنبہنییع،اثتبنبدیبع،اقمسنبدمحم،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگلےن افر اسںیم رقاتئ
رقلؿےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 690

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،ابوکا٠ ،ٞ٠ح١س ب ٦حات ،٢یحٌي بَ ٦ىيس ،زہيْ ،یحٌي ،یزیس ب٘ ٦يسا ،٧ابوحاز ،٣ابوہزیزہ

یس بِ ٔ٦
ِح ٕب َوأَبُو کَا َٔ ٕٞ ٠و َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات ٕٔ ٢ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦ی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َٔا َُ ٟز َصي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َو َِ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
اَ ٧و ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َ ٟبَ ِي َ١َ ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِ َٕا َ ٟیَا َوائٔصَ ُة َ٤اؤٜٔيىٔي
َ٘ ِي َس َ

َّ
اٜث ِو َب َِ َٕا َِ ٜت إنِّٔی َحائ ْٔؾ َِ َٕا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ح ِي َؽ َت ٔک َِ ٜي َس ِت فٔی یَ ٔس ٔک َِ َ٥ا َو َِ ٜت ُط

زریہنبرحب،اوباکلم،دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،زریہ،ییحی،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسدجسمںیمےھتلپیلصاہللہیلعفل ہ فملسےنرفامایاےاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےھجمڑپکاددیےدیسہاعدص ےن
رعضایکںیماحہضئوہںوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایریتاضیحریتےاہھتںیمںیہن۔
رافی  :زریہنبرحب،اوباکلم،دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،زریہ،ییحی،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگلےن افر اس ںیم رقاتئ
رقلؿےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 691

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،و٘يي٠ ،سىزَّ ،يإ٠ ،٧سا ٣بَ ٦شیح ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َشیِ ٕح َو ِ ٦أَبٔيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِِ ٠ٔ ٦س َىز ٕ َو َُّ َِي َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
اَ ٧و ِ ٦ا َِ ِٕ ٔ١ٜسا ٔ ٣بِ َٔ ُ ٦
َّش ُب
َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ُ٘ ُِ ٥ت أَ ِ َ
َش ُب َوأََ٤ا َحائ ْٔؾ ث ُ َّ ٢أَُ٤اؤُ ُٜط أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝي َؽ ُي َِا ُظ َول َی َِ ٠و ٔؼ ٔي ف ٔ َّی ِ ََي ِ َ
َّش ُب
َک ُز َصي ِ ْْ ِ ََي ِ َ
َوأَ َت َىز َُّٗ ا َِ ٜى ِز َٗ َوأََ٤ا َحائ ْٔؾ ث ُ َّ ٢أَُ٤اؤُ ُٜط أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝي َؽ ُي َِا ُظ َول َی َِ ٠و ٔؼ ٔي ف ٔ َّی َو ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ

اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،فعیک،رعسم،ایفسؿ،دقماؾنبیرحی ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکںیم
احتل ضیح ںیم اپین یتیپ رھپ ںیم یبن رکمی یلص اہللہیلعفل ہ فملس وک دے دیتی وت لپ یلص اہللہیلعفل ہفملس اانپ ہنم ابمرک اس ہگج
رہ ےتاہجںریماہنموہاتاھترھپونشرفامےتافرںیم ییوچ یتاحتلضیحںیمرھپ ںیمیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسوکدےدیتی
ث
لپیلصاہللہیلعفل ہفملساانپہنمابمرکریمےہنمیکہگجرپرہ ےتزریہےن(فدب)ذرکںیہنایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،فعیک،رعسم،ایفسؿ،دقماؾنبیرحی،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگلےن افر اسںیم رقاتئ
رقلؿےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 692

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،زاُز ب ٦وبساٜزح٠ ٦١کی٥٠ ،عور ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َزا ُوزُ بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ا ِ١َ ٜک ُِّّی َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َو ِ ٦أ ُ ِّ٠طٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت ک َ َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی َّت ُٔ ٙئ فٔی ح ٔ ِحزٔی َوأََ٤ا َحائ ْٔؾ ِ ََي ِ ُ
آ٧
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٜ
َ

ییحینبییحی،داؤدنبدبعارلنمحیکم،وصنمر،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ے
ریمیوگدںیمہیکتاگلےتہکبجںیماحتضةوہیتافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرقلؿیرفیڑپےتھ۔
رافی  :ییحینبییحی،داؤدنبدبعارلنمحیکم،وصنمر،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگلےن افر اسںیم رقاتئ
رقلؿےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 693

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وبساٜزح ٦١ب٠ ٦ہسی ،ح١از ،ب١َٝ ٦ہ ،ثابت ،ا٤س

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة َح َّسثَ َ٥ا ثَاب ٔ ْت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ َّ ٧ا َِ ٜي ُضو َز کَاُ ٤وا
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
اؼ ِت ا ِ١ٜزأَةُ ِ ٔيض ٢َٜ ٢یُ َؤاکُٔٝو َصا و ٢َٜیُحا ٔ٠ىوصُ َّ٦فٔی ا ِٜبُيو ٔ َ
اب أ ٥َّ ٜي ِّي َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی
ُ
َ ِ َ ُ
ت ِ ََسأ َ ٟأَ ِظ َح ُ
إٔذَا َح َ َ ِ ٔ ِ ِ
آِخ ِاْل َیةٔ
يؾ ُٔ ِ ٞص َُو أَذّی َِا ِو َتزُٜٔوا اَ ٥ِّ ٜسا َِ فٔی ا ِٔ ١َ ٜح ٔ
ک َو ِ ٦ا ِٔ ١َ ٜح ٔ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ َت َىال َی َو َي ِسأَُٜوَ َ ٤
يؾ إلٔ َی ٔ ٔ
 ٞأَ ِ٧
اح ِ ََب َ ََ ٝذََ ٔ ٜ
ک ا َِ ٜي ُضو َز َِ َٕاُٜوا َ٠ا یُزٔی ُس َص َذا اَّ ٜز ُج ُ
َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٢َ ٝاظ َُ ٥ىوا ک ُ ََّ ٞش ِي ٕئ إ ٔ َِّل ا٥ِّ ٜک َ َ

َّش َِ َٕ َاِل َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إ ٔ َّ ٧ا َِ ٜي ُضو َز َت ُٕو َُ َ٘ ٟذا
َی َس ًَ ٔ ٦ِ ٠أَ ِ٠زَٔ٤ا َش ِيئّا إ ٔ َِّل َخا َ٥َ َّ ٜا ِ ٔيطٔ َِ َحا َِ أ ُ ََ ِي ُس بِ ُ ٦حُ َؽيِْ ٕ َو َوبَّازُ بِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
َّ
َاَ َت ِٕ َب َُ ٝض َ١ا
َْخ َجا ِ ِ
َو َ٘ َذا ِ َََل َ ُ ٤حا ُٔ ٠ى ُضَ َِ َّ٦ت ٍَي َّ َْ َو ِج ُط َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحًي لَ َ٥َّ ٥ا أَ ِِ َٔ ٧س َو َج َس َوَِ ٝيض ٔ َ١ا ِ َ َ

َص ٔسیَّ ْة َٜٔ ٦ِ ٠ب َ ٕن إلٔ َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ ِر ََ َ ٞفٔی آثَارٔص َٔ١ا ِ ََس َٕاص َُ١ا ِ ََى َزَِا أَ َِ ٢َِ ٜ ٧یحٔ ِس َوَِ ٝيض ٔ َ١ا
زریہنبرحب،دبعارل نمحنبدہمی،امحد،نبہملس،اثتب،اسنےسرفاتیےہہکوہیدںیمےسبجیسکوعرتوکضیحلاتوتفہ
اسوکہنوتاےنپاسھتالھکےتافرہناؿوکرھگفںںیماےنپاسھترہ ےتاحصہبرکاؾریضاہللاعتٰیلمہنعےنیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہ
لْم
لْم َ
َ
ح
ح
ی
ی
ُ
ِ
ِ
َ
ُ
لن
عِلوا ا ّ ِ َشائَ ِی ا ِ ) ،لپ یلص اہلل ہیلع
ه أذًی َف ْ َ د
ق ُ َو
ون نَعْ ا ِ ْ
فملس ےس وپاھچ وت اہلل زعفلج ےن اراشد رفامای ( َف َ ْاَْ ُل َ َ
فل ہفملسےسضیحےکابرےںیموساؽرکےتںیلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرفامدںیہکفہدنگیگےہسپدجاروہوعروتںےس
ضیحںیموتروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایامجعےکالعفہرہاکؾرکفوہیدوک ہابتیچنہپوتاوہنںےناہکہک ہلدیم(یبن)
اک ایک ارادہ ےہ امہرا وکیئ اکؾںیہن وھچڑات سج ںیم امہریاخمتفل ہنرکات وہ  ،ہ نسرک رضحت ادیس نب ریضح افر ابعد نب رشب ریض اہلل
اعتٰیلہنع احرض وہےئ افر رعضایکاےاہللےکروسؽوہیدیاساسرطحےتہک ںیایک مہوعروتںےسامجعیہ ہن رکںیوتروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملساکرہچہاونرریغتموہایگاہیںکتہکمہےنامگؿایکہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاؿدفونںرپہصغلای
ےہفہ دفونںاھٹرکابرہ لکن ےئگاےنتںیمیبنرکمییلص اہللہیلعفل ہفملسیکرطػدفدھاکید ہاؿدفونںےکاہں ےسلایوتلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿےکےھچیپلدیماجیھبافراؿوکدفدھالپایوتمہےنولعمؾایکہکلپوکاؿرپہصغہناھت۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعارلنمحنبدہمی،امحد،نبہملس،اثتب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذمیےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
ذمیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 694

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،ابو٠ىاویہ ،ہصي ،٢او١ض٥٠ ،ذر ب ٦يىلی ،اب ٦حّ٥يہ ،حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َو٘ٔي ْي َوأَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َوصُصَ ِي َْ ٢و ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِٔ ٥ِ ٠ُ ٦ذرٔ بِ َٔ ٦ي ِىل َی َویُِٙى َي أَبَا َي ِىل َی َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

ابِ ٔ ٦ا َِ ٜح ََّ ّٔ ٥ي ٔة َو َِ ٦ول ٔ ٕٓی َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت َر ُج َّل ََّ ٠ذ ّ
اِ َو ُ٘ ُِ ٥ت أَ َِ َت ِحٌٔي أَ ِ ٧أَ َِأ َ َ ٟأ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ١َ ٔ ٜ ٢َ ٝکَا ٔ ٧ابِ َ٥تٔطٔ
 ٞذ َََک ُظ وی َتو َّؼأ ُ
َ
َ
َِأ َِ ٠ز ُت ا َِ ِٕ ٔ١ٜسا َز بِ َ ٦الِ َ َِ َوز ِٔ ََسأ َُ ٜط َِ َٕا ََ ٟي ٍِ ٔس ُ َ َ َ َ
ا وبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اوباعمف ہ ،میشہ ،اشمع ،ذنمر نب یلعی ،انب ہیفنح ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم
رثکتےسذمیلیتیھتافرںیمایحرکاتاھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےساسابرےںیموساؽرکفںلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسیکاصازبحادیےکریمےاکنحںیموہےنیکفہجےس،وتںیمےنرضحتدقمادنباوسدوکمکحدایاوہنںےنلپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےسوپاھچوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاےنپل ہانتلسوکدوھےلافرفوضرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوباعمف ہ،میشہ،اشمع،ذنمرنبیلعی،انبہیفنح،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ذمیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 695

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ حارثی ،خاٜس ،اب ٦حارث ،شىبہََٝ ،مي٥٠ ،٧ذر٠ ،ح١س ب ٦ولی ،حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة أَ ِخب َ َْنٔی َُ َََ ِ ٝمي َُٔ ٧ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ُٔ ٥ِ ٠ذ ّرا
ی ٔ ٦ِ ٠أَ ِج َِٔ ٞاـ ََٔ ١ة
اَ َت ِح َي ِي ُت أَ ِ ٧أَ َِأ َ َ ٟأ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ِ ٦ا ِِ ١َ ٜذ ٔ
َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦ول ٔ ٕٓی َو َِ ٦ول ٔ ٕٓی أَُ َّ ٤ط َٔا َِ ٟ
َِأ َ َِ ٠ز ُت ا َِ ِٕ ٔ١ٜسا َز ِ ََسأ َ َُ ٜط َِ َٕا َُ ٥ِ ٠ٔ ٟط ا ُِ ٜو ُؼو ُِ
ییحی نب  ،بی احریث ،اخدل ،انب احرث ،ہبعش ،امیلسؿ ،ذنمر ،دمحم نب یلع ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
رضحت افہمط یکفہج ےس ذمی ےک ابرے ںیملپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےس وساؽ رکےن ےس یرؾ وسحمسرکات اھت اس  ےئ ںیم
ےندقمادوکمکحدایاوہنںےندرایتفایکوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاسےسفوضالزؾےہ۔

رافی  :ییحینب ،بیاحریث،اخدل،انباحرث،ہبعش،امیلسؿ،ذنمر،دمحمنبیلع،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ذمیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 696

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اح١س ب ٦ويسي ،اب ٦وہِْ٠ ،خ٠ہ ب ٦بٙيََْٝ ،مي ٧ب ٦يسار ،اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ ،حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْخ َُ ٠ة بِ ُ ٦بَُٙيِْ ٕ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ََِ ِ َٝ َُ ٦مي َ٧
َح َّسثَىٔي صَ ُ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦و َٔيسي َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی ََ ِ ٠
س َٔا ََٔ ٟا ََ ٟول ٔ ُّی بِ ُ ٦أَبٔی ـَا ِٕٜٔأَ ِر ََ ِ٥َ ٝا ا َِ ِٕ ٔ١ٜسا َز بِ َ ٦الِ َ َِ َوز ٔإلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
بِ َٔ ٦ي َسارٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ِ
َّ
َّ
ک
ِ ََسأ َ َُ ٜط َو ِ ٦ا ِِ ١َ ٜذ ٔ
َف َج َ
ْ َيّ َِى ُ
ْخ ُد ِٔ ٦ِ ٠اْل ٔ ِن َسا ِٔ َ٘ ٧ي َ
ی َی ِ ُ
 ٞبٔطٔ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝت َو َّؼأ َوا ِن َؽحِ َ ِ
اہرفؿ نبدیعس ایلی ،ادمح نب یسیع ،انبفبہ،رخمہم نب ریکب ،امیلسؿ نب اسیر ،انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ،رضحت یلع ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکفہرفامےتںیہکمہےندقمادنباوسدریضاہللاعتٰیلہنعوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپس
اجیھب اتہک فہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ذمی ےک ابرے ںیم مکح ولعمؾ رکںی وج ااسنؿ ےس اخرج وہ وت فہ ایک رکے روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایفوضرکافراینپیراگمہوکدوھےل۔
رافی  :اہرفؿ نب دیعس ایلی ،ادمح نب یسیع ،انب فبہ ،رخمہم نب ریکب ،امیلسؿ نب اسیر ،انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،رضحت یلع
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجدنینےسدیباروہوتہنمافردفونںاہوھتںےکدوھےنےکایبؿںیم...

ابب  :ضیحاکایبؿ
بجدنینےسدیباروہوتہنمافردفونںاہوھتںےکدوھےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 697

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،و٘ييَّ ،يا١َٝ ،٧ہ ب٘ ٦ہيَ ،ٞکیِ ،اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

س
َکیِِٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِِ َُّ ٦ي َ
اَ ٧و َِ ١ََ ََٝ ٦ة بِ َٔ ُ٘ ٦ض ِي َٕ ٞو َِ ُ ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َٔ ٢َ ٝاَّ ٦ِ ٠ٔ ٣
اِ ٜٝي َٔ َٕ َِ ٞضي َحا َج َت ُط ث ُ َََّ ٌ ٢س ََ ٞو ِج َضطُ َویَ َسیِطٔ ث ُ ََّ َ ٤ ٢ا٣
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،فعیک،ایفسؿ،ہملس نبکہبل ،رکبی،انبابعسریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمی یلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس رات وک اےھٹ اضقےئ احتج ےس افرغ وہےئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ رہچے افر اہوھتں وک دوھ رک
وسےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،فعیک،ایفسؿ،ہملسنبکہبل،رکبی،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجےکوسےنےکوجازافراسےک ےئیراگمہاکدوھانافرفوضرکانبحتسمےہبجفہک...
ابب  :ضیحاکایبؿ
یبنجےکوسےنےکوجازافراسےک ےئیراگمہاکدوھانافرفوضرکانبحتسمےہبجفہاھکےنےنیپوسےنایامجعرکےناکارادہرکے۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 698

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم٠ ،ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يثٔ ،تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہ اب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت
وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اَّ ٜتٔ ٔ١يِم َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث ح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث َو ِ ٦ابِ ٔ٦
ُّ

ا ٧إٔذَا أَ َرا َز أَ ِ ٧یَ ََ ٥اَ ٣وص َُو ُجِْ ُ٥
ٔش َض ٕ
اب َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َِ ٦وائٔصَ َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
َت َو َّؼأ َ ُو ُؼوئ َ ُط ٜٝٔعَّ ََلة ٔ َٔ ِب َ ٞأَ َِ ٧ی ََ ٥ا٣
ییحینبییحییمیمت،دمحمنبرحم،ثیل،ہبیتقنبدیعس،ثیل،انباہشب،اوبہملسانبدبعارلنمح،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسبجیبنجاحتلںیموسےناکارادہرفامےتوتوسےنےسےلہپامنزےکفوضیکرطح
فوضرفامےتیل۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،دمحمنبرحم،ثیل،ہبیتقنبدیعس،ثیل،انباہشب،اوبہملس انبدبعارلنمح،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
یبنجےکوسےنےکوجازافراسےک ےئیراگمہاکدوھانافرفوضرکانبحتسمےہبجفہاھکےنےنیپوسےنایامجعرکےناکارادہرکے۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 699

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب ٦وٝيہ ،و٘يي٥ٌ ،سر ،شىبہ ،ح ،٢ٙابزاہي ،٢اَوز ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦وُ ََّ ٝي َة َو َو٘ٔي ْي َوٌُ َِ ٥س ْر َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو ِ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦الِ َ َِ َوز ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اُ ٧جّ ُ٥با َِأ َ َرا َز أَ َِ ٧یأِک ُ َ ٞأَ ِو َی ََ ٥اَ ٣ت َو َّؼأ َ ُو ُؼوئَطُ ٜٝٔعَّ ََلة ٔ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ک َ َ
َٔاَِ ٜت ک َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،انبہیلع،فعیک،دنغر،ہبعش،مکح،اربامیہ،اوسد،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج یبنج وہےت افر اھکےن ای وسےن ےک ارادہ رفامےت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز یک رطح فوض رفام
ےتیل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبہیلع،فعیک،دنغر،ہبعش،مکح،اربامیہ،اوسد،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع

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

ابب  :ضیحاکایبؿ
یبنجےکوسےنےکوجازافراسےک ےئیراگمہاکدوھانافرفوضرکانبحتسمےہبجفہاھکےنےنیپوسےنایامجعرکےناکارادہرکے۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 700

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،حَّضت شىبہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف ح و َح َّسث َ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َٔاِلَ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي فٔی َحسٔیثٔطٔ َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َِ ٔ١ََ ٢ُ ٙى ُت إٔبِ َزاص َٔي ٢یُ َح ِّس ُث
دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،دیبع اہلل نب اعمذ ،رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب دفرسی اانسد ےس یہی دحثی ایس
رطحرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،دیبعاہللنباعمذ،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
یبنجےکوسےنےکوجازافراسےک ےئیراگمہاکدوھانافرفوضرکانبحتسمےہبجفہاھکےنےنیپوسےنایامجعرکےناکارادہرکے۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 701

راوی ٠ :ح١س ب ٦ابی بْک ٕ٠سامی ،زہيْ بِ ٦حب ،یحٌي ابَ ٦ىيس ،وبيساهَّلل ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب١٤ ٦يْ ،ابواَا٠ہ،
وبيساهَّلل ب٤ ٦اِي ،اب ٦و١ز

ْک
ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي َوص َُو ابِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ ا َِّ َٕ ١ُ ٜسم ٔ ُّی َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦

بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜض َ١ا َٔا َ ٟابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ َو ِ٦
َ٤اِ ٕٔي َو ٦ابِ ٦وُ١ز أَ َّ ٧وُ١ز َٔا ٟیَا َر َُو ٟاهَّللٔ أَ َیز ُٔ ُس أَ َح ُسَ٤ا وصُو ُجَٔ ُِ٥اَ ٟنى ٢إٔذَا َتو َّؼأ َ
َ
ِ ٔ ََ ََ َ
ِ
َ َ ْ َ َِ َ
دمحمنبایبرکبدقمایم،زریہنبرحب،ییحیانبدیعس،دیبعاہلل،اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوبااسہم،دیبعاہللنبانعف،انبرمعےس
رفاتیےہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسایکمہںیمےسوکیئاحتلانجتبںیم
وساتکسےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایاہںبجفوضرکےل۔
رافی  :دمحمنبایبرکب دقمایم،زریہنبرحب،ییحیانبدیعس،دیبعاہلل،اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوبااسہم،دیبعاہللنبانعف،انب
رمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
یبنجےکوسےنےکوجازافراسےک ےئیراگمہاکدوھانافرفوضرکانبحتسمےہبجفہاھکےنےنیپوسےنایامجعرکےناکارادہرکے۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 702

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ٤ ،اِي ،اب ٦و١زَے روایت ےہ ٘ہ حَّضت و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی َ٤اِ ٔ ْي َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز أَ َُّ ٧و ََ ١ز ا َِ َت ًَِّي أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََ ٟص َِ ٞی َُ ٥ا ٣أَ َح ُسَ٤ا َوص َُو ُجَٔ ِْ ُ٥ا ََ ٟن َى َِ ٔ ٜ ٢ي َت َو َّؼأ ِث ُ ََّ ٔ ٜ ٢ي ََ ٢ِ ٥حًَّي َي ٍِ َت ٔس َ ٞإٔذَا َشا َِ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےسوتفیبلطایکہکایکمہںیمےسوکیئاحتلانجتبںیموساتکسےہروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفل ہفملسےنرفامایفوضرکفرھپ
وساجؤاہیںکتہکبجاچوہلسغرکف۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :ضیحاکایبؿ
یبنجےکوسےنےکوجازافراسےک ےئیراگمہاکدوھانافرفوضرکانبحتسمےہبجفہاھکےنےنیپوسےنایامجعرکےناکارادہرکے۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 703

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،وبساهَّلل ب ٦زی٥ار ،اب ٦و١ز َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
اب َ ٔ ٜز َُو ٟٔ
ََک ُو َ١زُ بِ ُ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
ْقأِ ُت َول َى َ٠اَ ٕٚ ٔ ٜو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز َٔا َ ٟذ َ َ
و َح َّسثىٔي َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
اهَّللٔ َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََّ٤طُ ُت ٔعيبُطُ َج َ٥ابَ ْة َّٔ ٦ِ ٠
اِ ٜٝي َٕٔ َِ ٞا ََٜ ٟطُ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝت َو َّؼأ ِ َواٌِ ٔس ِٞ

ََک َ ٛث ُ َّ٢ِ َ ٤ ٢
ذ ََ

ییحینبییحی،امکل،دبعاہللنبدانیر،انبرمعےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےس ذرک ایک ہک اس وک رات ےک فتق انجتب وہ اجیت ےہ وت لپ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فوض رک افر اےنپ ل ہ
انتلسوکدوھےلرھپوساج۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دبعاہللنبدانیر،انبرمعےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
یبنجےکوسےنےکوجازافراسےک ےئیراگمہاکدوھانافرفوضرکانبحتسمےہبجفہاھکےنےنیپوسےنایامجعرکےناکارادہرکے۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 704

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث٠ ،ىاویہ ب ٦ظاٜح ،وبساهَّلل بٔ ٦يس

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث َو َِ ٠ُ ٦ىاو ٔ َی َة بِ َٔ ٦ظإ ٔ ٜح َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َٔ ِي ٕس َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َوائٔصَ َة َو ِ ٦و ٔ ِتز ٔ
َّ
َّ
َک ا َِ ٜحس َ
ِ َٔ ٞب َ ٞأَ َِ ٧ی ََ ٥ا ٣أَ ِ٣
اَ ٧ي ٍِ َت ٔس ُ
اَ ٧ي ِع َُ ٥ي فٔی ا َِ ٜح َ٥ابَةٔ أَک َ َ
ْکَ َ
ٔیث ُُِٔ ٝت َ٘ ِي َ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
ُ ٞربَّ َ١ا اٌِ َت َس ََ ٥َ َِ ٞاَ ٣و ُربَّ َ١ا َت َو َّؼأ َ َِ ََ ٥اُِ ُٝٔ ٣ت ا َِ ٜح ُِ ١س ِهَّلِل َّأ ٜذی َج َى َٞ
یَ َُ ٥اِ َٔ ٣ب َ ٞأَ َِ ٧ي ٍِ َت ٔس ََٔ ٞاَِ ٜت ک ُ ُّ ٞذََ ٔ ٜ
اَ ٧يّ َِى ُ
ک َٔ ِس ک َ َ

فٔی الِ َ ِ٠ز ٔ ََ َى ّة

ہبیتقنبدیعس،ثیل،اعمف ہنباصحل،دبعاہللنبسیقےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےکفرت ےک ابرے ںیم وساؽ ایک رھپوپری دحثیذرکیک اہیںکتہک ںیم ےن اہک ہک لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ
فملسیبنج وہےنیک احتل ںیمےسیکلسغ رفامای رکےت ےھت ایک وسےن ےسےلہپلسغ رفامےت ایلسغ ےسےلہپ دنین رفامےت لپ ریض
اہلل اعتیل اہنع ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دفونں رطح رفام ےتیل ےھت یھبکلسغ رفامےت رھپ وسےت افر یھبک فوض رک ےک
دنینرفامےتںیمےناہکامتؾرعتںیفیاہللےک ےئںیسجےناساعمہلمںیملاسینرفامیئےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،اعمف ہنباصحل،دبعاہللنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
یبنجےکوسےنےکوجازافراسےک ےئیراگمہاکدوھانافرفوضرکانبحتسمےہبجفہاھکےنےنیپوسےنایامجعرکےناکارادہرکے۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 705

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وبساٜزح ٦١ب٠ ٦ہسی ،ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ٠ ،ىاویہ ،اب ٦ظاٜح

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َجٔ١ي ّىا
ٔی ح و َح َّسثَٔ٥يطٔ َص ُ
َح َّسثَٔ٥يطٔ ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

َو َِ ٠ُ ٦ىاو ٔ َی َة بِ َٔ ٦ظإ ٔ ٜح ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٝطُ

زریہ نب رحب ،دبعارلنمح نب دہمی ،اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،اعمف ہ ،انب اصحل ےس یھب دفرسی دنس ےس یہی دحثی
رمفیےہ۔

رافی  :زریہنبرحب،دبعارلنمحنبدہمی،اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،اعمف ہ،انباصحل
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
یبنجےکوسےنےکوجازافراسےک ےئیراگمہاکدوھانافرفوضرکانبحتسمےہبجفہاھکےنےنیپوسےنایامجعرکےناکارادہرکے۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 706

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حّغ بٌ ٦ياث ،ابوَکیِ ،اب ٦ابی زائسہ ،و١زو ٤أس ،اب١٤ ٦يْ٠ ، ،زوا٠ ،٧ىاویہ ،واظ،٢
ابو٠توک ،ٞابوَىيس

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َحّ ُِغ بِ َُ ٌٔ ٦ي ٕ
َکیِِٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة ح و َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اث ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ

اظ َٕ ٢و ِ ٦أَبٔی ا َِ ١ُ ٜت َوک ِّ َٔ ٞو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی
ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َوابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ َٕٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ز َوا ُ ٧بِ َُ ٠ُ ٦ىاو ٔ َی َة ا َِّ ٜزَار ُّٔی ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦و ٔ
َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا أَتَی أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢أَ ِص َُ ٝط ث ُ َّ ٢أَ َرا َز أَ َِ ٧ي ُىو َز َِ َِ ٝي َت َو َّؼأ ِ َزا َز أَب ُو بَ ِْکٕ فٔی َحسٔیثٔطٔ بَ ِي َُ ٥ض َ١ا
ُو ُؼوئّا َو َٔا َ ٟث ُ َّ ٢أَ َرا َز أَ ِ ٧ي َُىاو ٔ َز
اوبرکبنبایب ہبیش ،صفحنب ایغث،اوبرکبی،انبایب زادئہ،رمعفاندق،انبریمن ،،رمفاؿ،اعمف ہ،اعمص،اوبوتملک ،اوبدیعسےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایبجمتںیمےسوکیئاینپویبیےساجمتعمرکےافررھپدفابرہاس
لاکارادہرکےوتاےساچےئہہکفوضرکےل۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،صفح نب ایغث ،اوبرکبی ،انب ایب زادئہ ،رمعف اندق ،انب ریمن ، ،رمفاؿ ،اعمف ہ ،اعمص ،اوبوتملک،
اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ

یبنجےکوسےنےکوجازافراسےک ےئیراگمہاکدوھانافرفوضرکانبحتسمےہبجفہاھکےنےنیپوسےنایامجعرکےناکارادہرکے۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 707

راوی  :حس ٦ب ٦اح١س ب ٦ابی شىيِ ِحانی٠ ،سٙين اب ٦بٙيْ ،شىبہ ،ہصا ٣ب ٦زیس ،ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ ُ ٦أَ ِح ََ ١س بِ ٔ ٦أَبٔی ُش َى ِيِٕ ا َِّ َ ٜ
ٔين َي ِىىٔي ابِ َ ٦ب ُ َٙيِْ ٕا َِ ٜح َّذا َِ َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ٔ٦
َحان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا ِٔ ٠سْ ٙ
وٓ َول َی ن َٔسائٔطٔ بٔ ٍُ ِس َٕ ٞواح ٔ ٕس
ا ٧یَ ُف ُ
َزیِ ٕس َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
نسحنبادمحنبایببیعشرحاین،نیکسمانبریکب،ہبعش،اشہؾنبزدی،اسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہلل
ہیلعفل ہفملسا کیہلسغےکاسھتاینپازفاجرہطماتریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسےسوہلےتےھت۔
رافی  :نسحنبادمحنبایببیعشرحاین،نیکسمانبریکب،ہبعش،اشہؾنبزدی،اسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینموعرتےسےنلکنرپلسغےکفوجبےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
ینموعرتےسےنلکنرپلسغےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 708

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،و١ز ب ٦یو٤س ،وْک٠ہ ب ٦و١ار ،اَحاٗ ب ٦ابی ـٝحہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

ْٔک َُ ٠ة بِ َُ ٦و َّ١ارٕ َٔا ََٔ ٟا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦أَبٔی ـَ َِ ٝح َة َح َّسثَىٔي
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا وُ َ١زُ بِ ُ ٦یُوَُ ٤س ا َِ ٜح َ٥ف ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا و ِ ٔ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
أَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا ََ ٟجائ َ ِت أ ُ َُِّ َُٝ ٣ي َٕ ٢وه ٔ َی َج َّسةُ إ ٔ َِ َح َٖ إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاَِ ٜت َُ ٜط َو َوائٔصَ ُة و ٔ َِ ٥س ُظ َیا
َ ٦ِ ٠ٔ ٞن ِّ ٔسطٔ َِ َٕاَِ ٜت َوائٔصَ ُة یَا أَُِ َُٝ َّ٣ي ٕ٢
 ٞفٔی ا ِ٥َ ١َ ٜاَْ َ ََِّ ٔ ٣ی َٔ ٦ِ ٠ن ِّ ٔس َضا َ٠ا َی َزی اَّ ٜز ُج ُ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ ا ِِ ١َ ٜزأَةُ َت َزی َ٠ا َی َزی اَّ ٜز ُج ُ

ِ ََؽ ِحتٔ اَ ٥ِّ ٜسا َِ َتزٔبَ ِت َیٔ١ئ ُ٥ک َِ َٕا ََ ٔ ٜ ٟىائٔصَ َة بَ ِ ٞأَِ٤تٔ َََِّْٔبَ ِت یَٔ١ئ ُ٥ک َن َى َِ ِٝ َِ ٢ت ٍِ َت ٔس َِ ٞیا أَُِ َُٝ َّ٣ي ٕ ٢إٔذَا َرأَ ِت ذَا ٔک
زریہ نب رحب ،رمع نب ویسن ،مرکہم نب امعر ،ااحسؼ نب ایب ہحلط ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ااحسؼ یک دادی رضحت اؾ میلس
ریض اہلل اعتٰیل اہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لںیئ اس ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس دیسہ اعدص  ریض اہلل
اعتٰیلاہنعیکوموجدیگںیمرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوعرتارگوخابںیمفہدےھکیوجرمدداتھکیےہافراےنپمسج
رپفہدےھکیوجرمدداتھکیےہوتفہایکرکےوتدیسہاعدص دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفامایاےاؾمیلسمتےنوعروتںوکروسارکدای
ریتے اہھت اخک لولد وہں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفامای ہکلب ریتے اہھت اخک لولد
وہںاےاؾمیلسبجوعرتاسرطحدےھکیوتاسوکلسغرکاناچےئہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رمعنبویسن،مرکہمنبامعر،ااحسؼنبایبہحلط،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ینموعرتےسےنلکنرپلسغےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 709

راوی  :وباس ب ٦وٜيس ،یزیس ب ٦زریيَ ،ىيسٔ ،تازہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک ،حَّضت اَٝ ٣ي ٢رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ٔيس َو َِ َٔ ٦تا َز َة أَ َّ ٧أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َح َّسثَ ُض ِ ٢أَ َّ ٧أَُِ َُٝ َّ٣ي ٕ٢
َّاس بِ ُ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس َح َّسثَ َ٥ا یَزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َح َّسثَ َ٥ا ََى ْ
َح َّسثَ َ٥ا َوب ُ
َٕ َِ ٞا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ ِت أََ َّ ٤ضا ََأََِ ٜت ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ِ ٦ا ِِ ١َ ٜزأَة ٔ َت َزی فٔی َ٥َ ٠ا َٔ ٠ضا َ٠ا َی َزی اَّ ٜز ُج ُ

ک َٔاَِ ٜت َو َص ِ ٞیَُٙو َُ ٧ص َذا َِ َٕا َٔ َ ٤ ٟي ُّي
اَ َت ِح َي ِي ُت ٔ ٦ِ ٠ذََ ٔ ٜ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َرأَ ِت ذَٔ ٔ ٜک ا ِِ ١َ ٜزأَةُ َِ َِ ٝت ٍِ َت ٔس َِٕ َِ ٞاَِ ٜت أ ُ َُِّ َُٝ ٣ي َٕ ٢و ِ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝن َى ِ ٦ِ ٔ١َِ ٢أَیِ ََ ٦یُٙو َُّ ٧
َف َِ ٦ِ ٔ١أَیِّض ٔ َ١ا
اٜص َب ُط إ ٔ َّ٠َ ٧ا َِ اَّ ٜز ُج ْٔ ٔ ٌَٝ ٞين أَبِ َي ُؾ َو َ٠ا َِ ا ِِ ١َ ٜزأَة ٔ َرٔ ٔ ْ
يٖ أَ ِظ َ ُ
َو ََل أَ ِو ََ َب َٖ َیُٙو ُُ ٥ِ ٠ٔ ٧ط َّ
اٜص َب ُط
ابعسنبفدیل،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،اسننبامکل،رضحتاؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاسےنروسؽاہلل

یلصاہللہیلعفل ہفملسےسوساؽایکاسوعرتےکابرےںیموجوخابںیمفہدےھکیوجرمدداتھکیےہوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ےن رفامای بج وعرت اس رطح دےھکی وت اس وک لسغ رکان اچےئہ اؾ ہملس یتہک ںی ہک ںیم ےن یرؾ ےک ابفوجد رعض ایک ہک ایک
فایعق ااسی ےہ وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں فرہن ہچب یک ہاشتہب اہکں ےس وہ رمد اک اپین اگڑاھ دیفس وہات ےہ افر
وعرتاکاپینالتپزردوہاتےہسپوجاؿںیمافرپلاجاتےہایڑبھاجاتےہوتایسےسہاشتہبوہیتےہ۔
رافی  :ابعسنبفدیل،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،اسننبامکل،رضحتاؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ینموعرتےسےنلکنرپلسغےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 710

راوی  :زاُز ب ٦رشيس ،ظاٜح ب ٦و١ز ،ابو٠اٜک ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

َح َّسثَ َ٥ا َزا ُوزُ بِ ُُ ٦ر َش ِي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َظاُ ٔ ٜح بِ ُُ ٦و ََ ١ز َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َ٠إ ٔ ٜک الِ َ ِش َحع ٔ ُّی َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َََ ٟأََِ ٜت ا َِ ٠زأَ ْة َر َُو َٟ
اَ ٥ِ ٠ٔ ٧ضا َ٠ا یَُٙو ُ ٦ِ ٠ٔ ٧اَّ ٜز ُج ٔٞ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ِ ٦ا ِِ ١َ ٜزأَة ٔ َت َزی فٔی َ٥َ ٠ا َٔ ٠ضا َ٠ا َی َزی اَّ ٜز ُج ُ
 ٞفٔی َ٥َ ٠ا ٔ٠طٔ َِ َٕا َ ٟإ ٔ َذا ک َ َ
َِ َِ ٝت ٍِ َت ٔس ِٞ
داؤد نب ردیش ،اصحل نب رمع ،اوبامکل ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہہک ا ک وعرت ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےس اس
وعرت ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وج اےنپ وخاب ںیم فہدےھکی وج رمد داتھکی ےہ وت لپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج اس ےس
فیہزیچےلکنوجلدیمےسیتلکنےہوتلسغرکے۔
رافی  :داؤدنبردیش،اصحلنبرمع،اوبامکل،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ینموعرتےسےنلکنرپلسغےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 711

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم ،ابو٠ىاویہ ،ہصا ٣بُ ٦عوہ ،زی ِ٥ب٥ت ابی َ١ٝہ ،حَّضت ا١َٝ ٣ہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َّ َ
َّ
ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦زیِ َ َِ ٥ب ٔ ِ٥تٔ أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أ ُ َِّ ١ََ ََٝ ٣ة
يِم أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦صٔصَ أ ٣بِ ِٔ ُ ٦
َحسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١
َٔاَِ ٜت َجائ َ ِت أَ َُِّ َُٝ ٣ي ٕ ٢إلٔ َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاَِ ٜت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إ ٔ َّ ٧اهَّللَ َِل َي ِس َت ِحٌٔي ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜح ِّٖ ِ ََض َِ ٞول َی
ا ِِ ١َ ٜزأَة ٔ ُِٔ ٌ ٦ِ ٠س ٕ ٞإٔذَا ا ِح َتِ ١ََ ٝت َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝن َى ِ ٢إٔذَا َرأَ ِت ا ِ١َ ٜا َِ َِ َٕاَِ ٜت أ ُ َُّ ١ََ ََٝ ٣ة یَا َر َُو َٟ
اهَّللٔ َو َت ِح َت ٢ُ ٔ ٝا ِِ ١َ ٜزأَةُ َِ َٕا ََ ٟتزٔبَ ِت َی َسا ٔک َِب ٔ َ ٢ي ُِصب ٔ ُض َضا َو َُ ٜس َصا
ییحی نب ییحی یمیمت ،اوباعمف ہ ،اشہؾ نب رعفہ ،زبنی تنب ایب ہملس ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ میلس
ریضاہللاعتٰیلاہنع یبن یلص اہللہیلعفل ہفملس ےکاپس لںیئ افر رعض ایکاےاہلل ےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملس ےبکشاہلل
قحابتےسایحںیہنرفاماتایکوعرترپبجاسوک االتحؾ وہلسغفابجوہاجاتےہوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
اہں بج فہ اپین دےھکی رھپ اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک وعرت وک یھب االتحؾ وہات ےہ وت لپ یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایاہللےھجتیداتیرکےارگااسیہنوہاتوتااکسہچبسکرطحاسےکہاشہبوہات۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،اوباعمف ہ،اشہؾنبرعفہ،زبنیتنبایبہملس،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ینموعرتےسےنلکنرپلسغےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 712

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،و٘يي ،اب ٦ابی و١زَّ ،يا ،٧ہصا ٣بُ ٦عوہ

ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧جٔ١ي ّىا َو ِ ٦صٔصَ أ ٣
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ُع َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َِ ٠َ ٞى َ٥ا ُظ َو َزا َز َٔاَِ ٜت ُُِٔ ٝت ِ ََؽ ِحتٔ اَ ٥ِّ ٜسا َِ
بِ ِٔ ُ ٦

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،فعیک ،انب ایب رمع ،ایفسؿ ،اشہؾ نب رعفہ ےس یہی دحثی دفرسی دنس ےس رمفی ےہ نکیل اس
ںیمےہہکاؾہملسرفامیتںیہکںیمےناؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنعےساہکوتےنوعروتںوکروسارکدای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،فعیک،انبایبرمع،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ینموعرتےسےنلکنرپلسغےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 713

راوی  :وبساٝ١ٜک ب ٦شىيِٜ ،يث ،وٕي ٞب ٦خاٜس ،اب ٦شہابُ ،عوہ ب ٦زبيْ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُُ ٦ش َى ِي ِٔ بِ َّٔ ٦
اب أَُ َّ ٤ط َٔا َٟ
 ٞبِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اِ ٜٝيثٔ َح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ج ِّسی َح َّسثَىٔي وُ َٕ ِي ُ
ُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔأَ ََّ ٧وائٔصَ َة َز ِو َد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِخب َ َْ ِتطُ أَ َّ ٧أَُِ َُٝ َّ٣ي ٕ ٢أُ َّ٣بَىٔي أَبٔی ـَ َِ ٝح َة َز َخَِ ٝت َول َی
أَ ِخب َ َْنٔی ُ ِ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ ص ٔصَ اٌَ ٕ ٣ي ِ َْ أَ َّٔ ِ ٧يطٔ َٔا ََٔ ٟاَِ ٜت َوائٔصَ ُة َِ ُُِٕ ٝت ََ ٜضا أ ُ ٓ ٕ
ٓ َٔ ٜک أَ َت َزی ا ِِ ١َ ٜزأَةُ

ذَٔ ٔ ٜک
دبعاکلملنببیعش،ثیل،لیقعنباخدل،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکاؾمیلس
ریض اہلل اعتٰیل اہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس احرض وہںیئ ابیق دحثی اشہؾ یہ یک دحثی یک رطح ےہ اس ںیم  ہ
یھبےہہکرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیںیمےناسےساہکریتے ےئاوسفسےہایکوعرتیھباسرطحاکوخاب

دھکییتکسےہ؟
رافی  :دبعاکلملنببیعش،ثیل،لیقعنباخدل،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ینموعرتےسےنلکنرپلسغےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 714

٠وسي رازیَ ،ہي ٞب ٦وث١ا ،٧ابوَکیِ ،اب ٦ابی زائسہ٠ ،عىِ ب ٦شيبہ٠ ،ساِي ،وبساهَّلل بُ ٦عوہ
راوی  :ابزاہي ٢بٰ ٦
ب ٦زبيْ ،وائصہ

َّ
ِخا ٔ٧
وسي اٜزَّاز ُّٔی َو ََ ِض ُ
 ٞبِ ُُ ٦و ِث ََ ١
َح َّسثَ َ٥ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ َُ ٠ُ ٦
َکیِِٕ َٔا َِ ََ ٟض َْ ٞح َّسثَ َ٥ا و َٔا َِ ٟاْل َ َ
َکیِِٕ َواُِ ّٜٝن ٔلَبٔی ُ َ
اَ ٧وأَبُو ُ َ

ُع َو َة بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّ ٧ا َِ ٠زأَ ّة
أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِِ ٠ُ ٦ع َى ِٔ بِ َٔ ٦ش ِي َب َة َو َِ ٠ُ ٦ساِ ٔ ٔي بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِِ ُ ٦

َّص ِت ا ِ١َ ٜا َِ َِ َٕا ََ ٟن َى َِٕ َِ ٢اَِ ٜت ََ ٜضا َوائٔصَ ُة
َٔاَِ ٜت َ ٔ ٜز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝص َِ ٞت ٍِ َت ٔس ُ
 ٞا ِِ ١َ ٜزأَةُ إٔذَا ا ِح َتِ ١ََ ٝت َوأَبِ َ َ
َتزٔبَ ِت َی َسا ٔک َوأ ُ َِّ ٜت َٔاَِ ٜت َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝزو َٔيضا َو َص ِ ٞیَُٙو َُّ ٧
اٜص َب ُط إ ٔ َِّل َٔ ٔ ٔ ٦ِ ٠ب ٔ ٞذَٔ ٔ ٜک إٔذَا َو ََل
َ٠ا ُُ َصا َ٠ا َِ اَّ ٜز ُج ٔ ٞأَ ِش َب َط ا َِ ٜو َُ ٜس أَ ِخ َوا َٜطُ َوإٔذَا َو ََل َ٠ا ُِ اَّ ٜز ُج ٔ٠َ ٞائ َ َضا أَ ِش َب َط أَ ِو َ١ا َ٠طُ

اربامیہ نب ومٰیس رازی ،لیہس نب امثعؿ ،اوبرکبی ،انب ایب زادئہ ،بعصم نب ہبیش ،اسمعف ،دبعاہلل نب رعفہ نب زریب ،اعدص  ےس
رفاتیےہہکا کوعرتےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسرعضایکایکوعرتوکبجاالتحؾوہاجےئ افرفہاپین دےھکی وت
اسرپلسغرفضےہوتلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہںاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےناسےساہکریتےاہھتاخکلولد
وہں افرزیمخےئکاجںیئ،وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاسوکوھچڑدےارگوعرتاکہفطناغبللاجاتےہرمد ےک
ہفطنےسوتہچب اےنپ ایھننؽ ےکہاشہبوہاجاتےہ افربجرمداکہفطناسےکہفطن ےک افرپلاجےئ وتہچباےنپددایھؽےکہاشہبوہ
اجاتےہ۔

رافی  :اربامیہ نب ومٰیس رازی ،لیہس نب امثعؿ ،اوبرکبی ،انب ایب زادئہ ،بعصم نب ہبیش ،اسمعف ،دبعاہلل نب رعفہ نب زریب،
اعدص 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدافروعرتیکینمیکرعتفیافراسابتےکایبؿںیمہکہچباؿدفونںےکہفطنےسپ...
ابب  :ضیحاکایبؿ
رمدافروعرتیکینمیکرعتفیافراسابتےکایبؿںیمہکہچباؿدفونںےکہفطنےسدیپاایکوہاےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 715

راوی  :حس ٦ب ٦ولی حٝوانی ،ابوتوبہ ،ربيي ب٤ ٦اِي٠ ،ىاویہ ،ابََ ٦ل ،٣زیس

َح َّسثَىٔي ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َت ِوبَ َة َوص َُو اَّ ٜزبٔي ُي بِ َُ٤ ٦اِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاو ٔ َی ُة َي ِىىٔي ابِ َََّ ََ ٦لَ ٕ ٣و َِ ٦زیِ ٕس َي ِىىٔي
اِ ٠َ ٧ول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝح َّسثَ ُط َٔا َٟ
أَ َخا ُظ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا ََ ََّلَٔ ٕ ٣ا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبُو أَ َِ َ١ا َِ اَّ ٜز َح ٔي ُّي أَ َّ ٧ث َ ِوبَ َ
ُ٘ ُِ ٥ت َٔائ ّٔ١ا و ٔ َِ ٥س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َِ ٢َ ٝحا َِ حٔب ِ ْْ ٔ ٦ِ ٠أَ ِح َبارٔ ا َِ ٜي ُضوز ٔ َِ َٕا ََّ ٟ
ک َیا َُ ٠ح َُّ ١س ِ ََسِ َِى ُت ُط
اٜس ََل َُ ٣و َِ ٝي َ
أَ١طٔ َّأ ٜذی ََ َّ١ا ُظ
َُّص ًُ َٔ ٥ِ ٠ضا َِ َٕا ََ ٢َ ٔ ٜ ٟت ِس َِ ُىىٔي َِ ُُِٕ ٝت أَ َِل َت ُٕو َُ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َِ َٕا َ ٟا َِ ٜي ُضوز ٔ ُّی إٔ١َ َّ ٤ا ِ َ ٤سوُو ُظ ب ٔ ِ
َزِ َِى ّة کَا َز ي ِ َ
ک
اَ ِٔم َُ ٠ح َّْ ١س َّأ ٜذی ََ َّ١انٔی بٔطٔ أَصِلٔی َِ َٕا َ ٟا َِ ٜي ُضوز ٔ ُّی ٔجئ ُِت أَ َِأََ ُٜ
بٔطٔ أَصُِٝطُ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َِّ ٧
ُک َٔا َ ٟأَ َِ َُ ١ي بٔأُذُن َ َّی َِ ََ َٙ ٥ت َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ک َش ِي ْئ إ ٔ َِ ٧ح َّسثِت َ
َِ َٕا َُ َٜ ٟط َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَیَ ُِ َّ ٥ى َ
ؿ َو َّ
ات َِ َٕا ََ ٟر َُو ُٟ
اٜس ََ ١و ُ
اس َی ِو َ ٣تُ َب َّس ُ ٟالِ َ ِر ُؿ ٌَي ِ َْ الِ َ ِر ٔ
َو ََ َّ ٢َ ٝبٔ ُىوز ٕ ََ ٠ى ُط َِ َٕا ََٕ َِ ِٞ ََ ٟا َ ٟا َِ ٜي ُضوز ٔ ُّی أَیِ َ ٦یَُٙو ُ ٧اُ ٥َّ ٜ
یَٔ ٦ا َ ٟا َِ ٜي ُضوز ٔ ُّی
ُقا ُِ ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔ َ
و ٧ا ِٜحٔ ِ ٔ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝص ُِ ٢فٔی ُّ
اٜم١َِ ٝةٔ زُ َ
َس َٔا َ ٦ِ ١ََ ِ ٟأَ َّو ُ ٟا٥َّ ٜا ٔ
س إ ٔ َج َاز ّة َٔا ََ َ ُِ ٟ
َح َُ ٜض ِ ٢ثَ ِو ُر ا َِ ٜح َّٔ ٥ة َّأ ٜذی
ِ ََ١ا تُ ِح َّ ُت ُض ِ ٢ح ٔي َن َی ِس ُخَ ُٝ
و ٧ا َِ ٜح ََّ ٥ة َٔا َ ٟزٔ َیا َزةُ َ٘بٔسٔ ا٥ُّ ٜو َٔٔ ٧ا َ١ََ ِ ٟا ٌٔ َذا ُُص َُِ ٢ول َی إٔثِز ٔ َصا َٔا َ ٟیُ ُِ َ ٥
ک
َشاب ُ ُض َِ ٢وَِ ٝيطٔ َٔا ََ ٦ِ ٠ٔ ٟوي ِ ٕن ِ َٔيضا ُت َس َِّم َََِ ٝسب ٔ ّيَل َٔا ََ ٟظ َس ِٔ َت َٔا ََ ٟو ٔجئ ُِت أَ َِأََ ُٜ
اَ ٧یأِک ُ ُ
کَ َ
َطاِ َٔضا َٔا َ١ََ ِ ٟا َ َ
 ٦ِ ٠ٔ ٞأَ ِ َ
ک َٔا َ ٟأَ َِ َُ ١ي بٔأُذُن َ َّی َٔا َٟ
َو َِ ٦ش ِي ٕئ ِلَ َي ِى١َُ ٝطُ أَ َح ْس ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞالِ َ ِر ٔ
ک إ ٔ َِ ٧ح َّسث ِ ُت َ
ؿ إ ٔ َِّل ٔ َ ٤ي ٌّي أَ ِو َر ُج ْ ٞأَ ِو َر ُج ََل َٔٔ ٧ا َ ٟیَ ُِ َّ ٥ى َ

َِکا
ٔجئ ُِت أَ َِأََ ُٜ
ک َو ِ ٦ا َِ ٜو َٜسٔ َٔا َ٠َ ٟا ُِ اَّ ٜز ُج ٔ ٞأَبِ َي ُؾ َو َ٠ا ُِ ا ِِ ١َ ٜزأَة ٔ أَ ِظ َ ُ
َف َِإٔذَا ا ِج َت ََ ١ىا ِ ََى ََل َ٠ىٔ ُّي اَّ ٜز ُج ٔ٠َ ٞىٔ َّي ا ِِ ١َ ٜزأَة ٔ أَذ َ َ

ُ
َّص َٓ ِ ََذ َص َِ
بٔإٔذِ ٔ ٧اهَّللٔ َوإٔذَا َو ََل َ٠ىٔ ُّي ا ِِ ١َ ٜزأَة ٔ َ٠ىٔ َّي اٜزَّ ُج ٔ ٞآَ َ ٤ثا بٔإٔذِ ٔ ٧اهَّللٔ َٔا َ ٟا َِ ٜي ُضوز ٔ ُّی َِ َٕ ٜس َظ َسٔ َِت َوإَٔ َّ ٤
ک َٔ ٥َ ٜي ٌّي ث َّ ٢ا ِن َ َ
َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٕ َٜ ٢َ ٝس ََأ َ َٜىٔي َص َذا َو َِّ ٦أ ٜذی ََأ َ َٜىٔي َو ِ٥طُ َو َ٠ا لٔی ؤ ٢ِْ ٝبٔصَ ِي ٕئ ُٔ ٥ِ ٠ط َحًَّي أَ َتان ٔ َی اهَّللُ بٔطٔ
نسح نب یلع ولحاین ،اوبوتہب ،رعیب نب انعف ،اعمف ہ ،انبالسؾ ،زدی ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںی ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےکاسھتڑھکاوہااھتہکوہیدینلعءںیم ےسا کاعملےنلرکاالسلؾکیلعایدمحماہکوتںیمےناسوکداکھدایرقبیاھتہک
فہرگاجاتاسےناہکلپےھجمویکںداکھدےتیںیںیمےناہکوتےنایروسؽںیہناہکوتوہیدیےناہکمہلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
وک ایس انؾ ےساکپرےتںی وجلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےکرھگفاولں ےن راھک اھت روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامایریما
انؾ وج ریمے رھگ فاولں ےن راھک ےہ فہ دمحم ےہ ،وہیدی ےن اہک ہک ںیم لپ ےس ھچک وپےنھچ لای وہں وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےناسےسرفامایارگںیمھجتوکھچکایبؿرکفںوت ےھجتھچکافدئہوہاگ؟اسےناہکںیماےنپدفونںاکونںےسونسںاگلپیلص
اہلل ہیلع فل ہفملس اےنپ اپس وموجد ڑھچی ےس زنیم رکدی رےہ ےھت بتلپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن رفامای وپھچ! وہیدی ےن اہک
سج دؿ زنیمف لامسؿ دبؽاجںیئ ےگ وتولگ اہکں وہں ےگلپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن رفامایفہ ادنریھے ںیم لپ رصاطےک
اپس،اسےناہکولوگںںیمبسےسےلہپاسرپےسسگرےنیکااجزتسکوکوہیگلپےنرفامایرقفاءاہمرجنیوک،وہیدیےناہک
بجفہتنجںیمداہ وہں ےگوتاؿاکہفحت ایکوہاگلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفاماییلھچم ےکرگجاکڑکٹا،اس ےن اہکاسےک
دعب اؿ یک ذغا ایک وہیگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اؿ ےک  ےئ تنج اک لیب ذ ح ایک اجےئ اگ وج تنج ےک ارطاػ ںیم رچا
رکاتاھت،اسےناہکاسرپاؿاک انیایکوہاگرفامایا کہمشچےہسجوکلیبسلساہکاجاتےہاسےناہکلپےنچسرفامایاسےناہکںیم
لای اھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایسی زیچ ےک ابرے ںیم وپوھچں ےسج زنیم ںیم رےنہ فاولں ںیم یبن ےک العفہ وکیئ ںیہن
اجاتنوساےئا کدفلدویمںےکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیمھجتوکالتبؤںوتےھجتافدئہوہاگاسےناہکںیموتہجےس
ونسں اگ ،ںیم لای اھتہک لپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےس وساؽ رکفں ےچب (یک دیپاشئ) ےک ابرے ںیم ،رفامایرمد اک ہفطن دیفس افر
وعرت اک اپین زرد وہات ےہ بج  ہدفونں اپین عمج وہےت ںی وت ارگ رمدیک ینم وعرت یک ینم رپ اغبل وہ اجےئ وت اہلل ےک مکح ےس ہچب
دیپاوہاتےہافرارگوعرتیکینمرمدیکینمرپاغبللاجےئوتیچبدیپاوہیتےہاہللےکمکحےس،وہیدیےناہکلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنچسرفامایافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملساہللےکیبنںیرھپفہرھپاافرالچایگوتیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاس
ےنوجھچکھجمےسوساؽایکاؿںیمےسیسکابتاکملعریمےاپسہناھتاہیںکتہکاہللےنےھجماساکملعاطعرفامدای۔

رافی  :نسحنبیلعولحاین،اوبوتہب،رعیبنبانعف،اعمف ہ،انبالسؾ،زدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
رمدافروعرتیکینمیکرعتفیافراسابتےکایبؿںیمہکہچباؿدفونںےکہفطنےسدیپاایکوہاےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 716

راوی  :وبساهَّلل ب ٦وبساٜزح ،٦١یحٌي ب ٦حسا٠ ،٧ىاویہ ،ابََ ٦ل٣

َح َّسثَٔ٥يطٔ َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََّ ٦ٔ ١
اَ ٧ح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاو ٔ َی ُة بِ ََُّ ََ ٦ل ٕ ٣فٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
اٜسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ح َّس َ

َّ
َّ
َِک َوآَ َ ٤ث َوَ ٢َِ ٜي ُٕ ِٞ
ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت َٔاو ّٔسا و ٔ َِ ٥س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝو َٔا ََ ٟزائ َٔسةُ َ٘ب ٔ ٔس ا٥ُّ ٜو َٔ ٧و َٔا َ ٟأَذ َ َ
َِکا َوآَ َ ٤ثا
أَذ َ َ

دبع اہلل نب دبعارلنمح ،ییحی نب اسحؿ ،اعمف ہ ،انب السؾ ےس یہی رفاتی ھچک اافلظ یک دبتیلی ےس رمفی ےہ ینعم افر وہفمؾ فیہ
ےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،ییحینباسحؿ،اعمف ہ،انبالسؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغانجتبےکرطےقیےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبےکرطےقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 717

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم ،ابو٠ىاویہ ،ہصا ٣بُ ٦عوہَ ،يسہ وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َّ َ
َّ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ
ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائ ٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
يِم َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦
َحسث َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١

َِ َ ٞف َج ُط ث ُ َّ٢
َ ٞی َسیِطٔ ث ُ َّ ٢ي ِ ٔ
َُفُ ُ ب ٔ َئ١ئ٥طٔ َول َی ٔش َ١أٜطٔ ِ ََي ٍِ ٔس ُ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا اٌِ َت َس َ ٦ِ ٠ٔ ٞا َِ ٜح َ٥ابَ ٔة یَ ِب َسأ ُ ِ ََي ٍِ ٔس ُ
 ٞأَ َظابٔ َى ُط فٔی أ ُ ُظو َّٔ ٟ
اَ َتب ِ َْأَ َحّ َََ ٦ول َی َرأِ َٔطٔ
َی َت َو َّؼأ ُ ُو ُؼوئَطُ ٜٝٔعَّ ََلة ٔ ث ُ ََّ ٢یأ ِ ُخ ُذ ا ِ١َ ٜا َِ َِ ُي ِسخٔ ُ
اٜص ِىز ٔ َحًَّي إٔذَا َرأَی أَ ِِ َٔ ٧س ِ
ثَ ََل َث َح َّ َ٥ا ٕ
ت ث ُ َّ ٢أَِ َ
َاؿ َول َی ََائ ٔز ٔ َج َس ٔسظ ٔث ُ َََّ ٌ ٢س َ ٞرٔ ِجَِ ٝيطٔ
ییحینبییحییمیمت،اوباعمف ہ،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسبج
انجتب ےس لسغ رکےت وت اےنپ دفونں اہوھتں وک دوھےن ےس یرفع رفامےت رھپ اےنپ داںیئ اہھت ےس ابںیئ اہھت رپ اپین ڈاؽ رک اینپ
یراگمہ دوھےت رھپ فوض رفامےت امنز ےک فوض یک رطح رھپ اپین ےل رک اینپ اویلگنں وک ابولں یک ڑجفں ںیم ڈاےتل اہیں کت ہک بج
لپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس دےتھکیہک فہ اصػ وہایگ ےہ وت اےنپ رس رپ ولچ ےس اپینڈاےتل نیت ولچ ،رھپ اےنپ وپرے مسج رپاپینڈاےتل
رھپاےنپدفونںاپؤںدوھےت۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،اوباعمف ہ،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبےکرطےقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 718

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،زہيْ بِ ٦حب ،جزیز ،ولی ب ٦ححز ،ولی ب٠ ٦سہز ،ابوَکیِ ،اب١٤ ٦يْ ،حَّضت ہصا ٣رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسث َ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕح و َح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥اظ ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

 ٞاِّ ٜز ِج َٝي ِ ٔن
َکیِِٕ َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦صٔصَ إ ٣فٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوَِ ٜي َس فٔی َحسٔیثٔض ٔ َِِ ٌ ٢س ُ
أَبُو ُ َ
ہبیتقنبدیعس،زریہنبرحب،رجری،یلعنبرجح،یلعنبرہسم،اوبرکبی،انبریمن،رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنعےسیہیدحثی
دفرسیدنسےسرمفیےہنکیلاسںیماپؤںدوھےناکذرکںیہن۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،زریہنبرحب،رجری،یلعنبرجح،یلعنبرہسم،اوبرکبی،انبریمن،رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبےکرطےقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 719

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،ہصا ،٣حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاٌِ َت َس َٞ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َک ٌ َِس َ ٞاِّ ٜز ِج َٝي ِ ٔن
ََک ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ أَبٔی َُ ٠ىاو ٔ َی َة َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜح َ٥ابَ ٔة ِ ََب َسأَ َِ ٍَ َس َِ َّّ َ٘ ٞيطٔ ثَ ََلثّا ث ُ َّ ٢ذ َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک ،اشہؾ،رضحتاعدص  ریضاہلل اعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس انجتبےس
لسغ رکےن ےک  ےئ اینپ ویلیھتہں وک دوھےن ےس ادتبا رفامےت ابیق دحثی یلہپ دحثی یک رطح ےہ نکیل اس ںیم اپؤں دوھےن اک
ذرکںیہن۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ

لسغانجتبےکرطےقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 720

راوی  :و١زو ٤أس٠ ،ىاویہ ب ٦و١زو ،زائسہ ،ہصاُ ،٣عوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ُع َوةُ َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥اظ َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ىاو ٔ َی ُة بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو َح َّسث َ َ٥ا َزائ َٔسةُ َو ِ ٦صٔصَ أَ ٕ ٣ا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ُ ِ
ِ ث ُ ََّ ٢ت َو َّؼأ َ ِٔ ٠ث َٞ
ا ٧إ ٔذَا اٌِ َت َس َ ٦ِ ٠ٔ ٞا َِ ٜح َ٥ابَ ٔة بَ َسأَ َِ ٍَ َس َ ٞیَ َسیِطٔ َٔ ِب َ ٞأَ ِ ٧یُ ِسخٔ َ ٞیَ َس ُظ فٔی ِاْلَٔ٤ا ٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ُو ُؼوئٔطٔ ٜٝٔعَّ ََلة ٔ
رمعفاندق،اعمف ہنبرمعف،زادئہ،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
انجتبےسلسغرکےنےک ےئاینپویلیھتہںوکدوھےنےسادتباءرفامےتابیقدحثییلہپدحثییکرطحےہنکیلاسںیماپؤں
دوھےناکذرکںیہن۔
رافی  :رمعفاندق،اعمف ہنبرمعف،زادئہ،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبےکرطےقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 721

ويسي ب ٦یو٤س ،او١ضَ ،ا ٢ٜب ٦ابی جىسَ ،کیِ ،اب ٦وباس ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
راوی  :ولی ب ٦ححزَىسیٰ ،
و٥ہا

َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َّ
َکیِِٕ َو ِ ٦ابِ ٔ٦
اٜس ِىس ُّٔی َح َّسثَىٔي و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو ََِ ٦ا ٢ٔ ٔ ٜبِ ٔ ٦أَبٔی ا َِ ٜح ِى ٔس َو َِ ُ ٦
س َٔا ََ ٟح َّسثَ ِتىٔي َخا ًَٜٔي َِ ٠ي ُ١وُ َ ٤ة َٔاَِ ٜت أَ ِزِ َ ٤ي ُت َ ٔ ٜز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُِّ ٌ ٢َ ٝس َُ ٝط ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜح َ٥ابَ ٔة َِ ٍَ َس َِ َّّ َ٘ ٞيطٔ
َوبَّا ٕ

ََّ ٠ز َتي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا ث ُ َّ ٢أَ ِز َخ َ ٞیَ َس ُظ فٔی ِاْلَٔ٤ا ٔ ُ َ
ْض َب بٔ ٔص َ١أٜطٔ الِ َ ِر َؿ ِ ََس َل ََ ٙضا َز ِٜکّا
َفَُ بٔطٔ َول َی َ َِف ٔجطٔ َوٌ ََس َُ ٝط بٔ ٔص َ١أٜطٔ ث ُ ََّ َ ٢
ِ ث َّ ٢أ ِ َ
َفَُ َول َی َرأ ِ َٔطٔ ث َ ََل َث َح َّ َ٥ا ٕ
ت َٔ ِٝ ٠ئ َ٘ ِّّطٔ ث ُ َََّ ٌ ٢س َََ ٞائ َٔز َج َس ٔسظ ٔث ُ ََّ ٢ت ََّ ٥هی َو َِٕ ٠َ ٦ا ٔ٠طٔ
ٔیسا ث ُ ََّ ٢ت َو َّؼأ َ ُو ُؼوئَطُ ٜٝٔعَّ ََلة ٔث ُ َّ ٢أَ َِ
َشس ّ
ُ َ
َف َّز ُظ
ذََ ٔ ٜ
ک َِ ٍَ َس َ ٞرٔ ِجَِ ٝيطٔ ث َّ ٢أ َت ِي ُت ُط بٔا ِ٥ِ ٔ١ٜسٔی َٔ َ ٞ
یلعنبرجحدعسیٰ،یسیعنبویسن،اشمع،اسملنبایبدعج،رکبی،انبابعس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ فملس بجانجتبےسلسغ رفامےتوتاےنپاہوھتںوک دوھےن ےسیرفعرفامےتاےنپاہھت وکربنت ںیم
داہ  رکےن ےس ےلہپ ،رھپ امنز ےک فوض یک رطح فوض رفامےت ،رضحت انب ابعس اینپ اخ ہ رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
رفاتیرکےتںیفہرفامیتںیہکںیمانجتبےسلسغےک ےئاپینلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسرھکدیتیلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسےناےنپدفونںاہوھتںوکدفای نیترمہبتدوھایرھپربنتںیماانپاہھتداہ ایکرھپاےنپاہھتےساینپیرؾاگہرپاپینڈاالافر
اس وکابںیئاہھتےسدوھایرھپ اےنپابںیئاہھتوکزنیمرپوخبرزگ رکاصػ ایک رھپلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےن امنزےکفوض یک
رطحفوضرفامای رھپ یلیھتہرھب رک نیت رمہبتاےنپرسرپاپینڈاال رھپاےنپاسرےمسج وکدوھایرھپ ںیمرفامؽےل لیئ وجلپ یلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنفاسپرکدای۔
رافی  :یلعنبرجحدعسیٰ،یسیعنبویسن،اشمع،اسملنبایبدعج،رکبی،انبابعس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبےکرطےقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 722

راوی ٠ :ح١س ب ٦ظباح ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،اشخ ،اَحٖ ،و٘يي ،یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ،
او١ض ،حَّضت و٘يي رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َوالِ َ َش ُّخ َوإ ٔ َِ َح ُٖ ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦و٘ ٔ ٕ
يي ح و َح َّسثَ َ٥اظ یَ ِحٌَي بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦اٜعَّ بَّا ٔح َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َکیِِٕ َٔاِلَ َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوَِ ٜي َس فٔی َحسٔیثٔض ٔ َ١ا إَٔفِ َ اُ ُ ثَ ََل ٔث َح َّ َ٥ا ٕ
ت
َی ِحٌَي َوأَبُو ُ َ

س َوفٔی َحسٔیثٔ َو٘ ٔ ٕ
َک ا ِِ ١َ ٜؽ ََ ١ؽ َة َو ٔاِل َِت ٔ ِ٥صَ َ
َک
ْ ا ُِ ٜو ُؼو ٔ
يي َو ِظ ُ
َول َی اٜزَّأِ ٔ
اٗ ِ ٔيطٔ َوَِ ٜي َس ف ٔی َحسٔیثٔ أَبٔی َُ ٠ىاو ٔ َی َة ذ ٔ ِ ُ
ِ ک ُ ِّٝطٔ َی ِذ ُ ُ
ا ِ٥ِ ٔ١ٜسٔی ٔٞ
دمحم نب ابصح ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اجش ،ااحسؼ  ،فعیک ،ییحی نب ییحی ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،رضحت فعیک ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسیھبیہیرفاتیرمفیےہاسںیمفوضیک لمکرتبیکاکذرکےہافراسںیماوہنںےنیلکافرانکںیماپینڈاےنلاک
یھبرکایکےہافرایباعمف ہیکدحثیںیمرفامؽاکذرکںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبابصح،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اجش،اقحس،فعیک،ییحینبییحی،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،رضحتفعیکریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبےکرطےقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 723

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب ٦ازریس ،او١ضَ ،اَ ،٢ٜکیِ ،اب ٦وباس ،ا ٣ا١ٜو٥٠ين حَّضت ٠ي١و٤ہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہا

س َو ِِ ٠َ ٦ي ُ١وَ َ ٤ة
َکیِِٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
ٔیس َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ََِ ٦اَ ٢ٕ ٔ ٜو َِ ُ ٦
ٔی ٢َِ َِٝ ٞیَ ََّ ١سطُ َو َج َى ََ ٞي ُٕو ُ ٟبٔا ِ١َ ٜا ٔ
ِ صَ ََ ٙذا َي ِىىٔي یَ ُِ ُّ ٥ؽطُ
أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأتُ َٔی بٔ٥ِ ٔ١س ٕ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،اشمع،اسمل،رکبی ،انبابعس،اؾاوملنینمرضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتی
ےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملس ےکاپسرفامؽالایایگنکیللپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناےسںیہنوھچاافردبؿےساپینوک
اہوھتںےساھجڑےترےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،اشمع،اسمل،رکبی،انبابعس،اؾاوملنینمرضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبےکرطےقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 724

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،ابوواظ ،٢ح٥مٝہ ب ٦ابی َّيأ ،٧اَ ،٢حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ا٧
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي ا َِ ٜى َ٥ز ٔ ُّی َح َّسثَىٔي أَبُو َو ٔ
اَ ٧و ِ ٦ا َِٕ ٜا َٔ َٔ ٢و َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
اظ َٕ ٢و َِ ٦ح ِ٥مَ ََ ٝة بِ ٔ ٦أَبٔی َُّ َِي َ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا اٌِ َت َس َ ٦ِ ٠ٔ ٞا َِ ٜح َ٥ابَةٔ َز َوا بٔصَ ِي ٕئ ِ َ ٤ح َو ا ِٔ ٜح ََل ٔب َِأ َ َخ َذ ب ٔ َِّّ ٙطٔ بَ َسأَ بٔ ٔص ِّٖ َرأِ َٔطٔ
َِس ث ُ َّ ٢أَ َخ َذ ب ٔ َِ َّّ ٙيطٔ َِ َٕا َ ٟبٔض ٔ َ١ا َول َی َرأِ َٔطٔ
الِ َیِ َ ٦ٔ ١ث ُ َّ ٢الِ َي َ ٔ

دمحم نب ینثم ،اوباعمص،ہلظنح نب ایب ایفسؿ ،اقمس ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ
فملس بج انجتب ےس لسغ رفامےت وت دفدھ دفےنہ یک رطح وکیئ ربنت وگنماےت رھپ اہھت ےس اپین ےل رک رس یک داںیئ اجبن ےس
یرفعرکےترھپابںیئاجبندوھےترھپاےنپدفونںاہوھتںںیماپینےلرکرسرپڈاےتل۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوباعمص،ہلظنحنبایبایفسؿ،اقمس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغانجتبںیمبحتسماپینیکدقمارافررمدفوعرتاکا کربنتےسا کاحتلںیملسغ...
ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبںیم بحتسماپینیکدقمار افررمدفوعرتاکا کربنتےسا ک احتلںیملسغرکےنافرا کاکدفرسےےکےچبوہےئاپینےسلسغ رکےنےکایبؿ

ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 725

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہابُ ،عوہ ب ٦زبيْ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َ
ُع َو َة بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو ِِ ُ ٦
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

َف ُٗ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜح َ٥ابَةٔ
اَ ٧ي ٍِ َت ٔس ُ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
 ٦ِ ٠ٔ ٞإَٔ٤ا ِٕ ص َُو ا َِ َ ٜ

ییحینبییحی،امکل،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
افرںیما کیہربنتںیملسغرکےتےھتانجتبےسافرفہربنتنیتاصعاکوہاتاھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبںیمبحتسماپینیکدقمار افررمدفوعرتاکا کربنتےسا ک احتلںیملسغرکےنافرا کاکدفرسےےک ےچبوہےئاپینےسلسغ رکےنےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 726

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يثٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،زہزیُ ،عوہ ،حَّضت
وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی
اِ ٜٝي ُث ح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٧ر َُو ُٟ
ُع َو َة َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َٔا ُٜوا َح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٔ ٧لَکص َُ١ا َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِِ ُ ٦
ا٦ِ ٠ٔ ٧
 ٞأََ٤ا َوص َُو فٔی ِاْل َٔ٤ا ٔ
َف ُٗ َو ُ٘ ُِ ٥ت أٌَِ َت ٔس ُ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ٍِ َت ٔس ُ
ِ ا َِ ٜواحٔسٔ َوفٔی َحسٔیثٔ َُّ َِي َ
 ٞفٔی ا َِ َٕ ٜسحٔ َوص َُو ا َِ َ ٜ

آظ ٕي
إَٔ٤ا ٕ
َف ُٗ ثَ ََلثَ ُة ُ
ِ َواح ٔ ٕس َٔا َُٔ ٟت َ ِي َب ُة َٔا ََِ َُّ ٟيا َُ ٧وا َِ َ ٜ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،زرہی،رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسا کربنتںیملسغرکایلرکےتےھتافرفہنیتاصعاکاھتافرںیمافرلپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسا کیہربنتںیملسغرکایلرکےتےھتایفسؿےتہکںیہکرفؼنیتاصعوہاتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،زرہی،رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبںیمبحتسماپینیکدقمار افررمدفوعرتاکا کربنتےسا ک احتلںیملسغرکےنافرا کاکدفرسےےکےچبوہےئاپینےسلسغ رکےنےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 727

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ و٥بْی ،شىبہ ،ابوبْک ب ٦حّغ ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح٦١

ْک بِ َٔ ٦حّ ِٕغ َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِب ٔس
َح َّسثَىٔي ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ ا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی بَ ِ ٔ
اَّ ٜز ِح ََٔ ٦ٔ ١ا ََ ٟز َخُِ ٝت َول َی َوائٔصَ َة أََ٤ا َوأَ ُخوصَا ٔ ٦ِ ٠اٜز ََّؼا َو ٔة ِ ََسأَََ ٜضا َو ُِِ ٌ ٦س ٔ ٞأ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝا َِ ٜح َ٥ابَ ٔة

َ
ا ٧أَ ِز َوا ُد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
َفٌ َِت َول َی َرأَِ َٔضا ثَ ََلثّا َٔا ََ ٟوک َ َ
ِ ََس َو ِت بٔإَٔ٤ا ِٕ َٔ ِسرٔ اٜعَّ ا ًٔ َِاٌِ َت َسَِ ٝت َوبَ ِي َ٥َ ٥ا َوبَ ِي ََ ٥ضا ََّٔ ِ ْْ َوأ ِ َ
َفة ٔ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝیأ ِ ُخ ِذ َُ ٦ِ ٠ٔ ٧ر َُُٔضَٔ َّ٦حًَّي َتَ ُٙ
و ٧کَا َِ ٜو ِ َ
دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی ،ہبعش ،اوبرکب نب صفح ،اوبہملس نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل
اہنعاکراضیعاھبیئلپےکاپسےئگافرلپےسیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےکرطہقیلسغانجتبےکابرےںیموساؽایک
وت اوہنں ےن ا ک ربنت ا ک اصع یک دقمار اک وگنماای افر لسغ ایک اس احؽ ںیم ہک امہرے افر لپ ےک درایمؿ رپدہ احلئ اھت افر

لپ ےن اےنپ رس رپ نیت ابر اپین ڈاال افر اوبہملس ےن اہک ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتٰیل نہنع
اےنپرسفںےکابؽرتکفایتںیھتاہیںکتہکاکونںکتوہاجےت۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذربنعی،ہبعش،اوبرکبنبصفح،اوبہملسنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبںیمبحتسماپینیکدقمار افررمدفوعرتاکا کربنتےسا ک احتلںیملسغرکےنافرا کاکدفرسےےکےچب وہےئاپینےسلسغ رکےنےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 728

راوی  :ہاور ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِْ٠ ،خ٠ہ ب ٦بٙيْ ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ْخ َُ ٠ة بِ ُ ٦ب ُ َٙي ِْ ٕ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ٦ٔ ١
َح َّسثَ َ٥ا َص ُ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی ََ ِ ٠
ِ َِ ٍَ َسََ ٝضا ث ُ َّ٢
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا اٌِ َت َس َ ٞبَ َسأَ ب ٔ َئ١ئ٥طٔ ِ ََع َِّ َوَِ ٝي َضا ٔ ٦ِ ٠ا ِ١َ ٜا ٔ
َٔا ََٔ ٟاَِ ٜت َوائٔصَ ُة ک َ َ
َّ
َ َّ
ک َظ َِّ َول َی َرأِ َٔطٔ َٔاَِ ٜت َوائٔصَ ُة
َفَُ ٔ ٦ِ ٠ذََ ٔ ٜ
َظ َِّ ا ِ١َ ٜا َِ َول َی الِ ذَی أ ٜذی بٔطٔ ب ٔ َئ١ئ٥طٔ َوٌ ََس ََ ٞو ُِ ٥ط بٔ ٔص َ١أٜطٔ َحًي إٔذَا َ َ

 ٞأََ٤ا َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝإ َٔ٤ا ِٕ َواح ٔ ٕس َوِ َ ٤ح ُُ ٦جَ ُ٥با ٔ٧
ُ٘ ُِ ٥ت أٌَِ َت ٔس ُ

اہفرؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رخمہمنبریکب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسبجلسغرفامےتوتداںیئاہھتےسیرفعرکےتاسرپاپینڈاؽرکدوھےترھپاجنتسرپداںیئاہھتےس
اپین ڈاؽ رک اس وک ابںیئ اہھت ےس دوھےت اہیں کت ہک اس ےس افرغ وہ رک اےنپ رس رپ اپین ڈاےتل رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع
رفامیتںیہکںیمافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساحتلانجتبںیما کیہربنتےسلسغرکےتیل۔
رافی  :اہفرؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رخمہمنبریکب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبںیمبحتسماپینیکدقمار افررمدفوعرتاکا کربنتےس ا ک احتلںیملسغرکےنافرا کاکدفرسےےکےچبوہےئاپینےسلسغ رکےنےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 729

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،شبابہٜ ،يث ،یزیسُ ،عاک ،حّعہ ب٥ت وبساٜزح ٦١ب ٦ابی بْک ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ُعا ٕک َو َِ ٦حّ َِع َة ب ٔ ِ٥تٔ َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ َوکَاِ َ ٤ت
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َش َبابَ ُة َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث َو َِ ٦یز ٔ َ
یس َو َِ ٔ ٦
ِ َواح ٔ ٕس َي َس ُي
 ٞه ٔ َی َوأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی إَٔ٤ا ٕ
َت ِح َت ا ِٔ ٥ِ ١ُ ٜذرٔ بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔأَ ََّ ٧وائٔصَ َة أَ ِخب َ َْ ِت َضا أََ َّ ٤ضا کَاِ َ ٤ت َت ٍِ َت ٔس ُ

ک
ْقی ّبا ٔ ٦ِ ٠ذََ ٔ ٜ
ثَ ََلثَ َة أَ َِ ٠ساز ٕأَ ِو َ ٔ

دمحمنبراعف،ابشہب،ثیل،سیدی،رعاک،ہصفحتنبدبعارلنمحنبایبرکب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکفہافر
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسا کیہربنتںیملسغرکایلرکےتسجںیمنیتدمایاسےکرقبیاپینلاتاھت۔
رافی  :دمحمنبراعف،ابشہب،ثیل،سیدی،رعاک،ہصفحتنبدبعارلنمحنبایبرکب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبںیمبحتسماپینیکدقمار افررمدفوعرتاکا کربنتےسا ک احتلںیملسغرکےنافرا کاکدفرسےےکےچبوہےئاپینےسلسغ رکےنےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 730

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦س١ٝہ بٔ ٦ى ،ِ٥اِٝح ب ٦ح١يسٔ ،اَ ٢ب٠ ٦ح١س ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٠َ ٦سَ ١ََ ٝة بِ ِٔ َٔ ٦ى ََٔ ِٕ٥ا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا أَ َِِٝحُ بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َو ِ ٦ا َِٕ ٜاَ ٔٔ ٢بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ُ٘ ُِ ٥ت
ْ أَیِسٔی َ٥ا ِ ٔيطٔ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜح َ٥ابَةٔ
 ٞأََ٤ا َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝإَٔ٤ا ٕ
أٌَِ َت ٔس ُ
ِ َواح ٔ ٕس َت ِد َتُ ٔ ٝ
دبع اہلل نب ،ہملس نب بنعق ،احلف نب دیمح ،اقمس نب دمحم ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر یبن رکمی یلص
اہللہیلعفل ہفملسا کربنتںیملسغانجتباسرطحرکےتیلہکامہرےاہھتربنتںیملےگےھچیپڑپےتےھت۔
رافی  :دبعاہللنب،ہملسنببنعق،احلفنبدیمح،اقمسنبدمحم،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبںیمبحتسماپینیکدقمار افررمدفوعرتاکا کربنتےسا ک احتلںیملسغرکےنافرا کاکدفرسےےکےچبوہےئاپینےسلسغ رکےنےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 731

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوخيث١ہ ،واظ ،٢احو٠ ،ٟىاویہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

 ٞأََ٤ا َو َر َُو ُٟ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َخ ِي َث ََ ١ة َو َِ ٦و ٔ
اظ ٕ ٢الِ َ ِح َو َٔ ٟو َِ ٠ُ ٦ىا َذ َة َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ُ٘ ُِ ٥ت أٌَِ َت ٔس ُ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝإَٔ٤ا ِٕ بَ ِيىٔي َوبَ ِي َُ ٥ط َواح ٔ ٕس َِيُ َباز ٔ ُرنٔی َحًَّي أَُٔو ََ ٟز ًِ لٔی َز ًِ لٔی َٔا َِ ٜت َوص َُ١ا ُجَ ُ٥با ٔ٧
ییحینبییحی،اوبہمثیخ،اعمص،اوحؽ،اعمف ہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکںیمافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسامہرےدرایمؿںیموموجدا کیہربنتےساسرطحلسغرکےتیلہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسھجمےسےلہپاپینےلےتیل
اہیںکتہکںیمیتہکریمے ےئاپینوھچڑدںیریمے ےئاپینوھچڑدںیدیسہرفامیتںیہکفہدفونںیبنجوہےت۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبہمثیخ،اعمص،اوحؽ،اعمف ہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبںیمبحتسماپینیکدقمار افررمدفوعرتاکا کربنتےسا ک احتلںیملسغ رکےنافرا کاکدفرسےےکےچبوہےئاپینےسلسغ رکےنےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 732

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب ٦ويي٥ۂ ،تيبہَّ ،يا ،٧و١زو ،شىثاء ،حَّضت ٠ي١و٤ہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َٔا َُٔ ٟت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٦و ِ١ز ٕو َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
َّ
 ٞه ٔ َی َوأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی إَٔ٤ا ِٕ َواح ٔ ٕس
اٜص ِى َثا ٔ
ِ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْ ِتىٔي َِ ٠ي ُ١وُ َ ٤ة أََ َّ ٤ضا کَاِ َ ٤ت َت ٍِ َت ٔس ُ
ہبیتق نبدیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ہنییع ،ہبیتق ،ایفسؿ ،رمعف ،اثعشء ،رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ افر
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسا کیہربنتےسلسغرکےتےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،انبہنییع،ہبیتق،ایفسؿ،رمعف،اثعشء،رضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبںیمبحتسماپینیکدقمار افررمد فوعرتاکا کربنتےسا ک احتلںیملسغرکےنافرا کاکدفرسےےکےچبوہےئاپینےسلسغ رکےنےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 733

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي٠ ،٢ح١س ب ٦حات ،٢اَحاٗ اب ٦حات٠ ،٢ح١س ب ٦بْک ،اب ٦جزیخ ،و١زو ب ٦زی٥ار ،حَّضت اب٦
وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔٔ ٢ا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َ ٟابِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بَ ِْکٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ٦
ْط َول َی بَالٔی أَ َّ ٧أَبَا َّ
س أَ ِخب َ َْ ُظ أَ َّ٧
اٜص ِى َثا ٔ
ِ أَ ِخب َ َْنٔی أَ َّ ٧ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
ُج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦زٔی َ٥ا ٕر َٔا َ ٟأَ ِ٘بَُْ ؤِِٔ ٝم َو َّأ ٜذی یَ ِد ٔ ُ
 ٞبّٔ َِؽ ِٔ ٠َ ٞي ُ١وَ َ ٤ة
اَ ٧ي ٍِ َت ٔس ُ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب احمت ،ااحسؼ انب احمت ،دمحم نب رکب ،انب رججی ،رمعف نب دانیر ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسرضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعےکےچبوہےئاپینےسلسغرفامایرکےتےھت۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب احمت ،ااحسؼ انب احمت ،دمحم نب رکب ،انب رججی ،رمعف نب دانیر ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبںیمبحتسماپینیکدقمار افررمدفوعرتاکا کربنتےسا ک احتلںیملسغرکےن افرا کاکدفرسےےکےچبوہےئاپینےسلسغ رکےنےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 734

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ىاذ ب ٦ہصا ،٣یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابوَ١ٝہ ،وبساٜزح ،٦١زی ِ٥ب٥ت ا١َٝ ٣ہ ،حَّضت ا١َٝ ٣ہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ أَ ٕ ٣ا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس
اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَ ََّ ٧زیِ َ َِ ٥ب ٔ َِ ٥ت أ ُ َِّ ١ََ ََٝ ٣ة َح َّسثَ ِت ُط أَ َّ ٧أَُ ١ََ ََٝ َّ٣ة َح َّسثَ ِت َضا َٔاَِ ٜت کَاِ َ ٤ت ه ٔ َی َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ِ ا َِ ٜواح ٔ ٔس ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜح َ٥ابَةٔ
َي ٍِ َت ٔس ََل ٔ ٧فٔی ِاْلَٔ٤ا ٔ
دمحم نب ینثم ،اعمذ نب اشہؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس ،دبعارلنمح ،زبنی تنب اؾ ہملس ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
رفاتیےہہکفہافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسا کیہربنتںیمےسلسغانجتبرکایلرکےتےھت۔

رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،ییحینبایبریثک،اوبہملس،دبعارلنمح،زبنیتنباؾہملس،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبںیمبحتسماپینیکدقمار افررمدفوعرتاکا کربنتےسا ک احتلںیملسغرکےنافرا کاکدفرسےےکےچبوہےئاپینےسلسغ رکےنےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 735

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜزح ،٦١اب٠ ٦ہسی ،شىبہ ،وبساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ب ٦جبْ ،حَّضت ا٤س
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١ي ِىىٔي ابِ َِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا

 ٞب ٔ َد ِٔ ١س
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ٍِ َت ٔس ُ
ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦جبِْ ٕ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَ َن ّسا َي ُٕوِلُ ک َ َ
ُ
َّ
َک ابِ َ٦
َ٠کَا٘ٔي َ
ک َو َی َت َو َّؼأ ب ٔ َُّٙ ١و ٕک و َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىي ب ٔ َد ِٔ ١س َ٠کَاك ٔ َّی و َٔا َ ٟابِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ
َجبِْ ٕ
دیبع اہلل نب اعمذ ،دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،انب دہمی ،ہبعش ،دبعاہلل نب دبعاہلل نب ربج ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسلسغاپچنوکمکےسافرفوضا کوکمکےسرفامےتےھت۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،دمحمنبینثم،دبعارلنمح،انبدہمی،ہبعش،دبعاہللنبدبعاہللنبربج،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبںیمبحتسماپینیکدقمار افررمدفوعرتاکا کربنتےسا ک احتلںیملسغرکےنافرا کاکدفرسےےکےچبوہےئاپینےسلسغ رکےنےکایبؿ

ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 736

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،و٘يي٠ ،سىز ،اب ٦جبْ ،ا٤س

ا ٧أ ٥َّ ٜيي ظل َّی اهَّللُ َوَٝيطٔ وَ َّ ٢ٝی َتو َّؼأ ُ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِِ ٠ٔ ٦س َىز ٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦جبِْ ٕ َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا َ ٟک َ َ ُّ َ
ِ َ َ ََ َ
 ٞبٔاٜعَّ ا ًٔ إلٔ َی َخ َِ ١س ٔة أَ َِ ٠ساز ٕ
بٔا ِِّ ١ُ ٜس َو َي ٍِ َت ٔس ُ
ہبیتقنبدیعس،فعیک،رعسم ،انبربج،اسنےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسفوضا ک دمےس افرلسغا کاصع
ےسےلرکاپچندمکتاپینےسرفامایرکےتےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،فعیک،رعسم،انبربج،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبںیمبحتسماپینیکدقمار افررمدفوعرتاکا کربنتےسا ک احتلںیملسغرکےنافرا کاکدفرسےےکےچبوہےئاپینےسلسغ رکےنےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 737

راوی  :ابوکا ،ٞ٠و١زو ب ٦ولی ،بَّش بّ٠ ٦ؽ ،ٞابوکا ،ٞ٠بَّش ،ابوریحا٤ہَّ ،ي٥ہ ،حَّضت َّ٥يہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّش َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َریِ َحاَ َ ٤ة
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َو َو ِ١زُو بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦بٔ ِ ٔ
َّش بِ ٔ ٦ا ََِّ ّ١ُ ٜؽ َٔٔ ٞا َ ٟأَبُو کَا َٔ ٕٞ ٠ح َّسث َ َ٥ا بٔ ِ ْ
ِ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜح َ٥ابَ ٔة َویُ َو ِّؼئُ ُط ا ُِّ ١ُ ٜس
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝيُ ٍَ ِّسُ ُٝط اٜعَّ ا ًُ ٔ ٦ِ ٠ا ِ١َ ٜا ٔ
َو ََِّٔ ٦ي ََ ٥ة َٔا َ ٟک َ َ
اوباکلم،رمعفنبیلع،رشبنبلضفم،اوباکلم،رشب،اوبرناحہن،،ہنیف،رضحتشفنبہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملساکلسغانجتبا کاصعاپینےسافرفوضا کدمےسوہاتاھت۔

رافی  :اوباکلم،رمعفنبیلع،رشبنبلضفم،اوباکلم،رشب،اوبرناحہن،،ہنیف،رضحتشفنبہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغانجتبںیمبحتسماپینیکدقمار افررمدفوعرتاکا کربنتےسا ک احتلںیملسغرکےنافرا کاکدفرسےےکےچبوہےئاپینےسلسغ رکےنےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 738

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب ٦وٝيہ ،ولی ب ٦ححز ،اَ١اوي ،ٞابی ریحا٤ہ ولی ب ٦ححزَّ ،ي٥ہ ،ظحابی رَو ٟحَّضت
ابوبْک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ ٞو ِ ٦أَبٔی َریِ َحاَ َ ٤ة َو ََِّٔ ٦ي ََ ٥ة َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة ح و َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ٍِ َت ٔس ُ
أَبُو بَ ِْکٕ َظاح ِٔٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟک َ َ
 ٞبٔاٜعَّ ا ًٔ َویَ َت َف َّضزُ
اَ٘ ٧ب ٔ َْ َو َ٠ا ُ٘ ُِ ٥ت أَث ُٖٔ ب ٔ َح ٔسیثٔطٔ
بٔا ِِّ ١ُ ٜس َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ُٔ ٦ح ِحز ٕأَ ِو َٔا ََ ٟویُ َف ِّضزُ ُظ ا ُِّ ١ُ ٜس و َٔا ََ ٟو َٔ ِس ک َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ہیلع ،یلع نب رجح ،اامسلیع ،ایب رناحہن یلع نب رجح، ،ہنیف ،احصیب روسؽ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسا کاصعےسلسغافرا کدمےسفوضرفامایرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،انبہیلع ،یلع نب رجح ،اامسلیع ،ایب رناحہن یلع نب رجح، ،ہنیف ،احصیب روسؽ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسفریغہرپنیترمہبتاپینڈاےنلےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ

رسفریغہرپنیترمہبتاپینڈاےنلےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 739

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌئ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،یحٌي ،احوػ ،ابی اَحََٖٝ ،مي ٧بْ ٦ز ،جبيْ ب٠ ٦فى٢

ػ
ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
ْز ٕ َو ُِ ٦ج َبي ِْ ٔبِ ِٔ ٠ُ ٦فى َٕٔٔ ٢ا ََ ٟت ََ ١ار ِوا فٔی ا ِِ ٍُ ٜس ٔ ٞو ٔ َِ ٥س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧بِ َٔ ُ ٦

ٔيؾ َول َی
َ ٞرأِسٔي َ٘ َذا َو َ٘ َذا َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َّ٠ا أََ٤ا َِإٔنِّی أُِ ُ
َِ َٕا ََ ٟب ِى ُؾ ا ِِ َٕ ٜو ٔ ٣أَ َّ٠ا أََ٤ا َِإٔنِّی أٌَِ ٔس ُ
ْ
َرأِسٔي ثَ ََل َث أَ ُ٘ ٕ ٓ

ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،ییحی،اوحص،ایبااحسؼ،امیلسؿنبرصد،ریبجنبمعطمےسرفاتیےہہکولگروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لسغ ےک ابرے ںیم ثحب رکےن ےگل اؿ ںیم ا ک ےن اہک ںیم وت اانپ رس اس اس رطح دوھات
وہںلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیموتاےنپرسرپنیتولچؤںےساپینڈااتلوہں۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،ییحی،اوحص،ایباقحس،امیلسؿنبرصد،ریبجنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
رسفریغہرپنیترمہبتاپینڈاےنلےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 740

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ابواَحََٖٝ ،مي ٧بْ ٦ز ،جبيْب٠ ٦فى٢

ْز ٕ َو ُِ ٦ج َبي ِْ ٔبِ ِٔ ٠ُ ٦فى ٕٔ٢
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧بِ َٔ ُ ٦
َّ
َّ
 ٦ِ ٠ٔ ٞا َِ ٜح َ٥ابَ ٔة َِ َٕا َ ٟأَ َّ٠ا أََ٤ا َِأَُفِ ٔ ُ ُ َول َی َرأِسٔي ث َ ََلثّا
َک و ٔ َِ ٥س ُظ ا ِِ ٍُ ٜس ُ
َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط ذُ ٔ َ

دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوب ااحسؼ،امیلسؿنبرصد،ریبجنبمعطمےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےک
اپسلسغانجتباکذرکایکایگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایںیموتاےنپرسرپنیترمہبتاپینڈااتلوہں۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوباقحس،امیلسؿنبرصد،ریبجنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
رسفریغہرپنیترمہبتاپینڈاےنلےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 741

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،اَ١ىي ٞبَ ٦ا ،٢ٜہصي ،٢ابی بَّش ،ابوَّيا ،٧جابز ب ٦وبساهَّلل

اَ ٧و َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ أَ ََّ ٧وِ َِس
 ٞبِ ََُ ٦اَ َٔ ٢ٕ ٔ ٜاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا صُصَ ِي َْ ٢و ِ ٦أَبٔی بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوإ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َّش َو ِ ٦أَبٔی َُّ َِي َ
َثٕ ٔ ٕ
ْ بٔا ِِ ٍُ ٜس َٕٔ َِ ٞا َ ٟأَ َّ٠ا أََ٤ا َِأ ُ ِ َٔفُ ُ َول َی
يْ ََأَُٜوا أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاُٜوا إ ٔ َّ ٧أَ ِر َؼ َ٥ا أَ ِر ْؿ بَارٔ َز ْة َِ َِ ٙي َ
َّش َو َٔا َ ٟإ ٔ ََّ ٧وِ َِس َثٕ ٔ ٕ
يْ َٔاُٜوا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ
َرأِسٔي ثَ ََلثّا َٔا َ ٟابِ ََُ ٦ا ٢ٕ ٔ ٜفٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َح َّسث َ َ٥ا صُصَ ِي ْ ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو بٔ ِ ٕ

ییحینبییحی،اامسلیعنباسمل،میشہ،ایبرشب،اوبایفسؿ،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکفدففیقثےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ےس وپاھچ وت اوہنں ےن اہک مہ ڈنھٹی رس زنیم ےک ابدنشے ںی لسغ ےسیک رکںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم وت
اےنپرسرپنیترمہبتاپینڈااتلوہں۔
رافی  :ییحینبییحی،الیعمسنباسمل،میشہ،ایبرشب،اوبایفسؿ،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ

رسفریغہرپنیترمہبتاپینڈاےنلےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 742

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜوہاب ثٕفی ،جىَف ،جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّ
ا٧
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوصَّ ٔ
َف َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َ ٟک َ َ
اب َي ِىىٔي اٜث َٕف ٔ َّی َح َّسثَ َ٥ا َج ِى َ ْ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا اٌِ َت َس ََ ٦ِ ٠ٔ ٞج َ٥ابَ ٕة َظ َِّ َول َی َرأِ َٔطٔ ثَ ََل َث َح َّ َ٥ا ٕ
ِ َِ َٕا َُ َٜ ٟط ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ ُ٦
ت ٔ٠َ ٦ِ ٠ا ٕ

اَ ٧ش ِىزُ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِ٘ث َ َْ َٔ ٦ِ ٠ش ِىز ٔ َک
َُ ٠ح َّٕ ١س إ ٔ ََّ ٧ش ِىزٔی َ٘ثٔي ْْ َٔا ََ ٟجاب ٔ ْز َِ ُُِٕ ٝت َُ ٜط یَا ابِ َ ٦أَخٔی ک َ َ
َوأَـ ِ َي َِ
دمحم نب ینثم ،دبعاولاہب یفقث ،رفعج ،اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
لسغانجتبرفامےتوت اےنپ رسرپاپین ےک نیتولچڈاےتلنسح نبدمحمریضاہللاعتٰیلہنع ےناہکریمےابؽ وتزایدہ ںیوتاجربریض
اہللاعتٰیلہنعےتہکںیںیمےناہکاےےجیتھبروسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہفملسےکابؽابمرکریتےابولںےسزایدہافرتہباپزیکہ
ےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہبیفقث،رفعج،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغرکےنفایلوعروتںیکںیمڈویھںےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغرکےنفایلوعروتںیکںیمڈویھںےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 743

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شبيہ ،و١زو ٤أس ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦ابی و١ز ،اب ٦ويي٥ہ ،اَحَّٖ ،يا ،٧ایوب ب٠ ٦وسي،

َىيس ب ٦ابی َىيس ٕ٠بْی ،حَّضت ا١َٝ ٣ہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢وابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
وسي َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِِٕ ١َ ٜبُْ ِّٔی َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦راِ ٕٔي َِ ٠ول َی أ ُ َِّ ١ََ ََٝ ٣ة َو ِ ٦أ ُ َِّ ١ََ ََٝ ٣ة
وب بِ َٔ ٠ُ ٦
َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦أَ ُّی َ

ٔيک أَ َِ ٧ت ِحثٔ َي َول َی َرأَِ ٔ
َف َرأِسٔي َِأ َ ِن ُٕ ُؽطُ ِ ٍُ ٔ ٜس ٔ ٞا َِ ٜح َ٥ابَةٔ َٔا ََِ ٟل إٔ١َ َّ ٤ا یَٔ ِّٙ
ٔک
َٔاَِ ٜت ُُِٔ ٝت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إنِّٔی ا َِ ٠زأَ ْة أَ ُش ُّس َؼ ِ َ

ی٦
ثَ ََل َث َح َث َيا ٕ
ت ث ُ َُّ ٢تّٔيؽٔي َن َوَِ ٝي ٔک ا ِ١َ ٜا َِ َِ َت ِف ُضز ٔ َ

اوبرکب نب ایب ہیبش ،رمعف اندق ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ایب رمع ،انب ہنییع ،ااحسؼ  ،ایفسؿ ،اویب نب ومیس ،دیعس نب ایب دیعس ربقمی،
رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسںیماےنپرسرپیتخسےک
اسھتمیںڈایھںابدنیتھوہںایکںیماؿوکلسغانجتبےک ےئوھکولںلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایںیہنریتے
 ےئنیتولچرھبرکاےنپرسرپڈاؽانیلاکیفےہرھپاےنپوپرےدبؿرپاپیناہبےنےسوتاپکوہاجےئیگ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہیبش ،رمعف اندق ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ایب رمع ،انب ہنییع ،اقحس ،ایفسؿ ،اویب نب ومیس ،دیعس نب ایب دیعس
ربقمی،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغرکےنفایلوعروتںیکںیمڈویھںےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 744

راوی  :و١زو ٤أس ،یزیس ب ٦ہارو ،٧وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ ،ثوری ،ایوب ب٠ ٦وسي ،حَّضت وبساٜززاٗ

َّ
وب
َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ َُ ٦ص ُ
ار َ
و ٧و َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َٔاِلَ أَ ِخب َ ََْ٤ا اٜث ِور ُّٔی َو ِ ٦أَ ُّی َ
وسي فٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ َو ِبسٔ اٜز ََّّزا ٔٗ َِأ َ ِن ُٕ ُؽ ُط َ ِٝ ٔ ٜح ِي َؽةٔ َوا َِ ٜح َ٥ابَةٔ َِ َٕا َِ ٟلَ ث ُ َّ ٢ذ ََ
ََک ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ ابِ ٔ٦
بِ َٔ ٠ُ ٦

ُو َي ِي ََ ٥ة
رمعفاندق،سیدینباہرفؿ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،وثری،اویبنبومیس،رضحتدبعارلزاؼےسیہیدحثیرمفیےہنکیلاس
ںیمےہہکایکںیمضیحافرانجتبےک ےئاؿوکوھکولںرفامایںیہن۔
رافی  :رمعفاندق،سیدینباہرفؿ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،وثری،اویبنبومیس،رضحتدبعارلزاؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغرکےنفایلوعروتںیکںیمڈویھںےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 745

راوی  :اح١س بَ ٦ىيس زارمی ،زَکیا ب ٦وسی ،یزیس ب ٦زریي ،روح بٔ ٦اَ ،٢ایوب ب٠ ٦وسي

َح َّسثَٔ٥يطٔ أَ ِح َُ ١س َّ
َکیَّا ُِ بِ َُ ٦وس ٓ ٕ
وب بِ ُ٦
اٜسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َز َ ٔ
ٔی َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ز َُریِ ٕي َو َِ ٦ر ِو ٔح بِ ٔ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا أَ ُّی ُ
َ
َ
َک ا َِ ٜح ِي َؽ َة
َُ ٠
وسي ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َ ٟأََِأحُ ُُّ ٝط َِأٌِ ٔسُ ُٝط ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜح َ٥ابَ ٔة َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
ادمحداریم،زرکاینبدعی،سیدینبزرعی،رفحنباقمس،اویبنبومٰیسےسا کافردنسےسیہیدحثیرمفیےہنکیلاسںیم
لسغانجتبںیممیںڈویھںےکوھکےنلاکوساؽےہضیحاکذرکںیہنایک۔
رافی  :ادمحنبدیعسداریم،زرکاینبدعی،سیدینبزرعی،رفحنباقمس،اویبنبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغرکےنفایلوعروتںیکمیںڈویھںےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ

لسغرکےنفایلوعروتںیکمیںڈویھںےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 746

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ولی ب ٦ححز ،اب ٦وٝيہ ،یحٌي ،اَ١ىي ،ٞایوب ،ابوزبيْ ،وبيس ب ٦و١يَْ ،يسہ
وائصہ ظسيٕہ

 ٞابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََّ ٝي َة َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
وب َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس بِ ٔ ٦وُ َ١ي ِْ ٕ َٔا َ ٟبَ ََ ََ ٝوائٔصَ َة أَ ََّ ٧و ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٦و ِ١ز ٕو یَأ ِ ُ٠زُ اَ ٥ِّ ٜسا َِ إٔذَا اٌِ َت َس ٦َِ ٝأَ َِ ٧ی ِِ ُٕ ٥ؽ َ٦
َو ِ ٦أَ ُّی َ
ُرُ ََُ ُضَٕ َِ َّ٦اَِ ٜت یَا َو َح ّبا ِٔلبِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو َص َذا َیأ ِ ُ٠زُ اَ ٥ِّ ٜسا َِ إٔذَا اٌِ َت َس ٦َِ ٝأَ ِ ٧یَ ِِ ُٕ ٥ؽ َُ ٦رُ ََُ ُض َّ٦أَِ َََل َیأ ِ ُ٠زُصُ َّ٦أَ َِ ٧ی ِح٦َ ِٕ ٔ ٝ

 ٞأََ٤ا َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝإَٔ٤ا ِٕ َواح ٔ ٕس َوِلَ أَزٔی ُس َول َی أَ ِ ٧أَُفِ ٔ َُ َول َی َرأِسٔي
ُرُ ََُ ُضِ َٕ َٜ َّ٦س ُ٘ ُِ ٥ت أٌَِ َت ٔس ُ
َ
َفاٌَا ٕ
ت
ث ََل َث إ ٔ ِ َ
ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرجح،انبہیلع،ییحی،اامسلیع،اویب،اوبزریب،دیبعنبریمع،دیسہاعدص دصہقییلصاہللہیلعفل ہ
فملسےسرفاتیےہہکانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعوعروتںوکلسغےکفتقرسفںوکوھکےنلاکمکحدےتیوتلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنرفامایانبرمعریض اہللاعتٰیلہنع ےک ےئ بجعت ےہہکفہوعروتں وکلسغ ےکفتق اےنپ رسفں وکوھکےنل اکمکح دےتی ںی
افراؿوکرسفںےکڈنماےنیہاکمکحویکںںیہنرکدےتیاحالہکنںیمافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسا کیہربنتےسلسغ
رکےتافرںیماےنپرسرپنیتولچاپینڈاےنلےسزایدہھچکیھبںیہنرکیتیھت۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرجح،انبہیلع،ییحی،الیعمس،اویب،اوبزریب،دیبعنبریمع،دیسہاعدص دصہقی
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ضیحاکلسغرکےنفایلوعرتےک ےئکشماگلرفیئاکڑکٹاوخؿیکہگجںیماامعتسؽرکؿ...
ابب  :ضیحاکایبؿ
ضیحاکلسغرکےنفایلوعرتےک ےئکشماگلرفیئاکڑکٹاوخؿیکہگجںیماامعتسؽرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 747

راوی  :و١زو ب٠ ٦ح١س ٤أس ،اب ٦ابی و١ز ،اب ٦ويي٥ہ ،و١زوَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ٥٠ ،عور ب ٦ظّيہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َوابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٔ بِ ٔ٦
َک ِت
ْ َت ٍِ َت ٔس ُ
َظ ّٔ َّي َة َو ِ ٦أ ُ ِّ٠طٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ََأََِ ٜت ا َِ ٠زأَ ْة أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َ٘ ٢َ ٝي َ
َ ٦ِ ٠ٔ ٞح ِي َؽت َٔضا َٔا َََ ِ ٟذ َ َ

 ٞث ُ ََّ ٢تأ ِ ُخ ُذ ِٔ
ا ٧اهَّللٔ
ْ َت ٍِ َت ٔس ُ
ْ أَ َت َف َّضزُ ب ٔ َضا َٔا ََ ٟت َفضَّزٔی ب ٔ َضا َُ ِب َح َ
َف َظ ّة ِٔ ٠ٔ ٦ِ ٠س ٕک َِ َت َف َّضزُ ب ٔ َضا َٔاَِ ٜت َ٘ ِي َ
أَُ َّ ٤ط َو ََّ ١َ ٝضا َ٘ ِي َ

َو ِ َ
ُعِ ُِت َ٠ا أَ َرا َز أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی
اَ َتَّ َ َْ َوأ َش َار َ٥َ ٜا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة ب ٔ َي ٔسظ ٔ َول َی َو ِجضٔطٔ َٔا ََٔ ٟاَِ ٜت َوائٔصَ ُة َوا ِج َت َذبِت َُضا إلٔ َ َّی َو َ َ
اٜسٔ ٣و َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َِ ُُِٕ ٝت َتت َ َّبعٔی ب ٔ َضا آثَ َار َّ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُِّ ُٕٝ َِ ٢َ ٝت َتتَبَّعٔی ب ٔ َضا أَثَ َز َّ
اٜسٔ ٣

رمعفنبدمحماندق،انبایبرمع،انبہنییع،رمعف،ایفسؿنبہنییع،وصنمرنبہیفص،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہک
ا کوعرتےنیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےسوساؽایکہکفہضیحےکدعبلسغسکرطحرکےرفامیتںیہکلپیلصاہلل
ہیلع فل ہفملسےناسوک اھکسایہکفہےسیکلسغرکےرھپا کوخوبشاگلوہارفیئاکڑکٹاےلافراسےساپیکاحلصرکےاس ےن
ّللَّ رفام رک
اہک ہک اس ےس ںیم ےسیک اپیک احلص رکفں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اس ےک اسھت احلص رک افر ُش ْییجَا َؿ ا ِ
لپیلصاہللہیلع فل ہفملسےناانپرہچہاپھچایلرضحتایفسؿریضاہللاعتٰیلہنعےنامہرے ےئاےنپرہچہرپاہھترھکرکاراشدرفامای
رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفامایہکںیمےناسوعرتوکاینپرطػاچنیھکافرںیمےنولعمؾرکایلہکیبنرکمییلصاہللہیلع
فل ہفملسےنایکارادہرفامایےہوتںیمےناہکاسڑپکےےکاسھتوخؿےکلاثرمتخرکدف۔
رافی  :رمعفنبدمحماندق،انبایبرمع،انبہنییع،رمعف،ایفسؿنبہنییع،وصنمرنبہیفص،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ضیحاکلسغرکےنفایلوعرتےک ےئکشماگلرفیئاکڑکٹاوخؿیکہگجںیماامعتسؽرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 748

راوی  :اح١س بَ ٦ىيس ،زارمی ،حبا ،٧وہيِ٥٠ ،عور ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َّ
اٜسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َحبَّا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا ُو َص ِي ِْ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٥ِ ٠ع ْور َو ِ ٦أ ُ ِّ٠طٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّ ٧ا َِ ٠زأَ ّة ََأََِ ٜت
ََک ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ
ْ أٌَِ َت ٔس ُ
 ٞو ٔ َِ ٥س ُّ
أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َ٘ ٢َ ٝي َ
اٜف ِضز ٔ َِ َٕا َُ ٟخ ٔذی ٔ َِف َظ ّة َُّ ١َ ٠س َّ ٙة َِ َت َو َّؼئٔی ب ٔ َضا ث ُ َّ ٢ذ َ َ
ا٧
َُّ َِي َ
ادمحنبدیعس،داریم،ةحؿ،فبیہ،وصنمر،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع ےسرفاتی ےہہکا کوعرت ےنیبنرکمییلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےساپزیک یگ ےکلسغےکرطہقیےکابرےںیموساؽایکوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوتوخوبشداررفیئاک
ڑکٹاےلافراسےساپزیکیگاحلصرک۔
رافی  :ادمحنبدیعس،داریم،ةحؿ،فبیہ،وصنمر،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ضیحاکلسغرکےنفایلوعرتےک ےئکشماگلرفیئاکڑکٹاوخؿیکہگجںیماامعتسؽرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 749

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار ،اب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ابزاہي ٢ب٠ ٦ہاجز ،ظّيہ ،حَّضت وائصہ رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔ
يؾ َِ َٕا ََ ٟتأ ِ ُخ ُذ
َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َظ ّٔ َّي َة تُ َح ِّس ُث َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّ ٧أَ َِ َ١ا َِ ََأََِ ٜت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ُِِ ٌ ٦س ٔ ٞا ِٔ ١َ ٜح ٔ

و٧
اٜف ُض َور ث ُ ََّ ٢ت ُع ُِّ َول َی َرأَِ َٔضا َِ َت ِس ُلُٙطُ َز ِٜکّا َشس ّ
ٔیسا َحًَّي َت ِبُ ََ ُٝش ُؤ َ
إ ٔ ِح َسا ُ٘٠َ َّ٦ائ َ َضا َوَ ِٔس َر َت َضا َِ َت َف َّضزُ َِ ُت ِح ٔس ُُّ ٦

ِ
ا ٧اهَّللٔ
ْ َت َف َّضزُ ب ٔ َضا َِ َٕا َِ َُ ٟب َح َ
َرأَِ َٔضا ث ُ ََّ ٢ت ُع ُِّ َوَِ ٝي َضا ا ِ١َ ٜا َِ ث ُ ََّ ٢تأ ُخ ُذ ٔ َِف َظ ّة َُّ ١َ ٠سّ َٙة َِ َت َف َّضزُ ب ٔ َضا َِ َٕاَِ ٜت أَ َِ َ١ا ُِ َو َ٘ ِي َ
ک َتت َ َّبىٔي َن أَثَ َز َّ
اٜسَ ٔ ٣و ََأ َ َِ ٜت ُط َو ُِِ ٌ ٦س ٔ ٞا َِ ٜح َ٥ابَ ٔة َِ َٕا ََ ٟتأ ِ ُخ ُذ َّ ٠
َت َفضَّز ٔ َ
ی ٦ب ٔ َضا َِ َٕاَِ ٜت َوائٔصَ ُة َ٘أََ َّ ٤ضا تُ ِدف ٔی ذََ ٔ ٜ
اِ َِ َت َف َّضزُ
ٔيؾ َوَِ ٝي َضا ا ِ١َ ٜا َِ
وَ ٧رأَِ َٔضا ث ُ َُّ ٢تّ ُ
اٜف ُض َور ث ُ ََّ ٢ت ُع ُِّ َول َی َرأَِ َٔضا َِ َت ِس ُلُ ُٙط َحًَّي َت ِبُ ََ ُٝش ُؤ َ
اٜف ُض َور أَ ِو تُ ِبُّ َُ ٔ ٝ
َِ ُت ِح ٔس ُُّ ٦
اٜسی ٔ٦
َِ َٕاَِ ٜت َوائٔصَ ُة ن ِٔى َ ٢اَ ٥ِّ ٜسا ُِ ن َٔسا ُِ الِ َ ِن َعارٔ َ ٢َِ ٜی ٦ِ ُٙیَ ُِ ٥َ ١ى ُض َّ٦ا َِ ٜح َيا ُِ أَ َِ ٧ی َتّ ََّٕ ِض َ ٦فٔی ِّ
دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اربامیہ نب اہمرج ،ہیفص ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت اامسء ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ضیح ےک دعب لسغ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وتلپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےنرفامایاپینوکریبیےکوتپںےکاسھتالمرکایھچرطحاپیکاحلصرکرھپاےنپرسرپاپینڈاؽافروخبلملمرکدوھاہیںکتہک
اپینابولں یک ڑجفں کت چنہپ اجےئ رھپ اےنپ افرپ اپینڈاؽ رھپوخوبش اگل وہا ڑپکے اک ڑکٹا ےل افراس ےساپیک احلص رک ،اامسء ےن اہک
ںیماس ےس ےسیکاپیکاحلص رکفںوت لپیلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےنرفامای ُش ْییجَا َؿا َ
ّللِّ اس ےساپیک احلصرک ،رضحتاعدص ریض
اہللاعتٰیلاہنعےنےکپچےساہکہکاسڑپکےےکاسھتوخؿاکارثمتخرکدفرھپرضحتاامسءریضاہللاعتٰیلاہنعےنلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسےسلسغانجتبےکابرےںیموساؽایکوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاپینےلرکوخبایھچرطحاہطرت
احلص رک رھپ رس رپ اپین ڈاؽ رک اس وک لم ول اہیں کت ہک اپین ابولں یک ڑجفں کت چنہپ اجےئ رھپ اےنپ مسج رپ اپین ڈاول رضحت اعدص 
ریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفامایااصنریوعرںیتایکوخبںیھتہکاؿوکایحدنیےکےنھجمسےسںیہنرفیتکیھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اربامیہنباہمرج،ہیفص،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ضیحاکلسغرکےنفایلوعرتےک ےئکشماگلرفیئاکڑکٹاوخؿیکہگجںیماامعتسؽرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 750

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ ،حَّضت شىبہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ َتَّ َ َْ
َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة فٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ َو َٔا ََٔ ٟا َِ َُ ٟب َح َ
ا ٧اهَّللٔ َت َفضَّزٔی ب ٔ َضا َو ِ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےسیھبدفرسیدنسےسیہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ضیحاکلسغرکےنفایلوعرتےک ےئکشماگلرفیئاکڑکٹاوخؿیکہگجںیماامعتسؽرکےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 751

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوحواػ ،ابزاہي ٢ب٠ ٦ہاجز ،ظّيہ ب٥ت شيبہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہا

ػ َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ َٔ ٠ُ ٦ضا ٔجز ٕ َو َِ ٦ظ ّٔ َّي َة ب ٔ ِ٥تٔ َش ِي َب َة َو ِ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦أَبٔی الِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوأَبُو بَ ِ ٔ
ٞ
ْ َت ٍِ َت ٔس ُ
َوائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َز َخَِ ٝت أَ َِ َ١ا ُِ ب ٔ ُِ ٥ت َشک َ َٕ ٞول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاَِ ٜت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٘ ِي َ

َک ِ ٔيطٔ ٌ ُِس َ ٞا َِ ٜح َ٥ابَةٔ
اٗ ا َِ ٜحس َ
إ ٔ ِح َساَ٤ا إٔذَا ـ َ ُض َز ِت ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜح ِي ٔؾ َو ََ َ
ٔیث َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ

ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبوحاص،اربامیہنباہمرج،ہیفصتنبہبیش،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکاامس
تنبلکشروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماحرضوہیئافررعضایکاے اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسبج
مہںیمےسوکیئضیحےساپکوہوتفہےسیکلسغرکےابیقدحثیسگریکچےہاسںیملسغانجتباکذرکںیہنےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبوحاص،اربامیہنباہمرج،ہیفصتنبہبیش،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتسمہضافراسےکلسغافرامنزےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
احتسمہضافراسےکلسغافرامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 752

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،و٘يي ،ہصا ٣بُ ٦عوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا َے روایت ےہ ٘ہ ِاـ١ہ
ب ٦ابی حبيض رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َجائ َ ِت
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦
َِاـ َُٔ ١ة ب ٔ ُِ ٥ت أَبٔی حُب َ ِي ٕض إلٔ َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاَِ ٜت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إنِّٔی ا َِ ٠زأَ ْة أ ُ َِ َت َح ُ
اؿ ِ َََل أَـ ِ ُضزُ أََِأ َ َز ًُ اٜعَّ ََل َة

ُع ْٗ َوَِ ٜي َس بٔا َِ ٜح ِي َؽةٔ َِإٔذَا أَٔ َِبَِ ٝت ا َِ ٜح ِي َؽ ُة ِ ََسعٔی اٜعَّ ََل َة َوإٔذَا أَ ِزبَ َز ِت َِاٌِ ٔسلٔی َو ِٔ ٥ک َّ
اٜس ََ ٣و َظل ِّی
َِ َٕا ََِ ٟل إٔ١َ َّ ٤ا ذَٔ ٔ ٜک ٔ ِ

اوبرکب نبایب ہبیش،اوبرکبی،فعیک،اشہؾنب رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع ےس رفاتیےہہکافہمطنبایب شیبحریض
اہلل اعتٰیل اہنع ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیم
احتسمہضوعرتوہںںیماپکںیہنریتہوتایکںیمامنزوھچڑدفںلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایںیہنفہا کرگاکوخؿےہ
وجہکضیحاک وخؿںیہنسپبجضیحلےئوتامنزوھچڑدےافربجضیحمتخوہاجےئوتاےنپلپےسوخؿدوھےلینعیلسغرک
ےل۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،فعیک ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک افہمط نب ایب
شیبحریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ

احتسمہضافراسےکلسغافرامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 753

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،وبساٜىزیزب٠ ٦ح١س ،ابو٠ىاویۂ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،جزیز ،اب١٤ ٦يْ ،خ ْٝب ٦ہصا ،٣ح١از ب ٦زیس،
ہصا ٣بُ ٦عوہ ،و٘يئ ،تيبہِ ،اـ١ہ ب٥ت ابی حبيض ب ٦وس ا١ٜف ِٝب ٦اَس ،حَّضت جزیز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َوأَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة ح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسث َ َ٥ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسث َ َ٥ا
ُع َو َة بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َو٘ٔي ٕي
ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٥ا َخُ ٝ
َْ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ٦زیِ ٕس ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦

َوإ ٔ َِ َ٥ازٔظ ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ ُٔت َ ِي َب َة َو َِ ٦جزٔیز ٕ َجائ َ ِت َِاـ َُٔ ١ة ب ٔ ُِ ٥ت أَبٔی ُحب َ ِي ٔض بِ َٔ ٦و ِبسٔ ا َِّ ١ُ ٜف ِٔ ٔ ٝبِ ٔ ٦أَ ََ ٕس َوه ٔ َی ا َِ ٠زأَ ْة ٔ٥َّ ٠ا َٔا ََ ٟوفٔی
ِح ٕ
َک ُظ
َحسٔیثٔ َح َّ١از ٔبِ َٔ ٦زیِ ٕس زٔیَا َزةُ َ ِ
ٓ َت َز ِ٘ َ٥ا ذ ٔ ِ َ
ییحی نب ییحی ،دبعازعلسینب دمحم ،اوباعمف ہ ،ہبیتق نب دیعس ،رجری ،انب ریمن ،فلخ نب اشہؾ ،امحد نب زدی ،اشہؾ نب رعفہ ،فعیک ،ہبیتق،
افہمط تنب ایب شیبح نب دع ابلطمل نب ادس ،رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع نب ایب
شیبحریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعابلطملنبادسوجامہریوعروتںںیمےسیھتابیقدحثییلہپدحثییکرطحےہ۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،دبعازعلسینب دمحم ،اوباعمف ہ ،ہبیتق نب دیعس ،رجری ،انب ریمن ،فلخ نب اشہؾ ،امحد نب زدی ،اشہؾ نب رعفہ،
فعیک،ہبیتق،افہمطتنبایبشیبحنبدعابلطملنبادس،رضحترجریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احتسمہضافراسےکلسغافرامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 754

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث٠ ،ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يث ،اب ٦شہابُ ،عوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا َے روایت ےہ

٘ہ ا ٣حبيبہ ب٥ت جحض رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
ُع َو َة َو َِ ٦وائٔصَ َة
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو ِِ ُ ٦

يب َة ب ٔ ُِ ٥ت َج ِح ٕض َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاَِ ٜت إنِّٔی أ ُ َِ َت َح ُ
اؿ َِ َٕا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا ذَٔ ٔ ٜک
أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت ِ
اَ َت ِّ َت ِت أ ُ َُّ ٣حب ٔ َ

 ٞو ٔ َِ ٥س کَُ ِّٞظ ََلة ٕ َٔا ََّ ٟ
اب أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
َک ابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
ُع ْٗ َِاٌِ َت ٔسلٔی ث ُ ََّ ٢ظل ِّی َِکَاِ َ ٤ت َت ٍِ َت ٔس ُ
اِ ٜٝي ُث بِ ُِ ََ ٦ى ٕس َ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
ِٔ
يب َة ب ٔ َِ ٥ت َج ِح ٕض أَ َِ ٧ت ٍِ َت ٔس َ ٞو ٔ َِ ٥س کَُ ِّٞظ ََلة ٕ َو َل ُٔ ٥َّ ٙط َش ِي ْئ ِ ََى َِ ٝت ُط ه ٔ َی و َٔا َ ٟابِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح فٔی
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ََ ٠ز أَُ َّ٣حب ٔ َ
يب َة
َک أَُ َّ٣حب ٔ َ
رٔ َوا َیتٔطٔ ابِ َُ ٥ة َج ِح ٕض َو ََ ٢ِ ٜی ِذ ُ ِ

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،دمحم نب رحم ،ثیل ،انب اہشب ،رعفہ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ ہبیبح تنب شحج
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وتفی بلط ایک ہک ےھجم ااحتسہض ےہ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
رفامایہکفہرگاکوخؿےہ،لسغرکرھپامنزادارک،وتفہرہامنزےکفتقلسغرکیتیھت،ثیلےناہکہکانباہشبےنںیہنذرکایک
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناس وکرہ امنز ےکفتق لسغرکےناک مکحرفامایہکلباس ےنوخدااسیایکانب رحمیکرفاتی
ںیمتنبشحجاکذرکےہاؾہبیبحریضاہللاعتٰیلاہنعاکانؾںیہنےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکاؾہبیبحتنب
شحجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احتسمہضافراسےکلسغافرامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 755

راوی ٠ :ح١س ب١َٝ ٦ہ ٠زازی ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث اب ٦شہابُ ،عوہ ب ٦زبيْ ،و١زہ ب٥ت وبساٜزح،٦١
حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ُع َو َة بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة ا َِ ١ُ ٜزاز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو ِِ ُ ٦

يب َة ب ٔ َِ ٥ت َج ِح ٕض َخت َ ََ ٥ة َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َو َو َِ ١ز َة ب ٔ ِ٥تٔ َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َِ ٦وائٔصَ َة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َّ ٧أَُ َّ٣حب ٔ َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َت ِح َت َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦و ِو ٕ
يؽ ِت ََ ِب َي َٔٔ٥ي َن َِا َِ َت ِّ َت ِت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی
ٓ ا َِ ُت ٔح َ
َّ
َّ
ُع ْٗ َِاٌِ َت ٔسلٔی َو َظل ِّی َٔاَِ ٜت َوائٔصَ ُة
ذََ ٔ ٜ
ک َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝإ ٔ ََّ ٧ص ٔذظ َِٔ ٜي َس ِت بٔا َِ ٜح ِي َؽ ٔة َو َلَ َّ٦ٔٙص َذا ٔ ِ
 ٞفٔی ِٔ ٠ز َ٘ ٕ ٦فٔی ُح ِح َزة ٔ أ ُ ِخت َٔضا َزیِ َ َِ ٥ب ٔ ِ٥تٔ َج ِح ٕض َحًَّي َت ِىَ ُٝو ُح َِ ١زةُ َّ
اب َِ َح َّسث ِ ُت
اٜس ٔ ٣ا ِ١َ ٜا َِ َٔا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
َِکَاِ َ ٤ت َت ٍِ َت ٔس ُ
ْک بِ ََ ٦و ِبسٔ اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ
ث بِ ٔ ٦صٔصَ إَ َِ ٕ ٣ا َ ٟیَ ِز َح ُ ٢اهَّللُ صٔ ِّ ٥سا َِ ٜو َََ ٔ١ى ِت ب ٔ َض ٔذظ ٔ ا ُِّ ٜت ِ َيا َواهَّللٔ إ ٔ ِ ٧کَاِ َ ٤ت
ک أَبَا بَ ِ ٔ
ب ٔ َذَ ٔ ٜ

َٜت َِبکٔی ٔلََ َّ ٤ضا کَاِ َ ٤ت ِلَ ُت َعل ِّی

دمحم نب ہملس رمادی ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،رمعہ تنب دبعارلنمح ،رضحت اعدص  ریض اہلل
اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اسیل اؾ ہبیبح تنب شحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت دبعارلنمح نب
وعػیکویبیاستاسؽکتاحتسمضةریہاسےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےساسابرےںیموتفیبلطایکوتلپ یلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامای ہضیحںیہنہکلب ہرگاکوخؿےہلسغرکافرامنزادارکرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفامایہک
فہاینپنہبرضحتزبنی تنبشحجریضاہللاعتٰیلاہنعےکرجحےںیما کربنتںیملسغرکیتیھتاہیںکت ہکوخؿیکرسیخ
اپین ےک افرپ لاجیت انب اہشب ےن اہک ہک ںیم ےن  ہ دحثی اوبرکب نب دبعارلنمح ےس ایبؿ یک وت اوہنں ےن رفامای اہلل دنہہ رپ رمح
رفامےئارگفہ ہوتفینسیتیلاہللیکمسقفہرفیتیھتہکفہایسیوصرتںیمامنزاداہنرکیتیھت۔
رافی  :دمحم نب ہملس رمادی ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،رمعہ تنب دبعارلنمح ،رضحت اعدص 
ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احتسمہضافراسےکلسغافرامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 756

راوی  :ابوو١زا٠ ،٧ح١س ب ٦جىَفب ٦زیاز ،ابزاہي ٢بَ ٦ىس ،اب ٦شہاب ،و١زہ ب٥ت وبساٜزح ،٦١حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہا َے روایت ےہ ٘ہ ا ٣حبيبہ ب٥ت جحض رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

اب َو َِ ٦و َِ ١ز َة ب ٔ ِ٥تٔ َو ِب ٔس
َف بِ ٔ ٦زٔ َیاز ٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا إٔبِ َزاصٔي َُ ٢ي ِىىٔي ابِ َِ ََ ٦ى ٕس َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اَ ٠ُ ٧ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٔ
َح َّسثَىٔي أَبُو و َِٔ ١ز َ
يؽ ِت ََ ِب َي
اَ ُت ٔح َ
يب َة ب ٔ ُِ ٥ت َج ِح ٕض إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوکَاِ َ ٤ت ِ
اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َجائ َ ِت أ ُ َُّ ٣حب ٔ َ
َٔٔ٥ي َن بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َو ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث إلٔ َی َٔ ِؤٜطٔ َت ِىَ ُٝو حُ َِ ١زةُ َّ
َک َ٠ا َب ِى َس ُظ و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ٦
اٜس ٔ ٣ا ِ١َ ٜا َِ َو ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ
ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو َِ ٦و َِ ١ز َة َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّ ٧ابِ ََ ٥ة َج ِح ٕض کَاِ َ ٤ت ُت ِس َت َح ُ
اؿ ََ ِب َي َٔٔ٥ي َن ب ٔ َِ ٥حو ٔ
َحسٔیثٔض ٔ ِ٢
اوبرمعاؿ ،دمحم نب رفعجنب زاید ،اربامیہ نب دعس ،انب اہشب ،رمعہ تنب دبعارلنمح ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی
ےہ ہک اؾ ہبیبح تنب شحج ریض اہلل اعتٰیل اہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر فہ است اسؽ ےس
احتسمضة یھت ابیق دحثی یلہپ یک رطح ےہ۔ دمحم نب ینثم ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،رمعہ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی
ےہہکتنبشحجاستاسؽےساحتسمہضیھتابیقدحثییلہپدحثییکرطحےہ۔
رافی  :اوبرمعاؿ،دمحمنبرفعجنبزاید،اربامیہ نبدعس،انباہشب،رمعہتنبدبعارلنمح،رضحت اعدص ریضاہلل اعتٰیلاہنعےس
رفاتیےہہکاؾہبیبحتنبشحجریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احتسمہضافراسےکلسغافرامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 757

راوی ٠ :ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يثٔ ،تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،یزیس ب ٦حبيِ ،جىَفُ ،عاک َے روایت ےہ ٘ہ ا ٣حبيبہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
َف َو ِ٦
یس بِ ٔ ٦أَبٔی َحبٔيِٕ َو َِ ٦ج ِى َ ٕ
اِ ٜٝي ُث ح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث َو َِ ٦یز ٔ َ
يب َة ََأََِ ٜت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َِّ ٦
اٜسَٕ َِ ٔ ٣اَِ ٜت َوائٔصَ ُة
ُع َو َة َو َِ ٦وائٔصَ َة أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت إ ٔ َّ ٧أََ َّ٣حب ٔ َ
ُعا ٕک َو ِِ ُ ٦
َٔ

َرأَیِ ُت ِٔ ٠ز َ٘ ََ ٥ضا ََِ ٠ل ََ ٧ز ّ٠ا َِ َٕا َََ ٜ ٟضا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ُِٙ٠ثٔي َٔ ِس َر َ٠ا کَاِ َ ٤ت َت ِحب ٔ ُس ٔک َح ِي َؽت ٔ
ُک ث ُ َّ٢
اٌِ َت ٔسلٔی َو َظل ِّی
دمحمنبرحم،ثیل،ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینب ،بی،رفعج،رعاکےسرفاتیےہہکاؾہبیبحریضاہللاعتٰیلاہنعےنروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وخؿ ےک ابرے ںیم وپاھچ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ہک ںیم ےن اس ےک اہنےن اک ربنت
داھکی فہوخؿ ےس رھبا وہا اھت وتاس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن رفامای ےنتج دؿ ھجت وک ضیح لات اھت اےنت دؿ رہھٹی رہ رھپ
لسغرکافرامنزادارک۔
رافی  :دمحمنبرحم،ثیل،ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینب ،بی،رفعج،رعاکےسرفاتیےہہکاؾہبیبحریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احتسمہضافراسےکلسغافرامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 758

راوی ٠ :وسي بْ ٦قیض ،اَحاٗ ب ٦بْک بَّ٠ ٦ض ،جىَف ب ٦ربيىہُ ،عاک ب٠ ٦اٜک ب ٦زبيْ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہا َے روایت ےہ ٘ہ زوجہ وبساٜزح ٦١ب ٦ووٓ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ا ٣حبيبہ ب٥ت جحض رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّ
ُعا ٔک بِ ٔ٦
يِم َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦بَ ِ ٔ
َح َّسثَىٔي َُ ٠
َف بِ َُ ٦رب ٔ َ
َّض َح َّسثَىٔي أَبٔی َح َّسثَىٔي َج ِى َ ُ
ْک بِ َٔ َ ٠ُ ٦
يى َة َو َِ ٔ ٦
وسي بِ َُ ُ ٦
ْقیِ ٕض اٜتُّ ٔ ٔ١
يب َة ب ٔ َِ ٥ت َج ِح ٕض َّأًٜي کَاِ َ ٤ت
ُع َو َة بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت إ ٔ َّ ٧أَُ َّ٣حب ٔ َ
َ٠إ ٔ ٜک َو ِِ ُ ٦
ٓ َش َِ ٙت إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٢َ ٝ
َت ِح َت َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦و ِو ٕ
اٜس ََٕ َِ ٣ا َََ ٜ ٟضا ا ُِٙ٠ثٔي َٔ ِس َر َ٠ا کَاِ َ ٤ت َت ِحب ٔ ُس ٔک
 ٞو ٔ َِ ٥س کَُ ِّٞظ ََلة ٕ
َح ِي َؽت ٔ
ُک ث ُ َّ ٢اٌِ َت ٔسلٔی َِکَاِ َ ٤ت َت ٍِ َت ٔس ُ

ومیس نب رقشی ،ااحسؼ نب رکب نب ک ر ،رفعج نب رہعیب ،رعاک نب امکل نب زریب ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی
ےہہکزفہجدبعارلنمح نب وعػریضاہللاعتٰیلہنعاؾ ہبیبحتنبشحجریضاہللاعتٰیلہنعےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس وک
وخؿ یک اکشتی یک لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن اس ےس اراشد رفامای ےنتج دؿ ھجت وک ضیح رفاتک ےہ اےنتدؿ ریک رہ رھپ لسغ رک
سپفہرہامنزےک ےئلسغرکیتںیھت۔
رافی  :ومیسنبرقشی ،ااحسؼ نبرکب نبک ر،رفعج نبرہعیب،رعاک نب امکل نبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع ےس
رفاتیےہہکزفہجدبعارلنمحنبوعػریضاہللاعتٰیلہنعاؾہبیبحتنبشحجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئرپرفزےیکاضقفابجےہہنہکامنزیکےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئرپرفزےیکاضقفابجےہہنہکامنزیکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 759

راوی  :ابوربيي زہزانی ،ح١از ،ایوب ،ابؤَلبہ٠ ،ىاذہ َے روایت ےہ ٘ہ ایک وورت ےن حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

یس اٜز ِِّش ٔک َو َِ ٠ُ ٦ىا َذ َة
وب َو ِ ٦أَبٔی ٔ ٔ ََلبَ َة َو َِ ٠ُ ٦ىاذَ َة ح و َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َو َِ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َو ِ ٦أَ ُّی َ
َ
ِحورٔیَّ ْة أَِ٤تٔ َٔ ِس کَاِ َ ٤ت إ ٔ ِح َساَ٤ا
أَ َّ ٧ا َِ ٠زأَ ّة ََأَِ ٜت َوائٔصَ َة َِ َٕاَِ ٜت أَ َت ِٕ ٔضي إ ٔ ِح َساَ٤ا اٜعَّ ََل َة أَیَّ َأ ٠َ ٣حيؽ َٔضا َِ َٕاَِ ٜت َوائٔصَ ُة أَ َ ُ
ِ
يؾ َول َی َو ِض ٔس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ ََِّ ٢ل تُ ِؤ َ٠زُ بٔ َٕ َؽا ٕ
َت ٔح ُ
اوبرعیب زرہ این ،امحد ،اویب ،اوبالقہب ،اعمذہ ےس رفاتی ےہ ہک ا ک وعرت ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وساؽ ایک ہک
مہوعروتںوکاایؾضیحیکامنزفںیکاضقرکیناچےئہوترضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفامایایکوترحفر ہےہمہںیمےسسج
وکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکزامہنںیمضیحلاتوتاسوکامنزیکاضقءاکمکحںیہندایاجاتاھت۔

رافی  :اوبرعیبزرہاین،امحد،اویب،اوبالقہب،اعمذہےسرفاتیےہہکا کوعرتےنرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئرپرفزےیکاضقفابجےہہنہکامنزیکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 760

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،یزیس٠ ،ىاذہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا َے روایت ےہ ٘ہ اس ےن حَّضت وائصہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

یس َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َُ ٠ىا َذ َة أََ َّ ٤ضا ََأََِ ٜت َوائٔصَ َة
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦یَز ٔ َ

ِحورٔیَّ ْة أَِ٤تٔ َٔ ِس ُ٘ َّ٦ن َٔسا ُِ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ٔح ِؽ َ٦
أَ َت ِٕ ٔضي ا َِ ٜحائ ُٔؾ اٜعَّ ََل َة َِ َٕاَِ ٜت َوائٔصَ ُة أَ َ ُ
َف َت ِىىٔي َي ِٕؽٔي َن
یَٔ ٦ا ََ ٠ُ ٟح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
أََِأ َ ََ ٠زصُ َّ٦أَ َِ ٧ی ِحز ٔ َ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،سیدی ،اعمذہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
وپاھچ ہک احہضئ امنزفں یک اضق رکے یگ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ایک وت رحفر ہ ےہ قیقحت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسیکازفاجرہطماتاحہضئوہیتںیھتایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساؿوکاضقرکےناکمکحرفامےتےھت؟۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،سیدی ،اعمذہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئرپرفزےیکاضقفابجےہہنہکامنزیکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 761

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،واظ٠ ،٢ىاذہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اظ َٕ ٢و َِ ٠ُ ٦ىا َذ َة َٔاَِ ٜت ََأ َ ُِ ٜت َوائٔصَ َة َِ ُُِٕ ٝت َ٠ا بَا ُٟ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦و ٔ
ا ٧ي ُٔعيب ُ َ٥ا
َحورٔیَّ ٕة َو َل ٔٙىِّي أَ َِأ َ َُٔ ٟاَِ ٜت ک َ َ
ِحورٔیَّ ْة أَِ٤تٔ ُُِٔ ٝت َِ ٜس ُت ب ٔ َ ُ
ا َِ ٜحائ ٔٔؾ َت ِٕ ٔضي اٜعَّ ِو ََ ٣و َِل َت ِٕ ٔضي اٜعَّ ََل َة َِ َٕاَِ ٜت أَ َ ُ
ِ اٜعَّ ََلة ٔ
ِ اٜعَّ ِوَ ٔ ٣و َِل ِ ُ ٤ؤ َ٠زُ بٔ َٕ َؽا ٔ
ک َِِ ُ٥ؤ َ٠زُ بٔ َٕ َؽا ٔ
ذََ ٔ ٜ
دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اعمص،اعمذہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکفہ رفامیتںیہک ںیمےنرضحت اعدص ریضاہلل
اعتٰیلاہنعےسوپاھچایکفہجےہہکاحہضئرفزفںیکاضق رکیتےہافرامنزیک اضقںیہنرکیتوتلپےنرفامایایکوترحفر ہےہںیمےن
اہکںیموترحفر ہںیہنوہںہکلباجانناچیتہوہںوتلپریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایںیمہضیحلاتوتںیمہرفزفںیکاضقاکمکحدایاجات
افرامنزیکاضقاکمکحںیہندایاجاتاھت۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اعمص،اعمذہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغرکےنفاالڑپکےفریغہےکاسھترپدہرکے۔...
ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغرکےنفاالڑپکےفریغہےکاسھترپدہرکے۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 762

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،ابی نَّض ،ابو٠زہ ٠ولی ا ٣ہانی ب٥ت ابی ـاِٜ

َ
َّض أَ َّ ٧أَبَا َُّ ٠ز َة َِ ٠ول َی أ ُ َِّ ٣صإ ٔ ٤ئ ب ٔ ِ٥تٔ أَبٔی ـَا ِٕٜٔأَ ِخب َ َْ ُظ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَُّ٣
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦أَبٔی أ ِ ٥َّ ٜ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َ ٞوَِاـ َُٔ ١ة ابِ َُ ٥تطُ
َصإ ٔ ٤ئ ب ٔ َِ ٥ت أَبٔی ـَاَ ِٕٜٔت ُٕو َُ ٟذصَ ِب ُت إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َا ٣ا ِِ َّ ٜتحٔ ِ ََو َج ِستُ ُط َي ٍِ َت ٔس ُ

َت ِسَُُّْ ُظ ب ٔ َث ِو ٕب
ییحینبییحی ،امکل،ایبرضن،اوبرمہومیلاؾاہینتنبایباطبلےسرفاتیےہہک فہ رفامیتںیہکںیمحتفہکمےکاسؽ روسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےکاپسیئگ ںیمےنلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسوکلسغ رکےت وہےئاپایافرلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسیک یٹیب
افہمطےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےک ےئڑپکےےسرپدہایکوہااھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ایبرضن،اوبرمہومیلاؾاہینتنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغرکےنفاالڑپکےفریغہےکاسھترپدہرکے۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 763

راوی ٠ :ح١س ب ٦ر٠ح ب٠ ٦ہاجزٜ ،يث ،یزیس ب ٦ابی حبيَِ ،ىيس ب ٦ابی ہ٥س٠ ،زہ وٕي ،ٞا ٣ہانی ب٥ت ابی ـاِٜ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِ٠حٔ بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
یس بِ ٔ ٦أَبٔی َحبٔيِٕ َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی ص ٔ ِٕ ٥س أَ َّ ٧أَبَا َُّ ٠ز َة َِ ٠ول َی َؤٕي ٕٞ
اِ ٜٝي ُث َو َِ ٦یز ٔ َ
اَ ٧و ُا ٣ا ِِ َّ ٜتحٔ أَ َت ِت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوص َُو بٔأ َ ِول َی ََ َّٙ ٠ة
َح َّسثَ ُط أَ َّ ٧أَُ َّ٣صإ ٔ ٤ئ ب ٔ َِ ٥ت أَبٔی ـَاَ ِٕٜٔح َّسثَ ِتطُ أََّ٤طُ َ١َّ ٜا ک َ َ
اَ ٧ر َ٘ َىا ٕ
ت
ْ بٔطٔ ث ُ ََّ ٢ظلَّی ثَ ََ ١
َٔ َاَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی ٌ ُِسٔٝطٔ ِ ََسَّ َ َْ ِت َوَِ ٝيطٔ َِاـ َُٔ ١ة ث ُ َّ ٢أَ َخ َذ ث َ ِوبَ ُط َِا َِ ٜت َح َ
اٜؽ َهی
َُ ِب َح َة ُّ
دمحم نب رحم نب اہمرج ،ثیل ،سیدی نب ایب  ،بی ،دیعس نب ایب دنہ ،رمہ لیقع ،اؾ اہین تنب ایب اطبل ےس رفاتی ےہ ہک فہ حتف ہکم ےک
اسؽروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپساسفتقاحرضوہیئبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسہکمےکدنلبہصحرپےھتروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسلسغےک ےئڑھکےوہےئوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرپرضحتافہمطےنرپدہایکرھپلپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنلسغےکدعباےنپافرپا کڑپکااٹیپلرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناچتشیکلھٹراعکتڑپںیھ۔

رافی  :دمحمنبرحمنباہمرج،ثیل،سیدینبایب ،بی،دیعسنبایبدنہ،رمہلیقع،اؾاہینتنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغرکےنفاالڑپکےفریغہےکاسھترپدہرکے۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 764

راوی  :ابوَکیِ ابواَا٠ہ ،وٜيس ب٘ ٦ثيَْ ،ىيس ب ٦ابی ہ٥س ،ا ٣ہانی

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس بِ َٔ٘ ٦ثٔيْ ٕ َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی ص ٔ ِٕ ٥س ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َََ ِ ٟسَّ َ َْ ِت ُط ابِ َُ ٥ت ُط
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو ُ َ
اَ ََ ٧ح َسا ٕ
ک ُؼ ّهی
ت َوذََ ٔ ٜ
ْ بٔطٔ ث ُ ََّ َٔ ٢اََ ِ ٣علَّی ثَ ََ ١
َِاـ َُٔ ١ة ب ٔ َث ِوبٔطٔ َِ َ١َّ ٝا اٌِ َت َس َ ٞأَ َخ َذ ُظ َِا َِ ٜت َح َ
اوبرکبیاوبااسہم،فدیلنبریثک،دیعسنبایبدنہ،اؾاہینےسرفاتیےہہکدفرسیدنسےسےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیک
یٹیب افہمط ےن لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےک  ےئ ڑپکے ےک اسھت رپدہ ایک بج لپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس لسغ رک ےکچ وت لپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنا کڑپکاٹیپلرکامنزاچتشیکلھٹرںیتعکاداںیک۔
رافی  :اوبرکبیاوبااسہم،فدیلنبریثک،دیعسنبایبدنہ،اؾاہین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لسغرکےنفاالڑپکےفریغہےکاسھترپدہرکے۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 765

٠وسي ٔاری ،زائسہ ،او١ضَ ،ا ٢ٜب ٦ابی جىسَ ،کیِ ،اب ٦وباس ،حَّضت ٠ي١و٤ہ رِضي اهَّلل
راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہيٰ ،٢

تىا ٰلی و٥ہا

وسي ا َِٕ ٜارٔ ُِ َح َّسثَ َ٥ا َزائ َٔسةُ َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ََِ ٦ا ٢ٔ ٔ ٜبِ ٔ ٦أَبٔی ا َِ ٜح ِى ٔس َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ا َِ ٜح ِ٥مَ ل ٔ ُّی أَ ِخبَََْ٤ا َُ ٠
س َو ِِ ٠َ ٦ي ُ١وَ َ ٤ة َٔاَِ ٜت َو َؼ ِى ُت ٔ ٥َّ ٜٝٔي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّّ ٠َ ٢َ ٝ
اِ َو َََّ َ ِْتُ ُط َِاٌِ َت َس َٞ
َکیِِٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َُ
ااحسؼ نب اربامیہ ،ومٰیس اقری ،زادئہ ،اشمع،اسمل نب ایب دعج ،رکبی ،انب ابعس ،رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی
ےہہکفہرفامیتںیہکںیمےنیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےک ےئلسغاکاپینراھکافرںیمےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےک
 ےئرپدہڈاالرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنلسغرفامای۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ومٰیساقری،زادئہ،اشمع،اسملنبایبدعج،رکبی،انبابعس،رضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یراگمہیکرطػدےنھکییکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
یراگمہیکرطػدےنھکییکرحتمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 766

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زیس ب ٦حباب ،ؼحاک ب ٦وث١ا ،٧زیس ب ٦اَ ،٢ٝوبساٜزح ٦١ب ٦ابوَىيس خسری

اب َو َِّ ٦
أَ ٧ا َ ٟأَ ِخب َ َْن ٔی َزیِ ُس بِ ُ ٦أَ ََِ ٢ََ ٝو َِ ٦و ِب ٔس
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َزیِ ُس بِ ُ ٦ا ُِ ٜح َب ٔ
اٜؽحَّا ٔک بِ ٔ ٦وُ ِث ََ ١
 ٞإلٔ َی َو ِو َرة ٔ اَّ ٜز ُج َٔ ٞو َِل
اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َِ ٟلَ َی ُِ ٥مزُ اَّ ٜز ُج ُ
 ٞإلٔ َی اَّ ٜز ُج ٔ ٞفٔی ثَو ٕب َواح ٔ ٕس َو َِل ُت ِّ ٔضي ا ِِ ١ٜزأَةُ إلٔ َی ا ِِ ١ٜزأَة ٔفٔی َّ
اٜث ِو ٔب ا َِ ٜواحٔسٔ
ا ِِ ١َ ٜزأَةُ إلٔ َی َو ِو َرة ٔا ِ١َ ٜزِأَة ٔ َو َِل ُي ِّ ٔضي اَّ ٜز ُج ُ
ِ
َ
َ

اوبرکبنب ایب ہبیش،زدینب ةحب،احضکنبامثعؿ،زدینب املس،دبعارلنمحنباوبدیعس دخریےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکرمددفرسےرمدیکیراگمہیکرطػہندےھکیافرہنوعرتدفرسیوعرتیکیراگمہیکرطػدےھکی

افرہنرمدرمدےکاسھتا کڑپکےںیمےٹیلافرہنوعرتوعرتےکاسھتا کڑپکےںیمےٹیل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زدینبةحب،احضکنبامثعؿ،زدینباملس،دبعارلنمحنباوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
یراگمہیکرطػدےنھکییکرحتمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 767

راوی  :ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل٠ ،ح١س ب ٦راِي ،اب ٦ابی ِسیک ،ؼحاک ب ٦وث١ا ،٧حَّضت ؼحاک ب ٦وث١ا ٧رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُِ َسیِ ٕک أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
ا ٧ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
َح َّسثَٔ٥يطٔ َص ُ
اٜؽ َّحا ُک بِ ُُ ٦و ِث ََ ١

ُع َی ٔة ا ِِ ١َ ٜزأَة ٔ
َو َٔ َاِل َ٠ک َ َ
ُع َیةٔ اٜزَّ ُج َٔ ٞو ُ ِ
اَ ٧و ِو َرة ٔ ُ ِ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،دمحم نب راعف ،انب ایب دف ک ،احضک نب امثعؿ ،رضحت احضک نب امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک۔۔۔ینعمافروہفمؾفیہےہوجافرپفایلدحثیںیمےہاافلظاکریغتفدبتؽےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنبراعف،انبایبدف ک،احضکنبامثعؿ،رضحتاحضکنبامثعؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولختںیمےگننوہرکلسغرکےنےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
ولختںیمےگننوہرکلسغرکےنےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 768

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س

َّ
َّ
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
َسائ ٔي َٞ
یث َٔ ٥ِ ٠ضا َو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝکَاِ َ ٤ت بَُ٥و إ ٔ ِ َ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
وسي َوَِ ٝيطٔ َّ
وسي أَ ِ٧
اٜس ََلَ ٣ي ٍِ َت ٔس ُ
ُعا ّة یَ ُِ ٥مزُ َب ِى ُؽ ُض ِ ٢إلٔ َی ََ ِوأَة ٔ َب ِى ٕؾ َوک َ َ
َي ٍِ َت ٔسَ ُٝ
َ ٞو ِح َس ُظ َِ َٕاُٜوا َواهَّللٔ َ٠ا َی ُِ ٥َ ١ي َُ ٠
اَ ٠ُ ٧
وَ ُ ٧

وسي بٔإٔثِزٔظ ٔ
ََ ِ ٞو َؼ َي ثَ ِوبَطُ َول َی َح َحز ِٕ َ َّ
َي ٍِ َت ٔس ََ ٠َ ٞى َ٥ا إ ٔ َِّل أََّ٤طُ آ َز ُر َٔا َََ ِ ٟذ َص َِ ََّ ٠ز ّة َي ٍِ َت ٔس ُ
ََف ا َِ ٜح َحزُ ب ٔ َث ِوبٔطٔ َٔا ََ َِ ٟح َ١حَ َُ ٠
َّ
س َِ َٕ َا ٣ا َِ ٜح َحزُ َحًَّي ُ٤م َٔز
وسي ٔ ٦ِ ٠بَأ ِ ٕ
وسي َٔاُٜوا َواهَّللٔ َ٠ا ب ٔ َُ ١
َسائ ٔي َ ٞإلٔ َی ََ ِوأَة ٔ َُ ٠
َي ُٕو ُ ٟثَ ِوبٔی َح َحزُ ثَ ِوبٔی َح َحزُ َحًي َ٤مَ َز ِت بَُ٥و إ ٔ ِ َ
َ
وسي بٔا َِ ٜح َحز ٔ
ْض ُب َُ ٠
ْض ّبا َٔا َ ٟأَبُو ص َُزیِ َز َة َواهَّللٔ إُٔ َّ ٤ط بٔا َِ ٜح َحز َٔ َ ٤س ْب َٔ َّت ْة أَ ِو ََ ِب َى ْة َ ِ
إَِٔ ٜيطٔ َٔا ََِ ٟأ َخ َذ ثَ ِوبَ ُط ِ ََفّ َٖٔ بٔا َِ ٜح َحز ٔ َ ِ
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
رفامایینبارسالیئےگنن لسغرکےتافرا کدفرسےیکیراگمہوکدےتھکیافررضحتومٰیساغ ےللسغرکےتوتولوگںےناہکہکاہلل
یک مسق ومٰیس وک امہرے اسھت لسغ رکےن ےس رفےنک فایل رصػ  ہ زیچ ےہ ہک لپ وک رہاین یک امیبری ےہ ا ک رمہبت لپ لسغ
رکےن ےئگ لپ ےن اےنپ ڑپکے ااتر رک ا ک رھتپ رپ رےھک فہ رھتپ لپ ےک ڑپکے ےل رک اھبگ ڑھکا وہا افر ومٰیس اس ےک ےھچیپ
دفڑےافررفامےتاجےتےھتاےرھتپریمےڑپکےدےریمےڑپکےدے اہیںکتہکینبارسالیئےنومٰیسیکیراگمہوک
دھکی ایل افر اوہنں ےن اہک اہلل یک مسق ومٰیس ہیلع االسلؾ وک وت وکیئ امیبری ںیہن رھتپ ڑھکا وہایگ ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن اس وک داھکی اےنپ
ڑپکے  ےئ افر رھتپ وک امران یرفع رکدای رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی اہلل یک مسق اس رھتپ رپ ومٰیس ہیلع االسلؾ یک
رضبےسھچایاستاشنانتوموجدےھت۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتساپھچےنںیماایتحطرکےناکایبؿ...

ابب  :ضیحاکایبؿ
رتساپھچےنںیماایتحطرکےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 769

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي٠ ،٢ح١س ب ٦حات ٢ب٠ ٦ي١و٠ ،٧ح١س ب ٦بْک ،اب ٦جزیخ ،اَحاٗ ب٥٠ ٦عور٠ ،ح١س ب ٦راِي،
حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ا َِ ٜح ِ٥مَ ل ٔ ُّی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات ٔٔ ٢بِ ِٔ ٠َ ٦ي ُ١و َٕ ٧جٔ١ي ّىا َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦بَ ِْکٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ ح و

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜض َ١ا َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َ ٟابِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ
أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦زٔی َ٥ا ٕر أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َي ُٕوِلُ َ١َّ ٜا بَُ ٔ ٥ي ِت ا ِل َِ ٙى َب ُة َذ َص َِ أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ک ٔ ٦ِ ٠ا ِٔ ٜح َح َارة ٔ
َّاس ٔ ٥َّ ٜٝٔي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ِج َى ِ ٞإ ٔ َز َار َک َول َی َواتٕٔ ٔ َ
َّاس َی ََِ ُٕ ٥ل ٔ ٧ح ٔ َح َار ّة َِ َٕا َ ٟا َِ ٜىب ُ
َو ََ ََّ ٢َ ٝو َوب ْ
ؿ َوـ َ ََ ١ح ِت َو ِي َ٥ا ُظ إلٔ َی َّ
ِ ث ُ ََّ َٔ ٢إَ َِ ٣ا َ ٟإ ٔ َزارٔی إ ٔ َزارٔی َِصَ َّس َوَِ ٝيطٔ إ ٔ َز َار ُظ َٔا َ ٟابِ َُ ٦راِ ٕٔي فٔی
َِّ ََى ََّ َ ِ ٞ
اٜس َ١ا ٔ
َْخ إلٔ َی الِ َ ِر ٔ
ک
ک َو ََ ٢ِ ٜي ُٕ َِ ٞول َی َواتٕٔ ٔ َ
رٔ َوا َیتٔطٔ َول َی َر َٔبَتٔ َ

ااحسؼنباربامیہ،دمحمنباحمتنبومیمؿ،دمحمنبرکب،انبرججی،ااحسؼنبوصنمر،دمحمنبراعف،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنب
دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ہبعک ریمعت ایک ایگ وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رھتپااھٹرکالرےہےھتہکرضحتابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسوکاہکہکاانپدنبہتااتررکاےنپدنکےھ
رپرھتپےک ےچینرھکوللپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےنااسیایکوتےبوہشوہرکزنیم رپ رگڑپے افر لپیلصاہلل ہیلعفل ہفملس یک
لںیھکنلامسؿیکرطػپ ںیئگرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہےئافررفامایریمیازارریمیازاررھپلپیلصاہللہیلع
فل ہفملساکتہنبیڈابدنھدایایگانبراعفیکرفاتیںیمرگدؿرپدنبہترےنھکاکذرکےہدنکےھرپںیہن۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب احمت نب ومیمؿ ،دمحم نب رکب ،انب رججی ،ااحسؼ نب وصنمر ،دمحم نب راعف ،رضحت اجرب نب دبعاہلل
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
رتساپھچےنںیماایتحطرکےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 770

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،روح ب ٦وبازہ ،زَکیا ب ٦اَحٖ ،و١زو ب ٦زی٥ار ،جابز ب ٦وبساهَّلل

َکیَّا ُِ بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ َح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ ُ ٦زٔی َ٥ارٕ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َجاب ٔ َز بِ َ٦
ِح ٕب َح َّسث َ َ٥ا َر ِو ُح بِ ُُ ٦و َبا َز َة َح َّسث َ َ٥ا َز َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّاس
اَ ٧ی ُِ ُٕ ٥
َو ِب ٔس اهَّللٔ یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
َ ٠َ ٞى ُض ِ ٢ا ِٔ ٜح َح َار َة ِ َٙ ِٝ ٔ ٜى َب ٔة َو َوَِ ٝيطٔ إ ٔ َز ُار ُظ َِ َٕا َُ َٜ ٟط ا َِ ٜىب ُ

و ٧ا ِٔ ٜح َح َارة ٔ َٔا ََ َِ ٟح َُّ ٝط َِ َح َى َُ ٝط َول َی َٔٙ٥ِ ٠بٔطٔ ِ ََس َٕ َق َٔ ٍِ ٠ص ًّيا
َو ُُّ ١ط یَا ابِ َ ٦أَخٔی َِ ٜو َح ََِ ٝٝت إ ٔ َز َار َک َِ َح َى َِ ٝتطُ َول َی َٔٙ٥ِ ٠ب ٔ َ
ک زُ َ
ُع َیاّ٤ا
َوَِ ٝيطٔ َٔا َ١ََ ِ ٟا ُرئ َٔی َب ِى َس ذََ ٔ ٜ
ک ا َِ ٜي ِوِ ُ ٔ ٣

زریہنبرحب،رفحنبابعدہ،زرکای نبااحسؼ،رمعفنبدانیر،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکریمعتہبعکںیمیبنرکمییلصاہللہیلع
فل ہ فملس ولوگں ےک اسھت رھتپ ال رےہ ےھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دنبہت ابدناھ وہا اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک
ت
لپ ےکاچچابعسریضاہلل اعتٰیلہنعےن اہکاے یھیجے اےنپازارااتررک اےنپدنکوھں رپرھکولرھتپ ےکےچیناجرب ےتہکںی ہکلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےناسوکاےنپدنکےھرپراھکوتشغاھکرکرگڑپےاسےکدعبلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکربہنہاحتل
ںیمںیہنداھکیایگ۔
رافی  :زریہنبرحب،رفحنبابعدہ،زرکاینباقحس،رمعفنبدانیر،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
رتساپھچےنںیماایتحطرکےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 771

راوی َ :ىيس ب ٦یحٌي ا٠وی ،وث١ا ٧ب ٦حٙي ٢ب ٦وباز ب ٦ح٥يْ انعاری ،ا٠ا٠ہ بَ ٦ہ ٞب ٦ح٥يْ٠ ،سور بْ٠ ٦خ٠ہ

َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُ ٦یَ ِحٌَي الِ ُ َ٠و ٔ ُّی َح َّسثَىٔي أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ َُ ٦حٔٔ ٙي ٢بِ َٔ ٦وبَّاز ٔبِ ٔ ٦حُ َِ ٥ي ْٕ الِ َ ِن َعار ُّٔی أَ ِخب َ َْن ٔی أَبُو أ ُ َ٠ا ََ ٠ة

يْ َٔا ََِ ٟاَ ِ ٤ح َّ ٞإ ٔ َزارٔی
ْخ ََ ٠ة َٔا َ ٟأَٔ َِبُِ ٝت ب ٔ َح َحز ٕأَ ِحُ ُٝٔ١ط َثٕ ٔ ٕ
يَ ٞو َول َ َّی إ ٔ َز ْار َخ ّٔ ْ
بِ ُِ ََ ٦ض ٔ ٞبِ ُٔ ٦ح َِ ٥ي ْٕ َو ِ ٦ا ِِ ٔ١ٜس َورٔ بِ َٔ ِ ٠َ ٦
ک
َو َ٠ع ٔ َی ا َِ ٜح َحزُ  ٢َِ ٜأَ َِ َت ٔف ِي أَ ِ ٧أَ َؼ َى ُط َحًَّي بَ َُ ٍِ ٝت بٔطٔ إلٔ َی َِ ٠و ٔؼ ٔىطٔ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٢َ ٝار ٔج ِي إلٔ َی ثَ ِوب ٔ َ
ُعا ّة
َِد ُِذ ُظ َو َِل َت ُِ ١صوا ُ َ
دیعسنبییحیاومی،امثعؿنبمیکحنبابعدنبفینحااصنری،اامہمنبلہسنبفینح،وسمرنبرخمہمےسرفاتیےہہکںیما ک
اھبری رھتپ ااھٹےئ لراہ اھت افر یکلہ ازار ےن وہےئ اھت فہ لھک یئگ ریمے اپس رھتپ اھت ںیم اس وک رےنھک یک اطتق ںیہن راتھک اھت اہیں
کتہکںیماسیکہگجرپاچنہپوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایاےنپڑپکےیکرطػفاسپولٹاجافراانپڑپکاےل
ےلافرےگننتمالچرکف۔
رافی  :دیعسنبییحیاومی،امثعؿنبمیکحنبابعدنبفینحااصنری،اامہمنبلہسنبفینح،وسمرنبرخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشیپبےکفتقرپدہرکےناکایبؿ...
ابب  :ضیحاکایبؿ
اشیپبےکفتقرپدہرکےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 772

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،وبساهَّلل ب٠ ٦ح١س ب ٦اَ١اء ؼبعی٠ ،ہسی ب٠ ٦ي١و٠ ،٧ح١س ب ٦وبساهَّلل ب ٦ابی يىٕوب ،حس٦
بَ ٦ىس ٠ولی حس ٦ب ٦ولی ،وبساهَّلل ب ٦جىَف

اٜؽ َبع ٔ ُّی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ضس ٌّٔی َوص َُو ابِ ُِ ٠َ ٦ي ُ١و َٕ ٧ح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س
َفو َر َو َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦أَ َِ َ١ا َِ ُّ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦

َف َٔا َ ٟأَ ِر َز َِىٔي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
وب َو ِ ٦ا َِ ٜح َس ٔ ٦بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َِ ٠ول َی ا َِ ٜح َس ٔ ٦بِ َٔ ٦ول ٔ ٕٓی َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َي ِى ُٕ َ
ا ٧أَ َح َِّ َ٠ا ا َِ َتَّ َ َْ بٔطٔ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َات َی ِوَ ٕ ٣خ َِّ ٝطُ َِأ َ َ َّ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝذ َ
س َوک َ َ
َس إلٔ َ َّی َحسٔی ّثا َِل أ ُ َح ِّس ُث بٔطٔ أَ َح ّسا ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ ٜ ٢َ ٝحا َجتٔطٔ َص َس ْٓ أَ ِو َحائ ُٔض ِ َ ٤د َٕٔ ٞا َ ٟابِ ُ ٦أَ َِ َ١ا َِ فٔی َحسٔیثٔطٔ َي ِىىٔي َحائ َٔق ِ َ ٤د ٕٞ
ابیشؿ نب رففخ ،دبعاہلل نب دمحم نب اامسء یعبض ،دہمی نب ومیمؿ ،دمحم نب دبعاہلل نب ایب وقعیب ،نسح نب دعس ومیل نسح نب یلع،
دبعاہللنبرفعجےسرفاتیےہہکا کرم ہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنےھجماےنپےھچیپوساریرپوساررکایلرھپریمے
اکؿںیما کرازیکایسیابتایبؿرفامیئوجںیمولوگںںیمےسیسکوکہناتبؤںاگافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکوجرپدہبسےس
زایدہ دنساھتفہہلیٹایوجھکرےکابغاکاھت۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،دبعاہللنبدمحمنباامسءیعبض،دہمینبومیمؿ،دمحمنبدبعاہللنبایبوقعیب،نسحنبدعسومیلنسحنب
یلع،دبعاہللنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امجعےسافالئاالسؾںیملسغفابجہنوہاتاھتاہیںکتہکینمہنےلکناسمکحےکنم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
امجعےسافالئاالسؾںیملسغفابجہنوہاتاھتاہیںکتہکینمہنےلکناسمکحےکوسنمخوہےنافرامجعےسلسغفابجوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 773

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ ،اب ٦ححز ،یحٌي ب ٦یحٌي ،اَ١ىي ،ٞاب ٦جىَفَ ،شیک ب١٤ ٦يْ ،وبساٜزح٦١
ب ٦ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ٞ
وَ ٧ح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
ِخ َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة َوابِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َٔا ََ ٟی ِحٌ َي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ ُ
َش ٕ
ِخ ِج ُت ََ ٠ي َر َُو ٟٔ
َوص َُو ابِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َو ِٔ َ ٦
یک َي ِىىٔي ابِ َ ٦أَبٔی ٔ١َ٤ز ٕ َو َِ ٦و ِبسٔ اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََ َ ٟ

ْ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِو َٔ ٣اِلث ِ َ٥ي ِ ٔن إلٔ َی ٔ َُبا َِ َحًَّي إٔذَا ُ٘ َّ٥ا فٔی بَىٔي ََاَ ٢ٕ ٔ ٜو َٔ َ

َْخ َد َی ُح ُّز إ ٔ َز َار ُظ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِو َح ِ٥َ ٝا اَّ ٜز ُج ََٕ َِ ٞا َ ٟؤت ِ َبا ُ ٧یَا َر َُو َٟ
بَ ٔ
اب ؤت ِ َب َ
ََّص َر بٔطٔ ِ َ َ
اَ َ ِ ٧
ِ
َ ٞو ِ ٦ا َِ ٠زأَتٔطٔ َو ٢َِ ٜیُ ِ٠َ ٦ٔ ١اذَا َوَِ ٝيطٔ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔ١َ َّ ٤ا ا ِ١َ ٜا ُِ ٔ ٦ِ ٠ا ِ١َ ٜا ٔ
اهَّللٔ أَ َرأَیِ َت اَّ ٜز ُج َ ٞي ُِى َح ُ
ییحینبییحی،ییحینب اویب ،ہبیتق،انب رجح،ییحی نبییحی،اامسلیع،انبرفعج،یر کنبریمن،دبعارلنمح نباوبدیعس دخریریضاہلل
اعتٰیلہنعےسرمفیےہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتوسومارےکدؿابقیکرطػالکناہیںکتہکمہینباسمل
ےک ہلحم ںیم ےچنہپ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رضحت ابتعؿ نب امکل ےک درفازے رپ رہھٹ ےئگ افر اس وک لفاز دی وت فہ اانپ
دنبہت اتٹیسھگ وہا الکنلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای مہ ےنلدیم وک دلجی ںیمڈاال ابتعؿ ےن رعض ایک ای روسؽ اہللیلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس صخش ےک ابرے ںیم ایک رفامےت ںی ہک وج اینپ ویبی ےس دلجی اپ  وہ اجےئ افر ینم ہن
ےلکناسےک ےئایکمکحےہوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاپیناپینےسفابجوہاتےہ۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،ییحی نب اویب ،ہبیتق ،انب رجح ،ییحی نب ییحی ،الیعمس ،انب رفعج ،یر ک نب ریمن ،دبعارلنمح نب اوبدیعس دخری
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
امجعےسافالئاالسؾںیملسغفابجہنوہاتاھتاہیںکتہکینمہنےلکناسمکحےکوسنمخوہےنافرامجعےسلسغفابجوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 774

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوَىيس خسری

اب َح َّسثَ ُط أَ َّ ٧أَبَا َََ ١ََ ٝة بِ َ٦
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَ َ٥ا صَ ُ
ِ
َو ِب ٔس اٜزَّ ِح ََ ٦ٔ ١ح َّسثَ ُط َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ُِ ٜد ِسر ِّٔی َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََّ٤طُ َٔا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا ا ِ١َ ٜا ُِ ٔ ٦ِ ٠ا ِ١َ ٜا ٔ
اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاپیناپینےسفابجوہاتےہ۔

رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
امجعےسافالئاالسؾںیملسغفابجہنوہاتاھتاہیںکتہکینمہنےلکناسمکحےکوسنمخوہےنافرامجعےسلسغفابجوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 775

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ و٥بْی٠ ،ىت١ز ،ابووَلء ب ٦شديْ ،رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ بِ ُِّ ٦
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ ا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا ا ِِ ١ُ ٜى َتٔ١زُ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسث َ َ٥ا أَبُو ا َِ ٜى ََل ٔ
اٜص ِّديْ ٔ َٔا َ ٟک َ َ
َّ
َّ
ُقآ َُ ٧ب ِى ُؽطُ َب ِى ّؽا
َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝی َِ ٥س ُذ َحسٔی ُثطُ َب ِى ُؽطُ َب ِى ّؽا َ٘ َ١ا َی َِ ٥س ُذ ا ِِ ُ ٜ

دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی ،رمتعم ،اوبالعء نب ریخش ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ ضعب
ااحدثیوکدفرسیااحدثیےسوسنمخرفامےتےسیجرقلؿیکلایتدفرسیلایتےک ےئانخسوہیتںی۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذربنعی،رمتعم،اوبالعءنبریخش،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
امجعےسافالئاالسؾںیملسغفابجہنوہاتاھتاہیںکتہکینمہنےلکناسمکحےکوسنمخوہےنافرامجعےسلسغفابجوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 776

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٥ٌ ،سر ،شىبہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ح ،٢ٙذ٘وا ،٧ابوَىيس
خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا ٌُ َِ ٥س ْر َو ُِ ٦ش ِى َب َة ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٧و ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٠َ ٢َ ٝز َول َی َر ُج ٕٞ
َج ِى َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙو ِ ٦ذ َِ٘ َو َ
َ
ْط َِ َٕا َََ ٜ ٟى َّ٥َ ٝا أَ ِو َح ِ٥َ ٝا َک َٔا ََ ٟن َى ِ ٢یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ ٟإٔذَا أ ُ ِوحَِٔ ٝت أَ ِو
ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِن َعارٔ َِأ ِر ََ َ ٞإَِٔ ٜيطٔ ِ َ َ
َْخ َد َو َرأِ َُطُ َي ِٕ ُ ُ
ک ا ُِ ٜو ُؼو ُِ و َٔا َ ٟابِ َُ ٦ب َّصا ٕر إٔذَا أ ُ ِوحَِٔ ٝت أَ ِو أ ُ ِٔ ٔح ِف َت
ک َو َوَِ ٝي َ
أَ ِٔ َح ِف َت ِ َََل ٌ ُِس ََ ٞوَِ ٝي َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ،ہبعش  ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،مکح ،ذوکاؿ ،اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسا کااصنریےکرھگےکاپسےسسگرےوتاسوکولباایفہاساحؽںیمےلکنہکاس
ےکرسےساپینکپٹراہاھتوتلپیلصاہلل ہیلعفل ہفملسےنرفامایاشدیمہےنےھجتدلجیںیمڈاالاسےناہکیجاہںایروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج وت دلجی رکے ای ھجت وک ااسمک وہ وت ھجت رپ لسغ فابج ںیہن وہات
رصػفوضالزؾوہاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،مکح،ذوکاؿ،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
امجعےسافالئاالسؾںیملسغفابجہنوہاتاھتاہیںکتہکینمہنےلکناسمکحےکوسنمخوہےنافرامجعےسلسغفابجوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 777

راوی  :ابوربيي زہزانی ،ح١از ،ہصا ٣بُ ٦عوہ ،ابوَکیِ٠ ،ح١س ،وَلء ،ابو٠ىاویہ ،ہصا ،٣ایوب ،حَّضت ابی ب٘ ٦ىِ رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ َو َّ
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
اُِ ّٜٝن َٜطُ
ُع َو َة ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ُا ٣بِ ُِ ُ ٦
وب َو ِ ٦أُب َ ِّی بِ ِٔ َ٘ ٦ىِٕ َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َح َّسث َ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی أَ ُّی َ
٠َ ٞا أَ َظابَ ُط ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١َ ٜزأَة ٔث ُ ََّ ٢ی َت َو َّؼأ ُ َو ُي َعل ِّی
َٕ َِ ٞا ََ ٟي ٍِ ٔس ُ
يِ ٔ ٦ِ ٠ا ِ١َ ٜزِأَة ٔث ُ َّ ٢یُٔ ِٙس ُ
َو ِ ٦اَّ ٜز ُج ٔ ٞي ُٔع ُ

اوبرعیب زرہاین ،امحد ،اشہ ؾ نب رعفہ ،اوبرکبی ،دمحم ،العء ،اوباعمف ہ ،اشہؾ ،اویب ،رضحت ایب نب  بع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےساسصخشےکابرےںیموساؽایکوجوعرتےستبحصرکےافرریغب
ازناؽدحیلعہوہاجےئوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایوجوعرتےساسوکپ اجےئاسوکدوھدےرھپفوضرکےافرامنز
ادارکے۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،امحد،اشہؾنبرعفہ،اوبرکبی،دمحم،العء،اوباعمف ہ،اشہؾ،اویب،رضحتایبنب بعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
امجعےسافالئاالسؾںیملسغفابجہنوہاتاھتاہیںکتہکینمہنےلکناسمکحےکوسنمخوہےنافرامجعےسلسغفابجوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 778

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ہصا ٣بُ ٦عوہ ،ابوایوب ،ابی ب٘ ٦ىِ

َّ
ُع َو َة َح َّسثَىٔي أَبٔی َو ِ ٦ا ِ١َ ٜل ٔ ِّی َو ِ ٦ا ِ١َ ٜل ٔ ِّی
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىي َح َّسثَ َ٥ا ََ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦ص ٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦
وب َو ِ ٦أُب َ ِّی بِ ِٔ َ٘ ٦ىِٕ َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََّ٤طُ َٔا َ ٟفٔی اَّ ٜز ُج َٔ ٞیأتِ ٔی
َي ِىىٔي بٔ َٕ ِؤٜطٔ ا ِ١َ ٜل ٔ ِّی َو ِ ٦ا ِ١َ ٜل ٔ ِّی أَبُو أَ ُّی َ
 ٞذ َََک ُظ وی َتو َّؼأ ُ
أَصِ َُ ٝط ث ُ َِّ ٢لَ یُ ِ٥ز ٔ َُٔ ٟا ََ ٟي ٍِ ٔس ُ َ َ َ َ
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش ،اشہؾنبرعفہ،اوباویب،ایبنب بعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناس
صخشےکابرےںیمرفامایوجاینپا ہیلےسمہرتسبوہافرازناؽہنوہاہکفہاےنپل ہانتلسوکدوھےئافرفوضہنرکے۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اشہؾنبرعفہ،اوباویب،ایبنب بع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ

امجعےسافالئاالسؾںیملسغفابجہنوہاتاھتاہیںکتہکینمہنےلکناسمکحےکوسنمخوہےنافرامجعےسلسغفابجوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 779

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜع١س ،وبساٜوارث ب ٦وبساٜع١س ،حسين ب ٦ذ٘وا ،٧یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ،
ابوَ١ٝہ ،وفا ب ٦يسار ،زیس ب ٦خاٜس جہىي

ِح ٕب َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜعَّ َٔ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜوار ٔٔث ح و َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوار ٔٔث بِ َُ ٦و ِب ٔس
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
اٜعَّ َٔ ١س َو َّ
اَ ٧و َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َََ ١ََ ٝة أَ ََّ ٧و َفا َِ بِ َ٦
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ج ِّسی َو ِ ٦ا ُِ ٜح َسي ِ ٔن بِ ٔ ٦ذ َِ٘ َو َ
 ٞا َِ ٠زأَ َت ُط َو٢َِ ٜ
أَ ٧ا َُِ ُٝٔ ٟت أَ َرأَیِ َت إٔذَا َجا ََ ٠ي اَّ ٜز ُج ُ
ا ٧بِ ََ ٦و َّّ َ
َي َسارٕ أَ ِخب َ َْ ُظ أَ ََّ ٧زیِ َس بِ ََ ٦خإ ٔ ٜس ا ُِ ٜح َضىٔ َّي أَ ِخب َ َْ ُظ أََّ٤طُ ََأ َ َ ٟوُ ِث ََ ١
ََک ُظ َٔا َ ٟوُ ِث َ١ا ُِ ٔ١ََ ٧ى ُتطُ َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
یُ َِٔ ٦ٔ ١ا َ ٟوُ ِث َ١ا ُ ٧یَ َت َو َّؼأ ُ َ٘ َ١ا یَ َت َو َّؼأ ُٜٝٔعَّ ََلة ٔ َو َي ٍِ ٔس ُ
ٞذ َ َ
زریہنبرحب،دبعنبدیمح،دبعادمصل،دبعاولارثنبدبعادمصل،نیسحنبذوکاؿ،ییحینبایبریثک،اوبہملس،اطعنباسیر،زدینب
اخدلینہجےسرفاتیےہہکاوہنںےن رضحتامثعؿنبافعؿریضاہللاعتٰیلہنعےسوساؽایکہکلپاکاسلدیمےکابرےںیم
ایک مکح ےہ سج ےن اینپ ویبی ےس امجع ایک افر ازناؽ ہن وہا رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک فہ امنز ےک فوض یک رطح
فوضرکےافرل ہانتلسوکدوھےلامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایںیمےن ہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسانسےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعنبدیمح،دبعادمصل،دبعاولارثنبدبعادمصل،نیسحنبذوکاؿ،ییحینبایبریثک،اوبہملس،اطعنباسیر،
زدینباخدلینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
امجعےسافالئاالسؾںیملسغفابجہنوہاتاھتاہیںکتہکینمہنےلکناسمکحےکوسنمخوہےنافرامجعےسلسغفابجوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 780

راوی  :وبساٜوارث ب ٦وبساٜع١س ،حسين ،یحٌي ،ابوَ١ٝہُ ،عوہ ،ب ٦زبيْ ،ابوایوب رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ُع َو َة بِ َ٦
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوار ٔٔث بِ َُ ٦و ِب ٔس اٜعَّ َٔ ١س َح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ج ِّسی َو ِ ٦ا ُِ ٜح َسي ِ ٔن َٔا َ ٟیَ ِحٌَي َوأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َََ ١ََ ٝة أَ َِّ ُ ٧
ک َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
وب أَ ِخب َ َْ ُظ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي ذََ ٔ ٜ
اٜزُّبَي ِْ ٔأَ ِخب َ َْ ُظ أَ َّ ٧أَبَا أَ ُّی َ
دبعاولارث نب دبعادمصل ،نیسح ،ییحی ،اوبہملس ،رعفہ ،نب زریب ،اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یھب
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسیہیانسےہ۔
رافی  :دبعاولارثنبدبعادمصل،نیسح،ییحی،اوبہملس،رعفہ،نبزریب،اوباویبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصػینمےسلسغےکخسنافراتخنینےکلماجےنےسلسغفابجوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
رصػینمےسلسغےکخسنافراتخنینےکلماجےنےسلسغفابجوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 781

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،ابوٌسا٠ ٧س١عی٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ىاذ ب ٦ہصأ ،٣تازہْ٠ ،ط ،حس ،٦ابوراِي،
حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١ع ٔ ُّی ح و َح َّسث َ َ٥اظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ إ ٣
ِح ٕب َوأَبُو ٌ ََّس َ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

ْط َو ِ ٦ا َِ ٜح َس َٔ ٦و ِ ٦أَبٔی َراِ ٕٔي َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّٔ َ ٤ ٧ي َّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا
َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو َْ َ ٠
َ ٞوفٔی َحسٔیثٔ ََْ ٠طٕ َوإ ٔ ِ ٢َِ ٜ ٧یُ ِ٥ز ٔ َِٔ ٟا َُ ٟز َصي ِ ْْ ٔ ٦ِ ٠بَ ِئ٥ض ٔ ِ ٢بَي ِ َن
َجََ ٝس بَي ِ َن ُش َىب ٔ َضا الِ َ ِربَ ٔي ث ُ ََّ ٢ج َض َس َصا َِ َٕ ِس َو َج َِ َوَِ ٝيطٔ ا ِِ ٍُ ٜس ُ
أَ ِش ُىب ٔ َضا الِ َ ِربَ ٔي
مش
مع
زریہنبرحب،اوباسغؿ ی،دمحمنبینثم،انباشبر،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،رطم،نسح،اوبراعف،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

ےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایبجلدیموعرتیکاچراشوخںرپھٹیبایگافروکششیکینعیامجعایکوت
قیقحتاسرپلسغفابجےہوخاہازناؽہنوہ۔
مش
مع
رافی  :زریہنبرحب،اوباسغؿ ی،دمحمنبینثم،انباشبر،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،رطم،نسح،اوبراعف،رضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
رصػینمےسلسغےکخسنافراتخنینےکلماجےنےسلسغفابجوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 782

راوی ٠ :ح١س ب ٦و١زو ب ٦وباز ب ٦جبٝہ٠ ،ح١س ب ٦ابی وسی٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،وہِ ب ٦جزیز ،شىبہ ،حَّضت ٔتازہ رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦وبَّاز ٔبِ َٔ ٦ج َب ََ ٝة َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ٔی ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَىٔي َوص ُِِ بِ ُ٦
َجزٔیز ٕ ٔ َلَکص َُ١ا َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو َِ َٔ ٦تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط ٌَي ِ َْ أَ َّ ٧فٔی َحسٔیثٔ ُش ِى َب َة ث ُ َّ ٢ا ِج َت َض َس َوَ ٢َِ ٜي ُٕ َِ ٞوإ ٔ ِ ٢َِ ٜ ٧یُ ِ٥ز ٔ ِٟ
دمحمنبرمعفنبابعدنبہلبج ،دمحمنبایبدعی،دمحمنبینثم،فبہنبرجری،ہبعش،رضحت اتقدہریضاہللاعتٰیلہنعےس ہرفاتیایس
رطحرمفیےہدحثیہبعشریضاہللاعتٰیلہنعںیمازناؽاکذرکںیہن۔
رافی  :دمحمنبرمعفنبابعدنبہلبج،دمحمنبایبدعی،دمحمنبینثم،فبہنبرجری،ہبعش،رضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ

رصػینمےسلسغےکخسنافراتخنینےکلماجےنےسلسغفابجوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 783

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل انعاری ،ہصا ٣ب ٦حسا ،٧ح١يس ب ٦ہَل ،ٟابوبززہ ،ابو٠وسي اشىزی،
وبساِلولی ،ہصا ،٣ح١يس ب ٦ہَل ،ٟحَّضت ابو٠وسي اشىزی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧ح َّسثَ َ٥ا حُ َِ ١ي ُس بِ ُ ٦ص ََٔل َٕ ٟو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦و ِٔبسٔ اهَّللٔ الِ َ ِن َعار ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا صٔصَ ُا ٣بِ َُ ٦ح َّس َ
وسي الِ َ ِش َىز ٔ ِّی ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس الِ َ ِول َی َو َص َذا َحسٔی ُث ُط َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و ِ٦
أَبٔی ب ُ ِز َز َة َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠

یَ ٦والِ َ ِن َعارٔ
ک َرص ِْق ٔ ٦ِ ٠ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔ َ
َْ فٔی ذََ ٔ ٜ
ُح َِ ١ي ٔس بِ ٔ ٦ص ََٔل َٕٔ ٟا ََ ٟو َِل أَ ِوُ ١َُ ٝط إ ٔ َِّل َو ِ ٦أَبٔی ب ُ ِز َز َة َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠
وسي َٔا َ ٟا ِخ َتَ ٝ
 ٞإ ٔ َِّل َّٔ ٦ِ ٠
َٔ ٞا َٟ
اٜسِ ِٖٔ أَ ِو ٔ ٦ِ ٠ا ِ١َ ٜا ٔ
و ٧بَ ِ ٞإٔذَا َخاََ ٜق َِ َٕ ِس َو َج َِ ا ِِ ٍُ ٜس ُ
وَِ ٧ل یَحٔ ُِ ا ِِ ٍُ ٜس ُ
ِ َو َٔا َ ٟا َِ ١ُ ٜضا ٔجزُ َ
َِ َٕا َ ٟالِ َ ِن َعار ُّٔی َ
ک َِ ُٕ ُِ ١ت َِا َِ َتأِذَُ ِ ٤ت َول َی َوائٔصَ َة َِأُذ ٔ َ ٧لٔی َِ ُُِٕ ٝت ََ ٜضا َیا أ ُ َّ٠ا ِظ أَ ِو یَا أُ َّ٣ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن إنِّٔی
وسي َِأََ٤ا أَ ِشّٔي ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙذََ ٔ ٜ
َٔا َ ٟأَبُو َُ ٠
أُرٔی ُس أَ ِ ٧أَ َِأََٔ ٜک َو َِ ٦ش ِي ٕئ َوإنِّٔی أَ َِ َت ِحي ٔ ٔ
ک
ک َّأًٜي َوََ ٜس ِت َ
يک َِ َٕاَِ ٜت ِلَ َت ِس َت ِحٌٔي أَ َِ ٧ت ِسأ َ َٜىٔي َو َّ١ا ُ٘ َِ ٥ت ََائ َّٔل َو ِ٥طُ أ ُ ََّ ٠

ک ُُِٔ ٝت ِ ََ١ا یُو ٔج ُِ ا ِِ ٍُ ٜس ََٔ ٞاَِ ٜت َول َی ا َِ ٜدبٔيْ ٔ ََ َٕ ِف َت َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َجََ ٝس بَي ِ َن
َِإٔ١َ َّ ٤ا أََ٤ا أ ُ َُّ ٠
ٞ
اِ َٕ َِ ٧س َو َج َِ ا ِِ ٍُ ٜس ُ
ُش َىب ٔ َضا الِ َ ِربَ ٔي َو ََّ ٠س ا ِٜد ٔ َتا ُ ٧ا ِٜد ٔ َت َ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب دبعاہلل ااصنری ،اشہؾ نب اسحؿ ،دیمح نب الہؽ ،اوبربدہ ،اوبومیس ارعشی ،دبعاالیلع ،اشہؾ ،دیمح نب الہؽ،
رضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاہمرجنیفااصنریکامجتعاکاسابرےںیماالتخػوہاااصنراحصہب
ےناہکےنکپٹایاپینےکالعفہلسغفابجںیہنوہاتافراہمرجنیاحصہبریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکوضعنیےکےنلمےسلسغفابج
وہ اجات ےہ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ںیم اہمتری اس اعمہلم ںیم یلست ایھب رکفا داتی وہں ںیم ڑھکا وہا رضحت
اعدص  یک دختم ںیم احرض وہ رک ااجزت بلط یک ےھجم ااجزت دی یئگ وت ںیم ےن اہک اے ریمی امں ای ومنینم یک امں ںیم لپ ےس
ا ک ابت وپانھچ اچاتہ وہں نکیل ےھجم لپ ےس یرؾلیت ےہ وت لپ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای وت ھجم ےس اس ابت ےک وپےنھچ ںیم
یرؾہنرکوجوتاینپیقیقحفادلہےسوپےنھچفاالےہسجےکٹیپےسوتدیپاوہاےہںیمیھبوتریتیامںوہںیمےنرعضایکلسغوک
فابجرکےنفایلایکزیچےہوتلپریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفامایوتےن ہہلئسموپری ربرےنھکفایلےسوپاھچےہ روسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایبجلدیماچراشوخںےکدرایمؿھٹیباجےئافردفونںیراگمںیلماجںیئوتقیقحتلسغفابجوہایگ۔

رافی  :دمحم نب ینثم ،دمحم نب دبعاہلل ااصنری ،اشہؾ نب اسحؿ ،دیمح نب الہؽ ،اوبربدہ ،اوبومیس ارعشی ،دبعاالیلع ،اشہؾ ،دیمح نب
الہؽ،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
رصػینمےسلسغےکخسنافراتخنینےکلماجےنےسلسغفابجوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 784

راوی  :ہارو ٧ب٠ ٦ىزوٓ ،ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،وياؿ ب ٦وبساهَّلل ،ابوزبيْ ،جابز ب ٦وبساهَّلل ،ا ٣کٝثو،٣
حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ارو ُ ٧بِ ُِ ٠َ ٦ىزُ ٕ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی و َٔي ُ
اؿ بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ
وٓ َو َص ُ
َح َّسثَ َ٥ا َص ُ
َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أ ُ ِّ ٣ک ُ ُِ ٝثوَ ٕ ٣و َِ ٦وائٔصَ َة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َِ ٜت إ ٔ ََّ ٧ر ُج َّل ََأ َ ََ ٟر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َ ٞو َوائٔصَ ُة َجاَ ٔ ٜس ْة َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َ ٞص َِ ٞوَِ ٝيض ٔ َ١ا ا ِِ ٍُ ٜس ُ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ِ ٦اَّ ٜز ُج ٔ ٞیُ َحا ُٔ ٠ي أَصِ َُ ٝط ث ُ َّ ٢یُٔ ِٙس ُ

ٞ
 ٞذََ ٔ ٜ
ک أََ٤ا َو َص ٔذظ ٔث ُ ََّ ٢ن ٍِ َت ٔس ُ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإنِّٔی َلَِ َِى ُ

اہرفؿ نبرعمفػ،اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،تداض نبدبعاہلل،اوبزریب،اجرب نب دبعاہلل،اؾوثلکؾ،رضحت اعدص ریضاہلل
اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ا ک لدیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس لدیم ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وج اینپ ا ہیل
ےس امجعرکات ےہ افر ازناؽ ےسےلہپ ل ہ انتلس اکنؽ ےل ینعی ازناؽ ہن وہ ایک اؿدفونں رپلسغالزؾ ےہ رضحت اعدص  ریض اہلل
اعتٰیلاہنعیک رطػروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشہرفامےتوہےئرفامایہک ںیمافر  ہایسرطح رکےت ںیرھپمہ لسغ
رکےتںی۔
رافی  :اہرفؿ نب رعمفػ ،اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،تداض نب دبعاہلل ،اوبزریب ،اجرب نب دبعاہلل ،اؾ وثلکؾ ،رضحت اعدص 
ریضاہللاعتٰیلاہنع

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

لگرپیکپوہیئزیچاھکےنرپفوضےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
لگرپیکپوہیئزیچاھکےنرپفوضےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 785

راوی  :وبساٝ١ٜک ب ٦شىيِ بٜ ٦يث ،وٕي ٞب ٦خاٜس ،اب ٦شہاب ،وبساٝ١ٜک ب ٦ابی بْک ب ٦وبس اٜزح ٦١ب ٦حارث ب٦
ہصا ،٣خارجہ ب ٦زیس انعاری ،زیس ب ٦ثابت

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُُ ٦ش َى ِي ِٔ بِ َّٔ ٦
اب
 ٞبِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َٔا ََٔ ٟا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
اِ ٜٝيثٔ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ج ِّسی َح َّسثَىٔي وُ َٕ ِي ُ
ْک بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث بِ ٔ ٦صٔصَ ا ٕ ٣أَ ََّ ٧خارٔ َج َة بِ ََ ٦زیِ ٕس الِ َ ِن َعار َّٔی أَ ِخب َ َْ ُظ أَ َّ ٧أَبَا ُظ
أَ ِخب َ َْنٔی َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُ ٦أَبٔی بَ ِ ٔ
َزیِ َس بِ َ ٦ثَاب ٔ ٕت َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟا ُِ ٜو ُؼو ُِ ٔ١َّ ٠ا ََّ ٠س ِت ا٥َّ ٜا ُر
دبعاکلمل نب بیعش نبثیل ،لیقع نب اخدل ،انب اہشب ،دبعاکلمل نب ایب رکب نب دبع ارلنمح نب احرث نب اشہؾ ،اخرہج نب زدی
ااصنری،زدینباثتبےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایلگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضےہ۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،لیقعنباخدل،انباہشب،دبعاکلملنبایبرکبنبدبعارلنمحنباحرثنباشہؾ،اخرہج
نبزدیااصنری،زدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لگرپیکپوہیئزیچاھکےنرپفوضےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 786

راوی  :اب ٦شہاب ،و١ز ب ٦وبساٜىزیز ،وبساهَّلل ب ٦ابزا٨ي ٢بٔ ٦اره٘ ،ہتے ہيں ٘ہ ٠يں ےن حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

اب أَ ِخب َ َْنٔی وُ َ١زُ بِ َُ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔأَ ََّ ٧و ِب َس اهَّللٔ بِ َ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ َٔٔ ٦ارٔ ٕه أَ ِخب َ َْ ُظ أَُ َّ ٤ط َو َج َس أَبَا ص َُزیِ َز َة یَ َت َو َّؼأ ُ َول َی
َٔا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِ َٕا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا أَ َت َو َّؼأ ُ ٔ ٦ِ ٠أَث ِ َوارٔ أَٔ ٔ ٕق أَک َ ِٝت َُضا ٔلَنِّی ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٟت َو َّؼئُوا ٔ١َّ ٠ا ََّ ٠س ِت
ا٥َّ ٜا ُر
انباہشب،رمعنبدبعازعلسی،دبعاہللنب اربامیہنباقرظ،ےتہکںیہکںیمےنرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعوکدجسمںیمفوض
رکےتوہےئاپایوتاوہنںےنرفامایہکںیمےنرینپےکڑکٹےاھکےئےھتاس ےئفوضرکاتوہںویکہکنںیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےسانسہکلگےسیکپوہیئزیچےسفوضرکف۔
رافی  :انباہشب،رمعنبدبعازعلسی،دبعاہللنباربامیھنباقرظ،ےتہکںیہکںیمےنرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لگرپیکپوہیئزیچاھکےنرپفوضےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 787

راوی  :اب ٦شہابَ ،ىيس ب ٦خاٜس ،اب ٦و١زو ب ٦وث١اُ ،٧عوہ ب ٦زبيْ ،وائصہ

َ
اَ ٧وأََ٤ا أ ُ َح ِّسثُطُ َص َذا ا َِ ٜحس َ
ُع َو َة بِ َ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو ِ٦
َٔا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
اب أَ ِخب َ َْنٔی ََىٔي ُس بِ َُ ٦خأٜسٔ بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦وُ ِث ََ ١
ٔیث أََّ٤طُ ََأ َِ ُ ٟ
ُع َو ُة ََِ ٔ١ى ُت َوائٔصَ َة َز ِو َد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝت ُٕو َُٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ا ُِ ٜو ُؼو ٔ
ِ ٔ١َّ ٠ا ََّ ٠س ِت اُ ٥َّ ٜ
ار َِ َٕا َِ ُ ٟ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝت َو َّؼئُوا ٔ١َّ ٠ا ََّ ٠س ِت ا٥َّ ٜا ُر

انباہشب،دیعسنباخدل،انبرمعفنبامثعؿ،رعفہنبزریب،اعدص رفامیتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایلگیک
یکپوہیئزیچاھکےنرپفوضرکف۔
رافی  :انباہشب،دیعسنباخدل،انبرمعفنبامثعؿ،رعفہنبزریب،اعدص 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضہنوٹےنٹےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
لگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضہنوٹےنٹےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 788

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦س١ٝہ بٔ ٦ى٠ ،ِ٥اٜک ب ٦زیس ب ٦اَ ،٢ٝوفاء ب ٦يسار ،اب ٦وباس

س أَ ََّ ٧ر َُو َٟ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٠َ ٦سَ ١ََ ٝة بِ ِٔ َٔ ٦ى ََ ِٕ٥ح َّسثَ َ٥ا َ٠اْ ٔ ٜک َو َِ ٦زیِ ٔس بِ ٔ ٦أَ ََِ ٢ََ ٝو َِ ٦و َفا ٔ
ِ بِ َٔ ٦ي َسارٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
اهَّللٔ ظلَّی اهَّللُ َوَٝيطٔ وَ َّ ٢ٝأَک َ ََ٘ ٞتْٔ َشاة ٕث ُ َّ ٢ظلَّی و ٢َٜیَ َتو َّؼأ ِ
َ
َ
ِ َ َ َ
َ َ ِ َ
دبع اہلل نب ،ہملس نب بنعق ،امکل نب زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےنرکبییکد یتاھکیئرھپریغبفوضےئکامنزادارفامیئ۔
رافی  :دبعاہللنب،ہملسنببنعق،امکلنبزدینباملس،اطعءنباسیر،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضہنوٹےنٹےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 789

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،یحٌي بَ ٦ىيس ،ہصا ٣بُ ٦عوہ ،وہِ ب٘ ٦يسا٠ ،٧ح١س ب ٦و١زو ،وفاء ،حَّضت اب ٦وباس رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧و َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ٦
ُع َو َة أَ ِخب َ َْنٔی َوص ُِِ بِ ُِ َ٘ ٦ي َس َ
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦ص ٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦
س ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی
س َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س ح و َح َّسثَىٔي اٜزُّصِز ٔ ُّی َو َِ ٦ول ٔ ِّی بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َو َفا ِٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ

َّ
َّ
ُعّٔا أَ ِو َِ ٜح ّ١ا ث ُ ََّ ٢ظلَّی َوَ ٢َِ ٜی َت َو َّؼأ ِ َو ٢َِ ٜیَ ََّ ١س َّ ٠
اِ
َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأَک َ َِ َ ٞ

زریہنبرحب،ییحینبدیعس،اشہؾنبرعفہ،فبہنباسیکؿ،دمحمنبرمعف،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےن ییفاالایریغب ییوگتشاھکایرھپفوضےئکریغبامنزادایکافراپینوکاہھتکتںیہناگلای۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعس،اشہؾنبرعفہ،فبہنباسیکؿ،دمحمنبرمعف،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضہنوٹےنٹےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 790

راوی ٠ :ح١س ب ٦ظباح ،ابزاہي ٢بَ ٦ىس ،زہزی ،جىَف ب ٦و١زو ب ٦ا٠يہ ؼ١زی

َف بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦أ ُ ََّ ٠ي َة َّ
اٜؽ ِ١ز ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَُ َّ ٤ط
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦اٜعَّ بَّا ٔح َح َّسثَ َ٥ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ ُِ ََ ٦ى ٕس َح َّسثَ َ٥ا اٜزُّصِز ٔ ُّی َو َِ ٦ج ِى َ ٔ
٥ِ ٠ٔ ٞضا ث ُ َّ ٢ظلَّی و ٢َٜیَ َتو َّؼأ ِ
ِ
َرأَی َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِح َتزُّ َٔ٘ ٦ِ ٠ت ْٕٔ یَأک ُ ُ َ َ َ ِ َ
دمحم نب ابصح ،اربامیہ نب دعس ،زرہی ،رفعج نب رمعف نب اہیم رمضی اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںی ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفل ہفملسوکرکبییکد یت ےسوگ تشاکٹرک اھکےتوہےئداھکی رھپلپ یلص اہللہیلعفل ہفملسےن اینفوض ےئکریغبامنز

ادارفامیئ۔
رافی  :دمحمنبابصح،اربامیہنبدعس،زرہی،رفعجنبرمعفنباہیمرمضی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضہنوٹےنٹےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 791

راوی  :اح١س ب ٦ويسي ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،اب ٦شہاب ،جىَف ،و١زو ب ٦ا٠يہ ؼ١زی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦و َٔيسي َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ
َف بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦أ ُ ََّ ٠ي َة
ث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو َِ ٦ج ِى َ ٔ
َّ
اٜؽ ِ١ز ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََ ٟرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِح َتزُّ َٔ٘ ٦ِ ٠ت ْٔٔ َشاة ٕ َِأَک َ ََ ٥ِ ٠ٔ ٞضا َِ ُسعٔ َی إلٔ َی اٜعَّ ََلة ٔ َِ َٕ َا٣
اٜس ِّٙي َن وظلَّی و ٢َٜیَ َتو َّؼأ ِ
َط َح ِّ َ َ َ ِ َ
َو َ َ
ادمحنبیسیع،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،رفعج،رمعفنباہیمرمضیریضاہللاعتٰیلہنعاےنپفادلےسرفاتیرکےتںی
ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رکبی یک د یت ےس یرھی ےک اسھت وگتش اھکےت وہےئ داھکی لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس وک امنز ےک  ےئ البای ایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ افر یرھی رھک دی افر دفابرہ فوض ےئک ریغب امنز ادا
رفامیئ۔
رافی  :ادمحنبیسیع،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،رفعج،رمعفنباہیمرمضیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ

لگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضہنوٹےنٹےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 792

راوی  :اب ٦شہاب ،ولی ب ٦اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ک
َٔا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
اب َو َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َذَ ٔ ٜ
انباہشب،یلعنبانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنیھبروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطحرفاتیایکےہ۔
رافی  :انباہشب،یلعنبانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضہنوٹےنٹےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 793

راوی  :و١زو ،بٙيْ ب ٦اشخَ ،کیِ ،اب ٦وباس ،ا ٣ا١ٜو٥٠ين حَّضت ٠ي١و٤ہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

س َو ِِ ٠َ ٦ي ُ١وَ َ ٤ة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي
َکیِِٕ َِ ٠ول َی ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َو َح َّسثَىٔي ب ُ َٙيُِْ بِ ُ ٦الِ َ َش ِّخ َو َِ ُ ٦
ظلَّی اهَّللُ َوَٝيطٔ وَ َّ ٢ٝأَک َ َ ٞو ٔ َِ ٥س َصا َ٘تّّٔا ث ُ َّ ٢ظلَّی و ٢َٜیَ َتو َّؼأ ِ
َ
ِ َ َ َ
َ َ ِ َ
رمعف ،ریکب نب اجش ،رکبی ،انب ابعس ،اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبنرکمی یلص اہلل ہیلعفل ہ
فملسےناؿےکاپسرکبیاکاشہناھکایرھپفوضےئکریغبامنزادارفامیئ۔
رافی  :رمعف،ریکبنباجش،رکبی،انبابعس،اؾاوملنینمرضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضہنوٹےنٹےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 794

راوی  :و١زو ،جىَف ب ٦ربيي ،يىٕوب ب ٦اشخَ ،کیِ ٠ولی اب ٦وباس ،حَّضت ٠ي١و٤ہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

س َو ِِ ٠َ ٦ي ُ١وَ َ ٤ة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
َکیِِٕ َِ ٠ول َی ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َف بِ َُ ٦رب ٔ َ
يى َة َو َِ ٦ي ِى ُٕ َ
َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َح َّسثَىٔي َج ِى َ ُ
وب بِ ٔ ٦الِ َ َش ِّخ َو َِ ُ ٦

ک
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َذَ ٔ ٜ

رمعف ،رفعج نب رعیب ،وقعیب نب اجش ،رکبی ومیل انب ابعس ،رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک زفہج
رہطمہےنایسرطحرفاتیایک۔
رافی  :رمعف،رفعجنبرعیب،وقعیبنباجش،رکبیومیلانبابعس،رضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضہنوٹےنٹےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 795

راوی  :و١زوَ ،ىيس ب ٦ابی ہَل ،ٟوبساهَّلل ب ٦وبيساهَّلل ب ٦ابی راِي ،ابوٌفّا ،٧ابوراِي

َاَ ٧و ِ ٦أَبٔی َراِ ٔ ٕي َٔا َ ٟأَ ِش َض ُس
َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َو َح َّسثَىٔي ََىٔي ُس بِ ُ ٦أَبٔی ص ََٔل َٕ ٟو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َراِ ٕٔي َو ِ ٦أَبٔی ٌ ََفّ َ
َلُ ٥ِ ُٙت أَ ِشؤی ٜٔزَو ٔ ٟاهَّللٔ ظلَّی اهَّللُ َوَٝيطٔ وَ َّ ٢ٝب ِف ٦اَّ ٜصاة ٔث ُ َّ ٢ظلَّی و ٢َٜیَ َتو َّؼأ ِ
َُ
َ
ِ َ َ ََ َ
َ َ ِ َ
رمعف ،دیعس نب ایب الہؽ ،دبعاہلل نب دیبع اہلل نب ایب راعف ،اوبافطغؿ ،اوبراعف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک ںیم روسؽ

اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےک ےئرکبییکافڑھجیوھباتناھت(لپیلصاہللہیلعفملساھکےت)رھپفوضےئکریغبامنزادایک۔
رافی  :رمعف،دیعسنبایبالہؽ،دبعاہللنبدیبعاہللنبایبراعف،اوبافطغؿ،اوبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضہنوٹےنٹےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 796

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،وٕي ،ٞزہزی ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ،اب ٦وباس

س أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ َو ِ ٦وُ َٕ ِي َٕ ٞو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ُِ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َش َب َٜب َ ّ٥ا ث ُ ََّ ٢ز َوا ب ٔ َ١ا ِٕ َِ َت َِ ١ؽ ََ ١ؾ َو َٔا َ ٟإ ٔ َُّ َٜ ٧ط َز ََ ّ١ا
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٔ َ ٢َ ٝ

ہبیتق نبدیعس ،ثیل ،لیقع ،زرہی،دیبع اہلل نب دبع اہلل،انب ابعس ےس رفاتی ےہہک یبنرکمی یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن دفدھ ایپ
رھپاسےکدعباپینوگنمارکیلکیکافراراشدرفامایہکاسںیمانکچٹہوہیتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،لیقع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضہنوٹےنٹےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 797

راوی  :اح١س ب ٦ويسي ،اب ٦وہِ ،و١زو ،زہيْ بِ ٦حب ،یحٌي بَ ٦ىيس ،اوزاعیِ ،حٝ٠ہ ب ٦یحٌي

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ٦
َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦و َٔيسي َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َوأَ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو ح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َح َّسثَىٔي یُوُُ ٤س ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َضا ٕب بٔإ ٔ َِ َ٥از ٔ ُو َٕ ِي َٕ ٞو ِ٦
الِ َ ِو َزاعٔ ِّی ح و َح َّسثَىٔي َ ِ
اٜزُّصِز ٔ ِّی ِٔ ٠ث َٝطُ
ادمح نب یسیع ،انب فبہ ،رمعف ،زریہ نب رحب ،ییحی نب دیعس ،افزایع ،رحہلم نب ییحی  ،ہ دحثی یھب یلہپ دحثی یہ یک رطح ےہ دنس
دفرسیےہ۔
رافی  :ادمحنبیسیع،انبفبہ،رمعف،زریہنبرحب،ییحینبدیعس،افزایع،رحہلمنبییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
لگرپیکپوہیئزیچاھکےنےسفوضہنوٹےنٹےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 798

راوی  :ولی ب ٦ححز ،اَ١ىي ٞب ٦جىَف٠ ،ح١س ب ٦و١زو ب ٦حٝحٝہ٠ ،ح١س ب ٦و١زو ب ٦وفاء ،اب ٦وباس

ِ َو ِ٦
 ٞبِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦ح َِ ٝح ََ ٝة َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦و َفا ٕ
َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
ِخ َد إلٔ َی اٜعَّ ََلة َِٔأت ُ َٔی ب ٔ َض ٔسیَّ ٕة ُخ ِبز ٕ َو َِ ٜح َِٕ ٢أَک َ َ ٞثَ ََل َث
ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝج ََ ١ي َوَِ ٝيطٔ ث َٔيابَطُ ث ُ ََّ َ ٢

س َو َ٠ا ََّ ٠س َّ ٠
اِ
 ٢ٕ َٕ ُٜث ُ ََّ ٢ظلَّی بٔا٥َّ ٜا ٔ

یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،دمحمنبرمعفنبخلجلہ ،دمحمنبرمعفنباطعء،انبابعسےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنڑپکےےنرھپ امنز ےک ےئرشتفیےلاجےنےگلوتلپیلصاہللہیلعفل ہ فملسےکاپسرفیٹ افروگتش اکید ہالایایگ
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسےسنیتےمقلاھکےئرھپولوگںوکامنزڑپاھیئافراپینوکوھچاکتںیہن۔

رافی  :یلعنبرجح،الیعمسنبرفعج،دمحمنبرمعفنبخلجلہ،دمحمنبرمعفنباطعء،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لگرپیکپوہیئزیچاھکےنرپفوضےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
لگرپیکپوہیئزیچاھکےنرپفوضےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 799

راوی  :ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ ،وٜيس ب٘ ٦ثيْ٠ ،ح١س ب ٦و١زو ،اب ٦وفاء ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

س
َکیِِٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس بِ َٔ٘ ٦ثٔيْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦و َفا ِٕ َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت ََ ٠ي ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو ُ َ
اٗ ا َِ ٜحس َ
َو ََ َ
ک ٔ ٦ِ ٠أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َٔا َٟ
ٔیث ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ ابِ َٔ ٦ح َِ ٝح ََ ٝة َوِ ٔيطٔ أَ َّ ٧ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
س َشض ٔ َس ذََ ٔ ٜ
س
َظلَّی َوَ ٢َِ ٜي ُٕ ِ ٞبٔا٥َّ ٜا ٔ

اوبرکبی ،اوبااسہم ،فدیل نب ریثک ،دمحم نب رمعف ،انب اطعء ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ اس ابت یک
وگایہدےتیںیابیقدحثییلہپدحثییکرطحےہ۔
رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،فدیلنبریثک،دمحمنبرمعف،انباطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افٹناکوگتشاھکےنےسفوضےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
افٹناکوگتشاھکےنےسفوضےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 800

راوی  :ابوکاِ ،ٞ٠ؽي ٞب ٦حسين جحسری ،ابوووا٤ہ ،وث١ا ٧ب ٦وبساهَّلل ب٠ ٦وہِ ،جىَف ب ٦ابی ثور ،جابز ب١َ ٦زہ

َف بِ ٔ ٦أَبٔی
ا ٧بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ٠َ ٦وصَِٕ َو َِ ٦ج ِى َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو کَا َٔ ُِ ٕٞ ٠ؽ ِي ُ
 ٞبِ ُ ٦حُ َسي ِ ٕن ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو ِ ٦وُ ِث ََ ١
ثَو ٕر َو ٦جابٔز ٔبِ١َ ٦ز َة أَ ََّ ٧ر ُج َّل َأََ ٟرَو ٟاهَّللٔ ظلَّی اهَّللُ َوَٝيطٔ وَ َّ ٢ٝأَأَ َتو َّؼأ ُ ُٔ ُٜ ٦٠حو ٔ ٣ا َِٔ ٢ٔ ٥َ ٍَ ٜا ٟإ ٔ ِٔ ٧شئ َِت َِ َتو َّؼأ ِ
َ
َ َ ُ َ َ
ِ
ِ ِ َ ٔ َ َُ
َ
ِ َ َ َ َ
َوإ ٔ ِٔ ٧شئ َِت ِ َََل َت َو َّؼأ ِ َٔا َ ٟأَ َت َو َّؼأ ُ ُٔ ُٜ ٦ِ ٠حوِ ٔ ٣اْلٔب ٔ َٔٔ ٞا ََ ٟن َى َِ َِ ٢ت َو َّؼأ ِ ُٔ ُٜ ٦ِ ٠حوِ ٔ ٣اْلٔب ٔ َٔٔ ٞا َ ٟأ ُ َظل ِّی فٔی ََ ٠زاب ٔ ٔؾ ا َِٔ ٢ٔ ٥َ ٍَ ٜا َٟ
َن َى َِٔ ٢ا َ ٟأ ُ َظل ِّی فٔی ََ ٠بارٔ ٔک ِاْلٔب ٔ َٔٔ ٞا ََِ ٟل
اوباکلم ،لیضف نب نیسح یججڈری ،اوبوعاہن ،امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ ،رفعج نب ایب وثر ،اجرب نب  ہرہ ےس رفاتی ےہ ہک ا ک
لدیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسوپاھچایکںیمرکبیاکوگتشاھکےنےسفوضرکفںلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
رفامای ارگ وت اچےہ وت فوض رک افر ارگ ہن اچےہ وت ہن رک اس ےن اہک ایک ںیم افٹن اک وگتش اھکےن رپفوض رکفں وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنرفامایاہںافٹناکوگتشاھکےنرپفوضرکرھپاسےناہکایکںیمرکبویںےکابڑےںیمامنزادارکفںرفامایاہںاسےناہک
ایکںیماف ںوںےکےنھٹیبےکاقمؾںیمامنزادارکفںرفامایںیہن۔
رافی  :اوباکلم،لیضفنبنیسح یججڈری،اوبوعاہن،امثعؿنبدبعاہللنبومبہ،رفعجنبایبوثر،اجربنب ہرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
افٹناکوگتشاھکےنےسفوضےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 801

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ىاویہ ب ٦و١زو ،زائسہ١َ ،اکٔ ،اَ ٢ب ٦زَکیا ،وبيساهَّلل ب٠ ٦وسي ،شيبا ٧وث١ا ٧ب٦
وبساهَّلل ب٠ ٦وہِ ،اشىث ب ٦ابی شىثاء ،جىَف ب ٦ابوثور ،جابز ب١َ ٦زہ

َکیَّا َِ َح َّسثَ َ٥ا
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ىاؤیَ ُة بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو َح َّسثَ َ٥ا َزائ َٔسةُ َو ِ١َٔ َ ٦ا ٕک ح و َح َّسثَىٔي ا َِٕ ٜا َٔ ُ ٢بِ َُ ٦ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

ا ٧بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ٠َ ٦وصَِٕ َوأَ ِش َى َث بِ ٔ ٦أَبٔی َّ
َف بِ ٔ ٦أَبٔی
اٜص ِى َثا ٔ
ِ ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦ج ِى َ ٔ
اَ ٧و ُِ ٦و ِث ََ ١
وسي َو َِ ٦ش ِي َب َ
ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦
ثَ ِو ٕر َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ أَبٔی کَا َٔ ٕٞ ٠و ِ ٦أَبٔی َو َواَ َ ٤ة
اوبرکبنبایبہبیش،اعمف ہنبرمعف،زادئہ،امسک،اقمسنبزرکای،دیبعاہلل نبومیس،ابیشؿامثعؿنبدبعاہللنبومبہ،اثعشنب
ایباثعشء،رفعجنباوبوثر،اجربنب ہرہےسیہیدحثیدفرسیاانسدےسیھبرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اعمف ہ نب رمعف ،زادئہ ،امسک ،اقمس نب زرکای ،دیبعاہلل نب ومیس ،ابیشؿ امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ،
اثعشنبایباثعشء،رفعجنباوبوثر،اجربنب ہرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشوکفوضاکنیقیوہافررھپاےنپےبفوضوہاجےناککشوہاجےئافراسےک ےئ...
ابب  :ضیحاکایبؿ
سجصخشوکفوضاکنیقیوہافررھپاےنپےبفوضوہاجےناککشوہاجےئافراسےک ےئاےنپایسفوضےسامنزادارکیناجزئےہیکدلیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 802

راوی  :و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب ٦ويي٥ہ ،و١زوَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزیَ ،ىيس اور وباز ب٦
ت١ي ٢رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ اپ٥ے ذرا حَّضت وبساهَّلل ب ٦زیس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و َي ِي ََ ٥ة َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ٧
ِح ٕب ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
 ٞإَِٔ ٜيطٔ أََّ٤طُ
 ٞیُ َد َّي ُ
بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ََِ ٦ىٔي ٕس َو َوبَّاز ٔبِ َٔ ٦تٕ ٔ١يَ ٢و َِ ٦و ِّ١طٔ ُشک ٔ َی إلٔ َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاَّ ٜز ُج ُ
اٜص ِي َئ فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َٔا ََِ ٟل یَ َِّ ٔ ٥
یَحٔ ُس َّ
ِح ٕب فٔی رٔ َوایَت ٔض ٔ َ١ا ص َُو َو ِب ُس
َّص ُٓ َحًي َي ِس ََ ١ي َظ ِو ّتا أَ ِو یَحٔ َس رٔی ّحا َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َ
اهَّللٔ بِ َُ ٦زیِ ٕس
رمعفاندق،زریہنبرحب،اوبرکبنبایبہبیش،انبہنییع،رمعف،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعسافرابعدنبمیمتریضاہللاعتٰیلہنعاےنپ

اچچرضحتدبعاہللنبزدی ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی رکےتںی ہکا کلدیم ےن یبنرکمی یلصاہللہیلعفل ہ فملسےساکشتی
یکہکاسوکامنزںیمایخؽوہاتےہہکاسوکدحثوہایگےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایبجکتلفازہننسےلایدبوبہن
اپےئامنزہنوتڑے۔
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،اوبرکبنبایبہبیش،انبہنییع،رمعف،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعسافرابعدنبمیمتریضاہللاعتٰیل
ہنعاےنپاچچرضحتدبعاہللنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
سجصخشوکفوضاکنیقیوہافررھپاےنپےبفوضوہاجےناککشوہاجےئافراسےک ےئاےنپایسفوضےسامنزادارکیناجزئےہیکدلیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 803

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیزَ ،ہي ،ٞابوہزیزہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َ
ْخ َج ٦ِ ٠ٔ َّ٦ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َحًَّي َي ِس ََ ١ي َظ ِو ّتا أَ ِو َیحٔ َس
ِخ َد ُٔ ٥ِ ٠ط َش ِي ْئ أَ َِِ ٣ل ِ َََل َی ِ ُ
َو َج َس أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢فٔی بَ ِفٔ٥طٔ َش ِيئّا َِأ ِشک َ ََ ٞو َِ ٝيطٔ أَ َ َ
رٔی ّحا
زریہنبرحب،رجری،لیہس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئاےنپٹیپ
ںیمزگڑبولعمؾرکےافراسرپلکشموہاجےئہکاسےکٹیپےسوکیئزیچیلکنےہایںیہنوتفہہنےلکندجسمےساہیںکتہکلفاز
نسےلایدبوباپےئ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،لیہس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداریکاھکؽرگندےنیےساپکوہاجےنےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
رمداریکاھکؽرگندےنیےساپکوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 804

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،اب ٦ابی و١ز ،اب ٦ويي٥ہ ،یحٌيَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزی ،وبيساهَّلل
ب ٦وبساهَّلل ،اب ٦وباس

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َوابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و َي ِي ََ ٥ة َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوأَبُو بَ ِ ٔ

س َٔا َُ ٟت ُع ِّس َٗ َول َی َِ ٠و َِلة ٕ ِ ١َ ٔ ٜي ُ١وَ َ ٤ة بٔصَ اة ٕ
َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ

ِ ََ١ا َت ِت ِ َََّ ١ز ب ٔ َضا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََ ٟص ََّل أَ َخ ِذتُ ِ ٢إ ٔ َصابَ َضا ِ ََس َب ٍِت ُُ١و ُظ َِاَ ِ ٤تّ َِىت ُِ ٢بٔطٔ َِ َٕاُٜوا إَٔ َّ ٤ضا َِ ٠ي َت ْة

ِح َ ٣أَکَِ ُٝضا َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َوابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز فٔی َحسٔیثٔض ٔ َ١ا َو ِِ ٠َ ٦ي ُ١وَ َ ٤ة َرِض َٔي اهَّللُ َو َِ ٥ضا
َِ َٕا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا َ ُ

ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،انب ایب رمع ،انب ہنییع ،ییحی ،ایفس ؿ نب ہنییع ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،انب ابعس ےس
رفاتیےہہکاؾاوملنینمدیسہومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعیکلزادرکدہولڈنیوک ا کرکبیاکدصہق دایایگ فہ رمیئگروسؽاہلل یلص
اہلل ہیلعفل ہ فملس اک اس رپ ےس سگر وہا وت رفامای مت ےن اسیک اھکؽ ویکں ہن ااتر یل مت اس وک رگنرک ےک اس ےس عفن ااھٹےت اوہنں
ےناہک ہوترمدارےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایرصػاساکاھکانرحاؾایکایگےہ۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،انب ایب رمع ،انب ہنییع ،ییحی ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،دیبعاہلل نب دبعاہلل ،انب
ابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ

رمداریکاھکؽرگندےنیےساپکوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 805

راوی  :ابوـاہزِ ،حٝ٠ہ ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل وتبہ ،اب ٦وباس

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اب َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُت ِ َب َة
ِح َُ َٝ ٠ة َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اٜفاصٔز ٔ َو َ ِ

س أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َج َس َشا ّة َِ ٠ي َت ّة أ ُ ِو ٔف َي ِت َضا َِ ٠و َِل ْة ِ ١َ ٔ ٜي ُ١وَ َ ٤ة ٔ ٦ِ ٠اٜعَّ َس َٔ ٔة َِ َٕا َٟ
َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ِح َ ٣أَکَِ ُٝضا
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝصَ ََّل اَ ِ ٤تّ َِىت ُِ ٢بٔحٔ ِٔ ٝسصَا َٔا ُٜوا إَٔ َّ ٤ضا َِ ٠ي َت ْة َِ َٕا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا َ ُ
اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنب دبعاہللہبتع،انبابعسےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہ
فملسےنا کرمدہرکبیاپیئوجدیسہومیمہنیکلزادرکدہولڈنیوکدصہقںیمدییئگیھتروسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
متےناسیکاھکؽےسافدئہویکںہناحلصایکاوہنںےنرعضایکہک ہرمدارےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاساکاھکان
رحاؾےہ۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللہبتع،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
رمداریکاھکؽرگندےنیےساپکوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 806

راوی  :حس ٦حٝوانی ،وبس ب ٦ح١يس ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ٢ب ٦ابزاہي ٢بَ ٦ىس ،حَّضت اب ٦شہاب رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب
وب بِ ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َح َّسثَىٔي أَب ٔی َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َح َس ْ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َو َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦ي ِى ُٕ َ

ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔب ٔ َِ ٥حو ٔرٔ َوا َیةٔ یُوَُ ٤س
نسحولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنباربامیہنبدعس،رضحتانباہشبریضاہللاعتٰیلہنعےسیہیدحثیدفرسیدنس
ےسرمفیےہ۔
رافی  :نسحولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنباربامیہنبدعس،رضحتانباہشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
رمداریکاھکؽرگندےنیےساپکوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 807

راوی  :اب ٦ابی و١ز ،وبساهَّلل ب٠ ٦ح١س زہزیَّ ،يا ،٧و١زو ،وفاء ،اب ٦وباس

َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َو َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س اٜزُّصِز ٔ ُّی َو َّ
اُِ ّٜٝن ِٔلبِ ٔ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٦و ِ١ز ٕو َو َِ ٦و َفا ِٕ َو ِ ٦ابِ ٔ٦
ْطو َح ٕة أ ُ ِو ٔف َي ِت َضا َِ ٠و َِل ْة ِ ١َ ٔ ٜي ُ١وَ َ ٤ة ٔ ٦ِ ٠اٜعَّ َس َٔ ٔة َِ َٕا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی
َوبَّا ٕ
س أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٠َ ٢َ ٝز بٔصَ اة ٕ َُ ِ ٠
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َِّل أَ َخ ُذوا إ ٔ َصابَ َضا ِ ََس َب ٍُو ُظ َِاَ ِ ٤ت َّ ُىوا بٔطٔ

انب ایب رمع ،دبعاہلل نب دمحم زرہی ،ایفسؿ ،رمعف ،اطعء ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک یکنیھپ
وہیئرکبیرپےسسگرےوجدیسہومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعیکلزادرکدہ ولڈنیوکدصہق ںیمدییئگیھتیبنرکمییلص اہللہیلعفل ہ
فملسےنرفامایمتےناسیکاھکؽویکںہنےلیلمتاسوکرگندےرکاسےسعفنااھٹےت۔
رافی  :انبایبرمع،دبعاہللنبدمحمزرہی،ایفسؿ،رمعف،اطعء،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
رمداریکاھکؽرگندےنیےساپکوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 808

راوی  :اح١س ب ٦وث١ا٤ ٧وِلی ،ابوواظ ،٢اب ٦جزیخ ،و١زو ب ٦زی٥ار ،وفاء ،اب ٦وباسَ ،يسہ ٠ي١و٤ہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

اظ َٕ ٢ح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦زٔی َ٥ارٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو َفاِْ ُُ ٥ِ ٠ذ ح ٔي ٕن
ا ٧اِ ٥َّ ٜوَِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ ُُ ٦و ِث ََ ١

ِ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ١ََ ِ ٢َ ٝا َت ِت
س أَ َِّ ٠َ ٧ي ُ١وَ َ ٤ة أَ ِخب َ َْ ِتطُ أَ ََّ ٧زا ٔج َّ ٥ة کَاِ َ ٤ت َ ٔ ٜب ِى ٔؾ ن َٔسا ٔ
َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ابِ َُ ٦وبَّا ٕ
َاَ َت َِ ١ت ِىت ُِ ٢بٔطٔ
َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َِّل أَ َخ ِذتُ ِ ٢إٔصَابَ َضا ِ ِ
ادمح نب امثعؿ ونیلف ،اوباعمص ،انب رججی ،رمعف نب دانیر ،اطعء ،انب ابعس ،دیسہ ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکویب ویںںیمےسیسکےکاپسا کرکبی یلیھتفہرمیئگوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
متےناسیکاھکؽویکںہنااتریلرھپمتاسےسافدئہاحلصرکےت۔
رافی  :ادمحنبامثعؿونیلف،اوباعمص،انبرججی،رمعفنبدانیر،اطعء،انبابعس،دیسہومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
رمداریکاھکؽرگندےنیےساپکوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 809

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساٜزحي ٢بََٝ ٦مي ،٧وبساٝ١ٜک ب ٦ابی ََٝمي ،٧وفاء ،اب ٦وباس

س
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜزَّح ٔٔي ٢بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و َِ ٦و ِبسٔ ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ٔ ٦أَبٔی ََََُ ِ ٝمي ََ ٧و َِ ٦و َفا ٕ
ِ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٠َ ٢َ ٝز بٔصَ اة ِٕ ١َ ٔ ٜو َِلة ِٕ ١َ ٔ ٜي ُ١وَ َ ٤ة َِ َٕا َ ٟأَ َِّل اَ ِ ٤تّ َِىت ُِ ٢بٔإ ٔ َصاب ٔ َضا
اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،اطعء،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسدیسہومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعیکلزادرکدہابدنییکرکبیرپےسسگرےوترفامایمتےناسیکاھکؽےسعفنویکںہنااھٹای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،اطعء،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
رمداریکاھکؽرگندےنیےساپکوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 810

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌيََٝ ،مي ٧ب ٦بَل ،ٟزیس ب ٦اَ ،٢ٝوبساٜزح ٦١ب ٦ووٝہ ،اب ٦وباس

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌ َي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟو َِ ٦زیِ ٔس بِ ٔ ٦أَ َِ ٢ََ ٝأَ ََّ ٧و ِب َس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ََ ٦و ِو ََ ٝة أَ ِخب َ َْ ُظ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو
َوبَّا ٕ
اب َِ َٕ ِس ـَ ُض َز َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
س َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإٔذَا زُب ٔ ََ ِاْلٔصَ ُ

َکیِِٕ
ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة ح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َي ِىىٔي ابِ ََ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إ ٔبِ َزاص َٔيَ ٢جٔ١ي ّىا َو َِ ٦و٘ ٔ ٕ
س
ا ٧ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦زیِ ٔس بِ ٔ ٦أَ ََِ ٢ََ ٝو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦و ِو ََ ٝة َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
يي َو َِِ َُّ ٦ي َ
َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ َي ِىىٔي َحس َ
ٔیث یَ ِحٌَي بِ َٔ ٦ی ِحٌَي

ییحینبییحی،امیلسؿنبالبؽ ،زدینباملس،دبعارلنمحنبفبا ،انبابعسےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ےس  ہ رفامےت وہےئ انس بج اھکؽ وک رگن دای ایگ وت فہ اپک وہ یئگ۔ اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،انب ہنییع ،ہبیتق نب دیعس،
دبعازعلسی ،انب دمحم ،اوب رکبی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،ایفسؿ ،زدی نب املس ،دبعارلنمح نب فبا  ،انب ابعس ےس یہی رفاتی
دفرسیدنسےسیھبرمفیےہ۔

رافی  :ییحینبییحی،امیلسؿنبالبؽ،زدینباملس،دبعارلنمحنبفبا ،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
رمداریکاھکؽرگندےنیےساپکوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 811

راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،ابوبْک ب ٦اَحٖ ،ابوبْک ،اب٥٠ ٦عور ،و١زو ب ٦ربيي ،یحٌي ب ٦ایوب ،یزیس ب ٦ابی حبيِ،
ابوخيْ

ْک بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا َو َٔا َ ٟابِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِ١زُو بِ ُ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي أَ ِخب َ ََْ٤ا
َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َوأَبُو بَ ِ ٔ
یس بِ ٔ ٦أَبٔی َحبٔيِٕ أَ َّ ٧أَبَا ا َِ ٜدي ِْ ٔ َح َّسثَ ُط َٔا ََ ٟرأَیِ ُت َول َی ابِ َٔ ٦و ِو ََ ٝة َّ
اٜس َبإ ٔ ِّی َ َِف ّوا ِ ََٔ ١س ِس ُت ُط َِ َٕا َ٠َ ٟا
وب َو ِ ٦یَز ٔ َ
َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ

وس ِ ُ ٤ؤتَی بٔا ِلِ َٙب ٔض َٔ ِس َذبَ ُحو ُظ
َک َت َُّ ١س ُط َٔ ِس ََأ َ ُِ ٜت َو ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٦وبَّا ٕ
َ ٜ
س ُُِٔ ٝت إَّٔ٤ا َُٙ٤و ُ ٧بٔا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب َو ََ ٠ى َ٥ا ا ِٜب َ ِْبَزُ َوا ُِ ١َ ٜح ُ
َ ٞذبَائ ٔ َح ُض َِ ٢و َیأِتُوَ٤ا ب ٔ ِّ
س َٔ ِس ََأ َ ِ٥َ ٜا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اٜس َٕا ٔ
ؤ ِ ٧يطٔ ا َِ ٜو َز َک َِ َٕا َ ٟابِ َُ ٦وبَّا ٕ
َوِ َ ٤ح َُِ ٦ل َ٤أِک ُ ُ
ِ َی ِح َىَ ُٝ
ک َِ َٕا َ ٟزٔبَاٌُ ُط ـَ ُضو ُر ُظ
َو ََ ََّ ٢َ ٝو ِ ٦ذََ ٔ ٜ
ااحسؼ نب وصنمر ،اوبرکب نب ااحسؼ  ،اوبرکب ،انب وصنمر ،رمعف نب رعیب ،ییحی نب اویب ،سیدی نب ایب  ،بی ،اوبریخ ےس رفاتی ےہ ہک
ںیمےنانبفبا ابسیئوکا کوپنیتسےنوہےئداھکیوتںیمےناسوکوھچااوہنںےناہکلپوکایکےہہکاسوکوھچےتوہاحالہکن
ںیمےنرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچہکمہرغمیب اممکلںیموقؾربربافرلشترپوتسںےکاسھت وکستنیذری
ںی فہ اینپ ذموبہح رکبی الےت ںی افر مہ اؿ اک ذموبہح ںیہن اھکےت افر امہرے اپس وکشمں ںیم رچیب ڈاؽ رک الےت ںی وت انب ابعس
ریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکمہ ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل  ہفملسےساسےکابرےںیموساؽایک وتلپ یلص اہللہیلعفل ہ
فملسےنرفامایاسوکرگندانیاسوکاپکرکداتیےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،اوبرکبنباقحس،اوبرکب،انبوصنمر،رمعفنبرعیب،ییحینباویب،سیدینبایب ،بی،اوبریخ

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

ابب  :ضیحاکایبؿ
رمداریکاھکؽرگندےنیےساپکوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 812

راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،ابوبْک ب ٦اَحٖ ،و١زو ب ٦ربيي ،یحٌي ب ٦ایوب ،جىَف ب ٦ربيىہ ،ابوخيْ ،حَّضت اب ٦واوٝہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

يى َة َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َوأَبُو بَ ِ ٔ
وب َو َِ ٦ج ِى َ ٔ
َف بِ َٔ ٦رب ٔ َ
ْک بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي أَ ِخب َ ََْ٤ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
ِ
ا َِ ٜدي ِْ ٔ َح َّسثَ ُط َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ابِ َُ ٦و ِو ََ ٝة َّ
وس
اٜس َبإ ٔ ُّی َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َو ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٦وبَّا ٕ
س ُُِٔ ٝت إَّٔ٤ا َُٙ٤و ُ ٧بٔا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب ِ ََيأت ٔي َ٥ا ا ُِ ١َ ٜح ُ

س ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اَش ِب َِ ُُِٕ ٝت أَ َرأِ ْی َت َزا ُظ َِ َٕا َ ٟابِ َُ ٦وبَّا ٕ
بٔالِ َ َِٕ ٔ َي ٔة ِ َٔيضا ا ِ١َ ٜا ُِ َوا َِ ٜو َز ُک َِ َٕا ََ ِ ٟ

ور ُظ
َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟزٔبَاٌُطُ ـَ ُض ُ

ااحسؼ نب وصنمر ،اوبرکب نب ااحسؼ  ،رمعف نب رعیب ،ییحی نب اویب ،رفعج نب رہعیب ،اوبریخ ،رضحت انب فابا  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکںیمےنرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعنبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسوساؽایکہکمہرغمیبکلمںیمرےتہںی
امہرےاپسوجمسوکشمںںیماپینالےتںیوتلپےنرفاماییپایلرکفںیمےناہکایک ہلپیکراےئےہوتانبابعسریضاہللاعتٰیل
ہنعےنرفامایںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرفامےتوہےئانسہکاھکؽوکرگندانیاسوکاپکرکداتیےہ۔
رافی  :ااحسؼ نب وصنمر ،اوبرکب نب اقحس ،رمعف نب رعیب ،ییحی نب اویب ،رفعج نب رہعیب ،اوبریخ ،رضحت انب فابا  ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ممیتےکایبؿںیم...

ابب  :ضیحاکایبؿ
ممیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 813

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ب ٦وبساٜزح ٦١بٔ ٦اَ ،٢حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َ
ِخ ِج َ٥ا ََ ٠ي
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت َ َ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
ِ أَ ِو ب ٔ َذا ٔ
ت ا َِ ٜح ِي ٔض ا ِن َٕ َف َي و ٔ ِٕ ْس لٔی َِأ َ َٔ َا٣
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َب ِى ٔؾ أَ ََِّارٔظ ٔ َحًَّي إٔذَا ُ٘ َّ٥ا بٔا ِٜب َ ِي َسا ٔ
اس إلٔ َی
اس ََ ٠ىطُ َوَِ ٜي ُسوا َول َی َ٠ا ٕ
ِ َوَِ ٜي َس ََ ٠ى ُض ِ٠َ ٢اِْ َِأتََی اُ ٥َّ ٜ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی ا ِٜت َٔ١ا َٔطٔ َوأَ َٔ َا ٣اُ ٥َّ ٜ

ِ
س ََ ٠ى ُط َوَِ ٜي ُسوا َول َی َ٠ا ٕ
أَبٔی بَ ِْکٕ َِ َٕاُٜوا أَ َِل َت َزی إلٔ َی َ٠ا َظ ََ ٥ى ِت َوائٔصَ ُة أَ َٔا َِ ٠ت ب ٔ َز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوبٔا٥َّ ٜا ٔ
َوَِ ٜي َس ََ ٠ى ُض ِ٠َ ٢اِْ َِ َحا َِ أَبُو بَ ِْکٕ َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوا ٔؼ ْي َرأِ ََ ُط َول َی َِد ٔ ٔذی َٔ ِس َ َ ٤إَ َِ ٣ا ََ ٟح َب ِستٔ

اس َوَِ ٜي ُسوا َول َی َ٠ا ِٕ َوَِ ٜي َس ََ ٠ى ُض ِ٠َ ٢اِْ َٔاَِ ٜت ِ ََىا َت َبىٔي أَبُو بَ ِْکٕ َو َٔا َ٠َ ٟا َشا َِ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝواَ ٥َّ ٜ

َح ٔک إ ٔ َِّل َ٠کَا َُ ٧ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی
اْت ٔی ِ َََل یَ ُِ ٥َ ١ىىٔي ٔ ٦ِ ٠اَّ ٜت َ ُّ
اهَّللُ أَ َِ ٧ي ُٕو ََ ٟو َج َى ََ ٞی ِف ُى ُ ٦ب ٔ َي ٔسظ ٔفٔی َخ ٔ َ
َِد ٔ ٔذی َِ ََ ٥اَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحًَّي أَ ِظ َبحَ َول َی ٌَي ِْ ٔ َ٠ا ِٕ َِأَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ آ َی َة اٜت َّ َي َُِّ ٢ٔ ١ت ََي َّ١ُ ١وا َِ َٕا َ ٟأ ُ ََ ِي ُس بِ ُ٦
ِ َ٠ا ه ٔ َی بٔأ َ َّو ٔ ٟبَ َز َ٘تٔ ٢ِ ُٙیَا آ َ ٟأَبٔی بَ ِْکٕ َِ َٕاَِ ٜت َوائٔصَ ُة ِ ََب َى ِث َ٥ا ا َِ ٜبىٔي َْ َّأ ٜذی ُ٘ ُِ ٥ت َوَِ ٝيطٔ ِ ََو َج ِسَ٤ا
ا ُِ ٜح َؽي ِْ ٔ َوص َُو أَ َح ُس اَ َٕ ٥ُّ ٜبا ٔ
ا ِٔ ٜى ِٕ َس َت ِح َت ُط

ییحینبییحی،امکلنبدبعارلنمحنباقمس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےکرمہاہ ا ک رفس ںیم ےلکن بج مہاقمؾ دیباء ای ذات اشیجل رپ ےچنہپ وت ریما اہر وٹٹ ایگ وت روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہفملس اس ےک
التشرکےنےک ےئرک ےئگافراحصہبریضاہللاعتٰیلمہنعیھبلپیلصاہللہیلع فل ہفملسےکاسھتایسہگجرہھٹےےئگاہجں
اپینہناھتافرہناؿےکاسھتاپیناھتوتاحصہبرضحتاوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسلےئافراہکایکمتںیہندےتھکیہکاعدص 
ریضاہللاعتٰیلاہنعےنایکایکےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسافرلپیلص اہللہیلعفل ہفملسےکاسھتامتؾ احصہبوکرفک
دای ےہ افر ہن اؿ ےک اپس اپین ےہ افر ہن اس ہگج اپین ےہ سپ اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع لےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ریمیراؿرپاےنپرسابمرکوکرےھکوہےئےھتافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسدنینںیم وحمےھتافراہکہکوتےنروسؽاہللیلصاہلل

ہیلع فل ہ فملس افر دفرسے ولوگں وک ایسی ہگج رفک راھک ےہاہجں اپین ںیہن افر ہن اؿ ےکاسھت اپین ےہ افر رضحت اوبرکب دصقی
ریضاہللاعتٰیلہنعےنےھجمڈاانٹنیرفعایکافروجاہللےناچاہفہاہکافرریمیوکھکںیماےنپاہھتےسوک ےچدےنیےگلافرےھجمرحتک
رکےنےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکریمیراؿرپدنینرکےنےنرفکدایاہیںکتہکریغباپینےکحبصوہیئگوتاہللاعتیل
فَنَ َی
َ
م
ّ
م
ےن لِتی ممیت ( ُووا) انزؽ رفامیئ وت ادیس نب ریضح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اے لؽ اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ہ اہمتری یلہپ
ربتکںیہنرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکمہےنافٹنوکااھٹایسجرپںیموساریھتوتمہےناسےکےچیناہراپای۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلنبدبعارلنمحنباقمس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ممیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 814

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ ،ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ ،اب ٦بَّش ،ہصا ،٣حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َّش َو ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ
َکیِِٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َوابِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
َ
اَا ٔ ٦ِ ٠أَ ِظ َحابٔطٔ فٔی
اَ َت َى َار ِت ٔ ٦ِ ٠أَ َِ َ١ا َِ ٔ ٔ ََل َز ّة ِ ََض َِ َٙٝت َِأ ِر ََ ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّّ َ ٤ ٢َ ٝ
َو َِ ٦وائٔصَ َة أََ َّ ٤ضا ِ
ک إَِٔ ٜيطٔ َِ َ٥زََِ ٜت آیَ ُة اٜت َّ َي ُّ٢ٔ ١
ـََٝب ٔ َضا َِأ َ ِز َر َ٘ ِت ُض ِ ٢اٜعَّ ََل ُة ِ ََع َِّ ٝوا بٔ ٍَي ِْ ٔ ُو ُؼو ِٕ َِ َ١َّ ٝا أَ َت ِوا أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝش َِ ٙوا ذََ ٔ ٜ

ْخ ّجا َو َج َى َِ ١ُِ ٜٝٔ ٞسٔ١ٔٝي َن ِ ٔيطٔ
َِ َٕا َ ٟأ ُ ََ ِي ُس بِ ُ ٦حُ َؽيِْ ٕ َجزَا ٔک اهَّللُ َخي ِ ّْا ِ ََواهَّللٔ َ٠ا َ٤زَ َ ٟب ٔ ٔک أَ ِْ ٠ز َٔ ُّق إ ٔ َِّل َج َى َ ٞاهَّللُ َٔ ٜک ُٔ ٥ِ ٠ط ََ ِ ٠

بَ َز َ٘ ّة

اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اوبرکبی،اوبااسہم،انبرشب،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکںیمےناامسء
ریضاہللاعتٰیلاہنعےسا کاہراعرۃیایلفہمگوہایگوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنھچکولوگںوکاحصہبںیمےساسوکالتش
رکےناجیھبایساحتلںیمامنزاکفتقلایگافراوہنں ےنامنزریغبفوضادایکبجفہیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسلےئوت
اوہنںےنلپ یلصاہللہیلع وکاسابتیکاکشتییکوتلتیممیتانزؽوہیئ ،ادیس نب ریضحریضاہللہیلعفملس ےن رفامایاہلللپوک

رتہبدب ہاطعرکے،اہللیکمسقلپرپوکیئایسیرپاشیین ںیہنسجوکاہللاعتیلےنلپرپےساٹؽہندایوہافرناملسونںےکےیلاس
ںیمربتکرھکدی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اوبرکبی،اوبااسہم،انبرشب،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ممیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 815

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب١٤ ٦يْ ،ابو٠ىاویہ ،ابوبْک ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،شٕيٖ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠ىاؤیَ َة َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوأَبُو بَ ِ ٔ
وسي َیا أَبَا َو ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَ َرأَیِ َت َِ ٜو أَ ََّ ٧ر ُج َّل
الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦شٕ ٔ ٕ
وسي َِ َٕا َ ٟأَبُو َُ ٠
يٖ َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت َجاّ ٔ ٜسا ََ ٠ي َو ِب ٔس اهَّللٔ َوأَبٔی َُ ٠
وسي
ْ َي ِع َُ ٥ي بٔاٜعَّ ََلة ٔ َِ َٕا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َِل َیت ََي ََّ ٢ُ ١وإ ٔ َِ ٢َِ ٜ ٧یحٔ ِس ا ِ١َ ٜا َِ َش ِض ّزا َِ َٕا َ ٟأَبُو َُ ٠
أَ ِج ََ ٢َِ َِٝ َِ ٥یحٔ ِس ا ِ١َ ٜا َِ َش ِض ّزا َ٘ ِي َ

ْ ب ٔ َض ٔذظ ٔ ِاْل َیةٔ فٔی َُو َرة ٔ ا ِ١َ ٜائ َٔسة ٔ ََِ ٢َِ ٝتحٔ ُسوا َّ ٠
ٔيسا ـَ ِّي ّبا َِ َٕا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َِ ٜو ُر ِّخ َغ َُ ٜض ِ ٢فٔی َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٔة
اِ َِت ََي َّ١ُ ١وا َظى ّ
َِ َِ ٙي َ
وسي َ ٔ ٜى ِبسٔ اهَّللٔ أََ ٢َِ ٜت ِس َِ ١ي َٔ ِو ََ ٟو َّ١ارٕ َب َى َثىٔي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َلَ ِو َش َ
ک إٔذَا بَ َز َز َوَِ ٝيض ٔ ِ ٢ا ِ١َ ٜا ُِ أَ َِ ٧یت ََي َّ١ُ ١وا بٔاٜعَّ ىٔيسٔ َِ َٕا َ ٟأَبُو َُ ٠
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َحا َج ٕة َِأ َ ِج َِ ٥ب ُت َِ ٢َِ ٝأَ ٔج ِس ا ِ١َ ٜا َِ َِ َت ََّ ١زٌ ُِت فٔی اٜعَّ ىٔي ٔس َ٘ َ١ا َت ََّ ١زُ ُ َّ
اٜسابَّ ُة ث ُ َّ ٢أَ َت ِي ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ

ْضبَ ّة َواح َٔس ّة ث ُ َّ٢
ک أَ َِ ٧ت ُٕو َ ٟب ٔ َي َسیِ َ
اَ ٧یِّٔٙي َ
َک ُت ذََ ٔ ٜ
ک َُ ٜط َِ َٕا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا ک َ َ
ْض َب ب ٔ َي َسیِطٔ الِ َ ِر َؿ َ ِ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝذ َ ِ
ک صَ ََ ٙذا ث ُ ََّ َ ٢
ََ ٠سحَ ِّ
اٜص َ١ا ََ ٟول َی ا َِ ٜئ١ي ٔن َولَ اص َٔز َ٘ َّّ ِيطٔ َو َو ِج َضطُ َِ َٕا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ أَ َوَ ٢َِ ٜت َز وُ ََ ١ز َ ٢َِ ٜي ِٕ َِ ٥ي بٔ َٕ ِو َٔ ٟو َّ١ارٕ

ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوباعمف ہ،اوبرکب،اوباعمف ہ،اشمع،قیقشریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکفہرفامےت
ںی ہک ںیم دبعاہلل نب وعسمد افر اوب ومٰیس ریض اہلل امہنع ےک اپس ےنھٹیب فاال اھت وت رضحت اوب ومٰیس ےن دبعاہلل انب وعسمد ریض اہلل
اعتٰیلہنعےساخمبطوہرکرفامایارگوکیئلدیمیبنجوہاجےئافرفہاپینا کہنیہمکتہناپےکسوتفہامنزاکایکرکے؟وتدبعاہللریض

اہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکفہممیتہنرکےارگہچا کمہنبہکتاپینہناپےئوتاوبومیسریضاہلل اعتٰیلہنعےنرفامایہکوجلتیوسرة
فَل َ
فَنَی
ئ َ مَّمُووا َضعِب ًڈا َط ِّن ًبیا)اساکایکبلطمےہوترضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےن رفامایارگولوگںوکاس
امدئہںیمےہ( ْم َتجِ ی ُڈفا َا ً
لتییکانبرپااجزتدییئگوتےھجمادنہشیےہہکبجاؿوکرسدیےگلوتفہوتیٹمےکاسھتممیترکےنںیگلےگوتاوبومیسریضاہلل
اعتٰیلہنعےنرضحتدبعاہللےساہکہکایکلپےنرضحتامعریک ہدحثیںیہنینسہکےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
یسک اکؾ یک رغض ےس اجیھب ںیم یبنج وہایگ افر ںیم اپین ںیہن اپات اھت وت ںیم یٹم ںیم اس رطح ٹ سج رطح اجونر ہ اتٹ ےہ رھپ ںیم یبن
رکمییلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماحرضوہاافرلپےساسابرےںیمذرکایکوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایےھجت
اسرطحدفونںاہھتےسرکاناکیفاھترھپاےنپدفونںاہوھتںوکا کابرزنیمرپامراافراےنپابںیئاہھتےسداںیئاہھتاکحسمایکافررھپ
ویلیھتہں یک تشپ افر رہچے اک حسم ایک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ایک ںیہمت ولعمؾ ںیہن ہک رضحت رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنعےنرضحتامعرریضاہللاعتٰیلہنعےکوقؽرپانقتعںیہنیکیھت۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوباعمف ہ،اوبرکب،اوباعمف ہ،اشمع،قیقشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ممیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 816

راوی  :ابوکا  ٞ٠جحسری ،وبساٜواحس ،او١ض ،شٕيٖ ،ابو٠وسي ،وبساهَّلل ،حَّضت شٕيٖ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

يٖ َٔا ََٔ ٟا َ ٟأَبُو ُ٠و َسي َ ٔ ٜى ِب ٔس اهَّللٔ َو ََ َ
اٗ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜواح ٔ ٔس َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو َِ ٦شٕ ٔ ٕ

ا َِ ٜحس َ
ٔيک أَ َِ ٧ت ُٕو َٟ
ا ٧یََ ِّٙ
ٔیث بٕٔٔعَّ تٔطٔ ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ أَبٔی َُ ٠ىاؤیَ َة ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا ََٕ َِ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔ١َ َّ ٤ا ک َ َ
ؿ َِ َََ ّ٥ؾ َی َسیِطٔ ِ َََ ١سحَ َو ِج َض ُط َو َ٘ َّّ ِيطٔ
ْض َب ب ٔ َي َسیِطٔ إلٔ َی الِ َ ِر ٔ
َص ََ ٙذا َو َ َ
اوباکلم یججڈری،دبعاولادح ،اشمع،قیقش،اوبومیس،دبع اہلل،رضحتقیقشریضاہلل اعتٰیلہنعےسیہیرفاتی دفرسیدنسےسیھب
وقنمؽ ےہ نکیل اس ںیم  ہ ںیہن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک ریتے  ےئ اس دقر ممیت اکیف اھت افر اےنپ

اہھتوکزنیمرپامرارھپاسےساےنپرہچےافراےنپدفونںاہوھتںاکحسمایک۔
رافی  :اوباکلم یججڈری،دبعاولادح،اشمع،قیقش،اوبومیس،دبعاہلل،رضحتقیقشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ممیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 817

راوی  :وبساهَّلل ب ٦ہاش ٢وبسی ،یحٌي ابَ ٦ىيس ٔفا ،٧شىبہ ،ح ،٢ٙذرَ ،ىيس ب ٦وبساٜزح ٦١اب ٦ابزی

اَ ٧و ُِ ٦ش ِى َب َة َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ا َِ ٜح ََ ٢ُ ٙو ِ ٦ذ ٓ َٕر َو ِ٦
َح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦صا ٔش ٕ ٢ا َِ ٜى ِبس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َي ِىىٔي ابِ َََ ٦ىٔي ٕس ا َِّ َٕ ٜف َ
ََىٔي ٔس بِ َٔ ٦و ِبسٔ اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبِزَی َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ ََّ ٧ر ُج َّل أَتَی ُو ََ ١ز َِ َٕا َ ٟإنِّٔی أَ ِج َِ ٥ب ُت َِ ٢َِ ٝأَ ٔج ِس َّ ٠
اِ َِ َٕا ََِ ٟل ُت َعَٕ َِ ِّٞا ََ ٟو َّْ ١ار
َسیَّ ٕة َِأ َ ِج َ٥ب ِ َ٥ا ََِ٤ ٢َِ ٝحٔ ِس َّ ٠
اِ َِأ َ َّ٠ا أََ ِ ٤ت َُِ ٢َِ ٝت َعَ ِّٞوأَ َّ٠ا أََ٤ا َِ َت ََّ ١ىُ ِٙت فٔی
َک َیا أَ ٔ٠ي َْ ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن إٔذِ أََ٤ا َوأََ ِ ٤ت فٔی َ ٔ
أَ َ٠ا َت ِذ ُ ُ
ک الِ َ ِر َؿ ث ُ ََّ ٢ت َِ ُّ ٥ذ ث ُ ََّ ٢ت َِ ١سحَ بٔض ٔ َ١ا
ٔيک أَ َِ ٧ت ِ ٔ
َّض َب ب ٔ َي َسیِ َ
ا ٧یََ ِّٙ
أ َْ َُّّٜ
اب َو َظ َِّ ٝي ُت َِ َٕا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔ١َ َّ ٤ا ک َ َ
ک َِ َٕا َُ ٟو َ١زُ َّات ٖٔ اهَّللَ یَا َو َّ١ا ُر َٔا َ ٟإ ٔ ِٔ ٧شئ َِت  ٢َِ ٜأ ُ َح ِّس ِث بٔطٔ َٔا َ ٟا َِ ٜح ََ ٢ُ ٙو َح َّسثَٔ ٥يطٔ ابِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبِزَی
ک َو َ٘ َّّ ِي َ
َو ِج َض َ
َّ
يک َ٠ا َت َو َِّ ٜي َت
ََک ا َِ ٜح ََٕ َِ ٢ُ ٙا َ ٟوُ َ١زُ َُ ٤و َِّ ٜ
َو ِ ٦أَبٔيطٔ ِٔ ٠ث ََ ٞحسٔیثٔ ذ ٓ َٕر َٔا ََ ٟو َح َّسثَىٔي ََُ ١ََ ٝة َو ِ ٦ذ ٓ َٕر فٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔأ ٜذی ذ َ َ

دبعاہللنباہمشدبعی،ییحیانبدیعساطقؿ،ہبعش،مکح،ذر،دیعسنبدبعارلنمحانبارزیےسرفاتیےہہکا کلدیمرضحترمع
ریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسلایافراہکہکںیمیبنجوہایگ افر ںیمےناپینںیہناپایلپےن رفامایامنزہنڑپھ،وترضحت امعرریضاہلل
اعتٰیلہنعےنرفامایاےاریماوملنینمایکلپوکایدںیہن ہکبجںیمافرلپا کرس ہںیمیبنجوہےئگافرںیمہاپینہنالمافرلپ
ےن امنز ادا ہن یک رہب احؽ ںیم یٹم ںیم ٹ افر امنز ادا یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ریتے  ےئ اکیف اھت ہک وت اےنپ
دفونں اہوھتں وک زنیم رپ امرات رھپ وھپکن امرات رھپ اؿ دفونں اہوھتں ےس اےنپ رہچے افر اہوھتں رپ حسم رکات رضحت رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنعےنرفامایاےامعراہللےسڈررضحتامعرریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایارگلپہناچںیوتںیم ہدحثیںیہنایبؿرکفںاگ

مکحریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیذموکرےہفہرفامےتںیہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایمہریتیرفاتیاکوبھجھجتیہ
رپڈاےتلںی۔
رافی  :دبعاہللنباہمشدبعی،ییحیانبدیعساطقؿ،ہبعش،مکح،ذر،دیعسنبدبعارلنمحانبارزی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ممیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 818

راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،نَّض ب ٦ش١ي ،ٞشىبہ ،ح ،٢ٙذر ،اب ٦وبساٜزح ٦١ب ٦ابزی

َّض بِ ُُ ٦ش َِ ١ي ٕ ٞأَ ِخب َ ََْ٤ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦ا َِ ٜح ََٔ ٢ٔ ٙا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ذ ًَّرا َو ِ ٦ابِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َح َّسثَ َ٥ا اُ ِ ٥َّ ٜ
أَبِزَی َٔا ََٔ ٟا َ ٟا َِ ٜح ََ ٢ُ ٙو َٔ ِس ََِ ٔ١ى َتطُ ٔ ٦ِ ٠ابِ َٔ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبِزَی َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ ََّ ٧ر ُج َّل أَتَی وُ ََ ١ز َِ َٕا َ ٟإنِّٔی أَ ِج َِ ٥ب ُت َِ ٢َِ ٝأَ ٔج ِس

َّ ٠
اٗ ا َِ ٜحس َ
اِ َو ََ َ
ک َِل أ ُ َح ِّس ُث بٔطٔ أَ َح ّسا
ٔیث َو َزا َز ِ ٔيطٔ َٔا ََ ٟو َّْ ١ار َیا أَ ٔ٠ي َْ ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن إ ٔ ِٔ ٧شئ َِت ١َ ٔ ٜا َج َى َ ٞاهَّللُ َول َ َّی َٔ ٦ِ ٠ح ِّٕ َ

َک َح َّسثَىٔي ََُ ١ََ ٝة َو ِ ٦ذ ٓ َٕر
َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ

ااحسؼنب وصنمر ،رضننبلیمش ،ہبعش ،مکح،ذر،انب دبعارلنمحنبارزی ےسرفاتیےہہکا کلدیم رضحترمعریضاہللاعتٰیل
ہنع ےک اپس احرض وہا افر رعض یک ہک ںیم یبنج وہایگ افر ںیم اپین ںیہن اپات اھت ابیق دحثی سگر یکچ ےہ افر اس ںیم  ہ زایدہ ےہ ہک
رضحتامعرریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایارگلپاچںیوتںیماسدحثیوکیسکےسایبؿہنرکفںاگویکہکناہللاعتیلےنلپاکقح
ھجمرپالزؾایکےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،رضننبلیمش،ہبعش،مکح،ذر،انبدبعارلنمحنبارزی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ممیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 819

راوی ٠ :سٜ ،٢ٝيث بَ ٦ىس ،جىَف ب ٦ربيىہ ،وبساٜزح ٦١ب ٦ہز٠ز ،و١يْ ،اب ٦وباس ،و١يْ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ےن حَّضت
اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َٔا َِ ٠ُ ٟسَ ٢ٔٝو َر َوی َّ
س أَُ َّ ٤ط
يى َة َو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦صُ ِز ُ٠زَ َو ُِ ٦و َ١ي ِْ ٕ َِ ٠ول َی ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
اِ ٜٝي ُث بِ ُِ ََ ٦ى ٕس َو َِ ٦ج ِى َ ٔ
َف بِ َٔ ٦رب ٔ َ
َََ ٔ١ى ُط َي ُٕو ُ ٟأَٔ َِبُِ ٝت أََ٤ا َو َو ِب ُس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ َُ ٦ي َسا ٕر َِ ٠ول َی َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحًَّي َز َخ ِ٥َ ٝا َول َی أَبٔی
ا َِ ٜح ِض ٔ ٢بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث بِ ِّٔ ٦
اٜع َّٔ ١ة الِ َ ِن َعار ِّٔی َِ َٕا َ ٟأَبُو ا َِ ٜح ِض ٔ ٢أَٔ َِب ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َ ٤ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝحو ٔبٔئِز ٔ َج َٕٞ ١
َِ ََ ٔ ٕٝي ُط َر ُج ََْ ِ ٞس ََّ ٢َ ٝوَِ ٝيطٔ ََِ ٢َِ ٝیزُ َّز َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوَِ ٝيطٔ َحًَّي أَٔ َِب ََ ٞول َی ا ِٜحٔ َسارٔ ِ َََ ١سحَ َو ِج َض ُط َو َی َسیِطٔ
ث ُ ََّ ٢ر َّز َوَِ ٝيطٔ َّ
اٜس ََل َ٣
ملسم ،ثیل نب دعس ،رفعج نب رہعیب ،دبعارلنمح نب رہزم ،ریمع ،انب ابعس ،ریمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت انب ابعس ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےک لزاد رکدہ الغؾ ےس رفاتی ےہ ایک ےہ ہک ںیم افر رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک لزاد رکدہ الغؾ رضحت
ریب
دبعارلنمح نب اسیر ریض اہلل اعتٰیلہنع اوبمہج نب احرث نب ہمص ااصنری ےک اپس احرض وہےئ وت اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل ِ
لمجیک رطػےسلےئلپوکا کلدیمالماسےنلپوکالسؾایکافرلپےناسےکالسؾاکوجابںیہندایاہیںکتہکا ک
دویاررپرشتفیالےئاےنپرہچےافراہوھتںاکحسمایکرھپالسؾاکوجابدای۔
رافی  :ملسم،ثیلنبدعس،رفعجنبرہعیب،دبعارلنمحنبرہزم،ریمع،انبابعس،ریمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرضحتانبابعس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ

ممیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 820

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يَّْ ،يا ،٧ؼحاک ب ٦وث١ا٤ ،٧اِي ،اب ٦و١زا ،٧حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِّ ٦
اَ ٧و َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ ََّ ٧ر ُج َّل
اٜؽحَّا ٔک بِ ٔ ٦وُ ِث ََ ١

ََّ ٠ز َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَبُو ََُ ِ ٟس َّ ٢َِ َِٝ ٢َ ٝیَزُ َّز َوَِ ٝيطٔ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایفسؿ،احضکنبامثعؿ،انعف،انبرمعاؿ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکا کلدیم
سگرا افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اشیپب رک رےہ ےھت اس ےن السؾ ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےک السؾ اک
وجابںیہندای۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایفسؿ،احضکنبامثعؿ،انعف،انبرمعاؿ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ناملسونںےکسجنہنوہےنیکدلیلےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
ناملسونںےکسجنہنوہےنیکدلیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 821

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،یحٌي ،ابَ ٦ىيس ،ح١يس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اَ١ىي ٞب ٦وٝيہ ،ح١يس ـوی ،ٞابوراِي ،ابوہزیزہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َّ
اُِ ّٜٝن َٜطُ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َي ِىىٔي ابِ َََ ٦ىٔي ٕس َٔا َُ ٟح َِ ١ي ْس َح َّسثَ َ٥ا ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
 ٞابِ ُ ٦وُ ََّ ٝي َة َو ِ ٦حُ َِ ١ي ٕس َّ
ْک بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو ِ ٦أَبٔی َراِ ٕٔي َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٤ط ََ ٔ ٕٜي ُط أ ٥َّ ٜي ُّي
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
اٜفؤی َٔٔ ٞا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا بَ ِ ُ

َط ٔٗ ا ِ١َ ٜسٔی َٔ ٥ة َوص َُو ُجَِ ِْ ُ٥ا ِن َس َََّ ِ ٞذ َص َِ َِاٌِ َت َس ََ َِ ٞتّ ََّٕ َس ُظ أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َ ٔ
َط ٕیٖ ُٔ ُ ٦ِ ٠
ک َحًَّي أٌَِ َت ٔس َٞ
َو ََ َّ١َّ َٝ َِ ٢َ ٝا َجائَطُ َٔا َ ٟأَیِ ََ ٥ِ ُ٘ ٦ت َیا أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٕٜٔي َتىٔي َوأََ٤ا ُجٔ َ ِ ِْ ُ٥
َْکص ُِت أَ ِ ٧أ ُ َجاَ ٔ ٜس َ
ا ٧اهَّللٔ إ ٔ َّ ٧ا ِِ ١ُ ٜؤ َِٔ ٦َ ٠ل یَ ُِ ٥ح ُس
َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َُ ٢َ ٝب َح َ
زریہ نب رحب ،ییحی ،انب دیعس ،دیمح ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اامسلیع نب ہیلع ،دیمح وطلی ،اوبراعف ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک فہ یبن
رکمییلصاہللہیلعفل ہفملس ےسدمہنیےکراوتسںںیمےسیسکراہتسرپیبنجاحتلںیم ےلوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملساخوم ی
ےسلسغرکےنپ ےےئگیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿوکوموجدہناپایبجفہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسلےئوت
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاےاوبرہریہوتاہکں اھترعضیکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسبجلپےھجم ےلوتںیم
یبنجاھتںیمےن دنسہنایکہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکسلجمںیماسرطحوھٹیبںاہیںکتہکںیمےنلسغایکوتروسؽاہلل
ّللَّےبکشومنمسجنںیہنوہات۔
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای ُش ْییجَا َؿا ِ
رافی  :زریہنبرحب،ییحی،انبدیعس،دیمح،اوبرکبنبایبہبیش،الیعمسنبہیلع،دیمحوطلی،اوبراعف،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ناملسونںےکسجنہنوہےنیکدلیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 822

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،و٘يي٠ ،سىز ،واظ ،ٞابووائ ،ٞحذيّہ

اظ َٕ ٞو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔ ٞو ُِ ٦ح َذ ِي َّ َة أَ ََّ ٧ر َُو َٟ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِِ ٠ٔ ٦س َىز ٕ َو َِ ٦و ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ َٕٜ ٢َ ٝي ُط َوص َُو ُجَ َِ ِْ ُ٥حا َز َو ِ٥طُ َِاٌِ َت َس َ ٞث ُ ََّ ٢جا َِ َِ َٕا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت ُجّ ُ٥با َٔا َ ٟإ ٔ َّ ٧ا ِِ ١ُ ٜسِ ٢َ ٔ ٝلَ َی ُِ ٥ح ُس
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،فعیک  ،رعسم ،فالص ،اوبفالئ ،ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ےس
اس احؽںیم ےلہک فہیبنج اھتفہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسےسدحیلعہوہ ےئگافرلسغرکےکفاسپ لےئافررعضایک

ہکںیمیبنجاھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایےبکشناملسؿسجنںیہنوہات۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،فعیک،رعسم،فالص،اوبفالئ،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتلانجتبافراسےکالعفہںیماہللاعتیلےکذرکےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
احتلانجتبافراسےکالعفہںیماہللاعتیلےکذرکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 823

راوی  :ابوَکیِ٠ ،ح١س ب ٦وَلء ،ابزاہي ٢ب٠ ٦وسي ،اب ٦ابی زائسہ ،خاٜس ،ب١َٝ ٦ہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

وسي َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦خأ ٔ ٜس بِ َٔ ١ََ ََٝ ٦ة َو ِ٦
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
ِ َوإٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ َُ ٠ُ ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
َک اهَّللَ َول َی کُ ِّٞأَ ِح َيأ٤طٔ
ُع َو َة َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِذ ُ ُ
ا َِ ٜبه ٔ ِّی َو ِِ ُ ٦
اوبرکبی ،دمحم نب العء ،اربامیہ نب ومیس ،انب ایب زادئہ ،اخدل ،نب ہملس ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن
رکمییلصاہللہیلعفل ہفملساہللزعفلجاکذرکرہاحؽںیمرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،اربامیہنبومیس،انبایبزادئہ،اخدل،نبہملس،رضحتاعدص ریضاہلل اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےبفوضاھکاناھکےناکوجازافرفوضےکوفریوطررپرضفریہنوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ

ےبفوضاھکاناھکےناکوجازافرفوضےکوفریوطررپرضفریہنوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 824

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم ،ابوربيي ،زہزانی ،ح١از ب ٦زیس ،ابوربيي ،ح١از ،و١زو ب ٦زی٥ارَ ،ىيس ب ٦حویزث ،اب ٦وباس

َّ َ
َّ
يِم َوأَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ٦زیِ ٕس َو َٔا َ ٟأَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َو ِ٦
َحسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١
َو ِ١زٔو بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا ُِ ٜح َویِز ٔ ٔ
ِ َِأت ُ َٔی ب ٔ َف َىإ ٣
ِخ َد ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜد ََل ٔ
ث َو ِ ٦ابِ َٔ ٦و َّبا ٕ
س أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ ٢َ ٝ
ِ ََذ ََکوا َُ ٜط ا ِٜو ُؼو َِ َِ َٕا ٟأُرٔی ُس أَ ِ ٧أُظل ِّی َِأ َ َتو َّؼأ َ
َ
ُ
َ َ َ
ُ
ییحینبییحییمیمت،اوبرعیب،زرہاین،امحدنبزدی،اوبرعیب،امحد،رمعفنبدانیر،دیعسنبوحریث،انبابعسےسرفاتیےہہکیبنرکمی
یلصاہللہیلعفل ہفملستیباالخلءےسےلکنوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےک ےئاھکان الایایگفاہںرپوموجدولوگںےنلپیلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس وک فوض ےک ےیئل اید رکاای وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم بج امنز ےک ادا اک ارادہ رکات وہں وت فوض رکات
وہں۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،اوبرعیب،زرہاین،امحدنبزدی،اوبرعیب،امحد،رمعفنبدانیر،دیعسنبوحریث،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ےبفوضاھکاناھکےناکوجازافرفوضےکوفریوطررپرضفریہنوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 825

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہَّ ،يا ،٧ب ٦ويي٥ہ ،و١زو بَ ٦ىيس ب ٦حویزث ،اب ٦وباس

س َي ُٕوِلُ ُ٘ َّ٥ا
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو َِ ٦و ِ١ز ٕو َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا ُِ ٜح َویِز ٔ ٔث ََِ ٔ١ى ُت ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
و ٔ َِ ٥س أ ٥َّ ٜي ِّي ظلَّی اهَّللُ َوَٝيطٔ وَ ََِّ ٢ٝحا َِ ٔ ٦٠ا ٍَِ ٜائ ٔٔق وأتُ ٔی ب ٔ َفىإَِٔ ٕ ٣ي ََٜ ٞطُ أَ َِل َتو َّؼأ ُ َِ َٕا ٢ٜٔ ٟأَأُظل ِّی َِأ َ َتو َّؼأ َ
َ َ َ
َ
ِ
ِ َ َ َ َ
َ َ َ
َ
َ

اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿ،نبہنییع،رمعفنبدیعسنبوحریث،انبابعسےسرفاتیےہہکمہیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےک
اپس احرض ےھت لپ یلص اہللہیلع فملس تیب االخلء ےس افرغ وہ رک رشتفی الےئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس اھکان الای ایگ
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاہکایگایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسفوضہنرکںیےگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایویکںںیم
امنزڑپاتھوہںوجفوضرکفں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿ،نبہنییع،رمعفنبدیعسنبوحریث،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ےبفوضاھکاناھکےناکوجازافرفوضےکوفریوطررپرضفریہنوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 826

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،ح١س ب٠ ٦س ،٢ٝو١زو ب ٦زی٥ارَ ،ىيس ب ٦حویزثَ ،ائِ ،اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِ ٠ُ ٦سَّ ٢ٕ ٔ ٝ
اٜفائٔف ُّٔی َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا ُِ ٜح َویِز ٔ ٔث َِ ٠ول َی آ َّٔ ٟ
اٜسائ ِٔٔ
س َٔا َ ٟذَ َص َِ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی ا ٍَِ ٜائ ٔٔق َِ َ١َّ ٝا َجا َِ ٔ ُِّس ََٜ ٣طُ ـ َ َى ْإَِٔ ٣ي َ ٞیَا
أََّ٤طُ َََ ٔ١ي َو ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٦وبَّا ٕ

َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َِل َت َو َّؼأ ُ َٔا َ ٢َ ٔ ٜ ٟأَٜٝٔعَّ ََلة ٔ

ییحینبییحی ،دمحمنبملسم،رمعف نبدانیر،دیعسنبوحریث،اسبئ،انبابعسریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملساضقےئاحتجےک ےئرشتفیےلےئگبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسلےئوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیک
رطػاھکانالایایگافرلپیلص اہللہیلعفل ہفملسوکاہکایگایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسفوضہن
رکںیےگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایویکںایکامنزےک ےئ؟
رافی  :ییحینبییحی،دمحمنبملسم،رمعفنبدانیر،دیعسنبوحریث،اسبئ،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ےبفوضاھکاناھکےناکوجازافرفوضےکوفریوطررپرضفریہنوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 827

راوی ٠ :ح١س ب ٦و١زو ب ٦وباز ب ٦جبٝہ ،ابوواظ ،٢اب ٦جزیخ ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اظ َٕ ٢و ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُ ٦حُ َویِز ٔ ٕث أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦وبَّاز ٔ بِ َٔ ٦ج َب ََ ٝة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو ٔ
َُق َب إَِٔ ٜيطٔ ـَ َى ْاَِ ٣أَک َ ََ ٞوَ ٢َِ ٜی ََّ ١س َّ ٠
اِ َٔا َٟ
ِ ِ ُ ِّ
س َي ُٕوِلُ إ ٔ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َٔ ٢َ ٝضي َحا َج َت ُط ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜد ََل ٔ
ابِ ََ ٦وبَّا ٕ

ک َ ٢َِ ٜت َو َّؼأ ِ َٔا َ٠َ ٟا أَ َر ِز ُت
َو َزا َزنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦زٔی َ٥ارٕ َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا ُِ ٜح َویِز ٔ ٔث أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٔٔ ٢َ ٝي ََٜ ٞطُ إَٔ َّ ٤
َظ ََل ّة َِأ َ َت َو َّؼأ َ َو َز َو ََ ٢و ِْ ١زو أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي ََٔ ٦ِ ٠ىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا ُِ ٜح َویِز ٔ ٔث
دمحم نب رمعف نب ابعد نب ہلبج ،اوباعمص ،انب رججی ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
فل ہفملساینپاحتجےسافرغوہرکلےئوتاھکانلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرقبیایکایگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناھکای
افر اپین وک اہھت ہن اگلای دیعس نب وحریث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اہک ایگ ہک لپ یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےنفوضںیہنایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایںیمامنزاکارادہرکاتوہںوجفوضرکفں۔
رافی  :دمحمنبرمعفنبابعدنبہلبج،اوباعمص،انبرججی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیباالخلءاجےناکبجارادہرکےوتایکےہک؟...
ابب  :ضیحاکایبؿ
تیباالخلءاجےناکبجارادہرکےوتایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 828

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ح١از ب ٦زیس ،یحٌي ،ہصي ،٢وبساٜىزیز ب ٦ظہيِ ،ا٤س ،ح١از ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َو َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَي ِّؽا أَ ِخب َ ََْ٤ا صُصَ ِي َْ ٔ ٢لَکص َُ١ا َو َِ ٦و ِبسٔ ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ ُٔ ٦ظ َض ِيِٕ َو ِ٦
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َز َخ َ ٞا َِ ٜد ََل َِ َوفٔی َحسٔیثٔ صُصَ ِي ٕ ٢أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
إَٔ َ ٤س فٔی َحسٔیثٔ َح َّ١از ٕک َ َ

يْ َٔا ََّ ٟ
ک ٔ ٦ِ ٠ا ِٜد ُِبثٔ َوا َِ ٜد َبائ ٔثٔ
اُ ٜٝض َّ ٢إنِّٔی أَوُوذُ ب ٔ َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ا ٧إٔذَا َز َخ َ ٞا ِل ََ ٔ ٥ٙ

ییحی نب ییحی ،امحد نب زدی ،ییحی ،میشہ ،دبعازعلسی نب بیہص ،اسن ،امحد ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
لل َّ
لْحُی ث لْح َ ِے ث
ھ
ّ
ُ
َ
ئ) اے اہلل ںیم
یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج تیب االخلء ںیم داہ  وہےت وت ےتہک (ا ّم ِإ ِن َأ ُ و
ن نِمْ ا ْ ی ِت َفا َبیا ِ
ع ُذ ِ ی َ
اناپیکافراناپکزیچفںےسریتیانپہام اتگوہں۔
رافی  :ییحینبییحی،امحدنبزدی،ییحی،میشہ،دبعازعلسینببیہص،اسن،امحد،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
تیباالخلءاجےناکبجارادہرکےوتایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 829

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اَ١ىي ،ٞاب ٦وٝيہ ،وبساٜىزیز ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ ٞوص َُو ابِ ُ ٦وُ ََّ ٝي َة َو َِ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
أَ ُووذُ بٔاهَّللٔ ٔ ٦ِ ٠ا ِٜد ُِبثٔ َوا َِ ٜد َبائ ٔثٔ
اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،اامسلیع،انبہیلع،دبعازعلسی،رضحتاسنریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکلپیلصاہلل
َ لْحُی ث لْح َ ِے ث
ئ)
ہیلعفل ہفملستیباالخلءاجےتفتق ہداعڑپےتھ( َأ ُعوذُ ِبی ِ
ّللّنِمْا ْ ی ِت َفا َبیا ِ

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،الیعمس،انبہیلع،دبعازعلسی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےھٹیبوہےئیکدنیناکفوضوکہنوتڑےنیکدلیلےکایبؿںیم...
ابب  :ضیحاکایبؿ
ےھٹیبوہےئیکدنیناکفوضوکہنوتڑےنیکدلیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 830

راوی  :زہيْ بِ ٦حب اَ١ىي ٞب ٦وٝيہ ،شيبا ٧بَ ٦فور ،وبساٜوارث ،وبساٜىزیز ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوار ٔٔث ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦و ِب ٔس
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
 ٞابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة ح و َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
ا َِ ٜىزٔیز ٔ َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا َ ٟأُٔ ٔ َيِ ١ت اٜعَّ ََلةُ َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ٤ ٢َ ٝج ٌّٔی َ ٔ ٜز ُج َٕ ٞوفٔی َحسٔیثٔ َو ِب ٔس ا َِ ٜوارٔ ٔ
ث َؤ َ ٤ي ُّي اهَّللٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیُ َ٥اجٔی اَّ ٜز ُج َ١ََ ِ ٞا َٔ َا ٣إلٔ َی اٜعَّ ََلة ٔ َحًَّي َ َ ٤ا ٣ا ِِ َٕ ٜو ُ٣
زریہنبرحباامسلیعنبہیلع،ابیشؿنبرففخ،دبعاولارث،دبعازعلسی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکامنز
یکااقتمیہکیئگافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسا کلدیمےسوحموگتفگےھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسامنزیکرطػںیہن
ڑھکےوہےئاہیںکتہکولگوسےئگ۔
رافی  :زریہنبرحبالیعمسنبہیلع،ابیشؿنبرففخ،دبعاولارث،دبعازعلسی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ےھٹیبوہےئیکدنیناکفوضوکہنوتڑےنیکدلیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 831

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذو٥بْی ،شىبہ ،وبساٜىزیزب ٦ظہيِ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ ا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ِبسٔ ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ ُٔ ٦ظ َض ِيِٕ َََ ٔ١ي أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َٟ
أُٔ ٔ َيِ ١ت اٜعَّ ََلةُ َوأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیُ َ٥اجٔی َر ُج َّل َِ ٢َِ ٝیَزَ ِ ٟیُ َ٥ا ٔجيطٔ َحًَّي َ َ ٤ا ٣أَ ِظ َحاب ُ ُط ث ُ ََّ ٢جا َِ ِ ََعلَّی بٔض ٔ ِ٢
دیبعاہللنباعمذربنعی ،ہبعش،دبعازعلسینببیہص،اسن نب امکلےسرفاتیےہہکامنزیکااقتمیہکیئگافریبنرکمییلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس ا ک لدیم ےس رسوگ ی رک رےہ ےھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رسوگ ی ںیم وغشمؽ رےہ اہیںکت ہک لپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےکاحصہبوسےئگرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرشتفئالےئافراؿوکامنزڑپاھیئ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذربنعی،ہبعش،دبعازعلسینببیہص،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ےھٹیبوہےئیکدنیناکفوضوکہنوتڑےنیکدلیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 832

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ حارثی ،خاٜس اب ٦حارث ،شىبۂ ،تازہ ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا٧
َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َوص َُو ابِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَ َن ّسا َي ُٕوِلُ ک َ َ
ُؤَ ٧ا َُِ ُٝٔ ٟت ََِ ٔ١ى َتطُ ٔ ٦ِ ٠إَٔ َ ٤س َٔا َ ٟإٔی َواهَّللٔ
وَ ٧و َِل یَ َت َو َّؼئ َ
و ٧ث ُ َّ ٢ي َُع َُّ ٝ
اب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ َ٥ا َُ ٠
أَ ِظ َح ُ
ییحینب ،بیاحریث،اخدلانباحرث،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ےک احصہب وس اجےت رھپ فوض ےئک ریغب امنز ادا رکےت ےھت رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک ںیم ےن اہک رضحت اتقدہ
ریضاہللاعتٰیلہنعوکہکوتےنرضحتاسنےسانسوترضحتاتقدہےناہکاہںاہللیکمسق!۔

رافی  :ییحینب ،بیاحریث،اخدلانباحرث،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ےھٹیبوہےئیکدنیناکفوضوکہنوتڑےنیکدلیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 833

راوی  :اح١س بَ ٦ىيس ب ٦ظْخ ،زارمی ،حبا ،٧ثابت ،ا٤س

ْخ َّ
اٜسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َحبَّا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟأُٔ ٔ َيِ ١ت َظ ََلةُ
َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ ََُ ٦ىٔي ٔس بِ َٔ ٦ظ ِ ٕ

ِ َِ َٕا ََ ٟر ُج ْ ٞلٔی َحا َج ْة َِ َٕ َا ٣أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیُ َ٥ا ٔجيطٔ َحًَّي َ َ ٤ا ٣ا ِِ َٕ ٜو ُ ٣أَ ِو َب ِى ُؾ ا ِِ َٕ ٜؤ ٣ث ُ ََّ ٢ظ َِّ ٝوا
ا ِٔ ٜىصَ ا ٔ

ادمحنبدیعسنبرخص،داریم،ةحؿ،اثتب،اسنےسرفاتیےہہکبجامنزاشعء یکااقتمیہکیئگا کلدیمےن اہکریمے ےئ
ا ک احتج ےہ وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ےس وحم وگتفگ وہ ےئگ اہیں کت ہک ضعب ولگ وس ےئگ رھپ اوہنں ےن امنز ادا
یک۔
رافی  :ادمحنبدیعسنبرخص،داریم،ةحؿ،اثتب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
ےھٹیبوہےئیکدنیناکفوضوکہنوتڑےنیکدلیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 834

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ٢ح٥ملی٠ ،ح١س ب ٦بْک٠ ،ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،ححاد ب٦
٠ح١س ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ا َِ ٜح ِ٥مَ ل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بَ ِْکٕ ح و َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا
ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َٔا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا َححَّا ُد بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َٔا ََٔ ٟا َ ٟابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی َ٤اِ ٔ ْي َِ ٠ول َی
ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ ح َح َّسث َ َ٥ا َص ُ
و ٧اٜعَّ ََ ٝوا ٔ
ت َوَِ ٜي َس
وَ َِ ٧ي َت َح َّيَ ُ٥
و ٧ح ٔي َن َٔ ٔس ُ٠وا ا ِ١َ ٜسٔی ََ ٥ة َی ِح َتُ ٔ١ى َ
ا ٧ا ِِ ١ُ ٜسَ ١ُ ٔ ٝ
ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٦و ََ ١ز أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟک َ َ
س اَ ٥َّ ٜع َاری َو َٔا ََ ٟب ِى ُؽ ُض ِِْ َ ٢قّ٤ا ِٔ ٠ث َٞ
یُ َ٥ازٔی ب ٔ َضا أَ َح ْس َِ َتک َ َّ١ُ ٝوا َی ِو ّ٠ا فٔی ذََ ٔ ٜ
ُوَا ِٔ ٠ث ََ٤ ٞأُو ٔ
ک َِ َٕا ََ ٟب ِى ُؽ ُض َِّ ٢اتد ٔ ُذوا َ٤أ ّ

وَ ٧ر ُج َّل یُ َ٥ازٔی بٔاٜعَّ ََلة ٔ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَا ب ٔ ََل ُ٥َ َِ ٢ُِ ٔ ٟاز ٔ
َ ِْق ٔ ٧ا َِ ٜي ُضوز ٔ َِ َٕا َ ٟوُ َ١زُ أَ َو َِل َت ِب َى ُث َ

بٔاٜعَّ ََلة ٔ

ااحسؼنباربامیہیلظنح،دمحمنبرکب،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،رضحتانبرمعریضاہلل
اعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک ناملسؿبجدمہنیلےئوتعمج وہاجےتافرامنزادارک ےتیلافروکیئلدیماؿوک امنز ےک ےئ ںیہناکپرات
اھتا کدؿاوہنںےناسابرےںیموگتفگیکاؿںیمےسضعبےناہکاصنریےکانوقسیکرطحانوقسےلولافرضعبےناہکہک
وہیدویں یکرطح گنیس،رمع ریض اہللہنع ےن رفامای ایک مت یسکلدیم وک رقمر ںیہنرکدےتی وج امنز ےک  ےئ البےئ روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایالبؽاوھٹافرولوگںوکامنزےک ےئاکپرف۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،دمحمنبرکب،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی ،اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم ،رضحتانبرمع
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿےکاملکتدفدفرمہبتافرااقتمےکاملکتا کہملکےکالعفہا کا کابرےنہک...
ابب  :امنزاکایبؿ

اذاؿےکاملکتدفدفرمہبتافرااقتمےکاملکتا کہملکےکالعفہا کا کابرےنہکےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 835

راوی  :خ ْٝب ٦ہصا ،٣ح١از ب ٦زیس ،یحٌي ب ٦یحٌي ،اَ١ىي ٞب ٦وٝيہ ،خاٜس حذاء ،ابی َٔلبہ ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

 ٞابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦خإ ٔ ٜس
َْ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَ َ٥ا َخُ ٝ
َاَ ٧ویُوت َٔز ِاْل ٔ َٔا ََ ٠ة َزا َز َی ِحٌ َي فٔی َحسٔیثٔطٔ َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََّ ٝي َة
ا َِ ٜح َّذا ٔ
ِ َو ِ ٦أَبٔی ٔ ٔ ََلبَ َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا َ ٟأ ُ َٔ ٠ز ب ٔ ََل ْ ٟأَ َِ ٧ي ِص َّ َي الِ َذ َ

وب َِ َٕا َ ٟإ ٔ َِّل ِاْل ٔ َٔا ََ ٠ة
َِ َح َّسث ِ ُت بٔطٔ أَ ُّی َ

فلخ نب اشہؾ،امحد نب زدی ،ییحی نبییحی ،اامسلیع نبہیلع ،اخدل ذحاء ،ایب القہب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک
البؽریضاہللاعتٰیلہنعوکمکحدایایگہکاذاؿدفدفابرںیہکافرااقتما کا کابراویبیکدحثیںیمااقتمےکوسااکظفلےہ۔
رافی  :فلخنباشہؾ،امحدنبزدی،ییحینبییحی،الیعمسنبہیلع،اخدلذحاء،ایبالقہب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿےکاملکتدفدفرمہبتافرااقتمےکاملکتا کہملکےکالعفہا کا کابرےنہکےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 836

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبساٜوہاب ،ثٕفی ،حذاء ابؤَلبہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

اب َّ
اٜث َٕف ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس ا َِ ٜح َّذا ُِ َو ِ ٦أَبٔی ٔ ٔ ََلبَ َة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ا َِ ٜح ِ٥مَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس ا َِ ٜوصَّ ٔ
ُوَا َِأ ُ َٔ ٠ز ب ٔ ََل ْ ٟأَ ِ٧
َکوا أَ ِ ٧یُ َ٥و ُِّروا ّ َ ٤ارا أَ ِو َي ِ ٔ
َّضبُوا َ٤أ ّ
ََکوا أَ ِ ٧ي ُِى١ُ ٔ ٝوا َؤ َِت اٜعَّ ََلة ٔ بٔصَ ِي ٕئ َي ِىز ٔ ُِوُ َ ٤ط ِ ََذ َ ُ
َ٠إ ٔ ٜک َٔا َ ٟذ َ ُ
َاَ ٧ویُوت َٔز ِاْل ٔ َٔا ََ ٠ة
َي ِص َّ َي الِ َذ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعاولاہب ،یفقث ،ذحاء اوبالقہب ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک احصہب ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن ولوگں وک امنز
ےکفتق یکاقالعدےنی ےک ےئوشمرہایکہکسجزیچےسامنزےکفتقاکملعوہاجےئضعبےناہکہکلگرفنشرکدیاجےئای
انوقساجبایاجےئسپالبؽوکمکحدایایگہکفہاذاؿےکاملکتدفدفرمہبتافرااقتمےکاملکتا کرمہبتںیہک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعاولاہب،یفقث،ذحاءاوبالقہب،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿےکاملکتدفدفرمہبتافرااقتمےکاملکتا کہملکےکالعفہا کا کابرےنہکےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 837

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢بہز ،وہيِ ،حَّضت خاٜس حذاء

ََکوا أَ ِ٧
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٥ا ُو َص ِي ِْ َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس ا َِ ٜح َّذا ُِ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َ١َّ ٜا َ٘ث ُ َْ اُ ٥َّ ٜ
اس ذ َ ُ
ي ُِى١ٔٝوا بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َّ
وروا ّ َ ٤ارا
اٜث َٕف ٔ ِّی ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟأَ ِ ٧یُ ُ
ُ
دمحمنباحمت،زہب،فبیہ،رضحتاخدلذحاءیکاانسدےس ہدحثیاسرطحرمفیےہہکبجولگزایدہوہےئگوتاوہنںےنامنز
ے
ےکفتقیکاقالعدیاجےنےکابرےںیموشمرہایکابیقدحثییلہپدحثییکرطحےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،زہب،فبیہ،رضحتاخدلذحاء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿےکاملکتدفدفرمہبتافرااقتمےکاملکتا کہملکےکالعفہا کا کابرےنہکےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 838

راوی  :وبيساهَّلل ب ٦و١ز ،وبساٜوارث بَ ٦ىيس ،وبساٜوہاب ب ٦وبس اٜح١يس ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب
َح َّسثَىٔي وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦وُ ََ ١ز ا َِ َٕ ٜوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوار ٔٔث بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َو ِب ُس ا َِ ٜو َّص ٔ
اب بِ َُ ٦و ِب ٔس ا ِ١َ ٜحٔي ٔس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَ ُّی ُ
َاَ ٧ویُوت َٔز ِاْل ٔ َٔا ََ ٠ة
َو ِ ٦أَبٔی ٔ ٔ ََلبَ َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا َ ٟأ ُ َٔ ٠ز ب ٔ ََل ْ ٟأَ َِ ٧ي ِص َّ َي الِ َذ َ
دیبع اہلل نبرمع ،دبعاولارث نبدیعس ،دبعاولاہب نب دبع ادیمحل ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک البؽ وک مکحدای
ایگہکاذاؿوکدفدفرمہبتافرااقتموکا کا کرمہبتںیہک۔
رافی  :دیبعاہللنبرمع،دبعاولارثنبدیعس،دبعاولاہبنبدبعادیمحل،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رطہقیاذاؿےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
رطہقیاذاؿےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 839

راوی  :ابوٌسا٠ ٧س١عی٠ ،اٜک ب ٦وبساٜواحس ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢حَّضت ابو٠حذورہ رِضي اهَّلل تىال ٰی و٥ہ

اَ ٧ح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ىا ْذ َو َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ
ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١ع ٔ ُّی َ٠اُ ٔ ٜ
ک بِ َُ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜواح ٔ ٔس َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟأَبُو ٌ ََّس َ
َح َّسثَىٔي أَبُو ٌ ََّس َ

أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ظاح ِٔٔ َّ
اٜس َِ َت َوائٔ ِّی و َح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦وا ٔ٠ز ٕالِ َ ِح َو َٔ ٟو ُِ ِٙ٠َ ٦حو َٕ ٟو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٠ُ ٦حي ِْٔیز ٕ َو ِ٦
َا ٧اهَّللُ أَ ِ٘بَُْ اهَّللُ أَ ِ٘بَُْ أَ ِش َض ُس أَ ِِ ٧لَ إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ أَ ِش َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ أَ ِش َض ُس أَ َّ٧
ور َة أَ َّٔ َ ٤ ٧ي َّي اهَّللٔ َو َّ١َ ٝطُ َص َذا الِ َذ َ
أَبٔی َِ ٠ح ُذ َ
َُ ٠ح َّّ ١سا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ أَ ِش َض ُس أَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ ث ُ ََّ ٢ي ُىو ُز ِ ََي ُٕو ُ ٟأَ ِش َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ أَ ِش َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ أَ ِش َض ُس أَ َّ٧

َُ ٠ح َّّ ١سا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ أَ ِش َض ُس أَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ وَ َّی َول َی اٜعَّ ََلة ٔ ََّ ٠ز َتي ِ ٔن وَ َّی َول َی ا َََِ ّٜلحٔ ََّ ٠ز َتي ِ ٔن َزا َز إ ٔ َِ َح ُٖ اهَّللُ أَ ِ٘بَُْ اهَّللُ

أَ ِ٘بَُْ َِل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ
مش
اوباسغؿ معی ،امکل نب دبعاولادح ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رضحت اوبذحمفرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل
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ث
ث
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س
س
س
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ہیلعفل ہفملسےن اؿوک ہاذاؿاھکسیئ(ا َُّ
ّللَّ َأ ھ َُڈ َأ َّؿ ُ َ ًّ
وُسؽ
ّللَّ َأ ھ َُڈ َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ ّلا ُ
کُ َأ ْ ھ َُڈ َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ ّلا ُ
ّللَّ َأ ْ ی َ د
کُ ا ُ
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ث
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َ
ُ
َ
َ
ُ
(حَ
َ
َ
َ
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َ
َ
وُسؽ اّللِّ) دف رمہبت افرَّ ِ،
حُما َر ُ
حُما َر ُ
وُسؽ اّللِّ )،رھپ دفابرہ (أ ھ َُڈ أ ْؿ ل ِإلَ َة ِإ ّل اّللُّ) دف رمہبت افر( ،أ ھ َُڈ أ َّؿ َ ّ ً
ّللَّ َأ ھ َُڈ أ َّؿ َ ّ ً
َ َلَعال َّض َل ِة)دفرمہبتافر َ َّ
کُ َل ِإلَ َة ِإ َّلاّللَُّ)زایدہایک۔
ّللَّ َأ ْ ی َ د
کُا ُ
ّللَّ َأ ْ ی َ د
(ح َ َلَعالْفَ َل ِح)دفرمہبتافرااحسؼےن(ا ُ
مش
رافی  :اوباسغؿ معی،امکلنبدبعاولادح،ااحسؼنباربامیہ،رضحتاوبذحمفرہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا کدجسمےک ےئدفومذؿرےنھکےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
ا کدجسمےک ےئدفومذؿرےنھکےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 840

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،وبيساهَّللٔ ،اَ ،٢حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٔ ٜ ٧ز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠ُ ٢َ ٝؤ ِّذَ٤ا ٔ٧
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا َ ٟک َ َ
ب ٔ ََل َْ ٟوابِ ُ ٦أ ُ ِِّٙ٠َ ٣تُوٕ ٣الِ َ ِو َِم و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ َح َّسث َ َ٥ا ا َِٕ ٜا َٔ َُ ٢و َِ ٦وائٔصَ َة ِٔ ٠ث َُ ٝط
انب ریمن ،دیبع اہلل ،اقمس ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس ےک دف ؤمذؿ ےھت رضحت البؽ افر رضحت انب اؾ وتکمؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع انانیب احصیب۔ انب ریمن ،دیبع اہلل ،اقمس ،اعدص 
ےسیھبایسرطحرفاتیوقنمؽےہ۔
رافی  :انبریمن،دیبعاہلل،اقمس،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع

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

انانیبلدیمےکاسھتبجوکیئانیبلدیموہوتانانیبیکاذاؿےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
انانیبلدیمےکاسھتبجوکیئانیبلدیموہوتانانیبیکاذاؿےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 841

راوی  :ابوَکیِ٠ ،ح١س ب ٦وَلء ہ١سانی ،خاٜس اب٠ ٦دٝس٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،ہصا ،٣حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َف َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و ِ٦
ِ ا َِ ٜض َِ ١سان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َي ِىىٔي ابِ َِ ٠َ ٦د َٕ ٝس َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َح َّسثَىٔي أَبُو ُ َ
ا ٧ابِ ُ ٦أ ُ ِِّٙ٠َ ٣تُو ٕ ٣یُ َؤ ِّذ َُ ٔ ٜ ٧ز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوصُ َو أَ ِو َِم و َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة
أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ

ا َِ ١ُ ٜزاز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َو ِ ٦یَ ِحٌَي بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو ََىٔي ٔس بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦صٔصَ إ ٣ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٝطُ

اوبرکبی ،دمحمنب العءہاین ،اخدلانبدلخم ،دمحمنب رفعج ،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہلل اعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہک رضحتانب
اؾ وتکمؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ اذاؿ دےتی ےھت احالہکن فہ انانیب ےھت۔ دمحم نب ہملس رمادی،
دبعاہلل نب فبہ ،ییحی نب دبع اہلل ،دیعس نب دبعارلنمح ،اشہؾ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس یھب ایس رطح  ہ دحثی
ابمرہکرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعءہاین،اخدلانبدلخم،دمحمنبرفعج،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دارارفکلںیمبجاذاؿیکلفازےنسوتاسوقؾرپہلمحرکےنےسرفےنکےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ

دارارفکلںیمبجاذاؿیکلفازےنسوتاسوقؾرپہلمحرکےنےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 842

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،یحٌي بَ ٦ىيس ،ح١از١َٝ ،ہ ،ثابت ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

ا٧
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َي ِىىٔي ابِ َََ ٦ىٔي ٕس َو َِ ٦ح َّ١از ٔبِ َٔ ١ََ ََٝ ٦ة َح َّسثَ َ٥ا ثَاب ٔ ْت َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َ ٟک َ َ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ک َوإ ٔ َِّل أٌَ ََار ِ ََسَ ٔ١ي
َاَِ ٧إ ٔ َِ ٔ١ََ ٧ي أَذَاّ٤ا أَ َِ ٠س َ
اَ ٧ي ِس َتُ ٔ١ي الِ َذ َ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّ ٢َ ٝئٍيُْ إٔذَا ـَ ََ ٝي ا ِِ َّ ٜحزُ َوک َ َ

ْٔطة ٔث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَ ِش َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ أَ ِش َض ُس
َر ُج َّل َي ُٕو ُ ٟاهَّللُ أَ ِ٘بَُْ اهَّللُ أَ ِ٘بَُْ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی ا َِ ِ ّٜ
َّ
ِخ ِج َت ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ َِ َ٥مَ زُوا َِإٔذَا ص َُو َراعٔی ِٔ ٠ىزّی
أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إِٔل اهَّللُ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ ٢َ ٝ
زریہ نب رحب ،ییحی نب دیعس ،امحد ،ہملس ،اثتب ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ولطع رجف ےک
فتق ہلمح رکےت ےھت افر اکؿ اگل رک اذاؿ  ےتن ارگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اذاؿ  ےتن وت ہلمح رکےن ےس رک اجےت فرہن ہلمح رک
کُےتہکانسوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای ہناملسؿ
ّللَّ َأ ْ ی َ د
کُاَ ُ
ّللَّ َأ ْ ی َ د
دےیتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا کصخشوکاَ ُ
ث
ث
ْ
س
س
َ
َ
ّللَّ َأ ھ َُڈ َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ ّلاّللَُّ)اہکوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایفہمنہجےسلزاد
ےہرھپاسےن( َأ ْ ھ َُڈ َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ ّلا ُ
وہایگاسےکدعببجولوگںےنداھکیوتفہرکبویںاکرچفااہاھت۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعس،امحد،ہملس،اثتب،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومذؿیکاذؿےننسفاےلےک ےئایسرطحےنہکافررھپیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفس...
ابب  :امنزاکایبؿ
ومذؿ یک اذؿ ےننس فاےل ےک  ےئ ایس رطح ےنہک افر رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ درفد جیھب رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ فہلیس یک داع رکےن ےک
اابحتسبےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 843

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہاب ،وفاء ب ٦یزیس ٜيثي ،ابوَىيس خسری

یس َّ
َ
اِ ٜٝيثٔ ِّي َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی أَ َّ٧
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو َِ ٦و َفا ٔ
ِ بِ ٔ ٦یَز ٔ َ
َح َّسثىٔي یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا ََِ ٔ١ىت ُِ ٢اَ ٥ِّ ٜسا َِ َِ ُٕوُٜوا ِٔ ٠ث َ٠َ ٞا َي ُٕو ُ ٟا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ ُ٧

ییحینبییحی،امکل،انباہشب،اطعءنبسیدییثیل،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایبج
متاذاؿونسوتفیہوہکوجؤمذؿاتہکےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،اطعءنبسیدییثیل،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ومذؿ یک اذؿ ےننس فاےل ےک  ےئ ایس رطح ےنہک افر رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ درفد جیھب رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ فہلیس یک داع رکےن ےک
اابحتسبےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 844

راوی ٠ :ح١س ب١َٝ ٦ہ ٠زازی ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،حيوةَ ،ىيس ب ٦ابی ایوب٘ ،ىِ ب ٦و١ٕٝہ ،وبساٜزح ٦١ب ٦جبيْ،
وبساهَّلل ب ٦و١زو ب ٦واػ

وب َوٌَي ِْٔص َٔ١ا َو ِِ َ٘ ٦ى ِٔ بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ١َ َٝ ََ ٦ة ا َِ ١ُ ٜزاز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٦ح ِي َو َة َو ََىٔي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی أَ ُّی َ
اػ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإٔذَا
َو َِ ١َ َٕ ٝة َو َِ ٦و ِبسٔ اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ُٔ ٦ج َبيِْ ٕ َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜى ٔ
َّشا ث ُ َََُّٝ ٢وا اهَّللَ لٔی
ََِ ٔ١ىت ُِ ٢ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ َُٕ َِ ٧وُٜوا ِٔ ٠ث َ٠َ ٞا َي ُٕو ُ ٟث ُ ََّ ٢ظ ُّٝوا َول َ َّی َِإُٔ َّ ٤ط ََ ٦ِ ٠ظلَّی َول َ َّی َظ ََل ّة َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ ب ٔ َضا َو ِ ّ
و ٧أََ٤ا ص َُو ِ ََََ ٦ِ ١أ َ َ ٟلٔی ا َِ ٜو َٔي ََ ٝة َح َِّ ٝت َٜطُ
ا َِ ٜؤَي ََ ٝة َِإَٔ َّ ٤ضا َ٥ِ ٠ز ٔ َْ ٜة فٔی ا َِ ٜح َّ٥ةٔ َِل َت َِ ٥بغٔی إ ٔ َِّل َ ٔ ٜى ِب ٕس ٔ ٦ِ ٠و َٔباز ٔاهَّللٔ َوأَ ِر ُجو أَ ِ ٧أَ ُ٘ َ

َّ
اٜصَّا َو ُة

دمحمنبہملسرمادی،دبعاہللنبفبہ،ویحۃ،دیعسنبایب اویب ،بعنبہمقلع،دبعارلنمحنبریبج،دبعاہللنبرمعف نباعصےس

رفاتیےہہکاوہنںےنیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسوکرفامےتوہےئانسہکبجمتؤمذؿےساذاؿونسوتےسیجفہاتہکےہمتیھب
جم
وہکرھپھجمرپدرفدوجیھبوجھجمرپدرفداتجیھبےہاہللاسرپدسدسر بننانزؽرکاتےہرھپاہللےسریمے ےئفہلیساموگنویکہکنفہ
تنج اک ا ک درہج ےہ اہلل ےک دنبفں ںیم ےس رصػ ا ک دنبہ وک  ےل اگ افر ےھجم ادیم ےہ ہک فہ ںیم یہ وہں اگ وج اہلل ےس ریمے
فہلیسیکداعرکےاگاسےک ےئریمیافشتعفابجوہاجےئیگ۔
رافی  :دمحم نب ہملس رمادی ،دبعاہلل نب فبہ ،ویحۃ ،دیعس نب ایب اویب  ،بع نب ہمقلع ،دبعارلنمح نب ریبج ،دبعاہلل نب رمعف نب
اعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ومذؿ یک اذؿ ےننس فاےل ےک  ےئ ایس رطح ےنہک افر رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ درفد جیھب رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ فہلیس یک داع رکےن ےک
اابحتسبےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 845

راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،ابوجىَف٠ ،ح١س ب ٦جہؽ ٢ثٕفی ،اَ١ىي ٞب ٦جىَف ،و١ارہ بٌ ٦زیہ ،خبيِ ب ٦وبساٜزح ٦١ب٦
اَآ ،حّغ ب ٦واظ ٢ب ٦و١ز ب ٦خفاب رِضي اهَّلل تىالی و٥ہ

َف َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِض َؽ َّٕ ٢
َف َو ِ ٦وُ ََ ١ار َة بِ ٌَٔ ٦زٔیَّ َة
 ٞبِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َج ِى َ ٕ
اٜث َٕف ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ

َو ُِ ٦خب َ ِي ِٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦إ ٔ ََ ٕ
اب
آ َو َِ ٦حّ ِٔغ بِ َٔ ٦و ٔ
اب َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦ج ِّسظ ٔوُ ََ ١ز بِ ٔ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اظ ٔ ٢بِ ُٔ ٦و ََ ١ز بِ ٔ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َٔا َ ٟا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ ُ ٧اهَّللُ أَ ِ٘بَُْ اهَّللُ أَ ِ٘بَُْ َِ َٕا َ ٟأَ َح ُس ُ٘ ِ ٢اهَّللُ أَ ِ٘بَُْ اهَّللُ أَ ِ٘بَُْ ث ُ ََّٔ ٢ا َٟ

أَ ِش َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َٔا َ ٟأَ ِش َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَ ِش َض ُس أَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َٔا َ ٟأَ ِش َض ُس أَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َر َُو ُٟ
اهَّللٔ ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟوَ َّی َول َی اٜعَّ ََلة ٔ َٔا ََِ ٟل َح ِو ََ ٟو َِل ُٔ َّو َة إ ٔ َِّل بٔاهَّللٔ ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟوَ َّی َول َی ا َََِ ّٜل ٔح َٔا َِ ٟلَ َح ِو ََ ٟو َِل ُٔ َّو َة إ ٔ َِّل بٔاهَّللٔ ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟاهَّللُ

أَ ِ٘بَُْ اهَّللُ أَ ِ٘بَُْ َٔا َ ٟاهَّللُ أَ ِ٘بَُْ اهَّللُ أَ ِ٘بَُْ ث ُ ََّٔ ٢ا ََِ ٟل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َٔا ََِ ٟل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َِٔٝٔ ٦ِ ٠بٔطٔ َز َخ َ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة

ج یہض
ااحسؼ نب وصنمر ،اوبرفعج ،دمحم نب م یفقث ،اامسلیعنب رفعج،امعرہ نب زغ ہ ،بیبخ نب دبعارلنمح نب ااسػ ،صفح نب اعمص

کُا َُّ
ّلل
ّللَّ َأ ْ ی َ د
نبرمعنباطخبریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایبجومذؿ(ا ُ
ث
ث
س
ّللَّ)ےہکوت ہیھب( َأ ْسھ َُڈ َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ ّلَ
َ
کُ)ےہکوتمتںیمےسوکیئا ک(ا َُّ
کُ)ےہکرھپؤمذؿ( َأ ْ ھ َُڈ َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ ّلا ُ
ّللَّ َأ ْ ی َ د
کُا ُ
ّلل َأ ْ ی َ د
َأ ْ ی َ د
ث
ث
ْ
ْ
س
س
َ
َ
َ
وُسؽ اّللَِّ) ےہک رھپ فہ َ َّ
(ح َلَع ال َّض َل ِة) ےہک وت  ہ َ(ل
حُما َر ُ
حُما َر ُ
وُسؽ اّللَِّ) ےہک وت  ہ یھب ( َأ ھ َُڈ َأ َّؿ ُ َ ّ ً
اّللَُّ) ےہک رھپ ؤمذؿ َأ ھ َُڈ َأ َّؿ ُ َ ّ ً
کُ)ےہکوت ہیھب(ا َُّ
ح َؽ َف َلُقَّ َة ِإ َّل ِبیّللَِّ)ےہکرھپفہ َ َّ
ّلل
ّللَّ َأ ْ ی َ د
کُ ا ُ
ّللَّ َأ ْ ی َ د
ح َؽ َف َلُقَّ َة ِإ َّل ِبیّللَِّ)ےہکرھپفہ(ا ُ
(ح َ َلَعالْفَ َل ِح)ےہکوت ہ َ(ل َ ْو
َ ْو
کُ)ےہکرھپفہ َ(ل ِإلَ َة ِإ َّلاّللَُّ)ےہکوت ہیھب َ(ل ِإلَ َة ِإ َّلاّللَُّ)ولخصدؽےسےہکوت ہتنجںیمداہ وہاگ۔
ّللَّ َأ ْ ی َ د
کُا ُ
َأ ْ ی َ د
رافی  :ااحسؼ نب وصنمر ،اوبرفعج ،دمحم نب

ج یہض

م یفقث ،الیعمس نب رفعج ،امعرہ نب زغ ہ ،بیبخ نب دبعارلنمح نب ااسػ ،صفح

نباعمصنبرمعنباطخبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ومذؿ یک اذؿ ےننس فاےل ےک  ےئ ایس رطح ےنہک افر رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ درفد جیھب رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ فہلیس یک داع رکےن ےک
اابحتسبےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 846

راوی ٠ :ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يث ،حٙي ٢ب ٦وبساهَّلل بٔ ٦يس ْقیشئ ،تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،حٙي ٢ب ٦وبساهَّلل ،وا٠ز بَ ٦ىس
ب ٦ابی ؤاػ

َّ
ُق ٔش ِّي ح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦ا ُِ ٜح َِ ٙي ٔ ٢بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ َٔ ٦ي ٕس ا َِ ُ ٜ

َِ ٜي ْث َو ِ ٦ا ُِ ٜح َِ ٙي ٔ ٢بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو َِ ٦وا ٔ٠ز ٔبِ ِٔ ََ ٦ىسٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َو َّٔاػٕ َو ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی َو َّٔاػٕ َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

ک َُ ٜط َوأَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َو ِب ُس ُظ َو َر َُوُٜطُ
َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َٔا ََٔ ٦ِ ٠َ ٟا َ ٟح ٔي َن َي ِس َُ ١ي ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ َ ٧أَ ِش َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َو ِح َس ُظ ِلَ َ ٔ
َشی َ

َُف َُ ٜط ذَِ٤بُ ُط َٔا َ ٟابِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح فٔی رٔ َوا َیت ٔطٔ ََٔ ٦ِ ٠ا َ ٟح ٔي َن َي ِس َُ ١ي ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ َ٧
َرؼ ُ
ٔيت بٔاهَّللٔ َربًّا َوب ٔ َُ ١ح َّٕ ١س َر َُ ّوِل َوب ٔ ِاْل ٔ َِ ََلٔ ٣زٔی ّ٥ا ٌ ٔ َ
َک ُٔت َ ِي َب ُة َٔ ِو َُ ٜط َوأََ٤ا
َوأََ٤ا أَ ِش َض ُس َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ

دمحمنبرحم،ثیل،میکحنبدبعاہللنبسیقرقیشی،ہبیتقنبدیعس،ثیل،میکحنبدبعاہلل،اعرمنبدعسنبایبفاقصےسرفاتیےہ

ث
س
َ
ِن
حـُ َل
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایہکؤمذؿیکاذاؿنسرکسجےن ہاہک( َأ ْ ھ َُڈ َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ ّلا ُ
ّللَّ َف ْ َ
رَش َ
ث
ِتی
س
لَ ُة َف َأ َّؿ ُ َ َّ
ّللَّ َر ًّبی َف مُجَمَّ ٍڈ َر ً
وُسل َف ِبی ْ ِٔل ْ َ
ْس ِؾ ِد ًب)وتاسےکانگہشخبدےیئاجںیئےگضعبرفاایتںیم( َأ ْ ھ َُڈ)
عـُ َف َروُسلُ ُة َر ِضی ُت ِبی ِ
حُما َ ْ ی ُ
ً
ث
س
یکاجبےئ(ا ََب َأ ْ ھ َُڈ)ےہینعمفوہفمؾا کیہےہ۔
رافی  :دمحمنبرحم،ثیل،میکحنبدبعاہللنبسیقرقیشی،ہبیتقنبدیعس،ثیل،میکحنبدبعاہلل،اعرمنبدعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿیکتلیضفافراذاؿنسرکاطیشؿےکاھب ےنےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿیکتلیضفافراذاؿنسرکاطیشؿےکاھب ےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 847

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،وبسہ ،ـٝحہ ب ٦یحٌي٠ ،ىاویہ ب ٦ابی َّيا ،٧حَّضت ـٝحہ ب ٦یحٌي رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

ا٧
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا َو ِب َسةُ َو ِ ٦ـَ َِ ٝح َة بِ َٔ ٦ی ِحٌَي َو َِ ٦و ِّ١طٔ َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت و ٔ َِ ٥س َُ ٠ىاو ٔ َی َة بِ ٔ ٦أَبٔی َُّ َِي َ
س
َِ َحائ َ ُط ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ َُ ٧ی ِس ُوو ُظ إلٔ َی اٜعَّ ََلة ٔ َِ َٕا ََ ٠ُ ٟىاؤیَ ُة ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟا َِ ١ُ ٜؤ ِّذَ ُ ٤
و ٧أَـ ِ َو ُ ٟا٥َّ ٜا ٔ
أَ ِو َ٥أّا یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعہ،ہحلط نبییحی،اعمف ہ نبایب ایفسؿ،رضحتہحلط نبییحی ریض اہللاعتٰیلہنع ےناےنپاچچےس رفاتی ایک
ےہ فہ ےتہک ںی ہک ںیم رضحت اعمف ہ نب ایب ایفسؿ ےک اپس اھٹیب اھت ہک ا ک ؤمذؿ لای وج لپ یک امنز یک رطػ البراہ اھت وت رضحت
اعمف ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ےھت
ؤمذؿایقتمےکدؿیبملرگدونںفاےلوہںےگ۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعہ،ہحلطنبییحی،اعمف ہنبایبایفسؿ،رضحتہحلطنبییحیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿیکتلیضفافراذاؿنسرکاطیشؿےکاھب ےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 848

ويسي اب ٦ـٝحہ ےن ب٩ی حَّضت ٠ىاویہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،ابووا٠زَّ ،يا ،٧ـٝحہ ب ٦یحٌيٰ ،

َح َّسثَٔ٥يطٔ إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َوا ٔ٠ز ٕ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦ـَ َِ ٝح َة بِ َٔ ٦ی ِحٌَي َو ِ ٦و َٔيسي بِ ٔ ٦ـَ َِ ٝح َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت
َُ ٠ىاو ٔ َی َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔ ٝطٔ
ااحسؼنبوصنمر،اوباعرم،ایفسؿ،ہحلطنبییحیٰ،یسیعانبہحلطےنیھبرضحتاعمف ہریضاہللاعتٰیلہنعےسروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسیکیہیدحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،اوباعرم،ایفسؿ،ہحلطنبییحیٰ،یسیعانبہحلطےنیھبرضحتاعمف ہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿیکتلیضفافراذاؿنسرکاطیشؿےکاھب ےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 849

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اَحٖ ،جزیز ،او١ض ،ابی َّيا ،٧جابز حَّضت جابز رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ُو ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
اَ ٧و َِ ٦جابٔز ٕ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإ ٔ ََّّ ٧
ا ٧إٔذَا َََ ٔ١ي اَ ٥ِّ ٜسا َِ
اٜص ِي َف َ
الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َُّ َِي َ

و٧
ِ َٔا ََََ ِ َُٝ ٟمي ََُ ِ ٧سأ َ ُِ ٜت ُط َو ِ ٦اَّ ٜز ِو َحا ٔ
ا ٧اَّ ٜز ِو َحا ٔ
ِ َِ َٕا َ ٟه ٔ َی ٔ ٦ِ ٠ا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ َٔ َّت ْة َوثَ ََلث ُ َ
و٠َ ٧ک َ َ
بٔاٜعَّ ََلة ٔ َذ َص َِ َحًَّي یََ ُٙ

ّٔ ٠يَل

ہبیتقنبدیعس،امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼ،رجری،اشمع،ایبایفسؿ،اجربرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےناراشدرفامایاطیشؿ بجاذاؿیکلفاز اتنسےہ وترفاحاقمؾکت اھبگاجاتےہ امیلسؿ
ےتہکںیہکںیمےناوبایفسؿےسرفاحےکابرےںیمدرایتفایکوتاوہنںےناہکرفاحدمہنیےسسیتھچلیمدفرےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،اقحس،رجری،اشمع،ایبایفسؿ،اجربرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿیکتلیضفافراذاؿنسرکاطیشؿےکاھب ےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 850

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض

َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمعےسیھبیہیدحثیدفرسیاانسدےسرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿیکتلیضفافراذاؿنسرکاطیشؿےکاھب ےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 851

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،زہيْ بِ ٦حب ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اَحاٗ جزیز ،او١ض ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إ ٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َّ
ِخا ٔ٧
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
اُِ ّٜٝن ُٕ ٔ ٜت َ ِي َب َة َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦الِ َ ِؤ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ ََّّ ٧
ا ٧إٔذَا َََ ٔ١ي
اٜص ِي َف َ
َ

ْض ْاك َحًَّي َِل َي ِس ََ ١ي َظ ِو َتطُ َِإٔذَا ََ ََ ٙت َر َج َي ِ ََو َِ َو َس َِإٔذَا َََ ٔ١ي ِاْل ٔ َٔا ََ ٠ة َذ َص َِ َحًَّي َِل َي ِس ََ ١ي
اَ ٥ِّ ٜسا َِ بٔاٜعَّ ََلة ٔأَ َحا َُ َٜ ٟط ُ َ
َظ ِو َت ُط َِإٔذَا ََ ََ ٙت َر َج َي ِ ََو َِ َو َس

ہبیتق نب دیعس ،زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ رجری ،ا شمع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن
رکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایاطیشؿبجاذاؿیکلفازاتنسےہوتوگزامراتوہااھباتگےہاہیںکتہکاذاؿیکلفازہن
ےنسبجاذاؿمتخوہاجیتےہوتفاسپلاجاتےہافرفوسہسڈااتلےہبجااقتماتنسےہوترھپالچاجاتےہاہیںکتہکااقتمیک
لفازںیہناتنسبج ہمتخوہاجیتےہوتفاسپلرکفوسہسڈااتلےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼرجری،اشمع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿیکتلیضفافراذاؿنسرکاطیشؿےکاھب ےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 852

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،بيا ٧واَفی ،خاٜس ب ٦وبساهَّللَ ،ہي ،ٞابوہزیزہ

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس ا َِ ٜحٔ١يسٔ بِ ُ ٦بَ َيا ٕ ٧ا َِ ٜوا َٔ ٔف ُّی َح َّسث َ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َي ِىىٔي ابِ ََ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا َٟ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا أَ َّذ َ ٧ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ ُ ٧أَ ِزبَ َز َّ
اػ
اٜص ِي َفا َُ ٧و َٜطُ ُح َع ْ
دبع نب دیمح ،ایبؿ فا یط ،اخدل نب دبع اہلل ،لیہس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای بج ؤمذؿ
اذاؿڑپاتھےہوتاطیشؿھٹیپریھپرکاھباتگےہافراسےک ےئوگزوہاتےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،ایبؿفا یط،اخدلنبدبعاہلل،لیہس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿیکتلیضفافراذاؿنسرکاطیشؿےکاھب ےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 853

راوی  :ا٠يہ ب ٦بسفا ،٣یزیس ب ٦زریي ،روحَ ،ہيٞ

َح َّسثَىٔي أ ُ ََّ ٠ي ُة بِ ُ ٦بٔ ِس َف َاَ ٣ح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ز َُریِ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َر ِو ْح َو َِ َُ ٦ض ِي َٕٔ ٞا َ ٟأَ ِر ََ َٝىٔي أَبٔی إلٔ َی بَىٔي َحارٔثَ َة َٔا َٟ
َش َٓ َّأ ٜذی َ٠عٔی َول َی ا َِ ٜحائ ٔٔق َِ ٢َِ ٝیَ َز َش ِيئّا
َو َ٠عٔی ٌ ََُل ْ٥َ َٜ ٣ا أَ ِو َظاح ِْٔ َ٥َ ٜا َِ َ٥ا َزا ُظ ُ٥َ ٠از ٕ َٔ ٦ِ ٠حائ ٕٔق ب ٔ ِ
أَ١طٔ َٔا ََ ٟوأَ ِ َ
ِک َو َل ٦ِٔ ٙإٔذَا ََِ ٔ١ى َت َظ ِو ّتا َِ َ٥از ٔ بٔاٜعَّ ََلة ٔ َِإٔنِّی ََِ ٔ١ى ُت أَبَا
ک َتَ َِٖ ٝص َذا  ٢َِ ٜأ ُ ِر ََٔ ٝ
ک ٔلَبٔی َِ َٕا ََِ ٜ ٟو َش َى ِز ُت أََ َّ ٤
َک ُت ذََ ٔ ٜ
ِ ََذ َ ِ
ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّس ُث َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟإ ٔ ََّّ ٧
اػ
اٜص ِي َف َ
ا ٧إٔذَا ُ ٤وز ٔ َی بٔاٜعَّ ََلة ٔ َولَّی َو َٜطُ حُ َع ْ
اہیمنباطسبؾ،سیدینبزرعی،رفح،لیہسےسرفاتیےہہکےھجمریمےفادلےنینباحرہثیکرطػاجیھبریمےاسھتا کزلاکای
ونوجا ؿاھتوتاسوکا کاکپرےنفاےلےناساکانؾےلرکاکپراافرریمےاسیھتےندویاررپداھکیوتوکیئزیچہنیھتںیمےن ہابت
اےنپابپوکذرکیکوتاوہنں ےناہکارگےھجمولعمؾوہاتہک اہمترےاسھت ہفاہعقشیپلےنفاالےہ وت ںیمےھجتہن اتجیھب نکیل بج وت
ایسیل فازےنسوتاذاؿدایرکفںیمےنرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسانسفہیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےسدحثیایبؿ
رکےتےھتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایبجاذاؿدیاجیتےہوتاطیشؿھٹیپریھپاتےہافراسےک ےئوگزوہاتےہ۔

رافی  :اہیمنباطسبؾ،سیدینبزرعی،رفح،لیہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اذاؿیکتلیضفافراذاؿنسرکاطیشؿےکاھب ےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 854

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٍ٠ ،يْہ ،حزامی ،ابوز٤از ،اُعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ َي ِىىٔي ا ِٔ ٜحزَام ٔ َّی َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
َّ
یَِ ٦إٔذَا ُٔ ٔض َي اَّ ٜتأِذٔی ُ ٦أَٔ َِب ََ ٞحًَّي إٔذَا ثُو َِّب
ْض ْاك َحًَّي َِل َي ِس ََ ١ي اَّ ٜتأِذ ٔ َ
َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا ُ ٤وز ٔ َی ٜٝٔعَّ ََلة ٔ أَ ِزبَ َز اٜص ِي َفا ُُ َٜ ٧ط ُ َ
َّ
َِک َ٘ َذا ١َ ٔ ٜا  ٢َِ ٜیَ٦ِ ُٙ
ْط بَي ِ َن ا ِِ ١َ ٜز ٔ
بٔاٜعَّ ََلة ٔ أَ ِزبَ َز َحًَّي إٔذَا ُٔ ٔض َي اَّ ٜت ِثو ٔ ُ
َِک َ٘ َذا َواذ ُ ِ
ِ َو َن ِّ ٔسطٔ َي ُٕو ُُ َٜ ٟط اذ ُ ِ
یِ أَٔ َِب ََ ٞحًي یَ ِد ُ َ
٠َ ٞا َی ِسرٔی َ٘ َِ ٢ظلَّی
َ ٞحًَّي َیمَ َّ ٞاَّ ٜز ُج ُ
َک ِٔ َٔ ٦ِ ٠ب ُ
َی ِذ ُ ُ
ہبیتقنبدیعس،ریغمہ،زحایم،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایبجامنزےک ےئ
اذاؿ دی اجیت ےہ وت اطیشؿ وگز امرات وہا ھٹیپ ریھپ رک اھبگ اجات ےہ اہیں کت ہک اذاؿ انسیئ ہن دے بج اذاؿ وپری وہ اجیت ےہ وت
فاسپ لاجات ےہ افر بج امنز ےک  ےئ ااقتم یہک اجیت ےہ وت فاسپ لاجات ےہ افر بج ااقتم وپری وہ اجیت ےہ وت لاجات ےہ اہیں
کت ہکولوگ ں ےکدولں ںیم ایخالتڈااتل ےہ اس وک اتہک ےہ ہک الفں ابت اید رک الفں ابت اید رک احالہکن اس وک فہ ابںیت ےلہپ اید یہ
ںیہنںیھتاہیںکتہکلدیموھبؽاجاتےہافرفہںیہناجاتنےہاسےنینتکامنزڑپ یےہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ریغمہ،زحایم،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

اذاؿیکتلیضفافراذاؿنسرکاطیشؿےکاھب ےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 855

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسث َ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َو ِ ٦أَبٔی صُ َزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ْ َظلَّی
َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ ٌَيَِْ أَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٟحًَّي یَمَ َّ ٞاَّ ٜز ُج ُ
 ٞإ ٔ ِ ٧یَ ِسرٔی َ٘ ِي َ
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایس رطح سج
رطحیلہپدحثیسگریکچرگماسںیمےہہکلدیمیکھجمسںیمںیہنلاتہکفہسکرطحامنزادارکے؟
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریبکترحتہمیےکاسھتروکعافرروکعےسرسااھٹےتفتقاہوھتںوکدنکوھںکتااھٹےنک...
ابب  :امنزاکایبؿ
ریبکترحتہمیےکاسھتروکعافرروکعےسرسااھٹےتفتقاہوھتںوکدنکوھںکتااھٹےنےکاابحتسبافربجدجسہےسرسااھٹےئوتااسیہنرکےنےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 856

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي تيٌ١يَ ،ىيس ب٥٠ ٦عور ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،اب١٤ ٦يَّْ ،يا ٧ب٦
ويي٥ہ ،زہزی َا ،٢ٜحَّضت اب ٦و١ز

َّ َ
َّ
ِح ٕب َوابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ
يِم َو ََىٔي ُس بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َحسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١
ا ٧بِ ٔ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو َّ
اُِ ّٜٝن َ ٔ ٜي ِحٌَي َٔا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ََِ ٦اَ ٢ٕ ٔ ٜو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََ ٟرأَیِ ُت
ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِِ َُّ ٦ي َ

َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ا ِِت َ َتحَ اٜعَّ ََل َة َر َِ َي َی َسیِطٔ َحًَّي یُ َحاذ ٔ َی َٙٔ ٥ِ ٠ب َ ِيطٔ َو َٔ ِب َ ٞأَ َِ ٧ی ِز َ٘ َي َوإٔذَا َر َِ َي ٔ٦ِ ٠
اٜز ُ٘و ًٔ َو َِل َی ِز َِ ُى ُض َ١ا بَي ِ َن َّ
اٜس ِح َس َتي ِ ٔن
ُّ
نی
ییحینبییحی میی،دیعسنبوصنمر،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،انبریمن،ایفسؿنبہنییع،زرہیاسمل،رضحتانب
رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک داھکی بج امنز یرفع رکےت وت اےنپ اہوھتں وک دنکوھں کت
ااھٹےت افر روکع رکےن ےس ےلہپ افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق افر اےنپ دفونں اہوھتں وک دنلب ہن رکےت ےھت دفونں دجسفں ےک
درایمؿ۔
نی
رافی  :ییحی نب ییحی میی ،دیعس نب وصنمر ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،انب ریمن ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی اسمل،
رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ریبکترحتہمیےکاسھتروکعافرروکعےسرسااھٹےتفتقاہوھتںوکدنکوھںکتااھٹےنےکاابحتسبافربجدجسہےسرسااھٹےئوتااسیہنرکےنےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 857

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،اب ٦شہابَ ،ا ٢ٜب ٦اب ٦و١ز

اب َو ََِ ٦ا ٢ٔ ٔ ٜبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ أَ َّ ٧ابِ َ ٦وُ ََ ١ز
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔي ابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َٔ َاٜٝٔ ٣عَّ ََلة ٔ َر َِ َي َی َسیِطٔ َحًَّي َتُٙوَ٤ا َح ِذ َو َٙٔ ٥ِ ٠ب َ ِيطٔ ث ُ ََّ٘ ٢ب َّ َْ َِإٔذَا أَ َرا َز أَ َِ ٧ی ِز َ٘ َي
َٔا َ ٟک َ َ
اٜس ُحوز ٔ
اٜز ُ٘و ًٔ ِ ََى َِ ٠ٔ ٞث َ ٞذََ ٔ ٜ
ِ ََى َِ ٠ٔ ٞث َ ٞذََ ٔ ٜ
ک َو َِل َيّ َِىُ ُٝط ح ٔي َن َی ِز َِ ُي َرأ ِ ََ ُط ُّٔ ٦ِ ٠
ک َوإٔذَا َر َِ َي ُّٔ ٦ِ ٠

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،انباہشب،اسملنبانبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسبجامنزےک
 ےئڑھکےوہےتوتاےنپدفونںاہوھتںوکاسرطحااھٹےتہکفہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکدفونںدنکوھںےکرباربوہےت
رھپریبکتےتہکبجروکعرکےتوتایسرطحرکےتبجروکعےس اےتھٹوتایسرطح رکےتافربجدجسےےسرسااھٹےتوتااسیہن

رکےت۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،انباہشب،اسملنبانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ریبکترحتہمیےکاسھتروکعافرروکعےسرسااھٹےتفتقاہوھتںوکدنکوھںکتااھٹےنےکاابحتسبافربجدجسہےسرسااھٹےئوتااسیہنرکےنےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 858

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،ححين اب٠ ٦ثىيٜ ،يث ،وٕي٠ ،ٞح١س ب ٦وبساهَّلل ب٩ٔ ٦زاذ١َٝ ،ہ بََٝ ٦مي ،٧حَّضت اب ٦جزیخ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا ُح َحي ِْن َوص َُو ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َّ
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦وُ َٕ ِي ٕ ٞح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
ُٔ ِضزَاذَ َح َّسثَ َ٥ا ََُ ١ََ ٝة بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي َ ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ أَ ِخب َ ََْ٤ا یُوُُ ٤س ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َ٘ َ١ا َٔا َ ٟابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ کَا َ٧
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ إٔذَا َٔ َاٜٝٔ ٣عَّ ََلة ٔ َر َِ َي َی َسیِطٔ َحًَّي َتُٙوَ٤ا َح ِذ َو َٙٔ ٥ِ ٠ب َ ِيطٔ ث ُ ََّ٘ ٢ب َّ َْ

ج
ق
دمحم نب راعف ،جینن انب ینثم ،ثیل ،لیقع ،دمحم نب دبعاہلل نب ھرداذ ،ہملس نب امیلسؿ ،رضحت انب رججی ےس رفاتی ےہ ہک بج
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسامنزےک ےئڑھکےوہےتوتاےنپاہوھتںوکدنکوھںکتااھٹےترھپریبکتےتہک۔
ج
ق
رافی  :دمحمنبراعف ،جیننانبینثم،ثیل،لیقع،دمحمنبدبعاہللنب ھرداذ،ہملسنبامیلسؿ،رضحتانبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ریبکترحتہمیےکاسھتروکعافرروکعےسرسااھٹےتفتقاہوھتںوکدنکوھںکتااھٹےنےکاابحتسبافربجدجسہےسرسااھٹےئوتااسیہنرکےنےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 859

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،خاٜس ب ٦وبساهَّلل ،ابؤَلبہ

ک بِ َ ٦ا ُِ ٜح َویِز ٔ ٔ
ث إٔذَا َظلَّی َ٘بََّْ ث ُ َّ٢
َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َخاُ ٔ ٜس بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو َِ ٦خإ ٔ ٜس َو ِ ٦أَبٔی ٔ ٔ ََلبَ َة أََّ٤طُ َرأَی َ٠اَ ٔ ٜ

اٜز ُ٘و ًٔ َر َِ َي َی َسیِطٔ َو َح َّس َث أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َر َِ َي َی َسیِطٔ َوإٔذَا أَ َرا َز أَ َِ ٧ی ِز َ٘ َي َر َِ َي َی َسیِطٔ َوإٔذَا َر َِ َي َرأِ ََ ُط ُّٔ ٦ِ ٠

َ ٞص ََ ٙذا
اَ ٧يّ َِى ُ
َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ

ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل ،اوبالقہبےسرفاتیےہاوہنںےنرضحت امکلنبوحریثوکداھکیبجامنزادارکےتریبکتےتہکرھپ
اےنپ اہوھتں وک دنلب رکےت افر روکع ںیم اجےن اک ارادہ رکےت وت رعف ادیلنی رکےت افر بج روکع ےس اےتھٹ وت رعف ادیلنی رکےت افر
اوہنںےندحثیایبؿیکہکایسرطحروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیھبرکےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،اوبالقہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ریبکترحتہمیےکاسھتروکعافرروکعےسرسااھٹےتفتقاہوھتںوکدنکوھںکتااھٹےنےکاابحتسبافربجدجسہےسرسااھٹےئوتااسیہنرکےنےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 860

راوی  :ابوکا ٞ٠جحسری ،ابوووا٤ۂ ،تازہ ،نَّص ب ٦واظ٠ ،٢اٜک ب ٦حویزث

اظ َٕ ٢و ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦ا ُِ ٜح َویِز ٔ ٔث أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
َّص بِ َٔ ٦و ٔ
َح َّسثَىٔي أَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو َِ ٦ن ِ ٔ
ا ٧إٔذَا َ٘ب َّ َْ َر َِ َي َی َسیِطٔ َحًَّي یُ َحاذ ٔ َی بٔض ٔ َ١ا أُذُِ َ ٤يطٔ َوإٔذَا َر َ٘ َي َر َِ َي َی َسیِطٔ َحًَّي یُ َحاذ ٔ َی بٔض ٔ َ١ا أُذُِ َ ٤يطٔ َوإٔذَا
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ک
اٜز ُ٘و ًٔ َِ َٕا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ ِ ََى َِ ٠ٔ ٞث َ ٞذََ ٔ ٜ
َر َِ َي َرأِ ََ ُط ُّٔ ٦ِ ٠
اوباکلم یججڈری،اوبوعاہن،اتقدہ،رصننباعمص،امکلنبوحریثےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسبجریبکتےتہک
َسم ِ َ ل
ّللَّ ِمَ ْن َ َِ
َحـُ) اراشد
وت اےنپ اہوھتں وک ااھٹےت اہیں کت ہک فہ اکونں ےک ربارب وہ اجےت افر بج روکع ےس اانپ رس ااھٹےت وت ( ع ا ُ

رفامےتافرایسرطحینعیرعفادیلنییھبایکرکےت۔
رافی  :اوباکلم یججڈری،اوبوعاہن،اتقدہ،رصننباعمص،امکلنبوحریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ریبکترحتہمیےکاسھتروکعافرروکعےسرسااھٹےتفتقاہوھتںوکدنکوھںکتااھٹےنےکاابحتسبافربجدجسہےسرسااھٹےئوتااسیہنرکےنےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 861

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦ابی وسیَ ،ىيسٔ ،تازہ

ٔی َو ََِ ٦ىٔي ٕس َو َِ َٔ ٦تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔأَُ َّ ٤ط َرأَی ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥اظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
َو ََ ََّ ٢َ ٝو َٔا ََ ٟحًَّي یُ َحاذ ٔ َی بٔض ٔ َ١ا َفُ ُو ًَ أُذُِ َ ٤يطٔ
دمحم نب ینثم ،انب ایب دعی ،دیعس ،اتقدہ ےس دفرسی دنس ےس  ہ دحثی ایس رطح رمفی ےہ ہک رضحت امکل نب وحریث ریض اہلل
اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک داھکی اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ دفونں
اہوھتںوکاکونںیکولےکرباربااھٹےت۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،دیعس،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمرہےنکھجافراےنھٹےکفتقریبکتےنہکافرروکعےساےتھٹفتقعمساہللنمل...
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمرہےنکھجافراےنھٹےکفتقریبکتےنہکافرروکعےساےتھٹفتقعمساہللنملدمحہےنہکےکاابثتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 862

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہاب ،ابی َ١ٝہ ب ٦وبساٜزح٦١

َ
ا ٧ي َُعل ِّی
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَ َّ ٧أَبَا صُ َزیِ َز َة ک َ َ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

َّ
َّص َٓ َٔا ََ ٟواهَّللٔ إنِّٔی َلَ ِش َب ُضَ ٢ِ ُٙظ ََل ّة ب ٔ َز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َُ ٜض ُِ َِ ٢ي َٙبُِّْ کُ١َ ٝا َخّ ََؾ َو َر َِ َي َِ َ١َّ ٝا ا ِن َ َ

ییحی نب ییحی ،امکل ،انباہشب ،ایب ہملس نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس بج اؿ وک امنز
ڑپاھےت وت بج ےتکھج ای اےتھٹ وت ریبکت ےتہکامنز ےس افرغ وہ رک رفامای اہلل یک مسق ںیم مت بس ےس زایدہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
یسیجامنزڑپاتھوہں۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،ایبہملسنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمرہےنکھجافراےنھٹےکفتقریبکتےنہکافرروکعےساےتھٹفتقعمساہللنملدمحہےنہکےکاابثتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 863

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،اب ٦شہاب ،ابوبْک ب ٦وبساٜزح ٦١ابوہزیزہ

ْک بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی ابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
اب َو ِ ٦أَب ٔی بَ ِ ٔ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َٔ َا ٣إلٔ َی اٜعَّ ََلة ٔیُ َٙبُِّْ ح ٔي َن َي ُٕ ُو ٣ث ُ َّ ٢یُ َٙبُِّْ ح ٔي َن َی ِز َ٘ ُي ث ُ ََّ ٢ي ُٕو َُ ٔ١ََ ٟي
أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ ک َ َ

اٜز ُ٘و ًٔ ث ُ ََّ ٢ي ُٕو َُ ٟوص َُو َٔائ َْٔ ٢ربَّ َ٥ا َو ََ ٜ
ک ا َِ ٜح ُِ ١س ث ُ َّ ٢یُ َٙبُِّْ ح ٔي َن یَ ِضؤی ََا ٔج ّسا ث ُ َّ ٢یُ َٙبُِّْ
اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ ح ٔي َن َی ِز َِ ُي ُظَِ ٝب ُط ُّٔ ٦ِ ٠
ِ ٠ٔ ٞث ََ ٞذَ ٔ ٜ
ح ٔي َن َی ِز َِ ُي َرأِ ََ ُط ث ُ َّ ٢یُ َٙبُِّْ ح ٔي َن َي ِس ُح ُس ث ُ َّ ٢یُ َٙبُِّْ ح ٔي َن َی ِز َِ ُي َرأِ ََ ُط ث ُ ََّ ٢يّ َِى ُ
ک فٔی اٜعَّ ََلة ٔ ک ُ َِّ ٝضا َحًَّي َي ِٕؽ َٔي َضا َویُ َٙبُِّْ
س ث ُ ََّ ٢ي ُٕو ُ ٟأَبُو ص َُزیِ َز َة إنِّٔی َلَ ِش َب ُضَ ٢ِ ُٙظ ََل ّة ب ٔ َز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ح ٔي َن َي ُٕ ُو ٦ِ ٠ٔ ٣ا ِِ ١َ ٜثى َي َب ِى َس ا ُِ ٜحُٝو ٔ

دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،انب اہشب ،اوبرکب نب دبعارلنمح اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسبجامنزڑپےنھےک ےئڑھکےوہےتوتریبکتےتہکرھپبجروکعرکےتوتریبکتےتہکرھپعمساہللنملدمحہےتہکبجروکعےس
َ ی َ لْ
َلا جَمْ ُڈ)ےتہکرھپبجدجسہےک ےئےتکھجوتریبکتےتہکرھپبجدجسہےسرسااھٹےتوت
اےنپھٹیپااھٹےتافررھپڑھکےڑھکے َ
(ر ّ َب َف َ
ریبکتےتہکرھپوپریامنزںیمایسرطحرکےتاہیںکتہکاسوکوپرارکےتیلافربجدفرسیرتعکےسڑھکےوہےتوتریبکتےتہک،
ےنھٹیب ےک دعب ،رھپ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ںیم مت بس ےس زایدہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ہاشہب
امنزادارکاتوہں۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،انباہشب،اوبرکبنبدبعارلنمحاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمرہےنکھجافراےنھٹےکفتقریبکتےنہکافرروکعےساےتھٹفتقعمساہللنملدمحہےنہکےکاابثتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 864

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،ححينٜ ،يث ،وٕي ،ٞاب ٦شہاب ،ابوبْک ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت ابوہزیزہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا حُ َحي ِْن َح َّسثَ َ٥ا َّ
ْک بِ َُ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ٦
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦وُ َٕ ِي َٕ ٞو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َٔ َا ٣إلٔ َی اٜعَّ ََلة ٔیُ َٙبُِّْ ح ٔي َن َي ُٕ ُو ٣بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ
ا َِ ٜحار ٔٔث أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ ک َ َ
َک َٔ ِو َ ٟأَبٔی ص َُزیِ َز َة إنِّٔی أَ ِش َب ُضَ ٢ِ ُٙظ ََل ّة ب ٔ َز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ

ج
ج
ن
ی
دمحم نب راعف ،ن ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،اوبرکب نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسامنزےک ےئڑھکےوہےتوتریبکتےتہکابیقدحثییلہپیکرطحےہنکیللرخیہن ہںیمرضحتاوبرہریہاکوقؽںیم
متبسےسزایدہروسؽ اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکہاشہبامنزادارکاتوہںذرکںیہنایک۔
ج
رافی  :دمحمنبراعف ،جینن،ثیل،لیقع،انباہشب،اوبرکبنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ

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

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمرہےنکھجافراےنھٹےکفتقریبکتےنہکافرروکعےساےتھٹفتقعمساہللنملدمحہےنہکےکاابثتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 865

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت ابوَ١ٝہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

اب أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَ َّ ٧أَبَا
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
َک ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َوفٔی َحسٔیثٔطٔ
ص َُزیِ َز َة ک َ َ
ا ٧ح ٔي َن َي ِس َت ِدُ ُّ ٔ ٝط َِ ٠ز َوا َُ ٧ول َی ا ِ١َ ٜسٔی َٔ ٥ة إٔذَا َٔ َاٜٝٔ ٣عَّ ََلة ٔ ا ِِٙ١َ ٜتُوبَ ٔة َ٘ب َّ َْ ِ ََذ َ َ

َِإٔذَا َٔ َؽاصَا َو ََ َّ ٢َ ٝأَٔ َِب ََ ٞول َی أَصِ ٔ ٞا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َٔا ََ ٟو َّأ ٜذی َن ِّ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔ إنِّٔی َل َ ِش َب ُضَ ٢ِ ُٙظ ََل ّة ب ٔ َز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َو ََ َّ٢َ ٝ

رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعوکرمفاؿےندمہنیاکہفیلخرقمرایکبجلپرفضامنزےک ےئڑھکےوہےتوتریبکتےتہکابیق
دحثیانبرج جییکدحثییکرطحذرکیکافراوبہملسیک دحثیںیمےہہکلپےن امنزےسافرغوہرکدجسمفاولںےساخمبط
وہرکرفامایاسذاتیکمسقسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہںیممتبسےسزایدہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکہاشہبامنز
ادارکاتوہں۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمرہےنکھجافراےنھٹےکفتقریبکتےنہکافرروکعےساےتھٹفتقعمساہللنملدمحہےنہکےکاابثتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 866

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ہزا ٧رازی ،وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝاوزاعی ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابوَ١ٝہ

ا ٧اٜزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َزاعٔ ُّی َو ِ ٦یَ ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة أَ َّ ٧أَبَا
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِ ٠ٔ ٦ض َز َ
ا ٧یُ َٙبُِّْ فٔی اٜعَّ ََلة ٔک ُ َّ١َ ٝا َر َِ َي َو َو َؼ َي َِ ُٕ ِ٥َ ٝا یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة َ٠ا َص َذا اَّ ٜتِٙبٔيُْ َٔا َ ٟإَٔ َّ ٤ضا ََ ٜع ََلةُ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ص َُزیِ َز َة ک َ َ

َو ََ َّ٢َ ٝ

دمحم نب رہماؿ رازی ،فدیل نب ملسم ،افزایع ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرہریہ ےس بج امنز ںیم ےتکھج ای
اےتھٹوتریبکتےتہکمہےناہکاےاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ہریبکتیسیکےہرفامای ہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزےہ۔
رافی  :دمحمنبرہماؿرازی،فدیلنبملسم،افزایع،ییحینبایبریثک،اوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمرہےنکھجافراےنھٹےکفتقریبکتےنہکافرروکعےساےتھٹفتقعمساہللنملدمحہےنہکےکاابثتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 867

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،يىٕوب ب ٦وبساٜزحَ ،٦١ہي ،ٞابوہزیزہ

ا ٧یُ َٙبُِّْ ک ُ َّ١َ ٝا
وب َي ِىىٔي ابِ ََ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح ََ ٦ٔ ١و َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٤ط ک َ َ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
ک
 ٞذََ ٔ ٜ
اَ ٧يّ َِى ُ
َخّ ََؾ َو َر َِ َي َویُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ

ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمح،لیہس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکفہبجےتکھجایاےتھٹوتریبکتےتہکافراراشدرفامےتےھتہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیھبایسرطحلایکرکےتےھت۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمح،لیہس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیمرہےنکھجافراےنھٹےکفتقریبکتےنہکافرروکعےساےتھٹفتقعمساہللنملدمحہےنہکےکاابثتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 868

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،خ ْٝب ٦ہصا ،٣ح١از ،یحٌي ،ح١از ب ٦زیسٌ ،يَل ٧ب ٦جزیزْ٠ ،طٓ

ْط ٕ
ٓ َٔا َٟ
َْ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣جٔ١ي ّىا َو َِ ٦ح َّ١از ٕ َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َو َِِ ٌ ٦ي ََل ََ ٧و ِِّ َ ٠ُ ٦
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َخُ ٝ
ا ٧إٔذَا ََ َح َس َ٘ب َّ َْ َوإٔذَا َر َِ َي َرأ ِ ََطُ َ٘ب َّ َْ َوإٔذَا َ َ ٤ض َؾ ٔ٦ِ ٠
ِْ َول ٔ ِّی بِ ٔ ٦أَبٔی ـَاَِ ِٕٜٔک َ َ
َظ َِّ ٝي ُت أََ٤ا َوو َِٔ ١زا ُ ٧بِ ُ ٦حُ َعي ِ ٕن َخَ ٝ

َّص ِِ َ٥ا ٔ ٦ِ ٠اٜعَّ ََلة ٔ َٔا َ ٟأَ َخ َذ و َِٔ ١زا ُ ٧ب ٔ َيسٔی ث ُ ََّٔ ٢ا َِ َٕ َٜ ٟس َظلَّی ب ٔ َ٥ا َص َذا َظ ََل َة َُ ٠ح َّٕ ١س َظلَّی اهَّللُ
اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن َ٘ب َّ َْ َِ َ١َّ ٝا ا ِن َ َ
َّ
َّ
ََکنٔی َص َذا َظ ََل َة َُ ٠ح َّٕ ١س َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأَ ِو َٔا َِ َٔ ٟس ذ َ
ییحینبییحی،فلخنباشہؾ،امحد،ییحی،امحدنبزدی،الیغؿنبرجری،رطمػےسرفاتیےہہکںیمافررمعاؿنبنیصحےنرضحت
یلعریضاہللاعتٰیلہنعنبایباطبلےکےھچیپامنزادایکافرفہبجدجسہرکےتوتریبکتےتہکبجدجسہےسرسااھٹےتوتریبکتےتہکافر
بجدفروتعکںےساےتھٹوتریبکتےتہکبجمہامنزےسافرغوہےئوترمعاؿےنریمااہھتڑکپاافررفامایقیقحتاوہنںےنمہوکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطحامنزڑپاھیئےہایاہکہکاوہنںےنےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزایدرکادیےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،فلخنباشہؾ،امحد،ییحی،امحدنبزدی،الیغؿنبرجری،رطمػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہرتعکںیموسرةافہحتڑپےنھےکفوجبافربجکتافہحتاکڑپانھایانھکیسنکممہن...

ابب  :امنزاکایبؿ
رہرتعکںیموسرةافہحتڑپےنھےکفوجبافربجکتافہحتاکڑپانھایانھکیسنکممہنوہوتاسوکوجلاسؿوہافہحتےکالعفہڑپھےنیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 869

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،اَحاٗ ب ٦ابزاہيَّ ،٢يا ،٧ابوبْکَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزی٠ ،ح١وز ب ٦ربيي،
وبازہ ب ٦ظا٠ت

أَ ٧ا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢جٔ١ي ّىا َو َِِ َُّ ٦ي َ
وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِِ ٠َ ٦ح ُ١وز ٔبِ ٔ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َو ِ ٦وُ َبا َز َة بِ ٔ ٦اٜعَّ ا ٔ٠تٔ َی ِب َُ ُٝبٔطٔ أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٢َ ٝلَ َظ ََل َة ٢َِ ٜ ٦ِ ١َ ٔ ٜ
اب
ُقأِبَّٔات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٙت ٔ
َي ِ َ

اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،اوبرکب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،ومحمدنبرعیب،ابعدہنباصتمےسرفاتی
ےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایامنزاکلمںیہناسصخشیکوجافۃحتااتکلبہنڑپےھ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،اوبرکب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،ومحمدنبرعیب،ابعدہنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہرتعکںیموسرةافہحتڑپےنھےکفوجبافربجکتافہحتاکڑپانھایانھکیسنکممہنوہوتاسوکوجلاسؿوہافہحتےکالعفہڑپھےنیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 870

راوی  :ابوـاہز ،اب ٦وہِ ،یو٤سِ ،حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب٠ ،ح١وز ب ٦ربيي ،وبازہ ب ٦ظا٠ت

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦و ِصِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔ٦
اٜفاصٔز ٔ َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو ِ ٦یُوَُ ٤س ح و َح َّسثَىٔي َ ِ
اب أَ ِخب َ َْنٔی َِ ٠ح ُ١و ُز بِ ُ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َو ُِ ٦و َبا َز َة بِ ٔ ٦اٜعَّ ا ٔ٠تٔ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل َظ ََل َة ٢َِ ٜ ٦ِ ١َ ٔ ٜ
ٔش َض ٕ

ُ
ُقآ ٔ٧
َي ََِّْٕ ٔ ِِ بٔأ ِّ ٣ا ِِ ُ ٜ
اوباطرہ،انبفبہ،ویسن ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن ،انباہشب،ومحمدنبرعیب،ابعدہنباصتمےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاسیکامنزںیہنسجےناؾارقللؿہنڑپ ی۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،ویسن،رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،ومحمدنبرعیب،ابعدہنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہرتعکںیموسرةافہحتڑپےنھےکفوجبافربجکتافہحتاکڑپانھایانھکیسنکممہنوہوتاسوکوجلاسؿوہافہحتےکالعفہڑپھےنیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 871

راوی  :حس ٦ب ٦ولی حٝوانی ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ٢بَ ٦ىيس ،ظاٜح اب ٦شہاب ،حَّضت وبازہ ب ٦ظا٠ت

اب أَ َِّ ٠َ ٧ح ُ١و َز
وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
بِ َ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َّأ ٜذی ََّ ٠خ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َو ِجضٔطٔ ٔ ٦ِ ٠بٔئِزٔص ِٔ ٢أَ ِخب َ َْ ُظ أَ َّ ٧وُ َبا َز َة بِ َ ٦اٜعَّ ا ٔ٠تٔ أَ ِخب َ َْ ُظ أَ َّ٧
َرَو ٟاهَّللٔ ظلَّی اهَّللُ َوَٝيطٔ وَ ََّٔ ٢ٝاِ ٟلَ ظ ََل َة َ ٢َٜ ٦١ٜٔي ِ ُ
ُقآ ٔ٧
ُ َ َ
ُقأِبٔأ ِّ ٣ا ِِ ُ ٜ
ِ َ َ َ َ َ َ ِ ِ َ

نسحنبیلعولحاین،وقعیبنباربامیہنبدیعس،اصحلانباہشب،رضحتابعدہنباصتمےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایسجےناؾارقللؿںیہنڑپ یاسیکامنزںیہن۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین،وقعیبنباربامیہنبدیعس،اصحلانباہشب،رضحتابعدہنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

رہرتعکںیموسرةافہحتڑپےنھےکفوجبافربجکتافہحتاکڑپانھایانھکیسنکممہنوہوتاسوکوجلاسؿوہافہحتےکالعفہڑپھےنیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 872

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی

َح َّسثَ َ٥اظ إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط َو َزا َز
ِ ََعاو ّٔسا
ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہیدفرسیدنسےکاسھت ہدحثیابمرہکرفاتییکےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہرتعکںیموسرةافہحتڑپےنھےکفوجبافربجکتافہحتاکڑپانھایانھکیسنکممہنوہوتاسوکوجلاسؿوہافہحتےکالعفہڑپھےنیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 873

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزہيَّ ،٢يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،وَلء ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہزیزہ

ِ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥اظ إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ا َِ ٜح ِ٥مَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
ُ
َّ
َّ
ُقآ َِٔ ٧ه ٔ َی خ َٔس ْاد ثَ ََلثّا ٌَيُِْ َت َ١إَِٔ ٕ ٣ي َٔ ٞلَبٔی ص َُزیِ َز َة إَّٔ٤ا َُٙ٤و َُ ٧و َرا َِ
ُقأِ ِ َٔيضا بٔأ ِّ ٣ا ِِ ُ ٜ
َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا ََ ٦ِ ٠َ ٟظلی َظ ََل ّة َ ٢َِ ٜي ِ َ
ک َِإٔنِّی ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُٔ ٟا َ ٟاهَّللُ َت َىال َی َٔ َس ُِ ١ت اٜعَّ ََل َة
اْقأ ِ ب ٔ َضا فٔی َن ِّ ٔس َ
ِاْل ٔ َ٠إَ َِ ٔ ٣ا ََ ِ ٟ
بَ ِيىٔي َوبَي ِ َن َو ِبسٔی ن ِٔع َّي ِ ٔن َوَ ٔ ٜى ِبسٔی َ٠ا ََأ َ ََِ ٟإٔذَا َٔا َ ٟا َِ ٜى ِب ُس ا َِ ٜح ُِ ١س ِهَّلِل َر ِّب ا َِ ٜىا َٔ١ٜي َن َٔا َ ٟاهَّللُ َت َىال َی َحَ ٔ١سنٔی َو ِبسٔی
َوإٔذَا َٔا َ ٟاَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١اٜزَّح ٔٔئَ ٢ا َ ٟاهَّللُ َت َىال َی أَثِى َي َول َ َّی َو ِبسٔی َوإٔذَا َٔا َ٠َ ٟأ ٔ ٜک یَ ِوِّ ٔ ٣
یَٔ ٦ا َ٠َ ٟح ََّسنٔی َو ِبسٔی َو َٔا ََّ ٠َ ٟز ّة
اٜس ٔ

اک َن ِس َتىٔي ُن َٔا ََ ٟص َذا بَ ِيىٔي َوبَي ِ َن َو ِبسٔی َوَ ٔ ٜى ِبسٔی َ٠ا ََأ َ ََِ ٟإٔذَا َٔا َ ٟاصِسَٔ٤ا
َِ َّو َؿ إلٔ َ َّی َو ِبسٔی َِإٔذَا َٔا َ ٟإٔیَّا َک َن ِىبُ ُس َوإٔیَّ َ

وب َوَِ ٝيض ٔ َِ ٢و َِل َّ
اٜؽا ِّٜي َن َٔا ََ ٟص َذا َ ٔ ٜى ِبسٔی َوَ ٔ ٜى ِبسٔی َ٠ا ََأ َ َٟ
ْ َاك َّأ ٜذ َ
ی ٦أَ ِن َى َِ ١ت َوَِ ٝيض ٔ ٌَِ ٢ي ِْ ٔا ُِ ٍِ ١َ ٜؽ ٔ
اَّٜص َاك ا ِِ ١ُ ٜس َتٕ ٔ َ
يَ ٔ ٢
ِّ َ
وب َز َخُِ ٝت َوَِ ٝيطٔ َوص َُو َ٠ز ٔ ْیؾ فٔی بَ ِيتٔطٔ ِ ََسأ َ ُِ ٜت ُط أََ٤ا َو ُِ ٥ط
َٔا ََ ِّ َُ ٟيا َُ ٧ح َّسثَىٔي بٔطٔ ا َِ ٜى ََل ُِ بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦ي ِى ُٕ َ
ااحسؼ نب اربمیہ ،ایفسؿ نب ہنییع ،العء نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای سج
ےنامنزادایکافراسںیماؾارقللؿہنڑپ یوتاسیکامنزانصقےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےننیترمہبتیہیرفامایافرانامتؾ
ےہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ایگ ےہ مہ ضعب افاقت اامؾ ےک ےھچیپ وہےت ںی وت لپ ےن رفامای افہحت وک دؽ ںیم
ڑپوھویکہکنںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسانسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرفامےتےھتہکاہللزعفلجرفامےتںیہک
امنزینعیوسرةافہحتریمےافرریمےدنبےےکدرایمؿدفوصحںںیممیسقترکدییئگےہافرریمےدنبےےک ےئفہےہوجفہ
لَ
ِ
م
ن
امےگنبجدنبہ اَلْج
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
م
ِح
ر
ّلل
ِ
ّ
ڈ
ْحارلّ ِ
ْ
اْل َناتہکےہوتاہللاعتیلرفامےتںیریمےدنبےےنریمیدمحایبؿیکافربجفہ ارلّ ِ
ُ
ب َْ
َ
ِّ
ِياتہکےہوتاہللرفاماتےہ ریمےدنبے
اتہکےہوتاہللرفاماتےہ ریمےدنبےےنریمی رعتفی ایبؿ یکافر بجفہ َاکِلِ َ ْ وي ِؾ ادلّ ِ
ک
کتَع ْ ُبی ُڈ َف ِإ َّب َ
ےنریمیرزریگایبؿیکافرا کابررفاماتےہریمےدنبےےناےنپبساکؾریمےرپسدرکدےیئافربجفہ ِإ َّب َ
تَشن
ْ َ ِعن ُناتہکےہوتاہللرفاماتےہہک ہریمےافرریمےدنبےےکدرایمؿےہافر دنبےےک ےئفہےہوجاس ےناماگنےہبج
عَل َ ْی
ْ عَل َ ْی
لص لْم
ْ
ل
ش
ن
ھ
ھ
ِی
ی
َ
ُ
ِ
م
ع
َ
َ
ْ
ّ
ْ
ِ
ص
َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ص َ
فہ (اهْڈ َِب ا ّ ِ َرد َ
اط ّ ِ
ل) اتہک ےہ وت اہلل زعفلج رفامات ےہ  ہ ریمے
ْن ْم ْ د
َم َ د
اط ا
يأ َ ْ َ
عِ ا و ِ
وب ْم َفل ال ّضا َ
ال َ
دنبےےک ےئےہافرریمےدنبے ےک ےئفہےہوجاسےناماگن۔
رافی  :ااحسؼنباربمیہ،ایفسؿنبہنییع،العءنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہرتعکںیموسرةافہحتڑپےنھےکفوجبافربجکتافہحتاکڑپانھایانھکیسنکممہنوہوتاسوکوجلاسؿوہافہحتےکالعفہڑپھےنیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 874

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،وَلء ب ٦وبساٜزح١ا ،٧ابو اٜساءب ٠ولی ٨صا ٣ب ٦ز٨زہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ِ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا َّ
اٜسائ ِٔٔ َِ ٠ول َی صٔصَ ا ٔ ٣بِ ُٔ ٦زص َِز َة
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،العءنبدبعارلنمح،اوباضلءبومیلماشؾنبزرھہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیہیدحثی
دفرسیدنسےکاسھتیھبرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،العءنبدبعارلامحؿ،اوباضلءبومیلماشؾنبزرھہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہرتعکںیموسرةافہحتڑپےنھےکفوجبافربجکتافہحتاکڑپانھایانھکیسنکممہنوہوتاسوکوجلاسؿوہافہحتےکالعفہڑپھےنیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 875

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،وَلء ب ٦وبساٜزح ٦١ب ٦يىٕوبَ ،ائِ ب٠ ٦ولی ٨صا ٣ب ٦زہزہ ،ابوہزیزہ

وب أَ َّ ٧أَبَا
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی ا َِ ٜى ََل ُِ بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦ي ِى ُٕ َ
َّ
اٜسائ ِٔٔ َِ ٠ول َی بَىٔي َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ُٔ ٦زص َِز َة أَ ِخب َ َْ ُظ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

َّ
اَ ٧وفٔی َحسٔیثٔض ٔ َ١ا َٔا َ ٟاهَّللُ َت َىال َی َٔ َس ُِ ١ت اٜعَّ ََل َة بَ ِيىٔي
ُقأ ِ ِ َٔيضا بٔأ ُ ِّ ٣ا ُِِ ٜ
ُقآ ٔ ٧بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َُّ َِي َ
ََ ٦ِ ٠ظلی َظ ََل ّة َِ ََ ٢ِ ٝي ِ َ
َوبَي ِ َن َو ِبسٔی ن ِٔع َّي ِ ٔن َِِ ٔ ٥ع ُّ َضا لٔی َون ِٔع ُّ َضا َ ٔ ٜى ِبسٔی
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،العء نب دبعارلنمح نب وقعیب ،اسبئ نب ومیل ماشؾ نب زرہہ ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایسجےنامنزادایکافراسںیماؾارقللؿینعیوسرةافہحتہنڑپ یابیقدحثیایفسؿیہیک
رطح ےہ افر اؿیک دحثی ںیم ےہ ہک اہلل زعفلج رفامےت ںیہک ںیم ےن امنز وک اےنپ افر اےنپدنبے ےک درایمؿ دف وصحں ںیم
میسقتایکےہاساک فصریمے ےئافر فصریمےدنبےےک ےئےہ۔

رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،العءنبدبعارلنمحنبوقعیب،اسبئنبومیلماشؾنبزرہہ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہرتعکںیموسرةافہحتڑپےنھےکفوجبافربجکتافہحتاکڑپانھایانھکیسنکممہنوہوتاسوکوجلاسؿوہافہحتےکالعفہڑپھےنیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 876

راوی  :اح١س ب ٦جىَف ٠ىُقی ،نَّض ب٠ ٦ح١س ،ابواویس ،وَلء ،ابوَائِ ،حَّضت ابوہزیزہ

َّض بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ َویِ ٕس أَ ِخب َ َْنٔی ا َِ ٜى ََل ُِ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ٔ ٦ِ ٠أَبٔی َو ٔ٦ِ ٠
َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف ا ِِ ١َ ٜى ٔ ٔ
ُق ُّی َح َّسثَ َ٥ا اُ ِ ٥َّ ٜ
يس ِي أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔاِلَ َٔا َ ٟأَبُو ص َُزیِ َز َة َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝظلَّی َظ ََل ّة َ ٢َِ ٜي ُِقأِ
أَبٔی َّ
اٜسائ ِٔٔ َوکَاَ٤ا َجَ ٔ ٝ
َ

اب َِه ٔ َی خ َٔس ْاد َي ُٕوَ ُٜضا ثَ ََلثّا بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیث ٔض ٔ ِ٢
ِ َٔيضا بَّٔات ٔ َحةٔ ا ِل َٔ ٙت ٔ

ادمحنب رفعج معقردی،رضن نب دمحم،اوبافسی،العء،اوباسبئ،رضحتاوبرہریہ ےسرفاتی ےہ ہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلع فل ہ فملس
ےناراشدرفامایسجصخشےنامنزادایکافراسںیماؾارقللؿںیہنڑپ یوتفہامنزانصقےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناس
ابتوکنیتابراراشدرفامای۔
رافی  :ادمحنبرفعجمعقردی،رضننبدمحم،اوبافسی،العء،اوباسبئ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہرتعکںیموسرةافہحتڑپےنھےکفوجبافربجکتافہحتاکڑپانھایانھکیسنکممہنوہوتاسوکوجلاسؿوہافہحتےکالعفہڑپھےنیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 877

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ابواَا٠ہ ،حبيِ ب ٦شہيس ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

يِ بِ َّٔ ٦
اٜصضٔي ٔس َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو َف ّ
اِ یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو َِ ٦حب ٔ ٔ
َّ
َّ
َّ
ُقائ َ ٕة َٔا َ ٟأَب ُو ص َُزیِ َز َة ِ ََ١ا أَ ِوَ ٦ََ ٝر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل َظ ََل َة إِٔل بٔ ٔ َ
أَ ِو َ٥َّ ٝا ُظ َلَ ٢ِ ُٙو َ٠ا أَ ِخَّا ُظ أَ ِخ َّ ِي َ٥ا ُظ َل٢ِ ُٙ
دمحم نب دبعاہلل نبریمن ،اوبااسہم ، ،بی نب دیہش ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنرفامایامنزریغبرقاتےکںیہنوہیترضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیسپسجامنزںیمروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس ےن دنلب لفاز ےس رقات یک مہ ےن یھب اہمترے  ےئ اس امنز ںیم دنلب لفاز ےس ڑپاھ افر وج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنلہتسہڑپاھمہےنیھباہمترے ےئلہتسہڑپاھ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبااسہم ،،بینبدیہش،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہرتعکںیموسرةافہحتڑپےنھےکفوجبافربجکتافہحتاکڑپانھایانھکیسنکممہنوہوتاسوکوجلاسؿوہافہحتےکالعفہڑپھےنیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 878

راوی  :و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،و١زو ،اَ١ىي ٞب ٦ابزاہي ،٢اب ٦جزیخ ،وفاء ،ابوہزیزہ ،حَّضت وفاء رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َو َّ
ِ َٔا َٟ
 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َو َِ ٦و َفا ٕ
اُِ ّٜٝن َ ٔ ٜى ِ١ز ٕو َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ُقأ ُِ ََ١ا أَ َِ ََ ١ى َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َِ َِ ١ى َ٥ا ُ٘ َِ ٢و َ٠ا أَ ِخفَی ٔ٥َّ ٠ا أَ ِخ َّ ِي َ٥ا ٔ٢ِ ُٙ٥ِ ٠
َٔا َ ٟأَبُو ص َُزیِ َز َة فٔی کُ ِّٞاٜعَّ ََلة ٔ َي ِ َ
ُ
ک
ُقآ َٕٔ َِ ٧ا َ ٟإ ٔ ِ ٧زٔ ِز َت َوَِ ٝي َضا َِ ُض َو َخي ِ ْْ َوإ ٔ ِ ٧اَ ِ ٤ت َض ِي َت إَِٔ ٜي َضا أَ ِجزَأَ ِت َو َِ ٥
َِ َٕا َُ َٜ ٟط َر ُج ْ ٞإ ٔ ِ ٢َِ ٜ ٧أَزٔ ِز َول َی أ ِّ ٣ا ِِ ُ ٜ

رمعفاندق،زریہ نبرحب،رمعف،اامسلیعنباربامیہ،انبرججی،اطعء،اوبرہریہ،رضحتاطعءریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای رہ امنز ںیم رقات وہیت ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن سج امنز ںیم مہ وک

انسایمہ یھب اس امنز ںیم متوک انسےتںی افر سجامنز ںیم لپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےن مہ ےساافخء ایکمہ یھباس ںیماہمترے
 ےئاافخرکےتںیلپوکا کےناہکارگںیماؾارقللؿینعیوسرةافہحترپزایدیتہنرکفںوتلپایکرفامےتںی؟وترفامایارگوتاس
رپزایدیترکےوتریتے ےئرتہبےہافرارگاسرپمتخرکدےوتھجتےساکیفےہ۔
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،رمعف،الیعمسنباربامیہ،انبرججی،اطعء،اوبرہریہ،رضحتاطعءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہرتعکںیموسرةافہحتڑپےنھےکفوجبافربجکتافہحتاکڑپانھایانھکیسنکممہنوہوتاسوکوجلاسؿوہافہحتےکالعفہڑپھےنیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 879

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،یزیس ب ٦زریي ،حبيِ وفاء َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
َ
ْقائ َ ْة
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أ ِخب َ ََْ٤ا َیزٔی ُس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ز َُریِ ٕي َو َِ ٦حبٔيِٕ ا َِ ١ُ ٜى َِّ ٢ٔ ٝو َِ ٦و َفا ِٕ َٔا ََٔ ٟا َ ٟأبُو ص َُزیِ َز َة فٔی کَُ ِّٞظ ََلة ٕ ٔ َ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
َّ َ
َ
اب َِ َٕ ِس أَ ِجزَأَ ِت
ْقأَ بٔأ ُ ِّ ٣ا ِل َٔ ٙت ٔ
ِ ََ١ا أ َِ ََ ١ى َ٥ا أ ٥َّ ٜي ُّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأ َِ َِ ١ى َ٥ا٘ َِ ٢و َ٠ا أ ِخفَی ٔ٥َّ ٠ا أ ِخ َّ ِي َ٥ا ُظ َٔ ٢ِ ٙ٥ِ ٠و ََ َ ٦ِ ٠
ٞ
َو ُِ ٥ط َو ََ ٦ِ ٠زا َز َِ ُض َو أَِ َِؽ ُ
ییحی نب ییحی ،سیدی نب زرعی ، ،بی اطعء ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای رہامنز ںیم التفترقلؿ
ےہافرسجامنزںیممہوکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےنانسایمہیھبمتوکانسےتںیافرسجںیممہےسوپدیشہراھکینعیلہتسہ
التفتیکمہیھبمتےساافخرکےتںیسجےناؾااتکلبڑپ یوتاسےک ےئاکیفےہسجےنزایدیتیکفہالضفےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،سیدینبزرعی ،،بیاطعءےسرفاتیےہہکرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

رہرتعکںیموسرةافہحتڑپےنھےکفوجبافربجکتافہحتاکڑپانھایانھکیسنکممہنوہوتاسوکوجلاسؿوہافہحتےکالعفہڑپھےنیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 880

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،یحٌي بَ ٦ىيس ،وبيساهَّللَ ،ىيس ب ٦ابی َىيس ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ََىٔي ُس بِ ُ ٦أَب ٔی ََىٔي ٕس َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی
ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝز َخ َ ٞا ِِ ١َ ٜسحٔ َس ِ ََس َخ ََ ٞر ُج ََْ ِ ٞعلَّی ث ُ ََّ ٢جا َِ ِ ََس ََّ ٢َ ٝول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َّ
َف َّز َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٢َ ٝ
ا٧
اٜس ََل ََٔ ٣ا َِ ٟار ٔج ِي ِ ََعَِ ِّٞإَٔ َّ ٤
َف َج َي اَّ ٜز ُج ُ
ََ ِ ٞعلَّی َ٘ َ١ا ک َ َ
ک ُ ٢َِ ٜت َعَ َ ِّٞ
َوَِ ٝيطٔ َو َََ َ ٢َ ٝ
ک َّ
اٜس ََل ُ ٣ث ُ َّ٢
َظلَّی ث ُ ََّ ٢جا َِ إلٔ َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝس ََّ ٢َ ٝوَِ ٝيطٔ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َوَِ ٝي َ

ک ثَ ََل َث َ٠زَّا ٕ
ک بٔا َِ ٜح ِّٖ َ٠ا أ ُ ِح ٔس ٌَُ ٦ي ِ َْ َص َذا
َ ٞو َّأ ٜذی َب َى َث َ
ک ُ ٢َِ ٜت َعَ ِّٞحًَّي ِ ََى َ ٞذََ ٔ ٜ
َٔا َِ ٟار ٔج ِي ِ ََعَِ ِّٞإَٔ َّ ٤
ت َِ َٕا َ ٟاَّ ٜز ُج ُ
ُ
ُقآ ٔ ٧ث ُ َِّ ٢ار َ٘ ِي َحً َّي َت ِف َ١ئَٔ َّ٦را٘ ٔ ّىا ث ُ َِّ ٢ار َِ ِي َحًَّي
َس ََ ٠ى َ
اْقأ ِ َ٠ا َت َي َّ َ
ک ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ُ ٜ
َو ِّ١ِ ٝىٔي َٔا َ ٟإٔذَا ٔ َُِ ١ت إلٔ َی اٜعَّ ََلة ٔ ََِٙب ِّ ِْ ث ََّ ِ ٢
ک ک ُ َِّ ٝضا
ک فٔی َظ ََلت ٔ َ
اَ ُح ِس َحًَّي َت ِف َ١ئََٔ َّ٦ا ٔج ّسا ث ُ َِّ ٢ار َِ ِي َحًَّي َت ِف َ١ئَٔ َّ٦جاّ ٔ ٜسا ث ُ َّ ٢اِ َِى ِ ٞذََ ٔ ٜ
َت ِى َتسٔ ََٔ ٟائ ّٔ١ا ث ُ َِّ ٢
دمحم نب ینثم ،ییحی نب دیعس ،دیبع اہلل ،دیعس نب ایب دیعس ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسدجسمںیمداہ وہےئا کلدیمدجسمںیملایافرامنز ادایکرھپاحرضوہاافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکالسؾایکلپ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےک السؾ اک وجاب دای افر رفامای فاسپ اج افر امنز ادا رک وت ےن امنز ںیہن ڑپ ی فہ لدیم ایگ اس ےن ایس
رطحامنزڑپ یےسیجےلہپڑپ ییھترھپیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسلایافرلپوکالسؾایکلپےنفکیلعاالسلؾاہکافر
رفامایہکفاسپاجامنزادارکوت ےنامنزںیہنڑپ یاہیںکتہکنیت ابرایسرطحوہاوتاسلدیمےنرعضایکاسذاتیکمسقسج
ےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکقحےکاسھتاجیھبےہںیماسےسزایدہایھچامنزاداںیہنرکاتکسےھجماھکسدںیلپیلصاہللہیلع
فملس ےن رفامای بج وت امنز ےک  ےئ ڑھکا وہ وت ریبکت ہہک رھپ رقلؿ ںیم ےس وج ےھجت لاسین ےس اید وہ ڑپھ رھپ اانیمطؿ ےس دجسہ رک افر
اانیمطؿےسدیساھڑھکاوہرھپاانیمطؿےسدجسہرکافراانیمطؿےسدیساھوہرکھٹیباجرھپایسرطحاینپامتؾامنزںیمایکرکف۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،دیبعاہلل،دیعسنبایبدیعس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہرتعکںیموسرةافہحتڑپےنھےکفوجبافربجکتافہحتاکڑپانھایانھکیسنکممہنوہوتاسوکوجلاسؿوہافہحتےکالعفہڑپھےنیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 881

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،وبيساهَّللَ ،ىيس اب ٦ابی َىيس ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر ُج َّل َز َخ َ ٞا ِِ ١َ ٜسحٔ َس ِ ََعلَّی َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝف ٔی َ٤اح َٔي ٕة
َو ََا َٔا ا َِ ٜحس َ
ٔیث بِٔ ٔ١ث َٔ ٞص ٔذظ ٔا ِٕٜٔعَّ ةٔ َو َزا َزا ِ ٔيطٔ إٔذَا ٔ َُِ ١ت إلٔ َی اٜعَّ ََلة َِٔأ َ َِب ٔ َِ ا ُِ ٜو ُؼو َِ ث ُ َّ ٢ا َِ َت ِٕب ٔ ِ ٞا ِِ ٔ ٕٜب ََ ٝة ََِٙبِِّْ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،دبعاہلل نب ریمن ،دیبع اہلل ،دیعس انب ایب دیعس ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ا ک
لدیمدجسمںیمداہ وہافرامنزادایکافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسا کوگہشںیمرشتفیرفامےھتابیقدحثیسگریکچےہ
اسںیم ہااضہفےہہکبجوتامنزےک ےئڑھکاوہوتایھچرطحوپرافوضرکرھپہلبقیکرطػہنمرکافرریبکتہہک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،دیعسانبایبدیعس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دتقمیےک ےئاےنپاامؾےکےھچیپدنلبلفازےسرقاترکےنےسرفےنکےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
دتقمیےک ےئاےنپاامؾےکےھچیپدنلبلفازےسرقاترکےنےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 882

راوی َ :ىيس ب٥٠ ٦عورٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوووا٤ہَ ،ىيس ،ابوووا٤ۂ ،تازہ ،زرارہ ،حَّضت و١زا ٧ب ٦حعين رِضي اهَّلل

تىا ٰلی و٥ہ

ٔيس َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦ز َُر َار َة
َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦أَبٔی َو َواَ َ ٤ة َٔا َََ ٟى ْ

َّص َِ َٕا َ ٟأَ ُّیَْ ٢ِ ُٙقأَ
ا ٧بِ ُٔ ٦ح َعي ِ ٕن َٔا ََ ٟظلَّی ب ٔ َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ََل َة ُّ
اٜم ِضز ٔأَ ِو ا َِ ٜى ِ ٔ
بِ ٔ ٦أَ ِوفَی َو ِ ٦و َِٔ ١ز َ
َ
يضا
اَ ََ ٢ربِّ َ
َخ ِٝف ٔی بٔ َسبِّحٔ ِ
ک الِ َ ِول َی َِ َٕا ََ ٟر ُج ْ ٞأََ٤ا َو ٢َِ ٜأُرٔ ِز ب ٔ َضا إ ٔ َِّل ا َِ ٜدي ِ َْ َٔا َِ َٔ ٟس َوُ ١ِ ٔ ٝت أَ ََّ ٧ب ِى َؽَ ٢ِ ُٙخا ََ ٜحَ ٔ ٥
دیعسنب وصنمر،ہبیتقنب دیعس،اوبوعاہن،دیعس،اوبوعاہن،اتقدہ،زرارہ،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن مہ وک رہظ افر رصع یک امنز ڑپاھیئ لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن رفامای مت ںیم وکؿ اھت سج
ےن ریمے ےھچیپ ( َ ِ ی ِّ
ن َْال ْ َلَع) ڑپ ی ا ک صخش ےن رعض ایک ںیم ےن اس وک ڑپےنھ ںیمریخ افر الھبیئ ےک العفہ وکیئ ارادہ
اْس َر ّ ِ َی
َس ْ َ
ںیہنایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایںیمےناجانہکمتںیمےسوکیئھجمےسرقاتںیماھجلراہےہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،دیعس،اوبوعاہن،اتقدہ،زرارہ،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دتقمیےک ےئاےنپاامؾےکےھچیپدنلبلفازےسرقاترکےنےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 883

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،تازہ ،حَّضت و١زا ٧ب ٦حعين

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ز َُر َار َة
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
ُقأ ُ َخ ُِ َّ ٝط بٔ َسبِّحٔ
ا ٧بِ ٔ ٦حُ َعي ِ ٕن أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی ُّ
بِ َ ٦أَ ِوفَی یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦و َِٔ ١ز َ
اٜم ِض َز َِ َح َى ََ ٞر ُج َْ ٞي ِ َ
َ ُ
يضا
اَ ََ ٢رب َ
ِ
ْقأَأَ ِو أَ ُّی ٢ِ ُٙا َِٕ ٜارٔ ُِ َِ َٕا ََ ٟر ُج ْ ٞأََ٤ا َِ َٕا َِ َٔ ٟس لَ َُ ٥ِ ٥ت أَ ََّ ٧ب ِى َؽَ ٢ِ ُٙخا ََ ٜحَ ٔ ٥
ِّک الِ َ ِول َی َِ َ١َّ ٝا ا ِن َ َ
َّص َٓ َٔا َ ٟأ ُّیَ َ ٢ِ ٙ

دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج ،ہبعش،اتقدہ،رضحت رمعاؿنبنیصح ےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےن
رہظیکامنزڑپاھیئا کلدیمےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکےھچیپ َ ِ ی ِّ
ن َْال ْ َلَع)ڑپ یبجلپامنزےسافرغوہےئوت
اْس َر ّ ِ َی
(َس ْ َ

رفامایسک ےن ڑپاھ ای رفامای وکؿ ڑپےنھ فاال اھت؟ ا ک لدیم ےن رعض یک ںیم ،وت لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن رفامای قیقحت ںیم ےن
امگؿایکہکمتںیمےسوکیئریمیرقاتںیمانھجلڈاؽراہےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دتقمیےک ےئاےنپاامؾےکےھچیپدنلبلفازےسرقاترکےنےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 884

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اَ١ىي ٞب ٦وٝيہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦ابی وسی ،ابوُعوبہ ،حَّضت ٔتازہ

 ٞابِ ُ ٦وُ ََّ ٝي َة ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ٔی ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
اٜم ِض َز َو َٔا َِ َٔ ٟس َوُ ١ِ ٔ ٝت أَ ََّ ٧ب ِى َؽ٢ِ ُٙ
ُعوبَ َة َو َِ َٔ ٦تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔأَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی ُّ
ابِ ٔ ٦أَبٔی َ ُ
يضا
َخا ََ ٜحَ ٔ ٥
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اامسلیع نب ہیلع ،دمحم نب ینثم ،انب ایب دعی ،اوبرعفہب ،رضحت اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنرہظیکامنزڑپاھیئافررفامایقیقحتںیمےنولعمؾایکہکمتںیمےسوکیئےھجمرقاتںیما اھجراہےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،الیعمسنبہیلع،دمحمنبینثم،انبایبدعی،اوبرعفہب،رضحتاتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسباہللوکدنلبلفازےسڑپےنھفاولںیکدلیلےکایبؿںیم۔...
ابب  :امنزاکایبؿ

مسباہللوکدنلبلفازےسڑپےنھفاولںیکدلیلےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 885

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٥ٌ ،سر ،اب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،تازہ ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٥ِ ٌُ ٦س ٕر َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َٟ
ا ٢َِ َِٝ ٧أَ َِ َِ ١ي
ََِ ٔ١ى ُت َٔ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوأَبٔی بَ ِْکٕ َووُ ََ ١ز َووُ ِث ََ ١
ُقأ ُبٔ ِس ٔ ٢اهَّللٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١اَّ ٜزح ٔٔي٢
أَ َح ّسا ُٔ ٥ِ ٠ض َِ ٢ي ِ َ

دمحمنبینثم،انباشبر،دنغر،انبینثم،دمحم نبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکفہرفامےتںیہک
ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساوبرکبفرمعفامثعؿریضاہللاعتٰیلمہنعےکاسھتامنزادایکےہافرںیمےن اؿںیمیسک وک
ّللَّارلَّ ْ َ ِ
ِح)ڑپےتھوہےئںیہنانس۔
(ِبا ِ
ْحارلَّ ِ
ِی ْ ِ
ِ
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دنغر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
مسباہللوکدنلبلفازےسڑپےنھفاولںیکدلیلےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 886

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،ابوزاُز ،شىبہ ،حَّضت ا٤س

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة فٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َزا َز َٔا َُ ٟش ِى َب ُة َِ ُُِٕ ٝت َ َٕ ٔ ٜتا َز َة أَ ََِ ٔ١ى َت ُط ٔ٦ِ ٠
إَٔ َ ٤س َٔا ََ ٟن َى َِ ٢وِ َ ٤ح ََُ ٦أ َ ِ٥َ ٜا ُظ َو ِ٥طُ

دمحمنبینثم،اوبداؤد،ہبعش،رضحتاسنےسیہیدحثیاسدفرسیدنسےسیھبرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤد،ہبعش،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
مسباہللوکدنلبلفازےسڑپےنھفاولںیکدلیلےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 887

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ہزا ٧رازی ،وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝاوزعی ،وبسہ ،حَّضت وبسہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ َے روایت ےہ ٘ہ و١ز ب٦
خفاب رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا ٧اٜزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َزاعٔ ُّی َو َِ ٦و ِب َس َة أَ َّ ٧وُ ََ ١ز بِ َ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اب ک َ َ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِ ٠ٔ ٦ض َز َ
اَ ٧ی ِح َضزُ
ک َّ
ِ ا ِٜکَ١َ ٔ ٝا ٔ
ک َو َت َىال َی َج ُّس َک َو َِل إ ٔ ََ ٜط ٌَيُِْ َک َو َو َِ َٔ ٦تا َز َة أَُ َّ ٤ط َ٘ َت َِ
ب ٔ َض ُؤ َِل ٔ
اُ ٜٝض ََّ ٢وب ٔ َح ِ١س َٔک َت َب َار َک ا َِ َُ ١
ت َي ُٕو ُِ َُ ٟب َحاَ َ ٤
اَِ ٧کَاُ ٤وا
ِْ أ ٥َّ ٜي ِّي َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوأَبٔی بَ ِْکٕ َووُ ََ ١ز َووُ ِث ََ ١
إَِٔ ٜيطٔ یُ ِدبُْٔ ُظ َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أََّ٤طُ َح َّسثَ ُط َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت َخَ ٝ
َ
آِخصَا
ْقائ َ ٕة َو َِل فٔی ٔ ٔ
َک َ
َي ِس َت ِّتٔ ُح َ
ؤ ٧ب ا َِ ٜح ِ١س ِهَّلِل َر ِّب ا َِ ٜىا َٔ١ٜي َن َِل َی ِذ ُ ُ
و ٧بٔ ِس ٔ ٢اهَّللٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١اٜزَّح ٔٔي ٢فٔی أ َّو َٔ ٔ ٟ

دمحمنبرہماؿرازی،فدیل نب ملسم  ،افزیع،دبعہ،رضحتدبعہریضاہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتیےہ ہکرمع نباطخب ریضاہللاعتٰیل
لل َّ
ت
ی
ھ
س
ِج
َ
َ
ُ
ی
َ
ک َف َ َتّل َ ی ُّ
ک)رضحت اسنریض
ک َف َل ِإلَ َة ْ ُد
ع َ
ح َ
ِک َ َ یب َر َ
نا ّم َف َمْڈ َ
ک ا ْ مُ َ
ہنعاؿاملکتوک دنلب لفاز ےس ڑپےتھ ےھت ( ُش ْ یجَا َ َ
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںی ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اوبرکب ف رمع ف امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےک
لَ
ِ
م
ی
ن
ےھچیپ امنز ڑپ ی فہ رقات وک (الْج
ِ
ْ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
م
ِح) وک افؽ رقات افر ہن لرخ
(ِب ا ِ
ر
ّلل
ِ
ّ
ڈ
ْح ارلّ ِ
اْل َن) ےس یرفع رکےت ےھت افر ِ
ْ
ّللّ ارلّ ِ
ب َْ
َ
ِّ
ںیمڑپےتھےھت۔
رافی  :دمحم نب رہماؿ رازی،فدیل نب ملسم ،افزیع،دبعہ ،رضحتدبعہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہکرمع نب اطخب ریض
اہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :امنزاکایبؿ
مسباہللوکدنلبلفازےسڑپےنھفاولںیکدلیلےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 888

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ہزا ،٧وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝاوزاعی ،اَحاٗ ب ٦وبساهَّلل ب ٦ابی ـٝحہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

اَ ٧ح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ِ ٦الِ َ ِو َزاعٔ ِّی أَ ِخب َ َْنٔی إ ٔ َِ َح ُٖ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی ـ َ َِ ٝح َة أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِ ٠ٔ ٦ض َز َ

ک
َک ذََ ٔ ٜ
أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َی ِذ ُ ُ

دمحم نب رہماؿ ،فدیل نب ملسم ،افزایع ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،اسن نب امکل ےس ا ک دفرسی دنس ےک اسھت یھب یہی دحثی
رفاتییکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبرہماؿ،فدیلنبملسم،افزایع،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببوسرةوتہبےکالعفہمسباہللوکرقلؿیکرہوسرتاکزجےنہکفاولںیکدلیلےکب...
ابب  :امنزاکایبؿ
اببوسرةوتہبےکالعفہمسباہللوکرقلؿیکرہوسرتاکزجےنہکفاولںیکدلیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 889

راوی  :ولی ب ٦ححز َىسی ،ولی ب٠ ٦سہز٠ ،دتار ب ،ِّٞٝ ٦ا٤س ب٠ ٦اٜک

َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َّ
ْک
ار بِ َُ ٕٞ ُّ ِٝ ُِ ٦و ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اٜس ِىس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕأَ ِخب َ ََْ٤ا ا ِِ ١ُ ٜد َت ُ

بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َّ
َات
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َو ِ ٦ا ِِ ١ُ ٜد َتارٔ َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا َ ٟبَ ِي َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝذ َ
ک َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ ٟأُِ٤زَِٔ ٜت َول َ َّی آنّّٔا َُ َور ْة
َی ِو ٕ ٣بَي ِ َن أَلِ ُضزَٔ٤ا إٔذِ أٌَِفَی إٌَِّٔائ َ ّة ث ُ ََّ ٢ر َِ َي َرأ ِ ََ ُط ُ٠ت ََب ِّس ّ١ا َِ ُٕ ِ٥َ ٝا َ٠ا أَ ِؼ َحَ َٙ

َح إ ٔ ََّ ٧شأ٤ئَ َ
َُقأَ بٔ ِس ٔ ٢اهَّللٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١اَّ ٜزح ٔٔي ٢إَّٔ٤ا أَ ِو َف ِي َ٥ا َک ا ِلِ َٙوثَ َز ِ ََعَ ٔ ٜ ِّٞزبِّ َ
ک صُ َو الِ َبََُِّْ ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَ َت ِس ُر َ
و٠َ ٧ا ا ِلِ َٙوثَزُ
ک َواِ َ ِ ٤
ََِ
َِ ُٕ ِ٥َ ٝا اهَّللُ َو َر َُوُ ُٜط أَ ِو ََٔ ٢ُ ٝا ََِ ٟإُٔ َّ ٤ط ِ َ ٤ض ْز َو َو َسٔ٤يطٔ َربِّی َوزَّ َو َج ََّ ٞوَِ ٝيطٔ َخي ِ ْْ َ٘ثٔي ْْ ص َُو َح ِو ْؿ َتزٔزُ َوَِ ٝيطٔ أ ُ ًَّٔ٠ي یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة

آَ ٔ ٤ي ُتطُ َو َسزُ اُ ٥ُّ ٜحوُ َِ ٔ ٣ي ِد َتَٝخُ ا َِ ٜى ِب ُس ُٔ ٥ِ ٠ض َِِ ٢أَُٔو َُ ٟر ِّب إَّٔ٤طُ ٔ ٦ِ ٠أ ُ ًَّٔ٠ي ِ ََي ُٕو ُ٠َ ٟا َت ِسرٔی َ٠ا أَ ِح َسثَ ِت َب ِى َس َک َزا َز ابِ ُُ ٦ح ِحز ٕ

فٔی َحسٔیثٔطٔ بَي ِ َن أَلِ ُضزَٔ٤ا فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َو َٔا َ٠َ ٟا أَ ِح َس َث َب ِى َس َک

یلعنبرجحدعسی،یلعنبرہسم،اتخمرنبلفلف،اسننبامکلےسرفاتیےہہکا کدؿروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسامہرے
درایمؿ رشتفی رفام ےھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ  تلف یس اطری وہیئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رکسماےت
وہےئ اانپ رس ابمرک ااھٹای مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک سک ابت ےس یسنہ
ّللَّ ارلَّ ْ َ ِ
اکلرَثَ
ک ْ َ ْو
(ِب ا ِ
ْح ارلَّ ِ
لریہ یھت وتلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای ھجم رپ ایھب ا ک وسرة انزؽ وہیئ رھپ ِ ی ْ ِ
ِ
ِح ِإ َّب َأعْ َظ ْن َبا َ
َث ِ ے
َ
ی
َ
َ
ْ
ْ
ُ
نُ)،ڑپاھرھپرفامایایکمتاجےتنوہہکوکرثایکےہمہےناہکاہللافراساکروسؽیلصاہللہیلعفل ہ
هال د
ن َو
ن َف ْ َ د
ف ِ َ دل ّ ِ َی
اتْ ِإ َّؿس ََ
َ ِّ
فملس یہ رتہب اجےتن ںی رفامای فہ ا ک رہن ےہ ھجم ےس ریمے رب ےن اس اک فدعہ ایک ےہ اس ںیم تہب یسوخایبں ںی فہ ا ک وحض
ےہسجرپایقتمےکدؿریمیاتمےکولگاپینےنیپےکےیللںیئےگافراسےکربک ںںیکدعتاداتسرفںیکدعتادےکربارب
ےہا کصخشوک فاہںےس اٹ دایاجےئاگںیم رعضرکفں اگایاہلل ہریمااع یےہوتاہللاعتیلرفامںیئےگایکلپیلص اہللہیلعفل ہ
فملس اجےتن وہ ہک اس ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک دعب یئن ابںیت ڑھگی ںیھت ،انب رجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ںیم  ہ
ااضہف ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امہرے درایمؿ دجسم ںیم رشتفی رفام ےھت افر اہلل اعتیل رفامای  ہ فہ ےہ سج ےن لپ یلص
اہللہیلعفل ہفملسےکدعبیئنابںیتاکنؽیلںیھت۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،یلعنبرہسم،اتخمرنبلفلف،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

اببوسرةوتہبےکالعفہمسباہللوکرقلؿیکرہوسرتاکزجےنہکفاولںیکدلیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 890

راوی  :ابوَکیِ٠ ،ح١س ب ٦وَلء ،ابِ ٦ؽي٠ ،ٞدتار ب ،ِّٞٝ ٦ا٤س ب٠ ٦اٜک

ِ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞو ِِ ٠ُ ٦د َتارٔ بِ َٔٔ ٕٞ ُّ ِٝ ُِ ٦ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َي ُٕوِلُ أٌَِفَی
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ

َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٌَِّٔائ َ ّة ب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔ ابِ ِٔ ٠ُ ٦سضٔز ٌَٕي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا َِ َ ٤ ٟض ْز َو َو َسٔ٤يطٔ َربِّی َوزَّ َو َج َّ ٞفٔی ا َِ ٜح َّٔ ٥ة َوَِ ٝيطٔ
َک آَ ٔ ٤ي ُت ُط َو َس ُز اُ ٥ُّ ٜحؤ ٣
َح ِو ْؿ َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
اوبرکبی،دمحم نبالعء،انب لیضف ،اتخمر نبلفلف،اسن نب امکلےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہفملسرپ  تلف یس
اطری وہیئ ابیق دحثی سگر یکچ ےہاس ںیم  ہ ےہ ہک لپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وکرث تنج ںیم ا ک رہن وہیگ سج اک اہلل
ےن ریمے اسھت فدعہ رفامای ےہ افر اس رہن رپ ا ک وحض ےہ افر اس دحثی ںیم ربک ںں اک اتسرفں یک دعتاد ےک ربارب وہےن اک ذرک
ںیہنےہ۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،انبلیضف،اتخمرنبلفلف،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریبکترحتہمیےکدعبداںیئاہھتوکابںیئاہھترپہنیسےسےچینانػےسافرپرےنھکا...
ابب  :امنزاکایبؿ
ریبکترحتہمیےکدعبداںیئاہھتوکابںیئاہھترپہنیسےسےچینانػےسافرپرےنھکافردجسہزنیمرپدفونںاہوھتںوکدنکوھںےکدرایمؿرےنھکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 891

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وّا ٧ہ١ا٠ ،٣ح١س ب ٦جحازہ ،وبساٜحبار ب ٦وائ ،ٞو١ٕٝہ ب ٦وائ ٞب ٦ححز

ِح ٕب َح َّسث َ َ٥ا َو َّّا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َص َّْ ١اَ ٣ح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ج َحا َز َة َح َّسثَىٔي َو ِب ُس ا َِ ٜحبَّارٔ بِ َُ ٦وائ َٕٔ ٞو َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

بِ َٔ ٦وائ َٕٔ ٞو َِ ٠ولّی َُ ٜض ِ ٢أَُ َّ ٤ض َ١ا َح َّسثَا ُظ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َوائ ٔ ٔ ٞبِ ُٔ ٦ح ِحز ٕأَُ َّ ٤ط َرأَی أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝر َِ َي َی َسیِطٔ ح ٔي َن َز َخ َ ٞفٔی
ِخ َد
ْ َص َّْ ١ا ٣ح َٔيا َ ٟأُذُِ َ ٤يطٔ ث ُ َّ ٢ا َِ ٜت َح َ
اٜعَّ ََلة ٔ َ٘ب َّ َْ َو َظ َ
َسی َِ َ١َّ ٝا أَ َرا َز أَ َِ ٧یزِ َ٘ َي أَ ِ َ
ْ ب ٔ َث ِوبٔطٔ ث ُ ََّ ٢و َؼ َي َی َس ُظ ا ُِ ٜي ِ١ى َي َول َی ا ُِ ٜي ِ َ
ُ
َّ ُ
َف َ٘ َي َِ َ١َّ ٝا َٔا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َر َِ َي یَ َسیِطٔ َِ َ١َّ ٝا ََ َح َس ََ َح َس بَي ِ َن َ٘ َّّ ِيطٔ
یَ َسیِطٔ ٔ ٦ِ ٠اٜث ِو ٔب ث ََّ ٢رِ ََى ُض َ١ا ث ََّ٘ ٢بََّْ َ َ

زریہ نب رحب ،افعؿ امہؾ ،دمحم نب احجدہ ،دبعاابجلر نب فالئ ،ہمقلع نب فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےن اےنپ دفونں اہوھتں وک دنلب ایک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہفملس امنز ںیم داہ  وہےئ یکببیرد یہک افر امہؾ ےن ایبؿ ایک ہک لپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےندفون ںاہھت اےنپاکونںکتااھٹےئرھپلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےن اچدرافڑھیلرھپ داںیئاہھتابںیئ
اہھتےک افرپراھکبجلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےنروکعرکےناکارادہایک وتاےنپ اہوھتںوکاچدرےساکنالرھپاؿ وکدنلبایکریبکت
َسم ِ َ ل
ّللَّ ِمَ ْن َ َِ
َحـُ اہک) وت اےنپ اہوھتں وک دنلب ایک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دجسہ اینپ دفونں
ہہک رک روکع ایک بج لپ ےن ( ع ا ُ
ویلیھتہںےکدرایمؿایک۔
رافی  :زریہنبرحب،افعؿامہؾ،دمحمنباحجدہ،دبعاابجلرنبفالئ،ہمقلعنبفالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببامنزںیمدہشتےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
اببامنزںیمدہشتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 892

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اَحٖ ،جزیز٥٠ ،عور ،ابووائ ،ٞحَّضت وبساهَّلل ب٦
٠سىوز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َووُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
ِْ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٢َ ٝ
اٜس ََل َُ ٣ول َی اهَّللٔ
َُ ٥ِ ٠عو ٕر َو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔ ٞو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا َن ُٕو ُ ٟفٔی اٜعَّ ََلة ٔ َخَ ٝ

اٜس ََل َُِ ٣إٔذَا َٔ َى َس أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢فٔی اٜعَّ ََلة ٔ
َات یَ ِو ٕ ٣إ ٔ َّ ٧اهَّللَ ص َُو َّ
َّ
اٜس ََل َُ ٣ول َی ُِ ََل َٕٕ َِ ٧ا َ٥َ َٜ ٟا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝذ َ

ات َو َّ
ک أَ ُّی َضا أ ٥َّ ٜي ُّي َو َر ِح َُ ١ة اهَّللٔ َوبَ َزکَاتُطُ َّ
ات َّ
اٜس ََل َُ ٣و َِ ٝي َ٥ا َو َول َی و َٔباز ٔ
اٜفي َِّب ُ
َّات ِهَّلِل َواٜعَّ ََ ٝو ُ
ََِِ ٝي ُٕ ِ ٞاَّ ٜت ٔحي ُ
اٜس ََل َُ ٣وَِ ٝي َ

اهَّللٔ اٜعَّ أ ٔ ٜحي َن َِإٔذَا َٔاََ ٜضا أَ َظابَ ِت ک ُ ََّ ٞو ِب ٕس ِهَّلِل َظإ ٔ ٜح فٔی َّ
ؿ أَ ِش َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوأَ ِش َض ُس أَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا
اٜس َ١ا ٔ
ِ َوالِ َ ِر ٔ
َو ِب ُس ُظ َو َر َُوُ ُٜط ث ُ ََّ ٢ی َت َديَُّْ ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١َ ٜسأ َ َٜةٔ َ٠ا َشا َِ

زریہ نب رحب ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ ،رجری ،وصنمر ،اوبفالئ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ّللَّال َّش َل ُؾ َ َلَع ُ َف ٍؿ)ےتہکےھتوتا کدؿ
ےسرفاتیےہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکادتقاءںیمامنزںیم(ال َّش َل ُؾ َ َلَعا ِ
مہےسروسؽاہللیلصا ہللہیلعفل ہفملسےنرفامایےبکشاہللذباتوخدالسؾےہینعیاہللیکتفصالسؾےہبجمتںیمےسوکیئ
َ
امنز ںیم دعقہ ںیم ےھٹیب وت اس وک اچےیہ ہک (ا َّلیحِ َبات َِّ ل
ّللَّ َفرَب ََک ُی ُة ال َّش َل ُؾ عَ َل ْن َبا
ک َأ ُّ َي النّ ِیی ُّی َف َر ْجمَ ُة ا ِ
ات َفال َّظ ِّن َبیا ُ
ّلل َفا َّضل َ َوو ُ
ّ ُ
ت ال َّش َل ُؾ عَل َ ْب َ
ل
َ ِ
ّللِّ ال َّضا جِن َن) ڑپےھ اگ وت اس اکالسؾ اہلل ےک رہ کین دنبے وک ےچنہپ اگ لامسؿف زنیمںیم
ع ِد ا
َف َ َلَع) ڑپےھ بج وکیئ  ہ ہملک ےہک اگ ( ِ یَ
ث
ث
ْ
س
س
َ
ع ُـ َف َروُسلُ ُة)ےہکرھپاسوکاایتخرےہوجاچےہداعامےگن۔
رھپ( َأ ْ ھ َُڈ َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
حُما َ ْ ی ُ
ّللَّ َف َأ ھ َُڈ َأ َّؿ ُ َ ّ ً
رافی  :زریہ نب رحب ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اقحس ،رجری ،وصنمر ،اوبفالئ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اببامنزںیمدہشتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 893

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ٥٠ ،عور

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط َو٢َِ ٜ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َک ث ُ َّ ٢یَ َت َديَُّْ ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١َ ٜسأ َ َٔ ٜة َ٠ا َشا َِ
َی ِذ ُ ِ

دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمرےسیھبایسدنسےکاسھتیہیدحثیرمفیےہنکیلاسںیماسےکدعبوجاچےہ
داعامےگناکہن ہںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اببامنزںیمدہشتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 894

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،حسين جىفی ،زائسہ٥٠ ،عور

ََک فٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َح َّسث َ َ٥ا ُح َسي ِْن ا ُِ ٜح ِىف ُّٔی َو َِ ٦زائ َٔس َة َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث ََ ٞحسٔیثٔض ٔ َ١ا َوذ َ َ
ث ُ ََّ ِٜ ٢ي َت َدي َّ ِْ َب ِى ُس ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١َ ٜسأ َ َٔ ٜة َ٠ا َشا َِ أَ ِو َ٠ا أَ َح َِّ
دبعنبدیمح،نیسحیفعج،زادئہ،وصنمرےسا کافردنسےکاسھتیہیدحثیرمفیےہنکیلاسںیمےہاسےکدعباسوکاایتخر
ےہوج دنسرکےداعامےگن۔
رافی  :دبعنبدیمح،نیسحیفعج،زادئہ،وصنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اببامنزںیمدہشتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 895

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،شٕيٖ ،وبساهَّلل ب٠ ٦سىوز

يٖ َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا إٔذَا َجَِ ٝس َ٥ا ََ ٠ي
َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦شٕ ٔ ٕ

ِ
اٜس َوا ٔ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی اٜعَّ ََلة ٔبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َُ ٥ِ ٠عو ٕر َو َٔا َ ٟث ُ ََّ ٢ی َت َديَُّْ َب ِى ُس ُّٔ ٦ِ ٠

ییحی نب ییحی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،قیقش ،دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک مہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت دعقہ ںیم
ےھٹیبوہےئےھتابیقدحثیوصنمریکدحثییکرطحےہنکیلاسںیم دنسیکداعامےنگناکذرکںیہنےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوباعمف ہ،اشمع،قیقش،دبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اببامنزںیمدہشتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 896

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابونىيَ ،٢يْ ب ٦ابی ََٝمي٠ ،٧حاہس ،وبساهَّلل بَ ٦دبْہ ،وبساهَّلل ب٠ ٦سىوز

ْ بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََٔ ٧ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َُ ٠حاص ّٔسا َي ُٕو َُ ٟح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو نُ َى ِي َٕ ٢ح َّسثَ َ٥ا ََ ِي ُ
ََ ِدب َ َْ َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ابِ َِ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َي ُٕوِلُ َو َّ١َ ٝىٔي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاَّ ٜتصَ ُّض َس َ٘فِّی بَي ِ َن َ٘ َّّ ِيطٔ َ٘ َ١ا ي َُى ِّ١ُ ٝىٔي

ُقآ َٔ ٧وا ِٔ َت َّغ اَّ ٜتصَ ُّض َس ب ِٔ ٔ١ث ٔ٠َ ٞا ا ِٔ َت ُّعوا
ُّ
اٜس َور َة ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ُ ٜ

س
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبمیعن ،فیس نب ایب امیلسؿ ،اجمید ،دبعاہلل نب جبیردہ ،دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےنےھجمدہشت اھکسایاساحؽںیمہکریمییلیھتہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکیلیھتہےکدرایمؿںیمیھتےسیجےھجم
رقلؿںیمےسوکیئوسرتاھکسےتےھترھپدہشتاکوپراہصقایبؿایکاسیجہکاوہنںےنایبؿایک۔
س
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبمیعن،فیسنبایبامیلسؿ،اجمید،دبعاہللنب جبیردہ،دبعاہللنبوعسمد

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

ابب  :امنزاکایبؿ
اببامنزںیمدہشتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 897

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث٠ ،ح١س ب ٦ر٠ح ب٠ ٦ہاجزٜ ،يث ،ابوزبيَْ ،ىيس ب ٦جبيْ ،ـاُس ،حَّضت اب ٦وباس رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِ٠حٔ بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو ََِ ٦ىٔيسٔ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُى ِّ٥َ ١ُ ٝا اَّ ٜتصَ ُّض َس َ٘ َ١ا ي َُى ِّ٥َ ١ُ ٝا
س َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
بِ ُٔ ٦ج َبي ِْ ٕ َو َو ِ ٦ـَا ُو ٕ
س أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟک َ َ
ات َّ
ات ِهَّلِل َّ
ک أَ ُّی َضا أ ٥َّ ٜي ُّي َو َر ِح َُ ١ة اهَّللٔ
اٜفي َِّب ُ
ات اٜعَّ ََ ٝو ُ
َّات ا َِ ١ُ ٜب َارک َ ُ
اَ ٧ي ُٕو ُ ٟاَّ ٜت ٔحي ُ
اٜس ََل َُ ٣وَِ ٝي َ
ُقآ َِٔ ٧ک َ َ
ُّ
اٜس َور َة ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ُ ٜ

َوبَ َزکَاتُ ُط َّ
اٜس ََل َُ ٣و َِ ٝي َ٥ا َو َول َی و َٔباز ٔاهَّللٔ اٜعَّ أ ٔ ٜحي َن أَ ِش َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوأَ ِش َض ُس أَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َوفٔی رٔ َوا َی ٔة ابِ ٔ٦
آ٧
ُق َ
ُر ِٕ ٠ح َ٘ َ١ا ي َُى ِّ٥َ ١ُ ٝا ا ِِ ُ ٜ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،دمحم نب رحم نب اہمرج ،ثیل ،اوبزریب ،دیعس نب ریبج ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسمہوکدہشتاسرطحاھکسےتےھتےسیجںیمہرقلؿیکوسرةاھکسےتےھتلپیلصاہللہیلع
َلی
اْل َر َک ل
تّللَِِّ)امتؾوقیلدبینافرامیلابعداتاہللےک ےئںیاےیبن لپیلصاہلل
تال َّظ ِّن َبیا ُ
تا َّضل َ َووا ُ
ت ْ ُ َی ُ
فل ہفملسرفامےت(ا ّ حِ َّبا ُ
ہیلع فل ہ فملس رپ السؾ وہ افر اہلل یک رںیتمح افر اس یک ربںیتک انزؽ وہں مہ رپ افر اہلل ےک کین دنبفں رپ السؾ وہ ،ںیم وگایہ داتی
وہں اہلل ےک وسا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن افر ںیم وگایہ داتی وہں دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اہلل اعتیل ےک دنبے افر اس ےک
روسؽںی۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحمنباہمرج،ثیل،اوبزریب،دیعسنبریبج،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اببامنزںیمدہشتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 898

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،یحٌي ب ٦آز ،٣وبساٜزح ٦١ب ٦ح١يس ،ابوزبيْ ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

س َو ِ ٦ابِ ٔ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦آ َز ََ ٣ح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َح َّسثَىٔي أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔ َو ِ ٦ـَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُقآ ٔ٧
َوبَّا ٕ
س َٔا َ ٟک َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُى ِّ٥َ ١ُ ٝا اَّ ٜتصَ ُّض َس َ٘ َ١ا ي َُى ِّ٥َ ١ُ ٝا ُّ
اٜس َور َة ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ُ ٜ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ییحی نب لدؾ ،دبعارلنمح نب دیمح ،اوبزریب ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسںیمہدہشتاسرطحاھکسےتےھتسجرطحںیمہرقلؿیکوسرتیکمیلعتدےتیےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبلدؾ،دبعارلنمحنبدیمح،اوبزریب،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اببامنزںیمدہشتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 899

راوی َ :ىيس ب٥٠ ٦عورٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوکا٠ ،ٞ٠ح١س ب ٦وبساٝ١ٜک ،ابوکا ،ٞ٠ابوووا٤ۂ ،تازہ ،یو٤س ب ٦جبيْ،
حفا ٧ب ٦وبساهَّلل رٔاشي

َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک الِ ُ َ٠و ٔ ُّی َو َّ
اُِ ّٜٝن ٔلَبٔی
وسي
کَا َٔٔ ٕٞ ٠اُٜوا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦یُوَُ ٤س بِ ُٔ ٦ج َبيِْ ٕ َو ِ ٦ح َّٔف َ
ا ٧بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ اَّ ٜز َٔا ٔش ِّي َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ي أَبٔی َُ ٠
وسي
الِ َ ِش َىز ٔ ِّی َظ ََل ّة َِ َ١َّ ٝا ک َ َ
ا ٧و ٔ َِ ٥س ا ِِ َٕ ٜى َسة ٔ َٔا ََ ٟر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞا ِِ َٕ ٜو ٔ ٣أ ُ ٔ َّْق ِت اٜعَّ ََلةُ بٔا ِٜب ٔ ِّْ َواٜزَّک َاة ٔ َٔا َ١َّ َٝ َِ ٟا َٔ َضي أَبُو َُ ٠

َّ
 ٞکََ ١َ ٔ ٝة َ٘ َذا َو َ٘ َذا َِأ َ َرَّ٣
 ٞکََ ١َ ٔ ٝة َ٘ َذا َو َ٘ َذا َٔا ََِ ٟأ َ َر َّ٣ا ِِ َٕ ٜو ُ ٣ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَ ُّی ٢ِ ُٙا َِٕ ٜائ ٔ ُ
َّص َٓ َِ َٕا َ ٟأَ ُّی ٢ِ ُٙا َِٕ ٜائ ٔ ُ
اٜعَّ ََل َة َو ََ ٢َ ٝا ِن َ َ
ک َیا ح َّٔفا َُ ِٝ ُٔ ٧ت َضا َٔا َ٠َ ٟا ُٔ ِٝت َُضا َو َِ َٕ ٜس َرص ِٔب ُت أَ َِ ٧ت ِب ََ ٙىىٔي ب ٔ َضا َِ َٕا ََ ٟر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞا ِِ َٕ ٜو ٔ ٣أََ٤ا ُٔ ِٝت َُضا َو٢َِ ٜ
ا ِِ َٕ ٜو َُٕ َِ ٣ا َََ ٜ ٟى ََّ ٝ

و ٧فٔی َظ ََلتٔ ٢ِ ُٙإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝخ َفب َ َ٥ا
ْ َت ُٕوَ ُٜ
وسي أَ َ٠ا َت ِىَ ١َُ ٝ
أُرٔ ِز ب ٔ َضا إ ٔ َِّل ا َِ ٜدي ِ َْ َِ َٕا َ ٟأَبُو َُ ٠
وِ َ٘ ٧ي َ
َ
ي١وا ُظ ُّو َِ ٢ِ ُٙث ُ ََّ ِٜ ٢ي ُؤ َّ ٢ِ ُٙ٠أَ َح ُس ُ٘ َِِ ٢إٔذَا َ٘ب َّ َْ َِ َٙبُِّْوا َوإٔذِ َٔا ٌََ ٟي ِْ ٔ
ِ ََبي َّ َن َ٥َ ٜا َُ َّ٥ت َ َ٥ا َو َو َّ٥َ ١َ ٝا َظ ََل َت َ٥ا َِ َٕا َ ٟإٔذَا َظ َِّ ٝيت َُِِ ٢أٔ ٔ ُ
وب َوَِ ٝيض ٔ َِ ٢و َِل َّ
اٜؽا ِّٜي َن َِ ُٕوُٜوا آ ٔ٠ي َن یُحٔ ِب ٢ِ ُٙاهَّللُ َِإٔذَا َ٘ب َّ َْ َو َر َ٘ َي َِ َٙبُِّْوا َو ِار َ٘ ُىوا َِإ ٔ َِّ ٧اْل ٔ ََ ٠ا ٣یَ ِز َ٘ ُي َٔ ِب ََ ٢ِ ُٙٝو َی ِز َِ ُي
ا ُِ ٍِ ١َ ٜؽ ٔ
ِک َوإٔذَا َٔا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َِ ُٕوُٜوا َّ
َک
اُ ٜٝض ََّ ٢ربَّ َ٥ا َ ٜ
ِک بٔتَٔ ٝ
َٔ ِب ََٕ َِ ٢ِ ُٙٝا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝتَٔ ٝ
ا َِ ٜح ُِ ١س َي ِس َُ ١ي اهَّللُ َلَِ ٢ِ ُٙإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َت َب َار َک َو َت َىال َی َٔا ََ ٟول َی َ ٔ ٜسا َٔ٤ ٧ب ٔ ِّيطٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ١ََ ٢َ ٝي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َوإٔذَا َ٘ب َّ َْ

ک
اَ ُح ُسوا َِإ ٔ َِّ ٧اْل ٔ ََ ٠اَ ٣ي ِس ُح ُس َٔ ِب ََ ٢ِ ُٙٝو َی ِز َِ ُي َٔ ِب ََٕ َِ ٢ِ ُٙٝا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝتٔ َِ ٝ
َو ََ َح َس َِ َٙبُِّْوا َو ِ
َّات َّ
ات ِهَّلِل َّ
ک أَ ُّی َضا أ ٥َّ ٜي ُّي
ات اٜعَّ ََ ٝو ُ
اٜفي َِّب ُ
ا ٧و ٔ َِ ٥س ا ِِ َٕ ٜى َسة ٔ ََِِ ٝي ٦ِ ٠ٔ ٦ِ ُٙأَ َّو ِٔ َٔ ٟو ٔ ٟأَ َح ٔس ُ٘ ِ ٢اَّ ٜت ٔحي ُ
اٜس ََل َُ ٣وَِ ٝي َ
بٔتَٔ ٝ
ِک َوإٔذَا ک َ َ

َو َر ِح َُ ١ة اهَّللٔ َوبَ َزکَاتُ ُط َّ
اٜس ََل َُ ٣و َِ ٝي َ٥ا َو َول َی و َٔباز ٔاهَّللٔ اٜعَّ أ ٔ ٜحي َن أَ ِش َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َوأَ ِش َض ُس أَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َو ِب ُس ُظ َو َر َُوُ ُٜط

دیعس نب وصنمر ،ہبیتق نب دیعس ،اوباکلم ،دمحم نب دبعاکلمل ،اوباکلم ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،ویسن نب ریبج ،اطحؿ نب دبع اہلل ،راق ی ےس
رفاتیےہہک ںیمےنرضحتاوبومیسارعشیےکاسھتامنزادایکبجفہدعقہےکرقبیےھتوتا کصخشےناہکںامنزیکینافر
اپزیکیگےکاسھترفضیکیئگےہبجرضحتاوبومیسارعشیےنامنزوپریرکیلافرالسؾریھپدایوترفامایمتںیمےسسکےناس
اس رطح اک  ہ ہملک اہک ےہ ولگ اخومش رےہ رھپ رفامای مت ںیم وکؿ ااسی ااسی ہملک ےنہک فاال ےہ ولگ اخومش رےہ وت رفامای اے اطحؿ
اشدیوتےن ہہملکاہکوہںںیمےنرعضیکںیمےنںیہناہکںیموتلپےسڈراتاھتہکھجمےسانراضہنوہاجںیئوتا کلدیمےناہک
ںیم ےن اہک ےہ افر ںیم ےن اس ےک اسھت رصػ یکین یہ اک ارادہ ایک ےہ وت رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای مت
ںیہناجےتنہکمتوکاینپامنزںیمایکڑپانھاچےئہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنںیمہہبطخدایافرںیمہامہریتنسفاحضیکافر
ںیمہامنزاھکسیئافررفامایہکبجمتامنزادارکفوت اینپوفصںوکدیساھرکفرھپمتںیمےسوکیئاہمتریاامتمرکےبجفہریبکتےہک
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ل) ےہک وت مت لنیم وہکاتہک اہلل مت ےس وخش وہ افر بج فہ ریبکت ہہک رک روکع
ا
ض
ا
ل
ف
م
وب
و
مت ریبکت وہک افر بج فہ ( َ ْ د
ّ
َ
ِ
َ
رکےوتمتیھبریبکتہہکرکروکعرکفویکہکناامؾروکعمتےسےلہپرکاتےہافرروکعےسمتےسےلہپااتھٹےہروسؽاہللیلصاہللہیلع
َ ی َ لْ
فل ہفملسےنرفامایاسرطحاہمترالاسےکاقمےلبںیموہاجےئاگافربجفہ( َسم ِ َعا ُلِم
َلا جَمْ ُڈ)وہک
َحـُ)ےہکوتمت َ
(ر ّ َب َ
ّللَّ َ ْن َ ِ َ
َسم ِ َ ل
ّللَّ ِمَ ْن َ َِ
َحـُ رفامای ےہ
اہلل اہمتری داعؤں وک اتنس ےہ ویکہکن اہلل ابترک فاعتیل ےن اےنپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک زابین ع ا ُ

بج فہ ریبکت ہہک رک دجسہ رکے وت مت یھب ریبکت وہک افر دجسہ رکف اامؾ دجسہ مت ےس ےلہپ رکات ےہ افر دجسہ ےس مت ےس ےلہپ ااتھٹ ےہ رھپ
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہمترا  ہ ل اامؾ ےک اقمہلب ںیم وہ اجےئ اگ افر بج فہ دعقہ ںیم ھٹیب اجےئ وت اہمترے
َ
وقؽ ںیم بس ےس ےلہپ  ہ وقؽ وہ (ا َّلیحِ َبات ال َّظ ِّنبیا ل
ع ِد
ک َأ ُّ َي ا ّلن ِیی ُّی َف َر ْجمَ ُة ا ِ
ّللَّ َفرَب ََک ُی ُة ال َّش َل ُؾ عَ َلنْ َبا َف َ َلَع ِ یَ
ت ا َّضل َ َوو ُ
ّث ُ َ ُ
ات ّللَِّ ال َّش َل ُؾ عَل َ ْب َ
ث
ِل
ْ
ْ
س
س
ج
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َ
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
َ
ی
ھ
ھ
ع ُـ َف َروُسلُ ُة)
ّللَّال َّضا َنأ َُڈأ ْؿل ِإلَ َة ِإلا ُ
ا ِ
حُما ْ ُ
ّللّ َفأ َُڈأ ّؿ َ ً
رافی  :دیعس نب وصنمر ،ہبیتق نب دیعس ،اوباکلم ،دمحم نب دبعاکلمل ،اوباکلم ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،ویسن نب ریبج ،اطحؿ نب دبعاہلل
راق ی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اببامنزںیمدہشتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 900

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہَ ،ىيس ب ٦ابی ُعوبہ ،ابوٌسا٠ ،٧ىاذ ب ٦ہصا ،٣اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیزََٝ ،مي،٧
حَّضت ٔتازہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ُ
ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُعوبَ َة ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ٌ ََّس َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ََا ََ ٠ة َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُ ٦أَبٔی َ ُ

ِ َو َِ َٔ ٦تا َز َة فٔی َص َذا
َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسث َ َ٥ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧اٜت َّ ِي ٔ ِّ
ِم ک ُ َُّ ٞص ُؤ َِل ٔ
ْقأَ َِأ َ ِن ٔعتُوا َوَِ ٜي َس فٔی َحسٔیثٔ أَ َح ٕس ُٔ ٥ِ ٠ض َِِ ٢إ ٔ َّ٧
ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ َوفٔی َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ َو َََِ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و َِ َٔ ٦تا َز َة ٔ ٦ِ ٠اٜزِّ َیا َزة ٔ َوإٔذَا َ َ
اهَّللَ َٔا ََ ٟول َی َ ٔ ٜسا َٔ٤ ٧ب ٔ ِّيطٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ١ََ ٢َ ٝي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ إ ٔ َِّل فٔی رٔ َوا َیةٔ أَب ٔی کَا َٔ ٕٞ ٠و ِح َس ُظ َو ِ ٦أَبٔی َو َواَ َ ٤ة َٔا َ ٟأَبُو

َّض فٔی َص َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ َِ َٕا َِ ٠ُ ٟس ٢ْ ٔ ٝتُزٔی ُس أَ ِحّ ََن َََٔ ِ َُٝ ٦ِ ٠مي ََٕ َِ ٧ا َُ َٜ ٟط أَبُو بَ ِْکٕ َِ َحس ُ
ٔیث
ْک ابِ ُ ٦أ ُ ِختٔ أَبٔی أ ِ ٥َّ ٜ
إ ٔ َِ َح َٖ َٔا َ ٟأَبُو بَ ِ ٔ
يح َِ َٕا ََ ٢َِ ٜ ٢َ ٔ ٜ ٟت َؽ ِى ُط صَا صُ َ٥ا َٔا ََِ ٜ ٟي َس ک ُ َُّ ٞش ِي ٕئ
ْقأَ َِأ َ ِن ٔعتُوا َِ َٕا َ ٟص َُو و ٔ ِ٥سٔی َظ ٔح ْ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َِ َٕا َ ٟص َُو َظ ٔح ْ
يح َي ِىىٔي َوإٔذَا َ َ
و ٔ ِ٥سٔی َظ ٔح ٕ
يح َو َؼ ِى ُتطُ َصا صُ َ٥ا إٔ١َ َّ ٤ا َو َؼ ِى ُت صَا صُ َ٥ا َ٠ا أَ ِج َُ ١ىوا َوَِ ٝيطٔ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دیعسنبا یبرعفہب،اوباسغؿ،اعمذنباشہؾ،ااحسؼنباربامیہ،رجری،امیلسؿ،رضحتاتقدہریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےس نیت فلتخم ااسدین ےس یہی دحثی رفاتی یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم  ہ ااضہف یھب ےہ ہک بج اامؾ رقات رکے وت مت
اخومش روہ افر اؿیکاس دحثی ںیم  ہ اافلظ ںیہن ںیہک اہلل اعتیل ےن اےنپ یبنیک زابؿ رپ عمس اہلل نمل دمحہ اجری رفامدای ےہ اہتبل
اامؾملسمےساسدحثییکدنسےکابرے ںیماوبرضنےک اھبےجناوبرکب ےنوگتفگیک وتاامؾملسمےنرفامایامیلسؿےس ڑبھرکزایدہ
احہظففاالوکؿوہاتکسےہینعی ہرفاتیحیحصےہوتاامؾملسمرہمحاہللےساوبرکبےناہکہکرھپرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیک
دحثیاکایکاحؽےہرفامایملسمےنفہریمےزند کحیحصےہینعیبجاامؾرقاترکےوتمتاخومشروہوتاسےناہکرھپلپےن
اسدحثیوکاہیںویکںایبؿںیہنایکوتاامؾےنوجابدایںیمےناساتکبںیم رہاسدحثیوکلقنایکوجریمےزند کحیحصوہ
ہکلباسںیمںیمےناؿااحدثیوکلقنایکےہسجیک تحرپبساکاامجعوہ۔
رافی  :اوبرکب نبایب ہبیش ،اوبااسہم،دیعس نبایب رعفہب،اوباسغؿ،اعمذ نباشہؾ،ااحسؼنباربامیہ ،رجری،امیلسؿ ،رضحتاتقدہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اببامنزںیمدہشتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 901

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦ابی و١ز ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ٔتازہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢وابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َو َِ ٦و ِب ٔس اٜز ََّّزا ٔٗ َو ِِ ٠َ ٦ى َ١ز ٕ َو َِ َٔ ٦تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َ ٟفٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ َِإ ٔ َّ ٧اهَّللَ

َوزَّ َو َج ََّ َٔ ٞضي َول َی َ ٔ ٜسا َٔ٤ ٧ب ٔ ِّيطٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ١ََ ٢َ ٝي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ

ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ایب رمع ،دبعارلزاؼ ،رمعم اتقدہ ا ک افر دنس ےس یہی دحثی رضحت اتقدہ ےس رفاتی یک یئگ ےہ ہک اہلل اعتیل
ےناےنپیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسیکزابؿابمرکرپ( َسم ِ َعا َُّلِم
َحـُ)وکاجریرکدایےہ۔
ّلل َ ْن َ ِ َ

رافی  :ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،دبعارلزاؼ،رمعماتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشتےکدعبینبرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسرپدرفدیرفیےنجیھبےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتےکدعبینبرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسرپدرفدیرفیےنجیھبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 902

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم٠ ،اٜک ،نىي ٢ب ٦وبساهَّلل٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل ب ٦زیس انعاری ،وبساهَّلل ب ٦زیس ،ابو٠سىوز
انعاری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّ َ
َّ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦نُ َى ِي ٔ ٢بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ ا ِِ ١ُ ٜحٔ١ز ٔأَ ََّ ٠ُ ٧ح ََّ ١س بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦زیِ ٕس
يِم َٔا ََ َ ٟ
َحسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١
ا ٧أُر َٔی اَ ٥ِّ ٜسا َِ بٔاٜعَّ ََلة ٔأَ ِخب َ َْ ُظ َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠س ُىوز ٕالِ َ ِن َعار ِّٔی َٔا َ ٟأَ َتاَ٤ا َر َُو ُٟ
الِ َ ِن َعار َّٔی َو َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦زیِ ٕس ص َُو َّأ ٜذی ک َ َ
ک
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوِ َ ٤ح ُ ٦فٔی َِ ٠حٔ ٔ ٝس ََ ِى ٔس بِ ُٔ ٦و َبا َز َة َِ َٕا َُ َٜ ٟط َب ٔصيُْ بِ ُِ ََ ٦ى ٕس أَ ََ ٠زَ٤ا اهَّللُ َت َىال َی أَ َّ ٧نُ َعل َِّی َوَِ ٝي َ
ک َٔا َََ ِ ٟسَ َٙت َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحًَّي َت َِ ٥َّ ١ي َ٥ا أَُ َّ ٤ط َ ٢َِ ٜي ِسأ َ ُِ ٜط ث ُ ََّٔ ٢ا َٟ
ْ نُ َعل ِّی َوَِ ٝي َ
َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َِ َِ ٙي َ

َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّٔ ٢َ ٝوُٜوا َّ
اُ ٜٝض ََّ ٢ظَ ِّٞول َی َُ ٠ح َّٕ ١س َو َول َی آ َٔ ٠ُ ٟح َّٕ ١س َ٘ َ١ا َظ َِّ ٝي َت َول َی آ ٔ ٟإٔبِ َزاص َٔيَ ٢وبَارٔ ِک
يس َو َّ
اٜس ََل ُ١َ َ٘ ٣ا َٔ ِس َو١ِ ٔ ٝت ُِ٢
يس َ٠حٔ ْ
ک َحْ ٔ١
َول َی َُ ٠ح َّٕ ١س َو َول َی آ َٔ ٠ُ ٟح َّٕ ١س َ٘ َ١ا بَ َار ِ٘ َت َول َی آ ٔ ٟإٔبِ َزاص َٔي ٢فٔی ا َِ ٜىا َٔ١ٜي َن إَٔ َّ ٤

ییحی نب ییحی یمیمت ،امکل ،میعن نب دبع اہلل ،دمحم نب دبعاہلل نب زدی ااصنری ،دبعاہلل نب زدی ،اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکمہدعسنبابعدریضاہللاعتٰیلہنعیکسلجمںیمےھتہکامہرےاپسروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسرشتفیالےئ
وتلپیلصاہلل ہیلعفل ہفملسےس ریشنبدعسریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسمہوکاہللابترک
فاعتیل ےنلپ یلصاہللہیلع فل ہفملسرپدرفدےنجیھب اکمکح دایےہ مہلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس رپےسیکدرفدںیجیھب روسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس اخومش رےہ اہیں کت مہ انمت رکےن ےگل ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس رطح اک وساؽ ہن ایک اجات رھپ

لل َّ
ِی
ھ
ه
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
حُمٍَ
َ
َ
َ
لؽ ُ َ ّ
ک َلَع ُ َ ّ
لؽ ُ َ ّ
ص َلَع ُ َ ّ
حُمٍ َف َلَع ِ
حُمٍ َ ََک َضل ّ ْی َت َلَع ِ
حُمٍ َف َلَع ِ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایمت(اَ َّم َ ّ ِ
لؽ ِإ ْ ی َ دیا َم َف َبی ِر ْ
لَ
ه ِی
م
ن
ِ
َ
ِ
َ
َحمَحِ یب ٌڈ)ڑپوھافرالسؾمتےلہپولعمؾرکےکچوہ۔
ن
إ
ن
ک َ َلَع ِ
لؽ ِإ ْ ی َ دیا َم ِی ْ َ
َ ََک َبی َر ْ َ
اْل َ ِ ّ َ ٌ
رافی  :ییحی نبییحی یمیمت ،امکل ،میعن نب دبعاہلل ،دمحم نب دبعاہلل نب زدی ااصنری ،دبعاہلل نب زدی ،اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتےکدعبینبرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسرپدرفدیرفیےنجیھبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 903

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦بصار ،اب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ح ،٢ٙاب ٦ابی ٜيلی٘ ،ىِ ب ٦وحزہ ،حَّضت
٘ىِ ب ٦وحزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ َو َّ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ٦
اُِ ّٜٝن ِٔلبِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
ِخ َد َو َِ ٝي َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ا َِ ٜح ََٔ ٢ٔ ٙا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ابِ َ ٦أَبٔی َِ ٜيل َی َٔا ََ ٔ َٕٜ ٟيىٔي َ٘ ِى ُِ بِ ُُ ٦و ِح َز َة َِ َٕا َ ٟأَِلَ أُصِسٔی َ ٜ
َک صَ ٔس َّی ّة َ َ

ک َٔا َُٔ ٟوُٜوا َّ
َّ
اُ ٜٝض ََّ ٢ظَ ِّٞول َی َُ ٠ح َّٕ ١س َو َول َی آ ٟٔ
ْ نُ َعل ِّی َوَِ ٝي َ
ْ نُ َس َِّ ٢ُ ٝوَِ ٝي َ
ک َِ َِ ٙي َ
ُع ِِ َ٥ا َ٘ ِي َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ٥َ ِٝ ُٕ َِ ٢َ ٝا َٔ ِس َ َ
يس َّ
اُ ٜٝض َّ ٢بَارٔ ِک َول َی َُ ٠ح َّٕ ١س َو َول َی آ َٔ ٠ُ ٟح َّٕ ١س َ٘ َ١ا بَ َار ِ٘ َت َول َی آ ٟٔ
يس َ٠حٔ ْ
ک َحْ ٔ١
َُ ٠ح َّٕ ١س َ٘ َ١ا َظ َِّ ٝي َت َول َی آ ٔ ٟإٔبِ َزاص َٔي ٢إَٔ َّ ٤
يس
يس َ٠حٔ ْ
ک َحْ ٔ١
إٔبِ َزاص َٔي ٢إَٔ َّ ٤

دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،مکح،انبایب ،یل ،بعنبرجعہ،رضحت بعنبرجعہریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک امہرے اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ وت مہ ےن رعض ایک مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ
السؾاکرطہقیوتناچہؿےکچںیمہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرپدرفرےسیکںیجیھبوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایمتویںوہک
لل َّ
لل َّ
ھ
ِی
ھ
ه
م
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
لؽ ُ َ ّ
ک َلَع ُ َ ّ
لؽ ُ َ ّ
ص َلَع ُ َ ّ
لؽ
ک َلَع ِ
حُمٍ َف َلَع ِ
حُمٍ َ ََک َضل ّ ْی َت َلَع ِ
حُمٍ َف َلَع ِ
(ا ّم َ ّ ِ
حُمٍ َ ََک َبی َر ْ َ
ن َِ ٌ
َح َحِ یب ٌڈ ا ّم َبی ِر ْ
لؽ ِإ ْ ی َ دیا َم ِإ َّ َ

ِإ ْ ی َ دیاه ِی َم ِإ ّ ََ
َحمَحِ یب ٌڈ)
ن َِ ٌ
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،مکح،انبایب ،یل ،بعنبرجعہ،رضحت بعنبرجعہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتےکدعبینبرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسرپدرفدیرفیےنجیھبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 904

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،ابوَکیِ ،و٘يي ،شىبہ٠ ،سىز ،ح٢ٙ

َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو ِٔ ٠س َىز ٕ َو ِ ٦ا َِ ٜح َ ٢ٔ ٙب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط َوَِ ٜي َس فٔی
َح َّسثَ َ٥ا ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َوأَبُو ُ َ
َک َص ٔسیَّ ّة
َحسٔیثٔ ِٔ ٠س َىز ٕأَ َِل أُصِسٔی َ ٜ
زریہ نب رحب ،اوبرکبی ،فعیک ،ہبعش ،رعسم ،مکح ےس یھب یہی دحثی رفاتی یک یئگ ےہ نکیل اس دحثی ںیم ید ہ رکےن اک ذرک
ںیہنےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،اوبرکبی،فعیک،ہبعش،رعسم،مکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتےکدعبینبرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسرپدرفدیرفیےنجیھبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 905

راوی ٠ :ح١س ب ٦بکار اَ١ىي ٞب ٦زَکیا ،او١ض ٠سىز٠ ،اٜک بٍ٠ ٦و ،ٟح٢ٙ

َکیَّا َِ َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َو ِِ ٠ٔ ٦س َىز ٕ َو َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ َٔ ٍِ ٠ٔ ٦و ٕ ٟک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦ا َِ ٜح َ٢ٔ ٙ
 ٞبِ َُ ٦ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بَکَّارٕ َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٟوبَارٔ ِک َول َی َُ ٠ح َّٕ ١س َوَ ٢َِ ٜي ُٕ َِّ ٞ
اُ ٜٝض َّ٢
دمحم نب اکبر اامسلیع نب زرکای ،اشمع رعسم ،امکل نب وغمؽ ،مکح ےس دفرسی دنس ےک اسھت یھب یہی دحثی رمفی ےہ نکیل اس ںیم
َللّرہ
َ
ُ
ک َ رلَع ُ َ
ّ
ِ
حُمٍ)اہکےہ۔
ر
ب
ف
(
ہکلب
اہک
ںیہن
ک)
ر
ب
م
(ا َ ی
َ َی َ َ
رافی  :دمحمنباکبرالیعمسنبزرکای،اشمعرعسم،امکلنبوغمؽ،مکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتےکدعبینبرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسرپدرفدیرفیےنجیھبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 906

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،روح ،وبساهَّلل ب٤ ٦اِي ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢روح٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،وبساهَّلل ب ٦ابی بْک،
و١زو بَٝ ٦ي ٢حَّضت ابوح١يس َاوس ی

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا َر ِو ْح َو َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ٤ ٦اِ ٕٔي ح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َٔا َٟ
أَ ِخب َ ََْ٤ا َر ِو ْح َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َِٔ َُٝ ٦ي ٕ ٢أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو حُ َِ ١ي ٕس َّ
اٜساؤس ُّٔی أَُ َّ ٤ض ِ٢

ک َٔا َُٔ ٟوُٜوا َّ
اُ ٜٝض ََّ ٢ظَ ِّٞول َی َُ ٠ح َّٕ ١س َو َول َی أَ ِز َوا ٔجطٔ َوذُ ِّریَّتٔطٔ َ٘ َ١ا َظ َِّ ٝي َت َول َی آ ٟٔ
ْ نُ َعل ِّی َوَِ ٝي َ
َٔاُٜوا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٘ ِي َ
يس
يس َ٠حٔ ْ
ک َحْ ٔ١
إٔبِ َزاص َٔيَ ٢وبَارٔ ِک َول َی َُ ٠ح َّٕ ١س َو َول َی أَ ِز َوا ٔجطٔ َوذُ ِّریَّتٔطٔ َ٘ َ١ا بَ َار ِ٘ َت َول َی آ ٔ ٟإٔبِ َزاص َٔي ٢إَٔ َّ ٤
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،رفح ،دبعاہلل نب انعف ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رفح ،امکل نب اسن ،دبعاہلل نب ایب رکب ،رمعف نب میلس رضحت
اوبدیمح اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ

لل َّ
ِی
ھ
ه
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ص َلَع ُ َ ّ
لؽ ِإ ْ ی َ دیا َم
حُمٍ َف َلَع َأزْ َفا ِ یخ ِة َفذ ُّر ِّن َِب ِة َ ََک َضل ّ ْی َت َلَع ِ
درفد ےسیک ںیجیھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وہک (ا َّم َ ّ ِ
ه ِی
فبی ِرک َ َلَع ُ َ َّ َ
َحمَحِ یب ٌڈ)اےاہللدرفدجیھبدمحمیلصاہللہیلعفملسرپافر لپ
ک َ َلَع ِ
حُمٍ َف َلَع َأزْ َفا ِ یخ ِة َفذ ُّر َِّن ِب ِة َ ََک َبی َر ْ َ
ن َِ ٌ
ََ ْ
لؽ ِإ ْ ی َ دیا َم ِإ َّ َ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ازفاج افر افالد رپ اسیج ہک وت ےن درفد اجیھب لؽ اربامیہ رپ افر ربتک انزؽ رفام دمحم یلص اہلل ہیلع فملس رپ افر
لپیلصاہللہیلعفملسیکازفاجفافالدرپاسیجہکوتےنربتکانزؽرفامیئلؽاربامیہرپےبکشوترعتفیےکالقئافررزریگفاال
ےہ۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،رفح ،دبعاہلل نب انعف ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رفح ،امکل نب اسن ،دبعاہلل نب ایب رکب ،رمعف نب میلس
رضحتاوبدیمحاسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دہشتےکدعبینبرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسرپدرفدیرفیےنجیھبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 907

راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،اب ٦ححز ،اَ١ىي ٞب ٦جىَف ،وَلء ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٧
َ ٞوص َُو ابِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة َوابِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َٔاُٜوا َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ

َّشا
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٦ِ ٠َ ٟظلَّی َول َ َّی َواح َٔس ّة َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ِ ّ

ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،انب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،العء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
جم
یلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایوجصخشا کابرھجمرپدرفدےجیھباہللاسرپدسر بننانزؽرکےاگ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،انبرجح،الیعمسنبرفعج،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 908

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،ابوظاٜح ،ابوہزیزہ حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
ِم َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِٕٓ َ َُ ٦
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َٔا َ ٟإٔذَا َٔا َِ ٟاْل ٔ َُ ٠اَ ٔ١ََ ٣ي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َِ ُٕوُٜوا َّ
َُف َُ ٜط َ٠ا
اُ ٜٝض ََّ ٢ربَّ َ٥ا َ ٜ
َک ا َِ ٜح ُِ ١س َِإَّٔ٤طُ ََ ٦ِ ٠واِ ََٖ َٔ ِو ُٜطُ َٔ ِو َ ٟا ََِ ١َ ٜلئٔٔ َٙة ٌ ٔ َ
َت َٕ َّس َ ٦ِ ٠ٔ ٣ذَِ٤بٔطٔ

ییحی نب ییحی ،امکل ،اوباصحل ،اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن
َ لْ
اراشد رفامای بج اامؾ ( َسم ِ
ّللَّ لِم
َ
َ
ِ
َ
(َل ا جَمْ ُڈ) وہک ویکہکن سج اک وقؽ رفںوتں ےک ےنہک ےک وماقف وہاگ وت اس ےک
مت
وت
ےہک
ُ)
ـ
َح
ن
ُ
ا
ع
َ
ْ َ
ےلھچپانگہاعمػرکدےیئاجںیئےگ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،اوباصحل،اوبرہریہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 909

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،يىٕوب ب ٦وبساٜزحَ ،٦١ہي ،ٞحَّضت ابوہزیزہ

وب َي ِىىٔي ابِ ََ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَب ٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ

ِم
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ َُ َ ٕٓ

ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمح،لیہس،رضحتاوبرہریہےسایسدحثیےکمہینعمدفرسیدنسےسدحثیرمفیےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمح،لیہس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 910

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہابَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،ابی َ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
اب َو ََِ ٦ىٔيسٔ بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َوأَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح َ٦ٔ ١
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
أَُ َّ ٤ض َ١ا أَ ِخب َ َْا ُظ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا أَ َِّ ٦َ ٠اْل ٔ َُ ٠اَِ ٣أ َ ُِّ٥٠وا َِإُٔ َّ ٤ط ََ ٦ِ ٠واِ ََٖ َتأ ِ ٔ٠يُ ُ٥ط
ِ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟآ ٔ٠ي َن
َُف َُ ٜط َ٠ا َت َٕ َّس َ ٦ِ ٠ٔ ٣ذَِ٤بٔطٔ َٔا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
اب ک َ َ
َتأ ٔ٠ي َن ا ََِ ١َ ٜلئٔٔ َٙة ٌ ٔ َ
ییحینب ییحی ،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم،ایبہملس نب دبعارلنمح،اوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایبجاامؾلنیمےہکوتمتیھبلنیموہکویکہکنسجیکلنیمرفںوتںیکلنیمےکوماقفوہاجےئیگوت
اسےکےلھچپانگہاعمػرکدےیئاجںیئےگانباہشبےناہکہکروسؽ اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسلنیمرفامایرکےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم،ایبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 911

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،اب٠ ٦سيِ ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

اب أَ ِخب َ َْنٔی ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜس َّي ِٔ َوأَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
اب
َک َٔ ِو َ ٟابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َ٠إ ٔ ٜک َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،انب بیسم ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
امکلیکدحثییکرطحنکیلاسںیمانباہشبریضاہللاعتٰیلہنعاکوقؽںیہنذرکایک۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،انببیسم،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 912

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،و١زو ،ابویو٤س ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َح َّسثَىٔي ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو أَ َّ ٧أَبَا یُوَُ ٤س َح َّسثَ ُط َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَىٔي َ ِ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا َٔا َ ٟأَ َح ُس ُ٘ ِ ٢فٔی اٜعَّ ََلة ٔ آ ٔ٠ي َن َوا ََِ ١َ ٜلئ ٔ َُ ٙة فٔی َّ
َُف َُ ٜط َ٠ا
اٜس َ١ا ٔ
ِ آ ٔ٠ي َن ِ ََواِ ََٖ إ ٔ ِح َساص َُ١ا الِ ُ ِ َ
ِخی ٌ ٔ َ

َت َٕ َّس َ ٦ِ ٠ٔ ٣ذَِ٤بٔطٔ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،رمعف،اوبویسن،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
بج مت ںیم ےس وکیئ صخش امنز ںیم لنیم اتہک ےہ وت رفےتش لامسؿ ںیم لنیم ےتہک ںی رھپ اؿ ںیم ےس ا ک یک لنیم دفرسے ےک
وماقفوہاجیتےہوتاسےکسگہتشانگہاعمػرکدےیئاجےتںی۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،رمعف،اوبویسن،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 913

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦س١ٝہٍ٠ ،يْہ ،ابوز٤از ،اُعد ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٠َ ٦سَ ١ََ ٝة ا ِِ َٕ ٜى َٔ ٥ي ُّي َح َّسثَ َ٥ا ا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َٔا َ ٟأَ َح ُس ُ٘ ِ ٢آ ٔ٠ي َن َوا ََِ ١َ ٜلئ ٔ َُ ٙة فٔی َّ
َُف َُ ٜط َ٠ا َت َٕ َّس َ٦ِ ٠ٔ ٣
اٜس َ١ا ٔ
ِ آ ٔ٠ي َن ِ ََوا َِ َٕ ِت إ ٔ ِح َساص َُ١ا الِ ُ ِ َ
ِخی ٌ ٔ َ

َذِ٤بٔطٔ
دبعاہللنب،ہملس،ریغمہ،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبجمتںیمےسوکیئلنیماتہکےہوتالمہکئ
لامسؿںیملنیمےتہکںیاؿںیمےسا کیکلنیمدفرسےےکوماقفوہاجیتےہوتاسامنزیےکسگہتشامتؾانگہاعمػرکدےیئ
اجےتںی۔
رافی  :دبعاہللنب،ہملس،ریغمہ،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 914

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسث َ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسیہیدحثیدفرسیدنسےسیھبرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 915

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،يىٕوب ب ٦وبساٜزحَ ،٦١ہي ،ٞحَّضت ابوہزیزہ

وب َي ِىىٔي ابِ ََ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَب ٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ

وب َوَِ ٝيض ٔ َِ ٢و َِل َّ
اٜؽا ِّٜي َن َِ َٕا ََ ٦ِ ٠َ ٟخ ُِ َّ ٝط آ ٔ٠ي َن ِ ََوا َِ َٖ َٔ ِوُ ُٜط َٔ ِو َ ٟأَ ِص ٔٞ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا َٔا َ ٟا َِٕ ٜارٔ ُِ ٌَي ِْ ٔا ُِ ٍِ ١َ ٜؽ ٔ
َّ
َُف َُ ٜط َ٠ا َت َٕ َّس ََ ٦ِ ٠ٔ ٣ذِ٤بٔطٔ
اٜس َ١ا ٔ
ٌِ ٔ َ
ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمح،لیہس،رضحتاوبرہریہ ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایبج

َ لْمَع ْ ُص عَل َ ْیھ
ِ
ِ
ّ
ِ
َ
َ
ل
ْ
لم ںیہک افر اس اک انہک لامسؿ فاولں ےک
ڑپےنھ فاال ینعی اامؾ ْ د
(عِ ا و ِ
ل) ےہک افر اس ےک ےھچیپ دتقمی َ
وب م َفل ا ّضا َ
وماقفوہاجےئوتاسےکامتؾانگہاعمػرکدےیئاجےتںی۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمح،لیہس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 916

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌئ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،ابوَکیَِّ ،يا ،٧ابوبْکَّ ،يا ٧ب٦
ويي٥ہ ،زہزی ،ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َوأَبُو ُ َ
أَ ٧ا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َي ُٕوِلُ ََ َٕ َق أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ
َُّ َِي َ
َّ
َّض ِت اٜعَّ ََلةُ ِ ََعلَّی ب ٔ َ٥ا َٔاو ّٔسا ِ ََع َِّ ٝي َ٥ا َو َرائ َ ُط
َف ٕ
س َِ ُح ٔح َض ٔش ُّٕ ُط الِ َیِ َََ ِ ٦ُ ١س َخ ِ٥َ ٝا َوَِ ٝيطٔ َن ُىوزُ ُظ َِ َح َ َ
َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝو َِ َ ٦

َار َِ ُىوا َوإٔذَا
َاَ ُح ُسوا َوإٔذَا َر َِ َي ِ ِ
ُٔ ُىو ّزا َِ َ١َّ ٝا َٔ َضي اٜعَّ ََل َة َٔا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا ُج ٔى َِ ٞاْل ٔ َُ ٠اُ ٔ ٜ ٣ي ِؤ َت َّ ٢بٔطٔ َِإٔذَا َ٘ب َّ َْ َِ َٙبُِّْوا َوإٔذَا ََ َح َس ِ ِ
ک ا َِ ٜح ُِ ١س َوإٔذَا َظلَّی َٔاو ّٔسا ِ ََع ُّٝوا ُٔ ُىو ّزا أَ ِج َُ ١ىو َ٧
َٔا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َِ ُٕوُٜوا َربَّ َ٥ا َو ََ ٜ

ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،اوبرکبی،ایفسؿ،اوبرکب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اسننبامکلریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملسوھگڑے رپ ےس رگڑپے وتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکداںیئ
اجبنزیمخوہیئگمہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسلپ یکتدادتےک ےئ احرضوہےئوتامنزاکفتق لایگلپ یلصاہللہیلع
فل ہفملس ےن مہ وک ھٹیب رک امنزڑپاھیئ افر مہ ےن یھب لپ ےکےھچیپ ھٹیب رک امنز ادا یک بج امنز وپری وہیئگ وت لپ یلص اہللہیلعفل ہ
فملسےنرفامایاامؾاس ےئانبایاجاتےہہکاسیکادتقایکاجےئبجفہیکبب ی درےہکوتمتریبکتوہکبج فہدجسہرکےوتمتدجسہرکفافر
َ ی َ لْ
بجفہاےھٹوتمتیھباوھٹافربجفہ( َسم ِ َعا ُلِم
َلا جَمْ ُڈ)وہکبجفہھٹیبرکامنزڑپےھوتمتبسیھبھٹیبرک
َحـُ)ےہکوتمت َ
(ر ّ َب َف َ
ّللَّ َ ْن َ ِ َ

امنزڑپوھ۔
رافی  :ییحی نبییحی،ہبیتق نبدیعس،اوبرکبنبایب ہبیش،زریہ نبرحب،اوبرکبی،ایفسؿ ،اوبرکب،ایفسؿ نبہنییع،زرہی،اسننب
امکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 917

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث٠ ،ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يث ،اب ٦شہاب ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اب َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ

َّ
َّ
َّ
ََک ِ َ ٤ح َو ُظ
َٔا ََّ َ ٟ
َف ٕ
س َِ ُح ٔح َض ِ ََعلی َ٥َ ٜا َٔاو ّٔسا ث ُ َّ ٢ذ َ َ
ِخ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝو َِ َ ٦

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،دمحم نب رحم ،ثیل ،انب اہشب ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وھگڑے رپ
ےسرگرکزیمخوہےئگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنںیمہھٹیبرکامنزڑپاھیئرھپیلہپدحثییکرطحذرکرفامای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،انباہشب،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 918

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ، ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

اب أَ ِخب َ َْنٔی أَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی
ِح َُ َٝ ٠ة بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ

س َِ ُح ٔح َض ٔش ُّٕ ُط الِ َیِ َ ٦ُ ١ب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ َ١ا َو َزا َز َِإٔذَا َظلَّی َٔائ ّٔ١ا ِ ََع ُّٝوا ٔ ٔ َيا ّ٠ا
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٔ ُ ٢َ ٝ
َف ٕ
ْ ًَ َو َِ َ ٦

رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،،اسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوھگڑےرپےسرگ
ڑپے وتلپیکداںیئاجبنزیمخوہیئگ،اس ںیم ہااضہف رفامایہک بجاامؾڑھکے وہرکامنزڑپاھےئوت متڑھکے وہرک امنز ڑپوھ
ابیقدحثییلہپدحثییکرطحےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 919

راوی  :اب ٦ابی و١ز٠ ،ى ٦ب ٦ويسي ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک

َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى ُ ٦بِ ُ ٦و َٔيسي َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َّ
ََّص ًَ َو ُِ ٥ط َِ ُح ٔح َض ٔش ُّٕ ُط الِ َیِ َ ٦ُ ١ب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ َِ ٢وِ ٔيطٔ إٔذَا َظلَّی َٔائ ّٔ١ا ِ ََع ُّٝوا ٔ ٔ َيا ّ٠ا
َف َّا ِ ُ ٔ
َو َََ ٢َ ٝر٘ ٔ َِ َ َ

انب ایب رمع ،نعم نب یسیع ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس وھگڑی رپ وسار وہےئ وتلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملساسےسرگےئگافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکداںیئاجبنزیمخوہیئگابیقدحثیاؿیکدحثییکرطح
ےہنکیلاسںیمےہبجاامؾڑھکےوہرکامنزڑپاھےئوتمتیھبڑھکےوہرکامنزادارکف۔
رافی  :انبایبرمع،نعمنبیسیع،رضحتاسننبامکل

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

ابب  :امنزاکایبؿ
عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 920

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی ،ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َْنٔی أَْ َ ٤س أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َٕ ََ ٢َ ٝق
اٗ ا َِ ٜحس َ
َف َٔطٔ َِ ُح ٔح َض ٔش ُّٕ ُط الِ َیِ ََ ٦ُ ١و ََ َ
ٔیث َوَِ ٜي َس ِ ٔيطٔ زٔیَا َزةُ یُوَُ ٤س َو َ٠إ ٔ ٜک
َٔ َ ٦ِ ٠
دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ
وھگڑیےسرگڑپےوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکداںیئاجبنزیمخوہیئگابیقدحثیسگریکچ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 921

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبسہ بََٝ ٦مي ،٧ہصا ،٣اپ٥ے واٜس َےَ ،يسہ وائصہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب َسةُ بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ا ِش َتکَی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اس ٔ ٦ِ ٠أَ ِظ َحابٔطٔ َي ُىو ُزوُ َ ٤ط ِ ََعلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝجاّ ٔ ٜسا ِ ََع ُّٝوا
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝس َخ ََ ٞوَِ ٝيطٔ ْ َ ٤

َ
َار َ٘ ُىوا َوإٔذَا
َّص َٓ َٔا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا ُج ٔى َِ ٞاْل ٔ َُ ٠اُ ٔ ٜ ٣ي ِؤ َت َّ ٢بٔطٔ َِإٔذَا َر َ٘ َي ِ ِ
بٔ َع ََلتٔطٔ ٔ ٔ َيا ّ٠ا َِأ َش َار إَِٔ ٜيض ٔ ِ ٢أَ ِ ٧ا ِجُ ٔ ٝسوا َِ َحَُ ٝسوا َِ َ١َّ ٝا ا ِن َ َ
وَا
َر َِ َي ِ ِ
َار َِ ُىوا َوإٔذَا َظلَّی َجاّ ٔ ٜسا ِ ََع ُّٝوا ُجّ ُٝ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعہ نب امیلسؿ ،اشہؾ ،اےنپ فادل ےس ،دیسہ اعدص  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امیبر وہ
ےئگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک احصہب ںیم ےس دنچ ولگ لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس یک تدادت ےک  ےئ احرض وہےئ روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ھٹیب رکامنز ڑپاھیئ افر احصہب ڑھکے وہ رک امنز ڑپھ رےہ ےھت لپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن اؿ وک
ےنھٹیب اک ااشرہ ایک وت فہ ھٹیب ےئگلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن امنز ےس افرغ وہرک رفامای اامؾاس  ےئ انبایاجات ےہ ہک اسیک ادتقاء یک
اجےئبج فہروکعرکےوتمتروکعرکفافربجفہاےھٹوتمتاوھٹافربجفہھٹیبرکامنزڑپےھوتمتیھبھٹیبرکامنزادارکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾ،اےنپفادلےس،دیسہاعدص 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 922

راوی  :ابوربيي ،زہزانی ،ح١از اب ٦زیس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،اب١٤ ٦يْ ،ہصا ٣بُ ٦عوہ

َکیِِٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َي ِىىٔي ابِ ََ ٦زیِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
ُع َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ
ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦صٔصَ أ ٣بِ ِٔ ُ ٦

اوبرعیب ،زرہاین ،امحد انب زدی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،انب ریمن ،اشہؾ نب رعفہ ےس یھب دفرسی دنس ےک اسھت یہی دحثی
رمفیےہ۔
رافی  :اوبرعیب،زرہاین،امحدانبزدی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،انبریمن،اشہؾنبرعفہ

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

ابب  :امنزاکایبؿ
عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 923

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث٠ ،ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يث ،ابوزبيْ ،جابز

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا َِ ٟ
اش َتکَی
َفآَ٤ا ٔ ٔ َيا ّ٠ا
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝع َِّ ٝي َ٥ا َو َرائَطُ َوص َُو َٔاو ْٔس َوأَبُو بَ ِْکٕ ي ُِسُ ٔ١ي اَ ٥َّ ٜ
اس َتِٙبٔي َْ ُظ َِا َِ ٜتّ ََت إ ٔ َِ ٜي َ٥ا َ َ
وَ ٧ول َی
اٜزوَ ٔ ٣ي ُٕو َُ ٠
َِأ َ َش َار إ ٔ َِ ٜي َ٥ا َِ َٕ َى ِسَ٤ا ِ ََع َِّ ٝي َ٥ا بٔ َع ََلتٔطٔ ُٔ ُىو ّزا َِ َ١َّ ٝا ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ ِِ ٔ ٘ ٧ستُ ِ ٢آنّّٔا ََ ٜتّ َِىَ ُٝ
وِ ٔ ِ ٧ى ََِ ٞار َٔس َو ُّ
ُُٝ ٠و٘ٔض ٔ َِ ٢وص ُُِ ُٔ ٢ىو ْز ِ َََل َتّ َِى ُٝوا ائ ِ َت ُّ١وا بٔأَئ ٔ َّ١تٔ ٢ِ ُٙإ ٔ َِ ٧ظلَّی َٔائ ّٔ١ا ِ ََع ُّٝوا ٔ ٔ َيا ّ٠ا َوإ ٔ َِ ٧ظلَّی َٔاو ّٔسا ِ ََع ُّٝوا ُٔ ُىو ّزا
ہبیتق نبدیعس،ثیل،دمحم نب رحم،ثیل،اوبزریب،اجرب ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہفملس یک امیبری ںیم مہےنلپ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ اس رطح امنز ادا یک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےنھٹیب فاےل ےھت افر رضحت اوبرکب ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ولوگں وکلپ یلص اہللہیلع فل ہ فملسیک ریبکت انس رےہ ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امہری رطػ وتمہج وہےئ وت مہ وک
ڑھکےوہےئداھکیلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنںیمہااشرہرفامایوتمہھٹیبےئگافرمہےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزےک
اسھتھٹیبرکامنزادایکبجالسؾریھپاوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایمتےناسفتقفہاکؾایکوجافریسافررفیمرکےتںی
ہک فہ اےنپ ابداشوہں ےک اسےنم ڑھکے وہےت ںی افر فہ اھٹیب وہات ےہ ااسی ہن رکف اےنپ اہمئ یک ادتقاء رکف ارگ فہ ڑھکے وہ رک امنز
ڑپےھوتمتیھبڑھکےوہرکامنزادارکفافرارگفہھٹیبرکامنزادارکےوتمتیھبھٹیبرکامنزادارکف۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 924

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ح١يس ب ٦وبس اٜزح ٦١رواسي ،ابوزبيْ ،جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اٜز َُاس ُّٔي َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا ََ ٟظلَّی ب ٔ َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا حُ َِ ١ي ُس بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َُّ ٦ٔ ١

َّ
َّ
َّ
َّ
ََک ِ َ ٤ح َو
َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝوأَبُو بَ ِْکٕ َخ َِّ ٝطُ َِإٔذَا َ٘ب َّ َْ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ٘ ٢َ ٝب َّ َْ أَبُو بَ ِْکٕ ُ ٔ ٜي ِسَ ٔ١ى َ٥ا ث ُ َّ ٢ذ َ َ
َحسٔیثٔ َّ
اِ ٜٝيثٔ

ییحی نب ییحی ،دیمح نب دبع ارلنمح رفایس ،اوبزریب ،اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک مہ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس
ےنامنز ڑپاھیئ افراوبرکب ریضاہللاعتٰیلہنعلپ یلص اہللہیلعفل ہفملسےک ہفیلخ ےھتبجروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفل ہفملسےن
ریبکتیہکوتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےنںیمہانسےنےک ےئریبکتیہکابیقدحثیرضحتثیلیکرطحےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،دیمحنبدبعارلنمحرفایس،اوبزریب،اجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 925

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٍ٠ ،يْہ ،ابوز٤از ،اُعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ َي ِىىٔي ا ِٔ ٜحزَام ٔ َّی َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
َار َ٘ ُىوا َوإ ٔذَا َٔا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ ٦ِ ١َ ٔ ٜ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا ِاْل ٔ َُ ٠اُ ٔ ٜ ٣ي ِؤ َت َّ ٢بٔطٔ ِ َََل َت ِد َتُّ ٔ ٝوا َوَِ ٝيطٔ َِإٔذَا َ٘ب َّ َْ َِ َٙبُِّْوا َوإٔذَا َر َ٘ َي ِ ِ

َحَ ٔ١س ُظ َِ ُٕوُٜوا َّ
و٧
اُ ٜٝض ََّ ٢ربَّ َ٥ا َ ٜ
وَا أَ ِج َُ ١ى َ
َاَ ُح ُسوا َوإٔذَا َظلَّی َجاّ ٔ ٜسا ِ ََع ُّٝوا ُجّ ُٝ
َک ا َِ ٜح ُِ ١س َوإٔذَا ََ َح َس ِ ِ
ہبیتقنبدیعس،ریغمہ،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاامؾرصػاس ےئانبای
اجاتےہ ہک اسیکادتقاءیک اجےئ متاسےساالتخػہن رکف بجفہریبکت ےہکمت ریبکتوہک بجفہروکعرکے متروکعرکف بج فہ
َ ی َ لْ
( َسم ِ َع ا َُّ لِم
َل ا جَمْ ُڈ) وہک بج فہ دجسہ رکے وت مت یھب دجسہ رکف افر بج فہ ھٹیب رک امنز ادا رکے وت مت یھب
َحـ) ےہک وت مت َ
(ر ّ َب َف َ
ّلل َ ْن َ ِ َ
اسرےنیھرکیہامنزادارکف۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ریغمہ،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
عمساہللنملدمحہرانبکلادمحللںیمےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 926

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسث َ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعمامہؾنبہبنم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسدفرسیدنسےسیھب ہدحثیرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعمامہؾنبہبنم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾےسریبکتفریغہںیملےگڑبےنھیکاممتعنےکایبؿںیم...

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےسریبکتفریغہںیملےگڑبےنھیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 927

ويسي ب ٦یو٤س ،او١ض ،ابوظاٜح ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦خَّشٰ ،٣

َّشَ َٔ ٕ ٣اِل أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢وابِ َُ ٦خ ِ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُى ِّ٥َ ١ُ ٝا َي ُٕو َُِ ٟل تُ َباز ٔ ُروا ِاْل ٔ ََ ٠ا ٣إٔذَا َ٘ب َّ َْ َِ َٙب ُِّْوا َوإٔذَا َٔا ََ ٟو َِل َّ
اٜؽا ِّٜي َن َِ ُٕوُٜوا
کَ َ
َار َ٘ ُىوا َوإٔذَا َٔا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َِ ُٕوُٜوا َّ
ک ا َِ ٜح ُِ ١س
اُ ٜٝض ََّ ٢ربَّ َ٥ا ََ ٜ
آ ٔ٠ي َن َوإٔذَا َر َ٘ َي ِ ِ

ااحسؼ نب اربامیہ ،انب رشخؾٰ،یسیع نب ویسن ،اشمع ،اوباصحل ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽاہلل یلص اہلل
ِّ
ل)ےہکوتمتلنیم
ہیلعفل ہفملسںیمہمیلعتدےتیےھتہکاامؾےستقبسہنرکفبجفہریبکتےہکوتمت َریبکتوہکافربجفہ( َف َلال َّضا َ
لل ّ ُھ َ َ ی َ ل ْ
وہکافربجفہروکعرکےوتمتروکعرکفافربجفہ( َسم ِ َعا َلِم
َلا جَمْ ُڈ)وہک۔
َحـُ)ےہکوتمت(ا ّم َر ّ َب َ
ّللُّ َ ْن َ ِ َ
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،انبرشخؾٰ،یسیعنبویسن،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےسریبکتفریغہںیملےگڑبےنھیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 928

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،وبساٜىزیز زراورزیَ ،ہي ٞب ٦ابوظاٜح ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َي ِىىٔي َّ
اٜس َرا َو ِرز ٔ َّی َو َِ َُ ٦ض ِي ٔ ٞبِ ٔ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َِ ٥حؤظ ٔإ ٔ َِّل َٔ ِو َُ ٜط َو َِل َّ
اٜؽا ِّٜي َن َِ ُٕوُٜوا آ ٔ٠ي َن َو َزا َز َو َِل َت ِز َِ ُىوا َٔ ِب َُ ٝط
ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسی درافردی ،لیہس نب اوباصحل ،اوبرہریہ ےس یہی دحثی ا ک دفرسی دنس ےس یھب رمفی ےہ رگم اس ںیم
ِّ
ل)وتمتلنیموہک،ںیہنےہ۔
لپیلصاہللہیلعفل ہفملساکرفامؿاامؾےہک( َف َلال َّضا َ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیدرافردی،لیہسنباوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےسریبکتفریغہںیملےگڑبےنھیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 929

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ ،يىلی ب ٦وفاء ،ابوو١ٕٝہ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ح و َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
ِ َََ ٔ١ي أَبَا َو َِ ١َ َٕ ٝة َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔ١َ َّ ٤ا
َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦ي ِىل َی َوص َُو ابِ َُ ٦و َفا ٕ
ِاْل ٔ َُ ٠اُ ٣ج َّْ ٥ة َِإٔذَا َظلَّی َٔاو ّٔسا ِ ََع ُّٝوا ُٔ ُىو ّزا َوإٔذَا َٔا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َِ ُٕوُٜوا َّ
ک ا َِ ٜح ُِ ١س َِإٔذَا َواِ ََٖ َٔ ِو ُٟ
اُ ٜٝض ََّ ٢ربَّ َ٥ا ََ ٜ
ؿ َٔ ِو َ ٟأَصِ َّٔ ٞ
َُف َٜطُ َ٠ا َت َٕ َّس ََ ٦ِ ٠ٔ ٣ذِ٤بٔطٔ
اٜس َ١ا ٔ
أَصِ ٔ ٞالِ َ ِر ٔ
ٌِ ٔ َ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،یلعی نب اطعء ،اوبہمقلع ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
س
ّللَّ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاامؾڈاھؽےہبجفہھٹیبرکامنزادارکےوتمتیھبھٹیبرکامنزڑپوھافربجفہ( َ م ِ َعا ُ
َ ی َ لْ
لِم
َ
ِ
َ
َل ا جَمْ ُڈ) وہک بج زنیم فاولں اک وقؽ لامسؿ فاولں ےک وقؽ ےک وماقف وہ اجےئ وت اؿ ےک سگہتش انگہ
ب
ر
(
مت
وت
ےہک
ُ)
ـ
َح
ن
ّ
َ
َ َ
ْ َ
اعمػرکدےیئاجںیئےگ۔

رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،یلعینباطعء،اوبہمقلع،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےسریبکتفریغہںیملےگڑبےنھیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :ابوـاہز ،اب ٦وہِ ،حيوة ،ابویو٤س ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اٜفاص ٔز ٔ َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٦ح ِي َو َة أَ َّ ٧أَبَا یُوَُ ٤س َِ ٠ول َی أَبٔی ص َُزیِ َز َة َح َّسثَ ُط َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َو َِ ٦ر َُو ٟٔ
َار َ٘ ُىوا َوإٔذَا َٔا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََّ٤طُ َٔا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا ُج ٔى َِ ٞاْل ٔ َُ ٠اُ ٔ ٜ ٣ي ِؤ َت َّ ٢بٔطٔ َِإٔذَا َ٘ب َّ َْ َِ َٙبُِّْوا َوإٔذَا َر َ٘ َي ِ ِ
َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َِ ُٕوُٜوا َّ
و٧
اُ ٜٝض ََّ ٢ربَّ َ٥ا َ ٜ
َک ا َِ ٜح ُِ ١س َوإٔذَا َظلَّی َٔائ ّٔ١ا ِ ََع ُّٝوا ٔ ٔ َيا ّ٠ا َوإٔذَا َظلَّی َٔاو ّٔسا ِ ََع َِّ ٝوا ُٔ ُىو ّزا أَ ِج َُ ١ى َ

اوباطرہ،انبفبہ،ویحة،اوبویسن،اوبرہریہریضا ہلل اعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایاامؾ
رصػاسےیلانبایاجاتےہہکاسیکادتقاءیکاجےئبجفہریبکتےہکوتمتریبکتوہکبجفہروکعرکےوتمتروکعرکفافربجفہ
ڑھکےوہرکامنزڑپےھوتمتیھبڑھکےوہرکامنزڑپوھافربجفہھٹیبرکامنزادارکےوتمتیھببسھٹیبرکامنزادارکف۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،ویحة،اوبویسن،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمضایرفساکذعرشیپلاجےئوتاامؾےک ےئہفیلخانبےنےکایبؿںیموجولوگںوکؿ...
ابب  :امنزاکایبؿ
رمض ایرفساکذعرشیپ لاجےئوت اامؾےک ےئہفیلخ انبےنےک ایبؿںیموجولوگںوک امنزڑپاھےئاصبحاطتق فدقرتےک  ےئاامؾےکےھچیپ ایقؾےکسلفؾافر ھٹیبرک

امنزادارکےنفاےلےکےھچیپھٹیبرکامنزادارکےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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٠وسي ب ٦ابی وائصہ ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل َے روایت ےہ ٘ہ ٠يں َيسہ وائصہ رِضي اهَّلل
راوی  :اح١س ب ٦وبساهَّلل ب ٦یو٤سٰ ،
تىا ٰلی و٥ہا

وسي بِ ُ ٦أَبٔی َوائٔصَ َة َو ُِ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََ ٟز َخُِ ٝت
َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا َزائ َٔسةُ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠
ؿ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاَِ ٜت بَل َی َث ُٕ َ ٞأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َول َی َوائٔصَ َة َِ ُُِٕ ٝت ََ ٜضا أَِلَ تُ َح ِّسث ٔيىٔي َو َِ ٠َ ٦ز ٔ
ک َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا ََ ٟؼ ُىوا لٔی َّ ٠
اِ فٔی ا ِِ ٔ١ٜد َؽ ِٔ َِّ ََى ِ٥َ ٝا َِاٌِ َت َس َ ٞث ُ َّ٢
اس ُٔ ِ٥َ ٝا َِل َوص َُِ ٢ی َِ ٥ت ٔمزُوَ َ ٤
َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟأَ َظلَّی اُ ٥َّ ٜ
ک َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َِ َٕا ََ ٟؼ ُىوا لٔی َّ ٠
ِِم َوَِ ٝيطٔ ث ُ َّ ٢أَِ َ
اِ فٔی
َذ َص َِ َ ٔ ٜيُ٥و َِ َِأٌُ َٔ
اس ُٔ ِ٥َ ٝا َِل َوص َُِ ٢ی َِ ٥ت ٔمزُوَ َ ٤
َاٗ َِ َٕا َ ٟأَ َظلَّی اُ ٥َّ ٜ
ِِم َوَِ ٝيطٔ ث ُ َّ ٢أَِ َ
ک یَا َر َُو َٟ
ا ِِ ٔ١ٜد َؽ ِٔ َِّ ََى ِ٥َ ٝا َِاٌِ َت َس َ ٞث ُ ََّ ٢ذ َص َِ َ ٔ ٜيُ٥و َِ َِأٌُ َٔ
اس ُٔ ِ٥َ ٝا ِلَ َوصُ َِ ٢ی َِ ٥ت ٔمزُوَ َ ٤
َاٗ َِ َٕا َ ٟأَ َظلَّی اُ ٥َّ ٜ
ُ
ُ
اهَّللٔ َِ َٕا ََ ٟؼ ُىوا لٔی َّ ٠
ِِم َوَِ ٝيطٔ ث ُ َّ ٢أَ َِ َ
اس َِ ُٕ ِ٥َ ٝا َِل
اٗ َِ َٕا َ ٟأَ َظلَّی اُ ٥َّ ٜ
اِ فٔی ا ِِ ٔ١ٜد َؽ ِٔ َِّ ََى ِ٥َ ٝا َِاٌِ َت َس َ ٞث ََّ ٢ذ َص َِ َ ٔ ٜيُ٥و َِ َِأٌ ٔ َ
وَ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ ٜ ٢َ ٝع ََلة ٔ
اس وُْ ُٙ
َوص َُِ ٢ی َِ ٥ت ٔمزُوَ َ ٤
وٓ فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َی َِ ٥ت ٔمزُ َ
ک َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔاَِ ٜت َواُ ٥َّ ٜ

س َِأ َ َتا ُظ اَّ ٜز َُو َُٕ َِ ٟا َ ٟإ ٔ َّ٧
ا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
ِخة ٔ َٔاَِ ٜت َِأ َ ِر ََ ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی أَبٔی بَ ِْکٕ أَ ِ ٧ي َُعل َِّی بٔا٥َّ ٜا ٔ
ِ ِاْل ٔ َ
س َٔا َٟ
س َِ َٕا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َوک َ َ
اَ ٧ر ُج َّل َرٔٔي ّٕا َیا وُ َ١زُ َظ ِّٞبٔا٥َّ ٜا ٔ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝیأ ِ ُ٠زُ َک أَ ُِ ٧ت َعل َِّی بٔا٥َّ ٜا ٔ
ِک الِ َیَّ َا ٣ث ُ َّ ٢إ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َج َس ٔ٦ِ ٠
ک َٔاَِ ٜت ِ ََعلَّی بٔض ٔ ِ ٢أَبُو بَ ِْکٕ تَٔ ٝ
َِ َٕا َ ٟوُ َ١زُ أََ ِ ٤ت أَ َح ُّٖ ب ٔ َذَ ٔ ٜ
َ
ِخ
َّاس َ ٔ ٜع ََلة ٔ ُّ
اٜم ِضز ٔ َوأَبُو بَ ِْکٕ ي َُعل ِّی بٔا٥َّ ٜا ٔ
َْخ َد بَي ِ َن َر ُج َٝي ِ ٔن أَ َح ُسص َُ١ا ا َِ ٜىب ُ
َن ِّ ٔسطٔ خ َّّٔ ّة ِ َ َ
س َِ َ١َّ ٝا َرآ ُظ أَبُو بَ ِْکٕ َذصَ َِ َ ٔ ٜي َتأ َّ َ
َ
َ َ
ا ٧أَبُو
ِخ َو َٔا َُ َٜ ٟض َ١ا أَ ِجَ ٔ ٝسانٔی إلٔ َی َج ِ٥بٔطٔ َِأ َ ِجََ ٝسا ُظ إلٔ َی َج ِ ِٔ ٥أَبٔی بَ ِْکٕ َوک َ َ
َِأ ِو َ٠أ إَِٔ ٜيطٔ أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َِِ ٧ل یَ َتأ َّ َ
و ٧بٔ َع ََلة ٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َوأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
اس ي َُع َُّ ٝ
بَ ِْکٕ ي َُعل ِّی َوص َُو َٔائ ْٔ ٢بٔ َع ََلة ٔ أ ٥َّ ٜي ِّي َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝواُ ٥َّ ٜ
ؿ
ک َ٠ا َح َّسثَ ِتىٔي َوائٔصَ ُة َو َِ ٠َ ٦ز ٔ
َٔاو ْٔس َٔا َ ٟوُب َ ِي ُس اهَّللٔ ِ ََس َخُِ ٝت َول َی َو ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ُع ُؿ َوَِ ٝي َ
س َِ ُُِٕ ٝت َٜطُ أَِلَ أَ ِ ٔ
َ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََ ٟصا ٔ
َک اَّ ٜز ُج َٞ
ْک ُٔ ٥ِ ٠ط َش ِيئّا ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟأَ ََ َِّ ١ت َ ٜ
ت ِ ََى َز ِؼ ُت َحسٔی َث َضا َوَِ ٝيطٔ ِ ََ١ا أَ َ ِ ٤
س ُُِٔ ٝت َِل َٔا َ ٟص َُو َول ٔ ٌّی
َّأ ٜذی ک َ َ
اَ ٠َ ٧ي ا َِ ٜىبَّا ٔ

ادمح نب دبعاہلل نب ویسن ،ومٰیس نب ایب اعدص  ،دیبع اہلل نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس
احرض وہا وت ںیم ےن اؿ ےس رعض ایکہک لپ ےھجم روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےک رمض ےک ابرے ںیم ںیہن اتبںیئ یگ رفامای
ویکں ںیہن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک امیبری ےس اافہق وہا وت رفامای ایک ولوگں ےن امنز ادا رکیل ےہ مہ ےن رعض ایک ںیہن فہ وت
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ااظتنر رک رےہ ںی اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس! لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن رفامای
ریمے ےئربنتںیم اپینرھکدفمہےنااسییہایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسےسلسغرفامایرھپلپےنلچےگلوتےبوہ ی
اطریوہیئگرھپاافہقوہاوترفامایایکولوگںےنامنزادارکیلےہمہےنرعضایکںیہنہکلبایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسفہوتلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملساکااظتنررکرےہںی،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایریمے ےئربنتںیماپینرھکدفمہےنااسییہایک
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنلسغرفامایرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنلچےگلوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرپےبوہ یاطری
وہیئگرھپاافہقوہاوتوپاھچایکولوگںےنامنزادارکیلمہےنرعضایکںیہنہکلبفہوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملساکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہ فملس ااظتنر رک رےہ ںیدیسہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای احصہب دجسم ںیمےھٹیب روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس اک اشعء یک
امنز ےک  ےئ ااظتنر رک رےہ ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن ا ک لدیم وک دیسان اوبرکبیک رطػ اجیھب ہک فہ ولوگں وکامنز
ڑپاھںیئ وت اس ےن اج رک اہک ےب کش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک مکح دے رےہ ںی ہک لپ
ولوگں وکامنز ڑپاھںیئافر اوبرکبرنؾدؽلدیم ےھتاس  ےئاوہنںےنرضحترمع ریضاہللاعتٰیلہنع ےساہک ہکلپولوگںوکامنز
ڑپاھںیئوترضحترمعریض اہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکلپاسےکزایدہدقحارںیدیسہ ےنرفامایرھپاؿوکرضحتاوبرکبریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےن اؿ دفونں یک امنز ڑپاھیئ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ اجؿ ںیم ھچک یمک وسحمس یک وت دف لدویمں ےک
اہسرےرہظیکامنزےک ےئےلکناؿںیما کرضحتابعسریضاہللاعتٰیلہنعےھتافراوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعولوگںوکامنزڑپاھ
رےہےھتبجاوبرکبےنلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسوکلےتداھکیوتےھچیپےنٹہےگلوتیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿوکااشرہ
ایکہکفہ ےھچیپہنوہںافرلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿدفونںوکرفامایےھجماوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےکولہپںیم اھٹبدفوتلپ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ولہپ ںیم اھٹب دای ایگ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع امنز ادا رکےت رےہ
ڑھکےوہرکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکادتقاءںیمافراحصہبےھٹیبوہےئےھتدیبعاہللےناہکںیمےنانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
ےک اپس احرض وہا وت ںیم ےن رعض ایک ایک ںیم لپ یک دختم ںیم اعدص  یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رمض ےک ابرے ںیم
دحثیشیپ ہن رکفں وجلپ ےن ےھجمایبؿیک ےہ وت اوہنں ےن اہک ےللؤ وت ںیم ےن دیسہ یک دحثی اؿ رپ شیپیک وت اوہنں ےن اس
ےسوکیئااکنر ںیہنایکوساےئاسےک ہکاوہنں ےنرفامای ایکدیسہےنےھجتابعسریض اہللاعتٰیلہنع ےکاسھتوجلدیماھتاساکانؾ
اتبایےہںیمےناہکںیہنوتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےناہکفہرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےھت۔

رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویسن،ومٰیسنبایباعدص ،دیبعاہللنبدبعاہللےسرفاتیےہہکںیمدیسہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رمض ایرفساکذعرشیپ لاجےئوت اامؾےک ےئہفیلخ انبےنےک ایبؿںیموجولوگںوک امنزڑپاھےئاصبحاطتق فدقرتےک  ےئاامؾےکےھچیپ ایقؾےکسلفؾافر ھٹیبرک
امنزادارکےنفاےلےکےھچیپھٹیبرکامنزادارکےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 932

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبس ب ٦ح١يس ،اب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز زہزی ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ب ٦وتبہ ،حَّضت وائصہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َو َّ
اُِ ّٜٝن ِٔلبِ َٔ ٦راِ ٔ ٕي َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َٔا ََٔ ٟا َ ٟاٜزُّصِز ٔ ُّی
َوأَ ِخب َ َْن ٔی وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُت ِ َب َة أَ ََّ ٧وائٔصَ َة أَ ِخب َ َْ ِت ُط َٔاَِ ٜت أَ َّو ُ٠َ ٟا ا ِش َتکَی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی
بيتٔ َ٠ي١وَ َ ٤ة ِ ِ
س َو َی ْس َُ ٜط َول َی
َْخ َد َو َی ْس َُ ٜط َول َی ا َِِ ّٜؽ ٔ ٞبِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ِ
َِ ِ ُ
َاَ َتأذ ََ ٧أَ ِز َوا َج ُط أَ ِ ٧یُ َ١ز ََّؿ فٔی بَ ِيت َٔضا َوأَذ ٔ َُّ َٜ ٧ط َٔاَِ ٜت ِ َ َ
َّ ٞأ ٜذی ٢َِ ٜ
آِخ َوص َُو َید ُُّق بٔز ٔ ِجَِ ٝيطٔ فٔی الِ َ ِر ٔ
ؿ َِ َٕا َُ ٟوب َ ِي ُس اهَّللٔ َِ َح َّسث ِ ُت بٔطٔ ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
س َِ َٕا َ ٟأَ َت ِسرٔی َ ٦ِ ٠اَّ ٜز ُج ُ
َر ُج َٕ َ ٞ
ُت َس َِّ ٢وائٔصَ ُة ص َُو َول ٔ ٌّی

دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح ،انب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہفملسادتبا ںیمدیسہومیمہن ےکرھگںیم امیبروہےئ وتلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےناینپ
ازفاجرہطماتےساعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےکرھگںیماایؾامیبریسگارےنیکااجزتبلطرفامیئلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوک
ااجزت دے دییئگدیسہ رفامیت ںیلپ یلص اہللہیلع فل ہ فملساس احؽ ںیمےلکنہک لپ یلص اہللہیلعفل ہفملس اک ا ک اہھت لضف
نبابعس ریضاہللاعتٰیلہنعرپافردفرسااہھت ا کدفرسےلدیمرپاھت افرلپیلص اہللہیلعفل ہفملسےکاپؤں ٹسھگ رےہےھت
رضحتدیبعاہللےتہکںیہکںیمےنرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےس ہدحثیایبؿیکوتاوہنںےنرفامایایکوتاجاتنےہاس
لدیموکسجاکانؾرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےنںیہنایلفہوکؿاھتفہرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےھت۔

رافی  :دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح ،انب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم زرہی ،دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رمض ایرفساکذعرشیپ لاجےئوت اامؾےک ےئہفیلخ انبےنےک ایبؿںیموجولوگںوک امنزڑپاھےئاصبحاطتق فدقرتےک  ےئاامؾےکےھچیپ ایقؾےکسلفؾافر ھٹیبرک
امنزادارکےنفاےلےکےھچیپھٹیبرکامنزادارکےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 933

راوی  :وبساٝ١ٜک ب ٦شىيِ بٜ ٦يث ،وٕي ٞب ٦خاٜس ،اب ٦شہاب ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ب ٦وتبہ ب٠ ٦سىوز ،زوجہ ٤يي
ظلی اهَّلل وٝيہ وآٜہ وََ ٢ٝيسہ وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُُ ٦ش َى ِي ِٔ بِ َّٔ ٦
اب أَ ِخب َ َْنٔی
 ٞبِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َٔا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
اِ ٜٝيثٔ َح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ج ِّسی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي وُ َٕ ِي ُ
ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٦وت ِ َب َة بِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕ أَ ََّ ٧وائٔصَ َة َز ِو َد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاَِ ٜت َ١َّ ٜا َث ُٕ ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ
ظلَّی اهَّللُ َوَٝيطٔ وَ َّ ٢ٝوا ِش َت َّس بٔطٔ وجى ُط ِ
َ
َْخ َد بَي ِ َن َر ُج َٝي ِ ٔن َتد ُُّق رٔ ِج ََل ُظ فٔی
ِ َ َ ََ
َ
َ َُ ِ
اَ َتأذ ََ ٧أَ ِز َوا َج ُط أَ ِ ٧یُ َ١ز ََّؿ فٔی بَ ِئًي َِأذ ٔ َُّ َٜ ٧ط ِ َ َ
آِخ َٔا َ ٟوُب َ ِي ُس اهَّللٔ َِأ َ ِخبَِْ ُت َو ِب َس اهَّللٔ ب ٔ َّأ ٜذی َٔاَِ ٜت َوائٔصَ ُة َِ َٕا َ ٟلٔی
الِ َ ِر ٔ
ؿ بَي ِ َن َوبَّا ٔ
س بِ َٔ ٦و ِب ٔس ا َِّ ١ُ ٜفَ ِٔ ٔ ٝوبَي ِ َن َر ُج َٕ َ ٞ

س ص َُو َول ٔ ٌّی
ِخ َّأ ٜذی ُ ٢َِ ٜت َس َِّ ٢وائٔصَ ُة َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َِل َٔا َ ٟابِ َُ ٦وبَّا ٕ
َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وبَّا ٕ
س َص َِ ٞت ِسرٔی َ ٦ِ ٠اَّ ٜز ُج ُ
ِ ٞاْل َ ُ

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،لیقع نب اخدل ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد ،زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
دیسہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع ےسرفاتیےہہکبجیبن رکمییلصاہللہیلعفملس یکفیلکت ںیمدشتوہیئگوتلپےن اینپازفاج
رہطمات ےس ااجزت بلط رفامیئ ہک لپ اےنپ اایؾ امیبری ریمے رھگ ںیم سگارںی اوہنں ےن لپ وک ااجزت ددیی وت لپ دف
لدویمں ےک درایمؿ ےلکن اس احؽ ںیم ہک لپ ےک اپؤں زنیم رپ ٹسھگ رےہ ےھت ا ک رضحت ابعس نب دبعابلطمل افر ا ک
دف رسے لدیم ےک اہسرے ۔ رضحت دیبع اہلل ےتہک ںی ہک ںیم ےن دبعاہلل وک دیسہ اعدص  یک اس ابت یک  رب دی وت دبعاہلل ےن ےھجم
رفامایایکوتاجاتنےہہکدفرسالدیموکؿاھتسجاکانؾدیسہاعدص ےنںیہنایل؟ںیمےنرعضایکںیہنوتانبابعسےنرفامایفہرضحت

یلعریضاہللاعتیلہنعےھت۔
رافی  :دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،لیقع نب اخدل ،انب اہشب ،دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد ،زفہج یبن یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسدیسہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رمض ایرفساکذعرشیپ لاجےئوت اامؾےک ےئہفیلخ انبےنےک ایبؿںیموجولوگںوک امنزڑپاھےئاصبحاطتق فدقرتےک  ےئاامؾےکےھچیپ ایقؾےکسلفؾافر ھٹیبرک
امنزادارکےنفاےلےکےھچیپھٹیبرکامنزادارکےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 934

راوی  :وبساٝ١ٜک ب ٦شىيِ بٜ ٦يث ،وٕي ٞب ٦خاٜس ،اب ٦شہاب ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ب ٦وتبہ ب٠ ٦سىوز ،وائصہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُُ ٦ش َى ِي ِٔ بِ َّٔ ٦
اب أَ ِخب َ َْنٔی
 ٞبِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َٔا ََٔ ٟا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
اِ ٜٝيثٔ َح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ج ِّسی َح َّسثَىٔي وُ َٕ ِي ُ
وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُت ِ َب َة بِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕأَ ََّ ٧وائٔصَ َة َز ِو َد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاَِ ٜت َِ َٕ ٜس َرا َج ِى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ

اس َب ِى َس ُظ َر ُج َّل َٔ َا٣
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ذََ ٔ ٜ
ک َو َ٠ا َح ََٝ ١ىٔي َول َی َ٘ث ِ َْة ٔ َُ ٠زا َج َىتٔطٔ إ ٔ َِّل أَُ َّ ٤ط َ ٢َِ ٜي َٕ ِي فٔی َٔ ِٔ ٝيي أَ ِ ٧یُ ٔح َِّ اُ ٥َّ ٜ
ک َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
اس بٔطٔ َِأ َ َر ِز ُت أَ َِ ٧ي ِىسٔ َ ٟذََ ٔ ٜ
ََٕ ٠ا َُ ٠ط أَبَ ّسا َوإ ٔ َِّل أَنِّی ُ٘ ُِ ٥ت أَ َری أَُ َّ ٤ط َ ٦َِ ٜي ُٕ َوَٕ ٠َ ٣ا َ٠طُ أَ َح ْس إ ٔ َِّل َتصَ ائ َ َ ٢اُ ٥َّ ٜ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ِ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ

دبعاکلملنببیعشنبثیل،لیقعنباخدل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتعنبوعسمد،اعدص ےسرفاتیےہہکںیمےن
روسؽاہللیلصاہللہیلع فملسےس(اوبرکبدصقیےکاامؾہنانبےنرپ)ارصارایکافراسابرابرارصاریکفہج ہیھتہکےھجماسابتاک
ایخؽ ہن اھت ہکلپ ےک دعب ولگاس ےس تبحم رکںی ےگ وجلپ ےک دعبلپ یک ہگج رپ ڑھکا وہاگ نکیل ریمے دؽ ںیم  ہ اھتہک وج
صخشلپیکہگجڑھکاوہاگولگاسوک وحنمسوصتررکںیےگ۔وتایسےیلںیمےنارادہایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرضحت
اوبرکبریضاہللاعتیلہنعوکاامؾانبےنےساعمػرںیھکوتانمبسوہاگ۔

رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،لیقعنباخدل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتعنبوعسمد،اعدص 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رمض ایرفساکذعرشیپ لاجےئوت اامؾےک ےئہفیلخ انبےنےک ایبؿںیموجولوگںوک امنزڑپاھےئاصبحاطتق فدقرتےک  ےئاامؾےکےھچیپ ایقؾےکسلفؾافر ھٹیبرک
امنزادارکےنفاےلےکےھچیپھٹیبرکامنزادارکےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 935

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبس ب ٦ح١يس ،اب ٦راِي ،وبس اب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی ،ح١زہ ب ٦وبساهَّلل ب ٦و١ز،
وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َو َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َو َّ
اُِ ّٜٝن ِٔلبِ َٔ ٦راِ ٔ ٕي َٔا ََ ٟو ِب ْس أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َ ٟابِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ
أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َٔا َ ٟاٜزُّصِز ٔ ُّی َوأَ ِخب َ َْنٔی َح ِ١زَةُ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َ١َّ ٜا َز َخ ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
آَِ ٧ل
س َٔاَِ ٜت َِ ُُِٕ ٝت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إ ٔ َّ ٧أَبَا بَ ِْکٕ َر ُج َْ ٞرٔ ٔ ْ
ُق َ
َو ََ َّ ٢َ ٝبَ ِئًي َٔا َ٠ُ ٟزُوا أَبَا بَ ِْکٕ َِ ُِ ٝي َع ِّٞبٔا٥َّ ٜا ٔ
ْقأَ ا ِِ ُ ٜ
يٖ إٔذَا َ َ
َّ
اس بٔأ َ َّو َٔ ٦ِ ٠َ ٟي ُٕ ُو ٣فٔی ََٕ ٠اَ ٔ ٣ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
َی ُِ ٔ ٝ١
َکاص َٔي ُة أَ ِ ٧یَ َتصَ ائ َ َ ٢اُ ٥َّ ٜ
ک َز َِ ٠ى ُط ََِِ ٝو أَ َِ ٠ز َت ٌَي ِ َْ أَبٔی بَ ِْکٕ َٔاَِ ٜت َواهَّللٔ َ٠ا بٔی إِٔل َ َ
َّ
َّ
ْ
َفا َج ِى ُت ُط ََّ ٠ز َتي ِ ٔن أَ ِو ث َ ََلثّا َِ َٕا َُ ٔ ٜ ٟي َع ِّٞبٔا٥َّ ٜا ٔ
س أَبُو بَ ِْکٕ َِإَٔ َّ٦َُّٙ٤ظ َواح ُِٔ یُو َُ َ
َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝاَِ ٜت َ َ
دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،انبراعف،دبعانبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،زمحہنبدبعاہللنبرمع،اعدص ریضاہلل اعتٰیلاہنعےس
رفاتیےہ ہک بجروسؽ اہللیلصاہللہیلعفل ہ فملسریمےرھگ ںیمداہ وہےئ وت رفامایاوبرکبوک مکحدفہکولوگں وکامنزڑپاھںیئ
ںیمےنرعضایکایروسؽاہللاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعرنؾدؽلدیمںیبجرقلؿیکالتفترکےتںیوتاےنپلوسنؤںوکرفک
ںیہن ےتکس ارگلپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس اوبرکب ےک العف ہ یسک افر وک مکح دںی وتانمبس وہاگ۔دیسہ رفامیت ںی ہک اہلل یک مسق ریمے
 ےئوسااسابتےکوکیئابتشیپرظنہنیھتہکولگدبوگشینںیلےگاسےسوجبسےسےلہپروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
یکہگجڑھکاوہاگرفامیتںیہکںیمےندفاینیترمہبتارصارایکنکیل لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاوبرکبیہولوگںوکامنز
ڑپاھںیئافرمتویفسےکدفریکوعروتںیسیجوہ۔

رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،انبراعف،دبعانبراعف ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،زمحہ نبدبعاہللنبرمع ،اعدص  ریضاہللاعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رمض ایرفساکذعرشیپ لاجےئوت اامؾےک ےئہفیلخ انبےنےک ایبؿںیموجولوگںوک امنزڑپاھےئاصبحاطتق فدقرتےک  ےئاامؾےکےھچیپ ایقؾےکسلفؾافر ھٹیبرک
امنزادارکےنفاےلےکےھچیپھٹیبرکامنزادارکےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 936

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابو٠ىاویہ ،و٘يي ،یحٌي ب ٦یحٌي ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابزاہي ،٢اَوز ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َٔا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦الِ َ َِ َوز ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َ١َّ ٜا َث ُٕ ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝجا َِ ب ٔ ََل ْ ٟیُ ِؤذُٔ ُ ٤ط

ک
ٔيْ َوإُٔ َّ ٤ط ًََ٠ي َي ُٕ َِٕ ٠َ ٢ا ََ ٠
بٔاٜعَّ ََلة ٔ َِ َٕا َ٠ُ ٟزُوا أَبَا بَ ِْکٕ َِ ُِ ٝي َع ِّٞبٔا٥َّ ٜا ٔ
س َٔاَِ ٜت َِ ُُِٕ ٝت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إ ٔ َّ ٧أَبَا بَ ِْکٕ َر ُج ْ ٞأََ ْ
س َٔاَِ ٜت َِ ُُِٕ ٝت َ ٔ ٜحّ َِع َة ُٔولٔی َُ ٜط إ ٔ َّ ٧أَبَا بَ ِْکٕ َر ُج ْٞ
اس ََِِ ٝو أَ َ٠زِ َت وُ ََ ١ز َِ َٕا َ٠ُ ٟزُوا أَبَا بَ ِْکٕ َِ ُِ ٝي َع ِّٞبٔا٥َّ ٜا ٔ
َِل ُي ِسِ ٔ١ي اَ ٥َّ ٜ

اس ََِِ ٝو أَ َِ ٠ز َت ُو ََ ١ز َِ َٕاَِ ٜت َُ ٜط َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإَّٔ٦َُّٙ٤
ٔيْ َوإُٔ َّ ٤ط ًََ٠ي َي ُٕ َِٕ ٠َ ٢ا ََ ٠
أََ ْ
ک َِل ي ُِسِ ٔ١ي اَ ٥َّ ٜ
س َٔاَِ ٜت َِ َ١َّ ٝا َز َخ َ ٞفٔی اٜعَّ ََلة ٔ
س َٔاَِ ٜت َِأ َ َ٠زُوا أَبَا بَ ِْکٕ ي َُعل ِّی بٔا٥َّ ٜا ٔ
ْ ُ٠زُوا أَبَا بَ ِْکٕ َِ ُِ ٝي َع ِّٞبٔا٥َّ ٜا ٔ
َلََّ ُ َِّ٤ن َظ َواح ُِٔ یُو َُ َ
ؿ َٔاَِ ٜت
َو َج َس َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝن ِّ ٔسطٔ خ َّّٔ ّة َِ َٕ َا ٣یُ َضا َزی بَي ِ َن َر ُج َٝي ِ ٔن َورٔ ِج ََل ُظ َتد َُّفا ٔ ٧فٔی الِ َ ِر ٔ
َ
ک َِ َحا َِ
ِخ َِأ َ ِو َ٠أ َ إَِٔ ٜيطٔ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢ُِ ٔ ٢َ ٝکَاَ َ ٤
َِ َ١َّ ٝا َز َخ َ ٞا ِِ ١َ ٜسحٔ َس َََ ٔ١ي أَبُو بَ ِْکٕ ح َّٔس ُط ذَ َص َِ یَ َتأ َّ ُ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحًَّي َجََ ٝس َو َِ ٦ي َسارٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َٔاَِ ٜت َِک َ َ
اس بٔ َع ََلة ٔأَبٔی بَ ِْکٕ
بٔا٥َّ ٜا ٔ
س َجاّ ٔ ٜسا َوأَبُو بَ ِْکٕ َٔائ ّٔ١ا َي ِٕ َتسٔی أَبُو بَ ِْکٕ بٔ َع ََلة ٔأ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َي ِٕ َتسٔی اُ ٥َّ ٜ
اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمف ہ،فعیک،ییحینبییحی،اوباعمف ہ،اشمع،اربامیہ،اوسد،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ

ہکبج روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسامیبروہےئافررضحتالبؽریضاہللاعتٰیلہنعلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکامنزےک ےئ
البےنلےئوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاوبرکب وکمکحدفہکفہامنزڑپاھےئدیسہ رفامیتںیںیم ےنرعض ایکایروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفل ہفملس اوبرکب تہبرنؾدؽ لدیم ںی فہ لپ یلص اہللہیلعفل ہفملسیک ہگج رپ ڑھکے وہرکولوگں وک بک رقلؿ انس
ںیکس ےگ اکش لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رمع وک مکح دےتی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اوبرکب وک مکح رکف ہک ولوگں وک امنز
ڑپاھںیئ دیس ہ رفامیت ںی ںیم ےن رضحت ہصفح ےس اہکہک فہ لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس وک ںیہکہک اوبرکب رنؾ دؽ لدیم ںی بج فہ
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ہگج ڑھکے وہں ےگ وت ولوگں وک رقلؿ ہن انس ںیکس ےگ اکش لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رمع وک مکح
دےتیوتاوہنںےنلپ یلص ا ہللہیلعفل ہفملسوک اہکوتلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایمتوتویفسےکدفریکوعروتںیسیج وہ
اوبرکب وک مکح دف ہک ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ وت ںیم ےن اہک سپ بج اوہنں ےن امنز یرفع یک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
اےنپ امیبری ںیم تحفیف وسحمس یک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دف لدویمں ےک اہسرے اس احؽ ںیم لےئ ہک لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس ےک اپؤں ابمرک ےس زنیم ںیم ریکل یس ڑپ ریہ یھت بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسم ںیم داہ  وہےئ وت رضحت
اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لٹہ وسحمس رکےت وہےئ ےھچیپ انٹہ یرفع ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنااشرےےسرفامایہکاینپہگجڑھکےروہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسرشتفیالےئاہیںکتہکاوبرکبریض
اہلل اعتٰیل ہنع یک ابںیئ رطػ لرک ھٹیب ےئگ رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ولوگں وک ھٹیب رک امنز ڑپاھ رےہ ےھت افر
اوبرکبڑھکےوہےئادتقاءرکرےہےھتیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزیکافرولگاوبرکبیکامنزیکادتقاءرکرےہےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمف ہ،فعیک،ییحینبییحی،اوباعمف ہ،اشمع،اربامیہ،اوسد،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رمض ایرفساکذعرشیپ لاجےئوت اامؾےک ےئہفیلخ انبےنےک ایبؿںیموجولوگںوک امنزڑپاھےئاصبحاطتق فدقرتےک  ےئاامؾےکےھچیپ ایقؾےکسلفؾافر ھٹیبرک
امنزادارکےنفاےلےکےھچیپھٹیبرکامنزادارکےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 937

ويسي ب ٦یو٤س ،او١ض ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا
راوی ٥٠ :حاب ب ٦حارث ،اب٠ ٦سہز ،اَحاٗ ب ٦ابزاہيٰ ،٢

َّ
يِم أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س ٔ َلَکص َُ١ا
َح َّسثَ َ٥ا َٔ ٥ِ ٠ح ُ
اب بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث اٜتُّ ٔ ٔ١

َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ َوفٔی َحسٔیثٔض ٔ َ١ا َ١َّ ٜا َ٠ز ٔ َؿ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠َ ٢َ ٝز َؼطُ َّأ ٜذی تُ ُوف ِّ َی ِ ٔيطٔ َوفٔی
ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی
َحسٔیثٔ ابِ ِٔ ٠ُ ٦سضٔز َِٕأت ُ َٔی ب ٔ َز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحًَّي أ ُ ِجَ ٔ ٝس إلٔ َی َج ِ٥بٔطٔ َوک َ َ
س َوأَبُو بَ ِْکٕ ي ُِسُ ٔ١ى ُض ِ ٢اَّ ٜتِٙبٔي َْ َوفٔی َحسٔیثٔ و َٔيسي َِ َحََ ٝس َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َوأَبُو بَ ِْکٕ إلٔ َی
بٔا٥َّ ٜا ٔ
اس
َج ِ٥بٔطٔ َوأَبُو بَ ِْکٕ ي ُِسُ ٔ١ي اَ ٥َّ ٜ

اجنمب نب احرث ،ا نب رہسم ،ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،اشمع ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسامیبروہےئاسرمضںیمہکسجںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملساکااقتنؽوہاانبرہسمیکدحثی
ںیمےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فل ہفملسوکالایایگاہیںکتہکٓاپ یلصاہللہیلعفل ہفملس وکرضحتاوبرکبریض اہللاعتٰیلہنع
ےکولہپںیماھٹبدایایگافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسولوگںوکامنزڑپاھرےہےھتافراوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعاؿوکریبکتانسرےہ
ےھت۔
رافی  :اجنمبنباحرث،انبرہسم،ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،اشمع،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رمض ایرفساکذعرشیپ لاجےئوت اامؾےک ےئہفیلخ انبےنےک ایبؿ ںیموجولوگںوک امنزڑپاھےئاصبحاطتق فدقرتےک  ےئاامؾےکےھچیپ ایقؾےکسلفؾافر ھٹیبرک
امنزادارکےنفاےلےکےھچیپھٹیبرکامنزادارکےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 938

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،اب١٤ ٦يْ ،ہصا ٣اب١٤ ٦يْ ،ہصا ،٣حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َکیِِٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َو ِ ٦صٔصَ ا ٕ ٣ح و َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َوأَ ُِ ّٜ
َال ُض َِ ٠ُ ٢ت َٕارٔبَ ْة َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت أَ ََ ٠ز َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَبَا بَ ِْکٕ أَ ِ ٧ي َُعل َِّی

َْخ َد َوإٔذَا أَبُو
س فٔی ََ ٠ز ٔؼطٔ َِک َ َ
بٔا٥َّ ٜا ٔ
ُع َوةُ ِ ََو َج َس َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝن ِّ ٔسطٔ خ َّّٔ ّة ِ َ َ
ا ٧ي َُعل ِّی بٔض ٔ َِٔ ٢ا َِ ُ ٟ
ِ
ِخ َِأ َ َش َار إَِٔ ٜيطٔ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِی َ٘ َ١ا أََ ِ ٤ت َِ َحََ ٝس َر َُو ُٟ
بَ ِْکٕ َی ُؤ ُّ ٣اَ ٥َّ ٜ
اس َِ َ١َّ ٝا َرآ ُظ أَبُو بَ ِْکٕ ا َِ َتأ َ َ
اس
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح َٔذا َِ أَبٔی بَ ِْکٕ إلٔ َی َج ِ٥بٔطٔ َِک َ َ
ا ٧أَبُو بَ ِْکٕ ي َُعل ِّی بٔ َع ََلة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝواُ ٥َّ ٜ
و ٧بٔ َع ََلة ٔأَبٔی بَ ِْکٕ
ي َُع َُّ ٝ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،انبریمن ،اشہؾ انب ریمن ،اشہؾ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےناینپامیبریںیمرضحتاوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعوکمکحدایہکفہولوگںوکامنزڑپاھںیئسپفہاؿوکامنز
ڑپاھےت رےہ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ تعیبط ںیم بج لراؾ وسحمس ایک وت لپ ابرہ رشتفی الےئ اس فتق
ولوگںیکاامتمرضحتاوبرکبرفامرےہےھتبجاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکداھکیوتےھچیپےنٹہےگل
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرضحتاوبرکبوکفںی ڑھکےرےنہاکااشرہرفامایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساوبرکبےک
ولہپ ںیم ھٹیب ےئگ دیسان اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز ےک اسھت امنز ادا رک رےہ ےھت افر احصہب
اوبرکبیکامنزےکاسھتامنزادارکرےہےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،انبریمن،اشہؾانبریمن،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رمض ایرفساکذعرشیپ لاجےئوت اامؾےک ےئہفیلخ انبےنےک ایبؿںیموجولوگںوک امنزڑپاھےئاصبحاطتق فدقرتےک  ےئاامؾےکےھچیپ ایقؾےکسلفؾافر ھٹیبرک
امنزادارکےنفاےلےکےھچیپھٹیبرکامنزادارکےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 939

راوی  :و١زو ٤أس ،حس ٦حٝوانی ،وبس ب ٦ح١يس ،وبس ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ٢بَ ٦ىس ،ظاٜح ،اب ٦شہاب ،ا٤س ب٠ ٦اٜک
حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َوص َُو ابِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي٢
ِخا َٔ ٧ح َّسث َ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو َح َس ْ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔا ََ ٟو ِب ْس أَ ِخب َ َْنٔی َو َٔا َِ ٟاْل َ َ

ا ٧ي َُعل ِّی َُ ٜض ِ ٢فٔی َو َج ٔي َر َُو ٟٔ
بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس و َح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ َّ ٧أَبَا بَ ِْکٕ ک َ َ
ْ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
اَ ٧ی ِو ُٔ ٣اِلث ِ َ٥ي ِ ٔن َوص ُُِ ٢ظ ُّ ْ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٢َ ٝأ ٜذی تُ ُوف ِّ َی ِ ٔيطٔ َحًَّي إٔذَا ک َ َ
وٓ فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َ٘صَ َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ َََِّْٔ ٢َ ٝا ُِ ٜح ِح َزة ٔ َِ َ٥مَ َز إ ٔ َِ ٜي َ٥ا َوص َُو َٔائ َْٔ٘ ٢أ َ ََّ ٧و ِج َض ُط َو َر َٔ ُة ُِ ٠ع َح ْٕ ث ُ ََّ ٢ت َب َّس ََ ٢ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

ْخو ٔد َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوَ َٙ َ ٤غ أَب ُو بَ ِْکٕ َول َی َؤٕب َ ِيطٔ
َف ٕح ب ٔ ُ ُ
َؼاحٔکّا َٔا ََِ ٟبُضٔت ِ َ٥ا َوِ َ ٤ح ُ ٦فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َٔ َ ٦ِ ٠
َ ٔ ٜي ٔع َ ٞاٜعَّ َّ
ْ َولَ  َّ٦أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝخار ْٔد ٜٝٔعَّ ََلة ٔ َِأ َ َش َار إَِٔ ٜيض ٔ َِ ٢ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ب ٔ َي ٔسظ ٔ أَ ِ ٧أَت ُّٔ١وا َظ ََل َتَٔ ٢ِ ُٙا َ ٟث ُ ََّ ٢ز َخ ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ ِرخَی ِّ
اٜسَّ ِ َْ َٔا ََِ ٟت ُُوف ِّ َی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ

ک
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝی ِو ٔ٠طٔ ذََ ٔ ٜ

رمعفاندق،نسحولحاین،دبع نبدیمح،دبع،وقعیبنباربامیہ نبدعس،اصحل،انباہشب ،اسننب امکلرضحت اسن ریضاہللاعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رمض فافت ںیم اؿ وک امنز ڑپاھےت رےہ
اہیںکتہکوسومارےکدؿبجامتؾاحصہبوفصںںیمامنزادارکرےہےھتوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرجحہاکرپدہ اٹای
رھپڑھکےوہرکامہریرطػداھکیلپیلصاہللہیلعفل ہفملساکرہچہوگایہکرقلؿےکفرؼیکرطحولعمؾوہراہاھترھپلپ یلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس رکسماےئ افر مہ ولگ امنز یہ ںیم ےب اخ اہ وخش وہےئگ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےنلکن رپ افر رضحت
اوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعاینپازیویںرپاسامگؿےسےھچیپ ٹہرکفصںیمےنلمےگلہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسامنز ےک
 ےئےنلکن فاےلںیوتروسؽ اہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےن اےنپاہھتابمرک ےسااشرہ ایکہکاینپامنز وپریرکفرھپ روسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملساےنپرجحہںیمپ ےےئگافر رپدہرگادایافراسرفزروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرتلحرفامیئ۔
رافی  :رمعفاندق ،نسحولحاین ،دبعنبدیمح ،دبع،وقعیب نباربامیہ نبدعس،اصحل ،انباہشب،اسن نب امکلرضحتاسنریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رمض ایرفساکذعرشیپ لاجےئوت اامؾےک ےئہفیلخ انبےنےک ایبؿںیموجولوگںوک امنزڑپاھےئاصبحاطتق فدقرتےک  ےئاامؾےکےھچیپ ایقؾےکسلفؾافر ھٹیبرک
امنزادارکےنفاےلےکےھچیپھٹیبرکامنزادارکےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 940

راوی  :و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزی حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

آِخ َ٤مِ َزة ٕ َ٤مَ ِزتُ َضا إلٔ َی
َح َّسثَٔ٥يطٔ َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا َُ ٔ ٟ

اٜس َت َار َة یَ ِو َٔ ٣اِلث ِ َ٥ي ِ ٔن ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٕٜٔعَّ ٔة َو َحس ُ
ْ ِّ
ٔیث َظإ ٔ ٜح أَ َت َُّ ٢وأَ ِش َب ُي
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ٘ ٢َ ٝصَ َ

رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل اک لرخی
ددیاروسومارےکدؿرپدہےکااھٹےنےکفتقایکایسہصقےکاسھتابیقدحثیابمرہکسگریکچ۔
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،زرہیرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رمض ایرفساکذعرشیپ لاجےئوت اامؾےک ےئہفیلخ انبےنےک ایبؿںیموجولوگںوک امنزڑپاھےئاصبحاطتق فدقرتےک  ےئاامؾےکےھچیپ ایقؾےکسلفؾافر ھٹیبرک
امنزادارکےنفاےلےکےھچیپھٹیبرکامنزادارکےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 941

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦و ِب ٔس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک

ا ٧یَ ِو ُٔ ٣اِلث ِ َ٥ي ِ ٔن ب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ َ١ا
َٔا َ١َّ َٜ ٟا ک َ َ

دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہیےسیہیدحثیا کافردنسےکاسھتیھبرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رمض ایرفساکذعرشیپ لاجےئوت اامؾےک ےئہفیلخ انبےنےک ایبؿںیموجولوگںوک امنزڑپاھےئاصبحاطتق فدقرتےک  ےئاامؾےکےھچیپ ایقؾےکسلفؾافر ھٹیبرک
امنزادارکےنفاےلےکےھچیپھٹیبرکامنزادارکےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 942

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،وبساٜع١س ،وبساٜىزیز ،ا٤س

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜعَّ َٔ ١س َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبٔی یُ َح ِّس ُث َٔا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َص ُ
ْخ ِد إ ٔ َِ ٜي َ٥ا ٔ َ ٤ي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث َ ََلثّا َِأُٔ ٔ َيِ ١ت اٜعَّ ََلةُ َِ َذ َص َِ أَبُو بَ ِْکٕ َی َت َٕ َّس َُٕ َِ ٣ا َٔ َ ٤ ٟي ُّي اهَّللٔ
َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا ََ ٢َِ ٜ ٟی ِ ُ

ا٧
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔا ِٔ ٜح َح ٔ
َفِ ََى ُط َِ َ١َّ ٝا َو َؼحَ َ٥َ ٜا َو ِج ُط ٔ َ ٤ي ِّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝا َ٤مَ زَِ٤ا َ٥ِ ٠مَ ّزا َٔ ُّق ک َ َ
اب َ َ
أَ ِو َح َِ إ ٔ َِ ٜي َ٥ا َٔ ٦ِ ٠و ِجطٔ أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح ٔي َن َو َؼحَ َ٥َ ٜا َٔا ََِ ٟأ َ ِو َ٠أ َٔ َ ٤ي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َي ٔسظ ٔإلٔ َی أَبٔی

ات
اب ََِ ٢َِ ٝن ِٕس ِٔر َوَِ ٝيطٔ َحًَّي ََ ٠
بَ ِْکٕ أَ َِ ٧ی َت َٕ َّس ََ ٣وأَ ِرخَی ٔ َ ٤ي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ِٔ ٜح َح َ

دمحم نب ینثم ،اہرفؿ نب دبع اہلل ،دبعادمصل ،دبعازعلسی ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امہرے اپس نیت
دؿ کت رشتفی ہن الےئ افر اؿ دونں ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع امجتعرکاےت رےہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےنرپدہےکاپسڑھکےوہرکاسوکااھٹایبجیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملساکرہچہامہرے ےئفاحضوہایگوتمہےناسرظنمےس
زایدہوکیئرظنمںیہنداھکیوجامہرےزند کیبنےکرہچہادقسےسزایدہ دنسوہیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےناوبرکبریضاہلل
اعتٰیل ہنع وک ااشرہ ایک ہک فہ امنز ڑپاھےت رںی افر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رپدہ ےچین رگا دای رھپ مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسیکزایرترپاقدرہنوہےکساہیںکتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساکفاصؽوہایگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اہرفؿنبدبعاہلل،دبعادمصل،دبعازعلسی،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

رمض ایرفساکذعرشیپ لاجےئوت اامؾےک ےئہفیلخ انبےنےک ایبؿںیموجولوگںوک امنزڑپاھےئاصبحاطتق فدقرتےک  ےئاامؾےک ےھچیپ ایقؾےکسلفؾافر ھٹیبرک
امنزادارکےنفاےلےکےھچیپھٹیبرکامنزادارکےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 943

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حسين ب ٦ولی ،زائسہ ،وبساٝ١ٜک ب ٦و١يْ ،ابوبززہ ،حَّضت ابو٠وسي رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وسي َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا حُ َسي ِ ُن بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی َو َِ ٦زائ َٔس َة َو َِ ٦و ِبسٔ ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ٔ ٦وُ َ١ي ِْ ٕ َو ِ ٦أَبٔی ب ُ ِز َز َة َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠
س َِ َٕاَِ ٜت َوائٔصَ ُة َیا َر َُو َٟ
َ٠ز ٔ َؿ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝا ِش َت َّس ََ ٠ز ُؼ ُط َِ َٕا َ٠ُ ٟزُوا أَبَا بَ ِْکٕ َِ ُِ ٝي َع ِّٞبٔا٥َّ ٜا ٔ
س َِإَّٔ٦َُّٙ٤
اهَّللٔ إ ٔ َّ ٧أَبَا بَ ِْکٕ َر ُج َْ ٞرٔ ٔ ْ
يٖ ًََ٠ي َي ُٕ َِٕ ٠َ ٢ا ََ ٠
س َِ َٕا َ٠ُ ٟزٔی أَبَا بَ ِْکٕ َِ ُِ ٝي َع ِّٞبٔا٥َّ ٜا ٔ
ک ِلَ َي ِس َت ٔف ِي أَ ِ ٧ي َُعل َِّی بٔا٥َّ ٜا ٔ

ْ َٔا َََ ِ ٟعلَّی بٔض ٔ ِ ٢أَبُو بَ ِْکٕ َح َيا َة َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َظ َواح ُِٔ یُو َُ َ

اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،دبعاکلملنبریمع،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہلل ہیلعفل ہفملسامیبروہےئگافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملساکرمضڑبھایگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاوبرکب
وکمکحدفہکفہولوگںوکامنزڑپاھںیئ دیسہاعدص ریضاہلل اعتٰیلاہنعےن رعض ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساوبرکبرنؾدؽ
لدیم ںیبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکہگجرپڑھکےوہںےگوتولوگںوکامنزڑپاھےنیکاطتقہناپںیکسےگلپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےندیسہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفامایاوبرکبوکمکحدفہکفہولوگںوکامنزڑپاھںیئمتوتویفسےکدفریکوعروتں
یکرطحوہوتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکزدنیگیہںیمولوگںوکامنزڑپاھےترےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،دبعاکلملنبریمع،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاامؾوکاتریخوہاجےئافریسکہنتففاسفداکوخػہنوہوتیسکافروکاامؾانبؿ...
ابب  :امنزاکایبؿ
بجاامؾوکاتریخوہاجےئافریسکہنتففاسفداکوخػہنوہوتیسکافروکاامؾانبےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 944

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜکَ ،ہ ٞبَ ٦ىس َاوسی

َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِِ ََ ٦ض ٔ ٞبِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َّ
اٜساؤس ِّٔی أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثىٔي َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝذ َص َِ إلٔ َی بَىٔي َو ِ١زٔو بِ َٔ ٦و ِو ٕ
س
ٓ ُ ٔ ٜي ِعٔٝحَ بَ ِي َُ ٥ض َِ َِ ٢حاِ َ ٤ت اٜعَّ ََلةُ َِ َحا َِ ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ ُ ٧إلٔ َی أَبٔی بَ ِْکٕ َِ َٕا َ ٟأَ ُت َعل ِّی بٔا٥َّ ٜا ٔ
ُ
ْ فٔی
اس فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َِ َت َد ََّ ٝغ َحًَّي َو َٔ َ
َِأٔٔي َُٔ ٢ا ََ ٟن َى َِٔ ٢ا َََ ِ ٟعلَّی أَبُو بَ ِْکٕ َِ َحا َِ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝواُ ٥َّ ٜ

َفأَی َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
اس اَّ ٜت ِعّ َ
اس َوک َ َ
ا ٧أَبُو بَ ِْکٕ َِل َی َِ ٝتّ ُٔت فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َِ َ١َّ ٝا أَ ِ٘ث َ َْ اُ ٥َّ ٜ
اٜعَّ ِّْ ِ ََع َّّ َٖ اُ ٥َّ ٜ
ٔيٖ ا َِ ٜت َّ َت َ َ
َف َِ َي أَبُو بَ ِْکٕ یَ َسیِطٔ َِ َحَ ٔ١س اهَّللَ َوزَّ َو َج ََّ ٞول َی
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ َش َار إَِٔ ٜيطٔ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِ ٧ا ِِ ُٙ٠ث َ٠کَاَ َ ٤
ک ََ
ک ث ُ َِّ ٢
ِخ أَبُو بَ ِْکٕ َحًَّي ا َِ َت َوی فٔی اٜعَّ ِّْ َو َت َٕ َّس َ ٣أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی
َ٠ا أَ ََ ٠ز ُظ بٔطٔ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝذَِ َ ٔ ٜ
اَ َتأ َ َ
َّ َّ ُ
أِ ٧لبِ ٔ ٦أَبٔی ُٔ َحا َِ َة
ک أَ َِ ٧ت ِثبُ َت إٔذِ أَ َِ ٠زتُ َ
َّص َٓ َِ َٕا ََ ٟیا أَبَا بَ ِْکٕ َ٠ا ََ ٥َ ٠ى َ
ک َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َ٠ا ک َ َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝعلی ث َّ ٢ا ِن َ َ

أَ ِ ٧ي َُعل َِّی بَي ِ َن یَ َس ِی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝا لٔی َرأَیِ ُت ٢ِ ُٙأَ ِ٘ثَِْتُ ِ٢
ِ
اَّ ٜت ِعّ َ
ٔيٖ ََ٤ ٦ِ ٠ابَ ُط َش ِي ْئ فٔی َظ ََلتٔطٔ َِ ُِ ٝي َسبِّحِ َِإُٔ َّ ٤ط إٔذَا ََبَّحَ ا ُِ ٜتّ َٔت إَِٔ ٜيطٔ َوإٔ١َ َّ ٤ا اَّ ٜت ِع ّٔيحُ َ ٥ِّ ٜٝٔسا ٔ
ییحی نب ییحی ،امکل ،لہس نب دعس اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ونب رمعف نب وعػ ےک درایمؿ حلص
رکاےن ےک  ےئ رشتفی ےل ےئگ بج امنز اک فتق وہایگ وت ؤمذؿ رضحت اوبرکب ےک اپس لای افر اہک ایک لپ ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ
ےگوتںیمااقتموہکںرفامایاہں،اوبرکبےنامنز ڑپاھیئروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسلےئوتولگامنز ںیم ےھتلپ یلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس ولوگں ںیم ےس سگرےت وہےئ فص ںیم اج رک ڑھکے وہ ےئگ ولوگں ےن اہھت رپ اہھت امرا افر رضحت اوبرکب دصقی
تص
ریضاہللاعتٰیلہنعامنزںیمیسکرطػوتمہجںیہنوہےتےھتبجولوگںیک فیقزایدہوہیئگوتفہوتمہجوہےئافرروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسوکداھکیروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنااشرہایکہکمتاینپہگجڑھکےروہرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
ےن اےنپ اہوھتں وکدنلب ایک افر یبن یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےک مکح ےک قبقم اہللیک دمح یک رھپ اوبرکب ےھچیپ وہرک فص ںیم ربارب لےئگ
افریبنرکمی یلصاہللہیلعفل ہفملسلےگرشتفیےلےئگ امنزےسافرغوہرکرفامایاےاوبرکببجںیم ےنھجتوکمکح دای وتمتاینپ
ہگج رپ ویکں ہن ڑھکے رےہ وت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ہک انب احقہف ےک  ےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک
اسےنمولوگںوکامنزڑپاھانانمبسںیہنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایںیمےنمتوکرثکتےکاسھتاہھترپاہھتامرےت
تص
ّللَّاہکاجےئاگوتاامؾوتمہجوہاجےئاگ فیق
ّللَّوہکبج ُش ْییجَا َؿا ِ
وہےئداھکیبجںیہمتامنزںیموکیئزیچشیپلاجےئوتمت ُش ْییجَا َؿا ِ

وعروتںےک ےئےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،لہسنبدعساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجاامؾوکاتریخوہاجےئافریسکہنتففاسفداکوخػہنوہوتیسکافروکاامؾانبےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 945

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،وبساٜىزیز اب ٦ابی حازٔ ،٣تيبہ ،يىٕوب اب ٦وبساٜزح ،٦١ابی حازَ ،٣ہ ٞبَ ٦ىس

وب َوص َُو ابِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ٦ٔ ١
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َي ِىىٔي ابِ َ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و َٔا َُٔ ٟت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
َ
َف َِ َي أَبُو بَ ِْکٕ َی َسیِطٔ َِ َحَ ٔ١س اهَّللَ
ا َِٕ ٜار ُّٔی ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦أبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِِ ََ ٦ض ٔ ٞبِ ِٔ ََ ٦ى ٕس بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َ٠إ ٔ ٜک َوفٔی َحسٔیثٔض ٔ َ١ا َ َ

ُقی َو َرائ َ ُط َحًَّي َٔ َا ٣فٔی اٜعَّ ِّْ
َو َر َج َي ا ِِ َٕ ٜض َ َ

ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیانبایباحزؾ،ہبیتق،وقعیبانبدبعارلنمح،ایباحزؾ،لہسنبدعسےسرفاتیےہہکامکلیکدحثییک
رطح دحثی رفاتییک یئگ ےہ اؿ یک دحثی ںیم ےہ ہک اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ اہھت دنلب ےئک اہلل یک رعتفی یک افر رھپ
اےٹلاپؤںولٹرکےھچیپفصںیملرکڑھکےوہےئگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیانبایباحزؾ،ہبیتق،وقعیبانبدبعارلنمح،ایباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجاامؾوکاتریخوہاجےئافریسکہنتففاسفداکوخػہنوہوتیسکافروکاامؾانبےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 946

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب ٦بزیي ،وبساِلولی ،وبيساهَّلل ب ٦ابی حازَ ،٣ہ ٞبَ ٦ىس َاوسی

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦بَز ٔ ٕ
یي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس الِ َ ِول َی َح َّسث َ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ َو ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِِ ََ ٦ض ٔ ٞبِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َّ
اٜساؤس ِّٔی

َٔا َ ٟذَ َص َِ ٔ َ ٤ي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي ُِعُ ٔ ٝح بَي ِ َن بَىٔي َو ِ١زٔو بِ َٔ ٦و ِو ٕ
ٓ بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔض ٔ َِ ٢و َزا َز َِ َحا َِ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّْ ِ ٢ٝخ َٗ اٜع ُّ َ َّ
ُقی
َ َ ُّ
وٓ َحًي َٔ َا ٣و ٔ َِ ٥س اٜعَّ ِّْ ا َِّ َٕ ١ُ ٜسَ ٔ ٣وِ ٔيطٔ أَ َّ ٧أَبَا بَ ِْکٕ َر َج َي ا ِِ َٕ ٜض َ َ
دمحمنبدبعاہللنبرزعی،دبعاالیلع،دیبعاہللنبایباحزؾ،لہسنبدعساسدعیےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسونب
رمعفنبوعػےکدرایمؿ ںیم حلصرکفاےنےک ےئ رشتفیےلےئگابیقدحثیاؿیکدحثییکرطحےہاس ںیمااضہف ہےہ
ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وفصں ےس تکلیے وہےئ یلہپ فص ںیم لرک ڑھکے وہ ےئگ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےٹل
اپؤںےھچیپلےئگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبرزعی،دبعاالیلع،دیبعاہللنبایباحزؾ،لہسنبدعساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجاامؾوکاتریخوہاجےئافریسکہنتففاسفداکوخػہنوہوتیسکافروکاامؾانبےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 947

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،حس ٦ب ٦ولی حٝوانی ،وبساٜززاٗ ،اب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،اب ٦شہاب ،وباز ب ٦زیاز،
ُعوہ بٍ٠ ٦يْہ ب ٦شىبہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َح َس ُ ٦بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦و ِبسٔ اٜز ََّّزا ٔٗ َٔا َ ٟابِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا
ُع َو َة بِ َ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ بِ ُٔ ٦ش ِى َب َة أَ ِخب َ َْ ُظ أَ َّ ٧ا ٍِٔ١ُ ٜي َْ َة بِ َُ ٦ش ِى َب َة
ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔي ابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
اب َو َِ ٦حسٔیثٔ َوبَّاز ٔبِ ٔ ٦زٔیَاز ٕأَ َِّ ُ ٧

أَ ِخب َ َْ ُظ أَُ َّ ٤ط ٌَزَا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝتبُو َک َٔا َ ٟا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ َِ َتب َ َّْ َز َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ ٔ ٢َ ٝب َٞ
یٖ َول َی َی َسیِطٔ
ا ٍَِ ٜائ ٔٔق َِ َح َُِ ٝ١ت ََ ٠ى ُط إ ٔ َزا َو ّة َٔ ِب ََ ٞظ ََلة ٔ ا ِِ َّ ٜحز ٔ َِ َ١َّ ٝا َر َج َي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َ َّی أَ َخ ِذ ُت أ ُ َصز ٔ ُ
ِٔ ٦ِ ٠اْل ٔ َزا َوة ٔ َوٌ ََس َ ٞیَ َسیِطٔ ثَ ََل َث َ٠زَّا ٕ
ْخ ُد ُجب َّ َتطُ َو ِ ٦ذ ٔ َرا َو ِيطٔ َِ َؽ َ
اٗ ُ٘ َّ١ا ُجبَّتٔطٔ َِأ َ ِز َخ َٞ
ت ث ُ َََّ ٌ ٢س ََ ٞو ِج َض ُط ث ُ ََّ ٢ذ َص َِ یُ ِ ٔ
َّ
ِخ َد ذ ٔ َرا َو ِيطٔ ٔ ٦ِ ٠أَ َِ َّ ٔ ٞا ُِ ٜح َّب ٔة َوٌ ََس َ ٞذ ٔ َرا َو ِيطٔ إلٔ َی ا ِِ ٔ١ٜز َِ َٕي ِ ٔن ث ُ ََّ ٢ت َو َّؼأ َ َول َی ُخ َّّ ِيطٔ ث ُ َّ ٢أَٔ َِب ََٔ ٞا َٟ
َی َسیِطٔ فٔی ا ُِ ٜح َّب ٔة َحًي أَ ِ َ
َ
اس َٔ ِس َٔ َّس ُ٠وا َو ِب َس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ََ ٦و ِو ٕ
ٓ ِ ََعلَّی َُ ٜض َِِ ٢أ َ ِز َر َک َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ َِأٔ َِبُِ ٝت ََ ٠ى ُط َحًَّي َ٤حٔ ُس اَ ٥َّ ٜ
ِخ َة َِ َ١َّ ٝا ََ ََّ ٢َ ٝو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َُ ٦و ِو ٕ
ٓ َٔ َاَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ ِح َسی اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن ِ ََعلَّی ََ ٠ي ا٥َّ ٜا ٔ
س اٜز َِّ٘ َى َة ِاْل ٔ َ
ک ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن َِأ َ ِ٘ثَُْوا اَّ ٜت ِسبٔيحَ َِ َ١َّ ٝا َٔ َضي أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ََل َت ُط أَٔ َِب َٞ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیُت َُّٔ ٢ظ ََل َت ُط َِأ َ ِِزَ ًَ ذََ ٔ ٜ
َوَِ ٝيض ٔ ِ ٢ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَ ِح َس ِ٥ت ُِ ٢أَ ِو َٔا َِ َٔ ٟس أَ َظبِت َُِ ٢ي ٍِب ٔ ُف ُض ِ ٢أَ َِ ٧ظ َِّ ٝوا اٜعَّ ََل َة َ ٔ ٜو ِٔت َٔضا
دمحمنبراعف،نسحنبیلعولحاین،دبعارلزاؼ،انبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،انباہشب،ابعدنبزاید،رعفہنبریغمہنبہبعش
ےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتزغفہوبتکںیمیرتکیکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
امنزرجفےسےلہپاضقےئاحتجےک ےئابرہےلکنافرںیمولاٹااھٹےئلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتوہایگبجروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ریمی رطػ ےٹلپ وت ںیم ولےٹ ےس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اہوھتں رپ اپین ڈاےنل اگل افر لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےناےنپاہھتنیترمہبتدوھےئرھپاےنپرہچےوکدوھایرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناےنپپ ہوکاینپوینہکںےس
اکنانلاچاہوتلنیتسگنتںیھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناانپاہھتےبجےکادنرداہ ایکاہیںکتہکاینپوینہکںوکےبجےکےچین
ےس اکنالافراہوھتںوکوینہکںتیمسدوھایرھپومزفںےکافرپفاےلہصحرپحسمایکرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسفاسپلےئافر
رضحتریغمہریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہکںیمیھبلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتفاسپلایاہیںکت ہکمہ ےنولوگںوک
اپای ہک اوہنں ےن رضحت دبعارلنمح نب وعػ وک اامؾ انب ایل ےہ اوہنں ےن اؿیک امنز ڑپاھیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہفملس وک دف
روتعکںںیمےسا کرتعکیلمافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنولوگںےکاسھتدفرسیرتعکادایکبجرضحتدبعارلنمح
نبوعػےنالسؾریھپاوتروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملساینپامنزوکوپرارکےنےک ےئڑھکےوہےئگاسابتےنناملسونںوک
رپ اشیؿ رکدای وت اوہنں ےن ُش ْییجَا َؿ ا َ
ّللِّ ےنہک یک رثکت رک دی بج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ امنز وپری رکیل وت اؿ یک
رطػوتمہجوہےئافررفامایمتےنااھچ ایکرفامایمتےنکیھٹایکافراؿیکرعتفییکافررفامایہکمتےنامنزوکاسےکفتقںیمادا
ایک۔

رافی  :دمحمنبراعف،نسحنبیلعولحاین،دبعارلزاؼ،انبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،انباہشب،ابعدنبزاید ،رعفہنبریغمہ
نبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجاامؾوکاتریخوہاجےئافریسکہنتففاسفداکوخػہنوہوتیسکافروکاامؾانبےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 948

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،حس ٦ب ٦ولی حٝوانی ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،اب ٦شہاب ،اَ١ىي ٞب٠ ٦ح١س بَ ٦ىس ،ح١زہ ب٦
ٍ٠يْہ

اب َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َوا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َٔا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔي ابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َو َِ ٦ح ِ١زَ َة بِ ٔ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ َوبَّاز ٕ َٔا َ ٟا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ َِأ َ َر ِز ُت َتأِخٔي َْ َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََٕ َِ ٦ٔ ١ا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َو ََ ََّ ٢َ ٝز ِو ُط
دمحم نب راعف ،نسح نب یلع ولحاین ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،انب اہشب ،اامسلیع نب دمحم نب دعس ،زمحہ نب ریغمہ ےس رفاتی ےہ ایس
رطحدفرسیدنسےکاسھتیھبوقنمؽےہاسںیمےہہکرضحتریغمہریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہکںیمےنارادہایکہکرضحت
دبعارلنمحنبوعػوکےھچیپرکفںنکیلیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایرےنہدف۔
رافی  :دمحمنبراعف،نسحنبیلعولحاین،دبعارلزاؼ،انبرججی،انباہشب،الیعمسنبدمحمنبدعس،زمحہنبریغمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تص
رمدےک ےئحیبستافروعرتےک ےئ فیقےکایبؿںیمبجامنزںیمھچکشیپلاجےئ۔...

ابب  :امنزاکایبؿ
تص
رمدےک ےئحیبستافروعرتےک ےئ فیقےکایبؿںیمبجامنزںیمھچکشیپلاجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 949

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزی ،ابی َ١ٝہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

ِح ٕب َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦

ارو ُ ٧بِ ُِ ٠َ ٦ىزُ ٕ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ
َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح و َح َّسث َ َ٥ا َص ُ
وٓ َو َ ِ

اب أَ ِخب َ َْنٔی ََىٔي ُس بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َوأَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَُ َّ ٤ض َ١ا َََ ٔ١ىا أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا َٟ
أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو َٔ ِس
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاَّ ٜت ِسبٔيحُ ٔ ٜرلِّ َجا َٔ ٟواَّ ٜت ِعّ ُ
ِح َُ َٝ ٠ة فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َٔا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
ٔيٖ َ ٥ِّ ٜٝٔسا ٔ
ِ َزا َز َ ِ

و٧
وَ ٧و ُي ٔصيُْ َ
َرأَیِ ُت رٔ َج ّاِل ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا ِٔ ٜى ٢ِٔ ٝي َُس ِّب ُح َ

اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق ،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
تص
ہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہ فملسےناراشدرفامایحیبسترمدفںےک ےئافر فیقوعروتںےک ےئےہانباہشبریضاہللاعتٰیل
ہنعےتہکںیہکںیمےندنچنلعءوکداھکیوجحیبستافرااشرہرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
تص
رمدےک ےئحیبستافروعرتےک ےئ فیقےکایبؿںیمبجامنزںیمھچکشیپلاجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 950

ويسي ب ٦یو٤س ،او١ض ،ابی ظاٜح
راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسِ ،ؽي ٞب ٦وياؿ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہيٰ ،٢
ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا أَب ُو َُ ٠ىاؤیَ َة ح و َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ُّ ٜؽ ِي ُ
َ ٞي ِىىٔي ابِ َ ٦و َٔياؿٕ ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
يسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا و ٔ َ
بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
ہبیتق نب دیعس ،لیضف نب تداض ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،اشمع ،ایب اصحل اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسیہیدحثیاسدنسےکاسھتلقنیکیئگےہ
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،لیضف نب تداض ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،اشمع ،ایب اصحل اوبرہریہ ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
تص
رمدےک ےئحیبستافروعرتےک ےئ فیقےکایبؿںیمبجامنزںیمھچکشیپلاجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 951

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ،٣ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦صَ َّ١اَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
َو َزا َز فٔی اٜعَّ ََلة ٔ
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہی دحثی ا ک افر دنس ےس لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم
ااضہفےہہک ہلامنزںیمرکںی۔

رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزنیسحتےکاسھتافروشخعفوضخعےکاسھتادارکےنےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزنیسحتےکاسھتافروشخعفوضخعےکاسھتادارکےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 952

راوی  :ابوَکیِ ٠ ،ح١س ب ٦وَلء ہ١سانی ،ابواَا٠ہ ،وٜيس اب٘ ٦ثيَْ ،ىيس ب ٦ابی َىيس ٕ٠بْی ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ِ ا َِ ٜض َِ ١سان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس َي ِىىٔي ابِ ََ٘ ٦ثٔيْ ٕ َح َّسثَىٔي ََىٔي ُس بِ ُ ٦أَبٔی
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
َّ
ُ
ک أَِلَ
َّص َٓ َِ َٕا َ ٟیَا ُِ ََل ُ ٧أَ َِل تُ ِح ٔس َُ ٦ظ ََل َت َ
ََىٔي ٕس ا ِِٕ ١َ ٜبُْ ُّٔی َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََ ٟظلی ب ٔ َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ یَ ِو ّ٠ا ث َّ ٢ا ِن َ َ

ُ
َّص ٔ ٦ِ ٠بَي ِ ٔن َی َس َّی
َی ُِ ٥مزُ ا َِ ١ُ ٜعل ِّی إٔذَا َظلَّی َ٘ ِي َ
َّص َٔ ٦ِ ٠و َرائٔی َ٘ َ١ا أ ِب ٔ ُ
ْ ي َُعل ِّی َِإٔ١َ َّ ٤ا ي َُعل ِّی ٔ ِّ ٥َ ٔ ٜسطٔ إنِّٔی َواهَّللٔ َلُبِ ٔ ُ

اوبرکبی ،دمحم نب العء ہاین ،اوبااسہم ،فدیل انب ریثک ،دیعس نب ایب دیعس ربقمی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا کامنز ڑپاھیئرھپڑمےافررفامایاےالفںمتےناینپامنزایھچرطحاداویکںںیہن
یک ایک امنزی وک داھکیئ ںیہن داتی ےہ ہک اس ےن سک رطح امنز ادا یک ےہ احالہکن فہ اےنپ یہ  ےئ امنز ادا رکات ےہ افر اہلل یک مسق ںیم
اےنپےھچیپےسیھبایسرطحداتھکیوہںسجرطحاےنپلےگداتھکیوہں۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعءہاین،اوبااسہم،فدیلانبریثک،دیعسنبایبدیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

امنزنیسحتےکاسھتافروشخعفوضخعےکاسھتادارکےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 953

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،ابوز٤از ،اُعد ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إٔ َ ٤س َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟص َِ ٞت َز ِو َِ ٔ ٔ ٧ب ًَٔٝي َصا صُ َ٥ا ِ ََواهَّللٔ َ٠ا یَ ِدفَی َول َ َّی ُر ُ٘ووَُ ٢ِ ُٙو َِل َُحُوزُ ُ٘ ِ ٢إنِّٔی َلَ َرا ُ٘ َِ ٢و َرا َِ لَ ِضزٔی

ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اسن ،اوبزاند ،ارعج ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک مت ریما رخ ادرھ دےتھکی وہ اہلل یک مسق ھجم رپ اہمترے روکع افر اہمترے وجسد وپدیشہ
ںیہنافرںیممتوکاینپھٹیپےکےھچیپےسیھبداتھکیوہں۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزنیسحتےکاسھتافروشخعفوضخعےکاسھتادارکےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 954

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،تازہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َٔ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث َو ِ٦
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
اٜز ُ٘و ًَ َواُّ ٜس ُحو َز ِ ََواهَّللٔ إنِّٔی َلَ َرا ُ٘ َِ ٦ِ ٠ٔ ٢ب ِىسٔی َو ُربَّ َ١ا َٔا َٟ
أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأَٔ ٔ ُ
ي١وا ُّ

َٔ ٦ِ ٠ب ِى ٔس لَ ِضزٔی إٔذَا َر َ٘ ِىت َُِ ٢و ََ َح ِستُ ِ٢

دمحمنبینثم،انباشبر،دمحم نبرفعج،ہبعش،اتقدہ ،اسن نب امکلےسرفاتیےہہکروسؽ اہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایروکع
افر وجسد وک ایھچ رطح ادا ایک رکف اہلل یک مسق ںیم ےب کش مت وک تشپ ےک ےھچیپ ےس داتھکی وہں افر رفامای ہک ضعب رمہبت مت وک اینپ ھٹیپ
ےھچیپروکعافردجسہیکاحتلںیمداتھکیوہں۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزنیسحتےکاسھتافروشخعفوضخعےکاسھتادارکےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 955

راوی  :ابوٌسا٠ ،٧ىاذ ،اب ٦ہصا٠ ،٣ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦ابی وسیَ ،ىيسٔ ،تازہ ،ا٤س

ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىا ْذ َي ِىىٔي ابِ َ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَىٔي أَبٔی ح و َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی
َح َّسثَىٔي أَبُو ٌ ََّس َ
َوس ٓ ٕ
اٜس ُحو َز ِ ََواهَّللٔ إنِّٔی
اٜز ُ٘و ًَ َو ُّ
ٔی َو ََِ ٦ىٔي ٕس ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ َّٔ َ ٤ ٧ي َّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأَت ُّٔ١وا ُّ
َلَ َرا ُ٘ َِ ٦ِ ٠ٔ ٢ب ِى ٔس لَ ِضزٔی إٔذَا َ٠ا َر َ٘ ِىت َُِ ٢وإٔذَا َ٠ا ََ َح ِستُ َِ ٢وفٔی َحسٔیثٔ ََىٔي ٕس إٔذَا َر َ٘ ِىت َُِ ٢وإٔذَا ََ َح ِستُ ِ٢

اوباسغؿ،اعمذ،انباشہؾ ،دمحمنبینثم،انبایبدعی،دیعس،اتقدہ،اسنےسرفاتی ےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
ہکروکعافروجسدوپراوپرااداایکرکفسپاہللیکمسقںیممتوکاینپتشپےسداتھکیوہںبجمتروکعایدجسہرکف۔
رافی  :اوباسغؿ،اعمذ،انباشہؾ،دمحمنبینثم،انبایبدعی،دیعس،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾےسےلہپروکعفدجسہفریغہرکےنیکرحتمےکایبؿںیم...

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےسےلہپروکعفدجسہفریغہرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 956

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ولی ب ٦ححز ،ابوبْک ،اب ٦ححز ،ابوبْک ،ولی ب٠ ٦سہز٠ ،دتارب ،ِّٞٝ ٦ا٤س

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َولٔی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َو َّ
اُِ ّٜٝن ٔلَبٔی بَ ِْکٕ َٔا َ ٟابِ ُُ ٦ح ِحز ٕأَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
َات یَ ِو١َّ َٝ َِ ٕ ٣ا َٔ َضي اٜعَّ ََل َة أَٔ َِب َٞ
َو ِ ٦ا ِِ ١ُ ٜد َتارٔ بِ َٔ ٕٞ ُّ ِٝ ُِ ٦و ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا ََ ٟظلَّی ب ٔ َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝذ َ
َّص ٔ
آ َِإٔنِّی أَ َرا ُ٘ ِ٢
َو َِ ٝي َ٥ا ب ٔ َو ِجضٔطٔ َِ َٕا َ ٟأَ ُّی َضا اُ ٥َّ ٜ
اٜز ُ٘و ًٔ َو َِل ب ٔ ُّ
اس إنِّٔی إ ٔ َ٠ا َََُ ِ ٢ِ ُٙ٠ل َت ِسب ٔ ُٕونٔی ب ٔ ُّ
اٜس ُحوز ٔ َو َِل ب ٔا َِ ٔ ٕٜياَ ٔ ٣و َِل ب ٔ ٔاِل ِن ٔ َ
أَ َ٠امٔی َو َٔ ٦ِ ٠خ ِٝف ٔی ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟو َّأ ٜذی َنّ ُِس َُ ٠ح َّٕ ١س ب ٔ َيسٔظ ٔ َِ ٜو َرأَیِت ُِ٠َ ٢ا َرأَیِ ُت ََ ٜؽحِٔٙت ُِّ ٔ َٝٔ ٢يَل َوََ ٜب َِ ٙيت َُِ٘ ٢ثٔي ّْا َٔا ُٜوا َو َ٠ا
َرأَیِ َت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا ََ ٟرأَیِ ُت ا َِ ٜح ََّ ٥ة َواَ ٥َّ ٜار

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرجح،اوبرکب،انبرجح،اوبرکب،یلعنبرہسم،اتخمرنبلفلف،اسنےسرفاتیےہہکا کدؿروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنںیمہامنزڑپاھیئبجامنزوپریرکےکچوتامہریرطػوتمہجوہےئافررفامایاےولوگںںیماہمترااامؾوہں
ھجمےسروکعدجسہایقؾےکادارکےنافرالسؾریھپےنںیمتقبسہنرکفںیممتوکلےگافراےنپےھچیپےسداتھکیوہںرھپرفامایاس
ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اجؿ ےہ ارگ مت فہ دوھکی وج ںیم داتھکی وہں وت مت مک وسنہ افر رفؤ
زایدہ،ولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنایکداھکیرفامایںیم ےنتنجدفزخوک
داھکی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرجح،اوبرکب،انبرجح،اوبرکب،یلعنبرہسم،اتخمرنبلفلف،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےسےلہپروکعفدجسہفریغہرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 957

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،جزیز ،اب١٤ ٦يْ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ابِ ٦ؽي٠ ،ٞدتارب ،ِّٞٝ ٦ا٤س

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦ابِ َٔ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ا ِِ ١ُ ٜد َتارٔ َو ِ٦
َّ
َّ
َّص ٔ
آ
إَٔ َ ٤س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ َوَِ ٜي َس فٔی َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ َو َِل ب ٔ ٔاِل ِن ٔ َ
ہبیتقنبدیعس،رجری،انبریمن،ااحسؼنباربامیہ،انب لیضف ،اتخمرنبلفلف ،اسن ےسیہیدحثی اسدنس ےس یھبرمفی ےہنکیل
اسںیمامنزےسرھپےناکذرکںیہن۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،انبریمن،ااحسؼنباربامیہ،انبلیضف،اتخمرنبلفلف،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےسےلہپروکعفدجسہفریغہرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 958

راوی  :خ ْٝب ٦ہصا ،٣ابوربيي ،زہزانیٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ح١از ،خ ْٝب ٦ح١از ب ٦زیس٠ ،ح١س ب ٦زیاز حَّضت ابوہزیزہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْ َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ٦زیِ ٕس َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َخُ ٝ
َْ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣وأَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦ح َّ١از ٕ َٔا ََ ٟخ َْ ٝ
َُ ٠ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٠ُ ٟح َّْ ١س َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َ٠ا َی ِد َشي َّأ ٜذی َی ِز َِ ُي َرأِ ََطُ َٔ ِب َِ ٞاْل ٔ َ٠ا ٔ ٣أَ ِ٧
یُ َحوِّ َ ٟاهَّللُ َرأِ ََ ُط َرأِ َس ح َٔ١ا ٕر

فلخ نب اشہؾ ،اوبرعیب ،زرہاین ،ہبیتق نب دیعس ،امحد ،فلخ نب امحد نب زدی ،دمحم نب زاید رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک فہ لدیم اس ابت ےس ںیہنڈرات وج اانپ رس اامؾ ےس ےلہپ ااھٹات ےہ ہک اہلل اعتیل

اساکرسدگےھےکرسےسدبتلیرکدے۔
رافی  :فلخنباشہؾ،اوبرعیب،زرہاین،ہبیتقنبدیعس،امحد،فلخنبامحدنبزدی،دمحمنبزایدرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےسےلہپروکعفدجسہفریغہرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 959

راوی  :و١زو ب٤ ٦أس ،زہيْ بِ ٦حب ،اَ١ىي ٞب ٦ابزاہي ،٢یو٤س ٠ح١س ب ٦زیاز ،ابوہزیزہ

 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦یُوَُ ٤س َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦زٔ َیاز ٕ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َٟ
ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َ٠ا َیأ ِ ََّ ٦ُ ٠أ ٜذی َی ِز َِ ُي َرأِ ََ ُط فٔی َظ ََلتٔطٔ َٔ ِب َِ ٞاْل ٔ َ٠أ ٣أَ ِ ٧یُ َحوِّ َ ٟاهَّللُ ُظ َور َت ُط فٔی ُظ َورة ٔح َٔ١ا ٕر
رمعفنباندق،زریہ نبرحب ،اامسلیعنباربامیہ،ویسندمحم نبزاید،اوبرہریہ ےسرفاتی ےہ ہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملس
ےناراشدرفامایانمںیمںیہنراتہفہصخشوجامنزںیماانپرس اامؾےسےلہپااھٹاتوہہکاہلل اعتیلاسیکوصرتوکدگےھیکوصرت
ےسدبتلیرکدے۔
رافی  :رمعفنباندق،زریہنبرحب،الیعمسنباربامیہ،ویسندمحمنبزاید،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾےسےلہپروکعفدجسہفریغہرکےنیکرحتمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 960

راوی  :وبساٜزح ٦١بََ ٦ل ،٣وبساٜزح ٦١ب ٦ربيي ب٠ ٦س ،٢ٝربيي اب٠ ٦س ،٢ٝوبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ ،ابوبْک ب ٦ابی
شيبہ ،و٘يي ،ح١از ب١َٝ ٦ہ٠ ،ح١س ب ٦زیاز ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ََُّ ََ ٦ل ٕ ٣ا ُِ ٜح َ١ه ٔ ُّی َو َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي بِ ِٔ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝجٔ١ي ّىا َو ِ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي بِ ِٔ ٠ُ ٦س ٢ٕ ٔ ٝح و َح َّسثَ َ٥ا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِ ٦ح َّ١از ٔبِ َٔ ١ََ ََٝ ٦ة ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ٦
ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ح و َح َّسث َ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َُ ٠ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦زٔ َیاز ٕ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َض َذا ٌَي ِ َْ أَ َّ ٧فٔی َحسٔیثٔ اَّ ٜزبٔي ٔي بِ ِٔ ٠ُ ٦س ٢ٕ ٔ ٝأَ َِ ٧ی ِح َى َ ٞاهَّللُ
َو ِج َض ُط َو ِج َط ح َٔ١ارٕ
دبعارلنمحنبالسؾ،دبعارلنمحنبرعیبنبملسم،رعیبانبملسم،دیبعاہللنباعمذ ،ہبعش،اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،امحدنبہملس،
دمحمنبزاید،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایایکےبوخػےہفہلدیموجاانپ
رساامؾےسےلہپااھٹاتےہہکاہللاعتیلاساکرہچہدگےھےکرہچےیکرطحرکدے۔
رافی  :دبعارلنمحنبالسؾ،دبعارلنمحنبرعیبنبملسم،رعیبانبملسم،دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،اوبرکبنب ایب ہبیش،فعیک،امحد
نبہملس،دمحمنبزاید،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیملامسؿیکرطػدےنھکیےسرفےنکےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیملامسؿیکرطػدےنھکیےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 961

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض٠ ،سيِ ،ت١ي ٢بَ ٦طِہ ،جابز ب١َ ٦زہ

َط َِ َة َو َِ ٦جابٔز ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو َِ ٦تٔ ٔ١ي ٢بِ َٔ َ ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ

و ٧أَ ِب َع َارص ُِ ٢إلٔ َی َّ
ِ فٔی اٜعَّ ََلة ٔأَ ِو َِل َت ِز ٔج ُي
اٜس َ١ا ٔ
بِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َٜ ٢َ ٝي َِ ٥تضٔي َ َّن أَٔ َِو ْاَ ٣ی ِز َِ ُى َ
إَِٔ ٜيض ٔ ِ٢
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،بیسم،میمتنبرطہف،اجربنب ہرہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ےن رفامای وجولگ امنز ںیم اینپ اگنوہں وک لامسؿیک رطػ ااھٹےت ںی اؿ وک اس ےس رک اجان اچےئہ فرہن ادنہشی ےہ ہک اؿ یک
اگنہفاسپہنلےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،بیسم،میمتنبرطہف،اجربنب ہرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزںیملامسؿیکرطػدےنھکیےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 962

راوی  :ابوـاہز ،و١زو بَ ٦واز ،اب ٦وہِٜ ،يث بَ ٦ىس ،جىَف ،ربيىہ ،وبساٜزح ،٦١اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

اٜفاص ٔز ٔ َو َو ِ١زُو بِ َُّ ََ ٦واز ٕ َٔاِلَ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َح َّسثَىٔي َّ
َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
يى َة َو َِ ٦و ِبسٔ
اِ ٜٝي ُث بِ ُِ ََ ٦ى ٕس َو َِ ٦ج ِى َ ٔ
َف بِ َٔ ٦رب ٔ َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ َٜ ٟي َِ ٥تضٔي َ َّن أَٔ َِو ْاَ ٣و َِ ٦ر ِِىٔض ٔ ِ ٢أَبِ َع َارص ُِ ٢و ٔ َِ ٥س
اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١الِ ِ َ
ِ فٔی اٜعَّ ََلة ٔإلٔ َی َّ
ارص ُِ٢
اٜس َ١ا ٔ
اٜس َوا ٔ
ِ أَ ِو َُ ٜت ِد َفَّ َّ٦أَبِ َع ُ
ُّ
اوباطرہ،رمعف نبوساد،انب فبہ،ثیل نبدعس،رفعج ،رہعیب،دبعارلنمح،ارعج ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ولوگں وک امنز ںیم داع ےک فتق اینپ رظنفں وک لامسؿ یک رطػ ااھٹےن ےس ابز
لاجاناچےئہفرہناؿیکاگنںینیھچیلاجںیئیگ۔

رافی  :اوباطرہ،رمعفنبوساد،انبفبہ،ثیلنبدعس،رفعج،رہعیب،دبعارلنمح،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببامنزںیموکسؿاکمکحافرالسؾےکفتقاہھتےسااشرہرکےنافراہھتوکااھٹےنک...
ابب  :امنزاکایبؿ
اببامنزںیموکسؿاکمکحافرالسؾےکفتقاہھتےسااشرہرکےنافراہھتوکااھٹےنیکاممتعنافریلہپفصوکوپرارکےنافرلمرکڑھکےوہےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 963

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض٠ ،سيِ ب ٦راِي ،ت١ي ٢بَ ٦طِہ ،جابز ب١َ ٦زہ

َط َِ َة
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ بِ َٔ ٦راِ ٕٔي َو َِ ٦تٔ ٔ١ي ٢بِ َٔ َ ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َ
اب
ِخ َد َو َِ ٝي َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ٠َ ٟا لٔی أَ َرا ُ٘ َِ ٢راِ ٔعٔی أَیِسٔیَ٘ ٢ِ ُٙأَ َّ ٤ضا أَذُِ َ ٤
َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا ََ َ ٟ
ِخ َد َو َِ ٝي َ٥ا َِ َٕا َ ٟأَِلَ
َفآَ٤ا َح َّٕ ٝا َِ َٕا َ٠َ ٟالٔی أَ َرا ُ٘ ِ ٢و ٔز ٔ َ
یَٔ ٦ا َ ٟث ُ ََّ َ ٢
َخ ِي ُٕ ٞش ِٕ ١س ا َُِ٥ُٙوا فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َٔا َ ٟث ُ ََّ َ ٢
ِخ َد َو َِ ٝي َ٥ا َ َ
وٓ
اٜع ُّ َ
ْ ا ََِ ١َ ٜلئ ٔ َُ ٙة و ٔ َِ ٥س َرب َِّضا َٔا َ ٟیُت َُّٔ ١
َت ُع ُّّ َ
ْ ا ََِ ١َ ٜلئ ٔ َُ ٙة و ٔ َِ ٥س َرب َِّضا َِ ُٕ ِ٥َ ٝا َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َو َ٘ ِي َ
ْ َت ُع ُّ
و١َ َ٘ ٧ا َت ُع ُّ
وُّ ٧

و ٧فٔی اٜعَّ ِّْ
الِ ُ َو ََ ٟو َیَّ َ َْ ُّاظ َ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،بیسمنبراعف،میمتنبرطہف،اجربنب ہرہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسامہرےاپسرشتفیالےئافررفامایایکفہجےہہکںیممتوکاہھتااھٹےتوہےئداتھکیوہںاسیجہکرسشکوھگڑفںیک
دںیم ںی ،امنز ںیم وکسؿ راھک رکف رفامےت ںیدفابرہ ا ک دؿرشتفی الےئ وت مہ وک وقلحں ںیمےھٹیب وہےئداھکی وت رفامای ایکفہج ےہ
ہک ںیم مت وک رفتمؼ وطر رپ ےھٹیب وہےئداتھکی وہں رھپ ا ک رمہبت امہرےاپس رشتفیالےئ وت رفامای ایک مت ںیفص ںیہن انبےت اسیجہک
رفےتشاےنپربےکاپسںیفصانبےتںیرفامایہکیلہپفصوک لمکایکرکفافرفصںیململمرکڑھکےوہارکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،بیسمنبراعف،میمتنبرطہف،اجربنب ہرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اببامنزںیموکسؿاکمکحافرالسؾےکفتقاہھتےسااشرہرکےنافراہھتوکااھٹےنیکاممتعنافریلہپفصوکوپرارکےنافرلمرکڑھکےوہےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 964

ويسي ب ٦یو٤س ،او١ض
راوی  :ابوَىيس اشخ ،و٘يي ،اَحاٗ ب ٦ابزاہيٰ ،٢

َح َّسثَىٔي أَبُو ََىٔي ٕس الِ َ َش ُّخ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَ ُ ٤س َٔ َاِل َجٔ١ي ّىا َح َّسث َ َ٥ا

الِ َ ِو َُ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ

اوبدیعساجش،فعیک،ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،اشمعےساسدنسےکاسھتیھبیہیدحثیابمرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبدیعساجش،فعیک،ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اببامنزںیموکسؿاکمکحافرالسؾےکفتقاہھتےسااشرہرکےنافراہھتوکااھٹےنیکاممتعنافریلہپفصوکوپرارکےنافرلمرکڑھکےوہےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 965

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي٠ ،سىز ،ابوَکیِ ،اب ٦ابی زائسہ٠ ،سىز ،وبيساهَّلل بٔ ٦بفيہ ،جابز ب١َ ٦زہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِِ ٠ٔ ٦س َىز ٕح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُکیِِٕ َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َٔا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ

َو ِِ ٠ٔ ٦س َىز ٕ َح َّسثَىٔي وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦ا ِِ ٔ ٕٜب ٔف َّيةٔ َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا إٔذَا َظ َِّ ٝي َ٥ا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
اٜس ََل َُ ٣وَِ ٝيَ ٢ِ ُٙو َر ِح َُ ١ة اهَّللٔ َّ
ُٔ ِ٥َ ٝا َّ
اٜس ََل َُ ٣و َِ ٝيَ ٢ِ ُٙو َر ِح َُ ١ة اهَّللٔ َوأَ َش َار ب ٔ َي ٔسظ ٔإلٔ َی ا َِ ٜحاَ ٔ ٤بي ِ ٔن َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َ
وَ ََّ ٢ٝو ََل ٣تُو ٔ٠ئ َ َ
اب َخ ِي ُٕ ٞش ِٕ ١س إٔ١َ َّ ٤ا یَِٙف ٔی أَ َح َس ُ٘ ِ ٢أَ َِ ٧ي َؽ َي َی َس ُظ َول َی َِد ٔ ٔذظ ٔث ُ َّ ٢ي َُس َِّ ٢ُ ٝول َی أَخٔيطٔ
ُو ٧بٔأیِسٔیَ٘ ٢ِ ُٙأَ َّ ٤ضا أَذُِ َ ٤
َ َ َ َ

ََ ٦ِ ٠ول َی َیٔ١ئ٥طٔ َو ٔش َ١أٜطٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،رعسم ،اوبرکبی ،انب ایب زادئہ ،رعسم ،دیبع اہلل نب ہیطبق ،اجرب نب  ہرہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل
َ ل َش َ عَل َ ْبُک
ل َش َ عَل َ ْبُک
ج
ج
َ
ْ
ْ
ّللّ ےتہک افر اےنپ اہوھتں ےس
ّللّ افر ا ّ ل ُؾ م َف َر ْمَ ُة ا ِ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ادا رکےت ےھت مہ ا ّ ل ُؾ م َف َر ْمَ ُة ا ِ
دفونںرطػااشرہرکےتےھتوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایمتاےنپاہوھتںےساسرطحااشرہرکےتوہاسیج
ہک رسشک وھگڑے یک دؾ مت ںیم ےس رہ ا ک ےک  ےئ اکیف ےہ ہک فہ اینپ راؿ رپ اہھت رےھک رھپ اےنپ اھبیئ رپ اےنپ داںیئ رطػ افر
ابںیئرطػالسؾرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،رعسم،اوبرکبی،انبایبزادئہ،رعسم،دیبعاہللنبہیطبق،اجربنب ہرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اببامنزںیموکسؿاکمکحافرالسؾےکفتقاہھتےسااشرہرکےنافراہھتوکااھٹےنیکاممتعنافریلہپفصوکوپرارکےنافرلمرکڑھکےوہےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 966

راوی ٔ :اَ ٢ب ٦زَکیا ،وبيساهَّلل ب٠ ٦وسي ،اَسائي ،ٞوبيساهَّلل ،جابز ب١َ ٦زہ

َسائ ٔي ََ ٞو َِ ٦فُ َ ا ٕ
ت َي ِىىٔي ا َِٕ ٜزَّ َاز َو ُِ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو َِ ٦جابٔز ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ا َِٕ ٜا َٔ ُ ٢بِ َُ ٦ز َ ٔ
َکیَّا َِ َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦
وسي َو ِ ٦إ ٔ ِ َ
اٜس ََل َُ ٣وَِ ٝيَّ ٢ِ ُٙ
بِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٥َّ َُِٙ ٢َ ٝا إٔذَا ََ َّ٥َ ١ِ ٝا ُٔ ِ٥َ ٝا بٔأَیِسٔی َ٥ا َّ
اٜس ََل ُ٣
َ
َوَٝي٥َ َِ ٢ُٙمَ ز إ ٔ َِ ٜي َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ ظلَّی اهَّللُ َوَٝيطٔ وَ ََّٕ َِ ٢ٝا٠َ ٟا َشأُِ ٢ُُٙ ٤ت ٔصيُْ َ َ
اب َخ ِي ُٕ ٞش ِٕ ١س إٔذَا
ِ َ َ َ َ
َ
و ٧بٔأیِسٔیَ٘ ٢ِ ُٙأَ َّ ٤ضا أَذُِ َ ٤
ِ
ِ ِ َ
ََ َّ ٢َ ٝأَ َح ُس ُ٘ َِِ َِٝ ٢ي َِ ٝتّ ِٔت إلٔ َی َظاح ٔبٔطٔ َو َِل یُو ِٔ ٠ئ ب ٔ َي ٔسظ ٔ

اقمس نب زرکای ،دیبع اہلل نب ومیس ،ارسالیئ ،دیبع اہلل ،اجرب نب  ہرہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
عل َ ُک
عل َ ُک
ےکاسھت امنز ادا یک سپ بج مہ السؾ ریھپےت وت مہ اےنپ اہوھتں ایسل َّش َل ُؾ َ ْب ْم ال َّش َل ُؾ َ ْب ْم ےتہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےن
امہرےرطػداھکیوترفامایاہمتراایکاحؽےہہکمتاےنپاہوھتںےکاسھتااشرہرکےتوہاسیجہکرسشکوھگڑفںیکدؾبجمتںیم

ےسوکیئالسؾریھپےوتاچےئہہکاےنپاسیھتیکرطػااشرہہنرکےہکلباسیکرطػوتمہجوہ۔
رافی  :اقمسنبزرکای،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،دیبعاہلل،اجربنب ہرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وفصؿوکدیساھرکےنافریلہپفصیکتلیضفافریلہپفصرپتقبسرکےنافرتلیضففاولں...
ابب  :امنزاکایبؿ
وفصؿوکدیساھرکےنافریلہپفصیکتلیضفافریلہپفصرپتقبسرکےنافرتلیضففاولںوکدقمؾافراؿاکاامؾےکرقبیوہےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 967

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب ٦ازریس ،ابو٠ىاویہ ،و٘يي ،او١ض ،و١ارہ ب ٦و١يْت١يِم ،اب٠ ٦ى١ز ،ابو٠سىوز

ِم
ٔیس َوأَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو َو٘ٔي ْي َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ُِ ٦و ََ ١ار َة بِ ُٔ ٦و َ١يِْ ٕاٜت َّ ِي ٔ ِّ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
اَ َت ُووا َو َِل
َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠ى َ١ز ٕ َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠س ُىوز ٕ َٔا َ ٟک َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی َِ ١سحُ َ٥َ ٠ا٘ٔب َ َ٥ا فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َو َي ُٕو ُِ ٟ

یَ ٦یُٝوُ َ ٤ض َِٔ ٢ا َ ٟأَبُو َِ ٠س ُىوز ٕ
یَ ٦یُٝوُ َ ٤ض ِ ٢ث ُ ََّّ ٢أ ٜذ َ
ْ ُُٔٝوبَُ ٔ ٜ ٢ِ ُٙئٝىٔي ٔ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠أُوُٜو الِ َ ِح ََلَ ٔ ٣واَ ٥ُّ ٜهی ث ُ ََّّ ٢أ ٜذ َ
َت ِد َتُّ ٔ ٝوا َِ َت ِد َتَ ٔ ٝ
َِأَْمُتْن ا َِ ٜي ِو َ ٣أَ َش ُّس ا ِخت ََٔلِّا
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ادرسی ،اوباعمف ہ،فعیک ،اشمع ،امعرہ نب ریمعیمیمت ،انبرمعم ،اوبوعسمد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملس امہرےدنکوھںرپامنزےکفتقاہھتریھپےتافررفامےترباربوہاجؤافرلےگےھچیپہن وہفرہناہمترے
دولںںیموھپٹڑپاجےئیگافراچےئہہکمتںیمےسوجا یدنمافرادھجمار وہںفہرقبیوہںرھپوجاؿےکرقبیوہںرھپوج اؿ
ےکرقبیوہںرضحتاوبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایلجوتولوگںںیمتخساالتخػوہایگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،اوباعمف ہ،فعیک،اشمع،امعرہنبریمعیمیمت،انبرمعم،اوبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وفصؿوکدیساھرکےنافریلہپفصیکتلیضفافریلہپفصرپتقبسرکےنافرتلیضففاولںوکدقمؾافراؿاکاامؾےکرقبیوہےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 968

ويسي اب ٦یو٤س ،اب ٦ابی و١ز ،اب ٦ويي٥ہ
راوی  :اَحٖ ،جزیز ،اب ٦خَّشٰ ،٣

َّش ٕ ٣أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي َي ِىىٔي ابِ َ ٦یُوَُ ٤س َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَب ٔی وُ ََ ١ز
َح َّسثَ َ٥اظ إ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦خ ِ َ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ
ااحسؼ،رجری،انبرشخؾٰ،یسیعانبویسن،انبایبرمع،انبہنییعےسیھبایسرطحدحثیرمفیےہ۔
رافی  :اقحس،رجری،انبرشخؾٰ،یسیعانبویسن،انبایبرمع،انبہنییع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وفصؿوکدیساھرکےنافریلہپفصیکتلیضفافریلہپفصرپتقبسرکےنافرتلیضففاولںوکدقمؾافراؿاکاامؾےکرقبیوہےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 969

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ حارثی ،ظاٜح ب ٦حات ٢ب ٦ورزا ،٧یزیس ب ٦زریي ،خاٜس ابی ٠ىَّش ،ابزاہي ،٢و١ٕٝہ ،حَّضت وبساهَّلل
ب٠ ٦سىوز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

أَ ٧اِلَ َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َح َّسثَىٔي َخاْ ٔ ٜس ا َِ ٜح َّذا ُِ َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َو َظاُ ٔ ٜح بِ َُ ٦حات ٔٔ ٢بِ َٔ ٦و ِر َز َ
َِ ٠ى ََّشٕ َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ ٜ ٢َ ٝئٝىٔي ٔ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠أُوُٜو

ی ٦یَُٝوُ َ ٤ض ِ ٢ث َ ََلثّا َوإٔیَّا ُ٘ َِ ٢و َص ِيصَ ا ٔ
ت الِ َ َِ َوا ٔٗ
الِ َ ِح ََلَ ٔ ٣واَ ٥ُّ ٜهی ث ُ ََّّ ٢أ ٜذ َ
ییحی نب  ،بی احریث ،اصحل نب احمت نب فرداؿ ،سیدی نب زرعی ،اخدل ایب رشعم ،اربامیہ ،ہمقلع ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت ںیم ےس وج لقع فوعشر فاےل ولگ وہں فہ ریمے
رقبیوہںرھپوجاؿےس ےلوہےئوہںنیترمہبترفامایزینرفامایمتابزاریکوغلابوتںےسوچب۔
رافی  :ییحی نب  ،بی احریث ،اصحل نب احمت نب فرداؿ ،سیدی نب زرعی ،اخدل ایب رشعم ،اربامیہ ،ہمقلع ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وفصؿوکدیساھرکےنافریلہپفصیکتلیضفافریلہپفصرپتقبسرکےنافرتلیضففاولںوکدقمؾافراؿاکاامؾےکرقبیوہےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 970

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،تازہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َٔ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أَٔ َ ٤س
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّّ ََ ٢َ ٝووا ُظ ُّو ََِِ ٢ِ ُٙإ ٔ ََّ ٧ت ِسؤیَ َة اٜعَّ ِّْ َٔ ٦ِ ٠ت َ١أ ٣اٜعَّ ََلة ٔ
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج ،ہبعش،اتقدہ،اسن نب امکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےناراشدرفامای
اینپوفصںوکدرتسرکفویکہکنوفصںوکدیساھرکےنےسامنزیکلیمکتوہیتےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

وفصؿوکدیساھرکےنافریلہپفصیکتلیضفافریلہپفصرپتقبسرکےنافرتلیضففاولںوکدقمؾافراؿاکاامؾےکرقبیوہےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 971

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،وبساٜوارث ،وبساٜىزیز ،اب ٦ظہيِ ا٤س ب٠ ٦اٜک

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوار ٔٔث َو َِ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َوص َُو ابِ ُُ ٦ظ َض ِيِٕ َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦

ِْ لَ ِضزٔی
اٜع ُّ َ
وٓ َِإٔنِّی أَ َرا ُ٘ َِ ٢خَ ٝ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَت ٔ ُّ١وا ُّ

ابیشؿنبرففخ،دبعاولارث،دبعازعلسی،انببیہصاسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
وفصںوکوپرارکفویکہکنںیممتوکاینپھٹیپےھچیپےسداتھکیوہں۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،دبعاولارث،دبعازعلسی،انببیہصاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وفصؿوکدیساھرکےنافریلہپفصیکتلیضفافریلہپفصرپتقبسرکےنافرتلیضففاولںوکدقمؾافراؿاکاامؾےکرقبیوہےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 972

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٟٔ
َّ
َّ
ْ فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َِإ ٔ َّ ٧إ ٔ َٔا ََ ٠ة اٜعَّ ِّْ ُٔ ٦ِ ٠ح ِس ٔ ٦اٜعَّ ََلة ٔ
َک أَ َحاز ٔ َ
ي١وا اٜعَّ َّ
یث َٔ ٥ِ ٠ضا َو َٔا َ ٟأَٔ ٔ ُ
اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنب ہبنم،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس یکااحدثیںیمےس ےہ
ہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایامنزںیمفصوکدرتسروھکویکہکنفصوکدیساھر انھامنزیکوخوصبریتںیمےسےہ۔

رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وفصؿوکدیساھرکےنافریلہپفصیکتلیضفافریلہپفصرپتقبسرکےنافرتلیضففاولںوکدقمؾافراؿاکاامؾےکرقبیوہےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 973

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٥ٌ ،سر ،شىبہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،و١زو ب٠ ٦زہَ ،ا ٢ٜب ٦ابی
جىس ،حَّضت نى١ا ٧ب ٦بصيْ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا ٌُ َِ ٥س ْر َو ُِ ٦ش ِى َب َة ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ا ٧بِ ََ ٦ب ٔصيْ ٕ َٔا َٟ
َج ِى َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ََا ٢َ ٔ ٜبِ َ ٦أَبٔی ا َِ ٜح ِىسٔ ا َِ ٍَ ٜف َّان ٔ َّی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت اِ ٥ُّ ٜى ََ ١
ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُٜ ٟت َُس ُّو َُّ ٧ظ ُّو َِ ٢ِ ُٙأَ ِو َُ ٜي َدا َّ٦َّٜٔاهَّللُ بَي ِ َن ُو ُجوصٔ٢ِ ُٙ

اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہ،اسملنبایبدعج،رضحتامعنؿنب ریشریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ےھت اینپ
وفصںوکدرتسراھکرکففرہناہللاہمترےرہچفںےکدرایمؿوھپٹڈاؽدےاگ۔
رافی  :اوبرکب نبایبہبیش،دنغر،ہبعش،دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہ،اسملنبایبدعج،رضحتامعنؿنب
 ریشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وفصؿوکدیساھرکےنافریلہپفصیکتلیضفافریلہپفصرپتقبسرکےنافرتلیضففاولںوکدقمؾافراؿاکاامؾےکرقبیوہےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 974

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوخيث١ہ١َ ،اک بِ ٦حب ،نى١ا ٧ب ٦بصيْ

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ
ا ٧بِ ََ ٦ب ٔصيْ ٕ َي ُٕوِلُ ک َ َ
ِح ٕب َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت اِ ٥ُّ ٜى ََ ١
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َخ ِي َث ََ ١ة َو ِ١َٔ َ ٦ا ٔک بِ ِٔ َ ٦
َّ َ
َّ
ِخ َد یَ ِو ّ٠ا َِ َٕ َاَ ٣حًَّي
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُسوِّی ُظ ُّو َِ َ٥ا َحًي َ٘أ١َ َّ ٤ا ي َُسوِّی ب ٔ َضا ا َِ ٔ ٕٜس َاح َحًي َرأَی أََّ٤ا َٔ ِس َو َٕ ِ٥َ ٝا َو ُِ ٥ط ث ُ ََّ َ ٢
َفأَی َر ُج َّل بَاز ٔ ّیا َظ ِس ُر ُظ ٔ ٦ِ ٠اٜعَّ ِّْ َِ َٕا َ ٟو َٔبا َز اهَّللٔ َٜت َُس ُّو َُّ ٧ظ ُّو َِ ٢ِ ُٙأَ ِو َُ ٜي َدا َّ٦َّٜٔاهَّللُ بَي ِ َن ُو ُجوصٔ٢ِ ُٙ
کَا َز یُ َٙبُِّْ َ َ
ییحینبییحی،اوبہمثیخ،امسکنب رحب،امعنؿنب ریشےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسامہریوفصںوکاسرطح
دیساھرکےتےھتاسیجہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساؿےکاسھتریتفںوکدیساھرکرےہںیاہیںکتہکبجلپیلصاہللہیلع
فل ہ فملس ےن داھکی ہک مہ ےن لپ ےس اس ابت وک ھجمس ایل ےہ رھپ ا ک دؿ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ڑپاھےن ےک  ےئ
ڑھکے وہےئ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یکببیرد ےنہکفاےل ےھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےن ا ک داہییت لدیم
ےک ہنیس وک فص ےس الکن وہا داھکی وت رفامای اے اہلل ےک دنبف اینپ وفصں وک دیساھ راھکرکف فرہن اہلل اعتیل اہمترے رہچفں ےک درایمؿ
وھپٹڈاؽدےاگ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبہمثیخ،امسکنبرحب،امعنؿنب ریش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وفصؿوکدیساھرکےنافریلہپفصیکتلیضفافریلہپفصرپتقبسرکےنافرتلیضففاولںوکدقمؾافراؿاکاامؾےکرقبیوہےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 975

راوی  :حس ٦ب ٦ربيي ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواحوػٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوووا٤ہ

ػ ح و َح َّسث َ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َح َس ُ ٦بِ ُ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َوأَبُو بَ ِ ٔ

ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ
نسحنبرعیب،اوبرکبنبایبہبیش،اوباوحص،ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،یہیدحثیاسدفرسیدنسےسیھبرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :نسحنبرعیب،اوبرکبنبایبہبیش،اوباوحص،ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وفصؿوکدیساھرکےنافریلہپفصیکتلیضفافریلہپفصرپتقبسرکےنافرتلیضففاولںوکدقمؾافراؿاکاامؾےکرقبیوہےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 976

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،ابوبْک ،ابوظاٜح َ١ا ،٧ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
ِم َِ ٠ول َی أَبٔی بَ ِْکٕ َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َّ
اٜس َّ١ا َٔ ٧و ِ ٦أَبٔی صُ َزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِٕٓ َ َُ ٦
َح َّسث َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
ِ َواٜعَّ ِّْ الِ َ َّو ٔ ٟث ُ ََّ ٢َِ ٜ ٢یح ٔ ُسوا إ ٔ َِّل أَ َِ ٧ي ِس َتض ٔ ُ١وا َوَِ ٝيطٔ َِل َِ َت َض ُ١وا
اس َ٠ا فٔی اَ ٥ِّ ٜسا ٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٜ ٟو َي ِى َ ٢ُ ٝاُ ٥َّ ٜ

اٜع ِبحٔ َلَ َت ِوص َُ١ا َوَِ ٜو َح ِب ّوا
و٠َ ٧ا فٔی اَّ ٜت ِضحٔيْ ٔ َِل َِت ََب ُٕوا إَِٔ ٜيطٔ َوَِ ٜو َي ِىَ ١َُ ٝ
َوَِ ٜو َي ِىَ ١َُ ٝ
و٠َ ٧ا فٔی ا َِ ٜى َت َٔ ١ة َو ُّ

ییحی نب ییحی ،امکل ،اوبرکب ،اوباصحل امس ؿ ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےن
رفامای ارگ ولوگں وک ولعمؾ وہ ہک اذاؿ دےنی افر فص افؽ ںیم امنز ڑپےنھ وک ایک وثاب ےہ افر فہ اؿ وک ارگ ریغب رقہع ادنازی ےک ہن اپ
ںیکس وت رقہع ادنازی رکںی ارگ اؿ وک افؽ فتق امنز ڑپےنھ یک تلیضف اک ہتپ لچ اجےئ وت اس یک رطػ تقبس رکںی افر ارگ اؿ وک
اشعءافررجفیکامنزیکتلیضفاکملعوہاجےئوتفہرضفراجںیئارگہچٹسھگرکیہویکںہنوہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،اوبرکب،اوباصحلامسؿ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وفصؿوکدیساھرکےنافریلہپفصیکتلیضفافریلہپفصرپتقبسرکےنافرتلیضففاولںوکدقمؾافراؿاکاامؾےکرقبیوہےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 977

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،ابواشہِ ،ابی نَّصہ وبسی ،ابوَىيس خسری

َّض َة ا َِ ٜى ِبس ِّٔی َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسرٔ ِّی أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َفو َر َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِش َض ِٔ َو ِ ٦أَبٔی َن ِ َ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
ِ
ِ
َ
َ
وَ ٧حًَّي
ِخ َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝرأَی فٔی أَ ِظ َحابٔطٔ َتأ ُّ ّ
ِخا َِ َٕا َُ َٜ ٟض َِ ٢ت َٕ َّس ُ٠وا َِأ َت ُّ١وا بٔی َو َِ ٜيأ َت َّ ٢بَٔ ٦ِ ٠َ ٢ِ ُٙب ِى َس ُ٘ َِِ ٢ل َیزَا ُِ َٔ ٟو ْ ٣یَ َتأ َّ ُ
ِخص ُِ ٢اهَّللُ
یُ َؤ ِّ َ
ابیشؿ نب رففخ ،اوبابہش ،ایبرصنہ دبعی ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن اےنپ احصہب وک
یلھچپفصںیمداھکیوتاؿےسرفامایلےگڑبوھافرریمیادتقاءرکفاتہکاہمترےدعبفاےلاہمتریادتقاءرکںیوجولگہشیمہےھچیپ
ےتٹہرےتہںیاؿوکاہللاعتیلےھچیپرکداتیےہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،اوبابہش،ایبرصنہدبعی،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وفصؿوکدیساھرکےنافریلہپفصیکتلیضفافریلہپفصرپتقبسرکےنافرتلیضففاولںوکدقمؾافراؿاکاامؾےکرقبیوہےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 978

راوی  :وبساهَّلل ب ٦وبساٜزح٠ ،٦١ح١س ب ٦وبساهَّلل رٔاشي ،بَّش ب٥٠ ٦عور ،جزیز ،ابونَّصہ ،ابوَىيس خسری

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََّ ٦ٔ ١
َّش بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦ا ُِ ٜح َزیِز ٔ ِّی
اٜسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ اَّ ٜز َٔاش ُّٔي َح َّسثَ َ٥ا بٔ ِ ُ

َک ِٔ ٠ث َُ ٝط
َّض َة َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی َٔا ََ ٟرأَی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝو ّ٠ا فٔی َُ ٠ؤ َّ ٔ
ِخ ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ِ ََذ َ َ
َو ِ ٦أَبٔی َن ِ َ
دبعاہللنبدبعارلنمح،دمحمنبدبعاہللراق ی،رشبنبوصنمر،رجری،اوبرصنہ،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنھچکولوگںوکدجسمےکلرخںیمداھکیوتاؿےسیہیرفامایوجافرپذرکوہاےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمح،دمحمنبدبعاہللراق ی،رشبنبوصنمر،رجری،اوبرصنہ،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وفصؿوکدیساھرکےنافریلہپفصیکتلیضفافریلہپفصرپتقبسرکےنافرتلیضففاولںوکدقمؾافراؿاکاامؾےکرقبیوہےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 979

راوی  :ابزاہ ٢ب ٦زی٥ار٠ ،ح١س بِ ٦حب واَفی ،و١زو ب ٦ہصي ،٢ابؤف ،٦شىبۂ ،تازہ ،خَلس ،ابوراِي ،حَّضت
ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب ا َِ ٜوا َٔ ٔف ُّی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜض ِي َث ٔ ٢أَبُو َٔ َف َٕ ٦ح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ َٔ ٦تا َز َة
َح َّسثَ َ٥ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ ُ ٦زٔی َ٥ارٕ َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِ َ ٦

و٠َ ٧ا فٔی اٜعَّ ِّْ ا َِّ َٕ ١ُ ٜسٔ ٣
َو ِ ٦خ ََٔل ٕ
و ٧أَ ِو َي ِىَ ١َُ ٝ
س َو ِ ٦أَبٔی َراِ ٔ ٕي َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٜ ٟو َت ِىَ ١َُ ٝ
ِح ٕب اٜعَّ ِّْ الِ َ َّو ٔ٠َ ٟا کَاِ َ ٤ت إ ٔ َِّل ُ ِْق َو ّة
َٜکَاِ َ ٤ت ُ ِْق َو ّة و َٔا َ ٟابِ ُِ َ ٦
اربامہنبدانیر،دمحمنبرحبفا یط،رمعفنبمیشہ،اوبنطق،ہبعش،اتقدہ،الخس،اوبراعف ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگ مت  ہ اجےتن ہک یلہپ فص ںیم ایک ارج ےہ وت اس ےک  ےئ رقہع ادنازی

وہیت۔
رافی  :اربامہنبدانیر،دمحمنبرحبفا یط،رمعفنبمیشہ،اوبنطق،ہبعش،اتقدہ،الخس،اوبراعف،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنع

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

ابب  :امنزاکایبؿ
وفصؿوکدیساھرکےنافریلہپفصیکتلیضفافریلہپفصرپتقبسرکےنافرتلیضففاولںوکدقمؾافراؿاکاامؾےکرقبیوہےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 980

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیز َہي ،ٞابوہزیزہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝخيُِْ
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
آِخصَا َو َخيُِْ ُظ ُّ ٔ
ُظ ُّ ٔ
َش َصا أَ َّوَ ُٜضا
وٓ اَ ٥ِّ ٜسا ٔ
آِخصَا َو َ ُّ
وٓ اِّ ٜز َجا ٔ ٟأَ َّوَ ُٜضا َو َ ُّ
ِ ُٔ
َش َصا ٔ ُ
زریہنبرحب،رجریلیہس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایرمدفںیکرتہبنیفصیلہپافر
بسےسربیلرخیےہافروعروتںیکبسےسالضففصلرخیےہافربسےسربییلہپےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجریلیہس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وفصؿوکدیساھرکےنافریلہپفصیکتلیضفافریلہپفصرپتقبسرکےنافرتلیضففاولںوکدقمؾافراؿاکاامؾےکرقبیوہےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 981

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،وبساٜىزیز ،حَّضت َہي ٞرِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َي ِىىٔي َّ
اٜس َرا َو ِرز ٔ َّی َو َِ َُ ٦ض ِي ٕ ٞب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسی ،رضحت لیہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےس یہی

دحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسی،رضحتلیہسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںےکےھچیپامنزادارکےنفایلوعروتںےک ےئمکحےکایبؿںیمہکفہرمدفںےسپ...
ابب  :امنزاکایبؿ
رمدفںےکےھچیپامنزادارکےنفایلوعروتںےک ےئمکحےکایبؿںیمہکفہرمدفںےسےلہپدجسہےسرسہنااھٹںیئ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 982

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘ييَّ ،يا ٧ابی حازَ ،٣ہ ٞبَ ٦ىس

اَ ٧و ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِِ ََ ٦ض ٔ ٞبِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َٔا َِ َٕ َٜ ٟس َرأَیِ ُت اِّ ٜز َجا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِِ َُّ ٦ي َ
َوأٔسٔی أ ُ ُز ٔرص ِٔ ٢فٔی أَ ِو َ٥أٔض ٔ ِِ ٠ٔ ٢ث َِّ ٞ
َّش
اٜعب ِ َيا ٔ ٦ِ ٠ٔ ٧ؼ ٔ
ٔيٖ الِ ُ ُز ٔر َخَ ٝ
ِْ أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََٔ ٟائ ٔ َْ ٞیا َِ ٠ى َ َ

ِ َِل َت ِزِ َِى َُ ٦رُ َََُ َّ٦ُٙحًَّي یَ ِز َِ َي اِّ ٜز َجا ُٟ
اَ ٥ِّ ٜسا ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿایباحزؾ،لہسنبدعسےسرفاتیےہہکںیمےنولوگںوکداھکیہکفہیگنتیکفہجےساےنپتہنبیڈ
وچبں یک رطح اےنپ ولگں ںیم ابدنھ رک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ امنز ادا رکےت ےھت وت یسک ےنہک فاےل ےن اہک اے
وعروتںیکامجتعمتاےنپرسفںوکتمااھٹؤاہیںکتہکرمداےنپ رسہنااھٹںیل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿایباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںےک ےئدجسمیکرطػانلکنہکبجہنتفاکوخػہنوہافرفہوخوبشاگلرکہنکن...

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںےک ےئدجسمیکرطػانلکنہکبجہنتفاکوخػہنوہافرفہوخوبشاگلرکہنںیلکن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 983

راوی  :و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،اب ٦ويي٥ہ ،زہيَّْ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزی

ِح ٕب َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و َي ِي ََ ٥ة َٔا َُ ٟز َصي ِ ْْ َح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َََ ٔ١ي
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ََا١ّ ٔ ٜا یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أَبٔيطٔ یَ ِب َُ ُٝبٔطٔ أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا ا َِ َتأِذَِ َ ٤ت أَ َح َس ُ٘ ِ ٢ا َِ ٠زأَتُ ُط إلٔ َی ا ِِ ١َ ٜسحٔسٔ ِ َََل یَ ِِ ٥َ ١ى َضا
رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،انب ہنییع ،زریہ ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای
بجمتںیمےسیسکیکوعرتاسےسدجسمںیماجےنیکااجزتامےگنوتفہاسوکہنرفےک۔
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،انبہنییع،زریہ،ایفسؿنبہنییع،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںےک ےئدجسمیکرطػانلکنہکبجہنتفاکوخػہنوہافرفہوخوبشاگلرکہنںیلکن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 984

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابَ ،ا ٢ٜب ٦وبساهَّلل ب ٦و١ز

اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ََا ٢ُ ٔ ٜبِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ أَ ََّ ٧و ِب َس اهَّللٔ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
بِ َ ٦وُ ََ ١ز َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُِ ٟل َت ُِ ٥َ ١ىوا ن َٔسائَ ٢ِ ُٙا َِ ١َ ٜسا ٔج َس إٔذَا ا َِ َتأِذَ ٢ِ َُّٙ٤إَِٔ ٜي َضا َٔا ََٕ َِ ٟا َٟ
ب ٔ ََل ُ ٟبِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َواهَّللٔ َُ ٥َ ١ِ ٥َ ٜى ُضَٔ َّ٦ا ََِ ٟأَٔ َِب ََ ٞوَِ ٝيطٔ َو ِب ُس اهَّللٔ ِ ََس َّب ُط ََ ًّبا ََ ِّيئّا َ٠ا ََِ ٔ١ى ُت ُط ََ َّب ُط ِٔ ٠ث َُ ٝط َٔ ُّق َو َٔا َ ٟأ ُ ِخبُْٔ َک

َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َت ُٕو َُ ٟواهَّللٔ َُ ٥َ ١ِ ٥َ ٜى ُضَّ٦
رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب ،اسملنبدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
مت اینپ وعروتں وک اسمدج ےس ہن رفوک بج فہ مت ےس اس یک ااجزت بلط رکںی البؽ نب دبعاہلل ےن رعض ایک اہلل یک مسق مہ اؿ وک
رضفر عنم رکںی ےگ سج رپ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ رپ اس دقر تخس انرایگض اک ااہظر ایک ہک اانت یسک رپ انراض ہن
وہےئےھتافررفامایںیمھجتوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےکرفامؿیک ربداتیوہںافروتاتہکےہہکمہاؿوکرضفرعنمرکںی
ےگ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںےک ےئدجسمیکرطػانلکنہکبجہنتفاکوخػہنوہافرفہوخوبشاگلرکہنںیلکن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 985

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،اب ٦ازریس ،وبيساهَّلل٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

ٔیس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َوابِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل َت ُِ ٥َ ١ىوا إ ٔ َ٠ا َِ اهَّللٔ ََ ٠سا ٔج َس اهَّللٔ

دمحم نب دبعاہلل نبریمن ،انب ادرسی ،دیبع اہلل ،انعف ،انب رمع ےس راتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہفملس ےن رفامای مت اہللیک
ابدنویںوکدجسمفںےسہنرفوک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،انبادرسی،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںےک ےئدجسمیکرطػانلکنہکبجہنتفاکوخػہنوہافرفہوخوبشاگلرکہنںیلکن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 986

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،ح٥مٝہَ ،ا ،٢ٜحَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َح ِ٥مَ َُ ٝة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ََا١ّ ٔ ٜا َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت ابِ َ ٦وُ ََ ١ز َي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
اَ َتأ ِ َذ ٢ِ َُٙ٤ن َٔسا ُُ ُ٘ ِ ٢إلٔ َی ا َِ ١َ ٜسا ٔج ٔس َِأ ِ َذُ ٤وا َُ ٜضَّ٦
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإٔذَا ِ
انبریمن،ہلظنح،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسانسبج
متےساہمتریوعرںیتدجسمفںیکرطػاجےنیکااجزتبلطرکںیوتاؿوکااجزتدےدف۔
رافی  :انبریمن،ہلظنح،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںےک ےئدجسمیکرطػانلکنہکبجہنتفاکوخػہنوہافرفہوخوبشاگلرکہنںیلکن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 987

راوی  :ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض٠ ،حاہس ،اب ٦و١ز

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٠ُ ٦حاصٔ ٕس َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
ْخو ٔد إلٔ َی ا َِ ١َ ٜسا ٔج ٔس ب ٔ َّ
ْخ ِج ََ َِ ٦ي َّتد ٔ ِذَ٤طُ َزٌ ََّل
اِ ٜٝي َٕٔ َِ ٞا َ ٟابِ َْ ٔ ٜ ٦ى ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َِل َ َ ٤سوُ ُض َّ٦یَ ِ ُ
َِل َت ُِ ٥َ ١ىوا اَ ٥ِّ ٜسا َِ ٔ ٦ِ ٠ا ُِ ُ ٜ
َٔا ََِ ٟزَبَ َز ُظ ابِ ُُ ٦و ََ ١ز َو َٔا َ ٟأَُٔو َُٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َت ُٕو َُِ ٟل َ َ ٤س ُو ُضَّ٦

اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،اجمید ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت وعروتں وک رات ےک
فتقاسمدجیکرطػےنلکنےسہنرفوکوتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےکےٹیبےنرعضایکہکمہوتاؿوکںیہناجےندںیےگاتہکفہ
اسوکدوھہکفرفبیاکذرہعیہنانبںیلانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےناےنپےٹیبوکوخبڈااٹنافررفامایہکںیموتروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملساکوقؽلقنرکاتوہںافروتاتہکےہمہاؿوکااجزتںیہندںیےگ۔
رافی  :اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اجمید،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںےک ےئدجسمیکرطػانلکنہکبجہنتفاکوخػہنوہافرفہوخوبشاگلرکہنںیلکن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 988

راوی  :ولی ب ٦خَّش ،٣ويسي ،او١ض

َّشٕ ٣أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط
َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ َُ ٦خ ِ َ
یلعنبرشخؾ،یسیع،اشمع،ایسدحثییکدفرسیدنسایبؿیکےہ۔
رافی  :یلعنبرشخؾ،یسیع،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںےک ےئدجسمیکرطػانلکنہکبجہنتفاکوخػہنوہافرفہوخوبشاگلرکہنںیلکن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 989

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢اب ٦راِي ،شبابہ ،و١زو٠ ،حاہس ،اب ٦و١ز

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢وابِ َُ ٦راِ ٕٔي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َش َبابَ ُة َح َّسثَىٔي َو ِر َٔا ُِ َو َِ ٦و ِ١ز ٕو َو َِ ٠ُ ٦حاصٔ ٕس َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا ََٔ ٟا َٟ
ِ ب ٔ َّ
اِ ٜٝي ٔ ٞإلٔ َی ا َِ ١َ ٜسا ٔجسٔ َِ َٕا َ ٟابِ ُْ َٜ ٦ط ُي َٕا ُُ َٜ ٟط َوأ ٔ ْس إٔذ َِ ٧یَ َّتد ٔ ِذُ َ ٤ط َزٌ ََّل
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝائ ِ َذُ ٤وا َ ٥ِّ ٜٝٔسا ٔ

ک َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َت ُٕو ُِ ٟلَ
ََّض َب فٔی َظ ِسرٔظ ٔ َو َٔا َ ٟأ ُ َح ِّسث ُ َ
َٔا ََ َ ِ ٟ

دمحمنباحمت،انب راعف،ابشہب،رمعف،اجمید،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوعروتںوکرات ےک
فتق اسمدج یک رطػ اجےن یک ااجزت دے دف وت اؿ ےک ےٹیب پ  وک فادق اہک اجات ےہ ےن رعض ایک فہ بج فاہں اجےن وک دوھہک ف
رفبیاکذرہعیانبںیئوتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنعےناسےکہنیسرپرضبامریافررفامایںیمےھجتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
یکدحثیایبؿرکاتوہںافروتاتہکےہںیہن۔
رافی  :دمحمنباحمت،انبراعف،ابشہب،رمعف،اجمید،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںےک ےئدجسمیکرطػانلکنہکبجہنتفاکوخػہنوہافرفہوخوبشاگلرکہنںیلکن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 990

راوی  :ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،وبساهَّلل ب ٦یزیس ٕ٠بْیَ ،ىيس ،اب ٦ابی ایوب٘ ،ىِ ب ٦و١ٕٝہ ،حَّضت بَل ٟب ٦وبساهَّلل رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َح َّسثَ َ٥ا َ٘ ِى ُِ بِ َُ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة
ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦یز ٔ َ
ُق ُِ َح َّسثَ َ٥ا ََى ْ
یس ا ِٔ ِ ١ُ ٜ
َح َّسثَ َ٥ا َص ُ
ٔيس َي ِىىٔي ابِ َ ٦أَبٔی أَ ُّی َ

َو ِ ٦ب ٔ ََل ٔ ٟبِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٢َ ٝلَ َت ُِ ٥َ ١ىوا اَ ٥ِّ ٜسا َِ حُمُولَ ُض٦ِ ٠ٔ َّ٦
اَ َتأِذَُ ٤و ُ٘ َِٕ َِ ٢ا َ ٟب ٔ ََل َْ ٟواهَّللٔ َُ ٥َ ١ِ ٥َ ٜى ُضَٕ َِ َّ٦ا َُ َٜ ٟط َو ِب ُس اهَّللٔ أَُٔو َُٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ا َِ ١َ ٜسا ٔج ٔس إٔذَا ِ

َو َت ُٕو ُ ٟأََ ِ ٤ت َُ ٥َ ١ِ ٥َ ٜى ُضَّ٦
اہرفؿ نب دبع اہلل ،دبعاہلل نب سیدی ربقمی ،دیعس ،انب ایب اویب  ،بع نب ہمقلع ،رضحت البؽ نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ
فادل ےس رفاتی رکےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج وعرںیت مت ےس ااجزت امںیگن وت اؿ وک اسمدج ےک
وثاباحلصرکےنےسعنمہنرکفوتالبؽےنرعضایکاہللیکمسقمہوتاؿوکعنمرکںیےگوتاسرپدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےن
رفامایںیماتہکوہںہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایافروتاتہکےہہکمہعنمرکںیےگ۔
رافی  :اہرفؿ نب دبعاہلل ،دبعاہلل نب سیدی ربقمی ،دیعس ،انب ایب اویب  ،بع نب ہمقلع ،رضحت البؽ نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںےک ےئدجسمیکرطػانلکنہکبجہنتفاکوخػہنوہافرفہوخوبشاگلرکہنںیلکن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 991

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِْ٠ ،خ٠ہ ،بَس بَ ٦ىيس ،زیِ٥

َس بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس أَ ََّ ٧زیِ ََّ َِ ٥
اٜث َٕ ّٔ َّي َة کَاِ َ ٤ت
ْخ َُ ٠ة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦بُ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا صَ ُ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی ََ ِ ٠
ک َّ
اِ ٜٝي ََ ٝة
تُ َح ِّس ُث َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟإٔذَا َشض ٔ َس ِت إ ٔ ِح َسا ُ٘ َّ٦ا ِٔ ٜىصَ ا َِ ِ َََل َت َفي َِِّ ت ٔ َِ ٝ
اہرفؿ نبدیعسایلی ،انب فبہ،رخمہم ،رسب نبدیعس ،زبنی ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای بجمت
ںیمےسوکیئوعرتاشعءیکامنزںیماحرضوہوتاسراتوخوبشہناگلےئ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رخمہم،رسبنبدیعس،زبنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںےک ےئدجسمیکرطػانلکنہکبجہنتفاکوخػہنوہافرفہوخوبشاگلرکہنںیلکن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 992

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،یحٌي بَ ٦ىيسٔ ،فا٠ ،٧ح١س ب ٦وحَل ،٧بٙيْ ب ٦وبساهَّلل ب ٦اشخ ،بَس بَ ٦ىيس ،زی،ِ٥
حَّضت وبساهَّلل ب٠ ٦سىوز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ا َِّ َٕ ٜفا َُ ٧و َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦و ِح ََل ََ ٧ح َّسثَىٔي بَُٙيُِْ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َس بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو َِ ٦زیِ َ َِ ٥ا َِ ٠زأَة ٔ َو ِبسٔ اهَّللٔ َٔاَِ ٜت َٔا َ٥َ َٜ ٟا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َشض ٔ َس ِت
الِ َ َش ِّخ َو ِ ٦بُ ِ ٔ

إ ٔ ِح َسا ُ٘ َّ٦ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس ِ َََل َت ََّ ١س ـٔي ّبا

اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبدیعس،اطقؿ،دمحمنبالجعؿ،ریکبنبدبعاہللنباجش،رسبنبدیعس،زبنی،رضحتدبعاہللنبوعسمدریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج دبعاہلل ریض اہللاعتٰیلہنع ےن اہکہک ںیمہ روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایبجمتںیمےسوکیئوعرتدجسماجےئوتوخوبشہناگلےئ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،ییحی نب دیعس ،اطقؿ ،دمحم نب الجعؿ ،ریکب نب دبعاہلل نب اجش ،رسب نب دیعس ،زبنی ،رضحت دبعاہلل نب
وعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںےک ےئدجسمیکرطػانلکنہکبجہنتفاکوخػہنوہافرفہوخوبشاگلرکہنںیلکن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 993

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،اَ ٰحٖ ب ٦ابز اہي ،٢وبساهَّلل ب٠ ٦ح١س ب ٦وبساهَّلل ب ٦ابوَفوة ،یزیس ب ٦خعيّة ،بَس بَ ٦ىيس،

ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یس بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟیَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َ َِف َو َة َو ِ ٦یَز ٔ َ
ُورا ِ َََل
ُخ َع ِي َّ َة َو ِ ٦بُ ِ ٔ
َس بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ُّی َ١ا ا َِ ٠زأَة ٕ أَ َظابَ ِت بَد ّ

ِخ َة
َت ِص َض ِس ََ ٠ى َ٥ا ا ِٔ ٜىصَ ا َِ ِاْل ٔ َ

ییحینبٰییحی،ااحسؼنباربامیہ،دبعاہللنبدمحمنبدبعاہللنباوبرففة،سیدینبلصیفة،رسبنبدیعس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج وکیئ وعرت وخوبشیک دوھین ےل وت فہ امہرے اسھت امنز اشعء ںیم
یر کہنوہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اقٰحسنباربامیہ،دبعاہللنبدمحمنبدبعاہللنباوبرففة،سیدینبلصیفة،رسبنبدیعس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںےک ےئدجسمیکرطػانلکنہکبجہنتفاکوخػہنوہافرفہوخوبشاگلرکہنںیلکن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 994

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦س١ٝہ بٔ ٦ىََٝ ،ِ٥مي ٧ب ٦بَل ،ٟیحٌي ،ابَ ٦ىيس ،و١زہ ب٥ت وبساٜزحَ ،٦١يسہ وائصہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہا زوجہ ٤يي َکی ٢ظلی اهَّلل وٝيہ وآٜہ وَ٢ٝ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٠َ ٦سَ ١ََ ٝة بِ ِٔ َٔ ٦ى ََ ِٕ٥ح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي َُ ٧ي ِىىٔي ابِ َ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟو َِ ٦ی ِحٌَي َوص َُو ابِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َِ ٦و َِ ١ز َة ب ٔ ِ٥تٔ َو ِبسٔ
اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أََ َّ ٤ضا َََ ٔ١ى ِت َوائٔصَ َة َز ِو َد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝت ُٕو َُِ ٜ ٟو أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝرأَی َ٠ا
َسائ ٔي َِ ٔ ٥٠ُ ٞى َ٦
َسائ ٔي ََٔ ٞا َُِ ُٕٝ َِ ٟت َ ٔ ٜى َِ ١ز َة أَن َٔسا ُِ بَىٔي إ ٔ ِ َ
أَ ِح َس َث اَ ٥ِّ ٜسا ُِ َ ٥َ ١ََ ٜى ُض َّ٦ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس َ٘ َ١ا َُ ٔ ٥٠ى ِت ن َٔسا ُِ بَىٔي إ ٔ ِ َ

ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس َٔاَِ ٜت َن َى ِ٢
دبع اہلل نب ،ہملس نب بنعق ،امیلسؿ نب البؽ ،ییحی ،انب دیعس ،رمعہ تنب دبعارلنمح ،دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن رکمی
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفاتی ےہ ہک ارگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وعروتں ےک اس انبؤ اھگنسر وک دھکی ےتیل وت اؿ وک
دجسمفں ےس عنم رفام دےتی اسیج ہک ینب رسالیئ یک وعروتں وک عنم رکدای ایگ رافی ےتہک ںی ہک ںیم ےن رعض ایک ایک ینب ارسالیئ یک
وعروتںوکدجسماجےنےسعنمرکدایایگاھتوتدیسہریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایاہں!
رافی  :دبعاہللنب،ہملسنببنعق،امیلسؿنبالبؽ،ییحی،انبدیعس،رمعہتنبدبعارلنمح،دیسہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعزفہجیبن
رکمییلصاہللہیلعفل ہفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وعروتںےک ےئدجسمیکرطػانلکنہکبجہنتفاکوخػہنوہافرفہوخوبشاگلرکہنںیلکن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 995

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜوہاب ثّقی ،و١زو ٤أسَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوخاٜس ،اح١ز اَحاٗ ب٦
ويسي ب ٦یو٤س
ابزاہيٰ ،٢

اب َي ِىىٔي َّ
اٜث َٕف ٔ َّی َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜو َّص ٔ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َخإ ٔ ٜس الِ َ ِح َ١زُ َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ٦
َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
یُوَُ ٤س ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦ی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط

ث
ت
دمحم نب ینثم ،دبعاولاہب فقی ،رمعف اندق ،ایفسؿ نب ہنییع ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباخدل ،ارمح ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،ایس

دحثیوکاسدنسےکاسھتیھبرفاتیایکایگےہ۔

ث
ت
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہب فقی،رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدل،ارمحااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہجیامنزفںںیمبجوخػوہوترقاتدرایمینلفازےسرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
رہجیامنزفںںیمبجوخػوہوترقاتدرایمینلفازےسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 996

راوی  :ابوجىَف٠ ،ح١س ب ٦ظباح ،و١زو ٤أس ،ہصي ،٢اب ٦ظباح ،ہصي ،٢ابوبَّشَ ،ىيس ب ٦جيبْ ،اب ٦وباس رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َّش َو ِ٦
َف َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦اٜعَّ بَّا ٔح َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦صُصَ ِي َٕٔ ٢ا َ ٟابِ ُ ٦اٜعَّ بَّا ٔح َح َّسثَ َ٥ا صُصَ ِي ْ ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َج ِى َ ٕ
س فٔی َٔ ِؤٜطٔ َوزَّ َو َج ََّ ٞو َِل َت ِح َض ِز بٔ َع ََلت َٔک َو َِل تُ َداِ ِٔت ب ٔ َضا َٔا ََ ٤ ٟزََِ ٜت َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ََىٔي ٔس بِ ُٔ ٦ج َبيِْ ٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َّ َ
آَ ٧و َ٦ِ ٠
ک ا ِٔ ِ ١ُ ٜ
ُقآ َِٔ ٧إٔذَا َََ ٔ١ي ذََ ٔ ٜ
ُق َ
َّش ُ٘ َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠ُ ٢َ ٝت َوا ٕر ب ٔ ََ َّٙ ١ة َِک َ َ
وُّ ََ ٧بوا ا ِِ ُ ٜ
ا ٧إٔذَا َظلی بٔأ ِظ َحابٔطٔ َر َِ َي َظ ِو َت ُط بٔا ِِ ُ ٜ
ک َوِلَ
أَِ٤زَ َُ ٜط َو ََ ٦ِ ٠جا َِ بٔطٔ َِ َٕا َ ٟاهَّللُ َت َىال َی ٥َ ٔ ٜب ٔ ِّيطٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوِلَ َت ِح َضزِ بٔ َع ََلت َٔک ِ ََي ِس ََ ١ي ا ِٔ ِ ١ُ ٜ
ْقائ َ َت َ
َّش ُ٘ َ
وَ ٔ ٧
ک ََب ٔ ّيَل َي ُٕو ُ ٟبَي ِ َن ا َِ ٜح ِضز ٔ َوا َِ ١ُ ٜدا َِ َتةٔ
ک ا َِ ٜح ِض َز َوابِ َت َٔ بَي ِ َن ذََ ٔ ٜ
آَ ٧و َِل َت ِح َض ِز ذََ ٔ ٜ
تُ َداِ ِٔت ب ٔ َضا َو ِ ٦أَ ِظ َحاب ٔ َ
ُق َ
ک أَ َِِ ٔ١ى ُض ِ ٢ا ِِ ُ ٜ

اوبرفعج،دمحمنبابصح،رمعفاندق،میشہ،انبابصح،میشہ،اوبرشب،دیعسنب ی ی
جد،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےساہللابترکفاعتیلاک
َتج ی
ي ِْ
ف ِ ی َي)یکریسفتںیمرفاتیےہہکبج ہلتیانزؽوہیئوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسہکمںیم
وقؽ( َف َل ْ َھ ْ در ِتی َض َل َِ
ن َف َل ُ َ
پھچ رک اےنپ احص ہب وک امنز ڑپاھےت ےھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دنلب لفاز ےس رقات رقلؿ رفامےت ےھت بج رشمنیک
رقلؿ ےتنوتفہرقلؿافراسےکانزؽرکےنفاےلافراسےکالےنفاےلوکرباےتہکوتاہللزعفلجےناےنپیبنیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ےس رفامای اس دقر دنلب لفاز ےس ہن ڑپںیھ ہک رشمنیک لپ یلص اہلل ہیلع فملس یک التفت نس ںیل افر ہن اانت لہتسہ ڑپںیھ ہک
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکااحصبیھبہننسںیکسہکلباؿدفونںےکدرایمؿراہتساکنںیلرہجاافروپدیشہےکدرایمؿ۔

رافی  :اوبرفعج،دمحمنبابصح،رمعفاندق،میشہ،انبابصح،میشہ،اوبرشب،دیعسنب ی ی
جد،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہجیامنزفںںیمبجوخػوہوترقاتدرایمینلفازےسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 997

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،یحٌي ب ٦زَکیا ،ہصا ٣بُ ٦عوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ز َ ٔ
ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة فٔی َٔ ِؤٜطٔ َوزَّ َو َج ََّ ٞو َِل َت ِح َضزِ
َکیَّا َِ َو ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦
ِ
اٜس َوا ٔ
بٔ َع ََلت َٔک َو َِل تُ َداِ ِٔت ب ٔ َضا َٔاَِ ٜت أُِ٤ز ٔ ََ ٟص َذا فٔی ُّ
َ َتج ی
ت
ْ
ی
ھ
َ
ن َفلَ
ض
َ
ییحینبییحی،ییحینبزرکای،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکاہللاعتیلاکوقؽ( َفل ْرد ِ َ ل ِ َ
ف ِ ی َي)اھبداعےکابرےںیمانزؽوہاےہ۔
َُ
يِ ْ
رافی  :ییحینبییحی،ییحینبزرکای،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رہجیامنزفںںیمبجوخػوہوترقاتدرایمینلفازےسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 998

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ح١از ،اب ٦زیس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ ،و٘يي ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،ہصا٣

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو َو٘ٔي ْي ح
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َي ِىىٔي ابِ ََ ٦زیِ ٕس ح َٔا َ ٟو َح َّسث َ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦ص ٔصَ إ ٣ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط
َٔا َ ٟأَبُو ُ َ
ہبیتق نبدیعس ،امحد ،انب زدی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،فعیک ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشہؾ،اس دنس ےس یھب یہی دحثی رفاتی
یکیئگےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امحد،انبزدی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،فعیک،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقاتےننسےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
رقاتےننسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 999

٠وسي ب ٦ابی وائصہ،
راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز ،ابوبْک ،جزیز ب ٦وبساٜح١يسٰ ،
َىيس ،ب ٦جبيْ ،اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦جزٔیز ٕ َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا َجزٔیزُ بِ َُ ٦و ِب ٔس
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ

س فٔی َٔ ِؤٜطٔ َوزَّ َو َج ََِّ ٞل تُ َ ِّ
ا٧
وسي بِ ٔ ٦أَبٔی َوائٔصَ َة َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ُٔ ٦ج َبيِْ ٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح ِک بٔطٔ َ ٔ ٜساَ َ ٤
ک َٔا َ ٟک َ َ
ا َِ ٜحٔ١ي ٔس َو َِ ٠ُ ٦
ا١َّ ٠ٔ ٧ا یُ َ ِّ
ک
ا ٧ذََ ٔ ٜ
أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َ٤زَ ََ ٟوَِ ٝيطٔ ٔجبِْٔی ُ
َح ُک بٔطٔ َ ٔ ٜساُ َ ٤ط َو َش َّت َِيطٔ ِ ََي ِص َت ُّس َوَِ ٝيطٔ َِک َ َ
 ٞبٔا َِ ٜووِ ٔی ک َ َ

ي ُِى َز ُٓ ُٔ ٥ِ ٠ط َِأَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ َت َىال َی َِل تُ َ ِّ
ک َ ٔ ٜت ِى َح َ ٞبٔطٔ أَ ِخ َذ ُظ إ ٔ ََّ ٧و َِ ٝي َ٥ا َج َِ ١ىطُ َو ُ ِْقآُ َ ٤ط إ ٔ ََّ ٧و َِ ٝي َ٥ا أَ ِِ َ ٤ ٧ح ََ ١ىطُ فٔی
َح ِک بٔطٔ َ ٔ ٜساَ َ ٤
ا ٧إٔذَا
ْقأَِ٤ا ُظ ِ ََّاتب ٔ ِي ُ ِْقآَ٤طُ َٔا َ ٟأَِ٤زَ ِ٥َ ٜا ُظ َِا َِ َتِ ٔ١ي َٜطُ إ ٔ ََّ ٧و َِ ٝي َ٥ا بَ َياُ َ ٤ط أَ ُِ٤ ٧ب َ ِّي َُ ٥ط بَٔ ٔ ٝساَ ٔ ٤
ک َِک َ َ
َظ ِسرٔ َک َو ُ ِْقآَ٤طُ َِ َت ِ َ
ُق ُُ ُظ َِإٔذَا َ َ
ْقأَ ُظ َ٘ َ١ا َو َو َس ُظ اهَّللُ
أَ َتا ُظ ٔجبِْٔی ُ
 ٞأَ ِ َ
َط َٗ َِإٔذَا َذ َص َِ َ َ
ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایب ہبیش،ااحسؼنباربامیہ،رجری،اوبرکب،رجرینبدبعادیمحل،ومٰیسنبایباعدص ،دیعس،نبریبج،انبابعس

ن)ےکابرےںیمرفاتیےہہکبجربجالیئفیحےلرکانزؽوہےت
ریضاہللاعتٰیلہنعےساہللاعتیلےکوقؽ َ(ل ُ َ ِد
تّ ْ
کیِ ی ِةل َِشا َ َ
وتیبنرکمییلصاہللہیلع فل ہفملساینپزابؿافروہٹنابمرکوکرحتکدےتیوہےئدرہاےتےھتافراسںیملکشموہیتاسرپاہلل
ن) لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ زابؿ وک اید رکےن یک اخرط دلجی رحتک ہن
اعتیل ےن  ہ لایت انزؽ رفامںیئ ( َل ُ َ ِد
تّ ْ
ک یِ ی ِة ل َِشا َ َ
دںی۔ امہرے ذہم ےہ ہک اےس مہ لپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہنیس ںیم عمج رک دںی افر لپ اےس ڑپاھدںی ،رفامای بج مہ رقلؿ وک
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ انزؽ رکںی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس وک ںینس ( ِإ َّؿ عَ َل ْن َبا َ ی َب َی ُة) مہ اس وک لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس یک زابؿ ےس ایبؿ رکاںیئ ےگ سپ اس ےک دعب بج ربجالیئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لےت وت لپ یلص اہلل
ہیلع فل ہ فملس رگدؿ اکھج دےتی افر بج ربجالیئ پ ے اجےت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اہلل ےک فدعے ےک  قبقم رقلؿ
ڑپےتھ۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،اوبرکب ،رجری نب دبعادیمحل ،ومٰیس نب ایب اعدص  ،دیعس ،نب ریبج،
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رقاتےننسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1000

٠وسي ب ٦ابی وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہَ ،ىيس ب ٦جبيْ ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل
راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوووا٤ہٰ ،
تىا ٰلی و٥ہ

س فٔی َٔ ِوٜط ِلَ
وسي بِ ٔ ٦أَبٔی َوائٔصَ َة َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ُٔ ٦ج َبيِْ ٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو َِ ٠ُ ٦
ا ٧یُ َ ِّ
تُ َ ِّ
َح ُک َش َّت َِيطٔ َِ َٕا َٟ
َح ِک بٔطٔ َ ٔ ٜساَ َ ٤
ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُىأ ٜخُ ٔ ٦ِ ٠اٜت َّ ِ٥زٔی ٔٔ ٞش َّس ّة ک َ َ
ک َ ٔ ٜت ِى َح َ ٞبٔطٔ َٔا َ ٟک َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیُ َ ِّ
ا ٧ابِ ُ٦
ٔيس أََ٤ا أ ُ َ ِّ
س أََ٤ا أ ُ َ ِّ
لٔی ابِ َُ ٦وبَّا ٕ
َح ُ٘ ُض َ١ا َِ َٕا َََ ٟى ْ
ِح ُ٘ ُض َ١ا َ٘ َ١ا ک َ َ
ِح ُ٘ ُض َ١ا َ٘ َ١ا ک َ َ
ََح َک َش َّت َِيطٔ َِأَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ َت َىال َی َِل تُ َ ِّ
س یُ َ ِّ
َح ُ٘ ُض َ١ا ِ َ َّ
ک َ ٔ ٜت ِى َح َ ٞبٔطٔ إ ٔ ََّ ٧و َِ ٝي َ٥ا َج َِ ١ى ُط َو ُ ِْقآُ َ ٤ط َٔا ََ ٟج َِ ١ى ُط فٔی
َوبَّا ٕ
َح ِک بٔطٔ َ ٔ ٜساَ َ ٤

َّ
ُ
َظ ِسر َٔک ث ُ ََّ ٢ت ُِق ُُ ُظ َِإٔذَا َ ِ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
ُقأَ ُظ َٔا ََِ ٟک َ َ
ْقأَ٤ا ُظ َِاتب ٔ ِي ُ ِْقآُ َ ٤ط َٔا ََِ ٟا َِ َتِ ٔ١ي َوأَ ِن ٔع ِت ث َّ ٢إ ٔ ََّ ٧و َِ ٝي َ٥ا أَ َِ ٧ت ِ َ
َ
َ

َّ
َّ
َ
َ َٞ
ْقأَ ُظ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا أَ َتا ُظ ٔجبِْٔی ُ
ْقأ ُظ أ ٥َّ ٜي ُّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ١َ َ٘ ٢َ ٝا أ ِ َ
 ٞا َِ َت ََ ١ي َِإٔذَا اَ ِ ٤فٔ ََٖ ٝجبِْٔی ُ َ

ہبیتق نب دیعس ،اوبوعاہن ،ومٰیس نب ایب اعدص  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہلل اعتیل
ل ِ ل ِ َیع
ن ْج ی َ َل یِ ی ِة) یک ریسفت ںیم رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس زنفؽ فیح ےس فیلکت ںیم ڑپ
ےک وقؽ َ(ل ُ َ ِد
تّ ْ
ک یِ ی ِة َشا َ َ
اجےتلپ یلصاہللہیلعفل ہ فملساےنپوہ ںوںوکرحتک دای رکےترافیاتہکےہہکےھجم رضحتانبابعسریضاہلل اعتٰیلہنعےن
رفامایںیموہ ںوںوکریتے ےئایسرطحرحتکدفںسجرطحروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسرحتکدےتیرھپاےنپوہ ںوںوک
انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رحتک دی وت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم مت وک ایس رطح وہٹن الہ رک داھکات وہں سج
کیِ ی ِة
رطحانبابعس ریضاہللاعتٰیلہنعاےنپوہ ںوںوکالہےتےھترھپوہٹنالہےئاہلل اعتیلےنلایتذلیانزؽرفامںیئ َ(ل ُ َ ِد
تّ ْ
ل ِ لی
ن ِ َعْج ی َ َلیِ ی ِة َّ
ِاؿعَ َل ْن َبا یَجمْعَ ُة َفُقْل َی ُة)ریسفتںیمرفامایلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکہنیسںیماےسعمجرکانہکرھپلپاےسرقات
َشا َ َ
رک ںیکس امہرے ذہم ےہ َف ِٔ َذا َرَق ْأ َبـُ َف َّن ِیی ْع ُقْل َی ُة ںیم رفامای ہک اکؿ اگل رک ونس افر اخومش روہ رھپ مہ رپ الزؾ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملس ےساسیکرقات رکادںیرھپبجربجالیئ لپےکاپسلےتوتلپ یلص اہللہیلعفل ہفملساکؿاگلرک  ےتنافربج فہ
پ ےاجےتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملساسیکرقاتےک قبقمرقاترفامےت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،ومٰیسنبایباعدص ریضاہللاعتٰیلہنع،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرجفںیمرہجیرقاتافرانجتےکاسےنمرقاتےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرہجیرقاتافرانجتےکاسےنمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1001

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،ابوووا٤ہ ،ابی بَّشَ ،ىيس ب ٦جبيْ ،اب ٦وباس

ْقأَ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َفو َر َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو ِ ٦أَبٔی بٔ ِ ٕ
َّش َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ُٔ ٦ج َبيِْ ٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
س َٔا َ٠َ ٟا َ َ

ی ٦إلٔ َی َُو ٔٗ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی ا ِٜحٔ َِّ ٦و َ٠ا َرآص ُِ ٢اَ ِ ٤فَ ََٖ ٝر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ـَائ ٔ َّ ٕة ٔ ٦ِ ٠أَ ِظ َحابٔطٔ َوا ٔٔ ٠س َ
اٜص ُض ُِ ََف َج َى ِت َّ
وُکَا ٕه َو َٔ ِس ح ٔي َ ٞبَي ِ َن َّ
اٜص َياـٔي ٔن َوبَي ِ َن َخبَْ ٔ َّ
اٜص َياـٔي ُن إلٔ َی َٔ ِو ٔ٠ض ٔ َِٕ َِ ٢اُٜوا َ٠ا
ِ َوأ ُ ِر ََِٔ ٝت َوَِ ٝيض ٔ ُِّ ٢
اٜس َ١ا ٔ
َ
َلَٔ ٢ِ ُٙاُٜوا ح ٔي َ ٞبَ ِي َ٥َ ٥ا َوبَي ِ َن َخبَْ ٔ َّ
َاْضبُوا َ٠صَ ار َٔٗ
ِ َوأ ُ ِر ََِٔ ٝت َو َِ ٝي َ٥ا ُّ
َاک إ ٔ َِّل َٔ ٦ِ ٠ش ِي ٕئ َح َس َث ِ ِ ٔ
اٜس َ١ا ٔ
اٜص ُض ُِ َٔاُٜوا َ٠ا ذ َ
ؿ َو ٍََ ٠ارٔبَ َضا َِاُ ِ ٤مزُوا َ٠ا َص َذا َّأ ٜذی َحا َ ٟبَ ِي َ٥َ ٥ا َوبَي ِ َن َخبَْ ٔ َّ
ؿ
اٜس َ١ا ٔ
ِ َِاَ ِ ٤ف َُٕ ٝوا َي ِ ٔ
و٠َ ٧صَ ار َٔٗ الِ َ ِر ٔ
الِ َ ِر ٔ
َّضب ُ َ

ی ٦أَ َخ ُذوا ِ َ ٤ح َو ت َٔضا ََ ٠ة َوص َُو ب ٔ َِ ٥د َٕ ٞوا ٔٔ ٠س َ
َف َّأ ٜذ َ
ی ٦إلٔ َی َُو ٔٗ وُکَا ٕه َوص َُو ُي َعل ِّی بٔأ َ ِظ َحابٔطٔ َظ ََل َة ا ِِ َّ ٜحز ٔ
َو ٍََ ٠ارٔبَ َضا ِ َََّ ١ز اُ َ ٥َّ ٜ
آ ٧ا َِ َت َُ ١ىوا َُ ٜط َو َٔاُٜوا َص َذا َّأ ٜذی َحا َ ٟبَ ِي َ٥َ ٥ا َوبَي ِ َن َخبَْ ٔ َّ
َف َج ُىوا إلٔ َی َٔ ِو ٔ٠ض ٔ َِٕ َِ ٢اُٜوا یَا َٔ ِو َ٥َ ٠ا إَّٔ٤ا
اٜس َ١ا ٔ
ُق َ
َِ َ١َّ ٝا ََُ ٔ١ىوا ا ِِ ُ ٜ
ِ ََ
َّش َک ب ٔ َزبِّ َ٥ا أَ َح ّسا َِأَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ َوزَّ َو َج ََّ ٞول َی َ٤ب ٔ ِّيطٔ َُ ٠ح َّٕ ١س َظلَّی اهَّللُ
اٜز ِش ٔس َِآ َ٥َّ ٠ا بٔطٔ َو ٦َِ ٜنُ ِ ٔ
ََِ ٔ١ى َ٥ا ُ ِْقآّ٤ا َو َح ّبا یَ ِضسٔی إلٔ َی ُّ

َف ٔ ٦ِ ٠ا ِٜحٔ ِّ٦
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ِٞ ُٔ ٢َ ٝأُوو َٔی إلٔ َ َّی أَُ َّ ٤ط ِ
اَ َت ََ ١ي َن َ ْ

ابیشؿ نب رففخ ،اوبوعاہن ،ایب رشب ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن انجت ےک
اسےنمرقلؿڑپاھہناؿوکداھکیاھت،روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساےنپااحصبیک امجتعںیمابزاراکعظاکارادہرکےکاجرےہ
ےھتافراطیشونںافرلامسین ربفںاکدرایمینفاہطسدنبوہایگافراؿرپلگےکےلعشرباسےئاجےنےگلوتاطیشؿاینپوقؾیکرطػ
فاسپ لےئ وت اوہنں ےن اہک ںیہمت ایک وہایگ ےہ اوہنں ےن اہک امہرے افر لامسین  ربفں ےک درایمؿ وکیئ احلئ وہ ایگ ےہ افر مہ رپ
لگ ےک ےلعش رباسےئ اجےت ںی اوہنں ےن اہک ہک رضفر وکیئ یئن ابت شیپ لیئگ ےہ سپ رھپف مت رشمؼ فرغمب ںیم افر دوھکی ہک
امہرےاف رلامسؿ ےکدرایمؿ ایکزیچاحلئوہیئگےہ سپفہپ ے افر ہاشرؼفاغمرب ںیمرھپےسپاؿ ںیمےس ھچکانجتاہتہم
یک رطػ ےس سگرے افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اقمؾ لخن رپ ابزار اکعظ وک ےئگ افر اےنپ ااحصب وکامنزرجف ڑپاھیئ بج اوہنں
ےنوتہجفوغرےسرقلؿیکلفازینسوتاوہنںےناہکہک ہفہزیچےہوجامہرےافرلامسین ربفںےکدرایمؿاحلئوہیئگےہفہاینپ
وقؾیکرطػولےٹافراوہنںےناہکاےامہریوقؾمہےنا کبیجعرقلؿانسےہوجیداتییکرطػرامنہیئرکاتےہمہوتاس
ُ
فح ِإ َ َّّل
(ق ُأ ِ َ
رپاامیؿےللےئافرمہاےنپاغ ےلربےکاسھتیرکںیہنرکںیےگوتاہللےناےنپیبندمحمیلصاہللہیلعفملسرپ ْ
لْ
شی
نِما حِ ی ّ ِن)ینعیوسرةانجلانزؽرفامیئ۔
ن ْ
َأ َّی ُةا ْ َمَ َع َ َ ٌد
رافی  :ابیشؿنبرففخ،اوبوعاہن،ایبرشب،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرہجیرقاتافرانجتےکاسےنمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1002

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساِلولی ،زاُ ز ،وا٠ز

ا ٧ابِ ُِ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َشض ٔ َس ََ ٠ي
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس الِ َ ِول َی َو َِ ٦زا ُو َز َو َِ ٦وا ٔ٠ز ٕ َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َو َِ ١َ َٕ ٝة َص ِ ٞک َ َ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٜ ٢َ ٝي ََ ٝة ا ِٜحٔ َِّٔ ٦ا ََٕ َِ ٟا ََ ٟو ُِ ١َ َٕ ٝة أََ٤ا ََأ َ ُِ ٜت ابِ َِ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َِ ُُِٕ ٝت َص َِ ٞشض ٔ َس أَ َح ْس َٔ ٠َ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ي
َات َِ ٜي َٕ ٝة َِ َّ َٕ ِسَ٤ا ُظ َِا َِ ٜت َِ ١س َ٥ا ُظ فٔی
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٜ ٢َ ٝي ََ ٝة ا ِٜحٔ َِّٔ ٦ا َِ ٟلَ َو َل ٔ٥َّ ٙا ُ٘ َّ٥ا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ ذ َ
الِ َ ِوزٔیَ ٔة َو ِّ
اَ ُت ٔفي َْ أَ ِو اٌِت ٔي ََٔ ٞا ََِ ٟبٔت ِ َ٥ا بٔ َ ِّ
ِ َٔ ٔ ٔ ٦ِ ٠ب َٞ
ات ب ٔ َضا َٔ ِو ْ١َّ َٝ َِ ٣ا أَ ِظ َب ِح َ٥ا إٔذَا ص َُو َجا ٕ
َّش َِ ٜي َٕ ٝة بَ َ
اٜص َى ٔ
اب َِ ُٕ ِ٥َ ٝا ِ
اک ِ ََف َٝب ِ َ٥ا َک ََِ٤ ٢َِ ٝحٔ ِس َک َِبٔت ِ َ٥ا بٔ َ ِّ
ات ب ٔ َضا َٔ ِو َْٕ َِ ٣ا َ ٟأَ َتانٔی َزاعٔی ا ِٜحٔ ِّ٦
ِحا ٕ
َّش َِ ٜي َٕ ٝة بَ َ
ِ َٔا َ٥َ ِٝ ُٕ َِ ٟا َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َِ َٕ ِسَ َ ٤
َٔ

آَٔ ٧ا ََِ ٟاَ ِ ٤ف ََٖ ٝب ٔ َ٥ا َِأ َ َراَ٤ا آثَ َارص َُِ ٢وآث َ َار ٔ٤ي َْأ٤ض ٔ َِ ٢و ََأ َُٜو ُظ اٜزَّا َز َِ َٕا ََ ٟل ٢ِ ُٙک ُ َُّ ٞومِ ٕ٢
ُق َ
َُقأِ ُت َوَِ ٝيض ٔ ِ ٢ا ِِ ُ ٜ
ِ ََذ َص ِب ُت ََ ٠ىطُ ِ َ َ
َ ُ َ
َْ َ ٔ ٜس َوابَِّٕ َِ ٢ِ ُٙا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َک ِ
َف َ٠ا یَُٙو ُِ َٜ ٧ح ّ١ا َوک ُ َُّ ٞب ِى َزة ٕ َوْ ٝ
ذُ ٔ َ
اَ ُ ٢اهَّللٔ َوَِ ٝيطٔ َي َٕ ُي فٔی أیِسٔی ٢ِ ٙأ ِو َ َ
ِ َََل َت ِست َ ُِ ٥حوا بٔض ٔ َ١ا َِإُٔ َّ ٤ض َ١ا ـَ َى ُا ٣إ ٔ ِخ َوا٢ِ ُٙٔ٤
دمحم نب ینثم ،دبعاالیلع،داؤ د ،اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ایک انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتۃلیلانجل ںیم ےھتوتہمقلعےناہک ںیمےن انبوعسمدریضاہللاعتٰیل ہنع ےسوپاھچ ایک مت
ںیمےسوکیئلبلةانجلںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتاھتوتاوہنںےناہکہکںیہننکیلا کراتمہروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ےھت مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ہن اپای وت مہ ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اہپڑی
فادویںافراھکویئںںیمالتشایکمہےناہکہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوک پ ےلےئگاییسکےندوھہکےسدیہشرکدایرہباحؽ
مہ ےن فہ رات دب رتنی رات فایل وقؾ یک رطح سگاری بج مہ ےن حبص یک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رحا یک رطػ ےس رشتفی
الےئمہےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسمہےنلپوکمگاپایافرلپوکالتشایک افرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوک
ہنڈوھڈنےکسمہےنراتاسرطحسگاریےسیجوکیئوقؾتخسےبینیچںیمراتسگاریتےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای

ریمے اپس انجتیک رطػ ےس البےنفاال لای ںیماس ےکاسھتالچایگ افر ںیم ےن اؿ ےکاسےنمرقلؿیک التفت یک رفامای رھپفہ
ںیمہاےنپاسھتےلےئگافرںیمہاےنپانجتےکاشنانتافرلگےکاشنانتداھکےئانجتےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےس
اےنپ اھکےن یک زیچفں ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ ےس رفامای رہ فہ  یی سج وک اہلل ےک انؾ ےک
اسھتذ حایکایگوہاہمترےاہوھتںںیملےتیہفہوگتشےکاسھترپوہاجےئیگافررہمیںگییاہمترےاجونرفںیکوخراکےہ
رھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہک ییافرینگنیمےسااجنتسہنرکفویکہکن ہدفونںاہمترےاھبویئںاکاھکانںی۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلع،داؤد،اعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرہجیرقاتافرانجتےکاسےنمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1003

راوی  :ولی ب ٦ححز َىسی ،اَ١ىي ٞب ٦ابزاہي ،٢زاُز

َح َّسثَٔ٥يطٔ َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َّ
 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦زا ُو َز ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ إلٔ َی َٔ ِؤٜطٔ َوآثَ َار ٔ٤ي َْأ٤ض ٔ َِٔ ٢ا َٟ
اٜس ِىس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
آِخ ا َِ ٜحسٔیثٔ ِٔ َٔ ٦ِ ٠و َّٔ ٟ
َّ
اٜص ِى ٔي ِّي َُّ٠عَّ َّل َٔ ٦ِ ٠حسٔیثٔ َو ِب ٔس اهَّللٔ
اٜص ِى ٔي ُّي َو ََأَُٜو ُظ اٜزَّا َز َوکَاُ ٤وا ٔٔ ٦ِ ٠ج ِّ ٦ا َِ ٜحز ٔ َیزة ٔإلٔ َی ٔ ٔ
یلعنبرجحدعسی،اامسلیعنباربامیہ،داؤداسدفرسیدنسےسیہیدحثیاسااضہفےکاسھترفاتییکیئگےہہکفہپ زجریہ
ےکےھت۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،الیعمسنباربامیہ،داؤد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

امنزرجفںیمرہجیرقاتافرانجتےکاسےنمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1004

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب ٦ازریس ،زاُز ،شىيي ،و١ٕٝہ ،وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ٔیس َو َِ ٦زا ُو َز َو َِّ ٦
اٜص ِى ٔي ِّي َو َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
َک َ٠ا َب ِى َس ُظ
َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی َٔ ِؤٜطٔ َوآثَ َار ٔ٤ي َْأ٤ض ٔ َِ ٢و ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ادرسی،داؤد ،یبعش ،ہمقلع ،دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبنرکمی یلص اہلل ہیلعفل ہ
فملسےنرفامایافر ہدحثیانجتےکلاثرکتےہاسےسلےگذرکںیہنیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،داؤد،یبعش،ہمقلع،دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرہجیرقاتافرانجتےکاسےنمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1005

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،خاٜس ب ٦وبساهَّلل ،خاٜسحذاء ،ابو٠ىَّش ،ابزاہي ،٢و١ٕٝہ ،وبساهَّلل

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َخاُ ٔ ٜس بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو َِ ٦خإ ٔ ٜس َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠ى ََّشٕ َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َ٢َِ ٜ ٟ
أَ ُ٘ َِِ ٜ ٦ي ََ ٝة ا ِٜحٔ َِّ ٠َ ٦ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َوز ٔ ِز ُت أَنِّی ُ٘ ُِ ٥ت ََ ٠ى ُط
ییحی نب ٰییحی ،اخدل نب دبع اہلل ،اخدلذحاء ،اوبرشعم ،اربامیہ ،ہمقلع ،دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم لبلة انجل ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےکاسھتہناھتافرریمیوخاشہےہہکںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتوہات۔

رافی  :ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،اخدلذحاء،اوبرشعم،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرہجیرقاتافرانجتےکاسےنمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1006

راوی َ :ىيس ب٠ ٦ح١س جزمی ،وبيساهَّلل بَ ٦ىيس ،ابواَا٠ہ٠ ،سىز٠ ،ىَ٠ ،٦سور ،حَّضت ٠ى ٦رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س ا َِ ٜح ِزم ٔ ُّی َو ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِِ ٠ٔ ٦س َىز ٕ َو ِِ ٠َ ٦ى َٕٔ ٦ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبٔی َٔا َٟ
َ
إَٓ َِ ٧ا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبُو َک َي ِىىٔي ابِ َ٦
اَ َت َُ ١ىوا ا ُِِ ٜ
ُق َ
َسؤّا َ ٦ِ ٠آذ ََ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔا ِٜحٔ َِِّ ٜ ٦ي ََ ٝة ِ
ََأ ُِ ٜت َُ ِ ٠

َِ ٠س ُىوز ٕأَُ َّ ٤ط آذَِ َ ٤ت ُط بٔض ٔ َِ ٢ش َح َز ْة

دیعس نب دمحم رجیم ،دیبع اہلل نب دیعس ،اوبااسہم ،رعسم ،نعم ،قورفر ،رضحت نعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
اےنپفادلےسانساوہنںےنقورفؼےسوپاھچہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسوکانجتےکراتےکفتقرقلؿےننسیک ربسک
ےن دی وت اوہنں ےن اہک ےھجم لپ ےک فادل انب وعسمد ےن ایبؿ ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک انجت یک  رب ا ک درتخ ےن
دی۔
رافی  :دیعسنبدمحمرجیم،دیبعاہللنبدیعس،اوبااسہم،رعسم،نعم،قورفر،رضحتنعمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرہظفرصعںیمرقاتےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ

امنزرہظفرصعںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1007

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،و٥زی ،اب ٦ابی وسی ،ححاد ،ظوآ ،یحٌي اب ٦ابی ٘ثيْ ،وبساهَّلل ب ٦ابی ٔتازہ ،ابی َ١ٝہ ،ابؤتازہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي ا َِ ٜى َ٥ز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
آ َو َِ ٦ی ِحٌَي َوص َُو ابِ ُ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو َِ ٦و ِبسٔ
ٔی َو ِ ٦ا َِ ٜححَّا ٔد َي ِىىٔي اٜعَّ َّو َ
َّ
َّ
َّص
ُقأ ُفٔی ُّ
اٜم ِضز ٔ َوا َِ ٜى ِ ٔ
اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة َوأَبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة َٔا َ ٟک َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝي َُعل ِّی ب ٔ َ٥ا ِ ََي ِ َ
َّص
ا ٧یُ َفوِّ ُ ٟاٜز َِّ٘ َى َة الِ ُول َی ُّٔ ٦ِ ٠
فٔی اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن الِ ُوََ ٜيي ِ ٔن بَّٔات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٙت ٔ
اب َو َُ َور َتي ِ ٔن َوي ُِسُ ٔ١ى َ٥ا ِاْلیَ َة أَ ِح َياّ٤ا َوک َ َ
اٜم ِضز ٔ َو ُي َٕ ِّ ُ
َّ
اٜع ِبحٔ
اٜثاَ ٔ ٤ي َة َو َ٘ َذَ ٔ ٜ
ک فٔی ُّ
دمحم نب ینثم ،زنعی ،انب ایب دعی ،اجحج ،وصاػ ،ییحی انب ایب ریثک ،دبعاہلل نب ایب اتقدہ ،ایب ہملس ،اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسںیمہرہظافررصعیکامنزڑپاھےتافریلہپدفروتعکںںیموسرةافہحتافراسےکالعفہوکیئدفافروسرںیت
التفترفامایرکےتےھتافریھبکںیمہا کلتیابمرہکانسےتےھتافررہظیکیلہپرتعکیبملافردفرسیوھچیٹوہیتافرایسرطح
حبصیکامنزںیم۔
رافی  :دمحمنبینثم،زنعی،انبایبدعی،اجحج،وصاػ،ییحیانبایبریثک،دبعاہللنبایباتقدہ،ایبہملس،اوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرہظفرصعںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1008

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،یزیس ب ٦ہارو ،٧ہ١ا ،٣ابا ٧ب ٦یزیس ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،وبساهَّلل ب ٦ابی ٔتازہ

یس َو ِ ٦یَ ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ
و ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا َص َّْ ١اَ ٣وأَبَا ُ ٧بِ ُ ٦یَز ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا یَزٔی ُس بِ َُ ٦ص ُ
ار َ

َّص بَّٔات ٔ َح ٔة
ُقأ ُ فٔی اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن الِ ُوََ ٜيي ِ ٔن ُّٔ ٦ِ ٠
اٜم ِضز ٔ َوا َِ ٜى ِ ٔ
بِ ٔ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اَ ٧ي ِ َ
اب
ِخ َیي ِ ٔن بَّٔات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٙت ٔ
ا ِل َٔ ٙت ٔ
ُقأ ُفٔی اَّ ٜز ِ٘ َى َتي ِ ٔن الِ ُ ِ َ
اب َو َُ َورة ٕ َوي ُِسُ ٔ١ى َ٥ا ِاْل َی َة أَ ِح َياّ٤ا َو َي ِ َ

اوبرکبنبایبہبیش،سیدینب اہرفؿ،امہؾ،اابؿنبسیدی،ییحی نبایبریثک،دبعاہللنبایباتقدہےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلع
فل ہ فملس رہظ یک یلہپ دف روتعکں ںیم وسرة افہحت افر ا ک ا ک وسرة ڑپےتھ ےھت افر یھبک ا ک لتی ںیمہ انس دےتی افر لرخی دف
روتعکںںیموسرةافتجةڑپاھرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امہؾ،اابؿنبسیدی،ییحینبایبریثک،دبعاہللنبایباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرہظفرصعںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1009

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ہصي ،٢یحٌي ،ہصي٥٠ ،٢عور ،وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝابوظسیٖ ،ابوَىيس ،خسری

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦صُصَ ِي َٕٔ ٢ا َ ٟیَ ِحٌَي أَ ِخبَََْ٤ا صُصَ ِي َْ ٢و ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌ َي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َوأَبُو بَ ِ ٔ
ُِ ٠سَ ٢ٕ ٔ ٝو ِ ٦أَبٔی ِّ
َّص
یٖ َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ُِ ٜد ِسر ِّٔی َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا ِ َ ٤حز ٔ ُر ٔ ٔ َي َاَ ٣ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ُّ
اٜم ِضز ٔ َوا َِ ٜى ِ ٔ
اٜع ِّس ٔ
َّ ٞ
ِخ َیي ِ ٔن َٔ ِس َر
َِ َحزَ ِرَ٤ا ٔ ٔ َيا َُ ٠ط فٔی اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن الِ ُوََ ٜيي ِ ٔن ُّٔ ٦ِ ٠
ْقائ َ ٔة اَ ٢ٜت ِ٥زٔی ُ
اٜس ِح َسة ٔ َو َحزَ ِرَ ٤ا ٔ ٔ َيا َُ ٠ط فٔی الِ ُ ِ َ
اٜم ِضز ٔ َٔ ِس َر ٔ َ
اٜم ِضز ٔ َوفٔی
ِخیَي ِ ٔن ُّٔ ٦ِ ٠
ک َو َحزَ ِرَ٤ا ٔ ٔ َيا َ٠طُ فٔی اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن الِ ُوََ ٜيي ِ ٔن ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜى ِ ٔ
اِ ٥ِّ ٜع ْٔ ٔ ٦ِ ٠ذََ ٔ ٜ
َّص َول َی َٔ ِسرٔ ٔ ٔ َيا ٔ٠طٔ فٔی الِ ُ ِ َ
َ ٞو َٔا َِ َٔ ٟس َر ثَ ََلث ٔي َن آیَ ّة
ِخیَي ِ ٔن ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜى ِ ٔ
َّص َول َی اِ ٥ِّ ٜع ْٔ ٔ ٦ِ ٠ذََ ٔ ٜ
َک أَبُو بَ ِْکٕ فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ اَ ٢ٜت ِ٥زٔی ُ
ک َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
الِ ُ ِ َ

ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،میشہ،ییحی،میشہ،وصنمر،فدیلنبملسم،اوبدصقی،اوبدیعس،دخریےسرفاتیےہہکمہرہظافررصع
ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےکایقؾےکادنازہ رکےتسپمہ ےنرہظیک یلہپدف روتعکںںیملپیلصاہلل ہیلع فل ہفملس
ي ال َّشج ی ْ َڈ ِة ڑپ ی اجےئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لرخی دف روتعکں ںیم ایقؾ اک ادنازہ
ےک ایقؾ اک ادنازہ  ہ ایک ہک ےسیج امل َ ْ د
نِ ُ

اسےس فصاکافررصعیکیلہپدفروتعکںںیماسےس فصاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےناینپرفاتیںیماملاکادنازہںیہنذرکایک
ہکلبسیتلایتیکدقماراہکےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،میشہ،ییحی،میشہ،وصنمر،فدیلنبملسم،اوبدصقی،اوبدیعس،دخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرہظفرصعںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1010

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،ابوووا٤ہ٥٠ ،عور ،وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝبَّش ،ابوظسیٖ٤ ،اجی ،ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس أَبٔی بٔ َِّشٕ َو ِ ٦أَبٔی ِّ
یٖ ا٥َّ ٜاجٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس
اٜع ِّس ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦

اٜم ِضز ٔفٔی اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن الِ ُوََ ٜيي ِ ٔن فٔی ک َُ ِّٞر ِ٘ َى ٕة َٔ ِس َر ث َ ََلث ٔي َن آیَ ّة
ُقأ ُفٔی َظ ََلة ٔ ُّ
ا ِٜد ُِسر ِّٔی أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اَ ٧ي ِ َ
ُ
ْقائَةٔ
ک َوفٔی ا َِ ٜى ِ ٔ
ْ ذََ ٔ ٜ
َّش َة آ َی ّة أَ ِو َٔا َ ٟن ِٔع َ
ِخ َیي ِ ٔن َٔ ِس َر َخ َِ ١س َو ِ َ
َوفٔی الِ ُ ِ َ
َّص فٔی اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن الِ وََ ٜيي ِ ٔن فٔی کَُ ِّٞر ِ٘ َى ٕة َٔ ِس َر ٔ َ
ک
ِخیَي ِ ٔن َٔ ِس َر ن ِٔع ْٔ ذََ ٔ ٜ
َخ َِ ١س َو ِ َ
َّش َة آیَ ّة َوفٔی الِ ُ ِ َ
ابیشؿ نب رففخ ،اوبوعاہن ،وصنمر ،فدیل نب ملسم ،رشب ،اوبدصقی ،انیج ،اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن
رکمییلصاہللہیلعفل ہفملسرہظیکیلہپدفروتعکںںیمےسرہرتعکںیمسیتلایتیکدقمارےکرباربڑپاھرکےتےھتافرلرخی
دفروتعک ںںیمدنپرہ لایتیکدقمار افر رصعیک یلہپدف روتعکںںیمدنپرہلایتیک دقمارےکربارب افرلرخی دف روتعکںںیماس
یکلد یدقمار۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،اوبوعاہن،وصنمر،فدیلنبملسم،رشب،اوبدصقی،انیج،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرہظفرصعںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1011

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ہصي ،٢وبساٝ١ٜک ب ٦و١يْ ،جابز ب١َ ٦زہَ ،ے روایت ےہ ٘ہ َيس ٤ا و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ےن
حَّضت َىس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا صُصَ ِي َْ ٢و َِ ٦و ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُٔ ٦و َ١ي ِْ ٕ َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة أَ َّ ٧أَصِ َ ٞا ِلُٙو َِةٔ َش َِ ٙوا ََ ِى ّسا إلٔ َی وُ ََ ١ز
َ
َک َُ ٜط َ٠ا َوابُو ُظ بٔطٔ ٔ ٦ِ ٠أَ ِ٠ز ٔاٜعَّ ََلة ٔ َِ َٕا َ ٟإنِّٔی َل ُ َظل ِّی
بِ ٔ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اب ِ ََذ َ ُ
َکوا َٔ ٦ِ ٠ظ ََلتٔطٔ َِأ ِر ََ َ ٞإَِٔ ٜيطٔ وُ َ١زُ َِ َٕس ََٔ ٣وَِ ٝيطٔ ِ ََذ َ َ
َاک
ِخیَي ِ ٔن َِ َٕا َ ٟذ َ
بٔض ٔ َِ ٢ظ ََل َة َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝا أَ ِ ٔ
ِخ َُ ٣و َِ ٥ضا إنِّٔی َلَ ِر ُ٘ ُس بٔض ٔ ِ ٢فٔی الِ ُوََ ٜيي ِ ٔن َوأَ ِح ٔذ ُٓ فٔی الِ ُ ِ َ
َّ
ک أَبَا إ ٔ َِ َح َٖ
اٜم ُّ ٦ب ٔ َ
ییحی نب ییحی ،میشہ ،دبعاکلمل نب ریمع ،اجرب نب ہرہ ےس رفاتی ےہ ہک دیس ان رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفامایولوگںےنلپیکرہابتیکاہیںکتہکامنزیکیھباکشتییکےہوتاوہنںےناہکرہباحؽںیموتیلہپدفروتعکںوک
ابملافرلرخیدفروتعکںوکرصتخمرکاتوہںافرںیمامنزےکابرےںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکریپفیےسوکاتیہںیہن
رکاتوتافرفؼا مظریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایلپےکابرےںیماےاوبااحسؼےھجمیھبیہیامگؿاھت۔
رافی  :ییحی نبییحی،میشہ ،دبعاکلمل نبریمع،اجربنب ہرہ،ےسرفاتی ےہہک دیسانرمعریضاہللاعتٰیلہنعےن رضحتدعس ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرہظفرصعںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1012

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز ،وبساٝ١ٜک ب ٦و١يْ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦جزٔیز ٕ َو َِ ٦و ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ٔ ٦وُ َ١يِْ ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
ہبیتقنبدیعس،ااحسؼنباربامیہ،رجری،دبعاکلملنبریمعےسیھبیہیدحثیاسدنسےسوقنمؽےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ااحسؼنباربامیہ،رجری،دبعاکلملنبریمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرہظفرصعںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1013

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜزح ٦١ب٠ ٦ہسی ،شىبہ ،ابی وو ،٧جابز ب١َ ٦زہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی َو ِو َٕٔ ٧ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َجاب ٔ َز بِ ََ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا َٟ
َ
َّ
ِخ َیي ِ ٔن َو َ٠ا آ ُٜو َ٠ا
َٔا َ ٟوُ َ١زُ َ ٔ ٜس ِى ٕس َٔ ِس َش َِ ٙو َک فٔی کَُ ِّٞش ِي ٕئ َحًي فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َٔا َ ٟأَ َّ٠ا أََ٤ا َِأ ُُّ ٠س فٔی الِ ُوََ ٜيي ِ ٔن َوأَ ِح ٔذ ُٓ فٔی الِ ُ ِ َ
ا ِٔ َت َسیِ ُت بٔطٔ َٔ ٦ِ ٠ظ ََلة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟذَا َک َّ
ک
ک أَ ِو ذ َ
َاک لَ ىِّي ب ٔ َ
اٜم ُّ ٦ب ٔ َ

دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح نب دہمی ،ہبعش ،ایب وعؿ ،اجرب نب  ہرہ ےس رفاتی ےہ ہک دیس ان رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت دعس
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفامایولوگںےنلپیکرہابتیکاہیںکتہکامنزیکیھباکشتییکےہوتاوہنںےناہکرہباحؽںیموتیلہپ
دفروتعکںوک ابمل افرلرخیدف وکرصتخم رکاتوہں ا فر ںیمامنز ےکابرے ںیمروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملسیکریپفیےسوکاتیہ
ںیہنرکاتوتافرفؼا مظریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایلپےکابرےںیمریمایھبیہیامگؿاھت۔

رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،ایبوعؿ،اجربنب ہرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرہظفرصعںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1014

راوی  :ابوَکیِ ،اب ٦بَّش٠ ،سىز ،وبساٝ١ٜک ،ابووو ،٧حَّضت جابز ب١َ ٦زہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّش َو ِِ ٠ٔ ٦س َىز ٕ َو َِ ٦و ِبسٔ ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک َوأَبٔی َو ِو َٕ ٧و َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔض ٔ َِ ٢و َزا َز َِ َٕا َٟ
َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
َ
اب بٔاٜعَّ ََلة ٔ
ُع ُ
ُت َى ِّ١ُ ٝىٔي الِ ِ َ
اوبرکبی ،انب رشب ،رعسم ،دبعاکلمل ،اوبوعؿ ،رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  ہ داہییت ےھجم امنز
اھکسےتںیابیقدحثیایسرطحےہ۔
رافی  :اوبرکبی،انبرشب،رعسم،دبعاکلمل،اوبوعؿ،رضحتاجربنب ہرہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرہظفرصعںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1015

راوی  :زاُز ب ٦رشيس ،وٜيس ب٠ ٦سَ ،٢ٝىيس اب ٦وبساٜىزیز ،وفيہ بٔ ٦يسٔ ،زوہ ،حَّضت ابوَىيس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اٜىزٔیز ٔ َو َِ ٦و ٔف َّي َة بِ ِٔ َٔ ٦ي ٕس َو َِٔ ٦زِ َو َة
َح َّسثَ َ٥ا َزا ُو ُز بِ ُُ ٦ر َش ِي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس َي ِىىٔي ابِ َِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ََِ ٦ىٔي ٕس َوص َُو ابِ َُ ٦و ِب ٔس َ
اٜم ِضز ٔ ُت َٕ ُاََ ِ ٣ي ِذ َص ُِ َّ
اٜذاص ُِٔ إلٔ َی ا َِ ٜبٕٔي ٔي ِ ََي ِٕ ٔضي َحا َج َتطُ ث ُ ََّ ٢ی َت َو َّؼأ ُث ُ ََّ ٢یأتِ ٔی
َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی َٔا َِ َٕ َٜ ٟس کَاِ َ ٤ت َظ ََلةُ ُّ
َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی اٜز َِّ٘ َى ٔة الِ ُول َی ٔ١َّ ٠ا یُ َفوَِّ ُٜضا
داؤد نب ردیش،فدیل نب ملسم ،دیعس انب دبعازعلسی ،ہیطع نب سیق ،زقہع ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیلہنع دخریریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہہک رہظیک امجتع ڑھکی وہ اجیت ےہ اجےنفاال عیقب اجات افر اینپ احتج وپریرکات رھپفوضرک ےکلات افر روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیلہپرتعکںیموہےتاسدقراسوکابملرکےت۔
رافی  :داؤد نب ردیش،فدیل نب ملسم ،دیعس انب دبعازعلسی ،ہیطع نب سیق ،زقہع ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرہظفرصعںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1016

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢وبساٜزح ٦١ب٠ ٦ہسی٠ ،ىاویہ ب ٦ظاٜح ،ربيىۂ ،زوہ ،حَّضت ٔزوہ َے روایت ےہ ٘ہ ٠يں
حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
يى َة َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َٔزِ َو ُة َٔا َٟ
ٔی َو َِ ٠ُ ٦ىاؤیَ َة بِ َٔ ٦ظإ ٔ ٜح َو َِ ٦رب ٔ َ
ِ َو ُِ ٥ط ُُِٔ ٝت
أَ َت ِي ُت أَبَا ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر َّٔی َوص َُو َُ ِٙ ٠ث ْور َوَِ ٝيطٔ َِ َ١َّ ٝا َت َ َّ
ک َص ُؤ َِل ٔ
ک َو َّ١ا َي ِسأ َ َُ ٜ
اس َو ُِ ٥ط ُُِٔ ٝت إنِّٔی َِل أَ َِأ َ َُ ٜ
َف َٗ اُ ٥َّ ٜ
ک فٔی ذ َ
اٜم ِضز ٔ
َاک َٔ ٦ِ ٠خي ِْ َِٕأ َ َوا َز َصا َوَِ ٝيطٔ َِ َٕا َ ٟکَاِ َ ٤ت َظ ََلةُ ُّ
ک َو َِ ٦ظ ََلة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ٠َ ٟا ََ ٜ
أَ َِأََ ُٜ
ُت َٕ ُاَ َِ ٣ي َِ ٥ف ُٖ ٔ ٝأَ َح ُسَ٤ا إلٔ َی ا َِ ٜبٕ ٔي ٔي ِ ََي ِٕ ٔضي َحا َج َت ُط ث ُ َّ ٢یَأتِ ٔی أَصِ َٝطُ َِ َي َت َو َّؼأ ُث ُ َّ ٢یَ ِز ٔج ُي إلٔ َی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی اٜز َِّ٘ َى ٔة الِ ُول َی

دمحم نب احمت ،دبعارلنمح نب دہمی ،اعمف ہ نب اصحل ،رہعیب ،زقہع ،رضحت زقہع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اوبدیعس دخری
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس لای افر فاہں رثکت ےس ولگ وموجد ےھت بج ولگ اؿ ےس دجا وہےئ وت ںیم ےن اہک ںیم لپ ےس
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزےکابرےںیموساؽرکاتوہںوترضحتدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایاسںیمریتے
 ےئالھبیئںیہناس  ےئںیم ےناانپوساؽدفابرہدرہاایوت اوہنںےنرفامایہکامنزیک امجتعڑھکیوہیتوتمہںیمےسوکیئعیقباجات
افر اینپ احتج وپری رکات رھپ اےنپ رھگ لرک فوض رکات رھپ دجسم یک رطػ ولاتٹ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یلہپ رتعک ںیم
وہےت۔
رافی  :دمحم نب احمت ،دبعارلنمح نب دہمی ،اعمف ہ نب اصحل ،رہعیب ،زقہع ،رضحت زقہع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اوبدیعس
دخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرجفںیمرقاتےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1017

راوی  :ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،ححاد ب٠ ٦ح١س ،اب ٦جزیخ٠ ،ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ٠ ،ح١س ب ٦وباز ب ٦جىَف،
ابوَ١ٝہ بَّ ٦يا ،٧وبساهَّلل ب ٦و١زو ب ٦واػ ،وبساهَّلل ب٠ ٦سيِ ب ٦وابسی ،حَّضت وبساهَّلل بَ ٦ائِ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َح َّسثَ َ٥ا َححَّا ُد بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َ ٟح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َت َٕ َاربَا فٔی َّ
أِ ّٜٝن
َح َّسثَ َ٥ا َص ُ

اَ ٧و َو ِب ُس
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َُ ٠ح ََّ ١س بِ ََ ٦وبَّاز ٔبِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
َف َي ُٕو ُ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُِ َُّ ٦ي َ
اػ َو َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ ا َِ ٜىابٔس ُّٔی َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َّٔ ٦
اٜسائ ِٔٔ َٔا ََ ٟظلَّی َ٥َ ٜا أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜى ٔ
َّ
َّ
ک أَ ِو
وسي َوصَ ُ
ار َ
َک َُ ٠
َک و َٔيسي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦وبَّاز ٕ َي ُص ُّ
و ٧أَ ِو ذ ٔ ِ ُ
اٜع ِبحَ ب ٔ ََ ٙ١ة َِا َِ َت ِّ َتحَ َُ َور َة ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن َحًي َجا َِ ذ ٔ ِ ُ
َو ََ َُّّ ٢َ ٝ

َّ
َّ
َ
َف َ٘ َي َو َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُّ ٦
ک َوفٔی َحسٔیثٔ َو ِبسٔ
اْض ذََ ٔ ٜ
اٜسائ ِٔٔ َح ٔ ْ
ا ِخ َت َُّ ٝوا َوَِ ٝيطٔ أ َخ َذ ِت أ ٥َّ ٜي َّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََِ ََ ٢َ ٝى َْ ٝة َ َ
َّ
اػ
َف َ٘ َي َوفٔی َحسٔیثٔطٔ َو َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو َوَ ٢َِ ٜي ُٕ ِ ٞابِ ٔ ٦ا َِ ٜى ٔ
اٜزَّزا ٔٗ َِ َح َذ َٓ َ َ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،اجحج نب دمحم ،انب رججی ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،دمحم نب ابعد نب رفعج ،اوبہملس نب ایفسؿ ،دبعاہلل
نبرمعف نب اعص ،دبعاہلل نب بیسم نب اعدبی ،رضحت دبعاہلل نباسبئ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہکیبنرکمی یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےنںیمہ ہکمںیمامنزحبصڑپاھیئافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنوسرہومونمؿیرفعرفامیئاہیںکتہکومٰیس ف
اہرفؿ ای رضحت ٰیسیع اک ذرک لای وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اھکیسن لےن  یگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن روکع رکدای افر
رضحتدبعاہللنباسبئ ریضا ہللاعتٰیلہنعوموجدےھت دبعارلزاؼیکدحثیںیم ےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہ فملس ےنالتفت
وھچڑرکروکعایک۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،انبرججی،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،دمحمنبابعدنبرفعج،اوبہملسنبایفسؿ،
دبعاہللنبرمعفنباعص،دبعاہللنببیسمنباعدبی،رضحتدبعاہللنباسبئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1018

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،یحٌي بَ ٦ىيس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،ابوَکیِ ،اب ٦بَّش٠ ،سىز ،وٜيس بَ ٦سیي ،و١زو ب٦
ِحیث

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَىٔي أَبُو
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔا َ ٟح و َح َّسث َ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َُکیِِٕ َو َّ
ِحیِ ٕث أََّ٤طُ َََ ٔ١ي أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی
اُِ ّٜٝن َُ ٜط أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦بٔ َِّشٕ َو ِِ ٠ٔ ٦س َىز ٕ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُٔ َ ٦
َسی ٕي َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ُ ٦
َ

اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُِقأ ُفٔی ا ِِ َّ ٜحز ٔ َو َّ
اِ ٜٝي ٔ ٞإٔذَا َو ِس َى َس
َ

زریہنبرحب،ییحینبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوبرکبی،انبرشب،رعسم،فدیلنبرسعی،رمعفنبرحثیےسرفاتیےہہک
َ
ع
اوہنںےنرجفیکامنزںیمیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےس( َفالل ّب ِْل ِإ َذا َْسع َ َس)لتیینس۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوبرکبی،انبرشب،رعسم،فدیلنبرسعی،رمعفنبرحثی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1019

راوی  :ابوکا ٞ٠جحسریِ ،ؽي ٞب ٦حسين ،ابوووا٤ہ ،زیاز ب ٦وَلٔہ ، ،حَّضت ٔفبہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب٠ ٦اٜک رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

 ٞبِ ُ ٦حُ َسي ِ ٕن َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو ِ ٦زٔ َیاز ٔبِ ٔ ٦و ََٔل َٔ َة َو ُِِ ٔ ٦ف َب َة بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت
َح َّسثَىٔي أَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی ُِ َؽ ِي ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
ْقأَ َواِ ٥َّ ٜد َ ٞبَا َٔ َٕا ٕ
ت َٔا ََ َِ ٟح َىُِ ٝت أ ُ َر ِّززُ َصا
َُقأَ ٗ َوا ِِ ُ ٜ
َو َظلی ب ٔ َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ َ ِ ٢َ ٝ
ُقآ ٔ ٧ا ِ١َ ٜحٔي ٔس َحًي َ َ
َو َِل أَ ِزرٔی َ٠ا َٔا َٟ
اوباکلم یججڈری،لیضفنبنیسح،اوبوعاہن،زایدنبالعہق،،رضحتقغبیہریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہ ہک ںیم ےن امنز ادا یک افر ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امنز ڑپاھیئ۔ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وسرة (ؼ
لْ
َلی
س ٍ
ت) ڑپاھ وت اس لتی وک درہاےت رےہ افر ےھجم ولعمؾ
لؿ ا مَحِ یبڈِ) ڑپ ی بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ( َفا ّ ج ْ َل َبی ِ َ
َفال ْ ُق ْرد ِ
ںیہنہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنایکاہک۔
رافی  :اوباکلم یججڈری،لیضفنبنیسح،اوبوعاہن،زایدنبالعہق،،رضحتقغبیہریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1020

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہَ ،شیک ،اب ٦ويي٥ہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اب ٦ويي٥ہ ،حَّضت زیاز ب ٦وَلٔہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦زٔ َیاز ٔ بِ ٔ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َش ْ
یک َوابِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة ح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّ
َّ
ُقأ ُفٔی ا ِِ َّ ٜحز ٔ َواِ ٥َّ ٜد َ ٞبَا َٔ َٕا ٕ
ٔيس
ت ََ ٜضا ـ َ ِْ ٝي َنؽ ْ
و ََٔل َٔ َة َو ُِِ ٔ ٦ف َب َة بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َََ ٔ١ي أ ٥َّ ٜي َّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ِ َ
اوبرکبنبایبہبیش،یر ک،انبہنییع،زریہنبرحب،انبہنییع،رضحتزایدنبالعہقریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنں
َلی
س ٍ
تل َ َھا َطل ْ ٌعتَ ِصب ٌڈ)ڑپےتھوہےئانس۔
ےنرضحتیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےسرجفیکامنزںیم( َفا ّ ج ْ َل َبی ِ َ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یر ک،انبہنییع،زریہنبرحب،انبہنییع،رضحتزایدنبالعہقریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1021

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،زیاز ب ٦وَلٔہ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦زٔ َیاز ٔبِ ٔ ٦و ََٔل َٔ َة َو َِ ٦و ِّ١طٔ أََّ٤طُ َظلَّی ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َُقأَ فٔی أَ َّو َٔ ٟر ِ٘ َى ٕة َواِ ٥َّ ٜد َ ٞبَا َٔ َٕا ٕ
ٔيس َو ُربَّ َ١ا َٔا َٗ ٟ
ت ََ ٜضا ـَ ِْ ٝي َنؽ ْ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّّ ٢َ ٝ
اٜع ِبحَ ِ َ َ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،زاید نب العہق ،اےنپ اچچ ےس رفاتی رکےت ںی ہک اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک
َلی
س ٍ
تل َ َھا َطل ْ ٌعتَ ِصب ٌڈ)ڑپاھاییھبکرافیاتہکےہہک
اسھترجفیکامنزادایکوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا کرتعکںیم( َفا ّ ج ْ َل َبی ِ َ

وسرةؼڑپ ی۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،زایدنبالعہق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1022

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حسين ب ٦ولی ،زائسہ١َ ،اک بِ ٦حب ،جابز ب١َ ٦زہ

ِح ٕب َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا َ ٟإ ٔ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا ُح َسي ِ ُن بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی َو َِ ٦زائ َٔس َة َح َّسثَ َ٥ا َ َٔ١ا ُک بِ ُِ َ ٦
َّ
َّ
اَ ٧ي ِ ُ
اَ ٧ظ ََلتُ ُط َب ِى ُس َت ِدّٔي ّّا
ُقآ ٔ ٧ا ِ١َ ٜحٔي ٔس َوک َ َ
ُقأ فٔی ا ِِ َّ ٜحز ٔبٖٔ َوا ِِ ُ ٜ
َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝک َ َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،امسکنبرحب،اجربنب ہرہےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسرجفیکامنز ںیم
ل ْ ُق ل ْ
لؿا مَحِ یبڈِ)ڑپاھرکےتےھتنکیلدعبںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزھچکرصتخموہیئگیھت۔
(ؼ َفا ْرد ِ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،امسکنبرحب،اجربنب ہرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1023

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب ٦راِي ،اب ٦راِي ،یحٌي ب ٦آز ،٣زہيْ ب١َ ٦اک

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َو َّ
اُِ ّٜٝن ِٔلبِ َٔ ٦راِ ٔ ٕي َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦آ َز ََ ٣ح َّسثَ َ٥ا ُز َصي ِ ْْ َو ِ١َٔ َ ٦ا ٕک
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِ َٔا َٟ
ْ اٜعَّ ََل َة َو َِل ي َُعل ِّی َظ ََل َة َص ُؤ َِل ٔ
َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َجاب ٔ َز بِ ََ ١ُ ََ ٦ز َة َو َِ ٦ظ ََلة ٔأ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟک َ َ
ا ٧یُ َد ِّّ ُ
َوأََ ِ ٤بأنَٔی أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ
اَ ٧ي ِ ُ
َ
ُقآ َٔ ٧وِ َ ٤حو ٔ َصا
ک
٢
ٝ
َ
َ
ُقأ فٔی ا ِِ َّ ٜحز ٔبٖٔ َوا ِِ ُ ٜ
َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب راعف ،انب راعف،ییحی نب لدؾ ،زریہ نب امسک ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اجرب نب ہرہ ےس یبن
رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن اہک لپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس رصتخم امنز ادا رکےت ےھتلپ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ ولوگں یک رطح امنز ادا ہن رکےت ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رجف یک امنز ںیم وسرة(ؼ
ل ْ ُق ل ْ
لؿا مَحِ یبڈِ)ایاسیکلثمدفرسیوسرںیتڑپاھرکےتےھت۔
َفا ْرد ِ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبراعف،انبراعف،ییحینبلدؾ،زریہنبامسک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1024

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜزح ٦١ب٠ ٦ہسی ،شىبہ١َ ،اک ،جابز ب١َ ٦زہ،

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي
ٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ١َٔ َ ٦ا ٕک َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا َ ٟک َ َ
َّ
اٜم ِضز ٔب ٔ َّ
َّ
ک
ُقأ ُفٔی ُّ
اِ ٜٝي ٔ ٞإٔذَا َي ٍِ َشي َوفٔی ا َِ ٜى ِ ٔ
اٜع ِبحٔ أَـ ِ َو َ ٦ِ ٠ٔ ٟذََ ٔ ٜ
َّص ِ َ ٤ح َو ذََ ٔ ٜ
ک َوفٔی ُّ
َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ِ َ
دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح نب دہمی ،ہبعش ،امسک ،اجرب نب  ہرہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز رہظ ںیم
تع ْ ث
َ
ش
( َفالل ّب ِْل ِإ َذا َ َ ی)افررصعںیمیھبایسیکرطحرقاترفامےتےھتافررجفیکامنزںیماسےسیبملرقاترفامےت۔

رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،امسک،اجربنب ہرہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1025

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوزاُز ـياٜسي ،شىبہ١َ ،اک ،حَّضت جابز ب١َ ٦زہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َزا ُو َز َّ
اٜف َيأ ٔ ٜس ُّي َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو ِ١َٔ َ ٦ا ٕک َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ک
ُقأ ُفٔی ُّ
اٜع ِبحٔ بٔأَـ ِ َو َ ٦ِ ٠ٔ ٟذََ ٔ ٜ
اَ ََ ٢رب َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اٜم ِضز ٔبٔ َسبِّحٔ ِ
ِّک الِ َ ِول َی َوفٔی ُّ
اَ ٧ي ِ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبداؤد ایطیسل ،ہبعش ،امسک ،رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسرہظیکامنزںیم َ ِ ی ِّ
ن َْال ْ َلَع)ڑپےتھےھتافررجفںیماسےسیبملرقاترفامےتےھت۔
(َس ْ َ
اْس َر ّ ِ ی َ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبداؤدایطیسل،ہبعش،امسک،رضحتاجربنب ہرہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1026

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،یزیس ب ٦ہارو ٧ت١يِم ،ابی ٥٠ہا ،ٟابی بززہ

ِم َو ِ ٦أَبٔی ا َِ ٥ِ ٔ١ٜضا َٔ ٟو ِ ٦أَبٔی بَ ِز َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
وَ ٧و ِ ٦اٜت َّ ِي ٔ ِّ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ َُ ٦ص ُ
ار َ

اٜس ِّتي َن إلٔ َی ا ِٔ١ٜائَةٔ
ُقأ ُفٔی َظ ََلة ٔا َِ ٍَ ٜساة ٔ ِّٔ ٦ِ ٠
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اَ ٧ي ِ َ
اوب رکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿیمیمت،ایباہنمؽ،ایبربزہےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسحبصیکامنزںیماسھٹ
ےسوسلایتیکرقاترفامےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿیمیمت،ایباہنمؽ،ایبربزہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1027

راوی  :ابوَکیِ ،و٘ييَّ ،يا ،٧خاٜس حذاء ،ابو٥٠ہا ،ٟابی بززہ ،اَِٝم

اَ ٧ر َُو ُٟ
ِ َو ِ ٦أَبٔی ا َِ ٥ِ ٔ١ٜضا َٔ ٟو ِ ٦أَبٔی بَ ِز َز َة الِ َ َِِّ ٔ ٝ
اَ ٧و َِ ٦خإ ٔ ٜس ا َِ ٜح َّذا ٔ
َِم َٔا َ ٟک َ َ
َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِِ َُّ ٦ي َ
َح َّسثَ َ٥ا أَب ُو ُ َ
َّ
َّ
ُقأ ُفٔی ا ِِ َّ ٜحز ٔ َ٠ا بَي ِ َن ِّ
اٜس ِّتي َن إلٔ َی ا ِٔ١ٜائ َ ٔة آ َی ّة
اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ِ َ
اوبرکبی ،فعیک ،ایفسؿ ،اخدل ذحاء ،اوباہنمؽ ،ایب ربزہ ،ایملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز رجف ںیم
اسھٹےسوسلایتےکدرایمؿڑپےتھےھت۔
رافی  :اوبرکبی،فعیک،ایفسؿ،اخدلذحاء،اوباہنمؽ،ایبربزہ،ایملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1028

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہاب ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ،اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
س َٔا َ ٟإ ٔ َّ ٧أَُّ٣
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو ِ ٦وُب َ ِيسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َّ
ُقأ ُ َوا ِ١ُ ٜزِ ََ ََل ٔ
اٜس َور َة إَٔ َّ ٤ضا
ُقائَت َٔک َص ٔذظ ٔ ُّ
ُعِّا َِ َٕا َِ ٜت یَا بُى َ َّي َِ َٕ ٜس ذ ِ
ََک َتىٔي بٔ ٔ َ
ت ُِ
ا َِِ ّٜؽ ٔ ٞب ٔ َِ ٥ت ا َِ ٜحار ٔٔث َََ ٔ١ى ِت ُط َوص َُو َي ِ َ
َّ
َّ
ُقأ ُب ٔ َضا فٔی ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب
َْل ٔ ُ
ِخ َ٠ا ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ِ َ
ییحی نب ییحی ،امکل ،انباہشب،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک اؾ الضفل تنب ااحلرث ریض
اہللاعتٰیلہنعےناےس( َفالْم ُ ْ در َ َ
ْس ِ
ترُع ًْف)ڑپےتھوہےئانسوترفامایاےایپرےےٹیبوتےنےھجماینپاسوسرةیکرقاتےکاسھتاید
رکفادایویکہکنبسےسلرخںیموجںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسرغمبیکامنزںیمانسفہیہیوسرتیھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1029

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو٤أسَّ ،ياِ ،٧حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦و ،ِ٨یو٤س ،اَ ٰحٖ ب ٦ابزاہي ،٢وبس ب ٦ح١يس،
وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،و١زو٤أس ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ٢بَ ٦ىس ،ظاٜح ،زہزی

ِح َُ َٝ ٠ة بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخبَََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُٔ ٧ا َ ٟح و َح َّسثَىٔي َ ِ

أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا
وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ
َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسث َ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ

َظإ ٔ ٜح ث ُ َّ٠َ ٢ا َظلَّی َب ِى ُس َحًَّي َٔ َب َؽ ُط اهَّللُ َوزَّ َو َج َّٞ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعفاندق ،ایفسؿ ،رحہلم نب ٰییحی ،انب فبھ ،ویسن ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،رمعفاندق،
وقعیبنباربامیہنبدعس،اصحل،زرہیاؿاانسدےکاسھتیھبیہیدحثیرفاتییکیئگےہنکیلاسںیم ہزایدہےہہکرھپلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنامنزںیہنڑپاھیئاہیںکتہکاہللزعفلجےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاےنپاپسالبایل۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعفاندق ،ایفسؿ ،رحہلم نب ییحی ،انب فبھ ،ویسن ،اقٰحس نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم،
رمعفاندق،وقعیبنباربامیہنبدعس،اصحل،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرجفںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1030

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہاب٠ ،ح١س ب ٦جبيْ ب٠ ٦فى٢

َ
اب َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ُٔ ٦ج َبي ِْ ٔبِ ِٔ ٠ُ ٦فى َٕٔ ٢و ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َّ
َّ
اٜفورٔ فٔی ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب
ُقأ ُب ٔ ُّ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ِ َ
ییحی نب ییحی ،امکل ،انب اہشب ،دمحم نب ریبج نب معطم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس امنز رغمب
ںیموسرةوطرڑپےتھوہےئانس۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،دمحمنبریبجنبمعطم
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

امنزرجفںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1031

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حبَّ ،ياِ ،٧حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبس ب٦
ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی

ِح َُ َٝ ٠ة بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُٔ ٧ا َ ٟح و َح َّسثَىٔي َ ِ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َٔا َ ٟح و َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َٔاِلَ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٝطُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم،
زرہیاؿاانسدےکاسھتیھبیہیدحثیرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ،
رمعم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزاشعءںیمرقاتےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزاشعءںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1032

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ ،وسی ،حَّضت بزاء ب ٦وازب رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦وس ٓ ٕ
ٔی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ا ِٜب َ َْا َِ یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ

َُقأَ فٔی إ ٔ ِح َسی اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن َواِّ ٜتي ٔن َواٜزَّیِتُو ٔ٧
ا ٧فٔی ََ َ ٕ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََّ٤طُ ک َ َ
َف ِ ََعلَّی ا ِٔ ٜىصَ ا َِ ِاْل ٔ َ
ِخ َة ِ َ َ

دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،دعی ،رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
ّ
ال َفاشل ْ َُپ ِوؿڑپ ی۔
ا کرفسںیمامنزاشعڑپاھیئافردفروتعکںںیمےسا کرتعکںیم َف ِ ِ
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دعی،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزاشعءںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1033

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،یحٌي ،ابَ ٦ىيس ،وسی ب ٦ثابت ،حَّضت بزاء ب ٦وازب رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ بِ َٔ ٦واز ٕٔب أََّ٤طُ َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ َو َِ ٦ی ِحٌَي َوص َُو ابِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َِ ٦وس ِّٔی بِ ٔ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦ا ِٜب َ َْا ٔ
َّ
َّ
َّ
َُقأَ بٔاِّ ٜتي ٔن َواٜزَّیِتُو ٔ٧
َظِ ٝي ُت ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝا ِٔ ٜىصَ ا َِ ِ َ َ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،ییحی ،انب دیعس ،دعی نب اثتب ،رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ
ّ
(فال َفاشل ْ َُپ ِوؿ)ڑپ ی۔
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتاشعءیکامنزادایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن ِ ِ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،ییحی،انبدیعس،دعینباثتب،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

امنزاشعءںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1034

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبيساهَّلل ب١٤ ٦يْ٠ ،سىز ،وسی ب ٦ثابت ،بزا ب ٦وازب رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ِٔ ٠س َى ْز َو َِ ٦وس ِّٔی بِ ٔ ٦ثَاب ٔ ٕت َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ا ِٜب َ َْا َِ بِ ََ ٦واز ٕٔب َٔا َٟ
َّ
َّ
ْقأَف ٔی ا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
ِ بٔاِّ ٜتي ٔن َواٜزَّیِتُو ٔ١ََ ِ ٧ا ََِ ٔ١ى ُت أَ َح ّسا أَ ِح َس ََ ٦ظ ِو ّتا ٔ٥ِ ٠طُ
ََِ ٔ١ى ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ َ ٢َ ٝ
دمحم نب دیبع اہلل نب ریمن ،رعسم ،دعی نب اثتب ،ربا نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
ّ
ال َفاشلَ ْ ُپ ِوؿ)ینسافرںیمےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےسرتہبنیلفازیسکےسںیہنینس۔
فل ہفملسےساشعءیکامنزںیم( َف ِ ِ
رافی  :دمحمنبدیبعاہللنبریمن،رعسم،دعینباثتب،ربانباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزاشعءںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1035

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبازَّ ،يا ،٧و١زو ،حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت ٠ىاذ رِضي اهَّلل و٥ہ

اَ ٠ُ ٧ىا ْذ ي َُعل ِّی ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ ََّ ٢یأتِ ٔی
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦وبَّاز ٕ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٦و ِ١ز ٕو َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا َ ٟک َ َ
َ
َّ
َّ
َّ
ُ
َح َٓ
ُقة َِٔاَ َ ِ ٤
ِ ََي ُؤ ُِّ َٔ ٣و َُ ٠ط ِ ََعلی َِ ٜي َّ ٝة ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝا ِٔ ٜىصَ ا َِ ث َّ ٢أَتَی َٔ ِو َُ ٠ط َِأ َُّ ٠ض َِِ ٢ا ِِت َ َتحَ بٔ ُس َورة ٔا َِ ٜب َ َ
َّ ُ َّ
َّص َٓ َِ َٕاُٜوا َُ ٜط أََ٤ا َِ ِٕ َت َیا ُِ ََل َُٔ ٧ا ََِ ٟل َواهَّللٔ َو َْلتٔي َ َّن َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َر ُج ََْ ِ ٞس ٢َ ٝث ََّ ٢ظلی َو ِح َس ُظ َوا ِن َ َ
َ
 ٞبٔاَ ٥َّ ٜضارٔ َوإ ٔ ََّ ٠ُ ٧ىاذّا َظلَّی
اب َ َ ٤واؼٔحَ َن ِى َُ ١
ِ ََْلُ ِخب ٔ َُْ َّ ٤ط َِأتَی َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إَّٔ٤ا أَ ِظ َح ُ
ُ
ا٧
ََ ٠ى َ
ُقة َِٔأَٔ َِب ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی َُ ٠ىاذ ٕ َِ َٕا َ ٟیَا َُ ٠ىاذُ أَ َِ َّت ْ
ک ا ِٔ ٜىصَ ا َِ ث َّ ٢أَتَی َِا ِِت َ َتحَ بٔ ُس َورة ٔا َِ ٜب َ َ

أََ ِ ٤ت ِاْقأ ِ ب ٔ ََ ٙذا َو ِاْقأ ِ ب ٔ ََ ٙذا َٔا ََِ َُّ ٟيا ُُِ ُٕٝ َِ ٧ت َ ٔ ٜى ِ١ز ٕو إ ٔ َّ ٧أَبَا اٜزُّبَي ِْ ٔ َح َّسثَ َ٥ا َو َِ ٦جابٔز ٕأَُ َّ ٤ط َٔا َِ ٟاْقأ ِ َو َّ
اٜص ِٔ ١س َو ُؼ َحاصَا
َ
َ
َ
اٜؽ َهی َو َّ
ِّک الِ َ ِول َی َِ َٕا ََ ٟو ِْ ١زو ِ َ ٤ح َو َص َذا
اَ ََ ٢رب َ
َو ُّ
اِ ٜٝي ٔ ٞإٔذَا َي ٍِ َشي َو ََبِّحِ ِ
دمحم نب ابعد ،ایفسؿ ،رمعف ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلعفل ہ
فملس ےک اسھت امنز ادا رکےت رھپ اینپ وقؾ ےک اپس لےت افر اؿ یک اامتم رکےت ا ک رات اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےک اسھت امنز اشعء ادا یک رھپ اینپ وقؾ ےک اپس لےئ افر اؿ یک اامتم یک افر وسرة رقبہ یرفع رک دی ا ک لدیم ےن ہنم ومڑا
السؾریھپاافراغ ےلامنزادایکافرالچایگولوگںےناسےساہکایکوت انمقفوہایگےہاےالفں!اسےناہکںیہناہللیکمسقافر ںیم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماسیک ربدےنیاحرض وہںاگافرفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختم
ںیماحرضوہاافررعضرکےناگلاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسمہ اف ںوںفاےلںیدؿرھپاکؾرکےتںیافراعمذےن
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتامنزاشعءادایکرھپلےئافروسرةارقبلہیرفعرکدیوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
اعمذیکرطػوتمہجوہرکرفامایاےاعمذایکوتااحتمؿںیمڈاےنلفاالےہالفںالفںےکاسھتامنزڑپاھرکف۔
رافی  :دمحمنبابعد،ایفسؿ،رمعف،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتاعمذریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزاشعءںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1036

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،ر٠ح ،ابوزبيْ ،حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕأَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٟظلَّی
َّص َٓ َر ُج ْ٥َّ ٠ٔ ٞا ِ ََعلَّی َِأ ُ ِخب ٔ َْ َُ ٠ىا ْذ َو ُِ ٥ط َِ َٕا َ ٟإُٔ َّ ٤ط
َُ ٠ىاذُ بِ َُ ٦ج َب ٕ ٞالِ َ ِن َعار ُّٔی ٔلَ ِظ َحابٔطٔ ا ِٔ ٜىصَ ا َِ ِ ََف َّو ََ ٟوَِ ٝيض ٔ َِِ ٢ا ِن َ َ
ک اٜزَّ ُج ََ ٞز َخ ََ ٞول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ ِخب َ َْ ُظ َ٠ا َٔا ََ ٠ُ ٟىا ْذ َِ َٕا ََٜ ٟطُ أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی
ُ٥َ ٠اِ ْٖٔ َِ َ١َّ ٝا بَ َ ََ ٝذََ ٔ ٜ

َاْقأِ ب ٔ َّ
ِّک الِ َ ِول َی
اَ ََ ٢رب َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَتُزٔی ُس أَ َِ ٧تَ ُٙ
اٜص ِٔ ١س َو ُؼ َحا َصا َو ََبِّحِ ِ
وَّ َِ ٧تاّ٤ا یَا َُ ٠ىاذُ إٔذَا أَ ََ ١ِ ٠ت اَ ٥َّ ٜ
اس ِ ِ َ

ِّک َو َّ
اِ ٜٝي ٔ ٞإٔذَا َي ٍِ َشي
اَ َٔ ٢رب َ
اْقأِب ٔ ِ
َو ِ َ

ہبیتقنبدیعس،ثیل،رحم،اوبزریب،رضحت اجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک رضحتاعمذ نب لبجااصنریریضاہللاعتٰیل
ہنعےناےنپاسویھتںوکاشعءیکامنزیبملڑپاھیئمہ ںیمےسا کلدیمےندحیلعہامنزادایکاعمذوکاسیک ربدییئگوتاوہنںےناہک
ہکفہانمقفےہبجاسلدیموک ربیچنہپوتاسےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپساحرضوہرکرضحتاعمذیک(دفرسی
ل َث
ی
ِ
ش
ّم
ض َهْ ّ َ ،
ن فریغہ ڑپاھ رک)اس
ن َْال ْ َلَع،ا ِ ْ َ دق ْأ ِ یب ْ ِ
َس ْ َ
رفاتیںیمےہہک لپیلص اہللہیلعفل ہفملس ےنرفامای( َفا ْ ِ
س َف ُ َ
ْس َر ّ ِ ی َ
اْس َر ّ ِ ی َ
ابتیک ربدیوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناعمذریضاہللاعتٰیلہنعےساہکایکمتہنتفرپفراننباچےتہوہاےاعمذبجمت
ل َث
تع ْ ث
للّبَ
ی
ِ
ش
ّ
َ
َ
م
ش
َ
َ
ض َهْ ّ ،
نَ ،فا ِْل ِإ َذا ی)ےکاسھتامنزڑپاھرکف۔
ن َْال ْلَع َ ْ ،د
ْس َر ّ ِ َی
اْس َر ّ ِ َی
اق ْأ ِبی ْ ِ
َس ْ َ
ولوگںوکامنزڑپاھؤوت(ا ْ ِ
س َف ُ َ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،رحم،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزاشعءںیمرقاتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1037

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ہصي٥٠ ،٢عور ،و١زو ب ٦زی٥ار ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا٧
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا صُصَ ِي َْ ٢و ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ أَ ََّ ٠ُ ٧ىا َذ بِ ََ ٦ج َب ٕ ٞک َ َ
ِک اٜعَّ ََل َة
ِخ َة ث ُ ََّ ٢ی ِز ٔج ُي إلٔ َی َٔ ِو ٔ٠طٔ َِ ُي َعل ِّی بٔض ٔ ِ ٢تَٔ ٝ
ي َُعل ِّی ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ِٔ ٜىصَ ا َِ ِاْل ٔ َ
ییحینبییحی،میشہ،وصنمر،رمعف نبدانیر،رضحتاجربنب دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاعمذنبلبجریضاہللاعتٰیل
ہنعاشعءیکامنزروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتڑپھرکاینپوقؾیکرطػولےتٹےھترھپاؿوکیہیامنزڑپاھےتےھت۔

رافی  :ییحینبییحی،میشہ،وصنمر،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہمئےک ےئامنزوپریافرفیفختےکاسھتڑپاھےنےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
اہمئےک ےئامنزوپریافرفیفختےکاسھتڑپاھےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1038

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوربيي ،ز٨زانی ،ابوربيي ،ح١از ،ایوب ،و١زو ب ٦زی٥ار ،جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر َو َِ ٦جابٔز ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َٔا َ ٟأَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َح َّسثَ َ٥ا أَ ُّی ُ
اَ ٠ُ ٧ىا ْذ ي َُعل ِّی ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ِٔ ٜىصَ ا َِ ث ُ ََّ ٢یأتِ ٔی َِ ٠سحٔ َس َٔ ِو ٔ٠طٔ َِ ُي َعل ِّی بٔض ٔ ِ٢
بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َ ٟک َ َ
ہبیتقنبدیعس،اوبرعیب،زرھاین،اوبرعیب،امحد،اویب،رمعفنبدانیر،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاعمذریض
اہللاعتٰیلہنعامنزاشعءروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتڑپےتھرھپاینپوقؾیکدجسمںیملرکاؿوکامنزڑپاھےتےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبرعیب،زرھاین،اوبرعیب،امحد،اویب،رمعفنبدانیر،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اہمئےک ےئامنزوپریافرفیفختےکاسھتڑپاھےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1039

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ہصي ،٢اَ١اوي ٞب ٦ابی خاٜسٔ ،يس ،حَّضت ابو٠سىوز انعاری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا صُصَ ِي َْ ٢و ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ ٔ ٦أَبٔی َخإ ٔ ٜس َو ِِ َٔ ٦ي ٕس َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠س ُىوز ٕالِ َ ِن َعار ِّٔی َٔا ََ ٟجا َِ َر ُج ْٞ
َ
 ٞب ٔ َ٥ا ِ ََ١ا َرأَیِ ُت أ ٥َّ ٜي َّي
اٜع ِبحٔ ٔ ٦ِ ٠أَ ِج ََٔ ُِ ٞل ٕ١َّ ٠ٔ ٧ا یُ ٔفي ُ
إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟإنِّٔی َلَ َتأ َّ ُ
ِخ َو َِ ٦ظ ََلة ٔ ُّ
یَِ ٦أ َ ُّی ٢ِ ُٙأََّ٣
َف َ
اس إ ٔ َّٔ ِّ ٥َ ٠ُ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ٔ ٧
ِٔ یَ ِو َ٠ئ ٔ ٕذ َِ َٕا َ ٟیَا أَ ُّی َضا اُ ٥َّ ٜ
ِٔ فٔی َِ ٠وو ٔمَ ٕة َٔ ُّق أَ َش َّس ٔ١َّ ٠ا ٌَؽ َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٌََّ ٢َ ٝؽ َ
اس َِ ُِ ٝيو ٔجزِ َِإ ٔ ََّ ٦ِ ٠ٔ ٧و َرائٔطٔ ا ِلَٙبٔيَْ َو َّ
ٔيْ َوذَا ا َِ ٜحا َجةٔ
اٜؽى َ
اَ ٥َّ ٜ
ییحینبییحی،میشہ،اامسلیعنبایباخدل،سیق،رضحتاوبوعسمدااصنریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکا کلدیمےنروسؽ
اہللیلصاہلل ہیلعفل ہفملسیکدختمںیماحرضوہرکرعضایکںیمالفںالفںلدیمیکفہجےسوجںیمہتہبیبملامنزڑپاھاتےہامنز
ےسرہاجاتوہںرضحتاوبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےتہک ںیہکںیمےن یبنرکمییلص اہللہیلعفل ہفملسوکاس دؿ ےسزایدہ ہصغ
ںیم یھبک ںیہنداھکی لپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای اےولوگ مت ںیم ےس ضعب رفنتمرکےنفاےل ںی مت ںیم ےس وجولوگں یک
اامتمرکےوتفہفیفخترکےویکہکناسیکادتقاءںیموبڑےھزمکفرافراحتجدنمولگوہےتںی۔
رافی  :ییحینبییحی،میشہ،اامسلیعنبایباخدل،سیق،رضحتاوبوعسمدااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اہمئےک ےئامنزوپریافرفیفختےکاسھتڑپاھےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1040

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ہصي ،٢و٘يي ،اب١٤ ٦يْ ،اب ٦ابی و١ز

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا صُصَ ِي َْ ٢و َو٘ٔي ْي َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَب ٔی ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

َُّ َِيا ُ ٧ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞفٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ صُصَ ِي ٕ٢

اوبرکبنبایبہبیش،میشہ،فعیک،انبریمن،انبایبرمع،اؿاانسدےکاسھتیھبیہیدحثیابمرہکرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،میشہ،فعیک،انبریمن،انبایبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اہمئےک ےئامنزوپریافرفیفختےکاسھتڑپاھےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1041

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٍ٠ ،يْہ ،اب ٦وبساٜزح ٦١حزامی ،ابوز٤از ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ َوص َُو ابِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ا ِٔ ٜحزَام ٔ ُّی َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
ْ َِإ ٔ َّٔ ِ ٧يض ٔ ِ ٢اٜعَّ ٍٔي َْ َوا ِل َٙبٔي َْ َو َّ
ٔيْ َوا ِ١َ ٜز ٔ َیؾ َِإٔذَا َظلَّی
اس َِ ُِ ٝي َد ِّّ ِ
اٜؽى َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا أَ َّ٣أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢اَ ٥َّ ٜ

ْ َشا َِ
َو ِح َس ُظ َِ ُِ ٝي َعِ َ٘ ِّٞي َ

ہبیتق نب دیعس ،ریغمہ ،انب دبعارلنمح زحایم ،اوبزاند ،ارع ج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ ولوگں یک اامتم رکے وت اچےیہ ہک یکلہ امنز ڑپاھےئ ویکہکن اؿ ںیم ےچب وبڑےھ
زمکفرافرامیبروہےتںیافربجاالیکامنزادارکےوتےسیجاچےہڑپےھ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ریغمہ،انبدبعارلنمحزحایم،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اہمئےک ےئامنزوپریافرفیفختےکاسھتڑپاھےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1042

راوی  :اب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسث َ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦ص َّ١أ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َر َُو ٟٔ
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
س
یث َٔ ٥ِ ٠ضا َو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َ٠ا َٔ َا ٣أَ َح ُس ُ٘ ِ٥َّ ٜٝٔ ٢ا ٔ
اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
ْ اٜعَّ ََل َة َِإ ٔ َّٔ ِ ٧يض ٔ ِ ٢ا ِلَٙبٔي َْ َوِ ٔيض ٔ َِّ ٢
ٔيْ َوإٔذَا َٔ َاَ ٣و ِح َس ُظ َِ ُِ ٝي ٔف َِ ٞظ ََل َت ُط َ٠ا َشا َِ
َِ ُِ ٝي َد ِّّ ِ
اٜؽى َ
انب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنرفامای بجمتںیمےسوکیئولوگںیکاامتمرکےوتیکلہامنزڑپاھےئویکہکناؿںیمزمکفریھبوہےتںیافربجاالیکڑھکا
وہوتےسیجاچےہاینپامنزادارکے۔
رافی  :انبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اہمئےک ےئامنزوپریافرفیفختےکاسھتڑپاھےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1043

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ٦ٔ ١
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َ ِ
س
ْ َِإ ٔ َّ ٧فٔی ا٥َّ ٜا ٔ
أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َظلَّی أَ َح ُس ُ٘ ِ٥َّ ٜٝٔ ٢ا ٔ
س َِ ُِ ٝي َد ِّّ ِ
َّ
يَ ٢وذَا ا َِ ٜحا َجةٔ
ٔيْ َو َّ
اٜؽى َ
اٜسٕ ٔ َ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ ولوگں وک امنز ڑپاھےئ وت یکلہ ڑپاھےئ ویکہکن ولوگں ںیم زمکفر امیبر افر
احتجدنموہےتںی۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اہمئےک ےئامنزوپریافرفیفختےکاسھتڑپاھےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1044

راوی  :وبساٝ١ٜک ب ٦شىيِ بٜ ٦يثٜ ،يث بَ ٦ىس ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ابوبْک ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

اِ ٜٝيثٔ َح َّسثَىٔي أَبٔی َح َّسثَىٔي َّ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُُ ٦ش َى ِي ِٔ بِ َّٔ ٦
اب َح َّسثَىٔي
اِ ٜٝي ُث بِ ُِ ََ ٦ى ٕس َح َّسثَىٔي یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ْک بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕو َُٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ ٌَيَِْ أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟبَ َس َٟ
أَبُو بَ ِ ٔ

َّ
ي ٢ا ِلَٙبٔي َْ
اٜسٕ ٔ َ

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،ثیل نب دعس ،ویسن ،انب اہشب ،اوبرکب نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ایس رطح رفامای نکیل اس دحثی ںیم امیبر ےک اجبےئ وبڑےھ اک ظفل ےہ ابیق
دحثیایسرطحےہ۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،ثیلنبدعس،ویسن،انباہشب،اوبرکبنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

اہمئےک ےئامنزوپریافرفیفختےکاسھتڑپاھےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1045

٠وسي ب ٦ـٝحہ ،حَّضت وث١ا ٧ب ٦ابی اٜىاػ ثٕفی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،و١زو ب ٦وث١اٰ ،٧

وسي بِ ُ ٦ـَ َِ ٝح َة َح َّسثَىٔي وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ ُ ٦وُ ِث ََ ١
اَ ٧ح َّسثَ َ٥ا َُ ٠
اػ َّ
ک َٔا َُِ ُٝٔ ٟت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إنِّٔی أَ ٔج ُس فٔی َن ِّ ٔسي َش ِيئّا َٔا َٟ
ا َِ ٜى ٔ
اٜث َٕف ُّٔی أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َُ َٜ ٟط أُِ َٔ َّ٣و ََ ٠

ا ِزِ ُ ٤ط َِ َح ََّ ٝسىٔي بَي ِ َن َی َسیِطٔ ث ُ ََّ ٢و َؼ َي َ٘ َّّ ُط فٔی َظ ِسرٔی بَي ِ َن ثَ ِسي َ َّی ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟت َح َّو ََِ ِ ٟو َؼ َى َضا فٔی لَ ِضزٔی بَي ِ َن َ٘تٔفَ َّی ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَُّ٣
ْ َِإ ٔ َّٔ ِ ٧يض ٔ ِ ٢ا ِلَٙبٔي َْ َوإ ٔ َّٔ ِ ٧يض ٔ ِ ٢ا ِ١َ ٜز ٔ َیؾ َوإ ٔ َّٔ ِ ٧يض ٔ َِّ ٢
ٔيْ َوإ ٔ َّٔ ِ ٧يض ٔ ِ ٢ذَا ا َِ ٜحا َج ٔة َوإٔذَا َظلَّی
َٔ ِو ََ ٠
ک ِ ََ ٦ِ ١أَِ َٔ َّ٣و ّ٠ا َِ ُِ ٝي َد ِّّ ِ
اٜؽى َ
ْ َشا َِ
أَ َح ُس ُ٘ َِ ٢و ِح َس ُظ َِ ُِ ٝي َعِ َ٘ ِّٞي َ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،رمعف نب امثعؿ ،ومٰیس نب ہحلط ،رضحت امثعؿ نب ایب ااعلص یفقث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن
رکمییلصاہللہیلع فل ہفملسےناےسرفامایاینپوقؾیکاامتمایکرکففہےتہکںیںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ںیم اےنپ دؽ ںیم ھچک وسحمس رکات وہں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رقبی وہ اج افر ےھجم اےنپ اسےنم اھٹبای رھپ اینپ یلیھتہ
ریمےےنیسرپ ریمیاھچیتےکدرایمؿریھکرھپرفامایوھگؾاجافراینپیلیھتہریمیھٹیپرپدنکوھںےکدرایمؿریھکرھپرفامایاینپوقؾ
یکاامتمرکوجاامتمرکےاےساچےیہہکرصتخمرکےویکہکناؿںیموبڑےھرمضیزمکفرافراحتجدنمیھبوہےتںیافربج
متںیمےسوکیئاغ ےلامنزادارکےوتےسیجاچےہادارکے۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،رمعفنبامثعؿ،ومٰیسنبہحلط،رضحتامثعؿنبایبااعلصیفقثریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اہمئےک ےئامنزوپریافرفیفختےکاسھتڑپاھےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1046

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،و١زو ب٠ ٦زہَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،حَّضت وث١ا ٧ب ٦ابی ؤاػ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ٔيس
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ََى َ
آِخ َ٠ا َوض ٔ َس إلٔ َ َّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا أَ ََ ١ِ ٠ت َٔ ِو ّ٠ا
بِ َ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َٔا ََ ٟح َّس َث ُو ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی ا َِ ٜى ٔ
اػ َٔا َُ ٔ ٟ

َِأَخ َّ
ْٔ بٔض ٔ ِ ٢اٜعَّ ََل َة

دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہ،دیعسنببیسم،رضحتامثعؿنبایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنھجمےسوجلرخیدہعایلاھتفہ ہاھتہکبجوتاامتمرکےوتاؿوکرصتخمامنزڑپاھےئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہ،دیعسنببیسم،رضحتامثعؿنبایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اہمئےک ےئامنزوپریافرفیفختےکاسھتڑپاھےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1047

راوی  :خ ْٝب ٦ہصا ،٣ابوربيي ،زہزانی ،ح١از ب ٦زیس ،وبساٜىزیز ب ٦ظہيِ ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َْ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣وأَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َو َِ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ ُٔ ٦ظ َض ِيِٕ َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي
َح َّسثَ َ٥ا َخُ ٝ
ا ٧یُو ٔجز ُف ٔی اٜعَّ ََلة ٔ َویُت ُّٔ٢
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
فلخ نب اشہؾ ،اوبرعیب ،زرہاین ،امحد نب زدی ،دبعازعلسی نب بیہص ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی
یلصاہللہیلعفل ہفملسیکلہافراکلمامنزڑپاھےتےھت۔

رافی  :فلخنباشہؾ،اوبرعیب،زرہاین،امحدنبزدی،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اہمئےک ےئامنزوپریافرفیفختےکاسھتڑپاھےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1048

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،یحٌي بٔ ٦تيبہ بَ ٦ىيس ،یحٌئ ،تيبہ ،ابوووا٤ۂ ،تازہ ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َُٔ ٟت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ َّ٧

س َظ ََل ّة فٔی َت َ١إ ٣
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ا ٦ِ ٠ٔ ٧أَ َخ ِّْ ا٥َّ ٜا ٔ

ییحینبییحی،ییحینبہبیتقنبدیعس،ییحی،ہبیتق،اوبوعاہن،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسولوگںںیمےسوپریامنزافربسےسیکلہڑپاھےنفاےلےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،ییحینبہبیتقنبدیعس،ییحی،ہبیتق،اوبوعاہن،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اہمئےک ےئامنزوپریافرفیفختےکاسھتڑپاھےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1049

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تبيہ بَ ٦ىيس ،ولی ب ٦ححز ،اَ١اوي ٞب ٦جىَفَ ،شیک ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ،
حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

و٧
ِخ َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َٔا ََ ٟی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ ُ
َش ٔ
یک بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی ٔ١َ٤ز ٕ َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أََّ٤طُ َٔا َ٠َ ٟا َظ َِّ ٝي ُت َو َرا َِ
و ٧ابِ ََ ٦ج ِى ََفٕ َو ِٔ َ ٦
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َ ٞي ِىَ ُ٥

إ ٔ َ٠اُّ َٔ ٕ ٣ق أَ َخ َّ
ْ َظ ََل ّة َو َِل أَ َت ََّ ٢ظ ََل ّة َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

ییحینبییحی،ییحینباویب،قبنیبہنب دیعس،یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،یر کنبدبعاہللنبریمن،رضحتاسننبامکلریضاہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسزایدہ یکلہ افرزایدہاکلمامنز ڑپاھےنفاےلیسکاامؾےک
ےھچیپامنزںیہنڑپ ی۔
رافی  :ییحینبییحی،ییحینباویب،قبنیبہنبدیعس،یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،یر کنبدبعاہللنبریمن،رضحتاسننبامکل
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اہمئےک ےئامنزوپریافرفیفختےکاسھتڑپاھےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1050

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،جىَف بََٝ ٦مي ،٧ثابت ب٥انی ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َف بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و ِ ٦ثَاب ٔ ٕت ا ِٜب ُ َ٥ان ٔ ِّی َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا َ ٟأَْ َ ٤س ک َ َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َج ِى َ ُ

َّ
ُ
اٜس َورة ٔا ِٔ َٕ ٜعي َْة ٔ
اٜس َورة ٔا َِ ٜدّٔي َّ ٔة أَ ِو ب ٔ ُّ
ُقأ ُب ٔ ُّ
َو َََ ٢َ ٝي ِس َُ ١ي بُکَا َِ اٜعَّ ٔي ِّي ََ ٠ي أ ِّ٠طٔ َوص َُو فٔی اٜعَّ ََلة ِٔ ََي ِ َ

ییحینبییحی،رفعجنب امیلسؿ،اثتبانبین،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسامنز
ںیمیسکےچبیکاینپامںاپسرفےنیکلفاز ےتنوتوھچیٹوسرةڑپےتھےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،رفعجنبامیلسؿ،اثتبانبین،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :امنزاکایبؿ
اہمئےک ےئامنزوپریافرفیفختےکاسھتڑپاھےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1051

راوی ٠ :ح١س ب٥٠ ٦ہاْ ٟضیز ،یزیس ب ٦زریيَ ،ىيس ب ٦ابوُعوبۂ ،تازہ ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب٠ ٦اٜک رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ُعوبَ َة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٥ِ ٠ٔ ٦ضا ٕٔ َّ ٟ
اَّٜضیزُ َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُ ٦أَبٔی َ ُ
ْ ٔٔ ٦ِ ٠ش َّسة ٔ
َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإنِّٔی َل َ ِز ُخ ُ
 ٞاٜعَّ ََل َة أُرٔی ُس إٔـَا ََ ٜت َضا َِأ َ َِ َُ ١ي ب ُکَا َِ اٜعَّ ٔي ِّي َِأ ُ َخ ِّّ ُ
َو ِج ٔس أ ُ ِّ٠طٔ بٔطٔ
دمحم نب اہنمؽ رضری ،سیدی نب زرعی ،دیعس نب اوبرعفہب ،اتقدہ ،رضح ت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیمامنزیرفعرکاتوہںافرریماارادہاسیکوطاتلاکوہاتےہنکیل
ںیمےچبےکرفےنیکلفازاتنسوہںوتںیمامنزںیمفیفخترکداتیوہںاسیکفادلہیکدشتفیلکتیکفہجےس۔
رافی  :دمحمنباہنمؽرضری،سیدینبزرعی،دیعسنباوبرعفہب،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اراکؿںیمایمہنرفیافروپرارکےنںیمفیفخترکےنےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
اراکؿںیمایمہنرفیافروپرارکےنںیمفیفخترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1052

راوی  :حا٠س ب ٦و١ز بْکاوی ،ابوکاِ ،ٞ٠ؽي ٞب ٦حسين جحسری ،ابوووا٤ہ ،ہَل ٟب ٦ابی ح١يس ،وبساٜزح ٦١ب ٦ابی ٜيلی،
حَّضت بزاء ب ٦وازب رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

 ٞبِ ُ ٦حُ َسي ِ ٕن ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦أَبٔی َو َواَ َ ٤ة َٔا ََ ٟحا ْٔ ٠س َح َّسثَ َ٥ا أَبُو
ْکاو ٔ ُّی َوأَبُو کَا َٔ ُِ ٕٞ ٠ؽ ِي ُ
َح َّسثَ َ٥ا َحا ُٔ ٠س بِ ُ ٦وُ ََ ١ز ا َِ ٜب ِ َ
ِ بِ َٔ ٦واز ٕٔب َٔا ََ ٟر َُ ِٕ ٠ت اٜعَّ ََل َة ََ ٠ي َُ ٠ح َّٕ ١س َظلَّی
َو َواَ َ ٤ة َو ِ ٦ص ََٔل ٔ ٟبِ ٔ ٦أَبٔی حُ َِ ١ي ٕس َو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبٔی َِ ٜيل َی َو ِ ٦ا ِٜب َ َْا ٔ
َّ
َف ِ٘ َى َت ُط َِا ِوت َٔسا َُ ٜط َب ِى َس ُر ُ٘وؤطٔ ِ ََس ِح َس َت ُط َِ َحَِ ٝس َت ُط بَي ِ َن َّ
اٜس ِح َس َتي ِ ٔن ِ ََس ِح َس َت ُط
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝو َج ِس ُت ٔ ٔ َيا َُ ٠ط َ َ
ْقی ّبا َّٔ ٦ِ ٠
َّص ٔ
ِ
اٜس َوا ٔ
آ َ ٔ
َِ َحَِ ٝس َت ُط َ٠ا بَي ِ َن اَّ ٜت ِسٔ ٔ ٝيَ ٢و ٔاِل ِن ٔ َ
احدم نب رمع رکبافی ،اوباکلم ،لیضف نب نیسح یججڈری ،اوبوعاہن ،الہؽ نب ایب دیمح ،دبعارلنمح نب ایب  ،یل ،رضحت رباء نب اعزب
ریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتامنزادارکےنںیموغرایکوتںیمےنلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملساکایقؾ روکعافرروکعےکدعبادتعاؽرھپدجسےںیمرھپلپ یلصاہللہیلعفل ہفملساکدفونںدجسفںےک
درایمؿانھٹیبرھپدجسہافراسےکدعبانھٹیبالسؾےکدرایمؿافرامنزےسافرغوہانرقتةیرباربےھت۔
رافی  :احدمنبرمعرکبافی ،اوباکلم،لیضفنبنیسح یججڈری،اوبوعاہن،الہؽنبایبدیمح ،دبعارلنمحنبایب ،یل ،رضحترباءنب
اعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اراکؿںیمایمہنرفیافروپرارکےنںیمفیفخترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1053

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،و٥بْی ،شىبہ ،حَّضت ح ٢ٙرِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ ا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦ا َِ ٜح ََٔ ٢ٔ ٙا ََ ََِ ٌَٝ ٟول َی ا ِلُٙو َِ ٔة َر ُج ِْ َٔ ٞس ََ َّ١ا ُظ َز َ٦َ ٠

اٜز ُ٘و ًٔ َٔ َاِ َٔ ٣س َر َ٠ا
س َِک َ َ
ابِ ٔ ٦الِ َ ِش َىثٔ َِأ َ ََ ٠ز أَبَا ُوب َ ِي َس َة بِ ََ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ أَ ِ ٧ي َُعل َِّی بٔا٥َّ ٜا ٔ
ا ٧ي َُعل ِّی َِإٔذَا َر َِ َي َرأ ِ ََ ُط ُّٔ ٦ِ ٠
ؿ َو ُٔ ِٝ ٠ئ َ٠ا ٔشئ َِت َٔ ٦ِ ٠ش ِي ٕئ َب ِى ُس أَصِ ََّ ٞ
أَُٔو َُّ ٟ
َک ا َِ ٜح ُِ ١س ُٔ ِٝ ٠ئ َّ
اٜس َ١ا َوا ٔ
ِ َوا ِِ ١َ ٜح ٔس ِلَ
اٜث َ٥ا ٔ
ت َو ُٔ ِٝ ٠ئ الِ َ ِر ٔ
اُ ٜٝض ََّ ٢ربَّ َ٥ا َ ٜ
ک َ ٔ ٜى ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبٔی
َک ُت ذََ ٔ ٜ
َ٠اَ ٔ ٤ي ١َ ٔ ٜا أَ ِو َف ِي َت َو َِل ُِ ٠ى ٔف َی ١َ ٔ ٜا َِ ٥َ ٠ى َت َو َِل یَ ُِ َّ ٥ي ذَا ا َِ ٜح ِّس َٔ ٥ِ ٠
ک ا َِ ٜح ُّس َٔا َ ٟا َِ ٜحََ ِ ٢ُ َٙذ َ ِ
َِ ٜيل َی َِ َٕا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ا ِٜب َ َْا َِ بِ ََ ٦واز ٕٔب َي ُٕوِلُ کَاِ َ ٤ت َظ ََلةُ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ُر ُ٘ووُ ُط َوإٔذَا َر َِ َي َرأِ ََ ُط ٔ٦ِ ٠
ْقی ّبا َّٔ ٦ِ ٠
اٜز ُ٘و ًٔ َو َُ ُحو ُز ُظ َو َ٠ا بَي ِ َن َّ
َکتُطُ َ ٔ ٜى ِ١زٔو بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة َِ َٕا َِ َٔ ٟس َرأَیِ ُت ابِ َ ٦أَبٔی
اٜس َوا ٔ
اٜس ِح َس َتي ِ ٔن َ ٔ
ِ َٔا َُ ٟش ِى َب ُة ِ ََذ َ ِ
ُّ

َِ ٜيل َی ََِ ٢َِ ٝتَ ٦ِ ُٙظ ََلتُطُ َص ََ ٙذا

دیبعاہللنباعمذ،ربنعی ،ہبعش،رضحتمکحریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک انباالثعشےکزامہنںیم ا کلدیمےنوکہف
رپہبلغاحلصایکوتاوبعنبیڈہنبدبعاہللریضاہللہنعوکاسےنمکحدایہکولوگںوکامنزڑپاھںیئفہامنزڑپاھےتےھتبجروکعےس
لل َّ ُھ َ َ ی َ ل َْ
ج
َلا مْ ُڈاےاہللوتاسرعتفیےکالقئےہپ ےسامتؾلامسؿ
رسااھٹےتوتاینتدریڑھکےرےتہہکںیم ہداعڑپھایلا ّم َر ّ َب َ
افرزنیمافرینتجہگجوتاچےہرھباجےئوتیہرعتفیافرڑبایئےکالقئےہسجوکوتھچکاطعرکےاسےسوکیئنیھچںیہناتکسافر
سجےسوتوکیئزیچےلےلاےسوکیئدےںیہناتکسافرہنوکیئوکششریتےاقمہلبںیماکایمبوہیتکسےہمکحےتہکںیںیمےن
 ہ دبعارلنمح نب ایب  ،یل ےس ذرک ایک وت اوہنں ےن اہک ںیم ےن رباء نب اعزب ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملساکر وکعافربجروکعےسرسااھٹےتافرلپ یلصاہللہیلعفل ہفملساکدجسہ افردفونںدجسفںےکدرایمؿ انھٹیبرقتةیربارب
ربارب وہےت ےھت ہبعش ےتہکںیہک ںیم ےناس اکذرک رمعف نب رمة ےس ایک وت اوہنں ےن اہک ںیم ےن انب ایب ،یل وک داھکی ہک اؿ یک امنز
استیفیکیکہنیھت۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ربنعی،ہبعش،رضحتمکحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اراکؿںیمایمہنرفیافروپرارکےنںیمفیفخترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1054

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،حَّضت ح ٢ٙرِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْط بِ ََ٤ ٦ا ٔج َي َة َ١َّ ٜا
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦ا َِ ٜح َ ٢ٔ ٙأَ ََّ َ ٠َ ٧

اٗ ا َِ ٜحس َ
س َو ََ َ
ٔیث
لَ َض َز َول َی ا ِلُٙو َِ ٔة أَ ََ ٠ز أَبَا ُوب َ ِي َس َة أَ ِ ٧ي َُعل َِّی بٔا٥َّ ٜا ٔ

دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رضحت مکح ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک بج رطم نب انہیج وکہف رپاغبل وہا وت
اسےنرضحتاوبدیبعہوکمکحدایہکفہولوگںوکامنزڑپاھےئابیقدحثیابمرہکےلہپسگریکچےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتمکحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اراکؿںیمایمہنرفیافروپرارکےنںیمفیفخترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1055

راوی  :خ ْٝب ٦ہصا ،٣ح١از ب ٦زیس ،ثابت ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َْ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ٦زیِ ٕس َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا َ ٟإنِّٔی َِل آُٜو أَ ِ ٧أ ُ َظل َِّی بٔ١َ َ٘ ٢ِ ُٙا َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا َخُ ٝ
اٜز ُ٘و ًٔ
ا ٧أَْ َ ٤س َي ِع َُ ٥ي َش ِيئّا ِلَ أَ َرا ُ٘ َِ ٢ت ِع َُ ٥ىوُ َ ٤ط ک َ َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی ب ٔ َ٥ا َٔا ََِ ٟک َ َ
ا ٧إ ٔ َذا َر َِ َي َرأِ ََطُ ُّٔ ٦ِ ٠
ِ َٔ ٞس ٔ َ ٤س َي َوإٔذَا َر َِ َي َرأ ِ ََ ُط َّٔ ٦ِ ٠
ِ َٔ ٞس ٔ َ ٤س َي
اٜس ِح َسة ٔ ََ َٙ ٠ث َحًَّي َي ُٕو َ ٟا َِٕ ٜائ ٔ ُ
اَ ِ ٤ت َع َِ َٔائ ّٔ١ا َحًَّي َي ُٕو َ ٟا َِٕ ٜائ ٔ ُ

فلخ نب اشہؾ ،امحد نب زدی ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن اہک ںیم مت وک ایسی امنز ڑپاھےن ںیم
وکاتیہںیہنرکات اسیجہک یبن یلصاہللہیلعفل ہفملسںیمہ امنزڑپاھےتےھت۔رضحت اسنریضاہللاعتٰیلہنعوجلرکےتےھت فہ
ںیم مت وک رکےت وہےئ ںیہن داتھکی بج فہ روکع ےس رس ااھٹےت وت دیسےھ ڑھکے وہےت اہیں کت ہک ےنہک فاال اتہک ہک فہ وھبؽ ےئگ
ںی،بجفہدجسہےساانپرسااھٹےتوترہھٹےت،اہیںکتہکےنہکفاالاتہکےہہکفہوھبؽےکچںی۔

رافی  :فلخنباشہؾ،امحدنبزدی،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اراکؿںیمایمہنرفیافروپرارکےنںیمفیفخترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1056

راوی  :ابوبْک ب٤ ٦اِي وبسی ،بہز ،ح١از ،ثابت ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
ْ أَ َح ٕس أَ ِو َجزَ
ْک بِ َُ٤ ٦اِ ٕٔي ا َِ ٜى ِبس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا بَ ِضزْ َح َّسث َ َ٥ا َح َّ١ا ْز أَ ِخب َ ََْ٤ا ثَاب ٔ ْت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا َ٠َ ٟا َظ َِّ ٝي ُت َخ َِ ٝ
َظ ََل ّة َٔ ٦ِ ٠ظ ََلة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َت َ١ا ٕ ٣کَاِ َ ٤ت َظ ََلةُ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠ُ ٢َ ٝت َٕارٔبَ ّة

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا
ا ٧وُ َ١زُ بِ ُ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اب ََّ ٠س فٔی َظ ََلة ٔا ِِ َّ ٜحز ٔ َوک َ َ
َوکَاِ َ ٤ت َظ ََلةُ أَبٔی بَ ِْکٕ َُ ٠ت َٕارٔبَ ّة َِ َ١َّ ٝا ک َ َ
َٔا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َٔ َاَ ٣حًَّي َن ُٕو َِ َٔ ٟس أَ ِو َص َ ٢ث ُ ََّ ٢ي ِس ُح ُس َو َي ِٕ ُى ُس بَي ِ َن َّ
اٜس ِح َس َتي ِ ٔن َحًَّي َن ُٕو َِ َٔ ٟس أَ ِو َص َ٢

اوبرکبنبانعفدبعی،زہب،امحد،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
یسیج وپریامن ز یسک ےکےھچیپ ںیہن ڑپ ی روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس یک امنز رقبی رقبی وہیت یھت افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل
ہنع یک امنز یھب ربارب ربارب وہیت یھت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب رجف یک امنز یھب یبمل رکےت ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل
َسم ِ َ ل
ّللَّ ِمَ ْن َ َِ
َحـُےتہکوتڑھکےوہاجےتاہیںکتہکمہےتہکہک لپیلصاہللہیلعفل ہفملس وھبؽےئگںیرھپ
ہیلعفل ہفملس بج عا ُ
دجسہرکےتافردفونںدجسفںےکدرایمؿےتھٹیباہیںکتہکمہےتہکہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوھبؽےئگںی۔
رافی  :اوبرکبنبانعفدبعی،زہب،امحد،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾیکریپفیافررہر ناسےکدعبرکےنےکایبؿںیم...

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾیکریپفیافررہر ناسےکدعبرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1057

راوی  :اح١س ب ٦یو٤س ،زہيْ ،ابو اَحاٗ یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوخيث١ہ ،ابی اَحٖ ،وبساهَّلل ب ٦یزیس ،حَّضت بزا ب ٦وازب رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا ُزصَي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو إ ٔ َِ َح َٖ َٔا َ ٟح و َح َّسث َ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َخ ِي َث ََ ١ة َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ
ِْ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
یس َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ا ِٜب َ َْا ُِ َوص َُو ٌَيُِْ َ٘ ُذ ٕ
َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦یَز ٔ َ
وب أَُ َّ ٤ض ِ ٢کَاُ ٤وا ي َُع َُّ ٝ
وَ ٧خَ ٝ

ؿ ث ُ َّ٢
اٜز ُ٘و ًٔ  ٢َِ ٜأَ َر أَ َح ّسا َی ِحىٔي لَ ِض َز ُظ َحًَّي َي َؽ َي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝج ِب َض َت ُط َول َی الِ َ ِر ٔ
َِإٔذَا َر َِ َي َرأ ِ ََ ُط ُّٔ ٦ِ ٠
ْخ ََ ٦ِ ٠و َرائ َ ُط َُح َّّسا
َی ٔ ُّ
ادمح نب ویسن ،زریہ ،اوب ااحسؼ ییحی نب ییحی ،اوبہمثیخ ،ایب ااحسؼ  ،دبعاہلل نب سیدی ،رضحت ربا نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکافرفہوھجےٹںیہنںیہکفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکےھچیپامنزڑپےتھےھتبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
روکعےسرسااھٹےتوتںیم یسکوکیھباینپ ھٹیپاکھجےتہنداتھکیاہیںکتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساانپاماھت زنیمرپرہ ےت
رھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکےھچیپبسولگدجسہںیماجےت۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،اوبااحسؼییحینبییحی،اوبہمثیخ،ایباقحس،دبعاہللنبسیدی،رضحتربانباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾیکریپفیافررہر ناسےکدعبرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1058

راوی  :ابوبْک ب ٦خَلز باہلی ،یحٌي بَ ٦ىيسَّ ،يا ،٧ابواَحٖ ،وبساهَّلل ب ٦یزیس ،حَّضت بزاء ب ٦وازب رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

ْک بِ َُ ٦خ ََّلز ٕ ا َِ ٜباصٔل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا َی ِحٌَي َي ِىىٔي ابِ َََ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧ح َّسثَىٔي أَبُو إ ٔ َِ َح َٖ َح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ
َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َٔا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َ ٢َِ ٜی ِح ٔ٦
یس َح َّسثَىٔي ا ِٜب َ َْا ُِ َوص َُو ٌَيُِْ َ٘ ُذ ٕ
بِ َُ ٦یز ٔ َ
وب َٔا َ ٟک َ َ
أَ َح ْس ٔ٥َّ ٠ا لَ ِض َز ُظ َحًَّي َي َٕ َي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ٢َ ٝا ٔج ّسا ث ُ ََّ ٢ن َٕ ُي َُ ُحو ّزا َب ِى َس ُظ

اوبرکبنب الخدابیلہ،ییحینبدیعس،ایفسؿ،اوبااحسؼ،دبعاہللنبسیدی،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
َسم ِ َ َل
ّلل ِمَ ْن َ َِ
َحـُرفامےتوتمہےسوکیئاینپرمکوکہناکھجاتاھتاہیں
افرفہوھجےٹںیہنںی ہکبجروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفل ہفملس عا ُّ
کتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسدجسہںیمچنہپاجےترھپمہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکدعبدجسہںیماجےت۔
رافی  :اوبرکبنبالخدابیلہ،ییحینبدیعس،ایفسؿ،اوباقحس،دبعاہللنبسیدی،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾیکریپفیافررہر ناسےکدعبرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1059

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساٜزح ٦١بَ ٦ہ ،٢ابزاہي ٢ب٠ ٦ح١س ،ابواَحٖ ،ابو اَحاٗ شيبانی٠ ،حارب ب ٦زثار ،وبساهَّلل ب٦
یزیس ،حَّضت بزاء

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ٦ٔ ١بِ ِٔ ََ ٦ض ٕ ٢الِ ََ ِ ٤فاكٔی َح َّسثَ َ٥ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س أَبُو إ ٔ َِ َح َٖ ا َِّ ٜزَار ُّٔی َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َّ
اٜص ِي َبان ٔ ِّی
َ
ُّ
وَ ٠َ ٧ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
َو َِ ٠ُ ٦حار ٔٔب بِ ٔ ٦زٔثَا ٕر َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٦یز ٔ َ
یس َي ُٕوِلُ َول َی ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔ َح َّسثَ َ٥ا ا ِٜب َ َْا ُِ أَُ َّ ٤ض ِ ٢کَاُ ٤وا ي َُع َُّ ٝ

اٜز ُ٘و ًٔ َِ َٕا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َ٤ ٢َِ ٜزَ َِ ٔ ٔ ٟيا ّ٠ا َحًَّي َ َ ٤زا ُظ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝإٔذَا َر َ٘ َي َر َ٘ ُىوا َوإٔذَا َر َِ َي َرأِ ََ ُط ُّٔ ٦ِ ٠

ؿ ث ُ ََّ٤ ٢تَّب ٔ ُى ُط
َٔ ِس َو َؼ َي َو ِج َض ُط فٔی الِ َ ِر ٔ
دمحم نب دبعارلنمح نب مہس ،اربامیہ نب دمحم ،اوب ااحسؼ  ،اوب ااحسؼ ابیشین ،احمرب نب داثر ،دبعاہلل نب سیدی ،رضحت رباء ےس رفاتی
ےہ ہک احصہب روسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملس ےکاسھت امنز ادا رکےت بجلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس روکع رکےت فہ یھب روکع
رکےتبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسروکعےسرسااھٹےتافر َسم ِ َعا ُلِم
َح ُـےتہکوتمہڑھکےرےتہاہیںکتہکلپیلصاہلل
ّللَّ َ ْن َ ِ َ
ہیلعفل ہفملسوکاشیپینزنیمرپرہ ےتوہےئدےتھکیرھپمہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکریپفیرکےت۔
رافی  :دمحمنبدبعارلنمحنبمہس،اربامیہنبدمحم،اوباقحس،اوبااحسؼابیشین،احمربنبداثر،دبعاہللنبسیدی،رضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾیکریپفیافررہر ناسےکدعبرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1060

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اب١٤ ٦يَّْ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،ابا ،٧ح ،٢ٙوبساٜزح ٦١ب ٦ابی ٜيلی ،حَّضت بزاء ب ٦وازب

ِح ٕب َوابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ َٕٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َح َّسثَ َ٥ا أَبَا َُ ٧و ٌَيُِْ ُظ َو ِ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِ َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل َی ِحُ٥و أَ َح ْس ٔ٥َّ ٠ا لَ ِض َز ُظ َحً َّي َ َ ٤زا ُظ َٔ ِس ََ َح َس َِ َٕا َُ ٟزصَي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا
َِ ٜيل َی َو ِ ٦ا ِٜب َ َْا ٔ
و ٧أَبَا َُ ٧وٌَيُِْ ُظ َٔا ََ ٟحًَّي َ َ ٤زا ُظ َي ِس ُح ُس
َُّ َِيا َُٔ ٧ا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا ا ِلُٙوِ ُّٔي َ
زریہ نب رحب ،انبریمن ،ایفسؿ نب ہنییع ،اابؿ ،مکح ،دبعارلنمح نب ایب  ،یل ،رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےکاسھتےھتوتمہںیمےس وکیئاینپرمکوکںیہناکھجاتاھتاہیںکتہکمہلپیلصاہللہیلعفل ہفملس وک
دجسہرکےتدھکیےتیلےھت۔
رافی  :زریہنبرحب،انبریمن،ایفسؿنبہنییع،اابؿ،مکح،دبعارلنمحنبایب ،یل،رضحترباءنباعزب

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

ابب  :امنزاکایبؿ
اامؾیکریپفیافررہر ناسےکدعبرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1061

راوی َ٠ :حز ب ٦وو ٧ب ٦ابی وو ،٧خ ْٝب ٦خٝيّہ ،اشحعی ،ابواح١س ،وٜيس بَ ٦سیي ،و١زو بِ ٦حیث ،حَّضت و١زو ب٦
ِحیث رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َس ٕ
یي َِ ٠ول َی آ َٔ ٟو ِ١زٔو بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُٔ ِ ٠
َْ بِ َُ ٦خٔٝي َّ َة الِ َ ِش َحع ٔ ُّی أَبُو أَ ِح ََ ١س َو ِ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس بِ ٔٔ َ ٦
َح ُز بِ َُ ٦و ِو ٔ ٧بِ ٔ ٦أَبٔی َو ِو َٕ ٧ح َّسثَ َ٥ا َخُ ٝ
َّ
َّ
ُقأ ُ ِ َََل أ ُ ِٔ ٔس ُ ٢بٔا ُِ ٜد َّٔ ٥س
ِحیِ ٕث َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت َخَ ٝ
ِحیِ ٕث َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ُ ٦
َُ
ِْ أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝا ِِ َّ ٜح َز ِ ََسِ ٔ١ى ُت ُط َي ِ َ
اَِ ٧ل َی ِحىٔي َر ُج ْ٥َّ ٠ٔ ٞا لَ ِض َز ُظ َحًَّي َي ِستَتٔ َََّ ٢ا ٔج ّسا
ا َِ ٜح َوارٔ ا ِلٔ ٥َّ ُٙس َوک َ َ
رحمزنبوعؿنبایبوعؿ،فلخنبہفیلخ،ایعجش،اوبادمح،فدیلنبرسعی،رمعفنبرحثی،رضحترمعفنبرحثیریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکںیمےنیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےکےھچیپامنزرجفادایکوتںیمےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےسانس( َ َف
ُأقْش ِ ُمبیلْج َُّنسالْحیَووا ِرالْ ُک َّن
س)افرمہںیموکیئلدیماینپرمکہناکھجاتاھتاہیںکتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوپریرطحدجسہںیمہن
ِ
ِ ِ َ
پ ےاجےت۔
رافی  :رحمزنبوعؿنبایبوعؿ،فلخنبہفیلخ،ایعجش،اوبادمح،فدیلنبرسعی،رمعفنبرحثی،رضحترمعفنبرحثیریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجامنزیروکعےسرسااھٹےئوتایکےہک؟...
ابب  :امنزاکایبؿ

بجامنزیروکعےسرسااھٹےئوتایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1062

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابو٠ىاویہ ،و٘يي ،او١ض ،وبيس ب ٦حس ،٦حَّضت اب ٦ابی اوفی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا٧
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو َو٘ٔي ْي َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ُِ ٦وب َ ِي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ٜح َس َٔ ٦و ِ ٦ابِ ٔ ٦أَبٔی أَ ِوفَی َٔا َ ٟک َ َ
اٜز ُ٘و ًٔ َٔا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َّ
ک ا َِ ٜح ُِ ١س ُٔ ِٝ ٠ئ
اُ ٜٝض ََّ ٢ربَّ َ٥ا ََ ٜ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َر َِ َي لَ ِض َز ُظ ُّٔ ٦ِ ٠
َّ
اٜس َ١ا َوا ٔ
ؿ َو ُٔ ِٝ ٠ئ َ٠ا ٔشئ َِت َٔ ٦ِ ٠ش ِي ٕئ بَ ِى ُس
ت َو ُٔ ِٝ ٠ئ الِ َ ِر ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمف ہ ،فعیک ،اشمع ،دیبع نب نسح ،رضحت انب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
لل َّ
ِْ ے
لْج ِ ْ ے
ِْ ے ث ے
َسم ِ َ ل
ھ
ل
َحـُ ا ُ َّم َر َّ ی َب ََ
ض َف ُ
ات َف ُ
َل ا َمْ ُڈ ُ
م َا ِ َْ
ّللَّ ِمَ ْن َ َِ
م ا َّشمَا َف ِ
ئ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج اینپ رمک روکع ےس ااھٹےت وت ( ع ا ُ
م َْال ْر ِ
َث ے
ي)اراشدرفامےتےھت۔
نِمْ ْ ٍ
ش َیْ ُ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمف ہ،فعیک،اشمع،دیبعنبنسح،رضحتانبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجامنزیروکعےسرسااھٹےئوتایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1063

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦بصار ،شىبہ ،وبيس ب ٦حس ،٦حَّضت وبساهَّلل ب ٦ابی اوفی رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ٜح َس َٔٔ ٦ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت
َک ا َِ ٜح ُِ ١س ُٔ ِٝ ٠ئ
اٜس َوا ٔ
ِ اُ َّٝ ٜض ََّ ٢ربَّ َ٥ا َ ٜ
َو ِب َس اهَّللٔ بِ َ ٦أَبٔی أَ ِوفَی َٔا َ ٟک َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِسوُو ب ٔ َض َذا ُّ

َّ
اٜس َ١ا َوا ٔ
ؿ َو ُٔ ِٝ ٠ئ َ٠ا ٔشئ َِت َٔ ٦ِ ٠ش ِي ٕئ َب ِى ُس
ت َو ُٔ ِٝ ٠ئ الِ َ ِر ٔ
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنباشبر،ہبعش،دیبعنبنسح،رضحتدبعاہللنبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
لل َّ
ِْ ے
لْج ِ ْ ے
ِْ ے ث ے
َث ے
ھ
ل
ش
ُ
َ
َ
ض َف ُ
ات َف ُ
َل ا َمْ ُڈ ُ
م ا َّ مَا َف ِ
ي) اے
ئ نِمْ ْ ٍ
م َْال ْر ِ
م َا ِ ْ َ
ش َیْ ُ
یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس اس داع ےکاسھت داع امےتگن ےھت ( ا ّم َر َّ ی َب َ
اہللوتیہاسرعتفیےکالقئےہسجےسلامسؿفزنیمرھباجںیئافراسےکدعبسجرطػوکوتاچےہفہرھباجےئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنباشبر،ہبعش،دیبعنبنسح،رضحتدبعاہللنبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجامنزیروکعےسرسااھٹےئوتایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1064

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار ،اب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ٠ ،حزاة اب ٦زاہز ،حَّضت وبساهَّلل ب ٦ابی اوفی رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِِ ٠َ ٦حزَأَ َة بِ َٔ ٦زاصٔز ٕ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
اَ ٧ي ُٕو َُّ ٟ
َک ا َِ ٜح ُِ ١س ُٔ ِٝ ٠ئ َّ
ِ
اٜس َ١ا ٔ
اُ ٜٝض ََّ ٜ ٢
َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس اهَّللٔ بِ َ ٦أَبٔی أَ ِوفَی یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط ک َ َ

اُ ٜٝض َّ ٢ـَ ِّض ِزنٔی ب ٔ َّ
ِ ا َِ ٜبارٔز ٔ َّ
ؿ َو ُٔ ِٝ ٠ئ َ٠ا ٔشئ َِت َٔ ٦ِ ٠ش ِي ٕئ َب ِى ُس َّ
ُوب
اٜث ِٔ ٝخ َوا ِٜب َ َْز ٔ َوا ِ١َ ٜا ٔ
َو ُٔ ِٝ ٠ئ الِ َ ِر ٔ
اُ ٜٝض َّ ٢ـ َ ِّض ِزنٔی ٔ ٦ِ ٠اٜذُّ ٔ ٤
َوا َِ ٜد َفایَا َ٘١ا یُ ََّ ٥قی َّ
اٜث ِو ُب الِ َبِ َي ُؾ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜو ََذٔ
َ

دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،زجماۃانبزارہ،رضحتدبعاہللنبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
لل َّ
ِْ ے
لْج ِ ْ ے
ِْ ے ث ے
َث ے
ھ
ل
ض َف ُ
ات َف ُ
َل ا َمْ ُڈ ُ
م ا َّشمَا َف ِ
ي) وت یہ اس
ئ نِمْ ْ ٍ
م َْال ْر ِ
م َا ِ ْ َ
ش َیْ ُ
یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اراشد رفامےت ےھت ( ا ُ َّم َر َّ ی َب َ َ
رعتفی اک قحتسم ےہ سج ےس امتؾ لامسؿ ف زنیم رھب اجںیئ افر سج رظػ وک وت اچےہ فہ رھب اجےئ اے اہلل ےھجم ربػ افولں افر
ڈنھٹےاپینےساپکرکدےاےاہللےھجمانگوہںافراطخؤںےسااسیاپکرکدےاسیجہکدیفسڑپکالیملیچکےساصػوہاجات

ےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،زجماۃانبزارہ،رضحتدبعاہللنبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجامنزیروکعےسرسااھٹےئوتایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1065

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،زہيْ بِ ٦حب ،یزیس ب ٦ہارو ،٧شىبہ٠ ،ىاذ،

وَ ٔ ٧لَکص َُ١ا َو ُِ ٦ش ِى َب َة ب ٔ َض َذا
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ َُ ٦ص ُ
ار َ
َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َٔا َ ٟح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔفٔی رٔ َوا َی ٔة ُ٠ىاذ ٕ َ٘١ا یُ ََّ ٥قی َّ
یس َّٔ ٦ِ ٠
اٜث ِو ُب الِ َبِ َي ُؾ َّٔ ٦ِ ٠
اٜسٔ َ ٤س
اٜس َر َٔ ٧وفٔی رٔ َوا َیةٔ َیز ٔ َ
َ َ
دیبع اہلل نب اعمذ ،زریہ نب رحب ،سیدی نب اہرفؿ ،ہبعش ،اعمذ ،اس دنس ےک اسھت یھب یہی دحثی اافلظیک دبتیلی ےکاسھت لقن یک
ےہینعمفوہفمؾفیہےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،زریہنبرحب،سیدینباہرفؿ،ہبعش،اعمذ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجامنزیروکعےسرسااھٹےئوتایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1066

راوی  :وبساهَّلل ب ٦وبساٜزح ،٦١زارمی٠ ،زوا ٧ب٠ ٦ح١س ز٠صقیَ ،ىيس ب ٦وبساٜىزیز ،وفيہ بٔ ٦يسٔ ،زوہ ب ٦یحٌي،

حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح ََّ ٦ٔ ١
اٜسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ز َوا ُ ٧بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س ِّ
اٜس َِ ٠صق ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ َُ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َو َِ ٦و ٔف َّي َة
اٜز ُ٘و ًٔ َٔا َٟ
بِ ِٔ َٔ ٦ي ٕس َو َِٔ ٦زِ َو َة َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ُِ ٜد ِسر ِّٔی َٔا َ ٟک َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َر َِ َي َرأِ ََ ُط ُّٔ ٦ِ ٠
ؿ َو ُٔ ِٝ ٠ئ َ٠ا ٔشئ َِت َٔ ٦ِ ٠ش ِي ٕئ َب ِى ُس أَصِ ََّ ٞ
َک ا َِ ٜح ُِ ١س ُٔ ِٝ ٠ئ َّ
اٜس َ١ا َوا ٔ
ِ َوا ِِ ١َ ٜح ٔس أَ َح ُّٖ َ٠ا َٔا َ ٟا َِ ٜى ِب ُس
اٜث َ٥ا ٔ
ت َوالِ َ ِر ٔ
َربَّ َ٥ا َ ٜ

َک َو ِب ْس َّ
ک ا َِ ٜح ُّس
اُ ٜٝض ََِّ ٢ل َ٠اَ ٔ ٤ي ١َ ٔ ٜا أَ ِو َف ِي َت َو َِل ُِ ٠ى ٔف َی ١َ ٔ ٜا َِ ٥َ ٠ى َت َو َِل یَ ُِ َّ ٥ي ذَا ا َِ ٜح ِّس َٔ ٥ِ ٠
َوک ُ ُّ٥َ ٝا َ ٜ

دبع اہلل نب دبعارلنمح ،داریم ،رمفاؿ نب دمحم دیقشم ،دیعس نب دبعازعلسی ،ہیطع نب سیق ،زقہع نب ییحی ،رضحت اوبدیعس دخری
لل َّ
لْج ِ ْ ے
ھ
ُ
َل ا َمْ ُڈ ُ
م
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج روکع ےس رس ااھٹےت وت ( ا َّم َر َّ ی َب َ َ
ِْ ے
ِْ ے ث ے
َث ے
ِ
َ
ش َ ْ ُی
ْ
ُ
ْ
ال َّشمَا َف ِ
ي) رفامےت اے اہلل وت ایسی رعتفی اک قحتسم ےہ سج ےس لامسؿ ف زنیم رھب اجںیئ افر
نِم
ْ
ئ
ا
م
ف
ض
ر
ال
م
ٍْ
ات َف ُ ْ ِ َ َ َ
سجرظػوکوتاچےہفہرھباجےئوتیہانثافررزریگےکالقئےہ افردنبہوجےہکوتبسےسزایدہدقحارےہمہبسریتےدنبے
ںی اے اہلل وت وج زیچ اطع رکے اےس وکیئ رف ےنک فاالںیہن افر سج ےس وت وکیئ زیچ رفک ےل اےس وکیئ دےنی فاال ںیہن افر ریتے
اقمہلبںیموکششرکےنفاےلیکوکششافدئہدنمںیہن۔
رافی  :دبعاہلل نب دبعارلنمح ،دا ریم ،رمفاؿ نب دمحم دیقشم ،دیعس نب دبعازعلسی ،ہیطع نب سیق ،زقہع نب ییحی ،رضحت اوبدیعس
دخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجامنزیروکعےسرسااھٹےئوتایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1067

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ہصي ٢ب ٦بصيْ ،ہصا ٣ب ٦حسأ ،٧يس بَ ٦ىس ،وفاء ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

اَ ٧و ِِ َٔ ٦ي ٔس بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َو َِ ٦و َفا ِٕ َو ِ ٦ابِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا صُصَ ِي ُ ٢بِ َُ ٦ب ٔصيْ ٕأَ ِخب َ ََْ٤ا صٔصَ ُا ٣بِ َُ ٦ح َّس َ
اٜز ُ٘و ًٔ َٔا ََّ ٟ
ک ا َِ ٜح ُِ ١س ُٔ ِٝ ٠ئ َّ
اٜس َ١ا َوا ٔ
ت
َوبَّا ٕ
اُ ٜٝض ََّ ٢ربَّ َ٥ا ََ ٜ
س أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ا ٧إٔذَا َر َِ َي َرأِ ََطُ ُّٔ ٦ِ ٠

ؿ َو َ٠ا بَ ِي َُ ٥ض١ا َو ُٔ ِٝ ٠ئ َ٠ا ٔشئ َِت َٔ ٦ِ ٠ش ِي ٕئ َب ِى ُس أَصِ ََّ ٞ
ِ َوا ِِ ١َ ٜح ٔس َِل َ٠اَ ٔ ٤ي ١َ ٔ ٜا أَ ِو َف ِي َت َو َِل ُِ ٠ى ٔف َی ١َ ٔ ٜا
اٜث َ٥ا ٔ
َو ُٔ ِٝ ٠ئ الِ َ ِر ٔ
َ
ک ا َِ ٜح ُّس
َِ ٥َ ٠ى َت َو َِل َی ُِ َّ ٥ي ذَا ا َِ ٜح ِّس َٔ ٥ِ ٠

اوبرکب نب ایب ہبیش ،میشہ نب  ریش ،اشہؾ نب اسحؿ ،سیق نب دعس ،اطعء ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک یبن
لل َّ
ْ
ل
ھ
َ
ج
ُ
ُ
َ
ل
َ
َ
َ
َلا َمْ ُڈ)رفامےتاسرفاتیںیم(ا ّ
َل َ ی
ع)
َق َا َف َؽا عَب ی ُڈ َف ُکلّ َبا َ
رکمییلصاہللہیلعفل ہفملسبجروکعےسرسااھٹےتوتا ّم َر َّ ی َب َ
ےکاافلظںیہنںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،میشہنب ریش،اشہؾنباسحؿ،سیقنبدعس،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
بجامنزیروکعےسرسااھٹےئوتایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1068

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،حّغ ،ہصا ٣ب ٦حسا ،٧اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
اَ ٧ح َّسثَ َ٥ا َٔ ِي ُس بِ ُِ ََ ٦ى ٕس َو َِ ٦و َفا ِٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا َحّ ِْغ َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ُا ٣بِ َُ ٦ح َّس َ
َک َ٠ا َب ِى َس ُظ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی َٔ ِؤٜطٔ َو ُٔ ِٝ ٠ئ َ٠ا ٔشئ َِت َٔ ٦ِ ٠ش ِي ٕئ َب ِى ُس َو ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ
ِْ ے ث ے
انبریمن،صفح،اشہؾنباسحؿ،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملس( َف ُ
نِم
ئ ْ
م َا ِ ْ َ
ثے
َث ے
َث ے
ش َ ی ْي)کترفامےتاسےکدعباکذرکںیہنایک۔
ئنِمْ ْ ٍ
ٍْ
يےس َف ِ ْ ُِم َا ِ ْ َ
ش َیْ ُ
رافی  :انبریمن،صفح،اشہؾنباسحؿ،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع

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

روکعافردجسہںیمرقاترقلؿےسرفےنکےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافردجسہںیمرقاترقلؿےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1069

راوی َ :ىيس ب٥٠ ٦عور ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہََٝ ،مي ٧بَ ٦حي ،٢ابزاہي ،٢وبساهَّلل ب٦
٠ىبس ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة أَ ِخب َ َْنٔی ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ْ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َُ َح ِي َٕ ٢و ِ ٦إ ٔبِ َزاص َٔي ٢بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ٠َ ٦ى َب ٕس َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س َٔا ََ٘ ٟصَ َ

َّ
ِّ
َّشا ٔ
اٜز ُِیَا اٜعَّ اَ ٔ ٜح ُة َی َزا َصا
اس ُظ ُّ ْ
ِْ أَبٔی بَ ِْکٕ َِ َٕا َ ٟأَ ُّی َضا اُ ٥َّ ٜ
وٓ َخَ ٝ
اٜس َت َار َة َواُ ٥َّ ٜ
اس إُٔ َّ ٤ط  ٢َِ ٜیَ ِب َٖ َٔ ٠ُ ٦ِ ٠ب ِّ َ
ت ا٥ُّ ٜبُ َّوة ٔ إِٔل ُّ
َ
ا ِِ ١ُ ٜس ٢ُ ٔ ٝأَ ِو تُ َزی َٜطُ أَ َِل َوإنِّٔی ُ ٤ض ٔ ُ َ َ
اٜس ُحوزُ
ُق َ
اٜز ُ٘و ًُ ِ ََى ِّم ُ١وا ِ ٔيطٔ اٜزَّبَّ َوزَّ َو َج ََّ ٞوأَ َّ٠ا ُّ
آَ ٧را٘ ٔ ّىا أَ ِو ََا ٔج ّسا َِأ َّ٠ا ُّ
ْقأَ ا ِِ ُ ٜ
يت أ ِ ٧أ ِ َ
اب َلَٔ ٢ِ ُٙا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َََِ ِ َُٝ ٦مي َ٧
اٜس َوا ٔ
َِا ِج َتض ٔ ُسوا فٔی ُّ
ِ َِ َٕ ٦ْ ٔ١أَ ِ ٧ي ُِس َت َح َ
دیعس نب وصنمر ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ نب ہنییع ،امیلسؿ نب میحس ،اربامیہ ،دبعاہلل نب دبعم ،رضحت انب ابعس
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروس ؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن(رمضفافت)ںیمرپدہااھٹایافراحصہبرکاؾریضاہلل
اعتٰیلمہنعاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےکےھچیپںیفصابدنےنھفاےلےھتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاےولوگےچسوخاوبں
ےک العفہ رشبمات وبنة ںیم ےس وکیئ ارم ابیق ںیہن ےہ پ  وک ناملسؿ داتھکی ےہ ای اس ےک  ےئ داھکای اجات ےہ لاگہ روہ ےھجم روکع ای
دجسہرکےتوہےئرقاترقلؿےسعنمایکایگےہروکعںیموتاےنپربیکتمظعایبؿرکفافروجسدںیمداعرکےنیکوکششرکف
ہکاہمترے ےئوبقؽیکاجےئ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،امیلسؿنبمیحس،اربامیہ،دبعاہللنبدبعم،رضحتانب

ابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافردجسہںیمرقاترقلؿےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1070

راوی  :یحٌي ب ٦ایوب ،اَ١ىي ٞب ٦جىَفََٝ ،مي ٧بَ ٦حي ،٢ابزاہي ٢ب ٦وبساهَّلل ب٠ ٦ىبس حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َف أَ ِخب َ َْنٔی ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ َُ َُ ٦ح ِي َٕ ٢و ِ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ٠َ ٦ى َب ٔس بِ ٔ٦
 ٞبِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
وب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
ْ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّّ ٢َ ٝ
وب ف ٔی ََ ٠ز ٔؼطٔ
س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َوبَّا ٕ
س َٔا ََ٘ ٟصَ َ
اٜسَّ ِ َْ َو َرأ ِ َُطُ َِ ٠ى ُع ْ

َّ
ات ِ ٔيطٔ َِ َٕا ََّ ٟ
اُ ٜٝض ََّ ٢ص ِ ٞبَ َُّ ٍِ ٝت ثَ ََل َث َ٠زَّا ٕ
َّشا ٔ
اٜز ُِیَا َی َزا َصا ا َِ ٜى ِب ُس اٜعَّ أ ٜحُ أَ ِو
َّأ ٜذی ََ ٠
ت إُٔ َّ ٤ط َ ٢َِ ٜی ِب َٖ َٔ ٠ُ ٦ِ ٠ب ِّ َ
ت ا٥ُّ ٜبُ َّوة ٔ إِٔل ُّ
ا٧
ََک بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َُّ َِي َ
تُ َزی َُ ٜط ث ُ َّ ٢ذ َ َ

ییحینباویب،اامس لیعنبرفعج،امیلسؿنبمیحس،اربامیہنبدبعاہللنبدبعمرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرمضفافت) ںیمرپدہ اٹای افرلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےک رسرپیٹپ دنب یوہیئ یھت
لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن نیت ابر رفامای اے اہلل ںیمےنغیلبت رک دی وبنتیک وخربخشویں ںیم ےسےچس وخاوبں ےک العفہ وکیئ
ابیقںیہنپ وککیندنبہداتھکیےہایاسےک ےئداھکایاجاتےہرھپافرپفایلدحثییہیکلثمذرکیکےہ۔
رافی  :ییحینباویب،الیعمسنبرفعج،امیلسؿنبمیحس،اربامیہنبدبعاہللنبدبعمرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

روکعافردجسہںیمرقاترقلؿےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1071

راوی  :ابوـاہزِ ،حٝ٠ہ ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ابزاہي ٢ب ٦وبساهَّلل ب ٦ح٥ين ،ا٘ ٧ے واٜس ،حَّضت ولی ب ٦ابی ـاِٜ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اب َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
ِح َُ َٝ ٠ة َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو ِ ٦یُوَُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اٜفاصٔز ٔ َو َ ِ
َّ
َّ َ َ
َ
َ َ
َ َ
ْقأَ َرا٘ ٔ ّىا أَ ِو ََا ٔج ّسا
ُح َ٥ي ِ ٕن أ َّ ٧أبَا ُظ َح َّسث ُط أُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َول ٔ َّی بِ َ ٦أبٔی ـَأَ ِٕٜٔا ََ َ ٤ ٟضانٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأ ِ ٧أ ِ َ
اوباطرہ ،رحہلم ،انب فبہ ،ویسن ،انباہشب ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ،اؿ ےکفادل ،رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنروکعافردجسہرکےتوہےئرقاترکےنےسعنمرفامای۔
رافی  :اوباطرہ ،رحہلم ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ،اؿ ےکفادل ،رضحت یلع نب ایب اطبل ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافردجسہںیمرقاترقلؿےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1072

راوی  :ابوَکیِ٠ ،ح١س ب ٦وَلء ،ابواَا٠ہ ،وٜيس اب٘ ٦ثيْ ،ابزاہي ٢ب ٦وبساهَّلل ب ٦ح٥ين ،حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
ب ٦ابی ـاِٜ

ِ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس َي ِىىٔي ابِ ََ٘ ٦ثٔيْ ٕ َح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
َّ
َّ
َ
َ َ
ُقآ َٔ ٧وأََ٤ا َرا٘ ٔ ْي أَ ِو
ْقائ َ ٔة ا ِِ ُ ٜ
ُح َ٥ي ِ ٕن َو ِ ٦أبٔيطٔ أُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َول ٔ َّی بِ َ ٦أبٔی ـَاَ ِٕٜٔي ُٕوِلُ َ َ ٤ضانٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝو َِ ٔ ٦

ََا ٔج ْس
اوبرکبی ،دمحم نب العء ،اوبااسہم ،فدیل انب ریثک ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل ےس
رفاتیےہ ہکےھجمروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےن روکعافروجسدںیمرقات ےس عنمرفامایےہ افر ںیم  ہںیہن اتہکہک ںیہمت
رفاکےہ۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،اوبااسہم،فدیلانبریثک،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافردجسہںیمرقاترقلؿےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1073

راوی  :ابوبْک ب ٦اَحٖ ،اب ٦ابی ٠زی٠ ،٢ح١س ب ٦جىَف ،زیس ب ٦اَ ،٢ٝابزاہي ٢ب ٦وبساهَّلل ب ٦ح٥ين ،حَّضت ولی رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ ب ٦ابی ـاِٜ

هَّلل
َف أَ ِخب َ َْنٔی َزیِ ُس بِ ُ ٦أَ ََِ ٢ََ ٝو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ َٔ ٦و ِبسٔ ا ٔ
ْک بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦أَبٔی َِ ٠زیَ َ ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ

َّ
َّ
اٜز ُ٘و ًٔ
ُقائ َ ٔة فٔی ُّ
بِ ُٔ ٦ح َ٥ي ِ ٕن َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦ول ٔ ِّی بِ ٔ ٦أَبٔی ـَا ِٕٜٔأَُ َّ ٤ط َٔا ََ َ ٤ ٟضانٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝو ِ ٦ا َِ ٔ ٜ
اٜس ُحوز ٔ َو َِل أَُٔو َُ َ ٤ ٟضا ُ٘ ِ٢
َو ُّ
اوبرکب نب ااحسؼ  ،انب ایب رممی ،دمحم نب رفعج ،زدی نب املس ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب
اطبلےسرفاتیےہہکےھجمروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملسےنروکعافروجسدںیمرقاتےسعنمرفامایےہافرںیم ہںیہناتہک
ہکںیہمترفاکےہ۔
رافی  :اوبرکبنباقحس،انب ایبرممی،دمحمنبرفعج،زدی نباملس،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعنب

ایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافردجسہںیمرقاترقلؿےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1074

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ابووا٠ز وٕسی ،زاُز بٔ ٦يس ،ابزاہي ٢ب ٦وبساهَّلل ب ٦ح٥ين ،اب ٦وباس رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب ٦ابی ـاِٜ

ِح ٕب َوإ ٔ َِ َح ُٖ َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َوا ٔ٠ز ٕا َِ ٜى َٕس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َزا ُو ُز بِ ُِ َٔ ٦ي ٕس َح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّ
َّ َ َ
ْقأَ َرا٘ ٔ ّىا أَ ِو ََا ٔج ّسا
حُ َ٥ي ِ ٕن َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س َو َِ ٦ول ٔ ٕٓی َٔا ََ َ ٤ ٟضانٔی حٔيِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأ ِ ٧أ ِ َ
زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعرم دقعی ،داؤد نب سیق ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ،انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم ریمے وبحمب ےن عنم رفامای ےہ ہک ںیم روکع ای دجسہ رکےت
وہےئرقاترکفں۔
رافی  :زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعرم دقعی ،داؤد نب سیق ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ،انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل
ہنعرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافردجسہںیمرقاترقلؿےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1075

ويسي ب ٦ح١از َّ٠صیٜ ،يث ،یزیس ب ٦ابی حبيِ ،ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،اب ٦ابی ِسیک،
راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ب٤ ٦اِيٰ ،

ؼحاک اب ٦وث١إ٠ ،٧سامی یحٌي ،یحٌي ٔفا ،٧اب ٦وحَل ،٧ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،اَا٠ہ ب ٦زیس ،یحٌي ب٦

ایوبٔ ،تيبہ ،اب ٦ححز ،اَ١ىي ٞب ٦جىَف٠ ،ح١س ،اب ٦و١ز

َّص ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
َ
یس بِ ٔ٦
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦یَز ٔ َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي ح و َح َّسثَىٔي و َٔيسي بِ َُ ٦ح َّ١از ٕا ِٔ ِ ٔ١ٜ
َح َّسث َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُِ َسیِ ٕک َح َّسثَ َ٥ا َّ
أَ ٧ا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا
أَبٔی َحبٔيِٕ َٔا َ ٟح و َح َّسثَىٔي صَ ُ
اٜؽحَّا ُک بِ ُُ ٦و ِث ََ ١
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َح َّسثَىٔي
ا َِّ َٕ ١ُ ٜسم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َوص َُو ا َِّ َٕ ٜفا َُ ٧و ِ ٦ابِ َٔ ٦و ِح ََل َ ٧ح و َح َّسثَىٔي َص ُ
َف أَ ِخب َ َْنٔی
و ٧ابِ ََ ٦ج ِى َ ٕ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة َوابِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َ ٞي ِىَ ُ٥
أ ُ ََا َُ ٠ة بِ َُ ٦زیِ ٕس َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ

ِ َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ٔ٦
اَٜس ِّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب َسةُ َو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ ٔ ٦إ ٔ َِ َح َٖ ک ُ َُّ ٞص ُؤ َِل ٔ
َُ ٠ح َّْ ١س َوص َُو ابِ َُ ٦و ِ١ز ٕو َٔا َ ٟح و َح َّسثَىٔي صَ َّ٥ا ُز بِ ُٔ َّ ٦
َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦حُ َ٥ي ِ ٕن َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦ول ٔ ٕٓی ح إ ٔ َِّل َّ
س َو َِ ٦ول ٔ ٕٓی َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی
اٜؽح َ
َّاک َوابِ ََ ٦و ِح ََل ََِ ٧إُٔ َّ ٤ض َ١ا َزا َزا َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َّ
ََک
َکوا فٔی رٔ َوایَتٔض ٔ ِ ٢اِ ٥َّ ٜه َی َو َِ ٥ضا فٔی ُّ
ُقآ َٔ ٧وأََ٤ا َرا٘ ٔ ْي َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ُ
اٜس ُحوز ٔ َ٘ َ١ا ذ َ َ
ْقائَةٔ ا ِِ ُ ٜ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝک ُ ُُّ ٝض َِٔ ٢اُٜوا َ َ ٤ضانٔی َو َِ ٔ ٦
اٜزُّصِز ٔ ُّی َو َزیِ ُس بِ ُ ٦أَ ََِ ٢ََ ٝوا َِ ٜؤٜي ُس بِ َُ٘ ٦ثٔيْ ٕ َو َزا ُو ُز بِ ُِ َٔ ٦ي ٕس
ییحی نب ییحی ،امکل نب انعفٰ ،یسیع نب امحد رصمی ،ثیل ،سیدی نب ایب  ،بی ،اہرفؿ نب دبع اہلل ،انب ایب دف ک ،احضک انب امثعؿ،
دقمایمییحی،ییحیاطقؿ،انبالجعؿ،اہرفؿنبدیعسایلی ،انبفبہ،ااسہمنبزدی،ییحی نباویب،ہبیتق،انبرجح،اامسلیعنبرفعج،
دمحم ،ا نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،انہد نب رسی ،دبعہ ،دمحم نب ااحسؼ  ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ،احضک ،انب الجعؿ ،انب ابعس
ریضاہللاعتٰیلہنعرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےنروکعرکےتوہےئرقلؿ
یکرقاتےسعنمرفامایےہاؿرضحاتیکرفاتیںیمدجسہےسیہناکذرکںیہنےہ۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،امکل نب انعفٰ ،یسیع نب امحد رصمی ،ثیل ،سیدی نب ایب  ،بی ،اہرفؿ نب دبعاہلل ،انب ایب دف ک ،احضک انب
امثعؿ،دقمایمییحی،ییحیاطقؿ ،انبالجعؿ،اہرفؿ نبدیعسایلی،انب فبہ،ااسہم نب زدی ،ییحینباویب ،ہبیتق،انب رجح ،الیعمس نب
رفعج،دمحم،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافردجسہںیمرقاترقلؿےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1076

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،حات ٢ب ٦اَ١ىي ،ٞجىَف ب٠ ٦ح١س٠ ،ح١س بٙ٥٠ ٦سر ،وبساهَّلل ب ٦ح٥ين ،حَّضت ولی رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َف بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦ا ِٔ َٙ ٥ِ ١ُ ٜسرٔ َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ُٔ ٦ح َ٥ي ِ ٕن َو َِ ٦ول ٔ ٕٓی
َح َّسثَ َ٥اظ ُٔت َ ِي َب ُة َو َِ ٦حات ٔٔ ٢بِ ٔ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي ََ ٞو َِ ٦ج ِى َ ٔ
اٜس ُحوز ٔ
َک فٔی ُّ
َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
ہبیتق نب دیعس ،احمت نب اامسلیع ،رفعج نب دمحم ،دمحم نب دکنمر ،دبعاہلل نب نینح ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہ ا ک افر دنس
ےسیہیدحثیذموکرےہنکیلاسںیمدجسہاکذرکںیہن۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،احمتنبالیعمس،رفعجنبدمحم،دمحمنبدکنمر،دبعاہللنبنینح،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافردجسہںیمرقاترقلؿےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1077

راوی  :و١زو ب ٦ولی٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ابی بْک ب ٦حّغ ،وبساهَّلل ب ٦ح٥ين ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ َٔ ٦حّ ِٕغ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦حُ َ٥ي ِ ٕن َو ِ ٦ابِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي َو ِ١زُو بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی بَ ِ ٔ
س أَُ َّ ٤ط َٔا َُ ٤ ٟض ٔ ُ َ َ
َک فٔی ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوًّ ٔ ٝيا
َوبَّا ٕ
ْقأَ َوأََ٤ا َرا٘ ٔ ْي َِل َی ِذ ُ ُ
يت أ ِ ٧أ ِ َ

رمعف نب یلع ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ایب رکب نب صفح ،دبعاہلل نب نینح ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ
رفامےتںیہکےھجمرقاترقلؿےسعنمایکایگےہاساحؽںیمہکںیمروکعرکےنفاالوہں۔
رافی  :رمعفنبیلع،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایبرکبنبصفح،دبعاہللنبنینح،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روکعافروجسدںیمایکےہک؟...
ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافروجسدںیمایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1078

راوی  :ہارو ٧ب٠ ٦ىزوٓ ،و١زو بَ ٦واز ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،و١ارہ بٌ ٦زیہ ٠ولی ابوبْک ،ابوظاٜح،
ذ٘وا ،٧حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ارو ُ ٧بِ ُِ ٠َ ٦ىزُ ٕ
وٓ َو َو ِ١زُو بِ َُّ ََ ٦واز ٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو ِ ٦وُ ََ ١ار َة بِ ٌَٔ ٦زٔیَّ َة
َح َّسثَ َ٥ا صَ ُ

َّ
َّ
َ
َ
َ
ْق ُب
َو ِٕٓ َ َُ ٦
ِم َِ ٠ول َی أَبٔی بَ ِْکٕ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا َظإ ٔ ٜح ذ َِ٘ َو َ
ا ٧یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أبٔی ص َُزیِ َز َة أ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا َ ٟأ ِ َ
اٜس َوا َِ
َ٠ا یَُٙو ُ ٧ا َِ ٜى ِب ُس َٔ ٦ِ ٠ربِّطٔ َوص َُو ََا ٔج ْس َِأ َ ِ٘ثُْٔوا ُّ
اہرفؿنبرعمفػ،رمعفنب وساد،دبعاہللنبفبہ،رمعف نباحرث،امعرہنبزغ ہومیلاوبرکب،اوباصحل،ذوکاؿ ،رضحتاوبرہریہ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دجسہ رکےت وہےئ دنبہ اےنپ رب ےک بس ےس
زایدہرقبیوہاتےہسپوجسدںیمرثکتےکاسھتداعایکرکف۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،رمعفنبوساد،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،امعرہ نبزغ ہومیلاوبرکب،اوباصحل،ذوکاؿ،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافروجسدںیمایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1079

راوی  :ابوـاہز ،یو٤س ب ٦وبساِلولی ،اب ٦وہِ ،یحٌي ب ٦ایوب ،و١ارہ بٌ ٦زیہ ٠ولی ابوبْک ،ابوظاٜح ،حَّضت ابوہزیزہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ِم
وب َو ِ ٦وُ ََ ١ار َة بِ ٌَٔ ٦زٔیَّ َة َو ِٕٓ َ َُ ٦
اٜفاصٔز ٔ َویُوُُ ٤س بِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
اَ ٧ي ُٕو ُ ٟفٔی َُ ُحوزٔظ ٔ َّ
َِف لٔی َذٔ ِ ٤يي
َِ ٠ول َی أَبٔی بَ ِْکٕ َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اُ ٜٝض َّ ٢اٌ ٔ ِ
َس ُظ
آِخ ُظ َو َو ََلَ ٔ ٤ي َت ُط َو ٔ َّ
ک ُ َُّ ٝط ز ٔ َّٔ ُط َو ٔج َُّ ٝط َوأَ َّو َُ ٜط َو ٔ َ
اوباطرہ ،ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،ییحی نب اویب ،امعرہ نب زغ ہ ومیل اوبرکب ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
لل َّ
ھ
ُ
َ
ْ
ن ُک َّل ُة ِدقَّ ُة َف ِ یخ َّل ُة) ڑپےتھ ےھت اے اہلل
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ دجسفں ںیم (ا ّم اعف ِ ْ در ِّل َذ ْ ِ ی
ریمےامتؾانگہاعمػرفامدےوھچےٹڑبےافؽفلرخاظرہیفوپدیشہ۔
رافی  :اوباط رہ ،ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،ییحی نب اویب ،امعرہ نب زغ ہ ومیل اوبرکب ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافروجسدںیمایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1080

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢زہيْ ،جزیخ٥٠ ،عور ،ابی ؼهیَ٠ ،سوٗ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َسو ٕٗ َو َِ ٦وائٔصَ َة
ِح ٕب َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َُ ٟز َصي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦أَبٔی ُّ
َح َّسثَ َ٥ا ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
اٜؽ َهی َو ُِ ِ ٠َ ٦

ک ا َُّ ٜٝض ََّ ٢ربَّ َ٥ا َوب ٔ َح ِ١س َٔک َّ
اُ ٜٝض َّ٢
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیُِٙثُْٔ أَ َِ ٧ي ُٕو َ ٟفٔی ُر ُ٘وؤطٔ َو َُ ُحوزٔظ ٔ َُ ِب َحاَ َ ٤
َٔاَِ ٜت ک َ َ
َ
آ٧
ُق َ
اٌ ٔ ِ
َِف لٔی یَ َتأ َّو ُ ٟا ِِ ُ ٜ
ض
زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،زریہ ،رججی ،وصنمر ،ایب جی ،قورفؼ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
لل َّ
لل َّ
ت
ی
ھ
ھ
ِج
ُ
ُ
ی
َ
َ
ْ
ع
ف
ِکا ّما ِ ْرد ِّل)رفامےتےھتافر
نا ّم َر َّ ی َب َف َمْڈ َ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساےنپروکعفدجسہںیمرثکتےکاسھت( ُش ْ یجَا َ َ
رقلؿرپلرکےتاےاہللاےامہرےربوتیہاپکےہافررعتفیریتییہےہاےاہللریمیرفغمترفام۔
ض
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،زریہ،رججی،وصنمر،ایب جی،قورفؼ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافروجسدںیمایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1081

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض٠ ،سَ٠ ،٢ٝسوٗ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َسو ٕٗ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ُِ ِ ٠َ ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
ک َٔاَِ ٜت
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیُِٙثُْٔ أَ َِ ٧ي ُٕو َِ َٔ ٟب َ ٞأَ ِ ٧یَ َُ ١
وب إَِٔ ٜي َ
وت َُ ِب َحاَ َ ٤
کَ َ
َف َک َوأَتُ ُ
ک َوب ٔ َح ِ١س َٔک أَ َِ َت ٍِ ٔ ُ
اک أَ ِح َسث ِ َت َضا َت ُٕوَ ُٜضا َٔا َُ ٟج ٔىَِ ٝت لٔی َو ََل َْ ٠ة فٔی أ ُ ًَّٔ٠ي إٔذَا َرأَیِت َُضا ُٔ ِٝت َُضا إٔذَا
ُُِٔ ٝت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٠ا َص ٔذظ ٔا ِٜکَُ ١َ ٔ ٝ
ات َّأًٜي أَ َر َ

اٜس َورة ٔ
َّص اهَّللٔ َوا ِِ َّ ٜتحُ إلٔ َی ٔ ٔ
آِخ ُّ
َجا َِ َن ِ ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،ملسم ،قورفؼ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل

ہیلعفل ہفملسفافتےسےلہپ ہاملکترثکتےسرفامایرکےتےھت( ُش ْییجا َنفتیِج
ِک َأ ْس َن
ک َف َأ ُيوب ِإ َ
ع
ْف
َ
م
ِ
َ)،دیسہرفامیتںی
ر
د
ڈ
ْ
َ َ َ
َ
َ
ُ
ُ ْ َ
ہکںیم ےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ہ املکتایکںی پ وکںیم دیتھکیوہںہکلپےن اؿوک انہکیرفعرکدای
ےہوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایریمے ےئریمیاتمںیما کالعتمرقمریکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،ملسم،قورفؼ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافروجسدںیمایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1082

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،یحٌي ب ٦آزّ٠ ،٣ؽ ،ٞاو١ض٠ ،س ٢ٝب ٦ظبيحَ٠ ،سوٗ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َسو ٕٗ َو ِ٦
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦آ َز ََ ٣ح َّسثَ َ٥ا ََُّ ّ٠ؽ َْ ٞو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِِ ٠ُ ٦س ٢ٔ ٔ ٝبِ ُٔ ٦ظب َ ِي ٕح َو ُِ ِ ٠َ ٦
َّ
َّ
َّص اهَّللٔ َوا ِِ َّ ٜتحُ ي َُعل ِّی َظ ََل ّة إ ٔ َِّل َز َوا أَ ِو
َوائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َ٠ا َرأَیِ ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََُ ٥ِ ٠ُ ٢َ ٝذ َ٤زَ ََ ٟوَِ ٝيطٔ إٔذَا َجا َِ َن ِ ُ

ک َربِّی َوب ٔ َح ِ١س َٔک َّ
َِف لٔی
َٔا ََٔ ِ ٟيضا َُ ِب َحاَ َ ٤
اُ ٜٝض َّ ٢اٌ ٔ ِ

دمحم نب راعف ،ییحی نب لدؾ ،لضفم ،اشمع ،ملسم نب حیبص ،قورفؼ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ےس
لْفَی
ّللَّ َفا ْ چُانزؽ وہیئ ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک یسک امنز ںیم ںیہن داھکی ہک
نا ِ
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ ِإ َذا َ یا َء َ ْ ُ د
لل َّ
ھ
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن ہداعہنڑپ یوہ( ُش ْییجا َنر ِ ی ّنفتیِج
ُ
َ
م
ِکا َّماعْف ِ ْرد ِّل۔)
ڈ
ْ
َ َ َ َ
َ
رافی  :دمحمنبراعف،ییحینبلدؾ،لضفم،اشمع،ملسمنبحیبص،قورفؼ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

روکعافروجسدںیمایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1083

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساِلولی ،زاُ ز ،وا٠زَ٠ ،سوٗ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َّ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َسو ٕٗ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىي َح َّسثَىٔي َو ِب ُس الِ َ ِول َی َح َّسثَ َ٥ا َزا ُوزُ َو َِ ٦وا ٔ٠ز ٕ َو ُِ ِ ٠َ ٦

اک
وب إَِٔ ٜيطٔ َٔاَِ ٜت َِ ُُِٕ ٝت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َر َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیُِٙثُْٔ ِٔ َٔ ٦ِ ٠و ِٔ َُ ٟب َح َ
َف اهَّللَ َوأَتُ ُ
ا ٧اهَّللٔ َوب ٔ َح ِٔ ١سظ ٔ أَ َِ َت ٍِ ٔ ُ
وب إَِٔ ٜيطٔ َِ َٕا ََ ٟخب َّ َْنٔی َربِّی أَنِّی ََأ َ َری َو ََل َّ ٠ة فٔی أ ُ ًَّٔ٠ي َِإٔذَا َرأَیِت َُضا
تُِٙثُْٔ ِٔ َٔ ٦ِ ٠و ِٔ َُ ٟب َح َ
َف اهَّللَ َوأَتُ ُ
ا ٧اهَّللٔ َوب ٔ َح ِٔ ١سظ ٔ أَ َِ َت ٍِ ٔ ُ
َّص اهَّللٔ َوا ِِ َّ ٜت ُح َِ ِتحُ ََ َّٙ ٠ة
أَ ِ٘ث َ ِْ ُت ِٔ َٔ ٦ِ ٠و ِٔ َُ ٟب َح َ
َف اهَّللَ َوأَتُ ُ
ا ٧اهَّللٔ َوب ٔ َح ِٔ ١سظ ٔ أَ َِ َت ٍِ ٔ ُ
وب إَِٔ ٜيطٔ َِ َٕ ِس َرأَیِت َُضا إٔذَا َجا َِ َن ِ ُ

اَ ٧ت َّوا ّبا
و ٧فٔی ز ٔ ٔ
ی ٦اهَّللٔ أَِ َِوا ّجا ِ ََس ِّبحِ ب ٔ َح ِٔ ١س َرب َ
َف ُظ إُٔ َّ ٤ط ک َ َ
اس َی ِس ُخَ ُٝ
ِّک َو ِ
َو َرأَیِ َت اَ ٥َّ ٜ
اَ َت ٍِ ٔ ِ

دمحمنبینثم،دبعاالیلع،داؤد،اعرم،قورفؼ،رضحتاعدص  ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ّللَّ َف َأ ُ
ّللَّ َفتیِجَمْ ِڈ ِـ َأ ْسنَع ُْف
ِ
وب ِإل َ ْب ِة)رفامےتےھترفامیتںیہکںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
ي
َ
ا
ر
د
رثکتےکاسھت( ُش ْییجَا َؿا ِ
ُ
تی
ّللَّ َف ِجَمْ ِڈ ِـ
فل ہ فملس ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک دیتھکی وہں ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رثکت ےک اسھت ( ُش ْییجَا َؿ ا ِ
َأ ْسنَع ْف ِ ُردا ََ ُ
وب ِإل َ ْب ِة) ڑپےتھںیوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایریمے ربےنےھجم ربدیےہہک رقنعبیںیماینپ
ّللّ َف َأي ُ
ّلل َف َأ ُ
ّلل َفتیِجَمْ ِڈـِ َأ ْسنَع ْف ِ ُرد ا ََّ
اتم ںیم ا ک العتم دوھکیں اگ بج ںیم اس اشنین وک دوھکیں وت ںیم ( ُش ْییجَا َؿ ا َِّ
وب ِإل َ ْب ِة) یک رثکت
ي
ُ
َ َ ْ فَس ِی
َ لْفَ ْی َ ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ّ
ّ
ِ
ُ
ّللّ أ وقَ ً ی
يا ِ
د
ی
وؿ
خ
ت
س
ال
ئ
أ
ر
ف
َ)
ة
(ف
ن ا ِّ
رکفں وت قیقحت ںیم ےن اس العتم وک دھکی ایل ےہ ( ِإ َذا َ یا َء َ ْ ُ د
اا َ ّ یچْ
م
ِ
ََْ َ
ِ
ّلل َفا چُ َک َ َ ْ َ
تی
ن َفا ْس َنع ْف ِ ْردـُ ِإ َّی ُة َک َؿ َ ّ ويَا ًبی) بج اہلل یک دمد لیئگ افر ہکم حتف وہایگ افر ولوگں وک وت دےھکی اگ اہلل ےک دنی ںیم وفج در وفج داہ 
ِجَمْ ِڈ َر ّ ِ َی
وہںےگوتاہللیکحیبستایبؿرکاسیکرعتفیےکاسھتافراسےسششخبامگنےبکشفہروجعرفامےنفاالےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلع،داؤد،اعرم،قورفؼ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

روکعافروجسدںیمایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1084

راوی  :حس ٦ب ٦ولی حٝوانی٠ ،ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،حَّضت اب ٦جزیخ

ْ
َح َّسثَىٔي َح َس ُ ٦بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َ ٔ ٜى َفا ِٕ َ٘ ِي َ
ک َوب ٔ َح ِٔ ١س َک َِل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل أََ ِ ٤ت َِأ َ ِخب َ َْنٔی ابِ ُ ٦أَبٔی َُِ ٝ٠ي ََ ٙة َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ا ِِ َت َٕ ِس ُت
اٜز ُ٘و ًٔ َٔا َ ٟأَ َّ٠ا َُ ِب َحاَ َ ٤
َت ُٕو ُ ٟأََ ِ ٤ت فٔی ُّ
َات َِ ٜي َٕ ٝة َِمَ َُ ٥ِ ٥ت أَُ َّ ٤ط ذَ َص َِ إلٔ َی َب ِى ٔؾ ن َٔسائٔطٔ َِ َت َح َّس ِس ُت ث ُ ََّ ٢ر َج ِى ُت َِإٔذَا ص َُو َرا٘ ٔ ْي أَ ِو
أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝذ َ
آِخ
ک َوب ٔ َح ِ١س َٔک َِل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل أََ ِ ٤ت َِ ُُِٕ ٝت بٔأبَٔی أََ ِ ٤ت َوأُم ِّی إنِّٔی َٜف ٔی َشأ ِ َٕ ٧وإَٔ َّ ٤
ََا ٔج ْس َي ُٕو ُِ َُ ٟب َحاَ َ ٤
ک َٜف ٔی َ َ
نسح نب یلع ولحاین ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رضحت انب رججی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اطع ےس اہک ہک لپ یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسروکعںیمایکےتہکںیاوہنںےناہک( ُش ْییجا َنفتیِج
َ
م
ِک َل ِإلَ َة ِإ َّل َأ َْ
ئ)ےھجمانبایبملبکہےنرضحتاعدص ریضاہلل
ڈ
ْ
َ َ َ
َ
اعتٰیلاہنعےسرفاتیایبؿیک ےہفہرفامیتںی ںیمےنا ک راتیبنرکمی یلصاہللہیلعفل ہفملس وکاےنپاپسہناپایوت ںیمےنامگؿ
ایکہکلپ یلصاہللہیلعفل ہفملساینپدفرسیوعروتںےکاپسپ ےےئگںیںیمےنڈوھڈنانیرفعایکفاسپلیئوتلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسوکروکعرکےتوہےئاپایدجسہرکےتوہےئاپایافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرفامرےہےھت( ُش ْییجا َنفتیِج
َ
م
ِک َل ِإلَ َة ِإ َّل
ڈ
ْ
َ َ َ
َ
ئ)ںیمےناہکریمےامںابپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرپدفاوہںںیمسکامگؿفایخؽںیمیھتافرلپیلصاہللہیلعفل ہ
َأ ْ َ
فملسسکاکؾںیمرصمفػںی۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رضحتانبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافروجسدںیمایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1085

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ ،وبيساهَّلل ب ٦و١ز٠ ،ح١س ب ٦یحٌي ب ٦حبا ،٧اُعد ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َ
ُع ٔد َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َح َّسثَىٔي ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُُ ٦و ََ ١ز َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦حب َ
َّاَ ٧و ِ ٦الِ ِ َ
َّ
َّ
ط َِا َِ ٜت َِ ١س ُت ُط ِ ََو َٔ َى ِت َیسٔی َول َی
َفا ٔ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َِ َٕ ِس ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََِ ٜ ٢َ ٝي َّ ٝة ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٔ ٜ
بَ ِف َٔ َٔ ٦س َِ ٠يطٔ َوص َُو فٔی ا ِِ ١َ ٜسح ٔ ٔس َوص َُ١ا َُ ٥ِ ٠عوبَ َتا َٔ ٧وص َُو َي ُٕو َُّ ٟ
ک ٔ ٦ِ ٠وُ ُٕوبَت َٔک
ک َوب ٔ َُ ١ىاَِات ٔ َ
اُ ٜٝض َّ ٢أَوُوذُ بٔز ٔ َؼا َک َٔ ََ ٦ِ ٠د ٔف َ
ک َِل أ ُ ِح ٔصي ثَ َّ ٥
ک
ک أََ ِ ٤ت َ٘ َ١ا أَث ِ َِ ٥ي َت َول َی َن ِّ ٔس َ
اِ َوَِ ٝي َ
ک َٔ ٥ِ ٠
َوأَ ُووذُ ب ٔ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہللنبرمع،دمحمنبییحینبةحؿ،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیل
اہنع ےسرفاتیےہہکا کراتںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرتسبرپہناپایوتںیمےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوک
التشایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسدجسمںیمےھتافرریمااہھت لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپؤںےکولتےرپاجڑپااساحؽ
لل َّ
ھ
ّ
ک
ںیمہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہےنفاےلےھتافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرفامرےہےھت(ا ُ َّم ِان َأ ُ و
ع ُذرِب َِض َ
لض ث
ث
َ
س
َ
َ
ت
ْ
َ
ف
َ
ل
َ
َ
ْ
ع
َ
ش
ب
ِ
ْ
َ
ک)اےاہللںیمریتےہصغےس
ون َف َأ ُ و
ن ْ
ئَکأ ْ َ
کأ َ
ثلَع َ
ْک َل ُأ ْ ِ ی َ َبئً َ ْ َ
ن ِمب َ
ع ُذ ِ ی َ
نِمعُ ُیو َ ی ِ َ
نِمْ َ ح َظ َِک َف ِتیمُعَا َف ِ َ
ریتیوخ ییکانپہںیملاتوہںافرریتیزساےسریتیاعمیفیکانپہںیملاتوہںافرںیمھجتےسریتیانپہام اتگوہںافرںیمریتی
دمحفانثایسیںیہنرکاتکسیسیجوتےنوخداینپدمحفانثایبؿیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش ،اوبااسہم ،دیبعاہللنبرمع،دمحمنبییحینبةحؿ،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع رضحتاعدص ریض
اہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافروجسدںیمایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1086

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب ٦بَّش وبسیَ ،ىيس ب ٦ابی ُعوبۂ ،تازہْ٠ ،طٓ ب ٦وبساهَّلل ب ٦شديْ ،حَّضت

وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ْط ٔ
ٓ بِ ٔ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
ُعوبَ َة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِِّ َ ٠ُ ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّش ا َِ ٜى ِبس ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُ ٦أَبٔی َ ُ
َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِّٔ ٦
وس
اٜص ِّديْ ٔأَ ََّ ٧وائٔصَ َة َ٤بَّأ َ ِت ُط أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اَ ٧ي ُٕو ُ ٟفٔی ُر ُ٘وؤطٔ َو َُ ُحوزٔظ ٔ َُ ُّب ْوح ٔ ُُّس ْ

اٜزوحٔ
َر ُّب ا ََِ ١َ ٜلئ ٔ َٔ ٙة َو ُّ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب دبعی ،دیعس نب ایب رعفہب ،اتقدہ ،رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
ے
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساےنپروکعفوجسدںیم( ُ ی ُّ
فح)رفامایرکےتےھت۔
بالْم ََلی َِک ِة َفارلُّ ِ
فس َر ُّ
س ٌوحُقُّ ٌ
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب دبعی ،دیعس نب ایب رعفہب ،اتقدہ ،رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
روکعافروجسدںیمایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1087

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،ابوزاُز ،شىبۂ ،تازہْ٠ ،طٓ ب ٦وبساهَّلل ب ٦شديْ ،ہصأ ،٣تازہْ٠ ،طٓ ،حَّضت وائصہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ْط َٓ بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِّٔ ٦
اٜص ِّديْ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة أَ ِخب َ َْنٔی َٔ َتا َزةُ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ُِّ َ ٠
ْط ٕ
ٓ َو َِ ٦وائٔصَ َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ
َٔا َ ٟأَبُو َزا ُو َز َو َح َّسثَىٔي صٔصَ ْاَ ٣و َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِِّ َ ٠ُ ٦

دمحمنبینثم،اوبداؤد،ہبعش،اتقدہ،رطمػنبدبعاہللنبریخش،اشہؾ،اتقدہ،رطمػ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےنیہیدحثی
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےسلقنرفامیئےہاانسددفرسیںی۔

رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤد،ہبعش،اتقدہ،رطمػنبدبعاہللنبریخش،اشہؾ،اتقدہ،رطمػ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجسدیکتلیضفافراسیکرتبیغےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
وجسدیکتلیضفافراسیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1088

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝاوزاعی ،وٜيس ب ٦ہصا ،٣حَّضت ٠ىسا ٧ب ٦ابی ـٝحہ يى١زی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَٔ ٢ٕ ٔ ٝا َِ ٔ١ََ ٟى ُت الِ َ ِو َزاعٔ َّی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُ ٦صٔصَ ا ٕ ٣ا َِ ١ُ ٜى ِي ٔف ُّی
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
اِ ٠َ ٧ول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُِّ ُٕٝ َِ ٢َ ٝت أَ ِخب ٔ ِْنٔی بٔ َى َٕٞ ١
َح َّسثَىٔي َِ ٠ى َسا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی ـَ َِ ٝح َة ا َِ ٜي ِى َ١ز ٔ ُّی َٔا َُ ٔ َٕٜ ٟ
يت ثَ ِوبَ َ
أَ ِوُ ُٝ١ط یُ ِسخُٔٝىٔي اهَّللُ بٔطٔ ا َِ ٜح ََّ ٥ة أَ ِو َٔا َُِ ُٝٔ ٟت بٔأ َ َحِِّ الِ َ ِو١ا ٔ ٟإلٔ َی اهَّللٔ ِ ََسَ َٙت ث ُ َََّ ٢أ َ ُِ ٜت ُط ِ ََسَ َٙت ث ُ َََّ ٢أ َ ُِ ٜت ُط َّ
اٜثاَ ٔ ٜث َة َِ َٕا َٟ
َ
َ
ک
ک ِلَ َت ِس ُح ُس ِهَّلِل ََ ِح َس ّة إ ٔ َِّل َرِ ََى َ
اٜس ُحوز ِٔهَّلِل َِإَٔ َّ ٤
ک َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََ ٟوَِ ٝي َ
ََأ َ ُِ ٜت َو ِ ٦ذََ ٔ ٜ
ک ب ٔ َٙث ِ َْة ٔ ُّ
يت أَبَا َّ
ِ ِ ََسأ َ ُِ ٜتطُ َِ َٕا َ ٟل ٔی ِٔ ٠ث َ٠َ ٞا َٔا َ ٟلٔی ثَ ِوبَا ُ٧
ک ب ٔ َضا َخ ٔفي َئ ّة َٔا َِ ٠َ ٟى َسا ُ ٧ث ُ َُّ ٔ َٕٜ ٢
اٜس ِر َزا ٔ
اهَّللُ ب ٔ َضا َز َر َج ّة َو َح َّق َو َِ ٥
زریہنبرحب،فدیل نبملسم ،افزایع،فدیلنباشہؾ ،رضحتدعماؿنبایبہحلط رمعی ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکںیم
رضحتوثابؿومیلروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسالمافررعضایکہکلپےھجماےسیلیک ربدںیسجےکرکےنےسےھجم
اہللتنجںیمداہ رکدےایںیمےناہکہکےھجماہللےکزند کبسےس دنسدیہلےکابرےںیم ربدںیفہاخومشرےہںیم
ےنرھپوپاھچوتفہاخومشرےہرھپںیمےنرسیتیرمہبتوپاھچوتاوہنںےنرفامایںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےساس
ابرے ںیم وساؽ ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ھجت رپ اہلل یک راض ےک  ےئ دجسفں یک رثکت الزؾ ےہ وت بج یھب وکیئ
دجسہرکاتےہوتاہللاسدجسہےکب بےسریتاا کدرہجڑباھدےتیںیافراسےکذرہعیریتیا کاطخاٹمدےتیںیدعماؿےتہک
ںیرھپںیمرضحتاوبدردا ءریضاہللاعتٰیلہنعےسالموتاؿےسوپاھچوتاوہنںےنیھبےھجمرضحتوثابؿیکرطحاتبای۔

رافی  :زریہنبرحب،فدیلنبملسم،افزایع،فدیلنباشہؾ،رضحتدعماؿنبایبہحلط رمعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجسدیکتلیضفافراسیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1089

راوی  :ح ٢ٙب٠ ٦وسي ،ابوظاٜح ،ہٕ ٞب ٦زیاز ،اوزاعی ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابوَ١ٝہ ،حَّضت ربيىہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب٦
٘ىِ اَِٝم رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

 ٞبِ ُ ٦زٔیَاز ٕ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت الِ َ ِو َزاعٔ َّی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َح َّسثَىٔي
وسي أَبُو َظإ ٔ ٜح َح َّسث َ َ٥ا صٔ ِٕ ُ
َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َ ٢ُ ٙبِ َُ ٠ُ ٦
َ
َ
يت ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ َت ِي ُتطُ ب ٔ َو ُؼوئٔطٔ
َِم َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت أَب ٔ ُ
أَبُو َََ ١ََ ٝة َح َّسثَىٔي َرب ٔ َ
يى ُة بِ ُِ ٘ ٦ىِٕ الِ َُِّ ٔ ٝ
ک ب ٔ َٙث ِ َْة ٔ
ک ُُِٔ ٝت ص َُو ذَا َک َٔا ََِ ٟأَؤىِّي َول َی َن ِّ ٔس َ
ک فٔی ا َِ ٜح َّٔ ٥ة َٔا َ ٟأَ ِو ٌَي ِ َْ ذََ ٔ ٜ
ک َُ ٠زا َِ َٕ َت َ
َو َحا َجتٔطٔ َِ َٕا َ ٟلٔی ََ ُِِ ُٕٝ َِ ٞت أَ َِأََ ُٜ
اٜس ُحوز ٔ
ُّ
مکح نب ومیس ،اوباصحل ،ہَل نب زاید ،افزایع ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس ،رضحت رہعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  بع ایملس ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رات وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےس سگرات اھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےکااجنتسافرفوضےک ےئاپینالایرکاتاھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا کدؿرفامایامگنوتںیمےنرعضایکںیمتنجںیملپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسیکرافتقاکوساؽرکاتوہںلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاسےکالعفہافرھچکںیمےنرعضایکسب
یہیوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوتاےنپاعمہلمںیموجسدیکرثکتےکاسھتریمیدمدرک۔
رافی  :مکح نب ومیس ،اوباصحل ،ہَل نب زاید ،افزایع ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس ،رضحت رہعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  بع ایملس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسفںےکاعضاےکایبؿافرابولںافرڑپکفںےکومڑےنافرامنزںیموجڑاابدنےنھےس...
ابب  :امنزاکایبؿ
دجسفںےکاعضاےکایبؿافرابولںافرڑپکفںےکومڑےنافرامنزںیموجڑاابدنےنھےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1090

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوربيي زہزانی ،یحٌي ،ابوربيي ،ح١از ب ٦زیس ،و١زو ب ٦زی٥ار ،ـاُس ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوأَب ُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َ ٟأَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي َح َّسث َ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ٦زیِ ٕس َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦زٔی َ٥ارٕ
س َٔا َ ٟأ ُ َٔ ٠ز أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َِ ٧ي ِس ُح َس َول َی ََ ِب َى ٕة َوُ٤ه ٔ َی أَ ِ ٧یََّ ُٙ
ْ َش ِى َز ُظ َوث َٔيابَطُ
س َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َو ِ ٦ـَا ُو ٕ
َص َذا َحس ُ
ٔیث َی ِحٌَي و َٔا َ ٟأَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي َول َی ََ ِب َىةٔ أَ ِوم َُٕ ٢وُ٤ه ٔ َی أَ َِ ٧یَّ ُٙ
اٜز ِ٘ب َ َتي ِ ٔن َوا َِ َٕ ٜس َ٠ي ِ ٔن
ْ َش ِى َز ُظ َوث َٔيابَ ُط ا ِل ََّّ ٙي ِ ٔن َو ُّ

َوا َِ ٜح ِب َضةٔ

ییحی نب ییحی ،اوبرعیب زرہاین ،ییحی ،اوبرعیب،امحد نب زدی ،رمعف نب دانیر ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک یبن رکمی یلص اہللہیلع فل ہ فملس وک مکحدای ایگہک است  یویں رپ دجسہ رکںی افر عنم ایک ایگ اےنپابولں افر ڑپکفں وک ونسارےن ےس
افراوبارلعیبےتہکںیہکاست یویںرپ دجسہرکےناکمکحدایایگڑپکفںافرابولںوک ےنٹیمےسعنمایکایگافرفہاست یایںدرجذلی
ںیدفایلیھتہںدفےنٹھگافردفاپؤںافراشیپین۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرعیبزرہاین،ییحی،اوبرعیب،امحدنبزدی،رمعفنبدانیر،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

دجسفںےکاعضاےکایبؿافرابولںافرڑپکفںےکومڑےنافرامنزںیموجڑاابدنےنھےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1091

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،و١زو ب ٦زی٥ار ،ـاُس ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

س َو ِ٦
س َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َّْ ١س َوص َُو ابِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر َو ِ ٦ـَا ُو ٕ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأ ُ ِٔ ٠ز ُت أَ ِ ٧أَ َِ ُح َس َول َی ََ ِب َى ٔة أَ ِوم َُٕ ٢و َِل أَ ُ٘ َّ
ْ ثَ ِوبّا َو َِل َش ِى ّزا
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رمعف نب دانیر ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسوکاست یویںرپدجسہرکےناکمکحدایایگافرڑپکفںافرابولںوکہنوٹیمسں۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبدانیر،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسفںےکاعضاےکایبؿافرابولںافرڑپکفںےکومڑےنافرامنزںیموجڑاابدنےنھےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1092

راوی  :و١زو ٤أسَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،اب ٦ـاُس ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

س أ ُ َٔ ٠ز أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ـَا ُو ٕ
أَ َِ ٧ي ِس ُح َس َول َی ََ ِب ٕي َوُ٤هٔی أَ َِ ٧یَٔ ِّٙت َّ
اب
اٜص ِى َز َواِّ ٜث َي َ
َ
رمعف اندق ،ایفسؿ نب ہنییع ،انب اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےناراشدرفامایےھجماست یویںرپدجسہرکےناکمکحدایایگےہافر ہہکڑپکفںافرابولںےک ےنٹیمےسرفاکایگ۔

رافی  :رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،انباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسفںےکاعضاےکایبؿافرابولںافرڑپکفںےکومڑےنافرامنزںیموجڑاابدنےنھےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1093

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢بہز ،وہيِ ،وبساهَّلل ب ٦حات ،٢ـاُس ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

س أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
س َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س َو ِ ٦ـَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا بَ ِضزْ َح َّسث َ َ٥ا ُو َص ِي ِْ َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦ـَا ُو ٕ

َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأ ُ ِٔ ٠ز ُت أَ ِ ٧أَ َِ ُح َس َول َی ََ ِب َى ٔة أَ ِوم ُٕ ٢ا َِ ٜح ِب َض ٔة َوأَ َش َار ب ٔ َي ٔسظ ٔ َول َی أَ ِن ّٔطٔ َوا َِ ٜي َسیِ َٔ ٦واِّ ٜز ِج َٝي ِ ٔن
اب َو َِل َّ
َط ٔ
اٜص ِى َز
آ ا َِ َٕ ٜس َ٠ي ِ ٔن َو َِل َٔ َِّٙ٤ت اِّ ٜث َي َ
َوأَ ِ َ

دمحمنباحمت،زہب،فبیہ،دبعاہللنباحمت،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ےھجم است (اعضاء) رپ دجسہ رک ےن اک مکح دای ایگ ےہ اشیپین افر اےنپ اہھت ےس اےنپ انک رپ ااشرہ ایک دفونں
اہھتدفونںاپؤںافردفونںدقومںیکاویلگنںرپافرڑپکفںافرابولںوکہن ےنٹیماکمکحوہاےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،زہب،فبیہ،دبعاہللنباحمت،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسفںےکاعضاےکایبؿافرابولںافرڑپکفںےکومڑےنافرامنزںیموجڑاابدنےنھےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1094

راوی  :ابوـاہز ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،اب ٦جزیخ ،وبساهَّلل ب ٦ـاُس ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َّ
س
س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦وبَّا ٕ
اٜفاصٔز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َح َّسثَىٔي ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ـَا ُو ٕ
أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأ ُ ِٔ ٠ز ُت أَ ِ ٧أَ َِ ُح َس َول َی ََ ِب ٕي َو َِل أَ ِّ٘ َٔت َّ
اب ا َِ ٜح ِب َضةٔ َوالِ َْٔ ِ ٤
اٜص ِى َز َوِلَ اِّ ٜث َي َ

اٜز ِ٘ب َ َتي ِ ٔن َوا َِ َٕ ٜس َ٠ي ِ ٔن
َوا َِ ٜي َسیِ َٔ ٦و ُّ

اوباطرہ،دبعاہلل نبفبہ ،انبرججی،دبعاہلل نباطؤس ،رضحتانبابعسریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایےھجماستاعضارپدجسہاکمکحدایایگےہافر ہہکابولںافرڑپکفںوکہنونسارفںاشیپینانکدفونںےنٹھگ
افردفونںاپؤں۔
رافی  :اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،انبرججی،دبعاہللنباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسفںےکاعضاےکایبؿافرابولںافرڑپکفںےکومڑےنافرامنزںیموجڑاابدنےنھےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1095

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،بْک ابَّ٠ ٦ض ،اب ٦ہاز٠ ،ح١س ب ٦ابزاہي ،٢وا٠ز بَ ٦ىس ،حَّضت وباس ب ٦وبس ا١ٜف ِٝرِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّض َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ٜضاز ٔ َو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦وا ٔ٠ز ٔبِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا بَ ِ ْ
ْک َوص َُو ابِ َُ َ ٠ُ ٦
َّ
َّ
َط ٕ
آ
ا َِ ٜىبَّا ٔ
س بِ َٔ ٦و ِب ٔس ا َِّ ١ُ ٜف ِٔ ٔ ٝأَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإٔذَا ََ َح َس ا َِ ٜى ِب ُس ََ َح َس ََ ٠ى ُط ََ ِب َى ُة أَ ِ َ

َو ِج ُض ُط َو َ٘ َّّا ُظ َو ُر ِ٘ب َ َتا ُظ َو َٔ َس َ٠ا ُظ

ہبیتقنبدیعس،رکبانبک ر،انباہد،دمحمنباربامیہ،اعرمنبدعس،رضحتابعسنبدبعابلطملریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ

ہکاوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرفامےتوہےئانسبجوکیئدنبہدجسہرکےوتفہاےنپاستاعضاءےکاسھتدجسہ
رکےافراینپاشیپینافردفونںاہھتافردفونںےنٹھگافراےنپدفونںدقومںےکاسھتدجسہرکے۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رکبانبک ر،انباہد،دمحمنباربامیہ،اعرمنبدعس،رضحتابعسنبدبعابلطملریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دجسفںےکاعضاےکایبؿافرابولںافرڑپکفںےکومڑےنافرامنزںیموجڑاابدنےنھےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1096

راوی  :و١زو بَ ٦واز وا٠زی وبساهَّلل ب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،بٙيْ ،حَّضت َکیِ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِ ّبا َِ ٠ول َی ابِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ َُّ ََ ٦واز ٕا َِ ٜىا ٔ٠ز ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث أَ َّ ٧ب ُ َٙي ِ ّْا َح َّسثَ ُط أَ ََّ ُ ٧
س أَُ َّ ٤ط َرأَی َو ِب َس اهَّللٔ بِ َ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث ي َُعل ِّی َو َرأ ِ َُ ُط َِ ٠ى ُٕو ْػ َٔ ٦ِ ٠و َرائٔطٔ َِ َٕ َاَ َِ ٣ح َى َٞ
س َح َّسثَ ُط َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َوبَّا ٕ

ک َو َرأِسٔي َِ َٕا َ ٟإنِّٔی ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُٟ
َّص َٓ أَٔ َِب َ ٞإلٔ َی ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س َِ َٕا َ٠َ ٟا ََ ٜ
َی ُح ُُّ ٝط َِ َ١َّ ٝا ا ِن َ َ
ُوٓ
َّ ٞأ ٜذی ي َُعل ِّی َوص َُو َِٙ٠ت ْ
َ ٞص َذا ََ ٠ث ُ
إٔ١َ َّ ٤ا ََ ٠ث ُ
رمعف نب وساد اعرمی دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،ریکب ،رضحت رکبی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےن دبعاہللنباحرثوکرسےکےھچیپوجڑاابدنےھامنز ڑپےتھ داھکیوتفہاؿ وکوھکےنلڑھکے وہےئگبج
فہامنزےسافرغوہےئوتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعیکرطػوتمہجوہےئافراہکمتےنریمارسویکںڑیھچاوتانبابعسریضاہلل
اعتٰیلہنعےنرفامایاس ےئ ویکہکنںیمےنروسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہفملسوکرفامےتوہےئانس اسرطحوجڑاابدنھرکامنز ڑپےنھ
یکاثمؽایسیےہےسیجوکیئںیکشمابدنےھامنزادارکراہوہ۔
رافی  :رمعفنبوساداعرمیدبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ریکب،رضحترکبیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجسدںیمایمہنرفیافردجسہںیمویلیھتہںوکزنیمرپرےنھکافروینہکںوکولہپؤںس...
ابب  :امنزاکایبؿ
وجسدںیمایمہنرفیافردجسہںیمویلیھتہںوکزنیمرپرےنھکافروینہکںوکولہپؤںےسافرپرےنھکافرٹیپوکراونںےسافرپرےنھکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1097

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،شىبۂ ،تازہ ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اٜس ُحوز ٔ َو َِل یَ ِب ُس ِق أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢ذ ٔ َرا َو ِيطٔ اِ٤ب ٔ َس َاك ا ِٜکَِِٔ ٝ
ا ِو َت ٔس ُٜوا فٔی ُّ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
اراشدرفامایوجسدںیمایمہنرفیاایتخررکفافرمتںیمےسوکیئاینپالکویئںوکےتکیکرطحہناھچبےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجسدںیمایمہنرفیافردجسہںیمویلیھتہںوکزنیمرپرےنھکافروینہکںوکولہپؤںےسافرپرےنھکافرٹیپوکراونںےسافرپرےنھکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1098

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،یحٌي ب ٦حبيِ ،اب ٦حارث ،شىبہ ،اب ٦جىَف

َف َٔا َ ٟح و َح َّسثَٔ٥يطٔ َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ

َف َو َِل َیت ََب َّس ِق أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢ذ ٔ َرا َو ِيطٔ اِ٤ب ٔ َس َاك ا ِٜکَِِٔ ٝ
َي ِىىٔي ابِ َ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
دمحمنب ینثم،انباشبر ،دمحمنبرفعج،ییحینب ،بی،انباحرث ،ہبعش،انبرفعج ےسرفاتیےہہک مت ںیمےس وکیئ اینپالکویئں وک
ےتکیکرطحہناھچبےئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ییحینب ،بی،انباحرث،ہبعش،انبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجسدںیمایمہنرفیافردجسہںیمویلیھتہںوکزنیمرپرےنھکافروینہکںوکولہپؤںےسافرپرےنھکافرٹیپوکراونںےسافرپرےنھکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1099

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،وبيساهَّلل ب ٦ایاز بٕٜ ٦يق ،حَّضت بزاء رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦إ ٔ َیاز ٕ َو ِ ٦إ ٔ َیاز ٕ َو ِ ٦ا ِٜب َ َْا ٔ

ک
ک َو ِار َِ ِي ِٔ ٠ز َِ َٕ ِي َ
ََ َح ِس َت ِ ََؽ ِي َ٘ َّّ ِي َ

ییحی نبییحی،دیبعاہلل نبااید نبطیقل،رضحترباءریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
بجوتدجسہرکےوتاینپایلیھتہںزنیمرپرھکافروینہکںوکااھٹےل۔
رافی  :ییحینبییحی،دیبعاہللنباایدنبطیقل،رضحترباءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجسدںیمایمہنرفیافردجسہںیمویلیھتہںوکزنیمرپرےنھکافروینہکںوکولہپؤںےسافرپرےنھکافرٹیپوکراونںےسافرپرےنھکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1100

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،بْک ابَّ٠ ٦ض ،جىَف ب ٦ربيىہ ،اُعد ،حَّضت وبساهَّلل ب٠ ٦اٜک ب ٦بحي٥ہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
ُع ٔد َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک ابِ ٔ٦
َّض َو َِ ٦ج ِى َ ٔ
َف بِ َٔ ٦رب ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا بَ ِ ْ
ْک َوص َُو ابِ َُ َ ٠ُ ٦
يى َة َو ِ ٦الِ ِ َ
َف َد بَي ِ َن یَ َسیِطٔ َحًَّي یَ ِب ُس َو بَ َي ُ
اؿ إٔبِ َف ِيطٔ
ا ٧إٔذَا َظلَّی َ َّ
ب ُ َح ِي ََ ٥ة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ہبیتق نب دیعس،رکب انب ک ر ،رفعج نب رہعیب ،ارعج ،رضحت دبعاہلل نب امکل نبہنیحب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ڑپےتھ وت اےنپ اہوھتں وک اس دقر اشکدہ رہ ےت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ںولغں یک
دیفسیاظرہوہاجیت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رکبانبک ر،رفعجنبرہعیب،ارعج،رضحتدبعاہللنبامکلنبہنیحبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجسدںیمایمہنرفیافردجسہںیمویلیھتہںوکزنیمرپرےنھکافروینہکںوکولہپؤںےسافرپرےنھکافرٹیپوکراونںےسافرپرےنھکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1101

راوی  :و١زو بَ ٦واز ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارثٜ ،يث بَ ٦ىس ،جىَفب ٦ربيىہ ،حَّضت و١زو ب ٦حارث رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ث َو َّ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ َُّ ََ ٦واز ٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ
َف بِ ٔ٦
اِ ٜٝي ُث بِ ُِ ََ ٦ى ٕس ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦ج ِى َ ٔ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ََ َح َس یُ َح ُِّ ٥ح فٔی َُ ُحوزٔظ ٔ َحًَّي
يى َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوفٔی رٔ َوایَ ٔة َو ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث ک َ َ
َرب ٔ َ
یُ َزی َو َؼ ُح إٔبِ َف ِيطٔ َوفٔی رٔ َوایَ ٔة َّ
َف َد َی َسیِطٔ َو ِ ٦إٔبِ َف ِيطٔ َحًَّي إنِّٔی َلَ َری
ا ٧إٔذَا ََ َح َس َ َّ
اِ ٜٝيثٔ أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
بَ َي َ
اؿ إٔبِ َف ِيطٔ

رمعف نب وساد ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،ثیل نب دعس ،رفعجنب رہعیب ،رضحت رمعف نب احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسبجدجسہرکےتےھتوت دفونںاہوھتںوکاسرطحرہ ےتہکلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسیکںولغںیکدیفسیدیھکیاجیتافرثیلیکرفاتیںیمےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسبجدجسہرکےتوتاےنپاہوھتں
وکںولغںےسدجارکےتیلاہیںکتہکںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکںولغںیکدیفسیوکدھکیاتیل۔
رافی  :رمعفنبوساد،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ثیلنبدعس،رفعجنبرہعیب،رضحترمعفنباحرثریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجسدںیمایمہنرفیافردجسہںیمویلیھتہںوکزنیمرپرےنھکافروینہکںوکولہپؤںےسافرپرےنھکافرٹیپوکراونںےسافرپرےنھکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1102

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،اب ٦ابی و١زَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ب ٦اظ ،٢یزیس ب ٦اظ ،٢حَّضت ا ٣ا١ٜو٥٠يں
٠ي١و٤ہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

أَ ٧ا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ُِ ٦وب َ ِيسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َجٔ١ي ّىا َو َِِ َُّ ٦ي َ

ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ََ َح َس َِ ٜو َشائ َ ِت بَ ِض َْ ١ة أَ َِ ٧ت ُ١زَّ
بِ ٔ ٦الِ َ َظ َِّ ٢و َِ ٦و ِّ١طٔ َیز ٔ َ
یس بِ ٔ ٦الِ َ َظ َِّ ٢و ِِ ٠َ ٦ي ُ١وَ َ ٤ة َٔاَِ ٜت ک َ َ
بَي ِ َن َی َسیِطٔ ١ََ ٜز َِّت
ییحی نب ییحی ،انب ایب رمع ،ایفسؿ نب ہنییع،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب امص ،سیدی نب امص ،رضحت اؾ اوملیم ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع
ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج دجسہ رکےت وت ارگ رکبی اک ہچب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اہوھتں ےک
درایمؿےسسگراناچاتہوتسگراجات۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،انب ایب رمع ،ایفسؿ نب ہنییع ،دیبعاہلل نب دبعاہلل نب امص ،سیدی نب امص ،رضحت اؾ اوملیم ومیمہن ریض اہلل
اعتٰیلاہنع

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

ابب  :امنزاکایبؿ
وجسدںیمایمہنرفیافردجسہںیمویلیھتہںوکزنیمرپرےنھکافروینہکںوکولہپؤںےسافرپرےنھکافرٹیپوکراونںےسافرپرےنھکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1103

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ٢ح٥ملی٠ ،زوا ٧ب٠ ٦ىاویہ ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ب ٦اظ ،٢یزیس ب ٦اظ ،٢حَّضت ا ٣ا١ٜو٥٠ين
٠ي١و٤ہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ا َِ ٜح ِ٥مَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ز َوا ُ ٧بِ َُ ٠ُ ٦ىاو ٔ َی َة ا َِّ ٜزَار ُّٔی َٔا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦الِ َ َظ ِّ٢
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َو َِ ٦یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٦الِ َ َظ ِّ ٢أََّ٤طُ أَ ِخب َ َْ ُظ َو ِِ ٠َ ٦ي ُ١وَ َ ٤ة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاَِ ٜت ک َ َ
َ
َّ
َسی
إٔذَا ََ َح َس َخ َّوی ب ٔ َي َسیِطٔ َي ِىىٔي َج َّ٥حَ َحًي یُ َزی َو َؼ ُح إٔبِ َف ِيطٔ َٔ ٦ِ ٠و َرائٔطٔ َوإٔذَا َٔ َى َس اـ ِ َ١أ ََّ ٧ول َی َِد ٔ ٔذظ ٔا ُِ ٜي ِ َ

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،رمفاؿ نب اعمف ہ ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب امص ،سیدی نب امص ،رضحت اؾ اوملنینم ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل
اہنعےسرفاتیےہہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسدجسہرفامےتوتاےنپاہوھتںوکاانتدجارہ ےتہکلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ےک ےھچیپ ےس لپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےک ںولغں یک دیفسی داھکیئ دیتی افر بجلپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےتھٹیب وت ابںیئ
راؿرپنئمطموہےت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،رمفاؿنباعمف ہ،دیبعاہللنبدبعاہللنبامص،سیدینبامص،رضحتاؾاوملنینمومیمہنریضاہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وجسدںیمایمہنرفیافردجسہںیمویلیھتہںوکزنیمرپرےنھکافروینہکںوکولہپؤںےسافرپرےنھکافرٹیپوکراونںےسافرپرےنھکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1104

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢و١زو ،اَحٖ ،و٘يي ،جىَف ب ٦بزٔا ،٧یزیس ب٦
اظ٠ ،٢ي١و٤ہ

ِح ٕب َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َّ
اُِ ّٜٝن َ ٔ ٜى ِ١ز ٕو َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
یس بِ ٔ ٦الِ َ َظ َِّ ٢و ِِ ٠َ ٦ي ُ١وَ َ ٤ة ب ٔ ِ٥تٔ ا َِ ٜحارٔ ٔ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ
اَ ٧و َِ ٦یز ٔ َ
ث َٔاَِ ٜت ک َ َ
َف بِ ُ ٦ب ُ ِز َٔ َ
ِخ َ
ِاْل َ ُ
وَ ٧ح َّسث َ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا َج ِى َ ُ
اؼ ُض َ١ا
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ََ َح َس َجافَی َحًَّي َی َزی ََ ٦ِ ٠خ ُِ َّ ٝط َو َؼحَ إٔبِ َف ِيطٔ َٔا ََ ٟو٘ٔي ْي َي ِىىٔي بَ َي َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رمعف ،ااحسؼ  ،فعیک ،رفعج نب رباقؿ ،سیدی نب امص ،ومیمہن ےس
رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسہ رکےت وت اہوھتں وک دجا رہ ےت اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےکےھچیپےسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکںولغںیکدیفسیداھکیئدیتی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،رمعف،اقحس،فعیک،رفعجنبرباقؿ،سیدینبامص،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رطہقیامنزیکاجتیعماساکااتتفحفااتتخؾروکعفوجسدوکادتعاؽےکاسھتادارکےن...
ابب  :امنزاکایبؿ
رطہقیامنزیکاجتیعماساکااتتفحفااتتخؾروکعفوجسدوکادتعاؽےکاسھتادارکےناکرطہقیاچرراعکتفایلامنزںیمےسرہدفروتعکںےکدعبدہشتافردفونںدجسفں
افرےلہپدعقےںیمےنھٹیبےکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1105

ويسي ب ٦یو٤س ،حسين ،بسی ٞب٠ ٦يَسہ،
راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ابوخاٜس اح١ز ،حسين ،اَحاٗ ب ٦ابزاہيٰ ،٢
ابوجوزاء ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَب ُو َخإ ٔ ٜس َي ِىىٔي الِ َ ِح ََ ١ز َو ُِ ٦ح َسي ِ ٕن ا َِ ١ُ ٜى َِّٔ ٢ٔ ٝا َ ٟح و َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي٢
َّ
ِ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت
َس َة َو ِ ٦أَبٔی ا َِ ٜح ِو َزا ٔ
َواُِ ّٜٝن َٜطُ َٔا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسث َ َ٥ا ُح َسي ِْن ا َِ ١ُ ٜى َِّ ٢ُ ٝو ِ ٦ب ُ َسیِ ٔ ٞبِ ِٔ ٠َ ٦ي َ َ

َّ
َّ
ا ٧إٔذَا َر َ٘ َي ٢َِ ٜ
ُقائ َ َة ٔب ا َِ ٜح ِ١س ِهَّلِل َر ِّب ا َِ ٜىا َٔ١ٜي َن َوک َ َ
کَ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ِس َت ِّتٔحُ اٜعَّ ََل َة بٔاَّ ٜتِٙبٔيْ ٔ َوا َِ ٔ ٜ
ا ٧إٔذَا
ي ُِصد ٔ ِغ َرأِ ََ ُط َو ٢َِ ٜي َُعوِّبِ ُط َو َل ٦ِٔ ٙبَي ِ َن ذََ ٔ ٜ
اٜز ُ٘و ًٔ َ ٢َِ ٜي ِس ُح ِس َحًَّي َي ِس َتو ٔ َی َٔائ ّٔ١ا َوک َ َ
ک َوکَا َ ٧إٔذَا َر َِ َي َرأ ِ ََ ُط ُّٔ ٦ِ ٠
َر َِ َي َرأِ ََ ُط َّٔ ٦ِ ٠
َف ُط رٔ ِج َُ ٝط
اَ ٧ي ِ ٔ
اَ ٧ي ُٕو ُ ٟفٔی کَُ ِّٞر ِ٘ َى َتي ِ ٔن اَّ ٜت ٔح َّي َة َوک َ َ
اٜس ِح َسة ٔ َ ٢َِ ٜي ِس ُح ِس َحًَّي َي ِس َتو ٔ َی َجاّ ٔ ٜسا َوک َ َ
ٔ
ا ٧یَ َِ ٥هی َو ِ ٦وُ ِٕ َبةٔ َّ
 ٞذ ٔ َرا َو ِيطٔ اََِِّْ َاط َّ
ا٧
اٜص ِي َفا َٔ ٧ویَ َِ ٥هی أَ َِ ٧ي ََِّّْ َٔط اَّ ٜز ُج ُ
اٜسبُ ٔي َوک َ َ
َسی َویَ ِٔ ٥ع ُِ رٔ ِج َٝطُ ا ُِ ٜي ِ١ى َي َوک َ َ
ا ُِ ٜي ِ َ
ا ٧یَ َِ ٥هی َو َِ ٦وٕ ٔ ِٔ َّ
اٜص ِي َفا ٔ٧
َی ِدتٔ ُ ٢اٜعَّ ََل َة بٔاَّ ٜت ِسٔ ٔ ٝيَ ٢وفٔی رٔ َوا َی ٔة ابِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َو ِ ٦أَبٔی َخإ ٔ ٜس َوک َ َ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوباخدل ارمح ،نیسح ،ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،نیسح ،دبلی نب ئآ رہ ،اوبوجزاء ،رضحت اعدص 
لَ
م
ن
ِ
ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز یک ادتباء ریبکت رحتہمی افر اَلْجَمْڈ َِّ
اْل َن یک
ب َْ
ّلل َر ِّ
رقاتےسرکےتےھتافربجروکعرکےتوترسوکافاچنرہ ےتہناچینہکلبرباربدیساھرہ ےتافربجروکعےسرسااھٹےتوتاسفتق
کتدفرسادجسہہنرکےتبجکتدیسےھڑھکےہنوہاجےتافردجسہہنرکےتبجکتدیسےھڑھکےہنوہاجےتافربجدجسہ
ےس رس ااھٹےت وت اس فتق کت دجسہ ہن رکےت بج کت دیسےھ ہن ھٹیب اجےت افر رہ دف روتعکں ںیم اایحتلت ڑپےتھ افر ابںیئ اپؤں وک
اھچبےت افر اےنپ داںیئ اپؤں وک ڑھکا رکےت افر اطیشؿ یک رطح ےنھٹیب ےس عنم رفامےت افر دردنفں یک رطح لدیم اےنپ دفونں اہھت
زنیمرپاھچبدےاس ےس یھب عنمرفامےتافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسالسؾےکاسھت امنزمتخرکےتافر لپیلص اہللہیلعفل ہ
فملسہبقعاطیشؿےسینعیدفونںاپؤںڑھکےرکےکازیویںرپےنھٹیبےسعنمرفامےتےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباخدلارمح،نیسح،ااحسؼ نباربامیہٰ،یسیع نبویسن ،نیسح،دبلی نبئآ رہ،اوبوجزاء ،رضحت
اعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیےکرتسہافررتسہیکرطػہنمرکےکامنزڑپےنھےکاابحتسبافرامنزیےکلےگس...
ابب  :امنزاکایبؿ

امنزی ےکرتسہافر رتسہیکرطػہنمرک ےکامنز ڑپےنھےکاابحتسبافر امنزی ےک لےگےس سگرےن ےسرفےنکافر سگرےن فاےلےکمکحافر سگرےنفاےلوکرفےنک
امنزیےکلرگےنٹیلےکوجازافروسارییکرطػہنمرکےکامنزادارکےنافررتسہےکرقبیوہےنےکمکحافردقمادرتسہافراسےکقلعتماومرےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1106

٠وسي ب ٦ـٝحہ
راوی  :یحٌي ب ٦یحٌئ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواحوػ١َ ،اکٰ ،

ػ
ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
وسي بِ ٔ ٦ـ َ َِ ٝح َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َو َؼ َي أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢بَي ِ َن یَ َسیِطٔ ِٔ ٠ث َٞ
َو ِ١َٔ َ ٦ا ٕک َو َِ ٠ُ ٦
ک
ِخة ٔاٜزَّ ِح ُٔ ِٝ َِ ٞي َعَ ِّٞو َِل یُ َبا ٔ٠َ ٦ِ ٠َ ٟزَّ َو َرا َِ ذََ ٔ ٜ
ُِ ٠ؤ ٔ َ
ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،اوباوحص،امسک،ومٰیسنبہحلطےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنرفامایبجمتںیمےسوکیئاےنپاسےنماجکفےیکیلھچپڑکلییسیجوکیئزیچرھکرکامنزادارکےوترھپاسےکلےگےسسگرےن
فاےلیکوکیئرپفاہہنرکے۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،اوباوحص،امسک،ومٰیسنبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزی ےکرتسہافر رتسہیکرطػہنمرک ےکامنز ڑپےنھےکاابحتسبافر امنزی ےک لےگےس سگرےن ےسرفےنکافر سگرےن فاےلےکمکحافر سگرےنفاےلوکرفےنک
امنزیےکلرگےنٹیلےکوجازافروسارییکرطػہنمرکےکامنزادارکےنافررتسہےکرقبیوہےنےکمکحافردقمادرتسہافراسےکقلعتماومرےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1107

٠وسي ب ٦ـٝحہ،
راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اَحٖ ،اب١٤ ٦يْ ،و١ز ب ٦وبيس١َ ،اک بِ ٦حبٰ ،
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َ ٟابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا وُ َ١زُ بِ ُ ٦وُب َ ِي ٕس

وسي بِ ٔ ٦ـَ َِ ٝح َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا نُ َعل ِّی َو َّ
َّ
ک
َکَ٤ا ذََ ٔ ٜ
ِح ٕب َو َِ ٠ُ ٦
اٜف َ٥اِ ٔ ٔس ُّي َو ِ١َٔ َ ٦ا ٔک بِ ِٔ َ ٦
اب َت ُُّ ١ز بَي ِ َن أَیِسٔی َ٥ا ِ ََذ َ ِ
اٜس َو ُّ
ُ
َّض ُظ َ٠ا َ٠زَّ بَي ِ َن یَ َسیِطٔ و َٔا َٟ
َ ٔ ٜز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َِ ٠ٔ ٟث ُ
ِ ٠ُ ٞؤ ٔ َ
ِخة ٔاَّ ٜز ِح َٔ ٞتُٙو ُ ٧بَي ِ َن َی َس ِی أَ َحسٔ ُ٘ ِ ٢ث ََِّ ٢ل َي ُ ُّ
َّض ُظ ََّ ٠َ ٦ِ ٠ز بَي ِ َن یَ َسیِطٔ
ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ِٕ َََل َي ُ ُّ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ  ،انب ریمن ،رمع نب دیبع ،امسک نب رحب ،ومٰیس نب ہحلط ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکمہامنزادارکےتافراجونرامہرےلےگےسسگرےتمہےناسابتاک ذرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایک
وتلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےناراشدرفامایاجکفےیک یلھچپڑکلییکامدنن وکیئزیچ ارگاہمترےلےگوہ وتوج یھب اہمترےاسےنم
ےسسگرےںیہمتوکیئاصقنؿںیہندےاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ااحسؼنباربامیہ،اقحس،انبریمن،رمعنبدیبع،امسکنبرحب،ومٰیسنبہحلط،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزی ےکرتسہافر رتسہیکرطػہنمرک ےکامنز ڑپےنھےکاابحتسبافر امنزی ےک لےگےس سگرےن ےسرفےنکافر سگرےن فاےلےکمکحافر سگرےنفاےلوکرفےنک
امنزیےکلرگےنٹیلےکوجازافروسارییکرطػہنمرکےکامنزادارکےنافررتسہےکرقبیوہےنےکمکحافردقمادرتسہافراسےکقلعتماومرےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1108

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وبساهَّلل ب ٦یزیسَ ،ىيس ب ٦ابی ایوب ،ابواَوزُ ،عوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ُع َو َة َو َِ ٦وائٔصَ َة أََ َّ ٤ضا
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦یز ٔ َ
یس أَ ِخب َ ََْ٤ا ََىٔي ُس بِ ُ ٦أَبٔی أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٥ا ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
وب َو ِ ٦أَبٔی الِ َ َِ َوز ٔ َو ِِ ُ ٦

ِخة ٔاَّ ٜز ِح ٔٞ
َٔاَِ ٜت َُئ ٔ ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َِْ ِ ََُّ ٦ة ٔا َِ ١ُ ٜعل ِّی َِ َٕا َِ ٠ٔ ٟث ُ
ِ ٠ُ ٞؤ ٔ َ

زریہنبرحب،دبعاہللنبسیدی،دیعسنبایباویب،اوباوسد،رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےسامنزیےکرتسہےکابرےںیموساؽایکایگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاجکفےیکیلھچپڑکلی
یکرطحوہ۔

رافی  :زریہنبرحب،دبعاہللنبسیدی،دیعسنبایباویب،اوباوسد،رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزی ےکرتسہافر رتسہیکرطػہنمرک ےکامنز ڑپےنھےکاابحتسبافر امنزی ےک لےگےس سگرےن ےسرفےنکافر سگرےن فاےلےکمکحافر سگرےنفاےلوکرفےنک
امنزیےکلرگےنٹیلےکوجازافروسارییکرطػہنمرکےکامنزادارکےنافررتسہےکرقبیوہےنےکمکحافردقمادرتسہافراسےکقلعتماومرےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1109

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،وبساهَّلل ب ٦یزیس ،حيوة ،ابی اَوز٠ ،ح١س ب ٦وبساٜزحُ ،٦١عوہ حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہا

یس أَ ِخب َ ََْ٤ا َح ِي َوةُ َو ِ ٦أَبٔی الِ َ َِ َوز ٔ َُ ٠ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح ََ ٦ٔ ١و ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦یز ٔ َ
ِخة ٔاٜزَّ ِح ٔٞ
ُع َو َة َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََُّ ٢َ ٝئ ٔ َ ٞفٔی ٌَزِ َوة ٔ َتبُ َ
وک َو َِْ ِ ََُّ ٦ة ٔا َِ ١ُ ٜعل ِّی َِ َٕا َِ ١ُ َ٘ ٟؤ ٔ َ
ُِ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعاہللنبسیدی،ویحة،ایباوسد،دمحمنبدبعارلنمح ،رعفہرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ
ہکزغفہوبتکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسامنزیےکرتسہےکابرےںیموساؽایکایگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنرفامایاجکفےیکیلھچپڑکلیےکرباربوہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعاہللنبسیدی،ویحة،ایباوسد،دمحمنبدبعارلنمح،رعفہرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزی ےکرتسہافر رتسہیکرطػہنمرک ےکامنز ڑپےنھےکاابحتسبافر امنزی ےک لےگےس سگرےن ےسرفےنکافر سگرےن فاےلےکمکحافر سگرےنفاےلوکرفےنک
امنزیےکلرگےنٹیلےکوجازافروسارییکرطػہنمرکےکامنزادارکےنافررتسہےکرقبیوہےنےکمکحافردقمادرتسہافراسےکقلعتماومرےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1110

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،اب١٤ ٦يْ ،وبيساهَّلل٤ ،اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي
ُوؼ ُي بَي ِ َن یَ َسیِطٔ َِ ُي َعل ِّی إَِٔ ٜي َضا
َحبَ ٔة َِت َ
َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ِخ َد یَ ِو َ ٣ا ِٜىٔيسٔ أَ ََ ٠ز بٔا ِِ َ ٜ
ا ٧إٔذَا َ َ

ک فٔی َّ
َف َِ ٦ِ ٔ١ثَ ََّّ ٢ات َد َذ َصا الِ ُ ََ ٠زا ُِ
اٜس َ ٔ
 ٞذََ ٔ ٜ
اَ ٧يّ َِى ُ
اس َو َرائ َ ُط َوک َ َ
َواُ ٥َّ ٜ

دمحمنبینثم،دبعاہللنبریمن،انبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللبجدیعےک
دؿ امنز ےک  ےئ اجےت وت زینہ اک مکح دےتی وج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم اگڑ دای اجات رھپ اس یک لڑ ںیم امنز ڑپاھےت افر
ولگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکےھچیپوہےتافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرفسںیمیھباےسییہرفامےترھپایسوکارماءف ماؾ
ےنیھبرقمررکایل۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاہللنبریمن،انبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزی ےکرتسہافر رتسہیکرطػہنمرک ےکامنز ڑپےنھےکاابحتسبافر امنزی ےک لےگےس سگرےن ےس رفےنکافر سگرےن فاےلےکمکحافر سگرےنفاےلوکرفےنک
امنزیےکلرگےنٹیلےکوجازافروسارییکرطػہنمرکےکامنزادارکےنافررتسہےکرقبیوہےنےکمکحافردقمادرتسہافراسےکقلعتماومرےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1111

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب١٤ ٦يْ٠ ،ح١س ب ٦بَّش ،وبيساهَّلل ب٤ ٦اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ َٕٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ َِّشٕ َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َحبَ ُة
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اَ ٧یزِ ُ٘ ُز َو َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َي ٍِز ٔ ُز ا َِ ٜى َ٥زَ َة َوي َُعل ِّی إَِٔ ٜي َضا َزا َز ابِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َٔا َ ٟوُب َ ِي ُس اهَّللٔ َوه ٔ َی ا ِِ َ ٜ

اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،دمحمنبرشب،دیبع اہللنبانعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسربیھچاگڑےتافراسیکلڑںیمامنزادارکےت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،دمحمنبرشب،دیبعاہللنبانعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزی ےکرتسہافر رتسہیکرطػہنمرک ےکامنز ڑپےنھےکاابحتسبافر امنزی ےک لےگےس سگرےن ےسرفےنکافر سگرےن فاےلےکمکحافر سگرےنفاےلوکرفےنک
امنزیےکلرگےنٹیل ےکوجازافروسارییکرطػہنمرکےکامنزادارکےنافررتسہےکرقبیوہےنےکمکحافردقمادرتسہافراسےکقلعتماومرےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1112

راوی  :اح١س ب ٦ح٥ب٠ ،ٞىت١ز بََٝ ٦مي ،٧وبيساهَّلل ب٤ ٦اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦ح َِ ٥ب َٕ ٞح َّسثَ َ٥ا ُِ ٠ى َتٔ١زُ بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
اَ ٧ي ِىز ٔ ُؿ َراح ٔ ََ ٝت ُط َوص َُو ي َُعل ِّی إَِٔ ٜي َضا
کَ َ
ادمح نب لبنح ،رمتعم نب امیلسؿ،دیبع اہلل نب انعف ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک یبنرکمی یلص اہلل ہیلعفل ہ
فملساینپافینٹنیکلڑںیمامنزادارکےت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،رمتعمنبامیلسؿ،دیبعاہللنبانعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزی ےکرتسہافر رتسہیکرطػہنمرک ےکامنز ڑپےنھےکاابحتسبافر امنزی ےک لےگےس سگرےن ےسرفےنکافر سگرےن فاےلےکمکحافر سگرےنفاےلوکرفےنک
امنزیےکلرگےنٹیلےکوجازافروسارییکرطػہنمرکےکامنزادارکےنافررتسہےکرقبیوہےنےکمکحافردقمادرتسہافراسےکقلعتماومرےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1113

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب١٤ ٦يْ ،ابوخاٜس اح١ز ،وبيساهَّلل٤ ،اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َخإ ٔ ٜس الِ َ ِح َ١زُ َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

ا ٧ي َُعل ِّی إلٔ َی َراح ٔ َٝتٔطٔ و َٔا َ ٟابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕإ ٔ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی إلٔ َی َبىٔيْ ٕ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوباخدلارمح،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلع
فل ہفملساینپافینٹنیکلڑںیمامنزادارکےتانبریمنیکرفاتیںیمافٹناکذرکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوباخدلارمح،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزی ےکرتسہافر رتسہیکرطػہنمرک ےکامنز ڑپےنھےکاابحتسبافر امنزی ےک لےگےس سگرےن ےسرفےنکافر سگرےن فاےلےکمکحافر سگرےنفاےلوکرفےنک
امنزیےکلرگےنٹیلےکوجازافروسارییکرطػہنمرکےکامنزادارکےنافررتسہےکرقبیوہےنےکمکحافردقمادرتسہافراسےکقلعتماومرےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1114

راوی  :ابوبْک ب ٦شيبہ ،زہيْبِ ٦حب ،و٘يي ، ،زہيَّْ ،يا ،٧وو ٧ب ٦جحيّہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦و٘ ٔ ٕ
يي َٔا َُ ٟز َصي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َو ِو ُ ٧بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّ
َْخ َد
أَبٔی ُج َح ِي َّ َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َ ٟأَ َت ِي ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ ََ ٙ١ة َوص َُو بٔالِ َبِ َفحٔ فٔی ُٔ َّب ٕة َُ ٜط َح َِ ١زا َِ ٔ ٦ِ ٠أَ َزَٔ ٕ ٣ا ََ َ ِ ٟ

اؿ ََا َٔ ِيطٔ
َْخ َد أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوَِ ٝيطٔ حُ َّْ ٝة َح َِ ١زا ُِ َ٘أنَِّی أَُ ِ ٤مزُ إلٔ َی بَ َي ٔ
ب ٔ ََل ْ ٟب ٔ َو ُؼوئٔطٔ ََِ٤ ٦ِ ٔ١ائ ٔ َٕ ٞوَ٤اؼ ٕٔح َٔا ََ َ ِ ٟ
َٔا ََ َِ ٟت َو َّؼأ َ َوأَ َّذ َ ٧ب ٔ ََل َْٔ ٟا ََ َِ ٟح َىُِ ٝت أَ َتت َ َّب ُي َِا ُظ َصا صُ َ٥ا َو َصا صُ َ٥ا َي ُٕو ُ ٟیَٔ١ي ّ٥ا َو ٔش َّ ١اِل َي ُٕو ُ ٟوَ َّی َول َی اٜعَّ ََلة ٔ وَ َّی َول َی
ُ َّ
َّص
ا َََِ ّٜلحٔ َٔا َ ٟث ُ َُّ ٢ر٘ ٔ َز ِت َُ ٜط َو َ٥زَ ْة َِ َت َٕ َّس َََ ِ ٣علَّی ُّ
اٜم ِض َز َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َی ُُّ ١ز بَي ِ َن َی َسیِطٔ ا ِٜحٔ َُ ١
ار َوا ِٜکََِ ُِِ ٝل یُ ُِ ٥َ ١ي ث ََّ ٢ظلی ا َِ ٜى ِ َ

َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٢َِ ٜ ٢یزَ ِ ٟي َُعل ِّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َحًَّي َر َج َي إلٔ َی ا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ
اوبرکبنبہبیش،زریہنبرحب،فعیک،،زریہ،ایفسؿ،وعؿنبہفیحجریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمیبنرکمییلصاہللہیلع
فل ہفملس یکدختم ںیمہکم ںیماحرضوہاافرلپ یلصاہللہیلعفل ہفملساقمؾاحطب ںیم رسخڑمچےےکا ک ہبقںیم رشتفیرفام
ےھترضحتالبؽریضاہلل اعتٰیلہنعلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےک ےئفوض اکاپینےلرکےلکنسپضعبولوگںوکوتلپیلص اہلل
ہیلع فل ہفملساکاچبوہاپیناچنہپافرضعبےناسوکڑھچکایلرفامےتںیرھپیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسرسخپ ہےنوہےئےلکن
وگایہک ںیماسفتقلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسیک ڈنپویلںیک دیفسیدھکیراہوہںلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےنفوضرفامای افر
ح َ َلَعال َّض َل ِة َ َّ
البؽےناذاؿدیافرںیمےناؿےکہنمیکرطػدانھکی یرفعایکفہاےنپرہچہوکداںیئابںیئریھپرےہےھتافر َ َّ
ح َ َلَع
الْفَ َل ِح)ہہکرےہےھترھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےک ےئا کرباھچاگڑاایگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسلےگرشتفیےلےئگ
افررہظیکدفرںیتعکڑپاھںیئلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکلےگےسےتکافردگےھسگرےترےہنکیلاؿوکہنرفاکایگرھپلپ
ےنرصعیکدفرںیتعکڑپاھیئرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسدفرںیتعک یادارکےترےہاہیںکتہکدمہنیفاسپلےئگ۔
رافی  :اوبرکبنبہبیش،زریہنبرحب،فعیک،،زریہ،ایفسؿ،وعؿنبہفیحجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزی ےکرتسہافر رتسہیکرطػہنمرک ےکامنز ڑپےنھےکاابحتسبافر امنزی ےک لےگےس سگرےن ےسرفےنکافر سگرےن فاےلےکمکحافر سگرےنفاےلوکرفےنک
امنزیےکلرگےنٹیلےکوجازافروسارییکرطػہنمرکےکامنزادارکےنافررتسہےکرقبیوہےنےکمکحافردقمادرتسہافراسےکقلعتماومرےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1115

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢بہز ،و١ز ب ٦ابی زائسہ ،حَّضت وو ٧ب ٦ابوجحّيہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٥ا وُ َ١زُ بِ ُ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِو ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی ُج َح ِي َّ َة أَ َّ ٧أَبَا ُظ َرأَی َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی

اب
و ٧ذََ ٔ ٜ
اس َیب ِ َتس ُٔر َ
َفأَیِ ُت اَ ٥َّ ٜ
ک ا َِ ٜو ُؼو َِ ِ ََ ٦ِ ١أَ َظ َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ُٔ َّب ٕة َح َِ ١زا َِ ٔ ٦ِ ٠أَ َزَ ٕ ٣و َرأَیِ ُت ب ٔ ََل ِّل أَ ِ َ
ِخ َد َو ُؼوئّا َ َ
ِخ َد َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َف َ٘ َز َصا َو َ َ
ُٔ ٥ِ ٠ط َش ِيئّا َت ََّ ١سحَ بٔطٔ َو َ ٢َِ ٜ ٦ِ ٠ي ُٔع ِِ ُٔ ٥ِ ٠ط أَ َخ َذ ٔ ٦ِ ٠بَ ََ ٞٔ ٝی ٔس َظاح ٔبٔطٔ ث ُ ََّ ٢رأَیِ ُت ب ٔ ََل ِّل أَ ِ َ
ِخ َد َو َ٥زَ ّة َ َ

اس َو َّ
و ٧بَي ِ َن
اٜس َوابَّ یَ ُُّ ١ز َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی حُ َّٕ ٝة َح َِ ١زا َِ ُ٠صَ ِّّ ١زا ِ ََعلَّی إلٔ َی ا َِ ٜى َ٥زَة ٔ بٔا٥َّ ٜا ٔ
س َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َو َرأَیِ ُت اَ ٥َّ ٜ
َی َس ِی ا َِ ٜى َ٥زَة ٔ
دمحمنباحمت ،زہب ،رمع نبایبزادئہ،رضحتوعؿ نباوب یجحفبہ ریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتیےہ ہکاؿےکفادلےن روسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسوکڑمچے ےکرسخہبقںیمداھکی ےتہک ںیںیمےنالبؽوکداھکیفہلپیلصاہللہیلع فل ہفملساک اچبوہااپینےلرک
ےلکنںیمےنولوگںوکداھکیہکاساپینیکرطػدلجیرکےنےگلسجوکاسںیمھچکہنالماسےناےنپاسھتےکاہھتیکرتیےل
یلرھپںیمےنالبؽریضاہلل اعتٰیلہنعوکداھکیہکاسےن ا کزینہاکنالافراسوکاگڑدای افرروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملساےنپ
رسخ پ ہ وک ےتٹیمس وہےئےلکن وتلپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےنولوگں وک اس زینہ یکلڑ ںیم امنز ڑپاھیئ افر ںیم ےن ولگ افر اجونر
دےھکیوجاسزینہےکلےگےسسگررےہےھت۔
رافی  :دمحمنباحمت،زہب،رمعنبایبزادئہ،رضحتوعؿنباوبجیحفبہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزی ےکرتسہافر رتسہیکرطػہنمرک ےکامنز ڑپےنھےکاابحتسبافر امنزی ےک لےگےس سگرےن ےسرفےنکافر سگرےن فاےلےکمکحافر سگرےنفاےلوکرفےنک
امنزیےکلرگےنٹیلےکوجازافروسارییکرطػہنمرکےکامنزادارکےنافررتسہےکرقبیوہےنےکمکحافردقمادرتسہافراسےکقلعتماومرےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1116

راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،وبس ب ٦ح١يس ،جىَف ب ٦وو ،٧ابوو١يسٔ ،اَ ٢ب ٦زَکیا ،حسين ب ٦ولی ،زائسہ٠ ،اٜک ب٦
ٍ٠و ،ٟحَّضت ابوجحيّہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف بِ َُ ٦و ِو ٕ ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو ُو َِ ١ي ٕس َٔا َ ٟح و َح َّسثَىٔي ا َِٕ ٜا َٔ ُ ٢بِ ُ٦
َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َج ِى َ ُ
ک بِ َُ ٍِ ٠ٔ ٦و َٕ ٔ ٟلَکص َُ١ا َو َِ ٦و ِو ٔ ٧بِ ٔ ٦أَبٔی ُج َح ِي َّ َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ٦
َکیَّا َِ َح َّسثَ َ٥ا حُ َسي ِ ُن بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی َو َِ ٦زائ َٔس َة َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َ٠اُ ٔ ٜ
َز َ ٔ

اَ ٧ووُ ََ ١ز بِ ٔ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة یَزٔی ُس َب ِى ُؽ ُض َِ ٢ول َی َب ِى ٕؾ َوفٔی َحسٔیثٔ َ٠أ ٔ ٜک بِ ٔ٦
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔ َُّ َِي َ

ِخ َد ب ٔ ََل ْ٥َ َِ ٟا َزی بٔاٜعَّ ََلة ٔ
َٔ ٍِ ٠و ٕ١َّ َٝ َِ ٟا ک َ َ
ا ٧بٔا َِ ٜضا ٔج َزة ٔ َ َ
ااحسؼ نب وصنمر ،دبع نب دیمح ،رفعج نب وعؿ ،اوبسیمع ،اقمس نب زرکای ،نیسح نب یلع ،زادئہ ،امکل نب وغمؽ ،رضحت اوبہفیحج
ریضاہللاعتٰیلہنعےسیہیدحثیاسدنسےکاسھتذرکیکےہنکیلاسںیم ہااضہفےہہکبجدفرہپاکفتقوہاوترضحتالبؽ
ریضاہللاعتٰیلہنعےلکنافرامنزےک ےئاذاؿدیابیقدحثیافرپفایلدحثییکرطحےہ۔
رافی  :ااحسؼ نب وصنمر ،دبع نب دیمح ،رفعج نب وعؿ ،اوبسیمع ،اقمس نب زرکای ،نیسح نب یلع ،زادئہ ،امکل نب وغمؽ ،رضحت
اوبہفیحجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزی ےکرتسہافر رتسہیکرطػہنمرک ےکامنز ڑپےنھےکاابحتسبافر امنزی ےک لےگےس سگرےن ےسرفےنکافر سگرےن فاےلےکمکحافر سگرےنفاےلوکرفےنک
امنزیےکلرگےنٹیلےکوجازافروسارییکرطػہنمرکےکامنزادارکےنافررتسہےکرقبیوہےنےکمکحافردقمادرتسہافراسےکقلعتماومرےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1117

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦بصار ،اب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ح ،٢ٙحَّضت ابوجحيّہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦ا َِ ٜح ََٔ ٢ٔ ٙا َٟ
اٜم ِض َز َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
ِخ َد َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔا َِ ٜضا ٔج َزة ٔ إلٔ َی ا َِ ٜب ِف َحا ٔ
ِ َِ َت َو َّؼأ َ ِ ََعلَّی ُّ
ََِ ٔ١ى ُت أَبَا ُج َح ِي َّ َة َٔا ََ َ ٟ

ا ٧یَ ُُّ ١ز َٔ ٦ِ ٠و َرائ َٔضا ا ِِ ١َ ٜزأَةُ َوا ِٔ ٜح َ١ا ُر
َّص َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َوبَي ِ َن َی َسیِطٔ َو َ٥زَ ْة َٔا َُ ٟش ِى َب ُة َو َزا َز ِ ٔيطٔ َو ِو َْ ٧و ِ ٦أَبٔيطٔ أَبٔی ُج َح ِي َّ َة َوک َ َ
َوا َِ ٜى ِ َ

دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،مکح،رضحتاوبہفیحجریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسدفرہپےکفتقاحطبءیکرطػےلکنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنفوضایکافررہظیکامنزدفرںیتعکاداںیکافررصع
یکدفرںیتعکاداںیکافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمزینہاھتسجےکاپرےسوعرںیتافردگےھسگررےہےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،مکح،رضحتاوبہفیحجریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزی ےکرتسہافر رتسہیک رطػہنمرک ےکامنز ڑپےنھےکاابحتسبافر امنزی ےک لےگےس سگرےن ےسرفےنکافر سگرےن فاےلےکمکحافر سگرےنفاےلوکرفےنک
امنزیےکلرگےنٹیلےکوجازافروسارییکرطػہنمرکےکامنزادارکےنافررتسہےکرقبیوہےنےکمکحافردقمادرتسہافراسےکقلعتماومرےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1118

راوی  :زہيْ بِ ٦حب٠ ،ح١س ب ٦حات ،٢اب٠ ٦ہسی ،شىبہ

ِح ٕب َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ َٔ ٢اِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ب ٔ ِاْل ٔ َِ َ٥ا َزیِ َٔ ٦جٔ١ي ّىا ِٔ ٠ث َُ ٝط َو َزا َز فٔی
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
وَِ ِ ٦ِ ٠ٔ ٧ؽ َٔ ٞو ُؼوئٔطٔ
اس َیأ ِ ُخ ُذ َ
َحسٔیثٔ ا َِ ٜح ََ َِ ٢ٔ ٙح َى َ ٞاُ ٥َّ ٜ
زریہنبرحب،دمحمنباحمت،انبدہمی،ہبعش،اسدنسےسیھبیہیدحثیرفاتییکیئگےہاسںیم ہےہہکولگلپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےکےچبوہےئاپینےسانیلیرفعوہےئگ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنباحمت،انبدہمی،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزی ےکرتسہافر رتسہیکرطػہنمرک ےکامنز ڑپےنھےکاابحتسبافر امنزی ےک لےگےس سگرےن ےسرفےنکافر سگرےن فاےلےکمکحافر سگرےنفاےلوکرفےنک
امنزیےکلرگےنٹیلےکوجازافروسارییکرطػہنمرکےکامنزادارکےنافررتسہےکرقبیوہےنےکمکحافردقمادرتسہافراسےکقلعتماومرےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1119

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہاب ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
س َٔا َ ٟأَٔ َِبُِ ٝت
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

س بٔٔ١ىّي ِ َََ ١ز ِر ُت بَي ِ َن
َرا٘ ٔ ّبا َول َی أَ َتا َٕ ٧وأََ٤ا یَ ِو َ٠ئ ٔ ٕذ َٔ ِس َ٤ا َصزِ ُت ٔاِل ِحت ََٔل ََ ٣و َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی بٔا٥َّ ٜا ٔ
اَ ٧ت ِز َت ُي َو َز َخُِ ٝت فٔی اٜعَّ ِّْ َِ َ ٢ِ ٝیُ ِِٔ ٥
ک َول َ َّی أَ َح ْس
ْک ذََ ٔ ٜ
َی َس ِی اٜعَّ ِّْ َِ َ٥زَ ُِ ٜت َِأ َ ِر ََُِ ٝت الِ َ َت َ
ییحی نبییحی ،امکل،انباہشب،دیبعاہللنب دبعاہلل،رضحت انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک ںیمدگ ی رپوساروہ
رک احرضوہاافراؿدونںںیمولبتغےکرقبیاھت افرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ٰینمںیمولوگںوک امنزڑپاھ رےہےھتںیم
فصےکلےگےسسگررکارتاافردگ یوکرچےنےک ےئ وھچڑدایافر ںیموخدفصںیم یر کوہایگافر اسابترپ ےھجمیسک ےن
ارتعاضںیہنایک۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزی ےکرتسہافر رتسہیکرطػہنمرک ےکامنز ڑپےنھےکاابحتسبافر امنزی ےک لےگےس سگرےن ےسرفےنکافر سگرےن فاےلےکمکحافر سگرےنفاےلوکرفےنک
امنزیےکلرگےنٹیلےکوجازافروسارییکرطػہنمرکےکامنزادارکےنافررتسہےکرقبیوہےنےکمکحافردقمادرتسہافراسےکقلعتماومرےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1120

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ب ٦وتبہ ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

اب أَ ِخب َ َْنٔی وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُت ِ َب َة أَ َّ٧
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َ ِ

س أَ ِخب َ َْ ُظ أَُ َّ ٤ط أَٔ َِب ََ ٞي ٔسيُْ َول َی ح َٔ١ا ٕر َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝائ ْٔ ٢ي َُعل ِّی بٔٔ١ىّي فٔی َح َّح ٔة ا َِ ٜو َزا ًٔ
َو ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٦وبَّا ٕ
س َٔا َََ ِ ٟس َار ا ِٔ ٜح َ١ا ُر بَي ِ َن َی َس ِی َب ِى ٔؾ اٜعَّ ِّْ ث ُ ََّ٤ ٢زَ ََ ٟو ُِ ٥ط ِ ََع َّ
س
ْ ََ ٠ي ا٥َّ ٜا ٔ
ي َُعل ِّی بٔا٥َّ ٜا ٔ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ںیمدگےھرپوساروہرکاحرضوہاافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسولوگںوکامنزڑپاھرےہےھتدگاھضعبوفصںےسسگرایگوت

فہاسےسارتےافرولوگںےکاسھتفصںیماشلموہےئگ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزی ےکرتسہافر رتسہیکرطػہنمرک ےکامنز ڑپےنھےکاابحتسبافر امنزی ےک لےگےس سگرےن ےسرفےنکافر سگرےن فاےلےکمکحافر سگرےنفاےلوکرفےنک
امنزیےکلرگےنٹیلےکوجازافروسارییکرطػہنمرکےکامنزادارکےنافررتسہےکرقبیوہےنےکمکحافردقمادرتسہافراسےکقلعتماومرےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1121

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،و١زو ٤أس ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦ويي٥ہ ،زہزی

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦ابِ ُٔ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َٔا ََ ٟوأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی بٔ َى َز َِ َة

ییحینبییحی،رمعفاندق،ااحسؼ نباربامیہ،انبہنییع،زرہییہیدحثیاسدنسےکاسھتیھبرفاتییکیئگےہنکیلاسںیمےہہک
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسدیماؿرعافتںیمامنزڑپاھرےہےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،رمعفاندق،ااحسؼنباربامیہ،انبہنییع،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزی ےکرتسہا فر رتسہیکرطػہنمرک ےکامنز ڑپےنھےکاابحتسبافر امنزی ےک لےگےس سگرےن ےسرفےنکافر سگرےن فاےلےکمکحافر سگرےنفاےل وکرفےنک
امنزیےکلرگےنٹیلےکوجازافروسارییکرطػہنمرکےکامنزادارکےنافررتسہےکرقبیوہےنےکمکحافردقمادرتسہافراسےکقلعتماومرےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1122

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦ويي٥ہ ،زہزی

َک
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
ُع َِ َة َو َٔا َ ٟفٔی َح َّح ٔة ا َِ ٜو َزا ًٔ أَ ِو یَ ِو َ ٣ا ِِ َّ ٜتحٔ
ِ ٔيطٔ ٔ٠ىّي َو َِل َ َ
ااحسؼنباربامیہ،انبہنییع ،زرہیاسدنسےکاسھتیھب  ہدحثیرفاتییکےہنکیلاسںیمہنٰینماکذرکےہہنرعہفاکہکلبحتف
ہکمایججیةاولداعاکذرکےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،انبہنییع،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیےکلےگےسسگرےنیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکلےگےسسگرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1123

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،زیس ب ٦اَ ،٢ٝوبساٜزح ٦١ب ٦ابی َىيس خسری

َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ ٦زیِ ٔس بِ ٔ ٦أَ ََِ ٢ََ ٝو َِ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

ا ٧أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢ي َُعل ِّی ِ َََل َی َس ًِ أَ َح ّسا َی ُُّ ١ز بَي ِ َن َی َسیِطٔ َو َِ ٜي ِس َرأ ِ ُظ َ٠ا ا َِ َت َفا ًَ َِإ ٔ ِ٧
أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا ک َ َ
ا٧
أَبَی َِ ُِ ٝي َٕات ٔ ِٝطُ َِإٔ١َ َّ ٤ا ص َُو َش ِي َف ْ
ییحی نبییحی ،امکل،زدینباملس،دبعارلنمح نبایبدیعس دخریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامای بج
متںیمےسوکیئامنزڑپھراہوہوتاےنپاسےنمےسیسکوکہنسگرےندےافراسوک اٹےئاہجںکتاطتقوہافرارگفہااکنررکےوت

اسےسزلےویکہکنفہاطیشؿےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،زدینباملس،دبعارلنمحنبایبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکلےگےسسگرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1124

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فورََٝ ،مي ٧بٍ٠ ٦يْہ ،اب ٦ہَل ،ٟح١يس ،حَّضت ابوظاٜح رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَک
َفو َر َح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ص ََٔل َٕ ٟي ِىىٔي حُ َِ ١ي ّسا َٔا َ ٟبَ ِي َ١َ ٥ا أََ٤ا َو َظاح ِْٔ لٔی َ َ ٤ت َذ َ ُ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
َحسٔی ّثا إٔذِ َٔا َ ٟأَبُو َظإ ٔ ٜح َّ
ک َ٠ا ََِ ٔ١ى ُت ٔ ٦ِ ٠أَبٔی ََىٔي ٕس َو َرأَیِ ُت ُٔ ٥ِ ٠ط َٔا َ ٟبَ ِي َ١َ ٥ا أََ٤ا ََ ٠ي أَبٔی ََىٔي ٕس ي َُعل ِّی
اٜس َّ١ا ُ ٧أََ٤ا أ ُ َح ِّسث ُ َ

اب ٔ ٦ِ ٠بَىٔي أَبٔی َُ ٠ى ِي ٕق أَ َرا َز أَ َِ ٧ی ِح َت َاز بَي ِ َن َی َسیِطٔ ِ ََس َِ َي فٔی
َی ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة إلٔ َی َش ِي ٕئ َي ِسَُُّْ ُظ ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
س إٔذِ َجا َِ َر ُج َْ ٞش ٌّ
َحظ ٔأَ َش َّس َّٔ ٦ِ ٠
اٜس ِِ َى ٔة الِ ُول َی ِ َََ ١ث ََٔ ٞائ ّٔ١ا َِ َ٥ا َ٦ِ ٠ٔ ٟ
َحظ ٔ َِ َ٥مَ َز ََِ ٢َِ ٝیحٔ ِس ََ ٠ساٌّا إ ٔ َِّل بَي ِ َن َی َس ِی أَبٔی ََىٔي ٕس ِ ََىا َز ِ ََس َِ َي فٔی ٔ ِ َ ٤
ٔ ِ َ٤
إَ َِ ٧ا َُ َٜ ٟط
اَِ ٧صَ کَا إَِٔ ٜيطٔ َ٠ا َٜق ٔ َی َٔا ََ ٟو َز َخ َ ٞأَبُو ََىٔي ٕس َول َی َِ ٠ز َو َ
َْخ َد ِ ََس َخ ََ ٞول َی َِ ٠ز َو َ
أَبٔی ََىٔي ٕس ث ُ ََّ ٢زا َح َ ٢اَ ٥َّ ٜ
اس ِ َ َ

ٔيک َجا َِ َي ِصُٙو َک َِ َٕا َ ٟأَبُو ََىٔي ٕس ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإٔذَا َظلَّی
َک َو ِٔلبِ ٔ ٦أَخ َ
َِ ٠ز َوا ُ٠َ ٧ا َ ٜ
ا٧
س َِأ َ َرا َز أَ َح ْس أَ َِ ٧ی ِح َت َاز بَي ِ َن َی َسیِطٔ ََِِ ٝي ِس َِ ِي فٔی ٔ ِ َ ٤
أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢إلٔ َی َش ِي ٕئ َي ِسَُُّْ ُظ ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
َحظ ٔ َِإ ٔ ِ ٧أَبَی َِ ُِ ٝي َٕات ٔ ُِ ٝط َِإٔ١َ َّ ٤ا ص َُو َش ِي َف ْ
ابیشؿ نب رففخ ،امیلسؿ نب ریغمہ ،انب الہؽ ،دیمح ،رضحت اوباصحل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اوبدیعس ریض
اہللاعتٰیلہنعےس انسافراؿوکداھکیہکبج ںیمرضحتاوبدیعسےکاسھت امنزہعمجا کرتسہ یکلڑںیمادارکراہاھتوت ا کونوجاؿ
اوبطیعم ںیم ےس لای افراس ےن اؿ ےکاسےنم ےس سگرےن اک ارادہ ایک وت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےناس ےک ہنیسرپ امرا اسےن
ادرھ ادرھ داھکی نکیل ےنلکن اک وکیئ راہتس وساےئ اؿ ےک لےگ ےس سگرےن ےک ہن اپای وت فہ رھپ سگرےن اگل وت اوہنں ےن ےلہپ ےس زایدہ
یتخس ےکاسھتاسےکہنیسرپامراابآلرخفہرکرکڑھکاوہایگرگماوبدیعسیکرطػےساسوکرجناچنہپرھپولوگںےنزماتمحیکوتفہ

لکنرکالچایگافراجرکرمفاؿوکاکشتییکوجاسوکرپاشیینالقحوہیئرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعرمفاؿےکاپسےچنہپوتاؿ
ےسرمفا ؿےناہکاہمترےےتجیھبوکمتےسایکاکشتیےہہکلرکلپیکاکشتیرکاتےہوتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایںیم
ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسانسبجمتںیمےسوکیئامنزادارکےوتولوگںےسرتسہاقمئرکےلرھپارگوکیئاسےک
اسےنمےسسگرےناک ارادہرکےوتاسےکےنیسںیمامررکاسوکدعفرکےسپارگفہااکنررکےوتاسےسڑگھجارکےویکہکنفہ
اطیشؿےہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،امیلسؿنبریغمہ،انبالہؽ،دیمح،رضحتاوباصحلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکلےگےسسگرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1125

راوی  :ہاور ٧ب ٦وبساهَّلل ب٠ ٦ح١س ب ٦راِي٠ ،ح١س ب ٦اَ١ىي ٞب ٦ابی ِسیک ،ؼحاک اب ٦وث١ا ،٧ظسٔہ ب ٦يسار،
حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞابِ ٔ ٦أَبٔی ُِ َسیِ ٕک َو َِّ ٦
ا٧
َح َّسثَىٔي َص ُ
اٜؽحَّا ٔک بِ ٔ ٦وُ ِث ََ ١
ا ٧أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢ي َُعل ِّی ِ َََل َی َس ًِ
َو َِ ٦ظ َس َٔ َة بِ َٔ ٦ي َسا ٕر َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٦و ََ ١ز أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا ک َ َ
ی٦
ُق َ
أَ َح ّسا یَ ُُّ ١ز بَي ِ َن َی َسیِطٔ َِإ ٔ ِ ٧أَبَی َِ ُِ ٝي َٕات ٔ ُِ ٝط َِإ ٔ ََّ ٠َ ٧ى ُط ا ِٔ َ ٜ

اہفرؿ نبدبعاہلل نبدمحم نبراعف ،دمحم نباامسلیع نبایبدف ک،احضکانبامثعؿ،دصہق نباسیر،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیل
ہنعنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایبجمتںیمےسوکیئامنزڑپھراہ
وہوتاےنپاسےنمےسیسکوکہنسگرےندےارگفہااکنررکےوتاسےسزلےویکہکناسےکاسھتاطیشؿےہ۔
رافی  :اہفرؿ نب دبعاہلل نب دمحم نب راعف ،دمحم نب الیعمس نب ایب دف ک ،احضک انب امثعؿ ،دصہق نب اسیر ،رضحت دبعاہلل ریض

اہللاعتٰیلہنعنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکلےگےسسگرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1126

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ابوبْک ح٥فی ،ؼحاک ب ٦وث١ا ،٧ظسٔہ ب ٦يسار ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو بَ ِْکٕ ا َِ ٜح َ٥ف ٔی َح َّسثَ َ٥ا َّ
اَ ٧ح َّسثَ َ٥ا َظ َس َٔ ُة بِ َُ ٦ي َسا ٕر َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت
اٜؽحَّا ُک بِ ُُ ٦و ِث ََ ١
ُّ
ابِ َ ٦وُ ََ ١ز َي ُٕوِلُ إ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
ااحسؼنباربامیہ،اوبرکبیفنح،احضکنبامثعؿ،دصہقنباسیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسیہیرفاتیدفرسیدنسےک
اسھتذرکیھبوقنمؽےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوبرکبیفنح،احضکنبامثعؿ،دصہقنباسیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکلےگےسسگرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1127

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،ابی نَّض ،حَّضت بَس بَ ٦ىيس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َس بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس أَ ََّ ٧زیِ َس بِ ََ ٦خإ ٔ ٜس ا ُِ ٜح َضىٔ َّي أَ ِر ََ َُ ٝط إلٔ َی أَبٔی
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦أَبٔی أ ِ ٥َّ ٜ
َّض َو ِ ٦بُ ِ ٔ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

ُج َض ِي َٕ ٢ي ِسأَُ ُٜط َ٠اذَا َََ ٔ١ي َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ا ِِّ ١َ ٜ
ار بَي ِ َن َی َس ِی ا َِ ١ُ ٜعل ِّی َٔا َ ٟأَبُو ُج َض ِي َٕٔ ٢ا ََ ٟر َُو ُٟ
ْ أَ ِر َبىٔي َن َخي ِ ّْا َٜطُ ٔ ٦ِ ٠أَ َِ ٧ی َُّ ١ز بَي ِ َن
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٜ ٢َ ٝو َي ِى َ ٢ُ ٝا ُِّ ١َ ٜار بَي ِ َن َی َس ِی ا َِ ١ُ ٜعل ِّی َ٠اذَا َوَِ ٝيطٔ َٜک َ َ
ا ٧أَ َِ ٧يٕ ٔ َ
َّض َِل أَ ِزرٔی َٔا َ ٟأَ ِر َبىٔي َن یَ ِو ّ٠ا أَ ِو َش ِض ّزا أَ ِو ََ َّ ٥ة
یَ َسیِطٔ َٔا َ ٟأَبُو أ ِ ٥َّ ٜ

ییحینبییحی،امکل،ایبرضن،رضحترسبنبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکزدینباخدلاینہجلےناؿوکایبمیہجیکرطػ
اس ےئاجیھبہکاسےسوپںیھچوجاوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےس امنزیےکاسےنم ےسسگرےنفاےلےک  ےئ
انسےہاوبمیہجےنرفامایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایارگسگرےنفاالولعمؾرکےہکامنزےکاسےنمےسسگرےنںیم
اسرپایکانگہےہوتاسےک ےئاچسیلکتڑھکارانہرتہبےہاسےکلےگےسسگرےنیکةسناوبارضنلےتہکںیںیمںیہناجاتنہک
رسبےناچسیلدؿایاچسیلےنیہمایاچسیلاسؽاہک۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ایبرضن،رضحترسبنبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکلےگےسسگرےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1128

راوی  :وبساهَّلل ب ٦ہاش ٢ب ٦حيا ٧وبسی ،و٘ييَّ ،ياَ ،٧ا ،٢ٜابونَّض ،بَس بَ ٦ىيس ،زیس ب ٦خاٜس جہىي ،ابوجہي٢
انعاری

َس بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس أَ ََّ ٧زیِ َس
اَ ٧و ََِ ٦ا ٢ٕ ٔ ٜأَبٔی أ ِ ٥َّ ٜ
َّض َو ِ ٦بُ ِ ٔ
َّا ٧ا َِ ٜى ِبس ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِِ َُّ ٦ي َ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦صَا ٔش ٔ ٢بِ َٔ ٦حي َ
َّ
َّ
َک ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ
بِ ََ ٦خإ ٔ ٜس ا ُِ ٜح َضىٔ َّي أَ ِر ََ َ ٞإلٔ َی أَبٔی ُج َض ِي ٕ ٢الِ َ ِن َعار ِّٔی َ٠ا ََِ ٔ١ى ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ُٕو ََُ ِ ٟذ َ َ

َ٠إ ٔ ٜک

دبع اہلل نب اہمش نب ایحؿ دبعی ،فعیک ،ایفسؿ ،اسمل ،اوبرضن ،رسب نب دیعس ،زدی نب اخدل ینہج ،اوبمیہج ااصنری ،اس دنس ےس یھب  ہ

دحثیرمفیےہ۔
رافی  :دبعاہللنباہمشنبایحؿدبعی،فعیک،ایفسؿ،اسمل،اوبرضن،رسبنبدیعس،زدینباخدلینہج،اوبمیہجااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرتسہےکرقبیرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرتسہےکرقبیرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1129

راوی  :يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦ابی حاز ،٣حَّضت َہ ٞبَ ٦ىس َاوسی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَّ ٢
اٜس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣ح َّسثَىٔي أَبٔی َو ِِ ََ ٦ض ٔ ٞبِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َّ
ا ٧بَي ِ َن
اٜساؤس ِّٔی َٔا َ ٟک َ َ
َح َّسثَىٔي َي ِى ُٕ ُ
َُ ٠علَّی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوبَي ِ َن ا ِٜحٔ َسارٔ َ١٠ز َّ
اٜصاة ٔ
َ ُّ
وقعیب نباربامیہ،انبایب احزؾ،رضحتلہس نبدعس اسدعیریضاہلل اعتٰیل ہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہ
فملسےکیلصمافردویارےکدرایمؿا کرکبیےکسگرےنیکہگجریتہیھت۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انبایباحزؾ،رضحتلہسنبدعساسدعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرتسہےکرقبیرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1130

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي٠ ،٢ح١س ب٠ ٦ثىي ،اَحٖ ،ح١از ب٠ ٦سىسہ ،حَّضت یزیس ب ٦ابی وبيس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َّ
اُِ ّٜٝن ِٔلبِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ
َحی َِ ٠و ٔؼ َي َ٠کَا ٔ ٧ا ِِ ١ُ ٜع َح ْٔ ي َُسبِّحُ
ا ٧یَ َت َ َّ
بِ ُِ ٠َ ٦س َى َس َة َو ِ ٦یَز ٔ َ
یس َي ِىىٔي ابِ َ ٦أَبٔی وُب َ ِي ٕس َو َِ ١ََ ََٝ ٦ة َوص َُو ابِ ُ ٦الِ َ ِ٘ َو ًٔ أَُ َّ ٤ط ک َ َ
ا ٧بَي ِ َن ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔ َوا ِِ ٔ ٕٜب َٔ ٝة َٔ ِس ُر َِّ ١٠ز َّ
اٜصاة ٔ
ا ٧یَ َت َ َّ
َحی ذََ ٔ ٜ
اَ ٧وک َ َ
ک ا ِ١َ ٜک َ َ
ََک أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
َ
ِ ٔيطٔ َوذ َ َ

ااحس ؼنباربامیہ،دمحم نب ینثم،ااحسؼ،امحد نب،ہدعہ،رضحتسیدی نبایبدیبعریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکہملس نباوکع
ریضاہللاعتٰیلہنعفحصمیک ہگجامنزڑپےنھیکوسچ ںیم ےھتافرذرکایکہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملس یھب اساکمؿیکرکف
رفامےتےھتافرربنمافرہلبقےکدرایمؿرکبیےکسگرےنیکدقمارہگجوہیتیھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبینثم،اقحس،امحدنب،ہدعہ،رضحتسیدینبایبدیبعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرتسہےکرقبیرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1131

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،کی ،حَّضت یزیس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اُ ١ََ ََٝ ٧ة یَ َت َ َّ
َحی اٜعَّ ََل َة و ٔ َِ ٥س الِ ُ َِ ُف َوأ َ ٤ة َّأًٜي و ٔ َِ ٥س
َح َّسثَ َ٥اظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َ٠ک ٌِّّی َٔا ََ ٟیزٔی ُس أَ ِخب َ ََْ٤ا َٔا َ ٟک َ َ
اک َت َت َ َّ
َحی اٜعَّ ََل َة و ٔ َِ ٥س َص ٔذظ ٔ الِ ُ َِ ُف َواَ٤ةٔ َٔا ََ ٟرأَیِ ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ا ِِ ١ُ ٜع َح ْٔ َِ ُُِٕ ٝت َُ ٜط یَا أَبَا ُِ ٠س ٢ٕ ٔ ٝأَ َر َ
َی َت ََحَّی اٜعَّ ََل َة و ٔ َِ ٥س َصا
دمحم نب ینثم ،یکم ،رضحت سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہملس اس وتسؿ ےک اپس امنز اک ارادہ رک رےہ ےھت وج

فحصم ےک رقبی اھت ںیم ےن اہک ای ااب ملسم ایک مت اس وتسؿ ےک اپس امنز اک ارادہ رک رےہ وہ وت رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسوکاسوتسؿےکاپسامنزاکارادہرکےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،یکم،رضحتسیدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیےکرتسہیکدقمارےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکرتسہیکدقمارےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1132

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اَ١اوي ٞب ٦وٝيہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اَ١اوي ٞب ٦ابزاہي ،٢یو٤س ،ح١يس ب ٦ہَل ،ٟوبساهَّلل ب٦
ظا٠ت ،حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
 ٞابِ ُ ٦وُ ََّ ٝي َة َٔا َ ٟح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
یُوَُ ٤س َو ِ ٦حُ َِ ١ي ٔس بِ ٔ ٦ص ََٔل َٕ ٟو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜعَّ ا ٔ٠تٔ َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َٔ َا٣
آِخة ٔ اَّ ٜز ِح َِٔ ٞإ ُٔ َّ ٤ط َي ِٕ َف ُي
آِخة ٔ اَّ ٜز ِح َِٔ ٞإٔذَا  ٢َِ ٜیَ ٦ِ ُٙبَي ِ َن َی َسیِطٔ ِٔ ٠ث ُ
ا ٧بَي ِ َن َی َسیِطٔ ِٔ ٠ث ُ
أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢ي َُعل ِّی َِإُٔ َّ ٤ط َي ِسَُُّْ ُظ إٔذَا ک َ َ
َٔ ٞ
َٔ ٞ

َف
َظ ََل َتطُ ا ِٜحٔ َ١ا ُر َوا ِِ ١َ ٜزأَةُ َوا ِٜکَ ُِِ ٝالِ َ َِ َوزُ ُُِٔ ٝت یَا أَبَا ذ ٓ َٕر َ٠ا بَا ُ ٟا ِٜکَ ِِٔ ٝالِ َ َِ َوز ٔ ٔ ٦ِ ٠ا ِٜک َ ِ ِٔ ٝالِ َ ِح َ١ز ٔ ٔ ٦ِ ٠ا ِٜکَ ِِٔ ٝالِ َ ِظ َ ٔ
ا٧
َٔا َ ٟیَا ابِ َ ٦أَخٔی ََأ َ ُِ ٜت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ١َ َ٘ ٢َ ٝا ََأ َ َِ ٜتىٔي َِ َٕا َ ٟا ِٜکَ ُِِ ٝالِ َ َِ َوزُ َش ِي َف ْ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اامسلیع نب ہیلع ،زریہ نب رحب ،اامسلیع نب اربامیہ ،ویسن ،دیمح نب الہؽ ،دبعاہلل نب اصتم ،رضحت اوبذر
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن رفامایبجمتںیمےسوکیئامنزڑپےنھےک ےئ ڑھکاوہا
افر اس ےک اسےنم وطبر رتسہ افٹن ےک اجکفہ یک یلھچپ ڑکلی ےک ربارب وکیئ زیچ وہ وت فہ اکیف ےہ افر اس یک لثم ہن وہ وت اس یک امنز وک
دگاھوعرتافرایسہاتکعطقنمرکداتیےہرافیاتہکےہںیمےناہکاےاوبذرایسہ ےتکیکرسخفزردےتکےسصیصختیکایکفہجےہ وت

اوہنں ےن اہک اے ےتجیھب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ااسی یہ وساؽ ایک اسیج وت ےن ھجم ےس ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنرفامایایسہاتکاطیشؿوہاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنب ہیلع،زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،ویسن،دیمحنبالہؽ،دبعاہللنباصتم،رضحت
اوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکرتسہیکدقمارےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1133

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فورََٝ ،مي ٧بٍ٠ ٦يْہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي،٢
وہِ ب ٦جزیز

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦

بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َوص ُِِ بِ َُ ٦جزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ أَي ِّؽا
أَ ِخب َ ََْ٤ا ا ِِ ١ُ ٜى َتٔ١زُ بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََٔ ٧ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ََ ٢َِ ٝبِ َ ٦أَبٔی َّ
ْ بِ َُ ٦ح َّ١از ٕ ا ِِ ١َ ٜىىٔ ُّي َح َّسثَ َ٥ا زٔیَا ْز
اٜذیَّا َٔٔ ٟا َ ٟح و َح َّسثَىٔي یُو َُ ُ
ِ َو ِ ٦حُ َِ ١ي ٔس بِ ٔ ٦ص ََٔل ٕ ٟبٔإ ٔ َِ َ٥از ٔیُوَُ ٤س َ٘ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔطٔ
ا َِ ٜبکَّائ ُّٔی َو َِ ٦و ٔ
اظ ٕ ٢الِ َ ِح َو ٔ ٟک ُ َُّ ٞص ُؤ َِل ٔ
ابیشؿ نب رففخ ،امیلسؿ نب ریغمہ ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ااحسؼ نب اربامیہ،فبہ نب رجری ،اؿ اانسد ےس یھب
یہیدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،امیلسؿنبریغمہ،دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ااحسؼنباربامیہ،فبہنبرجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزیےکرتسہیکدقمارےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1134

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي٠ ،٢دزومی ،وبساٜواحس ،اب ٦زیاز ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ب ٦اظ ،٢یزیس ب ٦اظ ،٢حَّضت ابوہزیزہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا ا ِِ ١َ ٜدزُوم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜواحٔسٔ َوص َُو ابِ ُ ٦زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦الِ َ َظ ِّ٢
ار َوا ِٜکَُِِ ٝ
َح َّسثَ َ٥ا یَزٔی ُس بِ ُ ٦الِ َ َظ َِّ ٢و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ِٕ َف ُي اٜعَّ ََل َة ا ِِ ١َ ٜزأَةُ َوا ِٜحٔ َُ ١
ِخة ٔاٜزَّ ِح ٔٞ
َو َیقٔی ذََ ٔ ٜ
ک ِٔ ٠ث ُ
ِ ٠ُ ٞؤ ٔ َ
ااحسؼنباربامیہ،زخمفیم،دبعاولادح،انبزاید،دیبعاہللنبدبعاہللنبامص،سیدینبامص،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایوعرتدگاھافراتک امنز وکعطقرکداتی ےہاہںارگ اجکفہیک یلھچپ ڑکلی ےک
رباربرتسہوہوتامنزابیقریتہےہ۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،زخمفیم ،دبعاولادح ،انب زاید ،دیبعاہلل نب دبعاہلل نب امص ،سیدی نب امص ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکاسےنمےنٹیلےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکاسےنمےنٹیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1135

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزی ُعوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ُع َو َة َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َٔاُٜوا َح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِِ ُ ٦
ٔ
ا ٧ي َُعل ِّی َّٔ ٦ِ ٠
اؿ ا َِ ٜح ََ ٥ازة ٔ
اِ ٜٝي َٔ ٞوأََ٤ا ُِ ٠ىََّْ َٔؼ ْة بَ ِي َُ ٥ط َوبَي ِ َن ا ِِ ٔ ٕٜب َٔ ٝة کَا ِوَّ َْ ٔ
َوائٔصَ َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،زرہیرعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکیبن
رکمییلصاہللہیلعفل ہفملسراتوکامنزڑپےتھافر ںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسافرہلبقےکدرایمؿانجزہیکرطحیٹیلوہیئوہیت
یھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،زرہیرعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکاسےنمےنٹیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1136

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،ہصا ،٣حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
َظ ََل َتطُ َّٔ ٦ِ ٠
اِ ٜٝي ٔ ٞک ُ ََّ ٝضا َوأََ٤ا ُِ ٠ىََّْ َٔؼ ْة بَ ِي َ٥طُ َوبَي ِ َن ا ِِ ٔ ٕٜب َٔ ٝة َِإٔذَا أَ َرا َز أَ ِ ٧یُوت َٔز أَ ِي َٕمَ ىٔي َِأ َ ِو َتزِ ُت
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساینپراتیکوپری
امنزادارکےت افر ںیملپ یلصاہللہیلعفل ہفملسافر ہلبقےکدرایمؿ ےنٹیلفایل وہیتیھتسپ بجلپفرت ڑپےنھاکارادہ رفامےتوت
ےھجمیھبااھٹدےتیافرںیمفرتادارکیتیلیھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع

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

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکاسےنمےنٹیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1137

راوی  :و١زو ب ٦ولی٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ابی بْک ب ٦حّغ ،حَّضت ُعوہ ب ٦زبيْ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ُع َو َة بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َٔا ََٔ ٟاَِ ٜت
َح َّسثَىٔي َو ِ١زُو بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی بَ ِ ٔ
ْک بِ َٔ ٦حّ ِٕغ َو ِِ ُ ٦
ار َِ َٕاَِ ٜت إ ٔ َّ ٧ا ِِ ١َ ٜزأَ َة ََ ٜسابَّ ُة ََ ِو ِٕ َِ َٕ ٜس َرأَیِ ُتىٔي بَي ِ َن َی َس ِی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
َوائٔصَ ُة َ٠ا َي ِٕ َف ُي اٜعَّ ََل َة َٔا َ٥َ ِٝ ُٕ َِ ٟا ا ِِ ١َ ٜزأَةُ َوا ِٔ ٜح َُ ١
ٔ
اؿ ا َِ ٜح ََ ٥ازة ٔ َوص َُو ي َُعل ِّی
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠ُ ٢َ ٝىََّْ َٔؼ ّة کَا ِوََّْ ٔ
رمعفنبیلع،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایبرکبنبصفح،رضحترعفہنبزریبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتاعدص ریض
اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ایک زیچ امنز وک وتڑیت ےہ مہ ےن رعض ایک وعرت افر دگاھ وت دیسہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک وعرت ربا
اجونرےہںیمےناےنپلپوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنماسرطحےٹیلداھکیاسیجانجزہاٹلایاجاتےہاساحؽںیم
ہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسامنزادارکرےہےھت۔
رافی  :رمعفنبیلع،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایبرکبنبصفح،رضحترعفہنبزریبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکاسےنمےنٹیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1138

راوی  :و١زو ٤أس ،ابوَىيس اشخ ،حّغ بٌ ٦ياث ،و١ز ب ٦حّغٌ ،ياث ،او١ض ،ابزاہي ٢حَّضت َ٠سوٗ رِضي اهَّلل تىا ٰلی

و٥ہ

اث َو َّ
اث َٔا َ ٟح و َح َّسث َ َ٥ا وُ َ١زُ بِ َُ ٦حّ ِٔغ بِ َٔ ٌٔ ٦ي ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َوأَبُو ََىٔي ٕس الِ َ َش ُّخ َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َحّ ُِغ بِ َُ ٌٔ ٦ي ٕ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط
َسو ٕٗ َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔي َُ ٢و ِ ٦الِ َ َِ َوز ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة ح َٔا َ ٟالِ َ ِو َُ ١ض َو َح َّسثَىٔي ُِ ٠سَ ٢ْ ٔ ٝو ُِ ِ ٠َ ٦

ار َوا ِِ ١َ ٜزأَةُ َِ َٕاَِ ٜت َوائٔصَ ُة َٔ ِس َش َّب ِضت ُُ١وَ٤ا بٔا َِ ٜحٔ١يْ ٔ َوا ِٜک ٔ ََل ٔب َواهَّللٔ
َک و ٔ َِ ٥سصَا َ٠ا َي ِٕ َف ُي اٜعَّ ََل َة ا ِٜکََ ُِِ ٝوا ِٔ ٜح َُ ١
َوائٔصَ َة َوذُ ٔ َ
اَٜسیز ٔبَ ِي َُ ٥ط َوبَي ِ َن ا ِِ ٔ ٕٜب َٔ ٝة ُِ ٠ؽ َفحٔ َى ّة َِت َِب ُسو لٔی ا َِ ٜحا َج ُة
َِ َٕ ٜس َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َوإنِّٔی َول َی َّ ٔ
َ
َک ُظ أَ ِ ٧أَ ِجَ ٔ ٝس َِأُوذ ٔ َی َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ ِن َس ُّ ٦ِ ٠ٔ ٞو ٔ ِٔ ٥س رٔ ِجَِ ٝيطٔ
َِأ ِ َ
رمعفاندق،اوبدیعساجش،صفحنبایغث،رمعنبصفح،ایغث،اشمع،اربامیہرضحتقورفؼریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اسےنم ذرک ایک ایگ ہک ےتک دگےھ افر وعرت ےک سگرےن ےس امنز وٹٹ اجیت ےہ وت رضحت اعدص 
ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامایمت ےنںیمہ دگوھں افر  ںوں ےکہاشہب رکدای احالہکن اہللیک مسق ںیم ےن روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفل ہ
فملس وک اس احؽ ںیم امنز ڑپےتھداھکی ہک ںیم لپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس افر ہلبق ےک درایمؿ اچراپیئ رپ یٹیل وہیت یھت افر ارگ ےھجم
وکیئاحتجدرشیپوہیتوتںیمان دنسرکیتہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمھٹیبرکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوک
فیلکتدفںوتںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپؤںےکاپسےسلکناجیتیھت۔
رافی  :رمعفاندق،اوبدیعساجش،صفحنبایغث،رمعنبصفح،ایغث،اشمع،اربامیہرضحتقورفؼریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکاسےنمےنٹیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1139

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز٥٠ ،عور ،ابزاہي ،٢اَوز ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦الِ َ َِ َوز ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َو َس ِٜت ُُ١وَ٤ا بٔا ِٜک ٔ ََل ٔب

َ
َک ُظ أَ ِ٧
ََّق َّ ٔ
َوا ُِ ٜح ُ١ز ٔ َِ َٕ ٜس َرأَیِ ُتىٔي ُِ ٠ؽ َفح ٔ َى ّة َول َی َّ ٔ
اَٜسیز ِٔ ََيحٔي ُئ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َِ ٢َ ٝي َت َو ُ
اَٜس َیز َِ ُي َعل ِّی َِأ ِ َ
اَٜسیز ٔ َحًَّي أَ ِن َس ََّ ٔ ٜ ٦ِ ٠ٔ ٞحافٔی
أَ َِ ََ ٥حطُ َِأ َ ِن َس َُّ ٔ ٔ ٦ِ ٠ٔ ٞب ٔ ٞرٔ ِجل َِی َّ ٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای مت ےن ںیمہ
 ںوں افر دگ وھں ےک ربارب رکدای احالہکن ںیم ےن داھکی ہک ںیم اچراپیئ رپ ےنٹیل فایل وہیت یھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
رشتفیالےتافراچراپیئیکدرایمؿامنزادارکےتےھجملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمےسانلکنان دنسوہاتوتںیماچراپیئےک
اپویںیکرطػےسکسھکرکاحلػےسابرہلاجیت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکاسےنمےنٹیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1140

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،ابونَّض ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َ
َّض َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ُ٘ ُِ ٥ت أَُ َ ٤ا٣
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦أَبٔی أ ِ ٥َّ ٜ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
بَي ِ َن َی َس ِی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝورٔ ِج ََل َی فٔی ٔ ٔ ِب َٝتٔطٔ َِإٔذَا ََ َح َس ٌ ََ١زَنٔی َِ َٕ َب ِؽ ُت رٔ ِجل َ َّی َوإٔذَا َٔ َا ٣بَ َس ِف ُت ُض َ١ا
وت یَ ِو َ٠ئ ٔ ٕذ َِ ٜي َس ِ َٔيضا ََ ٠عابٔي ُح
َٔاَِ ٜت َوا ِٜبُيُ ُ
ییحینبییحی ،امکل،اوبرضن،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحت اعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملس ےک لےگ وسےن فایل وہیت افر ریمے اپؤںلپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےک ہلبقیک رطػ وہےت بج لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسدجسہرکےتوتےھجم دابےتںیماےنپاپؤںٹیمس یتیلبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہاجےت۔وتںیماپؤں الیھپ
یتیلرفامیتںیاؿدونںرھگفںںیمرچاغںیہنوہےتےھت۔

رافی  :ییحینبییحی،امکل،اوبرضن،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکاسےنمےنٹیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1141

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،خاٜس ب ٦وبساهَّلل ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وباز اب ٦ووا ،٣شيبانی ،وبساهَّلل ب ٦شساز ب ٦ہاز

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َوبَّا ُز بِ ُ ٦ا َِ ٜى َّواَ ٔ ٣جٔ١ي ّىا
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َخاُ ٔ ٜس بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َو َِّ ٦
ا٧
اٜص ِي َبان ٔ ِّی َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦ش َّساز ٔ بِ ٔ ٦ا َِ ٜضاز ٔ َٔا ََ ٟح َّسثَ ِتىٔي َِ ٠ي ُ١وُ َ ٤ة َز ِو ُد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاَِ ٜت ک َ َ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َوأََ٤ا ح َٔذائَطُ َوأََ٤ا َحائ ْٔؾ َو ُربَّ َ١ا أَ َظابَىٔي ثَ ِوب ُ ُط إٔذَا ََ َح َس

ییحی نب ییحی ،اخدل نب دبع اہلل ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ابعد انب وعاؾ ،ابیشین ،دبعاہلل نب دشاد نب اہد ،زفہج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملساؾاوملنینمرضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فل ہفملسامنزڑپےتھافردجسہرکےت
وہےئلپیلصاہللہیلعفل ہفملساکڑپکاھجمےسیھبکپ اجاتاھتاحالہکنںیماحہضئوہیتیھت۔
رافی  :ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،اوبرکبنبایبہبیش،ابعدانبوعاؾ،ابیشین،دبعاہللنبدشادنباہد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےکاسےنمےنٹیلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1142

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،و٘يي ،ـٝحہ ب ٦یحٌي ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ِح ٕب َٔا َُ ٟز َصي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسث َ َ٥ا ـَ َِ ٝح ُة بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َو ِ ٦وُب َ ِيسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦

ا ٧أ ٥َّ ٜيي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َّٔ ٦ِ ٠
اِ ٜٝي َٔ ٞوأََ٤ا إلٔ َی َج ِ٥بٔطٔ َوأََ٤ا َحائ ْٔؾ َو َول َ َّی ِٔ ٠ز ْك
َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ُط َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ ُّ
َو َوَِ ٝيطٔ َب ِى ُؽطُ إلٔ َی َج ِ٥بٔطٔ

اوبرکب نبایب ہبیش،زریہ نبرحب،فعیک،ہحلط نبییحی،دیبع اہللنبدبعاہللرضحتاعدص ریض اہللاعتٰیل اہنعےسرفاتی ےہہک یبن
رکمییلصاہللہیلعفل ہفملسراتوکامنزڑپےتھافرںیماحتلضیحںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکولہپںیموہیتافروجاچدرھجم
رپوہیتاساکضعبہصحلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرپیھبوہاتاھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،فعیک،ہحلطنبییحی،دیبعاہللنبدبعاہللرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا کڑپکےںیمامنزادارکےنافراسےکےننہپاکرطہقیےکایبؿںیم...
ابب  :امنزاکایبؿ
ا کڑپکےںیمامنزادارکےنافراسےکےننہپاکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1143

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہابَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
اب َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َََّ ٧ائ َّٔل ََأ َ َٟ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢ٝو ِ ٦اٜعَّ ََلة ٔفٔی َّ
اٜث ِو ٔب ا َِ ٜواحٔسٔ َِ َٕا َ ٟأَ َؤٜک ُ ِّ ٢ِ ُٙٝثَ ِوبَا ٔ٧
َ
ییحینبییحی،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکا کوساؽرکےنفاےلےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسا کڑپکے ںیم امنز ڑپےنھےکابرےںیموساؽ ایکوتلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامای

ایکمتںیمےسرہا کےکاپسدفڑپکےںی؟
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ا کڑپکےںیمامنزادارکےنافراسےکےننہپاکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1144

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،وبساٝ١ٜک ب ٦شىيِ بٜ ٦يث ،وٕي ٞب ٦خاٜس ،اب ٦شہابَ ،ىيس ب٦
٠سيِ ،ابوَ١ٝہ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َٔا َ ٟح و َح َّسثَىٔي َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُُ ٦ش َى ِي ِٔ بِ َّٔ ٦
اِ ٜٝيثٔ َو َح َّسثَىٔي
َح َّسثَىٔي َ ِ
اب َو ََِ ٦ىٔيسٔ بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َوأَبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ٦
 ٞبِ َُ ٦خإ ٔ ٜس ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
أَبٔی َو َِ ٦ج ِّسی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي وُ َٕ ِي ُ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،دبعاکلملنببیعشنبثیل،لیقعنباخدل،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبہملس،اوبرہریہریض
اہللاعتٰیلہنع،اؿاانسدےکاسھتیھبیہیدحثیایسرطحرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،لیقع نب اخدل ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،اوبہملس،
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

ا کڑپکےںیمامنزادارکےنافراسےکےننہپاکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1145

راوی  :و١زو ب٤ ٦أس ،زہيْ بِ ٦حب ،و١زو ،اَ١اوي ٞب ٦ابزاہي ،٢ایوب٠ ،ح١س بَ ٦يْی ٦حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

یَ ٦و ِ ٦أَبٔی
وب َو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ َٔٔ ٦يْ ٔ َ
ِح ٕب َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ص َُزیِ َز َة َٔا ََ٤ ٟا َزی َر ُج ْ ٞأ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟأَي َُعل ِّی أَ َح ُسَ٤ا فٔی ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس َِ َٕا َ ٟأَ َو ک ُ َُّ ٢ِ ُٙٝیحٔ ُس ث َ ِوبَي ِ ٔن
رمعفنباندق،زریہنبرحب،رمعف،اامسلیعنباربامیہ،اویب،دمحمنبریسنیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ا کلدیمےنیبنرکمییلص اہللہیلعفل ہفملسوکاکپررکوپاھچایکمہںیم ےسوکیئا ک ڑپکےںیمامنزادارکاتکسےہوتلپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایایکمتںیمےسرہا کےکاپسدفڑپکےںی؟
رافی  :رمعفنباندق،زریہنبرحب،رمعف،اامسلیعنباربامیہ،اویب،دمحمنبریسنیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ا کڑپکےںیمامنزادارکےنافراسےکےننہپاکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1146

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،اب ٦ويي٥ہ ،زہيَّْ ،يا ،٧ابوز٤از ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
و٥ہ

ِح ٕب َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َٔا َُ ٟز َصي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ َ ُِع ٔد َو ِ ٦أَبی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢ٝا ََِ ٟل ي َُعل ِّی أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢فٔی َّ
اٜث ِو ٔب ا َِ ٜواح ٔ ٔس َِ ٜي َس َول َی
َ
ٔ
َ

َواتٔ َٕ ِيطٔ ُٔ ٥ِ ٠ط َش ِي ْئ
اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،انبہنییع،زریہ،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایمتںیمےسوکیئا کڑپکےںیماسرطحامنزاداہنرکےہکاسےکدنکوھںرپھچک
ہنوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،انبہنییع،زریہ،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ا کڑپکےںیمامنزادارکےنافراسےکےننہپاکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1147

راوی  :ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ ،ہصا ٣بُ ٦عوہ ،حَّضت و١ز ب ٦ابی َ١ٝہ

ُ
ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ َّ ٧وُ ََ ١ز بِ َ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة أَ ِخب َ َْ ُظ َٔا ََ ٟرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
َکیِِٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦
َّ
َّ
َطِ َِيطٔ َول َی َواتٔ َٕ ِيطٔ
َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝي َُعل ِّی فٔی ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس ُِ ٠ص َتَّ ٔ١ل بٔطٔ فٔی بَ ِيتٔ أ ُ َِّ ١ََ ََٝ ٣ة َوا ٔؼ ّىا َ َ

اوبرکبی ،اوبااسہم ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت رمع نب ایب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ا ک
ڑپکے ںیم ےٹپل وہےئ اؾ ہملس ےک رھگ ںیم امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ےک دفونں انکرفں وک
دنکوھںرپڈاےنلفاےلےھت۔
رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،رضحترمعنبایبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

ا کڑپکےںیمامنزادارکےنافراسےکےننہپاکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1148

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢و٘يي ،ہصا ٣بُ ٦عوہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و٘ ٔ ٕ
ُع َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٌَٔي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
يي َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ُا ٣بِ ُِ ُ ٦
َُ ٠ت َو ِّش ّحا َوَ ٢َِ ٜي ُٕ ِِ ٠ُ ٞص َتَّ ٔ١ل
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ،فعیک ،اشہؾ نب رعفہ ،اس افرپفایل دحثییک دفرسیدنسذرکیک ےہ نکیل اس ںیم  ہ ےہہک
ث
م
ی
س
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسڑپکےےکاسھتوتحشرکےنفاےلےھت ملںیہناہک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،فعیک،اشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ا کڑپکےںیمامنزادارکےنافراسےکےننہپاکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1149

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ح١از ب ٦زیس ،ہصا ٣بُ ٦عوہ ،حَّضت و١ز ب ٦ابی َ١ٝہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦وُ ََ ١ز بِ ٔ ٦أَب ٔی َََ ١ََ ٝة َٔا ََ ٟرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َو ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦

َطِ َِيطٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی فٔی بَ ِيتٔ أ ُ َِّ ١َ َٝ ََ ٣ة فٔی ثَ ِو ٕب َٔ ِس َخاَ ٜ
َْ بَي ِ َن َ َ

ییحی نب ییحی ،امحد نب زدی ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت رمع نب ایب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن روسؽاہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملس وکاسرطح ڑپکے ںیمےٹپلوہےئ امنزڑپےتھداھکیہکلپیلصاہللہیلعفل ہ فملس ےناسےک دفونںانکرفں ںیم

اخمتفلیکوہیئیھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امحدنبزدی،اشہؾنبرعفہ،رضحترمعنبایبہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ا کڑپکےںیمامنزادارکےنافراسےکےننہپاکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1150

ويسي ب ٦ح١ازٜ ،يث ،یحٌي بَ ٦ىيس ،ابوا٠ا٠ہ بَ ٦ہ ٞب ٦ح٥يْ ،و١ز ب ٦ابی َ١ٝہ
راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٰ ،

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوو َٔيسي بِ َُ ٦ح َّ١از ٕ َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َّ
اِ ٜٝي ُث َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦أَبٔی أ ُ َ٠ا ََ ٠ة بِ ِٔ ََ ٦ض ٔ ٞبِ ُٔ ٦ح َِ ٥ي ْٕ

َّ
َّ
َطِ َِيطٔ َزا َز
َو ُِ ٦و ََ ١ز بِ ٔ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َٔا ََ ٟرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝي َُعل ِّی فٔی ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس َُ ِٝ ٠ت ٔحّّا َُ ٠دأّّٜا بَي ِ َن َ َ
و َٔيسي بِ َُ ٦ح َّ١از ٕفٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َٔا ََ ٟول َی َٙٔ ٥ِ ٠ب َ ِيطٔ
ہبیتق نب دیعسٰ ،یسیع نب امحد ،ثیل ،ییحی نب دیعس ،اوباامہم نب لہس نب فینح ،رمع نب ایبہملس  ،ہ دحثیاس دنس ےس یھب رمفی ےہ
نکیلاسرفاتیںیمےہہکاےنپدنکوھںرپ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعسٰ،یسیعنبامحد،ثیل،ییحینبدیعس،اوباامہمنبلہسنبفینح،رمعنبایبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ا کڑپکےںیمامنزادارکےنافراسےکےننہپاکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1151

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘ييَّ ،يا ،٧ابی زبيْ ،حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا ََ ٟرأَیِ ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ي َُعل ِّی فٔی ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس َُ ٠ت َو ِّش ّحا بٔطٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ایفسؿ ،ایب زریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسوکا کڑپکےںیماسرطحامنزڑپےتھوہےئداھکیہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنوتحشایکوہااھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،ایبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ا کڑپکےںیمامنزادارکےنافراسےکےننہپاکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1152

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يَّْ ،يا٠ ،٧ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜزحَّ ،٦١يا٧

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُٔ ٧ا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ٦ٔ ١
اَ ٧جٔ١ي ّىا ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َٔا ََ ٟز َخُِ ٝت َول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َو َِِ َُّ ٦ي َ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایفسؿ،دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ ہرفاتیاؿاانسدےسرفاتییکیئگےہنکیلانبرمینیکرفاتیںیم
ےہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماحرضوہا۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایفسؿ،دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ا کڑپکےںیمامنزادارکےنافراسےکےننہپاکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1153

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،و١زو ،حَّضت ابواٜزبيْ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو أَ َّ ٧أَبَا اٜزُّبَي ِْ ٔا ِ١َ ٜک ِّ َّی َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٤ط َرأَی َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ ي َُعل ِّی فٔی
َح َّسثَىٔي َ ِ
ک
ثَ ِو ٕب َُ ٠ت َو ِّش ّحا بٔطٔ َوو ٔ َِ ٥س ُظ ث َٔياب ُ ُط َو َٔا ََ ٟجاب ٔ ْز إَّٔ٤طُ َرأَی َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ِع َُ ٥ي ذََ ٔ ٜ
رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،رمعف ،رضحت اوباسلریب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک
ا ک ڑپکے ںیم وتملاح امنز ڑپےتھ داھکی احالہکن اؿ ےک اپس ڑپکے وموجد ےھت افر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک
اوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکایسرطحرکےتوہےئداھکی۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،رمعف،رضحتاوباسلریبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ا کڑپکےںیمامنزادارکےنافراسےکےننہپاکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1154

ويسي ب ٦یو٤س ،او١ض ،ابوَّيا ،٧جابز ،حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل
راوی  :و١زو ٤أس ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢و١زوٰ ،
تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َّ
ا٧
اُِ ّٜٝن َ ٔ ٜى ِ١ز ٕو َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َُّ َِي َ
َّ
َّ
َ
َ َ
َفأَیِ ُت ُط ي َُعل ِّی َول َی َح ٔعيْ ٕ َي ِس ُح ُس
َو َِ ٦جابٔز ٕ َح َّسثىٔي أبُو ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ُّٔی أَّ٤طُ َز َخ ََ ٞول َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا ََ َ ٟ

َوَِ ٝيطٔ َٔا ََ ٟو َرأَیِ ُت ُط ي َُعل ِّی فٔی ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس َُ ٠ت َو ِّش ّحا بٔطٔ
رمعفاندق،ااحسؼنباربامیہ،رمعفٰ،یسیعنبویسن،اشمع،اوبایفسؿ،اجرب،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہک فہ یبنرکمی یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےک اپس احرض وہےئ رفامےت ںیہک ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ا ک اٹچیئ رپ امنز
ڑپےتھوہےئداھکیافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسایسرپدجسہرکےتںیافرںیمےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکا کڑپکےںیم
وتلاحامنزڑپےتھداھکی۔
رافی  :رمعفاندق،ااحسؼنباربامیہ،رمعفٰ،یسیعنبویسن،اشمع،اوبایفسؿ،اجرب،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
ا کڑپکےںیمامنزادارکےنافراسےکےننہپاکرطہقیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1155

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہَ ،ویس بَ ٦ىيس ،ولی ب٠ ٦سہز ،او١ض ،ابوَکیِ

َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َٔا َ ٟح و َح َّسثَٔ٥يطٔ َُ َویِ ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َطِ َِيطٔ َول َی َواتٔ َٕ ِيطٔ َورٔ َوایَ ُة أَبٔی بَ ِْکٕ َو َُ َویِسٕ
َکیِِٕ َوا ٔؼ ّىا َ َ
ُِ ٠سضٔز ٕ ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوفٔی رٔ َوا َی ٔة أَبٔی ُ َ

َُ ٠ت َو ِّش ّحا بٔطٔ

اوبرکب نبایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ،وسدی نبدیعس ،یلع نبرہسم،اشمع،اوبرکبی ایسدحثییکدفرسیاانسدذرکرکدی ںی،
اوبرکبییکرفاتیںیمےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنڑپکےےکدفونںانکرےاےنپدنکوھںرپڈاےلوہےئےھتاوبرکب
فوسدییکرفاتیںیموتحشاکذرکیھبےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،اشمع،اوبرکبی

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

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1156

راوی  :ابوکا ،ٞ٠وبساٜواحس ،او١ض ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابزاہي ،٢حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َٔاِلَ
َح َّسثَىٔي أَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜواح ٔ ٔس َح َّسث َ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َٔا َ ٟح و َح َّسث َ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
ِم َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ ُّی َِ ٠سحٔ ٕس ُو ٔؼ َي فٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢اٜت َّ ِي ٔ ِّ
وّ ٥َ ََ ٧ة َوأَیِ َ١َ ٥ا
الِ َ ِر ٔ
َح ُاُِ ُٝٔ ٣ت ث ُ َّ ٢أَ ٌّی َٔا َ ٟا ِِ ١َ ٜسحٔ ُس الِ َٔ َِصي ُُِٔ ٝت َ٘ ِ ٢بَ ِي َُ ٥ض َ١ا َٔا َ ٟأَ ِر َب ُى َ
ؿ أَ َّو َُٔ ٟا َ ٟا ِِ ١َ ٜسح ٔ ُس ا َِ َ ٜ

ک اٜعَّ ََلةُ ِ ََع ِِّ ٝط َِإُٔ َّ ٤ط َِ ٠سحٔ ْس
ک اٜعَّ ََلةُ ِ ََعُ َِ ِّٞض َو َِ ٠سحٔ ْس َوفٔی َحسٔیثٔ أَبٔی کَا ٔ ٕٞ ٠ث ُ ََّ ٢ح ِي ُث َ١ا أَ ِز َر َ٘ ِت َ
أَ ِز َر َ٘ ِت َ

اوباکلم ،دبعاولادح ،اشمع ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،اربامیہ ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک رفامےت ںی ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس زنیم ںیم بس ےس یلہپ وکیسن دجسم انبیئ یئگ؟
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایدجسمرحاؾںیمےنرعضایکرھپاسےکدعبوکیسن؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایدجسم
ایصقںیمےنرعضایکاؿدفونںدجسمفںےکدرایمؿ انتافہلصےہ؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاچسیل اسؽرھپاہجں
امنزاکفتقوہاجےئفںیامنزڑپھولفیہدجسمےہ۔

رافی  :اوباکلم،دبعاولادح،اشمع،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اربامیہ،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1157

راوی  :ولی ب ٦ححز َىسی ،ولی ب٠ ٦سہز ،او١ض ،حَّضت ابزاہي ٢ب ٦یزیس تيِم

یس اٜت َّ ِي ٔ ِّ ُ َ
َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َّ
ْقأ ُ َول َی
اٜس ِىس ُّٔی أَ ِخب َ ََْ٤ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ َٔ ٦یز ٔ َ
ِم َٔا َُ ٥ِ ٘ ٟت أ ِ َ
ْقأِ ُت َّ
یٖ َٔا َ ٟإنِّٔی ََِ ٔ١ى ُت أَبَا ذ ٓ َٕر َي ُٕو ُٟ
اْٜط ٔ
ُق َ
اٜس ِح َس َة ََ َح َس َِ ُُِٕ ٝت َٜطُ َیا أَبَتٔ أَ َت ِس ُح ُس فٔی َّ ٔ
آ ٧فٔی ُّ
أَبٔی ا ِِ ُ ٜ
اٜس َّسة ٔ َِإٔذَا َ َ
َح ُاُِ ُٝٔ ٣ت ث ُ َّ ٢أَ ٌّی َٔا َٟ
ََأ َ ُِ ٜت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ِ ٦أَ َّو ِٔ ٠َ ٟسحٔ ٕس ُو ٔؼ َي فٔی الِ َ ِر ٔ
ؿ َٔا َ ٟا ِِ ١َ ٜسحٔ ُس ا َِ َ ٜ
ک اٜعَّ ََلةُ ِ ََعِّٞ
َک َِ ٠سحٔ ْس َِ َح ِي ُث َ١ا أَ ِز َر َ٘ ِت َ
وَ ٧وا ّ٠ا ث ُ َّ ٢الِ َ ِر ُؿ َ ٜ
ا ِِ ١َ ٜسحٔ ُس الِ َٔ َِصي ُُِٔ ٝت َ٘ ِ ٢بَ ِي َُ ٥ض َ١ا َٔا َ ٟأَ ِر َب ُى َ

یلع نب رجح دعسی ،یلع نب رہسم ،اشمع ،رضحت اربامیہ نب سیدی یمیت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اےنپ فادل وک دجسم ےس ابرہ اسابئؿ ںیم
رقلؿ انسای رکات اھت۔ بج ںیم دجسہ یک لتی ڑپاتھ اھت وت فہ دجسہ رک ےتیل ںیم ےن اےنپ فادل ےس اہک اے ااب اجؿ ایک لپ راہتس یہ ںیم
دجسہرکےتیلںیاوہنںےناہکہکںیمےنرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعےسانسےہفہرفامےتےھتہکںیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ زنیم ںیم بس ےس یلہپ وکیسن دجسم انبیئ یئگ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دجسمرحاؾ ،ںیم ےن
رعضایک رھپوکیسن؟لپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای دجسمایصق،ںیم ےنرعضایکہکاؿدفونںےکدرایمؿ انت افہلصےہ؟
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاچسیلاسؽاک،رھپاسریزنیمریتے ےئدجسمےہاہجںوتامنزاکفتقاپےئوتامنزڑپھےل۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،یلعنبرہسم،اشمع،رضحتاربامیہنبسیدییمیت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1158

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ہصيَ ،٢يار ،یزیس ِٕيْ ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل انعاری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یس ا َِّٕٔ ٜيْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ الِ َ ِن َعار ِّٔی َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا صُصَ ِي َْ ٢و ََِ ٦يَّارٕ َو ِ ٦یَز ٔ َ

ا ٧ک ُ ُّٔ َ ٤ ٞي ٕ ٓي یُ ِب َى ُث إلٔ َی َٔ ِو ٔ٠طٔ َخ َّ
اظ ّة َوبُ ٔى ِث ُت إلٔ َی کُ ِّٞأَ ِح ََ ١ز
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأ ُ ِو ٔف ُ
يت َخ ِّ ١سا  ٢َِ ٜي ُِى َف ُض َّ٦أَ َح ْس َٔ ِبلٔی ک َ َ
َوأَ َِ َو َز َوأُح َِّٔ ٝت ل ٔ َی ا ِ٥َ ٍَ ٜائ ٔ َُ ٢و ٢َِ ٜتُ َح َّٔ ٞلَ َح ٕس َٔ ِبلٔی َو ُج ٔىَِ ٝت ل ٔ َی الِ َ ِر ُؿ ـَي َِّب ّة ـ َ ُض ّورا َو َِ ٠سحٔ ّسا َِأ َ ُّی َ١ا َر ُج ٕ ٞأَ ِز َر َ٘ ِت ُط اٜعَّ ََلةُ
يت َّ
اٜصَّا َو َة
اٜز ِو ِٔ بَي ِ َن َی َس ِی َٔ ٠سي َْة ٔ َش ِضز ٕ َوأ ُ ِو ٔف ُ
َظلَّی َح ِي ُث ک َ َ
َّص ُت ب ٔ ُّ
اَ ٧ونُ ٔ ِ

ییحینبییحی،میشہ،ایسر،سیدیریقف،رضحتاجربنبدبعاہللااصنریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ےن رفامای ےھجم اپچن ایسی زیچںی دی یئگ ںی وج ھجم ےس ےلہپ یسک وک ںیہن دی ںیئگ ےلہپ رہ یبن رصػ اخص اینپ وقؾ یک رطػ اجیھب
اجاتاھتافرںیمرہرسخافرایسہیکرطػاجیھبایگوہںےلہپیسکیبنےک ےئامؽتمینغالحؽںیہنوہاتاھتفہرصػریمے ےئالحؽ
رکدایایگےہافررصػریمے ےئامتؾرفےئزنیماپکافردجسمانبدییئگےہذہلاوجلدیمسجہگجیھبامنزاکفتقاپےئفاہںامنز
ڑپھےلافرریمیاےسیربعےسدمدیکیئگوجا کامہیکاسمتفےساطریوہاجاتےہافرھجموکافشتعاطعیکیئگ۔
رافی  :ییحینبییحی،میشہ،ایسر،سیدیریقف،رضحتاجربنبدبعاہللااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1159

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ہصيَ ،٢يار ،یزیس ِٕيْ ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّار َح َّسثَ َ٥ا یَزٔی ُس ا َِّٕٔ ٜيُْ أَ ِخبَََْ ٤ا َجابٔزُ بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا صُصَ ِي ْ ٢أَ ِخبَََْ٤ا ََي ْ

َّ
َّ
َک ِ َ ٤ح َو ُظ
َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا َََ ِ ٟذ َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،میشہ ،ایسر ،سیدی ریقف ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےس ایس
رطحیکرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،میشہ،ایسر،سیدیریقف،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1160

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س بِ ٦ؽي ،ٞابی ٠اٜک اشحعی ،ربعی ،حَّضت حذيّہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔی َ٠إ ٔ ٜک الِ َ ِش َحع ٔ ِّی َو ِ ٦رٔبِع ٔ ٕٓی َو ُِ ٦ح َذ ِي َّ َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
س ب ٔ َث ََل ٕث ُج ٔىَِ ٝت ُظ ُّو ُِ َ٥ا َ٘ ُع ُّ ٔ
وٓ ا ََِ ١َ ٜلئ ٔ َٔ ٙة َو ُج ٔىَِ ٝت َ٥َ ٜا الِ َ ِر ُؿ ک ُ َُّ ٝضا
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّّ ُِ ٢َ ٝؽ ِ٥َ ٝا َول َی ا٥َّ ٜا ٔ

ِخی
ََک َخ ِع َّ ٝة أ ُ ِ َ
َِ ٠سحٔ ّسا َو ُج ٔىَِ ٝت تُ ِزبَت َُضا َ٥َ ٜا ـَ ُض ّورا إٔذَا َ٤ ٢َِ ٜحٔ ِس ا ِ١َ ٜا َِ َوذ َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،ایبامکلایعجش،ر یع،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرفامایںیمہافرولوگںرپنیتزیچفںیکانبءرپتلیضفدییئگےہامہریںیفصرفںوتںیکوفصںیکرطحانبدییئگںی
افرامہرے  ےئاسریرفےئ زنیمدجسمانبدییئگےہ افراسیکیٹماپینہنےنلمےک فتقامہرے  ےئاپکرکےن فایلانبدییئگ افر
ا کافر تلصایبؿرفامیئ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،ایبامکلایعجش،ر یع،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1161

راوی  :ابوَکیِ٠ ،ح١س ب ٦وَلء ،اب ٦ابی زائسہَ ،ىس ب ٦ـارٗ ،ربعی بِ ٦خاط ،حَّضت حذيّہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ط َو ُِ ٦ح َذ ِي َّ َة
ِحا ٕ
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
ِ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة َو ِِ ََ ٦ىسٔ بِ ٔ ٦ـَارٔ ٕٗ َح َّسثَىٔي رٔبِع ٔ ُّی بِ َُ ٔ ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ

َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ

اوبرکبی،دمحمنبالعء،انبایبزادئہ،دعسنباطرؼ،ر یعنبرخاش،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےسایسرطحلقنایکےہ۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،انبایبزادئہ،دعسنباطرؼ،ر یعنبرخاش،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1162

راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ولی ب ٦ححز ،اَ١ىي ٞاب ٦جىَف ،وَلء ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ٦
َ ٞوص َُو ابِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ

ُ
اٜز ِو ِٔ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َِّ ُِ ٟؽُِ ٝت َول َی الِ َِ٤ب ٔ َيا ٔ
َّص ُت ب ٔ ُّ
ِ بٔ ٔس ٕٓت أ ِو ٔفي ُت َج َوا َٔ ٠ي ا ِٜکََ ٢ٔ ٔ ٝونُ ٔ ِ
و٧
َوأُح َِّٔ ٝت ل ٔ َی ا ِ٥َ ٍَ ٜائ ٔ َُ ٢و ُج ٔىَِ ٝت ل ٔ َی الِ َ ِر ُؿ ـَ ُض ّورا َو َِ ٠سحٔ ّسا َوأ ُ ِر َُِٔ ٝت إلٔ َی ا َِ ٜد ِٖٔ ٝک َ َّاِ ّة َو ُخت َٔ ٢ب ٔ َی ا٥َّ ٜب ٔ ُّي َ
ییحی نباویب،ہبیتق نبدیعس ،یلعنب رجح،اامسلیعانب رفعج،العء،رضحت اوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنعرفاتیرکےت ںیہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکےھجمھچفوجہےساایبنءرکاؾہیلعاالسلؾرپتلیضفدییئگےہےھجموجاعماملکلاطعرفامےئےئگ،
ربعےکذرےعیریمیدمدیکیئگ،ریمے ےئامؽتمینغوکالحؽرکدایایگافرریمے ےئامتؾرفےئزنیماپکرکےنفایلافرامنز
یکہگجانبدییئگافرےھجمامتؾولخمؼیکرطػاجیھبایگافرھجمرپوبنتمتخرکدییئگ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،یلعنبرجح،الیعمسانبرفعج،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1163

راوی  :ابوـاہزِ ،حٝ٠ہ اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اب َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ِح َُ َٝ ٠ة َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َح َّسثَىٔي یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اٜفاصٔز ٔ َو َ ِ

َّ
َّ
ٔيت ب ٔ ََّ ١اتٔيحٔ
اٜز ِو ِٔ َوبَ ِي َ٥ا أََ٤ا َ٤ائ ْٔ ٢أُت ُ
َّص ُت ب ٔ ُّ
َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝبُ ٔى ِث ُت ب ٔ َح َوا ٔٔ ٠ي ا ِٜکََ ٢ٔ ٔ ٝونُ ٔ ِ
ؿ ِ َُوؼ َٔى ِت بَي ِ َن یَ َس َّی َٔا َ ٟأَبُو ص َُزیِ َز َة ِ ََذصَ َِ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوأَْمُتْن َت َِ ٥تثُٔٝوَ َ ٤ضا
َخزَائ ٔٔ ٦الِ َ ِر ٔ

اوباطرہ ،رحہلم انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
ےن رفامای ںیم وَجَاعِمِ امِلَکْلِ ےک اسھت  ثوعث ایک ایگ ،ربع ےک ذرہعی ریمی دمد یک یئگ ،وخاب ںیم زنیم ےک زخاونں یک اچایبں ال رک
ریمے اہوھتں ںیم رھک دی ںیئگ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وت داین ےس
رشتفیےلےئگافرمتفہزخاےناکنؽرےہوہ۔

رافی  :اوباطرہ،رحہلمانبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1164

راوی  :حاجِ ب ٦وٜيس٠ ،ح١س بِ ٦حب ،زبيسی ،زہزیَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت ابوہزیزہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َو ِ ٦اٜزُّبَ ِيس ِّٔی َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َْنٔی ََىٔي ُس بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َوأَبُو َََ ١ََ ٝة بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا َحا ٔج ُِ بِ ُ ٦ا َِ ٜؤٜيسٔ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِ َ ٦
َو ِب ٔس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُِ ٠ٔ ٟث ََ ٞح ٔسیثٔ یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا
احبج نب فدیل ،دمحم نب رحب ،زدیبی ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسبسحاسقمدحثیلقنیکےہ۔
رافی  :احبج نب فدیل ،دمحم نب رحب ،زدیبی ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1165

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی ،اب٠ ٦سيِ ،ابوَ١ٝہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َوأَبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔی
ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،انب بیسم ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےسایسدحثییکرطحلقنرفامای۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انببیسم،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1166

راوی  :ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اٜفاصٔز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو ِ ٦أَبٔی یُوَُ ٤س َِ ٠ول َی أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٤ط َح َّسثَطُ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ٦
َّ
َّ
ٔيت
ٔيت َج َوا َٔ ٠ي ا ِٜکََ ٢ٔ ٔ ٝوبَ ِي َ١َ ٥ا أََ٤ا َ٤ائ ْٔ ٢أُت ُ
اٜز ِو ِٔ َول َی ا َِ ٜى ُس ِّو َوأُوت ُ
َّص ُت ب ٔ ُّ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأََّ٤طُ َٔا َ ٟنُ ٔ ِ

ؿ ِ َُوؼ َٔى ِت فٔی َی َس َّی
ب ٔ ََّ١اتٔيحٔ َخزَائ ٔٔ ٦الِ َ ِر ٔ

اوباطرہ ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،اوبویسن ومیل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک دنمش ےک اقمہلب ںیم ربع ےک ذرہعی ریمی دمد یک یئگ ےہ افر ےھجم وَجَاعِمِ امِلَکْلِ اطع رفامےئ ےئگ افر
وسےنیکاحتلںیمزنیمےکزخاونںیکاچایبںالرکریمےاہوھتںںیمرھکدییئگںی۔

رافی  :اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1167

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٟٔ
َّ
َّ
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
ٔيت
اٜز ِو ِٔ َوأُوت ُ
َّص ُت ب ٔ ُّ
اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
یث َٔ ٥ِ ٠ضا َو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝنُ ٔ ِ
َج َوا َٔ ٠ي ا ِٜکَ٢ٔ ٔ ٝ
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس
دحثی اک ذرک ایک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ربع ےک ذرہعی ریمی دمد یک یئگ ےہ افر ےھجم وَجَاعِمِ امِلَکْلِ اطع
رفامےئےئگںی۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1168

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،شيبا ٧بَ ٦فور ،وبساٜوارث ،یحٌي ،وبساٜوارث ابَ ٦ىيس ،ابی تياح ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َفو َر ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜوار ٔٔث َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس ا َِ ٜوار ٔٔث بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
اٜؽ َبع ٔ ِّی َح َّسثَ َ٥ا أَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝس َٔ ٣ا ِٔ ١َ ٜسی ََ ٥ة َِ َ٥زَ َ ٟفٔی ُوِٝو ٔا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ فٔی و َٕٓی
اٜتَّيَّاحٔ ُّ
ُي َٕا ُُ َٜ ٟض ٢بَُ٥و َو١زٔو بَِ ٦وو ٕ َ
ی٦
َّش َة َِ ٜي َّ ٝة ث ُ َّ ٢إُٔ َّ ٤ط أَ ِر ََ َ ٞإلٔ َی َََ ٠لٔ بَىٔي ا٥َّ ٜحَّارٔ َِ َحاُُا َُ ٠ت َٕ ِّٔ ٝس َ
ِ
ِ ٔ ِ
ٓ َِأ َٔ َأ ِ ٣يض ٔ ِ ٢أَ ِربَ َي َو ِ َ
بٔ ُس ُيوِ ٔض ٔ َِٔ ٢ا ََٙ َِ ٟأنَِّی أَُ ِ ٤مزُ إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی َراح ٔ َٝتٔطٔ َوأَبُو بَ ِْکٕ رٔ ِز ُِ ُط َو ََْ ٠لُ بَىٔي ا٥َّ ٜحَّارٔ َح ِو َُ ٜط َحًَّي
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َح ِي ُث أَ ِز َر َ٘ ِت ُط اٜعَّ ََلةُ َوي َُعل ِّی فٔی ََ ٠زاب ٔ ٔؾ
أَ َِ ٜقی بٔ ّٔ َ٥ا ٔ
وب َٔا ََِ ٟک َ َ
ِ أَبٔی أَ ُّی َ
ا ِ ٢ٔ ٥َ ٍَ ٜث ُ َّ ٢إُٔ َّ ٤ط أَ ََ ٠ز بٔا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َٔا ََِ ٟأ َ ِر ََ َ ٞإلٔ َی َََ ٠لٔ بَىٔي ا٥َّ ٜحَّارٔ َِ َحاُُا َِ َٕا ََ ٟیا بَىٔي ا٥َّ ٜحَّارٔ ثَا ُٔ٥٠ونٔی ب ٔ َحائ ٔ ٔف ٢ِ ُٙصَ َذا َٔاُٜوا َِل

ِخ ْب َِأ َ ََ ٠ز َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
ور ا ِٔ ِ ١ُ ٜ
أ ِ ٧يطٔ ِ َ ٤د َْ ٞو ُٔبُ ُ
أ ِ ٧يطٔ َ٠ا أَُٔو ُ ٟک َ َ
َواهَّللٔ َِل ِ َ ٤ف ُِ ُٝثَ َُ ٥َ ١ط إ ٔ َِّل إلٔ َی اهَّللٔ َٔا َ ٟأَْ َ ٤س َِک َ َ
َّش٘ٔي َن َو ٔ َ
ْخ ٔب ِ َُسوِّ َی ِت َٔا َََ ِ ٟع ُّّوا اِ ٥َّ ٜد َِ ٔ ٔ ٞب َّ ٝة َو َج َىُٝوا
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔاِ ٥َّ ٜد ٔٔ ُٕ َِ ٞف َي َوبٔ ُٕبُورٔ ا ِٔ ِ ١ُ ٜ
َّش٘ٔي َن َُِ٥بٔصَ ِت َوبٔا َِ ٔ ٜ

وَّ ٧
اُ ٜٝض َّ ٢إَّٔ٤طُ َِل َخي ِ َْ إ ٔ َِّل َخيُِْ
وَ ٧و َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠َ ٢َ ٝى ُض َِ ٢وص َُِ ٢ي ُٕوَ ُٜ
و َٔؽا َز َت ِيطٔ ح ٔ َح َار ّة َٔا ََِ ٟکَاُ ٤وا َی ِز َتحٔز ُ َ
َّص الِ َ ِن َع َار َوا َِ ١ُ ٜضا ٔج َز ِظ
ِاْل ٔ َ
ِخصَِّا ِن ُ ِ
ییحی نب ییحی  ،ابیشؿ نب رففخ ،دبعاولارث ،ییحی ،دبعاولارث انب دیعس ،ایب ایتح ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسدمہنیےچنہپافررہشےکابالیئالعہقےکا کہلحمںیمرشتفیےلےئگلپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملس ےن فاہں وچدہ راںیتایقؾ رفامای رھپلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن ہلیبق ونب اجنر وک ولباایفہ اینپ ولتارںی اکٹلےئ وہےئ
احرضوہےئرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع ےتہکںی  ہ رظنملج یھبریمیلوھکنں ےکاسےنمےہہک ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہ فملس وک دھکی راہ اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افینٹن رپ وسار ےھت افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےک ےھچیپےھٹیبوہےئ ےھتافرونباجنرلپےکاردرگدےھتلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسرضحت اوباویبےکرھگےک نحص ںیم
ارتےرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںی ہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساہجںامنزاکفتقاپےتفںیامنزڑپھےتیلےھتاہیں
کتہکرکبویںےکابڑہںیمیھبامنزڑپھےتیلےھترھپاسےکدعبلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےندجسمانبےناکارادہایکافرونباجنروک
ولباای بج فہ لےئ وت رفامای مت اانپ ابغ ےھجم رففتخ رک دف اوہنں ےن اہک اہلل یک مسق مہ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس ابغ یک
تمیق ںیہن ںیل ےگ مہ اس اک اعمفہض رصػ اہلل اعتیل ےس اچےتہ ںی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک اس ابغ ںیم وج

زیچںیںیھتاںیہنںیماتباتوہںاسںیمھچکوجھکرفںےکدرتخ،رشمنیکیکربقںیافرڈنھکراتےھتسپروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنوجھکرےکدر ںوںےکاکےنٹاکمکحدایفہاکٹدےئےئگرشمنیکیکربقںیااھکڑرککنیھپدیںیئگافرڈنھکراتومہار
ک
رک دےیئ ےئگ افر ہحیوور یک ڑکلایں ہلبق یک رطػ اگڑھ دی ںیئگ افر اس ےک دفونں رطػ رھتپ اگلدےیئ ےئگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملس افر احصہب رکاؾ رزج ہ املکت ڑپھ رےہ ےھت۔ اے اہلل! الھبیئ وت رصػ لرختیک الھبیئ ےہ سپ وت ااصنر افر اہمرجنی یک
دمدرفام۔
رافی  :ییحینبییحی،ابیشؿنبرففخ،دبعاولارث،ییحی،دبعاولارثانبدیعس،ایبایتح،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1169

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ وبنْی ،شىبہ ،ابوتياح ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة َح َّسثَىٔي أَبُو اٜتَّيَّا ٔح َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

ا ٧ي َُعل ِّی فٔی ََ ٠زاب ٔ ٔؾ ا ِِ َٔ ٢ٔ ٥َ ٍَ ٜب َ ٞأَ ِ ٧یُ ِبى َي ا ِِ ١َ ٜسح ٔ ُس
َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ

دیبعاہللنباعمذعبیبردی ،ہبعش،اوبایتح،رضحت اسنریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسدجسم
ےننبےسےلہپرکبویںےکابڑےںیمامنزڑپاھرکےتےھت۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذعبیبردی،ہبعش،اوبایتح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1170

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،خاٜس ب ٦حارث ،شىبہ ،ابی تياح ،ا٤س

ا٧
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦حب ٔ ِيِٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا َخاْ ٔ ٜس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی اٜتَّيَّا ٔح َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَ َن ّسا َي ُٕو ُ ٟک َ َ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
ییحینبییحی،اخدلنباحرث،ہبعش،ایبایتح،اسنا کافردنسےکاسھترضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملساکرفامؿایسرطحلقنایکےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اخدلنباحرث،ہبعش،ایبایتح،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیبادقملسےسکعبیةاہللیکرطػہلبقدبےنلےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
تیبادقملسےسکعبیةاہللیکرطػہلبقدبےنلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1171

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواحوػ ،ابی اَحٖ ،حَّضت بزاء ب ٦وازب

ِ بِ َٔ ٦واز ٕٔب َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
ػ َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو ِ ٦ا ِٜب َ َْا ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
ْط ُظ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی بَ ِيتٔ ا ِِٕ ١َ ٜسٔ ٔ
س َٔ َّت َة َو َ َ
ُقة ٔ َو َح ِي ُث َ٠ا ُ٘ ِ٥ت ََُِ ِ ٢و ُّٜوا ُو ُجوصََ ٢ِ ُٙش ِ َ
َّش َش ِض ّزا َحًي َ٤زََِ ٜت ِاْل َی ُة أًٜي فٔی ا َِ ٜب َ َ
و٧
َِ َ٥زََِ ٜت بَ ِى َس َ٠ا َظلَّی أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝاَ ِ ٤فَ ََٖ ٝر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞا ِِ َٕ ٜوَّ ١ََ ِ ٔ ٣ز ب ٔ َ٥ا ٕ
س ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِن َعارٔ َوص ُِ ٢ي َُع َُّ ٝ

َِ َح َّسثَ ُض ََِ ِ ٢و َِّ ٜوا ُو ُجو َص ُض َِ ٔ ٔ ٢ب َ ٞا ِٜب َ ِيتٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباوحص ،ایب ااحس ؼ  ،رضحت رباء نب اعزب رفامےت ںی ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت تیب
ادقملس یکرطػ وس ہ ہنیہم کت امنزڑپ یاہیںکتہک  ہلتیرکہمیوجوسرةارقبلہ ںیمانزؽوہیئ افر متاہجں ںیہک یھبوہاانپ
ہنمدجسمرحاؾیکرطػرکول ہلتیرکہمیاسفتقانزؽ وہیئبجیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنامنزڑپھیلولوگںںیمےسا ک
لدیم ہمکحنسرکالچراہتسںیمااصنریکا کامجتعوکامنزڑپےتھوہےئاپایاسلدیمےناؿےس ہدحثیایبؿیکوتفہولگ ےتن
یہتیباہللیکرطػرھپےئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباوحص،ایباقحس،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
تیبادقملسےسکعبیةاہللیکرطػہلبقدبےنلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1172

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،ابوبْک ب ٦خَلز ،یحٌي اب٠ ٦ثىي ،یحٌي بَ ٦ىيسَّ ،يا ،٧ابواَحٖ ،حَّضت بزاء

ا٧
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ َُ ٦خ ََّلز ٕ َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦ی ِحٌَي َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َِِ َُّ ٦ي َ
َّش
َح َّسثَىٔي أَبُو إ ٔ َِ َح َٖ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ا ِٜب َ َْا َِ َي ُٕوِلُ َظ َِّ ٝي َ٥ا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َ ٤ ٢َ ٝح َو بَ ِيتٔ ا ِِٕ ١َ ٜسٔ ٔ
س َٔ َّت َة َو َ َ

ْ ِِ َ٥ا ِ َ ٤ح َو ا ِل َِ ٙى َبةٔ
َّش َش ِض ّزا ث ُ َّٔ ُ ٢
َش ِض ّزا أَ ِو ََ ِب َى َة َو َ َ

دمحمنبینثم،اوبرکب نبالخد،ییحیانب ینثم،ییحی نبدیعس ،ایفسؿ،اوب ااحسؼ،رضحترباءرفامےتںیہکمہ ےنروسؽاہللیلصاہلل ہیلع
فل ہفملسےکاسھتتیبادقملسیکرطػوس ہایرتسہونیہمںکتامنزڑپ یرھپںیمہہبعکیکرطػریھپدایایگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبرکبنبالخد،ییحیانبینثم،ییحینبدیعس،ایفسؿ،اوباقحس،رضحترباء

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

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
تیبادقملسےسکعبیةاہللیکرطػہلبقدبےنلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1173

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،وبساٜىزیز ب٠ ٦س ،٢ٝوبساهَّلل ب ٦زی٥ار ،اب ٦و١زٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،وبساهَّلل ب٦
زی٥ار ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦زٔی َ٥ا ٕر َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز ح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
ََىٔي ٕس َو َّ
اٜع ِبحٔ بٔ ُٕ َبا ِٕ إٔذِ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا َ ٟبَ ِي َ١َ ٥ا اُ ٥َّ ٜ
اس فٔی َظ ََلة ٔ ُّ

ت َِ َٕا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝس أُِ٤ز ٔ ََ ٟوَِ ٝيطٔ َّ
َجائ َ ُض ِ ٢آ ٕ
َاَ َت ِٕ َبُٝو َصا
اِ ٜٝي ََ ٝة َو َٔ ِس أ ُ َٔ ٠ز أَ َِ ٧ي ِس َت ِٕب ٔ َ ٞا ِل َِ ٙى َب َة ِ ِ
َوکَاِ َ ٤ت ُو ُجوصُ ُض ِ ٢إلٔ َی َّ
اٜصأَِ ٣ا َِ َت َس ُاروا إلٔ َی ا ِل َِ ٙى َبةٔ
ابیشؿ نب رففخ ،دبعازعلسی نب ملسم ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع ،ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اسن ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع
ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ا ک رمہبت ولگ حبص یک امنز ابقء ںیم ڑپھ رےہ ےھت ایس دفراؿ ا ک لےن فاےل ےن لرک اہک ہک
رات وک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ فملس رپ رقلؿ انزؽ وہا ےہ افر تیب اہلل یک رطػ رخ رکےن اک مکح دای ایگ ےہ ےلہپ اؿ ےک ہنم
اشؾیکرطػےھترھپہبعکیکرطػوھگؾےئگ۔
رافی  :ابیشؿ نب رففخ ،دبعازعلسی نب ملسم ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع ،ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اسن ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت
انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

تیبادقملسےسکعبیةاہللیکرطػہلبقدبےنلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1174

٠وسي ب ٦وٕبہ٤ ،اِي اب ٦و١ز ،وبساهَّلل ب ٦زی٥ار حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی
راوی َ :ویس بَ ٦ىيس ،حّغ ب٠ ٦يَسہٰ ،
و٥ہ

وسي بِ ٔ ٦وُ ِٕ َب َة َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦زٔی َ٥ارٕ
َس َة َو َِ ٠ُ ٦
َح َّسثَىٔي َُ َویِ ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَىٔي َحّ ُِغ بِ ُِ ٠َ ٦ي َ َ
اس فٔی َظ ََلة ٔا َِ ٍَ ٜساة ٔإٔذِ َجائ َ ُض َِ ٢ر ُج ْ ٞبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َ٠إ ٔ ٜک
َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز َٔا َ ٟبَ ِي َ١َ ٥ا اُ ٥َّ ٜ

وسدی نبدیعس ،صفح نب ئآ رہ ،ومٰیس نب ہبقع ،انعف انب رمع ،دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ا ک افر دنس
ےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :وسدینبدیعس،صفحنبئآ رہ،ومٰیسنبہبقع،انعفانبرمع،دبعاہللنبدانیررضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
تیبادقملسےسکعبیةاہللیکرطػہلبقدبےنلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1175

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وّا ،٧ح١از ب١َٝ ٦ہ ،ثابت ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َو َّّا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

ک فٔی َّ
ک
اٜس َ١ا ٔ
ک ٔ ٔ ِب َّ ٝة َت ِز َؼا َصا ِ ََوَ ِّٟو ِج َض َ
ِ َِ ََ ُ٥ٝو َِّ ٜي ََّ ٥
س َِ َ٥زََِ ٜت َٔ ِس َ َ ٤زی َت َٕ َُّ َِ ٝو ِجض ٔ َ
َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ا ٧ي َُعل ِّی ِ َ ٤ح َو بَ ِيتٔ ا ِِٕ ١َ ٜسٔ ٔ
َحا١ََ ِ ٔ ٣زَّ َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞبَىٔي َََ ١َ ٔ ٝة َوص ُُِ ٢ر ُ٘و ًْ فٔی َظ ََلة ٔ ا ِِ َّ ٜحز ٔ َو َٔ ِس َظ َِّ ٝوا َر ِ٘ َى ّة َِ َ٥ا َزی أَ َِل إ ٔ َّ ٧ا ِِ ٔ ٕٜب ََ ٝة َٔ ِس
ْط ا ِِ ١َ ٜسحٔسٔ ا َِ َ ٜ
َش ِ َ

ُحوَِِّ ٜت ِ ََ١اُٜوا َ٘ َ١ا ص ُِِ َ ٤ ٢ح َو ا ِِ ٔ ٕٜب َٝةٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ ،امحد نب ہملس ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
تیب ادقملس یک رطػ رخ رک ےک امنز ڑپےتھ ےھت سپ  ہ لتی رکہمی انزؽ وہیئ ینعی قیقحت مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رہچہ
لامسؿکیغردػااھٹوہادھکیرےہںیمہرضفرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاسرطػریھپدںیےگسجرطػاکلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسہلبق دنسرکےتںیسپلپاانپہنمدجسمرحاؾیکرطػریھپےئجیل،ونبہملسںیم ےسا کلدیمادرھےسسگر راہاھتفہرجف
یکامنز ںیمروکعیکاحتل ںیمےھتافرا کرتعکیھب ڑپھیل یھتاسلدیمےندنلبلفازےس اہکہکہلبقدبؽایگ ےہ ہ ےتن یہفہ
ولگایساحتلںیمہلبقیکرطػرھپےئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،امحدنبہملس،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقفںرپدجسمانبےنافراؿرپرمدفںیکوصتریںیرےنھکافراؿوکدجسہاگہانبےنیک...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
ربقفںرپدجسمانبےنافراؿرپرمدفںیکوصتریںیرےنھکافراؿوکدجسہاگہانبےنیکاممتعناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1176

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،یحٌي بَ ٦ىيس ٔفا ،٧ہصا ،٣ا٘ ٧ے واٜس ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ََک َتا
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْا ٣أَ ِخب َ َْنٔی أَبٔی َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّ ٧أَُ َّ٣حب ٔ َ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
يب َة َوأَُ ١ََ ََٝ َّ٣ة ذ َ َ
يس ّة َرأَیِ ََ ٥ضا بٔا َِ ٜح َبصَ ٔة ِ َٔيضا َت َعاؤیزُ َ ٔ ٜز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ٧
ََ٘ ٔ ٥
َش ُار ا َِ ٜد ِٖٔ ٝو ٔ َِ ٥س
 ٞاٜعَّ أ ٜحُ ِ َََ ١
أ ِ ٧يض ٔ ِ ٢اَّ ٜز ُج ُ
أُو َٜئ ٔ ٔک إٔذَا ک َ َ
اٜع َو َر أُو َٜئ ٔ ٔک ٔ َ
ات بَ َِ ٥وا َول َی َٔبِْٔظ ٔ َِ ٠سحٔ ّسا َو َظ َّو ُروا ِ ٔيطٔ تِٔٔ ٝک ُّ
اهَّللٔ یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ
زریہ نب رحب ،ییحی نب دیعس اطقؿ ،اشہؾ ،اؿ ےک فادل ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح افر

رضحتاؾہملسریضاہلل اعتٰیلاہنعےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےس ا کرگاج اکذرکایکسجوکاوہنںےنہشبحںیمداھکی
اھتافراسںیموصتری ںی یگ وہیئںیھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایہک اؿولوگں اکیہی احؽ اھتہک بجاؿ ںیموکیئ
کینرماجاتاھتوتفہولگاسیکربقرپدجسمانبےتافرفںیوصتریانبےتیہیولگایقتمےکدؿاہللاعتیلےکاہںدبرتنیولخمؼوہں
ےگ۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعساطقؿ،اشہؾ،اؿےکفادل،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
ربقفںرپدجسمانبےنافراؿرپرمدفںیکوصتریںیرےنھکافراؿوکدجسہاگہانبےنیکاممتعناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1177

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،و٘يي ،ہصا ٣بُ ٦عوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة أَُ َّ ٤ض ِ٢
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ُا ٣بِ ُِ ُ ٦
َّ
َّ
ََک ِ َ ٤ح َو ُظ
يب َة ََ٘ ٔ ٥
َک ِت أ ُ َُّ ١ََ ََٝ ٣ة َوأ ُ َُّ ٣حب ٔ َ
َت َذ َ ُ
يس ّة ث ُ َّ ٢ذ َ َ
اَکوا و ٔ َِ ٥س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝفٔی ََ ٠ز ٔؼطٔ ِ ََذ َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،فعیک،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےکرمضفافتںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسولگلسپںیمابںیترکرےہےھتوترضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیل
اہنعافررضحتاؾہبیبحریضاہللاعتٰیلاہنعےنیھبا کرگاجاکذرکایکرھپفیہدحثیذرکرفامیئوجسگریکچ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،فعیک،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

ربقفںرپدجسمانبےنافراؿرپرمدفںیکوصتریںیرےنھکافراؿوکدجسہاگہانبےنیکاممتعناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1178

راوی  :ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،ہصا ،٣ا٘ ٧ے واٜس ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ََک َ ٧أَ ِز َوا ُد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ذ َ ِ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
ؿ ا َِ ٜح َبصَ ٔة ُي َٕا ََُ ٜ ٟضا َ٠ارٔیَ ُة بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔض ٔ ِ٢
يس ّة َرأَیِ ََ ٥ضا بٔأ َ ِر ٔ
ََ٘ ٔ ٥
اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشہؾ ،اؿ ےک فادل ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ازفاج
رہطماتےنا کرگاجاکذرکایکسجوکاوہنںےنہشبحںیمداھکیاھتاےسامر ہاہکاجاتےہابیقدحثیفیہےہےسیجسگریکچ۔
رافی  :اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشہؾ،اؿےکفادل،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
ربقفںرپدجسمانبےنافراؿرپرمدفںیکوصتریںیرےنھکافراؿوکدجسہاگہانبےنیکاممتعناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1179

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،ہاش ٢بٔ ٦اَ ،٢شيبا ،٧ہَل ٟب ٦ابی ح١يسُ ،عوہ ب ٦زبيْ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا صَا ٔش ُ ٢بِ ُ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا َُ ٧و ِ ٦ص ََٔل ٔ ٟبِ ٔ ٦أَبٔی حُ َِ ١ي ٕس َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُع َو َة بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ََ ٠ز ٔؼطٔ َّأ ٜذی َ ٢َِ ٜي ُٕ ُِ ٥ِ ٠ٔ ٢ط ََ ٜى َ ٦اهَّللُ ا َِ ٜي ُضو َز
ُِ
َاک أُبِز ٔ َز َٔبُِْ ُظ ٌَي ِ َْ أََّ٤طُ ُخش َٔي أَ ِ ٧یُ َّت َد َذ َِ ٠سحٔ ّسا َوفٔی رٔ َوایَ ٔة ابِ ٔ٦
َواَ ٥َّ ٜع َاری َّات َد ُذوا ُٔبُ َور أَِ٤ب ٔ َيائ ٔض ٔ َِ ٠َ ٢سا ٔج َس َٔاَِ ٜت ََِِ ٝو َِل ذ َ

َک َٔاَِ ٜت
أَبٔی َش ِي َب َة َوَِ ٜو َِل ذ َ
َاک َ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
اوبرکبنبایب ہبیش،رمعفاندق ،اہمشنباقمس،ابیشؿ،الہؽنب ایبدیمح،رعفہ نبزریب ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع رفامیتںیہک
روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن اینپاس امیبری ںیم ہک سج ںیملپ یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ڑھکے ںیہن وہےئ(ینعی دفابرہ
ردنرتسںیہنوہےئ)اسںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاہللاعتیلوہیدفاصنریرپتنعلرفامےئہکاوہنںےناےنپ
ویبنںیکربقفںوکدجسہاگہانبایلرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکارگلپوکاسابتاکایخؽہنوہاتوتلپیلصاہللہیلع
فل ہفملساینپ ربقابمرک وک اظرہرکدےتیوساےئاس ےکہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاسابت اکڈراھت ہکںیہک لپ یلصاہلل
ہیلعفل ہفملسیکربقوکدجسہاگہہنانبایلاجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،اہمشنباقمس،ابیشؿ،الہؽنبایبدیمح،رعفہنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
ربقفںرپدجسمانبےنافراؿرپرمدفںیکوصتریںیرےنھکافراؿوکدجسہاگہانبےنیکاممتعناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1180

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،یو٤س٠ ،اٜک ،اب ٦شہابَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

اب َح َّسثَىٔي ََىٔي ُس بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو َ٠اْ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَ َ٥ا صَ ُ
أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َت َ ٞاهَّللُ ا َِ ٜي ُضو َز َّات َد ُذوا ُٔبُ َور أَِ٤ب ٔ َيائ ٔض ٔ َِ ٠َ ٢سا ٔج َس
اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،ویسن ،امکل ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل اعتیل وہیدویں وک ابتہ فربابد رک دے ہک اوہنں ےن اےنپ اایبنء یک ربقفں وک دجسہ اگہ انب
ایل۔

رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،ویسن،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
ربقفںرپدجسمانبےنافراؿرپرمدفںیکوصتریںیرےنھکافراؿوکدجسہاگہانبےنیکاممتعناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1181

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،وبيساهَّلل ب ٦اظ ،٢یزیس ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ا َِّ ٜزَار ُّٔی َو ُِ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦الِ َ َظ َِّ ٢ح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦الِ َ َظ َِّ ٢و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َََ ٜ ٟى َ ٦اهَّللُ ا َِ ٜي ُضو َز َواَ ٥َّ ٜع َاری َّات َد ُذوا ُٔبُ َور أَِ٤ب ٔ َيائ ٔض ٔ َِ ٠َ ٢سا ٔج َس
ہبیتقنبدیعس،دیبعاہللنبامص،سیدی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
رفامایوہیدفاصنریرپاہللاعتیلیکتنعلوہہکاوہنںےناےنپویبنںیکربقفںوکدجسہاگہانبایل۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دیبعاہللنبامص،سیدی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
ربقفںرپدجسمانبےنافراؿرپرمدفںیکوصتریںیرےنھکافراؿوکدجسہاگہانبےنیکاممتعناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1182

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ِحٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،ہارو ٧ب ٦وہِ ،یو٤س اب ٦شہاب ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ،حَّضت وائصہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا اور حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ارو َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س
ِح َُ َٝ ٠ة أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َ ٟصَ ُ
َح َّسثَىٔي َص ُ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا َِ َ ٟ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َو َ ِ
س َٔ َاِل َ١َّ ٜا ُ ٤ز ٔ َ ٟب ٔ َز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب أَ ِخب َ َْنٔی وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ أَ ََّ ٧وائٔصَ َة َو َو ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٦وبَّا ٕ

ک َِ ٜى َُ ٥ة اهَّللٔ َول َی ا َِ ٜي ُضوز ٔ
يع ّة َُ ٜط َول َی َو ِجضٔطٔ َِإٔذَا اٌِ َت ََّ٘ ٢صَ ّ ََضا َو َِ ٦و ِجضٔطٔ َِ َٕا ََ ٟوص َُو َ٘ َذَ ٔ ٜ
ْط ُح َخَ ٔ١
َو ََ َّ ٢َ ٝـَّ َٖٔ یَ ِ َ
َواَ ٥َّ ٜع َاری َّات َد ُذوا ُٔبُ َور أَِ٤ب ٔ َيائ ٔض ٔ َِ ٠َ ٢سا ٔج َس یُ َح ِّذ ُر ِٔ ٠ث َ٠َ ٞا َظ َُ ٥ىوا
اہرفؿ نب دیعس ایلی رحہلم نب ییحی ،اہرفؿ نب فبہ ،ویسن انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر

رضحتانب ابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکفاصؽاکفتقرقبیلایوتلپیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ رہچہ ابمرک رپ اچدرڈاؽ یل رھپ بج ربھگاٹہ وہیت وت رہچہ ابمرک ےس اچدر  اٹدےتی افر رفامےت ہک وہید
فاصنریرپاہللاعتیل یکتنعلوہہکاوہنںےناےنپویبنںیکربقفںوکدجسہاگہانبایللپیلصاہللہیلعفل ہفملسڈرےتےھتہکںیہک
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاتمےکولگیھبااسیہنرکےنپ اجںیئ۔
رافی  :اہرفؿ نب دیعس ایلی رحہلم نب ییحی ،اہرفؿ نب فبہ ،ویسن انب اہشب ،دیبعاہلل نب دبعاہلل ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل
اہنعافررضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
ربقفںرپدجسمانبےنافراؿرپرمدفںیکوصتریںیرےنھکافراؿوکدجسہاگہانبےنیکاممتعناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1183

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ابوبْک ،زَکیا اب ٦وسی ،وبيساهَّلل ب ٦و١زو ،زیس ب ٦ابی ا٤يسہ ،و١زو ب٦
٠زہ ،وبساهَّلل ب ٦حارث ،حَّضت ج٥سب رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َّ
َکیَّا ُِ بِ ُ٦
اُِ ّٜٝن ٔلَبٔی بَ ِْکٕ َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ ٤ا َو َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا َز َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َوس ٓ ٕ
ٔی َو ُِ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو َو َِ ٦زیِ ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی أُِ َ ٤ي َس َة َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث اِ ٥َّ ٜح َزان ٔ ِّی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي

و ٧لٔی ٔ٢ِ ُٙ٥ِ ٠
ُج َِ ٥س ْب َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝب َ ٞأَ َِ ٧ی َُ ١
وت ب ٔ َد ِٕ ١س َوص َُو َي ُٕو ُ ٟإنِّٔی أَبِ َزأ ُ إلٔ َی اهَّللٔ أَ َِ ٧یَ ُٙ
َخٔٝي َِْ ٞإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َت َىال َی َٔ ِس َّات َد َذنٔی َخّ ٔ ٝيَل َ٘ َ١ا َّات َد َذ إٔبِ َزاص َٔيَ ٢خّ ٔ ٝيَل َوَِ ٜو ُ٘ ُِ ٥ت َُّ ٠تد ٔ ّذا ٔ ٦ِ ٠أ ُ ًَّٔ٠ي َخّ ٔ ٝيَل َِل َّت َد ِذ ُت أَبَا بَ ِْکٕ

ؤُ ٧بُ َور أَِ٤ب ٔ َيائ ٔض ٔ َِ ٢و َظأ ٔ ٜحيض ٔ َِ ٠َ ٢سا ٔج َس أَِلَ ِ َََل َت َّتد ٔ ُذوا ا ُِٕ ٜبُ َور ََ ٠سا ٔج َس إنِّٔی
اِ َٔ ٧ب َ ٢ِ ُٙٝکَاُ ٤وا یَ َّتد ٔ ُذ َ
َخّ ٔ ٝيَل أَ َِل َوإ ٔ َّ ٦ِ ٠َ ٧ک َ َ

ک
أََ ِ ٤ضا ُ٘ َِ ٢و ِ ٦ذََ ٔ ٜ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوبرکب ،زرکای انب دعی ،دیبع اہلل نب رمعف ،زدی نب ایب اہسین ،رمعف نب رمہ ،دبعاہلل نب احرث،
رضحت  بدب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک
فاصؽ ےس اپچن دؿ ےلہپ انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفام رےہ ےھت ہک ںیم اہلل اعتیل ےک اسےنم اس زیچ ےس ربی وہں ہک مت ںیم
ےس یسک وک اانپ دفتس انبؤں ویکہکن اہلل اعتیل ےن ےھجم اانپ لیلخ انبای ےہ اسیج ہک رضحت اربامیہہیلع االسلؾ وکلیلخ انبای اھت افر ارگ ںیم
اینپاتمےسیسکوکاانپلیلخانباتوتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعوکانباتلاگہوہاجؤہکمتےسےلہپولوگںےناےنپویبنںافرکینولوگں
یکربقفںوکدجسہاگہانبایلاھتمتربقفںوکدجسہاگہہنانبانںیمںیہمتاسےسرفاتکوہں۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوبرکب ،زرکای انب دعی ،دیبعاہلل نب رمعف ،زدی نب ایب اہسین ،رمعف نب رمہ ،دبعاہلل نب
احرث،رضحت بدبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمانبےنیکتلیضفافرایکسرتبیغدےنیےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمانبےنیکتلیضفافرایکسرتبیغدےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1184

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اح١س ب ٦ويسي ،اب ٦وہِ ،و١زو ،بٙيْ ،واظ ٢ب ٦و١ز بٔ ٦تازہ ،حَّضت وبيساهَّلل خوِلنی

ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦و َٔيسي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو أَ َّ ٧ب ُ َٙي ِ ّْا َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٧و ٔ
َح َّسثَىٔي َص ُ
اظ َ ٢بِ َُ ٦و َ١زَ

س ِ ٔيطٔ ح ٔي َن بَى َي َِ ٠سحٔ َس
ا ٧بِ ََ ٦و َّّ َ
َک أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي ُو ِث ََ ١
ا ٧و ٔ َِ ٥س َٔ ِو ٔ ٟا٥َّ ٜا ٔ
بِ َٔ َٔ ٦تا َز َة َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي ُوب َ ِي َس اهَّللٔ ا َِ ٜد ِو َِلن ٔ َّی َی ِذ ُ ُ
اَّ ٜز َُو َٔ ٟظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإِٔ َٔ ٢ِ َُّٙ٤س أَ ِ٘ث َ ِْتُ َِ ٢وإنِّٔی ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٦ِ ٠َ ٟبَى َي َِ ٠سحٔ ّسا ِهَّلِل
َت َىال َی َٔا َ ٟبَُٙي ِ ْْ َح ٔس ِب ُت أََّ٤طُ َٔا َ ٟیَب ِ َتغٔی بٔطٔ َو ِج َط اهَّللٔ بَى َي اهَّللُ َُ ٜط بَ ِي ّتا فٔی ا َِ ٜح َّ٥ةٔ ابِ ُ ٦و َٔيسي فٔی رٔ َوایَتٔطٔ ِٔ ٠ث َٝطُ فٔی ا َِ ٜح َّ٥ةٔ

اہرفؿنبدیعسایلی،ادمحنب یسیع،انب فبہ،رمعف،ریکب ،اعمصنبرمعنباتقدہ،رضحتدیبعاہللوخالینرفامےتںیہکرضحتامثعؿ
ریضاہللاعتٰیلہنعسجفتق روسؽاہللیلصاہللہیلع فل ہفملسیکدجسمانبےنےگل وتاوہنںےنولوگںوک اس ںیم ابںیترکےتانس وت
رضحت امثعؿ ےن رفامایہک مت ےن ھجم رپ تہب زایدیت یک ےہ احالہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس
ےہہکوجلدیماہللےک ےئدجسمانبےئاگرافیریکبےناہکہکریماایخؽےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایرصػاہللاعتیل
یکراضےک ےئوتاہللاعتیلاسےک ےئتنجںیما کرھگانبےئاگانبٰیسیعےناینپرفاتیںیماہکہکاساسیجتنجںیما کاکمؿ
انبےئاگ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،ادمحنبیسیع،انبفبہ،رمعف،ریکب،اعمصنبرمعنباتقدہ،رضحتدیبعاہللوخالین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمانبےنیکتلیضفافرایکسرتبیغدےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1185

راوی  :زہ يْ بِ ٦حب٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،ؼحاک ب٠ ٦دٝس ،وبساٜح١يس ب ٦جىَف٠ ،ح١وز بٜ ٦بيس ،حَّضت ٠ح١وز ب٦
ٜيبس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َّ
اُِ ّٜٝن ِٔلبِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َّ
اٜؽحَّا ُک بِ ُِ ٠َ ٦د َٕ ٝس أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس ا َِ ٜحٔ١يسٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ک َِأ َ َح ُّبوا أَ ِ ٧یَ َس َو ُط
بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
ا ٧أَ َرا َز ب ٔ َ٥ا َِ ا ِِ ١َ ٜسح ٔ ٔس ِ َ ٔ
اس ذََ ٔ ٜ
ا ٧بِ ََ ٦و َّّ َ
َف َح َّسثَىٔي أَبٔی َو ِِ ٠َ ٦ح ُ١وز ٔبِ َٜٔ ٦بٔي ٕس أَ َّ ٧وُ ِث ََ ١
َْک َظ اُ ٥َّ ٜ
َول َی َص ِي َئتٔطٔ َِ َٕا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٦ِ ٠َ ٟبَى َي َِ ٠سح ٔ ّسا ِهَّلِل بَى َي اهَّللُ َُ ٜط فٔی ا َِ ٜح َّٔ ٥ة ِٔ ٠ث َُ ٝط

زریہنبرحب ،دمحمنبینثم،احضکنبدلخم،دبعادیمحلنبرفعج،ومحمدنبدیبل،رضحت ومحمدنب ی
لریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکرضحتامثعؿےندجسم انبےناک ارادہایکوتولوگںےناسزیچوکربااھجمس افراسابت وک دنسرکےنےگلہک اےسایساحتلرپ
وھچڑدںیوترضحتامثعؿےنرفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ہرفامےتوہےئانسہکوجاہللےک ےئدجسمانبےئ
اگوتاہللاعتیلاسےک ےئتنجںیماساسیجرھگانبںیئےگ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،احضکنبدلخم،دبعادیمحلنبرفعج،ومحمدنبدیبل،رضحتومحمدنب ی
لریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روکعیکاحتلںیماہوھتںاکونٹھگںرپرےنھکافرقیبطتےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
روکعیکاحتلںیماہوھتںاکونٹھگںرپرےنھکافرقیبطتےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1186

راوی ٠ :ح١س ب ٦وَلء ہ١سانی ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابزاہي ،٢حَّضت اَوز اور حَّضت و١ٕٝہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦الِ َ َِ َوز ٔ َو َو َِ ١َ َٕ ٝة
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
ِ ا َِ ٜض َِ ١سان ٔ ُّی أَبُو ُ َ
ِ َخ ِ٥َ ِٝ ُٕ َِ ٢ِ َُّٙ ٝا َِل َٔا َُٕ َِ ٟو ُ٠وا ِ ََع ُّٝوا ََِ ٢َِ ٝیأ ِ ُِ ٠زَ٤ا بٔأَذَا َٕ ٧وِلَ
َٔ َاِل أَ َت ِي َ٥ا َو ِب َس اهَّللٔ بِ َِ ٠َ ٦س ُىوز ٕ فٔی َزارٔظ ٔ َِ َٕا َ ٟأَ َظلَّی صَ ُؤ َِل ٔ
َ َ
ِخ َو ِٔ ٦ش َ١أٜطٔ َٔا َ١َّ َٝ َِ ٟا َر َ٘ َي َو َؼ ِى َ٥ا
إ ٔ َٔا َٕ ٠ة َٔا ََ ٟو َذ َصب ِ َ٥ا َ ُٕ ٥َ ٔ ٜوَ ٣خ ُِ َّ ٝط َِأ َخ َذ بٔأیِسٔی َ٥ا َِ َح َى َ ٞأَ َح َسَ٤ا َو ِ ٦یَٔ١ئ٥طٔ َو ِاْل َ َ

ََّض َب أَیِ ٔس َی َ٥ا َوـَب ََّٖ بَي ِ َن َ٘ َّّ ِيطٔ ث ُ َّ ٢أَ ِز َخ َُ ٝض َ١ا بَي ِ َن َِد ٔ َذیِطٔ َٔا َ١َّ َٝ َِ ٟا َظلَّی َٔا َ ٟإُٔ َّ ٤ط ََ َتُٙو ُ٧
أَیِ ٔس َی َ٥ا َول َی ُر َ٘ب ٔ َ٥ا َٔا ََ َ ِ ٟ
ک ِ ََع ُّٝوا اٜعَّ ََل َة
َش ٔٗ ا ِِ ١َ ٜوتَی َِإٔذَا َرأَیِت ُُ١وص ُِِ َٔ ٢س ِ ََىُٝوا ذََ ٔ ٜ
ِخ َ
و ٧اٜعَّ ََل َة َو ِ٠ٔ ٦ي َٕات َٔضا َو َی ِدُٕ ُ٥وَ َ ٤ضا إلٔ َی َ َ
َو َِ ٝي ٢ِ ُٙأ ُ ََ ٠زا ُِ یُ َؤ ِّ ُ

ک ََِِ ٝي ُؤ َّ ٢ِ ُٙ٠أَ َح ُس ُ٘ َِ ٢وإٔذَا
ٔ١ٜٔي َٕات َٔضا َوا ِج َىُٝوا َظ ََل َتَ ٠َ ٢ِ ُٙى ُض ِِ َُ ٢ب َح ّة َوإٔذَا ُ٘ ِ٥ت ُِ ٢ثَ ََلثَ ّة ِ ََع ُّٝوا َجٔ١ي ّىا َوإٔذَا ُ٘ ِ٥ت ُِ ٢أَ ِ٘ث َ َْ ٔ ٦ِ ٠ذََ ٔ ٜ
َف ِط ذ ٔ َرا َو ِيطٔ َول َی َِد ٔ َذیِطٔ َو َِ ٜي ِح َ٥أ ِ َو ُِ ٜي َفب ِِّٖ بَي ِ َن َ٘ َّّ ِيطٔ َِ ََٙ ٝأنَِّی أَُ ِ ٤مزُ إلٔ َی ا ِخت ََٔل ٔ
ٓ أَ َظاب ٔ ٔي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
َر َ٘ َي أَ َح ُس ُ٘ ُِ ِٝ َِ ٢ي ِ ٔ
َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ َراص ُِ٢

دمحمنبالعءہاین،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اربامیہ،رضحتاوسدافررضحتہمقلعریضاہللاعتٰیل ہنعرفامےتںیہکمہدفونں
رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےکرھگںیملےئوتاوہنںےنرفامایایکاؿولوگںےناہمترےےھچیپامنزڑپھیلےہمہ
ےناہکہکںیہناوہنںےنرفامایہکاوھٹافرامنزڑپوھرھپںیمہاذاؿاکافرااقتماکمکحںیہندایمہاؿےکےھچیپڑھکےوہےنےگلوت
امہرااہھت ڑکپ رک ا ک وکداںیئ رطػ رکدای افر دفرسے وک ابںیئرطػ رکدای رھپ بج روکع ایک وت مہ ےن اےنپ اہھت ونٹھگں رپ رےھک وت
اوہنںےنامہرےاہوھتںرپ امراافرویلیھتہںوکوجڑرکرھکدایبجامنزڑپاھیئ وترفامایہک اہمترےافرپ اےسی ماؾرقمر وہںےگوج
امنزفںوکاےکسفتقےساتریخںیمڑپںیھےگافررصعیکامنزوکاانتگنترکدںیےگہکوسرجرغفبوہےنےکرقبیوہاجےئاگ
ذہلا بج مت اؿ وک ااسی رکےت وہےئدوھکی وت مت اینپ امنز فتق رپ ڑپھ ول افر رھپ اؿ ےک اسھت دفابرہ لفن ےک وطر رپ ڑپھ ول افر بج مت
نیت لدیم وہ وت بس لم رک امنز ڑپھ ول افر بج نیت ےس زایدہ وہ وت ا ک لدیم اامؾ  ےن افر فہ لےگ ڑھکا وہ افر بج روکع رکے وت
اےنپ اہوھتں وک راونں رپ رےھک افر ےکھج افر دفونں ایلیھتہں وجڑ رک راونں ںیم رھک ےل وگای ہک ںیم اس فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسیکاویلگنںوکدھکیراہوہں۔
رافی  :دمحمنبالعءہاین،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اربامیہ،رضحتاوسدافررضحتہمقلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
روکعیکاحتلںیماہوھتںاکونٹھگںرپرےنھکافرقیبطتےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1187

راوی ٥٠ :حاب ب ٦حارث تيِم ،اب٠ ٦سہز ،وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،جزیز٠ ،ح١س ب ٦راِي ،یحٌي ب ٦آزّ٠ ،٣ؽ ،ٞاو١ض،
ابزاہي ،٢و١ٕٝہ ،اَوز ،وبساهَّلل٠ ،ىاویہ ،اب٠ ٦سہز

َّ
يِم أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َجز ٔ ْیز َٔا َ ٟح و
َح َّسثَ َ٥ا َٔ ٥ِ ٠ح ُ
اب بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث اٜتُّ ٔ ٔ١

يَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َوالِ َ َِ َوز ٔأَُ َّ ٤ض َ١ا
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦آ َز ََ ٣ح َّسثَ َ٥ا ََُّ ّ٠ؽ ْ ٞک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاصٔ َ
َز َخ ََل َول َی َو ِب ٔس اهَّللٔ ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ أَبٔی َُ ٠ىاو ٔ َی َة َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ِٔ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َو َجزٔیز ٕ َِ ََٙ ٝأنَِّی أَُ ِ ٤مزُ إلٔ َی ا ِخت ََٔل ٔ
ٓ أَ َظاب ٔ ٔي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ

َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوص َُو َرا٘ ٔ ْي
اجنمب نب احرث یمیت ،انب رہسم ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،دمحم نب راعف ،ییحی نب لدؾ ،لضفم ،اشمع ،اربامیہ ،ہمقلع ،اوسد ،دبع اہلل،
اعمف ہ،انبرہسم ،ہرفاتییھبا کدفرسیدنسےکاسھتاافلظیکھچکدبتیلیےکاسھتایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اجنمب نب احرث یمیت ،انب رہسم،امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،دمحم نب راعف ،ییحی نبلدؾ ،لضفم ،اشمع ،اربامیہ ،ہمقلع ،اوسد،
دبعاہلل،اعمف ہ،انبرہسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
روکعیکاحتلںیماہوھتںاکونٹھگںرپرےنھکافرقیبطتےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1188

راوی  :وبساهَّلل ب ٦وبساٜزح ٦١زارمی ،وبساهَّلل ب٠ ٦وسي ،اَسائي٥٠ ،ٞعور ،ابزاہي ،٢حَّضت و١ٕٝہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ اور
حَّضت اَوز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح ََّ ٦ٔ ١
َسائ ٔي ََ ٞو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة
اٜسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦
وسي َو ِ ٦إ ٔ ِ َ

ِخ
َوالِ َ َِ َوز ٔ أَُ َّ ٤ض َ١ا َز َخ ََل َول َی َو ِب ٔس اهَّللٔ َِ َٕا َ ٟأَ َظلَّی ََ ٦ِ ٠خ َِٔ ٢ِ َُّٙ ٝا ََ ٟن َى َِ َٕ َِ ٢ا ٣بَ ِي َُ ٥ض َ١ا َو َج َى َ ٞأَ َح َسص َُ١ا َو َِ ٦یٔ١ئ٥طٔ َو ِاْل َ َ
ُ
ََّض َب أَیِ ٔس َی َ٥ا ث ُ َّ ٢ـَب ََّٖ بَي ِ َن َی َسیِطٔ ث ُ ََّ ٢ج َى َُ ٝض َ١ا بَي ِ َن َِد ٔ َذیِطٔ َِ َ١َّ ٝا َظل َّی
َو ِٔ ٦ش َ١أٜطٔ ث ََّ ٢ر َ٘ ِى َ٥ا ِ ََو َؼ ِى َ٥ا أَیِ ٔس َی َ٥ا َول َی ُر َ٘ب ٔ َ٥ا ِ َ َ

َٔا ََ ٟص ََ ٙذا ِ ََى ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،دبعاہللنب ومیس،ارسالیئ،وصنمر،اربامیہ،رضحتہمقلعریضاہللاعتٰیلہنعافررضحتاوسدریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک ہدفونںرضحتدبعاہلل نبوعسمد ےکاپسلےئ وتلپےنرفامایہکایکاہمترے ےھچیپفاولں ےن
امنز ڑپ ی ےہ اوہنں ےن اہک ہک اہں رھپ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ دفونں ےکدرایمؿ ڑھکے وہےئ افر ا ک وکداںیئ
رطػافردفرسےوکابںیئرطػڑھکاایکرھپروکعایکوتمہےناےنپاہوھتںوکونٹھگںرپراھکرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےن

امہرے اہوھتں رپ امرا افر دفونں اہوھتں وک الم رک راونں ےک درایمؿ راھک رھپ بج امنز ڑپھ یل وت رفامای ہک روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلع فل ہ
فملسےنایسرطحایکےہ۔
رافی  :دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم ،دبعاہلل نب ومیس ،ارسالیئ ،وصنمر ،اربامیہ ،رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت
اوسدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
روکعیکاحتلںیماہوھتںاکونٹھگںرپرےنھکافرقیبطتےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1189

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوکا ٞ٠جحسریٔ ،تيبہ ،ابوووا٤ہ ،ابويىّور ،حَّضت ٠عىِ بَ ٦ىس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َو َّ
اُِ ّٜٝن ُٕ ٔ ٜت َ ِي َب َة َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو ِ ٦أَبٔی َي ِى ُّورٕ َو ِِ ٠ُ ٦ع َى ِٔ بِ ٔ٦
ک َٔا َ ٟث ُ َََّ ِ ٢ىُِ ٝت
ََ ِى ٕس َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت إلٔ َی َج ِ ِٔ ٥أَبٔی َٔا ََ ٟو َج َىُِ ٝت َی َس َّی بَي ِ َن ُر ِ٘ َبً َ َّي َِ َٕا َ ٟلٔی أَبٔی ِ ٔ
ک َول َی ُر ِ٘بَت َِي َ
اْض ِب ب ٔ َِ َّّ ٙي َ
اٜز َ٘ ِٔ
ََّض َب َی َس َّی َو َٔا َ ٟإَّٔ٤ا ُ ٤ضٔي َ٥ا َو َِ ٦ص َذا َوأ ُ ِٔ ٠زَ٤ا أَ َِ ٧ن ِ ٔ
ذََ ٔ ٜ
ک ََّ ٠ز ّة أ ُ ِ َ
َّض َب بٔالِ َ ُ٘ ِّْ َول َی ُّ
ِخی ِ َ َ

ہبیتقنبدیعس،اوباکلم یججڈری،ہبیتق،اوبوعاہن،اوبوفعیر،رضحتبعصمنبدعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےناےنپ
ابپ ےک ولہپ ںیمامنز ڑپ ی افر اےنپاہھت ونٹھگں ےکدرایمؿ رےھک وت ریمے ابپ ےن ریمےاہھت رپ امرا افر رفامای اےنپ دفونں اہھت
ونٹھگں رپ رھک ،فہ رفامےت ںیہک رھپ ںیم ےن دفرسی رمہبت اسرطح ایک وت اوہنں ےن ریمےاہھت رپ امرا افر رفامای ہک ںیمہ اس ےس
رفکدایایگےہافرںیمہونٹھگںرپاہھترےنھکاکمکحدایایگےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوباکلم یججڈری،ہبیتق،اوبوعاہن،اوبوفعیر،رضحتبعصمنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
روکعیکاحتلںیماہوھتںاکونٹھگںرپرےنھکافرقیبطتےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1190

راوی  :خ ْٝب ٦ہصا ،٣ابواحوػ ،اب ٦ابی و١زَّ ،يا ،٧ابويىّور

ػ َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٔ ٧لَکص َُ١ا َو ِ ٦أَبٔی َي ِى ُّو ٕر ب ٔ َض َذا
َْ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َخُ ٝ
َکا َ٠ا َب ِى َس ُظ
ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔإلٔ َی َٔ ِؤٜطٔ َُِ٥ضٔي َ٥ا َو ُِ ٥ط َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ َ

فلخنباشہؾ،اوباوحص،انبایبرمع،ایفسؿ،اوبوفعیر،اسدنسےکاسھت ہرفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :فلخنباشہؾ،اوباوحص،انبایبرمع،ایفسؿ،اوبوفعیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
روکعیکاحتلںیماہوھتںاکونٹھگںرپرےنھکافرقیبطتےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1191

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،اَ١ىي ،ٞابوخاٜس ،زبيْ ب ٦وسی ،حَّضت ٠عىِ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ بَ ٦ىس رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ ٔ ٦أَبٔی َخإ ٔ ٜس َو ِ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔبِ َٔ ٦و ٔس ٓ ٕ
ی َو ِِ ٠ُ ٦ع َى ِٔ بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اٜز َ٘ ِٔ
َر َ٘ ِى ُت َِ ُُِٕ ٝت ب ٔ َي َس َّی صَ ََ ٙذا َي ِىىٔي ـَب ََّٖ بٔض ٔ َ١ا َو َو َؼ َى ُض َ١ا بَي ِ َن َِد ٔ َذیِطٔ َِ َٕا َ ٟأَبٔی َٔ ِس ُ٘ َّ٥ا َنّ َِى ُ
َ ٞص َذا ث ُ َّ ٢أ ُ ٔ٠زَِ٤ا ب ٔ ُّ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اامسلیع ،اوباخدل ،زریب نب دعی ،رضحت بعصم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت

ںیہکںیم ےنروکعایکرھپ ںیمےندفونںاہوھتں وک المرک راونںےکدرایمؿرھکایل ریمےابپ ےناہکہکےلہپمہ اےسییہ رکےت
ےھترھپںیمہدعبںیمونٹھگںرپاہھترےنھکاکمکحدایایگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،الیعمس،اوباخدل،زریبنبدعی،رضحتبعصمریضاہللاعتٰیلہنعنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
روکعیکاحتلںیماہوھتںاکونٹھگںرپرےنھکافرقیبطتےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1192

ويسي ب ٦یو٤س ،اَ١ىي ٞب ٦ابی خاٜس ،زبيْ اب ٦وسی ،حَّضت ٠عىِ بَ ٦ىس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
راوی  :ح ٢ٙب٠ ٦وسيٰ ،

 ٞبِ ُ ٦أَبٔی َخإ ٔ ٜس َو ِ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔبِ َٔ ٦و ٔس ٓ ٕ
ی َو ِِ ٠ُ ٦ع َى ِٔ بِ ٔ٦
وسي َح َّسثَ َ٥ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَىٔي ا َِ ٜح َ ٢ُ ٙبِ َُ ٠ُ ٦
َّ
َّ
ََّض َب َی َس َّی َِ َ١َّ ٝا
ََ ِى ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی َؤاػٕ َٔا ََ ٟظِ ٝي ُت إلٔ َی َج ِ ِٔ ٥أَبٔی َِ َ١َّ ٝا َر َ٘ ِى ُت َش َّبُ ِٙت أَ َظابٔعٔی َو َج َى ُِ ٝت ُض َ١ا بَي ِ َن ُر ِ٘ َبً َ َّي ِ َ َ

اٜز َ٘ ِٔ
َظلَّی َٔا َِ َٔ ٟس ُ٘ َّ٥ا َنّ َِى ُ
َ ٞص َذا ث ُ َّ ٢أ ُ ٔ٠زَِ٤ا أَ ِِ َ ٤ ٧ز َِ َي إلٔ َی ُّ

مکح نب ومیسٰ،یسیع نب ویسن ،اامسلیع نب ایب اخدل ،زریب انب دعی ،رضحتبعصم نب دعس ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںی ہک ںیم
ےن اےنپ ابپ ےک ولہپ ںیم امنز ڑپ ی رھپ بج ںیم ےن روکع ایک وت ںیم ےن ا ک اہھت یک اایلگنں دفرسے اہھت ںیم ڈاؽ رک دفونں
ونٹھگں ےکدرایمؿرھکایلاوہنںےنریمےاہھترپامرارھپبجامنزڑپھیلوترفامایہکےلہپمہایسرطحرکےتےھترھپںیمہونٹھگں
رپاہھترےنھکاکمکحدایایگ۔
رافی  :مکحنبومیسٰ،یسیعنبویسن،الیعمسنبایباخدل،زریبانبدعی،رضحتبعصمنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمازیویںرپےنھٹیبےکاجزئوہےنےکایبؿںیم...

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمازیویںرپےنھٹیبےکاجزئوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1193

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي٠ ،٢ح١س ب ٦بْک ،حس ٦حٝوانی ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،ابوزبيْ ،حَّضت ـاُس رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بَ ِْکٕ َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا َح َس ْ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوانٔی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َو َت َٕ َاربَا فٔی َّ
أِ ّٜٝن
ُّ

ِ َول َی ا َِ َٕ ٜس َ٠ي ِ ٔن َِ َٕا َٟ
س فٔی ِاْلٔٔ َِىا ٔ
َٔ َاِل َجٔ١ي ّىا أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔأَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي ـَا ُو َّا َي ُٕوِلُ ُٔ ِ٥َ ٝا ِٔلبِ َٔ ٦و َّبا ٕ
ٜس َُّ ٥ة َِ ُٕ ِ٥َ ٝا َُ ٜط إَّٔ٤ا َٜن َ َْا ُظ َجّ ّ
ِّک َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َاِ بٔاَّ ٜز ُج َٕٔ َِ ٞا َ ٟابِ َُ ٦وبَّا ٕ
س بَ ِ ٞه ٔ َی َُ َُّ ٥ة َ٤بٔي َ
ه ٔ َی ا ُّ
ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبرکب،نسحولحاین،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزریب،رضحتاطؤسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکمہےن
رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسدقومںرپےنھٹیبےکابرےںیموپاھچوتاوہنںےنرفامایہک ہوتتنسےہمہےنرعضایک
ہکمہوتاسرطحےنھٹیبںیمتقشماکب بایخؽرکےتںیرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےنےگل ہوتاہمترےیبنیلص
اہللہیلعفل ہفملسیکتنسابمرہکےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبرکب،نسحولحاین،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزریب،رضحتاطؤسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمالکؾیکرحتمافرالکؾےکابمحوہےنیکخیسنتےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمالکؾیکرحتمافرالکؾےکابمحوہےنیکخیسنتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1194

راوی  :ابوجىَف٠ ،ح١س ب ٦ظباح ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اَ١ىي ٞب ٦ابزاہي ،٢ححاد ظوآ ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ہَل ٟب ٦ابی
٠ي١و٤ہ ،وفاء ب ٦يسار٠ ،ىاویہ اب ٦حَِٝ ٢ٙم رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي٢
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َج ِى َ ٕ
َف َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦اٜعَّ بَّا ٔح َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َت َٕ َاربَا فٔی َِٔ ّٜن ا َِ ٜح ٔسیثٔ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َو َِ ٦ححَّا ٕد اٜعَّ َّو ٔ
ِ بِ َٔ ٦ي َسا ٕر َو َِ ٠ُ ٦ىاو ٔ َی َة بِ ٔ ٦ا َِ ٜح َ٢ٔ ٙ
آ َو ِ ٦یَ ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو ِ ٦ص ََٔل ٔ ٟبِ ٔ ٦أَبٔی َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة َو َِ ٦و َفا ٔ

َف َ٠انٔی
اٜسِّ ٔ ٝ
َِم َٔا َ ٟبَ ِي َ٥ا أََ٤ا أ ُ َظل ِّی ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذِ َو َف َس َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞا ِِ َٕ ٜوُِ ُٕٝ َِ ٔ ٣ت َی ِز َح َُ ١
ُّ
ک اهَّللُ َ َ
و ٧بٔأَیِسٔیض ٔ َِ ٢ول َی أَ ِِ َداذٔص ِٔ١َّ َٝ َِ ٢ا َرأَیِ ُت ُض ِ٢
و ٧إلٔ َ َّی َِ َح َىُٝوا َي ِ ٔ
َّضب ُ َ
ا ِِ َٕ ٜو ُ ٣بٔأ َ ِب َعارٔص ُِِٔ ُٕٝ َِ ٢ت َوا ثُک ِ َ ٞأ ُ َِّ ٠يا ِظ َ٠ا َشأَِ ٢ِ ُُٙ٤ت ُِ ٥مزُ َ

ي َُع ِّ١تُوَ٤ىٔي َل ٔٙىِّي ََ َُّ ٙت َِ َ١َّ ٝا َظلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝبٔأبَٔی ص َُو َوأُم ِّی َ٠ا َرأَیِ ُت َُ ٠ى ِّ١ّ ٝا َٔ ِب َُ ٝط َو َِل َب ِى َس ُظ
س إٔ١َ َّ ٤ا
ْضبَىٔي َو َِل َش َت َ١ىٔي َٔا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ص ٔذظ ٔاٜعَّ ََل َة َِل َي ِعُٝحُ ِ َٔيضا َش ِي ْئ َٔ َ ٦ِ ٠لَکٔ ٣ا٥َّ ٜا ٔ
أَ ِح َس ََ ٦ت ِىَّ ٔ ٝمي ُٔ ٥ِ ٠ط ِ ََواهَّللٔ َ٠ا َ٘ َض َزن ٔی َو َِل َ َ
ُقآ ٔ ٧أَ ِو َ٘ َ١ا َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُِّ ُٝٔ ٢َ ٝت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إنِّٔی َحس ُ
ٔیث َو ِض ٕس
ْقائ َ ُة ا ِِ ُ ٜ
ص َُو اَّ ٜت ِسبٔي ُح َواَّ ٜتِٙبٔيُْ َو ٔ َ
ِ
َاک
ؤَ ٧ا َ ٟذ َ
ا ٟیَ َت َفيَُّْ َ
و ٧ا ِلُٙض َ
ب ٔ َحاصَّٔ ٔ ٝي ٕة َو َٔ ِس َجا َِ اهَّللُ ب ٔ ِاْل ٔ َِ ََلَ ٔ ٣وإ ٔ َّ٥َّ ٠ٔ ٧ا رٔ َج ّاِل َیأِتُ َ
َّأَ ٧ا ََََ ِ ٟل َتأت ٔض ٔ َِٔ ٢ا ََ ٟو ٔ٥َّ ٠ا رٔ َج ْ
أ َ ٤ ٧ي ٌّي
ؤَ ٧ا َ ٟک َ َ
اَ ٟید ُُّف َ
َش ِي ْئ َیحٔ ُسوُ َ ٤ط فٔی ُظ ُسورٔص َََِٔ ِ ٢ل َي ُع َّسُ َّ ٤ض َِٔ ٢ا َ ٟابِ ُ ٦اٜعَّ بَّا ٔح ِ َََل َي ُع َّسَٔ ٢ِ َُّٙ٤ا َُِ ُٝٔ ٟت َو ٔ٥َّ ٠ا رٔ َج ْ

َات یَ ِوٕ ٣
ٔ ٦ِ ٠الِ َِ٤ب ٔ َيا ٔ
اک َٔا ََ ٟوکَاِ َ ٤ت لٔی َجارٔیَ ْة َتزِع َی ٌَ َ١ّ ٥ا لٔی ٔ ٔ َب َ ٞأ ُ ُح ٕس َوا َِ ٜح َّواَّ ٔ ٤يةٔ َِاـََِّ ٝى ُت ذ َ
ِ َید ُُّق ِ َََ ٦ِ ١واِ ََٖ َخ َّف ُط ِ ََذ َ
َِإٔذَا ِّ
وَ ٧ل ٔٙىِّي َظُ َِٙٙت َضا َظ َّّ ٙة َِأ َ َت ِي ُت
ْ َ٘ َ١ا یَأ ِ ََ ُّ َ
آَ ُ
اٜذ ُ
یِ َٔ ِس َذ َص َِ بٔصَ اة ٕ َٔ ٔ١٥َ ٌَ ٦ِ ٠ضا َوأََ٤ا َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞبَىٔي آ َز ََ ٣
ک َول َ َّی ُُِٔ ٝت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَِ َََل أ ُ ِوت ٔ ُٕ َضا َٔا َ ٟائِتٔىٔي ب ٔ َضا َِأ َ َت ِي ُتطُ ب ٔ َضا َِ َٕا َََ ٜ ٟضا
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝى َّم َ ٢ذََ ٔ ٜ
أَیِ َ ٦اهَّللُ َٔاَِ ٜت فٔی َّ
ِ َٔا َ ٦ِ ٠َ ٟأََ٤ا َٔاَِ ٜت أََ ِ ٤ت َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َٔا َ ٟأَ ِوت ٔ ِٕ َضا َِإَٔ َّ ٤ضا ُِ ٠ؤ ْٔ ٥َ ٠ة
اٜس َ١ا ٔ

اوبرفعج ،دمحم نب ابصح ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اامسلیع نب اربامیہ ،اجحج وصاػ ،ییحی نب ایب ریثک ،الہؽ نب ایب ومیمہن ،اطعء نب اسیر،
اعمف ہ انب مکح یملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ڑپھ راہ اھت ہک ایس
دفراؿ امجتع ںیم ےس ا ک لدیم وک کنیھچ لیئ وت ںیم ےن َ دج
ک اہلل) ہہک دای وت ولوگں ےن ےھجم وھگران یرفع رک دای ںیم ےن اہک
(ی َمُ َ
اکشہکریمیامںھجمرپرفیکچوہیتمتےھجمویکںوھگررےہوہ ہنسرکفہولگاینپراونںرپاےنپاہھتامرےنےگلرھپبجںیم ےن
داھکیہکفہولگےھجماخومش رکااناچےتہںیوت ںیم اخومش وہایگبجروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملسامنزےسافرغ وہےئگریما
ابپ افر ریمی امںلپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس رپ رقابؿ ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےسےلہپ ہن یہ لپ ےک دعب لپ یلص
اہللہیلعفل ہفملسےسرتہبوکیئاھکسےنفاالداھکیاہللیکمسقہن لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنےھجمڑھجاکافرہنیہےھجمامراافرہنیہ

ےھجم اگیل دی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک امنز ںیم ولوگں ےس ابںیت رکین درتس ںیہن ہکلب امنز ںیم وت حیبست افر ریبکت
افر رقلؿ یک التفت رکین اچےئہ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ںیم ےن زامہن اجتیلہ اپای ےہ افر اہلل اعتیل ےن ےھجم االسؾ یک
دفتلےسونازاےہمہںیمےسھچکولگاکونہںےکاپساجےتںیلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایمتاؿےکاپسہناجؤںیم
ےن رعض ایک مہ ںیم ےس ھچک ولگ ربا وگشؿ ےتیل ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس وک فہ ولگ ایؽ ںیم اپےت ںی مت
ارطسح ہنرکف رھپ ںیم ےن رعض ایک مہ ںیم ےس ھچکولگ ریکلںی ےتچنیھک ںیلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای اایبنرکاؾ ںیم ےس
کھنی
کھی
ج
ح
ی
ھ
با اس ےک  قبقم وہفہ حیحص ےہ۔(نکیلاسرطحریکل انچنیھک یسک وک ولعمؾ
ا ک یبن یھب ریکلںی ے ےھت وت سج لدیم اک ریکل
ںیہناسلیےرحاؾےہ)رافیاعمف ہےتہکںی ہکریمیا کولڈنییھتوجادحافروجاہینےکالعوقںںیمریمیرکبایںرچاایرکیتیھت
ا ک دؿ ںیم فاہں ایگ وت داھکی ہک ا ک ڑیھبای ریمی ا ک رکبی وک ااھٹ رک ےل ایگ ےہ لرخ ںیم یھب ینب لدؾ ےس وہں ےھجم یھبہصغ لات
ےہ سج رطح ہک دفرسے ولوگں وک ہصغ لاجات ےہ ںیم ےن اےس ا ک ڑپھت امر دای رھپ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک
دختم ںیم لای ھجم رپ  ہ ڑبا رگاں سگرا افر ںیم ےن رعض ایک ایک ںیم اس ولڈنی وک لزاد ہن رک دفں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
رفامایاےسریمےاپسالؤ ںیماےسلپیلصاہللہیلعفل ہ فملسےکاپس ےللایلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےناس ےسوپاھچہک
اہللاہکں ےہاسولڈنی ےن اہکلامسؿںیملپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےناس ےس وپاھچ ںیموکؿوہںاس ولڈنی ےن اہکہکلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملساہللےکروسؽںیلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسولڈنیےکامکلےسرفامایاےسلزادرکدےویکہکن ہ
ولڈنیومہنمےہ۔
رافی  :اوبرفعج ،دمحم نب ابصح ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،الیعمس نب اربامیہ ،اجحج وصاػ ،ییحی نب ایب ریثک ،الہؽ نب ایب ومیمہن ،اطعء نب
اسیر،اعمف ہانبمکحیملسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمالکؾیکرحتمافرالکؾےکابمحوہےنیکخیسنتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1195

ويسي ب ٦یو٤س ،اوزاعی ،حَّضت یحٌي ب٘ ٦ثيْ
راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہيٰ ،٢

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َزاعٔ ُّی َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ث ٔيْ ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ
ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،افزایع،رضحتییحینبریثکےساسدنسےکاسھتایسرطحا کرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،افزایع،رضحتییحینبریثک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمالکؾیکرحتمافرالکؾےکابمحوہےنیکخیسنتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1196

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اب١٤ ٦يْ ،ابوَىيس اشخ ،ابِ ٦ؽي ،ٞاو١ض ،ابزاہي ،٢و١ٕٝہ ،حَّضت وبساهَّلل

ِح ٕب َوابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َوأَبُو ََىٔي ٕس الِ َ َش ُّخ َوأَ ُِ ّٜ
َال ُض َِ ٠ُ ٢ت َٕارٔبَ ْة َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ُِ َؽ ِي َٕ ٞح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا نُ َس َِّ ٢ُ ٝول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوص َُو فٔی
ک فٔی
اٜعَّ ََلة ٔ َِيَُْ ُّز َو َِ ٝي َ٥ا َِ َ١َّ ٝا َر َج ِى َ٥ا ٔ ٦ِ ٠و ٔ ِٔ ٥س اَ ٥َّ ٜحا ٔش ِّي ََ َّ٥َ ١ِ ٝا َوَِ ٝيطٔ َِ ٢َِ ٝیَزُ َّز َو َِ ٝي َ٥ا َِ ُٕ ِ٥َ ٝا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ُ٘ َّ٥ا نُ َس َِّ ٢ُ ٝوَِ ٝي َ

اٜعَّ ََلة ٔ َََُِّْ ُّز َو َِ ٝي َ٥ا َِ َٕا َ ٟإ ٔ َّ ٧فٔی اٜعَّ ََلة ٔ ُش ٍِ َّل

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ریمن ،اوبدیعس اجش ،انب لیضف ،اشمع ،اربامیہ ،ہمقلع ،رضحت دبعاہلل رفامےت ںی ہک مہ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکزامہنابمرکںیمامنزیکاحتلںیمالسؾرکایلرکےتےھتافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسںیمہ
السؾاکوجابیھبدایرکےتےھترھپبجمہاجن یےکاہںےسفاسپلےئوتمہےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرپالسؾایکوتلپ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وجاب ںیہن دای مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ مہ امنز ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ السؾ
رکےت ےھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیمہ السؾ اک وجاب یھب دےتی ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک امنز یہ ںیم
وغشمؽرانہاچےئہ۔(امنزںیماحیبستتافررقاتےکالعفہوکیئابتںیہنرکیناچےئہ)

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبریمن،اوبدیعساجش،انبلیضف،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمالکؾیکرحتمافرالکؾےکابمحوہےنیکخیسنتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1197

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،اَحاٗ ب٥٠ ٦عور َٝوالی ،ہزی ٢بَّ ٦يا ،٧حَّضت او١ض رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َّ
اَ ٧و ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ
اٜسُٝول ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ص َُزیِ ُ ٢بِ َُِ َُّ ٦ي َ
انب ریمن ،ااحسؼ نب وصنمر ولسایل ،رہمی نب ایفسؿ ،رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت اس رطح یک ا ک افر
رفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :انبریمن،ااحسؼنبوصنمرولسایل،رہمینبایفسؿ،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمالکؾیکرحتمافرالکؾےکابمحوہےنیکخیسنتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1198

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ہصي ،٢اَ١اوي ٞب ٦ابی خاٜس ،حارث ب ٦شبي ،ٞابوو١زو شيبانی ،زیس ب ٦حارث ب ٦شبي ،ٞابوو١زو
شيبانی ،حَّضت زیس ب ٦ارٔ ٢رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا صُصَ ِي َْ ٢و ِ ٦إ ٔ َِ١ىٔي َ ٞبِ ٔ ٦أَبٔی َخإ ٔ ٜس َو ِ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث بِ ُٔ ٦شب َ ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔی َو ِ١ز ٕو َّ
اٜص ِي َبان ٔ ِّی َو َِ ٦زیِسٔ
َ

َ ٞظاح َٔب ُط َوص َُو إلٔ َی َج ِ٥بٔطٔ فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َحًَّي َ٤زََِ ٜت َؤُو ُ٠وا ِهَّلِل َٔأ٤تٔي َن َِأ ُ ٔ٠زَِ٤ا
بِ ٔ ٦أَ ِر َٔ ََٔ ٢ا َ٥َّ ُ٘ ٟا َ َ ٤تک َ َّ ٢ُ ٝفٔی اٜعَّ ََلة ٔ یُک َ ِّ ٢ُ ٝاَّ ٜز ُج ُ
اٜسُٙو ٔ
ت َوُ ٤ضٔي َ٥ا َو ِ ٦ا ِٜک َ ََلٔ ٣
ب ٔ ُّ
ث
ث
ش ،اوبرمعف ابیشین ،زدی نب احرث نب ی
ییحی نب ییحی ،میشہ ،اامسلیع نب ایب اخدل ،احرث نب ی
ش ،اوبرمعف ابیشین ،رضحت زدی نب
ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ امنز ںیم ابںیت ایک رکےت ےھت رہ لدیم امنز ںیم اےنپ اسھت فاےل ےس ابںیت رکات اھت اہیں
کت ہک  ہ لتی رکہمی انزؽ وہیئ اہلل ےک اسےنم اخومش ڑھکے وہ اجؤ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ امنز ںیم اخومش
رےنہاکمکحدایافرامنزںیمابترکےنےسرفکدای۔

ث
ث
ش ،اوبرمعف ابیشین ،زدی نب احرث نب ی
رافی  :ییحی نب ییحی ،میشہ ،اامسلیع نب ایب اخدل ،احرث نب ی
ش ،اوبرمعف ابیشین ،رضحت
زدینبارمقریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمالکؾیکرحتمافرالکؾےکابمحوہےنیکخیسنتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1199

ويسي ب ٦یو٤س ،اَ١ىي ٞب ٦خاٜس
راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،و٘يي ،اَحاٗ ب ٦ابزاہيٰ ،٢

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َو َو٘ٔي ْي َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ ٔ ٦أَبٔی َخإ ٔ ٜس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،فعیک،ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،اامسلیعنباخدل،اسدنسےکاسھتایسرطحیکا ک
افررفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،فعیک،ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،الیعمسنباخدل

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

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمالکؾیکرحتمافرالکؾےکابمحوہےنیکخیسنتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1200

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث٠ ،ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يث ،ابوزبيْ ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ ح و َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕأَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟإ ٔ َّ٧
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝب َى َثىٔي َ ٔ ٜحا َج ٕة ث ُ َّ ٢أَ ِز َر ِ٘ ُت ُط َوص َُو َي ٔسيُْ َٔا َُٔ ٟت َ ِي َب ُة ي َُعل ِّی ِ ََس َُّ ١ِ ٝت َوَِ ٝيطٔ َِأ َ َش َار إلٔ َ َّی َِ َ١َّ ٝا

َّش ٔٗ
ک ََ ََّ ١ِ ٝت آنّّٔا َوأََ٤ا أ ُ َظل ِّی َوص َُو َُ ٠و ِّج ْط ح ٔي َ٥ئ ٔ ٕذ ٔ ٔ َب َ ٞا ِٔ ِ ١َ ٜ
َفَُ َز َوانٔی َِ َٕا َ ٟإَٔ َّ ٤
ََ

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،دمحم نب رحم ،ثیل ،اوبزریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس ےن ےھجم یسک اکؾ ےک  ےئ اجیھب رھپ ںیم فاسپلای وت لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس لچ رےہ ےھت رافی ہبیتق ےتہک ںی ہک لپ
یلصاہللہیلعفل ہفملس امنزڑپھرےہےھتوتںیمےنلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس رپالسؾایکلپےنےھجمااشرہ ےس وجابدای بج
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت ےھجم البای افر رھپ ےھجم رفامای ہک وت ےن ےھجم امنز یک احتل ںیم السؾ ایک اھت اس فتق
لپیلصاہللہیلعفل ہفملساکرہچہابمرکرشمؼیکرطػاھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمالکؾیکرحتمافرالکؾےکابمحوہےنیکخیسنتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1201

راوی  :اح١س ب ٦یو٤س ،زہيْ ،ابوزبيْ ،حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا ُز َصي ِ ْْ َح َّسثَىٔي أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا َ ٟأَ ِر ََ َٝىٔي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوص َُو
َُ ٥ِ ٠ف ْٖ ٔ ٝإلٔ َی بَىٔي ا ِِ ١ُ ٜع َفَِ ٖٔ ٔ ٝأ َ َت ِي ُت ُط َوص َُو ي َُعل ِّی َول َی َبىٔئْظ ٔ َِک َ َُّ ١ِ ٝت ُط َِ َٕا َ ٟلٔی ب ٔ َي ٔسظ ٔ َصَ َٙذا َوأَ ِو َ٠أ َ ُز َصي ِ ْْ ب ٔ َي ٔسظ ٔث ُ َّ ٢ک َ َُّ ١ِ ٝت ُط َِ َٕا َٟ
ک
ؿ َوأََ٤ا أَ َِ َُ ١ى ُط َي َِ
ُقأ ُیُو ُٔ ٠ئ ب ٔ َزأِ َٔطٔ َِ َ١َّ ٝا ََ
لٔی َص ََ ٙذا َِأ َ ِو َ٠أ َ ُز َصي ِ ْْ أَي ِّؽا ب ٔ َي ٔسظ ِٔ َ ٤ح َو الِ َ ِر ٔ
َفَُ َٔا َ٠َ ٟا ِ ََىَِ ٝت فٔی َّأ ٜذی أَ ِر ََ ُِ ٝت َ
ک إ ٔ َِّل أَنِّی ُ٘ ُِ ٥ت أ ُ َظل ِّی َٔا َُ ٟز َصي ِ ْْ َوأَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔ َجاْ ٔ ٜس ُِ ٠س َت ِٕب ٔ َ ٞا ِل َِ ٙى َبةٔ َِ َٕا َ ٟب ٔ َي ٔسظ ٔأَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔإلٔ َی
َُ ٜط َِإَّٔ٤طُ  ٢َِ ٜیَ ِِ ٥َ ١ىىٔي أَ ِ ٧أُک َ َِّ ١َ ٝ

بَىٔي ا ِِ ١ُ ٜع َفَٕ َِ ٖٔ ٔ ٝا َ ٟب ٔ َي ٔسظ ٔإلٔ َی ٌَي ِْ ٔا ِل َِ ٙى َبةٔ

ادمحنبویسن،زریہ،اوبزریب ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنےھجماجیھبافر
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسینبقلطصمیکرطػاجرےہےھتبجںیمفاسپلایوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملساےنپافٹنرپامنزڑپھ
رےہےھترھپںیم ےنابتیک وتلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےناسرطحااشرہ ایکزریہرافیےتہکںیہک سجرطح لپ یلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنااشرہایک ایسرطحااشرہرکےکںیم ےناتبایںیمےنرھپابتیکوتلپےنھجمےس ااشرہاسرطح رفامای۔رافی
زریہےناسوک یھبزنیمیک رطػااشرہ رک ےکےکاتبایافرںیمنسراہ اھتہکلپ یلص اہللہیلعفل ہفملسرقلؿدیجم ڑپھ رےہ ںی
اےنپ رس ےس ااشرہ رک رےہ ںی رھپ بج امنز ےس افرغ وہےئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج اکؾ ےک  ےئ ںیم ےن
ےھجت اجیھب اھت اس اکؾ اک ایک ایک؟ افر ںیم امنز ںیم اھت سجیکفہج ےس ںیم ھجت ےس ابت ںیہنرکاکس رافی زریہ ےتہک ںی ہک اوباسلریبہلبق
یک رطػ رخ ےئک وہےئ ےھٹیب ےھت وت اوباسلریب ےن اےنپ اہھت ےکاسھت ینب قلطصمیک رطػ ااشرہ ایک افر اےنپ اہھت (ےک ااشرہ) ےس
اتبایہکفہہبعکیکرطػںیہنےھت۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمالکؾیکرحتمافرالکؾےکابمحوہےنیکخیسنتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1202

راوی  :ابوکا ،ٞ٠جحسری ،ح١از ب ٦زیس٘ ،ثيْ ب ٦وفاء ،حَّضت جابز

َح َّسثَ َ٥ا أَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َو َِ٘ ٦ثٔيْ ٕ َو َِ ٦و َفا ِٕ َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َّ
َف َج ِى ُت َوص َُو ي َُعل ِّی َول َی َراح ٔ َٝتٔطٔ َو َو ِج ُض ُط َول َی ٌَي ِْ ٔ ا ِِ ٔ ٕٜب َٔ ٝة ِ ََس َُّ ١ِ ٝت َوَِ ٝيطٔ ََِ ٢َِ ٝیزُ َّز َول َ َّی َِ َ١َّ ٝا
َو ََََ ِ ٢َ ٝب َى َثىٔي فٔی َحا َج ٕة َ َ
ک إ ٔ َِّل أَنِّی ُ٘ ُِ ٥ت أ ُ َظل ِّی
َّص َٓ َٔا َ ٟإُٔ َّ ٤ط َ ٢َِ ٜی ِِ ٥َ ١ىىٔي أَ ِ ٧أَ ُر َّز َوَِ ٝي َ
ا ِن َ َ

اوباکلم ،یججڈری،امحدنبزدی،ریثکنباطعء،رضحتاجربرفامےتںیہکمہیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتا کرفسںیمےھتوت
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنےھجما کاکؾےس اجیھببجںیمفاسپلایوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملساینپوساریرپامنزڑپھرےہ
ےھتافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملساکرہچہابمرکہلبقیکرطػیھبںیہناھتںیمےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرپالسؾایکوتلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنےھجمالسؾاکوجابںیہندایرھپبجامنزےسافرغوہےئگوتلپےنرفامایہکںیمامنزںیماھتسجیکفہج
ےسںیماہمترےالسؾاکوجابہندےاکس۔
رافی  :اوباکلم ،یججڈری،امحدنبزدی،ریثکنباطعء،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمالکؾیکرحتمافرالکؾےکابمحوہےنیکخیسنتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1203

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات٠ ،٢ىلی ب٥٠ ٦عور ،وبساٜوارث بَ ٦ىيس٘ ،ثيْ ب ٦ش٥ميْ ،وفاء ،حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىلَّی بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوار ٔٔث بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َ٘ث ٔيُْ بِ ُٔ ٦ش ِ٥مٔيْ ٕ َو َِ ٦و َفا ٕ

َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا ََ ٟب َى َثىٔي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َحا َج ٕة ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ َح َّ١از ٕ

ث
س
ن
ب
ظ
دمحمنباحمت،معلینبوصنمر،دبعاولارثنبدیعس،ریثکنب رد،اطعء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکروسؽاہللیلص

اہللہیلعفل ہفملسےنےھجما کاکؾےک ےئاجیھبابیقدحثیفیہےہوجسگریکچےہ۔
ث
س
ن
ب
ظ
رافی  :دمحمنباحمت،معلینبوصنمر،دبعاولارثنبدیعس،ریثکنب رد،اطعء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿامنزاطیشؿرپتنعلرکانافراسےسانپہامانگنافرامنزںیمللیلقرکےنک...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دفراؿامنزاطیشؿرپتنعلرکانافراسےسانپہامانگنافرامنزںیمللیلقرکےنےکوجازںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1204

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،نَّض ب ٦ش١ي ،ٞشىبہ٠ ،ح١س ب ٦زیاز ،ابوہزیزہ

َّض بِ ُُ ٦ش َِ ١ي ٕ ٞأَ ِخب َ ََْ٤ا ُش ِى َب ُة َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َّْ ١س َوص َُو ابِ ُ ٦زٔ َیاز ٕ
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢وإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا اُ ِ ٥َّ ٜ

ک َول َ َّی ا َِ ٜبارٔ َح َة
َٔفی ّتا ٔ ٦ِ ٠ا ِٜحٔ َِّ ٦ج َى ََ ٞي ِّت ٔ ُ
َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧و ِ ٔ
َ ٔ ٜي ِٕ َف َي َول َ َّی اٜعَّ ََل َة َوإ ٔ َّ ٧اهَّللَ أَ ِ٥َ َٙ ٠ىٔي ُٔ ٥ِ ٠ط ِ ََذ َو ُّت ُط َِ َِ َٕ ٝس َص َُ ١ِ ١ت أَ ِ ٧أَ ِرب ٔ َف ُط إلٔ َی َج ََِ ِٔ ٥ارٔ َی ٕة َٔ ََ ٦ِ ٠وارٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َحًَّي
َِف لٔی َو َص ِِ ل ٔی ُِٝ ٠کّا َِل یَ َِ ٥بغٔی ٔل َ َح ٕس َٔ ٦ِ ٠ب ِىسٔی
و ٧إَِٔ ٜيطٔ أَ ِج َُ ١ى َ
ُت ِعب ٔ ُحوا َت ُِ ٥مزُ َ
ََک ُت َٔ ِو َ ٟأَخٔی ََََُ ِ ٝمي ََ ٧ر ِّب اٌ ٔ ِ
و ٧أَ ِو ک ُ ُّ ٢ِ ُٙٝث ُ َّ ٢ذ َ ِ
َف َّز ُظ اهَّللُ َخا َٔئّا و َٔا َ ٟابِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر ُش ِى َب ُة َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦زٔ َیاز ٕ
ََ

ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼنبوصنمر،رضننبلیمش،ہبعش،دمحمنبزاید،اوبرہریہرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
رفامایہکسگہتشراتا کڑباپ ریمیامنزوتڑےنےک ےئریمیرطػڑباھنکیلاہللاعتیلےناےسریمےہضبقںیمرکدایںیمےن
اساک الگ داب دای افر ںیمےنارادہ ایکہکںیم اےس دجسمےک وتسونںںیمےس یسکوتسؿ ےکاسھتابدنھدفںاتہک بج حبصوہ وت بس
ولگاےسدھکیںیلرھپےھجمریمےاھبیئرضحتامیلسؿیک ہداعایدلیئگاےرپفرداگرےھجمشخبدےافرےھجمایسیوکحتماطعرفام
وجریمےدعبیسکوکہن ےلرھپاہللاعتیلےناسپ وکذلیلفروسارکےتوہےئاگھبدای۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼنبوصنمر،رضننبلیمش،ہبعش،دمحمنبزاید،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دفراؿامنزاطیشؿرپتنعلرکانافراسےسانپہامانگنافرامنزںیمللیلقرکےنےکوجازںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1205

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،شبابہ ،شىبہ ،اب ٦جىَف ،حَّضت شيبہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َش َبابَ ُة ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َّْ ١س ص َُو ابِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ُش ِى َب َة فٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوَِ ٜي َس فٔی َحسٔیثٔ ابِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
َف َٔ ِوُ ُٜط ِ ََذ َو ُّتطُ َوأَ َّ٠ا ابِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َِ َٕا َ ٟفٔی رٔ َوایَتٔطٔ ِ ََس َو ُّتطُ
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ابشہب ،ہبعش ،انب رفعج ،رضحت ہبیش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت  ہ
رفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،ہبعش،انبرفعج،رضحتہبیشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دفراؿامنزاطیشؿرپتنعلرکانافراسےسانپہامانگنافرامنزںیمللیلقرکےنےکوجازںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1206

راوی ٠ :ح١س ب١َٝ ٦ہ ٠زازی ،وبساهَّلل ب ٦وہِ٠ ،ىاویہ ب ٦ظاٜح ،ربيىہ ب ٦یزیس ،ابی ازریس خوِلنی ،ابوزرزاء

یس َو ِ٦
يى ُة بِ َُ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة ا َِ ١ُ ٜزاز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٠ُ ٦ىاو ٔ َی َة بِ َٔ ٦ظإ ٔ ٜح َي ُٕو َُ ٟح َّسثَىٔي َرب ٔ َ

ٔیس ا َِ ٜد ِو َِلن ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َّ
ک ث ُ َّ٢
اٜس ِر َزا ٔ
ِ َٔا ََ َٔ ٟاَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝسِ ٔ١ى َ٥ا ُظ َي ُٕو ُ ٟأَوُوذُ بٔاهَّللٔ َٔ ٥ِ ٠
أَبٔی إ ٔ ِزر َ
َفَُ ٔ ٦ِ ٠اٜعَّ ََلة ٔ ُٔ ِ٥َ ٝا َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔ ِس ََِ ٔ١ى َ٥ا َک
ک بَِٔ ٝى َ٥ة اهَّللٔ ثَ ََلثّا َو َب َس َق َی َس ُظ َ٘أََّ٤طُ َیت َ َ٥ا َو َُ ٟش ِيئّا َِ َ١َّ ٝا ََ
َٔا َ ٟأَ َِ ٜىَ ُ٥
اب ٔ٦ِ ٠
يس َجا َِ بٔ ٔص َض ٕ
ک َت ُٕوُٜطُ َٔ ِب َ ٞذََ ٔ ٜ
َت ُٕو ُ ٟفٔی اٜعَّ ََلة ٔ َش ِيئّا َ ٢َِ ٜن ِس َِ ١ى َ
ک َو َرأَیِ َ٥ا َک َب َس ِف َت یَ َس َک َٔا َ ٟإ ٔ ََّ ٧و ُس َّو اهَّللٔ إٔبَِ ٔ ٝ
ِ
ک ثَ ََل َث َ٠زَّا ٕ
ِخ ثَ ََل َث
ت ث ُ َُِّ ُٝٔ ٢ت أَ َِ ٜىَ ُ٥
َ٤ا ٕر َ ٔ ٜي ِح َى َُ ٝط فٔی َو ِجهٔی َِ ُُِٕ ٝت أَ ُووذُ بٔاهَّللٔ َٔ ٥ِ ٠
ک بَِٔ ٝى َٔ ٥ة اهَّللٔ اَّ ٜتا َّٔ ٠ة ََِ ٢َِ ٝي ِس َتأ ٔ ِ
َ٠زَّا ٕ
ت ث ُ َّ ٢أَ َر ِز ُت أَ ِخ َذ ُظ َواهَّللٔ َِ ٜو َِل َز ِو َوةُ أَخٔي َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ََ ٧لَ ِظ َبحَ ُ٠و َث ّٕا َیَِ ٝى ُِ بٔطٔ و ٔ َِ ٜسا ُ ٧أَصِ ٔ ٞا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ
دمحم نب ہملس رمادی ،دبعاہلل نب فبہ ،اعمف ہ نب اصحل ،رہعیب نب سیدی ،ایب ادرسی وخالین ،اوبدرداء رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص
ْک) لپ یلص اہلل ہیلع
ع ُذ ِبی ِ
اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ وت مہ ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ( َأ ُ و
ّللَّ ِمب َ
فل ہفملس رفام ےتےھتںیماہللاعتیلیکھجتےسانپہام اتگوہںرھپرفامایہکںیمھجترپ نیت رمہبتاہللیکتنعل اتجیھبوہں افرلپ یلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اانپ اہھت الیھپای ےسیج وکیئ زیچ ےل رےہ وہں بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت مہ ےن
رعضایکاےاہلل ےکروسؽمہےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےسامنزںیمھچکےتہکوہےئانسوجاسےسےلہپیھبکںیہنانسافرمہ
ےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاانپاہھتالیھپےتوہےئیھبداھکیلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہللاکدنمشاسیلبلگاک
ْک)نیترمہبتاہکرھپںیمےناہکہکںیمھجترپاہللاعتیلیکوپری
ع ُذ ِبی ِ
ا کہلعشےلرکلایاتہکریماہنمالجےئوتںیمےن( َأ ُ و
ّللَّ ِمب َ
تنعلاتجیھبوہں فہ نیترمہبتکتےھچیپںیہن اٹ رھپںیم ےناےسڑکپےن اکارادہایکاہلل یک مسقارگامہرےاھبیئرضحت امیلسؿ ہیلع
االسلؾیکداعہنوہیتوتفہحبصکتدنباھراتہافردمہنیفاولںےکزلےکاسےکاسھتےتلیھک۔
رافی  :دمحمنبہملسرمادی،دبعاہللنبفبہ،اعمف ہنباصحل،رہعیبنبسیدی،ایبادرسیوخالین،اوبدرداء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیموچبںےکااھٹےنےکوجازافربجکتاناپیکاثتبہنوہڑپکفںےکاپکوہےناف...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموچبںےکااھٹےنےکوجازافربجکتاناپیکاثتبہنوہڑپکفںےکاپکوہےنافرملعلیلقافراسرطحےکرفتمؼااعفؽےسامنزےکابلطہنوہےنےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1207

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦س١ٝہ بٔ ٦ىٔ ،ِ٥تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦وا٠ز ،وبساهَّلل ب ٦زبيْ ،یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،وا٠ز ب٦
وبساهَّلل ب ٦زبيْ ،و١زو بَٝ ٦ي ٢زرقی ،ابؤتازہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٠َ ٦سَ ١ََ ٝة بِ ِٔ َٔ ٦ى ََ ِٕ٥و ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َ٠اْ ٔ ٜک َو َِ ٦وا ٔ٠ز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔح و
ک َوا ٔ٠زُ بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َِٔ َُٝ ٦ي ٕ ٢اٜزُّ َرق ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا َُِ ُٝٔ ٟت ١َ ٔ ٜإ ٔ ٜک َح َّسثَ َ

ا ٧ي َُعل ِّی َوص َُو َحا ٔ ْٞ ٠أ ُ َ٠ا ََ ٠ة ب ٔ َِ ٥ت َزیِ َ َِ ٥ب ٔ ِ٥تٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اػ بِ ٔ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َِإٔذَا َٔ َاَ ٣ح َََ ٝ١ضا َوإٔذَا ََ َح َس َو َؼ َى َضا َٔا ََ ٟی ِحٌَي َٔا َ٠َ ٟاْ ٔ ٜک َن َى ِ٢
َو ٔلَبٔی ا َِ ٜى ٔ
دبعاہللنب،ہملسنببنعق،ہبیتقنبدیعس،امکلنباعرم،دبعاہللنبزریب،ییحینبییحی،امکل،اعرمنبدبعاہللنبزریب،رمعفنبمیلس
زب
زریق ،اوباتقدہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اامہم (وج ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس یک یٹیب رضحت ی ی
ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک یٹیب ںی) وک ااھٹےئ وہےئ امنز ڑپھ رےہ ےھت  ہ رضحت اوبااعلص ریض اہلل اعتٰیلہنع یک یٹیب ںیھت بج لپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہےتوتاےسااھٹےتیلافربجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسدجسہرکےتوتاےسزنیمرپاھٹبدےتی۔
رافی  :دبعاہلل نب ،ہملس نب بنعق ،ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اعرم ،دبعاہلل نب زریب ،ییحی نب ییحی ،امکل ،اعرم نب دبعاہلل نب زریب،
رمعفنبمیلسزریق،اوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموچبںےکااھٹےنےکوجازافربجکتاناپیکاثتبہنوہڑپکفںےکاپکوہےنافرملعلیلقافراسرطحےکرفتمؼااعفؽےسامنزےکابلطہنوہےنےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1208

راوی ٠ :ح١س ب ٦ابی و١زَّ ،يا ٧وث١ا ٧ب ٦ابی ََٝمي ،٧اب ٦وحَل ،٧وا٠ز ب ٦وبساهَّلل ب ٦زبيْ ،و١زو بَٝ ٦ي ٢زرقی ابؤتازہ

انعاری

ا ٧بِ ٔ ٦أَبٔی ََََُ ِ ٝمي ََ ٧وابِ َٔ ٦و ِح ََل ََ ٔ١ََ ٧ىا َوا َٔ ٠ز بِ ََ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦وُ ِث ََ ١
اس
یُ َح ِّس ُث َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َِٔ َُٝ ٦ي ٕ ٢اٜزُّ َرق ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة الِ َ ِن َعار ِّٔی َٔا ََ ٟرأَیِ ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ُؤ ُّ ٣اَ ٥َّ ٜ
اػ َوه ٔ َی ابِ َُ ٥ة َزیِ َ َِ ٥ب ٔ ِ٥تٔ أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی َواتٕٔٔطٔ َِإٔذَا َر َ٘ َي َو َؼ َى َضا َوإٔذَا َر َِ َي ٔ٦ِ ٠
َوأ ُ َ٠ا َُ ٠ة ب ٔ ُِ ٥ت أَبٔی ا َِ ٜى ٔ

اٜس ُحوز ٔأَ َوا َزصَا
ُّ

دمحمنبایبرمع،ایفسؿامثعؿ نب ایبامیلسؿ،انبالجعؿ،اعرمنبدبعاہللنبزریب،رمعفنبمیلسزریقاوباتقدہااصنریےسرفامےتںی
ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ولوگں اک اامؾ  ےن وہےئ افر اامہم رضحت اوبااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یٹیب افر
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکونایسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکیٹیبیکیٹیبوکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےندنکےھرپاھٹیبداھکی
افربجلپروکعرکےتوتاےسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےچیناھٹبدےتیافربجدجسہےسرسااھٹےتوترھپاےساےنپدنکےھرپ
اھٹبدےتیافربجلپدجسہےسرسااھٹےتوترھپاےساےنپدنکےھرپاھٹبےتیل۔
رافی  :دمحمنبایبرمع،ایفسؿامثعؿنبایبامیلسؿ،انبالجعؿ،اعرمنبدبعاہللنبزریب،رمعفنبمیلسزریقاوباتقدہااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموچبںےکااھٹےنےکوجازافربجکتاناپیکاثتبہنوہڑپکفںےکاپکوہےنافرملعلیلقافراسرطحےکرفتمؼااعفؽےسامنزےکابلطہنوہےنےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1209

راوی  :ابوـاہز ،اب ٦وہِْ٠ ،خ٠ہ ب ٦بٙيْ ،ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِْ٠ ،خ٠ہ ،و١زو بَٝ ٦ي ،٢ابؤتازہ انعاری

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ
ْخ ََ ٠ة بِ ٔ ٦ب ُ َٙيِْ ٕ َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا َص ُ
اٜفاصٔز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ِ ٠َ ٦
ْخ َُ ٠ة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َِٔ َُٝ ٦ي ٕ ٢اٜزُّ َرق ٔ ِّی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا َٔ َتا َز َة الِ َ ِن َعار َّٔی َي ُٕوِلُ َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
أَ ِخب َ َْنٔی ََ ِ ٠

اػ َول َی ؤُُٕ٥طٔ َِإٔذَا ََ َح َس َو َؼ َى َضا
س َوأ ُ َ٠ا َُ ٠ة ب ٔ ُِ ٥ت أَبٔی ا َِ ٜى ٔ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی ٥َّ ٜٝٔا ٔ
اوباطرہ ،انب فبہ ،رخمہم نب ریکب ،اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،رخمہم ،رمعف نب میلس ،اوباتقدہ ااصنری رفامےت ںی ہک ںیم ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکولوگںوکامنزڑپاھےتوہےئداھکیافررضحتاوبااعلصریضاہللاعتٰیلہنعیکیٹیباامہملپیلص
اہللہیلعفل ہفملسیکرگدؿرپںیھترھپبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسدجسہرکےتوتاےسےچیناھٹبدےتی۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،رخمہمنبریکب،اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رخمہم،رمعفنبمیلس،اوباتقدہااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموچبںےکااھٹےنےکوجازافربجکتاناپیکاثتبہنوہڑپکفںےکاپکوہےنافرملعلیلقافراسرطحےکرفتمؼااعفؽےسامنزےکابلطہنوہےنےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1210

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،ابوبْک ح٥فی ،وبساٜح١يس ب ٦جىَفَ ،ىيس ٕ٠بْی ،و١زو بَٝ ٦ي،٢
ابؤتازہ انعاری

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِْکٕ ا َِ ٜح َ٥ف ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜحٔ١ي ٔس بِ ُ٦
ِخ َد
َج ِى َ ٕ
َف َجٔ١ي ّىا َو ََِ ٦ىٔي ٕس ا ِِٕ ١َ ٜبُْ ِّٔی َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َِٔ َُٝ ٦ي ٕ ٢اٜزُّ َرق ٔ ِّی َََ ٔ١ي أَبَا َٔ َتا َز َة َي ُٕوِلُ بَ ِي َ٥ا ِ َ ٤ح ُ ٦فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔسٔ ُجْ ُٝ
وس َ َ
ک اٜعَّ ََلة ٔ
اس فٔی ت ٔ َِ ٝ
َک أََّ٤طُ أَ َّ٣اَ ٥َّ ٜ
َو َِ ٝي َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ ٌَِ ٢ي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ

ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبینثم،اوبرکبیفنح،دبعادیمحلنبرفعج،دیعسربقمی،رمعفنبمیلس،اوباتقدہااصنریرفامےتںیہکمہدجسم
ںیمےھٹیبوہےئےھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسامہریرطػرشتفیےللےئابیقدحثیایسرطحےہےسیجسگرینکیل
اسںیم ہذرکںیہنہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسامنزںیمولوگںےکاامؾ ےن۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبینثم،اوبرکبیفنح،دبعادیمحلنبرفعج،دیعسربقمی،رمعفنبمیلس،اوباتقدہااصنری

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

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموچبںےکااھٹےنےکوجازافربجکتاناپیکاثتبہنوہڑپکفںےکاپکوہےنافرملعلیلقافراسرطحےکرفتمؼااعفؽےسامنزےکابلطہنوہےنےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1211

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌئ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،وبساٜىزیز ،یحٌي ،وبساٜىزیز ب ٦ابی حاز٣

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ ُ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ أَ َّ٧

ُع ُٓ ٔ ٦ِ ٠أَ ِّی وُوز ٕص َُو َو ََ ٦ِ ٠وَٝ ٔ١طُ
َن َ َّفا َجاُُا إلٔ َی ََ ِض ٔ ٞبِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َٔ ِس َت ََ ١ار ِوا فٔی ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔ ٔ ٦ِ ٠أَ ِّی وُوز ٕص َُو َِ َٕا َ ٟأَ َ٠ا َواهَّللٔ إن ِّٔی َلَ ِ ٔ
س َِ َح ِّسث ِ َ٥ا َٔا َ ٟأَ ِر ََ ََ ٞر َُو ُٟ
َو َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َّو َ ٟیَ ِوَ ٕ ٣جََ ٝس َوَِ ٝيطٔ َٔا َُِ ُٕٝ َِ ٟت َُ ٜط یَا أَبَا َو َّبا ٕ

اس
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی ا َِ ٠زأَة ٕ َٔا َ ٟأَبُو َحازٕٔ ٣إُٔ َّ ٤ط َُ ٜي َس َِّ ١ضا َی ِو َ٠ئ ٔ ٕذ اِ٤مُزٔی ٌ ََُل َٔ ٠ک ا٥َّ ٜح َ
َّار َي ِى َ ِٞ ١لٔی أَ ِو َوا ّزا أُک َ ِّ ٢ُ ٝاَ ٥َّ ٜ
َوَِ ٝي َضا َِىَ َٞ ٔ١ص ٔذظ ٔ َّ
اٜث ََل َث َز َر َجا ٕ
ت ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ب ٔ َضا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََُّ ِ ٢َ ٝوؼ َٔى ِت َص َذا ا ِِ ١َ ٜو ٔؼ َي َِه ٔ َی ٔ٦ِ ٠
َ
اس َو َرائ َ ُط َوص َُو َول َی ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔث ُ ََّ ٢ر َِ َي
َطَِا ٔ
ِ ا ٍَِ ٜابَ ٔة َو َِ َٕ ٜس َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َٔ ٢َ ٝاَ ٣وَِ ٝيطٔ َِ َٙب َّ َْ َو َ٘ب َّ َْ اُ ٥َّ ٜ
َِ
َّ
َّ
ُ
َ
اس إنِّٔی
َفَُ ٔٔ ٔ ٦ِ ٠
آِخ َظ ََلتٔطٔ ث ُ َّ ٢أَٔ َِب ََ ٞول َی ا٥َّ ٜا ٔ
س َِ َٕا َ ٟیَا أَ ُّی َضا اُ ٥َّ ٜ
َِ َ٥زَ َ ٟا ِِ َٕ ٜض َ َ
ُقی َحًي ََ َح َس فٔی أ ِظ ٔ ٞا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔث ََّ ٢وا َز َحًي َ َ
َظ َِ ٥ى ُت َص َذا َ ٔ ٜتأ ِ َت ُّ١وا بٔی َوَ ٔ ٜت َى َّ١ُ ٝوا َظ ََلت ٔی
ییحی نب ییحی ،ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسی ،ییحی ،دبعازعلسی نب ایب احزؾ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںی ہک ھچک ولگ رضحت لہس نب
دعسریضاہللاعتٰیلہنعےکاپےئسافرربنمےکابرےںیملسپںیمڑگھجےنےگلہکفہسکڑکلیاکاھتاوہنںےناہکاہللیکمسقںیم
اجاتنوہ ںہکفہسک مسقیک ڑکلیاک اھت افر سکےن اےس انبای اھتافر ںیم ےنروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفل ہفملس وکےلہپ دؿ اس رپےھٹیب
وہےئداھکیںیمےناسےساہکاےاوباابعلسںیمہایبؿرکف۔اوہنںےناہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا کوعرتیک
رطػاانپاقدص اجیھب رافیاوباحزؾےتہک ںیہکلہسنب دعسریضاہللاعتٰیلہنع اس دؿاسوعرتاکانؾےل رےہ ےھت،ہک وتاےنپ
زلےکوکوجہکڑبیئھےہہہکدےہکریمے ےئا کربنمانبدےہکسجرپںیمھٹیبرکولوگںےسابترکفانچہچناسزلےکےن

نیت ڑیسویھں اک ا ک ربنم انب دای رھپ ر وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےک مکح رپ فہ ربنم ایکس ہگج رپ رھک دای ایگ افر ربنم یک ڑکلی اغہب
ےکاقمؾیکاھجؤیکڑکلییھتافرںیمےنداھکیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساسرپڑھکےوہےئافرریبکتیہکافرلپیلص
اہللہیلعفل ہفملسربنمرپےھترھپ لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنروکعےسرسااھٹایاےٹلاپؤںےچینارترکربنمیکڑجںیمدجسہایکرھپ
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسولےٹاہیںکتہکامنزےسافرغوہےئگرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسولوگںیک رطػوتمہجوہےئ
افررفامایاےولوگںیمےن ہاس ےئایکےہہکمتریمیادتقارکفافرمتریمیرطحامنزڑپانھھکیسول۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسی،ییحی،دبعازعلسینبایباحزؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموچبںےکااھٹےنےکوجازافربجکتاناپیکاثتبہنوہڑپکفںےکاپکوہےنافرملعلیلقافراسرطحےکرفتمؼااعفؽےسامنزےکابلطہنوہےنےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1212

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،يىٕوب ب ٦وبساٜزح ٦١ب٠ ٦ح١س ،وبساهَّلل ب ٦وبسإٜاری ْقشي ،ابوحازَ ،٣ہ ٞبَ ٦ىس
َاوسی ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اب ٦ابی و١زَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،ابوحاز٣

ُقش ُّٔي َح َّسثَىٔي أَبُو
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
وب بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِب ٕس ا َِٕ ٜار ُّٔی ا َِ ُ ٜ
ِح ٕب َوابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا
َحازٔ ٕ ٣أَ َّ ٧رٔ َج ّاِل أَ َت ِوا ََ ِض َ ٞبِ َِ ََ ٦ى ٕس َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦أَبٔی َحازَٔٔ ٕ ٣ا َ ٟأَ َت ِوا ََ ِض َ ٞبِ َِ ََ ٦ى ٕس ِ ََسأَُٜو ُظ ٔ ٦ِ ٠أَ ِّی َش ِي ٕئ ٔ٥ِ ٠بَُْ أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َو ََأُوا ا َِ ٜحس َ
ٔیث ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٦أَبٔی َحازٕٔ ٣
ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمحنبدمحم،دبعاہللنبدبعااقلری رق ی،اوباحزؾ،لہسنبدعساسدعی،اوبرکبنبایبہبیش،زریہ
نبرحب،انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،اوباحزؾےساسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحرفاتییکیئگےہ۔

رافی  :ہبیتق نب دیعس ،وقعیب نب دبعارلنمح نب دمحم ،دبعاہلل نب دبعااقلری رق ی ،اوباحزؾ ،لہس نب دعس اسدعی ،اوبرکب نب ایب
ہبیش،زریہنبرحب،انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،اوباحزؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدفراؿوکھکرپاہھترےنھکیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدفراؿوکھکرپاہھترےنھکیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1213

راوی  :ح ٢ٙب٠ ٦وسي ،وبساهَّلل ب٠ ٦بارک ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوخاٜس ،ابواَا٠ہ ،ہصا٠ ،٣ح١س ،ابوہزیزہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َخإ ٔ ٜس
ْط ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
وسي ا ِٔ َ ٥ِ َٕ ٜ
َح َّسثَىٔي ا َِ ٜح َ ٢ُ ٙبِ َُ ٠ُ ٦
ٞ
َوأَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ص ٔصَ اَ ٕ ٣و َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََّ٤طُ َ َ ٤هی أَ ِ ٧ي َُعل َِّی اَّ ٜز ُج ُ
َّصا َوفٔی رٔ َوا َیةٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َٔا ََ َ ٤ ٟهی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ُِ ٠د َت ٔ ّ
مکح نب ومیس ،دبعاہلل نب ابمرک ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباخدل ،اوبااسہم ،اشہؾ ،دمحم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس ےن اس ابت ےس عنم رفامای ہک لدیم امنز یک احتل ںیم وکھک رپ اہھت رےھک افر اوبرکب یک رفاتی ںیم ےہ اوہنں ےن اہک ہک
روسؽاہللےنعنمرفامایےہ۔
رافی  :مکحنبومیس،دبعاہللنبابمرک،اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدل،اوبااسہم،اشہؾ،دمحم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیکاحتلںیمرکنکایںاصػرکےنافریٹمرباربرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم...

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزیکاحتلںیمرکنکایںاصػرکےنافریٹمرباربرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1214

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،ہصا ٣زَتوائی ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابوَ١ٝہ٠ ،ىيِٕ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْاَّ ٣
اٜس َِ َت َوائ ُّٔی َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو َِ ٠ُ ٦ى ِيٕ ٔيِٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ََک أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ِِ ١َ ٜسحَ فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َي ِىىٔي ا َِ ٜح َصي َٔا َ ٟإ ٔ َِ ٥ِ ُ٘ ٧ت َِل ب ُ َّس َِاو َّٔل ِ ََواح َٔس ّة
َٔا َ ٟذ َ َ
تےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےندجسہ یک
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾدوتسایئ،ییحینبایبریثک،اوبہملس،معیق ی
ہگجںیمےسرکنکایںاصػرکےنےکابرےںیمرفامایہکارگںیہمتااسیرکانیہڑپاجےئوترصػا کابررکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾدوتسایئ،ییحینبایبریثک،اوبہملس،معیق یت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزیکاحتلںیمرکنکایںاصػرکےنافریٹمرباربرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1215

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،یحٌي بَ ٦ىيس ،ہصا ،٣یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابوَ١ٝہ٠ ،ىيِٕ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦صٔصَ أَ ٕ ٣ا ََ ٟح َّسثَىٔي ابِ ُ ٦أَب ٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو َِ ٠ُ ٦ى ِيٕ ٔيِٕ
أَُ َّ ٤ض ََِ ٢أَُٜوا أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ِ ٦ا ِِ ١َ ٜسحٔ فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َِ َٕا ََ ٟواح َٔس ّة
ت رفامےت ںی ہک اوہنں ےن یبن یلص اہللہیلع فل ہفملس ےس امنز ںیم
دمحم نب ینثم ،ییحی نب دیعس ،اشہؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس ،معیق ی

رکنکایںاصػرکےنےکابرےںیموپاھچوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایا کرمہبت۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،اشہؾ،ییحینبایبریثک،اوبہملس،معیق یت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزیکاحتلںیمرکنکایںاصػرکےنافریٹمرباربرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1216

راوی  :وبيساهَّلل ب ٦و١زٔواریزی ،خاٜس ب ٦حارث ،ہصا٣

َح َّسثَٔ٥يطٔ ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦وُ ََ ١ز ا َِ َٕ ٜوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْا ٣ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َٔ ِ ٟيطٔ َح َّسثَىٔي
يِ
َُ ٠ى ِيٕ ٔ ْ
دیبعاہللنبرمعوقارریی،اخدلنباحرث،اشہؾاسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقارریی،اخدلنباحرث،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزیکاحتلںیمرکنکایںاصػرکےنافریٹمرباربرکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1217

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حس ٦ب٠ ٦وسي ،شيبا ،٧یحٌي ،ابوَ١ٝہ٠ ،ىيِٕ

يِ
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ َُ ٠ُ ٦
وسي َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا َُ ٧و َِ ٦ی ِحٌَي َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َُ ٠ى ِيٕ ٔ ْ
اب َح ِي ُث َي ِس ُح ُس َٔا َ ٟإ ٔ َِ ٥ِ ُ٘ ٧ت َِاو َّٔل ِ ََواح َٔس ّة
أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟفٔی اَّ ٜز ُج ٔ ٞي َُسوِّی اَ َْ َُّّٜ
تایبؿ رکےتںی ہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےندجسہفایل
اوبرکبنب ایب ہبیش،نسح نب ومیس،ابیشؿ ،ییحی،اوبہملس ،معیق ی
ہگجےسیٹمرباربرکےنفاےلا کلدیمےسرفامایارگںیہمتااسیرکانیہڑپاجےئوتا کرمہبترکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نسحنبومیس،ابیشؿ،ییحی،اوبہملس،معیق یت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیمامنزیکاحتلںیمافرامنزےکالعفہوھتےنکیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمںیمامنزیکاحتلںیمافرامنزےکالعفہوھتےنکیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1218

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم٠ ،اٜک٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

َّ َ
َّ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
يِم َٔا ََ َ ٟ
َحسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١
ا ٧أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢ي َُعل ِّی ِ َََل یَ ِب ُع ِٖ ٔ ٔ َب ََ ٞو ِجضٔطٔ َِإ ٔ َّ٧
س َِ َٕا َ ٟإٔذَا ک َ َ
َو ََ ََّ ٢َ ٝرأَی بُ َعأّا فٔی ٔج َسارٔ ا ِِ ٔ ٕٜب َٔ ٝة َِ َحُ َّٙط ث ُ َّ ٢أَٔ َِب ََ ٞول َی ا٥َّ ٜا ٔ
اهَّللَ ٔ ٔ َب ََ ٞو ِجضٔطٔ إٔذَا َظلَّی
ییحی نب ییحی یمیمت ،امکل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہلبقیک رطػدویار ںیم وھتک اگل وہا داھکی
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےس رھکچ دای رھپ ولوگں یک رطػ وتمہج وہ رک رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ امنز ڑپےھ وت اےنپ
رہچےےکاسےنمہنوھتےکویکہکناہللاعتیلاسےکرہچےےکاسےنموہےتںیبجفہامنزڑپھراہوہاتےہ۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،امکل،انعف،انبرمع

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

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمںیمامنزیکاحتلںیمافرامنزےکالعفہوھتےنکیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1219

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ابواَا٠ہ ،اب١٤ ٦يْ ،وبيساهَّللٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس٠ ، ،ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يث ،ب٦
َىس ،زہيْ بِ ٦حب ،اَ١ىي ٞاب ٦وٝيہ ،ایوب اب ٦راِي ،اب ٦ابی ِسیک ،ؼحاک اب ٦وث١ا ،٧ہاور ٧ب ٦وبساهَّلل ،ححاد ب٦
٠وسي ب ٦وٕبہ٤ ،اِي ،اب ٦و١ز
٠ح١س ،اب ٦جزیخٰ ،

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َوأَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ ح
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح َو َِّ ٦
َ ٞي ِىىٔي ابِ َُ ٦و ََّ ٝي َة َو ِ٦
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
اِ ٜٝيثٔ بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس ح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
وب ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُِ َسیِ ٕک أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ
ا ٧ح و َح َّسثَىٔي صَ ُ
اٜؽحَّا ُک َي ِىىٔي ابِ َُ ٦و ِث ََ ١
أَ ُّی َ
وسي بِ ُ ٦وُ ِٕ َب َة ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا َححَّا ُد بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َٔا ََٔ ٟا َ ٟابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی َُ ٠
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َرأَی َ ُ ٤دا َّ ٠ة فٔی ٔ ٔ ِب َٝةٔ ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس إ ٔ َِّل َّ
َّاک َِإ ٔ َّ ٧فٔی َحسٔیثٔطٔ َ ُ ٤دا َّ ٠ة فٔی ا ِِ ٔ ٕٜب َٔ ٝة ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ َ٠إ ٔ ٜک
اٜؽح َ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن ،اوبااسہم،انبریمن،دیبعاہلل،ہبیتقنبدیعس،،دمحمنبرحم،ثیل،نبدعس،زریہنبرحب،اامسلیع
انبہیلع،اویبانبراعف ،انبایبدف ک،احضکانبامثعؿ،اہفرؿ نب دبعاہلل،اجحج نبدمحم،انبرججی،ومٰیس نب ہبقع،انعف،انب
رمعےسیبنےساسدنسےکاسھتھچکاافلظیکدبتیلیےکاسھتذموکرہدحثییکرطحدحثیلقنیکےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اوبااسہم ،انب ریمن ،دیبعاہلل ،ہبیتق نب دیعس ، ،دمحم نب رحم ،ثیل ،نب دعس ،زریہ نب
رحب ،الیعمس انب ہیلع ،اویب انب راعف ،انب ایب دف ک ،احضک انب امثعؿ ،اہفرؿ نب دبعاہلل ،اجحج نب دمحم ،انب رججی ،ومٰیس نب
ہبقع،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمںیمامنزیکاحتلںیمافرامنزےکالعفہوھتےنکیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1220

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أسَّ ،يا ،٧یحٌيَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزی ،ح١يس ب ٦وبساٜزح،٦١
ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

أَ ٧ا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َجٔ١ي ّىا َو َِِ َُّ ٦ي َ
اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦حُ َِ ١ي ٔس بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝرأَی َ ُ ٤دا َّ ٠ة فٔی ٔ ٔ ِب َٔ ٝة
َسی
ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِ َحَ َّٙضا ب ٔ َح َعاة ٕث ُ ََّ َ ٤ ٢هی أَ َِ ٧ی ِبز ُ َٗ اٜزَّ ُج ُ
َ ٞو ِ ٦یَٔ١ئ٥طٔ أَ ِو أَ َ٠ا َُ ٠ط َو َل ٦ِٔ ٙیَ ِبز ُ ُٗ َو َِ ٦ي َسارٔظ ٔأَ ِو َت ِح َت َٔ َس ٔ٠طٔ ا ُِ ٜي ِ َ
ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،ایفسؿ ،ییحی ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،دیمح نب دبعارلنمح ،اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےسرفاتیےہہک یبن یلصاہللہیلعفل ہفملسےن دجسمںیمہلبقرخ ںیممغلباگلداھکیلپ یلصاہللہیلعفل ہ فملسےن اےسا ک
رکنکی ےک اسھت رھکچ دای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ابت ےس عنم رفامای ہک لدیم اینپ داںیئ رطػ ای اےنپ اسےنم یک
رطػوھتےکہکلبابںیئرطػایاےنپاپؤںےکےچینوھتےک۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ایفسؿ،ییحی،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،اوبدیعسدخریریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمںیمامنزیکاحتلںیمافرامنزےکالعفہوھتےنکیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1221

راوی  :ابوـاہزِ ،حٝ٠ہ ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،زہيْ بِ ٦حب ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦شہاب ،ح١يس ب ٦وبساٜزح،٦١

ابوہزیزہ

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
وب بِ ُ٦
ِح ٕب َح َّسث َ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
ِح َُ َٝ ٠ة َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو ِ ٦یُوَُ ٤س َٔا َ ٟح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
اٜفاصٔز ٔ َو َ ِ
اب َو ُِ ٦ح َِ ١ي ٔس بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َوأَبَا ََىٔي ٕس أَ ِخب َ َْا ُظ أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا أَبٔی ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝرأَی َ ُ ٤دا َّ ٠ة بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ابِ ٔ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة

اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،ویسن،زریہنب رحب،وقعیب نباربامیہ،انباہشب،دیمح نبدبعارلنمح،اوبرہریہاسدنسےکاسھت
 ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،ویسن،زریہنبرحب،وقعیبنباربامیہ،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمںیمامنزیکاحتلںیمافرامنزےکالعفہوھتےنکیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1222

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،ہصا ٣بُ ٦عوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س ِ ٔ ََمي ُ ٔ
ْق َِ َوَِ ٝيطٔ َو ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝرأَی بُ َعأّا فٔی ٔج َسارٔ ا ِِ ٔ ٕٜب َٔ ٝة أَ ِو َُ ٠داـّا أَ ِو َ ُ ٤دا َّ ٠ة َِ َح َّٙطُ
ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اسن ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
ہلبقرخفایلدویارںیموھتکایمغلباگلداھکیوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناےسرھکچدای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمںیمامنزیکاحتلںیمافرامنزےکالعفہوھتےنکیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1223

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اب ٦وٝيہ ،زہيْ ،اب ٦وٝيۂ ،اَ ٢ب٠ ٦ہزا ،٧ابوراِي ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا٧
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََّ ٝي َة َٔا َُ ٟزصَي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة َو ِ ٦ا َِٕ ٜاَ ٔٔ ٢بِ ِٔ ٠ٔ ٦ض َز َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
س َِ َٕا َٟ
َو ِ ٦أَبٔی َراِ ٕٔي َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝرأَی َ ُ ٤دا َّ ٠ة فٔی ٔ ٔ ِب َٔ ٝة ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِأَٔ َِب ََ ٞول َی ا٥َّ ٜا ٔ
َ٠ا بَا ُ ٟأَ َح ٔس ُ٘ َِ ٢ي ُٕ ُوِ ٠ُ ٣س َت ِٕب ٔ ََ ٞر ِّبطٔ َِ َيت َ ََّ ٥د ُي أَ َ٠ا َُ ٠ط أَیُ ٔح ُِّ أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢أَ ِ ٧ي ُِس َت ِٕ َب ََِ ٞيُت َ ََّ ٥د َي فٔی َو ِجضٔطٔ َِإٔذَا َت ََّ ٥د َي أَ َح ُس ُ٘ ِ٢
ْ ا َِٕ ٜا َٔ َُ َِ ٢ت َّ َ ٞفٔی ثَ ِوبٔطٔ ث ُ ََّ ٠َ ٢سحَ َب ِى َؽ ُط َول َی
َِ َِ ٝيت َ ََّ ٥د ِي َو َِ ٦ي َسارٔظ ٔ َت ِح َت َٔ َس ٔ٠طٔ َِإ ٔ َِ ٢َِ ٜ ٧یحٔ ِس ََِِ ٝي ُٕ َِ ٞص ََ ٙذا َو َو َظ َ

َب ِى ٕؾ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ہیلع ،زریہ ،انب ہیلع ،اقمس نب رہماؿ ،اوبراعف ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دجسم ںیم ہلبق ںیم وھتک داھکی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ولوگں ےس
وتمہجوہرکرفامایمتولگایکرکےتوہہکمتںیمےسوکیئاےنپرب یکرطػہنمرکےکڑھکاوہاتےہوترھپفہاےنپاسےنموھتاتکےہ
ایکمتںیمےسوکیئلدیم دنسرکاتےہہکوکیئلدیمایکس رطػہنمرکےکاےکسہنمںیموھتکدےبجمتںیمےسیسکوکوھتک
لےئ وت اینپ ابںیئ رطػ ای اےنپ اپؤں ےک ےچین وھتےک افر ارگ اس رطح ہن رک اپےئ وت اس رطح رکے رافی اقمس ےن اس رطح رک
ےکاتبایہکاےنپڑپکےںیموھتےکرھپاےساصػرکدے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبہیلع،زریہ،انبہیلع،اقمسنبرہماؿ،اوبراعف،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

دجسمںیمامنزیکاحتلںیمافرامنزےکالعفہوھتےنکیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1224

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،وبساٜوارث ،یحٌي ب ٦یحٌي ،ہصي٠ ،٢ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،اَ ٢ب٠ ٦ہزا،٧
ابوراِي ،ابوہزیزہ

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوار ٔٔث َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا صُصَ ِي َْٔ ٢ا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
اَ ٧و ِ ٦أَبٔی َراِ ٕٔي َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی
ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦ا َِٕ ٜاَ ٔٔ ٢بِ ِٔ ٠ٔ ٦ض َز َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َ ٤ ٢َ ٝح َو َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٦وُ ََّ ٝي َة َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ صُصَ ِي َٕٔ ٢ا َ ٟأَبُو ص َُزیِ َز َة َ٘أنَِّی أَُ ِ ٤مزُ إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
یَزُ ُّز ث َ ِوبَ ُط َب ِى َؽ ُط َول َی بَ ِى ٕؾ
ابیشؿنبرففخ،دبعاولارث،ییحینبییحی،میشہ،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اقمسنبرہماؿ،اوبراعف،اوبرہریہےنیبنیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےسانبہیلع یکرفاتییکرطحلقنایک ےہ افراسدحثیںیم اانتزادئ ےہہکرضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنع
ےن رفامای وگای ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ فملسیک رطػدھکی راہ وہں ہک لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس اےنپ ڑپکے وک رھکچ
رےہںی۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،دبعاولارث،ییحینبییحی،میشہ،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اقمسنبرہماؿ،اوبراعف،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمںیمامنزیکاحتلںیمافرامنزےکالعفہوھتےنکیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1225

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار ،اب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،تازہ ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َٔ َتا َز َة
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
ا ٧أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َِإَّٔ٤طُ یُ َ٥اجٔی َربَّ ُط ِ َََل
یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ک َ َ

یَ ِبز ُ َٔ َّ٦بَي ِ َن یَ َسیِطٔ َو َِل َو ِ ٦یَٔ١ئ٥طٔ َو َلَ ٦ِٔ ٙو ِٔ ٦ش َ١أٜطٔ َت ِح َت َٔ َس ٔ٠طٔ
دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےناراشدرفامایہکبجمتںیمےسوکیئامنزںیموہاتےہوتفہاےنپربےسانماجترکاتےہاس ےئہنوتفہاےنپاسےنموھتےکافر
ہناےنپداںیئرطػافرنکیلاےنپابںیئرطػایاےنپاپؤںےکےچین۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمںیمامنزیکاحتلںیمافرامنزےکالعفہوھتےنکیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1226

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌئ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،یحٌئ ،تيبہ ،ابوووا٤ۂ ،تازہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َُٔ ٟت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٦
َ٠إ ٔ ٜک َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ِٜبُزَ ُاٗ فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔسٔ َخ ٔفيئَ ْة َو َ٘ َّّ َارتُ َضا َز َِِ ُ٥ضا
ییحی نب ییحی ،ہبیتق نب دیعس ،ییحی ،ہبیتق ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای
دجسمںیموھتانکانگہےہافراساکافکرہاےسدنفرکدانیےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،ییحی،ہبیتق،اوبوعاہن،اتقدہ،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمںیمامنزیکاحتلںیمافرامنزےکالعفہوھتےنکیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1227

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ حارثی ،خاٜس ب ٦حارث ،شىبہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َٔ َتا َز َة َو ِ ٦اَّ ٜت ِّ ٔ ٞفٔی
 ٞفٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َخ ٔفي َئ ْة
ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِ َٕا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟاَّ ٜت ِّ ُ

َو َ٘ َّّ َارتُ َضا َز َِِ ُ٥ضا

ییحینب ،بیاحریث،اخدلنباحرث،ہبعشرفامےتںیہکںیمےنرضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنعےسدجسمںیموھتےنکےکابرے
ںیموپاھچاوہنںےنرفامایہک ںیمےنرضحتاسنریض اہللاعتٰیلہنعنب امکلریضاہلل اعتٰیلہنعےسانسفہرفامےتںیہکںیمےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ہرفامےتوہےئانسہکدجسمںیموھتانکانگہےہافراساکافکرہاےسدنفرکدانیےہ۔
رافی  :ییحینب ،بیاحریث،اخدلنباحرث،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمںیمامنزیکاحتلںیمافرامنزےکالعفہوھتےنکیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1228

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦ح١س ب ٦اَ١اء ؼبعی ،شيبا ٧بَ ٦فور٠ ،ہسی اب٠ ٦ي١و ،٧واظ ٞابی ويي٥ہ ،یحٌي ب ٦وٕي ،ٞیحٌي
ب ٦يى١ز ،ابواَوز زیلی ،حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اظ ِْ ٠َ ٞول َی
َفو َر َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ضس ُّٔی بِ ُِ ٠َ ٦ي ُ١و َٕ ٧ح َّسثَ َ٥ا َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ ٔ ٦أَ َِ َ١ا َِ ُّ
اٜؽ َبع ٔ ُّی َو َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦

أَبٔی وُ َي ِي ََ ٥ة َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦وُ َٕ ِي َٕ ٞو َِ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦ي ِى ََ ١ز َو ِ ٦أَبٔی الِ َ َِ َوز ٔ ِّ
اٜسیل ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
یٖ َو َو َج ِس ُت فٔی
َٔا َٔ ُ ٟ
اْٜط ٔ
ُع َؼ ِت َول َ َّی أَ ِو َ١ا ُ ٟأ ُ ًَّٔ٠ي َح َسَ ُ٥ضا َو ََ ِّيئ َُضا ِ ََو َج ِس ُت فٔی ََ ٠حاَ ٔٔ ٦أَ ِو َ١اَ ٔ ٜضا الِ َذَی یُ َُ ١اك َو ِٔ َّ ٦
ََ ٠ساؤی أَ ِو َ١اَ ٔ ٜضا اَ ٥ُّ ٜدا َو َة َتُٙو ُ ٧فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ِلَ تُ ِسِ َُ٦

دبعاہللنبدمحمنباامسءیعبض،ابیشؿنبرففخ،دہمیانبومیمؿ،فالصایبہنییع،ییحی نبلیقع،ییحینب رمع،اوباوسددیلی،رضحت
اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ریمی اتم ےک اےھچ افر ربے اامعؽ ھجم رپ شیپ
ےئک ےئگ وت ںیم ےن اؿ ےک اےھچ اامعؽ ںیم ےس ااھچ ل راہتس ںیم ےس فیلکت دےنی فایل زیچ اک دفر رکدانی اپای افر ںیم ےن اؿ ےک
ربےاامعؽںیمےسدجسمںیموھتانکافراساکدنفہنرکاناپای۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنباامسءیعبض،ابیشؿنبرففخ،دہمیانبومیمؿ،فالصایبہنییع،ییحینبلیقع،ییحینب رمع،اوباوسددیلی،
رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمںیمامنزیکاحتلںیمافرامنزےکالعفہوھتےنکیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1229

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ و٥بْی٘ ،ہ١س ،یزیس ب ٦وبساهَّلل ب ٦شديْ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یس بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ِّٔ ٦
اٜص ِّديْ ٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت
َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َ٘ ِض َْ ١س َو َِ ٦یز ٔ َ
َّ
َّ
َفأَیِ ُتطُ َت ََّ ٥د َي ِ ََس َل ََ ٙضا ب ٔ َِ ٥ىٔٝطٔ
ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ َ ٢َ ٝ
کہ
دیبعاہلل نباعمذربنعی ،مس،سیدی نبدبعاہللنب ریخشریضاہللاعتٰیل ہنع اےنپابپ ےسرفاتی رکےتوہےئرفامےتںی ہک ںیم
ےنروسؽاہللیلصاہللہیلع فل ہفملسےکاسھتامنزڑپ یںیمےنداھکیہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنوھتاکافررھپاےنپوجےت

ےساےسلسمدای۔
کہ
رافی  :دیبعاہللنباعمذربنعی ،مس،سیدینبدبعاہللنبریخشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمںیمامنزیکاحتلںیمافرامنزےکالعفہوھتےنکیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1230

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،یزیس ب ٦زریي ،جزیزی ،ابی وَلء یزیس ب ٦وبساهَّلل ب ٦شديْ

یس بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِّٔ ٦
اٜص ِّديْ ٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَُ َّ ٤ط
َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َو ِ ٦ا ُِ ٜح َزیِز ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی ا َِ ٜى ََل ٔ
ِ َیز ٔ َ

َّ
َّ
َّ
َسی
َظلی ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا ََِ ٟت َ ََّ ٥د َي ِ ََس َل ََ ٙضا ب ٔ َِ ٥ىٔٝطٔ ا ُِ ٜي ِ َ

ییحینبییحی،سیدینبزرعی،رجریی،ایبالعءسیدینبدبعاہللنبریخشاےنپابپےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہکاوہنںےنیبن
یلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتامنزڑپ یلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنوھتاکرھپاےنپابںیئوجےتےسلسمدای۔
رافی  :ییحینبییحی،سیدینبزرعی،رجریی،ایبالعءسیدینبدبعاہللنبریخش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجےتنہپرکامنزڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
وجےتنہپرکامنزڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1231

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،بَّش بّ٠ ٦ؽ ،ٞابو٠س١ٝہَ ،ىيس ب ٦یزیس َف٠اےت ہيں ٠يں ےن حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ا٧
َّش بِ ُ ٦ا ََِّ ّ١ُ ٜؽ َٔ ٞو ِ ٦أَبٔی َِ ٠سَ ١ََ ٝة ََىٔي ٔس بِ َٔ ٦یز ٔ َ
یس َٔا َُِ ُٝٔ ٟت ٔلَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَک َ َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا بٔ ِ ُ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی فٔی اِ ٥َّ ٜى َٝي ِ ٔن َٔا ََ ٟن َى ِ٢
ییحی نب ییحی  ،رشب نب لضفم ،اوب،ہملس،دیعس نب سیدی رفامےت ںی ںیم ےن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایکہک
ایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوجےتنہپرکامنزڑپھایلرکےتےھتوترضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایاہں۔
رافی  :ییحینبییحی،رشبنبلضفم،اوب،ہملس،دیعسنبسیدیرفامےتںیںیمےنرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
وجےتنہپرکامنزڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1232

راوی  :ابوربيي زہزانی ،وباز ب ٦وواَ ،٣ىيس ب ٦یزیس ،ابوَ١ٝہ

یس أَبُو َِ ٠س ََ ١َ ٝة َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت أَ َن ّسا بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َوبَّا ُز بِ ُ ٦ا َِ ٜى َّواَ ٔ ٣ح َّسث َ َ٥ا ََىٔي ُس بِ َُ ٦یز ٔ َ
اوبرعیب ،زرہاین ،ابعد نب وعاؾ ،دیعس نب سیدی ،اوبہملس اس دنس ےک اسھت رضحت دعس نب سیدی ےن رفامای ںیم ےن رضحت اسن ےس
وپاھچ۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،ابعدنبوعاؾ،دیعسنبسیدی،اوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

شقنفاگنرفاےلڑپکےںیمامنزڑپےنھیکرکاک ےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
شقنفاگنرفاےلڑپکےںیمامنزڑپےنھیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1233

راوی  :و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيَّْ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزیُ ،عوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َّ
اُِ ّٜٝن ٔ ٜز ُ َصيِْ ٕ َٔاُٜوا َح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ٦
ِح ٕب َٔا َ ٟح و َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ُع َو َة َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی فٔی َخٔ١ي َع ٕة ََ ٜضا أَ ِو ََل َْ ٣و َٔا ََ ٟش ٍَ َِ ٝتىٔي
وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِِ ُ ٦

أَ ِو ََل َُ ٣ص ٔذظ َِٔاذِ َصبُوا ب ٔ َضا إلٔ َی أَبٔی َج ِض َٕ ٢وأِتُونٔی بٔأَِ٤ب ٔ َحاِّ ٔ ٤يطٔ

رمعفاندق،زریہنبرحب،اوبرکبنبایبہبیش،زریہ،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ
ہکیبن یلصاہللہیلعفل ہفملس ےنا کایسی اچدرںیمامنز ڑپ یسجںیمشقنفاگنرےھتوتلپ یلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےنرفامایاؿ
شقنفاگنرےنےھجماےنپںیموغشمؽرکدایےہسپاجؤایبمہجوک ہاچدردےدفےھجماسیکاچدرالدف۔
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،اوبرکبنبایبہبیش،زریہ،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
شقنفاگنرفاےلڑپکےںیمامنزڑپےنھیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1234

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،اب ٦شہابُ ،عوہ ب ٦زبيْ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت
ِح َُ َٝ ٠ة بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخبََْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َ ِ
اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ُ ِ
ت أَ ِو ََل٥َ َِ ٕ ٣مَ َز إلٔ َی َو ََ ٔ١ٝضا َِ َ١َّ ٝا َٔ َضي َظ ََل َت ُط َٔا َ ٟاذِ َصبُوا ب ٔ َض ٔذظ ٔ
يع ٕة ذَا ٔ
َٔ َاَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی فٔی َخَ ٔ١
يع ٔة إلٔ َی أَبٔی َج ِض ٔ ٢بِ ٔ ٦حُ َذ ِي َّ َة َوأِتُونٔی بٔأَِ٤ب ٔ َحاِّ ٔ ٤يطٔ َِإَٔ َّ ٤ضا أَ َِ ٜض ِتىٔي آنّّٔا فٔی َظ ََلت ٔی
ا َِ ٜدَ ٔ١

رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسا کایسیاچدرںیم امنز ڑپےنھےک ےئڑھکےوہےئہکسجےکافرپ شقنفاگنرےھتلپیکرظنابمرکاس اچدرےکشقن
فاگن ریکرطػڑپیئگبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسامنزےسافرغوہےئوترفامایہکاجؤاساچدروکاوبمہجنبذحہفیوکدےدفافر
اؿیکاچدرےھجمالدفویکہکناساچدرےنریمیامنزںیمللخڈاؽدایےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
شقنفاگنرفاےلڑپکےںیمامنزڑپےنھیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1235

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،ہصا ،٣حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝکَاِ َ ٤ت َُ ٜط
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
 ٞب ٔ َضا فٔی اٜعَّ ََلة َِٔأ َ ِو َفا َصا أَبَا َج ِض َٕ ٢وأَ َخ َذ ٘ ٔ َس ّ
اِ َٜطُ أَِ٤ب ٔ َحاًّ ٔ ٤يا
ا ٧یَ َتصَ اٌَ ُ
يع ْة ََ ٜضا َوَِ ٢َْ ٝک َ َ
َخَ ٔ١
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اشہؾ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس شقن فاگنر فایل
ا کاچدریھتسجیکفہجےسامنزںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکللخوسحمسوہالپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنفہاچدراوبمہج

وکدےدیافراؿیکاسدہاچدراؿےسےلیل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکاناسےنموموجدوہافراےساھکےنوکیھبدؽاچاتہوہایسیاحتلںیمامنزڑپےنھک...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اھکاناسےنموموجدوہافراےساھکےنوکیھبدؽاچاتہوہایسیاحتلںیمامنزڑپےنھیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1236

راوی  :و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزی ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َٔاُٜوا َح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٦
ِح ٕب َوأَبُو بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّ
َّ
ِ
َّض ا َِ ٜىصَ ا ُِ َوأُٔ ٔ َيِ ١ت اٜعَّ ََلةُ َِابِ َسُُا ب ٔا َِ ٜىصَ ا ٔ
َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا َح َ َ
رمعفاندق،زریہنبرحب،اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اسننبامکلےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
رفامایبجاشؾ اکاھکاناسےنم وہافر امنز یھبڑھکیوہےنفایلوہ وت رغمبیکامنزڑپےنھ ےسےلہپاھکان اھک ول افراھکان وھچڑرکامنز ںیم
دلجیہنرکف۔
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اھکاناسےنموموجدوہافراےساھکےنوکیھبدؽاچاتہوہایسیاحتلںیمامنزڑپےنھیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1237

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،و١زو ،اب ٦شہاب ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

اب َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ ََّ ٧ر َُو َٟ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَ َ٥ا صَ ُ
َّ
َّ
َّض ِت اٜعَّ ََلةُ َِابِ َسُُا بٔطٔ َٔ ِب َ ٞأَ ُِ ٧ت َع ُّٝوا َظ ََل َة ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب َو َِل َت ِى َحُٝوا
اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا ُْق َِّب ا َِ ٜىصَ ا ُِ َو َح َ َ
َو َِ ٦وصَ ائٔ٢ِ ُٙ
اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعف،انباہشب،اسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایبج
اشؾ اک اھکان اسےنم وہ افر امنز یھب ڑھکی وہےن فایل وہ وت رغمب یک امنز ڑپےنھ ےس ےلہپ اھکان اھکول افر اھکان وھچڑ رک امنز ںیم دلجی ہن
رکف۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعف،انباہشب،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اھکاناسےنموموجدوہافراےساھکےنوکیھبدؽاچاتہوہایسیاحتلںیمامنزڑپےنھیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1238

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب١٤ ٦يْ ،حّغ ،و٘يي ،ہصا٣

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َو َحّ ِْغ َو َو٘ٔي ْي َو ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ابِ ُٔ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦إَٔ َ ٤س

اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،صفح ،فعیک ،اشہؾ اس دنس ےک اسھت رضحت اعدص  ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انب
ہینیعنعاسلرہینعاسنریضاہللاعتٰیلہنعیکرطحدحثیلقنیکےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،صفح،فعیک،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اھکاناسےنموموجدوہافراےساھکےنوکیھبدؽاچاتہوہایسیاحتلںیمامنزڑپےنھیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1239

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ ،وبيساهَّلل٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ٤اِ ٔ ٕي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ُو ٔؼ َي َوصَ ا ُِ أَ َح ٔس ُ٘ َِ ٢وأُٔ ٔ َيِ ١ت اٜعَّ ََل ُة َِابِ َسُُا

َّ
بٔا َِ ٜىصَ ا ٔ
َفَُ ٔ٥ِ ٠طُ
ِ َو َِل َي ِى َحَ َّ٦َٝحًي َي ِ ُ

انبریمن،اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،انبرمعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایبجمتںیم
ےسیسکلدیمےکاسےنماشؾاکاھکانرھکدایاجےئافرامنزیھبڑھکیوہےن یگوہوتےلہپاشؾاکاھکاناھکولافردلجیہنرکفبجکتہک
اھکےنےسافرغہنوہاجؤ۔
رافی  :انبریمن،اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اھکاناسےنموموجدوہافراےساھکےنوکیھبدؽاچاتہوہایسیاحتلںیمامنزڑپےنھیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1240

٠وسي ب ٦وٕبہ ،ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،ح١از ب٠ ٦سىسہ ،اب ٦جزیخ،
راوی ٠ :ح١س ب ٦اَحاٗ ٠سييي ،ا٤س اب ٦وياؿٰ ،
ظٝت ب٠ ٦سىوزَّ ،يا ٧ب٠ ٦وسي ،ایوب٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس
وسي بِ ُٔ ٦و ِٕ َب َة ح و َح َّسثَ َ٥ا َص ُ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ ا َِ ١ُ ٜس َّي ٔي ُّي َح َّسثَىٔي أَْ َ ٤س َي ِىىٔي ابِ َ ٦و َٔياؿٕ َو َِ ٠ُ ٦

وب
اهَّللٔ َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ ُِ ٠َ ٦س َى َس َة َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا اٜعَّ ُِ ٝت بِ ُِ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ ِّ َيا ُ ٧بِ َُ ٠ُ ٦
وسي َو ِ ٦أَ ُّی َ
ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َِ ٥حؤظ ٔ
م
دمحم نب ااحسؼ شن ییی ،اسن انب تداض ،ومٰیس نب ہبقع ،اہرفؿ نب دبع اہلل ،امحد نب ،ہدعہ ،انب رججی ،تلص نب وعسمد ،ایفسؿ نب
ومیس،اویب،انعف،انبرمعےسیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطحیکدحثیلقنیکےہ۔
م
رافی  :دمحم نب ااحسؼ شن ییی ،اسن انب تداض ،ومٰیس نب ہبقع ،اہرفؿ نب دبعاہلل ،امحد نب ،ہدعہ ،انب رججی ،تلص نب وعسمد،
ایفسؿنبومیس،اویب،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اھکاناسےنموموجدوہافراےساھکےنوکیھبدؽاچاتہوہایسیاحتلںیمامنزڑپےنھیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1241

راوی ٠ :ح١س ب ٦وباز ،حات ٢ب ٦اَ١ىي ،ٞيىٕوب ب٠ ٦حاہس ،اب ٦ابی وتيٖ

ٔيٖ َٔا ََ ٟت َح َّسث ِ ُت أََ٤ا
وب بِ َٔ ٠ُ ٦حاص ٔ ٕس َو ِ ٦ابِ ٔ ٦أَبٔی َوت ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦وبَّاز ٕ َح َّسثَ َ٥ا َحات ْٔ ٢ص َُو ابِ ُ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي ََ ٞو َِ ٦ي ِى ُٕ َ
َک ِلَ
أ ٧ل ُ َِّ ٣و َٕ ٜس َِ َٕاَِ ٜت َٜطُ َوائٔصَ ُة َ٠ا َ ٜ
ا ٧ا َِٕ ٜا َٔ َُ ٢ر ُج َّل َٜحَّاّ َ ٤ة َوک َ َ
َوا َِٕ ٜا َٔ ُ ٢و ٔ َِ ٥س َوائٔصَ َة َرِض َٔي اهَّللُ َو َِ ٥ضا َحسٔی ّثا َوک َ َ
ِٔ
َت َح َّس ُث َ٘ َ١ا یَ َت َح َّس ُث ابِ ُ ٦أَخٔی َص َذا أَ َ٠ا إنِّٔی َٔ ِس َوُ ١ِ ٔ ٝت ٔ ٦ِ ٠أَیِ َ ٦أُت َ
ک أ ُ َُّ ٠
ٔيت َص َذا أَ َّزبَ ِت ُط أ ُ ُُّ ٠ط َوأََ ِ ٤ت أَ َّزبَ ِت َ
ک َٔا ٍََ َِ ٟؽ َ
ا َِٕ ٜا َٔ َُ ٢وأَ َؼ َِّ َوَِ ٝي َضا َِ َ١َّ ٝا َرأَی َ٠ائ َٔس َة َوائٔصَ َة َٔ ِس أتُ َٔی ب ٔ َضا َٔ َأَ ٣اَِ ٜت أَیِ ََٔ ٦ا َ ٟأ ُ َظل ِّی َٔا َِ ٜت ا ِجِ ٔ ٝس َٔا َ ٟإنِّٔی أ ُ َظل ِّی َٔاَِ ٜت

َّ
َّ
َّضة ٔ َّ
اٜف َىاَ ٔ ٣و َِل ص َُو یُ َساِ ٔ ُى ُط الِ َ ِخ َب َثا ٔ٧
ا ِجِ ٔ ٝس ٌ َُس ُر إنِّٔی ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ُٕو َُِ ٟل َظ ََل َة ب ٔ َح ِ َ
دمحمنبابعد،احمتنباامسلیع،وقعیبنباجمید،انبایبقیتعرفامےتںیہکںیمافراقمسرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےکاپس
ا کدحثیایبؿرکےنےگلافراقمستہبابںیترکےن فاےللدیمےھتافراسیکامںاؾفدلںیھترضحتاعدص یلصاہللہیلعفل ہ
فملسےناسےسرفامایہکےھجتایکوہاہکمتریمےاسےجیتھبیکابتویکںںیہنرکےت؟ںیماجیتنوہںہکوتاہکںےسلایےہ،اےس
اسیکامںےنادباھکسایےہافرےھجتریتیامںےنادباھکسایےہ ،ہ نسرکاقمسہصغںیملایگافررضحتاعدص ریضاہللاعتٰیل
اہنع رپ اس اک ااہظر یھب ایک ،بج اقمس ےن داھکی ہک رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک درتس وخاؿ پ  راہ ےہ وت اقمس اھٹ ڑھکے
وہےئوترضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےناسےسرفامایاہکںاجرےہوہاقمسےناہکامنزڑپےنھےک ےئرضحتاعدص ریضاہلل
اعتٰیلاہنعےنرفامایھٹیباجؤ،اقمسےناہکںیمامنز ڑپےنھاجراہوہںوترضحتاعدص ریض اہللاعتٰیلاہنعےنرفامایاےےبفاف ھٹیباجؤ
ویکہکنںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ہرفامےتوہےئانسےہہکبج اھکاناسےنموہافراشیپبایاپاخہناکاقتاضوہوتامنز
ںیہنڑپینھاچےئہ۔
رافی  :دمحمنبابعد،احمتنبالیعمس،وقعیبنباجمید،انبایبقیتع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اھکاناسےنموموجدوہافراےساھکےنوکیھبدؽاچاتہوہایسیاحتلںیمامنزڑپےنھیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1242

راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،اب ٦ححز ،اَ١ىي ٞب ٦جىَف ،ابوحزرہ ،وبساهَّلل ب ٦ابی وتيٖ ،حَّضت وائصہ رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

اػ َو ِ٦
َ ٞوص َُو ابِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوابِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
َف أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َحز ِ َر َة ا ُِّ َٕ ٜ
َک فٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ ٔٔعَّ َة ا َِٕ ٜاَ ٔٔ٢
َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َوت ٕ
ٔيٖ َو َِ ٦وائٔصَ َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ

ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،انبرجح،اامسلیعنبرفعج،اوبزحرہ،دبعاہللنبایبقیتع،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےنیبنیلص
اہللہیلعفل ہفملسےساسرطحدحثیلقنیکےہنکیلاسںیماقمسےکفاہعقوکذرکںیہنایک۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،انبرجح،الیعمسنبرفعج،اوبزحرہ،دبعاہللنبایبقیتع،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نسہلایپزافردبوبدارزیچایاسیسیجوکیئافرزیچاھکرکدجسمںیماجےنیکاممتعن...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
نسہلایپزافردبوبدارزیچایاسیسیجوکیئافرزیچاھکرکدجسمںیماجےنیکاممتعنےکایبؿںیمبجکتہکاسیکدبوبہن یلاجےئافرایدجسمےسلکناجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1243

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،زہيْ بِ ٦حب ،یحٌي ٔفا ،٧وبيساهَّلل٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َی ِحٌَي َوص َُو ا َِّ َٕ ٜفا َُ ٧و ُِ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َ٤اِ ٔ ْي َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟفٔی ٌَزِ َوة ٔ َخ ِيب َ َْ َ ٦ِ ٠أَک َ ََ ٦ِ ٠ٔ ٞص ٔذظ ٔ َّ
ُّوَََ ِ ٣ل َیأِتٔي َ َّن ا َِ ١َ ٜسا ٔج َس َٔا َٟ
اٜص َح َزة ٔ َي ِىىٔي اٜث َ

َک َخ ِيب َ َْ
ُز َصي ِ ْْ فٔی ٌَزِ َوة ٕ َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ

دمحمنبینثم،زریہنبرحب،ییحیاطقؿ،دیبعاہلل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنزغفہریبخ ںیم
رفامایہکسجےناسدرتخےساھکایینعینسہلوکاھکایوتفہدجسمںیمہنلےئرافیزریہےنزغفہاکذرکایکافرریبخاکذرکںیہنایک۔
رافی  :دمحمنبینثم،زریہنبرحب،ییحیاطقؿ،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

نسہلایپزافردبوبدارزیچایاسیسیجوکیئافرزیچاھکرکدجسمںیماجےنیکاممتعنےکایبؿںیمبجکتہکاسیکدبوبہن یلاجےئافرایدجسمےسلکناجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1244

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب١٤ ٦يْ٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،وبيساهَّلل ب٤ ٦اِي ،اب ٦و١ز

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َو َّ
اُِ ّٜٝن َٜطُ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
ُقبََّ٦
َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا َ ٦ِ ٠َ ٟأَک َ ََ ٦ِ ٠ٔ ٞص ٔذظ ٔا َِ ٜب ِٕ َٝةٔ ِ َََل َي ِ َ

َّ
ُّو٣
ََ ٠سا ٔج َسَ٤ا َحًي َی ِذصَ َِ رٔی ُح َضا َي ِىىٔي اٜث َ

اوبرکبنبایب ہبیش،انبریمن ،دمحمنبدبعاہللنبریمن،دیبع اہللنبانعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنرفامایہکسجےناسرتاکریوکاھکایوتفہامہریدجسمےکرقبییھبہنلےئبجکتہکاسیکدبوبہن یلاجےئینعینسہل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،دمحمنبدبعاہللنبریمن،دیبعاہللنبانعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
نسہلایپزافردبوبدارزیچایاسیسیجوکیئافرزیچاھکرکدجسمںیماجےنیکاممتعنےکایبؿںیمبجکتہکاسیکدبوبہن یلاجےئافرایدجسمےسلکناجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1245

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اَ١ىي ٞاب ٦وٝيہ ،وبساٜىزیز ،اب ٦ظہيِ َف٠اےت ہيں ٘ہ حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ ٞي ِىىٔي ابِ َُ ٦و ََّ ٝي َة َو َِ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َوص َُو ابِ ُُ ٦ظ َض ِيِٕ َٔا ََُ ٟئ ٔ َ ٞأَْ َ ٤س َو ِ ٦اٜثُّؤ ٣
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّ
َّ
َّ
ُقبَ َّ٥ا َو َِل ي َُعل ِّی ََ ٠ى َ٥ا
َِ َٕا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝأَک َ ََ ٦ِ ٠ٔ ٞص ٔذظ ٔاٜص َح َزة ِٔ َََل َي ِ َ
زریہنبرحب،اامسلیعانبہیلع،دبعازعلسی،انببیہص رفامےتںیہکرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےس نسہل ےکابرےںیم

وپاھچایگوتاوہنںےناہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکسج ےناسدرتخےساھکایوتفہہنامہرےرقبیلےئ
افرہنیہامہرےاسھتامنزڑپےھ۔
رافی  :زریہنبرحب،الیعمسانبہیلع،دبعازعلسی،انببیہصرفامےتںیہکرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
نسہلایپزافردبوبدارزیچایاسیسیجوکیئافرزیچاھکرکدجسمںیماجےنیکاممتعنےکایبؿںیمبجکتہکاسیکدبوبہن یلاجےئافرایدجسمےسلکناجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1246

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبس ب ٦ح١يس ،وبس ،اب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َٔا ََ ٟو ِب ْس أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َ ٟابِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز َّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ٦
اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝأَک َ ََ ٦ِ ٠ٔ ٞص ٔذظ ٔ َّ
اٜص َح َزة ٔ ِ َََل
ُقبَِ ٠َ َّ٦سحٔ َسَ٤ا َو َِل یُ ِؤذٔیَ َّ٥ا بٔزٔیحٔ اٜثُّؤ ٣
َي ِ َ
دمحم نب راعف ،دبع نبدیمح ،دبع ،انب راعف ،دبعارلزاؼ،رمعم ،زرہی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایہکسجےناسدرتخےساھکایوتفہہنامہریدجسمےکرقبیلےئافرہنیہنسہلیکدبوب ےس
ںیمہفیلکتدے۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،دبع،انبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

نسہلایپزافردبوبدارزیچایاسیسیجوکیئافرزیچاھکرکدجسمںیماجےنیکاممتعنےکایبؿںیمبجکتہکاسیکدبوبہن یلاجےئافرایدجسمےسلکناجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1247

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٘ ،ثيْ ب ٦ہصا ٣زَتوائی ،ابوزبيْ ،جابز ب ٦وبساهَّلل

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َ٘ثٔيُْ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦صٔصَ اَّ ٕ ٣
اٜس َِ َت َوائٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا ََ َ ٤ ٟهی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اث َِ ٍَ َٝبَت ِ َ٥ا ا َِ ٜحا َج ُة َِأَک َ ِ٥َ ٝا َٔ ٥ِ ٠ضا َِ َٕا َ ٦ِ ٠َ ٟأَک َ ََ ٦ِ ٠ٔ ٞص ٔذظ ٔ َّ
اٜص َح َزة ٔ
ِْک ٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ِ ٦أَک ِ ٔ ٞا َِ ٜب َع َٔ ٞوال ُ َّ
ُقبَِ ٠َ َّ٦سح ٔ َسَ٤ا َِإ ٔ َّ ٧ا ََِ ١َ ٜلئ ٔ ََ ٙة َتأ َ َّذی ٔ١َّ ٠ا یَ َتأَذَّی ُٔ ٥ِ ٠ط ِاْلُٔ ِ ٤س
ا ِ٥ِ ١ُ ٜت ٔ َٔ ٥ة ِ َََل َي ِ َ
اوبرکبنبایبہبیش،ریثکنباشہؾدوتسایئ،اوبزریب،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملسےنایپزافر
دنگان اھکےن ےس عنم رفامای ںیمہ اؿ ےک اھکےن یک رضفرت شیپ لیئ وت مہ ےن اھک ایل وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج اس
دبوب دار درتخ ںیم ےس اھکےل وت فہ امہری دجسم ےک رقبی ہن لےئ ویکہکن رفںوتں وک اؿ زیچفں ےس فیلکت وہیت ےہ پ  زیچفں
ےسااسنؿوکفیلکتوہیتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ریثکنباشہؾدوتسایئ،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
نسہلایپزافردبوبدارزیچایاسیسیجوکیئافرزیچاھکرکدجسمںیماجےنیکاممتعنےکایبؿںیمبجکتہکاسیکدبوبہن یلاجےئافرایدجسمےسلکناجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1248

راوی  :ابوـاہزِ ،حٝ٠ہ ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،وفاء ب ٦ابی رباح ،جابز ب ٦وبساهَّلل

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اب َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َو َفا ُِ بِ ُ ٦أَبٔی َربَا ٕح أَ َّ٧
ِح َُ َٝ ٠ة َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اٜفاصٔز ٔ َو َ ِ

ِح ََ َٝ ٠ة َو َز َو َ ٢أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٦ِ ٠َ ٟأَک َ َ ٞثُو ّ٠ا أَ ِو َب َع َّل
َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََ ٟوفٔی رٔ َوا َیةٔ َ ِ

ُ
ات ٔ ٦ِ ٠بُ ُٕو ََٕ ِ ٟو َج َس ََ ٜضا رٔی ّحا ِ ََسأ َ ََِ ٟأ ُ ِخب ٔ َْ
َّض ْ
ََِِ ٝي ِى َتز ٔ ِ٥َ ٜا أَ ِو َ ٔ ٜي ِى َتز ٔ ِِ ٠َ ٟسحٔ َسَ٤ا َو َِ ٜي ِٕ ُى ِس فٔی بَ ِيتٔطٔ َوإُٔ َّ ٤ط أت َٔی بٕٔ ٔ ِسرٕ ِ ٔيطٔ َخ ٔ َ
َک َظ أَکََِ ٝضا َٔا َ ٟک ُ َِِ ٞإٔنِّی أَُ٤اجٔی َِ ٦ِ ٠لَ تُ َ٥اجٔی
ب ٔ َ١ا ِ َٔيضا ٔ ٦ِ ٠ا ِٜبُ ُٕو َٕٔ َِ ٟا َِّْ َ ٟقبُوصَا إلٔ َی َب ِى ٔؾ أَ ِظ َحابٔطٔ َِ َ١َّ ٝا َرآ ُظ َ ٔ
اوباطرہ ،رحہلم ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اطعء نب ایب رابح ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنرفامایہکسجےنایپزاینسہلاھکایفہمہےسدحیلعہرےہایامہریدجسمےسدحیلعہرےہافراےساچےیہہکفہاےنپرھگںیمےھٹیب
ا ک رمہبت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم ا ک اہڈنی الیئ یئگ سج ںیم اسنل اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس
ںیمدبوبوسحمسیکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناساسنلےکابرےںیموپاھچہکاسںیمایکےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملس وک
اسابرےںیم ربدییئگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناےنپاحصہبںیمےنےسا کاحصیبےکاہںاےسےنجیھباکمکحرفامایوچہکن
لپ یلص اہللہیلع فل ہفملس ےناس اھکےن وک ان دنس رفامایاس  ےئلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےکاس احصیب ےن یھب اس اھکےن وک
ان دنس رفامای وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت اھکؤ ویکہکن ںیم رفںوتں ےس انماجت رکات وہں مت اؿ ےس انماجت ںیہن
رکےت۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اطعءنبایبرابح،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
نسہلایپزافردبوبدارزیچایاسیسیجوکیئافرزیچاھکرکدجسمںیماجےنیکاممتعنےکایبؿںیمبجکتہکاسیکدبوبہن یلاجےئافرایدجسمےسلکناجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1249

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢یحٌي بَ ٦ىيس ،اب ٦جزیخ ،وفا ،جابز ب ٦وبساهَّلل

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َو َفاِْ َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
ِْک َ
ُقبََّ٦
ُّوَ ٣وال ُ َّ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٦ِ ٠َ ٟأَک َ ََ ٦ِ ٠ٔ ٞص ٔذظ ٔا َِ ٜب ِٕ َٝةٔ اٜثُّو ٔ ٣و َٔا ََّ ٠َ ٟز ّة َ ٦ِ ٠أَک َ َ ٞا َِ ٜب َع ََ ٞواٜث َ
اث ِ َََل َي ِ َ
َِ ٠سحٔ َسَ٤ا َِإ ٔ َّ ٧ا ََِ ١َ ٜلئَٔ َٙة َت َتأ َ َّذی ٔ١َّ ٠ا َی َتأ َ َّذی ُٔ ٥ِ ٠ط بَُ٥و آ َز َ٣

دمحم نب احمت،ییحی نب دیعس ،انب رججی ،اطع ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای ہک سج ےن اس
نسہل ےکدرتخ ںیمےس اھکایافرا کرمہبتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای ہک سجےن ایپز ،نسہلافر دنگان اھکایوت فہامہری
دجسمےکرقبیہنلےئویکہکنرفےتشاؿزیچفںےسفیلکتوسحمسرکےتںیپ ےسااسنؿفیلکتوسحمسرکےتںی۔
رافی  :دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،انبرججی،اطع،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
نسہلایپزافردبوبدارزیچایاسیسیجوکیئافرزیچاھکرکدجسمںیماجےنیکاممتعنےکایبؿںیمبجکتہکاسیکدبوبہن یلاجےئافرایدجسمےسلکناجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1250

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي٠ ،٢ح١س ب ٦بْک٠ ،ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ

ي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بَ ِْکٕ َٔا َ ٟح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َٔ َاِل َجٔ١ي ّىا
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاصٔ َ
أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َ ٦ِ ٠أَک َ ََ ٦ِ ٠ٔ ٞص ٔذظ ٔ َّ
َک ا َِ ٜب َع َٞ
اٜص َح َزة ٔ یُزٔی ُس اٜث َ
ُّوَََ ِ ٣ل َي ٍِصَ َ٥ا فٔی َِ ٠سحٔ ٔسَ٤ا َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
ِْک َ
اث
َوال ُ َّ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب رکب ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رججیاس دنس ےکاسھت  ہ رفاتی یھب ایسرطح لقن یک یئگ ےہ نکیل
اسںیمایپزافردنگاناکذرکںیہنےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبرکب،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

نسہلایپزافردبوبدارزیچایاسیسیجوکیئافرزیچاھکرکدجسمںیماجےنیکاممتعنےکایبؿںیمبجکتہکاسیکدبوبہن یلاجےئافرایدجسمےسلکناجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1251

راوی  :و١زو ٤أس ،اَ١ىي ٞب ٦وٝيہ ،جزیزی ،ابی نَّضہ ،حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َّض َة َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس َٔا ََ ٢َِ ٜ ٟن ِى ُس أَ ُِِ ٧تٔ َح ِت َخ ِيبَُْ
 ٞابِ ُ ٦وُ ََّ ٝي َة َو ِ ٦ا ُِ ٜح َزیِز ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َن ِ َ
ٔیسا ث ُ َّ٢
اس ٔج َيا ًْ َِأَک َ ِ٥َ ٝا َٔ ٥ِ ٠ضا أَ ِ ّلَک َشس ّ
اب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ت ٔ َِ ٝ
ک ا َِ ٜب ِٕ َٝةٔ اٜثُّوَ ٔ ٣واُ ٥َّ ٜ
ِ ََو َٔ ِى َ٥ا أَ ِظ َح َ
ُر ِح َ٥ا إلٔ َی ا ِِ ١ٜسحٔسٔ ِ ََو َج َس َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاٜزِّیحَ َِ َٕا َ ٦ِ ٠َ ٟأَک َ ََ ٦ِ ٠ٔ ٞص ٔذظ ٔ َّ
اٜص َح َزة ٔ ا َِ ٜدبٔي َثةٔ َش ِيئّا ِ َََل
َ

اس إَّٔ٤طُ َِ ٜي َس بٔی
ِح َِ ٠ت ِ ََب َ ََ ٝذ َ
ِح َِ ٠ت ُ ِّ
اس ُ ِّ
َاک أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟأَ ُّی َضا اُ ٥َّ ٜ
ُقبَ َّ٥ا فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِ َٕا َ ٟاُ ٥َّ ٜ
َي ِ َ
َک ُظ رٔی َح َضا
َت ِ ٔ
َحی ُ٠َ ٢ا أَ َح َّ ٞاهَّللُ لٔی َو َل َٔ ٥َّ ٙضا َش َح َز ْة أَ ِ َ
رمعف اندق ،اامسلیع نب ہیلع ،رجریی ،ایب رضنہ ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ایھب کت مہ فاسپ ہن
ولےٹےھتہکربیخحتفوہایگاسدؿروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاحصہباسنسہل ےکدرتخرپرگڑپےافرولگاسدؿ
وھبےکےھتوتمہےنتہبزایدہنسہلاھکایلرھپمہدجسمیکرطػلےئوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےندبوبوسحمسیکوتلپ
یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن رفامایہک سج ےناس ثیبخ درتخ ےس ھچک اھکای وت فہ امہری دجسم ےک رقبی ہنلےئ ولگ ےنہکےگل ہک
نسہلرحاؾ وہایگوت ہابتیبن یلصاہللہیلعفل ہفملسکت یچنہپوتلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاےولوگ ںیم اسزیچوکرحاؾ
ںیہنرکاتےسجاہللاعتیلےنریمے ےئالحؽرکدایوہنکیل ہنسہلاکدرتخااسیےہہکاسیکدبوبےھجمان دنسےہ۔
رافی  :رمعفاندق،الیعمسنبہیلع،رجریی،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
نسہلایپزافردبوبدارزیچایاسیسیجوکیئافرزیچاھکرکدجسمںیماجےنیکاممتعنےکایبؿںیمبجکتہکاسیکدبوبہن یلاجےئافرایدجسمےسلکناجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1252

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اح١س ب ٦ويسي ،اب ٦وہِ ،و١زو ،بٙيْ ب ٦اشخ ،اب ٦خباب ،ابوَىيس خسری

ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦و َٔيسي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو َو ِ ٦بَُٙي ِْ ٔبِ ٔ ٦الِ َ َش ِّخ َو ِ ٦ابِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا صَ ُ
اس ُٔ ٥ِ ٠ض ِ٢
َخب ٕ
َّاب َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝزَّ َول َی َز َّرا َو ٔة َب َع ٕ ٞص َُو َوأَ ِظ َحاب ُ ُط َِ َ٥زَ َْ َ ٤ ٟ

وََ ٧ف ِح َ٥ا إَٜٔيطٔ ِ ََس َوا َّأ ٜذ َ ِ
ِ
َ
یَ ٦حًَّي َذصَ َِ رٔی ُح َضا
ِخ َ
ِخ ِاْل َ ٔ
آِخ َ ُ ِ
َِأکَُٝوا ُٔ ٥ِ ٠ط َوَ ٢َِ ٜیأک ُ ُِ َ ٞ
یَ ٢َِ ٜ ٦یأکُُٝوا ا َِ ٜب َع ََ ٞوأَ َّ َ

اہرفؿ نب دیعس ایلی ،ادمح نب یسیع ،انب فبہ ،رمعف ،ریکب نب اجش ،انب ابخب ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسا ک رمہبتاےنپاحصہبےکاسھتایپزےکتیھکرپےسسگرےاؿںیمےسھچکولوگںےنتیھکںیمےسایپزاھکایافر
ھچکولوگںےنںیہناھکایرھپمہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطػلےئگلپےناؿولوگںوکالبایلوہنجںےنایپزںیہناھکایافر
دفرسفںوکںیہنالبایبجکتہکاسیکدبوبہن یلیئگ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،ادمحنبیسیع،انبفبہ،رمعف،ریکبنباجش،انبابخب،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
نسہلایپزافردبوبدارزیچایاسیسیجوکیئافرزیچاھکرکدجسمںیماجےنیکاممتعنےکایبؿںیمبجکتہکاسیکدبوبہن یلاجےئافرایدجسمےسلکناجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1253

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،یحٌي بَ ٦ىيس ،ہصأ ،٣تازہَ ،ا ٢ٜب ٦ابی جىس٠ ،ىسا ٧ب ٦ابی ـٝحہ

ا ٧بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسث َ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣ح َّسثَ َ٥ا َٔ َتا َزةُ َو ََِ ٦ا ٢ٔ ٔ ٜبِ ٔ ٦أَبٔی ا َِ ٜح ِى ٔس َو ِِ ٠َ ٦ى َس َ
َّ
َّ
ََک أَبَا بَ ِْکٕ َٔا َ ٟإنِّٔی َرأَیِ ُت َ٘أ َ َّ٧
أَبٔی ـَ َِ ٝح َة أَ َُّ ٧و ََ ١ز بِ َ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
َک ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝوذ َ َ
اب َخ َف َِ َی ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ىةٔ ِ ََذ َ َ
ِ
ُقا ٕ
ْ َوإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َ ٢َِ ٜیُ ٔ ٜ ٦ِ ُٙي َؽ ِّي َي زٔی َ٥طُ
ت َوإنِّٔی ِلَ أ ُ َرا ُظ إ ٔ َِّل حُ ُؽ َور أَ َجلٔی َوإ ٔ َّ ٧أَٔ َِوا ّ٠ا َیأ ُ٠زُوَ٤ىٔي أَ ِ ٧أَ َِ َت ِدَ ٔ ٝ
ُقنٔی ث َ ََل َث َن َ َ
زٔیکّا َن َ َ

ی٦
ِ ِّ
اٜس َّت ٔة َّأ ٜذ َ
َو َِل خ ََٔل َِ َت ُط َو َِل َّأ ٜذی َب َى َث بٔطٔ َ٤ب ٔ َّي ُط َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝإ ٔ َِ ٧وحٔ َ ٞبٔی أَ ِْ ٠ز َِا ِٜد ٔ ََل َِ ُة ُش َوری بَي ِ َن صَ ُؤ َِل ٔ
ْضبِ ُت ُض ِ ٢ب ٔ َيسٔی
تُ ُوف ِّ َی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوص َُو َو ُِ ٥ض َِ ٢راؿٕ َوإنِّٔی َٔ ِس َوُ ١ِ ٔ ٝت أَ َّ ٧أَٔ َِوا ّ٠ا َی ِف َىَ ُ٥
و ٧فٔی َص َذا الِ َ ِ٠ز ٔأََ٤ا َ َ
اٜؽ ََّل ُ ٟث ُ َّ ٢إنِّٔی َِل أَ َز ًُ َب ِىسٔی َش ِيئّا أَ َص َّ ٢و ٔ ِ٥سٔی ٔ٦ِ ٠
ک َِأُو َٜئ ٔ َ
َص ٔذظ ٔ َول َی ِاْل ٔ َِ ََلَِ ٔ ٣إ ٔ ََِ ِ ٧ىُٝوا ذََ ٔ ٜ
َفةُ ُّ
ک أَ ِو َسا ُِ اهَّللٔ ا ِل ََ َ ٙ
ا ِٜک َ ََل َٔ ٜة َ٠ا َرا َج ِى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َش ِي ٕئ َ٠ا َرا َج ِى ُت ُط فٔی ا ِٜک َ ََل َٜةٔ َو َ٠ا أٌَََِ ٝن لٔی فٔی َش ِي ٕئ َ٠ا أٌَََِ ٝن لٔی

ِ َوإنِّٔی إ ٔ ِ ٧أَو ِٔض أَٔ ِٔؾ
آِخ َُ َورة ٔ اَ ٥ِّ ٜسا ٔ
ِ ٔيطٔ َحًَّي ـَ َى َ ٦بٔإ ٔ ِظ َب ٔىطٔ ف ٔی َظ ِسرٔی َِ َٕا ََ ٟیا وُ َ١زُ أَ َِل َتَ ِّٙ
ٔيک آ َی ُة اٜعَّ ِي ْٔ َّأًٜي فٔی ٔ ٔ
آ ٧ث ُ ََّٔ ٢ا ََّ ٟ
آَ ٧و ََِ ٦ِ ٠ل َي ِ ُ
ِ َٔيضا بٔ َٕ ٔؽ َّي ٕة َي ِٕ ٔضي ب ٔ َضا ََ ٦ِ ٠ي ِ ُ
ِ الِ َ َِ ٠عارٔ َوإنِّٔی إٔ١َ َّ ٤ا
اُ ٜٝض َّ ٢إنِّٔی أ ُ ِشض ٔ ُس َک َول َی أ ُ ََ ٠زا ٔ
ُق َ
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٜ
ُقأ ا ِِ ُ ٜ
َ
َ
اس زٔی َُ ٥ض َِ ٢و َُ ََّ ٥ة َ٤بٔيِّض ٔ َِ ٢ظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َي ِٕ ٔس ُ١وا ِ ٔيض ٔ َِِ ِ ٢ي َئ ُض ِ٢
َب َى ِث ُت ُض َِ ٢وَِ ٝيض ٔ َِ ٔ ٜ ٢ي ِى ٔسُٜوا َوَِ ٝيض ٔ َِ ٢وُ ٔ ٜي َى ِّ١ُ ٝوا اَ ٥َّ ٜ
وَ ٧ش َح َز َتي ِ ٔن َِل أَ َراص َُ١ا إ ٔ َِّل َخبٔي َث َتي ِ ٔن َص َذا ا َِ ٜب َع َٞ
اس َتأِکَُ ُٝ
َو َی ِز َِ ُىوا إلٔ َ َّی َ٠ا أَ ِشک َ ََ ٞو َِ ٝيض ٔ ِ ٦ِ ٠ٔ ٢أَ ِ٠زٔص ِٔ ٢ث ُ َّ ٢إٔ ٢ِ َُّٙ٤أَ ُّی َضا اُ ٥َّ ٜ
ِخ َد إلٔ َی ا َِ ٜبٕٔي ٔي
ُّوِ َٕ َٜ ٣س َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َو َج َس رٔی َح ُض َ١ا ٔ ٦ِ ٠اَّ ٜز ُج ٔ ٞفٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس أَ ََ ٠ز بٔطٔ َِأ ُ ِ ٔ
َواٜث َ

ِ ََ ٦ِ ١أَک َ َُ ٝض َ١ا َِ ُِ ٝيِ ٔ١ت ُض َ١ا ـ َ ِبدّا

دمحمنبینثم،ییحینبدیعس ،اشہؾ،اتقدہ ،اسملنبایبدعج،دعماؿنبایبہحلطےسرفاتی ےہہکرضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیل
ہنعےنہعمجےکدؿاےنپہبطخںیماہللےک یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسافررضحتاوبرکباکذرکرکےتوہےئرفامایہکںیمےنوخاب
ںیمداھکی ہک ا کرمغےن ےھجمنیتوھٹںیگنامرںیافر ںیماےسیہیایخؽرکاتوہںہکریمیومترقبیےہ ھچکولگےھجم ےتہک
ںیہکںیماانپہفیلخرقمررکدفںویکہکناہللاعتیلاےنپ دنیافرالختفافراسزیچوکےسجدےرکاےنپیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسوک
اجیھبےہاضعئ ںیہنرکے اگ ارگریمیومت دلجیہلاجےئوتالختفوشمرہےکدعب اؿھچرضحات ےکدرایمؿ رےہیگپ ےس
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساینپفافتکترایضرےہافرںیماجاتنوہںہکھچکولگاساعمہلمںیمپ وکوخدںیمےناےنپ
اہھتےسامراےہاالسؾرپنعطرکںیےگارگاوہنںےناسرطحایکوتفہاہللاعتیلےکدنمشافراکرفرمگاہںیافرںیماےنپدعبیسک
زیچ وکاانتامہ ںیہناتھجمسانتج امہریمےزند ک الک ہےہ افرںیم ےنروسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہفملس ےس یسک زیچ ےکابرے ںیم
اانت ںیہن وپاھچ انتج ہک الک ہ ےک ابرے ںیم وپاھچ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن یسک زیچ ںیم اینت یتخس ںیہن رفامیئ ینتج ہک اس
ہلئسمںیماہیںکتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناینپایلگنابمرکریمےےنیسںیمامریرھپرفامایاےرمعایکےھجتفہلتیاکیف
ُ تُفن ُک
تَشنَ
قاہلل ِب م ِیالکَل ََل) لپ یلصاہلل ہیلع فل ہفملس
ون ِ
ںیہنوجرگویمں ےکوممس ںیموسرةااسنل ےکلرخ ںیمانزؽوہیئ( ف ُیو َ َ
ےسمکحوپےتھچںیرفامدںیہکاہللںیہمتالک ہےکابرےںیممکحداتیےہ،افرارگںیمزدنہراہوتالک ہےکابرےںیمااسیہلصیفرکفں

اگسج ےکقلعتمرہلدیم سجےنرقلؿ ڑپاھوہ ایہنڑپاھوہاس ےکابرے ںیم ہلصیفرکےاگ رھپرضحترمع ریضاہللاعتٰیل ہنع
ےنرفامایہکاےاہللوتاؿولوگںرپوگاہرانہہک ںیہنںیمےنرہشفںیکوکحتمدیافرںیم ےناںیہنایس ےئاجیھبےہہکفہاؿ
رپااصنػرکںی افراؿولوگںوکدنییکابںیتاھکسںیئافراؿوکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکتنساھکسںیئافروجامؽتمینغاؿوک
 ےل اےس میسقت رکںی افر سج اعمہلم ںیم وکیئ لکشم شیپ لےئ وت ریمی رطػ روجع رکںی رھپ (رفامای) اے ولوگ! مت دف در ںوں وک
اھکےت وہ۔ ںیم اؿ وک ثیبخ اتھجمس وہں  ،ہ درتخ ایپز افر نسہل ےک ںی افر ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک بج
لپیلصاہللہیلعفملسدجسمںیماؿدر ںوںیکیسکلدیمےسدبوبوسحمسرکےتوتمکحرفامےتہکاےسعیقبیکرطػاکنؽدایاجےئ،
وتوجلدیماںیہناھکےئوتوخباںیہناکپرکاؿیکدبوبامردے۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،اشہؾ،اتقدہ،اسملنبایبدعج،دعماؿنبایبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
نسہلایپزافردبوبدارزیچایاسیسیجوکیئافرزیچاھکرکدجسمںیماجےنیکاممتعنےکایبؿںیمبجکتہکاسیکدبوبہن یلاجےئافرایدجسمےسلکناجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1254

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اَ١ىي ٞب ٦وٝيہَ ،ىيس ب ٦ابی ُعوبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢حَّضت ٔتازہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
ُعوبَ َة َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
 ٞابِ ُ ٦وُ ََّ ٝي َة َو ََِ ٦ىٔيسٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َ ُ

َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٔ ٢لَکص َُ١ا َو َِ ٦ش َبابَ َة بِ َّٔ ََ ٦وا ٕر َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َجٔ١ي ّىا َو َِ َٔ ٦تا َز َة فٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٝطُ

اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،دیعسنبایبرعفہب،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ ،رضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنعےساس
دنسےکاسھت ہرفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،الیعمسنبہیلع،دیعسنبایبرعفہب،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،رضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنع

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

دجسمںیمدشمگہزیچوکالتشرکےنیکاممتعنےکایبؿںیمافر ہہکالتشرکےنفاےل...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمںیمدشمگہزیچوکالتشرکےنیکاممتعنےکایبؿںیمافر ہہکالتشرکےنفاےلوکایکانہکاچےیہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1255

راوی  :ابوـاہز ،اح١س ب ٦و١زو ،اب ٦وہِ ،حيوة٠ ،ح١س ب ٦وبساٜزح ،٦١ابووبساهَّلل ٠ولی ،شساز ب ٦ہاز ،حَّضت ابوہزیزہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َّ
اٜفاصٔز ٔأَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٦ح ِي َو َة َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔی َو ِب ٔس اهَّللٔ َِ ٠ول َی َش َّساز ٔ

بِ ٔ ٦ا َِ ٜضاز ٔ أََّ٤طُ َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ١ََ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝي َر ُج َّل یَ ُِ ٥ص ُس َؼ َّاّ ٜة فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔسٔ
ک َِإ ٔ َّ ٧ا َِ ١َ ٜسا ٔج َس  ٢َِ ٜتُب ِ َن َ ٔ ٜض َذا
ََِِ ٝي ُٕ َِِ ٞل َر َّز َصا اهَّللُ َوَِ ٝي َ
اوباطرہ ،ادمح نب رمعف ،انب فبہ ،ویحة ،دمحم نب دبعارلنمح ،اوبدبع اہلل ومیل ،دشاد نب اہد ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےت ںی ہک روسؽ ا ہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن رفامای وج لدیم دجسم ںیم یسکلدیم وک اینپ دشمگہ زیچ وک دنلب لفاز ےک اسھت التش
رکےتوہےئےنسوتاےسانہکاچےیہہکاہللرکےریتی ہزیچہن ےلویکہکن ہدجسمںیاس ےئںیہنانبیئںیئگ۔
رافی  :اوباطرہ،ادمح نبرمعف،انب فبہ،ویحة ،دمحم نبدبعارلنمح،اوبدبعاہللومیل،دشاد نباہد،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمںیمدشمگہزیچوکالتشرکےنیکاممتعنےکایبؿںیمافر ہہکالتشرکےنفاےلوکایکانہکاچےیہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1256

راوی  :زہيْ بِ ٦حبُ٠ ،قی ،حيوة ،ابواَوز ،ابووبساهَّلل ٠ولی شساز

ُق ُِ َح َّسث َ َ٥ا َح ِي َوةُ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا الِ َ َِ َوز ٔ َي ُٕو َُ ٟح َّسثَىٔي أَبُو َو ِبسٔ اهَّللٔ َِ ٠ول َی َش َّساز ٕأَُ َّ ٤ط
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا ا ِٔ ِ ١ُ ٜ
َح َّسثَٔ٥يطٔ ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
زریہ نب رحب ،رقمی ،ویحۃ ،اوباوسد ،اوبدبع اہلل ومیل دشاد اس دنس ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک
ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطحانسےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رقمی،ویحۃ،اوباوسد،اوبدبعاہللومیلدشاد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمںیمدشمگہزیچوکالتشرکےنیکاممتعنےکایبؿںیمافر ہہکالتشرکےنفاےلوکایکانہکاچےیہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1257

راوی  :ححاد ب ٦شاُع ،وبساٜززاٗ ،ثوری ،و١ٕٝہ ب٠ ٦زثسََٝ ،مي ٧ب ٦بزیسہ ،حَّضت ََٝمي ٧ب ٦بزیسہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

اُع َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
َح َّسثَىٔي َححَّا ُد بِ َُّ ٦
اٜث ِور ُّٔی َو َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة بِ ِٔ ٠َ ٦زثَ ٕس َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧بِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ َّ٧
اٜص ٔ ٔ
َر ُج َّل َنصَ َس فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِ َٕا ََ ٦ِ ٠َ ٟز َوا إلٔ َی ا َِ ٜح َ ٞٔ ١الِ َ ِح َ١ز ٔ َِ َٕا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل َو َج ِس َت إٔ١َ َّ ٤ا بَُ ٔ ٥ي ِت

ا َِ ١َ ٜسا ٔج ُس ١َ ٔ ٜا بَُ ٔ ٥ي ِت َٜطُ
اجحج نب اشرع ،دبعارلزاؼ ،وثری ،ہمقلع نب رمدث ،امیلسؿ نب ربدیہ ،رضحت امیلسؿ نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس
رفاتیرکےتںیہکل کلدیمےندجسمںیملفازاگلیئافراسےناہکہکریمارسخافٹنوکؿےلایگےہوتیبنیلصاہللہیلعفل ہ

فملسےنرفامایےھجتفہہن ےلویکہکندجسمںیایہناکومںےک ےئوہیتںیپ ےک ےئانبیئیئگںی۔
رافی  :اجحجنباشرع،دبعارلزاؼ،وثری،ہمقلعنبرمدث،امیلسؿنبربدیہ،رضحتامیلسؿنبربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمںیمدشمگہزیچوکالتشرکےنیکاممتعنےکایبؿںیمافر ہہکالتشرکےنفاےلوکایکانہکاچےیہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1258

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،ابی َ٥ا ،٧و١ٕٝہ ب٠ ٦زثسََٝ ،مي ٧ب ٦بزیسہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِ ٦أَبٔی َٔ َ٥ا َٕ ٧و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة بِ ِٔ ٠َ ٦زثَ ٕس َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧بِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ١َّ َٜ ٢َ ٝا َظلَّی َٔ َاَ ٣ر ُج َْٕ َِ ٞا ََ ٦ِ ٠َ ٟز َوا إلٔ َی ا َِ ٜح َ ٞٔ ١الِ َ ِح َ١ز ٔ َِ َٕا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل َو َج ِس َت
إٔ١َ َّ ٤ا بَُ ٔ ٥ي ِت ا َِ ١َ ٜسا ٔج ُس ١َ ٔ ٜا بَُ ٔ ٥ي ِت َٜطُ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایبانسؿ،ہمقلعنبرمدث،امیلسؿنبربدیہریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتیرکےتںیہکبجیبن
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنامنزڑپھیلوتا کلدیمےنڑھکےوہرکاہکہکریمارسخافٹنوکؿےلایگوتیبنیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنرفامایفہےھجتہن ےلویکہکندجسمںیاؿاکومںےک ےئںیپ ےک ےئانبیئیئگںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایبانسؿ،ہمقلعنبرمدث،امیلسؿنبربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمںیمدشمگہزیچوکالتشرکےنیکاممتعنےکایبؿںیمافر ہہکالتشرکےنفاےلوکایکانہکاچےیہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1259

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،جزیز٠ ،ح١س ب ٦شيبہ ،و١ٕٝہ ب٠ ٦زثس ،اب ٦بزیسہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦ش ِي َب َة َو َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة بِ ِٔ ٠َ ٦زث َ ٕس َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََ ٟجا َِ
َ
َک بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔض ٔ َ١ا
ُعاب ٔ ٌّی َب ِى َس َ٠ا َظلَّی أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ََل َة ا ِِ َّ ٜحز َِٔأ َ ِز َخ ََ ٞرأِ ََطُ ٔ ٦ِ ٠بَ ٔ
اب ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ِ ََذ َ َ
أ َِ
َٔا َِ ٠ُ ٟس ٢ٔٝص َُو َش ِي َب ُة بِ َُ ٦ن َىا ََ ٠ة أَبُو َن َىا ََ ٠ة َر َوی َو ُِ ٥ط ِٔ ٠س َى ْز َوصُصَ ِي َْ ٢و َجز ٔ ْیز َوٌَيُِْص ُِ ٦ِ ٠ٔ ٢ا ِلُٙؤِيِّي َن
ہبیتقنبدیعس،رجری،دمحمنبہبیش،ہمقلعنبرمدث،انبربدیہاےنپابپےسرفاتیرکےتںیہکا کداہییتروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےکرجفیکامنزڑپےنھےکدعبدجسمےکدرفازہےسادنرداہ وہلےگدحثیایسرطحےہسجرطحسگریکچ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،دمحمنبہبیش،ہمقلعنبرمدث،انبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1260

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہاب ،ابی َ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہزیزہ

َ
اب َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َٟ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ َّ ٧أَ َح َس ُ٘ ِ ٢إٔذَا َٔ َا ٣ي َُعل ِّی َجائَطُ َّ
اٜص ِي َفا ََُ َِٝ ٧ب َس َوَِ ٝيطٔ َحًَّي ِلَ َی ِسر َٔی َ٘ َِ ٢ظلَّی َِإٔذَا َو َج َس
ک أَ َح ُس ُ٘ َِِ َِٝ ٢ي ِس ُح ِس ََ ِح َس َتي ِ ٔن َوص َُو َجاْ ٔ ٜس
ذََ ٔ ٜ

ییحی نبییحی ،امکل،انباہشب،ایب ہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ ےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایہک
بجمتںیمےسوکیئامنزڑپےنھےک ےئڑھکاوہاتےہوتاطیشؿاسےکاپسلرکاےسہبتشمرکداتیےہاہیںکتہکاےسایدںیہن
راتہہکاسےنامنزیکینتکراعکتڑپ یںیسپبجمتںیمےسوکیئاسوکاپےئوتفہےنھٹیبیکاحتلںیمدفدجسےرکے۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،ایبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1261

راوی  :و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ۂ ،تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يث بَ ٦ىس

ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧وص َُو ابِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ٦
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ُر ِٕ ٠ح َو َِّ ٦
اِ ٜٝيثٔ بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ
رمعفاندق،زریہنب رحب ،ایفسؿنبہنییع،ہبیتقنبدیعس ،دمحمنبرحم،ثیل نبدعساسدنسےکاسھت  ہرفاتییھب ایسرطحلقن
یکیئگےہ۔
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،ہبیتقنبدیعس،دمحمنبرحم،ثیلنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1262

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ىاذ ب ٦ہصا ،٣یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ٦ٔ ١
َّ
َّ
ْض ْاك َحًَّي َِل َي ِس ََ ١ي
أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َح َّسثَ ُض ِ ٢أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔذَا ُ ٤وز ٔ َی بٔالِ َذَا ٔ ٧أَ ِزبَ َز اٜص ِي َفا ُُ َٜ ٧ط ُ َ

َِک َ٘ َذا
ْط بَي ِ َن ا ِِ ١َ ٜز ٔ
الِ َذ َ
َاَِ ٧إٔذَا ُٔ ٔض َي الِ َذَا ُ ٧أَٔ َِب ََِ ٞإٔذَا ثُو َِّب ب ٔ َضا أَ ِزبَ َز َِإٔذَا ُٔ ٔض َي اَّ ٜت ِثو ٔ ُ
یِ أَٔ َِب ََ ٞی ِد ُ ُ
ِ َو َن ِّ ٔسطٔ َي ُٕو ُ ٟاذ ُ ِ
 ٞإ ٔ َِ ٧ی ِسرٔی َ٘ َِ ٢ظلَّی َِإٔذَا َ ٢َِ ٜی ِسرٔ أَ َح ُس ُ٘ َِ ٢ِ َ٘ ٢ظلَّی ََِِ ٝي ِس ُح ِس ََ ِح َس َتي ِ ٔن َوص َُو
َک َحًَّي َیمَ َّ ٞاَّ ٜز ُج ُ
َک َ٘ َذا ١َ ٔ ٜا َ ٢َِ ٜیَ ٦ِ ُٙی ِذ ُ ُ
اذِ ُ ِ
َجاْ ٔ ٜس
دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہایبؿرکےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
رفامایہک بجاذاؿدیاجیت ےہوتاطیشؿ تشپ ریھپرک وگزامرےتوہےئاھباتگےہ اتہکفہاذاؿ ہننس ےل بجاذاؿ وپریوہاجیت
ےہ وترھپفاسپلاجاتےہ رھپریبکتوہیت ےہوترھپ تشپ ریھپ رکاھبگاجاتےہ بج ریبکت وپریوہ اجیت ےہ وترھپفاسپلاجات ےہافر
امنزیوکفوسہسڈااتلےہ افراسیکوھبیل وہیئ ابوتں وکایدرکاات ےہہکالفںابتایدرکف الفںابت ایدرکفاہیںکت ہک امنزی وک اید
ںیہنراتہہکاسےنامنزںیمینتکراعکتڑپ یںیبجمتںیمےسیسکوکایدہنرےہہکینتکراعکتڑپ یںیوتےنھٹیبیکاحتلںیم
دفدجسےرکے۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1263

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،و١زو ،وبس ربہ بَ ٦ىيس ،وبساٜزح ٦١اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَىٔي َ ِ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو َو َِ ٦و ِب ٔس َربِّطٔ بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو َِ ٦و ِبسٔ اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١الِ ِ َ
َّ
أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ ََّّ ٧
َک ِ َ ٤ح َو ُظ َو َزا َز ِ ََض َّ٥ا ُظ َو َ٥َّ ٠ا ُظ
اٜص ِي َف َ
ا ٧إٔذَا ثُو َِّب بٔاٜعَّ ََلة ٔ َولی َو َُ ٜط ُ َ
ْض ْاك ِ ََذ َ َ
َّ
َک
ََک ُظ َٔ ٦ِ ٠حا َجاتٔطٔ َ٠ا  ٢َِ ٜیَ ٦ِ ُٙیَ ِذ ُ ُ
َوذ َ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،رمعف،دبعرہبنبدیعس،دبعارلنمح ارعج،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایبجامنزےک ےئیکببیردڑپ یاجیتےہوتاطیشؿ تشپریھپوکوگزامراتوہااھبگاجاتےہدحثی
ذموکرہدحثییکرطحےہنکیلاسںیم ہزادئےہہکرھپفہلرکاےساینپرضفرںیتایددالاتےہوجاےسایدہنںیھت۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،رمعف،دبعرہبنبدیعس،دبعارلنمحارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1264

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہاب ،وبساٜزح ٦١اُعد ،وبساهَّلل ب ٦بحي٥ہ

َ
َ
ُع ٔد َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ ابِ ٔ ٦ب ُ َح ِي ََ ٥ة َٔا َٟ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١الِ ِ َ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َظلَّی َ٥َ ٜا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َٔ ٦ِ ٠ب ِى ٔؾ اٜعَّ ََ ٝوا ٔ
اس ََ ٠ىطُ َِ َ١َّ ٝا
ت ث ُ ََّ َٔ ٢اَ ٢َِ َِٝ ٣ی ِحِ ٔ ٝس َِ َٕ َا ٣اُ ٥َّ ٜ

َٔ َضي َظ ََل َتطُ َوَ٤مَ ِزَ٤ا َت ِسَ ٔ ٝيُ ١ط َ٘ب َّ َْ ِ ََس َح َس ََ ِح َس َتي ِ ٔن َوص َُو َجاْ ٔ ٜس َٔ ِب َ ٞاَّ ٜت ِسٔ ٔ ٝي ٢ث ُ َّ٢َ َّٝ ََ ٢

ییحی نب ییحی ،امکل ،انباہشب ،دبعارلنمح ارعج ،دبعاہلل نب ہنیحب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن ںیمہ
امنزڑپاھیئسجںیمدفرںیتعکڑپاھرکریغبدعقہےئکڑھکےوہےئگولگیھبلپےکاسھتڑھکےوہےئےئگبجلپیلصاہلل
ہیلعفل ہ فملس ےن امنز وپریرکیل افر مہ السؾ ریھپ ےن ےک ااظتنر ںیم ےھت ہک لپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےناَ َ
کُاہک رھپ ےھٹیب
ّللُّ َأ ْ ی َ د
وہےئدفدجسےےئکرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنالسؾریھپا۔

رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،دبعارلنمحارعج،دبعاہللنبہنیحب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1265

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،اب ٦ر٠حٜ ،يث ،اب ٦شہاب ،اُعد ،وبساهَّلل ب ٦بحي٥ہ اَسی

َّ
َ
َ
ُع ٔد َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أ ِخب َ ََْ٤ا اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َضا ٕب َو ِ ٦الِ ِ َ

وس
ابِ ٔ ٦ب ُ َح ِي ََ ٥ة الِ َ َِس ِّٔی َحٔ ٔ ٝ
يْ بَىٔي َو ِبسٔ ا َِّ ١ُ ٜف ِٔ ٔ ٝأَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َٔ ٢َ ٝا ٣فٔی َظ ََلة ٔ ُّ
اٜم ِضز ٔ َو َوَِ ٝيطٔ ُجْ ُٝ
ا٠َ ٧ا ٔ َ ٤س َي
اس ََ ٠ى ُط َ٠ک َ َ
َِ َ١َّ ٝا أَ َت ََّ ٢ظ ََل َت ُط ََ َح َس ََ ِح َس َتي ِ ٔن یُ َٙب ُِّْ فٔی کُِ ََ ِّٞح َسة ٕ َوص َُو َجاْ ٔ ٜس َٔ ِب َ ٞأَ ِ ٧ي َُس َِّ ٢َ ٝو ََ َح َسص َُ١ا اُ ٥َّ ٜ
س
ٔ ٦ِ ٠ا ُِ ٜحُٝو ٔ

ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبرحم،ثیل،انباہشب،ارعج،دبعاہللنبہنیحبادسیےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
رہظیکامن زںیمدعقہےئکریغب ڑھکےوہےئگبجلپیلص اہللہیلعفل ہفملسےنامنزوپریرکیلوتلپیلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےن
لرخی دعقہ ںیم السؾ ےس ےلہپ دف دجسے ےئک رہ دجسہ ںیم ریبکت یہک افر ولوگں ےن یھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت
دجسےےئک ہدجسےاسدعقہےکدبےلںیمےھتوجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوھبؽےئگےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبرحم،ثیل،انباہشب،ارعج،دبعاہللنبہنیحبادسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1266

راوی  :ابوربيي زہزانی ،ح١از اب ٦زیس ،یحٌي بَ ٦ىيس ،وبساٜزح ،٦١اُعد ،وبساهَّلل ب٠ ٦اٜک اب ٦بحي٥ہ اززی

َ
َ
ُع ٔد َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک ابِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا أبُو اَّ ٜزب ٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َِ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١الِ ِ َ
ب ُ َح ِي ََ ٥ة الِ َ ِزز ٔ ِّی أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َٔ ٢َ ٝا ٣فٔی َّ
اٜص ِّ ٔي َّأ ٜذی یُزٔی ُس أَ ِ ٧یَ ِحَ ٔ ٝس فٔی َظ ََلتٔطٔ ِ َََ ١ضي فٔی َظ ََلتٔطٔ

آِخ اٜعَّ ََلة ٔ ََ َح َس َٔ ِب َ ٞأَ ِ ٧ي َُس ِّ ٢َ ٝث ُ َّ٢َ َّٝ ََ ٢
ا ٧فٔی ٔ ٔ
َِ َ١َّ ٝا ک َ َ

اوبرعیبزرہاین،امحدانبزدی،ییحینبدیعس،دبعارلنمح،ارعج،دبعاہللنبامکلانبہنیحب ازدیےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل یلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اینپ امنز یک پ  دف رتعک ےک دعب ےنھٹیب اک اراد اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئگ اس ےک دعب لپ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ڑپےتھ رےہ اہیں کت ہک لرخ ںیم السؾ ریھپےن ےس ےلہپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف دجسے
ےئک۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،امحدانبزدی،ییحینبدیعس،دبعارلنمح،ارعج،دبعاہللنبامکلانبہنیحبازدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1267

٠وسي ب ٦زاُزََٝ ،مي ٧ب ٦بَل ،ٟزیس ب ٦اَ ،٢ٝوفاء ب ٦يسار ،ابوَىيس خسری
راوی ٠ :ح١س ب ٦اح١س ب ٦ابی خٰ ،ْٝ

ِ بِ ٔ٦
وسي بِ َُ ٦زا ُو َز َح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟو َِ ٦زیِ ٔس بِ ٔ ٦أَ ََِ ٢ََ ٝو َِ ٦و َفا ٔ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَ ِح ََ ١س بِ ٔ ٦أَبٔی َخَ َْٕ ٝح َّسثَ َ٥ا َُ ٠
َي َسارٕ َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ُِ ٜد ِسر ِّٔی َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َش َّ
ک أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢فٔی َظ ََلتٔطٔ َِ ٢َِ ٝیَ ِسرٔ َ٘ َِ ٢ظلَّی
ثَ ََلثّا أَ ِ ٣أَ ِربَ ّىا ََِِ ٝي ِْط ِح َّ
اٜص َّ
اَ ٧ظلَّی َخ ِّ ١سا
اَت َِي َٕ َ ٦ث ُ ََّ ٢ي ِس ُح ُس ََ ِح َس َتي ِ ٔن َٔ ِب َ ٞأَ ِ ٧ي َُس َِِّ ٢َ ٝإ ٔ ِ ٧ک َ َ
ک َو َِ ٜيب ِ ٔن َول َی َ٠ا ِ
َ

اَ ٧ظلَّی إ ٔ ِت١ا ّ٠ا ٔلَ ِربَ ٕي کَاَ َ ٤تا َتزٌِٔ َّمي َّ ٔ ٜ
ٝص ِي َفا ٔ٧
َشّ َِى َُ َٜ ٦ط َظ ََل َت ُط َوإ ٔ ِ ٧ک َ َ
َ
دمحمنبادمحنبایبفلخ،ومٰیسنبداؤد،امیلسؿنب البؽ ،زدینباملس،اطعءنباسیر،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکبجمتںیمےسیسکوکاینپامنزںیمکشوہاجےئافرولعمؾہنوہہکینتکراعکتڑپ یںینیتای
اچروتکشوکوھچڑرکافرینتجراعکتاکنیقیوہاسےک قبقمامنزڑپےھرھپالسؾریھپےنےسےلہپدفدجسےرکےافرارگاس
ےن اپچن راعکت ڑپھ یل وہں وت اؿ دف دجسفں ےک اسھت اس یک ھچ راعکت وہ اجںیئ یگ افر ارگ وپری اچر راعکت ڑپ ی وہں وت  ہ دف
دجسےاطیشؿےک ےئذتلاکب بنباجںیئےگ۔
رافی  :دمحمنبادمحنبایبفلخ،ومٰیسنبداؤد،امیلسؿنبالبؽ،زدینباملس،اطعءنباسیر،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1268

راوی  :اح١س ب ٦وبساٜزح ٦١ب ٦وہِ ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،زاُز بٔ ٦يس ،زیس ب ٦اَ٢ٝ

َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦وصِِٕ َح َّسثَىٔي َو ِِّم َو ِب ُس اهَّللٔ َح َّسثَىٔي َزا ُوزُ بِ ُِ َٔ ٦ي ٕس َو َِ ٦زیِسٔ بِ ٔ ٦أَ َِ ٢ََ ٝب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ

َوفٔی َِ ٠ى َ٥ا ُظ َٔا ََ ٟي ِس ُح ُس ََ ِح َس َتي ِ ٔن َٔ ِب ََّ ٞ
اٜس ََل١َ َ٘ ٔ ٣ا َٔا ََََ ِ َُٝ ٟمي ُ ٧بِ ُ ٦ب ٔ ََل ٕٟ

ادمح نب دبعارلنمح نب فبہ ،دبعاہلل نب فبہ،داؤد نب سیق ،زدی نب املساس دنس ےکاسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقنیک یئگ
ےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعارلنمحنبفبہ،دبعاہللنبفبہ،داؤدنبسیق،زدینباملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1269

راوی  :وث١ا ،٧ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز٥٠ ،عور ،حَّضت و١ٕٝہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک ابِ َ٥ا أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢جٔ١ي ّىا َو َِ ٦جزٔیز ٕ َٔا َُ ٟو ِث َ١ا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُو ِث َ١ا َُ ٧وأَبُو بَ ِ ٔ
إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َظلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔبِ َزاصٔي َُ ٢زا َز أَ ِو َن َٕ َغ َِ َ١َّ ٝا ََ َّٔٔ ٢َ ٝي َٞ

اَ َت ِٕ َب َ ٞا ِِ ٔ ٕٜب ََ ٝة
َُ ٜط یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َح َس َث فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َش ِي ْئ َٔا ََ ٟو َ٠ا ذ َ
َاک َٔاُٜوا َظ َِّ ٝي َت َ٘ َذا َو َ٘ َذا َٔا ََ َِ ٟثى َي رٔ ِج َِ ٝيطٔ َو ِ
ِ
َّش أََ ِ ٤سي
ِ ََس َح َس ََ ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ َّ ٢َ َّٝ ََ ٢ث ُ َّ ٢أَٔ َِب ََ ٞو َِ ٝي َ٥ا ب ٔ َو ِجضٔطٔ َِ َٕا َ ٟإُٔ َّ ٤ط َِ ٜو َح َس َث فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َش ِي ْئ أََ ِ ٤بأتُ ٢ِ ُٙبٔطٔ َو َل ٦ِٔ ٙإٔ١َ َّ ٤ا أََ٤ا َب َ ْ
َ٘١ا َت َِ ٥س ِو ََِ ٧إٔذَا َن ٔس ُ ِّ
َکونٔی َوإٔذَا َش َّ
ک أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢فٔی َظ ََلتٔطٔ َِ َِ ٝي َت َ َّ
اب َِ ِٝيُتٔ ََّ ٢وَِ ٝيطٔ ث ُ ََّ ٔ ٜ ٢ي ِس ُح ِس ََ ِح َس َتي ِ ٔن
َح اٜعَّ َو َ
َ
يت ِ ََذ ُ
امثعؿ،اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،رضحتہمقلعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکرضحتدبعاہللےنرفامای
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنامنزڑپاھیئرافیاربامیہےتہکںیہک ھچکزایدہایکایمکبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
السؾریھپاوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےسرعضایکایگایکامنزںیموکیئاینمکحانزؽوہاےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
فہایک؟ولوگںےن رعض ایکہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسرطح امنز ڑپاھیئ رضحتدبعاہللےتہکںیہکلپیلصاہلل ہیلع
فل ہفملسےناےنپاپؤںےٹلپافرہلبقرخوہرکدفدجسےےئکرھپالسؾریھپارھپاانپرہچہابمرکامہریرطػوتمہجرکےکرفامایارگ
امنزےکابرےںیموکیئاینمکحانزؽوہاتوتںیمںیہمتاتبداتینکیلںیماہمتریرطحاک ااسنؿوہںںیموھبؽیھباتکسوہںسجرطح
مت وھبؽ اجےت وہ ذہلا بج وھبؽ اجای رکفں وت ےھجم اید دالای رکف افر بج مت ںیم یسک وک اینپ امنز ںیم کش وہ وتوخب وغررکے رھپ وج
درتسوہاسےک قبقمامنزوپریرکےرھپدفدجسےرکےکالسؾریھپدے۔
رافی  :امثعؿ،اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،رضحتہمقلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1270

راوی  :ابوَکیِ ،اب ٦بَّش٠ ،ح١س ب ٦حات ،٢و٘يي٠ ،سىز ب٥٠ ٦عور

َّش َٔا َ ٟح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي ٔ َلَکص َُ١ا َو ِِ ٠ٔ ٦س َىز ٕ َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر ب ٔ َض َذا
َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو ُ َ
اب َوفٔی رٔ َوایَ ٔة َو٘ ٔ ٕ
يي َِ َِ ٝي َت َ َّ
اب
ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوفٔی رٔ َوایَ ٔة ابِ ٔ ٦بٔ ِ ٕ
ک ٜٝٔعَّ َو ٔ
ِحی ذََ ٔ ٜ
َح اٜعَّ َو َ
َّش َِ َِ ٝي ُِ ٥مزِ أَ ِ َ

اوبرکبی ،انب رشب ،دمحم نب احمت ،فعیک ،رعسم نب وصنمر اس دنس ےک اسھت ھچک ھچک اافلظ یک دبتیلی ےک اسھت ایس رطح لقن یک یئگ
ےہ۔
رافی  :اوبرکبی،انبرشب،دمحمنباحمت،فعیک،رعسمنبوصنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1271

راوی  :وبساهَّلل ب ٦وبساٜزح ٦١زارمی ،یحٌي ب ٦حسا ،٧وہيِ ب ٦خاٜس٥٠ ،عور

َح َّسثَ َ٥اظ َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِبسٔ اٜزَّ ِح ََّ ٦ٔ ١
اٜسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا یَ ِحٌَي بِ َُ ٦ح َّسا ََ ٧ح َّسثَ َ٥ا ُوصَ ِي ُِ بِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َح َّسثَ َ٥ا َُ ٥ِ ٠ع ْور ب ٔ َض َذا
اب
ک ٜٝٔعَّ َو ٔ
ِحی ذََ ٔ ٜ
ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔو َٔا َُ ٥ِ ٠َ ٟع ْور َِ َِ ٝي ُِ ٥م ِز أَ ِ َ

دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،ییحینباسحؿ،فبیہنباخدل،وصنمراسدنسےکاسھت ہدحثیایسرطحرفاتییکیئگےہ۔

رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،ییحینباسحؿ،فبیہنباخدل،وصنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1272

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبيساهَّلل بَ ٦ىيس ا٠ویَّ ،يا٥٠ ٧عور

َح َّسثَ َ٥اظ إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا ُوب َ ِي ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ ُ َ٠و ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا ََ ِٝ َِ ٟي َت َ َّ
َح
اب
اٜعَّ َو َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دیبع اہلل نب دیعس اومی ،ایفسؿ وصنمر اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی ایس رطح رفاتی یک یئگ ےہ رصػ اافلظ یک
دبتیلیےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دیبعاہللنبدیعساومی،ایفسؿوصنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1273

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ٥٠ ،عور

َح َّسثَ َ٥اظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا ََ ِٝ َِ ٟي َت َ َّ َ
ْق َب
َح أ ِ َ

اب
ک إلٔ َی اٜعَّ َو ٔ
ذََ ٔ ٜ
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج ،ہبعش،وصنمراسدنس ےکاسھت  ہدحثیایسرطحرفاتی یکیئگ ےہرافیےن اہکہک وجحیحص ےہاس ںیم
وغررکےیہیدریگتسےکزایدہرقبیےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1274

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌيِ ،ؽي ٞب ٦وياؿ٥٠ ،عور

 ٞبِ ُ ٦و َٔياؿٕ َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا ََ ِٝ َِ ٟي َت َ َّ
اب
َح َّسثَ َ٥اظ َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ُِ َؽ ِي ُ
َح َّأ ٜذی َی َزی أَُ َّ ٤ط اٜعَّ َو ُ
ییحینبییحی،لیضفنبتداض،وصنمراسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،لیضفنبتداض،وصنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1275

راوی  :اب ٦ابی و١ز ،وبساٜىزیز ب ٦وبساٜع١س٥٠ ،عور

ِ َو َٔا ََ ِٝ َِ ٟي َت َ َّ
اب
َح َّسثَ َ٥اظ ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ َُ ٦و ِبسٔ اٜعَّ َ١سٔ َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ بٔإ ٔ َِ َ٥از ٔ َص ُؤ َِل ٔ
َح اٜعَّ َو َ
انبایبرمع،دبعازعلسینبدبعادمصل،وصنمراسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :انبایبرمع،دبعازعلسینبدبعادمصل،وصنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1276

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ و٥بْی ،ابی شىبہ ،ح ،٢ٙبزاہي ،٢و١ٕٝہ ،وبساهَّلل

َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي
ٔیس فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َٔا ََ ٟو َ٠ا ذَا َک َٔاُٜوا َظ َِّ ٝي َت َخ ِّ ١سا ِ ََس َح َس
اٜم ِض َز َخ ِّ ١سا َِ َ١َّ ٝا ََ َّٔٔ ٢َ ٝي َُ َٜ ٞط أَز َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی ُّ
ََ ِح َس َتي ِ ٔن
دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی ،ایب ہبعش ،مکح ،ربامیہ ،ہمقلع ،دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رہظ یک امنز اپچن
راعکت ڑپاھ دںی بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن السؾ ریھپا وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رعض ایک ایگ ہک ایک امنز ںیم
زایدیتوہیئگےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایفہےسیکرعضایکایگہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناپچنراعکتڑپھدںی
سپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےندفدجسےےئک۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذربنعی،ایبہبعش،مکح،ربامیہ،ہمقلع،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1277

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،اب ٦ازریس ،حس ٦ب ٦وبيساهَّلل ،ابزاہي ،٢و١ٕٝہ

ٔیس َو ِ ٦ا َِ ٜح َس ٔ ٦بِ ُٔ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة أَُ َّ ٤ط َظلَّی بٔض ٔ َِ ٢خ ِّ ١سا
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
انبریمن،انبادرسی،نسحنبدیبعاہلل،اربامیہ،ہمقلعاسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :انبریمن،انبادرسی،نسحنبدیبعاہلل،اربامیہ،ہمقلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1278

راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،جزیز ،حس ٦ب ٦وبيساهَّلل ،ابزاہي ٢بَ ٦ویس

َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َّ
اُِ ّٜٝن َٜطُ َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦ا َِ ٜح َس ٔ ٦بِ ٔ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ َٔ َُ ٦ویِ ٕس َٔا ََ ٟظلَّی ب ٔ َ٥ا

اٜم ِض َز َخ ِّ ١سا َِ َ١َّ ٝا ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟا ِِ َٕ ٜو ُ ٣یَا أَبَا ٔش ِب ِٕ َٔ ٞس َظ َِّ ٝي َت َخ ِّ ١سا َٔا ََّ َ ٟلَک َ٠ا ِ ََى ُِ ٝت َٔاُٜوا بَل َی َٔا ََ ٟو ُ٘ ُِ ٥ت فٔی
َو ُِ ١َ َٕ ٝة ُّ
َاک َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َن َى َِٔ ٢ا ََِ ٟا ِن َّ َت َٞ
َ٤اح َٔيةٔ ا ِِ َٕ ٜوَ ٔ ٣وأََ٤ا ٌ ََُل ُِْ ُٕٝ َِ ٣ت بَل َی َٔ ِس َظ َِّ ٝي َت َخ ِّ ١سا َٔا َ ٟلٔی َوأََ ِ ٤ت أَي ِّؽا َیا أَ ِو َو ُر َت ُٕو ُ ٟذ َ

ِ ََس َح َس ََ ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ َّ ٢َ َّٝ ََ ٢ث ُ ََّٔ ٢ا ََٔ ٟا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َظلَّی ب ٔ َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝخ ِّ ١سا َِ َ١َّ ٝا ا ِن َّ َت ََ ٞت َو ِش َو َط
ک َٔ ِس َظ َِّ ٝي َت َخ ِّ ١سا َِا ِن َّ َت َ ٞث ُ َّ٢
ا ِِ َٕ ٜو ُ ٣بَ ِي َُ ٥ض َِٕ َِ ٢ا َ٠َ ٟا َشأَِٔ ٢ِ ُُٙ٤اُٜوا َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َص ِ ٞز َ
ٔیس فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َٔا َِ ٟلَ َٔاُٜوا َِإَٔ َّ ٤

َّش ِٔ ٠ث ٢ِ ُُٙٝأََ ِ ٤سي َ٘ َ١ا َت َِ ٥س ِو ََ ٧و َزا َز ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ فٔی َحسٔیثٔطٔ َِإٔذَا ٔ َ ٤س َي أَ َح ُس ُ٘ ِ٢
ََ َح َس ََ ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ َّ ٢َ َّٝ ََ ٢ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا أََ٤ا َب َ ْ
ََِِ ٝي ِس ُح ِس ََ ِح َس َتي ِ ٔن
امثعؿ نب ایب ہبیش ، ،رجری ،نسح نب دیبع اہلل ،اربامیہ نب وسدی ےتہک ںی ہک رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رہظ یک امنز یک اپچن
ث
کع
ب
ن
ی
راعکتڑپاھدںیبجاوہنںےنالسؾریھپاوتولوگںےناہکہکاےاوببلپےناپچنر نڑپاھدںیاوہنںےنرفامایرہسگ
ںیہنںیمےناسرطحںیہنایکولوگںےناہکلپےناپچنرںیتعکڑپاھیئںیرافیاربامیہےتہکںیہکںیما کوکےنںیماھتافر
ںیماسفتق اھتیھب مک نس ںیم ےن یھب اہکہکلپ ےن اپچنراعکتڑپاھیئ ںیفہےنہکےگلاےاکےن وتیھبایس رطحاتہکےہ ںیم
ےناہکاہں ،ہنسرک فہولےٹ افررھپدفدجسےےئک افررھپالسؾریھپاافر رھپاہکہکرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع رفامےتںی
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن اپچنرںیتعکڑپاھںیئبجامنزےسافرغوہےئوتولوگںےنلسپںیما کدفرسےےس
وپانھچ یرفع رکدای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وپاھچ ایک ابت ےہ ولوگں ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک امنز ںیم زایدیت
وہیئگےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایرہسگںیہنولوگںےناہکہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناپچنرںیتعکڑپاھدیںی
لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن ہلبقیک رطػ رخ ایک رھپ دف دجسے ےئک رھپ السؾ ریھپا افر رفامای ںیم اہمتری رطح ااسنؿ وہںںیم
وھبؽ اجات وہں سج رطح مت وھبؽ اجےت وہ انب ریمن یک دحثی ںم  ہ زادئ ےہ ہک بج مت ںیم ےس وکیئ وھبؽ اجےئ وت دف دجسے
رکے۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،نسحنبدیبعاہلل،اربامیہنبوسدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1279

راوی  :وو ٧بََ ٦ل٘ ٣وفی ،ابوبْک ٤ہصلی ،وبساٜزح ،٦١اَوز ،وبساهَّلل

َح َّسثَ َ٥ا َو ِو ُ ٧بِ ََُّ ََ ٦ل ٕ ٣ا ِلُٙوف ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو بَ ِْکٕ اِ ٥َّ ٜضصَ ل ٔ ُّی َو َِ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦الِ َ َِ َوز ٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َٔا ََ ٟظلَّی ب ٔ َ٥ا

ٔیس فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َٔا ََ ٟو َ٠ا َذا َک َٔاُٜوا َظ َِّ ٝي َت َخ ِّ ١سا َٔا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝخ ِّ ١سا َِ ُٕ ِ٥َ ٝا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَز َ

وَ ٧وأََ ِ ٤سي َ٘ َ١ا َت َِ ٥س ِو َ ٧ث ُ ََّ ََ ٢ح َس ََ ِح َست َ ِی َّ
اٜس ِضو ٔ
َک َ
أََ٤ا َب َ ْ
َِک َ٘ َ١ا َت ِذ ُ ُ
َّش ِٔ ٠ث ٢ِ ُُٙٝأَذ ُ ُ

تہ ث
ش
ل
وعؿ نب السؾ وکیف ،اوبرکب ی ،دبعارلنمح ،اوسد ،دبعاہلل رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ امنز یک اپچن
رںیتعکڑپاھدںی مہےن رعضایکاےاہللےکروسؽایکامنزںیمزایدیتوہیئگ؟ےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن رفامایفہےسیک؟
مہ ےن رعض ایک ہکلپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن اپچن راعکتڑپاھ دی ںیلپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم اہمتری
رطح اک ااسنؿ وہں ںیم یھب ایس رطح اید رکات وہں سج رطح مت اید رکےت وہ افر ںیم یھب وھبؽ اجات وہں سج رطح ہک مت وھبؽ
اجےتوہرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنوھبےنلےکدفدجسےےیک۔
تہ ث
ش
ل
رافی  :وعؿنبالسؾوکیف،اوبرکب ی،دبعارلنمح،اوسد،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1280

راوی ٥٠ :حاب ب ٦حارث ت١يِم ،اب٠ ٦سہز ،او١ض ،ابزاہي ،٢و١ٕٝہ،

َّ
يِم أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََ ٟظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا َٔ ٥ِ ٠ح ُ
اب بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث اٜتُّ ٔ ٔ١

ٔیس فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َش ِي ْئ َِ َٕا َٟ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝزَا َز أَ ِو َن َٕ َغ َٔا َ ٟإٔبِ َزاصٔي َُ ٢وا َِ ٜو ِص ُ٠ٔ ٢ىِّي َِٕٔي ََ ٞیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَز َ
َّش ِٔ ٠ث ٢ِ ُُٙٝأََ ِ ٤سي َ٘ َ١ا َت َِ ٥س ِو ََِ ٧إٔذَا ٔ َ ٤س َي أَ َح ُس ُ٘ َِِ َِٝ ٢ي ِس ُح ِس ََ ِح َس َتي ِ ٔن َوص َُو َجاْ ٔ ٜس ث ُ ََّ ٢ت َح َّو ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
إٔ١َ َّ ٤ا أََ٤ا َب َ ْ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝس َح َس ََ ِح َس َتي ِ ٔن

اجنمبنباحرثیمیمت،انبرہسم،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن ںیمہ
ھچک زایدیت ای ھچک یمک ےک اسھت امنز ڑپاھیئ رافی اربامیہ ےتہک ںی ہک  ہ فمہ ریمی رطػ ےس ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس

رعض ایک ایگ ،اہک اے اہلل ےک روسؽ ایک امنز ںیم زایدیت وہیئگ ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم یھب اہمتری رطح اک
ااسنؿ وہں ںیم وھبؽ اجات وہں سج رطح مت وھبؽ اجےت وہ بج مت ںیم ےس وکیئ لدیم وھبؽ اجےئ وت ھٹیب رک دف دجسے رکے رھپ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسہلبقرخوہےئرھپدفدجسےےئک۔
رافی  :اجنمبنباحرثیمیمت،انبرہسم،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1281

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،اب١٤ ٦يْ ،حّغ٠ ،ىاویہ ،او١ض ،ابزاہي ،٢و١ٕٝہ ،وبساهَّلل

َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا َحّ ِْغ َوأَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَب ُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
اٜس ِضو ٔ َب ِى َس َّ
الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ََ ٢َ ٝح َس ََ ِح َست َ ِی َّ
اٜس ََلٔ ٣

َوا ِٜک َ ََلٔ ٣

اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،انبریمن،صفح،اعمف ہ،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہللرفامےتںیہکیبنیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنالسؾافرابترکےنےکدعبوھبےنلےکدفدجسےےئک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،انبریمن،صفح،اعمف ہ،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1282

راوی ٔ :اَ ٢ب ٦زَکیا ،حسين ب ٦ولی ،جىفی ،زائسہ بََٝ ٦مي ،٧ابزاہي ،٢و١ٕٝہ ،وبساهَّلل

َکیَّا َِ َح َّسثَ َ٥ا حُ َسي ِ ُن بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا ُِ ٜح ِىف ُّٔی َو َِ ٦زائ َٔس َة َو َََِ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَىٔي ا َِٕ ٜا َٔ ُ ٢بِ َُ ٦ز َ ٔ
َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي َ٥ا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝإ ٔ َّ٠ا َزا َز أَ ِو َن َٕ َغ َٔا َ ٟإٔبِ َزاص ٔي َُ ٢وایِ ُ ٢اهَّللٔ َ٠ا َجا َِ ذَا َک إ ٔ َِّل َٔ ٔ ٔ ٦ِ ٠بلٔی

 ٞأَ ِو َن َٕ َغ
َٔا َ٥َ ِٝ ُٕ َِ ٟا َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َح َس َث فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َش ِي ْئ َِ َٕا ََِ ٟل َٔا َ٥َ ِٝ ُٕ َِ ٟا َُ ٜط َّأ ٜذی َظ ََ ٥ي َِ َٕا َ ٟإ ٔذَا َزا َز اَّ ٜز ُج ُ
ََِِ ٝي ِس ُح ِس ََ ِح َس َتي ِ ٔن َٔا َ ٟث ُ ََّ ََ ٢ح َس ََ ِح َس َتي ِ ٔن
اقمس نب زرکای ،نیسح نب یلع ،یفعج ،زادئہ نب امیلسؿ ،اربامیہ ،ہمقلع ،دبعاہلل رفامےت ںی ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےکاسھتامنزڑپ یلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنامنزںیمھچکزایدیتیکاییمکیکاربامیہےتہکںیہکاہللیکمسق ہہبشےھجموہا
رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہک مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ایک امنز ںیم وکیئ این مکح انزؽ وہا ےہ؟لپ
یلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایںیہن ،رھپمہ ےنرعض ایکہکلپیلصاہللہیلعفل ہ فملس ےناسرطح ایکےہ،لپ ےنرفامایہک
بجیسکلدیمےسامنزںیمھچکزایدیتوہاییمکوہوتاےساچےیہہکفہدفدجسےرکےرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےندفدجسے
ےئک۔
رافی  :اقمسنبزرکای،نیسحنبیلع،یفعج،زادئہنبامیلسؿ،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1283

راوی  :و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،اب ٦ويي٥ہ ،و١زوَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،ایوب٠ ،ح١س بَ ٦يْی ،٦حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل

تىا ٰلی و٥ہ

وب َٔا َٟ
ِح ٕب َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َح َّسثَ َ٥ا أَ ُّی ُ
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
یَ ٦ي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َظلَّی ب ٔ َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ ِح َسی َظ ََلت َ ِی ا َِ ٜى ٔش ِّي
ََِ ٔ١ى ُت َُ ٠ح ََّ ١س بِ ََٔ ٦يْ ٔ َ

َاَت َ ََ ٥س إَِٔ ٜي َضا َُ ٍِ ٠ؽ ّبا َوفٔی ا ِِ َٕ ٜو ٔ ٣أَبُو بَ ِْکٕ َووُ ََ ١ز
إ ٔ َّ٠ا ُّ
َّص ِ ََس َّ ٢َ ٝفٔی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ث ُ َّ ٢أَتَی ٔج ِذ ّوا فٔی ٔ ٔ ِب َٔ ٝة ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ِ ِ
اٜم ِض َز َوإ ٔ َّ٠ا ا َِ ٜى ِ َ
يت
َُّص ِت اٜعَّ ََلةُ أَ َِ ٣ن ٔس َ
َس َوا ُ ٧ا٥َّ ٜا ٔ
ِ ََضابَا أَ ِ ٧یَ َتک َ َّ١َ ٝا َو َ َ
ِخ َد َ َ
َُّص ِت اٜعَّ ََلةُ َِ َٕ َا ٣ذُو ا َِ ٜي َسیِ َٕٔ َِ ٦ا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَٔ ٔ َ
سٔ ٔ َ

َِ َ٥مَ َز أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَٔ١ي ّ٥ا َو ٔش َّ ١اِل َِ َٕا َ٠َ ٟا َي ُٕو ُ ٟذُو ا َِ ٜي َسیِ َٔٔ ٦اُٜوا َظ َس َٗ ُ ٢َِ ٜت َع ِّٞإ ٔ َِّل َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ِ ََعلَّی

ُ
ُ
َّ ُ
ا ٧بِ ٔ ٦حُ َعي ِ ٕن أَُ َّ ٤ط َٔا َٟ
َف َِ َي ث ُ ََّ٘ ٢ب َّ َْ َو ََ َح َس ث ُ ََّ٘ ٢ب َّ َْ َو َر َِ َي َٔا ََ ٟوأ ُ ِخب ٔ ِْ ُت َو ِ ٦و َِٔ ١ز َ
َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َو ََ ٢َ ٝث ََّ٘ ٢ب َّ َْ ث ََّ ََ ٢ح َس ث ََّ٘ ٢ب َّ َْ َ َ
َو ََ َّ٢َ ٝ
رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،انب ہنییع ،رمعف ،ایفسؿ نب ہنییع ،اویب ،دمحم نب ریسنی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ رہظ یک ای رصع یک امنز ڑپاھیئ افر دف روتعکں ےک دعب السؾ ریھپ دای رھپ ا ک ڑکلی یک
رطػ لےئ وج دجسم ںیم ہلبق رخ  یگ وہیئ یھت اس رپ  کی اگل رک ہصغ یک احتل ںیم ڑھکے وہےئگ امجتع ںیم رضحت اوبرکب افر
رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت  ہ دفونں رضحات اس ابت ےس ڈرے ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ابت رکںی افر
دلجیاجےنفاےلولگ ہےتہکوہےئلکنےئگہکامنزمکرکدییئگوتذفادیلنیڑھکےوہرکرعضرکےنےگلاےاہللےکروسؽ
ایکامنزمکرکدییئگےہایلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسوھبؽ ےئگںییبنیلصاہللہیلعفل ہفملسداںیئافرابںیئرطػدھکیرکرفامےن
ےگلہکذفادیلنیایکاتہکےہاحصہبےنرعضایکہک ہچساتہکےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرصػدفراعکتیہڑپاھیئںیرھپ
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےندفراعکتافرڑپاھںیئافرالسؾریھپارھپریبکتیہکرھپدجسہایکرھپریبکتیہکافررسااھٹایرھپریبکتیہک
افردجس ہ ایکرھپ ریبکتیہکافر رسااھٹایرافیدمحم نبریسنی ےتہکںیہکرمعاؿ نبنیصح ےکابرےںیم  ربدییئگےہ ہکاوہنں ےن
اہکافرالسؾریھپا۔
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،انبہنییع،رمعف،ایفسؿنبہنییع،اویب،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1284

راوی  :ابوربيي زہزانی ،ح١از ،ایوب٠ ،ح١س ،ابوہزیزہ

وب َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََ ٟظلَّی ب ٔ َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َح َّسثَ َ٥ا أَ ُّی ُ

ا٧
َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ ِح َسی َظ ََلت َ ِی ا َِ ٜى ٔش ِّي ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ َُّ َِي َ

اوبرعیب زرہاین ،امحد ،اویب ،دمحم ،اوبرہریہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ رہظ ای رصع یک امنز ڑپاھیئ ابیق
دحثیایفسؿیکدحثییکرطحےہ
رافی  :اوبرعیبزرہاین،امحد،اویب،دمحم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1285

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اِ ٠َ ٧ول َی ابِ ٔ ٦أَبٔی أَ ِح ََ ١س أَُ َّ ٤ط َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س َو َِ ٦زا ُو َز بِ ٔ ٦ا ُِ ٜح َعي ِ ٔن َو ِ ٦أَبٔی َُّ َِي َ
َّص ِ ََس َّ ٢َ ٝفٔی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َِ َٕ َا ٣ذُو ا َِ ٜي َسیِ َٕٔ َِ ٦ا َٟ
أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َظل َّی َ٥َ ٜا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ََل َة ا َِ ٜى ِ ٔ
اَ ٧ب ِى ُؾ
َُّص ِت اٜعَّ ََلةُ یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َِ ٣ن ٔس َ
يت َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک ُ َُّ ٞذَ ٔ ٜ
ک  ٢َِ ٜیََٕ َِ ٦ِ ُٙا َِ َٔ ٟس ک َ َ
أَٔ ٔ َ
س َِ َٕا َ ٟأَ َظ َس َٗ ذُو ا َِ ٜي َسیِ َٕٔ َِ ٦اُٜوا َن َى ِ ٢یَا َر َُو َٟ
ذََ ٔ ٜ
ک یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َِأَٔ َِب ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی ا٥َّ ٜا ٔ

اهَّللٔ َِأ َ َت ََّ ٢ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝا بَق ٔ َی ٔ ٦ِ ٠اٜعَّ ََلة ٔث ُ ََّ ََ ٢ح َس ََ ِح َس َتي ِ ٔن َوص َُو َجاْ ٔ ٜس َب ِى َس اَّ ٜت ِسٔ ٔ ٝي٢
ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنںیمہرصعیک
امنزڑپاھیئوتلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےندفروتعکں ےکدعبالسؾریھپا وت ذفادیلنیڑھکےوہرک ےنہکےگل اےاہللےکروسؽ
ایکامنزمکرکدییئگایلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوھبؽےئگ؟روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاسںیمےسوکیئابتیھب
ںیہناسےنرعضایکہکھچکوت وہاےہرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسولوگںیکرطػوتمہجوہےئافررفامایایکذفادیلنیچس
اتہک ےہ احصہب ےن رعض ایک اہں اے اہلل ےک روسؽ! رھپ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن ابیقامنز وپری رفامیئ رھپلرخی دعقہ
ںیمالسؾریھپےنےکدعبدفدجسےےئک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1286

راوی  :ححاد ب ٦شاُع ،ہارو ٧ب ٦اَ١ىي ،ٞخزار ،ولی اب٠ ٦بارک ،یحٌي ،ابوَ١ٝہ ،ابوہزیزہ

َح َّسثَىٔي َححَّا ُد بِ َُّ ٦
ارو ُ ٧بِ ُ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞا َِ ٜدزَّا ُز َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ٌّی َوص َُو ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َح َّسثَ َ٥ا أَبُو
اُع َح َّسثَ َ٥ا َص ُ
اٜص ٔ ٔ
اٜم ِضز ٔث ُ ََِّ ٢َ َّٝ ََ ٢أ َ َتا ُظ َر ُج ْ٦ِ ٠ٔ ٞ
َََ ١ََ ٝة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َٔ ٦ِ ٠ظ ََلة ٔ ُّ

اٗ ا َِ ٜحس َ
يت َو ََ َ
ٔیث
َُّص ِت اٜعَّ ََلةُ أَ َِ ٣ن ٔس َ
بَىٔي ََُِ ٝي َٕٕ َِ ٢ا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَٔ ٔ َ

اجحج نب اشرع ،اہرفؿ نب اامسلیع ،زخار ،یلع انب ابمرک ،ییحی ،اوبہملس ،اوبرہریہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
شبل
ےنںیمہرہظیکامنزیکدفراعکتڑپاھںیئرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنالسؾریھپدایینب مےکا کلدیمےنلرکرعض
ایکاےاہلل ےکروسؽیلص اہللہیلعفل ہفملس ایکامنزںیم یمکوہیئگےہ ایلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسوھبؽ ےئگںی ابیقدحثیایس

رطحےہسجرطحسگریکچ۔
رافی  :اجحجنباشرع،اہرفؿنبالیعمس،زخار،یلعانبابمرک،ییحی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1287

راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،وبيساهَّلل ب٠ ٦وسي ،شيبا ،٧یحٌي ،ابی َ١ٝہ ،ابوہزیزہ

اَ ٧و َِ ٦ی ِحٌَي َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َ ٟبَ ِي َ٥ا أََ٤ا
وسي َو َِ ٦ش ِي َب َ
َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر أَ ِخب َ ََْ٤ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦
اٜم ِضز ٔ ََ ََّ ٢َ ٝر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝاٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن َِ َٕ َاَ ٣ر ُج ْٞ
أ ُ َظل ِّی ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ََل َة ُّ
ٔ ٦ِ ٠بَىٔي ََُِ ٝي َٕ ٢وا ِٔ َت َّغ ا َِ ٜحس َ
ٔیث
ااحسؼ نب وصنمر ،دیبع اہلل نب ومیس ،ابیشؿ ،ییحی ،ایب ہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےکاسھترہظیکامنزڑپ یروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےندفرںیتعکڑپھرکالسؾریھپدایوتیبنمیلساکا کلدیمڑھکاوہاابیق
دحثیایسرطحےہسجرطحسگریکچ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿ،ییحی،ایبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1288

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اب ٦وٝيہ ،زہيْ ،اَ١ىي ٞب ٦ابزاہي ،٢خاٜس ،ابی َٔلبہ ،ابی ٠ہ ،ِٝو١زا ٧ب٦
حعين

 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦خإ ٔ ٜس َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََّ ٝي َة َٔا َُ ٟزصَي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّ َّ
َّ
َّص ِ ََس َّ ٢َ ٝفٔی ثَ ََل ٔث
أَبٔی ٔ ٔ ََلبَ َة َو ِ ٦أَبٔی ا َِ ١ُ ٜض ََّ ِٔ ٝو ِ ٦و َِٔ ١ز َ
ا ٧بِ ُٔ ٦ح َعي ِ ٕن أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝظلی ا َِ ٜى ِ َ

َر َ٘ َىا ٕ
ْخبَ ُ
يى ُط
اٗ َوک َ َ
َک َُ ٜط َظَ ٔ ٥
ا ٧فٔی َی َسیِطٔ ـ ُ ْ
ت ث ُ ََّ ٢ز َخ َ٥ِ ٠َ ٞز ٔ َُ ٜط َِ َٕ َا ٣إَِٔ ٜيطٔ َر ُج ْ ٞيُ َٕا ُُ َٜ ٟط ا ِِ ٔ ٜ
وَٕ َِ ٟا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ِ ََذ َ َ
س َِ َٕا َ ٟأَ َظ َس َٗ َص َذا َٔاُٜوا َن َى ََِ ِ ٢علَّی َر ِ٘ َى ّة ث ُ َّ ٢َ َّٝ ََ ٢ث ُ ََّ ََ ٢ح َس ََ ِح َس َتي ِ ٔن
ِخ َد ٌ َِؽ َب َ
اَ ٧ی ُح ُّز رٔ َزائَطُ َحًَّي اَ ِ ٤ت َهی إلٔ َی ا٥َّ ٜا ٔ
َو َ َ
ث ُ َّ٢َ َّٝ ََ ٢
اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبہیلع،زریہ،اامسلیعنباربامیہ،اخدل،ایبالقہب،ایببلہم،رمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فل ہفملسےنرصعیکامنزڑپاھیئوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےننیتراعکتےکدعبالسؾریھپدایرھپ
اےنپرھگرشتفیےلاجےنےگلوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطػا کلدیمڑھکاوہاےسجرخابؼاہکاجاتےہافراسےکاہھت
یھبےبملےھتاسےناہکاےاہللےکروس ؽ!رھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنوجایکفہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاسےناید
دال دای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہصغ ںیم اینپ اچدر ےتچنھک وہےئ ےلکن افر ولوگں کت چنہپ ےئگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
رفامایایک ہچساتہکےہولوگںےناہکہکاہںرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا ک رتعکڑپاھیئرھپالسؾریھپارھپدفدجسےےئک
رھپالسؾریھپا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبہیلع،زریہ،الیعمسنباربامیہ،اخدل،ایبالقہب،ایببلہم،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیموھبےنلافراسےک ےئدجسہوہسرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1289

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبساٜوہاب ثٕفی ،خاٜس حذاءَٔ ،لبہ ،ابی ٠ہ ،ِٝو١زا ٧ب ٦حعين

اب َّ
اٜث َٕف ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َوص َُو ا َِ ٜح َّذا ُِ َو ِ ٦أَبٔی ٔ ٔ ََلبَ َة َو ِ ٦أَبٔی ا َِ ١ُ ٜض ََّ ِٔ ٝو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس ا َِ ٜو َّص ٔ
ا ٧بِ ٔ ٦ا ُِ ٜح َعي ِ ٔن َٔا ََ ٢َ َّٝ ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ثَ ََل ٔث َر َ٘ َىا ٕ
َّص ث ُ ََّ َٔ ٢اََ ِ ٣س َخ َ ٞا ُِ ٜح ِح َز َة
ت ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜى ِ ٔ
و َِٔ ١ز َ
اَ ٧ت َز َک ث ُ َّ ٢َ َّٝ ََ ٢ث ُ َّ٢
َْخ َد َُ ٍِ ٠ؽ ّبا ِ ََعلَّی اٜز َِّ٘ َى َة َّأًٜي ک َ َ
َُّص ِت اٜعَّ ََلةُ َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ِ َ َ
َِ َٕ َاَ ٣ر ُج َْ ٞب ٔس ُيق ا َِ ٜي َسیِ َٕٔ َِ ٦ا َ ٟأَٔ ٔ َ
ََ َح َس ََ ِح َست َ ِی َّ
اٜس ِضو ٔث ُ َّ٢َ َّٝ ََ ٢

ااحسؼنباربامیہ،دبعاولاہبیفقث،اخدلذحاء،القہب،ایببلہم،رمعاؿنبنیصحرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنرصعیکنیترںیتعکڑپاھ رکالسؾریھپدایرھپلپ یلصاہللہیلع فل ہفملس ڑھکےوہےئافراےنپرجحہابمرکںیم رشتفی ےل
ےئگاےنتںیما کےبملاہوھتںفاےللدیمےنڑھکےوہرکرعضایکہکاےاہللےکروسؽایکامنزمکرکدییئگےہلپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسہصغںیمےلکنافروجرتعکوھچٹیئگیھتفہڑپاھیئرھپالسؾریھپادفدجسےےئکرھپالسؾریھپا۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعاولاہبیفقث،اخدلذحاء،القہب،ایببلہم،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہالتفتےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسہالتفتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1290

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وبيساهَّلل بَ ٦ىيس٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،یحٌي ٔفا ،٧زہيْ ،یحٌي بَ ٦ىيس ،وبيساهَّلل٤ ،اِي ،حَّضت
اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َو ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦ی ِحٌَي ا َِّ َٕ ٜفا َٔٔ ٧ا َُ ٟزصَي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ٦
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّ
َّ
اَ ٧ي ِ ُ
ُقأ ُ َُ َور ّة ِ َٔيضا
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٜ
آََ ِ ٧ي ِ َ
ََىٔي ٕس َو ِ ٦وُب َ ِيسٔ اهَّللٔ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َ٤اِ ٔ ْي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝک َ َ َ
ََ ِح َس ْة ِ ََي ِس ُح ُس َو َن ِس ُح ُس ََ ٠ى ُط َحًَّي َ٠ا یَحٔ ُس َب ِى ُؽ َ٥ا َِ ٠و ٔؼ ّىا ١َ ٔ ٜکَا َٔ ٧ج ِب َضتٔطٔ

زریہنبرحب،دیبعاہللنبدیعس،دمحمنبینثم،ییحیاطقؿ،زریہ،ییحینبدیعس،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ فملسبجرقلؿڑپےتھےھترھپاسںیمدجسہفایلوسرةڑپےتھوتدجسہرکےتافرمہیھب
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتدجسہرکےتاہیںکتہکمہںیمےسضعبوکاینپاشیپینرےنھکےک ےئہگجںیہنھت ییھت۔
رافی  :زریہنبرحب،دیبعاہللنبدیعس،دمحمنبینثم،ییحیاطقؿ،زریہ،ییحینبدیعس،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسہالتفتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1291

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب ٦بَّش ،وبيساهَّلل ب ٦و١ز٤ ،اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ َِّشٕ َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦وُ ََ ١ز َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا َُ ٟربَّ َ١ا َْقأَ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َّ
َّ
آََ ِ ٧ي ُُّ ١ز ب ٔ َّ
اٜس ِح َسة ٔ ِ ََي ِس ُح ُس ب ٔ َ٥ا َحًَّي ا ِز َز َح ِ٥َ ١ا و ٔ َِ ٥س ُظ َحًَّي َ٠ا یَحٔ ُس أَ َح ُسَ٤ا َ٠کَاّ٤ا
ُق َ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝا ِِ ُ ٜ

َ ٔ ٜي ِس ُح َس ِ ٔيطٔ فٔی ٌَي ِْ ٔ َظ ََلة ٕ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب،دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہللیلص اہلل ہیلع
فل ہفملسبجرقلؿڑپےتھافردجسہفایللتیےسسگرےتوتلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسدجسہرکےتافرمہیھبلپیلصاہللہیلع
فل ہفملس ےکاسھت دجسہ رکےت اہیںکتہک وجہؾیک فہج ےس مہ ںیم ےس یسک وک دجسہ رکےنیک ہگج ںیہن ھت ی یھت  ہ دجسہ امنز ےک

العفہںیموہاتاھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسہالتفتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1292

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ابواَحٖ ،حَّضت وبساهَّلل

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت
َّ
َّ َ
َ
اَ ٠َ ٧ى ُط ٌَي ِ َْ أَ َّ٧
ْقأَ َواِ ٥َّ ٜح ََٔ ِ ٢س َح َس ِ َٔيضا َو ََ َح َس َ ٦ِ ٠ک َ َ
الِ َِ َو َز یُ َح ِّس ُث َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأُ َّ ٤ط َ َ
اَفا
َش ِيدّا أَ َخ َذ َ٘ ًّّا َٔ ٦ِ ٠ح ّصي أَ ِو تُ َز ٕ
َفِ ََى ُط إلٔ َی َج ِب َضتٔطٔ َو َٔا ََ ٟیِّٔٙيىٔي َص َذا َٔا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َِ َٕ ٜس َرأَیِ ُت ُط بَ ِى ُس ُٔتٔ َ ٞک َ ٔ ّ
اب َ َ
دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼ،رضحتدبعاہللےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنوسرةامجنل
ڑپ یرھپاسںیمدجسہایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتےنتجولگےھتبسےن دجسہایکوساےئا کوبڑےھ ےکاس ےن
یٹم یک ا ک یھٹم رھب رک اینپ اشیپین ےس اگلیئ افر اہک ہک ےھجم یہی اکیف ےہ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن
اےسداھکیہکفہاسےکدعباحتل رفیہںیمامراایگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوباقحس،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

دجسہالتفتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1293

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،اب ٦ححز ،یحٌي ب ٦یحٌي ،اَ١ىي ٞاب ٦جىَف ،یزیس ب ٦حعيّہ،
ابٔ ٦سيق ،وفاء ب ٦يسار

و٧
ِخ َ
َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َویَ ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوابِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َٔا َ ٟیَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخبَََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ ُ
ِ بِ َٔ ٦ي َسارٕ أَُ َّ ٤ط أَ ِخب َ َْ ُظ أَُ َّ ٤ط ََأ َ ََ ٟزیِ َس بِ َ٦
َ ٞوص َُو ابِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
یس بِ ُٔ ٦خ َع ِي َّ َة َو ِ ٦ابِ َُٔ ٔ ٦س ِي ٕق َو َِ ٦و َفا ٔ
َف َو َِ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ

َ
ْقأَ َول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦ا َِ ٔ ٜ
ْقائ َ َة ََ ٠ي ِاْل ٔ َ٠ا ٔ ٣فٔی َش ِي ٕئ َو َز َو َ ٢أُ َّ ٤ط َ َ
ُقائَةٔ ََ ٠ي ِاْل ٔ َ٠إَ َِ ٔ ٣ا ََِ ٟل ٔ َ
َواِ ٥َّ ٜح ٔ ٢إٔذَا َص َوی ََِ ٢َِ ٝي ِسحُ ِس
ییحینبییحی،ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،انبرجح،ییحینبییحی،اامسلیعانبرفعج،سیدینبلصیفہ،انبقشنظ،اطعءنباسیررفامےتںی
ہک ںیم ےن رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک ایک اامؾ ےک اسھت رقات رکین اچےئہ وت رفامای ہک اامؾ ےک اسھت
فَل َ
هی ْمت َْشج ی ُ ْڈ)ڑپ یافردجسہںیہنایک۔
رقاتںیہنرکیناچےیہافررفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن( ِإ َذا َ َ و
رافی  :ییحینبییحی،ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،انبرجح،ییحینبییحی،الیعمسانبرفعج،سیدینبلصیفہ،انبقشنظ،اطعءنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسہالتفتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1294

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک وبساهَّلل ب ٦یزیس ٠ولی اَوز بَّ ٦يا ،٧ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح٦١

َ
اَ ٧و ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِبسٔ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦یز ٔ َ
یس َِ ٠ول َی الِ َ َِ َوز ٔ بِ َِٔ َُّ ٦ي َ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

َّ
َ َ
ْقأَ َُ ٜض ِ ٢إٔذَا َّ
َّص َٓ أَ ِخب َ َْص ُِ ٢أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اٜس َ١ا ُِ ا ِنصَ ٕ ِت ِ ََس َح َس ِ َٔيضا َِ َ١َّ ٝا ا ِن َ َ
اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أ َّ ٧أبَا ص َُزیِ َز َة َ َ

َو ََ ََّ ََ ٢َ ٝح َس ِ َٔيضا

ییحی نب ییحی ،امکل دبعاہلل نب سیدی ومیل اوسد نب ایفسؿ ،اوبہملس نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرہریہ ےن ( ِإ َذا ال َّشمَا ُء
ث
اتْ َس َّق ْت)ڑپ یرھپدجسہایکبجامنزےسافرغوہےئوترفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسوسرةںیمدجسہایکےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلدبعاہللنبسیدیومیلاوسدنبایفسؿ،اوبہملسنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسہالتفتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1295

راوی  :ابزاہي ٢ب٠ ٦وسي ،ويسي ،اوزاعی٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦ابی وسی ،ہصا ،٣یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابوَ١ٝہ ،حَّضت
ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وسي أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي َو ِ ٦الِ َ ِو َزاعٔ ِّی َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَب ٔی َوس ٓ ٕ
ٔی َو ِ٦
َح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ َُ ٠ُ ٦
صٔصَ اَ ٔ ٕ ٣لَکص َُ١ا َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
اربامیہ نب ومیس ،یسیع ،افزایع ،دمحم نب ینثم ،انب ایب دعی ،اشہؾ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :اربامیہنبومیس،یسیع،افزایع،دمحمنبینثم،انبایبدعی،اشہؾ،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسہالتفتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1296

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أسَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،ایوب ب٠ ٦وسي ،وفاء ب٠ ٦ي٥اء ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

ِ بِ ٔ٠ٔ ٦ي َ٥ا َِ
وسي َو َِ ٦و َفا ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
وب بِ َٔ ٠ُ ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦أَ ُّی َ
َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََ ََ ٟح ِسَ٤ا ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی إٔذَا َّ
ک
اٜس َ١ا ُِ ا ِنصَ َّٕ ِت َو َِ
اَ َٔ ٢ربِّ َ
اْقأ ِب ٔ ِ
اوبرکب نبایب ہبیش،رمع فاندق ،ایفسؿنب ہنییع،اویب نبومیس،اطعءنبانیمء،رضحت اوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنعرفامےتںیہکمہ
لش ْ ث
َ
ْ
س
ْ
ْ
ن)ںیمدجسہایک۔
ےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھت( ِإ َذاا َّ مَا ُءات َ ّق ْت)افر(ا ِ َ دقأ ِبی ِ
ْس َر ّ ِ ی َ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،اویبنبومیس،اطعءنبانیمء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسہالتفتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1297

راوی ٠ :ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يث ،یزیس ب ٦ابوحبيِ ،ظّوا ٧بَٝ ٦ي ،٢وبساٜزح ٦١اُعد٠ ،ولی بىي ٠دزو ،٣حَّضت ابوہزیزہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
َ
ُع ٔد َِ ٠ول َی بَىٔي
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦یَز ٔ َ
یس بِ ٔ ٦أَبٔی َحبٔيِٕ َو َِ ٦ظّ َِو َ
ا ٧بِ َِٔ َُٝ ٦ي َٕ ٢و َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١الِ ِ َ

َّ
َِ ٠دزُوَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٤ط َٔا ََ ََ ٟح َس َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی إٔذَا َّ
ِّک
اَ َٔ ٢رب َ
اْقأ ِب ٔ ِ
اٜس َ١ا ُِ ا ِنصَ ٕ ِت َو ِ َ
دمحم نب رحم ،ثیل  ،سیدی نب اوب ،بی ،وفصاؿ نب میلس ،دبعارلنمح ارعج ،ومیل ینب زخمفؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
لش ْ ث
َ
ْ
س
ْ
ْ
ّ
ِ
ق
ن)ںیمدجسہایک۔
رفامےتںیہکمہےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھت( ِإ َذاا َّ مَا ُءات َ ْت)افر(ا َقدأ ِبی ِ
ْس َر ّ ِ ی َ
رافی  :دمحمنبرحم،ثیل ،سیدینباوب ،بی،وفصاؿنب میلس،دبعارلنمحارعج،ومیل ینبزخمفؾ،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسہالتفتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1298

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،وبيساهَّلل ب ٦ابی جىَف ،وبساٜزح ٦١اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ِح َُ َٝ ٠ة بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ
َف َو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ٦ٔ ١
ث َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َج ِى َ ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠ٔ ٢َ ٝث َُ ٝط
الِ ِ َ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،رمعف نباحرث،دیبعاہللنبایبرفعج،دبعارلنمح ارعج ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنعےنروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،رمعفنباحرث،دیبعاہللنبایبرفعج،دبعارلنمحارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

دجسہالتفتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1299

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،و٥بْی٠ ،ح١س ب ٦وبساِلولی٠ ،ىت١ز ،بْک ،حَّضت ابوراِي رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ا ِِ ١ُ ٜى َتٔ١زُ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦بَ ِْکٕ َو ِ ٦أَبٔی َراِ ٕٔي َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ي
اٜس َ١ا ُِ ا ِنصَ َّٕ ِت ِ ََس َح َس ِ َٔيضا َِ ُُِٕ ٝت َُ ٜط َ٠ا َص ٔذظ ٔ َّ
َُقأَ إٔذَا َّ
ِْ أَبٔی
اٜس ِح َسةُ َِ َٕا ََ ََ ٟح ِس ُت ب ٔ َضا َخَ ٝ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َظ ََل َة ا َِ ٜى َت َ١ةٔ ِ َ َ
ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََََّ ِ ٢َ ٝل أَ َزا ُ ٟأَ َِ ُح ُس ب ٔ َضا َحًَّي أَ َِٕ ٜا ُظ و َٔا َ ٟابِ َُ ٦و ِبسٔ الِ َ ِول َی َِ ََل أَ َزا ُ ٟأَ َِ ُح ُس َصا
دیبعاہلل نباعمذ،ربنعی،دمحم نبدبعاالیلع ،رمتعم،رکب ،رضحتاوبراعفریضاہللاعتٰیلہنع رفامےتںیہک ںیم ےن رضحتاوبرہریہ
ث
ریضاہللاعتٰیلہنعےکاسھتاشعءیکامنزڑپ یوتاوہنںےنامنزںیم( ِإ َذاال َّشمَا ُءاتْ َس َّق ْت)ڑپ یرھپدجسہایکںیمےناہک۔لپےن ہ
ایک ایک ےہ وت اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ امنز ںیم اؿ ےک اسھت دجسہ ایک ےہ افر ںیم یھب
ہشیمہ ہدجسہرکاتروہںاگ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ربنعی،دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،رکب،رضحتاوبراعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسہالتفتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1300

ويسي ب ٦یو٤س ،ابوکا ،ٞ٠یزیس ب ٦زریي ،اح١س ب ٦وبسہَٝ ،ي ٢ب ٦اخَّض
راوی  :و١زو ٤أسٰ ،

َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو کَا َٔ ٕٞ ٠ح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ز َُریِ ٕي َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا

ِْ أَبٔی ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ظلَّی اهَّللُ
َّض ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦اٜت َّ ِي ٔ ِّ
ِم ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٌَٔي ِ َْ أَُ َّ ٤ض َِ ٢َِ ٜ ٢ي ُٕوُٜوا َخَ ٝ
أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِب َس َة َح َّسثَ َ٥ا ََُِ ٝي ُ ٢بِ ُ ٦أَ ِخ َ َ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
رمعفاندقٰ،یسیعنبویسن،اوباکلم،سیدینبزرعی،ادمحنبدبعہ،میلسنبارضخ،اسدنسےکاسھت ہرفاتییھبایسرطحلقنیکیئگ
ےہ۔
رافی  :رمعفاندقٰ،یسیعنبویسن،اوباکلم،سیدینبزرعی،ادمحنبدبعہ،میلسنبارضخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسہالتفتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1301

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،وفا ب ٦ابی ٠ي١و٤ہ ،حَّضت ابوراِي رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ بِ ٔ ٦أَبٔی َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و َفا ٔ
َراِ ٕٔي َٔا ََ ٟرأَیِ ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ِس ُح ُس فٔی إٔذَا َّ
اٜس َ١ا ُِ ا ِنصَ َّٕ ِت َِ ُُِٕ ٝت َت ِس ُح ُس ِ َٔيضا َِ َٕا ََ ٟن َى َِ ٢رأَیِ ُت َخٔٝيلٔی َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َو ََ ََّ ٢َ ٝي ِس ُح ُس ِ َٔيضا ِ َََل أَ َزا ُ ٟأَ َِ ُح ُس ِ َٔيضا َحًَّي أَ َِٕ ٜا ُظ َٔا َُ ٟش ِى َب ُة ُُِٔ ٝت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟن َى ِ٢
دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اطع نب ایب ومیمہن ،رضحت اوبراعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت
لش ْ ث
َ
س
ّ
ق
اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ( ِإ َذا ا َّ مَا ُء ات َ ْت) یک التفت ےک دعب دجسہ رکےت وہےئ داھکی وت ںیم ےن رعض ایک ہک لپ دجسہ رک
رےہںیوتلپےنرفامایہکاہںںیمےناےنپلیلخوکاسںیمدجسہرکےتداھکیےہافرںیمہشیمہاسںیمدجسہرکاتروہںاگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اطعنبایبومیمہن،رضحتاوبراعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمےنھٹیبافرراونںرپاہھترےنھکیکتیفیکےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمےنھٹیبافرراونںرپاہھترےنھکیکتیفیکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1302

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ى١ز ب ٦ربعی ،ابو ہصا٠ ،٣دزومی ،وبساٜوحس ب ٦زیاز ،وث١ا ٧ب ٦حٙي ،٢وا٠ز ب ٦وبساهَّلل ب ٦زبيْ رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِ ٠َ ٦ى َ١ز ٔبِ ٔ ٦رٔبِع ٔ ٕٓی ا ِِ َٕ ٜي ٔس ُّي َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص ٔصَ ا ٕ ٣ا ِِ ١َ ٜدزُوم ٔ ُّی َو َِ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜواح ٔ ٔس َوص َُو ابِ ُ ٦زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ٦
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َٔ َى َس فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َج َى َٞ
َحٕٔ ٙيَ ٢ح َّسثَىٔي َوا ٔ٠زُ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َ ٟک َ َ
َسی َو َو َؼ َي َی َس ُظ ا ُِ ٜي ِ١ى َي
َسی َول َی ُر ِ٘بَتٔطٔ ا ُِ ٜي ِ َ
َف َط َٔ َس َُ ٠ط ا ُِ ٜي ِ١ى َي َو َو َؼ َي َی َس ُظ ا ُِ ٜي ِ َ
َٔ َس َُ ٠ط ا ُِ ٜي ِ َ
َسی بَي ِ َن َِد ٔ ٔذظ ٔ َو ََأٔطٔ َو َ َ

َول َی َِد ٔ ٔذظ ٔا ُِ ٜي ِ١ى َي َوأَ َش َار بٔإ ٔ ِظ َب ٔىطٔ

دمحم نب رمعم نب ر یع ،اوب اشہؾ ،زخمفیم ،دبعاولدح نب زاید ،امثعؿ نب میکح ،اعرم نب دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ
ےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہفملسبجامنزںیمےتھٹیبےھتوتاےنپابںیئاپؤںوکراؿافرڈنپیل
ےکدرایمؿرکےتیلےھتافراانپداایںاپؤںاھچبدےتیافراانپابایںاہھتابںیئےنٹھگرپرھکےتیلافرداایںاہھتداںیئراؿرپرھکےتیلافر
اینپایلگنےسااشرہرفامےت۔
رافی  :دمحمنبرمعمنبر یع،اوباشہؾ،زخمفیم،دبعاولدحنبزاید،امثعؿنبمیکح،اعرمنبدبعاہللنبزریبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمےنھٹیبافرراونںرپاہھترےنھکیکتیفیکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1303

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث اب ٦وحَل ،٧ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوخاٜس اح١ز ،اب ٦وحَل ٧حَّضت وا٠ز ب ٦وبساهَّلل ب ٦زبيْ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َّ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث َو ِ ٦ابِ َٔ ٦و ِح ََل ََٔ ٧ا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اِّٜٝن َُ ٜط َٔا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا أَبُو َخإ ٔ ٜس الِ َ ِح َ١زُ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َٔ َى َس َی ِس ُوو
َو ِ ٦ابِ َٔ ٦و ِح ََل ََ ٧و َِ ٦وا ٔ٠ز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َ ٟک َ َ
َسی َوأَ َش َار بٔإ ٔ ِظ َب ٔىطٔ َّ
اٜسبَّابَةٔ َو َو َؼ َي إٔبِ َضا َُ ٠ط َول َی
َسی َول َی َِد ٔ ٔذظ ٔا ُِ ٜي ِ َ
َو َؼ َي َی َس ُظ ا ُِ ٜي ِ١ى َي َول َی َِد ٔ ٔذظ ٔا ُِ ٜي ِ١ى َي َو َی َس ُظ ا ُِ ٜي ِ َ

َسی ُر ِ٘ب َ َتطُ
إ ٔ ِظ َب ٔىطٔ ا ُِ ٜو َِ َفی َویُ َِّّ َ٘ ٢ُ ٔ ٕٝطُ ا ُِ ٜي ِ َ

ہبیتق نبدیعس،ثیلانبالجعؿ،اوبرکب نبایب ہبیش،اوباخدل ارمح،انبالجعؿرضحتاعرم نبدبعاہلل نبزریبریضاہلل اعتٰیلہنع اےنپ
ابپےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسداعامےنگن ےک ےئےتھٹیبوتداایںاہھتداںیئراؿ
رپ افر ابایں اہھت ابںیئ راؿ رپ رہ ےت افر اینپ اہشدت فایل ایلگن ےس ااشرہ رفامےت افر اوگناھٹ اینپ درایمین ایلگن رپ رہ ےت افر ابایں اہھت
ونٹھگںرپرہ ےت۔
رافی  :ہبیتق نبدیعس ،ثیل انب الجعؿ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباخدل ارمح ،انب الجعؿ رضحت اعرم نب دبعاہلل نب زریبریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمےنھٹیبافرراونںرپاہھترےنھکیکتیفیکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1304

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبس ب ٦ح١يس ،اب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،وبيساهَّلل ب ٦و١ز٤ ،اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔا ََ ٟو ِب ْس أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َ ٟابِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ُِ ٦وب َ ِي ٔس
ا ٧إٔذَا َجََ ٝس فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َو َؼ َي َی َسیِطٔ َول َی ُر ِ٘بَت َِيطٔ
اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
َّ
َسی بَا َٔ َف َضا َوَِ ٝي َضا
َسی َول َی ُر ِ٘بَتٔطٔ ا ُِ ٜي ِ َ
َو َر َِ َي إ ٔ ِظ َب َىطُ ا ُِ ٜي ِ١ى َي أًٜي َتلٔی ِاْلٔبِ َض َاََ ِ ٣س َوا ب ٔ َضا َویَ َس ُظ ا ُِ ٜي ِ َ

دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،انبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،دیبع اہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج امنز ںیم ےتھٹیب ےھت وت اےنپ اہھت ونٹھگں رپ رہ ےت افر داںیئ اہھت یک اہشدت فایل ایلگن ااھٹےت فہ ایلگن وج
اوگنےھٹےکرقبیےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملساسےسداعرکےتافرابںیئاہھتوکابںیئےنٹھگرپاھچبدےتی۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،انبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمےنھٹیبافرراونںرپاہھترےنھکیکتیفیکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1305

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،یو٤س ب٠ ٦ح١س ،ح١از ب١َٝ ٦ہ ،ایوب٤ ،اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َح َّسث َ َ٥ا یُوُُ ٤س بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة َو ِ ٦أَ ُّی َ

َسی َو َو َؼ َي َی َس ُظ ا ُِ ٜي ِ١ى َي َول َی ُر ِ٘بَتٔطٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
َسی َول َی ُر ِ٘بَتٔطٔ ا ُِ ٜي ِ َ
ا ٧إٔذَا َٔ َى َس فٔی اَّ ٜتصَ ُّض ٔس َو َؼ َي یَ َس ُظ ا ُِ ٜي ِ َ

اٜسبَّابَةٔ
ا ُِ ٜي ِ١ى َي َو َو َٕ َس ث َ ََلثَ ّة َو َخ ِٔ ١سي َن َوأَ َش َار ب ٔ َّ

دبعنبدیمح،ویسننبدمحم،امحدنبہملس،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہ فملس بج دہشت ںیم ےتھٹیب ےھت وت اانپ ابایں اہھت اےنپ ابںیئ ےنٹھگ رپ رہ ےت افر اانپ داایں اہھت اےنپ داںیئ ےنٹھگ رپ رہ ےت افر رتک ن یک
لکشانبےتافراہشدتیکایلگنےسااشرہرفامےت۔

رافی  :دبعنبدیمح،ویسننبدمحم،امحدنبہملس،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمےنھٹیبافرراونںرپاہھترےنھکیکتیفیکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1306

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک٠ ،س ٢ٝب ٦ابی ٠زی ،٢حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ،وبساٜزح ٦١ا١ٜىاوی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِِ ٠ُ ٦س ٢ٔ ٔ ٝبِ ٔ ٦أَبٔی َِ ٠ز َی ََ ٢و َِ ٦ول ٔ ِّی بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ا َِ ١ُ ٜىاو ٔ ِّی أَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٟرآنٔی
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َّص َٓ َ َ ٤ضانٔی َِ َٕا َِ ٟاظ َِ ٥ي َ٘ َ١ا ک َ َ
َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦وُ ََ ١ز َوأََ٤ا أَ ِو َب ُث بٔا َِ ٜح َصي فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َِ َ١َّ ٝا ا ِن َ َ

ا ٧إٔذَا َجََ ٝس فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َو َؼ َي َ٘ َّّ ُط ا ُِ ٜي ِ١ى َي
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ِع َُ ٥ي َٔا َ ٟک َ َ
ْک َ َ
َو ََ ََّ ٢َ ٝي ِع َُ ٥ي َِ ُُِٕ ٝت َو َ٘ ِي َ
َّ
َّ
َسی
َسی َول َی َِد ٔ ٔذظ ٔا ُِ ٜي ِ َ
َول َی َِد ٔ ٔذظ ٔا ُِ ٜي ِ١ى َي َو َٔ َب َؾ أَ َظابٔ َى ُط کَُ ٝضا َوأَ َش َار بٔإ ٔ ِظ َب ٔىطٔ أًٜي َتلٔی ِاْلٔبِ َض َاَ ٣و َو َؼ َي َ٘ َّّ ُط ا ُِ ٜي ِ َ

ییحی نب ییحی ،امکل ،ملسم نب ایب رممی ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،دبعارلنمح ااعملفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ےھجم
رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنامنزںیمرکنکویںےسےتلیھکوہےئداھکیبجفہامنزےسافرغوہےئوتاوہنںےنےھجمرفاکافر
رفامایاسرطحاسیجہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسایکرکےتےھتںیمےنرعضایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسیک
ایکرکےتےھتوتاوہنںےنرفامایہکبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسامنزںیمےتھٹیبوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملساینپداںیئ یلیھتہوک
داںیئراؿرپرہ ےتافردفرسیاسریاویلگنںوکدنبرکےکاوگنےھٹےکاسھتفایلایلگنےسااشرہرفامےتافرابںیئیلیھتہوکابںیئراؿرپ
رہ ےت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ملسمنبایبرممی،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع،دبعارلنمحااعملفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمےنھٹیبافرراونںرپاہھترےنھکیکتیفیکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1307

راوی  :اب ٦ابی و١زَّ ،يا٠ ،٧س ٢ٝب ٦ابی ٠زی ،٢ولی ب ٦وبساٜزح٠ ٦١ىاوی

َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِِ ٠ُ ٦س ٢ٔ ٔ ٝبِ ٔ ٦أَبٔی َِ ٠ز َی ََ ٢و َِ ٦ول ٔ ِّی بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ا َِ ١ُ ٜىاو ٔ ِّی َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت إلٔ َی َج ِ ِٔ ٥ابِ ٔ٦
اَ ٧ی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسث َ َ٥ا بٔطٔ َو ِِ ٠ُ ٦س ٢ٕ ٔ ٝث ُ ََّ ٢ح َّسثَٔ٥يطٔ ُِ ٠س٢ْ ٔ ٝ
َک ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ َ٠إ ٔ ٜک َو َزا َز َٔا ََِ َُّ ٟيا َُِ ٧ک َ َ
وُ ََ ١ز ِ ََذ َ َ
انبایبرمع،ایفسؿ،ملسمنبایبرممی،یلعنبدبعارلنمحاعمفیاسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،ملسمنبایبرممی،یلعنبدبعارلنمحاعمفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےسررفاتغےکفتقالسؾریھپےنیکتیفیکےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےسررفاتغےکفتقالسؾریھپےنیکتیفیکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1308

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،یحٌي بَ ٦ىيس ،شىبہ ،ح٥٠ ،٢ٙعور٠ ،حاہس ،حَّضت ابو٠ى١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا٧
ِح ٕب َح َّسث َ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو ِ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙو َُ ٥ِ ٠عورٕ َو َِ ٠ُ ٦حاصٔ ٕس َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠ى َ١ز ٕأَ َّ ٧أَ ٔ٠ي ّْا ک َ َ
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
اَ ٧يّ َِىُٝطُ
ب ٔ ََ َّٙ ١ة ي َُس َِّ ٢ُ ٝت ِسَ ٔ ٝيَ ١تي ِ ٔن َِ َٕا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ أَنَّی َوَ َٕ ٔ ٝضا َٔا َ ٟا َِ ٜح َ ٢ُ ٙفٔی َحسٔیثٔطٔ إ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
زریہنبرحب،ییحی نبدیعس ،ہبعش،مکح،وصنمر،اجمید ،رضحتاوبرمعمریضاہللاعتٰیلہنع رفامےتںیہکہکمرکمہمںیم ا کاریم اھت

وج دفونں رطػ السؾ ریھپا رکات اھت رضحت دبعاہلل ےن رفامای ہک اس ےن  ہ رطہقی اہکں ےس  اھکی ےہ مکح اینپ دحثی ںیم رفامےت
ںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسایسرطحایکرکےتےھت۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعس،ہبعش،مکح،وصنمر،اجمید،رضحتاوبرمعمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےسررفاتغےکفتقالسؾریھپےنیکتیفیکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1309

راوی  :اح١س ب ٦ح٥ب ،ٞیحٌي بَ ٦ىيس ،شىبہ ،ح٠ ،٢ٙحاہس ،ابو٠ى١ز ،حَّضت وبساهَّلل

َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦ح َِ ٥ب َٕ ٞح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو ِ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙو َِ ٠ُ ٦حاصٔ ٕس َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠ى َ١ز ٕ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َٟ
ُش ِى َب ُة َرِ ََى ُط ََّ ٠ز ّة أَ َّ ٧أَ ٔ٠ي ّْا أَ ِو َر ُج َّل ََ ََّ ٢َ ٝت ِسَ ٔ ٝيَ ١تي ِ ٔن َِ َٕا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ أَنَّی َوَ َٕ ٔ ٝضا
ادمح نب لبنح ،ییحی نب دیعس ،ہبعش ،مکح ،اجمید ،اوبرمعم ،رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ہبعش ےتہک ںی ہک ا ک رمہبت ا ک اریم
لدیمدفونںرطػالسؾریھپاتےہوترضحتدبعاہللےنرفامایہکاسےن( ہرطہقی)اہکںےس اھکیےہ؟
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحینبدیعس،ہبعش،مکح،اجمید،اوبرمعم،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےسررفاتغےکفتقالسؾریھپےنیکتیفیکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1310

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ابووا٠ز وٕسی ،وبساهَّلل ب ٦جىَف ،اَ١ىي ٞب٠ ٦ح١س ،حَّضت وا٠ز بَ ٦ىس

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َوا ٔ٠ز ٕا َِ ٜى َٕس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو َِ ٦وا ٔ٠ز ٔبِ ٔ٦
اؿ َخ ِّسظ ٔ
ََ ِى ٕس َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت أَ َری َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُس َِّ ٢ُ ٝو َِ ٦یٔ١ئ٥طٔ َو َو َِ ٦ي َسارٔظ ٔ َحًَّي أَ َری بَ َي َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعرم دقعی ،دبعاہلل نب رفعج ،اامسلیع نب دمحم ،رضحت اعرم نب دعس اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ
رفامےتںیہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکداںیئرطػافرابںیئرطػالسؾریھپےتوہےئداتھکیاھتاہیںکتہکلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےکراسخرفںیکدیفسییھبداتھکی۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوباعرمدقعی،دبعاہللنبرفعج،الیعمسنبدمحم،رضحتاعرمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدعبےکذرکاکایبؿ...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبےکذرکاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1311

راوی  :زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،و١زو ،ابو٠ىبس ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ُ َ
َ
َ
س َٔا َٟ
ْک ُظ َب ِى ُس َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو َِ ٦و ِ١ز ٕو َٔا َ ٟأ ِخب َ َْنٔی ب ٔ َذا أبُو َِ ٠ى َب ٕس ث َّ ٢أَ َ ِ ٤
ُ٘ َّ٥ا َن ِىز ٔ ُٓ ا ِنٕ ٔ َؽا َِ َظ ََلة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔاَّ ٜتِٙبٔيْ ٔ
زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،رمعف،اوبدبعم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع رفامےتںیہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسیکامنزمتخوہےنوکریبکتےکذرہعیناچہؿےتیلےھت۔

رافی  :زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،رمعف،اوبدبعم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبےکذرکاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1312

راوی  :اب ٦ابی و١زَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،و١زو ب ٦زی٥ار ،ابی ٠ىبس ٠ولی حَّضت اب ٦وباس

س أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ى ُط یُ ِدبُْٔ َو ِ ٦ابِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦زٔی َ٥ارٕ َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠ى َب ٕس َِ ٠ول َی ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َّ
ک ٔلَبٔی
َوبَّا ٕ
َک ُت ذََ ٔ ٜ
س َٔا َ٠َ ٟا ُ٘ َّ٥ا َن ِىز ٔ ُٓ ا ِنٕ ٔ َؽا َِ َظ ََلة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإِٔل بٔاَّ ٜتِٙبٔيْ ٔ َٔا ََ ٟو ِْ ١زو ِ ََذ َ ِ
َ
ک
ک ب ٔ َض َذا َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َو َٔ ِس أَ ِخب َ َْٔ٤يطٔ َٔ ِب َ ٞذََ ٔ ٜ
ْک ُظ َو َٔا َ ٢َِ ٜ ٟأ ُ َح ِّسث ِ َ
َِ ٠ى َب ٕس َِأَ َ ِ ٤
انب ایب رمع ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف نب دانیر ،ایب دبعم ومیل رضحت انب ابعس رفامےتںیہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہفملس یک
امنزمتخوہےنوکریبکتےکذرہعیناچہؿےتیلےھترضحترمعفریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہکںیمےنایبدبعمےسذرکایکوتاوہنںےن
اس اکااکنر ایکافر اہکہک ںیم ےن ہدحثیایبؿ ںیہنیک رضحترمعف ےناہک ہکاس ےسےلہپلپ یلصاہلل ہیلعفل ہفملس یہ ےنھجم
ےسایبؿیکیھت۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،ایبدبعمومیلرضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبےکذرکاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1313

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات٠ ،٢ح١س ب ٦بْک ،اب ٦جزیخ ،اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،و١زو ب ٦زی٥ار ،ابو٠ىبس
٠ولی حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات ٕٔ ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بَ ِْکٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َ ٟح و َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َٔا َٟ
س أَ ِخب َ َْ ُظ
س أَ ِخب َ َْ ُظ أَ َّ ٧ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦زٔی َ٥ا ٕر أَ َّ ٧أَبَا َِ ٠ى َب ٕس َِ ٠ول َی ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ت ب ٔ ِّ
أَ ََّ ٧ر ِِ َي اٜعَّ ِو ٔ
اَ ٧ول َی َو ِضسٔ أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوأَُ َّ ٤ط َٔا ََٔ ٟا َٟ
اٜذ ِ ٔ
َک ح ٔي َن یَ ِٔ َ ٥
اس ٔ ٦ِ ٠ا ِِٙ١َ ٜتُوبَةٔ ک َ َ
َّص ُٓ اُ ٥َّ ٜ
ک إٔذَا ََِ ٔ١ى ُتطُ
ابِ َُ ٦وبَّا ٕ
َّص ُِوا ب ٔ َذَ ٔ ٜ
س ُ٘ ُِ ٥ت أَ ِو َ ٢ُ ٝإٔذَا ا ِن َ َ
دمحمنباحمت،دمحم نبرکب،انب رججی،ااحسؼ نبوصنمر،دبعارلزاؼ،انبرججی،رمعف نب دانیر،اوبدبعمومیلرضحتانب ابعس ریض
اہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہک سجفتقولگ رفضامنز ےسافرغوہںاسفتقدنلبلفا زےسذرکرکانروسؽاہلل ےکزامہنابمرک
ںیماھترضحتانبابعسرفامےتںیہکبجںیمذرکوکاتنسوتےھجمولعمؾوہاجاتہکفہامنزےسافرغوہےئگںی۔
رافی  :دمحم نب احمت ،دمحم نب رکب ،انب رججی ،ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،رمعف نب دانیر ،اوبدبعم ومیل رضحت انب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشتافرالسؾریھپےنےکدرایمؿذعابربقافرذعابمنہجافرزدنیگافرومتافریسم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دہشتافرالسؾریھپےنےکدرایمؿذعابربقافرذعابمنہجافرزدنیگافرومتافرحیسمداجؽےکہنتفافرانگہافررقضےسانپہامےنگنےکاابحتسابےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1314

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيسِ ،حٝ٠ہ ب ٦ی ٰحٌي ،ہاروِ ،٧حٝ٠ہ ،اب ٦وہِ ،یو٤س ب ٦یزیس ،اب ٦شہابُ ،عوہ ب ٦زبيْ،

حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ِح َُ َٝ ٠ة أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س بِ ُ٦
ِح َُ َٝ ٠ة بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َٔا ََ ٟص ُ
َح َّسثَ َ٥ا صَ ُ
ارو َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َو َٔا َِ َ ٟ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َ ِ
ُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ أَ ََّ ٧وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َز َخ ََ ٞول َ َّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
یس َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َیز ٔ َ
اب َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ُ ِ

َوو ٔ ِ٥سٔی ا َِ ٠زأَ ْة ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜي ُضوز ٔ َوه ٔ َی َت ُٕو َُ ٟص َِ ٞش َى ِز ٔ
و ٧فٔی ا ُِٕ ٜبُورٔ َٔاَِ ٜت َِ ِار َتا ًَ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ت أَُ ٢ِ َُّٙ٤ت ِّتََ ُ٥

َو ََ ََّ ٢َ ٝو َٔا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا ُت َِّّ َ ُن یَ ُضوزُ َٔاَِ ٜت َوائٔصَ ُة ََِٝب ٔ ِث َ٥ا ََ ٜيال ٔ َی ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝص َِ ٞش َىزِ ٔ
ت أَُ َّ ٤ط أُوو َٔی
و ٧فٔی ا ُِٕ ٜبُورٔ َٔاَِ ٜت َوائٔصَ ُة ِ ََسِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝب ِى ُس َي ِس َتى ُ
اب ا َِٕ ٜبِْ ٔ
ٔيذ َٔ ٦ِ ٠و َذ ٔ
إلٔ َ َّی أَُ ٢ِ َُّٙ٤ت ِّتََ ُ٥
اہرفؿ نب دیعس ،رحہلم نب ییحی ،اہرفؿ ،رحہلم ،انب فبہ ،ویسن نب سیدی ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل

اہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملس ریمےاپسرشتفیالےئافر ا کوہیدیوعرتریمےاپس ت یھٹیھت
افرفہہہکریہیھتہکایکمتاجیتنوہہکمتربقفںںیملزامیئاجؤیگ؟روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ہنسرکاکپناےھٹافررفامای
ہکوہیدی لزام ےئ اجںیئ ےگ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہک مہ دنچ راںیت رہھٹے رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنرفامایہکایکمتاجیتنوہہکریمیرطػفیحیکیئگےہہکمتربقفںںیملزامیئاجؤیگرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیت
ںیہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسانسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسربقےکذعابےسانپہامےتگنرےہ۔
ت
رافی  :اہرفؿ نب دیعس ،رحہلم نب حریی ،اہرفؿ ،رحہلم ،انب فبہ ،ویسن نب سیدی ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،رضحت اعدص  ریض
اہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دہشتافرالسؾریھپےنےکدرایمؿذعابربقافرذعابمنہجافرزدنیگافرومتافرحیسمداجؽےکہنتفافرانگہافررقضےسانپہامےنگنےکاابحتسابےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1315

راوی  :ہاور ٧بَ ٦ىيسِ ،حٝ٠ہ ب ٦یحٌي و١زو بَ ٦واز ،وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ح١يس ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت

ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ
َح َّسثَىٔي صَ ُ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َو َو ِ١زُو بِ َُّ ََ ٦واز ٕ َٔا َِ َ ٟ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َ ِ
ِح َُ َٝ ٠ة أَ ِخبَََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
اب َو ُِ ٦ح َِ ١يسٔ بِ َٔ ٦و ِبسٔ اٜزَّ ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ

ک َي ِس َتى ُ
اب ا َِٕ ٜبِْ ٔ
ٔيذ َٔ ٦ِ ٠و َذ ٔ
َب ِى َس ذََ ٔ ٜ

اہفرؿ نب دیعس ،رحہلم نب ییحی رمعف نب وساد ،فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیمح نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسانساسےکدعبےسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسربقےکذعابےسانپہ
امےتگنرےہ۔
رافی  :اہفرؿنبدیعس،رحہلمنبییحیرمعفنبوساد،فبہ،ویسن،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دہشتافرالسؾریھپےنےکدرایمؿذعابربقافرذعابمنہجافرزدنیگافرومتافرحیسمداجؽےکہنتفافرانگہافررقضےسانپہامےنگنےکاابحتسابےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1316

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز ،زہيْ ،جزیز٥٠ ،عور ،ابووائَ٠ ،ٞسوٗ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہا

ِح ٕب َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٔ ٢لَکص َُ١ا َو َِ ٦جزٔیز ٕ َٔا َُ ٟز َصي ِ ْْ َح َّسث َ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔ ٞو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
و ٧فٔی ُٔبُورٔص ِٔ٢
َسو ٕٗ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َز َخَِ ٝت َول َ َّی َو ُح َوزا ٔ ٦ِ ٠ٔ ٧وُ ُحز ٔیَ ُضوز ٔ ا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ َِ َٕا ََ ٜتا إ ٔ َّ ٧أَصِ َ ٞا ُِٕ ٜبُورٔ ي َُى َّذب ُ َ
َُ ِ ٠

َّ
َْخ َج َتا َو َز َخ ََ ٞول َ َّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُِّ ُٕٝ َِ ٢َ ٝت َُ ٜط یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ
َٔاَِ ٜت َِ َٙذبِ ُت ُض َ١ا َو ٢َِ ٜأ ُ ِنى ِٔ ٢أَ ِ ٧أ ُ َظ ِّس َٔ ُض َ١ا ِ َ َ
و٧
و ٧فٔی ُٔبُورٔص َِٕٔ َِ ٢ا ََ ٟظ َس َٔ َتا إُٔ َّ ٤ض ِ ٢ي َُى َّذب ُ َ
إ ٔ ََّ ٧و ُح َوزیِ ٔ ٦ِ ٠ٔ ٦وُ ُحز ٔ َی ُضوز ٔا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ َز َخ ََ ٝتا َول َ َّی َِزَ َو ََ ١تا أَ َّ ٧أَصِ َ ٞا ُِٕ ٜبُورٔ ي َُى َّذب ُ َ

اب ا َِٕ ٜبِْ ٔ
َو َذا ّبا َت ِس َُ ١ى ُط ا َِ ٜب َضائ ٔ َُٔ ٢اَِ ٜت ِ ََ١ا َرأَیِ ُت ُط َب ِى ُس فٔی َظ ََلة ٕإ ٔ َِّل َی َت َى َّوذُ َٔ ٦ِ ٠و َذ ٔ
زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،رجری،زریہ،رجری،وصنمر،اوبفالئ،قورفؼ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکدمہنی
ونمرہ یک دف وبڑ یوہیدی وعرںیت ریمے اپس لںیئ افر ےنہک  یگ ہک ربقفاولں وک اؿ یک ربقفں ںیم ذعابدای اجات ےہ رضحت اعدص 
ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکںیمےناؿوکالٹھجایافر اؿیکدصتقیوکااھچںیہن اھجمسرھپفہدفونںوعرںیتلکنںیئگافرروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رعض ایک ہک دمہنی یک دف وہیدی وبڑ ی وعرںیت
ریمےاپسلںیئںیھت۔فہایخؽرکیتںیہکربقفاولںوکاؿیکربقفںںیمذعابدایاجاتےہ؟وتلپےناؿیک دصتقیرفامیئہک
اںیہنذعابدایاجاتےہہکپ وکاجونرکت ےتنںیرھپرضحتاعدص رفامیتںیہکلپرہامنزےکدعبربقےکذعابےسانپہامےتگن
رےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،رجری،زریہ،رجری،وصنمر،اوبفالئ،قورفؼ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دہشتافرالسؾریھپےنےکدرایمؿذعابربقافرذعابمنہجافرزدنیگافرومتافرحیسمداجؽےکہنتفافرانگہافررقضےسانپہامےنگنےکاابحتسابےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1317

راوی  :ہ٥از بَ ٦سی ،ابواحوػ ،اشىثَ٠ ،سوٗ

َسو ٕٗ َو َِ ٦وائٔصَ َة ب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ َوِ ٔيطٔ َٔاَِ ٜت
َح َّسثَ َ٥ا َص َّ٥ازُ بِ ُٔ َّ ٦
اَٜس ِّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
ػ َو ِ ٦أَ ِش َى َث َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ُِ ِ ٠َ ٦
اب ا َِٕ ٜبِْ ٔ
ک إ ٔ َِّل ََِ ٔ١ى ُت ُط یَ َت َى َّوذُ َٔ ٦ِ ٠و َذ ٔ
َو َ٠ا َظلَّی َظ ََل ّة َب ِى َس ذََ ٔ ٜ
انہدنبرسی،اوباوحص ،اثعش،قورفؼےسایسرطحدحثیلقنیکیئگےہ نکیلاسںیم ہاافلظںیہکاس ےکدعبلپیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنوکیئامنزایسیںیہنڑپ یہکسجںیمربقےکذعابےسانپہہنامیگنوہ۔

رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،اثعش،قورفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمونتفںےسانپہامےنگنےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمونتفںےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1318

راوی  :و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ٢بَ ٦ىس ،ظاٜح ،اب ٦شہاب ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح َو ِ ٦ابِ ٔ٦
ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔأَ ََّ ٧وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ِس َتى ُ
ٔيذ فٔی َظ ََلتٔطٔ ٔ٦ِ ٠
ٔش َض ٕ
اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ُ ِ

ِٔت ِ َٔ ٥ة َّ
اٜس َّجا ٟٔ

رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،اصحل ،انب اہشب ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک ںیم ےن
روسؽاہللےسانسہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساینپامنزںیمداجؽےکہنتفےسانپہامےتگنےھت۔
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،وقعیبنباربامیہنبدعس،اصحل،انباہشب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمونتفںےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1319

راوی  :نَّص ب ٦ولی جہؽِم ،اب١٤ ٦يْ ،ابوَکیِ ،زہيْ بِ ٦حب ،و٘يي ،ابوَکیِ ،و٘يي ،اوزاعی ،حسا ٧ب ٦وفيہ٠ ،ح١س
ب ٦ابی وائصہ حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦و٘ ٔ ٕ
َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي
َکیِِٕ َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
يي َٔا َ ٟأَبُو ُ َ
ِم َوابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َوأَبُو ُ َ
َح َّسثَ َ٥ا َن ِ ُ
َّص بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا َِ ٜح ِض َؽ ٔ ُّ

ا ٧بِ َٔ ٦و ٔف َّي َة َو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َوائٔصَ َة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َزاعٔ ُّی َو َِ ٦ح َّس َ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َتصَ ض ََّس أَ َح ُس ُ٘ َِِ َِٝ ٢ي ِس َتى ِٔذ بٔاهَّللٔ ٔ ٦ِ ٠أَ ِربَ ٕي َي ُٕو َُّ ٟ
اُ ٜٝض َّ ٢إنِّٔی أَوُوذُ

َش ِٔت ِ َٔ ٥ة ا ِٔ ١َ ٜسيحٔ َّ
اب ا َِٕ ٜبِْ ٔ َو ِٔٔ ٦ِ ٠ت ِ َٔ ٥ة ا ِِ ١َ ٜح َيا َوا ِ١َ ١َ ٜا ٔ
ت َو ِّٔ َ ٦ِ ٠
اٜس َّجا ٟٔ
اب َج َض ََّ ٢َ ٥و َٔ ٦ِ ٠و َذ ٔ
ک َٔ ٦ِ ٠و َذ ٔ
بٔ َ

ج یہض
رصننبیلع می،انبریمن،،اوبرکبی،زریہنبرحب،فعیک،اوبرکبی،فعیک،افزایع،اسحؿنبہیطع،دمحمنبایباعدص رضحت
اوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکبجمتںیمےسوکیئدہشتڑپےھوتاہلل
لل َّ
یَج
لْمَح ل ْ
َ
ی
ھ
ھ
َ
ّ
ّ
م
ُ
ل
َ
ْ
َ
ب
َ
َ
َ
اب ا ْی ِدر َفنِمْ فِنْ َب ِة ا ْ َبا َفا مَا ِ
نِم رَشِّ فِنْ َب ِة
ت َف ْ
اب َم َف ْ
اعتیل ےس اچر زیچفں یک انپہ امےگن ( ا ّم ِإ ِن أ ُ و
نِم َ َغ ِ
ن نِمْ َ َغ ِ
ع ُذ ِ ی َ
لْمَسِی
ِ
َ
ا چادلّ َّ یا ِؽ)اےاہللںیمھجتےسمنہجےکذعابافرربقےکذعابافرزدنیگافرومتےکےنتفافرحیسمداجؽےکہنتفےسانپہ
ام اتگوہں۔
ج یہض
م
رافی  :رصننبیلع ی،انبریمن،اوبرکبی،زریہنبرحب،فعیک،اوبرکبی،فعیک،افزایع ،اسحؿنبہیطع،دمحمنبایباعدص 
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمونتفںےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1320

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی اَحٖ ،ابواَٜمي ،٧شىيِ ،زہزیُ ،عوہ ب ٦زبيْ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔأَ ََّ ٧وائٔصَ َة َز ِو َد
َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو ا ََِ َ ٜمي ٔ ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا ُش َى ِي ِْ َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ُ ِ

اَ ٧ی ِسوُو ف ٔی اٜعَّ ََلة ٔ َّ
اب
ک َٔ ٦ِ ٠و َذ ٔ
اُ ٜٝض َّ ٢إنِّٔی أَ ُووذُ ب ٔ َ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِخب َ َْ ِت ُط أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ت َّ
ک ِٔٔ ٦ِ ٠ت ِ َ٥ةٔ ا ِٔ ١َ ٜسيحٔ َّ
ک ِٔٔ ٦ِ ٠ت ِ َ٥ةٔ ا ِِ ١َ ٜح َيا َوا ِ١َ ١َ ٜا ٔ
ک ٔ ٦ِ ٠ا ِ١َ ٜأِثَ ٔ٢
اُ ٜٝض َّ ٢إنِّٔی أَوُوذُ ب ٔ َ
اٜس َّجا َٔ ٟوأَوُوذُ ب ٔ َ
ا َِٕ ٜبِْ ٔ َوأَوُوذُ ب ٔ َ
َوا َِ ٍِ ١َ ٜزَٔ ٔ ٣اَِ ٜت َِ َٕا ََٜ ٟطُ َٔائ ٔ ْ٠َ ٞا أَ ِ٘ث َ َْ َ٠ا َت ِس َتى ُ
َغ ََ ٣ح َّس َث َِ ََ ٙذ َب
ٔيذ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٍِ ١َ ٜز ٔ ٣یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َِ َٕا َ ٟإ ٔ َّ ٧اَّ ٜز ُج َ ٞإٔذَا َ ٔ
َْ
َو َو َو َس َِأ َ ِخَ ٝ
اوبرکبنبایبااحسؼ ،اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رعفہ نبزریب،رضحتاعدص ریضاہلل اعتٰیلاہنعیبنیکزفہجرہطمہ رفامیتںیہکیبن
یلصاہللہیلعفل ہفملس امنزںیم ہداعاماگنرکےتےھتاےاہللںیمھجتےسربقےکذعابےسانپہام اتگوہںافرحیسمادلاجؽےکہنتف
ےس انپہ ام اتگ وہں افر ھجت ےس زدنیگ افر ومت ےک ہنتف ےس انپہ ام اتگ وہں اے اہلل ںیم ھجت ےس انگہ افر رقض ےس انپہ ام اتگ وہں
رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکا کےنہک فاےلےناہکہکاےاہللےکروسؽلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرقضےس
تہبرثکتےسانپہامےتگنںی؟وتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکبجلدیمرقضداروہاجاتےہوتوھجٹیھبوباتلےہافر
فدعہالخیفیھبرکاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایباقحس،اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رعفہنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمونتفںےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1321

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝاوزاعی ،حسا ٧ب ٦وفيہ٠ ،ح١س ب ٦ابی وائصہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝح َّسثَىٔي الِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّسا ُ ٧بِ َُ ٦و ٔف َّي َة َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّ
َّ
َ
َ
ِخ َِ َِ ٝي َت َى َّوذِ
َفَُ أَ َح ُس ُ٘ ِ ٦ِ ٠ٔ ٢اَّ ٜتصَ ُّض ٔس ِاْل ٔ ٔ
َوائٔصَ َة أُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝإٔذَا َ َ

َش ا ِٔ ١َ ٜسيحٔ َّ
اب ا َِٕ ٜبِْ ٔ َو ِٔٔ ٦ِ ٠ت ِ َٔ ٥ة ا ِِ ١َ ٜح َيا َوا ِ١َ ١َ ٜا ٔ
ت َو ِّٔ َ ٦ِ ٠
اٜس َّجا ٟٔ
اب َج َض ََّ ٢َ ٥و َٔ ٦ِ ٠و َذ ٔ
بٔاهَّللٔ ٔ ٦ِ ٠أَ ِربَ ٕي َٔ ٦ِ ٠و َذ ٔ

زریہنبرحب،فدیل نبملسم،افزایع،اسحؿ نبہیطع،دمحم نبایباعدص ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽ
اہللیلصاہلل ہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایبجمتںیمےسوکیئدہشتڑپھرکافرغوہوتاہللاعتیلےساچرزیچفںیکانپہامےگنمنہجےک
ذعابےسربقےکذعابےسزدنیگافرومتےکہنتفےسحیسمداجؽےکیرےس۔
رافی  :زریہنبرحب،فدیلنبملسم،افزایع،اسحؿنبہیطع،دمحمنبایباعدص ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمونتفںےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1322

ويسي اب ٦یو٤س ،اوزاعی
راوی  :ح ٢ٙب٠ ٦وسي ،ہٕ ٞب ٦زیاز ،ولی ب ٦خَّشٰ ،٣

َّش ٕ ٣أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي َي ِىىٔي ابِ َ ٦یُوَُ ٤س َجٔ١ي ّىا
وسي َح َّسثَ َ٥ا ص ٔ ِٕ ُ
َح َّسثَٔ٥يطٔ ا َِ ٜح َ ٢ُ ٙبِ َُ ٠ُ ٦
 ٞبِ ُ ٦زٔ َیاز ٕ َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ َُ ٦خ ِ َ

َ ٔ
ِخ
َک ِاْل ٔ ٔ
َفَُ أَ َح ُس ُ٘ ِ ٦ِ ٠ٔ ٢اَّ ٜتصَ ُّض ٔس َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
َو ِ ٦الِ ِو َزاع ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َ ٟإٔذَا َ َ

مکحنبومیس،ہَلنبزاید،یلعنبرشخؾٰ،یسیعانبویسن،افزایع،اسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہنکیل
اسںیم ہےہہکبجمتںیمےسوکیئدہشتےسافرغوہافراسںیملرخاکذرکںیہن۔
رافی  :مکحنبومیس،ہَلنبزاید،یلعنبرشخؾٰ،یسیعانبویسن،افزایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمونتفںےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1323

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦ابی وسی ،ہصا ،٣یحٌي ،ابوَ١ٝہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ٔی َو ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و َِ ٦ی ِحٌَي َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة أََّ٤طُ َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا َٔ َ ٤ ٟي ُّي اهَّللٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٢َ ٝ
َش ا ِٔ ١َ ٜسيحٔ َّ
اب ا٥َّ ٜارٔ َؤِت ِ َٔ ٥ة ا ِِ ١َ ٜح َيا َوا ِ١َ ١َ ٜا ٔ
ت َو َ ِّ
اٜس َّجا ٟٔ
اب ا َِٕ ٜبِْ ٔ َو َو َذ ٔ
ک َٔ ٦ِ ٠و َذ ٔ
اُ ٜٝض َّ ٢إنِّٔی أَوُوذُ ب ٔ َ

دمحمنبینثم،انبایب دعی ،اشہؾ،ییحی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
 ہداع اماگنرکےتےھتاےاہلل ںیمھجتےسربق ےکذعاب افردفزخ ےکذعابافرزدنیگ افرومت ےک ہنتفےس حیسم داجؽےکیر
ےسانپہام اتگوہں۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،اشہؾ،ییحی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمونتفںےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1324

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبازَّ ،يا ،٧و١زو ،ـاُس ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

س َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦وبَّاز ٕ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٦و ِ١ز ٕو َو ِ ٦ـَا ُو ٕ

اب ا َِٕ ٜبِْ ٔوُوذُوا بٔاهَّللٔ ِٔٔ ٦ِ ٠ت ِ َٔ ٥ة ا ِٔ ١َ ٜسيحٔ َّ
اٜس َّجا ٔ ٟوُوذُوا بٔاهَّللٔ ٔ٦ِ ٠
اب اهَّللٔ وُوذُوا بٔاهَّللٔ َٔ ٦ِ ٠و َذ ٔ
َو ََ َّ ٢َ ٝوُوذُوا بٔاهَّللٔ َٔ ٦ِ ٠و َذ ٔ
ِٔت ِ َٔ ٥ة ا ِِ ١َ ٜح َيا َوا ِ١َ ١َ ٜا ٔ
ت
دمحمنبابعد،ایفسؿ،رمعف،اطؤس،رضحت اوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ فملسےنرفامای ہک

متاہللاعتیلےساہللےکذعابیکانپہاموگنمتاہللاعتیلےسربقےکذعابیک انپہاموگنمتاہللاعتیلےسحیسمداجؽےکہنتفےسانپہاموگنمت

اہللاعتیلےسزدنیگافرومتےکہنتفےسانپہاموگن۔
رافی  :دمحمنبابعد،ایفسؿ،رمعف،اطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمونتفںےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1325

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبازَّ ،يا ،٧اب ٦ـاُس ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠ٔ ٢َ ٝث َُ ٝط
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦وبَّاز ٕ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦ابِ ٔ ٦ـَا ُو ٕ
دمحمنبابعد،ایفسؿ،انباطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطحرفاتیایکےہ۔
رافی  :دمحمنبابعد،ایفسؿ،انباطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمونتفںےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1326

راوی ٠ :ح١س ب ٦وباز ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ،٧ابوز٤از ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦وبَّاز ٕ َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ

ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠ٔ ٢َ ٝث َُ ٝط
دمحم نب ابعد ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن ےس ایس رطح
رفاتیایکےہ۔
رافی  :دمحمنبابعد،اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمونتفںےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1327

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،بسی ،ٞوبساهَّلل ب ٦شٕيٖ ،حَّضت ابوہزیزہ

يٖ َو ِ ٦أَب ٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦ب ُ َسیِ َٕ ٞو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ
اب َج َض ََّ ٢َ ٥ؤِت ِ َٔ ٥ة َّ
اٜس َّجا ٟٔ
اب ا َِٕ ٜبِْ ٔ َو َو َذ ٔ
ا ٧یَ َت َى َّوذُ َٔ ٦ِ ٠و َذ ٔ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََّ٤طُ ک َ َ
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبلی،دبعاہللنبقیقش،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکیبنربقےکذعابافرمنہجےکذعاب
افرداجؽےکہنتفےسانپہاماگنرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبلی،دبعاہللنبقیقش،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزںیمونتفںےسانپہامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1328

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،ابوزبيْ ،ـاُس ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

س أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
س َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ْق َِ َوَِ ٝيطٔ َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو ِ ٦ـَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س ِ ٔ ََمي ُ ٔ

اٜس َور َة ٔ ٦ِ ٠ا ُُِ ٜقآ َٔ ٧ي ُٕو ُُٔ ٟوُٜوا َّ
ک ٔ٦ِ ٠
اُ ٜٝض َّ ٢إَّٔ٤ا َن ُىوذُ ب ٔ َ
َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ا ٧ي َُى ُِّ ١ُ ٝض َِ ٢ص َذا ُّ
اٜس َوا َِ َ٘ َ١ا ي َُى ُِّ ١ُ ٝض ُِّ ٢
ِ
ک ِٔٔ ٦ِ ٠ت ِ َٔ ٥ة ا ِٔ ١َ ٜسيحٔ َّ
ک ِٔٔ ٦ِ ٠ت ِ َٔ ٥ة ا ِِ ١َ ٜح َيا َوا ِ١َ ١َ ٜا ٔ
ت
اٜس َّجا َٔ ٟوأَ ُووذُ ب ٔ َ
اب ا َِٕ ٜبِْ ٔ َوأَ ُووذُ ب ٔ َ
ک َٔ ٦ِ ٠و َذ ٔ
اب َج َض ََّ ٢َ ٥وأَ ُووذُ ب ٔ َ
َو َذ ٔ

ک ٔلَ َّ ٧ـَا ُو َّا َر َوا ُظ
َٔا َِ ٠ُ ٟس ٢ٔٝبِ ٦ا َِ ٜححَّاد بَ ٍََ ٝىٔي أَ َّ ٧ـَا ُو َّا َٔا َِٔ ٟلبِٔ٥طٔ أَ َز َو ِو َت ب ٔ َضا فٔی َظ ََلت َٔک َِ َٕا ََِ ٟل َٔا َ ٟأَو ِٔس َظ ََل َت َ
َو ِ ٦ثَ ََلثَ ٕة أَ ِو أَ ِر َب َى ٕة أَ ِو َ٘ َ١ا َٔا َٟ
ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،اوبزریب،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےھجم ہداعاھکسایرکےتےھتسجرطحہکرقلؿدیجمیکوکیئوسرتاھکسایرکےتےھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرفامےتںیہکمت
لل َّ
لْ
یَج
م
لْ
ِ
ی
َ
س
ی
ھ
ھ
َ
م
َ
ّ
ُ
َ
ت
ِ
َ
ل
َ
ْ
َ
ب
َ
ع
ن نِمْ فِنْ َب ِة ا چ ا َ
نِم فِنْ َب ِة ا ح ْ َبا
ن ْ
دلّ َّ یا ِؽ َف َأ ُ و
اب ا ْی ِدر َف َأ ُ و
ن ْ
ن ْ
نِم َ َغ ِ
نِم َ َغ ِ
ع ُذ ِ ی َ
ع ُذ ِ ی َ
اب َم َف َأ ُعوذُ ِ ی َ
وہک (ا ّم ِإ َّب ُووذُ ِ ی َ
لْ
َفا مَمَا ِ
ت) اے اہلل مہ ھجت ےس منہج ےک ذعاب ےس انپہ امےتگن ںی افر ںیم ھجت ےس ربق ےک ذعاب ےس انپہ ام اتگ وہں افر ںیم ھجت ےس
حیسمداجؽےک ہنتفےسانپہ ام اتگوہں،اصبح ملسماامؾ ملسمنباجحجرفامےتںیہک ےھجماطؤس یک ہابتیچنہپہک اوہنںےناےنپ
ےٹیب ےس اہک ہک وت ےن اینپ امنز ںیم  ہ داع امیگن؟ اس ےن وجاب ںیم اہک ہک ںیہن وت رضحت اطؤس ےن رفامای ہک اینپ امنز دفابرہ ڑپھ۔
ویکہکناطؤسےناےسنیتایاچررافویںےسلقنایکےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،اوبزریب،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1329

راوی  :زاُز ب ٦رشيس ،وٜيس ،اوزاعی ،و١ار ،شساز ب ٦وبساهَّلل ،ابی اَ١اء حَّضت ثوبا٧

ا٧
اَ ُُ ١ط َش َّسازُ بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو ِ ٦أَبٔی أَ َِ َ١ا َِ َو ِ ٦ثَ ِوبَ َ
َح َّسثَ َ٥ا َزا ُوزُ بِ ُُ ٦ر َش ِي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس َو ِ ٦الِ َ ِو َزاعٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َو َّ١ا ٕر ِ
َّ
اَ َت ٍِ ََف ث َ ََلثّا َو َٔا ََّ ٟ
َّ
اُ ٜٝض َّ ٢أََ ِ ٤ت َّ
ک
اٜس ََل َُ ٣و َٔ ٥ِ ٠
َٔا َ ٟک َ َ
َّص َٓ َٔ ٦ِ ٠ظ ََلتٔطٔ ِ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝإٔذَا ا ِن َ َ
َّ
َف
ْ ِاِل َِت ٔ ٍِّ ُ
َکأَ ٔ ٣ا َ ٟا َِ ٜؤٜي ُس َِ ُُِٕ ٝت َْ ِ ٔ ٜل ِو َزاعٔ ِّی َ٘ ِي َ
َف اهَّللَ أَ َِ َت ٍِ ٔ ُ
َار َٔا ََ ٟت ُٕو ُ ٟأَ َِ َت ٍِ ٔ ُ
اٜس ََل َُ ٣ت َب َار ِ٘ َت ذَا ا َِ ٜح ََل َٔ ٟو ِاْل ٔ ِ َ
اهَّللَ

داؤدنبردیش،فدیل،افزایع،امعر،دشادنبدبعاہلل،ایباامسءرضحتوثابؿےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسبج
لل َّ
ھ
ْ
ل
ک َذا ا ج ی ََل ِؽ
اینپ امنز ےس افرغ وہےت ےھت وت نیت رمہبت اافغتسر رفامےت افر  ہ داع امےتگن (ا ُ َّم َأ ْ َ
ْک ال َّش َل ُؾ َ َ یب َر ْ َ
ئ ال َّش َل ُؾ َف ِمب َ
َ ِ
اؾ) رفای فدیل ےتہک ںی ہک ںیم ےن افزایع ےس وپاھچ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فملس اافغتسر سک رطح رفامای رکےت ےھت؟ وت رفامای
َف ْ ِٔال ْ َ د
ّللَّ َأ ْسنَع ْف ِ ُرداّللََّ۔)
لپاسرطحرفامےت( َأ ْسنَع ْف ِ ُردا َ
رافی  :داؤدنبردیش،فدیل،افزایع،امعر،دشادنبدبعاہلل،ایباامسءرضحتوثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1330

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب١٤ ٦يْ ،ابو٠ىاویہ ،واظ ،٢وبساهَّلل ب ٦حارث ،حَّضت وائصہ ظسيٕہ رِضي اهَّلل تىالی و٥ہا

اظ َٕ ٢و َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو َِ ٦و ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ا ٧أ ٥َّ ٜيي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ََ ََّ ٢َِ ٜ ٢َ ٝي ِٕ ُى ِس إ ٔ َِّل َٔ ِٕ ٠س َار َ٠ا َي ُٕو َُّ ٟ
ک َّ
اُ ٜٝض َّ ٢أََ ِ ٤ت َّ
اٜس ََل َُ ٣ت َب َار ِ٘ َت ذَا
اٜس ََل َُ ٣و َٔ ٥ِ ٠
ک َ َ ُّ

َکأ ٣
َکاَ ٔ ٣وفٔی رٔ َوایَ ٔة ابِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕیَا ذَا ا َِ ٜح ََل َٔ ٟو ِاْل ٔ ِ َ
ا َِ ٜح ََل َٔ ٟو ِاْل ٔ ِ َ
اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوباعمف ہ،اعمص،دبعاہللنباحرث،رضحتاعدص دصہقیریضاہللاعتیلاہنعرفامیتںیہکیبنیلصاہلل
لل َّ
ھ
ُ
ل
َ
ْک
ہیلع فملس السؾ ریھپےن ےک دعب ںیہن ےتھٹیب ےھت رگم اینت دقمار ںیم ہک سج ںیم درج ذلی حیبست ےتہک ےھت (اَ ّم َأ ْ َ
ئ ا َّش َل ُؾ َف ِمب َ
َ ِ
اؾ)
ک َذاالْج ی ََل ِؽ َف ْ ِٔال ْ َ د
ال َّش َل ُؾ َ َ یب َر ْ َ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوباعمف ہ،اعمص،دبعاہللنباحرث،رضحتاعدص دصہقیریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1331

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،ابوخاٜس اح١ز ،واظ٢

َکأ ٣
َح َّسثَ َ٥اظ ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َخإ ٔ ٜس َي ِىىٔي الِ َ ِح ََ ١ز َو َِ ٦و ٔ
اظ ٕ ٢ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َ ٟیَا ذَا ا َِ ٜح ََل َٔ ٟو ِاْل ٔ ِ َ
انبریمن،اوباخدلارمح،اعمصےساسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :انبریمن،اوباخدلارمح،اعمص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم...

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1332

راوی  :وبساٜوارث ب ٦وبساٜع١س ،شىبہ ،واظ ،٢وبساهَّلل ب ٦حارث ،خاٜس ،وبساهَّلل ب ٦حارث حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہا

اظ َٕ ٢و َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو َخإ ٔ ٜس َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوار ٔٔث بِ َُ ٦و ِب ٔس اٜعَّ َٔ ١س َح َّسثَىٔي أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ٔ
َکأ ٣
بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟبِٔ ٔ١ثٔ ٝطٔ ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط ک َ َ
اَ ٧ي ُٕو َُ ٟیا ذَا ا َِ ٜح ََل َٔ ٟو ِاْل ٔ ِ َ

دبعاولارث نب دبعادمصل ،ہبعش ،اعمص ،دبعاہلل نب احرث ،اخدل ،دبعاہلل نب احرث رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس  ہ
رفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دبعاولارثنبدبعادمصل،ہبعش،اعمص،دبعاہللنباحرث،اخدل،دبعاہللنباحرثرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1333

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز٥٠ ،عور٠ ،سيِ ب ٦راِي ،وراز ٠ولی ٍ٠يْہ ب ٦شىبہ ،حَّضت ٍ٠يْہ ب ٦شىبہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ بِ َٔ ٦راِ ٕٔي َو َِ ٦و َّراز ٕ َِ ٠ول َی ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔبِ ُٔ ٦ش ِى َب َة َٔا ََ َ٘ ٟت َِ
َفَُ ٔ ٦ِ ٠اٜعَّ ََلة ٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ
ا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ بِ ُُ ٦ش ِى َب َة إلٔ َی َُ ٠ىاو ٔ َی َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ا ٧إٔذَا َ َ

ک َو َُ ٜط ا َِ ٜح ُِ ١س َوص َُو َول َی کَُ ِّٞش ِي ٕئ َٔس ْٔیز َّ
اُ ٜٝض ََِّ ٢ل َ٠اَ ٔ ٤ي ١َ ٔ ٜا أَ ِو َف ِي َت َو َِل ُِ ٠ى ٔف َی ١َ ٔ ٜا َِ ٥َ ٠ى َت َو َِل
ک َُ ٜط َُ ٜط ا ُِ ِٝ ١ُ ٜ
َو ِح َس ُظ َِل َ ٔ
َشی َ

ک ا َِ ٜح ُّس
َی ُِ َّ ٥ي ذَا ا َِ ٜح ِّس َٔ ٥ِ ٠

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،وصنمر ،بیسم نب راعف ،فراد ومیل ریغمہ نب ہبعش ،رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت
اعمف ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اھکل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج امنز ےس افرغ وہےت افر السؾ ریھپ ےت وت رفامای رکےت َل
ث ے لل َّ
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ال،اہللاعتیل ےکوساوکیئ وبعمدںیہنفہاالیک ےہاساک وکیئیر ک ںیہنایسیک ابداشک  ےہافرایس یکامتؾ رعتںیفیںیافر فہ رہ
ْ َی ُّ
زیچ رپ اقدر ےہ اے اہلل ےسج وت اطع رفامےئ اےس وکیئ رفےنک فاال ںیہن افر سج ےس وت رفک ےل اےس وکیئ دےنی فاال ںیہن افر یسک
وکششرکےنفاےلیکوکششریتےاقمہلبںیموکیئعفندےنیفایلںیہنےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،بیسمنبراعف،فرادومیلریغمہنبہبعش،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1334

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،اح١س ب٥َ ٦ا ،٧ابو٠ىاویہ ،او١ض٠ ،سيِ ب ٦راِي ،وراز ٠ولی ٍ٠يْہ ب ٦شىبہ

َکیِِٕ َوأَ ِح َُ ١س بِ ُ٥َ َٔ ٦ا َٕٔ ٧اُٜوا َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َّ
َّ
َکیِِٕ فٔی
َراِ ٕٔي َو َِ ٦و َّراز ٕ َِ ٠ول َی ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ بِ ُٔ ٦ش ِى َب َة َو ِ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََِ ٠ٔ ٢َ ٝث َُ ٝط َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َوأَبُو ُ َ
رٔ َوا َیت ٔض ٔ َ١ا َٔا ََِ ٟأ َ ََِ ٠ل َصا َول َ َّی ا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ َو َ٘ت َِب ُت ب ٔ َضا إلٔ َی َُ ٠ىاو ٔ َی َة

اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ادمحنبانسؿ،اوباعمف ہ،اشمع،بیسمنبراعف،فرادومیلریغمہنبہبعش،اسدنسےکاسھترضحت
ریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطحیکدحثیلقنیکےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ادمحنبانسؿ،اوباعمف ہ،اشمع،بیسمنبراعف،فرادومیلریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1335

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات٠ ،٢ح١س ب ٦بْک ،اب ٦جزیخ ،وبسہ ب ٦ابی ٜبابہ ،وراز ٠ولی ٍ٠يْہ ب ٦شىبہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بَ ِْکٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِب َسةُ بِ ُ ٦أَبٔی َ ُٜبابَ َة أَ ََّ ٧و َّرا ّزا َِ ٠ول َی ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔبِ ٔ٦
اب َٜطُ َو َّرا ْز إنِّٔی ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ُش ِى َب َة َٔا ََ َ٘ ٟت َِ ا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ بِ ُُ ٦ش ِى َب َة إلٔ َی َُ ٠ىاؤیَ َة َ٘ َت َِ ذََ ٔ ٜ
ک ا ِل َٔ ٙت َ
َّ
َک
َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟح ٔي َن ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔض ٔ َ١ا إِٔل َٔ ِو َٜطُ َوص َُو َول َی کَُ ِّٞش ِي ٕئ َٔس ْٔیز َِإُٔ َّ ٤ط  ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ

دمحمنباحمت،دمحمنبرکب،انبرججی،دبعہنبایبابلہب،فرادومیلریغمہنبہبعش،اسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگ
َ ُ َث ے
شدَق ٌِید)اکذرکںیہنےہ۔
ےہنکیلاسںیم( َف ُ َ و
ک ٍْ
ه َلَع ّ ِ
رافی  :دمحمنباحمت،دمحمنبرکب،انبرججی،دبعہنبایبابلہب،فرادومیلریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1336

راوی  :حا٠س ب ٦و١ز بْکاوی ،بَّش بّ٠ ٦ؽ٠ ،ٞح١س ب٠ ٦ثىي ،ازہز ،اب ٦وو ،٧ابوَىيس

َّش َي ِىىٔي ابِ َ ٦ا ََِّ ّ١ُ ٜؽ َٔٔ ٞا َ ٟح و َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَىٔي أَ ِز َصزُ َجٔ١ي ّىا
ْکاو ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا بٔ ِ ْ
َح َّسثَ َ٥ا َحا ُٔ ٠س بِ ُُ ٦و ََ ١ز ا َِ ٜب ِ َ

َو ِ ٦ابِ َٔ ٦و ِو َٕ ٧و ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس َو َِ ٦و َّراز ٕ کَات ِٔٔ ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ بِ ُٔ ٦ش ِى َب َة َٔا ََ َ٘ ٟت َِ َُ ٠ىاو ٔ َی ُة إلٔ َی ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َُ ٥ِ ٠عو ٕر

َوالِ َ ِو َٔ ١ض

احدمنبرمعرکبافی،رشبنبلضفم،دمحمنبینثم،ازرہ،انبوعؿ،اوبدیعساسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :احدمنبرمعرکبافی،رشبنبلضفم،دمحمنبینثم،ازرہ،انبوعؿ،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1337

راوی  :ا ب ٦ابی و١ز ٠کیَّ ،يا ،٧وبسة ب ٦ابی ٜبابہ ،وبساٝ١ٜک ب ٦و١يْ ،حَّضت ٍ٠يْہ ب ٦شىبہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز ا ِ١َ ٜک ُِّّی َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧ح َّسث َ َ٥ا َو ِب َسةُ بِ ُ ٦أَبٔی َ ُٜبابَ َة َو َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُ ٦وُ َ١ي ِْ ٕ َََ ٔ١ىا َو َّرا ّزا کَات َِٔ ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ

بِ ُٔ ٦ش ِى َب َة َي ُٕوِلُ َ٘ َت َِ َُ ٠ىاؤیَ ُة إلٔ َی ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ ِا٘ت ُِِ إلٔ َ َّی بٔصَ ِي ٕئ ََِ ٔ١ى َت ُط َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ََِٙ ٟت َِ
یک َُ ٜط َُ ٜط ا ُِ ِٝ ١ُ ٜ
ک َو َٜطُ
إَِٔ ٜيطٔ ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإٔذَا َٔ َضي اٜعَّ ََل َة َِل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َو ِح َس ُظ َِل َ ٔ
َش َ
ا َِ ٜح ُِ ١س َوص َُو َول َی کَُ ِّٞش ِي ٕئ َٔس ْٔیز َّ
ک ا َِ ٜح ُّس
اُ ٜٝض ََِّ ٢ل َ٠اَ ٔ ٤ي ١َ ٔ ٜا أَ ِو َف ِي َت َو َِل ُِ ٠ى ٔف َی ١َ ٔ ٜا َِ ٥َ ٠ى َت َو َِل َی ُِ َّ ٥ي ذَا ا َِ ٜح ِّس َٔ ٥ِ ٠

ا نب ایب رمع یکم ،ایفسؿ ،دبعة نب ایب ابلہب ،دبعاکلمل نب ریمع ،رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اکبت رفامےت ںی ہک
رضحتاعمف ہریضاہللاعتٰیلہنعےنرضحتریغمہوکاھکلہکلپےنروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفل ہفملسےسوجھچکانسوہےھجمھکلرک
وجیھب رضحت ریغمہ ےن اںیہن اھکل ہک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےس افرغ وہےت وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
ث ے لل َّ
م
ھ
ع
ِ
فملسوک ہرفامےتوہےئانس( َل ِإ ة ِإ َّلاّللَُّفحـُ َلرَشِن ة ةال ْمُ ْلکف ةالْجَمڈف ُ و َ
ع
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
ْ
شدَق ٌِیدا ّم َل َا َ
ع َِل َأعْ َغ ْی َت َف َل ِ َی َِل
ک َ ٍْ
ه َلَع ُ ّ ِ
َ لَ ُ لَ ُ ُ َ لَ ُ ْ ُ َ َ
ََْ
لَ َ
ن ْی َف ْ
ال) ،اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن فہ االیک ےہ اس اک وکیئ یر ک ںیہن اس یک ابداشک  افر ایس یک امتؾ
ْک ْ َی ُّ
الِ ِمب َ
مَیَع ْ َت َف َل َ ُع َذا َی ّ

رعتںیفیںیافرفہرہزیچرپاقدرےہاےاہللےسجوتاطعرفامےئاےسوکیئرفےنکفاالںیہنافرسجےسوترفکےلاےسوکیئدےنی
فاالںیہنافروکیئوکششریتیوکششےکاقمہلبںیمعفندےنیفایلںیہنےہ۔
رافی  :انبایبرمعیکم،ایفسؿ،دبعةنبایبابلہب،دبعاکلملنبریمع،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1338

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ہصا ،٣ابوزبيْ ،حَّضت اب ٦زبيْ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا ٧ابِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َي ُٕو ُ ٟفٔی ُزبُز ٔکَُ ِّٞظ ََلة ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َٔا َ ٟک َ َ

ک َو َُ ٜط ا َِ ٜح ُِ ١س َوص َُو َول َی کَُ ِّٞش ِي ٕئ َٔس ْٔیز ِلَ َح ِو ََ ٟو َِل ُٔ َّو َة إ ٔ َِّل بٔاهَّللٔ ِلَ إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل
ک َٜطُ َٜطُ ا ُِ ِٝ ١ُ ٜ
ح ٔي َن ي َُس َِِّ ٢ُ ٝل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َو ِح َس ُظ ِلَ َ ٔ
َشی َ
َ ٞو َُ ٜط َّ
اٜث َ٥ا ُِ ا َِ ٜح َس َُِ ٦ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ ُِ ٠دٔ ٔ ٝعي َن َُ ٜط ِّ
و٧
اٜس َ
یَ ٦وَِ ٜو َ ٔ
اهَّللُ َو َِل َن ِىبُ ُس إ ٔ َِّل إٔیَّا ُظ َُ ٜط اِ ٥ِّ ٜى َُ ١ة َو َُ ٜط ا َِِ ّٜؽ ُ
اَف َ
َک َظ ا ِٜک َ ٔ ُ
 ٞبٔضُٔ َّ٦زب ُ َز کَُ ِّٞظ ََلة ٕ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیُ َض ُِّ ٝ
َو َٔا َ ٟک َ َ
دمحمنبدبعاہلل نب ریمن،اشہؾ ،اوبزریب،رضحتانبزریبریضاہللاعتٰیل ہنعرہ امنز ںیم بج یھبالسؾریھپ ےتوت  ہ ےتہک ( َل ِإلَ َة ِإ َّل
َِـَ ْ َ
ُفؿ) کت اہلل ےک وسا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن فہ االیک ےہ اس اک وکیئ یر ک ںیہن ایس یک
حـُ) ےس ےل رک ( َف َ ْ ول َ د
ا ُ
اْلرِف َ
ّللَّ َف ْ َ
ابداشک افرایسےک ےئامتؾرعتںیفیںیافرفہرہزیچرپاقدرےہافرانگہےسےنچبیکاطتقافریکینرکےنیکاطتقاہللاعتیل ےک

وساوکیئدےنیفاالںیہناہللےکوساوکیئوبعمدںیہنمہرصػایسیکابعدترکےتںیایسیکاسریںیتمعنںیایساکلضففانثفنسح
ےہاہللےکوساءوکیئوبعمدںیہنمہاخصلایسیکابعدترکےنفاےلںیارگہچاکرفان دنسرکںیرافیےناہکہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسرہامنزےکدعب ہاملکتڑپاھرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اشہؾ،اوبزریب،رضحتانبزریبریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1339

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبسہ بََٝ ٦مي ،٧ہصا ٣بُ ٦عوہ ،ابوزبيْ ،وبساهَّلل ب ٦زبيْ

ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َِ ٠ولّی َُ ٜض ِ ٢أَ ََّ ٧و ِب َس اهَّللٔ بِ َ٦
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب َسةُ بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
 ٞزُب ُ َز کَُ ِّٞظ ََلة ٕبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ابِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َو َٔا َ ٟفٔی ٔ ٔ
ا ٧یُ َض ُِّ ٝ
آِخظ ٔث ُ ََّ ٢ي ُٕو ُ ٟابِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔک َ َ
اٜزُّبَي ِْ ٔک َ َ

 ٞبٔضٔ َّ٦زُب ُ َز کَُ ِّٞظ ََلة ٕ
َو ََ َّ ٢َ ٝیُ َض ُِّ ٝ

اوبرکبنبا یبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفہ،اوبزریب،دبعاہللنبزریب،اسدنسےکاسھت ہرفاتییھبایسرطحلقنیکیئگ
ےہنکیلاسےکلرخںیم ہےہہکرضحتانبزریبریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساؿاملکت
وکرہامنزےکدعبڑپاھرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفہ،اوبزریب،دبعاہللنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1340

راوی  :يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢زورقی ،اب ٦وٝيہ ،ححاد ب ٦ابی وث١ا ،٧ابوزبيْ ،حَّضت ابواٜزبيْ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَّ ٢
اَ ٧ح َّسثَىٔي أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت
اٜس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜححَّا ُد بِ ُ ٦أَبٔی وُ ِث ََ ١
َح َّسثَىٔي َي ِى ُٕ ُ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإٔذَا ََ َّ ٢َ ٝفٔی زُبُز ٔاٜعَّ ََلة ٔ
َو ِب َس اهَّللٔ بِ َ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َی ِد ُف ُِ َول َی َص َذا ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔ َوص َُو َي ُٕو ُ ٟک َ َ

أَ ِو اٜعَّ ََ ٝوا ٔ
ُع َو َة
ت ِ ََذ َ َ
َک بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ صٔصَ أ ٣بِ ِٔ ُ ٦

وقعیبنباربامیہ،دفریق،انبہیلع،اجحجنبایبامثعؿ،اوبزریب،رضحتاوباسلریبریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکںیمےنرضحت
دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ربنم رپ ہبطخ دےتی وہےئ انس فہ رفامےت ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج السؾ
ریھپےتوترہامنزایامنزفںےکدعب،رھپلےگایسرطحدحثیذرکیکےسیجسگری۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،دفریق،انبہیلع،اجحجنبایبامثعؿ،اوبزریب،رضحتاوباسلریبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1341

٠وسي ب ٦وٕبہ ،حَّضت اب ٦زبيْ رِضي اهَّلل
راوی ٠ :ح١س ب١َٝ ٦ہ ٠زازی ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،یحٌي ب ٦وبساهَّلل بَ ٦اٰ ،٢ٜ
تىا ٰلی و٥ہ

وسي بِ ٔ ٦وُ ِٕ َب َة أَ َّ ٧أَبَا
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة ا َِ ١ُ ٜزاز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ََٔ ٦اَ ٢ٕ ٔ ٜو َِ ٠ُ ٦
ا٧
اٜزُّبَي ِْ ٔا ِ١َ ٜک ِّ َّی َح َّسثَ ُط أََّ٤طُ َََ ٔ١ي َو ِب َس اهَّللٔ بِ َ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َوص َُو َي ُٕو ُ ٟفٔی إٔثِز ٔاٜعَّ ََلة ٔ إٔذَا ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔض ٔ َ١ا َو َٔا َ ٟفٔی ٔ ٔ
آِخظ ٔ َوک َ َ

ک َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َک ذََ ٔ ٜ
َی ِذ ُ ُ

دمحمنبہملسرمادی،دبعاہلل نبفبہ،ییحینبدبعاہللنب اسمل،ومٰیسنبہبقع،رضحت انبزریبریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہک
ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ وک رفامےت وہےئ انس ہک لپ امنز ںیم السؾ ریھپےن ےک دعب ےتہک
ےھت۔۔۔ابیقدحثیایسرطحےہافراسےکلرخںیمےہاوہنںےناہکہکفہاسداعوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسذرک

رکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبہملسرمادی،دبعاہللنبفبہ،ییحینبدبعاہللنباسمل،ومٰیس نبہبقع،رضحتانبزریبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1342

راوی  :واظ ٢ب ٦نَّض تيِم٠ ،ىت١ز ،وبيساهَّللٔ ،تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،اب ٦وحَل ،٧ابوظاٜح حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

اظ ُ ٢بِ ُ ٦اَّ ٔ ِ ٥َّ ٜ
ِم َح َّسثَ َ٥ا ا ِِ ١ُ ٜى َتٔ١زُ َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ َٔا َ ٟح و َح َّسث َ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث َو ِ ٦ابِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا َو ٔ
َّض اٜت ِي ٔ ُّ
ِم َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َص َذا َحس ُ
ی ٦أَ َت ِوا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ُقا َِ ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔ َ
َو ِح ََل ََ ٔ ٧لَکص َُ١ا َو ِٕٓ َ َُ ٦
ٔیث ُٔت َ ِي َب َة أَ ََّ َ ُِ ٧

اٜسثُورٔ ب ٔ َّ
اٜس َر َجا ٔ
و١َ َ٘ ٧ا نُ َعل ِّی
ت ا ُِ ٜىل َی َوا٥َّ ٜى ٔٔي ٢ا ِٔ ٔ ٕ١ُ ٜيَٕ َِ ٢ا ََ ٟو َ٠ا ذ َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاُٜوا َذ َص َِ أَصِ ُ
َاک َٔاُٜوا ي َُع َُّ ٝ
ُّ ٞ

وَ ٧و َِل نُ ِىت ُٖٔ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَِ َََل
ُوَ ٧و َِل َ َ ٤ت َع َّس ُٗ َوي ُِىتٔ ُٕ َ
و١َ َ٘ ٧ا َن ُع ُوَ ٣ویَ َت َع َّسٔ َ
َو َي ُعو َُ ٠
و ٧بٔطٔ ََ ٦ِ ٠ب ِى َس ُ٘ َِ ٢و َِل یَُٙو ُ ٧أَ َح ْس أَِ َِؽ َ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ٔ ٞإ ٔ َِّل ََ ٦ِ ٠ظ ََ ٥ي ِٔ ٠ث َ٠َ ٞا
و ٧بٔطٔ ََ ََ ٦ِ ٠ب ََٕ ٢ِ ُٙو َت ِسب ٔ ُٕ َ
أ ُ َو َِّ ٢ِ ُٙ١ُ ٝش ِيئّا تُ ِسرٔ ُ٘ َ
و ٧زُب ُ َز کَُ ِّٞظ ََلة ٕ ث َ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َ٠زَّ ّة َٔا َ ٟأَبُو َظإ ٔ ٜح
وَ ٧و َت ِح َُ ١س َ
وَ ٧وتُ َٙبُِّْ َ
َظ َِ ٥ىت َُِٔ ٢اُٜوا بَل َی یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َُ ٟت َس ِّب ُح َ

 ٞالِ َ َِ ٠وا ٔ ٟب ٔ َ١ا ِ ََى ِ٥َ ٝا َِّ ََىُٝوا
ُقا ُِ ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔ َ
ی ٦إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاُٜوا َََ ٔ١ي إ ٔ ِخ َوا٥َ ُ ٤ا أَصِ ُ
َف َج َي ُِ َ َ
ََ
 ٞاهَّللٔ یُ ِؤتٔطٔ ََ ٦ِ ٠يصَ ا ُِ َو َزا َز ٌَيُِْ ُٔت َ ِي َب َة فٔی َص َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ َو ِ٦
ِٔ ٠ث َُ ٝط َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝذََ ٔ ٜ
ک ِ َِؽ ُ

َّ
اِ ٜٝيثٔ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦و ِح ََل ََٔ ٧ا ٌَِّ َ َُ ٟم َِ َح َّسث ِ ُت َب ِى َؾ أَصِلٔی َص َذا ا َِ ٜحس َ
ٔیث َِ َٕا ََ ٟوص َِٔ ١ت إٔ١َ َّ ٤ا َٔا َُ ٟت َسبِّحُ اهَّللَ ث َ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن
َ ّ َ
َ ّ َ
َف َج ِى ُت إلٔ َی أَبٔی َظإ ٔ ٜح َِ ُُِٕ ٝت َُ ٜط ذََ ٔ ٜ
ک َِأ َ َخ َذ ب ٔ َيسٔی َِ َٕا َ ٟاهَّللُ أَ ِ٘بَُْ
َو َت ِح َُ ١س اهَّللَ ث ََلثا َوث ََلث ٔي َن َوتُ َٙبُِّْ اهَّللَ ث ََلثا َوث ََلث ٔي َن َ َ
ا ٧اهَّللٔ َوا َِ ٜح ُِ ١س ِهَّلِل َحًَّي َت ِبَ ٦ِ ٠ٔ ََ ُٝجٔ١يىٔضٔ َّ٦ث َ ََلثَ ّة َوثَ ََلث ٔي َن َٔا َ ٟابِ َُ ٦و ِح ََل َ٧
ا ٧اهَّللٔ َوا َِ ٜح ُِ ١س ِهَّلِل اهَّللُ أَ ِ٘بَُْ َو َُ ِب َح َ
َو َُ ِب َح َ

َِ َح َّسث ِ ُت ب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ َر َجا َِ بِ ََ ٦ح ِي َو َة َِ َح َّسثَىٔي بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َو ََ َّ٢َ ٝ

اعمصنبرضنیمیت،رمتعم،دیبع اہلل،ہبیتق نبدیعس،ثیل،انب الجعؿ،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہک
اہمرجنیرقفاءروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماحرضوہرکرعضرکےن ےگلہکامدلارولگایلعدرہجافرہشیمہیک
وتمعنں ںیمپ ے ےئگلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامایفہ ےسیک؟ اوہنں ےن رعض ایکہکفہ یھب امنز ڑپےتھ ںی سج رطحہکمہ
امنز ڑپےتھ ںی افر فہ یھب رفزہ رہ ےت ںی سج رطح ہک مہ رفزہ رہ ےت ںی افر فہ دصہق اکنےتل ںی افر مہ دصہق ںیہن دے ےتکس ،فہ
الغؾ لزاد رکےت ںی افر مہ الغؾ لزاد ںیہن رک ےتکس ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ایک ںیم ںیہمت وکیئ ایسی زیچ ہن
اھکسؤںہکوج متےستقبس ےلےئگ ںیمتاںیہناپولافر اےنپدعبفاولںےسلےگڑبھ اجؤافروکیئمت ےس الضف ہنوہ وساےئاس
ےکہکوجاہمترےےسیجاکؾرکے،اوہنںےنرعضایکہکاہںاےاہللےکروسؽ!رفامےیئ!لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
کُ افر اَلْجَمْ ُڈ َِّ
ہک رہ امنز ےک دعب سیتنیت سیتنیت رمہبت ُش ْییجَا َؿ ا َِّ
ّلل ڑپاھ رکف ،رافی اوباصحل ےتہک ںی ہک اہمرجنی رقفاء
ّللَّ َأ ْ ی َ د
ّلل افر اَ ُ
دفابرہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماحرضوہرکرعضرکےنےگلہکامہرےامدلاراھبویئںےنیھب ہنسایلےہ
افرفہیھبایسرطحرکےنےگلںیوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہک ہاہللاعتیلاکلضفےہفہےسجاچاتہےہاطعرفامات
ےہ۔ افر رفاتی ںیم ریغ ہبیتق ےن  ہ زادئ اہک ےہ ہک ثیل نب الجعؿ ےس رفاتی ےہ ہک یمس ےتہک ںی ہک ںیم ےن  ہ دحثی اےنپ رھگ
لْ
ّلل
ّلل 66دہعف اَ جَمْ ُڈ َِّ
فاولں ںیم ےس یسک ےسایبؿ یک وت اوہنں ےن اہک ہک مت وک فمہ وہایگ ےہ ہکلب اسرطح رفامایہک 66دہعف ُش ْییجَا َؿ ا َِّ

کُ افر
ّللَّ َأ ْ ی َ د
کُ وہک رھپ ںیم اوباصحل ےک اپس ولاٹ افر اؿ ےس ںیم اینس اک ذرک ایک وت اوہنں ےن ریما اہھت ڑکپ رک اہک اہکَ ُ
ّللَّ َأ ْ ی َ د
66دہعف اَ ُ
َ لْ
ّللافراَ َُّ
ّللَّافراَلْجَمْ ُڈ َِّ
ّللافراَ جَمْ ُڈّللَِّاسرطحےہکہکوپریدعتاد66رمہبتوہاجےئانبوجعاؿےتہکںی
کُافر ُش ْییجَا َؿا ِّ
ّلل َأ ْ ی َ د
ُش ْییجَا َؿا ِ
ہک ںیم ےن  ہ دحثی راجء نب ویحة ےس ایبؿ یک وت اوہنں ےن ایس رطح ھجم ےس اوباصحل ےک فاےطس ےس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنعےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسلقنیکےہ۔
رافی  :اعمصنبرضنیمیت،رمتعم،دیبعاہلل،ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبالجعؿ،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1343

راوی  :ا٠يہ ب ٦بسفا ٣ويشي ،یزیس ب ٦زریي ،روحَ ،ہي ،ٞحَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي أ ُ ََّ ٠ي ُة بِ ُ ٦بٔ ِس َف َا ٣ا َِ ٜى ِيش ُّٔي َح َّسث َ َ٥ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َر ِو ْح َو َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
اٜسثُورٔ ب ٔ َّ
اٜس َر َجا ٔ
ت ا ُِ ٜىل َی َوا٥َّ ٜى ٔٔي ٢ا ِٔ ٔ ٕ١ُ ٜي ٢بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ض َِٔ ٢اُٜوا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َذ َص َِ أَصِ ُ
ُّ ٞ
َّ َّ
ُ
آِخ ا َِ ٜحسٔیثٔ َو َزا َز فٔی
ُقا ُِ ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔ َ
ی ٦إلٔ َی ٔ ٔ
ُٔت َ ِي َب َة َو ِ ٦اِ ٜٝيثٔ إِٔل أَُ َّ ٤ط أَ ِز َر َد فٔی َحسٔیثٔ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔ ِو َ ٟأَبٔی َظإ ٔ ٜح ث ََّ ٢ر َج َي ُِ َ َ
و٧
َّش َة َِ َحٔ١ي ُي َذَ ٔ ٜ
ک ک ُ ِّٝطٔ ثَ ََلثَ ْة َوثَ ََلث ُ َ
َّش َة إ ٔ ِح َسی َو ِ َ
ا َِ ٜحسٔیثٔ َي ُٕو َُ َُ ٟض ِي ْ ٞإ ٔ ِح َسی َو ِ َ
عن ث
اہیم نب اطسبؾ شی ،سیدی نب زرعی ،رفح ،لیہس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس
رفاتیایکےہہکرقفاءاہمرجنیےنرعضایکہکاےاہللےکروسؽامدلارولگایلعدرہجافرہشیمہیکںیتمعنےلےئگابیقدحثی
ایسرطحےہنکیلاسںیم ہےہہکاہمرجنیرقفاءرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیملےئابیقدحثیایسرطحےہ
افراسںیم ہزادئےہہکلیہسرافیےتہکںیہکرہا کہملکایگرہایگرہرمہبتےہکاتہکبساملکتسیتنیترمہبتوہاجںیئ۔
عن ث
رافی  :اہیمنباطسبؾ شی،سیدینبزرعی،رفح،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1344

راوی  :حس ٦ب ٦ويسي ،اب٠ ٦بارک٠ ،اٜک بٍ٠ ٦و ،ٟح ٢ٙب ٦وتيبہ ،وبساٜزح ٦١ب ٦ابی ٜيلی ،حَّضت ٘ىِ ب ٦وحزہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ک بِ َُ ٍِ ٠ٔ ٦و َٕٔ ٟا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ا َِ ٜح َ ٢َ ٙبِ َُ ٦وت َ ِي َب َة یُ َح ِّس ُث َو َِ ٦و ِبسٔ
َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ ُ ٦و َٔيسي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک أَ ِخب َ ََْ٤ا َ٠اُ ٔ ٜ
يِ َٔائُٔ ُٝض َّ٦أَ ِو
اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبٔی َِ ٜيل َی َو ِِ َ٘ ٦ى ِٔ بِ ٔ ٦وُ ِح َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٠ُ ٟى ِّٕ َب ْ
ات َِل َید ٔ ُ

وَ ٧تِٙبٔي َْ ّة
وَ ٧ت ِحَ ٔ١
يس ّة َوأَ ِربَ ْي َوثَ ََلث ُ َ
وَ ٧ت ِسبٔي َح ّة َوثَ ََل ْث َوثَ ََلث ُ َ
َِاؤُ ُٝض َّ٦زُب ُ َز کَُ ِّٞظ ََلة ٕ َِٙ٠تُوبَ ٕة ثَ ََل ْث َوثَ ََلث ُ َ

نسح نب یسیع ،انب ابمرک ،امکل نب وغمؽ ،مکح نب ہبیتع ،دبعارلنمح نب ایب  ،یل ،رضحت  بع نب رجعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایرہامنزےکدعبھچکداعںیئایسیںیہکپ وکڑپےنھفاالایپ وکرکےنفاال
ّللِّ66رمہبتاَ َ
ّللِّ66رمہبتاَلْجَمْ ُڈ َ
یھبکرحمفؾںیہنوہات66رمہبت ُش ْییجَا َؿا َ
کُ۔
ّللُّ َأ ْ ی َ د
رافی  :نسحنبیسیع،انبابمرک،امکلنبوغمؽ،مکحنبہبیتع،دبعارلنمحنبایب ،یل،رضحت بعنبرجعہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1345

راوی  :نَّص ب ٦ولی جہؽِم ،ابوا ح١س ،ح١زہ ،ح ،٢ٙوبساٜزح ٦١ب ٦ابی ٜيلی ،حَّضت ٘ىِ ب ٦وحزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ات َو ِ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙو َِ ٦و ِبسٔ اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبٔی َِ ٜيل َی َو ِِ َ٘ ٦ى ِٔ
ِم َح َّسث َ َ٥ا أَب ُو أَ ِح ََ ١س َح َّسثَ َ٥ا َح ِ١زَةُ اٜزَّیَّ ُ
َح َّسثَ َ٥ا َن ِ ُ
َّص بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا َِ ٜح ِض َؽ ٔ ُّ
وَ ٧ت ِسبٔي َح ّة
بِ ٔ ٦وُ ِح َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٠ُ ٟى ِّٕ َب ْ
يِ َٔائُٔ ُٝض َّ٦أَ ِو َِاؤُ ُٝض َّ٦ث َ ََل ْث َوثَ ََلث ُ َ
ات َِل َید ٔ ُ

وَ ٧تِٙبٔي َْ ّة فٔی زُبُز ٔکَُ ِّٞظ ََلة ٕ
وَ ٧ت ِحَ ٔ١
يس ّة َوأَ ِربَ ْي َوثَ ََلث ُ َ
َوثَ ََل ْث َوثَ ََلث ُ َ

ج یہض
رصن نب یلع می ،اوبا دمح ،زمحہ ،مکح ،دبعارلنمح نب ایب  ،یل ،رضحت  بع نب رجعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفل ہ
فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہک امنز ےک دعبیک (ھچک داعںیئ) ایسی ںی ہک پ  اک ےنہکفاال ای رکےنفاال رحمفؾ ںیہن وہات
لْ
کُ۔
ّللَّ َأ ْ ی َ د
ّللَّ66رمہبتاَ جَمْ ُڈّللَِّ66رمہبتاَ ُ
66رمہبت ُش ْییجَا َؿا ِ

ج یہض
رافی  :رصننبیلع می،اوبادمح،زمحہ،مکح،دبعارلنمحنبایب ،یل،رضحت بعنبرجعہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1346

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢اَباك ب٠ ٦ح١س ،و١زو بٔ ٦يس َ٠لئی ،ح٢ٙ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا أَ َِ َب ُاك بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ ُِ َٔ ٦ي ٕس ا ََِ ١ُ ٜلئ ُّٔی َو ِ ٦ا َِ ٜح َ ٢ٔ ٙب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط
دمحمنباحمت،اابسطنبدمحم،رمعفنبسیقالمیئ،مکح۔اسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،اابسطنبدمحم،رمعفنبسیقالمیئ،مکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1347

راوی  :وبساٜح١يس ب ٦بيا ٧واَفی ،خاٜس ب ٦وبساهَّللَ ،ہي ،ٞابووبيس ٠ذحجی٠ ،س ٢ٝابووبيس ٠ولی ََٝمي ٧ب٦
وبساٝ١ٜک ،وفاء ب ٦یزیس ٜيثي ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس ا َِ ٜحٔ١ي ٔس بِ ُ ٦بَ َيا ٕ ٧ا َِ ٜوا َٔ ٔف ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َخاُ ٔ ٜس بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔی ُوب َ ِي ٕس ا ِِ ١َ ٜذحٔجٔ ِّی َٔا َِ ٠ُ ٟس ٢ٔٝأَبُو
یس َّ
اِ ٜٝيثٔ ِّي َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٦ِ ٠َ ٢َ ٝ
ُوب َ ِي ٕس َِ ٠ول َی ََََُ ِ ٝمي َ ٧بِ َٔ ٦و ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک َو َِ ٦و َفا ٔ
ِ بِ ٔ ٦یَز ٔ َ

و٧
ََبَّحَ اهَّللَ فٔی ُزبُز ٔکَُ ِّٞظ ََلة ٕ ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َو َحَ ٔ١س اهَّللَ ث َ ََلثّا َوث َ ََلث ٔي َن َو َ٘ب َّ َْ اهَّللَ ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َِ ِتَ ٔ ٝ
ک تٔ ِس َى ْة َوتٔ ِس ُى َ
َُف ِت َخ َفا َیا ُظ َوإ ٔ ِ٧
یک َُ ٜط َٜطُ ا ُِ ِٝ ١ُ ٜ
َو َٔا ََ ٟت ََ ١ا ٣ا ِٔ١ٜائ َ ٔة َِل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َو ِح َس ُظ َِل َ ٔ
َش َ
ک َو َُ ٜط ا َِ ٜح ُِ ١س َوص َُو َول َی ک َُ ِّٞش ِي ٕئ َٔس ْٔیز ٌ ٔ َ
َح
کَاِ َ ٤ت ِٔ ٠ث ََ ٞزبَ ٔس ا َِ ٜب ِ ٔ
ج
دبعادیمحلنبایبؿفا یط،اخدلنبدبعاہلل،لیہس،اوبدیبعذم یجی،ملسماوبدیبعومیلامیلسؿنبدبعاکلمل،اطعءنبسیدییثیل،رضحت
اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج لدیم ےن رہ امنز ےک دعب
لْ
کُاہک وت  ہ<< املکت وہ ےئگ افر وس اک دعد وپرا رکےن ےک  ےئ َل ِإلَ َة ِإ َّل
ّللَّ َأ ْ ی َ د
ّللَّ 66رمہبت اَ جَمْ ُڈ ّللَِّ افر 66رمہبت اَ ُ
66رمہبت ُش ْییجَا َؿ ا ِ
َ ُ َث ے
لْ
لْ
ج
َ
َ
ُ
م
شدَق ٌِید ہہکایل وتاسےک اسرےانگہ اعمػرکدےیئاجںیئےگ اچےہفہدنمسر
لَع
و
ه
ف
ڈ
ا ُ
ک ٍْ
ِّ
ک َفلَ ُةا ْ ُ َ َ
ّللَّ َف ْ َ
حـُ َلرَش َ
ِنلَ ُة لَ ُةا مُ ْل ُ
یکاھجگےکرباربوہں۔
ج
رافی  :دبعادیمحل نب ایبؿ فا یط ،اخدل نب دبعاہلل ،لیہس ،اوبدیبع ذم یجی ،ملسم اوبدیبع ومیل امیلسؿ نب دبعاکلمل ،اطعء نب سیدی
یثیل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزےکدعبذرکےکاابحتسبافراسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1348

راوی ٠ :ح١س ب ٦ظباح ،اَ١ىي ٞب ٦زَکیاَ ،ہي ،ٞابووبيس ،وفاء ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا َٟ
َکیَّا َِ َو َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔی ُوب َ ِي ٕس َو َِ ٦و َفا ٕ
 ٞبِ َُ ٦ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦اٜعَّ بَّاحٔ َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
دمحم نب ابصح ،اامسلیع نب زرکای ،لیہس ،اوبدیبع ،اطعء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےسایسرطحدحثیلقنرکےکرفامای۔

رافی  :دمحمنبابصح،الیعمسنبزرکای،لیہس،اوبدیبع،اطعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿڑپ یاجےنفایلداعؤںےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
ریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿڑپ یاجےنفایلداعؤںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1349

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیز ،و١ارہ بٔ ٦ىٕاً ،ابوزروہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦وُ ََ ١ار َة بِ ٔ ٦ا ِِ َٕ ٜى َٕا ًٔ َو ِ ٦أَبٔی ز ُِر َو َة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َ ٟک َ َ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّ
ک بَي ِ َن اَّ ٜتِٙبٔيْ ٔ
ُقأَ َِ ُُِٕ ٝت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٤ت َوأُم ِّی أَ َرأَیِ َت َُُٙو َت َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝإٔذَا َ٘ب َّ َْ فٔی اٜعَّ ََلة ٔ ََ ََ ٙت صُ ََّ ٥ي ّة َٔ ِب َ ٞأَ َِ ٧ي ِ َ
َّش ٔٗ َوا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب َّ
َوا ُِٔ ٜقائ َ ٔة َ٠ا َت ُٕو َُٔ ٟا َ ٟأَُٔو َُّ ٟ
اُ ٜٝض ََّ ٢ن ِّٕىٔي ٔ٦ِ ٠
ای َ٘ َ١ا بَا َو ِس َت بَي ِ َن ا ِٔ ِ ١َ ٜ
اُ ٜٝض َّ ٢بَاو ٔ ِس بَ ِيىٔي َوبَي ِ َن َخ َفایَ َ
َ
ای ب ٔ َّ
ای َ٘١ا یُ ََّ ٥قی َّ
اٜسٔ َ ٤س َّ
اٜث ِو ُب الِ َبِ َي ُؾ َّٔ ٦ِ ٠
ِ َوا ِٜب َ َْز ٔ
اٜث ِٔ ٝخ َوا ِ١َ ٜا ٔ
اُ ٜٝض َّ ٢اٌِ ٔس ِٝىٔي َٔ ٦ِ ٠خ َفا َی َ
َخ َفایَ َ َ
زریہنبرحب،رجری،امعرہنباقعقع،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسبجامنزیکریبکتےتہکوترقاتےسےلہپھچکدریاخومشرےتہےھتںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽریمےامںابپلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسرپرقابؿ،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسریبکتافررقاتےکدرایمؿھچکدریاخومشرےتہںیوتاسںیملپ
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ْ ُ
ریم ےافرانگوہںےکدرایمؿاسدقردفریرکدےہک سجدقروتےنرشمؼفرغمبےکدرایمؿدفریڈایلےہاےاہللےھجم
انگوہںےساسرطحاصػرفامدےسجرطحدیفسڑپکالیملیچکےساصػرکدایاجاتےہاےاہللریمےانگوہںوکربػافر
اپینافرافولںےکاسھتدوھدے۔

رافی  :زریہنبرحب،رجری،امعرہنباقعقع،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
ریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿڑپ یاجےنفایلداعؤںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1350

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب١٤ ٦يْ ،ابِ ٦ؽي ،ٞابوکا ،ٞ٠وبساٜواحس ب ٦زیاز ،و١ارۂ ،ىٕاً

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ُِ ٦ؽ ِي ٕ ٞح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو کَا َٔ ٕٞ ٠ح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜواح ٔ ٔس َي ِىىٔي ابِ َ ٦زٔ َیاز ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦وُ ََ ١ار َة بِ ٔ ٦ا ِِ َٕ ٜى َٕا ًٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ

اوبرکبنبایب ہبیش،انبریمن ،انبلیضف،اوباکلم،دبعاولادحنبزاید ،امعرہ،اقعقع ,اسدنسےکاسھت ہدحثی یھبایسرطح لقن
یکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،انبلیضف،اوباکلم،دبعاولادحنبزاید،امعرہ،اقعقع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
ریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿڑپ یاجےنفایلداعؤںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1351

راوی ٠ :س ،٢ٝیحٌي ب ٦حسا ،٧یو٤س ،وبساٜواحس اب ٦زیاز ،و١ارہ بٔ ٦ىٕاً ،ابوزروہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

اَ ٧ویُوَُ ٤س ا َِ ١ُ ٜؤ ِّز ٔب َوٌَي ِْٔص َٔ١ا َٔاُٜوا َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜواحٔسٔ بِ ُ ٦زٔیَاز ٕ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي
َٔا َِ ٠ُ ٟسَ ٢ٔٝو ُح ِّسث ِ ُت َو ِ ٦یَ ِحٌَي بِ َٔ ٦ح َّس َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َ َ ٤ض َؾ ٔ٦ِ ٠
وُ ََ ١ارةُ بِ ُ ٦ا ِِ َٕ ٜى َٕا ًٔ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ز ُِر َو َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ ک َ َ
َّ
ُقائ َ َة ٔب ا َِ ٜح ُِ ١س ِهَّلِل َر ِّب ا َِ ٜىا َٔ١ٜي َن َوَ ٢َِ ٜي ِسِ ُٙت
اٜز َِّ٘ َىةٔ اٜثاَ ٔ ٤يةٔ ا َِ َت ِّ َتحَ ا َِ ٔ ٜ

ملسم،ییحینباسحؿ،ویسن،دبعاولادحانبزاید،امعرہنباقعقع،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽ
لَ
م
ن
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج دفرسی رتعک ےک  ےئ ڑھکے وہےت وت (الْج
ِ
َ
َ
ب َْ
م
اْل َن) ےس رقات یرفع رفامےت افر
ر
ّلل
ِ
ّ
ڈ
ْ
ُ
َ ِّ
اخومشہنوہےت۔
رافی  :ملسم،ییحینباسحؿ،ویسن،دبعاولادحانبزاید،امعرہنباقعقع،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
ریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿڑپ یاجےنفایلداعؤںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1352

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وّا ،٧ح١ازٔ ،تازہ ،ثابت ،ح١يس ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َو َّّا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز أَ ِخب َ ََْ٤ا َٔ َتا َزةُ َوثَاب ٔ ْت َو ُح َِ ١ي ْس َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ ََّ ٧ر ُج َّل َجا َِ ِ ََس َخ َ ٞاٜعَّ َّ
ْ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

َو َٔ ِس َح َّزَ ُظ اَُ ّ٥َّ ٜس َِ َٕا َ ٟا َِ ٜح ُِ ١س ِهَّلِل َح ِّ ١سا َ٘ثٔي ّْا ـَ ِّي ّبا َُ ٠ب َارکّا ِ ٔيطٔ َِ َ١َّ ٝا َٔ َضي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ََل َتطُ
َٔا َ ٟأَ ُّی ٢ِ ُٙا َِ ١ُ ٜتک َ ِّ ٢ُ ٝبٔا ِٜکَ١َ ٔ ٝا ٔ
ت َِأ َ َر َّ٣ا ِِ َٕ ٜو َُٕ َِ ٣ا َ ٟأَ ُّی ٢ِ ُٙا َِ ١ُ ٜتک َ ِّ ٢ُ ٝب ٔ َضا َِإُٔ َّ ٤ط َ ٢َِ ٜي ُٕ ِ ٞبَأ ِ َّا َِ َٕا ََ ٟر ُج ْٔ ٞجئ ُِت َو َٔ ِس َح َّزَنٔی
َّش ََٝ ٠کّا َیب ِ َتس ُٔروَ َ ٤ضا أَ ُّی ُض ِ ٢یَ ِز َِ ُى َضا
اَُ ّ٥َّ ٜس َِ ُٕ ِٝت َُضا َِ َٕا َِ َٕ َٜ ٟس َرأَیِ ُت اثِى َِي َو َ َ

زریہ نب رحب ،افع ؿ ،امحد ،اتقدہ ،اثتب ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ا ک لدیم لای افر فص ںیم داہ 
ث
لْج
م َر ًک فِب ِة بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےس افرغ
کًا َط ِّن ًبیا ُ َ ی
َحا َ ِ د
وہایگ افر اس اک اسسن وھپؽ راہ اھت اس ےن اہک ا َمْ ُڈ ّللَِّ َ ْ ً
وہےئوترفامایہکمتںیمےسامنزںیم ہاملکتےنہکفاالوکؿےہولگاخومشرےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےندفابرہرفامایہکمت

ںیمےس ہاملکتےنہکفاالوکؿےہاسےنوکیئطلغابتںیہنیہکوتا کلدیمےنرعضایکہکںیملایوتریمااسسنوھپؽراہاھتبت
ںیم ےن  ہ املکتےہک لپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامایہک ںیم ےن ابرہ رفںوتں وکداھکیہک وج اؿاملکت وک افرپ ےل اجےنےک
 ےئٹپھجرےہےھت۔
رافی  :زریہنبرحب،افعؿ،امحد،اتقدہ،اثتب،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
ریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿڑپ یاجےنفایلداعؤںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1353

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اَ١ىي ٞب ٦وٝيہ ،ححاد ب ٦ابی وث١ا ،٧ابوزبيْ ،وو ٧ب ٦وبساهَّلل ب ٦وتبہ ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧و ِ ٦أَب ٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦و ِو ٔ ٧بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
ِح ٕب َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
 ٞابِ ُ ٦وُ ََّ ٝي َة أَ ِخبََْنٔی ا َِ ٜححَّا ُد بِ ُ ٦أَبٔی وُ ِث ََ ١
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ُوت ِ َب َة َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز َٔا َ ٟبَ ِي َ١َ ٥ا ِ َ ٤ح ُ ٦نُ َعل ِّی ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذِ َٔا ََ ٟر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞا ِِ َٕ ٜو ٔ ٣اهَّللُ أَ ِ٘بَُْ َ٘بٔي ّْا

 ٞکََ ١َ ٔ ٝة َ٘ َذا َو َ٘ َذا َٔا َٟ
ْک ّة َوأَ ٔظ ّيَل َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝا َِٕ ٜائ ٔ ُ
َوا َِ ٜح ُِ ١س ِهَّلِل َ٘ثٔي ّْا َو َُ ِب َح َ
ا ٧اهَّللٔ ب ُ ِ َ
اب َّ
ِ َٔا َ ٟابِ ُ ٦وُ ََ ١ز َِ َ١ا َت َز ِ٘ ُت ُضُ ٥ِ ٠ُ َّ٦ذ ََِ ٔ١ى ُت
اٜس َ١ا ٔ
َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞا ِِ َٕ ٜو ٔ ٣أََ٤ا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا ََ ٟوح ٔ ِب ُت ََ ٜضا ُِتٔ َح ِت ََ ٜضا أَبِ َو ُ
ک
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟذََ ٔ ٜ

زریہ نب رحب ،اامسلیع نب ہیلع ،اجحج نب ایب امثعؿ ،اوبزریب ،وعؿ نب دبعاہلل نب ہبتع ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت
کًا
کُ َ ِ ی د
ںی ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ڑپھ رےہ ےھت ہک امجتع ںیم ےس ا ک لدیم ےن اہک (اّللَُّ َأ ْ ی َ د
ث
لْ
ب ًة َف َأ ِضب ًل)روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاسرطحےکاملکتےنہکفاالوکؿےہ؟امجتع
ّللَّ ُ یْ َ د
َفا جَمْ ُڈّللَِّ َ ِکدًا َف ُش ْییجَا َؿا ِ
ںیمےس ا کلدیم ےنرعضایکاےاہلل ےکروس ؽںیموہں،لپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکےھجمبجعتوہا ہکاس ےک
 ےئ لامسؿ ےک درفازے وھکےل ےئگ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن اؿ املکت وک رھپ یھبک ںیہن وھچڑا

بجےساسابرےںیمںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ہرفامےتوہےئانس۔
رافی  :زریہنبرحب،الیعمسنبہیلع،اجحجنبایبامثعؿ،اوبزریب،وعؿنبدبعاہللنبہبتع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
ریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿڑپ یاجےنفایلداعؤںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1354

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزیَ ،ىيس ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
٠ح١س ب ٦جىَفب ٦زیاز ،ابزاہي ،٢ابَ ٦ىس ،زہزی َىيس ،ابوَ١ٝہ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ِحٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب٦
وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہ

ِح ٕب َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ََِ ٦ىٔي ٕس َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
َف بِ ٔ ٦زٔیَاز ٕأَ ِخب َ ََْ٤ا إٔبِ َزاصٔي َُ ٢ي ِىىٔي ابِ َِ ََ ٦ى ٕس َو ِ٦
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٔ

ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َّ
اُِ ّٜٝن
اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ََِ ٦ىٔي ٕس َوأَبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟح و َح َّسثَىٔي َ ِ
اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت
َُ ٜط أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
وَ ٧و َوَِ ٝيَّ ٢ِ ُٙ
اٜسٔٙي َُ ٥ة ِ ََ١ا
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإٔذَا أُٔ ٔ َيِ ١ت اٜعَّ ََلةُ ِ َََل َتأِتُوصَا َت ِس َى ِو ََ ٧وأِتُو َصا َت ُِ ١ص َ

أَ ِز َر ِ٘ت ََُِ ِ ٢ع ُّٝوا َو َ٠ا َِا َتَِ ٢ِ ُٙأَت ُّٔ١وا

اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،دیعس ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب رفعجنب زاید،
اربامیہ ،انب دعس ،زرہی دیعس ،اوبہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اوبہملس نب
دبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکبجامنزڑھکیوہاجےئ
وتدفڑےتوہےئہنلؤہکلباسرطحےتلچوہےئلؤہکمترپوکسؿاطریوہافروجمتاپولاںیہنڑپھ ولافروجوھچٹاجںیئاںیہنوپری

رکول۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،دیعس ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب رفعجنب
زاید،اربامیہ،انبدعس،زرہیدیعس،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملس نب
دبعارلنمح،اوبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
ریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿڑپ یاجےنفایلداعؤںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1355

راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،اب ٦ححز ،اَ١ىي ٞب ٦جىَف ،اب ٦ایوب ،اَ١ىي ،ٞوَلء ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

 ٞأَ ِخب َ َْنٔی
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوابِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
وب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َف َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
ا َِ ٜى ََل ُِ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا ثُو َِّب ٜٝٔعَّ ََلة ٔ ِ َََل َتأِتُو َصا َوأَْمُتْن َت ِس َى ِو َ٧

اَ ٧ي ِىُ ٔ١س إلٔ َی اٜعَّ ََلة ٔ َِ ُض َو فٔی َظ ََلة ٕ
َوأِتُو َصا َو َوَِ ٝيَّ ٢ِ ُٙ
اٜسٔٙي َُ ٥ة َِ َ١ا أَ ِز َر ِ٘ت ََُِ ِ ٢ع ُّٝوا َو َ٠ا َِا َتَِ ٢ِ ُٙأَت ُّٔ١وا َِإ ٔ َّ ٧أَ َح َس ُ٘ ِ ٢إٔذَا ک َ َ

ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس ،انبرجح،اامسلیع نبرفعج ،انباویب،اامسلیع،العء،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےس رفاتیےہہک
ر وسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایبجامنزےک ےئریبکتیہکاجےئوتمتدفڑےتوہےئہنلؤہکلباانیمطؿےسلؤافرامنزیک
ینتج رںیتعک ںیہمت لماجںیئاںیہن ڑپوھ افر وج وھچٹاجںیئ اںیہن وپریرکول ویکہکنبج مت ںیم ےس وکیئ امنز اک ارادہرکات ےہ وت فہ
امنزںیموہاتےہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،انبرجح،الیعمسنبرفعج،انباویب،الیعمس،العء،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
ریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿڑپ یاجےنفایلداعؤںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1356

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦صَ َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٟٔ
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٥ِ ٠ضا َو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ُ ٤وز ٔ َی بٔاٜعَّ ََلة َِٔأِتُو َصا َوأَْمُتْن
اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
وَ ٧و َوَِ ٝيَّ ٢ِ ُٙ
اٜسٔٙي َُ ٥ة ِ ََ١ا أَ ِز َر ِ٘ت ََُِ ِ ٢ع ُّٝوا َو َ٠ا َِا َتَِ ٢ِ ُٙأَت ُّٔ١وا
َت ُِ ١ص َ
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےن اراشد رفامای بج امنز ےک  ےئ لفاز دی اجےئ وت مت اس ادناز ںیم لؤ ہک مت رپ وکسؿ اطری وہ افر امنز یک ینتج راعکت ںیہمت لم
اجںیئاںیہنڑپھولافروجرہاجںیئاںیہنوپریرکول۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
ریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿڑپ یاجےنفایلداعؤںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1357

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسِ ،ؽي ٞب ٦وياؿ ،ہصا ،٣زہيْ بِ ٦حب ،اَ١ىي ٞب ٦ابزاہي ،٢ہصا ٣ب ٦حسا٠ ،٧ح١س ب٦
َيْی ،٦حَّضت ابوہزیزہ

ِح ٕب َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ُّ ٜؽ ِي ُ
َ ٞي ِىىٔي ابِ َ ٦و َٔياؿٕ َو ِ ٦صٔصَ أَ ٕ ٣ا َ ٟح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
یَ ٦و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
اَ ٧و َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ َٔٔ ٦يْ ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ُا ٣بِ َُ ٦ح َّس َ

اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ثُو َِّب بٔاٜعَّ ََلة ٔ ِ َََل َي ِس َي إَِٔ ٜي َضا أَ َح ُس ُ٘ َِ ٢و َلَ ٔ ٜ ٦ِٔ ٙي ِٔ ١ض َو َوَِ ٝيطٔ َّ
ار َظ٠َ ِّٞا أَ ِز َر ِ٘ َت
اٜسٔٙي َُ ٥ة َوا َِ ٜو َٔ ُ
ک
َوأ ِٔؾ َ٠ا ََ َب َٕ َ
ہبیتق نب دیعس ،لیضف نب تداض ،اشہؾ ،زریہ نب رحب ،اامسلیع نب اربامیہ ،اشہؾ نب اسحؿ ،دمحم نب ریسنی ،رضحت اوبرہریہ ےس
رفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکبجامنزےک ےئااقتمیہکاجےئوتمتںیمےسوکیئلدیمدفڑاتوہاہن
لےئہکلبوکسؿافرفاقرےساتلچوہالےئوجامنزمتاپولاےسڑپھولافروجوھچٹاجےئاےسدعبںیموپریرکول۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،لیضف نب تداض ،اشہؾ ،زریہ نب رحب ،الیعمس نب اربامیہ ،اشہؾ نب اسحؿ ،دمحم نب ریسنی ،رضحت
اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
ریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿڑپ یاجےنفایلداعؤںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1358

راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عور٠ ،ح١س ب٠ ٦بارک ظوری٠ ،ىاویہ بََ ٦ل ،٣یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،وبساهَّلل ب ٦ابؤتازہ

اٜعور ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاؤیَ ُة بِ ََُّ ََ ٦لَ ٕ ٣و ِ ٦یَ ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ
َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک ُّ

أَ ِخب َ َْنٔی َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة أَ َّ ٧أَبَا ُظ أَ ِخب َ َْ ُظ َٔا َ ٟبَ ِي َ١َ ٥ا ِ َ ٤ح ُ ٦نُ َعل ِّی ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝسَ ٔ١ي َجََ ٝب ّة
ِ
اَ َت ِى َح ِ٥َ ٝا إلٔ َی اٜعَّ ََلة ٔ َٔا ََََ ِ ٟل َتّ َِىُٝوا إٔذَا أَ َت ِيت ُِ ٢اٜعَّ ََل َة ِ ََىَِ ٝيَّ ٢ِ ُٙ
اٜسٔٙي َُ ٥ة ِ ََ١ا أَ ِز َر ِ٘ت ََُِ ِ ٢ع ُّٝوا
َِ َٕا َ٠َ ٟا َشأَٔ ٢ِ ُُٙ٤اُٜوا ِ
َو َ٠ا ََ َب ََِٕ ٢ِ ُٙأَت ُّٔ١وا
ااحسؼنبوصنمر،دمحمنبابمرکوصری،اعمف ہ نبالسؾ،ییحینبایبریثک،دبعاہللنباوباتقدہےسرفاتیےہہکمہروسؽاہللےک

اسھت امنز ڑپھ رےہ ےھتلپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن زیتدفڑےنیک لفاز ینسلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای ایک ابت ےہ
اوہنں ےن رعض ایک ہک مہ ےن امنز یک رطػ دلجی یک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اب اےسی ہن رکان ،بج مت امنز ےک
 ےئلؤوتوکسؿےسلؤوجںیہمتلماجںیئاںیہنڑپھولافروجوھچٹاجںیئاںیہنوپرارکول۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دمحمنبابمرکوصری،اعمف ہنبالسؾ،ییحینبایبریثک،دبعاہللنباوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
ریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿڑپ یاجےنفایلداعؤںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1359

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ٠ ،ىاویہ  ،ہصا، ٣شيبا٧

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاو ٔ َی ُة بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،اعمف ہ،اشہؾ،ابیشؿاسدنسےکاسھت ہرفاتیایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اعمف ہ،اشہؾ،ابیشؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکامنزےک ےئبکڑھکاوہ؟...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکامنزےک ےئبکڑھکاوہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1360

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢وبيساهَّلل بَ ٦ىيس ،یحٌي بَ ٦ىيس ،ححاد ظوآ ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابوَ١ٝہ ،وبساهَّلل ب ٦ابی
ٔتازہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢و ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َِ ٦ححَّا ٕد اٜعَّ َّو ٔ
آ َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦أَبٔی
َ٘ثٔيْ ٕ َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة َو ِ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا أُٔ ٔ َيِ ١ت اٜعَّ ََلةُ
ِ َََل َت ُٕو ُ٠وا َحًَّي َت َز ِونٔی و َٔا َ ٟابِ َُ ٦حات ٕٔ ٢إٔذَا أُٔ ٔ َيِ ١ت أَ ِو ُ ٤وز ٔ َی
دمحمنباحمت،دیبعاہللنبدیعس،ییحینبدیعس،اجحجوصاػ،ییحینبایبریثک،اوبہملس،دبعاہللنبایباتقدہےسرفاتیےہہکفہرفامےت
ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامایہک بج امنز ےک  ےئ ااقتمیہک اجےئ وت مت تم ڑھکے وہ بجکت ہک ےھجم ہن
دھکیولانباحمتےتہکںیہکبجامنزےک ےئااقتمیہکاجےئایاذاؿدیاجےئ۔
رافی  :دمحمنباحمت،دیبعاہللنبدیعس،ییحینبدیعس،اجحجوصاػ،ییحینبایبریثک،اوبہملس،دبعاہللنبایباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکامنزےک ےئبکڑھکاوہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1361

ويسي
راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ٠ ،ى١ز ،ابوبْک ،اب ٦وٝيہ ،ححاد ب ٦ابووث١ا ،٧اَحاٗ ب ٦ابزاہيٰ ،٢
ب ٦یو٤س ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،اَحاٗ ب ٦وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝشيبا ،٧یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،وبساهَّلل ب ٦ابی ٔتازہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِِ ٠َ ٦ى َ١ز ٕ َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َو َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة َو َِ ٦ححَّا ٔد بِ ٔ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
أَ ٧ا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َو َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َو ِِ ٠َ ٦ى َ١ز ٕ َو َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا ا َِ ٜؤٜي ُس
وُ ِث ََ ١
ا ٧ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو َِ ٦ش ِي َب َ

ٔیث َِ ٠ى١ز ٕ َو َش ِيب َ َّ
ِخ ِج ُت
َ
َو َزا َز إ ٔ َِ َح ُٖ فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َحس َ َ
اَ ٧حًي َت َز ِونٔی َٔ ِس َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعم ،اوبرکب ،انب ہیلع ،اجحج نب اوبامثعؿ ،ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،دبعارلزاؼ،رمعم،
ااحسؼنبفدیلنبملسم،ابیشؿ،ییحینبایبریثک،دبعاہللنبایب اتقدہ،اسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہنکیل
رفاتیںیم ہزادئےہہکاہیںکتہکمتےھجمدھکیولبجںیمولکنں۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعم ،اوبرکب ،انب ہیلع ،اجحج نب اوبامثعؿ ،ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن،
دبعارلزاؼ،رمعم،ااحسؼنبفدیلنبملسم،ابیشؿ،ییحینبایبریثک،دبعاہللنبایباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکامنزےک ےئبکڑھکاوہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1362

راوی  :ہارو ٧ب٠ ٦ىزوِٓ ،حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ٦١ب ٦ووٓ ،حَّضت
ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ارو ُ ٧بِ ُِ ٠َ ٦ىزُ ٕ
اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َص ُ
وٓ َو َ ِ
َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦و ِو ٕ
ْخ َد إ ٔ َِ ٜي َ٥ا
اٜع ُّ َ
وٓ َٔ ِب َ ٞأَ ِ ٧یَ ِ ُ
ٓ َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ أُٔ ٔ َيِ ١ت اٜعَّ ََلةُ َِ ُٕ ِ٥َ ١ا ِ ََى َّس ِ٥َ ٜا ُّ

َّ َ
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
ََک
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََِ ٢َ ٝأتَی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝحًي إٔذَا َٔ َا ٣ف ٔی َُ ٠عَل ُظ َٔ ِب َ ٞأَ ِ ٧یُ َٙب ِّ َْ ذ َ َ
َّ
ْ َرأِ َُ ُط َّ ٠
اِ َِ َٙب َّ َْ ِ ََعلَّی ب ٔ َ٥ا
ِخ َد إ ٔ َِ ٜي َ٥ا َو َٔ ِس اٌِ َت َس َ ٞیَ ُِ ٥ف ُ
َّص َٓ َو َٔا َ٥َ َٜ ٟا َ٠کَاَ٤ ٢َِ َِٝ ٢ِ َُٙ٤زَ َِ ٔ ٔ ٟيا ّ٠ا َ ٥ِ َ ٤ت ٔمزُ ُظ َحًي َ َ
َِا ِن َ َ
اہرفؿنبرعمفػ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمحنبوعػ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنعرفامےت ںیہکامنزےک  ےئااقتمیہکیئگوت مہ ںیفصدیس یرک ےک روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےک رشتفیالےن ےس
ےلہپ ڑھکے وہ ےئگ اہیں کت ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ افر اےنپ ےلصم رپ ڑھکے وہےئگ ریبکت ےنہک

ےسےلہپ لپ یلص اہللہیلع فل ہفملس وک ھچک اید لای وتلپ یلص اہللہیلعفل ہ فملسپ ے ےئگ افرںیمہ رفامایہک اینپ اینپ ہگج رپ رہھٹے
روہاہیںکتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرشتفیالےئوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرسابمرکےساپینےکرطقےکپٹ
رےہےھترھپلپےنریبکتہہکرکںیمہامنزڑپاھیئ۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمحنبوعػ،رضحتاوبرہریہریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکامنزےک ےئبکڑھکاوہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1363

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝابوو١زو اوزاعی زہزی ،ابوَ١ٝہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝح َّسث َ َ٥ا أَبُو َو ِ١ز ٕو َي ِىىٔي الِ َ ِو َزاعٔ َّی َح َّسثَ َ٥ا اٜزُّصِز ٔ ُّی َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ص َُزیِ َز َة َٔا َ ٟأُٔ ٔ َيِ ١ت اٜعَّ ََل ُة َو َظ َّ
ِخ َد َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َٕ َِ ٢َ ٝإَ ٠َ ٣ا َُ ٠ط َِأ َ ِو َ٠أ َ إَِٔ ٜيض ٔ ِ٢
ْ اُ ٥َّ ٜ
اس ُظ ُّو َِ ُض َِ ٢و َ َ

ْ ا ِ١َ ٜا َِ ِ ََعلَّی بٔض ٔ ِ٢
َْخ َد َو َٔ ِس اٌِ َت َس ََ ٞو َرأِ َُطُ یَ ُِ ٥ف ُ
ب ٔ َي ٔسظ ٔأَ ِ٠َ ٧کَاَ َ ِ ٢ِ َُٙ٤

زریہنبرحب،فدیلنبملسم،اوبرمعفافزایعزرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکامنزیکااقتمیہک
یئگافرولوگںےناینپںیفصابدنھںیلوتروسؽاہللرشتفیالرکاینپہگجڑھکےوہےئگ۔
رافی  :زریہنبرحب،فدیلنبملسم،اوبرمعفافزایعزرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

اسابتےکایبؿںیمہکامنزےک ےئبکڑھکاوہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1364

راوی  :ابزاہي ٢ب٠ ٦وسي ،وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝاوزاعی ،زہزی ،ابوَ١ٝہ ،حَّضت ابوہزیزہ

وسي أَ ِخب َ ََْ٤ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ِ ٦الِ َ ِو َزاعٔ ِّی َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبُو َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٧
َح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ َُ ٠ُ ٦
ِ
اس ََ ٠ع َّاِ ُض ِِ َٔ ٢ب َ ٞأَ َِ ٧ي ُٕ َو ٣أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اٜعَّ ََل َة کَاِ َ ٤ت ُت َٕ ُاَ ٔ ٜ ٣ز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝيأ ُخ ُذ اُ ٥َّ ٜ
َو ََ ََّٕ ٠َ ٢َ ٝا َُ ٠ط
اربامیہنب ومیس،فدیلنب ملسم ،افزایع،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہےسرفاتی ےہہکامنزےک ےئااقتمروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رشتفی الےن رپ یہک اجیت یھت افر ولگ اینپ ںیفص انب ےتیل ےھت افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ڑھکے
وہےنےسےلہپاینپاینپہگجرپڑھکےوہاجےت۔
رافی  :اربامیہنبومیس،فدیلنبملسم،افزایع،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکامنزےک ےئبکڑھکاوہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1365

راوی ١َٝ :ہ ب ٦شبيِ ،حس ٦ب ٦اوين ،زہيْ١َ ،اک بِ ٦حب ،حَّضت جابز ب١َ ٦زہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا٧
ِح ٕب َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا َ ٟک َ َ
َح َّسثَىٔي ََُ ١ََ ٝة بِ َُ ٦شب ٔيِٕ َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ ُ ٦أَ ِوي َ َن َح َّسثَ َ٥ا ُزصَي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َ َٔ١ا ُک بِ ُِ َ ٦
َّ
ِخ َد أَ َٔ َا ٣اٜعَّ ََل َة ح ٔي َن َی َزا ُظ
ب ٔ ََل ْ ٟیُ َؤ ِّذ ُ ٧إٔذَا َز َح َؽ ِت ِ َََل ُئٕي َُ ٢حًي یَ ِ ُ
ْخ َد أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝإٔذَا َ َ

ہملس نب بیبش ،نسح نب انیع ،زریہ ،امسک نب رحب ،رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامای ہک بج
زفاؽوہاجاتوترضحتالبؽریضاہللاعتٰیلہنعاذاؿےتہکافرااقتمہنےتہکبجکتہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسرشتفیہنالےت
وتبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرشتفیالےترضحتالبؽریضاہللاعتٰیلہنعلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکدھکیےتیلوتبتامنز
یکااقتمےتہک۔
رافی  :ہملسنببیبش،نسحنبانیع،زریہ،امسکنبرحب،رضحتاجربنب ہرہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکسجےنامنزیکا کرتعکاپیلوتاسےنامنزاپیل...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکسجےنامنزیکا کرتعکاپیلوتاسےنامنزاپیل

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1366

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت ابوہزیزہ

َ
اب َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٦ِ ٠َ ٟأَ ِز َر َک َر ِ٘ َى ّة ٔ ٦ِ ٠اٜعَّ ََلة ٔ َِ َٕ ِس أَ ِز َر َک اٜعَّ ََل َة
ییحی نب ییحی ،امکل ،انباہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک
سجےنامنزںیما کرتعکاپیلوتاسےنامنزاپیل۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

اسابتےکایبؿںیمہکسجےنامنزیکا کرتعکاپیلوتاسےنامنزاپیل

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1367

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦وہاب ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ

أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٦ِ ٠َ ٟأَ ِز َر َک َر ِ٘ َى ّة ٔ ٦ِ ٠اٜعَّ ََلة ٔ ََ ٠ي ِاْل ٔ َ٠اِ َٕ َِ ٔ ٣س أَ ِز َر َک اٜعَّ ََل َة

رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انبفاہب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکسجےناامؾےکاسھتامنزیکا کرتعکاپیلوتاسےنامنزوکاپایل۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انبفاہب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکسجےنامنزیکا کرتعکاپیلوتاسےنامنزاپیل

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1368

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،اب ٦ويي٥ہ ، ،ابوَکیِ ،اب٠ ٦بارک٠ ،ى١ز ،اوزاعی٠ ،اٜک ب٦
ا٤س ،یو٤س ،اب١٤ ٦يْ ،اب٠ ٦ثىي ،وبساٜوہاب ،وبيساهَّلل ،زہزی ،ابوَ١ٝہ ،ابوہزیزہ

َکیِِٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َٔا َ ٟح و َح َّسث َ َ٥ا أَبُو ُ َ
ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َو ِِ ٠َ ٦ى َ١ز ٕ َوالِ َ ِو َزاعٔ ِّی َو َ٠أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س َویُوَُ ٤س َٔا َ ٟح و َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ٦

ِ َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
اب َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ ک ُ َُّ ٞص ُؤ َِل ٔ
ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوصَّ ٔ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َی ِحٌَي َو ِ٠َ ٦إ ٔ ٜک َوَِ ٜي َس فٔی َحسٔیثٔ أَ َح ٕس ُٔ ٥ِ ٠ض َِ ٠َ ٢ي ِاْل ٔ َ٠اَ ٔ ٣وفٔی َحسٔیثٔ ُوب َ ِيسٔ اهَّللٔ َٔا َِ َٕ َِ ٟس

أَ ِز َر َک اٜعَّ ََل َة ک ُ ََّ ٝضا
اوبرکب نبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،انبہنییع،،اوبرکبی،انبابمرک،رمعم،افزایع،امکلنباسن،ویسن،انبریمن،انب
ینثم،دبعاولاہب،دیبعاہلل،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہاؿفلتخمدنسفںےکاسھترضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےسایسرطحلقنایکےہا کدحثیںیمےہہکاسےنوپریامنزوکاپایل۔
رافی  :اوبرکبنبایب ہبیش،رمعفاندق،زریہ نبرحب،انب ہنییع،،اوبرکبی،انبابمرک،رمعم ،افزایع ،امکلنباسن،ویسن،انب
ریمن،انبینثم،دبعاولاہب،دیبعاہلل،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکسجےنامنزیکا کرتعکاپیلوتاسےنامنزاپیل

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1369

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،زیس ب ٦اَ ،٢ٝوفاء ب ٦يسار ،بَس بَ ٦ىيس ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
ُع ٔد
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ ٦زیِ ٔس بِ ٔ ٦أَ ََِ ٢ََ ٝو َِ ٦و َفا ٔ
ِ بِ َٔ ٦ي َسا ٕر َو َو ِ ٦بُ ِ ٔ
َس بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو َو ِ ٦الِ ِ َ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َح َّسثُو ُظ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٦ِ ٠َ ٟأَ ِز َر َک َر ِ٘ َى ّة ٔ ٦ِ ٠اٜع ِبحٔ َٔ ِب َ ٞأَ َِ ٧ت ِفَ ُٝي َّ
اٜص ُِ ١س
ُّ
َّ
َّص
اٜع ِبحَ َو َ ٦ِ ٠أَ ِز َر َک َر ِ٘ َى ّة ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜى ِ ٔ
َِ َٕ ِس أَ ِز َر َک ُّ
َّص َٔ ِب َ ٞأَ َِ ٧ت ٍِزُ َب اٜص ُِ ١س َِ َٕ ِس أَ ِز َر َک ا َِ ٜى ِ َ
ییحی نب ییحی ،امکل ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،رسب نب دیعس ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکسجلدیمےنوسرجےنلکنےسےلہپحبصیکامنزےس ا کرتعکاپیلوتاسےنحبصیکامنزوکاپایل
افرسجلدیمےنرصعیکامنزےسا کرتعکوکاپایلوسرجرغفبوہےنےسےلہپوتاسےنرصعیکامنزوکاپایل۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،زدینباملس،اطعءنباسیر،رسبنبدیعس،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکسجےنامنزیکا کرتعکاپیلوتاسےنامنزاپیل

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1370

راوی  :حس ٦ب ٦ربيي ،وبساهَّلل ب٠ ٦بارک ،یو٤س ب ٦یزیس ،زہزیُ ،عوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ُع َوةُ َو َِ ٦وائٔصَ َة
َح َّسثَ َ٥ا َح َس ُ ٦بِ ُ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َو ِ ٦یُوَُ ٤س بِ َٔ ٦یز ٔ َ
یس َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا ُ ِ

َٔاَِ ٜت َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟح و َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ِح َُ َٝ ٠ة ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وصِِٕ َو ِّ
اٜس َي ُ
اٗ
اٜفاصٔز ٔ َو َ ِ

ُع َو َة بِ َ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َح َّسثَطُ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح ََ َٝ ٠ة َٔا َ ٟأَ ِخبََْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ِ َ ٜٔ
اب أَ َِّ ُ ٧
َّ
اٜع ِبحٔ َٔ ِب َ ٞأَ َِ ٧ت ِفَ ُٝي َِ َٕ ِس أَ ِز َر َ٘ َضا
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝأَ ِز َر َک ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜى ِ ٔ
َّص ََ ِح َس ّة َٔ ِب َ ٞأَ َِ ٧ت ٍِزُ َب اٜص ُِ ١س أَ ِو ُّٔ ٦ِ ٠
َو َّ
اٜس ِح َسةُ إٔ١َ َّ ٤ا ه ٔ َی اَّ ٜز ِ٘ َى ُة
نسحنبرعیب،دبعاہلل نبابمرک،ویسننبسیدی،زرہی ،رعفہ ،رضحتاعدص ریضاہلل اعتٰیلاہنع رفامیتںیہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایسجلدیمےنوسرجےکرغفبوہےنےسےلہپرصعیکامنزںیمےسا کدجسہوکاپایلایسجلدیمےن
وسرجےکےنلکنےسےلہپحبصیکامنزےسا کدجسہوکاپایلوتاسےناسامنزوکاپایلافردجسہےسرتعکرمادےہ۔
رافی  :نسحنبرعیب،دبعاہللنبابمرک،ویسننبسیدی،زرہی،رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکسجےنامنزیکا کرتعکاپیلوتاسےنامنزاپیل

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1371

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی ،ابوَ١ٝہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َ٠إ ٔ ٜک َو ِ٦
َزیِ ٔس بِ ٔ ٦أَ َِ٢ََ ٝ
دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،اسدنسےکاسھترضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس ہدحثیایسرطحلقن
یکیئگےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکسجےنامنزیکا کرتعکاپیلوتاسےنامنزاپیل

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1372

راوی  :حس ٦ب ٦ربيي ،وبساهَّلل ب٠ ٦بارک٠ ،ى١ز ،اب ٦ـاُس ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

س َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة
س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َح َس ُ ٦بِ ُ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َو ِِ ٠َ ٦ى َ١ز ٕ َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ـَا ُو ٕ
َّص َر ِ٘ َى ّة َٔ ِب َ ٞأَ َِ ٧ت ٍِزُ َب ا َّ
ٜص ُِ ١س َِ َٕ ِس أَ ِز َر َک َو َ٦ِ ٠
َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝأَ ِز َر َک ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜى ِ ٔ
أَ ِز َر َک ٔ ٦ِ ٠ا ِِ َّ ٜحز ٔ َر ِ٘ َى ّة َٔ ِب َ ٞأَ َِ ٧ت ِفَ ُٝي َّ
اٜص ُِ ١س َِ َٕ ِس أَ ِز َر َک

نسحنبرعیب،دبعاہللنبابمرک،رمعم،انباطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہ فملس ےن اراشد رفامای سج لدیم ےن وسرج رغفب وہےن ےس ےلہپ رصع یک امنز ںیم ےس ا ک رتعک اپیل وت اس ےن امنز اپیل افر
سجلدیمےنوسرجےنلکنےسےلہپرجفیکامنزیکا کرتعکاپیلوتاسےنامنزاپیل۔

رافی  :نسحنبرعیب،دبعاہللنبابمرک،رمعم،انباطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکسجےنامنزیکا کرتعکاپیلوتاسےنامنزاپیل

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1373

راوی  :وبساِلولی ،ح١از٠ ،ىت١ز٠ ،ى١ز

َح َّسثَ َ٥اظ َو ِب ُس الِ َ ِول َی بِ َُ ٦ح َّ١از ٕ َح َّسثَ َ٥ا ُِ ٠ى َتْ ٔ١ز َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َِ ٠ى َّ ١زا ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
دبعاالیلع،امحد،رمتعم،رمعم،اسدنسےکاسھت ہدحثیایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دبعاالیلع،امحد،رمتعم،رمعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپچنامنزفںےکافاقتےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اپچنامنزفںےکافاقتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1374

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،ح١س ب ٦ر٠ح ،اب ٦شہاب

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َضا ٕب أَ َّ ٧وُ ََ ١ز بِ ََ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔ

ُع َوةُ أَ َ٠ا إ ٔ َّٔ ٧جبِْٔی َِ َٔ ٞس َ٤زَ َََ ِ ٟعلَّی إ ٔ ََ ٠اَ ٣ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َُ َٜ ٟط ُو َ١زُ ا ِو٢َِ ٝ
أَ َّ َ
ِخ ا َِ ٜى ِ َ
َّص َش ِيئّا َِ َٕا َُ َٜ ٟط ُ ِ
ُع َوةُ َِ َٕا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َب ٔصي َْ بِ َ ٦أَبٔی َِ ٠س ُىوز ٕ َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا َِ ٠س ُىوز ٕ َي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َ٠ا َت ُٕو ُ ٟیَا ُ ِ

َِ ٞأ َ َّ٠ىٔي ِ ََع َِّ ٝي ُت ََ ٠ىطُ ث ُ ََّ ٢ظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ىطُ ث ُ ََّ ٢ظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ى ُط ث ُ ََّ ٢ظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ى ُط ث ُ ََّ ٢ظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ى ُط یَ ِح ُس ُِ
َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ٤ ٟزَ َٔ ٟجبِْٔی ُ
بٔأ َ َظابٔ ٔىطٔ َخ َِ ١س َظََ ٝوا ٕ
ت

ہبیتق نب دیعس ،دمحم نب رحم ،انب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک ا ک دؿ رضحت رمع نب دبعازعلسی ےن رصع یک امنز ھچک دری ےس ڑپ ی وت
رعفہ ےن اس ےس اہک ہک رضحتربجالیئ لےئ افر اوہنں ےن اامؾ نب رک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ڑپاھیئ وت
رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ےس رفامای ہک ھجمس رک ہہک ایک اتہک ےہ! اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن رشب نب ایب وعسمد ےس انس فہ
رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک
رفامےت وہےئ انس ہک رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ لےئ افر اوہنں ےن ریمی اامتم یک افر ںیم ےن اؿ ےک اسھت امنز ڑپ ی رھپ اؿ
ےکاسھتامنزڑپ یرھپاؿےکاسھتامنزڑپ یفہاپوچنںامنزفںوکاینپاویلگنںےکاسھتامشررکےتےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبرحم،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اپچنامنزفںےکافاقتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1375

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم٠ ،اٜک ،اب ٦شہاب زہزی

َ
َّ
ِخ اٜعَّ ََل َة یَ ِو ّ٠ا ِ ََس َخ َٞ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب أَ َّ ٧وُ ََ ١ز بِ ََ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔأَ َّ َ
يِم َٔا ََ َ ٟ
أ ِخب َ ََْ٤ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١
َ
ِخ اٜعَّ ََل َة یَ ِو ّ٠ا َوص َُو بٔا ِلُٙو َِ ٔة ِ ََس َخ ََ ٞوَِ ٝيطٔ أَبُو َِ ٠س ُىوز ٕالِ َ ِن َعار ُّٔی
ُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ َِٔأ ِخب َ َْ ُظ أَ َّ ٧ا ٍِٔ١ُ ٜي َْ َة بِ َُ ٦ش ِى َب َة أَ َّ َ
َوَِ ٝيطٔ ُ ِ

َِ َٕا َ٠َ ٟا َص َذا یَا ٍُٔ٠ي َْةُ أََِ ٜي َس َٔ ِس َوَ ١ِ ٔ ٝت أَ َّٔ ٧جبِْٔی ََ٤ ٞزَ َََ ِ ٟعلَّی ِ ََعلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ ََّ ٢ظلَّی ِ ََعل َّی

َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ ََّ ٢ظلَّی ِ ََعلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ ََّ ٢ظلَّی ِ ََعلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ ََّ ٢ظلَّی ِ ََعلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟب ٔ َض َذا أ ُ ِٔ ٠ز ُت َِ َٕا َ ٟوُ َ١زُ ُ ٔ ٜى ِز َو َة اُ ِ ٤مزِ َ٠ا تُ َح ِّس ُث َیا
َّ
َّ
ُع َوةُ أَ َو إ ٔ َّٔ ٧جبِْٔی ََ ٞوَِ ٝيطٔ َّ
ُع َوةُ َ٘ َذَ ٔ ٜ
اَ ٧ب ٔصيُْ
کک َ َ
اٜس ََل ٣ص َُو أَ َٔ َاَ ٔ ٜ ٣ز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝؤ َِت اٜعَّ ََلة ٔ َِ َٕا َِ ُ ٟ
ُِ

بِ ُ ٦أَبٔی َِ ٠س ُىوز ٕیُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أَبٔيطٔ

ییحینب ییحی یمیمت ،امکل،انباہشبزرہیےسرفاتیےہہکرضحترمعنبدبعازعلسی ےنا کدؿ رصعیک امنزاکیف دری ےس ڑپ ی
رضحت رعفہ نب زریب اؿ ےک اپس رشتفی الےئ افر اںیہن  رب دی ہک رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع وکہف ںیم ےھت ہک
ا ک دؿ اوہنں ےن امنز ںیم دری رک دی وت رضحت اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ ےک اپس رشتفی الےئ افر رفامای اے
ریغمہ ہایکایک؟ایکوتںیہناجاتنہکرضحتربجالیئہیلعاالسلؾانزؽوہےئافراوہنںےنامنزڑپ یروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےناؿ ےکاسھت امنزڑپ ی رھپاوہنں ےنامنزڑپ یروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملس ےناؿ ےکاسھت امنزڑپ ی رھپاوہنںےن
امنزڑپ یروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےناؿےک اسھتامنزڑپ ی رھپاوہنںےن امنزڑپ یروسؽاہللےن اؿ ےکاسھتامنز
ڑپ  یرھپرضحتربجالیئہیلعاالسلؾےنرفامایہکلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسوکایسرطحمکحدایایگےہرضحترمع نبدبعازعلسی
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت رعفہ ےس رفامای اے رعفہ دوھکی مت ایک ایبؿ رک رےہ وہ ہک ربجالیئ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسوکامنزف ںےکافاقتاتبےئرضحترعفہےناہکہک ریشنبانبوعسمدےناےنپابپےسرفاتیرکےتوہےئایسرطحایبؿ
رفامایےہ۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،امکل،انباہشبزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اپچنامنزفںےکافاقتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
راوی  :حَّضت ُعوہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

حسیث 1376

ا ٧ي َُعِّٞ
ُع َوةُ َو َِ َٕ ٜس َح َّسثَ ِتىٔي َوائٔصَ ُة َز ِو ُد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
َٔا َِ ُ ٟ
ا َِ ٜى َِّص َو َّ
اٜص ُِ ١س فٔی ُح ِح َزت َٔضا َٔ ِب َ ٞأَ َِ ٧تمِ َض َز
َ
لم ے
رضحترعفہریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکھجمےساؾا وونینمرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعیبنیکزفہجرہطمہایبؿرکیتںی
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہفملس اس احؽ ںیم رصع یک امنز ڑپےتھ ےھت ہک وسرج اؿ ےک نحص ںیم وہات اھتاس ہ ےک اظرہ وہےن
ےسےلہپ۔
رافی  :رضحترعفہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اپچنامنزفںےکافاقتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1377

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،و١زوَّ ،يا ،٧زہزیُ ،عوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُع َو َة َو َِ ٦وائٔصَ َة ک َ َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِِ ُ ٦
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی ا َِ ٜى َِّص َو َّ
اٜص ُِ ١س ـَاَ ٔ ٜى ْة فٔی ُح ِح َزت ٔی َ ٢َِ ٜي ّٔ ِئ ا َِِ ّٜي ُئ َب ِى ُس و َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ  ٢َِ ٜیَمِ َضزِ ا َِِ ّٜي ُئ َب ِى ُس
َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،رمعف ،ایفسؿ ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہلل ہیلعفل ہ
فملسریمےرجحہںیماساحؽںیمرصعیکامنزڑپےتھےھتہکوسرجالکنوہاوہاتاھتہکاسےکدعبںیماس ہدنلبںیہنوہاتاھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،رمعف،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اپچنامنزفںےکافاقتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1378

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابُ ،عوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔأَ ََّ ٧وائٔصَ َة َز ِو َد
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ُ ِ
ا ٧ي َُعل ِّی ا َِ ٜى َِّص َو َّ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِخب َ َْ ِت ُط أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اٜص ُِ ١س فٔی ُح ِح َزت َٔضا َ ٢َِ ٜیمِ َضزِ
َ
ا َِِ ّٜي ُئ فٔی حُ ِح َزت َٔضا
رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
رصعیکامنزڑپےتھےھتافروسرج(دوھپ)اؿےکنحصںیموہیتیھتافرڑچیتھہنیھت۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اپچنامنزفںےکافاقتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1379

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب١٤ ٦يْ ،و٘يي ،ہصا ،٣حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی ا َِ ٜى َِّص َو َّ
اٜص ُِ ١س َوأ ٔ َى ْة فٔی ُح ِح َزت ٔی
َ

اوبرکب نبایبہبیش،انبریمن ،فعیک،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع رفامیت ںیہکروسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفل ہفملس رصعیک
امنزڑپےتھےھتافروسرج(دوھپ)ریمےرجحہںیموہیتیھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،فعیک،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اپچنامنزفںےکافاقتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1380

راوی  :ابوٌسا٠ ٧س١عی٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ىاذ ب ٦ہصا ،٣ابؤتازہ ،ابوایوب ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ٌ ََّس َ
ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١ع ٔ ُّی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىا ْذ َوص َُو ابِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦أَبٔی أَ ُّی َ
َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو أَ َّٔ َ ٤ ٧ي َّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا َظ َِّ ٝيت ُِ ٢ا ِِ َّ ٜح َز َِإُٔ َّ ٤ط َؤ ِْت إلٔ َی أَ َِ ٧ی ِفَ ُٝي َْق َُّ ٧
اٜص ِٔ ١س
ِ
َف َّ
َّ
اٜص ُِ ١س َِإٔذَا
َّص َِإ ُٔ َّ ٤ط َؤ ِْت إلٔ َی أَ َِ ٧ت ِع َ َّ
الِ َ َّو ُ ٟث ُ َّ ٢إٔذَا َظ َِّ ٝيت ُُِّ ٢
َّض ا َِ ٜى ِ ُ
َّص َِإٔذَا َظِ ٝيت ُِ ٢ا َِ ٜى ِ َ
اٜم ِض َز َِإُٔ َّ ٤ط َؤ ِْت إلٔ َی أَ َِ ٧ی ِح ُ َ
َظ َِّ ٝيت ُِ ٢ا ٍِِ ١ٜز ٔ َب َِإُٔ َّ ٤ط َؤ ِْت إلٔ َی أَ َِ ٧ي ِس ُٕ َق َّ
اٜصّ َُٖ َِإٔذَا َظ َِّ ٝيت ُِ ٢ا ِٔ ٜىصَ ا َِ َِإُٔ َّ ٤ط َؤ ِْت إلٔ َی ن ِٔع ْٔ َّ
اِ ٜٝي ٔٞ
َ
مش
اوباسغؿ معی ،دمحم نب ینثم ،اعمذ نب اشہؾ ،اوباتقدہ ،اوباویب ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکبجمترجفیکامنزڑپھوکچوتاساکفتقابیقےہبجکتوسرجاکافرپاکانکرہہنےلکنرھپبجمت
رہظیکامنزڑپھوکچوتاساکفتقوسرجےکزردوہےنکتےہبجمترغمبیک امنزڑپھوکچوتاساکفتققفشےکرغفبوہےن
کتوہاتےہرھپبجمتاشعءیکامنزڑپھوکچوتاساکفتقلد یراتکتوہاتےہ۔
مش
رافی  :اوباسغؿ معی،دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اوباتقدہ،اوباویب،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اپچنامنزفںےکافاقتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1381

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ و٥بْی ،شىبۂ ،تازہ ،ابوایوب ،یحٌي ب٠ ٦اٜک اززی ،حَّضت اب ٦و١ز

اَ َِ ١ط َی ِحٌَي بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک الِ َ ِزز ٔ ُّی
وب َو ِ
َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦أَبٔی أَ ُّی َ
اٜم ِضز ٔ َ٠ا ٢َِ ٜ
َو ُي َٕا ُ ٟا َِ ١َ ٜزاغٔ ُّی َوا َِ ١َ ٜزاُ ُ و ٌَّی ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِزز ٔ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟؤ ُِت ُّ
اٜص ُِ ١س َو َؤ ُِت ا ٍِِ ١ٜز ٔ ٔب َ٠ا َ ٢َِ ٜي ِس ُٕ ِق ث َ ِو ُر َّ
َف َّ
ِ إلٔ َی ن ِٔع ْٔ
َّص َ٠ا َ ٢َِ ٜت ِع َ َّ
اٜصّ َٖٔ َو َؤ ُِت ا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
َّص َو َؤ ُِت ا َِ ٜى ِ ٔ
َ
َّض ا َِ ٜى ِ ُ
یَ ِح ُ ِ
اِ ٜٝي َٔ ٞو َؤ ُِت ا ِِ َّ ٜحز ٔ َ٠ا َ ٢َِ ٜت ِفِ ُٝي َّ
َّ
اٜص ُِ ١س
دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی ،ہبعش ،اتقدہ ،اوباویب ،ییحی نب امکل ازدی ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےنرفامایہکرہظاکفتقاسفتقکتےہبجکتہک رصع اکفتق ہنلےئافر رصعاک فتقاسفتقکتابیقےہ بجکت وسرج
زرد ہن وہ افر رغمب اک فتق اس فتق کت ابیق ےہ بج کت ہک قفش یک زیتی ہن اجےئ افر اشعء اک فتق لد ی رات کت افر رجف اک
فتقاسفتقکتابیقراتہےہبجکتہکوسرجہنےلکن۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذربنعی،ہبعش،اتقدہ،اوباویب،ییحینبامکلازدی،رضحتانبرمع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اپچنامنزفںےکافاقتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1382

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،ابووا٠ز وٕسی ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،یحٌي ب ٦ابوبٙيْ ،حَّضت شىبہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَبٔی ب ُ َٙيِْ ٕ ٔ َلَکص َُ١ا
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َوا ٔ٠ز ٕا َِ ٜى َٕس ُّٔی َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َو ُِ ٦ش ِى َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔض ٔ َ١ا َٔا َُ ٟش ِى َب ُة َرِ ََى ُط ََّ ٠ز ّة َوَ ٢َِ ٜی ِزِ َِىطُ ََّ ٠ز َتي ِ ٔن
زریہنبرحب،اوباعرمدقعی،اوبرکبنبایبہبیش،ییحینباوبریکب،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھت ہدحثی
یھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،اوباعرمدقعی،اوبرکبنبایبہبیش،ییحینباوبریکب،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اپچنامنزفںےکافاقتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1383

راوی  :اح١س ب ٦ابزاہي ٢زورقی ،وبساٜع١س ،ہ١أ ،٣تازہ ،ابوایوب ،حَّضت وبساهَّلل ب ٦و١زو رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَّ ٢
وب َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو
اٜس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜعَّ َٔ ١س َح َّسثَ َ٥ا َص َّْ ١اَ ٣ح َّسث َ َ٥ا َٔ َتا َزةُ َو ِ ٦أَبٔی أَ ُّی َ
اٜم ِضز ٔإٔذَا َزاَِ ٜت َّ
َّص
أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟؤ ُِت ُّ
اٜص ُِ ١س َوک َ َ
َّض ا َِ ٜى ِ ُ
ا ٧ل ُّٔ ٞاَّ ٜز ُج ُٔ َ٘ ٞفؤٜطٔ َ٠ا  ٢َِ ٜیَ ِح ُ ِ
اٜص ُِ ١س َو َؤ ُِت َظ ََلة ٔ ا ٍِِ ١ٜز ٔ ٔب َ٠ا َ ٢َِ ٜيٍ ِِٔ َّ
َف َّ
ِ إلٔ َی ن ِٔع ْٔ َّ
اِ ٜٝي ٔٞ
َّص َ٠ا َ ٢َِ ٜت ِع َ َّ
اٜصّ َُٖ َو َؤ ُِت َظ ََلة ٔ ا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
َو َؤ ُِت ا َِ ٜى ِ ٔ
َ
اٜص ُِ ١س َِإ ٔذَا ـَََ ٝى ِت َّ
الِ َ ِو ََ ٔق َو َؤ ُِت َظ ََلة ٔ اٜع ِبحٔ ٔ ٦ِ ٠ـُُٝو ًٔ ا ِِ َّ ٜحز ٔ َ٠ا َ ٢َِ ٜت ِفِ ُٝي َّ
ک َو ِ ٦اٜعَّ ََلة ٔ َِإَٔ َّ ٤ضا
اٜص ُِ ١س َِأ َ ِٔ ٠س ِ
ُّ
َت ِفُ ُٝي بَي ِ َن َ ِْقن َ ِی َش ِي َفا ٕ٧
ادمح نب اربامیہ دفریق ،دبعادمصل ،امہؾ ،اتقدہ ،اوباویب ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکرہظ یک امنزاکفتق وسرجڈےنلھےکدعبوہاتےہافر اسفتقکتراتہےہ ہک لدیماک اس ہایکس
ابملیئےکرباربوہاجےئبجکترصعاکفتقہنلےئافررصعاکفتقاسفتقکتراتہےہبجکتہکوسرجزردہنوہافررغمب
یکامنزاکفتققفشاغبئوہےنکتراتہےہافراشعءیکامنزاکفتقابا للد یراتکتراتہےہافرحبصیکامنزاکفتقحبصاصدؼ

ےسوسرجےنلکنکتراتہےہرھپبجوسرجےنلکنےگلوتھچکدریےک ےئامنزےسرکاجےئویکہکنفہاطیشؿےکدفونںوگنیسںےک
درایمؿےساتلکنےہ۔
رافی  :ادمحنباربامیہدفریق،دبعادمصل،امہؾ،اتقدہ،اوباویب،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اپچنامنزفںےکافاقتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1384

راوی  :اح١س ب ٦یوَْ اززی ،و١زو ب ٦وبساهَّلل ب ٦رزی ،٦ابزاہي ،٢اب ٦ـہ١ا ،٧ححاد اب ٦ححادٔ ،تازہ ،حَّضت وبساهَّلل
ب ٦و١زو ب ٦اٜىاػ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْ الِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا وُ َ١زُ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦ر ٔز ٕ
اَ ٧و ِ ٦ا َِ ٜححَّا ٔد َوص َُو
یَ ٦ح َّسثَ َ٥ا إٔبِ َزاص ٔي َُ ٢ي ِىىٔي ابِ َ ٦ـَ ِض ََ ١
َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦یُو َُ َ
اػ أَُ َّ ٤ط َٔا ََُ ٟئ ٔ ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
وب َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜى ٔ
ابِ َُ ٦ححَّا ٕد َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦أَبٔی أَ ُّی َ
اٜم ِضز ٔإٔذَا َزاَِ ٜت َّ
ت َِ َٕا ََ ٟؤ ُِت َظ ََلة ٔ ا ِِ َّ ٜحز ٔ َ٠ا  ٢َِ ٜیَ ِفِ ُٝي َْق َُّ ٧
َو َِ ٦ؤِتٔ اٜعَّ ََ ٝوا ٔ
اٜص ُِ ١س َو ِ٦
اٜص ِٔ ١س الِ َ َّو َُ ٟو َؤ ُِت َظ ََلة ٔ ُّ
ِ
َف َّ
بَ ِف َّٔ ٦
اٜص ُِ ١س َو َي ِس ُٕ ِق َ ِْقَُ ٤ضا الِ َ َّو َُ ٟو َؤ ُِت َظ ََلة ٔا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب
َّص َ٠ا َ ٢َِ ٜت ِع َ َّ
اٜس َ١ا ٔ
َّص َو َؤ ُِت َظ ََلة ٔا َِ ٜى ِ ٔ
َّض ا َِ ٜى ِ ُ
ِ َ٠ا َ ٢َِ ٜی ِح ُ ِ
اٜص ُِ ١س َ٠ا َ ٢َِ ٜي ِس ُٕ ِق َّ
إٔذَا ٌَابَ ِت َّ
ِ إلٔ َی ن ِٔع ْٔ َّ
اِ ٜٝي ٔٞ
اٜصّ َُٖ َو َؤ ُِت َظ ََلة ٔا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
ادمحنبویفسازدی،رمعفنبدبعاہللنبرزنی،اربامیہ،انبامہطؿ،اجحجانباجحج،اتقدہ،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریض
اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس امنز ےک افاقت ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ
فملسےنرفامایہکرجفیکامنزاکفتقاسفتقکتےہبجکتہک وسرجاکافرپاکانکرہہنےلکنافررہظیکامنزاکفتق اسفتق کت
ےہ ہک بج کت ہک رصع اک فتق ہن لےئ افر رصع یک امنز اک فتق اس فتق کت ےہ بج کت ہک وسرج زرد ہن وہاجےئ افر اس ےک
افرپ اک انکرہ رغفب ہن وہ اجےئ افر رغمب یک امنز اک فتق اس فتق کت ےہ بج کت ہک قفش اغبئ ہن وہ اجےئ افر اشعء یک امنز اک

فتقلد یراتکتراتہےہ۔
رافی  :ادمح نب ویفس ازدی ،رمعف نب دبعاہلل نب رزنی ،اربامیہ ،انب امہطؿ ،اجحج انب اجحج ،اتقدہ ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب
ااعلصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اپچنامنزفںےکافاقتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1385

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم ،وبساهَّلل ب ٦یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ

َّ َ
َّ
يِم َٔا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبٔی َي ُٕوِلُ َِل ي ُِس َت َفا ًُ ا ِٔ ٜى ِ٢ُ ٝ
َحسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١
ب ٔ َزا َح ٔة ا ِٜحٔ ِس ٔ٢
ییحی نب ییحی یمیمت ،دبعاہلل نب ییحی نب ایب ریثک رفامےت ںیہک ںیم ےن اےنپ ابپ ےس انس فہ رفامےت ںیہک ملع مسج ےک لراؾ ےک اسھت
احلصںیہنوہاتکس۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،دبعاہللنبییحینبایبریثک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اپچنامنزفںےکافاقتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1386

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وبيساهَّلل بَ ٦ىيس ،ازرٗ ،زہيْ ب ٦اَحاٗ ب ٦یوَْ ارزَّٗ ،يا ،٧و١ٕٝہ ب٠ ٦زثس ،حَّضت
ََٝمي ٧ب ٦بزیسہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْ الِ َ ِز َر ُٗ َح َّسثَ َ٥ا
ِح ٕب َو ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦الِ َ ِز َر ٔٗ َٔا َُ ٟز َصي ِ ْْ َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦یُو َُ َ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة بِ ِٔ ٠َ ٦زث َ ٕس َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧بِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ََّ ٧ر ُج َّل ََأ َ َُ ٜط َو َِ ٦ؤِتٔ
اٜعَّ ََلة ٔ َِ َٕا َُ َٜ ٟط َظَ ٠َ ِّٞى َ٥ا َص َذیِ َٔ ٦ي ِىىٔي ا َِ ٜي ِو َ٠ي ِ ٔن َِ َ١َّ ٝا َزاَِ ٜت َّ
اٜم ِض َز ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ُظ
اٜص ُِ ١س أَ ََ ٠ز ب ٔ ََل ِّل َِأ َ َّذ َ ٧ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ُظ َِأ َ َٔ َاُّ ٣
اٜص ُِ ١س ُ٠زِ َتّ َٔى ْة بَ ِي َؽا ُِ َنٕ ٔ َّي ْة ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ُظ َِأ َ َٔ َا ٣ا ٍِِ ١ٜز ٔ َب ح ٔي َن ٌَابَ ِت َّ
َِأ َ َٔ َا ٣ا َِ ٜى َِّص َو َّ
اٜص ُِ ١س ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ُظ َِأ َ َٔ َا ٣ا ِٔ ٜىصَ ا َِ
َ
َ
َ
ا ٧ا ِٜيو َُّ ٣
َاب َّ
اٜم ِضز َِٔأَبِ َز َز ب ٔ َضا َِأ َ ِن َى َ٢
اٜثانٔی أَ ََ ٠ز ُظ َِأَبِ َز َز ب ٔ ُّ
اٜصّ َُٖ ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ُظ َِأ َٔ َا ٣ا ِِ َّ ٜح َز ح ٔي َن ـَ ََ ٝي ا ِِ َّ ٜحزُ َِ َ١َّ ٝا أَ ِ ٧ک َ َ َ ِ
ح ٔي َن ٌ َ

ٔيِ َّ
َّ
َّ
اٜصّ َُٖ َو َظلَّی
ِخصَا ِ َِو َٗ َّأ ٜذی ک َ َ
اَ ٧و َظلَّی ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ َب َٔ ِب َ ٞأَ َِ ٧يٍ َ
َّص َواٜص ُِ ١س ُِ ٠ز َتّ َٔى ْة أَ َّ َ
أَ ِ ٧یُبِْ ٔ َز ب ٔ َضا َو َظلی ا َِ ٜى ِ َ
َ
َّ
َّ
 ٞأََ٤ا َیا
َ ٞو َِ ٦ؤِتٔ اٜعَّ ََلة ٔ َِ َٕا َ ٟاَّ ٜز ُج ُ
َف ب ٔ َضا ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَیِ َ ٦اَّ ٜسائ ٔ ُ
ا ِٔ ٜىصَ ا َِ َب ِى َس َ٠ا َذ َص َِ ثُُ ُٝث اِ ٜٝي َٔ ٞو َظلی ا ِِ َّ ٜح َز َِأ َِ َ َ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا ََ ٟؤ ُِت َظ ََلتٔ ٢ِ ُٙبَي ِ َن َ٠ا َرأَیِت ُِ٢
زریہ نب رحب ،دیبع اہلل نب دیعس ،ازرؼ ،زریہ نب ااحسؼ نب ویفس ارزؼ ،ایفسؿ ،ہمقلع نب رمدث ،رضحت امیلسؿ نب ربدیہ ریض
اہللاعتٰیلہنعاےنپ ابپ ےسرفاتیرکےتںیہک یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسا کلدیم ےنامنزےکفتقےکابرے ںیموپاھچ
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وت دف دؿ امہرے اسھت امنز ڑپھ انچہچن بج وسرج ڈلھ ایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےن رضحت البؽ وک مکح رفامای اوہنں ےن اذاؿدی رھپ لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن البؽ وک مکح رفامای وت اوہنں ےن رہظ یک ااقتم
یہک رھپ لپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن مکح رفامای وت اوہنں ےن رصعیک ااقتم یہک ہک وسرج ایھبکتدنلب افر دیفس اھت رھپ لپ یلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن مکح رفامای وت اوہنں ےن وسرج ےک رغفب وہےن ےک فتق رغمب یک ااقتم یہک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنمکحرفامایوتاوہنںےنقفشےکاغبئوہےنےکفتقںیماشعءیکامنزیکااقتمیہکرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےن
مکحرفامایوتاوہنںےنولطعرجفےکفتقںیمرجفیکامنزیکااقتمیہک رھپبجدفرسادؿوہاوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرہظ
یک امنز وک ڈنھٹے فتق ںیم ڑپےنھ وک مکح رفامای افروخب ڈنھٹے فتق ںیم ڑپ ی افر رصعیک امنز ڑپ یہک وسرج ایھبدنلب اھت نکیل
ےلہپ دؿ ےس ذرا افرپ ےس ڑپ ی افر رغمب قفش اغبئ وہےن ےس ےلہپ ڑپ ی افر اشعء اہتیئ رات ےک دعب ڑپ ی افر رجف یک امنز اس
فتق ڑپ ی ہک بج وخب رفک ی لیھپ یئگ رھپ رفامای ہک امنز ےک فتق ےک ابرے ںیم وپےنھچ فاال اہکں ےہ وت اس ےن رعض ایک ںیم
وہں اے اہلل ےک روسؽ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ امنزفں ےک وج افاقت مت ےن دےھکی ںی اےکن درایمؿ اہمتری

امنزفںےکافاقتںی۔
رافی  :زریہ نب رحب ،دیبعاہلل نب دیعس ،ازرؼ ،زریہ نب ااحسؼ نب ویفس ارزؼ ،ایفسؿ ،ہمقلع نب رمدث ،رضحت امیلسؿ نب
ربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اپچنامنزفںےکافاقتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1387

راوی  :ابزاہي ٢ب٠ ٦ح١س بُ ٦عُعہ َامیِ ،حمی ب ٦و١ارہ ،شىبہ ،و١ٕٝہ ب٠ ٦زثس ،حَّضت ََٝمي ٧ب ٦بزیسہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ُع َة َّ
ِحم ٔ ُّی بِ ُ ٦وُ ََ ١ار َة َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة بِ ِٔ ٠َ ٦زثَ ٕس َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ٧
اٜسام ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا َ َ
َح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ِٔ َ ٦
ُع َ َ
بِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ ََّ ٧ر ُج َّل أَتَی أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝسأ َ َٜطُ َو َِ ٠َ ٦وأٔيتٔ اٜعَّ ََلة ٔ َِ َٕا َ ٟا ِش َض ِس ََ ٠ى َ٥ا اٜعَّ ََل َة َِأ َ ََ ٠ز

َ
اٜم ِضز ٔح ٔي َن َزاَِ ٜت َّ
اٜص ُِ ١س َو ِ ٦بَ ِف َّٔ ٦
ِ ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ُظ
اٜس َ١ا ٔ
اٜع ِبحَ ح ٔي َن ـَ ََ ٝي ا ِِ َّ ٜحزُ ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ُظ ب ٔ ُّ
ب ٔ ََل ِّل َِأ َّذ َ ٧بٔ ٍََٕ ٝس ِ ََعلَّی ُّ
اٜص ُِ ١س ُِ ٠ز َتّ َٔى ْة ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ُظ بٔا ٍِِ ١ٜز ٔ ٔب ح ٔي َن َو َج َب ِت َّ
َّص َو َّ
ِ ح ٔي َن َو َٔ َي اَّ ٜصّ َُٖ ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ُظ ا َِ ٍَ ٜس
اٜص ُِ ١س ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ُظ بٔا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
بٔا َِ ٜى ِ ٔ
َ
اٜم ِضز َِٔأَبِ َز َز ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ُظ بٔا َِ ٜى ِ ٔ َّ
َف ْة ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ُظ بٔا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب َٔ ِب َٞ
اٜع ِبحٔ ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ُظ ب ٔ ُّ
َِ ََّ ٥و َر ب ٔ ُّ
َّص َواٜص ُِ ١س بَ ِي َؽا ُِ َنٕ ٔ َّي ْة  ٢َِ ٜتُ َداِ ٔ ٜف َضا ُظ ِ َ
أَ َِ ٧ي َٕ َي َّ
اب ثُُٝثٔ َّ
اِ ٜٝي ٔ ٞأَ ِو َب ِى ٔؽطٔ َش َّ
ِحم ٔ ٌّی َِ َ١َّ ٝا أَ ِظ َبحَ َٔا َ ٟأَیِ ََّ ٦
٠َ ٞا بَي ِ َن
اٜصّ َُٖ ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ُظ بٔا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
ِ و ٔ َِ ٥س َذ َص ٔ
اٜسائ ٔ ُ
ک ََ
َ٠ا َرأَیِ َت َؤ ِْت
اربامیہ نب دمحم نب رعرعہ اسیم ،رحیم نب امعرہ ،ہبعش ،ہمقلع نب رمدث ،رضحت امیلسؿ نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس
رفاتی رکےت ںی ہک ا ک لدیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لای افر امنزفں ےک افاقت ےک ابرے ںیم وپےنھچ اگل لپ ےن
رفامایامہ رےاسھتامنزںیڑپھرکدھکیولرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرضحتالبؽوکمکحرفامایاوہنں

ےنادنریھے ںیمحبصیکاذاؿدیرھپولطعرجفےکفتق حبصیکامنزڑپ یرھپلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رضحتالبؽوکمکح
رفامایوتاوہنںےنرہظ یکاذاؿدیہکسجفتقوسرجلامسؿےکدرایمؿےسڈلھایگرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنالبؽ وک
رصع اک مکح رفامای افر وسرج ایھب دنلب اھت رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رغمب اک مکح رفامای سج فتق ہک وسرج رغفب وہایگ رھپ
لپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےناشع اکمکحرفامایسجفتقہکقفشاغبئوہایگرھپایلگحبصوکوخبرفک یلیھپاجےنرپرجفیکامنز اک
مکح رفامای رھپ لپ ےن رہظ یک امنز وک ڈنھٹے فتق ںیم ڑپےنھ اک مکح رفامای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رصع اک مکح رفامای افر
وسرجایھبدیفساھتاسںیمزردیاکارث ںیہنوہااھترھپلپےنقفشےکاغبئوہےنےسےلہپرغمباکمکحرفامایرھپلپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےناہتیئراتےکسگراجےنرپاشعءیکاذاؿاکمکحرفامایرحیمرافیوکاسںیمکشےہرھپبجحبصوہیئوتلپیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایفہوپےنھچفاالاہکںےہ؟وجفتقوتےنداھکیاساکدرایمینفتقامنزفںاکےہ۔
رافی  :اربامیہنبدمحمنبرعرعہاسیم،رحیمنبامعرہ،ہبعش،ہمقلعنبرمدث،رضحتامیلسؿنبربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اپچنامنزفںےکافاقتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1388

٠وسي رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،بسر ب ٦وث١ا ،٧حَّضت ابوبْک بٰ ٦

وسي َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦ر َُو ٟٔ
اَ ٧ح َّسث َ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا بَ ِس ُر بِ ُ ٦وُ ِث ََ ١
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َُ ٠
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط أَ َتا ُظ ََائ ٔ َْ ٞي ِسأَُ ُٜط َو َِ ٠َ ٦وأٔيتٔ اٜعَّ ََلة ٔ َِ ٢َِ ٝیَزُ َّز َوَِ ٝيطٔ َش ِيئّا َٔا ََِ ٟأ َ َٔ َا ٣ا ِِ َّ ٜح َز ح ٔي َن ا ِنصَ َّٖ
اٜم ِضز ٔح ٔي َن َزاَِ ٜت َّ
ْ
اس ِلَ یَکَازُ َي ِىز ٔ ُٓ َب ِى ُؽ ُض َِ ٢ب ِى ّؽا ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ُظ َِأ َ َٔ َا ٣ب ٔ ُّ
اٜص ُِ ١س َوا َِٕ ٜائ ٔ ُ
َ ٞي ُٕو ُِ َٔ ٟس اَ ِ ٤ت َع َ
ا ِِ َّ ٜحزُ َواُ ٥َّ ٜ
اٜص ُِ ١س ُِ ٠ز َتّ َٔى ْة ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ُظ َِأ َ َٔ َا ٣بٔا ٍِِ ١ٜز ٔ ٔب ح ٔي َن َو َٔ َى ِت َّ
َّص َو َّ
اٜص ُِ ١س
ا ٧أَ ِوُ ٥ِ ٠ٔ ٢ََ ٝض ِ ٢ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ُظ َِأ َ َٔ َا ٣بٔا َِ ٜى ِ ٔ
اَ ٥َّ ٜضا ُر َوص َُو ک َ َ
َ
َّ
ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ُظ َِأ َ َٔ َا ٣ا ِٔ ٜىصَ ا َِ ح ٔي َن ٌ َ َّ
َ ٞي ُٕو ُِ َٔ ٟس ـَََ ٝى ِت
َّص َٓ َٔ ٥ِ ٠ضا َوا َِٕ ٜائ ٔ ُ
َاب اٜصّ َُٖ ث ُ َّ ٢أَ َّ َ
ِخ ا ِِ َّ ٜح َز ٔ ٦ِ ٠ا ِٔ ٍَ ٜس َحًي ا ِن َ َ
َّ
َّ
ٞ
ِخ ُّ
ْقی ّبا َٔ ٦ِ ٠ؤِتٔ ا َِ ٜى ِ ٔ
َّص َٓ َٔ ٥ِ ٠ضا َوا َِٕ ٜائ ٔ ُ
أ َ ٧
اٜم ِض َز َحًَّي ک َ َ
َّص بٔالِ َ ِٔ ٠س ث ُ َّ ٢أَ َّ َ
اٜص ُِ ١س أَ ِو کَا َز ِت ث ُ َّ ٢أَ َّ َ
َّص َحًي ا ِن َ َ
ِخ ا َِ ٜى ِ َ

َّ
َّ
ا ٧ثُُ ُٝث َّ
اِ ٜٝي ٔ ٞالِ َ َّو ٔ ٟث ُ َّ٢
ِخ ا ِٔ ٜىصَ ا َِ َحًَّي ک َ َ
ِخ ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ َب َحًَّي ک َ َ
ا ٧و ٔ َِ ٥س َُ ُٕو ٔك اٜصّ َٖٔ ث ُ َّ ٢أَ َّ َ
َي ُٕو ُِ َٔ ٟس ا ِح َ١ز َِّت اٜص ُِ ١س ث ُ َّ ٢أَ َّ َ

اٜسائ ٔ ََٕ َِ ٞا َ ٟا َِ ٜؤ ُِت بَي ِ َن َص َذیِ ٔ٦
أَ ِظ َبحَ ِ ََس َوا َّ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبرنبامثعؿ،رضحتاوبرکبنبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس امنزفں ےک افاقت ےک ابرے ںیم وپےنھچ فاال لای لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن اےس
اسفتقوکیئوجابہندایافرحبصاصدؼےکولطعوہاجےنرپرجفیکامنزڑپ یہکولگا کدفرسےوکناچہےتنےھترھپلپیلص
اہللہیلعفل ہفملسےن مکحرفامایوترہظیکامنز وسرجےک ڈلھاجےنرپ ڑپ یافرےنہکفاال ہہکراہ اھتہکدفرہپوہیئگافر لپ یلصاہلل
ہیلعفل ہفملسوتاؿےسزایدہاجےننفاےلےھترھپمکحرفامایافررصعیکامنزاقمئیکافروسرجایھب دنلباھترھپلپےنمکحرفامایافر
وسرجےکرغفبرپیہرغمبیکامنزاقمئیکرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنمکحرفامایافرقفشےکاغبئوہےنرپاشعءیکامنز
اقمئیکافررھپاےلگدؿرجفیکامنزوکؤمرخرفامایبجاسےسافرغوہےئوتےنہکفاےلےناہکہکوسرجلکنایگایےنلکنفاالےہافررھپ
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرہظیکامنزوکؤمرخرفامایاہیںکتہکرصعیکامنزاکفتقرقبیاھتافررھپرصعیکامنزںیماینتاتریخ
رفامیئہکےنہکفاےلےناہکہک وسرجزردوہایگےہافررغمبیکامنزاینتدریےسڑپ یہکقفشڈف ےن وکوہیئگافراشعءیکامنزاینت
دری ےس ڑپ ی ہک اہتیئ رات اک ادتبایئ ہصح وہایگ رھپ حبص ےک فتق وپےنھچ فاےل وک البای افر اس ےس رفامای ہک امنز اک فتق اؿ دفونں
فوتقںےکدرایمؿںیمےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبرنبامثعؿ،رضحتاوبرکبنبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اپچنامنزفںےکافاقتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1389

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،بسر ب ٦وث١ا ،٧ابی بْک ،ب ٦ابی ٠وسي

وسي َََ ٔ١ى ُط ُٔ ٥ِ ٠ط َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ َََّ ٧ائ َّٔل
اَ ٧و ِ ٦أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِ ٦بَ ِسرٔ بِ ٔ ٦وُ ِث ََ ١
ْک بِ ٔ ٦أَبٔی َُ ٠

أَتَی أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝسأ َ َُ ٜط َو َِ ٠َ ٦وأٔيتٔ اٜعَّ ََلة ٔبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ابِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٌَٕي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا َََ ِ ٟعلَّی ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ َب َٔ ِب َ ٞأَ ِ٧
اٜصّ َُٖ فٔی ا ِٜيوَّ ٔ ٣
ٔيِ َّ
اٜثانٔی
َيٍ َ
َِ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،دبر نب امثعؿ ،ایب رکب ،نب ایب ومیس  ،ہ دحثی یھب ایس دنس ےک اسھت ایس رطح لقن یک یئگ ےہ نکیل اس
دحثیابمرہکںیمےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرغمبیکامنزدفرسےدؿقفشاغبئوہےنےسےلہپڑپاھیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،دبرنبامثعؿ،ایبرکب،نبایبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تخسرگیمںیمرہظیکامنزوکڈنھٹارکےکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
تخسرگیمںیمرہظیکامنزوکڈنھٹارکےکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1390

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ٠ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يث ،اب ٦شہاب ،اب٠ ٦سيِ ،ابی َ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت ابوہزیزہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث ح و َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اب َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َوأَبٔی
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َِأَبِز ٔ ُزوا بٔاٜعَّ ََلة ٔ
َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا ا ِش َت َّس ا ُِّ َ ٜ

َِإ ٔ َّٔ ٧ش َّس َة ا ِِّ َ ٜ
َح َِٔ ِ ٦ِ ٠يحٔ َج َض َّ٢َ ٥

ہبیتق نب دیعس ،ثیل دمحم نب رحم ،ثیل ،انب اہشب ،انب بیسم ،ایب ہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایبجتخسرگیموہوتامنزوکڈنھٹا رکفویکہکنتخسرگیمدفزخیکاھبپیک
فہجےسےہ۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلدمحمنبرحم،ثیل،انباہشب،انببیسم،ایبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
تخسرگیمںیمرہظیکامنزوکڈنھٹارکےکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1391

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب أَ ِخب َ َْ ُظ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َََ ١ََ ٝة َو ََىٔي ُس بِ ُ٦
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س أَ َّ ٧ابِ َٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ أَُ َّ ٤ض َ١ا َََ ٔ١ىا أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ ََ َو ّ
اِ
رحہلمنب ییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملس،دیعس نببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےساس دنسےک اسھت
 ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملس،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
تخسرگیمںیمرہظیکامنزوکڈنھٹارکےکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1392

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،و١زو بَ ٦واز ،اح١س ب ٦ويسي ،و١زو ،اب ٦وہِ ،و١زو ،بٙيْ ،بَس بَ ٦ىيس َ١ٝا ،٧حَّضت
ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ
َح َّسثَىٔي صَ ُ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َو َو ِ١زُو بِ َُّ ََ ٦واز ٕ َوأَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦و َٔيسي َٔا ََ ٟو ِْ ١زو أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
ا ٧الِ َ َ ِّ
َغ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو أَ َّ ٧ب ُ َٙي ِ ّْا َح َّسثَ ُط َو ِ ٦بُ ِ ٔ
َس بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو َََ ١َِ ٝ
ا ٧ا َِ ٜي ِو ُ ٣ا َِ ٜح ُّار َِأَبِزٔزُوا بٔاٜعَّ ََلة ٔ َِإ ٔ َّٔ ٧ش َّس َة ا ِِّ َ ٜ
َح َِٔ ِ ٦ِ ٠يحٔ َج َض ََّٔ ٢َ ٥ا ََ ٟو ِْ ١زو َو َح َّسثَىٔي أَبُو یُوَُ ٤س َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٧
َٔا َ ٟإٔذَا ک َ َ

َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأَبِز ٔ ُزوا َو ِ ٦اٜعَّ ََلة ٔ َِإ ٔ َّٔ ٧ش َّس َة ا ِِّ َ ٜ
اب
َح َِٔ ِ ٦ِ ٠يحٔ َج َض ََّٔ ٢َ ٥ا ََ ٟو ِْ ١زو َو َح َّسثَىٔي ابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
ک
َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َوأَبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َِ ٥حو ٔذََ ٔ ٜ
اہرفؿ نب دیعس ایلی ،رمعف نب وساد ،ادمح نب یسیع ،رمعف ،انب فبہ ،رمعف ،ریکب ،رسب نب دیعس املسؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللےناراشدرفامایبجرگیموہوترہظیکامنزوکڈنھٹارکفویکہکنتخسرگیمدفزخیکاھبپیکفہجےس
ےہ۔
رافی  :اہرفؿ نب دیعس ایلی ،رمعف نب وساد ،ادمح نب یسیع ،رمعف ،انب فبہ ،رمعف ،ریکب ،رسب نب دیعس املسؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
تخسرگیمںیمرہظیکامنزوکڈنھٹارکےکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1393

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،وبساٜىزیز ،وَلء ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َح َِٔ ِ ٦ِ ٠يحٔ َج َض ََِّ ٢َ ٥أَبِزٔزُوا بٔاٜعَّ ََلة ٔ
إ ٔ ََّ ٧ص َذا ا َِّ َ ٜ
ہبیتق نبدیعس ،دبعازعلسی ،العء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای

ہک ہرگیمدفزخیکاھبپیکفہجےسےہ،وتمتامنزڈنھٹارکےکڑپوھ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسی،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
تخسرگیمںیمرہظیکامنزوکڈنھٹارکےکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1394

راوی  :اب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ

َّ
َّ
یث َٔ ٥ِ ٠ضا َو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَبِز ٔ ُزوا َو ِ ٦ا ِِّ َ ٜ
َک أَ َحاز ٔ َ
َح فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َِإ ٔ َّٔ ٧ش َّس َة
َظلی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ

ا ِِّ َ ٜ
َح َِٔ ِ ٦ِ ٠يحٔ َج َض َّ٢َ ٥

انبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ نبہبنم،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیل ہنعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےن
اؿ ےس ااحدثی وک ذرک رفامای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رگیم ںیم امنز وک ڈنھٹا رک ےک ڑپوھ ویکہکن تخس رگیم
دفزخیکاھبپیکفہجےسےہ۔
رافی  :انبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
تخسرگیمںیمرہظیکامنزوکڈنھٹارکےکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1395

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ٠ ،ہاجز ابوحس ،٦زیس ب ٦وہِ ،حَّضت ابوذر

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َُ ٠ضا ٔج ّزا أَبَا ا َِ ٜح َس ٔ ٦یُ َح ِّس ُث أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
اٜم ِضز ٔ َِ َٕا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َزیِ َس بِ ََ ٦وصِِٕ یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َٔا َ ٟأَ َّذ ََ ٠ُ ٧ؤ ِّذ َُ ٧ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ ُّ
َو ََ َّ ٢َ ٝأَبِز ٔ ِز أَبِز ٔ ِز أَ ِو َٔا َ ٟاَ ِ ٤ت ٔم ِز اَ ِ ٤ت ٔم ِز َو َٔا َ ٟإ ٔ َّٔ ٧ش َّس َة ا ِِّ َ ٜ
َح َِأَبِز ٔ ُزوا َو ِ ٦اٜعَّ ََلة ٔ َٔا َ ٟأَبُو ذ ٓ َٕر
َح َِٔ ِ ٦ِ ٠يحٔ َج َض ََِّ ٢َ ٥إٔذَا ا ِش َت َّس ا ُِّ َ ٜ
َحًَّي َرأَیِ َ٥ا ِ َِي َئ اُّ ٜتُٝو ٟٔ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اہمرج اوبنسح ،زدی نب فبہ ،رضحت اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےکؤمذؿےنرہظیکاذاؿدیوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایڈنھٹاوہےندفڈنھٹاوہےندفایرفامایااظتنررکفااظتنررکف
افررفامایہکتخسرگیمدفزخےکاھبپےنیلےکفہجےسےہوتبجرگیمزایدہوہوتامنزوکڈنھٹارکےکڑپوھرضحتاوبذرریضاہلل
اعتٰیلہنعرفامےتںیہکمہےناہیںکتااظتنرایکہکولیٹںےکاسےئکتدھکیےیل۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اہمرجاوبنسح،زدینبفبہ،رضحتاوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
تخسرگیمںیمرہظیکامنزوکڈنھٹارکےکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1396

راوی  :و١زو بَ ٦وازِ ،حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َّ
اب َٔا َٟ
َح ََ َٝ ٠ة أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُ ُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اُِ ّٜٝن ِ َ ٔ ٜ
َح َّسثَىٔي َو ِ١زُو بِ َُّ ََ ٦واز ٕ َو َ ِ

َح َّسثَىٔي أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ِش َت َِ ٙت ا٥َّ ٜا ُر إلٔ َی
َرب َِّضا َِ َٕاَِ ٜت َیا َر ِّب أَک َ ََ ٞب ِى ٔضي َب ِى ّؽا َِأَذ ٔ َََ ٜ ٧ضا ب ٔ َََ ّ٥سي ِ ٔن َنّ َٕس فٔی ِّ
و٧
اٜص َتا ٔ
ِ َو َنّ َٕس فٔی اٜعَّ ِي ْٔ َِ ِض َو أَ َش ُّس َ٠ا َتحٔ ُس َ
ٔ ٦ِ ٠ا ِِّ َ ٜ
و ٦ِ ٠ٔ ٧اٜزَّ َِ ٠ضزٔیز ٔ
َح َوأَ َش ُّس َ٠ا َتحٔ ُس َ
رمعفنبوساد،رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںی
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دفزخ یک لگ ےن اےنپ رب ےس اکشتی یک افر اس ےن رعض ایک اے ریمے
رپفرداگرریما ضعب ہصح ضعب ہصحوک اھکایگ ےہوتاہلل اعتیل ےناےسدفاسسن ےنیلیکااجزت اطع رفامیئ ا کاسسنرسدی ںیم افر
ا کاسسنرگیمںیموتاسفہجےسمتتخسرگیماپےتوہافرتخسرسدیاپےتوہ۔
رافی  :رمعفنبوساد،رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
تخسرگیمںیمرہظیکامنزوکڈنھٹارکےکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1397

٠وسي انعاری٠ ،ى٠ ،٦اٜک ،وبساهَّلل ب ٦یزیس ٠ولی اَوز بَّ ٦يا ،٧ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح٠ ،٦١ح١س
راوی  :اَحاٗ بٰ ٦
ب ٦وبساٜزح ٦١ب ٦ثوبا ،٧حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧و ِ ٦أَبٔی
وسي الِ َ ِن َعار ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا َِ ٠ى َْ ٦ح َّسثَ َ٥ا َ٠اْ ٔ ٜک َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦یَز ٔ َ
یس َِ ٠ول َی الِ َ َِ َوز ٔبِ َِٔ َُّ ٦ي َ
َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ َُ ٠ُ ٦
اَ ٧و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا
َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َُ ٠ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦ثَ ِوبَ َ
ََک أَ َّ ٧اَ ٥َّ ٜار ِ
َح َِأَبِز ٔ ُزوا َو ِ ٦اٜعَّ ََلة ٔ َِإ ٔ َّٔ ٧ش َّس َة ا ِِّ َ ٜ
اش َتِ َٙت إلٔ َی َرب َِّضا َِأَذ ٔ َََ ٜ ٧ضا فٔی کَُ ِّٞوإ ٣
کَ َ
ا ٧ا ُِّ َ ٜ
َح َِٔ ِ ٦ِ ٠يحٔ َج َض ََّ ٢َ ٥وذ َ َ
ب ٔ َََ ّ٥سي ِ ٔن َنّ َٕس فٔی ِّ
ِ َو َنّ َٕس فٔی اٜعَّ ِي ْٔ
اٜص َتا ٔ
ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری ،نعم ،امکل ،دبعاہلل نب سیدی ومیل اوسد نب ایفسؿ ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ،

رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکبجرگیموہوتامنزوکڈنھٹارک
ےکڑپوھویکہکنتخسرگیمدفزخےکاسسنےنیلیکفہجےسےہافرذرکرفامایہکدفزخےناےنپربےساکشتییکوتاےسرہاسؽ
ںیمدفاسسنےنیلیکااجزتدییئگا کاسسنرسدیںیمافرا کاسسنرگیمںیم۔
رافی  :ااحسؼنبومٰیسااصنری،نعم،امکل،دبعاہللنبسیدیومیلاوسدنبایفسؿ،اوبہملسنبدبعارلنمح،دمحمنبدبعارلنمحنب
وثابؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
تخسرگیمںیمرہظیکامنزوکڈنھٹارکےکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1398

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،حيوة ،یزیس ب ٦وبساهَّلل ب ٦اَا٠ہ ب ٦ہاز٠ ،ح١س ب ٦ابزاہي ،٢ابوَ١ٝہ ،حَّضت
ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا َح ِي َوةُ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َیزٔی ُس بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أ ُ ََا ََ ٠ة بِ ٔ ٦ا َِ ٜضاز ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َ ِ

َو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََٔ ٟاَِ ٜت ا٥َّ ٜا ُر َر ِّب أَک َ َٞ
َب ِى ٔضي َب ِى ّؽا َِأِذ َِ ٧لٔی أَ َت َِ َّّ ٥س َِأَذ ٔ َََ ٜ ٧ضا ب ٔ َََ ّ٥سي ِ ٔن َنّ َٕس فٔی ِّ
ِ َو َنّ َٕس فٔی اٜعَّ ِي ْٔ ِ ََ١ا َو َج ِستُ ِ ٦ِ ٠ٔ ٢بَزِز ٕأَ ِو َز َِ ٠ضزٔیز ٕ
اٜص َتا ٔ
ِحو ٕر ََِ ٦ِ ٔ١نّ َٔس َج َض َّ٢َ ٥
ِحٕ أَ ِو َ ُ
ََِ ٦ِ ٔ١نّ َٔس َج َض ََّ ٢َ ٥و َ٠ا َو َج ِستُ ِٓ َ ٦ِ ٠ٔ ٢

رحہلم نب ییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،ویحة ،سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اہد ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکدفزخےناہکاےریمےربریماضعبہصحضعبہصحوکاھک
ایگےہاس ےئےھجماسسنےنیلیکااجزتاطعرفامںیئوتاہللاعتیلےندفزخوکدفاسسنےنیلیکااجزتاطعرفامدیا کاسسنرسدی
ںیمافرا کاسسنرگیمںیم افرمتوجرسدیاپےتوہ ہدفزخےکاسسنےسےہ افرایسرطحمتوجرگیماپےتوہ ہ یھبمنہج ےک

اسسنےنیلےسےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،دبعاہللنبفبہ،ویحة،سیدینبدبعاہللنبااسہمنباہد،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تخسرگیمےکالعفہرہظیکامنزےلہپفتقںیمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
تخسرگیمےکالعفہرہظیکامنزےلہپفتقںیمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1399

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦بصار ،یحٌي ٔفا ،٧اب٠ ٦ہسی ،اب٠ ٦ثىي ،یحٌي بَ ٦ىيس ،شىبہ ،حَّضت جابز ب٦
َ١زہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦ی ِحٌَي ا َِّ َٕ ٜفا َٔ ٧وابِ ِٔ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی ح َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي
ِح ٕب َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة ح َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ُ٦
بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ُِ ٦ش ِى َب َة َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َ َٔ١ا ُک بِ ُِ َ ٦
اٜم ِض َز إٔذَا َز َح َؽ ِت َّ
َِ ٠ضس ٓ ٕ
اٜص ُِ ١س
ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی ُّ
ٔی َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو ِ١َٔ َ ٦ا ٕک َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا َ ٟک َ َ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،ییحی اطقؿ ،انب دہمی ،انب ینثم ،ییحی نب دیعس ،ہبعش ،رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسرہظیکامنزبجوسرجڈلھاجاتوتڑپےتھےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،ییحیاطقؿ،انبدہمی،انبینثم،ییحینبدیعس،ہبعش،رضحتاجربنب ہرہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
تخسرگیمےکالعفہرہظیکامنزےلہپفتقںیمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1400

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواِلحوػََ ،ل ٣بَٝ ٦ي ،٢ابواَحَٖ ،ىيس ب ٦وہِ ،حَّضت خباب رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّاب َٔا َٟ
ػ ََ ََّل ُ ٣بِ َُِ َُٝ ٦ي َٕ ٢و ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو ِٔ ََ ٦ىيسٔ بِ َٔ ٦وصِِٕ َو َِ ٦خب ٕ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِ َِ ٢َِ ٝي ُِص ٔ٥َ ٙا
َش َِ ٙوَ٤ا إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاٜعَّ ََل َة فٔی اَّ ٜز َِ ٠ؽا ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش،اوباالوحص،السؾ نب میلس ،اوب ااحسؼ  ،دیعس نبفبہ ،رضحت ابخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ ےن
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رگویمں ںیم امنز یک اکشتی یک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امہری اکشتی وک دفر ںیہن
رفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباالوحص،السؾنبمیلس،اوباقحس،دیعسنبفبہ،رضحتابخبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
تخسرگیمےکالعفہرہظیکامنزےلہپفتقںیمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1401

راوی  :اح١س ب ٦یو٤س ،وو ٧بََ ٦ل ،٣وو ٧اب ٦یو٤س ،زہيْ ،ابواَحَٖ ،ىيس ب ٦وہِ ،حَّضت خباب رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َو َو ِو ُ ٧بِ ََُّ ََ ٦لَٔ ٕ ٣ا ََ ٟو ِو ْ ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔا َ ٟابِ ُ ٦یُوَُ ٤س َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسث َ َ٥ا ُز َصي ِ ْْ َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا أَبُو
ِ َِ٢َِ ٝ
َّاب َٔا َ ٟأَ َت ِي َ٥ا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝصَ َِ ٙوَ٤ا إَِٔ ٜيطٔ َ َّ
إ ٔ َِ َح َٖ َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ َٔ ٦وصِِٕ َو َِ ٦خب ٕ
ِح اَّ ٜز َِ ٠ؽا ٔ

اٜم ِضز ٔ َٔا ََ ٟن َى ُِِ ُٝٔ ٢ت أَفٔی َت ِىحٔيَ ٔ ٝضا َٔا ََ ٟن َى ِ٢
ي ُِص ٔ٥َ ٙا َٔا َُ ٟز َصي ِ ْْ ُُِٔ ٝت ٔلَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ أَفٔی ُّ
ادمحنبویسن،وعؿنبالسؾ،وعؿانبویسن،زریہ،اوبااحسؼ،دیعسنبفبہ،رضحتابخبریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکمہ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیملےئافرتخسرگیمیکاکشتییکوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنامہریاکشتی
وک دفر ںیہن رفامای زریہ ےن اہک ہک ںیم ےن اوب ااحسؼ ےس اہک ہک ایک رہظ؟ اوہنں ےن اہک اہں ںیم ےن اہک ایک رہظ وک دلجی ڑپںیھ؟ رفامای
اہں۔
رافی  :ادمحنبویسن،وعؿنبالسؾ،وعؿانبویسن،زریہ،اوباقحس،دیعسنبفبہ،رضحتابخبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
تخسرگیمےکالعفہرہظیکامنزےلہپفتقںیمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1402

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،بَّش بّ٠ ٦ؽٌ ،ٞأ ِٜفا ،٧بْک ب ٦وبساهَّلل ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا
َّش بِ ُ ٦ا ََِّ ّ١ُ ٜؽ َٔ ٞو ٌَِ ٦ا ِٕٜٔا َِّ َٕ ٜفا َٔ ٧و ِ ٦بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َح َّسثَ َ٥ا بٔ ِ ُ

نُ َعل ِّی ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ٔش َّسة ٔ ا ِِّ َ ٜ
ؿ َب َس َق
َح َِإٔذَا َ ٢َِ ٜي ِس َت ٔف ِي أَ َح ُسَ٤ا أَ ِ ٧یُ ََ ٦َ ِّٙ ١ج ِب َض َت ُط ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِر ٔ
ثَ ِوبَ ُط ِ ََس َح َس َوَِ ٝيطٔ
ییحینبییحی،رشبنبلضفم،اغبلاطقؿ ،رکبنبدبعاہلل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکمہتخسرگیمںیم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتامنزڑپےتھےھتوتبجمہںیمےسوکیئاینپاشیپینوکزنیمرپرےنھکیکاطتقہنراتھکوتفہ
اےنپڑپکےوکاھچبرکاسرپدجسہرکات۔
رافی  :ییحینبییحی،رشبنبلضفم،اغبلاطقؿ،رکبنبدبعاہلل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع

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

رصعیکامنزوکادتبایئفتقںیمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
رصعیکامنزوکادتبایئفتقںیمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1403

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث٠ ،ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يث ،اب ٦شہاب ،ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اب َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٦
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اٜصُ ١س ُِ ٠ز َتّ َٔى ْة َح َّي ْة ِ ََي ِذ َص ُِ َّ
اٜذاص ُِٔ إلٔ َی
َ٠إ ٔ ٜک أَُ َّ ٤ط أَ ِخب َ َْ ُظ أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
َّص َو َّ ِ
ا ٧ي َُعل ِّی ا َِ ٜى ِ َ
ِ
َّ
َک ُٔت َ ِي َب ُة ِ ََيأتِ ٔی ا َِ ٜى َوال ٔ َی
ا َِ ٜى َوالٔی ِ ََيأت ٔی ا َِ ٜى َوال ٔ َی َواٜص ُِ ١س ُِ ٠ز َتّ َٔى ْة َو ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،انباہشب،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
رصعیکامنزڑپےتھےھتاساحؽںیمہکوسرجدنلبوہاتافروکیئوعایلیکرطػاجےنفاالوعایلچنہپاجاتوترھپیھبوسرجدنلبوہاتہبیتق
یکرفاتیںیموعایلاجےناکذرکںیہن۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،انباہشب،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
رصعیکامنزوکادتبایئفتقںیمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1404

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،و١زو ،اب ٦شہاب ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َص ُ

َّص بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ ََ َو ّ
اِ
َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ا ٧ي َُعل ِّی ا َِ ٜى ِ َ

اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،رمعف ،انب اہشب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس
رطحدحثیابمرہکلقنیکےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعف،انباہشب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
رصعیکامنزوکادتبایئفتقںیمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1405

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہاب ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َّص ث ُ ََّ ٢ی ِذ َص ُِ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا نُ َعل ِّی ا َِ ٜى ِ َ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َّ
ِ ِ ََيأِت ٔيض ٔ َِ ٢و َّ
اٜص ُِ ١س ُِ ٠ز َتّ َٔى ْة
اٜذاص ُِٔ إلٔ َی ٔ َُبا ٕ
ییحی نب ییحی ،امکل ،انب اہشب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ رصع یک امنز ڑپےتھ ےھت رھپ وکیئ ابقء یک
رطػاجےنفاالاجاتوتفاہںچنہپاجےنےکدعبیھبوسرجدنلبوہات۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
رصعیکامنزوکادتبایئفتقںیمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1406

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اَحاٗ ب ٦وبساهَّلل ب ٦ابی ـٝحة ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦إ ٔ َِ َح َٖ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی ـَ َِ ٝح َة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا نُ َعل ِّی
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
ْخ ُد ِاْل ٔ ِن َسا ُ ٧إلٔ َی بَىٔي َو ِ١زٔو بِ َٔ ٦و ِو ٕ
َّص
ٓ ِ ََيحٔ ُسص ُِ ٢ي َُع َُّ ٝ
َّص ث ُ ََّ ٢ی ِ ُ
و ٧ا َِ ٜى ِ َ
ا َِ ٜى ِ َ

ییحینبییحی،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبطلجة،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںیہکمہرصع
یکامنزڑپےتھےھترھپا کااسنؿہلیبقرمعفنبوعػیکرطػاجاتوتاؿوکرصعیکامنزڑپےتھوہےئاپات۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبطلجة،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
رصعیکامنزوکادتبایئفتقںیمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1407

راوی  :یحٌي ب ٦ایوب٠ ،ح١س ب ٦ظباحٔ ،تيبہ و اب ٦ححز ،اَ١ىي ٞب ٦جىَف ،وَلء ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت وَلء ب٦
وبساٜزح ٦١رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ بِ َٔ ٦و ِبسٔ
 ٞبِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
وب َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦اٜعَّ بَّا ٔح َو ُٔت َ ِي َب ُة َوابِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
اٜم ِضز ٔ َو َزا ُر ُظ ب ٔ َح ِ ِٔ ٥ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِ َ١َّ ٝا َز َخ ِ٥َ ٝا
َّص َٓ ُّٔ ٦ِ ٠
َّصة ٔ ح ٔي َن ا ِن َ َ
اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَُ َّ ٤ط َز َخ ََ ٞول َی أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک فٔی َزارٔظ ٔبٔا َِ ٜب ِ َ

َّ
َّ
َّص ِِ َ٥ا َّ
َّص ِِ َ٥ا
اٜسا َو َة ُّٔ ٦ِ ٠
َّص َِ ُٕ ِ٥َ ١ا ِ ََعِ ٝي َ٥ا َِ َ١َّ ٝا ا ِن َ َ
اٜم ِضز ٔ َٔا َََ ِ ٟع ُّٝوا ا َِ ٜى ِ َ
َّص َِ ُٕ ِ٥َ ٝا َُ ٜط إٔ١َ َّ ٤ا ا ِن َ َ
َوَِ ٝيطٔ َٔا َ ٟأَ َظِ ٝيت ُِ ٢ا َِ ٜى ِ َ

ِک َظ ََلةُ ا ِ٥َ ١ُ ٜاِ ٖٔٔ َی ِحُ ٔ ٝس یَ ِزٔ ُُِ اَّ ٜص َِ ١س َحًَّي إٔذَا کَاِ َ ٤ت بَي ِ َن َ ِْقن َ ِی
َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟتَٔ ٝ
َّ
َک اهَّللَ ِ َٔيضا إ ٔ َِّل َّٔ ٔ ٝيَل
ُق َصا أَ ِر َب ّىا ِلَ َی ِذ ُ ُ
اٜص ِي َفا َٔ َٔ ٧اَ َ ٥َ َِ ٣
ییحی نب اویب ،دمحم نب ابصح ،ہبیتق ف انب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،العء نب دبعارلنمح ،رضحت العء نب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رف امےتںیہکفہاےنپرھگںیمرہظیکامنزےسافرغوہ رکرصبہںیمرضحتاسننب امکلریضاہللاعتٰیلہنع ےکرھگ ںیمےئگ فہ رھگ
دجسمےکا کوکےنںیماھتوتبجمہاؿےکاپسےئگوتاوہنںےنرفامایایکمتےنرصعیکامنزڑپھیلوتمہےناؿےساہکہکمہایھب
رہظ یک امن ز ڑپھ رک لےئ ںی اوہنں ےن رفامای ہک رصع یک امنز ڑپھ ول وت مہ ڑھکے وہےئ وت مہ ےن امنز ڑپ ی بج مہ افرغ وہےئ وت
اوہنںےناہکہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ہرفامےتوہےئانسہک ہوتانمقفیکامنزےہہکوسرجوکےھٹیبداتھکیراتہ
ےہبجفہاطیش ؿےکدفونںوگنیسںےکدرایمؿںیموہاتےہوتڑھکاوہرکاچروھٹںیگنامرےنپ اجاتےہاسںیماہللاعتیلاکذرک
ںیہنرکاترگمتہبوھتڑا۔
رافی  :ییحی نب اویب ،دمحم نب ابصح ،ہبیتق ف انب رجح ،الیعمس نب رفعج ،العء نب دبعارلنمح ،رضحت العء نب دبعارلنمح ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
رصعیکامنزوکادتبایئفتقںیمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1408

راوی ٥٠ :عور ب ٦ابی ٠زاح ،٢وبساهَّلل ب٠ ٦بارک ،ابی بْک ب ٦وث١ا ٧بَ ٦ہ ٞب ٦ح٥يْ ،حَّضت ا٠ا٠ہ بَ ٦ہٞ

ْک بِ ٔ ٦وُ ِث َ١ا ٔ ٧بِ ِٔ ََ ٦ض ٔ ٞبِ ٔ ٦حُ َِ ٥ي ْٕ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا
ور بِ ُ ٦أَبٔی ُ٠زَاح َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َو ِ ٦أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٥ِ ٠ع ُ
ِخ ِج َ٥ا َحًَّي َز َخ ِ٥َ ٝا َول َی أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک ِ ََو َج ِسَ٤ا ُظ
أ ُ َ٠ا ََ ٠ة بِ َِ ََ ٦ض َٕ ٞي ُٕوِلُ َظ َِّ ٝي َ٥ا ََ ٠ي وُ ََ ١ز بِ َٔ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔ ُّ
اٜم ِض َز ث ُ ََّ َ ٢

َّ
َّ
َّص َو َص ٔذظ ٔ َظ ََلةُ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َت َىال َی َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َّص َِ ُُِٕ ٝت َیا َو ِّ٠َ ٢ا َص ٔذظ ٔاٜعَّ ََلةُ أًٜي َظِ ٝي َت َٔا َ ٟا َِ ٜى ِ ُ
ي َُعل ِّی ا َِ ٜى ِ َ

َّأًٜي ُ٘ َّ٥ا نُ َعل ِّی ََ ٠ى ُط
وصنمرنبایبزمامح،دبعاہلل نبابمرک،ایبرکبنبامثعؿ نبلہسنبفینح،رضحتاامہمنبلہسرفامےتںیہکمہ ےنرضحت
رمع نب دبعازعلسی ر یض اہلل اعتٰیلہنع ےک اسھت رہظ یکامنز ڑپ ی رھپ مہےلکن اہیں کتہک رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع
ےک اپس چنہپ ےئگ وت مہ ےن اؿ وک رصع یک امنز ڑپےتھ وہےئ اپای ںیم ےن رعض ایک اے اچچ اجؿ  ہ لپ ےن وکیسن امنز ڑپ ی ےہ؟ وت
اوہنںےنرفامایرصعیکامنزافر ہفہامنزےہےسجمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتڑپاھرکےتےھت۔
رافی  :وصنمرنبایبزمامح،دبعاہللنبابمرک،ایبرکبنبامثعؿنبلہسنبفینح،رضحتاامہمنبلہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
رصعیکامنزوکادتبایئفتقںیمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1409

راوی  :و١زو بَ ٦واز وا٠زی٠ ،ح١س ب١َٝ ٦ہ ٠زازی ،اح١س ب ٦ويسي ،و١زو ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،یزیس ب ٦ابی
٠وسي بَ ٦ىس ،انعاری ،حّغ ب ٦وبيساهَّلل ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
حبيِٰ ،

َح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ َُّ ََ ٦واز ٕا َِ ٜىا ٔ٠ز ٔ ُّی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة ا َِ ١ُ ٜزاز ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦و َٔيسي َوأَ ُِ ّٜ
َال ُض َِ ٠ُ ٢ت َٕارٔبَ ْة َٔا ََ ٟو ِْ ١زو أَ ِخب َ ََْ٤ا و

ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو َِ ٦یز ٔ َ
وسي بِ َِ ََ ٦ى ٕس الِ َ ِن َعار َّٔی َح َّسثَطُ
یس بِ ٔ ٦أَبٔی َحبٔيِٕ أَ ََّ ٠ُ ٧
َٔا َِ ٟاْل َ َ
َّ
َّ
َّ
َّص َٓ
َّص َِ َ١َّ ٝا ا ِن َ َ
َو َِ ٦حّ ِٔغ بِ ٔ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أََّ٤طُ َٔا ََ ٟظلی َ٥َ ٜا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝا َِ ٜى ِ َ

َّضصَا َٔا ََ ٟن َى َِِ ٢اَ ِ ٤فََٖ ٝ
َح َجز ُ ّ
أَ َتا ُظ َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞبَىٔي َََ ١َ ٔ ٝة َِ َٕا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إَّٔ٤ا ُ ٤زٔی ُس أَ َِ َ ٥ِ َ ٤ ٧
ورا َ٥َ ٜا َوِ َ ٤ح ُٔ ُ ٤ ٦ح ُِّ أَ َِ ٧ت ِح ُ َ
ٔيِ َّ
اٜص ُِ ١س و َٔا َٟ
َواَ ِ ٤ف َ٥َ ِٕ ٝا ََ ٠ى ُط ِ ََو َج ِسَ٤ا ا َِ ٜحز ُ َ
َح ِت ث ُ َِّّ ُٔ ٢ف َى ِت ث ُ َّ ٢ـُب ٔ َذ َٔ ٥ِ ٠ضا ث ُ َّ ٢أَک َ ِ٥َ ٝا َٔ ِب َ ٞأَ َِ ٧تٍ َ
ور  ٢َِ ٜتُ ِِ َ ٥
َح ََِ ٔ ُ٥
يى َة َو َو ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث فٔی َص َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ
ا َِ ١ُ ٜزاز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو ِ ٦ابِ َٜٔ ٦ض ٔ َ

رمعف نب وساد اعرمی ،دمحم نب ہملس رمادی ،ادمح نب یسیع ،رمعف ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،سیدی نب ایب  ،بی ،ومٰیس نب دعس،

ااصنری ،صفح نب دیبع اہلل ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ
رصع یک امنز ڑپاھ یئ بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےس افرغ وہےئگ وت ینب ہملس اک ا ک لدیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک
اپس لای افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ مہ ا ک افٹن ذ ح رکان اچےتہ ںی افر مہاس ابت وک  دنس رکےت ںی ہک اس ومعق رپلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسیھبامہرےاس ھتوموجدوہںلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایااھچولچافرمہیھبلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےکاسھتپ ےمہےنداھکیہکایھبکتافٹنذ حںیہنوہااھترھپاےسذ حایکایگرھپاساکوگتشاکاٹایگرھپاسوگتشوکاکپای
ایگرھپمہےناسوگتشوکوسرجرغفبوہےنےسےلہپاھکایل۔
رافی  :رمعف نب وساد اعرمی ،دمحم نب ہملس رمادی ،ادمح نب یسیع ،رمعف ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،سیدی نب ایب  ،بی ،ومٰیس نب
دعس،ااصنری،صفحنبدیبعاہلل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
رصعیکامنزوکادتبایئفتقںیمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1410

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ہزا ٧رازی ،وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝاوزاعی٤ ،حاشي ،راِي ب ٦خسیخ

ا ٧اٜزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َزاعٔ ُّی َو ِ ٦أَبٔی اَ ٥َّ ٜحا ٔش ِّي َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َراِ ٔ َي بِ َ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِ ٠ٔ ٦ض َز َ
ٞ
َح ا َِ ٜحز ُ ُ
َّش ٔ ٔ َس ٕ ٢ث ُ َّ ٢تُ ِف َب ُذ َِ َ٥أِک ُ ُ
َّص ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ َّ ٢تُ ُِ َ ٥
ور َِ ُت ِٕ َس َُ ٢و َ َ
َخسٔی ٕخ َي ُٕوِلُ ُ٘ َّ٥ا نُ َعل ِّی ا َِ ٜى ِ َ

ٔيِ َّ
اٜص ِٔ ١س
َِ ٜح ّ١ا َنؽٔي ّحا َٔ ِب َٔ ٍ٠َ ٞ

دمحم نب رہماؿ رازی ،فدیل نب ملسم ،افزایع ،اجن ی ،راعف نب دخجی ،رفامےت ںی ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت
رصعیکامنزڑپےتھےھترھپمہافٹنذ حرکےکدسوصحںںیممیسقترکےترھپاےساکپایاجاتوتمہاکپوہاوگتشوسرجےکرغفب
وہےنےسےلہپاھکےتیل۔

رافی  :دمحمنبرہماؿرازی،فدیلنبملسم،افزایع،اجن ی،راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
رصعیکامنزوکادتبایئفتقںیمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1411

ويسي ب ٦یو٤س ،شىيِ ب ٦اَحاٗ ز٠صقی ،اوزاعی
راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عورٰ ،

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َو ُش َى ِي ُِ بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ ِّ
اٜس َِ ٠صق ٔ ُّی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َزاعٔ ُّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ

َّص َوَ ٢َِ ٜي ُٕ ِ٥َّ ُ٘ ٞا نُ َعل ِّی ََ ٠ى ُط
ور َول َی َو ِضسٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝب ِى َس ا َِ ٜى ِ ٔ
َح ا َِ ٜحز ُ َ
ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا ُ َ ٥ِ َ ٤

ااحسؼنب وصنمرٰ،یسیع نب ویسن،بیعش نبااحسؼدیقشم ،افزایع،اسدنسےکاسھت  ہ دحثیایسرطحلقنیکیئگ ےہنکیلاس
ںیمےہہکفہرفامےتںیہکروسؽ اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکزامہنںیممہافٹنذ حرکےتےھتافر ہںیہناہکہکمہلپیلص
اہللہیلعفل ہفملسےکاسھتامنزڑپےتھےھت۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمرٰ،یسیعنبویسن،بیعشنبااحسؼدیقشم،افزایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصعیکامنزےکوفترکدےنیںیمذعابیکفدیعےکایبںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
رصعیکامنزےکوفترکدےنیںیمذعابیکفدیعےکایبںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1412

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََّ ٟأ ٜذی
َح َّسث َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َّص َ٘أَ١َ َّ ٤ا ُوت َٔز أَصِ َُ ٝط َو َ٠ا َُ ٜط
َت ُّوتُ ُط َظ ََلةُ ا َِ ٜى ِ ٔ
ییحی نب ییحی ،امکل ،انعف ،انب رمع ےس فاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج لدیم ےس رصع یک امنز وفت
وہیئگوگایہکاسےکرھگفاےلافراساکامؽالہکوہایگ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
رصعیکامنزےکوفترکدےنیںیمذعابیکفدیعےکایبںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1413

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أسَّ ،يا ،٧زہزیَ ،ا٢ٜ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ََِ ٦اَ ٢ٕ ٔ ٜو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َی ِب َُ ُٝبٔطٔ و َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
أَبُو بَ ِْکٕ َرِ ََىطُ
اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ایفسؿ،زرہی،اسمل،اسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ایفسؿ،زرہی،اسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

رصعیکامنزےکوفترکدےنیںیمذعابیکفدیعےکایبںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1414

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،اب ٦شہاب ،حَّضت َا ٢ٜب ٦وبساهَّلل

ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِلٔی َو َّ
اب َو ََِ ٦ا٢ٔ ٔ ٜ
اُِ ّٜٝن َٜطُ َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي صَ ُ
ُّ
َّ
َّ
َّص َِ َٙأ َ١َ َّ ٤ا ُوت َٔز أَصِ َٝطُ َو َ٠ا َٜطُ
بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا ََِ ٦ِ ٠َ ٟا َت ِتطُ ا َِ ٜى ِ ُ
اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،رضحتاسملنبدبعاہللاےنپابپےسرفاتیرکےتںیہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایسجلدیمیکرصعیکامنزوفتوہیئگوتوگایہکاسےکرھگفاےلافراساکامؽالہکوہایگ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،رضحتاسملنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکہولہف یطامنزرصعےہ۔...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکہولہف یطامنزرصعےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1415

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوا َا٠ہ ،ہصا٠ ،٣ح١س ب ٦وبيسہ ،حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦ص ٔصَ اَ ٕ ٣و َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو َِ ٦وب ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٧ی ِو ُ ٣الِ َ ِحزَ ٔ
يس َة َو َِ ٦ول ٔ ٕٓی َٔا َ١َّ َٜ ٟا ک َ َ
َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّْ ٠َ ٢َ ٝلَ اهَّللُ ُٔبُ َورص َُِ ٢وب ُ ُيو َت ُض ِّ َ ٤ ٢ارا َ٘ َ١ا َح َب ُسوَ٤ا َو َش ٍَُٝوَ٤ا َو ِ ٦اٜعَّ ََلة ٔ ا ُِ ٜو َِ َفی َحًَّي
ٌَابَ ِت َّ
اٜص ُِ ١س

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبا اسہم ،اشہؾ ،دمحم نب دیبعہ ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےن ازحاب ےک دؿ رفامای اھت ہک اہلل اعتیل اؿ یک ربقفں وک افر اؿ ےک رھگفں وک لگ ےس رھب دے ےسیج ہک اوہنں ےن ںیمہ ہولة
ف یطےسرفےکراھکاہیںکتہکوسرجرغفبوہایگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اشہؾ،دمحمنبدیبعہ،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکہولہف یطامنزرصعےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1416

راوی ٠ :ح١س ب ٦ابوبْک ٕ٠سامی ،یحٌي بَ ٦ىيس ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي٠ ،٢ىت١ز بََٝ ٦مي ،٧حَّضت ہصا ٣رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

ي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا ا ِِ ١ُ ٜى َتٔ١زُ بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي َ٧
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ ا َِّ َٕ ١ُ ٜسم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ح و َح َّسثَ َ٥اظ إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاصٔ َ

َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦صٔصَ إ ٣ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ

دمحمنباوبرکب دقمایم،ییحی نبدیعس،ااحسؼنباربامیہ ،رمتعم نبامیلسؿ،رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنع ےساسدنس ےکاسھت  ہ
دحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنباوبرکبدقمایم،ییحینبدیعس،ااحسؼنباربامیہ،رمتعمنبامیلسؿ،رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

اسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکہولہف یطامنزرصعےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1417

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي و ٠ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،تازہ ،ابوحسا ،٧وبيسہ ،حَّضت ولی

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
اب َش ٍَُٝوَ٤ا َو ِ٦
اَ ٧و َِ ٦وب ٔ َ
يس َة َو َِ ٦ول ٔ ٕٓی َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِو َ ٣الِ َ ِحزَ ٔ
َٔ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أَبٔی َح َّس َ
َظ ََلة ٔا ُِ ٜو َِ َفی َحًَّي آبَ ِت َّ
اٜص ُِ ١س ََْ َ ٠ل اهَّللُ ُٔبُ َورص ُِّ َ ٤ ٢ارا أَ ِو ب ُ ُيو َت ُض ِ ٢أَ ِو ب ُ ُفوُ َ ٤ض َِ ٢ش َّ
ک ُش ِى َب ُة فٔی ا ِٜب ُ ُيو ٔ
ت َوا ِٜبُ ُفو ٔ٧
دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اوباسحؿ،دیبعہ،رضحتیلعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
زغفہ ازحاب فاےل دؿ اراشد رفامای ہک اکرففں ےن ںیمہ امنز ف یط ےس رفےک راھک اہیں کت ہک وسرج رغفب وہایگ اہلل اؿ ےک
رھگفںافراؿیکربقفںوکلگےسرھبدےہبعشرافیوککشےہہکویبترفامایایوطبؿرفامای۔
رافی  :دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اوباسحؿ،دیبعہ،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکہولہف یطامنزرصعےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1418

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦وسیَ ،ىيسٔ ،تازہ

ٔی َو ََِ ٦ىٔي ٕس َو َِ َٔ ٦تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َ ٟب ُ ُيو َت ُض َِ ٢و ُٔبُ َورص َُِ ٢وَ ٢َِ ٜي ُص َّ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ک
ی َتھ
(پ ُ ْم
دمحمنبینثم،انبدعی،دیعس،اتقدہ،اسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہافراسںیمریغبیسککشےک ُ ُ و

جْه
َف ُ ی ُف َور ُ ْم)رفامای۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبدعی،دیعس،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکہولہف یطامنزرصعےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1419

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،و٘يي ،شىبہ ،ح ،٢ٙیحٌي ب ٦حزار ،ولی ،وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ ،ح،٢ٙ
یحٌي ،حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو ِ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦ا َِ ٜحزَّارٔ َو َِ ٦ول ٔ ٕٓی ح و
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َح َّسثَ َ٥اظ وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َٔا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙو َِ ٦ی ِحٌَي َََ ٔ١ي َوًّ ٔ ٝيا َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُٟ
ؿ ا َِ ٜد َِ ٥س ٔٗ َش ٍَُٝوَ ٤ا َو ِ ٦اٜعَّ ََلة ٔ ا ُِ ٜو َِ َفی َحًَّي
اب َوص َُو َٔاو ْٔس َول َی َفُ ِ َؼ ٕة َٔ ٦ِ ٠فُ َ ٔ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِو َ ٣الِ َ ِحزَ ٔ
ََغبَ ِت َّ
اٜص ُِ ١س ََْ َ ٠ل اهَّللُ ُٔبُو َرص َُِ ٢وب ُ ُيو َت ُض ِ ٢أَ ِو َٔا َُٔ ٟبُ َورص َُِ ٢وب ُ ُفوُ َ ٤ض ِّ َ ٤ ٢ارا
َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،فعیک ،ہبعش ،مکح ،ییحی نب زحار ،یلع ،دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،مکح ،ییحی ،رضحت یلع ریض اہلل
اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن زغفہ ازحاب ےک دؿ رفامای اس احؽ ںیم ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس دنخؼ ےک راوتسں ںیم ےس ا ک راہتس رپ رشتفی رفام ےھت ،رشموکں ےن ںیمہ امنز ف یط ےس رفےک راھک ےہ اہیں کت ہک
وسرجرغفبوہایگےہاہللاؿیکربقفںافررھگفںوکایرفامایاؿیکربقفںایاؿےکوٹیپںوکلگےسرھبدے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،فعیک،ہبعش،مکح،ییحینبزحار،یلع،دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،مکح،ییحی،رضحتیلعریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکہولہف یطامنزرصعےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1420

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض٠ ،س ٢ٝب ٦ظبيح ،شتيْ ب ٦شک ،ٞحَّضت ولی
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِِ ٠ُ ٦س ٢ٔ ٔ ٝبِ ُٔ ٦ظب َ ِي ٕح
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َوأَبُو ُ َ

اب َش ٍَُٝوَ٤ا َو ِ ٦اٜعَّ ََلة ٔ ا ُِ ٜو َِ َفی
َو ُِ ٦ش َتي ِْ ٔبِ َٔ ٦شک َ َٕ ٞو َِ ٦ول ٔ ٕٓی َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِو َ ٣الِ َ ِحزَ ٔ
ِ
َّص ََْ َ ٠ل اهَّللُ ب ُ ُيو َت ُض َِ ٢و ُٔبُ َورص ُِّ َ ٤ ٢ارا ث ُ ََّ ٢ظ ََّل َصا بَي ِ َن ا ِٔ ٜىصَ ائَي ِ ٔن بَي ِ َن ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب َوا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
َظ ََلة ٔا َِ ٜى ِ ٔ
ث
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،ملسم نب حیبص ،شد نب لکش ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
رفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنزغفہازحابفاےلدؿرفامایاکرففںےنںیمہہولةف یطینعیرصعیکامنزڑپےنھےس
رفےکراھکےہاہللاؿ ےکرھگفںافراؿیکربقفں وکلگ ےسرھبدے رھپلپ ےناشعءافر رغمبےکدرایمؿرصعیک امنزادا
رفامیئ۔
ث
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،ملسم نب حیبص ،شد نب لکش ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکہولہف یطامنزرصعےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1421

راوی  :وو ٧بََ ٦ل٘ ٣وفی٠ ،ح١س ب ٦ـٝحہ یامی ،زبيس٠ ،زہ ،حَّضت وبساهَّلل ب٠ ٦سىوز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

و٧
َح َّسثَ َ٥ا َو ِو ُ ٧بِ ََُّ ََ ٦ل ٕ ٣ا ِلُٙوف ٔ ُّی أَ ِخبَََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ـَ َِ ٝح َة ا َِ ٜيام ٔ ُّی َو ُِ ٦زبَ ِي ٕس َو َِّ ٠ُ ٦ز َة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََ ٟح َب َس ا ِٔ ِ ١ُ ٜ
َّش ُ٘ َ
َّص َحًَّي ا ِح١ز َِّت َّ
َف ِت َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اٜص ُِ ١س أَ ِو ِاظ َ َّ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َِ ٦ظ ََلة ٔ ا َِ ٜى ِ ٔ
َ

َّص ََْ َ ٠ل اهَّللُ أَ ِج َوا َِ ُض َِ ٢و ُٔبُ َورص ُِّ َ ٤ ٢ارا أَ ِو َٔا ََ ٟحصَ ا اهَّللُ أَ ِج َوا َِ ُض َِ ٢و ُٔبُ َورص ُِ٢
َو ََ ََّ ٢َ ٝش ٍَُٝوَ٤ا َو ِ ٦اٜعَّ ََلة ٔ ا ُِ ٜو َِ َفی َظ ََلة ٔ ا َِ ٜى ِ ٔ
ّ َ ٤ارا
وعؿنبالسؾوکیف،دمحمنبہحلطاییم،زدیب،رمہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکرشموکںےنروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسوکرصعیکامنزےسرفکدایاہیںکتہکوسرجرسخایزردوہایگوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
ہکرشموکںےنںیمہہولةف یطےسرفکدایےہاہللاعتیلاؿےکوٹیپںافراؿیکربقفںوکلگےسرھبدے۔
رافی  :وعؿنبالسؾوکیف،دمحمنبہحلطاییم،زدیب،رمہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکہولہف یطامنزرصعےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1422

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم٠ ،اٜک ،زیس ب ٦أَ ،٢ٝىٕاً ،حٙي ،٢حَّضت ابویو٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ حَّضت وائصہ رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َّ َ
َّ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ ٦زیِ ٔس بِ ٔ ٦أَ ََِ ٢ََ ٝو ِ ٦ا ِِ َٕ ٜى َٕا ًٔ بِ َٔ ٦حٕٔ ٙيَ ٢و ِ ٦أَبٔی یُوَُ ٤س َِ ٠ول َی
يِم َٔا ََ َ ٟ
َحسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١

ت َواٜعَّ ََلة ٔ
َوائٔصَ َة أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟأَ ََ ٠ز ِتىٔي َوائٔصَ ُة أَ ِ ٧أَ ِ٘ت َُِ ََ ٜضا ُِ ٠ع َحّّا َو َٔاَِ ٜت إٔذَا بَ ََ ٍِ ٝت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َِآذنِّٔی َحأِمُوا َول َی اٜعَّ ََ ٝوا ٔ
ا ُِ ٜو َِ َفی َِ َ١َّ ٝا بَ ٍَِ ٝت َُضا آذَِ٤ت َُضا َِأ َ َِِ ٝ٠ت َول َ َّی َحأِمُوا َول َی اٜعَّ ََ ٝوا ٔ
َّص َؤُو ُ٠وا ِهَّلِل َٔأ٤ت ٔي َن
ت َواٜعَّ ََلة ٔ ا ُِ ٜو َِ َفی َو َظ ََلة ٔ ا َِ ٜى ِ ٔ

َٔاَِ ٜت َوائٔصَ ُة ََِ ٔ١ىت َُضا َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ییحی نب ییحی یمیمت ،امکل ،زدی نب املس،اقعقع ،میکح ،رضحت اوبویسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک الغؾ
رفامےت ںی ہک ےھجم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن مکح رفامای ہک ںیم اؿ ےک  ےئ رقلؿ وھکلں افر رفامیت ںی ہک بج وت اس
َ
اتفال َّض َل ِة ْ وشع َ َ یلَعی
م َ َ َّ
ال ْش َعی َف َ َ
لَع َاف ُِغووا َ َلَعال َّضل َ َوو ِ
ا ِة
ات َفال َّض َل ِة ْ ُ و
ن َفَْ ْ َ ْ
ال ْ َ ی فلمَّا َ ی ْ ُ َھال َذ ْ ُ َ
(اف ُِغووا َلَعال َّضل َ َوو ِ َ
ُ
لتیرپےچنہپوتےھجماتبان َ
ِِ
الْعَص ْ ِرد َف ُ
ن)وتبجںیماسلتیرپاچنہپوتلپریضاہللاہنعوکںیمےناتبایوتاوہنںےنرفامایہکاسلتیوکاسرطح
ُقمواّللَِّ َف َ
ال ْش َع
وھکل اف ُِغووا َ َلَع ال َّضل َ
ّللِّ َف ِ ِ
ات َفال
ا ِة الْع
ص
َ
َ
ْ
َ
ض
َ
َ
ِ
ُ
ِ
ن ،اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک ںیم ےن یبن یلص
وا
ُقم
ف
)
ر
د
ف
(
ی
و
ة
ل
و
و
ْ
ّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِ
َ
َ
اہللہیلعفل ہفملسےساسلتیوکایسرطےقیےسانسےہ۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،امکل،زدینباملس،اقعقع،میکح،رضحتاوبویسنریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکہولہف یطامنزرصعےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1423

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ٢ح٥ملی ،یحٌي ب ٦آزِ ،٣ؽي ٞب٠ ٦ززوٗ ،شٕيٖ ب ٦وٕبہ ،حَّضت بزاء ب ٦وازب رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

ِ
يٖ بِ ٔ ٦وُ ِٕ َب َة َو ِ ٦ا ِٜب َ َْا ٔ
 ٞبِ ُ٠َ ٦زِزُو ٕٗ َو َِ ٦شٕ ٔ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ا َِ ٜح ِ٥مَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦آ َز ََ ٣ح َّسثَ َ٥ا ا َِ ُّ ٜؽ ِي ُ
بِ َٔ ٦واز ٕٔب َٔا ََ٤ ٟزََِ ٜت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َحأِمُوا َول َی اٜعَّ ََ ٝوا ٔ
َُقأَِ٤ا َصا َ٠ا َشا َِ اهَّللُ ث ُ ََّ ٢ن َس َد َضا اهَّللُ َِ َ٥زََِ ٜت
ت َو َظ ََلة ٔ ا َِ ٜى ِ ٔ
َّص ِ َ َ
َحأِمُوا َول َی اٜعَّ ََ ٝوا ٔ
َّص َِ َٕا َ ٟا ِٜب َ َْا ُِ َٔ ِس
اَ ٧جاّ ٔ ٜسا و ٔ َِ ٥س َشٕ ٔ ٕ
يٖ َٜطُ ه ٔ َی إٔذ ََِ ٧ظ ََلةُ ا َِ ٜى ِ ٔ
ت َواٜعَّ ََلة ٔ ا ُِ ٜو َِ َفی َِ َٕا ََ ٟر ُج ْ ٞک َ َ

ْ َن َس َد َضا اهَّللُ َواهَّللُ أَ ِو َ٢ُ ٝ
أَ ِخبَِْتُ َ
ْ َ٤زََِ ٜت َو َ٘ ِي َ
ک َ٘ ِي َ

ااحسؼنباربامیہیلظنح،ییحینبلدؾ،لیضفنبرمزفؼ ،قیقشنبہبقع،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہک ہ

ات َف َ َ
لتیانزؽوہیئ َاف ُِغووا َ َلَعال َّضل َ َوو ِ
ا ِةالْعَص ْ ِردوتمہاسلتیوکبجکتاہللےناچاہایسرطحڑپےتھرےہرھپاہللاعتیلےناےس
َ
ات فال َّض َل ِة ْ وشع َ َ یلَعی
م َ َ َّ
لَع َاف ُِغووا َ َلَع ال َّضل َ َوو ِ
ات
ن َفَْ ْ َ ْ
ال ْ َ ی فلمَّا َ ی ْ ُ َھا ل َذ ْ ُ َ
(اف ُِغووا َلَع ال َّضل َ َوو ِ َ
ُ
وسنمخ رفام دای وت اس رطح لتی انزؽ وہیئ َ
ُقموا َِّ ِ ِ
ال ْش َعی َف َ َ
ا ِةالْعَص ْ ِرد َف ُ
ن)،وتا کلدیموجہکرضحتقیقشےکاپساھٹیبوہااھتہکابامنزرصعیہیہیامنزےہ
َفال َّض َل ِة ْ ُ و
ّلل َف َ
رضحت رباء ےن رفامای ہک ںیم ےن ےھجت اتبدای ےہ ہک  ہلتی ےسیک انزؽ وہیئ افر اہلل ےن اےس ےسیکوسنمخ رفام دای افر اہلل یہ رتہب اجاتن
ےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،ییحینبلدؾ،لیضفنبرمزفؼ،قیقشنبہبقع،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکہولہف یطامنزرصعےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1424

راوی  :اشحعیَّ ،يا ٧ثوری ،اَوز بٔ ٦يس ،شٕيٖ ب ٦وٕبہ ،حَّضت بزاء ب ٦وازب رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَّ ٧
ِ بِ َٔ ٦واز ٕٔب َٔا َٟ
يٖ بِ ٔ ٦وُ ِٕ َب َة َو ِ ٦ا ِٜب َ َْا ٔ
اٜث ِور ِّٔی َو ِ ٦الِ َ َِ َوز ٔبِ ِٔ َٔ ٦ي ٕس َو َِ ٦شٕ ٔ ٔ
َٔا َِ ٠ُ ٟسَ ٢ٔٝو َر َوا ُظ الِ َ ِش َحع ٔ ُّی َو َِِ َُّ ٦ي َ
ْقأَِ٤اصَا ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝز َ٠اّ٤ا بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ُِ َؽ ِي ٔ ٞبِ ِٔ ٠َ ٦ززُو ٕٗ
ََ
ایعجش،ایفسؿوثری،اوسدنبسیق،قیقشنبہبقع،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکمہیبنیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےکاسھتاسلتیوکا کرعہصدرازکتایسرطحڑپےتھرےہابیقدحثیایسرطحےسےہےسیجسگری۔
رافی  :ایعجش،ایفسؿوثری،اوسدنبسیق،قیقشنبہبقع،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

اسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکہولہف یطامنزرصعےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1425

راوی  :ابوٌسا٠ ،٧ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ىاذ ب ٦ہصا ،٣یحٌي ب٘ ٦ثيْ ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧ح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَىٔي
ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١ع ٔ ُّی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َِ ٠ُ ٦ىاذ ٔبِ ٔ ٦صٔصَ أَ ٕ ٣ا َ ٟأَبُو ٌ ََّس َ
َح َّسثَىٔي أَبُو ٌ ََّس َ

اب َی ِو َ٣
أَبٔی َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َٔا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا أَبُو ََ ََ ١َ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َِ ٦جابٔز ٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ أَ َّ ٧وُ ََ ١ز بِ َ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
ا َِ ٜد َِ ٥س ٔٗ َج َى ََ ٞي ُس ُِّ ُ٘ َّّ َار ُْقیِ ٕض َو َٔا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َواهَّللٔ َ٠ا ٘ ٔ ِس ُت أَ ِ ٧أ ُ َظل ِّی ا َِ ٜى َِّص َحًَّي کَا َز ِت أَ َِ ٧ت ٍِزُ َب َّ
اٜص ُِ ١س
َ
َ
َ
اَ َِ ٧ت َو َّؼأ َ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝواهَّللٔ إ ٔ َِ ٧ظ َِّ ٝيت َُضا َِ َ٥زَ ِ٥َ ٜا إلٔ َی ب ُ ِف َح َ
َو َت َو َّؼأَِ٤ا ِ ََعلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا َِ ٜى َِّص َب ِى َس َ٠ا ََغبَ ِت َّ
اٜص ُِ ١س ث ُ ََّ ٢ظلَّی َب ِى َسصَا ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ َب
َ
َ
اوباسغؿ ،دمحم نب ینثم ،اعمذ نب اشہؾ ،ییحی نب ریثک ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکرضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنعزغفہدنخؼفاےلدؿ رقشیےکاکرففںوکبسفمتشرکےنےگلافررعضرکےن
ےگل اے اہلل ےک روسؽ اہللیک مسق رصع یک امنز ایھب کت ںیہن ڑپ ی افر وسرج رغفب وہےن ےک رقبی ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل یک مسق ارگ ںیم ےن یھب رصع یک امنز ڑپ ی وہ ،رھپ مہ احطبؿ یک رطػ ارتے روسؽ اہلل یلص اہللہیلع
فل ہ فملس ےن فوض رفامای افر مہ ےن یھب فوض ایک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وسرج رغفب وہےن ےک دعب رصع یک امنز
ڑپاھیئرھپاسےکدعبرغمبیکامنزڑپ ی۔
رافی  :اوباسغؿ،دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،ییحینبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکہولہف یطامنزرصعےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1426

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ابوبْک ،اَحٖ ،و٘يي ،ولی ب٠ ٦بارک ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا َو َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو٘ٔي ْي َو َِ ٦ول ٔ ِّی بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

َو ِ ٦یَ ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕفٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوبرکب ،ااحسؼ  ،فعیک ،یلع نب ابمرک ،ییحی نب ایب ریثک ،اس دنس ںیم  ہ دحثی یھب ایس رطح
لقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،اوبرکب،اقحس،فعیک،یلعنبابمرک،ییحینبایبریثک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حبصافررصعیکامنزیکتلیضفافراؿرپاحمظفرقمررکےنےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
حبصافررصعیکامنزیکتلیضفافراؿرپاحمظفرقمررکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1427

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،ابوز٤از ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا َِ َ ٟ
َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ْقأ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
َ
ؤ ِ ٧يََ ٠َ ٢ِ ُٙلئ ٔ َْ ٙة ب ٔ َّ
ی٦
َّص ث ُ ََّ ٢ي ِىزُ ُد َّأ ٜذ َ
و ٧فٔی َظ ََلة ٔا ِِ َّ ٜحز ٔ َو َظ ََلة ٔا َِ ٜى ِ ٔ
اِ ٜٝي َٔ ٞو َََ ٠لئ ٔ َْ ٙة بٔاَ ٥َّ ٜضارٔ َو َی ِح َتُ ٔ١ى َ
َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟیَ َت َىا َٔبُ َ
و٧
وَ ٧وأَ َت ِي َ٥اص َُِ ٢وص ُِ ٢يُ َع َُّ ٝ
وَ ٧ت َز ِ٘ َ٥اص َُِ ٢وص ُِ ٢ي َُع َُّ ٝ
ْ َت َز ِ٘ت ُِ ٢و َٔبازٔی ِ ََي ُٕوَ ُٜ
بَاتُوا ِ ٔيََ ِ ٢ِ ُٙي ِسأَُ ُٜض َِ ٢ربُّ ُض َِ ٢وص َُو أَ ِو َ ٢ُ ٝبٔض ٔ ِِ َ٘ ٢ي َ

ییحینبییحی،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
ہکراتافردؿ ےکرفےتش اہمترےاپسلےتںی افررجفیک امنز ںیمافر رصع یکامنز ںیمفہاےھٹک وہےت ںی رھپ ہ افرپڑچھاجےت

ںی رھپ اؿ اک رب اؿ ےس وپاتھچ ےہ احالہکن فہ اؿ ےس زایدہ اجےنن فاال ےہہک مت ےن ریمےدنبفں وکسک احؽ ںیم وھچڑا وت رفےتش
ےتہکںیہکمہےناؿوکامنزیکاحتلںیموھچڑاافرمہاؿےکاپسےسلےئوتاسفتقیھبفہامنزڑپھرےہےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
حبصافررصعیکامنزیکتلیضفافراؿرپاحمظفرقمررکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1428

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،ابوہزیزہ اس َ٥س ٘ے َات ٪حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسث َ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

ؤ ِ ٧ي ٢ِ ُٙبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ أَبٔی اٜزَِّ٤از ٔ
َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟوا ََِ ١َ ٜلئ ٔ َُ ٙة یَ َت َىا َٔبُ َ

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہاسدنسےکاسھترضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےسایسرطحدحثیلقنرفامیئےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہاسدنسےکاسھترضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
حبصافررصعیکامنزیکتلیضفافراؿرپاحمظفرقمررکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1429

راوی  :زہيْ بِ ٦حب٠ ،زوا ٧ب٠ ٦ىاویہ ،اَ١ىي ٞب ٦ابی خاٜسٔ ،يس ب ٦ابی حاز ،٣حَّضت جزیز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

 ٞبِ ُ ٦أَبٔی َخإ ٔ ٜس َح َّسثَ َ٥ا َٔ ِي ُس بِ ُ ٦أَبٔی َحازٕٔ ٣
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ز َوا ُ ٧بِ َُ ٠ُ ٦ىاو ٔ َی َة ا َِّ ٜزَار ُّٔی أَ ِخب َ ََْ٤ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

وَا و ٔ َِ ٥س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذِ َ٤مَ َز إلٔ َی ا ِ١َ َٕ ٜز َِٔ ٜي ََ ٝة ا َِ ٜب ِسرٔ
َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َجز ٔ َیز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َوص َُو َي ُٕوِلُ ُ٘ َّ٥ا ُجّ ُٝ
اَ َت َف ِىت ُِ ٢أَ ِِ ٧لَ ُت ٍِ َٝبُوا َول َی َظ ََلة ٕ َٔ ِب َٞ
اَ ٠
و ٧فٔی ُر ُِ َیتٔطٔ َِإ ٔ ِِ ٧
َِ َٕا َ ٟأَ َ٠ا إِٔ َْ َ َََّ ٢ِ َُّٙ٤و ََ ٧ربَّ١َ َ٘ ٢ِ ُٙا َت َز ِو ََ ٧ص َذا ا َِ ١َ َٕ ٜز َِل ُت َؽ ُّ
َّ
َّ
ُ
َغوب ٔ َضا
ْقأَ َجز ٔ ْیز َو ََبِّحِ ب ٔ َح ِٔ ١س َرب َ
ِّک َٔ ِب َ ٞـ ُُٝو ًٔ اٜص ِٔ ١س َو َٔ ِب َُ ُ ٞ
ـُُٝو ًٔ اٜص ِٔ ١س َو َٔ ِب َُ ُ ٞ
َغوب ٔ َضا َي ِىىٔي ا َِ ٜى ِ َ
َّص َوا ِِ َّ ٜح َز ث ََّ َ ٢
زریہنبرحب،رمفاؿ نباعمف ہ،اامسلیع نبایباخدل ،سیقنبایباحزؾ،رضحت رجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیل ہنعرفامےتںی
ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک لپ ےن وچدوہںی رات ےک اچدن یک رطػ دےتھکی وہےئ رفامای
ہکالبہبشمتاےنپربوکاسرطحےسدوھکیےگسجرطحمتاساچدنوکدھکیرےہوہافراےسدےنھکیںیممتیسکمسقیکدتقوسحمس
ںیہن رکےتسپ ارگ مت ےس وہ ےکس وت وسرج ےکےنلکن افر رغفب وہےن ےسےلہپ یک امنزفں ینعی رصع افررجف یک امنزفں وک اضقء ہن رکان
ل َث
َ
َ
ش
ی
ّم
رھپ رضحت رجری ےن  ہ لتی ڑپ ی ف َ ِ ی ّ ْ تیِج
غ ِی َ
في وسرج ےک ےنلکن افر رغفب وہےن ےس ےلہپ اےنپ
ق ُ ُد
س َف ْ َ
ن یْ َ
ق ُطلُو ِوع ا ْ ِ
َ
َس َمْ ِڈ َر ّ ِ ی َ
ربیکاپیکدمحےکاسھتایبؿرکف۔
رافی  :زریہنبرحب،رمفاؿنباعمف ہ،الیعمسنبایباخدل،سیقنبایباحزؾ،رضحترجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
حبصافررصعیکامنزیکتلیضفافراؿرپاحمظفرقمررکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1430

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ابواَا٠ہ ،و٘يي

وَ ٧ول َی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َوأَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو َو٘ٔي ْي ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َ ٟأَ َ٠ا إََٔ ٢ِ َُّٙ٤ت ُِى َز ُؼ َ

ُ
ُ
ْقأَ َوَ ٢َِ ٜي ُٕ َِ ٞجز ٔ ْیز
َربِِّ َْ َ ََِّ ٢ِ ٙوُ َ ٤ط َ٘ َ١ا َت َز ِو ََ ٧ص َذا ا َِ ١َ َٕ ٜز َو َٔا َ ٟث ََّ َ ٢
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم،فعیک،اسدنسےکاسھتا کرفاتیںیماسرطحےہہکںیہمترقنعبیاےنپرب
ےکاسےنمشیپ ایکاجےئ اگافراےنپربوکارطسحدوھکی ےگسجرطح متاساچدنوکدھکی رےہوہرھپلپ یلصاہلل ہیلعفل ہفملس
ےنڑپاھ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم،فعیک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
حبصافررصعیکامنزیکتلیضفافراؿرپاحمظفرقمررکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1431

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢و٘يي ،اب ٦ابی خاٜس٠ ،سىز٠ ،دتار ،حَّضت ابوبْک ب ٦و١ارہ
ب ٦رویبہ

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢جٔ١ي ّىا َو َِ ٦و٘ٔي ٕي َٔا َ ٟأَبُو ُ َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
ْک بِ ٔ ٦وُ ََ ١ار َة بِ ُٔ ٦ر َُیِ َب َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َخإ ٔ ٜس َو ِٔ ٠س َىز ٕ َوا َِ ٜب ِدََّْ ِّٔی بِ ٔ ٦ا ِِ ١ُ ٜد َتارٔ ََُ ٔ١ىو ُظ ٔ ٦ِ ٠أَبٔی بَ ِ ٔ

َّ
َّ
َّ
َّص َِ َٕا ََٜ ٟطُ َر ُج ْٞ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٦َِ ٜ ٟیَٔٝخَ اَ ٥َّ ٜار أَ َح ْس َظلی َٔ ِب َ ٞـُُٝو ًٔ اٜص ِٔ ١س َو َٔ ِب َُ ُ ٞ
َغوب ٔ َضا َي ِىىٔي ا ِِ َّ ٜح َز َوا َِ ٜى ِ َ
َ ٞوأََ٤ا أَ ِش َض ُس أَنِّی ََِ ٔ١ى ُت ُط
َّصة ٔ آَ ِ ٤ت ََِ ٔ١ى َت َص َذا َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟن َى َِٔ ٢ا َ ٟاَّ ٜز ُج ُ
ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا َِ ٜب ِ َ
ای َو َو َوا ُظ َٔ ِٔ ٝيي
َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ١ََ ٢َ ٝى ِت ُط أُذَُ َ ٤

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،ااحس ؼ نب اربامیہ ،فعیک ،انب ایب اخدل ،رعسم ،اتخمر ،رضحت اوبرکب نب امعرہ نب رفہبی اےنپ ابپ ےس
رفاتیرکےتوہےئرفامےت ںیہکںیم ےنروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملسوکرفامےتوہےئ انسہکفہلدیمرہسگ دفزخ ںیم ںیہن
اجےئاگسجےنوسرجےنلکنےسےلہپافروسرجےکرغفبوہےنےسےلہپامنزڑپ یینعیرجفافررصعیکامنز۔رصبہےکا کلدیم

ےناؿےساہکہکایکلپےن ہابتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسینسےہاوہنںےنرفامایاہں،وتاسلدیمےناہکہکںیم
وگایہداتیوہںہکںیمےن یھب ہابتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ فملس ےسینسےہ ریمےاکونںےناےسانسافر ریمےدؽ ےن
اےسایدراھک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ااحسؼنباربامیہ،فعیک،انبایباخدل،رعسم،اتخمر،رضحتاوبرکبنبامعرہنبرفہبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
حبصافررصعیکامنزیکتلیضفافراؿرپاحمظفرقمررکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1432

راوی  :يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢یحٌي ب ٦ابی بٙيْ ،شيبا ،٧وبساٝ١ٜک ب ٦و١يْ ،حَّضت و١ارہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب ٦رویبہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَّ ٢
اٜس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦أَبٔی ب ُ َٙي ِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا َش ِي َبا َُ ٧و َِ ٦و ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ٔ ٦وُ َ١ي ِْ ٕ َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ار َة
َح َّسثَىٔي َي ِى ُٕ ُ
بِ ُٔ ٦ر َُیِ َب َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٢َ ٝلَ َیُ ٔ ٝخ اَ ٥َّ ٜار ََ ٦ِ ٠ظلَّی َٔ ِب َ ٞـُُٝو ًٔ َّ
اٜص ِٔ ١س َو َٔ ِب َٞ

َّصة ٔ َِ َٕا َ ٟآَ ِ ٤ت ََِ ٔ١ى َت َص َذا ٔ ٦ِ ٠أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟن َى ِ ٢أَ ِش َض ُس بٔطٔ
ُُ
َغوب ٔ َضا َوو ٔ َِ ٥س ُظ َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞأَصِ ٔ ٞا َِ ٜب ِ َ

َوَِ ٝيطٔ َٔا ََ ٟوأََ٤ا أَ ِش َض ُس َِ َٕ ٜس ََِ ٔ١ى ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕوُٜطُ بٔا ِ١َ ٜکَا َّٔ ٧أ ٜذی ََِ ٔ١ى َت ُط ٔ٥ِ ٠طُ

وقعیب نب اربامیہ ،ییحی نب ایب ریکب ،ابیشؿ ،دبعاکلمل نب ریمع ،رضحت امعرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رفہبی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ
ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک فہ لدیم دفزخ ںیم ںیہن اجےئ اگ سج
ےنوسرجےنلکنےسےلہپافروسرجرغفبوہےنےسےلہپامنزڑپ یافراؿےکاپسرصبہاکا کلدیماھتاسےناہکہکایکلپےن
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےس ہدحثیینسےہاوہنںےنرفامایہکاہںںیموگایہداتیوہںہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسوک ہرفامےتوہےئایسہگجےسانسسجےسںیمنساتکسوہں۔

رافی  :وقعیب نب اربامیہ ،ییحی نب ایب ریکب ،ابیشؿ ،دبعاکلمل نب ریمع ،رضحت امعرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رفہبی ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
حبصافررصعیکامنزیکتلیضفافراؿرپاحمظفرقمررکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1433

راوی  :ہساب ب ٦خاٜس ،ہ١ا ٣ب ٦یحٌي ،ابوح١زہ ؼبعی ،ابوبْک حَّضت ابوبْک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اٜؽ َبع ٔ ُّی َو ِ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
اب بِ َُ ٦خإ ٔ ٜس الِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َص َُّ ١ا ٣بِ َُ ٦ی ِحٌَي َح َّسثَىٔي أَبُو َج َِ ١ز َة ُّ
َح َّسثَ َ٥ا َص َّس ُ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٦ِ ٠َ ٟظلَّی ا ِٜبَِْ َزیِ َٔ ٦ز َخ َ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة

یداب نب اخدل ،امہؾ نب ییحی ،اوبزمحہ یعبض ،اوبرکب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکسجلدیمےندفڈنھٹیامنزںیڑپںیھفہتنجںیمداہ وہاگ۔
رافی  :یدابنباخدل،امہؾنبییحی،اوبزمحہیعبض،اوبرکبرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
حبصافررصعیکامنزیکتلیضفافراؿرپاحمظفرقمررکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1434

راوی  :اب ٦ابی و١ز ،بَّشبَ ٦سی ،ابِ ٦خاط ،و١زو ب ٦واظ ،٢ہ١ا٣

اظ َٕٔ ٢اِلَ َجٔ١ي ّىا َح َّسثَ َ٥ا َص َّْ ١ا٣
ط َح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ َُ ٦و ٔ
ِخا ٕ
َّش بِ ُٔ َّ ٦
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا بٔ ِ ُ
اَٜس ِّی َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٔ ٦
وسي
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َن َس َبا أَبَا بَ ِْکٕ َِ َٕ َاِل ابِ ُ ٦أَبٔی َُ ٠
انبایبرمع،رشبنبرسی،انبرخاش،رمعفنباعمص،امہؾاسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :انبایبرمع،رشبنبرسی،انبرخاش،رمعفنباعمص،امہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکرغمبیکامنزاکدتبایئفتقوسرجرغفبوہےنےکفتقےہ۔...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرغمبیکامنزاکدتبایئفتقوسرجرغفبوہےنےکفتقےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1435

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،حات ٢ب ٦اَ١ىي ،ٞیزیذ ب ٦ابی وبيس ،حَّضت َ١ٝہ ب ٦ا٘وً رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یس بِ ٔ ٦أَبٔی ُوب َ ِي ٕس َو َِ ١ََ ََٝ ٦ة بِ ٔ ٦الِ َ ِ٘ َو ًٔ أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َحات َْٔ ٢وص َُو ابِ ُ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي ََ ٞو َِ ٦یز ٔ َ
ا ٧ي َُعل ِّی ا ٍِِ ١ٜز ٔ َب إٔذَا ََغبَ ِت َّ
اب
اٜص ُِ ١س َو َت َو َار ِت بٔا ِٔ ٜح َح ٔ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
َ
َ
ہبیتق نب دیعس ،احمت نب اامسلیع ،ریذی نب ایب دیبع ،رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسرغمبیکامنزاسفتقڑپاھرکےتےھتبجوسرجرغفبوہات(افراانترغفبوہات)ہکرظنفںےسافلھجوہاجات۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،احمتنبالیعمس،ریذینبایبدیبع،رضحتہملسنباوکعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

اسابتےکایبؿںیمہکرغمبیکامنزاکدتبایئفتقوسرجرغفبوہےنےکفتقےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1436

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ہزا ،٧وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝاوزاعی ،ابو ٤حاشي ،حَّضت راِي ب ٦خسیخ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا ٧اٜزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَىٔي أَب ُو اَ ٥َّ ٜحا ٔش ِّي َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َراِ ٔ َي بِ َ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِ ٠ٔ ٦ض َز َ
َّص ََ ٠وأ ٔ َي ِ َ ٤بٔٝطٔ
َخسٔی ٕخ َي ُٕوِلُ ُ٘ َّ٥ا نُ َعل ِّی ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ َب ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َِ ٢َ ٝي ِٔ َ ٥
َّص ُٓ أَ َح ُسَ٤ا َوإَّٔ٤طُ َٜيُ ِب ٔ ُ
دمحم نب رہماؿ،فدیل نب ملسم ،افزایع ،اوب اجن ی ،رضحت راعف نب دخجی ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہک مہرغمب یک امنز روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ڑپاھ رکےت ےھت وت مہ ںیم ےس وکیئ امنز ےس افرغ وہات وت فہ اےنپ ریت رگےن یک ہگج وک دھکی اتکس
اھت۔
رافی  :دمحمنبرہماؿ،فدیلنبملسم،افزایع،اوباجن ی،رضحتراعفنبدخجیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرغمبیکامنزاکدتبایئفتقوسرجرغفبوہےنےکفتقےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1437

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢شىيِ ب ٦اَحاٗ ز٠صقی ،اوزاعی ،ابو٤حاشي ،راِي ب ٦خسیخ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ا َِ ٜح ِ٥مَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا ُش َى ِي ُِ بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ ِّ
اٜس َِ ٠صق ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا الِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَىٔي أَبُو اَ ٥َّ ٜحا ٔش ِّي َح َّسثَىٔي

َراِ ٔ ُي بِ َُ ٦خسٔی ٕخ َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا نُ َعل ِّی ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ َب ب ٔ َِ ٥حؤظ ٔ

ااحسؼنباربامیہ،بیعشنبااحسؼدیقشم،افزایع،اوباجن ی،راعفنبدخجی،اسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگ

ےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،بیعشنبااحسؼدیقشم،افزایع،اوباجن ی،راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1438

راوی  :و١زو بَ ٦واز وا٠زیِ ،حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابُ ،عوہ ب ٦زبيْ ،حَّضت وائصہ ظسيٕہ رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

اب أَ ِخب َ َْ ُظ َٔا َٟ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س أَ َّ ٧ابِ َٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ َُّ ََ ٦واز ٕ ا َِ ٜىا ٔ٠ز ٔ ُّی َو َ ِ
ُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔأَ ََّ ٧وائٔصَ َة َز ِو َد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاَِ ٜت أَ ِو َت ََ ٢ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٜ ٢َ ٝي َّ ٝة
أَ ِخب َ َْنٔی ُ ِ
َّٔ ٦ِ ٠
ْخ ِد َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحًَّي َٔا َ ٟوُ َ١زُ بِ ُ٦
اَ ٜٝيالٔی بٔ َع ََلة ٔ ا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
ِ َوه ٔ َی َّأًٜي تُ ِسع َی ا َِ ٜى َت ََ ١ة َِ ٢َِ ٝیَ ِ ُ
اب َ َ ٤ا ٣اَ ٥ِّ ٜسا ُِ َو ِّ
ِخ َد َوَِ ٝيض ٔ ِ٠َ ٢ا
ا َِ ٜد َّف ٔ
اٜعب ِ َيا َُ َ ِ ٧
َْخ َد َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َٔ ٟلَصِ ٔ ٞا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ح ٔي َن َ َ

اب
ِح َُ َٝ ٠ة فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َٔا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
َی َِ ٥ت ٔمزُ َصا أَ َح ْس ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞالِ َ ِر ٔ
ؿ ٌَيُِْ ُ٘ َِ ٢وذََ ٔ ٜ
ک َٔ ِب َ ٞأَ َِ ٧يّ ُِص َو ِاْل ٔ َِ ََل ُ ٣فٔی ا٥َّ ٜا ٔ
س َزا َز َ ِ
اَ ٧ل ٢ِ ُٙأَ َِ ٧ت ِ٥ز ُ ُروا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی اٜعَّ ََلة ٔ
َک لٔی أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟو َ٠ا ک َ َ
َوذُ ٔ َ
اب
اح ُو َ١زُ بِ ُ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
َوذَا َک ح ٔي َن َظ َ
رمعفنبوساداعرمی،رحہلمنبییحی،ا نبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعدص دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعیبن یلص
اہللہیلع فل ہفملسیکزفہج رہطمہرفامیتںیہکا کراتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناشعءیکامنزںیماتریخیکافراسوک
عیمہاکپرا اجات ےہروسؽ اہللیلص اہلل ہیلع فل ہفملس ہنےلکن اہیںکتہک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ہک

وعرںیت افر ےچب وس ےئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ سج فتق لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی ال رےہ
ےھت وت دجسم فاولں ےس رفامای ہک اہمترے العفہ زنیم فاولں ںیم ےس وکیئ یھب اس اک ااظتنر ںیہن رک راہ ،افر  ہ ولوگں ںیم االسؾ ےک
ےنلیھپ ےس ےلہپ یک ابت ےہ رحہلم ےن اینپ رفاتی ںیم زایدہ ایک ےہ افر اس ںیم اس رطح ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب
اطخبےنسجفتقالچرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکامنزیکرطػوتمہجایکوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
ہکاہمترے ےئ ہانمبسںیہنہکمتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسامنزاکوہک۔
رافی  :رمعفنبوساداعرمی،رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعدص دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1439

راوی  :وبساٝ١ٜک ب ٦شىيِ بٜ ٦يث ،وٕي ،ٞاب ٦شہاب

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُُ ٦ش َى ِي ِٔ بِ َّٔ ٦
اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط َو٢َِ ٜ
اِ ٜٝيثٔ َح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ج ِّسی َو ِ ٦وُ َٕ ِي َٕ ٞو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َک لٔی َو َ٠ا َب ِى َس ُظ
یَ ِذ ُ ِ
َک َٔ ِو َ ٟاٜزُّصِز ٔ ِّی َوذُ ٔ َ
دبعاکلملنببیعشنبثیل،لیقع،انباہشباسدنسےکاسھتا کافررفاتیںیماسرطحدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،لیقع،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1440

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ٢و ٠ح١س ب ٦حات٠ ،٢ح١س ب ٦بْک ،ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،ححاد ب٠ ٦ح١س ،ححاد ب ٦شاُع و ٠ح١س
ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیز ،حَّضت وائصہ ظسيٕہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٔ ٢لَکص َُ١ا َو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ ٔ ٦بَ ِْکٕ َٔا َ ٟح و َح َّسثَىٔي صَا ُرو ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َح َّسثَ َ٥ا
َححَّا ُد بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َٔا َ ٟح و َح َّسثَىٔي َححَّا ُد بِ َُّ ٦
اُع َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َوأَ ُِ ّٜ
َال ُض َِ ٠ُ ٢ت َٕارٔبَ ْة
اٜص ٔ ٔ
َٔاُٜوا َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ بِ َُ ٦حٕٔ ٙيَ ٢و ِ ٦أ ُ ِّ ٣ک ُ ُِ ٝثو ٕ ٣ب ٔ ِ٥تٔ أَبٔی بَ ِْکٕ أََ َّ ٤ضا أَ ِخب َ َْ ِت ُط َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت
َات َِ ٜي َٕ ٝة َحًَّي ذَصَ َِ َوا َُّ ٠ة َّ
ِخ َد ِ ََعلَّی َِ َٕا َ ٟإُٔ َّ ٤ط
أَ ِو َت َ ٢أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝذ َ
اِ ٜٝي َٔ ٞو َحًَّي َ َ ٤ا ٣أَصِ ُ
 ٞا ِِ ١َ ٜسحٔسٔ ث ُ ََّ َ ٢

ََ ٜو ِٔت َُضا َِ ٜو َِل أَ ِ ٧أَ ُش َّٖ َول َی أ ُ ًَّٔ٠ي َوفٔی َحسٔیثٔ َو ِبسٔ اٜز ََّّزا ٔٗ َِ ٜو َِل أَ ََّ ٧ي ُص َّٖ َول َی أ ُ ًَّٔ٠ي

ااحسؼ نب اربامیہ ف دمحم نب احمت ،دمحم نب رکب ،اہرفؿ نب دبع اہلل ،اجحج نب دمحم ،اجحج نب اشرع ف دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رجری،
رضحتاعدص دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکا کراتیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےناشعءیکامنزںیماتریخیکاہیں کت
ہکراتاک تہب اس ہصحسگرایگ افراہیںکتہک دجسمفاےلوس ےئگرھپلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےلکنافرامنزڑپاھیئافررفامای ہک
اشعءیکامنزاکیہیفتقوہاتارگےھجمریمیاتمرپتقشماکایخؽہنوہات۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہفدمحمنباحمت،دمحمنبرکب،اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،اجحجنباشرعفدمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انب
رجری،رضحتاعدص دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1441

راوی  :زہيْ بِ ٦حب و اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢زہيْ ،جزیز٥٠ ،عور ،ح٤ ،٢ٙاِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َُ ٟز َصي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َو ِ ٦ا َِ ٜحَ ٢ٔ َٙو َِ٤ ٦اِ ٕٔي
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦

َْخ َد إ ٔ َِ ٜي َ٥ا
َات َِ ٜي َٕ ٝة َ ٥ِ َ ٤ت ٔمزُ َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ ٜ ٢َ ٝع ََلة ٔا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا َِ َٙ ٠َ ٟث َ٥ا ذ َ
ِخة ِٔ َ َ
ِ ِاْل ٔ َ
ح ٔي َن ذَ َص َِ ثُُ ُٝث َّ
وَ ٧ظ ََل ّة َ٠ا
اِ ٜٝي ٔ ٞأَ ِو َب ِى َس ُظ ِ َََل ِ َ ٤سرٔی أَ َش ِي ْئ َش ٍَ َُ ٝط فٔی أَصِٔٝطٔ أَ ِو ٌَيُِْ ذََ ٔ ٜ
ِخ َد إَٜٔ ٢ِ َُّٙ٤ت َ َِ ٥ت ٔمزُ َ
ک َِ َٕا َ ٟح ٔي َن َ َ
یٌَ ٦يُِْ ُ٘ َِ ٢وَِ ٜو َِل أَ ِ ٧یَ ِث ُٕ ََ ٞول َی أ ُ ًَّٔ٠ي ََ ٜع َِّ ٝي ُت بٔض ٔ َِ ٢ص ٔذظ ٔ َّ
ٞزٔ ٕ
اٜسا َو َة ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ ََِ ٧أ َ َٔ َا ٣اٜعَّ ََل َة َو َظلَّی
َی َِ ٥ت ٔمزُ َصا أَصِ ُ
زریہ نب رحب ف ااحسؼ نب اربامیہ ،زریہ ،رجری ،وصنمر ،مکح ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ا ک رات مہ
اشعءیکامنزےک ےئروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساکااظتنررکےترےہوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملساہتیئراتےکفتقایاس
ےک دعب امہری رطػرشتفی الےئںیمہ ںیہن ولعمؾ ہک لپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس اےنپ رھگ ںیم یسک اکؾ ںیمرصمفػ ےھت ای اس
ےک ےک العفہ وکیئ افر فہج یھت وت تکلیے وہےئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت اس امنز اک ااظتنر رک رےہ وہ ہک اہمترے وسا
وکیئیھبدنیفاالسجاکااظتنرںیہنرکراہافرارگریمیاتمرپوبھجہنوہاتوتںیمایسفتق امنزڑپاتھرھپلپےنؤمذؿوکمکحرفامای
وتاسےنامنزیکااقتمیہکافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنامنزڑپاھیئ۔
رافی  :زریہنبرحبفااحسؼنباربامیہ،زریہ،رجری،وصنمر،مکح،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1442

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ٤ ،اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی َ٤اِ ٔ ْي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُُ ٦و ََ ١ز أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی

َ
ِخ َد َو َِ ٝي َ٥ا
اَت َِي َٕمِ َ٥ا ث ُ ََّ ٢ر َٔ ِسَ٤ا ث ُ َِّ ٢
ِخ َصا َحًَّي َر َٔ ِسَ٤ا فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ث ُ َِّ ٢
اَت َِي َٕمِ َ٥ا ث ُ ََّ َ ٢
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّ ٢َ ٝشٍٔ ََ ٞو َِ ٥ضا َِ ٜي َّ ٝة َِأ َّ َ
ؿ َّ
اِ ٜٝي ََ ٝة یَ َِ ٥ت ٔمزُ اٜعَّ ََل َة ٌَيُِْ ُ٘ ِ٢
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ ََّٔ ٢ا ََِ ٜ ٟي َس أَ َح ْس ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞالِ َ ِر ٔ

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسا ک
راتاےنپیسکاکؾںیمرصمفػےھتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناشعءیکامنزںیمدریرکدیاہیںکتہکمہدجسم ںیموس ےئگ
رھپ مہ اجےگ رھپ مہ وس ےئگ رھپ مہ اجےگ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس امہری رطػرشتفی الےئ رھپ رفامای ہک زنیم فاولں
ںیمےساہمترےالعفہراتوکامنزاکااظتنررکےنفاالافروکیئںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1443

راوی  :ابوبْک ب٤ ٦اِي وبسی ،بہز ب ٦اَس ،ح١از ب١َٝ ٦ہ حَّضت ثابت رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َّ َ
ِم َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت أَُ َّ ٤ض ََِ ٢أَُٜوا أَ َن ّسا َو ِ٦
َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ َُ٤ ٦اِ ٕٔي ا َِ ٜى ِبس ُّٔی َحسث َ٥ا بَ ِضز ُ بِ ُ ٦أ ََ ٕس ا َِ ٜى ِّ ُّ
ْط َّ
اِ ٜٝي ٔٞ
ِخ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ِٔ ٜىصَ ا َِ ذ َ
َات َِ ٜي َٕ ٝة إلٔ َی َش ِ ٔ
َخا َت َٔ ٢ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟأَ َّ َ

ْط َّ
اس َٔ ِس َظ َِّ ٝوا َوَ٤ا ُ٠وا َوإَٔ ٢َِ ٜ ٢ِ َُّٙ٤تزَاُٜوا فٔی َظ ََلة ٕ َ٠ا اَ ِ ٤تمَ ِزتُ ِ ٢اٜعَّ ََل َة َٔا َٟ
اِ ٜٝي ٔ ٞث ُ ََّ ٢جا َِ َِ َٕا َ ٟإ ٔ َّ ٧اَ ٥َّ ٜ
أَ ِو کَا َز یَ ِذ َص ُِ َش ِ ُ
َّص
أَْ َ ٤س َ٘أنَِّی أَُ ِ ٤مزُ إلٔ َی َوب ٔ ٔ
َسی بٔا ِٜد ٔ ِٔ ٔ ٥
يغ َخا َتٔ١طٔ َّٔٔ ِ ٦ِ ٠ؽ ٕة َو َر َِ َي إ ٔ ِظ َب َى ُط ا ُِ ٜي ِ َ
اوبرکب نب انعف دبعی ،زہب نب ادس ،امحد نب ہملس رضحت اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہکولوگں ےن رضحت اسن ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاوگنیھٹےکابرےںیموپاھچاوہنںےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنا کراتاشعءیک امنز ںیملد یراتکتایلد ی راتےکرقبیکت اتریخرکدیرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملس رشتفی

الےئ افررفامایہکولوگں ےن امنزڑپ یافروسےئگ افرمت امنزںیموہبجکتمتامنزےک ااظتنرںیموہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیل
ہنعرفامےتںیہکوگایہکںیملپیکاچدنییکاوگنیھٹیکدیفسیدھکیراہوہں۔
رافی  :اوبرکبنبانعفدبعی،زہبنبادس،امحدنبہملسرضحتاثتبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1444

راوی  :ححاد ب ٦شاُع ،ابوزیس َىيس ب ٦ربييْ ،قة ب ٦خاٜسٔ ،تازہ ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َححَّا ُد بِ َُّ ٦
اُع َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َزیِ ٕس ََىٔي ُس بِ ُ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َح َّسثَ َ٥ا ُ َّْقةُ بِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َٟ
اٜص ٔ ٔ
یِ ٔ ٦ِ ٠ن ِٔع ْٔ َّ
اِ ٜٝي ٔ ٞث ُ ََّ ٢جا َِ َِ َعلَّی ث ُ َّ ٢أَٔ َِب ََ ٞو َِ ٝي َ٥ا ب ٔ َو ِجض ٔطٔ
أ َ ٧
َ٤مَ زَِ٤ا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٜ ٢َ ٝي َّ ٝة َحًَّي ک َ َ
ْق ْ

يغ َخا َتٔ١طٔ فٔی َی ٔسظ ٔ َّٔٔ ِ ٦ِ ٠ؽ ٕة
َِ َٙأَ١َ َّ ٤ا أَُ ِ ٤مزُ إلٔ َی َوب ٔ ٔ

اجحجنباشرع،اوبزدیدیعس نبرعیب،رقةنباخدل،اتقدہ ،رضحتاسننب امکلریض اہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکا کرات مہ ےن
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ااظتنر ایک اہیں کت ہک لد ی رات ےک رقبی وہیئگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی
الےئ افر امنز ڑپاھیئ رھپ امہری رطػ وتمہج وہےئ وگای ہک ںیم اب یھب دھکی راہ وہں ہک اچدنی یک اوگنیھٹ لپ ےک دتس ابمرک
ںیمکمچریہےہ۔
رافی  :اجحجنباشرع،اوبزدیدیعسنبرعیب،رقةنباخدل،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1445

راوی  :وبساهَّلل ب ٦ظباح وفار ،وبيساهَّلل ب ٦وبسا١ٜحيس

َک ث ُ َّ٢
َح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦اٜعَّ بَّا ٔح ا َِ ٜى َّفا ُر َح َّسث َ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِبسٔ ا ِ١َ ٜحٔي ٔس ا َِ ٜح َ٥ف ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا ُ َّْقةُ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ

أَٔ َِب ََ ٞو َِ ٝي َ٥ا ب ٔ َو ِجضٔطٔ

ث
ُ َ َ َْ
ی
ق
(مأ َ
دبعاہللنبابصحاطعر،دیبعاہللنبدبعادیجمل،اسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحےسلقنیکیئگےہنکیلاسںیم ّ
عَ َل ْن َباوِبَ یْج ِھ ِة)ینعیرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسامہریرطػوتمہجوہےئاساکذرکںیہنےہ۔
رافی  :دبعاہللنبابصحاطعر،دیبعاہللنبدبعادیجمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1446

راوی  :ابووا٠ز اشىزی و ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ ،بزیس ،ابوبززہ ،حَّضت ابو٠وسي رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وسي َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت أََ٤ا
َکیِِٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦ب ُ َزیِ ٕس َو ِ ٦أَبٔی ب ُ ِز َز َة َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َوا ٔ٠ز ٕ الِ َ ِش َىز ٔ ُّی َوأَبُو ُ َ
یٔ َٔ ٦س ُ٠وا َ٠عٔی فٔی َّ
ا٧
َوأَ ِظ َحابٔی َّأ ٜذ َ
اَ ٧و َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔا ِ١َ ٜسٔی َٔ ٥ة َِک َ َ
اٜسّٔي َٔ ٥ة ُ٤ز ُ ّوِل فٔی َبٕٔي ٔي ب ُ ِف َح َ

وسي ِ ََوا َِ ِٕ َ٥ا َر َُو َ ٟاهَّللٔ
َیت َ َ٥ا َو ُب َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝو ٔ َِ ٥س َظ ََلة ٔ ا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
َف ُٔ ٥ِ ٠ض َِٔ ٢ا َ ٟأَبُو َُ ٠
ِ ک ُ ََِّ ٜ ٞي َٕ ٝة َن َ ْ
اٜص ٍِ ٔ ٞفٔی أَ ِ٠زٔظ ٔ َحًَّي أَ ِو َت َ ٢بٔاٜعَّ ََلة ٔ َحًَّي ابِ َض َّار َّ
ِخ َد َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََ٤ا َوأَ ِظ َحابٔی َو َُ ٜط َب ِى ُؾ ُّ
اِ ٜٝي ُ
 ٞث ُ ََّ َ ٢
َّ
َّ
َّ
َّشوا أَ َّ ٦ِ ٠ٔ ٧ن ِٔى َٔ ١ة اهَّللٔ
َّض ُظ َول َی رٔ َِ ٢ِ ُٙٔٝأ ُ ِوَ ٢ِ ُٙ١ُ ٔ ٝوأَ ِب ٔ ُ
َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝعلی بٔض ٔ ِ١َّ َٝ َِ ٢ا َٔ َضي َظ ََل َت ُط َٔا ََ ٦ِ ١َ ٔ ٜ ٟح َ َ

اٜسا َو َة ٌَيُِْ ُ٘ ِ ٢أَ ِو َٔا َ٠َ ٟا َظلَّی صَ ٔذظ ٔ َّ
س أَ َح ْس ي َُعل ِّی َص ٔذظ ٔ َّ
اٜسا َو َة أَ َح ْس ٌَيُِْ ُ٘ َِِ ٢ل ِ َ ٤سرٔی أَ َّی
َوَِ ٝي ٢ِ ُٙأَُ َّ ٤ط َِ ٜي َس ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
َف َج ِى َ٥ا َ َٔفح ٔي َن ب ٔ َ١ا ََِ ٔ١ى َ٥ا َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ا ِٜکََ ١َ ٔ ٝتي ِ ٔن َٔا ََٔ ٟا َ ٟأَبُو َُ ٠
وسي َ َ

اوباعرمارعشیفاوبرک بی،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکںیمافرریمےفہاسیھتوج
ریمےاسھتیتشکںیمےھتعیقبیکرھتپیلیزنیمںیمارتےافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسدمہنیںیمےھتافرمہںیمےسا ک
امجتع ےک ولگ رہ رات اشعء یک امنز ےک فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم ابری ابری احرض وہےت ےھت،
رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم افر ریمے اسیھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض
وہےئافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملساےنپیسکاکؾںیمرصمفػےھت اہیںکتہکامنزںیماتریخوہیئگافرلد یراتےکدعبکت
وہیئگرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسرشتفیالےئافربسوکامنزڑپاھیئرھپبجامنزوپریوہیئگوتوجولگاسفتقوموجد
ےھت اؿ ےس رفامای ہک ذرا رہھٹف ںیم ںیہمت اتبات وہں افر ںیہمت وخربخشی وہ ہک اہمت رے افرپ اہلل اک  ہ ااسحؿ ےہ ہک ولوگں ںیم ےس
اسفتقاہمترےالعفہ وکیئ یھبامنزںیہنڑپھاکسای ہرفامایہکاسفتقاہمترے العفہ یسکےنامنزںیہنڑپ ی(رافیےناہک)ہک
مہ ںیہن اجےتن ہک وکؿ اس ہملک رفامای رضحت اوبومیس رفامےت ںی ہک مہ ےن روسؽ اہلل ےس  ہ وخربخشی ینس وت وخ ی وخ ی فاسپ
ولےٹ۔
رافی  :اوباعرمارعشیفاوبرکبی،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1447

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،حَّضت اب ٦جزیخ

ک أَ ِ ٧أ ُ َظل َِّی ا ِٔ ٜىصَ ا َِ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َ ٔ ٜى َفا ِٕ أَ ُّی ح ٔي ٕن أَ َح ُِّ إَِٔ ٜي َ
َات َِ ٜي َٕ ٝة
س َي ُٕوِلُ أَ ِو َت َٔ َ ٤ ٢ي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝذ َ
اس ا َِ ٜى َت ََ ١ة إ ٔ َ٠ا ّ٠ا َوخِّٔ ٝوا َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
َّأًٜي َي ُٕوَ ُٜضا اُ ٥َّ ٜ

َّ
اب َِ َٕا َ ٟاٜعَّ ََل َة َِ َٕا ََ ٟو َفاِْ َٔا َٟ
اَت َِي َٕمُوا َِ َٕ َاُ ٣و َ١زُ بِ ُ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اَت َِي َٕمُوا َو َر َٔ ُسوا َو ِ
اس َو ِ
ا ِٔ ٜىصَ ا َِ َٔا ََ ٟحًي َر َٔ َس ْ َ ٤
َ
ْط َرأِ َُطُ َّ ٠
اِ َوا ٔؼ ّىا َی َس ُظ َول َی ٔش ِّٖ َرأِ َٔطٔ َٔا َٟ
ابِ َُ ٦وبَّا ٕ
سِ َ َ
َْخ َد ٔ َ ٤ي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ٘ ٢َ ٝأنِّی أَُ ِ ٤مزُ إَِٔ ٜيطٔ ِاْل ََ ٧ي ِٕ ُ ُ

ک َٔا ََِ ٟا َِ َت ِث َب ُّت َو َف ّ
ْ َو َؼ َي أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َِ ٜو َِل أَ َِ ٧ي ُص َّٖ َول َی أ ُ ًَّٔ٠ي َل َ َِ ٠زتُ ُض ِ ٢أَ ِ ٧ي َُع ُّٝوصَا َ٘ َذَ ٔ ٜ
اِ َ٘ ِي َ
آ أَ َظابٔ ٔىطٔ َول َی َ ِْق ٔ٧
َط َ
َی َس ُظ َول َی َرأ ِ َٔطٔ َ٘ َ١ا أََ ِ ٤بأ َ ُظ ابِ َُ ٦وبَّا ٕ
س ِ ََب َّس َز لٔی َو َفاِْ بَي ِ َن أَ َظابٔ ٔىطٔ َش ِيئّا َٔ ٦ِ ٠ت ِبسٔی ٕس ث ُ ََّ ٢و َؼ َي أَ ِ َ
ک َول َی اَّ ٜزأ ِ ٔ َّ
اٜع ِس ُٔ َوَ٤اح َٔيةٔ
س ث ُ ََّ ٢ظب ََّضا یُُّ ٔ١ز َصا َ٘ َذَ ٔ ٜ
اَّ ٜزأِ ٔ
َط َٓ الِ ُذُ ٔ١َّ ٠ٔ ٧ا یَلٔی ا َِ ٜو ِج َط ث ُ ََّ ٢ول َی ُّ
س َحًي ََّ ٠س ِت إٔبِ َضا ُ٠طُ َ َ
ِخ َصا أ ٥َّ ٜي ُّي َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٜ ٢َ ٝي ََ ٝتئ ٔ ٕذ َٔا َٟ
ک ُُِٔ ٝت َ ٔ ٜى َفا ٕ
َک َ ٜ
َّص َو َِل یَ ِب ٔف ُض بٔصَ ِي ٕئ إ ٔ َِّل َ٘ َذَ ٔ ٜ
َک أَ َّ َ
ِ َ٘ ِ ٢ذُ ٔ َ
اِ ِّٝ ٜح َي ٔة ِلَ ُي َٕ ِّ ُ
ِخ ّة َ٘ َ١ا َظ ََّلصَا أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٜ ٢َ ٝي ََ ٝتئ ٔ ٕذ َِإ ٔ َِ ٧ش َّٖ
َِل أَ ِزرٔی َٔا ََ ٟو َفاِْ أَ َح ُِّ إلٔ َ َّی أَ ِ ٧أ ُ َظ َِّ ٝي َضا إ ٔ َ٠ا ّ٠ا َوخِّٔ ٝوا َُ ٠ؤ َّ َ
ِخ ّة
ک ذََ ٔ ٜ
َوَِ ٝي َ
ک خِّٔ ٝوا أَ ِو َول َی ا٥َّ ٜا ٔ
س فٔی ا َِ ٜح َ١ا َوةٔ َوأََ ِ ٤ت إ ٔ َ٠ا ُُ ٠ض ََِ ِ ٢ع َِّ ٝضا َو ََ ّفا ِلَ َُ ٠ى َّح َّ ٝة َو َِل َُ ٠ؤ َّ َ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رضحتانبرججیرفامےتںیہکںیمےنرضحتاطعءےساہکاہمترےزند کاشعیکامنزڑپےنھےک ےئ
وکاسن فتق زایدہ رتہب ےہ؟ فہ فتق ہک ےسج ولگ عیمہ ےتہک ںی ،اامؾ ےک اسھت ڑپےھ ای االیک؟ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت انب
ابع سریضاہللاعتٰیلہنعےسانسفہرفامےتںیہکا کراتیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےناشعءیکامنزںیمدریرفامدیاہیںکتہک
ولگوسےئگرھپاجےگرھپوسےئگافررھپاجےگوترضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنعےنڑھکےوہرکرفامای،امنز!اطعےتہکںی
ہک رضح ت انب ابعس ےن رفامای ہک رھپ اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ وگای ہک ںیم اب یھب اؿ یک رطػ دھکی راہ
وہںلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرسابمرکےساپینےکرطقےکپٹرےہےھتافرلپیلصاہللہیلعفملسےناےنپرسابمرک
رپاانپاہھتراھکوہااھتلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکارگریمیاتمرپوکیئدتقہنوہیتوتںیماےسایسفتقامنزڑپےنھاک
مکح داتی رافی ےتہک ںی ہک ںیم ےن اطعء ےس وپاھچ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ رس رپ اہھت ےسیک راھک وہا اھت اسیج ہک اےس
رضحتانبابعسریضاہللاعت ٰیلہنعےناتبای،اطعءےناینپاایلگنںھچکوھکںیلرھپاینپاویلگنںےکانکرےاےنپرسرپرےھکرھپاؿ
وک رس ےس اکھجای افر ریھپا اہیںکت ہک لپ اک اوگناھٹ اکؿ ےک اس انکرے یک رطػ اچنہپ وج انکرہ ہنم یک رطػ ےہ رھپ لپ یلص اہلل
ہیلعفل ہفملس اک اوگناھٹ یٹپنک کت افرداڑ ی ےک انکرے کت اہھت ہن یسک وکڑکپات اھت فرہن یہ اہھت یسک زیچ وک وھچات اھت ںیم ےن اطع ےس
اہکہکایکلپوکاساکیھبذرکایکہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنراتیکامنزںیمینتکدریرفامیئےنہکےگلہکںیمںیہناجاتن،اطعء
ےنہکےگلہکںیماسزیچوک دنسرکاتوہںاچےہاامؾےکاسھتامنزڑپوھںایاالیکامنزڑپوھںدریرکےکسجرطحہکیبنیلصاہللہیلع
فل ہفملسےناسراتدریرکےکامنزڑپاھیئارگےھجماہنتیئںیمتقشموہایولوگںرپامجتعےکاسھتامنزڑپےنھںیمافروتاؿاک

اامؾوہوتاںیہندرایمینفتقںیمامنزڑپاھؤ،ہنوتدلجیافرہنیہدریرکےک۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رضحتانبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1448

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌئ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،یحٌي ،ابواحوػ١َ ،اک ،حَّضت جابز ب١َ ٦زہ

ػ
ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
ِخة ٔ
ِخ َظ ََل َة ا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
َو ِ١َٔ َ ٦ا ٕک َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا َ ٟک َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیُ َؤ ِّ ُ
ِ ِاْل ٔ َ
ییحی نب ییحی ،ہبیتق نب دیعس  ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ییحی ،اوباوحص ،امسک ،رضحت اجرب نب  ہرہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملساشعءیکامنزاتریخےسڑپاھرکےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،ییحی،اوباوحص،امسک،رضحتاجربنب ہرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1449

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوکا ٞ٠جحسری ،ابوووا٤ہ١َ ،اک ،حَّضت جابز ب١َ ٦زة رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧ر َُو ُٟ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو ِ١َٔ َ ٦ا ٕک َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا َ ٟک َ َ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی اٜعَّ ََ ٝوا ٔ
ْ اٜعَّ ََل َة
ِخ ا َِ ٜى َت ََ ١ة َب ِى َس َظ ََلتَٔ ٢ِ ُٙش ِيئّا َوک َ َ
ت ِ َ ٤ح ّوا َٔ ٦ِ ٠ظ ََلتَٔ ٢ِ ُٙوک َ َ
ا ٧یُد ٔ ُّ
ا ٧یُ َؤ ِّ ُ

ْ
َوفٔی رٔ َوایَ ٔة أَبٔی کَا ٔ ٕٞ ٠یُ َد ِّّ ُ

ہبیتقنبدیعس،اوباکلم یججڈری،اوبوعاہن،امسک،رضحتاجربنب ہرةریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملس اہمتریامنزفں(ےک افاقت)یکرطحامنزڑپاھ رکےتےھتافراشعءیکامنزاہمتریامنز ےسھچکاتریخرکےکڑپاھرکےت ےھت
افرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسامنزںیمفیفخترفامایرکےتےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوباکلم یججڈری،اوبوعاہن،امسک،رضحتاجربنب ہرةریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1450

راوی  :زہيْ بِ ٦حب و اب ٦ابی و١زَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،اب ٦ابی ٜبيس ،ابوَ١ٝہ ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َوابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َٔا َُ ٟزصَي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َُ ِّ َيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦ابِ ٔ ٦أَبٔی َٜبٔي ٕس َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

َّ
َّ
ُ َ
اب َول َی ا َِ َٔ ٢ظ ََلتٔ ٢ِ ُٙأَ َِل إَٔ َّ ٤ضا ا ِٔ ٜىصَ ا ُِ
ُع ُ
بِ ُٔ ٦و ََ ١ز َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ُٕو َُِ ٟل َت ٍِٔٝب َ َّ ٢ِ ٙ٥الِ ِ َ
و ٧ب ٔ ِاْلٔب ٔ ٔٞ
َوص ُِ ٢ي ُِىت َُٔ ١
زریہنبرحبفانبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،انبایبدیبل،اوبہملس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامےتںی

ہکںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرفامےتوہےئانسہکاہمتریامنزفںےک انؾرپداہییت اغبل ہنلاجںیئ ویکہکنداہییت

اشعءوکعیمہےتہکںیافرعیمہادنریھااھچاجےنوکےتہکںی۔
رافی  :زریہنبرحبفانبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،انبایبدیبل،اوبہملس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1451

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘ييَّ ،يا ،٧وبساهَّلل ب ٦ابی ٜبيس ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت اب ٦و١ز

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َٜبٔي ٕس َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
ُ َ
اب
اَ َٔ ٢ظ ََلتٔ ٢ِ ُٙا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
ِ َِإَٔ َّ ٤ضا فٔی ٘ ٔ َت ٔ
اب َول َی ِ
ُع ُ
ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََِ ٢َ ٝلَ َت ٍِٔٝب َ َّ ٢ِ ٙ٥الِ ِ َ
اهَّللٔ ا ِٔ ٜىصَ ا ُِ َوإَٔ َّ ٤ضا ُت ِىتٔ ُ ٢ب ٔ ٔح ََل ٔب ِاْلٔب ٔ ٔٞ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،دبعاہللنبایبدیبل،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتانبرمعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرفامایہکداہییت اہمتریاشعءیکامنزےکانؾرپاغبلہنلاجںیئویکہکنفہاہللیکاتکبںیماشعءےہافر داہییتدری ےس
اف ںوںاکدفدھدفےتہںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،دبعاہللنبایبدیبل،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1452

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ و و١زو ٤أس و زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزیُ ،عوہ ،حَّضت وائصہ ظسيٕہ رِضي اهَّلل
تىالی و٥ہا

ا ٧بِ ٔ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِِ َُّ ٦ي َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ُع َو َة َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّ ٧ن َٔسا َِ ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔ٥َ ٠ا ٔ
اٜع ِبحَ ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ َّ٢
ت ُ٘ َّ٦ي َُع ِّٝي َن ُّ
ُو َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِِ ُ ٦

َی ِز ٔج ِى ََ ٠ُ ٦ت ََ ِّّ ٝىا ٕ
ت ب ٔ ُ١زُوـٔضَِٔ َّ٦ل َي ِىز ٔ ُِ ُض َّ٦أَ َح ْس

اوبرکبنبایبہبیشفرمعفاندقف زریہنبرحب،ایفسؿ نب ہنییع،زرہی،رعفہ،رضحت اعدص دصہقیریضاہللاعتیل اہنع رفامیتںیہک
ومنم وعرںیت حبص (رجف) یک امنز یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ڑپاھ رکیت ںیھت رھپ اینپ اچدرفں ںیم یٹپل وہیئ (اےنپ رھگفں
وک)فاسپولیتٹںیھتہکاںیہنوکیئیھبںیہنناچہاتناھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشفرمعفاندقفزریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہ،رضحتاعدص دصہقیریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1453

راوی  :رٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س اب ٦شہابُ ،عوہ ب ٦زبيْ ،حَّضت وائصہ ظسيٕہ رِضي اهَّلل و٩٥ا

ُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔأَ ََّ ٧وائٔصَ َة
ِح َُ َٝ ٠ة بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س أَ َّ ٧ابِ َٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
اب أَ ِخب َ َْ ُظ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ُ ِ

ا ٧ن َٔساِْ ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔ٥َ ٠ا ٔ
ت َي ِص َض ِس َ ٧ا ِِ َّ ٜح َز ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َز ِو َد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َِ ٜت َِ َٕ ٜس ک َ َ
َو ََ ََّ ٠ُ ٢َ ٝت ََ ِّّ ٝىا ٕ
يس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔاٜعَّ ََلة ٔ
ت ب ٔ ُ١زُوـٔضٔ َّ٦ث ُ ََّ ٢ی َِٕٔٝ ٥ب ِ َن إلٔ َی ب ُ ُيوت ٔضَٔ َّ٦و َ٠ا ي ُِى َزِ ََِ ٦ِ ٠ٔ ٦ت ٍِٔ ٔ ٝ

رحہلمنب ییحی،انبفبہ،ویسنانب اہشب ،رعفہنبزریب،رضحتاعدص دصہقیریض اہللعیھایبنیلصاہللہیلعفل ہ فملس یکزفہج
رہطمہ رفامیت ںی ہک ومنم وعرںیت اینپ اچدرفں ںیم یٹپل وہیئ روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت رجف یک امنز ںیم احرض وہیت
ںیھترھپفہاےنپرھگفںوکولیتٹںیھتہکاںیہنوکیئیھبںیہنناچہاتناھت۔
رافی  :رہلمنبییحی،انبفبہ،ویسنانباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعدص دصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1454

٠وسي انعاری٠ ،ى٠ ،٦اٜک ،یحٌي بَ ٦ىيس ،و١زة ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل
راوی  :نَّص ب ٦ولی جہؽِم و اَحاٗ بٰ ٦
تىا ٰلی و٥ہا

وسي الِ َ ِن َعار ُّٔی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َْ ٦و ِ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو ِ ٦یَ ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو ِ٦
ِم َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ َُ ٠ُ ٦
َح َّسثَ َ٥ا َن ِ ُ
َّص بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا َِ ٜح ِض َؽ ٔ ُّ
َّص ُٓ اَ ٥ِّ ٜسا ُِ َُ ٠ت ََ ِّّ ٝىا ٕ
ت ب ٔ ُ١زُوـٔضَّٔ٦
اٜع ِبحَ َِ َي ِٔ َ ٥
َو َِ ١ز َة َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت إ ٔ ِ ٧ک َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َُّ َٜ ٢َ ٝي َعل ِّی ُّ

َ٠ا ي ُِى َزِ َِ ٦ِ ٠ٔ ٦ا َِٔ ٍَٝ ٜس و َٔا َ ٟالِ َ ِن َعار ُّٔی فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َُ ٠ت ََِّّّ ٝا ٕ
ت

ج یہض
رصننبیلع میفااحسؼنب ومٰیسااصنری،نعم،امکل ،ییحینب دیعس ،رمعۃ،رضحت اعدص  ریضاہللاعتٰیلاہنع رفامیت ںیہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسحبصیکامنزڑپےتھےھتافروعرںیتاینپاچدرفںںیمیٹپلفاسپلیتںیھتادنریھےیکفہجےسناچہینںیہن
اجیتںیھت۔
ج یہض
رافی  :رصننبیلع میفااحسؼنبومٰیسااصنری،نعم،امکل،ییحینبدیعس،رمعۃ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1455

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٥ٌ ،سر ،شىبہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي و اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہَ ،ىس ب ٦ابزاہي ،٢حَّضت
٠ح١س ب ٦و١زو ب ٦حس ٦ب ٦ولی

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا ٌُ َِ ٥س ْر َو ُِ ٦ش ِى َب َة َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜح َس ٔ ٦بِ َٔ ٦ول ٔ ٕٓی َٔا َ١َّ َٜ ٟا َٔس َٔ ٣ا َِ ٜححَّا ُد ا ِ١َ ٜسٔی ََ ٥ة
بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
اٜم ِض َز بٔا َِ ٜضا ٔج َزة ٔ َوا َِ ٜى َِّص َو َّ
اٜص ُِ ١س َنٕ ٔ َّي ْة
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی ُّ
ِ ََسأ َ ِ٥َ ٜا َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َِ َٕا َ ٟک َ َ
َ
ا ٧إ ٔ َذا َرآص ُِِ َٔ ٢س ا ِج َت َُ ١ىوا َو َّح ََ ٞوإٔذَا َرآص ُِِ َٔ ٢س أَبِ َفئُوا
ِخصَا َوأَ ِح َياّ٤ا ي َُى ِّح ُ
ٞکَ َ
َوا ٍِِ ١َ ٜز ٔ َب إٔذَا َو َج َب ِت َوا ِٔ ٜىصَ ا َِ أَ ِح َياّ٤ا یُ َؤ ِّ ُ
يضا بٔ ٍََٕ ٝس
اٜع ِبحَ کَاُ ٤وا أَ ِو َٔا َ ٟک َ َ
ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُع َِّ ٝ
ِخ َو ُّ
أَ َّ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ،ہبعش ،دمحم نب ینثم ف انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دعس نب اربامیہ ،رضحت دمحم نب رمعف نب نسح نب یلع
رفامےت ںی ہک اجحج دمہنی ونمرہ ںیم لای وت مہ ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رہظ یک امنز رگیم ےک فتق ڑپےتھ ےھت افر رصع یک امنز بج وسرج اصػ وہات افر رغمب یک امنز بج
وسرجڈفباجاتافراشعءیکامنزںیمیھبکاتریخرفامےتافریھبکدلجیڑپھےتیلبجدےتھکیےھتہکولگعمجوہےئگںیہکوتدلجی
ڑپھےتیلافربجدےتھکیہکولگدریےسلےئںیوتدریرفامےتافرحبصیکامنزادنریھےںیمڑپاھرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،دمحمنبینثمفانباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دعسنباربامیہ،رضحتدمحمنبرمعفنبنسحنب
یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1456

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہَ ،ىس ،حَّضت ٠ح١س ب ٦و١زو ب ٦حس ٦ب ٦ولی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا٧
َح َّسثَ َ٥اظ وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِِ ََ ٦ى ٕس َََ ٔ١ي َُ ٠ح ََّ ١س بِ ََ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜح َس ٔ ٦بِ َٔ ٦ول ٔ ٕٓی َٔا َ ٟک َ َ
ت ِ ََسأ َ ِ٥َ ٜا َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ٌُ َِ ٥سرٕ
ِخ اٜعَّ ََ ٝوا ٔ
ا َِ ٜححَّا ُد یُ َؤ ِّ ُ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دعس ،رضحت دمحمنبرمعفنبنسح نبیلعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکاجحجامنزفںںیم دریرکات اھتوت
مہےنرضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچابیقدحثیایسرطحےسےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دعس،رضحتدمحمنبرمعفنبنسحنبیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1457

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ حارثی ،خاٜس ب ٦حارث ،شىبہ ،حَّضت َيار بََ ٦ل٠ہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّار بِ ََُ ََ ٦ل ََ ٠ة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َخاُ ٔ ٜس بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة أَ ِخب َ َْنٔی ََي ُ
ک َّ
اٜسا َو َة
َي ِسأ َ ُ ٟأَبَا بَ ِز َز َة َو َِ ٦ظ ََلة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َُِ ُٝٔ ٟت آَ ِ ٤ت ََِ ٔ١ى َت ُط َٔا ََٕ َِ ٟا ََ٘ ٟأَ١َ َّ ٤ا أَ َِ َُ ١ى َ
اَِ ٧ل یُ َبالٔی َب ِى َؾ َتأِخٔئْصَا َٔا ََ ٟي ِىىٔي
َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبٔی َي ِسأَُٜطُ َو َِ ٦ظ ََلة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟک َ َ
ا ِٔ ٜىصَ ا َِ إلٔ َی ن ِٔع ْٔ َّ
اِ ٜٝي َٔ ٞو َِل یُ ٔح ُِّ اِ ٥َّ ٜو َِ َٔ ٣بََ ٝضا َو َِل ا َِ ٜحس َ
ا٧
ٔیث َب ِى َس َصا َٔا َُ ٟش ِى َب ُة ث ُ ََّٕٜٔ ٢ي ُت ُط َب ِى ُس ِ ََسأ َ ُِ ٜت ُط َِ َٕا ََ ٟوک َ َ
 ٞإلٔ َی أَٔ َِصي ا ِ١ٜسٔی َٔ ٥ة َو َّ
َّ
اٜص ُِ ١س َح َّي ْة َٔا ََ ٟوا ٍِِ ١َ ٜز ٔ َب َِل أَ ِزرٔی أَ َّی
ي َُعل ِّی ُّ
َّص َی ِذ َص ُِ اٜزَّ ُج ُ
َ
اٜم ِض َز ح ٔي َن َتزُو ُ ٟاٜص ُِ ١س َوا َِ ٜى ِ َ

َ َِ ٞي ُِ ٥مزُ إلٔ َی َو ِجطٔ َجٔ ٝي ٔسطٔ َّأ ٜذی َي ِىز ٔ ُٓ
اٜع ِبحَ َِ َي ِٔ َ ٥
َّص ُٓ اَّ ٜز ُج ُ
ََک َٔا َ ٟث ُ ََّٕٜٔ ٢ي ُت ُط َب ِى ُس ِ ََسأ َ ُِ ٜت ُط َِ َٕا ََ ٟوک َ َ
ا ٧ي َُعل ِّی ُّ
ح ٔي ٕن ذ َ َ
اٜس ِّتي َن إلٔ َی ا ِٔ١ٜائَةٔ
ُقأ ُِ َٔيضا ب ٔ ِّ
ِ ََي ِىز ٔ ُِ ُط َٔا ََ ٟوک َ َ
اَ ٧ي ِ َ
ییحی نب  ،بی احریث ،اخدل نب احرث ،ہبعش ،رضحت ایسر نب السہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ ےن اوباسیؽ اوبربزہ ےس
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ فملسیکامن زےکابرےںیم انس رافیےناہکہکںیمےن رعضایکہک ایکلپےن اسوک رضحتاوبربزہ
ےسانسےہوتاوہنںےنرفامایوگایہکںیماسفتقاسوکنسراہوہں(بلطم ہہکاانتایدےہ)رھپاسےناہکہکںیمےناسوکانس
فہ اوبایسؽ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امن ز ےک ابرے ںیم وپھچ رےہ ےھت اوہنں ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس وکیئ رپفاہ ہن رفامےت ےھت ہک اشعءیک امنز ںیم ارگہچلد ی راتکت دری وہ اجیت افر امنز ےس ےلہپ وسےن افر امنز ےک دعب ابںیت
رکےنوک دنسںیہنرفامےتےھترافیہبعشےناہکہکرھپںیمےناؿ ےسالماقتیکافراؿےسوپاھچاوہنںےنرفامایہکرہظیکامنز
بجوسرجڈلھاجاتوتڑپےتھےھتافررصعیکامنزبجلدیمدمہنیےکلرخںیمالچاجاتاھتافروسرجایھبابیقوہاتاھتافررغمبیک
امنزےکابرےںیمںیمںیہناجاتنہکفہسکفتقڑپےتھےھتہبعشےناہکںیمےناؿےسرھپالماقتیکافروپاھچوتاوہنںےنرفامای
ہک حبص یک امنز اےسی فتق ںیم ڑپےتھ ہک لدیم اےنپ اسھت ےنھٹیب فاےل وک دھکی اتیل ےسج اجاتن اھت وت اےس ناچہؿ اتیل اھت افر اس ںیم اسھٹ
(لایتےسےلرک)وس(لایت)کتڑپاھرکےتےھت۔
رافی  :ییحینب ،بیاحریث،اخدلنباحرث،ہبعش،رضحتایسرنبالسہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1458

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہَ ،يار بََ ٦ل٠ہ ،حَّضت ابوبززہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ََِ ٦يَّارٔ بِ ََٔ ََ ٦ل ََ ٠ة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا بَ ِز َز َة َي ُٕوِلُ ک َ َ
ِ إلٔ َی ن ِٔع ْٔ َّ
اَِ ٧ل یُ ٔح ُِّ اِ ٥َّ ٜو َِ َٔ ٣بََ ٝضا َو َِل ا َِ ٜحس َ
ٔیث
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل یُ َبالٔی َب ِى َؾ َتأِخٔيْ ٔ َظ ََلة ٔ ا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
اِ ٜٝي َٔ ٞوک َ َ

ِخی َِ َٕا َ ٟأَ ِو ثُُٝثٔ َّ
اِ ٜٝي ٔٞ
َب ِى َس َصا َٔا َُ ٟش ِى َب ُة ث ُ ََّٕٜٔ ٢ي ُت ُط ََّ ٠ز ّة أ ُ ِ َ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،ایسرنبالسہم،رضحتاوبربزہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساشعءیک
امنزوکلد یراتکتدریےسڑپےنھیکوکیئرپفاہہنرفامےتےھتافرامنزےسےلہپوسےنوکافرامنز ےکدعبابںیترکےنوکااھچںیہن
ےتھجمسےھتہبعشےتہکںیہکرھپںیماسےسالموتاوہنںےنرفامایایاہتیئراتکت۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،ایسرنبالسہم،رضحتاوبربزہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءیکامنزےکفتقافراسںیماتریخےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1459

راوی  :ابوَکیَِ ،ویس ب ٦و١زو کٝيي ،ح١از ب١َٝ ٦ہَ ،يار بََ ٦ل٠ہ٥٠ ،ہا ،ٟابوبززہ ،حَّضت ابوبززہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ َویِ ُس بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو ا ِٜک َ ِٔ ٝي ُّي َو َِ ٦ح َّ١از ٔبِ َٔ ١ََ ََٝ ٦ة َو ََِ ٦يَّارٔ بِ ََٔ ََ ٦ل ََ ٠ة أَبٔی ا َِ ٥ِ ٔ١ٜضا َٔٔ ٟا َِ ٔ١ََ ٟى ُت
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو ُ َ
َّ
ُ
ْک ُظ اِ ٥َّ ٜو َِ َٔ ٣بََ ٝضا
َِم َي ُٕوِلُ ک َ َ
أَبَا بَ ِز َز َة الِ َ ََِّ ٔ ٝ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیُ َؤ ِّ ُ
ِخ ا ِٔ ٜىصَ ا َِ إلٔ َی ثُٝثٔ اِ ٜٝي َٔ ٞویَ ِ َ
ُقأ ُفٔی َظ ََلة ٔا ِِ َّ ٜحز ٔ ٔ ٦ِ ٠ا ِٔ١ٜائ َ ٔة إلٔ َی ِّ
َوا َِ ٜحس َ
َّص ُٓ ح ٔي َن َي ِىز ٔ ُٓ َب ِى ُؽ َ٥ا َو ِج َط َب ِى ٕؾ
اَ ٧ی ِٔ َ ٥
اٜس ِّتي َن َوک َ َ
ٔیث َب ِى َسصَا َوک َ َ
اَ ٧ي ِ َ
اوبرکبی،وسدینبرمعفیبلک،امحدنبہملس،ایسرنبالسہم،اہنمؽ،اوبربزہ،رضحتاوبربزہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملساشعءیک امنزوکاہتیئراتکتدریےسڑپاھرکےتےھت افر اشعءیک امنزےسےلہپوسےنوک افراشعءیکامنز
ےکدعبابںیت رکےنوکان دنس ےتھجمسےھتافررجفیک امنز ںیم وسلایتےس ےلرکاسھٹلایتکتڑپاھرکےتےھت افر امنزےسافرغ
وہےتوتمہا کدفرسےوکناچہؿےتیلےھت۔

رافی  :اوبرکبی،وسدینبرمعفیبلک،امحدنبہملس،ایسرنبالسہم،اہنمؽ،اوبربزہ،رضحتاوبربزہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکاتخمرفتقےسامنزوکاتریخےسڑپانھرکمفہےہافربجاامؾت...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاتخمرفتقےسامنزوکاتریخےسڑپانھرکمفہےہافربجاامؾاتریخرکےوتدتقمییھباےسییہرکںی۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1460

راوی  :خ ْٝب ٦ہصا ،٣ح١از ب ٦زیس ،ابوربيي زہزانی و ابوکا ٞ٠جحسری ،ح١از ب ٦زیس ،ابوو١زا ٧جونی ،وبساهَّلل ب٦
ظا٠ت ،حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َْ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َٔا َ ٟح و َح َّسثَىٔي أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َوأَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا َخُ ٝ

ک
ْ أََ ِ ٤ت إٔذَا کَاِ َ ٤ت َوَِ ٝي َ
َح َّ١ا ْز َو ِ ٦أَبٔی و َِٔ ١ز َ
ا ٧ا َِ ٜح ِون ٔ ِّی َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜعَّ ا ٔ٠تٔ َو ِ ٦أَبٔی ذ َٓرٕ َٔا ََٔ ٟا َ ٟلٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َ٘ ِي َ
ُو ٧اٜعَّ ََل َة َو َِ ٦و ِٔت َٔضا َٔا َُِ ُٝٔ ٟت ِ ََ١ا َتأ ِ ُ٠زُنٔی َٔا ََ ٟظ ِّٞاٜعَّ ََل َة َ ٔ ٜو ِٔت َٔضا َِإ ٔ ِ٧
و ٧اٜعَّ ََل َة َو َِ ٦و ِٔت َٔضا أَ ِو یُٔ١يت َ
ِخ َ
أ ُ ََ ٠زا ُِ یُ َؤ ِّ ُ
َْ َو َِ ٦و ِٔت َٔضا
أَ ِز َر ِ٘ َت َضا ََ ٠ى ُض ََِ ِ ٢عَِ ِّٞإَٔ َّ ٤ضا ََ ٜ
َک َخْ ٝ
ک َ٤اِ ٔ َْ ٝة َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ

فلخ نب اشہؾ ،امحد نب زدی ،اوبرعیب زرہاین ف اوباکلم یججڈری ،امحد نب زدی ،اوبرمعاؿ وجین ،دبعاہلل نب اصتم ،رضحت اوبذر ریض
اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن ھجم ےس رفامای ہک مت اس فتق ایک رکف ےگ بج مت رپ اےسی رمکحاؿ
وہں ےگ وج امنز وک اس ےک فتق ےس دری رک ےک ڑپںیھ ےگ ای امنز وک اس ےک فتق ےس اٹم ڈاںیل ےگ وت ںیم ےن رعض ایک ہک اس
فتقریمے ےئایک مکحوہاگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایامنزوکاےنپفتقرپڑپانھنکیلارگاؿےکاسھتیھباپولڑپھانیل
ویکہکنفہاہمترے ےئلفنامنزوہاجےئیگرافیفلخےنظفلنَعْ َفقْی ِ َھااکذرکںیہنایک۔
رافی  :فلخ نب اشہؾ ،امحد نب زدی ،اوبرعیب زرہاین ف اوباکلم یججڈری ،امحد نب زدی ،اوبرمعاؿ وجین ،دبعاہلل نب اصتم ،رضحت
اوبذرریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاتخمرفتقےسامنزوکاتریخےسڑپانھرکمفہےہافربجاامؾاتریخرکےوتدتقمییھباےسییہرکںی۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1461

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،جىَف بََٝ ٦مي ،٧ابی و١زا ٧جونی ،وبساهَّلل ب ٦ظا٠ت ،حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا ٧ا َِ ٜح ِون ٔ ِّی َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜعَّ ا ٔ٠تٔ َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َٔا ََٔ ٟا َ ٟلٔی
َف بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و ِ ٦أَبٔی و َِٔ ١ز َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َج ِى َ ُ
ُو ٧اٜعَّ ََل َة ِ ََع ِّٞاٜعَّ ََل َة َ ٔ ٜو ِٔت َٔضا َِإ ٔ َِ ٧ظ َِّ ٝي َت
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَا أَبَا ذ ٓ َٕر إَّٔ٤طُ ََ َيُٙو َُ ٧ب ِىسٔی أ ُ ََ ٠زا ُِ یُٔ١يت َ
ک
ِح ِز َت َظ ََل َت َ
َ ٔ ٜو ِٔت َٔضا کَاِ َ ٤ت َ ٜ
َک َ٤اِ ٔ َّ ٝة َوإ ٔ َِّل ُ٘ َِ ٥ت َٔ ِس أَ ِ َ

ییحی نب ییحی ،رفعج نب امیلسؿ ،ایب رمعاؿ وجین ،دبعاہلل نب اصتم ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنےھجمرفامایاےاوبذررقنعبیریمےدعباےسیرمکحاؿوہںےگوجامنزوکاٹمڈاںیلےگوتمتامنزوکاےنپفتق
رپ ڑپانھ وت ارگ وت ےن امنز وک اےنپ فتق رپ ڑپھ ایل وت فہ امنز (وج احمک ےک اسھت ڑپ ی یئگ) ریتے  ےئ لفن وہیگ فرہن وت ےن وت اینپ امنز
وپریرکیہیل۔
رافی  :ییحینبییحی،رفعجنبامیلسؿ،ایبرمعاؿوجین،دبعاہللنباصتم،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاتخمرفتقےسامنزوکاتریخےسڑپانھرکمفہےہافربجاامؾاتریخرکےوتدتقمییھباےسییہرکںی۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1462

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب ٦ازریس ،شىبہ ،ابوو١زا ،٧وبساهَّلل ب ٦ظا٠ت ،حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧و َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜعَّ ا ٔ٠تٔ َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ٔیس َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو ِ ٦أَبٔی و َِٔ ١ز َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
َط ٔ
آ َوأَ ِ ٧أ ُ َظل َِّی اٜعَّ ََل َة َ ٔ ٜو ِٔت َٔضا َِإ ٔ ِ ٧أَ ِز َر ِ٘ َت ا ِِ َٕ ٜو َ٣
َٔا َ ٟإ ٔ ََّ ٧خٔٝيلٔی أَ ِو َظان ٔی أَ ِ ٧أَ َِ ََ ١ي َوأُـٔي َي َوإ ٔ ِ ٧ک َ َ
اَ ٧و ِب ّسا َُ ٠ح َّس ًَ الِ َ ِ َ
َک َ٤اِ ٔ َّ ٝة
ک َوإ ٔ َِّل کَاِ َ ٤ت َ ٜ
ِح ِز َت َظ ََل َت َ
َو َٔ ِس َظ َِّ ٝوا ُ٘ َِ ٥ت َٔ ِس أَ ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ادرسی ،ہبعش ،اوبرمعاؿ ،دبعاہلل نب اصتم ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ےھجم
ریمےلیلخےنفتیصرفامیئےہںیمونسںافررفامربنداریرکفںارگہچاہھتاپؤںاٹکوہاالغؾوہافر ہہکںیمامنزوکاےنپفتق
رپڑپوھںارگوتولوگںوکاپےئہکاوہنںےنامنزڑپھ یلےہوتوتےناینپامنزےلہپیہوپریرکیلفرہنفہامنزریتے ےئلفنوہاجےئ
یگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،ہبعش،اوبرمعاؿ،دبعاہللنباصتم،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاتخمرفتقےسامنزوکاتریخےسڑپانھرکمفہےہافربجاامؾاتریخرکےوتدتقمییھباےسییہرکںی۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1463

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ ،خاٜس ب ٦حارث ،شىبہ ،بسی ،ٞابوواٜيہ ،وبساهَّلل ب ٦ظا٠ت ،حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َخاُ ٔ ٜس بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦ب ُ َسیِ َٕٔ ٞا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ا َِ ٜىاَ ٔ ٜي ٔة یُ َح ِّس ُث

َّ
يت فٔی
ْ أََ ِ ٤ت إٔذَا َبٕ ٔ َ
ْض َب َِد ٔ ٔذی َ٘ ِي َ
َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜعَّ ا ٔ٠تٔ َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َ َ
و ٧اٜعَّ ََل َة َو َِ ٦و ِٔت َٔضا َٔا ََٔ ٟا َ٠َ ٟا َتأ ِ ُ٠زُ َٔا ََ ٟظ ِّٞاٜعَّ ََل َة َ ٔ ٜو ِٔت َٔضا ث ُ َّ ٢اذِ َص ِِ َ ٔ ٜحا َجت َٔک َِإ ٔ ِ ٧أُٔ ٔ َيِ ١ت اٜعَّ ََلةُ
ِخ َ
َٔ ِو ٕ ٣یُ َؤ ِّ ُ

َوأََ ِ ٤ت فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ِ ََعِّٞ

ییحی نب  ،بی ،اخدل نب احرث ،ہبعش ،دبلی ،اوباعہیل ،دبعاہلل نب اصتم ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رف امای افر ریمی راؿ رپ اہھت امرا ہک ریتا ایک احؽ وہاگ بج وت اےسی ولوگں ںیم ابیق رہ اجےئ اگ وج امنز وک
اےنپ فتق ےس اتریخ رک ےک ڑپںیھ ںیم ےن رعض ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےسی فتق ےک  ےئ ےھجم ایک مکح رفامےت ںی
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایامنز وکاےنپفتقرپڑپانھرھپاینپرضفرتوپریرکےنےک ےئاجانرھپارگامنزیکااقتمیہک
اجےئاساحؽںیمہکمتدجسمںیموہوتامنزڑپھانیل۔
رافی  :ییحینب ،بی،اخدلنباحرث،ہبعش،دبلی،اوباعہیل،دبعاہللنباصتم،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاتخمرفتقےسامنزوکاتریخےسڑپانھرکمفہےہافربجاامؾاتریخرکےوتدتقمییھباےسییہرکںی۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1464

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اَ١ىي ٞب ٦ابزاہي ،٢ایوب ،ابوواٜيہ بزاء ،حَّضت ابواٜىاٜيہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِخ ابِ ُ ٦زٔ َیاز ٕاٜعَّ ََل َة َِ َحائَىٔي
وب َو ِ ٦أَبٔی ا َِ ٜىاَ ٔ ٜي ٔة ا ِٜب َ َّْا ٔ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِ َٔا َ ٟأَ َّ َ
َ
ْض َب َِد ٔ ٔذی
َکَ ًّٔيا َِ َحََ ٝس َوَِ ٝيطٔ ِ ََذ َ ِ
َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦اٜعَّ ا ٔ٠تٔ َِأ ِِ َٕ ٜي ُت َٜطُ ُ ِ
َک ُت َٜطُ َظٔ٥ي َي ابِ ٔ ٦زٔیَاز ِٕ ََى َّؾ َول َی َش َّتٔطٔ َو َ َ
َ
َ
ْضبِ ُت َِد ٔ َذ َک َو َٔا َ ٟإنِّٔی ََأ َ ُِ ٜت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ََّض َب َِد ٔ ٔذی َ٘ َ١ا َ َ
َو َٔا َ ٟإنِّٔی ََأ ُِ ٜت أَبَا ذ ٓ َٕر َ٘ َ١ا ََأ َِ ٜتىٔي ِ َ َ
ک اٜعَّ ََلةُ ََ ٠ى ُض ََِ ِ ٢عَ ِّٞو َِل َت ُٕ ِٞ
ْضبِ ُت َِد ٔ َذ َک َو َٔا ََ ٟظ ِّٞاٜعَّ ََل َة َ ٔ ٜو ِٔت َٔضا َِإ ٔ ِ ٧أَ ِز َر َ٘ ِت َ
َ٘ َ١ا ََأ َ َِ ٜتىٔي ِ ََ
ََّض َب َِد ٔ ٔذی َ٘ َ١ا َ َ
إنِّٔی َٔ ِس َظ َِّ ٝي ُت ِ َََل أ ُ َظل ِّی
زریہ نب رحب ،اامسلیع نب اربامیہ ،اویب ،اوباعہیل رباء ،رضحت اوبااعلہیل ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہک انب زاید ےن امنز ںیم
اتریخیکوترضحتدبعاہللنباصتمریضاہللاعتٰیلہنعریمےاپسلےئ افرںیمےناؿےک ےئرکیسڈایلفہاسرکیسرپےھٹیبوت
ںیمےن اؿ ےسانبزایدےک اکؾاکذرک ایکوتاوہنںےن اےنپوہٹندابےئ افرریمیراؿ رپ امراافررفامایہک ںیم ےن اوبذرریضاہلل
اعتٰیلہنعےسوپاھچاھتسجرطحوتےنھجمےسوپاھچےہافراوہنںےنیھبریمی راؿرپامراسجرطحںیمےنریتیراؿرپامراافر

رفامایہکامنزوکاےنپفتقرپ ڑپانھافرارگوتےن امنزاؿےکاسھتاپ یلوتڑپھانیل ہتم انہکہکںیمےنامنز ڑپھیلےہ اس ےئاب
ںیمامنزںیہنڑپاتھ۔
رافی  :زریہنبرحب،الیعمسنباربامیہ،اویب،اوباعہیلرباء،رضحتاوبااعلہیلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاتخمرفتقےسامنزوکاتریخےسڑپانھرکمفہےہافربجاامؾاتریخرکےوتدتقمییھباےسییہرکںی۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1465

راوی  :واظ ٢ب ٦نَّض تيِم ،خاٜس ب ٦حارث ،شىبہ ،ابونىا٠ہ ،وبساهَّلل ب ٦ظا٠ت ،حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اظ ُ ٢بِ ُ ٦اَّ ٔ ِ ٥َّ ٜ
ِم َح َّسثَ َ٥ا َخاُ ٔ ٜس بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی َن َىا ََ ٠ة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜعَّ ا ٔ٠تٔ َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َو ٔ
َّض اٜت ِي ٔ ُّ
و ٧اٜعَّ ََل َة َو َِ ٦و ِٔتٔ َضا ِ ََع ِّٞاٜعَّ ََل َة َ ٔ ٜو ِٔت َٔضا ث ُ َّ ٢إ ٔ ِ٧
ْ أََ ِ ٤ت إٔذَا َبٕ ٔ َ
ِخ َ
ْ أَْمُتْن أَ ِو َٔا َِ َ٘ ٟي َ
أَبٔی ذ ٓ َٕر َٔا ََٔ ٟا َِ َ٘ ٟي َ
يت فٔی َٔ ِو ٕ ٣یُ َؤ ِّ ُ

أُٔ ٔ َيِ ١ت اٜعَّ ََلةُ ِ ََعَ ٠َ ِّٞى ُض َِِ ٢إَٔ َّ ٤ضا زٔ َیا َزةُ َخي ِْ ٕ

اعمص نب رضن یمیت ،اخدل نب احرث ،ہبعش ،اوباعنہم ،دبعاہلل نب اصتم ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک اہمترا ایک
احؽوہاگایرفامایہکریتاایکاحؽوہاگہک بجوتاےسیولوگںںیمابیقرہاجےئاگوجامنزوکاےنپفتقےسدریرکےکڑپےتھںیوتامنزوک
اےنپفتقرپڑپھارگامنزڑھکیوہاجےئوتوتاؿےکاسھتامنزڑپھویکہکن ہزایدہرتہبےہ۔
رافی  :اعمصنبرضنیمیت،اخدلنباحرث،ہبعش،اوباعنہم،دبعاہللنباصتم،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

اسابتےکایبؿںیمہکاتخمرفتقےسامنزوکاتریخےسڑپانھرکمفہےہافربجاامؾاتریخرکےوتدتقمییھباےسییہرکںی۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1466

راوی  :ابوٌسا٠ ٧س١عی٠ ،ىاذ ،اب ٦ہصاْ٠ ،٣ط ،حَّضت ابواٜىاٜيہ بزاء رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َ ٔ ٜى ِبسٔ
ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىا ْذ َوص َُو ابِ ُ ٦ص ٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِْ ٠َ ٦طٕ َو ِ ٦أَبٔی ا َِ ٜىاَ ٔ ٜي ٔة ا ِٜب َ َّْا ٔ
َح َّسثَىٔي أَبُو ٌ ََّس َ
ْضبَ ّة أَ ِو َج َى ِتىٔي َو َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت
ِخ َ
اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜعَّ ا ٔ٠تٔ نُ َعل ِّی یَ ِو َ ٣ا ِٜحُ َُ ١ى ٔة َخَ ٝ
ِْ أ ُ ََ ٠زا َِ َِيُ َؤ ِّ ُ
ََّض َب َِد ٔ ٔذی َ ِ
و ٧اٜعَّ ََل َة َٔا ََ َ ِ ٟ
ک َِ َٕا ََ ٟظ ُّٝوا اٜعَّ ََل َة َ ٔ ٜو ِٔت َٔضا
ََّض َب َِد ٔ ٔذی َو َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ِ ٦ذََ ٔ ٜ
أَبَا ذ ٓ َٕر َو ِ ٦ذََ ٔ ٜ
کِ َ َ
َّ
ْض َب َِد ٔ َذ أَبٔی ذ ٓ َٕر
َک لٔی أَ َّٔ َ ٤ ٧ي َّي اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ ٢َ ٝ
َوا ِج َىُٝوا َظ ََل َتَ ٠َ ٢ِ ُٙى ُض َِ٤ ٢اِ ٔ َّ ٝة َٔا َ ٟو َٔا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ ذُ ٔ َ

مش
اوباسغؿ معی،اعمذ،انب اشہؾ،رطم،رضحت اوبااعلہیلرباءریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکںیمےنرضحتدبعاہللنباصتم
ریضاہللاعتٰیلہنعےساہکہکمہہعمجےکدؿرمکحاونںےکےھچیپامنزڑپےتھںیفہامنزںیماتریخرکےتںیرافیاوبااعلہیلےتہکںی
ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ریمی راؿ رپ ا ک اہھت امرا وت ےھجم درد وہےن اگل افر رفامای ہک ںیم ےن یھب اس ابرے ںیم
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ اھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت امنز وک اےنپ فتق رپ ڑپوھ افر اؿ ےک
اسھت اینپ امنز وک لفن رک دای رکف رافی ےن اہک ہک رضحت دبعاہلل ےن ھجم ےس ذرک ایک ہک یبن یلص اہللہیلع فل ہفملس ےن رضحت اوبذر
ریضاہللاعتٰیلہنعیکراؿرپیھباہھتامرااھت۔
مش
رافی  :اوباسغؿ معی،اعمذ،انباشہؾ،رطم،رضحتاوبااعلہیلرباءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافراسےکوھچڑےنںیمتخسفدیعافراسےکرفض...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافراسےکوھچڑےنںیمتخسفدیعافراسےکرفضافک ہوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1467

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہابَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
اب َو ََِ ٦ىٔيسٔ بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

یُ ٦جزِئّا
َّٔش َ
َ ٦ِ ٠ٔ ٞظ ََلة ٔأَ َح ٔس ُ٘ َِ ٢و ِح َس ُظ ب ٔ َد َِ ١س ٕة َوو ِ ٔ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟظ ََلةُ ا َِ ٜح َ١ا َو ٔة أَِ َِؽ ُ

ییحینبییحی،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنرفامایہکامجتعےکاسھتامنزڑپانھسیچپانگاسامنزےسالضفےہوجمتںیمےسوکیئاالیکامنزڑپےھ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافراسےکوھچڑےنںیمتخسفدیعافراسےکرفضافک ہوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1468

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساِلولی٠ ،ى١ز ،زہزیَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ حَّضت ابوہزیزہ رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس الِ َ ِول َی َو ِِ ٠َ ٦ى َ١ز ٕ َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ََِ ٦ىٔيسٔ بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
یَ ٦ز َر َج ّة َٔا ََ ٟو َت ِح َتُ ٔ١ي
َّٔش َ
َ ٞظ ََل ْة فٔی ا َِ ٜحٔ١ي ٔي َول َی َظ ََلة ٔ اَّ ٜز ُج َٔ ٞو ِح َس ُظ َخ ِّ ١سا َوو ِ ٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟتّ ُِؽ ُ

َّ
َ
اِ ٠َ ٧ص ُضو ّزا
آ ٧ا ِِ َّ ٜحز ٔک َ َ
آ ٧ا ِِ َّ ٜحز ٔإ ٔ َِّْ ُ ٧ق َ
اْقُُا إ ٔ ِٔ ٧شئِت َُِ ٢و ُ ِْق َ
َََ ٠لئ ٔ َُ ٙة اِ ٜٝي َٔ ٞو َََ ٠لئ ٔ َُ ٙة اَ ٥َّ ٜضارٔ فٔی َظ ََلة ٔا ِِ َّ ٜحز ٔ َٔا َ ٟأبُو ص َُزیِ َز َة ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاالیلع ،رمعم ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکامجتعےکاسھتامنزڑپانھاغ ےلامنزڑپےنھےسسیچپانگزایدہتلیضفراتھک

ےہراتافردؿےکرفےتشرجفیکامنزںیمعمجوہےتںیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکارگمتاچوہوت(رقلؿیک ہ
مث
لْف َ
ش
ْ
ْلؿا ح یْ ِرد َک َؿ َ ُھوو ًدا۔
لتی)ڑپوھ! ِإ َّؿُق َ
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاالیلع ،رمعم ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافراسےکوھچڑےنںیمتخسفدیعافراسےکرفضافک ہوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1469

راوی  :ابوبْک ب ٦اَحٖ ،ابوی١ا ،٧شىيِ ،زہزیَ ،ىيس ،ابوَ١ٝہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ٔيس َوأَبُو َََ ١ََ ٝة أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا َٟ
َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ا ََِ َ ٜمي ٔ ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا ُش َى ِي ِْ َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ََى ْ
یُ ٦جزِئّا
َّٔش َ
ََِ ٔ١ى ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َو ِب ٔس الِ َ ِول َی َو ِِ ٠َ ٦ى َ١ز ٕإ ٔ َِّل أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟب ٔ َد ِٕ ١س َوو ِ ٔ
اوبرکبنبااحسؼ،اوبامیؿ،بیعش،زرہی،دیعس،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکںیمےنیبنیلصاہللہیلع
فل ہفملسےسانسابیقدحثیایسرطحےہ۔
رافی  :اوبرکبنباقحس،اوبامیؿ،بیعش،زرہی،دیعس،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافراسےکوھچڑےنںیمتخسفدیعافراسےکرفضافک ہوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1470

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦س١ٝۂ ،ى ،ِ٥اِٝح ،ابوبْک ب٠ ٦ح١س ب ٦و١زو ب ٦حزََٝ ،٣مي ٧اَغ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

ا ٧الِ َ َ ِّ
َغ َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٠َ ٦سَ ١ََ ٝة بِ ِٔ َٔ ٦ى ََ ِٕ٥ح َّسثَ َ٥ا أَ َِِٝحُ َو ِ ٦أَبٔی بَ ِ ٔ
ْک بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦حزَِ ٕ ٣و َِ ١َِ ََٝ ٦
یَ ٦ِ ٠ٔ ٦ظ ََلة ٔا َِِّ ّٜذ
َّٔش َ
ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ََل ُة ا َِ ٜح َ١ا َو ٔة َت ِى ٔس َُ ٟخ ِّ ١سا َوو ِ ٔ
دبع اہلل نب ،ہملس ،بنعق ،احلف ،اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ ،امیلسؿ ارغ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکامجتعےکاسھتامنزڑپانھاغ ےلامنزڑپےنھفاےلیکسیچپامنزفںےکرباربےہ۔
رافی  :دبعاہللنب،ہملس،بنعق،احلف،اوبرکبنبدمحمنبرمعفنبزحؾ،امیلسؿارغ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافراسےکوھچڑےنںیمتخسفدیعافراسےکرفضافک ہوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1471

راوی  :ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل٠ ،ح١س ب ٦حات ،٢ححاد ب٠ ٦ح١س ،اب ٦جزیخ ،حَّضت و١ز ب ٦وفاء ب ٦ابی خوار

ِ
ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ َٔ ٢اِل َح َّسثَ َ٥ا َححَّا ُد بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َٔا ََٔ ٟا َ ٟابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی وُ َ١زُ بِ َُ ٦و َفا ٔ
َح َّسثَىٔي َص ُ
بِ ٔ ٦أَبٔی ا ِٜد َُوارٔ أَُ َّ ٤ط بَ ِي َ٥ا ص َُو َجاْ ٔ ٜس ََ ٠ي َ٤اِ ٔ ٔي بِ ُٔ ٦ج َبي ِْ ٔ بِ ِٔ ٠ُ ٦فى ٕٔ ٢إٔذِ َ٠زَّ بٔض ٔ ِ ٢أَبُو َو ِب ٔس اهَّللٔ َخَّ َ ُن َزیِ ٔس بِ َٔ ٦زبَّا ِٕ ٠َ ٧ول َی

ٞ
ا ُِ ٜح َضٔ٥يِّي َن ِ ََس َوا ُظ َ٤اِ ٔ ْي َِ َٕا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ََل ْة ََ ٠ي ِاْل ٔ َ٠ا ٔ ٣أَِ َِؽ ُ
يضا َو ِح َس ُظ
َّٔش َ
َٔ ٦ِ ٠خ ِٕ ١س َوو ِ ٔ
یَ ٦ظ ََل ّة ي َُع َِّ ٝ
اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنب احمت،اجحجنبدمحم،انبرججی ،رضحترمعنباطعءنبایب وخاررفامےتںیہکمہرضحتانعفنبریبج نب

معطم ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اوبدبع اہلل فاہں ےس سگرے رضحت انعف ےن اںیہن البای اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن رضحت
اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اامؾ ےک اسھت ا ک امنز ڑپانھ
اغ ےلسیچپامنزںیڑپےنھےسزایدہتلیضفراتھکےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنباحمت،اجحجنبدمحم،انبرججی،رضحترمعنباطعءنبایبوخار
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافراسےکوھچڑےنںیمتخسفدیعافراسےکرفضافک ہوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1472

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک٤ ،اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟظ ََلةُ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

یَ ٦ز َر َج ّة
َّٔش َ
َ ٦ِ ٠ٔ ٞظ ََلة ٔا َِِّ ّٜذ بٔ َس ِب ٕي َوو ِ ٔ
ا َِ ٜح َ١ا َو ٔة أَِ َِؽ ُ

ییحی نب ییحی ،امکل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای
امجتعےکاسھتامنزڑپانھاغ ےلامنزڑپےنھفاےلےساتس سیانگتلیضفراتھکےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافراسےکوھچڑےنںیمتخسفدیعافراسےکرفضافک ہوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1473

راوی  :زہيْ بِ ٦حب٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،یحٌي ب ٦وبيساهَّلل٤ ،اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َ٤اِ ٔ ْي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ی٦
َّٔش َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟظ ََلةُ اَّ ٜز ُج ٔ ٞفٔی ا َِ ٜح َ١ا َوةٔ َتزٔی ُس َول َی َظ ََلتٔطٔ َو ِح َس ُظ ََ ِب ّىا َوو ِ ٔ
زریہنبرحب،دمحمنبینثم،ییحینبدیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےناراشدرفامایلدیماکامجتعےکاسھتامنزڑپانھاغ ےلامنزڑپےنھےساتس سیانگتلیضفراتھکےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،ییحینبدیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافراسےکوھچڑےنںیمتخسفدیعافراسےکرفضافک ہوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1474

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ ،اب١٤ ٦يْ ،وبيساهَّلل اب١٤ ٦يْ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
یَ ٦ز َر َج ّة
َّٔش َ
َّٔش َ
ی ٦و َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ فٔی رٔ َوایَتٔطٔ ََ ِب ّىا َوو ِ ٔ
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َٔا َ ٟابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َو ِ ٦أَبٔيطٔ بٔ ِؽ ّىا َوو ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،انبریمن،دیبعاہللانبریمن،اسدنسںیماِنبریمنےنسیبافرھچکزایدہافراوبرکبیکرفاتیںیماتس سی
درہجےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،انبریمن،دیبعاہللانبریمن

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

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافراسےکوھچڑےنںیمتخسفدیعافراسےکرفضافک ہوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1475

راوی  :اب ٦راِي ،اب ٦ابی ِسیک ،ؼحاک٤ ،اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥اظ ابِ َُ ٦راِ ٕٔي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُِ َسیِ ٕک أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اٜؽحَّا ُک َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َٟ
ی٦
َّٔش َ
بٔ ِؽ ّىا َوو ِ ٔ
انب راعف ،انب ایب دف ک ،احضک ،انعف ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن رفامای
ہکھچکزایدہافرسیب۔
رافی  :انبراعف،انبایبدف ک،احضک،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافراسےکوھچڑےنںیمتخسفدیعافراسےکرفضافک ہوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1476

راوی  :و١زو ٤أسَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،ابوز٤از ،اُعد ،ابوہزیزہ حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ

اَا فٔی َب ِى ٔؾ اٜعَّ ََ ٝوا ٔ
وَ ٧و َِ ٥ضا
ْ إلٔ َی رٔ َجا ٕ ٟیَ َت َد ََّ ُّ ٝ
ت َِ َٕا َِ َٕ َٜ ٟس َص َُ ١ِ ١ت أَ ِ ٧آ َُ ٠ز َر ُج َّل ي َُعل ِّی بٔا٥َّ ٜا ٔ
س ث ُ َّ ٢أ ُ َخاَ ٔ ٜ
َو ََ ََّ َٕ َِ ٢َ ٝس ّ َ ٤

َِآ َُ ٠ز بٔض ٔ ُِ َِ ٢ي َ ِّ
ِ
َحُٔوا َوَِ ٝيض ٔ ِ ٢ب ٔ ُحزَٔ ٣ا َِ ٜح َف ِٔ ب ُ ُيو َت ُض َِ ٢وَِ ٜو َو ٢َ ٔ ٝأَ َح ُسص ُِ ٢أَُ َّ ٤ط َیحٔ ُس َومِ ّ١ا ََٔ١ي ّ٥ا َٜصَ ض ٔ َس َصا َي ِىىٔي َظ ََل َة ا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
رمعف اندق ،ایفسؿ نب ہنییع ،اوبزاند ،ارعج ،اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفل ہ
فملس ےن ھچک ولوگں وک امنزفں ںیم وموجد اپای وت رفامای ہک ںیم ےن ارادہ رکایل ےہ ہک ںیم ا ک لدیم وک مکح دفں ہک فہ ولوگں وک امنز
ڑپاھےئ رھپ اؿ لدویمں یک رطػ اجؤں وجامنز ےس ےھچیپ رہ ےئگ ںی رھپ ںیم ڑکلایںعمج رکفا ےک اؿ ےک رھگفں وک الج ڈاےنل اک مکح
دفں افر ارگ اؿ ںیم ےس یسک وک ولعمؾ وہ اجےئ ہک اںیہن وگتش ےس رپ  یی  ےل یگ وت فہ اس امنز ینعی اشعء یک امنز ںیم رضفر احرض
وہےت۔
رافی  :رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافراسےکوھچڑےنںیمتخسفدیعافراسےکرفضافک ہوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1477

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،او١ض ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابوظاٜح ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو َُکیِِٕ َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜض َ١ا َٔا َِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧أَ ِث َٕ ََ ٞظ ََلة ٕ َول َی

و٠َ ٧ا ِ ٔيض ٔ َ١ا َلَ َت ِوص َُ١ا َوَِ ٜو َح ِب ّوا َو َِ َٕ ٜس َص َُ ١ِ ١ت أَ ِ ٧آ َُ ٠ز بٔاٜعَّ ََلة ٔ َِ ُت َٕ َا ٣ث ُ َّ٢
ا ِ٥َ ١ُ ٜإِٔٔي َن َظ ََلةُ ا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
ِ َو َظ ََلةُ ا ِِ َّ ٜحز ٔ َوَِ ٜو َي ِىَ ١َُ ٝ
ِح َٗ َوَِ ٝيض ٔ ِ٢
و ٧اٜعَّ ََل َة َِأ ُ َ ِّ
س ث ُ َّ ٢أََ ِ ٤ف٠َ َٖ ٔ ٝعٔی بٔز ٔ َجا َٕ ٠َ ٟى ُض ُِ ٢حزَ َْ ٦ِ ٠ٔ ٣ح َفِٕ إلٔ َی َٔ ِوَِ ٕ ٣ل َي ِص َض ُس َ
آ َُ ٠ز َر ُج َّل َِ ُي َعل َِّی بٔا٥َّ ٜا ٔ
ب ُ ُيو َت ُض ِ ٢بٔا٥َّ ٜارٔ
انبریمن،اشمع ،اوبرکب نبایب ہبیش،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکانموقفںرپبسےسزایدہاھبریامنزاشعءافررجفیکامنزےہافرارگفہاجؿںیلہکاؿ

امنزفںںیم انتارجےہوت ہ اؿامنزفںوکڑپےنھےک  ےئ رضفرلںیئارگہچ اؿوک ونٹھگںےکلبلچرکلانڑپے افرںیمےنارادہ
رکایلےہہکںیمامنزاکمکحدفںرھپفہاقمئیکاجےئرھپںیما کلدیموکمکحدفںہکفہولوگںوکامنزڑپاھےئرھپںیماےسیولوگںوک
اےنپاسھتےلرکولچںہک ڑکلویںےکڈریھاؿےکاسھتوہاؿولوگںیک رطػوج(اجؿوبھجرک)امنزںیم احرض ںیہن وہےتاؿ
ےکرھگفںوکلگےکاسھتالجڈاولں۔
رافی  :انبریمن،اشمع،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافراسےکوھچڑےنںیمتخسفدیعافراسےکرفضافک ہوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1478

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،حَّضت ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٟٔ
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٥ِ ٠ضا َو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٕ َٜ ٢َ ٝس صَ َُ ١ِ ١ت أَ ِ ٧آ َُ ٠ز ِٔت ِ َيانٔی أَ ِ٧
اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
وت َول َی ََٔ ِ ٦ِ ٠يضا
س ث ُ َّ ٢تُ ََح َُّٗ ب ُ ُي ْ
َي ِس َتى ُّٔسوا لٔی ب ٔ ُحزََ ٦ِ ٠ٔ ٕ ٣ح َفِٕ ث ُ َّ ٢آ َُ ٠ز َر ُج َّل ي َُعل ِّی بٔا٥َّ ٜا ٔ
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،رضحت امہؾ نب ہبنم اؿ دنچ زیچفں ںیم ےس لقن رفامےت ںی وج ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےس لقن رفامیئ ںی اؿ ااحدثی ںیم  ہ دحثیذرک رفامیئ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن ارادہ رکایل ےہ ہک ںیم اےنپ وجاونں وک ڑکلایں عمج رکےن اک مکح دفں رھپ ںیم ا ک لدیم وک مکح دفں ہک فہ
ولوگںوکامنزڑپاھےئرھپاؿرھگفںرپلگاگلدفںپ ںیمفہںی۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتامہؾنبہبنم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافراسےکوھچڑےنںیمتخسفدیعافراسےکرفضافک ہوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1479

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،ابوَکیِ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢و٘يي ،جىَف ب ٦بزٔا ،٧یزیس ب ٦اظ٢

َکیِِٕ َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و٘ ٔ ٕ
یس بِ ٔ ٦الِ َ َظ َِّ ٢و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة
اَ ٧و َِ ٦یز ٔ َ
يي َو َِ ٦ج ِى َ ٔ
َف بِ ٔ ٦ب ُ ِز َٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َوأَبُو ُ َ

َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َِ ٥حؤظ ٔ

زریہ نب رحب ،اوبرکبی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،رفعج نب رباقؿ ،سیدی نب امص اس دنس ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطحیکدحثیلقنرفامیئ۔
رافی  :زریہنبرحب،اوبرکبی،ااحسؼنباربامیہ،فعیک،رفعجنبرباقؿ،سیدینبامص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافراسےکوھچڑےنںیمتخسفدیعافراسےکرفضافک ہوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1480

راوی  :اح١س ب ٦وبساهَّلل ب ٦یو٤س ،زہيْ ،ابواَحٖ ،ابواحوػ ،حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ػ َََ ٔ١ى ُط ٔ٥ِ ٠طُ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي
َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦یُوَُ ٤س َح َّسث َ َ٥ا ُز َصي ِ ْْ َح َّسث َ َ٥ا أَبُو إ ٔ َِ َح َٖ َو ِ ٦أَبٔی الِ َ ِح َو ٔ
ِح َٗ َول َی رٔ َجا ٕٟ
س ث ُ َّ ٢أ ُ َ ِّ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َِ َٕ ٔ ٜ ٟو ٕ ٣یَ َت َد ََّ ُّ ٝ
وَ ٧و ِ ٦ا ِٜحُ َُ ١ى ٔة َِ َٕ ٜس صَ َُ ١ِ ١ت أَ ِ ٧آ َُ ٠ز َر ُج َّل ي َُعل ِّی بٔا٥َّ ٜا ٔ

وَ ٧و ِ ٦ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة ب ُ ُيو َت ُض ِ٢
َی َت َد ََّ ُّ ٝ
ادمح نب دبعاہلل نب ویسن ،زریہ ،اوب ااحسؼ  ،اوباوحص ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےن اےسی ولوگں ےک  ےئ رفامایہک وج ہعمج ےسےھچیپ رہ اجےت ںیہک ںیم ےن ارادہرکایل ےہہک ںیم ا ک لدیم وک مکح دفںہک فہ
ولوگںوکامنزڑپاھےئرھپںیماےسیلدویمںےکرھگفںرپلگاگلدفںوجہعمجےسےھچیپرہاجےتںی۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویسن،زریہ،اوباقحس،اوباوحص،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکوکاذاؿیکلفازےنساسےک ےئدجسمںیملانفابجےہ...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکوکاذاؿیکلفازےنساسےک ےئدجسمںیملانفابجےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1481

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس و اَحاٗ ب ٦ابزاہي ٢و َویس بَ ٦ىيس و يىٕوب زورقی٠ ،زوأ ،٧تيبہِ ،زاری ،وبيساهَّلل ب ٦اظ،٢
یزیس ب ٦اظ ،٢حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َّ
ا ٧ا َِّ ٜزَار ِّٔی َٔا َٟ
اٜس ِو َرق ٔ ُّی ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِِ ٠َ ٦ز َو َ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َُ َویِ ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َي ِى ُٕ ُ
ُٔت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا ا َِّ ٜزَار ُّٔی َو ُِ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦الِ َ َظ َِّٔ ٢ا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦الِ َ َظ َِّ ٢و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َ ٟأَتَی أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َو ََ ََّ ٢َ ٝر ُج ْ ٞأَ ِو َِم َِ َٕا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إُٔ َّ ٤ط َِ ٜي َس لٔی َٔائ ْٔس َي ُٕوزُنٔی إلٔ َی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ِ ََسأ َ ََ ٟر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِ٧
َف َّخ َغ َٜطُ َِ َ١َّ ٝا َولَّی َز َوا ُظ َِ َٕا ََ ٟص َِ ٞت ِس َُ ١ي اَ ٥ِّ ٜسا َِ بٔاٜعَّ ََلة ٔ َٔا ََ ٟن َى َِٔ ٢ا ََِ ٟأ َ ٔج ِِ
یُ َز ِّخ َغ َٜطُ َِ ُي َعل َِّی فٔی بَ ِيتٔطٔ َ َ
ہبیتق نب دیعس ف ااحسؼ نب اربامیہ ف وسدی نب دیعس ف وقعیب دفریق ،رمفاؿ ،ہبیتق ،زفاری ،دیبع اہلل نب امص ،سیدی نب امص ،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع رفامےتںیہک یبن یلصاہللہیلع فل ہفملسیکدختم ںیما ک انانیبلدیم لای اسےن رعض ایکاےاہلل
ےکروسؽریماوکیئااسیرربہ ںیہنےہوجےھجمدجسمیکرطػےلرکلےئاسےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےس ہاس ےئ

وپاھچ اتہک اےس اےنپ رھگ ںیم امنز ڑپےنھ یک ااجزت لم اجےئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےس ااجزت دے دی بج فہ تشپ
ریھپرکاجےناگلوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناےسالبایافررفامایایکوتامنزےک ےئاذاؿیکلفازاتنسےہاسےنرعضایکیجاہں
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکرھپریتے ےئرضفریےہہکدجسمںیملرکامنزڑپھ۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ف ااحسؼ نب اربامیہ ف وسدی نب دیعس ف وقعیب دفریق ،رمفاؿ ،ہبیتق ،زفا ری ،دیبعاہلل نب امص ،سیدی نب امص،
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکامجتعےکاسھتامنزڑپانھ ننیدیںیمےسےہ۔...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکامجتعےکاسھتامنزڑپانھ ننیدیںیمےسےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1482

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب ٦بَّشوبسی ،زَکیا ب ٦ابی زائسہ ،وبساٝ١ٜک ب ٦و١يْ ،ابی احوػ ،حَّضت وبساهَّلل

َکیَّا ُِ بِ ُ ٦أَبٔی َزائ ٔ َس َة َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُُ ٦و َ١ي ِْ ٕ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
َّش ا َِ ٜى ِبس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َز َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ا٧
َو ِ ٦أَبٔی الِ َ ِح َو ٔ
ْ َو ِ ٦اٜعَّ ََلة ٔ إ ٔ َِّل ُ٥َ ٠اِ ْٖٔ َٔ ِس وُ ٢َ ٔ ٝنَّٔا ُٔ ُط أَ ِو َ٠ز ٔ ْیؾ إ ٔ ِ ٧ک َ َ
ػ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َِ َٕ ٜس َرأَیِت ُ َ٥ا َو َ٠ا یَ َت َد َُّ ٝ
یؾ ََ ٜي ِ١شٔي بَي ِ َن َر ُج َٝي ِ ٔن َحًَّي یَأتِ َٔی اٜعَّ ََل َة َو َٔا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َّ٥َ ١َ ٝا َُن َ َن ا ُِ ٜض َسی َوإ ٔ َّ٦ِ ٠ٔ ٧
ا ِ١َ ٜز ٔ ُ
َُن َ ٔن ا ُِ ٜض َسی اٜعَّ ََل َة فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َّأ ٜذی یُ َؤ َّذ ُٔ ِ ٧يطٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشبدبعی ،زرکای نب ایب زادئہ ،دبعاکلمل نب ریمع ،ایب اوحص ،رضحت دبعاہلل رفامےت ںی ہک مہ دےتھکی
ےھت ہک وساےئ انمقف ےک امنز ےس وکیئ یھب ےھچیپ ںیہن راتہ اھت سج اک افنؼ اظرہ وہ ای فہ امیب روہ ارگ امیبر وہات وت یھب دف لدویمں ےک
اہسرےاتلچوہاامنزڑپےنھےک ےئلاجاتافررفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنںیمہ ننیدیاھکسایےہافر ننیدی
ںیم ہہکاسدجسمںیمامنزڑپانھہکسجںیماذاؿدیاجیتوہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشبدبعی،زرکاینبایبزادئہ،دبعاکلملنبریمع،ایباوحص،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکامجتعےکاسھتامنزڑپانھ ننیدیںیمےسےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1483

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہِ ،ؽ ٞب ٦ز٘ين ،ابی و١يس ،ولی ب ٦أ١ز ،ابواحوػ ،حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ػ َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ
 ٞبِ ُُ ٦ز َ٘ي ِ ٕن َو ِ ٦أَبٔی ا ُِ ٜى َِ ١ي ٔس َو َِ ٦ول ٔ ِّی بِ ٔ ٦الِ َٔ َِ١ز ٔ َو ِ ٦أَبٔی الِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا ا َِِ ّٜؽ ُ
ِ اٜعَّ ََ ٝوا ٔ
َش ًَ ٥َ ٔ ٜب ٔ ِّيَ ٢ِ ُٙظلَّی
َٔا ََّ َ ٦ِ ٠َ ٟ
َس ُظ أَ َِ ٧ی َِ ٝقی اهَّللَ ٌ َّسا ُِ ٠س١ّ ٔ ٝا َِ ُِ ٝي َحاِ ِٔن َول َی َص ُؤ َِل ٔ
ت َح ِي ُث یُ َ٥ا َزی بٔضَِٔ َّ٦إ ٔ َّ ٧اهَّللَ َ َ

ْ فٔی بَ ِيتٔطٔ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََُّ ٢َ ٝن َ َن ا ُِ ٜض َسی َوإُٔ َّ ٤ضَُ ٦ِ ٠ٔ َّ٦ن َ ٔن ا ُِ ٜض َسی َوَِ ٜو أََ ٢ِ َُّٙ٤ظ َِّ ٝيت ُِ ٢فٔی ب ُ ُيوتٔ١َ َ٘ ٢ِ ُٙا ي َُعل ِّی َص َذا ا َِ ١ُ ٜت َد ُِّ ٝ

اٜف ُض َور ث ُ ََّ ٢ي ِىُ ٔ١س إلٔ َی َِ ٠سحٔ ٕس َٔ ٦ِ ٠ص ٔذظ ٔ
َِ٘ َْ َ َّٜت َُِ ٥َّ َُ ٢ة َ٤ب ٔ ِّيَ ٢ِ ُٙوَِ ٜو َت َز ِ٘ت َُِ ٥َّ َُ ٢ة َ٤ب ٔ ِّيََ ٜ ٢ِ ُٙؽ َِٝ ٝت َُِ ٢و َ٠ا َٔ ٦ِ ٠ر ُج َٕ ٞی َت َف َّضزُ َِ ُي ِح ٔس ُُّ ٦
ْ
ا َِ ١َ ٜسا ٔج ٔس إ ٔ َِّل َ٘ َت َِ اهَّللُ َُ ٜط بٔکَُ ِّٞخ ِف َوة ٕ َی ِد ُفوصَا َح َس َّ ٥ة َویَ ِز َِ ُى ُط ب ٔ َضا َز َر َج ّة َو َی ُح ُّق َو ُِ ٥ط ب ٔ َضا ََ ِّيئَ ّة َو َِ َٕ ٜس َرأَیِت ُ َ٥ا َو َ٠ا َی َت َد َُّ ٝ
 ٞیُ ِؤتَی بٔطٔ یُ َضا َزی بَي ِ َن اَّ ٜز ُج َٝي ِ ٔن َحًَّي ُي َٕ َا ٣فٔی اٜعَّ ِّْ
ا ٧اٜزَّ ُج ُ
َو َِ ٥ضا إ ٔ َِّل ُ٥َ ٠اِ ْٖٔ َِ ٠ىُ ُٝو ٣اَّ٥ِّ ٜا ٔٗ َو َِ َٕ ٜس ک َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،لضف نب دنیک ،ایب سیمع ،یلع نب ارمق ،اوباوحص ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہک وج لدیم  ہ
اچاتہ وہ ہک فہ لک االسؾ یک احتل ںیم اہلل اعتیل ےس الماقت رکے وت اس ےک  ےئ رضفری ےہ ہک فہ اؿ اسری امنزفں یک افحتظ
رکے اہجں ےس اںیہن اکپرا اجات ےہ ،اہلل اعتیل ےن اہمترے یبن یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےک  ےئ یداتی ےک رطےقی نیعتمرک دےیئ
ںی افر  ہ امنزںی یھب یداتی ےکرطوقیں ںیم ےس ںی افر ارگ مت اےنپ رھگفں ںیم امنز ڑپوھ اسیج ہک  ہ ےھچیپ رےنہفاال اےنپ رھگ ںیم
ڑپاتھےہوتمتےناےنپیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرطےقیوکوھچڑدایےہافرارگمتاےنپیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرطےقیوک
وھچڑدفےگوترمگاہوہاجؤےگافروکیئلدیمںیہنوجاپیکاحلصرکےرھپاؿدجسمفںںیمےسیسکدجسمیکرطػاجےئوتاہللاعتیل
اس ےک  ےئ اس ےک رہ دقؾ رپ وج فہ راتھک ےہ ا ک یکین اتھکل ےہ افر اس ےک ا کدرےج وکدنلب رکات افر اس ےک ا ک انگہ وک اٹم داتی
ےہافرمہدےتھکیںیہکانمقفےکوساوکیئیھبامنزےسےھچیپںیہنراتہاھتہکسجاکافنؼ اظرہوہاجاتافرا کلدیمےسجدفلدویمں

ےکاہسرےالایاجاتاھتاہیںکتہکاےسفصںیمڑھکارکدایاجات۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،لضفنبدنیک،ایبسیمع،یلعنبارمق،اوباوحص،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجومذؿاذاؿدےدےوتدجسمےسےنلکنیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
بجومذؿاذاؿدےدےوتدجسمےسےنلکنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1484

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواحوػ ،ابزاہي ٢ب٠ ٦ہاجز ،حَّضت ابوشىثاء رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ػ َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔ َو ِ ٦أَبٔی َّ
ِ َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا ُٔ ُىو ّزا فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس
اٜص ِى َثا ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َ
َّ
ِخ َد ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِ َٕا َ ٟأَبُو
ََ ٠ي أَبٔی ص َُزیِ َز َة َِأ َّذ َ ٧ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ َُ َٕ َِ ٧اَ ٣ر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس یَ ِ١شٔي َِأ ِت َب َى ُط أَبُو ص َُزیِ َز َة َب ََ
َّص ُظ َحًي َ َ
ص َُزیِ َز َة أَ َّ٠ا َص َذا َِ َٕ ِس َو َصي أَبَا ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

اوبرکبنبایبہبیش،اوباوحص،اربامیہنباہمرج،رضحتاوباثعشءریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکمہدجسمںیمرضحتاوبرہریہےک
اس ھت ےھٹیب وہےئ ےھت وت ؤمذؿ ےن اذاؿ دی وت ا ک لدیم ڑھکا وہ افر دجسم ےس اجےن اگل رضحت اوبرہریہ اینپ اگنہ ےس اس اک اھچیپ
رکےت رےہ اہیںکتہک فہ دجسم ےس لکن ایگ رھپ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامایہکاس لدیم ےن رضحت اوبااقلمس
یلصاہللہیلعفل ہفملسیکانرفامینیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباوحص،اربامیہنباہمرج،رضحتاوباثعشءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
بجومذؿاذاؿدےدےوتدجسمےسےنلکنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1485

راوی  :اب ٦ابی و١ز ٠کیَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،و١ز بَ ٦ىيس ،حَّضت اشىث ب ٦ابی شىثاء ظحابی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وَُ ١ز ا ِ١ٜک ِّی َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧ص َُو ابِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ُِ ٦وَ ١ز بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦أَ ِش َى َث بِ ٔ ٦أَبٔی َّ
ِ ا َِ ١ُ ٜحارٔب ٔ ِّی َو ِ٦
اٜص ِى َثا ٔ
َ
َ َ ُّ
أَبٔيطٔ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة َو َرأَی َر ُج َّل َی ِح َتا ُز ا ِِ ١َ ٜسح ٔ َس َخارٔ ّجا َب ِى َس الِ َذَا َٕٔ َِ ٧ا َ ٟأَ َّ٠ا َص َذا َِ َٕ ِس َو َصي أَبَا ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ظلَّی

اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

انب ایب رمع یکم ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمع نب دیعس ،رضحت اثعش نب ایب اثعش احصیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت
وہےئ رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس افر اوہنں ےن ا ک لدیم وک اذاؿ ےک دعب دجسم ےس تکلیے
وہےئداھکیوترفامایہکاسےناوبااقلمسیلصاہللہیلعفل ہفملسیکانرفامینیکےہ۔
رافی  :انبایبرمعیکم،ایفسؿنبہنییع،رمعنبدیعس،رضحتاثعشنبایباثعشءاحصیبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشعءافرحبصیکامنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءافرحبصیکامنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1486

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہيٍ٠ ،٢يْہ ب١َٝ ٦ہ ،وبساٜواحس ب ٦زیاز ،وث١ا ٧ب ٦حٙي ،٢حَّضت وبساٜزح ٦١ب ٦ابوو١زة رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا ا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة ا ِِ ١َ ٜدزُوم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜواح ٔ ٔس َوص َُو ابِ ُ ٦زٔیَاز ٕ َح َّسثَ َ٥ا ُو ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ٦
ا ٧ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس َب ِى َس َظ ََلة ٔ ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب َِ َٕ َى َس َو ِح َس ُظ َِ َٕ َى ِس ُت
َحٕٔ ٙيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ُ ٦أَبٔی َو َِ ١ز َة َٔا ََ ٟز َخ َ ٞوُ ِث َ١ا ُ ٧بِ َُ ٦و َّّ َ
ْ
إَِٔ ٜيطٔ َِ َٕا َ ٟیَا ابِ َ ٦أَخٔی ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٦ِ ٠َ ٟظلَّی ا ِٔ ٜىصَ ا َِ فٔی َج َ١ا َو ٕة َِ َٙأَ١َ َّ ٤ا َٔ َا ٣ن ِٔع َ
اٜع ِبحَ فٔی َج َ١ا َو ٕة َِ َٙأَ١َ َّ ٤ا َظلَّی َّ
َّ
اِ ٜٝي َ ٞک ُ َُّ ٝط
اِ ٜٝي َٔ ٞو ََ ٦ِ ٠ظلَّی ُّ
ااحسؼنباربامیہ،ریغم ہنبہملس،دبعاولادحنبزاید،امثعؿنبمیکح،رضحتدبعارلنمحنباوبرمعةریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںی
ہک رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رغمب یک امنز ےک دعب دجسم ںیم داہ  وہےئ افر اغ ےل ھٹیب ےئگ وت ںیم یھب اؿ ےک
اسھت ھٹیب ایگ وت اوہنں ےن رفامای اے ریمے ےجیتھب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک سج لدیم
ےناشعء یک امنزامجتع ےکاسھت ڑپ یوتوگایاس ےنلد یراتایقؾایک افرسجلدیمےن حبصیک امنزامجتع ےکاسھت ڑپ ی وت
وگایہکاسےناسریراتایقؾایک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ریغمہنبہملس،دبعاولادحنبزاید،امثعؿنبمیکح،رضحتدبعارلنمحنباوبرمعةریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءافرحبصیکامنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1487

راوی  :زہيْ بِ ٦حب٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل اَسی و ٠ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاَّٗ ،يا ،٧ابی َہ ،ٞحَّضت وث١ا ٧ب ٦حٙي٢
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ الِ َ ََس ُّٔی ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ
َح َّسثَٔ٥يطٔ ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ا ٧بِ َٔ ٦حٕٔ ٙي ٢ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٝطُ
اَ ٧و ِ ٦أَبٔی ََ ِض ٕ ٞوُ ِث ََ ١
َجٔ١ي ّىا َو َِِ َُّ ٦ي َ

زریہ نب رحب ،دمحم نب دبع اہلل ادسی ف دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،ایفسؿ ،ایب لہس ،رضحت امثعؿ نب میکح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

اسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحےسلقنیکیئگےہ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،دمحم نب دبعاہلل ادسی ف دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،ایفسؿ ،ایب لہس ،رضحت امثعؿ نب میکح ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءافرحبصیکامنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1488

راوی  :نَّص ب ٦ولی جہؽِم ،بَّش ابّ٠ ٦ؽ ،ٞخاٜس ،حَّضت ا٤س بَ ٦يْی٦

یَٔ ٦ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ُج َِ ٥س َب بِ َ٦
َّش َي ِىىٔي ابِ َََّ ّ٠ُ ٦ؽ َٕ ٞو َِ ٦خإ ٔ ٜس َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ َٔٔ ٦يْ ٔ َ
ِم َح َّسثَ َ٥ا بٔ ِ ْ
َح َّسثَىٔي َن ِ ُ
َّص بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا َِ ٜح ِض َؽ ٔ ُّ
اٜع ِبحَ َِ ُض َو فٔی ذ ٔ َّٔ ٠ة اهَّللٔ ِ َََل َی ِفُٝب َ َّ ٢ِ ُٙ٥اهَّللُ ٔ ٦ِ ٠ذ ٔ َّ٠تٔطٔ
َو ِب ٔس اهَّللٔ َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝظلَّی ُّ

بٔصَ ِي ٕئ َِ ُي ِسر َٔ٘ ُط ِ ََيَّ ُٙب ُط فٔی َ٤ارٔ َج َض َّ٢َ ٥

ج یہض
رصننبیلع می،رشبانبلضفم،اخدل،رضحتاسن نبریسنیرفامےتںیہکںیمےنرضحت بدبنبدبعاہللریضاہللاعتٰیل
ہنعےسانسفہرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکسجلدیمےنحبصیکامنزڑپ یوتفہاہللیکذہمداریںیم
ےہاہللیکذہمداریںیمللخہنڈاولوتوجاسرطحرکےاگاہللاےسافدنےھہنممنہجیکلگںیمڈاؽدےاگ۔
ج یہض
رافی  :رصننبیلع می،رشبانبلضفم،اخدل،رضحتاسننبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

اشعءافرحبصیکامنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1489

راوی  :يىٕوب ب ٦ابزاہي ٢زورقی ،اَ١ىي ،ٞخاٜس ،حَّضت ا٤س بَ ٦يْی ٦رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَّ ٢
َس َّی
َ ٞو َِ ٦خإ ٔ ٜس َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ َٔٔ ٦يْ ٔ َ
یَٔ ٦ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ُج َِ ٥س ّبا ا ِٔ ِ َٕ ٜ
اٜس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَٔ٥يطٔ َي ِى ُٕ ُ

اٜع ِبحٔ َِ ُض َو فٔی ذ ٔ َّٔ ٠ة اهَّللٔ ِ َََل یَ ِفُٝب َ َّ ٢ِ ُٙ٥اهَّللُ ٔ ٦ِ ٠ذ ٔ َّ٠تٔطٔ بٔصَ ِي ٕئ
َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝظلَّی َظ ََل َة ُّ
َِإُٔ َّ ٤ط َ ٦ِ ٠یَ ِفِ ُٝب ُط ٔ ٦ِ ٠ذ ٔ َّ٠تٔطٔ بٔصَ ِي ٕئ یُ ِسر ِٔ٘ ُط ث ُ ََّ ٢یَّ ُٙب ُط َول َی َو ِجضٔطٔ فٔی َ٤ارٔ َج َض َّ٢َ ٥
وقعیب نب اربامیہ دفریق ،اامسلیع ،اخدل ،رضحت اسن نب ریسنی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت  بدب رمقی
ےسانس فہرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکسجلدیمےنحبصیکامنزڑپ یوتفہاہللیکذہمداریںیمےہ
وکیئاہللیکذہمداریںیمللخہنڈاےلوتوجلدیماہللےسیسکزیچےکاسھتاہللیک ذہمداریوکبلطرکےاگوتاہللاےسافدنےھ
ہنممنہجیکلگںیمڈاؽدےاگ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہدفریق،الیعمس،اخدل،رضحتاسننبریسنیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اشعءافرحبصیکامنزوکامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1490

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،یزیس ب ٦ہارو ،٧زاُز ب ٦ابی ہ٥س ،حس ،٦حَّضت ج٥سب بَّ ٦يا ٧رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧و ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ َُ ٦ص ُ
وَ ٧و َِ ٦زا ُو َز بِ ٔ ٦أَبٔی صٔ ِٕ ٥س َو ِ ٦ا َِ ٜح َس َٔ ٦و ُِ ٦ج َِ ٥س ٔب بِ َِٔ َُّ ٦ي َ
ار َ

َک ِ ََيَّ ُٙب ُط فٔی َ٤ارٔ َج َض َّ٢َ ٥
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َض َذا َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،داؤد نب ایب دنہ ،نسح ،رضحت  بدب نب ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےسایسرطح ہدحثیلقنیکےہنکیلاسںیمافدنےھہنممنہجیکلگںیمڈاےلاجےناکذرکںیہنےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،داؤدنبایبدنہ،نسح،رضحت بدبنبایفسؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکذعریکفہجےسامجتعوھچڑےنیکر تصےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
یسکذعریکفہجےسامجتعوھچڑےنیکر تصےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1491

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،حَّضت ٠ح١وز ب ٦ربيي انعاری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب أَ َِّ ٠َ ٧ح ُ١و َز بِ َ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي الِ َ ِن َعار َّٔی
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي اُّ ٜتحٔي ٔي ُّي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ

اب أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٦ِ ١َّ ٠ٔ ٢َ ٝشض ٔ َس بَ ِس ّرا ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِن َعارٔ أََّ٤طُ أَتَی َر َُو َٟ
ا ٧بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َوص َُو ٔ ٦ِ ٠أَ ِظ َح ٔ
َح َّسثَ ُط أَ َّ ٧ؤت ِ َب َ
َّ
َّ
َّصی َوأََ٤ا أ ُ َظل ِّی ِ َٕ ٔ ٜومٔی َوإٔذَا ک َاِ َ ٤ت الِ َ َِ ٠فا ُر ََا َ ٟا َِ ٜوازٔی
ْک ُت َب َ ٔ
اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إنِّٔی َٔ ِس أَِ َ ِ ٤
ک َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َتأتِ ٔی َِت َُعل ِّی فٔی َُ ٠علًّی َِأ َ َّتد ٔ َذ ُظ
َّأ ٜذی بَ ِيىٔي َوبَ ِي َُ ٥ض َِ ٢و ٢َِ ٜأَ َِ َت ٔف ِي أَ ِ ٧آت َٔی َِ ٠سحٔ َسص َُِِ ٢أ ُ َظل َِّی َُ ٜض َِ ٢وز ٔ ِز ُت أََ َّ ٤
 ٞإ ٔ َِ ٧شا َِ اهَّللُ َٔا َ ٟؤت ِ َبا َُ ٍَ َِ ٧سا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َُ ٠علًّی َٔا ََٕ َِ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ٢َ ٝأَِ َِى ُ

َو ََ ََّ ٢َ ٝوأَبُو بَ ِْکٕ ِّ
یٖ ح ٔي َن ِار َت َّ َي اَ ٥َّ ٜضا ُر َِا َِ َتأِذ َََ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأَذُٔ ِ ٤ت َٜطُ َِ ٢َِ ٝیَ ِحِ ٔ ٝس َحًَّي
اٜع ِّس ُ
َ
َش ُت إلٔ َی َ٤اح ٔ َي ٕة ٔ ٦ِ ٠ا ِٜب َ ِيتٔ َِ َٕ َاَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َز َخ َ ٞا ِٜب َ ِي َت ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَیِ َ ٦تُ ٔح ُِّ أَ ِ ٧أ ُ َظل َِّی ٔ ٦ِ ٠بَ ِيت َٔک َٔا ََِ ٟأ َ ِ
ا ٦ِ ٠ٔ ٟأَصِ ٔٞ
اب رٔ َج ْ
َو ََ ََّٙ َِ ٢َ ٝب َّ َْ َِ ُٕ ِ٥َ ١ا َو َرائ َ ُط ِ ََعلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ث ُ ََّٔ ٢َ َّٝ ََ ٢ا ََ ٟو َح َب ِس َ٥ا ُظ َول َی َخزٔیز ٕ َظ َِ ٥ى َ٥ا ُظ َُ ٜط َٔا ََ َِ ٟث َ

َّ
َّ
ک
اَ ٟذ ُوو َو َسز ٕ َِ َٕا ََٔ ٟائ ٔ ُْ ٥ِ ٠ٔ ٞض ِ ٢أَیِ َ٠َ ٦اُ ٔ ٜ
اٜس ِخ ُص َٕٔ َِ ٦ا ََ ٟب ِى ُؽ ُض ِ ٢ذََ ٔ ٜ
ک بِ ُُّ ٦
اٜسارٔ َح ِو َ٥َ ٜا َحًي ا ِج َت ََ ١ي فٔی ا ِٜب َ ِيتٔ رٔ َج ْ
ک أَ َِل َت َزا ُظ َٔ ِس َٔا َِ ٟلَ إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ یُزٔی ُس
ُ٥َ ٠اِ ْٖٔ ِلَ یُ ٔح ُِّ اهَّللَ َو َر َُو َُ ٜط َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٢َ ٝلَ َت ُٕ َِٜ ٞطُ ذََ ٔ ٜ
ک َو ِج َط اهَّللٔ َٔا ََٔ ٟاُٜوا اهَّللُ َو َر َُوُ ُٜط أَ ِو ََٔ ٢ُ ٝا ََِ ٟإٔ١َ َّ ٤ا َ َ ٤زی َو ِج َض ُط َو َن ٔعي َح َت ُط ٥َ ١ُِ ٜٝٔإِٔ ٔي َن َٔا ََٕ َِ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
ب ٔ َذَ ٔ ٜ
اب ث ُ َََّ ٢أ َ ُِ ٜت
ک َو ِج َط اهَّللٔ َٔا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َٔ ِس َِح َََّ ٣ول َی ا٥َّ ٜارٔ ََٔ ٦ِ ٠ا َِ ٟلَ إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َیب ِ َتغٔی ب ٔ َذَ ٔ ٜ
ک
َسات ٔض ٔ َِ ٢و َِ ٦حسٔیثٔ َِ ٠ح ُ١وز ٔبِ ٔ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي ِ ََع َّس َٔ ُط ب ٔ َذَ ٔ ٜ
ا ُِ ٜح َعي ِ َن بِ ََ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س الِ َ ِن َعار َّٔی َوص َُو أَ َح ُس بَىٔي ََاَ ٢ٕ ٔ ٜوص َُو َٔ َ ٦ِ ٠

رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رضحتومحمدنبرعیبااصنریریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرکےتںیہکرضحتابتعؿنب
امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک احصہب ںیم ےس فہ احصیب ںی وج ااصنر ںیم ےس زغفہ دبر ںیم یر ک وہےئ فہ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیملےئافررعضایکاےاہللےکروسؽریمیانیبیئمتخوہیئگےہافرںیماینپوقؾوک
امنز ڑپاھات وہں افر بج ابرش وہیت ےہ وت ریمے افر اؿ ےکدرایمؿ ا ک ان ہ ےہ وجاتہب ےہ سجیکفہج ےس ںیم اؿیک دجسم ںیم
اؿوکامنزڑپاھےنےک ےئںیہنلاتکسافرںیماسابتوک دنسرکاتوہںہکاےاہللےکروسؽلپیلصاہللہیلعفل ہفملسریمے
رھگںیمرشتفیالںیئافرامنزڑپاھںیئاتہکںیماسہگجںیماینپامنزڑپےنھیکہگجانبولںوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسرفامای
ںیمایسرطحرکفںاگارگاہللےناچاہوتابتعؿےتہکںیہکاےلگدؿروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسافررضحتاوبرکبدصقیریض
اہللاعتٰیلہنعدؿڑچےھیہریمےاہںرشتفیالےئوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنااجزتبلطرفامیئافرںیمےنلپ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ااجزت دی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رھگ ںیم داہ  وہےئ ایھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےھٹیب ںیہن
ےھتافررفامایہکوتاہکںاچاتہےہہکمہریتےرھگںیمامنزڑپںیھابتعؿےتہکںیہکںیمےنرھگےکا کوکےنیکرطػااشرہایکوت
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ افر ریبکت یہک افر مہ یھبلپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ ڑھکے وہےئ لپ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف رںیتعک امنز یک ڑپاھںیئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن السؾ ریھپ دای ابتعؿ ےتہک ںی ہک مہ ےن
لپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےک  ےئرحریہانبایوہااھتمہ ےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرفاکہکلپیلصاہلل ہیلعفل ہفملسوکفہ
رحریہ الھکںیئ افر امہرے اردرگد ےکولگ یھب لےئگ اہیںکت ہکرھگ ںیم ھچکولوگں اک ا ک اامتجع وہایگ اؿ ولوگں ںیم ےس ا ک
ث
ےنہکفاےلےناہکہکامکلنبدخاہکںےہ ؟اؿںیمےسیسکےن(ذجابتںیملرک)ہہکدایہکفہوتانمقفےہفہاہللافراسےک
روسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسےستبحمںیہنرکاتوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاےساسرطحہنوہکایکمتںیہندےتھکی
ّللَّاہکےہ فہاسےسرصػاہللیکراضاچاتہےہابتعؿےتہکںیہکولوگںےناہکہکاہللافراساکروسؽیہ
ہکاسےنوج َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
زایدہ اجےنن فاےل ںی اہک ہک مہ ےن ایکس وت ہج افر اس یک ریخ وخایہ انموقفں ےک  ےئ رکات داھکی ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

ّللَّ ےہک اہللےناسرپ دفزخ یکلگ وکرحاؾرکدایےہانباہشب ےتہکںی ہک
فملسےنرفامایوجلدیماہللیک راضیکاخرط َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ل
رھپںیمےنرضحت ضنننبدمحمریضاہللاعتٰیلہنعااصنریےساسدحثیےکابرےںیموپاھچوجومحمدنبرعیبےنایبؿیکےہ
وتاوہنںےناسیکدصتقییکرضحتنیصحنبدمحمریضاہللاعتٰیلہنعہلیبقینباسملےکرسدارںی۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رضحتومحمدنبرعیبااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
یسکذعریکفہجےسامجتعوھچڑےنیکر تصےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1492

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي و وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی٠ ،ح١وز ب ٦ربيي ،حَّضت وتبا ٧ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦و ِب ٔس اٜز ََّّزا ٔٗ َٔا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َِ ٠ح ُ١وزُ بِ ُ٦
َرب ٔ ٕ
اٗ ا َِ ٜحس َ
ا ٧بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َ ٟأَ َت ِي ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ََ َ
ٔیث ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ یُوَُ ٤س ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط
يي َو ِ ٦ؤت ِ َب َ
اٜس َخ ِي ٔص َٔ ٦و َزا َز فٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ َٔا َِ ٠َ ٟح ُ١و ْز َِ َح َّسث ِ ُت ب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ َن َ َّفا
َٔا ََٕ َِ ٟا ََ ٟر ُج ْ ٞأَیِ َ٠َ ٦اُ ٔ ٜ
اٜس ِخ ُص ٔ ٦أَ ِو ُّ
ک بِ ُُّ ٦

وب الِ َ ِن َعار ُّٔی َِ َٕا َ٠َ ٟا أَ ُل َُّ ٦ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ٠َ ٟا َُِٔ ٝت َٔا ََ َِ ٟح َُِ ّٝت إ ٔ َِ ٧ر َج ِى ُت إلٔ َی
ِ ٔيض ٔ ِ ٢أَبُو أَ ُّی َ
ؤتِب َ َ َ َ
َّص ُظ َوص َُو إ ٔ َُ ٠اِ َٔ ٣و ٔ٠طٔ َِ َحَِ ٝس ُت إلٔ َی َج ِ٥بٔطٔ ِ ََسأ َ ُِ ٜت ُط
َ
َف َج ِى ُت إَِٔ ٜيطٔ ِ ََو َج ِستُ ُط َش ِيدّا َ٘بٔي ّْا َٔ ِس َذ َص َِ َب َ ُ
ا ٧أ ِ ٧أ َِأ َُ ٜط َٔا ََ َ ٟ
َفائ ُٔؾ َوأ ُ ُْ ٠ور َ َ ٤زی أَ َّ ٧الِ َ َِ ٠ز اَ ِ ٤ت َهی
َو َِ ٦ص َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ َِ َح َّسثَٔ٥يطٔ َ٘ َ١ا َح َّسثَٔ٥يطٔ أَ َّو ََّ ٠َ ٟزة ٕ َٔا َ ٟاٜزُّصِز ٔ ُّی ث ُ ََّ٤ ٢زََِ ٜت َب ِى َس ذََ ٔ ٜ
ک ََ
إَِٔ ٜي َضا ِ ََ ٦ِ ١ا َِ َت َفا ًَ أَ َِِ ٧ل َي ٍَِّ َ َّْ َِ ََل َي ٍَََِّّْ

دمحم نب راعف ف دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،ومحمد نب رعیب ،رضحت ابتعؿ نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیملایرھپلےگدحثیایسرطحایبؿیکوساےئاےکسہکاسدحثیںیمےہہکا ک

ث
ث
ےن اہک ہک امکل نب دخ ای دخ اہکں ےہ ومحمد ےتہک ںی ہک ںیم ےن  ہ دحثی دنچ لدویمں ےس ایبؿ یک۔ اؿ ںیم رضحت
اوباویب ااصنری ےھت اوہنں ےن رفامای ہک ریما ایخؽ ںیہنہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ہ رفامای وہ وج وت ےن اہک ےہ ومحمد
رافیےناہکہکرھپ ںیم ےن مسقاھکیئہکںیمابتعؿیک رطػاجرکاؿےسوپوھچںاگ وت ںیماؿ یکرطػایگوتںیم ےناؿےس اس
دحثیایبؿیکےسیجےلہپایبؿیکیھتزرہیےتہکںیہکرھپاسےکدعبتہبیسزیچںیرفضوہںیئافرا ماؾانزؽوہےئافرمہےن
داھکیہکاکؾ(دنی)اؿرپاخ اہوہایگوتوجاسیکااطتستعراتھکےہہکدوھہکہناھکےئوتفہدوھہکہناھکےئ۔
رافی  :دمحمنبراعففدبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ومحمدنبرعیب،رضحتابتعؿنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
یسکذعریکفہجےسامجتعوھچڑےنیکر تصےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1493

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝاوزاعی ،زہزی ،حَّضت ٠ح١وز ب ٦ربيي رِضي اهَّلل تىال ٰی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ِ ٦الِ َ ِو َزاعٔ ِّی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي اٜزُّصِز ٔ ُّی َو ِِ ٠َ ٦ح ُ١وز ٔبِ ٔ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َٔا َ ٟإنِّٔی
َّ ٠َ ٞح ّة َ٠ح ََّضا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝز ِٜو ٕفٔی َزارَٔ٤ا َٔا َِ ٠َ ٟح ُ١و ْز َِ َح َّسثَىٔي ؤت ِ َبا ُ ٧بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َٟ
َلَ ِوٕ ٔ ُ

اٗ ا َِ ٜحس َ
ٔیث إلٔ َی َٔ ِؤٜطٔ ِ ََعلَّی ب ٔ َ٥ا َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َو َح َب ِس َ٥ا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َّصی َٔ ِس ََا َِ َو ََ َ
ُُِٔ ٝت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إ ٔ ََّ ٧ب َ ٔ

َک َ٠ا َب ِى َس ُظ ٔ ٦ِ ٠زٔ َیا َزة ٔیُوَُ ٤س َو َِ ٠ى َ١ز ٕ
َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی َج ٔصيصَ ٕة َظ َِ ٥ى َ٥ا َصا َٜطُ َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ

ااحسؼ نب اربامیہ ،فدیل نب ملسم ،افزایع ،زرہی ،رضحت ومحمد نب رعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملساکفہیلکرکاناید ےہہکوجیلکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنامہرےرھگےکڈفؽےسیکیھترضحتومحمدرفامےتںی
ہکرضحتابتعؿنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےنھجمےسایبؿرفامایہکںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملس
ریمی انیبیئ زمکفر وہیئگ ےہ رھپ لےگ ایسی دحثی ایبؿ رفامیئ وج ایھب سگری اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ دف
ل ی ثشن ث
رںیتعکامنزڑپاھںیئافرمہےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوک شہالھکےنےک ےئرفکایلوجمہےنلپیلصاہللہیلعفل ہ

فملسےک ےئانبایاھتافراسےکدعبدحثیںیمویسنافررمعمیکزایدیتاکذرکںیہنےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،فدیلنبملسم،افزایع،زرہی،رضحتومحمدنبرعیبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امجتعےکاسھتونالفافراپکاٹچیئفریغہرپامنزڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امجتعےکاسھتونالفافراپکاٹچیئفریغہرپامنزڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1494

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک اَحاٗ ب ٦وبساهَّلل ب ٦ابی ـٝحہ ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦إ ٔ َِ َح َٖ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی ـَ َِ ٝح َة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ ََّ ٧ج َّس َت ُط
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َُِ ٝ٠ي ََ ٙة َز َو ِت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ ٜ ٢َ ٝف َىاَ ٕ ٣ظ ََ ٥ى ِت ُط َِأَک َ َُ ٥ِ ٠ٔ ٞط ث ُ ََّٔ ٢ا َُٔ ٟو ُ٠وا َِأ ُ َظل َِّی َلَٔ ٢ِ ُٙا َ ٟأَُ َ ٤س بِ ُ٦
ِ َِ َٕ َاَ ٣وَِ ٝيطٔ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
اَ َو َّز ٔ ٦ِ ٠ـُو ٔ٠َ ٟا ُٜب ٔ َس َِ ََ ٥ؽ ِح ُت ُط ب ٔ َ١ا ٕ
َ٠إ ٔ ٜک َِ ُٕ ُِ ١ت إلٔ َی َح ٔعيْ ٕ َ٥َ ٜا َٔ ِس ِ
َّ
َّ
َّ
ُ
َّص َٓ
َو َظ َّّ ُِت أََ٤ا َوا َِ ٜيت ٔي َُ ٢و َرائ َ ُط َوا َِ ٜى ُحو ُز َٔ ٦ِ ٠و َرائ ٔ َ٥ا ِ ََعلی َ٥َ ٜا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ث َّ ٢ا ِن َ َ
ییحی نب ییحی ،امکل ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک اؿ یک دادی ملبکہ ریض اہلل
اعتٰیلہنعےن ا کاھکےنرپوجاوہنںےنانبایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکالبایوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناساھکےن
ںیمےساھکایرھپرفامایڑھکےوہاجؤںیماہمترے ےئامنزڑپوھںرضحتاسن نب امکلرفامےتںیہکںیما کاٹچیئےلرکڑھکا
وہایگوجرثکتاامعتسؽیکفہجےسایسہوہیئگیھتںیمےناسرپاپینڑھچاکرھپاسرپروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہےئ
ںیم ےن افر ا ک میتی ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ ا ک فص ابدن ی افر ڑبایھ ملبکہ یھب امہرے ےھچیپ ڑھکی وہیئگ رھپ
ںیمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےندفرتعکامنزڑپاھیئرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرشتفیےلےئگ۔

رافی  :ییحینبییحی،امکلااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امجتعےکاسھتونالفافراپکاٹچیئفریغہرپامنزڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1495

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور و ابوربيي ،وبساٜوراث ،شيبا ،٧وبساٜوارث ،ابوتياح ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َفو َر َوأَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜوارٔ ٔ
ث َٔا ََ ٟش ِي َبا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوار ٔٔث َو ِ ٦أَبٔی اٜت َّ َّياحٔ َو ِ ٦أَٔ َ ٤س
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
ِ
بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َ ٟک َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِح َس َ ٦ا٥َّ ٜا ٔ
َّض اٜعَّ ََلةُ َوص َُو فٔی بَ ِيت ٔ َ٥ا ِ ََيأ ُ٠زُ
َفبَّ َ١ا َت ِح ُ ُ
س ُخّٕ ُٝا َ ُ
ا٧
بٔا ِٜب ٔ َسا ٔك َّأ ٜذی َت ِح َت ُط َِ ُيُ ٥َ ِٙس ث ُ َّ ٢یُ َِ ٥ؽحُ ث ُ َّ ٢یَ ُؤ َُّ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َن ُٕ ُوَ ٣خ ُِ َّ ٝط َِ ُي َعل ِّی ب ٔ َ٥ا َوک َ َ

بٔ َساـ ُ ُض َِ ٦ِ ٠ٔ ٢جزٔی ٔس اِ ٥َّ ٜد ٔٞ

ابیشؿ نب رففخ ف اوبرعیب ،دبعاولراث ،ابیشؿ ،دبعاولارث ،اوبایتح ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک
روسؽاہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملسولوگں ںیم بس ےس اےھچ االخؼفاےل ےھت ضعب رمہبتلپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس امہرے رھگ
ںیموہےتےھتوتامنزاکفتقلاجاتوتاساٹچیئوکااھٹےناکمکحرفامےتسجاٹچیئرپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرشتفیرفامےھترھپ
اےس اصػ ایک اجات رھپ اےس اپین ےس دوھای اجات افر رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اامؾ  ےتن افر ولگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےکےھچیپڑھکےوہےتافروجھکرےکوتپںیکینبوہیئوہیتیھت۔
رافی  :ابیشؿنبرففخفاوبرعیب،دبعاولراث،ابیشؿ،دبعاولارث،اوبایتح،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

امجتعےکاسھتونالفافراپکاٹچیئفریغہرپامنزڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1496

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،ہاش ٢بٔ ٦اَََٝ ،٢مي ٧ب ٦ثابت ،حَّضت ا٤س

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َصا ٔش ُ ٢بِ ُ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي َُ ٧و ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا ََ ٟز َخ َ ٞأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦

ِحاَ ٕ ٣خا ًَٜٔي َِ َٕا َُٔ ٟو ُ٠وا ِ َْٔلُ َظل َِّی بٔ ٢ِ ُٙفٔی ٌَي ِْ ٔ َو ِٔتٔ َظ ََلة ٕ ِ ََعلَّی ب ٔ َ٥ا َِ َٕا ََ ٟر ُج ْٞ
َو ََ ََّ ٢َ ٝو َِ ٝي َ٥ا َو َ٠ا ص َُو إ ٔ َِّل أََ٤ا َوأُم ِّی َوأ ُ َُّ َ ٣
ِخة ٔ َِ َٕاَِ ٜت
َ ٔ ٜثاب ٔ ٕت أَیِ ََ ٦ج َى َ ٞأَ َن ّسا ُٔ ٥ِ ٠ط َٔا ََ ٟج َى َُ ٝط َول َی یَٔ١ئ٥طٔ ث ُ ََّ ٢ز َوا َ٥َ ٜا أَصِ َ ٞا ِٜب َ ِيتٔ بٔکَُ ِّٞخيِْ ٕ َٔ ٦ِ ٠خي ِْ ٔ ُّ
اٜسَ ِ ٤يا َو ِاْل ٔ َ
آِخ َ٠ا َز َوا لٔی ب ٔطٔ أَ َِٔ ٧ا ََّ ٟ
اُ ٜٝض َّ ٢أَ ِ٘ث ٔ ِْ َ٠ا َٜطُ
أُم ِّی َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ُخ َویِ ٔس َُ ٠
ا ٧فٔی ٔ ٔ
ک ا ِز ًُ اهَّللَ َٜطُ َٔا َََ ِ ٟس َوا لٔی بٔکَُ ِّٞخيِْ ٕ َوک َ َ

َو َوََ ٜس ُظ َوبَارٔ ِک َُ ٜط ِ ٔيطٔ
زریہ نب رحب ،اہمش نب اقمس ،امیلسؿ نب اثتب ،رضحت اسن رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امہرے رھگ داہ  وہےئ
ہکبج رھگ ںیم ںیم افر ریمی فادلہ افر اؾ رحاؾ ریمی اخ ہ ںیھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ڑھکے وہاجؤ اتہک ںیم ںیہمت
امنز ڑپاھؤں افر فہ فتق یسک امنز اک یھب ںیہن اھت ا ک لدیم ےن اثتب ےس وپاھچ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رضحت اسن
ریضاہللاعتٰیلہنعوکاہکںڑھکاایکاھتاوہنںےناہکہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناںیہناینپداںیئرطػڑھکاایکرھپلپیلص
اہلل ہیلع فل ہفملس ےن امہرےرھگفاولں ےک  ےئ رہ رطحیکداین فلرخت یک الھبیئیک داع رفامیئ ریمیفادلہ ےن رعض ایک اے اہلل
ےکروسؽاسنلپیلصاہللہیلعفل ہفملساکا کوھچاٹاساخدؾےہاسےک ےئلپ داعرفامںیئ!لپیلصاہللہیلع فل ہفملس ےن
ریمے ےئرہرطحیکالھبیئ یکداعرفامیئافرداعےکلرخںیموجریمے ےئیھتاسےکاسھت ہرفامایاےاہللاؿےکامؽافراؿ
یکافالدںیمرثکتافراؿےک ےئاسںیمربتکاطعرفام۔
رافی  :زریہنبرحب،اہمشنباقمس،امیلسؿنباثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

امجتعےکاسھتونالفافراپکاٹچیئفریغہرپامنزڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1497

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ ،وبساهَّلل ب٠ ٦دتار٠ ،وسي ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وسي بِ َ ٦إَٔ َ ٤س یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أَٔ َ ٤س
َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ا ِِ ١ُ ٜد َتارٔ َََ ٔ١ي َُ ٠
بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی بٔطٔ َوبٔأ ُ ِّ٠طٔ أَ ِو َخا َٜتٔطٔ َٔا ََِ ٟأ َ َٔا َ٠ىٔي َو ِ ٦یَٔ١ئ٥طٔ َوأَ َٔ َا ٣ا ِِ ١َ ٜزأَ َة َخ ِ٥َ َّ ٝا
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دبعاہللنباتخمر،ومیس،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےناںیہنافراؿیکفادلہایاؿیکاخ ہوکامنزڑپاھیئافراراشدرفامایہکےھجملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنداںیئ رطػڑھکا
ایکافراخوتؿوکامہرےےھچیپڑھکاایک۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دبعاہللنباتخمر،ومیس،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امجتعےکاسھتونالفافراپکاٹچیئفریغہرپامنزڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1498

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،زہيْ بِ ٦حب ،وبساٜزح ٦١ب٠ ٦ہسی

ِح ٕب َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١ي ِىىٔي ابِ َ٦
َح َّسثَ َ٥اظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ ح و َح َّسثَٔ٥يطٔ ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ٔی َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
َِ ٠ضس ٓ ٕ
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،زریہنبرحب،دبعارلنمحنبدہمیاسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحرفاتییکیئگےہ۔

رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،زریہنبرحب،دبعارلنمحنبدہمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امجتعےکاسھتونالفافراپکاٹچیئفریغہرپامنزڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1499

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،خاٜس ب ٦وبساهَّلل ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وباز ب ٦ووا ،٣شيبانی ،وبساهَّلل ب ٦شساز ،حَّضت ٠ي١و٤ہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َّ َ
َّ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َوبَّا ُز بِ ُ ٦ا َِ ٜى َّوأ ٣
يِم أَ ِخب َ ََْ٤ا َخاُ ٔ ٜس بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َحسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١
ٔ َلَکصُ١ا َو َِّ ٦
اَ ٧ر َُو ُٟ
اٜص ِي َبان ٔ ِّی َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦ش َّساز ٕ َٔا ََ ٟح َّسثَ ِتىٔي َِ ٠ي ُ١وُ َ ٤ة َز ِو ُد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاَِ ٜت ک َ َ
َ
ا ٧ي َُعل ِّی َول َی ُخ َِ ١زة ٕ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َوأََ٤ا ح َٔذائ َ ُط َو ُربَّ َ١ا أَ َظابَىٔي ث َ ِوب ُ ُط إٔذَا ََ َح َس َوک َ َ
ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،اوبرکبنبایبہبیش،ابعدنبوعاؾ،ابیشین،دبعاہللنبدشاد،رضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعیبنرکمی
یلصا ہللہیلعفل ہفملسیکزفہجرہطمہرفامیتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسریمےرباربڑھکےوہرکامنزڑپاھرکےتےھت
افر ضعب رمہبت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ڑپکے ریمے اسھت ےتگل ےھت بج دجسہ رکےت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
اٹچیئرپامنزڑپاھرکےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،اوبرکبنبایبہبیش،ابعدنبوعاؾ،ابیشین،دبعاہللنبدشاد،رضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امجتعےکاسھتونالفافراپکاٹچیئفریغہرپامنزڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1500

سي ب٦
راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ و ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہَ ،ویس بَ ٦ىيس ،ولی ب٠ ٦سہز ،او١ض ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وي ٰ
یو٤س ،او١ض ،ابوَّيا ،٧جابز ،ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل و٥ہ

َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة ح و َح َّسثَىٔي َُ َویِ ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
ُِ ٠سضٔز ٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو ِ ٦أَب ٔی
اَ ٧و َِ ٦جابٔز ٕ َٔا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا أَبُو ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ُّٔی أَُ َّ ٤ط َز َخ ََ ٞول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝو َج َس ُظ ي َُعل ِّی َول َی
َُّ َِي َ

َح ٔعيْ ٕ َي ِس ُح ُس َوَِ ٝيطٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ف اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،وسدی نب دیعس ،یلع نب رہسم ،اشمع ،ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،اشمع ،اوبایفسؿ،
اجرب ،اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک
ا کاٹچیئرپامنزڑپےتھوہےئاپایسجرپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسدجسہرفامرےہےھت۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ف اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،وسدی نب دیعس ،یلع نب رہسم ،اشمع ،ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،اشمع،
اوبایفسؿ،اجرب،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفضامنزامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافرامنزےکااظتنرافررثکتےکاسھتدجسمک...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
رفضامنزامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافرامنزےکااظتنرافررثکتےکاسھتدجسمیکرطػدقؾااھٹےنافراسیکرطػےنلچیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1501

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ و ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،ابوبْک ،او١ض ،ابی ظاٜح ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠ىاو ٔ َی َة َٔا َ ٟأَبُو ُ َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ََل ُة اَّ ٜز ُج ٔ ٞفٔی َج َ١ا َو ٕة َتزٔی ُس َول َی َظ ََلتٔطٔ فٔی بَ ِيتٔطٔ
ک أَ َّ ٧أَ َح َسص ُِ ٢إٔذَا َت َو َّؼأ ََِأ َ ِح َس َ ٦ا ُِ ٜو ُؼو َِ ث ُ َّ ٢أَتَی ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس َِل یَ َِ ٥ضز ُ ُظ إ ٔ َِّل اٜعَّ ََلةُ
َّٔش َ
َو َظ ََلتٔطٔ فٔی َُؤٔطٔ بٔ ِؽ ّىا َوو ِ ٔ
یَ ٦ز َر َج ّة َوذََ ٔ ٜ
َِل یُزٔی ُس إ ٔ َِّل اٜعَّ ََل َة ََِ ٢َِ ٝی ِد ُق َخ ِف َو ّة إ ٔ َِّل ُرِ ٔ َي َُ ٜط ب ٔ َضا َز َر َج ْة َو ُح َّق َو ُِ ٥ط ب ٔ َضا َخ ٔفي َئ ْة َحًَّي یَ ِس ُخ َ ٞا ِِ ١َ ٜسحٔ َس َِإٔذَا َز َخ َ ٞا ِِ ١َ ٜسحٔ َس
و٧
وَ ٧ول َی أَ َح ٔس ُ٘ ِ٠َ ٢ا َز َا ٣فٔی َِ ٠حٔ ٔ ٝسطٔ َّأ ٜذی َظلَّی ِ ٔيطٔ َي ُٕوَ ُٜ
ا ٧فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َ٠ا کَاِ َ ٤ت اٜعَّ ََلةُ ه ٔ َی َت ِحب ٔ ُسطُ َوا ََِ ١َ ٜلئ ٔ َُ ٙة ي َُع َُّ ٝ
کَ َ
َِف َٜطُ َّ
اُ ٜٝض َِّ ٢ار َح ِ١طُ َّ
َّ
اُ ٜٝض َّ ٢تُ ِِ َوَِ ٝيطٔ َ٠ا  ٢َِ ٜیُ ِؤذ ِٔ ٔيطٔ َ٠ا  ٢َِ ٜیُ ِحس ِٔث ِ ٔيطٔ
اُ ٜٝض َّ ٢اٌ ٔ ِ
اوبرکبنب ایبہبیشفاوبرکبی،اوباعمف ہ،اوبرکب،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک لدیم اک امجتع ےک اسھت امنز ڑپانھ اس اک اےنپ رھگ ںیم امنز ڑپےنھ رپ ھچک افرپ سیب درہج زایدہ
تلیضفراتھکےہ افر ہاس  ےئہکمتںیمےسوکیئ بجفوضرکاتافروخبایھچرطح فوضرکاتےہرھپدجسمںیملات ےہاےسامنز
ےکالعفہیسکےنںیہنااھٹایافرہنیہامنزےکالعفہاساکیسکزیچاکارادہےہوتوکیئدقؾںیہنااھٹاترگماہللاعتیلاسےکدب ہںیماس
اک ا ک درہج دنلب رفام داتی ےہ افر اس اک ا ک انگہ اعمػ رفام داتی ےہ اہیں کت ہک فہ دجسم ںیم داہ  وہ اجات ےہ وت بج فہ دجسم ںیم
داہ وہاتےہوتفہامنزیہےکمکحںیمراتہےہبجکتہکامنزاےسرفےکریتھکےہافررفےتشاہمترے ےئداع رکےترےتہںی
بجکتہکفہاینپایسہگجںیماھٹیب راتہےہسجںیماسےنامنزڑپ یےہےتہکرےتہںیاےاہللاسرپرمحرفاماےاہللاسیک
رفغمترفاماےاہللاسیکوتہبوبقؽرفامبجہکفہےبفوضہنوہ۔(فہرفےتشداعیہرکےترےتہںی)
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشفاوبرکبی،اوباعمف ہ،اوبرکب،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
رفضامنزامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافرامنزےکااظتنرافررثکتےکاسھتدجسمیکرطػدقؾااھٹےنافراسیکرطػےنلچیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1502

راوی َ :ىيس ب ٦و١زو اشىثي ،وبثْ٠ ،ح١س ب ٦بکار ب ٦ریا ،٧اَ١ىي ،ٞب ٦زَکیا٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ، ،اب ٦ابی وسی،

شىبہ ،او١ض

َکیَّا َِ
 ٞبِ َُ ٦ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو الِ َ ِش َىثٔ ُّي أَ ِخبَََْ٤ا َو ِبث َ ْْ ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بَکَّارٔ بِ ٔ ٦اَّ ٜزیَّا َٔٔ ٧ا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ٔی َو ُِ ٦ش ِى َب َة ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض فٔی صَ َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔبِٔ ٔ١ث ِٔ ٠َ ٞى َ٥ا ُظ
ثشعی ث ع ث
دیعسنب رمعفا ی ،بیبرد ،دمحم نباکبرنبرایؿ،اامسلیع،نبزرکای،دمحمنب ینثم،،انبایبدعی ،ہبعش،اشمعےساس دنسےکاسھت
 ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
ثشعی ث ع ث
رافی  :دیعسنبرمعفا ی ،بیبرد،دمحمنباکبرنبرایؿ،الیعمس،نبزرکای،دمحمنبینثم،،انبایبدعی،ہبعش،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
رفضامنزامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافرامنزےکااظتنرافررثکتےکاسھتدجسمیکرطػدقؾااھٹےنافراسیکرطػےنلچیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1503

راوی  :اب ٦ابی و١زَّ ،يا ،٧ایوب ،ابَ ٦يْی ،٦حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َّ
یَ ٦و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
اٜس ِدت َٔيان ٔ ِّی َو ِ ٦ابِ َٔٔ ٦يْ ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦أَ ُّی َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧ا ََِ ١َ ٜلئَٔ َٙة ُت َعل ِّی َول َی أَ َح ٔس ُ٘ ِ٠َ ٢ا َز َا ٣فٔی َِ ٠حٔ ٔ ٝسطٔ َت ُٕو َُّ ٟ
َِف َٜطُ اُ َّٝ ٜض َِّ ٢ار َح ِ١طُ َ٠ا  ٢َِ ٜیُ ِحس ِٔث
اُ ٜٝض َّ ٢اٌ ٔ ِ

َوأَ َح ُس ُ٘ ِ ٢فٔی َظ ََلة ٕ َ٠ا کَاِ َ ٤ت اٜعَّ ََلةُ َت ِحب ٔ ُسطُ

انب ایب رمع ،ایفسؿ ،اویب ،انب ریسنی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
رفامایہکبجکتمتںیمےسوکیئاینپامنزڑپےنھیکہگجںیماھٹیبراتہےہوترفےتشاسےک ےئداعرکےترےتہںیافرےتہکںیاے
اہللاسیکرفغمترفاماےاہللاسرپرمحرفامبجکتفہلدیمےبفوضہنوہافرمتںیمےسرہا کامنزیہںیموہاتےہبجکت
ہکاےسامنزرفےکریتھکےہ۔

رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اویب،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
رفضامنزامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافرامنزےکااظتنرافررثکتےکاسھتدجسمیکرطػدقؾااھٹےنافراسیکرطػےنلچیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1504

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢بہز ،ح١از ب١َٝ ٦ہ ،ثابت ،راِي ،حَّضت ابوہزیزہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦أَبٔی َراِ ٕٔي َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َِف َُ ٜط َّ
ا ٧فٔی َُ ٠ع ََّل ُظ َی َِ ٥ت ٔمزُ اٜعَّ ََل َة َو َت ُٕو ُ ٟا ََِ ١َ ٜلئ ٔ َُ ٙة َّ
اُ ٜٝض َّ٢
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل َیزَا ُ ٟا َِ ٜى ِب ُس فٔی َظ ََلة ٕ َ٠ا ک َ َ
اُ ٜٝض َّ ٢اٌ ٔ ِ
َّض ُك
َّص َٓ أَ ِو یُ ِحس َٔث ُُِٔ ٝت َ٠ا یُ ِحس ُٔث َٔا ََ ٟيّ ُِسو أَ ِو َي ِ ٔ
ِار َح ُِ ١ط َحًَّي یَ ِٔ َ ٥
دمحمنباحمت،زہب،امحدنبہملس،اثتب،راعف،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکدنبہ
امنزیہںیم وہاتےہبجکتہکفہاینپامنزیکہگجامنزےکااظتنرںیمرےہافررفےتشےتہکںیاےاہللاسیکرفغمترفاماےاہلل
اسرپرمحرفاماہیںکتہکفہفاسپالچاجےئایاےسدحثالقحوہاجےئںیمےنرعضایکہکدحثایکےہاوہنںےنرفامایہکوہا
اخرجرکدے۔
رافی  :دمحمنباحمت،زہب،امحدنبہملس،اثتب،راعف،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
رفضامنزامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافرامنزےکااظتنرافررثکتےکاسھتدجسمیکرطػدقؾااھٹےنافراسیکرطػےنلچیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1505

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،ابوز٤از ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا َِ َ ٟ
َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ْقأ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
َ
َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل یَزَا ُ ٟأَ َح ُس ُ٘ ِ ٢فٔی َظ ََلة ٕ َ٠ا َزا َِ ٠ت اٜعَّ ََلةُ َت ِحب ٔ ُس ُط ِلَ یَ ُِ ٥َ ١ىطُ أَ ِ ٧یَ ِ َِ ٔ َٕٝ ٥إلٔ َی أَصِٔٝطٔ إ ٔ َِّل اٜعَّ ََلةُ

ییحی نب ییحی ،امکل ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
اراشدرفامایہکلدیمامنزیہےکمکحںیمراتہےہبجکتہکامنزاےسرفےکریتھکےہرھگاجےنںیمامنزےکالعفہافروکیئزیچاےس
ںیہنرفیتک۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
رفضامنزامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافرامنزےکااظتنرافررثکتےکاسھتدجسمیکرطػدقؾااھٹےنافراسیکرطػےنلچیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1506

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ب٠ ٦ح١س ب١َٝ ٦ہ ٠زازی ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،حَّضت
ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة ا َِ ١ُ ٜزاز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ٦
َح َّسثَىٔي َ ِ
اب َو ِ ٦ابِ ٔ ٦صُ ِز ُ٠زَ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأَ َح ُس ُ٘ ِ٠َ ٢ا َٔ َى َس
َوصِِٕ َو ِ ٦یُوَُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َِف َُ ٜط َّ
َی َِ ٥ت ٔمزُ اٜعَّ ََل َة فٔی َظ ََلة ٕ َ٠ا  ٢َِ ٜیُ ِحس ِٔث َت ِس ُوو َُ ٜط ا ََِ ١َ ٜلئ ٔ َُ ٙة َّ
اُ ٜٝض َِّ ٢ار َح ُِ ١ط
اُ ٜٝض َّ ٢اٌ ٔ ِ

رحہلمنبییحی ،انبفبہ ،ویسن نبدمحمنب ہملسرمادی ،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنع

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن رفامایہک مت ںیم ےس وج وکیئ بج کتامنز ےک ااظتنر ںیم اھٹیب راتہ ےہ وت فہ
امنزیہےک مکحںیمراتہےہ ا فربجکتہک فہےبفوضہنوہ وترفےتشاسےک  ےئداع رکےتںیاےاہللاسیکرفغمت رفاماے
اہللاسرپرمحرفام۔
رافی  :رحہلم نبییحی ،انب فبہ ،ویسن نب دمحم نبہملس رمادی ،دبعاہلل نب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
رفضامنزامجتعےکاسھتڑپےنھیکتلیضفافرامنزےکااظتنرافررثکتےکاسھتدجسمیکرطػدقؾااھٹےنافراسیکرطػےنلچیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1507

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسث َ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َو ِ ٦أَبٔی صُ َزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َِ ٥حو ٔ َص َذا

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطحدحثیلقنرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمفںیکرطػرثکتےسدقؾااھٹرکاجےنفاولںیکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

دجسمفںیکرطػرثکتےسدقؾااھٹرکاجےنفاولںیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1508

راوی  :وبساهَّلل ب ٦بزاز اشىزی و ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ ،بزیس ،ابوبززہ ،حَّضت ابو٠وسي رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وسي َٔا ََٔ ٟا َٟ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦ب ُ َزیِ ٕس َو ِ ٦أَبٔی ب ُ ِز َز َة َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦بَزَّاز ٕ الِ َ ِش َىز ٔ ُّی َوأَبُو ُ َ
س أَ ِج ّزا فٔی اٜعَّ ََلة ٔ أَبِ َى ُسص ُِ ٢إَِٔ ٜي َضا َّ ١ِ ٠شي َِأَبِ َى ُسص َُِ ٢و َّأ ٜذی َی َِ ٥ت ٔمزُ اٜعَّ ََل َة
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧أَ ِومَ َ ٢ا٥َّ ٜا ٔ

َکیِِٕ َحًَّي ي َُع َِّ ٝي َضا ََ ٠ي ِاْل ٔ َ٠أ ٣فٔی َج َ١ا َو ٕة
َحًَّي ُي َع َِّ ٝي َضا ََ ٠ي ِاْل ٔ َ٠أ ٣أَ ِومَ ُ ٢أَ ِج ّزا َّٔ ٦ِ ٠أ ٜذی ي َُع َِّ ٝ
يضا ث ُ َّ ٢یَ َُ ٥اَ ٣وفٔی رٔ َوایَ ٔة أَبٔی ُ َ

دبعاہللنبربادارعشیفاوبرکبی،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع رفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایہکولوگںںیمےسامنزاکبسےسڑباارجاسلدیموکاتلمےہوجبسےسزایدہدفرےساسیکرطػلچرک
لات ےہ رھپ وج اؿ ےک دعب ںیم لےن فاال وہ افر فہ لدیم وج اامؾ ےک اسھت امنز ڑپےنھ ےک  ےئ امنز ےک ااظتنر ںیم اھٹیب راتہ وہ افر اس
لدیماکارجاسلدیمےسزایدہےہوجامنزڑپاتھےہرھپوساجاتےہافراوبرکبییکرفاتیںیمےہہکامجتعےکاسھتامنزڑپےنھ
ےک ےئاامؾےکاسھتامنزڑپےنھےکااظتنرںیماھٹیبراتہےہ۔
رافی  :دبعاہللنبربادارعشیفاوبرکبی،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمفںیکرطػرثکتےسدقؾااھٹرکاجےنفاولںیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1509

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،وبثََْٝ ،مي ٧تيِم ،ابووث١ا٤ ٧ہسی ،حَّضت ابی ب٘ ٦ىِ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧ر ُج َِْ ٞل أَ ِو َ٢ُ ٝ
َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِبث َ ْْ َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧اٜت َّ ِي ٔ ِّ
ا ٧اِ ٥َّ ٜضس ِّٔی َو ِ ٦أُب َ ِّی بِ ِٔ َ٘ ٦ىِٕ َٔا َ ٟک َ َ
ِم َو ِ ٦أَبٔی وُ ِث ََ ١

اشَّ َ َْیِ َت ح َّٔ ١ارا َت ِز َ٘بُ ُط فٔی َّ
اَِ ٧ل تُ ِد ٔفئُ ُط َظ ََل ْة َٔا ََِٕٔ ٟي َُ َٜ ٞط أَ ِو ُُِٔ ٝت َُ ٜط َِ ٜو ِ
ِ َوفٔی
اٜم١َِ ٝا ٔ
َر ُج َّل أَبِ َى َس ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ُٔ ٥ِ ٠ط َوک َ َ
ای إلٔ َی ا ِِ ١َ ٜسحٔسٔ َو ُر ُجوعٔی إ ٔذَا َر َج ِى ُت إلٔ َی
اَّ ٜز َِ ٠ؽا ٔ
َسنٔی أَ َّ٥ِ ٠َ ٧زلٔی إلٔ َی َج ِ ِٔ ٥ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس إن ِّٔی أُرٔی ُس أَ ِ ٧یَُ ِٙت َِ لٔی َ١ِ ٠صَ َ
ِ َٔا َ٠َ ٟا َي ُ ُّ
ک ک ُ َّٝطُ
ک ذََ ٔ ٜ
أَصِلٔی َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝس َج ََ ١ي اهَّللُ ََ ٜ

ث
ییحی نب ییحی ،عبیبرد ،امیلسؿ یمیت ،اوبامثعؿ دہنی ،رضحت ایب نب  بع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ا ک لدیم اھت ہک سج وک
ریمےےسزایدہوکیئلدیم اےسںیہناجاتنہکفہدجسمےساینتدفرےہافراسیکوکیئ امنزیھبںیہنوھچیتٹیھتوتںیمےناسےس
اہکہکارگوتا کدگ اھرخدیےلہکسجرپوتوساروہرکادنریھےںیمافررگویمںںیملایرکے!اسےناہکہکریمے ےئ ہوکیئ
وخ ی یک ابت ںیہن ہک ریما رھگ دجسم ےک وکےن ںیم وہ ہکلب ںیم اچاتہ وہں ہک ریما دجسم یک رطػ لچ رک اجان اھکل اجےئ افر فاسپ اجان
بج ںیم اےنپ رھگ یک رطػ فاسپ اجؤں وت  ہ یھب اھکل اجےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل ےن  ہ اسرا وثاب
ریتے ےئعمجرکدایےہ۔
ع ث
رافی  :ییحینبییحی ،بیبرد،امیلسؿیمیت،اوبامثعؿدہنی،رضحتایبنب بعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمفںیکرطػرثکتےسدقؾااھٹرکاجےنفاولںیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1510

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساِلولی٠ ،ىت١ز بََٝ ٦مي ،٧اَحاٗ ب ٦ابزاہي٢

ِم ب ٔ َض َذا
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َح َّسثَ َ٥ا ا ِِ ١ُ ٜى َتٔ١زُ ح و َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦اٜت َّ ِي ٔ ِّ
ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔب ٔ َِ ٥حؤظ ٔ
دمحمنبدبعاالیلع،رمتعمنبامیلسؿ،ااحسؼنباربامیہ،اسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔

رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعمنبامیلسؿ،ااحسؼنباربامیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمفںیکرطػرثکتےسدقؾااھٹرکاجےنفاولںیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1511

راوی ٠ :ح١س ب ٦ابی بْک ٕ٠سامی ،وباز ب ٦وباز ،واظ ،٢ابی وث١ا ،٧حَّضت ابی ب٘ ٦ىِ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧ر ُج ْٞ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ ا َِّ َٕ ١ُ ٜسم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َوبَّا ُز بِ َُ ٦وبَّاز ٕ َح َّسثَ َ٥ا َو ٔ
اَ ٧و ِ ٦أُب َ ِّی بِ ِٔ َ٘ ٦ىِٕ َٔا َ ٟک َ َ
اظ َْ ٢و ِ ٦أَبٔی ُو ِث ََ ١
اَِ ٧ل تُ ِد ٔفئُطُ اٜعَّ ََلةُ ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ َِ ٟت َو َّج ِى َ٥ا
ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِن َعارٔ بَ ِي ُتطُ أَٔ َِصي بَ ِي ٕت فٔی ا ِ١َ ٜسٔی َٔ ٥ة َِک َ َ

ک ِ
ؿ َٔا َ ٟأَ ََ ٣واهَّللٔ َ٠ا أُح ُِّٔ أَ َّ٧
ک ٔ ٦ِ ٠اَّ ٜز َِ ٠ؽا ٔ
ک ٔ ٦ِ ٠صَ َو ِّا ٣الِ َ ِر ٔ
ِ َو َئٕي َ
اشَّ َ َْیِ َت ح َّٔ ١ارا َئٕي َ
َُ ٜط َِ ُُِٕ ٝت َُ ٜط یَا ُِ ََل َُِ ٜ ٧و أََ َّ ٤
بَ ِئًي َُ ٠ف َّ ِْ ٥بٔب َ ِيتٔ َُ ٠ح َّٕ ١س َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ َِ ٟح َُِ ٝ١ت بٔطٔ ح َِّٔ ١ل َحًَّي أَ َت ِي ُت ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ک
ََک َٜطُ أَُ َّ ٤ط َی ِز ُجو فٔی أَثَزٔظ ٔالِ َ ِج َز َِ َٕا َُ َٜ ٟط أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ ََّ َٜ ٧
َِأ َ ِخب َ ِْتُ ُط َٔا َََ ِ ٟس َوا ُظ َِ َٕا َُ َٜ ٟط ِٔ ٠ث َ ٞذََ ٔ ٜ
ک َوذ َ َ
َ٠ا ا ِح َت َس ِب َت
دمحم نب ایب رکب دقمایم ،ابعد نب ابعد ،اعمص ،ایبامثعؿ ،رضحت ایب نب  بع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہک ااصنر اک ا ک لدیم اھت
اساکرھگدمہنی ونمرہےستہبدفراھت افراسیکوکیئ امنزروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتوھچیتٹ یھب ںیہنیھترضحت
ایبرفامےتںیہکںیمہاسیکاسفیلکتاکااسحسوہاوتںیمےناسےساہکہکاےالفںاکشہکوتا کدگاھرخدیاتیلوجےھجترگیم
افرزنیمےکڑیکےوکمڑفںےساچباتوتاسلدیمےناہکاہللیکمسق ںیماسوک دنسںیہنرکاتہکریمارھگدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےکرقبیوہرضحتایبےتہکںیہکےھجماسلدیمیک ہابتانوگار یگںیماہللےکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیملایافر
ںیمےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاسلدیمیکابتےسلاگہایک لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسلدیموکالبایوتاسےنایس
ابت یک رطح لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ذرک ایک افر  ہ ہک ںیم اےنپ دقومں ےک ارج یک ادیم راتھک وہں یبن یلص اہلل ہیلع

فل ہفملسےناسلدیمےسرفامایہکےھجتفیہارج ےلاگسجیکوتےنتینیکےہ۔
رافی  :دمحمنبایبرکبدقمایم،ابعدنبابعد،اعمص،ایبامثعؿ،رضحتایبنب بعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمفںیکرطػرثکتےسدقؾااھٹرکاجےنفاولںیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1512

راوی َ :ىيس ب ٦و١زو اشىثي و ٠ح١س ب ٦ابی و١ز ،اب ٦ويي٥ہَ ،ىيس ب ٦ازہز واَفی ،و٘يي ،حَّضت واظ ٢رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو الِ َ ِش َىثٔ ُّي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و َي ِي ََ ٥ة ح و َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُ ٦أَ ِز َص َز ا َِ ٜوا َٔ ٔف ُّی َٔا َٟ
اظ ٕ ٢ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ
َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦و ٔ
ثش ث
دیعسنبرمعفا عییفدمحمنبایب رمع،انبہنییع،دیعسنبازرہفا یط،فعیک،رضحتاعمصریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھت
ایسرطح ہدحثییھبلقنیکیئگےہ۔
ثش ث
رافی  :دیعسنبرمعفا عییفدمحمنبایبرمع،انبہنییع،دیعسنبازرہفا یط،فعیک،رضحتاعمصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمفںیکرطػرثکتےسدقؾااھٹرکاجےنفاولںیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1513

راوی  :ححاد ب ٦شاُع ،روح ب ٦وبازہ ،زَکیا ب ٦اَحٖ ،ابوزبيْ ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َححَّا ُد بِ َُّ ٦
َکیَّا ُِ بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َجاب ٔ َز بِ َ٦
اُع َح َّسثَ َ٥ا َر ِو ُح بِ ُ ٦وُ َبا َز َة َح َّسثَ َ٥ا َز َ ٔ
اٜص ٔ ٔ
َو ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َ ٟکَاِ َ ٤ت زٔیَا ُرَ٤ا َ٤ائ َٔي ّة َو ِ ٦ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِأ َ َر ِزَ٤ا أَ َِ٤ ٧بٔي َي ب ُ ُيو َت َ٥ا َِ ََٔ ََِّْٕ ٥ب ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِ ََ ٥ضاَ٤ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی

اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ل ٢ِ ُٙبٔکَُ ِّٞخ ِف َوة ٕ َز َر َج ّة

اجحجنباشرع ،رفحنبابعدہ ،زرکاینبااحسؼ،اوبزریب ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکامہرےرھگ دجسم
ےسدفرےھتوتمہےناچاہہکمہاےنپرھگفںوک چیدںیافردجسمےکرقبیرھگےلںیلوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنںیمہ
عنمرفامدایافررفامایہکاہمترے ےئرہدقؾےکاسھتا کدرہجےہ۔
رافی  :اجحجنباشرع،رفحنبابعدہ،زرکاینباقحس،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمفںیکرطػرثکتےسدقؾااھٹرکاجےنفاولںیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1514

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜع١س ب ٦وبساٜوارث ،جزیزی ،ابونَّضہ ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜعَّ َٔ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜوار ٔٔث َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبٔی یُ َح ِّس ُث َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ا ُِ ٜح َزیِز ٔ ُّی َو ِ ٦أَبٔی
ک
َّض َة َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََ ٟخَِ ٝت ا ِٜب ٔ َٕا ًُ َح ِو َ ٟا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِأ َ َرا َز بَُ٥و َََ ١َ ٔ ٝة أَ َِ ٧ی َِ ٥تٕ ٔ ُٝوا إلٔ َی ُ ِْق ٔب ا ِِ ١َ ٜسح ٔ ٔس ِ ََب َ ََ ٝذََ ٔ ٜ
َن ِ َ
و ٧أَ َِ ٧ت َِ ٥تُٕٔٝوا ُ ِْق َب ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َٔاُٜوا َن َى َِ ٢یا َر َُو َ ٟاهَّللٔ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َُ َٜ ٟض ِ ٢إُٔ َّ ٤ط بَ ٍََ ٝىٔي أَ ٢ِ َُّٙ٤تُزٔی ُس َ

ار ُ٘ ِ٢
ک َِ َٕا َ ٟیَا بَىٔي َََ ١َ ٔ ٝة زٔیَ َار ُ٘ ِ ٢تَُ ِٙت ِِ آثَا ُر ُ٘ ِ ٢زٔیَ َار ُ٘ ِ ٢تَُ ِٙت ِِ آثَ ُ
َٔ ِس أَ َر ِزَ٤ا ذََ ٔ ٜ

دمحمنبینثم،دبعادمصلنبدبعاولارث،رجریی،اوبرضنہ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکدجسمےکرگدھچک

جی
ہگنناخیلوہںیئوتینب ہملسےنارادہایکہکدجسمےکرقبی لقتنوہاجںیئوت ہابتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسکتیچنہپلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملساینؿےسرفامایہکےھجماہمتری ہابتیچنہپےہہکمتدجسمےکرقبی لقتنوہاناچےتہوہاوہنںےنرعضایک
یج اہں اے اہلل ےک روسؽ مہ ےن  ہ ارادہ ایک ےہ وت روسؽاہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے ینب ہملس اےنپ رھگفں ںیم روہ
اہمترےدقومںےکاشنانتےھکلاجےتںیاےنپرھگفںںیمروہاہمترےدقومںےکاشنانتےھکلاجےتںی۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعادمصلنبدبعاولارث،رجریی،اوبرضنہ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمفںیکرطػرثکتےسدقؾااھٹرکاجےنفاولںیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1515

راوی  :واظ ٢ب ٦نَّض تيِم٠ ،ىت١ز٘ ،ہ١س ،ابونَّضہ ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اظ ُ ٢بِ ُ ٦اَّ ٔ ِ ٥َّ ٜ
َّض َة َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا َو ٔ
ِم َح َّسثَ َ٥ا ُِ ٠ى َتْ ٔ١ز َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َ٘ ِض َّ ١سا یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أَبٔی َن ِ َ
َّض اٜت ِي ٔ ُّ
ک أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟیَا بَىٔي
أَ َرا َز بَُ٥و َََ ١َ ٔ ٝة أَ ِ ٧یَ َت َح َّوُٜوا إلٔ َی ُ ِْق ٔب ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َٔا ََ ٟوا ِٜب ٔ َٕا ًُ َخاَ ٔ ٜي ْة ِ ََب َ ََ ٝذََ ٔ ٜ

َسَ٤ا أََّ٤ا ُ٘ َّ٥ا َت َح َّو ِ٥َ ٜا
َََ ١َ ٔ ٝة زٔیَ َار ُ٘ ِ ٢تَُ ِٙت ِِ آثَا ُر ُ٘ َِٕ َِ ٢اُٜوا َ٠ا ک َ َ
اَ ٧ي ُ ُّ

کہ
اعمص نب رضن یمیت ،رمتعم ،مس ،اوبرضنہ ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ونب ہملس ےن ارادہ ایک ہک فہ دجسم
ےکرقبیفایلوہگجںںیم لقتنوہاجںیئرافیےناہکہکفاہںھچکاکمؿ اخیلےھت ہابتیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسکتیچنہپوتلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاےینبہملسمتاےنپرھگفںںیمروہاہمترےدقومںےکاشنانتےھکلاجےتںیاوہنںےنرعض
ایکہکابںیمہ لقتنوہےنیکاینتوخ یہنوہیت۔
کہ
رافی  :اعمصنبرضنیمیت،رمتعم ،مس،اوبرضنہ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمیکرطػامنزےک ےئاجےنفاےلےکا کا کدقؾرپانگہٹماجےتںیافردراجتب...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمیکرطػامنزےک ےئاجےنفاےلےکا کا کدقؾرپانگہٹماجےتںیافردراجتدنلبوہےتںی۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1516

راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،زَکیا ب ٦وسی ،وبيساهَّلل ب ٦و١زو ،زیس ب ٦ابی ا٤يسہ ،وسی ب ٦ثابت ،ابوحاز ،٣اشىجی،
حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیَّا ُِ بِ َُ ٦وس ٓ ٕ
ٔی أَ ِخب َ ََْ٤ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ َي ِىىٔي ابِ ََ ٦و ِ١ز ٕو َو َِ ٦زیِسٔ بِ ٔ ٦أَبٔی أُِ َ ٤ي َس َة َو َِ ٦وس ِّٔی
َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا َز َ ٔ

بِ ٔ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦أَبٔی َحازٕٔ ٣الِ َ ِش َحع ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝت َفض ََّز فٔی بَ ِيتٔطٔ ث ُ ََّ ٠َ ٢شي إلٔ َی
بَ ِي ٕت ٔ ٦ِ ٠ب ُ ُيو ٔ
ِخی َت ِز َِ ُي َز َر َج ّة
ت اهَّللٔ َ ٔ ٜي ِٕ ٔض َي َ َٔف َ
َفائ ٔٔؾ اهَّللٔ کَاِ َ ٤ت َخ ِف َو َتا ُظ إ ٔ ِح َساص َُ١ا َت ُح ُّق َخ ٔفي َئ ّة َوالِ ُ ِ َ
يؽ ّة َٔ َ ٦ِ ٠

ث
ش جع
ااحسؼ نب وصنمر ،زرکای نب دعی ،دیبع اہلل نب رمعف ،زدی نب ایب اہسین ،دعی نب اثتب ،اوباحزؾ ،ا ی ی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن رفامای وجلدیم اےنپ رھگ ںیم اہطرت احلص رکے رھپ فہ اہلل ےک
رھگفں ںیم ےس یسک رھگ یک رطػ پ ے اتہک فہ اہلل اعتیل ےک رفاضئ ںیم ےس ا ک رفہضی وک وپرا رکے وت اس ےک دقومں ںیم ےس
ا کےسانگہںیٹمےگافردفرسےدقؾےساساکا کدرہجدنلبوہاگ۔

ث
ش جع
رافی  :ااحسؼ نب وصنمر ،زرکای نب دعی ،دیبعاہلل نب رمعف ،زدی نب ایب اہسین ،دعی نب اثتب ،اوباحزؾ ،ا ی ی ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمیکرطػامنزےک ےئاجےنفاےلےکا کا کدقؾرپانگہٹماجےتںیافردراجتدنلبوہےتںی۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1517

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يثٔ ،تيبہ ،بْک ابَّ٠ ٦ض ،اب ٦ہاز٠ ،ح١س ب ٦ابزاہي ،٢ابی َ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت
ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّض ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ٜضاز ٔ َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث ح َو َٔا َُٔ ٟت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا بَ ِ ْ
ْک َي ِىىٔي ابِ ََ َ ٠ُ ٦
إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟوفٔی َحسٔیثٔ بَ ِْکٕ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي
ُ ٥ِ ٠ٔ ٞط ک ُ َّ ٞیَ ِوَ ٕ ٣خ َِ ١س َ٠زَّا ٕ
ت َص َِ ٞی ِب َقی
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟأَ َرأَیِت َُِِ ٜ ٢و أَ َِّ َ ٤ ٧ض ّزا ب ٔ َب ٔ
اب أَ َح ٔس ُ٘ َِ ٢ي ٍِ َت ٔس ُ

 ٞاٜعَّ ََ ٝوا ٔ
ت ا َِ ٜد ِٔ ١س َی ُِ ١حو اهَّللُ ب ٔضٔ َّ٦ا َِ ٜد َفایَا
َٔ ٦ِ ٠ز َرٔ٤طٔ َش ِي ْئ َٔاُٜوا ِلَ َی ِب َقی َٔ ٦ِ ٠ز َرٔ٤طٔ َش ِي ْئ َٔا َََ ِ ٟذَ ٔ ٜ
ک ََ ٠ث ُ

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،ہبیتق ،رکب انب ک ر ،انب اہد ،دمحم نب اربامیہ ،ایب ہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای افر اوبرکب یک دحثی ںیم ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ
فملسےسانسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاہمتراایخؽےہہکارگمتںیمےسیسکےکدرفازےرپوکیئرہنوہافرفہرفزاہن
اس ںیم ےساپچنرمہبتلسغرکات وہ ایکاس ےکدبؿرپ وکیئ لیملیچک ابیقرےہیگ احصہب ےن رعض ایکہکاسرپےسھچک یھبابیق
ںیہنرےہاگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکیہیاثمؽاپوچنںامنزفںیکےہہکاہللاعتیلاؿامنزفںےکذرہعیےساسےک
انگوہںوکاٹمداتیےہ۔
رافی  :ہبیتق نبدیعس ،ثیل ،ہبیتق ،رکب انب ک ر ،انباہد ،دمحم نب اربامیہ ،ایب ہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمیکرطػامنزےک ےئاجےنفاےلےکا کا کدقؾرپانگہٹماجےتںیافردراجتدنلبوہےتںی۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1518

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ و ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابوَّيا ٧حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧و َِ ٦جابٔز ٕ َوص َُو ابِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َُّ َِي َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ

 ٞاٜعَّ ََ ٝوا ٔ
ُ ٥ِ ٠ٔ ٞط
ت ا َِ ٜد ِٔ ١س َ٘ ََ ١ث ِٔ َ ٤ ٞضز ٕ َجا ٕر ٌ َِ١ز ٕ َول َی بَ ٔ
اب أَ َح ٔس ُ٘ َِ ٢ي ٍِ َت ٔس ُ
َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠َ ٢َ ٝث ُ
ک َّٔ ٦ِ ٠
ک ُ ََّ ٞی ِوَ ٕ ٣خ َِ ١س َ٠زَّا ٕ
اٜس َر ٔ٧
ت َٔا ََٔ ٟا َ ٟا َِ ٜح َس َُ ٦و َ٠ا یُ ِبقٔی ذََ ٔ ٜ
اوبرکبنبایبہبیشفاوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اوبایفسؿ رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاپچنامنزفںیکاثمؽاسرہگیرہنیکرطحےہوجمتںیمےسیسکےکدرفزاےرپہہبریہوہافر
فہرفزاہناسںیمےساپچنرمہبتلسغرکاتوہ،نسحےنہکاگلہکرھپوتاسےکمسجرپوکیئلیملیچکابیقںیہنرےہیگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشفاوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اوبایفسؿرضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
دجسمیکرطػامنزےک ےئاجےنفاےلےکا کا کدقؾرپانگہٹماجےتںیافردراجتدنلبوہےتںی۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1519

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ و زہيْ بِ ٦حب ،یزیس ب ٦ہارو٠ ،٧ح١س بْ٠ ٦طٓ ،زیس ب ٦اَ ،٢ٝوفاء ب ٦يسار ،حَّضت
ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْط ٕ
ٓ َو َِ ٦زیِسٔ بِ ٔ ٦أَ َِ٢ََ ٝ
و ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِّ َ ٠ُ ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ َُ ٦ص ُ
ار َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِ بِ َٔ ٦ي َسا ٕر َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ٌ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝسا إلٔ َی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس أَ ِو َر َاح أَ َو َّس اهَّللُ َٜطُ فٔی ا َِ ٜح َّٔ ٥ة ُ٤ز ُ ِّل
َو َِ ٦و َفا ٔ
ک ُ َّ١َ ٝا ٌ ََسا أَ ِو َر َاح

اوبرکبنبایبہبیشفزریہنب رحب،سیدی نباہرفؿ،دمحمنب رطمػ،زدینب املس،اطعء نباسیر،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنع

ےس رفاتی ےہہک یبن رکمی یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن رفامایہک وجلدیم حبص ےک فتق دجسمیک رطػلات ےہ ای اشؾ ےکفتق وت اہلل
اعتیلاسےک ےئتنجںیمایضتفایتررہ ےتںیہکفہحبصلےئایاشؾلےئ۔
رافی  :ا وبرکب نبایب ہبیشف زریہنب رحب،سیدینب اہرفؿ،دمحم نبرطمػ،زدی نباملس،اطعء نباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حبصیکامنزےکدعباینپہگجرپےھٹیبرےنہافردجسمفںیکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
حبصیکامنزےکدعباینپہگجرپےھٹیبرےنہافردجسمفںیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1520

راوی  :اح١س ب ٦وبساهَّلل ب ٦یو٤س ،زہيْ١َ ،اک بِ ٦حب ،یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوخيث١ہ١َ ،اک بِ ٦حب

اک ح و َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌ َي َو َّ
اُِ ّٜٝن َٜطُ َٔا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو
َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا ُز َصي ِ ْْ َح َّسث َ َ٥ا َ َْٔ ١
ِح ٕب َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َ ٔ ٜحابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة أَ ُ٘ َِ ٥ت تُ َحاُ ٔ ٜس َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟن َى ِ٢
َخ ِي َث ََ ١ة َو ِ١َٔ َ ٦ا ٔک بِ ِٔ َ ٦
اٜص ُِ ١س َِإٔذَا ـَََ ٝى ِت َّ
اَِ ٧ل َي ُٕ ُوَ ٠ُ ٦ِ ٠ٔ ٣ع ََّل ُظ َّأ ٜذی ي َُعل ِّی ِ ٔيطٔ اٜع ِبحَ أَ ِو ا َِ ٍَ ٜسا َة َحًَّي َت ِفَ ُٝي َّ
اٜص ُِ ١س َٔ َاَ ٣وکَاُ ٤وا
َ٘ثٔي ّْا ک َ َ
ُّ
وَ ٧ویَت ََب َّس ُ٢
و ٧فٔی أَ ِ٠ز ٔا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝيةٔ ِ ََي ِؽ َحَ ُٙ
وََ ِ ٧يأ ِ ُخ ُذ َ
یَ َت َح َّسث ُ َ
ادمحنبدبعاہللنبویسن،زریہ،امسکنبرحب،ییحینبییحی،اوبہمثیخ،امسکنبرحبرفامےتںیہکںیمےنرضحتاجربنب ہرة
ےسرعض ایکہکایکلپ ریضاہللہنع روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےکاپسےھٹیبےھتاوہنں ےنرفامایہکاہںتہبزایدہلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملساینپہگجےسڑھکےںیہنوہےتےھتسجہگجحبصیکامنزڑپےتھےھتبجکتہکوسرجہنلکنلاترھپبج
وسرج لکنلات وت لپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ڑھکے وہ اجےت افرولگ ابںیت رکےت رےتہ ےھت افر زامہن اجتیلہ اک ذترکہ رکےت افر
ےتسنہافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیھبرکسماےت۔

رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویسن،زریہ،امسکنبرحب،ییحینبییحی،اوبہمثیخ،امسکنبرحب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
حبصیکامنزےکدعباینپہگجرپےھٹیبرےنہافردجسمفںیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1521

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘ييَّ ،يا ،٧ابوبْک٠ ،ح١س ب ٦بَّش ،زَکیا١َ ،اک ،حَّضت جابز ب١َ ٦زہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

َکیَّا َِ ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ٦
أَ ٧ا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َو َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
َّش َو َِ ٦ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِِ َُّ ٦ي َ
ا ٧إٔذَا َظلَّی ا ِِ َّ ٜح َز َجََ ٝس فٔی َُ ٠ع ََّل ُظ َحًَّي َت ِف َُ ٝي َّ
اٜص ُِ ١س
َ َٔ١ا ٕک َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
َح َس ّ٥ا
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ایفسؿ ،اوبرکب ،دمحم نب رشب ،زرکای ،امسک ،رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںی ہک یبن یلص
اہللہیلعفل ہفملسبجرجفیکامنزڑپےتھےھتوتاینپہگجرپےھٹیبرےتہاہیںکتہکوسرجوخبایھچرطحولطعوہاجات۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،اوبرکب،دمحمنبرشب،زرکای،امسک،رضحتاجربنب ہرہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
حبصیکامنزےکدعباینپہگجرپےھٹیبرےنہافردجسمفںیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1522

راوی ٔ :تيبہ ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواحوػ ،اب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،حَّضت َ١اک رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ػ َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة َوأَبُو بَ ِ ٔ

َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ١َٔ َ ٦ا ٕک ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوَ ٢َِ ٜي ُٕوِلَ َح َس ّ٥ا

ہبیتق،اوبرکبنبایبہبیش،اوباوحص،انبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتامسکریضاہللاعتٰیل ہنعےساسدنسےکاسھت
 ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ہبیتق،اوبرکبنبایبہبیش،اوباوحص،انبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتامسکریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
حبصیکامنزےکدعباینپہگجرپےھٹیبرےنہافردجسمفںیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1523

٠وسي انعاری ،ا٤س ب ٦وياؿ ،اب ٦ابی ذباب ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
راوی  :ہارو ٧ب٠ ٦ىزوٓ ،اَحاٗ بٰ ٦

ارو ُ ٧بِ ُِ ٠َ ٦ىزُ ٕ
اب فٔی رٔ َوا َیةٔ
وسي الِ َ ِن َعار ُّٔی َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا أَُ َ ٤س بِ ُ ٦و َٔياؿٕ َح َّسثَىٔي ابِ ُ ٦أَبٔی ذُبَ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا صَ ُ
وٓ َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ َُ ٠ُ ٦

اِ ٠َ ٧ول َی أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
َص ُ
وَ ٧وفٔی َحسٔیثٔ الِ َ ِن َعار ِّٔی َح َّسثَىٔي ا َِ ٜحارٔ ُث َو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ِٔ ٠ٔ ٦ض َز َ
ار َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأَ َح ُِّ ا ِٜب ٔ ََلز ٔإلٔ َی اهَّللٔ ََ ٠سا ٔج ُس َصا َوأَ ِب ٍَ ُؾ ا ِٜب ٔ ََلز ٔإلٔ َی اهَّللٔ أَ َِ َوأ َُضا

اہرفؿ نبرعم فػ،ااحسؼنب ومٰیسااصنری،اسن نبتداض،انبایبذابب،رضحت اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاہللاعتیلےکزند کبسےسزایدہان دنسدیہںیہگجابزارںی۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،ااحسؼنبومٰیسااصنری،اسننبتداض،انبایبذابب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

اسابتےکایبؿںیمہکاامتمرکےناکزایدہقحتسموکؿےہ؟...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاامتمرکےناکزایدہقحتسموکؿےہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1524

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوووا٤ۂ ،تازہ ،ابی نَّضہ ،حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّض َة َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦أَبٔی َن ِ َ
َّ
َ
َ
َ
َ َ
ْق ُُص ُِ٢
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝإٔذَا کَاُ ٤وا ث ََلث ّة ََِِ ٝي ُؤ َُّ ٠ض ِ ٢أ َح ُسص َُِ ٢وأ َح ُّٕ ُض ِ ٢ب ٔ ِاْل ٔ َ٠ا َ٠ةٔ أ ِ َ

ہبیتق نب دیعس ،ا وبوعاہن ،اتقدہ ،ایب رضنہ ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ
فملس ےن رفامای ہک بج نیت لدیم وہں وت اؿ ںیم ےس ا ک اامؾ  ےن افر اؿ ںیم ےس اامتم اک قحتسم فہ ےہ وج اؿ ںیم ےس زایدہ
(رقلؿدیجم)ڑپاھوہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،اتقدہ،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاامتمرکےناکزایدہقحتسموکؿےہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1525

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار ،یحٌي بَ ٦ىيس ،شىبہ ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوخاٜس اح١زَ ،ىيس ب ٦ابی ُعوبہ ،ابوٌسا٧

٠س١عی٠ ،ىاذ ب٨ ٦صا ،٣ابو ٨صأ ،٣تازہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة ح و َح َّسث َ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َخإ ٔ ٜس الِ َ ِح َ١زُ
ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىا ْذ َوص َُو ابِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَىٔي أَبٔی ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ َٔ ٦تا َز َة
ُعوبَ َة ح و َح َّسثَىٔي أَبُو ٌ ََّس َ
َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی َ ُ
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٝطُ
مش
مع
دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ہبعش،اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمح،دیعسنبایبرعفہب،اوباسغؿ ی،اعمذنبماشؾ،اوبماشؾ،اتقدہ،
اسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
مش
رافی  :دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ،ہبعش ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباخدل ارمح ،دیعس نب ایب رعفہب ،اوباسغؿ معی ،اعمذ نب ماشؾ ،اوب
ماشؾ،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاامتمرکےناکزایدہقحتسموکؿےہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1526

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىيَ ،ا ٢ٜب٤ ٦وح ،حس ٦ب ٦ويسي ،اب٠ ٦بارک ،جزیزی ،حَّضت ابوَىيس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ََا ٢ُ ٔ ٜبِ ُُ ٤ ٦و ٕح ح و َح َّسثَ َ٥ا َح َس ُ ٦بِ ُ ٦و َٔيسي َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ا ُِ ٜح َزیِز ٔ ِّی
َّض َة َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
َو ِ ٦أَبٔی َن ِ َ
دمحم نب ینثم ،اسمل نب ونح ،نسح نب یسیع ،انب ابمرک ،رجریی ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےسایسرطحلقنرفامیئےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اسملنبونح،نسحنبیسیع،انبابمرک،رجریی،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاامتمرکےناکزایدہقحتسموکؿےہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1527

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ و ابوَىيساشخ ،ابوخاٜس اح١ز ،او١ض ،اَ١ىي ٞب ٦رجاء ،اوس ب ٦ؼ١ىخ ،ابو ٠سىوز انعاری

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ََىٔي ٕس الِ َ َش ُّخ ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦أَبٔی َخإ ٔ ٜس َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َخإ ٔ ٜس الِ َ ِح َ١زُ َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

س بِ َٔ ٦ؼ َِ ١ى ٕخ َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠س ُىوز ٕ الِ َ ِن َعار ِّٔی َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٦ر َجا ِٕ َو ِ ٦أَ ِو ٔ
اب اهَّللٔ َِإ ٔ ِ ٧کَاُ ٤وا فٔی ا ُِٔ ٜقائَةٔ َو ّ َ
َ
اٜس َّٔ ٥ة ََ َو ّ
اِ َِأَٔ َِس ُُ ٠ض ِ ٢صٔ ِح َز ّة
ْق ُُص ُِ ٢ل ٔ َٔ ٙت ٔ
اٜس َّٔ ٥ة َِإ ٔ ِ ٧کَاُ ٤وا فٔی ُّ
اِ َِأ ِوُ ١َُ ٝض ِ ٢ب ٔ ُّ
َ ََ
یَ ُؤ ُّ ٣ا ِِ َٕ ٜو َ ٣أ ِ َ
َِإ ٔ ِ ٧کَاُ ٤وا فٔی ا ِٜض ٔ ِح َزة ٔ ََ َو ّ
ْک َ٠تٔطٔ إ ٔ َِّل
 ٞاَّ ٜز ُج َ ٞفٔی ََُِ ٝفأ٤طٔ َو َِل َي ِٕ ُى ِس فٔی بَ ِيتٔطٔ َول َی َت ِ ٔ
اِ َِأَٔ َِس ُُ ٠ض ِ١ِّ َٝٔ ٢ا َوِلَ َی ُؤ َّ َّ٦٠اَّ ٜز ُج ُ
ا١ِّ َٝٔ ٧ا َٔ ًّ٥ا
بٔإٔذِٔ٤طٔ َٔا َ ٟالِ َ َش ُّخ فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َ٠ک َ َ
ضمع
اوبرکب نب ایب ہبیش ف اوبدیعساجش ،اوباخدل ارمح ،اشمع ،اامسلیع نب راجء ،افس نب یچ ،اوب وعسمد ااصنری رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل
یلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےن رفامایہکولوگں اکاامؾفہلدیم  ےنوجاہللیکاتک بوک بس ےسزایدہاجےننفاالوہ افرارگ رقلؿ دیجم ےک
اجےنن ںیم بس ربارب وہں وت رھپ فہ لدیم اامؾ  ےن وج روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس یک تنس اک بس ےس زایدہ اجےنن فاال وہ وت ارگ
تنس ےک اجےنن ںیم یھب بس ربارب وہں وت فہ لدیم سج ےن رجہت ےلہپ یک وہ وت ارگ رجہت ںیم یھب بس ربارب وہں وت فہ لدیم اامؾ
 ےنسجےناالسؾےلہپوبقؽایکوہافروکیئلدیمیسکلدیمیکتنطلسںیماجرکاامؾہن ےنافرہناسےکرھگںیماسیکدنسمرپےھٹیب
وساےئاسیکااجزتےک۔
ضمع
ی
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشفاوبدیعساجش،اوباخدلارمح،اشمع،الیعمسنبراجء،افسنب چ،اوبوعسمدااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

اسابتےکایبؿںیمہکاامتمرکےناکزایدہقحتسموکؿےہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1528

راوی  :ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،اَحٖ ،جزیز ،ابو٠ىاویہ ،اشخ ،ابِ ٦ؽي ،ٞاب ٦ابی و١زَّ ،يا ،٧حَّضت او١ض رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة ح و َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخبَََْ٤ا َجز ٔ ْیز َوأَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة ح و َح َّسثَ َ٥ا الِ َ َش ُّخ َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ُِ ٦ؽ ِي ٕ ٞح
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ

و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط

اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،ااحسؼ  ،رجری ،اوباعمف ہ ،اجش ،انب لیضف ،انب ایب رمع ،ایفسؿ ،رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس
ےکاسھتایسرطحدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبی،اوباعمف ہ،اقحس،رجری،اوباعمف ہ،اجش،انبلیضف،انبایبرمع،ایفسؿ،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاامتمرکےناکزایدہقحتسموکؿےہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1529

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،اَ١ىي ٞب ٦رجاء ،اوس ب ٦ؼ١ىخ ،حَّضت ابو٠سىوز

ِ
َف َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٦ر َجا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ

َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَ ِو َس بِ ََ ٦ؼ َِ ١ى ٕخ َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا َِ ٠س ُىوز ٕ َي ُٕوِلُ َٔا َ٥َ َٜ ٟا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ُؤ ُّ ٣ا ِِ َٕ ٜو َ٣
َ
َ
اِ ََِِ ٝي ُؤ َُّ ٠ض ِ ٢أَٔ َِس ُُ ٠ض ِ ٢صٔ ِح َز ّة َِإ ٔ ِ ٧کَاُ ٤وا فٔی ا ِٜض ٔ ِح َزة ٔ ََ َو ّ
ْقائ َ ُت ُض َِ ََ ٢و ّ
اِ
ْق ُُص ُِ ٢ل ٔ َٔ ٙت ٔ
ْقائ َ ّة َِإ ٔ ِ ٧کَاِ َ ٤ت ٔ َ
اب اهَّللٔ َوأٔ َِس ُُ ٠ض َِ ٔ ٢
أَِ
َک أَ ِو
ََِِ ٝي ُؤ َُّ ٠ض ِ ٢أَ ِ٘بَُْص ُِ٥ًّ َٔ ٢ا َو َِل َت ُؤ َّ َّ٦٠اَّ ٜز ُج َ ٞفٔی أَصِٔٝطٔ َو َِل فٔی ََُِ ٝفأ٤طٔ َو َِل َت ِحِ ٔ ٝس َول َی َت ِ ٔ
ْک َ٠تٔطٔ فٔی بَ ِيتٔطٔ إ ٔ َِّل أَ َِ ٧یأِذ َََ ٜ ٧

بٔإٔذِٔ٤طٔ
ضمع
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اامسلیعنبراجء،افسنب یچ،رضحتاوبوعسمدرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنںیمہرفامایہکولوگںوکاامؾفہلدیم ےنوجاہللیکاتکباکبسےسزایدہاجےننفاالوہافربسےسااھچڑپاتھوہوتارگ
اؿ اک ڑپانھ ربارب وہ وت فہ لدیم اامؾ  ےن سج ےن اؿ ںیم ےس ےلہپ رجہت یک وہ افر ارگ رجہت ںیم یھب بس ربارب وہں وت فہ لدیم
اامتمرکے وج اؿ ںیم بس ےس ڑبا وہ افر وکیئ لدیم یسک لدیم ےک رھگ ںیم اامؾ ہن  ےن افر ہن یہاس یک وکحتم ںیم افر ہن یہ اس
ےکرھگںیماسیکزعتیکہگجرپےھٹیبوساےئاسےکہکفہااجزتددیے۔
ضمع
ی
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،الیعمسنبراجء،افسنب چ،رضحتاوبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاامتمرکےناکزایدہقحتسموکؿےہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1530

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اَ١ىي ٞب ٦ابزاہي ،٢ایوب ابی َٔلبہ٠ ،اٜک ب ٦حویزث

وب َو ِ ٦أَب ٔی ٔ ٔ ََلبَ َة َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦ا ُِ ٜح َویِز ٔ ٔث َٔا َ ٟأَ َت ِي َ٥ا
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا أَ ُّی ُ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َّٔش َ
وَِ ٧أ َ َٔ ِ٥َ ١ا و ٔ َِ ٥س ُظ و ِ ٔ
یَِ ٜ ٦ي َّ ٝة َوک َ َ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوِ َ ٤ح َُ ٦شب َ َب ْة َُ ٠ت َٕارٔب ُ َ
َو ََ ََّ ٢َ ٝرح َّٔمي َرٔٔي ّٕا َِمَ  َّ٦أََّ٤ا َٔ ِس ا ِش َت ِٕ َ٥ا أَ ِص َ٥َ ٝا ِ ََسأ َ َ٥َ ٜا َو َِ ٦ِ ٠َ ٦ت َز ِ٘ َ٥ا ٔ ٦ِ ٠أَ ِص٥َ ٔ ٝا َِأ َ ِخب َ َِْ٤ا ُظ َِ َٕا َِ ٟار ٔج ُىوا إلٔ َی أَ ِصٔٝي٢ِ ُٙ
َ
َّض ِت اٜعَّ ََلةُ َِ ُِ ٝي َؤ ِّذ َِ ٧ل ٢ِ ُٙأَ َح ُس ُ٘ ِ ٢ث ُ ََّ ٔ ٜ ٢ي ُؤ َّ ٢ِ ُٙ٠أَ ِ٘بَُْ ُ٘ ِ٢
َِأٔ ٔ ُ
ي١وا ِ ٔيض ٔ َِ ٢و َو ِّ١ُ ٝوص َُِ ٢و ُ٠زُوص َُِِ ٢إٔذَا َح َ َ
زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،اویبایبالقہب،امکلنبوحریثرفامےتںیہکمہبسوجاؿافرمہرمعروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہ فملس یک دختم ںیم لےئ افر مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس سیب راںیت رہھٹے افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملساہنتیرہمابؿافررنؾدؽےھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاسزیچاکایخؽوہایگہکںیمہاےنپفیماجےناکاایتشؼوہایگےہ

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن مہ ےس وپاھچ ہک مت اےنپ رھگفں ںیم ےس سک وک وھچڑ رک لےئ وہ؟ وت مہ ےن لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ
ف ملس وک اس ےس اب رب رکدای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت اےنپ رھگفں یک رطػ فاسپ اجؤ افر اؿ ںیم رہھٹف افر اؿ وک
دنییکابںیتاھکسؤافربجامنزاکفتقلاجےئوتمتںیمےسوکیئاذاؿدےرھپمتںیمےسوجبسےسڑباوہفہاہمترااامؾ ےن۔
رافی  :زریہنبرحب،الیعمسنباربامیہ،اویبایبالقہب،امکلنبوحریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاامتمرکےناکزایدہقحتسموکؿےہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1531

راوی  :ابوربيي زہزانی ،خ ْٝب ٦ہصا ،٣ح١از ،ایوب

وب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔو َح َّسثَ َ٥اظ ابِ ُ ٦أَب ٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َو َخُ ٝ
َْ بِ ُ ٦صٔصَ اَ َٔ ٕ ٣اِل َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َو ِ ٦أَ ُّی َ

ک بِ ُ ٦ا ُِ ٜح َویِز ٔ ٔ
س
وب َٔا ََٔ ٟا َ ٟلٔی أَبُو ٔ ٔ ََلبَ َة َح َّسثَ َ٥ا َ٠اُ ٔ ٜ
ث أَبُو ََََُ ِ ٝمي ََٔ ٧ا َ ٟأَ َت ِي ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ فٔی َ٤ا ٕ
َو ِب ُس ا َِ ٜوصَّ ٔ
اب َو ِ ٦أَ ُّی َ
وَ ٧وا ِٔ َتعَّ ا َجٔ١ي ّىا ا َِ ٜحس َ
ٔیث ب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٦وُ ََّ ٝي َة
َوِ َ ٤ح َُ ٦شب َ َب ْة َُ ٠ت َٕارٔب ُ َ
اوبرعیب زرہاین ،فلخ نب اشہؾ ،امحد ،اویب ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔ انب ایب رمع ،دبعاولاہب یفقث ،اوبالقہب،
امکل نب وحریث ےن وحریث ایب امیلسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ھچک ولوگں ےک اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےکاپسلایافرمہوجاؿمہرمعےھتابیقدحثیایسرطحےہےسیجسگری۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،فلخنباشہؾ،امحد،اویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

اسابتےکایبؿںیمہکاامتمرکےناکزایدہقحتسموکؿےہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1532

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبساٜوہاب ،خاٜس حذاء ،ابؤَلبہ٠ ،اٜک ب ٦حویزث

اب َّ
ِ َو ِ ٦أَبٔی ٔ ٔ ََلبَ َة َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ٦
اٜث َٕف ُّٔی َو َِ ٦خإ ٔ ٜس ا َِ ٜح َّذا ٔ
َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ا َِ ٜح ِ٥مَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس ا َِ ٜوصَّ ٔ
َّ
َّ
َّض ِت
ا ُِ ٜح َویِز ٔ ٔث َٔا َ ٟأَ َت ِي ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأََ٤ا َو َظاح ِْٔ لٔی َِ َ١َّ ٝا أَ َر ِزَ٤ا ِاْل ٔ َِّٔا َ ٦ِ ٠ٔ ٟو ٔ ِٔ ٥سظ ٔ َٔا َ٥َ َٜ ٟا إٔذَا َح َ َ
اٜعَّ ََلةُ َِأ َ ِّذَ٤ا ث ُ َّ ٢أَٔ ٔ ََمي َو َِ ٜي ُؤ َّ١َ ُٙ٠ا أَ ِ٘بَُْ ُ٘ َ١ا
ااحسؼنباربامیہ،دبعاولاہب،اخدلذحاء،اوبالقہب،امکلنبوحریثرفامےتںیہکںیمافرریماا کاسیھتروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسیکدختمںیملےئرھپبجمہےنلپیلصاہلل ہیلعفل ہفملسےکاپسےسفاسپاجےناکارادہایکوتلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنںیمہرفامایہکبجامنزاکفتقلےئوتمتاذاؿدانیافرااقتمانہکافرمتںیمےسوجڑباوہاےساانپاامؾانبانیل۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعاولاہب،اخدلذحاء،اوبالقہب،امکلنبوحریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاامتمرکےناکزایدہقحتسموکؿےہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1533

راوی  :ابوَىيساشخ ،حّغ بٌ ٦ياث ،خاٜس حذاء

َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو ََىٔي ٕس الِ َ َش ُّخ َح َّسثَ َ٥ا َحّ ِْغ َي ِىىٔي ابِ ََ ٌٔ ٦ي ٕ
اث َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس ا َِ ٜح َّذا ُِ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َزا َز َٔا َ ٟا َِ ٜح َّذا ُِ
ُقائَةٔ
َوکَاَ٤ا َُ ٠ت َٕارٔبَي ِ ٔن فٔی ا َِ ٔ ٜ

اوبدیعساجش،صفحنبایغث،اخدلذحاءاسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبدیعساجش،صفحنبایغث،اخدلذحاء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امتؾامنزفںںیمونقتڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیمبجناملسونںرپوکیئلتفلےئاف...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی
رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1534

راوی  :ابوـاہزِ ،حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ب ٦یزیس ،اب ٦شہابَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ٦١ب٦
ووٓ ،ابوہزیزہ

اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ََىٔي ُس
یس َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س بِ َُ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَىٔي أَبُو اَّ ٜفاصٔز ٔ َو َ ِ
بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َوأَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦و ِو ٕ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ٓ أَُ َّ ٤ض َ١ا َََ ٔ١ىا أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ ک َ َ

ک ا َِ ٜح ُِ ١س ث ُ ََّ ٢ي ُٕو َُ ٟوص َُو
ُقائ َ ٔة َویُ َٙبُِّْ َویَزِ َِ ُي َرأِ ََطُ َََ ٔ١ي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َربَّ َ٥ا َو ََ ٜ
َي ُٕو ُ ٟح ٔي َن َي ِ ُ
َفُ ُ َٔ ٦ِ ٠ظ ََلة ٔا ِِ َّ ٜحز ٔ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٔ ٜ
يى َة َوا ِِ ١ُ ٜس َت ِؽ َىّٔي َن ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ ٥٠ي َن َّ
َٔائ َّْٔ ٢
يس بِ َ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس َو َََ ١ََ ٝة بِ َ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و َوي َ
اُ ٜٝض َّ٢
اُ ٜٝض َّ ٢أَٔ ِ ٤خ ا َِ ٜوَ ٔ ٜ
َّاط بِ َ ٦أَبٔی َرب ٔ َ
ْ َّ
ِ
اَ ٧ووُ َع َّي َة َو َع ِت اهَّللَ َو َر َُو َٜطُ
اش ُس ِز َوـِأ َ َت َ
اَ ٧ورٔ ِو َّل َوذ َِ٘ َو َ
اُ ٜٝض َّ ٢ا َِ ٜى ِِ ٔ ٜ ٦ح َي َ
َّض َوا ِج َىَِ ٝضا َوَِ ٝيض ٔ ِٔ َ٘ ٢سىٔي یُو َُ َ
ک َول َی َُ َ ٠
و٧
ک َ١َّ ٜا أُِ٤ز ٔ ََِ ٜ ٟي َس َ ٜ
ث ُ َّ ٢بَ َ٥َ ٍَ ٝا أَُ َّ ٤ط َت َز َک ذََ ٔ ٜ
ُوب َوَِ ٝيض ٔ ِ ٢أَ ِو ي َُى ِّذبَ ُض َِِ ٢إُٔ َّ ٤ض ِ ٢لَ اَ ١ُ ٔ ٜ
َک ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِ٠ز ٔ َش ِي ْئ أَ ِو َیت َ
اوباطرہ ،رحہلم نبییحی ،انب فبہ ،ویسن نب سیدی ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،اوبہملس نب دبعارلنمح نب وعػ ،اوبرہریہ رفامےت
ںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسسجفتقرجفیکامنزںیمرقاتےسافرغوہےتافرریبکتےتہکافرروکعےساانپرسااھٹےت
َ ی َ لْ
وت( َسم ِ َعا ُلِم
َلا جَمْ ُڈ)ےتہکرھپ ڑھکےڑھکے ہداعرفامےتاےاہللفدیلنبفدیلافرہملسنباشہؾافرتداشانبایب
َح ُـ َر ّ َب َف َ
ّللَّ َ ْن َ ِ َ

رہعیب افر زمکفر ومونمں وک اکرففں ےس اجنت اطع رفام ،اے اہلل ہلیبق ک ر رپ اینپ یتخس انزؽ رفام افر اؿ رپ یھب رضحت ویفس ہیلع
االسلؾ ےک زامہنیک رطح طحق اسیل طلسم رفام اے اہلل ہلیبق ایحلؿ افر لع افر ذوکاؿ افر عصبہ رپ تنعل رفام اوہنں ےن اہلل افر اس ےک
روسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسیکانرفامینیکےہرھپںیمہ ہابتیچنہپہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن ہداعوھچڑدیبج ہلتی
َث ے
تی َُھ َّت
عَل َ ْی
ھ
ھ
ل
ُ
م ٌْ
انزؽوہیئ( َ ْ َ
يِ ْم َف ِٔ ْم َظ ِمُو َوؿ)اےوربمغیاالسؾاساعمہلمںیملپیلصاہللہیلعفل ہ
َلنِمْ َْال ْ ِد
وب ِ ْم َأ ْف ُ َ ّ
َل َ َ
ش َأ ْف َ ُپ َ
فملساکوکیئاایتخرںیہنےہ(اےاہلل)اؿوکوتہبیکوت قیاطعرفامایایاؿوکذعابدےویکہکنفہاظملںی۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسننبسیدی،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبہملسنبدبعارلنمحنبوعػ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی
رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1535

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ و و١زو ٤أس ،اب ٦ويي٥ہ ،زہزیَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،ابوہزیزہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
َک َ٠ا َب ِى َس ُظ
َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي إلٔ َی َٔ ِؤٜطٔ َوا ِج َىَِ ٝضا َوَِ ٝيض ٔ ِٔ َ٘ ٢سىٔي یُو َُ َ
ْ َو ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ
اوبرکبنبایبہبیشفرمعفاندق،انبہنییع،زرہی،دیعس نببیسم،اوبرہریہ ےنیبنیلص اہللہیلعفل ہفملس ےسایس رطحلقنایک ےہ
نکیلاسرفاتیںیمینسکویفسکتےہاسےکدعبافرھچکذرکںیہنایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشفرمعفاندق،انبہنییع،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپ ےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی
رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1536

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ہزا ،٧وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝاوزاعی ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابوَ١ٝہ ،ابوہزیزہ

ا ٧اٜزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َزاعٔ ُّی َو ِ ٦یَ ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة أَ َّ ٧أَبَا
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِ ٠ٔ ٦ض َز َ
ص َُزیِ َز َة َح َّسث َ ُض ِ ٢أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٥َ َٔ ٢َ ٝت َب ِى َس اٜز َِّ٘ َى ٔة فٔی َظ ََلة ٕ َش ِض ّزا إٔذَا َٔا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َي ُٕو ُ ٟفٔی

يى َة َّ
اُ ٜٝض َِّّ َ ٤ ٢خ َََ ١ََ ٝة بِ َ ٦صٔصَ اَّ ٕ ٣
يس بِ َ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس َّ
ُُٔ٥وتٔطٔ َّ
اُ ٜٝض َِّّ َ ٤ ٢خ َوي َ
اُ ٜٝض َِّّ َ ٤ ٢خ ا ِِ ١ُ ٜس َت ِؽ َىّٔي َن
اُ ٜٝض َّ ٢أَٔ ِ ٤خ ا َِ ٜوَ ٔ ٜ
َّاط بِ َ ٦أَبٔی َرب ٔ َ
ک َول َی ََُّ ٠ض َّ
ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن َّ
اُ ٜٝض َِّ ٢
ْ َٔا َ ٟأَبُو ص َُزیِ َز َة ث ُ ََّ ٢رأَیِ ُت
اش ُس ِز َوـِأ َ َت َ
اُ ٜٝض َّ ٢ا ِج َىَِ ٝضا َوَِ ٝيض ٔ ِٔ٥َٔ ٢ي َن َ٘ ٔسىٔي یُو َُ َ
َ
اٜس َوا َِ َُ ٜض ِ٢
اٜس َوا َِ بَ ِى ُس َِ ُُِٕ ٝت أ ُ َری َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝس َت َز َک ُّ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝت َز َک ُّ
َٔا ََِٕٔ ٟي ََ ٞو َ٠ا تُ َزاص ُِِ َٔ ٢س َٔ ٔس ُ٠وا
دمحمنبرہماؿ،فدیلنبملسم،افزایع،ییحینبایبریثک،اوبہملس،اوبرہریہرفامےتںیہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا کہنیہمکت
َسم ِ َ َ ل
ّلل ِمَ ْن َ َِ
َحـُ) ےتہکوہےئڑھکےوہےت وت ہ داعرفامےت
امنز ںیمروکع ےکدعبونقت ڑپ ی بجلپ یلصاہلل ہیلع فل ہفملس ( عا ُّ
اےاہللفدیلنبفدیلوکاجنتاطعرفامایاےاہللسملہنباشہؾوکاجنتاطعرفاماےاہللتداشنبایبرہعیبوکاجنتاطعرفاماےاہلل
زمکفرناملسونںوکاجنتاطعرفاماےاہللہلیبقک ررپاینپیتخسانزؽرفاماےاہللاؿرپرضحتویفسہیلعاالسلؾےکزامہنےکطحقیک
رطح اک طحق انزؽ رفام رضح ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک رھپ ںیم ےنداھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےن
اسےکدعب ہداعرکینوھچڑدیوتںیمےناہکہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکدھکیراہوہںہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےناؿےک ےئ ہداعوھچڑدیوتےھجماہکایگہکایکمتدےتھکیںیہنہکپ ےک ےئاجنتیکداعیکاجیتیھتفہوتلےئگںی۔
رافی  :دمحمنبرہماؿ،فدیلنبملسم،افزایع،ییحینبایبریثک،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبصیک امنز ںیم لرخی
رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1537

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،حسين ب٠ ٦ح١س ،شيبا ،٧یحٌي ،ابوَ١ٝہ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا ُح َسي ِ ُن بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َح َّسث َ َ٥ا َش ِي َبا َُ ٧و َِ ٦ی ِحٌَي َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة أَ ِخب َ َْ ُظ أَ ََّ ٧ر َُو َٟ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبَ ِي َ١َ ٥ا ص َُو ي َُعل ِّی ا ِٔ ٜىصَ ا َِ إٔذِ َٔا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ ث ُ ََّٔ ٢ا َِ َٔ ٟب َ ٞأَ َِ ٧ي ِس ُح َس َّ
اُ ٜٝض َِّّ َ ٤ ٢خ َوي َ
َّاط

َک َ٠ا َب ِى َس ُظ
ََک بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ الِ َ ِو َزاعٔ ِّی إلٔ َی َٔ ِؤٜطٔ َ٘ ٔسىٔي یُو َُ َ
بِ َ ٦أَبٔی َرب ٔ َ
ْ َو ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ
يى َة ث ُ َّ ٢ذ َ َ

زریہ نب رحب ،نیسح نب دمحم ،ابیشؿ ،ییحی ،اوبہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
َسم ِ َ ل
ّللَّ ِمَ ْن َ َِ
َحـُ) اہک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دجسہ
اشعء یک امنز ڑپاھ رےہ ےھت بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ( ع ا ُ
َک
وس) کت افر اس ےک دعب
رکےن ےس ےلہپ  ہ داع یک اے اہلل تداش نب ایب رہعیب وک اجنت اطع رفام رھپ اس رطح ذرک رفامیئ ( سِ ِیی ُي ُ َ
ذرکںیہنرفامای۔
رافی  :زریہنبرحب،نیسحنبدمحم،ابیشؿ،ییحی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی
رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1538

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ىاذ ،ہصا ،٣یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس
ا ٧أَبُو ص َُزیِ َز َة َي ُِٕ ُ٥ت فٔی
اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أََّ٤طُ َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َواهَّللٔ َل ُ َ ِّْقبَ َّ٦بَٔ ٢ِ ُٙظ ََل َة َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝک َ َ

اٜع ِبحٔ َویَ ِسوُو ِ ١ُِ ٜٝٔؤ ٔٔ٥٠ي َن َویََِ ٝى ُ ٦ا ِلَ َّّ ُٙار
اٜم ِضز ٔ َوا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
ُّ
ِخة ٔ َو َظ ََلة ٔ ُّ
ِ ِاْل ٔ َ

دمحم نب ینثم ،اعمذ ،اشہؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ رفامےت ںی ہک اہلل یک مسق ںیم ںیہمت روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسیکامنزیکرطحامنزڑپاھؤںاگرھپرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنعرہظ افراشعءافر حبص یکامنز ںیم ونقتڑپےتھ
افرومونمںےک ےئداعرکےتافراکرففںرپتنعلےتجیھب۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذ،اشہؾ،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی
رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1539

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اَحاٗ ب ٦وبساهَّلل ب ٦ابی ـٝحہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦إ ٔ َِ َح َٖ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی ـَ َِ ٝح َة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا ََ ٟز َوا
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

ا٧
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی َّأ ٜذ َ
اب بٔئِز ٔ َُ ٠ىوَ َ ٤ة ثَ ََلث ٔي َن َظ َبا ّحا َی ِسوُو َول َی رٔ ِو َٕ ٞوذ َِ٘ َو َ
یَ َٔ ٦تُٝوا أَ ِظ َح َ
َ َ
َّ ی٦
ْقأَِ٤ا ُظ َحً َّي نُ ٔس َذ
َوِ ٔ ٜح َي َ
اَ ٧و ُو َع َّي َة َو َع ِت اهَّللَ َو َر َُو َُ ٜط َٔا َ ٟأْ َ ٤س أِ٤زَ َ ٟاهَّللُ َوزَّ َو َج َّ ٞفٔی أ ٜذ َ ُٔتُٔٝوا بٔبٔئِز ٔ َُ ٠ىوَ َ ٤ة ُ ِْقآّ٤ا َ َ
َ
َ
َفِض َٔي َو َّ٥ا َو َرؼٔي َ٥ا َو ُِ ٥ط
َب ِى ُس أ ِ ٧بَ ٍُِّ ٝوا َٔ ِو َ٥َ ٠ا أ ِِ َٔ ٧س َٕٜٔي َ٥ا َربَّ َ٥ا َ َ
ییحی نب ییحی ،امکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،اسن نب امکل رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ ولوگں رپ
سیت دؿ کت حبص ےک فتق دب داع رفامیئ ہک وہنجں ےن ریب وعمہن فاولں وک دیہش رکدای اھت اخص وطر رپ رلع افر ذوکاؿ افر ایحلؿ افر

عصبہفاولںےکالخػدبداعرفامیئہکا وہنںےناہللافراسےکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکانرفامینیکرضحتاسنریض
اہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکاہللاعتیلےناؿولوگںےکابرےںیموجریبوعمہنںیمدیہشرکدیےئگرقلؿانزؽرفامایمہاس  ےص
وکڑپےتھیھبرےہرھپدعبںیماےسوسنمخرکدای ایگ،امہریرطػےسامہریوقؾوک ہاغیپؾاچنہپدفہکمہےناےنپربےسالماقت
یکفہمہےسرایضوہاافرمہاسےسرایضوہےئ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی
رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1540

راوی  :و١زو ب٤ ٦أس و زہيْ بِ ٦حب ،اَ١ىي ،ٞایوب٠ ،ح١س

َ ٞو ِ ٦أَ ُّیو َب َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َٔا َُِ ُٝٔ ٟت ٔلَٕ َ ٤س َص َِ ٥َ َٔ ٞت َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
اٜز ُ٘و ًٔ َي ٔسي ّْا
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َظ ََلة ٔ ُّ
اٜع ِبحٔ َٔا ََ ٟن َى َِ ٢ب ِى َس ُّ

رمعف نب اندق ف زریہ نب رحب ،اامسلیع ،اویب ،دمحم رفامےتںیہک ںیم ےن رضحت اسن ےس رعض ایکہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنحبصیکامنزںیمداعےئونقتڑپ یےہوتاوہنںےنرفامایہکاہںروکعےکدعب(احالت)یکلاسینکت۔
رافی  :رمعفنباندقفزریہنبرحب،الیعمس،اویب،دمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی
رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1541

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ و ابوَکیِ و اَحاٗ ب ٦ابزاہي ٢و ٠ح١س ب ٦وبساِلولی٠ ،ىت١ز بََٝ ٦ميََٝ ،٧مي ،٧ابی ٠حٝز،
ا٤س ب٠ ٦اٜک

َح َّسثَىٔي وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ ا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َوأَبُو َُکیِِٕ َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ الِ َ ِول َی َو َّ
اُِ ّٜٝن ِٔلبِ َٔ ٠ُ ٦ىاذ ٕ
َ
َح َّسثَ َ٥ا ا ِِ ١ُ ٜى َتٔ١زُ بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ِٔ ٠حَٝز ٕ َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔ ََ ٥ت َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝش ِض ّزا

اَ ٧و َي ُٕو ُ ٟوُ َع َّي ُة َو َع ِت اهَّللَ َو َر َُو َٜطُ
اٜع ِبحٔ َی ِسوُو َول َی رٔ ِو َٕ ٞوذ َِ٘ َو َ
اٜز ُ٘و ًٔ فٔی َظ ََلة ٔ ُّ
َب ِى َس ُّ

م
دیبع اہلل نباعمذف اوبرکبی ف ااحسؼ نب اربامیہف دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم نب امیلسؿ ،امیلسؿ ،ایب جلیرد ،اسن نب امکل رفامےت ںی ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک ہنیہم حبص یک امنز ںیم روکع ےک دعب ونقت ڑپ ی سج ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
رلعافرذوکاؿےکالخػدبداعرفامےتافررفامےتہکعصبہےناہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسیکانرفامینیکےہ۔
م
رافی  :دیبعاہللنباعمذفاوبرکبیفااحسؼنباربامیہفدمحمنبدبعاالیلع،رمتعمنبامیلسؿ،امیلسؿ،ایب جلیرد،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی
رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1542

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢بہز ب ٦اَس ،ح١از ب١َٝ ٦ہ ،ا٤س بَ ٦يْی ،٦حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یَ ٦و ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ َّ٧
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا بَ ِضز ُ بِ ُ ٦أَ ََ ٕس َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة أَ ِخب َ ََْ٤ا أَُ َ ٤س بِ َُٔ ٦يْ ٔ َ
اٜز ُ٘و ًٔ فٔی َظ ََلة ٔا ِِ َّ ٜحز ٔ َی ِسوُو َول َی بَىٔي وُ َع َّي َة
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٥َ َٔ ٢َ ٝت َش ِض ّزا َب ِى َس ُّ

دمحمنباحمت،زہبنبادس،امحدنبہملس،اسننبریسنی،رضحت اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنا ک ہنیہم رجفیکامنزںیمروکعےکدعبونقتڑپ یسجںیمینبعصبہےکالخػدبداعرفامیئ۔
رافی  :دمحمنباحمت،زہبنبادس،امحدنبہملس،اسننبریسنی،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی
رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1543

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ و ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،واظ٢

اظ َٕ ٢و ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت ُط َو ِ ٦ا ُِ٥ُٕ ٜو ٔ
ت َٔ ِب َٞ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو َِ ٦و ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
و ٧أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٥َ َٔ ٢َ ٝت َب ِى َس
اَا یَزِوُ َُ ١
اٜز ُ٘و ًٔ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َِإ ٔ َّّ َ ٤ ٧
اٜز ُ٘و ًٔ َِ َٕا َِ َٔ ٟب َُّ ٞ
اٜز ُ٘و ًٔ أَ ِو َب ِى َس ُّ
ُّ
اَا ٔ ٦ِ ٠أَ ِظ َحابٔطٔ يُ َٕا ُُ َٜ ٟض ِ٢
اٜز ُ٘و ًٔ َِ َٕا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا َٔ ََ ٥ت َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝش ِض ّزا َی ِس ُوو َول َی أَُ٤ا ٕ
س َٔ َتُٝوا أ ُّ َ ٤
ُّ
ُقا ُِ
ا َِّ ُ ٜ
اوبرکب نب ایب ہبیش ف اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اعمص رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ونقت ےک ابرے ںیم
وپاھچ ہک روکع ےس ےلہپ ای روکع ےک دعب وت اوہنں ےن رفامایہک روکع ےس ےلہپ ںیم ےن رعض ایک ہک ھچک ولگ  ہ ایخؽ رکےت ںی ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ فملس ےنروکعےک دعبونقت ڑپ یےہرضحتاسنرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفل ہفملس
ےناؿولوگںےکالخػدبداعرفامیئوہنجںےناحصہبرکاؾںیمےساؿولوگںوکدیہشرکدایاھتہکپ وکرقاءاہکاجاتاھت۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیشفاوبرکبی،اوباعمف ہ،اعمص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی
رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1544

راوی  :اب ٦ابی و١زَّ ،يا ،٧واظ ،٢حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اظ َٕٔ ٢ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَ َن ّسا َي ُٕوِلُ َ٠ا َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َج َس
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٦و ٔ
َسیَّ ٕة َ٠ا َو َج َس َول َى َّ
ُقا َء ِ َََ َٙ١ث َش ِض ّزا َی ِسوُو َول َى َٔ َت َٝت ٔض ٔ ِ ٢و
اٜس ِبىٔي َن َّأ ٜذ َ
َول َى َ ٔ
ی ٦أ ُ ٔظيبُوا یَ ِو َ ٣بٔئِز ٔ َُ ٠ىوَ َ ٤ة کَاُ ٤وا یُ ِس َو ِو َ ٧ا َِّ ُ ٜ
اظ َٕ ٢و ِ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا َحّ ِْغ َوابِ َُ ُِ ٦ؽ ِي ٕ ٞح و َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ز َوا ُ ٧ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦و ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ

ب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ یَزٔی ُس َب ِى ُؽ ُض َِ ٢ول َى َب ِى ٕؾ
انبایبرمع،ایفسؿ،اعمص ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکیسکرکشلےک
ے
ن وعمہن ںیم دیہش رکدای ایگ پ  وک رقاء
 ےئ انت ارپ اشیؿ وہات ںیہن داھکی انتج ہک اؿ رتس احصہب یک فہج ےس رپ اشیؿ وہےئ ہک  ںیہن ی د
ےکانؾےساکپرااجاتاھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا ک ہنیہم اؿدہشاءےکاقولتںےکالخػدبداعرفامےترےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اعمص،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی

رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1545

راوی  :ابوَکیِ ،حّغ ،ابِ ٦ؽي ،ٞاب ٦ابی و١ز٠ ،زوا ،٧واظ ،٢ا٤س اس َ٥س ٘ے َات ٪حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اظ َٕ ٢و ِ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا َحّ ِْغ َوابِ َُ ُِ ٦ؽ ِي ٕ ٞح و َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ز َوا ُ ٧ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦و ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
ب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ یَزٔی ُس َب ِى ُؽ ُض َِ ٢ول َی َب ِى ٕؾ
اوبرکبی ،صفح ،انب لیضف ،انب ایب رمع ،رمفاؿ ،اعمص ،اسن اس دنس ےک اسھت رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےسایسدحثییکرطحرفاتیایک۔
رافی  :اوبرکبی،صفح،انبلیضف،انبایبرمع،رمفاؿ،اعمص،اسناسدنسےکاسھترضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی
رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1546

راوی  :و١زو ٤أس ،اَوز ب ٦وا٠ز ،شىبۂ ،تازہ ،ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا الِ َ َِ َوزُ بِ َُ ٦وا ٔ٠ز ٕأَ ِخب َ ََْ٤ا ُش ِى َب ُة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

اَ ٧ووُ َع َّي َة َو َع ِوا اهَّللَ َو َر َُو َٜطُ
َو ََ ََّ ٥َ َٔ ٢َ ٝت َش ِض ّزا یََِ ٝى ُ ٦رٔ ِو َّل َوذ َِ٘ َو َ

رمعف اندق ،اوسد نب اعرم ،ہبعش ،اتقدہ ،اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک ہنیہم ونقت ڑپےتھ
رےہسجںیم لپیلصاہلل ہیلع فل ہ فملسرلعذوکاؿافرعصبہرپ تنعل ےتجیھبرےہ ہک وہنجںےناہللافر اس ےکروسؽاہلل یلص

اہللہیلعفل ہفملسیکانرفامینیک۔
رافی  :رمعفاندق،اوسدنباعرم،ہبعش،اتقدہ،اسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1547

٠وسي ب ٦ا٤س ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
راوی  :و١زو ٤أس ،اَوز ب ٦وا٠ز ،شىبہٰ ،

وسي بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا الِ َ َِ َوزُ بِ َُ ٦وا ٔ٠ز ٕأَ ِخب َ ََْ٤ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٠ُ ٦

َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َِ ٥حؤظ ٔ

رمعفاندق،اوسدنباعرم،ہبعش،ومٰیسنباسن،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطح
دحثیلقنیکےہ۔
رافی  :رمعفاندق،اوسدنباعرم،ہبعش،ومٰیسنباسن،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امتؾامنزفںںیمونقتڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیمبجناملسونںرپوکیئلتفلےئاف...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی

رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1548

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜزح ،٦١ہصا ،٣ا٤س

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١ح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ِ ا َِ ٜى َز ٔب ث ُ ََّ ٢ت َز َ٘ ُط
َٔ ََ ٥ت َش ِض ّزا َی ِسوُو َول َی أَ ِح َيا ِٕ ٔ ٦ِ ٠أَ ِح َيا ٔ
دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،اشہؾ ،اسن رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک ہنیہم ونقت ڑپ ی سج ںیم رعب
ےکیئکولیبقںےکالخػدبداعرفامےترےہرھپاےسوھچڑدای۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،اشہؾ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی
رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1549

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي و اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،و١زو ب٠ ٦زہ ،حَّضت بزاء ب ٦وازب

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ابِ َ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
اٜع ِبحٔ َوا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب
أَبٔی َِ ٜيل َی َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا ا ِٜب َ َْا ُِ بِ َُ ٦واز ٕٔب أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اَ ٧ي ُِٕ ُ٥ت فٔی ُّ
دمحمنبینثمفانباشبر،دمحم نبرفعج ،ہبعش،رمعفنبرمہ ،رضحترباءنباعزبرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفل ہفملسرجف
افررغمبیکامنزفںںیمونقتڑپاھرکےتےھت۔

رافی  :دمحمنبینثمفانباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہ،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی
رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1550

راوی  :اب١٤ ٦يَّْ ،يا ،٧و١زو ب٠ ٦زہ ،وبساٜزح ٦١ب ٦ابی ٜيلی ،بزاء ب ٦وازب

ِ َٔا ََ ٥َ َٔ ٟت َر َُو ُٟ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٦و ِ١زٔو بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة َو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبٔی َِ ٜيل َی َو ِ ٦ا ِٜب َ َْا ٔ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ا ِِ َّ ٜحز ٔ َوا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب
انبریمن،ایفسؿ،رمعفنبرمہ،دبعارلنمحنبایب ،یل،رباءنباعزبرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسرجفافررغمب
یکامنزفںںیمونقتڑپاھرکےتےھت۔
رافی  :انبریمن،ایفسؿ،رمعفنبرمہ،دبعارلنمحنبایب ،یل،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی
رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1551

راوی  :ابوـاہز ،اح١س ب ٦و١زو بَ ٦سح اَّ١ٜصی ،اب ٦وٜ ،ِ٨يث و١زا ٧ب ٦ابی ا٤س ،ح٥مٝة ب ٦ولی ،حَّضت خّآ ب٦

ای١اء ٌّاری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّص ُّی َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو َِّ ٦
َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ا ٧بِ ٔ ٦أَبٔی إَٔ َ ٤س َو ِ٦
َس ٕح ا ِٔ ِ ٔ١ٜ
اِ ٜٝيثٔ َو ِ ٦و َِٔ ١ز َ
اٜفاصٔز ٔأَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِ١زٔو بِ ِٔ َ ٦
آ بِ ٔ ٦إ ٔ َی١ا ِٕ ا ٍَِّٜٔار ِّٔی َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َظ ََلة ٕ َّ
َح ِ٥مَ ََ ٝة بِ َٔ ٦ول ٔ ٕٓی َو ُِ ٦خ َّ ٔ
اُ ٜٝض َّ ٢ا َِ ٜى ِ ٦بَىٔي
ََف اهَّللُ ََ ٜضا َوأَ َِ َََ ٢ُ ٝاَ ١ََ ٜضا اهَّللُ
اَ ٧ورٔ ِو َّل َوذ َِ٘ َو َ
ِ ٔ ٜح َي َ
اَ ٧ووُ َع َّي َة َو َع ِوا اهَّللَ َو َر َُو َٜطُ ٌَّٔا ُر ٌ َ َ

اوباطرہ ،ادمح نب رمعف نب رسح ارصملی ،انب فبھ ،ثیل رمعاؿ نب ایب اسن ،لیظلہ نب یلع ،رضحت افخػ نب اامی افغری ریض اہلل
اعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنامنزںیمرفامایاےاہللینبایحلؿافررلعافرذوکاؿافرعصبہرپتنعل
رفام ہک اوہنں ےن اہلل افر اس ےک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس یک انرفامینیک ےہ افر ہلیبق افغریک رفغمت رفام افر ہلیبق املسوک
السع یاطعرفام۔
رافی  :اوباطرہ ،ادمح نب رمعف نب رسح ارصملی ،انب فبھ ،ثیل رمعاؿ نب ایب اسن ،لیظلہ نب یلع ،رضحت افخػ نب اامیء افغری
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی
رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1552

راوی  :یحٌي ب ٦ایوب و ٔتيبہ و اب ٦ححز ،اب ٦ایوب ،اَ١ىي٠ ،ٞح١س ب ٦و١زو ،خاٜس ب ٦وبساهَّلل بِ ٦حٝ٠ہ ،حارث ب٦
خّآ

َٔ ٞا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َُ ٠ح َّْ ١س َوص َُو ابِ َُ ٦و ِ١ز ٕو َو َِ ٦خأ ٔ ٜس
وب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة َوابِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
ث بِ ُٔ ٦خّ ٕ
ِح ََ َٝ ٠ة َو ِ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ
ِ َر َ٘ َي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َآ بِ ُ ٦إ ٔ َی١ا ٕ
َآ أَُ َّ ٤ط َٔا ََٔ ٟا َُ ٟخّ ُ
بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ َ ٦

َار ٌ َََف اهَّللُ ََ ٜضا َوأَ َِ َََ ٢ُ ٝاَ ١ََ ٜضا اهَّللُ َو ُو َع َّي ُة َو َع ِت اهَّللَ َو َر َُو َُ ٜط َّ
اَ ٧وا َِ ٜى ِ٦
اُ ٜٝض َّ ٢ا َِ ٜى ِ ٦بَىٔي ِ ٔ ٜح َي َ
ث ُ ََّ ٢ر َِ َي َرأِ ََ ُط َِ َٕا ََ ُ ٌّٔ ٟ
ک
ا ٧ث ُ ََّ ٢و َٔ َي ََا ٔج ّسا َٔا َُ ٟخّ ْ
َفة ٔ ٔ ٦ِ ٠أَ ِج ٔ ٞذََ ٔ ٜ
رٔ ِو َّل َوذ َِ٘ َو َ
َآ َِ ُح ٔىَِ ٝت َِ ٜى َُ ٥ة ا ِل ََ َ ٙ
ییحی نب اویبف ہبیتقف انب رجح ،انب اویب ،اامسلیع ،دمحم نبرمعف ،اخدل نب دبعاہلل نب رحہلم ،احرث نب افخػرفامےت ںی ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنروکعرفامایرھپروکعےساانپرسااھٹایوترفامایہکاہللاعتیلہلیبقافغریکرفغمترفامےئافر ہلیبقاملس
وکالسع یاطعرفامےئافرعصبہےناہللافراےکسروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکانرفامینیکےہاےاہلل ینبایحلؿرپتنعلرفامافر
رلع افر ذوکاؿ رپ تنعل رفام رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسہ ںیم پ ے ےئگ رضحت افخػ ےن رفامای ہک اکرففں رپ ایس فہج ےس
تنعلیکاجیتےہ۔
رافی  :ییحینباویبفہبیتقفانبرجح،انباویب،الیعمس،دمحمنبرمعف،اخدلنبدبعاہللنبرحہلم،احرثنبافخػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی
رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1553

راوی  :یحٌي ب ٦ایوب ،اَ١ىي ،ٞوبساٜزح ٦١بِ ٦حٝ٠ہ ،ح٥مٝہ ب ٦ولی ب ٦إَي ،خّآ ب ٦ای١اء

ِح ََ َٝ ٠ة َو َِ ٦ح ِ٥مَ ََ ٝة بِ َٔ ٦ول ٔ ِّی بِ ٔ ٦الِ َ َِ َٕ ٔي َو ِ٦
وب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َٔ ٞا ََ ٟوأَ ِخب َ َْٔ٤يطٔ َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ َ ٦
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
َّ
ُخّ ٔ
ک
َآ بِ ٔ ٦إ ٔ َی١ا ٕ
َفة ٔ ٔ ٦ِ ٠أَ ِج ٔ ٞذََ ٔ ٜ
ِ بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ إِٔل أَُ َّ ٤ط َ ٢َِ ٜي ُٕ ُِ َِ ٞح ٔىَِ ٝت َِ ٜى َُ ٥ة ا ِل ََ َ ٙ
ییحی نباویب،اامسلیع،دبعارلنمح نبرحہلم،ہلظنحنب یلعنباعقس،افخػ نباامی ،اسدنس ےکاسھترضحت افخػنباامی ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم اس ابت اک ذرک ںیہن ےہ ہک اکرففں رپ تنعل ایس فہج ےس یک اجیت
ےہ۔

رافی  :ییحینباویب،الیعمس،دبعارلنمحنبرحہلم،ہلظنحنبیلعنباعقس،افخػنباامیء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وفتدشہامنزفںیکاضقءافراؿوکدلجڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
وفتدشہامنزفںیکاضقءافراؿوکدلجڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1554

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي تحييي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،ابوہزیزہ

اب َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦أَبٔی
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي اُّ ٜتحٔي ٔي ُّي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
َّ
َّ
َّ َ
َ
ُع َس َو َٔا َٟ
ِْکی َ َّ
ص َُزیِ َز َة أ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝح ٔي َن َٔ َّ ٌََ ٦ِ ٠ٔ ٞزِ َوة ٔ َخ ِيب َ َْ ََ َار َِ ٜي َٝطُ َحًي إٔذَا أ ِز َر َ٘طُ ال َ َ

ٜٔب ٔ ََل ٕ ٟاک ِ َ ِْل َ٥َ ٜا َّ
اِ ٜٝي َََ ِ ٞعلَّی ب ٔ ََل ْ٠َ ٟا ٔ ُِّس َر َُ ٜط َوَ َ ٤اَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوأَ ِظ َحاب ُ ُط َِ َ١َّ ٝا َت َٕ َار َب ا ِِ َّ ٜحزُ
اَت َ ََ ٥س ب ٔ ََل ْ ٟإلٔ َی َراح ٔ َٝتٔطٔ َُ ٠وا ٔج َط ا ِِ َّ ٜحز ٔ َِ ٍَََ ٝب ِت ب ٔ ََل ِّل َو ِي َ٥ا ُظ َوص َُو ُِ ٠ستَْ ٔ ٥س إلٔ َی َراح ٔ َٝتٔطٔ ََِ ٢َِ ٝي ِست َِيٕ ٔ ِن َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ِ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َِل ب ٔ ََل َْ ٟو َِل أَ َح ْس ٔ ٦ِ ٠أَ ِظ َحابٔطٔ َحًَّي َْضبَ ِت ُض َِّ ٢
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َّو َُ ٜض ِ٢
اٜص ُِ ١س َِک َ َ
َ
اَت ٔي َٕالّ ا ََِّز ٔ ًَ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟأَ ِی ب ٔ ََل َُٕ َِ ٟا َ ٟب ٔ ََل ْ ٟأَ َخ َذ ب ٔ َٔ ِّ ٥سي َّأ ٜذی أَ َخ َذ بٔأبَٔی أََ ِ ٤ت َوأُم ِّی یَا
ِ
ک َٔا َ ٟا ِٔ َتا ُزوا َِا ِٔ َتا ُزوا َر َواح ٔ َُ ٝض َِ ٢ش ِيئّا ث ُ ََّ ٢ت َو َّؼأ َ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوأَ ََ ٠ز ب ٔ ََل ِّل َِأ َ َٔ َا٣
َر َُو َ ٟاهَّللٔ ب ٔ َٔ ِّ ٥س َ
ََک َصا َِإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َٔا َ ٟأَٔ ٔ ِ ٢اٜعَّ ََل َة
اٜعَّ ََل َة ِ ََعلَّی بٔض ٔ ُِّ ٢
اٜع ِبحَ َِ َ١َّ ٝا َٔ َضي اٜعَّ ََل َة َٔا َٔ َ ٤ ٦ِ ٠َ ٟس َي اٜعَّ ََل َة َِ ُِ ٝي َع َِّ ٝضا إٔذَا ذ َ َ
ُق ُُصَا ِّ ٔ ٜ
َکی
ا ٧ابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
ٔ ٔ ٜذ ِ ٔ
َکی َٔا َ ٟیُوُُ ٤س َوک َ َ
ٝذ ِ َ
اب َي ِ َ

ت
رحہلمنب ییحی جین ییی،انب فبہ،ویسن،انب اہشب ،دیعسنب بیسم،اوبرہریہ ےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہفملس
سجفتقزغفہ ربیخےسفاسپوہےئوتا کراتےتلچرےہاہیںکتہکبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکدنیناکہبلغوہاوترات
ےکلرخی ہصح ںیمارتےافررضحت البؽریضاہللاعتٰیلہنعےسرفامای ہکمتلجراترہپہدف وترضحت البؽریض اہللاعتٰیلہنع

ےنامنزڑپینھیرفعرکدیینتجامن زاسےسڑپ یاجیکسافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےک
احصہبرکاؾریضاہللاعتٰیلمہنعوسےئگرھپبجرجفاکفتقرقبیوہاوترضحتالبؽریضاہللاعتٰیلہنعےنحبصولطعوہےنفایلہگج
یکرطػاانپرخرکےکاینپافینٹنےس کی اگلیئوترضحتالبؽریضاہللاعتٰیلہنعرپیھبدنیناکہبلغوہایگرھپہنوتروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسدیباروہےئافرہنیہرضحتالبؽریضاہللاعتٰیلہنعافرہنیہاحصہبرکاؾریضاہللاعتٰیلمہنعںیمےسوکیئدیباروہا
اہیںکتہکدوھپاؿرپلیئگوت روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساؿںیمےسبسےسےلہپدیباروہےئوتروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےندوھپدیھکیوتربھگاےئگافررفامایاےالبؽ!وترضحتالبؽےنرعضایکاےاہللےکروسؽریمےامںابپلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسرپرقابؿریمےسفنوکیھب ایسےنرفکایلسجےنلپےکسفنابمرکوکرفکایلرھپلپیلصاہللہیلع
فل ہ فملس ےن رفامای اہیں ےس وکچ رکف رھپ ھچک دفر پ ے رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فوض رفامای افر رضحت البؽ وک مکح
رفامای رھپ اوہنں ےن امنزیک ااقتمیہک وتلپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن اؿ وک حبص یک امنز ڑپاھیئ بج امنز وپری وہیئگ وت لپ یلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکوجلدیمامنزڑپینھوھبؽاجےئوتبجاےسایدلاجےئوتاےساچےئہہکفہاسامنزوکڑپھےلویکہکن
اہللاعتیلےنرفامای َأق ِ ْمال َّض َل َة ِ ِ
َِی ڑپاھ رکےت
َِقریمیاید ےک ےئ امنزاقمئرکسپرافی ےتہکںیہک انب اہشباسظفلوک للِ ّڈ ْ َ د
لْ د
ےھتینعیایدےک ےئ۔
ت
رافی  :رحہلمنبییحی جین ییی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
وفتدشہامنزفںیکاضقءافراؿوکدلجڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1555

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ٢و يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢یحٌي ،اب ٦حات ،٢یحٌي بَ ٦ىيس ،یزیس ب٘ ٦يسا ،٧ابوحاز ،٣ابوہزیزہ

وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَّ ٢
اٜس ِو َرق ٔ ُّی ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦ی ِحٌَي َٔا َ ٟابِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢و َي ِى ُٕ ُ
ُع َِ َ٥ا ََ ٠ي ٔ َ ٤ي ِّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َِ َِٝ ٢َ ٝن ِست َِيٕ ٔ ِن َحًَّي
اَ ٧ح َّسثَ َ٥ا أَبُو َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََّ َ ٟ
َیزٔی ُس بِ ُِ َ٘ ٦ي َس َ

ـَََ ٝى ِت َّ
َّضَ٤ا ِ ٔيطٔ
اٜص ُِ ١س َِ َٕا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ ٜ ٢َ ٝيأ ِ ُخ ِذ ک ُ َُّ ٞر ُج ٕ ٞب ٔ َزأ ِ ٔ
س َراح ٔ َٝتٔطٔ َِإ ٔ ََّ ٧ص َذا َ٥ِ ٠ز ٔ َْ ٟح َ َ
َ
َّ
وب ث ُ ََّ ٢ظلَّی ََ ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ َّ ٢أُٔ ٔ َيِ ١ت اٜعَّ ََلةُ
اٜص ِي َفا َُٔ ٧ا َََ َِّ ٟى ِ٥َ ٝا ث ُ ََّ ٢ز َوا بٔا ِ١َ ٜا ٔ
ِ َِ َت َو َّؼأ ث ُ ََّ ََ ٢ح َس ََ ِح َس َتي ِ ٔن َو َٔا ََ ٟي ِى ُٕ ُ
ِ ََعلَّی ا َِ ٍَ ٜسا َة
دمحم نب احمت ف وقعیب نب اربامیہ ،ییحی ،انب احمت ،ییحی نب دیعس ،سیدی نب اسیکؿ ،اوباحزؾ ،اوبرہریہ رفامےت ںی ہک ا ک رمہبت مہ یبن
یلصاہللہیلعفل ہفملس ےکاسھتراتےکلرخی ہصح ںیمارتےافر مہںیم ےسوکیئ یھبدیبارںیہنوہااہیںکت ہک وسرجلکن
لای رھپ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہفملس ےن رفامایہک رہلدیم اینپ وسارییک اگلؾ ڑکپے ویکہکناس ہگج ںیم اطیشؿ لایگ ےہ رافی
ےتہکںیہکرھپمہےناےسییہایکرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناپینوگنماایافرفوضرفامایافردفرتعکامنزتنسڑپ یافررافی
وقعیبےناہکہکدجسہیکاجبےئیلصےہرھپامنزیکااقتمیہکیئگرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنحبصیکرفضامنزڑپاھیئ۔
رافی  :دمحمنباحمتفوقعیبنباربامیہ،ییحی،انباحمت،ییحینبدیعس،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
وفتدشہامنزفںیکاضقءافراؿوکدلجڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1556

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ََٝمي ٧ابٍ٠ ٦يْہ ،ثابت ،وبساهَّلل ب ٦ابی رباح ،ابی ٔتازہ

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي َُ ٧ي ِىىٔي ابِ َ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َح َّسثَ َ٥ا ثَاب ٔ ْت َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦ربَا ٕح َو ِ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
و ٧ا ِ١َ ٜا َِ إ ٔ َِ ٧شا َِ اهَّللُ ٌ َّسا
وَ ٧و ٔص َّي َتَ ٢ِ ُٙوَِ ٜي ََ ٝتَ ٢ِ ُٙو َتأِتُ َ
َخ َفب َ َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟإَٔ ٢ِ َُّٙ٤ت ٔسيُْ َ

اس ِلَ َیِٝؤی أَ َح ْس َول َی أَ َح ٕس َٔا َ ٟأَبُو َٔ َتا َز َة َِب َ ِي َ١َ ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ٔسيُْ َحًَّي ابِ َض َّار َّ
ٞ
اِ ٜٝي ُ
َِاَ ِ ٤ف ََٖ ٝاُ ٥َّ ٜ
َوأََ٤ا إلٔ َی َج ِ٥بٔطٔ َٔا ََ ٥َ َِ ٟى َس َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ١ََ ِ ٢َ ٝا ََ ٟو َِ ٦راح ٔ َٝتٔطٔ َِأ َ َت ِي ُت ُط ِ ََس َو ُِ ١ت ُط ٌَٔ ٦ِ ٠ي ِْ ٔأَ ِ ٧أُؤٔمَ ُط َحًَّي
ا ِو َت َس ََ ٟول َی َراح ٔ َٝتٔطٔ َٔا َ ٟث ُ ََّ ََ ٢ار َحًَّي َت َض َّو َر َّ
٠َ ٞا ََ ٟو َِ ٦راح ٔ َٝتٔطٔ َٔا َََ ِ ٟس َو ُِ ١ت ُط ٌَٔ ٦ِ ٠ي ِْ ٔأَ ِ ٧أُؤٔمَ ُط َحًَّي ا ِو َت َس َٟ
اِ ٜٝي ُ

آِخ َّ
ٞ
اٜس َ ٔ
أ ٔ ٦ِ ٠ٔ ٧
َح َ٠ا َِ ٠َ ٟي َّ ٝة ه ٔ َی أَ َش ُّس ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١َ ٜي ََ ٝتي ِ ٔن الِ ُوََ ٜيي ِ ٔن َحًَّي کَا َز یَ َِ ٥ح ّٔ ُ
َول َی َراح ٔ َٝتٔطٔ َٔا َ ٟث ُ ََّ ََ ٢ار َحًَّي إٔذَا ک َ َ
ا ٧صَ َذا َٔ ٠سي َْ َک ٔ٠ىِّي ُُِٔ ٝت َ٠ا َزا ََ ٟص َذا
َِأ َ َت ِي ُت ُط ِ ََس َو ُِ ١ت ُط ََ
َف َِ َي َرأ ِ ََ ُط َِ َٕا ََ ٦ِ ٠َ ٟص َذا ُُِٔ ٝت أَبُو َٔ َتا َز َة َٔا ًََ٠َ ٟي ک َ َ
َٔ ٠سيْ ٔی ُُ ٥ِ ٠ذ َّ
س ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟص َِ ٞت َزی ٔ ٦ِ ٠أَ َح ٕس
اِ ٜٝي َٝةٔ َٔا ََ ٟحّٔمَ َ
ک اهَّللُ ب ٔ َ١ا َحّٔمِ َت بٔطٔ َ٤ب ٔ َّي ُط ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟص َِ ٞت َزاَ٤ا ِ َ ٤دفَی َول َی ا٥َّ ٜا ٔ
آِخ َحًَّي ا ِج َت َِ ١ى َ٥ا َِ٥َّ ُٙا ََ ِب َى َة َر ِِٕ٘ َٔا َ١ََ ِ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ُُِٔ ٝت َص َذا َرا٘ ٔ ِْ ث ُ َُِّ ُٝٔ ٢ت صَ َذا َرا٘ ٔ ِْ َ ُ
اَت َِي َٕ َن َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
اْٜط ٔ
یٖ ِ ََو َؼ َي َرأِ ََ ُط ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟا ِح َّمُوا َو َِ ٝي َ٥ا َظ ََل َت َ٥ا َِک َ َ
َو ِٔ َّ ٦
ا ٧أَ َّو َِ ٦ِ ٠َ ٟ
اٜص ُِ ١س فٔی لَ ِضزٔظ ٔ َٔا َ٥َ ١ِ ُٕ َِ ٟا َِزٔو ٔي َن ث ُ ََّٔ ٢ا َِ ٟار َ٘بُوا ََف٘ٔب ِ َ٥ا ِ ََٔسَ٤ا َحًَّي إٔذَا ِار َتّ ََى ِت َّ
َو َّ
يؽأَة ٕکَاِ َ ٤ت
اٜص ُِ ١س َ٤زَ َ ٟث ُ ََّ ٢ز َوا بَٔ ٔ١
ِ
َ
وُ ٧و ُؼو ِٕ َٔا ََ ٟوبَق ٔ َی ِ َٔيضا َش ِي ْئ ٔ٠َ ٦ِ ٠ا ِٕ ث ُ ََّٔ ٢ا َٔ ٟلَبٔی َٔ َتا َز َة
َ٠عٔی ِ َٔيضا َش ِي ْئ َ٠َ ٦ِ ٠ا ِٕ َٔا ََ َِ ٟت َو َّؼأ َ َٔ ٥ِ ٠ضا ُو ُؼوئّا زُ َ
ک ِ ََس َيُٙو ََُ ٜ ٧ضا َ َ ٤بأ ْث ُ َّ ٢أَ َّذ َ ٧ب ٔ ََل ْ ٟبٔاٜعَّ ََلة ِٔ ََعلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٢ظلَّی
ا ِحّ َِن َو َِ ٝي َ٥ا َٔ ٠
يؽأ َ َت َ
اَ ٧ي ِع َُ ٥ي ک ُ َّ ٞیَ ِؤَ ٕ ٣ا ََ ٟو َر٘ ٔ َِ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َر٘ ٔب ِ َ٥ا ََ ٠ى ُط َٔا ََ َِ ٟح َى ََ ٞب ِى ُؽ َ٥ا
ا َِ ٍَ ٜسا َة ِ ََع ََ ٥ي َ٘ َ١ا ک َ َ

َفی ٔف َ٥ا فٔی َظ ََلت ٔ َ٥ا ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَ َ٠ا َل ٢ِ ُٙف ٔ َّی أ ُ َِ َو ْة ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَ َ٠ا إُٔ َّ ٤ط َِ ٜي َس فٔی اِ ٥َّ ٜؤ ٣
َی ِضُ ٔ١س إلٔ َی َب ِى ٕؾ َ٠ا َ٘ َّّ َارةُ َ٠ا َظ َِ ٥ى َ٥ا ب ٔ َت ِ ٔ
َّ
ک َِ ُِ ٝي َع َِّ ٝضا ح ٔي َن َی ِ٥ت َبٔطُ
َف ْیق إٔ١َ َّ ٤ا اَّ ٜت ِ ٔ
َت ِ ٔ
ِخی ِ ََََ ِ ٦ِ ١ى َ ٞذََ ٔ ٜ
َف ُیق َول َی َ ٢َِ ٜ ٦ِ ٠ي َُع ِّٞاٜعَّ ََل َة َحًي َیحٔي َئ َؤ ُِت اٜعَّ ََلة ٔ الِ ُ ِ َ
اس َِ َٕ ُسوا َ٤ب ٔ َّي ُض َِٕ َِ ٢ا َٟ
ََ ٜضا َِإٔذَا ک َ َ
اس َظ َُ ٥ىوا َٔا َ ٟث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَ ِظ َبحَ اُ ٥َّ ٜ
ا ٧ا ُِ ٍَ ٜس َِ ُِ ٝي َع َِّ ٝضا و ٔ َِ ٥س َو ِٔت َٔضا ث ُ ََّٔ ٢ا َ٠َ ٟا َت َز ِو َ ٧اَ ٥َّ ٜ

اس إ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
أَبُو بَ ِْکٕ َو ُو َ١زُ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝب ِى َس ُ٘ َِ ٢َِ ٜ ٢یُ ٔ ٜ ٦ِ ُٙي َد َِّ ٢ِ َُّٙ ٝو َٔا َ ٟاُ ٥َّ ٜ

َّ
ِم ک ُ َُّ ٞش ِي ٕئ َوص ُِ٢
َو ََ َّ ٢َ ٝبَي ِ َن أَیِسٔیَِ ٢ِ ُٙإ ٔ ِ ٧یُ ٔفي ُىوا أَبَا بَ ِْکٕ َووُ ََ ١ز یَ ِز ُش ُسوا َٔا ََِ ٟاَ ِ ٤ت َض ِي َ٥ا إلٔ َی ا٥َّ ٜا ٔ
س ح ٔي َن ا َِ ٠تس اَ ٥َّ ٜضا ُر َو َح ٔ َ
يؽأَة ٔ َِ َح َى ََ ٞر َُو ُٟ
ک َوَِ ٝي ٢ِ ُٙث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَـُِٕ ٔ ٝوا لٔی ٌ َُ١زٔی َٔا ََ ٟو َز َوا بٔا َِ ٔ١ٜ
و ٧یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َص َ٥َ ِٙٝا َو ٔف ِص َ٥ا َِ َٕا ََِ ٟل صُ َِ ٝ
َي ُٕوَ ُٜ
اس َّ ٠
يؽأَة ٔ َتکَابُّوا َوَِ ٝي َضا َِ َٕا َٟ
اِ فٔی ا َِ ٔ١ٜ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُع ُِّ َوأَبُو َٔ َتا َز َة َي ِسٕٔيض ٔ َِ ٢َِ َِٝ ٢ي ِى ُس أَ َِ ٧رأَی اُ ٥َّ ٜ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِح ٔسُ٥وا ا َِْ ١َ ٜلَ ک ُ ََُّ ٢ِ ُٙٝي َ ِْ َوی َٔا َََ َِّ ٟىُٝوا َِ َح َى ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َي ُع ُِّ َوأَ َِٕٔيض ٔ َِ ٢حًَّي َ٠ا بَق ٔ َی ٌَي ِْ ٔی َوٌَيُِْ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟث ُ ََّ ٢ظ َِّ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َّ
َش َب
َش ّبا َٔا َٔ َ ِ ٟ
ََّشبِ ُت َو َ ٔ
آِخص ُِِ ُ ٢
اَش ِب َِ ُُِٕ ٝت َِل أَ ِ َ
َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟلٔی ِ َ
َّش َب یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ ٟإ ٔ َََّ ٧اق ٔ َی ا ِِ َٕ ٜوُ ٔ ٔ ٣
َش ُب َحًي َت ِ َ
ا٠ي َن رٔ َو ّ
اس ا ِ١َ ٜا َِ َج ِّ
اِ َٔا ََٕ َِ ٟا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦ربَا ٕح إنِّٔی َل ُ َح ِّس ُث َص َذا
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟأتََی اُ ٥َّ ٜ
ِک َّ
ا َِ ٜحس َ
اِ ٜٝي ََ ٝة َٔا َٟ
ْ تُ َح ِّس ُث َِإٔنِّی أَ َح ُس اٜز َِّ٘ ِٔ تَٔ ٝ
ٔیث فٔی َِ ٠سحٔ ٔس ا َِ ٜحا ٔٔ ٠ي إٔذِ َٔا َ ٟو َِٔ ١زا ُ ٧بِ ُ ٦حُ َعي ِ ٕن اُ ِ ٤مزِ أَ ُّی َضا ا ًََِّ ٜي َ٘ ِي َ

ُُِٔ ٝت َِأََ ِ ٤ت أَ ِو َ ٢ُ ٝبٔا َِ ٜحسٔیثٔ َِ َٕا َ ٦ِ ١َّ ٠ٔ ٟأََ ِ ٤ت ُُِٔ ٝت ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِن َعارٔ َٔا ََ ٟح ِّس ِث َِأَْمُتْن أَ ِو َ ٢ُ ٝب ٔ َحسٔیثَٔٔ ٢ِ ُٙا ََ َِ ٟح َّسث ِ ُت ا ِِ َٕ ٜو َ٣
ِک َّ
اِ ٜٝي ََ ٝة َو َ٠ا َش َى ِز ُت أَ َّ ٧أَ َح ّسا َحّٔمَ ُط َ٘ َ١ا َحّٔمِ ُتطُ
َِ َٕا َ ٟو َِٔ ١زا ُِ َٕ َٜ ٧س َشض ٔ ِس ُت تَٔ ٝ
ابیشؿ نب رففخ امیلسؿ انب ریغمہ ،اثتب ،دبعاہلل نب ایب رابح ،ایب اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
ںیمہ اطخب رفامای افراس ںیم رفامایہک متدف رہپ ےس ےل رک اسری رات ےتلچ روہ ےگ افر ارگ اہلل ےن اچاہ وت لک حبص اپین رپ وچنہپ ےگ وت
ولگپ ےافراؿںیموکیئیسکیکرطػوتمہجںیہنوہاتاھتاوباتقدہےتہکںیہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملسامہرےاسھتےتلچ
رےہاہیںکتہکلد یراتوہیئگافرںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکولہپںیماھتاوباتقدہےتہکںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملس افےنھگنےگللپ یلصاہللہیلعفل ہفملساینپوساریرپےسےکھج وت ںیم ےنلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسوکاگجےئریغباہسرا
دے دایاہیںکتہکلپ یلصاہللہیلعفل ہفملساینپ وساریرپدیسےھوہےئگرھپپ ے اہیںکتہکبجرات تہب زایدہوہیئگ وت
لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس رھپ اینپ وساری رپ ےکھج وت ںیم ےنلپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس وکاگجےئریغب دیساھ ایک اہیںکت ہک لپ
یلصاہللہیلعفل ہفملساینپوساریرپدیسےھوہےئگرھپپ ےاہیںکتہکبجرحساکفتق وہایگرھپا کابرافرےلہپدفونںابرےس
زایدہرمہبتےکھجاہیںکتہکرقبیاھتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرگڑپںیںیمرھپلایافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاہسرادای
وتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناانپرسااھٹایافررفامای ہوکؿےہںیمےنرعضایکاوباتقدہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایمت
بک ےساسرطحریمےاسھت لچرےہوہ ںیم ےن رعض ایکہک ںیمرات ےسایسرطحلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےکاسھت
لچ راہ وہںلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای اہلل ریتیافحتظ رفامےئ سجرطح وتےن اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلعفل ہفملس یک
افحتظ یک ےہ رھپ لپ ےن رفامای ایک وت داتھکی ےہ ہک مہ ولوگں ےس وپدیشہ ںی رھپ رفامای ایک وت یسک وک دھکی راہ ےہ ںیم ےن رعض ایک  ہ
ا کوسارےہاہیںہکاست وسارعمجوہےئگرھپروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملسراہتسےسا کرطػوہ ےئگافراانپرسابمرک
راھک رھپ رفامای مت امہری امنزفں اک ایخؽ ر انھ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بس ےس ےلہپ دیبار وہےئ افر وسرج لپ یلص اہلل
ہیلعفل ہ فملسیکتشپ رپاھت رھپمہیھبربھگاےئوہےئ اےھٹلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوساروہاجؤوتمہ وساروہےئگرھپ
مہپ ےاہیںکتہکبجوسرجدنلبوہایگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسارتےرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنفوضاکربنتوگنماای
وجہکریمےاپس اھتافراسںیموھتڑااساپیناھترھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسےسفوضرفامایوجہکدفرسےفوضےسمکاھت
افر اس ںیم ےس ھچک اپین ابیق چب ایگ رھپ لپ ےن اوباتقدہ ےس رفامای ہک امہرے اس فوض ےک اپین ےک ربنت یک افحتظ رکف ویکہکن اس
ےس رقنعبی ا ک بیجع  رب اظرہ وہیگ رھپ رضحت البؽ ےن اذاؿ دی رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف رںیتعک ڑپںیھ
رھپ لپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن حبصیک امنز ایسرطح ڑپ ی سجرطحلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس رفزاہن ڑپےتھ ںی رھپ روسؽ
اہلل یلص اہللہیلع فل ہفملس وسار وہےئ افر مہ یھب لپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےک اسھت وسار وہےئ رھپ مہ ںیم ےس رہ ا ک لہتسہ

لہتسہ ہ ہہکراہ اھتہکامہریاسیطلغ اکافکرہایکوہاگ وجمہ ےنامنز ںیمیکہکمہدیبار ںیہنوہےئرھپلپیلصاہلل ہیلعفل ہفملس
دتقمیںیہنوہںرھپرفامایہکوسےنںیموکیئرفت طںیہنےہہکلبرفت طوت ہےہہکا کامنزہنڑپےھ
ےنرفامایایکںیماہمترے ےئ
ر
ے
ی
اہیں کت دفرسی امنز اک فتق لاجےئ وت ارگ یسک ےس اس رطح وہ اجےئ وت اےس اچ ہن ے ہک سجفتق یھب فہ دیبار وہاجےئ امنز ڑپھ
ےلافربجاالگدؿلاجےئوتفہامنزاسےکفتقرپڑپےھ رھپرفامایاہمتراایکایخؽےہہکولوگںےنااسیایکوہاگرھپلپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنوخدیہرفامایہکبجولوگںےنحبصیکوتاوہنںےناےنپیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسوکہناپایوترضحتاوبرکبریض
اہللاعتٰیلہنعافررضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملساہمترےےھچیپوہںےگ،لپیکاشؿ
ےس  ہ ابت دیعب ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیہمت ےھچیپ وھچڑ اجںیئ افر ولوگں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
اہمترےلےگوہںےگافر فہولگرضحتاوبرکبافر رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعیک ابتامؿےتیلوتفہ یداتیاپےتیل اوہنںےن
اہکہکرھپمہاؿولوگںیکرطػاسفتقےچنہپسجفتقدؿڑچھاکچاھتافررہزیچرگؾوہیئگافرفہاسرےولگےنہکےگلاےاہلل
ےک روسؽ ںیمہ وت ایپس ےن الہک رکدای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت الہک ںیہن وہےئ رھپ رفامای ریما وھچاٹ ایپ ہ الؤ رھپ
لپ یلصاہلل ہیلعفل ہ فملس ےناپیناکربنتوگنماای وتروسؽاہللیلصاہللہیلع فل ہفملس اپیناڈن یلیےےگل افررضحتاوباتقدہولوگں وک
اپینالپےنےگل وت بجولوگں ےنداھکیہکاپینوترصػ ا کیہربنتںیم ےہوت فہاس رپوٹٹڑپے وت روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ےن رفامای ہک وکسؿ ےس روہ مت بس ےک بس ریساب وہ اجؤ ےگ رھپ ولگ وکسؿ فاطمیںاؿ ےس اپین ےنیپ ےگل روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفل ہفملساپیناڈنےتلیرےہافرںیماؿولوگںوکالپاتراہاہیںکتہکریمےافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکالعفہ
وکیئ یھب ابیق ہن راہ رافی ےن اہک ہک رھپ روسؽ اہلل ےن اپین ڈاال افر ھجم ےس رفامای ویپ ںیم ےن رعض ایک ںیم ںیہن ویپں اگ بج کت ہک
اے اہلل ےک روسؽ یلص اہللہیلعفل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ںیہن ںیئپ ےگ لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن رفامای وقؾ وک
الپےنفاالبسےسلرخںیماتیپےہوترھپںیمےنایپ افرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنایپرافیےتہکںیہک دبعاہللنبرابح
ےن اہک ہک ںیم اجعم دجسم ںیم اس دحثی وک ایبؿ رکات وہں رمعاؿ نب نیصح ےنہک ےگل اے وجاؿ ذرا وغر رکف ایک ایبؿ رک رےہ وہ
ویکہکناسراتںیمیھبا کوساراھتںیمےناہکہکلپوتدحثیوکزایدہاجےتنوہںےگاوہنںےناہکہکوتسکہلیبقےسےہںیم
ےناہکااصنرےساوہنںےناہکہکرھپوتمتاینپدحوثیںوک ایھچرطحاجےتنوہرھپںیمےنوقؾےسدحثیایبؿیک رمعاؿےنہک ےگل
ہکاسراتںیمیھبوموجداھترگمےھجمںیہنولعمؾہکسجرطحںیہمتایدےہیسکافروکیھبایدوہاگ۔
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ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
وفتدشہامنزفںیکاضقءافراؿوکدلجڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1557

راوی  :اح١س بَ ٦ىيس ب ٦ظْخزارمی ،وبيساهَّلل ب ٦وبسا١ٜحيس ٢َٝ ،ب ٦زریز وفاری ،ابورجاء وفارزی ،و١زا ٧ب٦
حعين

ْخ َّ
اٜسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس ا ِ١َ ٜحٔي ٔس َح َّسثَ َ٥ا ََ ِ ٢ُ ٝبِ َُ ٦ز ٔریز ٕا ُِ ٜى َفارٔز ٔ ُّی َٔا َٟ
َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ ََُ ٦ىٔي ٔس بِ َٔ ٦ظ ِ ٕ
ا ٧بِ ٔ ٦حُ َعي ِ ٕن َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت ََ ٠ي ٔ َ ٤ي ِّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َٔ ٠سيْ ٕ َُ ٜط َِأ َ ِز َِ ٜح َ٥ا
ََِ ٔ١ى ُت أَبَا َر َجا ِٕ ا ُِ ٜى َفارٔز ٔ َّی َو ِ ٦و َِٔ ١ز َ

ُع َِ َ٥ا َِ ٍَ َٝبَت ِ َ٥ا أَ ِويُ٥َ ُ٥ا َحًَّي بَزٌَ َِت َّ
اَت َِي َٕ َن ٔ٥َّ ٠ا أَبُو
اٜع ِبحٔ َ َّ
اٜص ُِ ١س َٔا ََِ ٟک َ َ
َِ ٜي َٝت َ َ٥ا َحًَّي إٔذَا ک َ َ
ا ٧أَ َّو َِ ٦ِ ٠َ ٟ
ا ٧فٔی َو ِجطٔ ُّ
اَت َِي َٕ َن وُ َ١زُ َِ َٕ َا ٣و ٔ َِ ٥س ٔ َ ٤ي ِّي اهَّللٔ
بَ ِْکٕ َو ُ٘ َّ٥ا َِل ُ ٤ؤ ٔ ُن ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٥َ ٠َ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝا ٔ٠طٔ إٔذَا َ َ ٤اَ ٣حًَّي َي ِست َِيٕ ٔ َن ث ُ َِّ ٢
اَت َِي َٕ َن َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ١َّ َٝ َِ ٢َ ٝا َر َِ َي
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َِ ٢َ ٝح َى َ ٞیُ َٙبُِّْ َویَ ِز َِ ُي َظ ِو َت ُط بٔاَّ ٜتِٙبٔيْ ٔ َحًَّي ِ
اٜص َِ ١س َٔ ِس بَزٌَ َِت َٔا َِ ٟار َت ٔحُٝوا ِ ََس َار ب ٔ َ٥ا َحًَّي إٔذَا ابِ َي َّؽ ِت َّ
َرأِ ََ ُط َو َرأَی َّ
اٜص ُِ ١س َ٤زَ َََ ِ ٟعلَّی ب ٔ َ٥ا ا َِ ٍَ ٜسا َة َِا ِو َتزَ ََ ٟر ُج ْٞ

ک أَ ُِ ٧ت َعل َِّی ََ ٠ى َ٥ا
َّص َٓ َٔا َُ َٜ ٟط َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝیا ُِ ََل ُ٠َ ٧ا ََ ٥َ ٠ى َ
ٔ ٦ِ ٠ا ِِ َٕ ٜو ٢َِ ٜ ٔ ٣ي َُعَ ٠َ ِّٞى َ٥ا َِ َ١َّ ٝا ا ِن َ َ
َٔا َ ٟیَا ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ أَ َظابَ ِتىٔي َج َ٥ابَ ْة َِأ َ ََ ٠ز ُظ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝت ََي َّ ٢َ ١بٔاٜعَّ ىٔي ٔس ِ ََعلَّی ث ُ ََّ ٢و َّح َٝىٔي فٔی َر ِِٕ٘ بَي ِ َن
ٔیسا َِب َ ِي َ١َ ٥ا ِ َ ٤ح َُ ٦ن ٔسيُْ إٔذَا ِ َ ٤ح ُ ٦بٔا َِ ٠زأَة ٕ ََاز ٔ َٕ ٜة رٔ ِجَِ ٝي َضا بَي ِ َن َ٠زَا َز َتي ِ ٔن َِ ُٕ ِ٥َ ٝا
َی َسیِطٔ ِ َ ٤ف ُ ُِ ٝا ِ١َ ٜا َِ َو َٔ ِس َو ٔف ِص َ٥ا َو َف ّصا َشس ّ
ِ َٔاَِ ٜت َٔ ٠سي َْةُ یَ ِوَ ٕ ٣وَِ ٜي َٕ ٝة ُٔ ِ٥َ ٝا اَ ِ ٤فٔٝقٔی إلٔ َی
ََ ٜضا أَیِ َ ٦ا ِ١َ ٜا ُِ َٔاَِ ٜت أَیِ َضا ِظ أَیِ َضا ِظ َِل َ٠ا َِ َل٥َ ِٝ ُٔ ٢ِ ُٙا َِ َ ٢ِ ٙبَي ِ َن أَصِٔ ٔ ٝک َوبَي ِ َن ا ِ١َ ٜا ٔ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاَِ ٜت َو َ٠ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َِ ََ ِِّٙٝ ١َُ ٤ ٢ِ ٝضا ٔ ٦ِ ٠أَ ِ٠زٔصَا َش ِيئّا َحًَّي اَ ِ ٤ف َ٥َ ِٕ ٝا ب ٔ َضا َِا َِ َت ِٕ َب ِ٥َ ٝا ب ٔ َضا
ا ٧أَیِ َت ْاَِ ٣أ َ ََ ٠ز
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝسأَََ ٜضا َِأ َ ِخب َ َْ ِت ُط ِٔ ٠ث ََّ ٞأ ٜذی أَ ِخب َ َْ ِت َ٥ا َوأَ ِخب َ َْ ِت ُط أََ َّ ٤ضا ُ٠وت َْٔ ١ة ََ ٜضا ٔظب ِ َي ْ
اط َحًَّي َرؤی َ٥ا
وَ ٧ر ُج َّل و َٔف ْ
ب ٔ َزاو ٔ َیت َٔضا َِأُٔ٤ي َد ِت ِ َََّ ١خ فٔی ا َِ ٜىزِ َِل َویِ ٔ ٦ا ُِ ٜىَِ ٝيا َویِ ٔ ٦ث ُ ََّ ٢ب َى َث ب ٔ َزاو ٔ َیت َٔضا ِ َ ٔ
ََّشبِ َ٥ا َوِ َ ٤ح ُ ٦أَ ِر َب ُى َ
ِ َي ِىىٔي ا ِ١َ ٜزَا َز َتي ِ ٔن ث ُ َّ٢
َّض ُد ٔ ٦ِ ٠ا ِ١َ ٜا ٔ
َو َِْ َ ٠لَ٤ا ک ُ َِّْ ٔ ٞقبَ ٕة ََ ٠ى َ٥ا َوإ ٔ َزا َوة ٕ َوٌ ََّس ِ٥َ ٝا َظاحٔب َ َ٥ا ٌَي ِ َْ أََّ ٤ا َ ٢َِ ٜن ِس ٖٔ َبىٔي ّْا َوه ٔ َی َتکَازُ َت ِٔ َ ٥
ْ ََ ٜضا ُ َّ
ا ٧و ٔ َِ ٥س ُ٘ َِ َِ ٢ح َِ ١ى َ٥ا ََ ٜضا ََٔ ٔ ٘ ٦ِ ٠سٕ َو َت ِ١ز ٕ َو َ َّ
ْ ّة َِ َٕا َََ ٜ ٟضا اذِ َص ٔيي َِأَـ ِى ِٔٔم َص َذا و َٔيأَ ٜک َوا ِؤَِ ٝم أََّ ٤ا ٢َِ ٜ
َٔا ََ ٟصاتُوا َ٠ا ک َ َ

ا ٦ِ ٠ٔ ٧أَ ِ٠زٔظ ٔ َذیِ َت َو َذیِ َت ِ ََض َسی
ِ َ ٤ز َزأ ِ ٔ٠َ ٦ِ ٠ائ ٔٔک َِ َ١َّ ٝا أَ َت ِت أَصََِ ٝضا َٔاَِ ٜت َِ َٕ ٜس َُ ٔ ٕٜ
َح ا َِ ٜب َ ٔ
َّش أَ ِو إُٔ َّ ٤ط َٔ ٥َ ٜي ٌّي َ٘ َ١ا َز َو َ ٢ک َ َ
يت أَ َِ َ َ
ک ا ِ١َ ٜزِأَة َِٔأ َ َِِ ١ََ ٝت َوأَ َِ١َُ ٝوا
اَّٜص َ ٣بٔتٔ َِ ٝ
اهَّللُ ذَا َک ِّ ِ
ادمح نب دیعس نب رخصداریم ،دیبع اہلل نب دبعادیجمل ،ملس نب زرری اطعری ،اوبراجء اطعردی ،رمعاؿ نب نیصح رفامےت ںی ہک ںیم یبن
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ا ک رفس ںیم الچ وت ا ک رات مہ ےتلچ رےہ اہیں کت ہک رات حبص ےک رقبی وہیئگ وت مہ ارتے
امہری لھکن پ  یئگ اہیں کت ہک دوھپ لکن لیئ وت بس ےس ےلہپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیبار وہےئ افر مہ اہلل ےک یبن
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وسرےہ وہں ںیہن اگجای رکےت ےھت بج کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس وخد دیبار ہن وہں رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعت ٰیل ہنع دیبار وہےئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ڑھکے وہ رک اینپ دنلب
لفاز ےک اسھت ریبکت ڑپےنھ ےگل اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یھب دیبار وہ ےئگ رھپ بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےن رس ااھٹای افر وسرج وک داھکی ہک فہ الکن وہا ےہ وت لپ ےن رفامای اہیں ےس لکن ولچ امہرے اسھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
یھبپ ےاہیںکتہک وسرجدیفسوہایگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنںیمہحبصیک امنزڑپاھیئولوگںںیم ےسا ک لدیم دحیلعہ
راہ اس ےن امہرے اسھت امنز ںیہن ڑپ ی بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت اس لدیم ےس رفامای اے
الفںامہرےاسھتڑپےنھےسےھجتسکزیچےنرفاکاسےناہکاےاہللےکیبنےھجمانجتبالقحوہیئگےہوتروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہ فملس ےن اےس مکح رفامای افر اس ےن یٹم ےک اسھت ممیت ایک رھپ امنز ڑپ ی رھپ لپ ےن ےھجم دلجی ےس دنچ وسارفں ےک اسھت
لےگاجیھباتہکمہاپینالتش رکںیافرمہتہبتخسایپےس وہےئگمہےتلچرےہہکمہےنا کوعرتوکداھکیہکفہ ا کوساریرپ
اےنپ دفونں اپؤں اکٹلےئ وہےئ اجریہ ےہ دف زیکشمے اس ےک اپس ںی مہ ےن اس ےس اہکہک اپین اہکں ےہ اس وعرت ےن اہک ہک
اپینتہبدفرےہاپینتہبدفرےہاپینںیہمتںیہنلماتکسمہےناہکہکریتےرھگفاولںےسینتکدفرےہاسوعرتےناہکہکا ک
دؿافرا کراتاکانلچےہمہےناہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطػلچاسوعرتےناہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسایک ںیوتمہاسوعرتوک روبررکےکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطػےللےئوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےن اس ےس احالت فریغہ وپےھچ وت اس ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ایس رطح اتبےئ سج رطح ںیمہ اتبےئ ہک فہ وعرت
ومیتیںفایلےہ افراسےکاپستہب ےسمیتیےچبںی لپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےناسےک افٹنالھٹب ےناکمکح رفامایرھپاےس
الھٹبدایایگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنزیکشمفںےکافرپفاےلوصحںےسیلکیکرھپافٹنوکڑھکارکدایایگرھپمہےناپینایپافر
مہ اچسیل لدیم ایپےس ےھت اہیں کت ہک مہ ریساب وہ ےئگ افر امہرے اپس زیکشمے ربنت فریغہ وج ےھت فہ بس رھب ےیل افر
امہرے سجاسیھت وک لسغ یک احتج یھت اےس لسغ یھب رکفاای وساےئاس ےکہک مہ ےن یسک افٹن وک اپین ںیہن الپای افر اس ےک
ث
م
س
ب
کردےایسرطحاپینےس رھبےڑپے ےھترھپ لپ یلصاہللہیلع فل ہفملسےنرفامایہکاہمترےاپسوجھچکےہ اےسالؤ وت مہ

ےنتہباسرےڑکٹفںافروجھکرفںوکعمجایکافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسیکا کوپیلٹابدن یافراسوعرتےسرفامای
ہکاس وکےلاجؤافر اےنپ وچبںوکالھکؤ افراسابتوکاجؿ ےلہکمہےنریتےاپین ںیمےسھچکیھب مکںیہن ایکوت بجفہوعرت
اےنپرھگلیئوتےنہک یگہکںیمبسےسڑبےاجدفرگااسنؿےسالماقترکےکلیئوہںایفہیبنےہسجرطحہکفہایخؽرکاتےہ
افرلپیلصاہللہیلعفل ہفملساکاسرازجعمہایبؿایکوتاہللےناسا کوعرتیکفہجےساسرییتسبےکولوگںوکیداتیاطعرفامیئ
فہوخدیھباالسؾےللیئافریتسبفاےلیھباالسؾےللےئ۔
رافی  :ادمحنبدیعسنبرخصداریم،دیبعاہللنبدبعادیجمل،ملسنبزرریاطعری،اوبراجءاطعردی،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
وفتدشہامنزفںیکاضقءافراؿوکدلجڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1558

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ٢ح٥ملی ،نَّض ب ٦ش١ي ،ٞووٓ ب ٦ابی ج١يٝہ اُعابی ،ابورجا وفاری ،و١زا ٧ب ٦حعين

َ
َ
ُعاب ٔ ُّی َو ِ ٦أَبٔی َر َجا ِٕ
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ا َِ ٜح ِ٥مَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا اُ ِ ٥َّ ٜ
َّض بِ ُُ ٦ش َِ ١ي َٕ ٞح َّسثَ َ٥ا َو ِو ُٓ بِ ُ ٦أبٔی َجٔ١ي ََ ٝة الِ ِ َ
َّ
َّ
ا٦ِ ٠ٔ ٧
ََسیِ َ٥ا َِ ٜي َّ ٝة َحًَّي إٔذَا ک َ َ
ا ُِ ٜى َفارٔز ٔ ِّی َو ِ ٦و َِٔ ١ز َ
ا ٧بِ ٔ ٦ا ُِ ٜح َعي ِ ٔن َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝفٔی ََ ََفٕ ِ َ َ
ِح َّ
آِخ َّ
اٜص ِٔ ١س َو ََ َ
اٗ
اٜع ِبحٔ َو َٔ ِى َ٥ا تَٔ ٝ
ِک ا َِ ٜؤ َِى َة َّأًٜي َِل َؤ َِى َة و ٔ َِ ٥س ا َِ ١ُ ٜس ٔ ٔ
ٔٔ
اَف أَ ِحل َی َٔ ٥ِ ٠ضا ِ ََ١ا أَ ِي َٕمَ َ٥ا إ ٔ َِّل َ ُّ
اِ ٜٝي ُٔٔ ٞب َ ِي َُّ ٞ

ا َِ ٜحس َ
اب
اَت َِي َٕ َن وُ َ١زُ بِ ُ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
ٔیث ب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔ ََ ٢ِٔ ٝبِ َٔ ٦ز ٔریز ٕ َو َزا َز َو َن َٕ َغ َو َٔا َ ٟفٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ َِ َ١َّ ٝا ِ
اب َو َرأَی َ٠ا أَ َظ َ
اَت َِي َٕ َن َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٔ ٔ ٜ ٢َ ٝص َّسة ٔ َظ ِوتٔطٔ
ا ٧أَ ِج َو َٓ َجّ ٔ ٝ
اس َوک َ َ
يسا َِ َٙبََّْ َو َر َِ َي َظ ِو َتطُ بٔاَّ ٜتِٙبٔيْ ٔ َحًَّي ِ
اَ ٥َّ ٜ

اَت َِي َٕ َن َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝشِ َٙوا إَِٔ ٜيطٔ َّأ ٜذی أَ َظابَ ُض َِٕ َِ ٢ا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
بٔاَّ ٜتِٙبٔيْ ٔ َِ َ١َّ ٝا ِ

َو ََ ََِّ ٢َ ٝل َؼي ِ َْ ِار َت ٔحُٝوا َوا ِٔ َت َّغ ا َِ ٜحس َ
ٔیث

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،رضن نب لیمش ،وعػ نب ایب ہلیمج ارعایب ،اوبراج اطعری ،رمعاؿ نب نیصح رفامےت ںی ہک ا ک رات مہ

روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےک اسھت ا ک رفس ںیم ےھت اہیںکت ہک رات ےک لرخی ہصح ںیم حبص ےک رقبی مہ ٹیل ےئگ
افراسفتقیسکلدیموکیھبلراؾرکےنےسزایدہوکیئزیچایھچںیہنیتگلیھترھپںیمہدوھپیکرگیمےکالعفہیسکزیچےنںیہن
اگجایافر ہدحثیملسنبزررییکدحثییکرطحایبؿیکیئگےہافراسدحثیںیم ہیھبےہہکبجرضحترمعریضاہللاعتٰیل
ہنعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنعاجےگافراوہنںےنولوگںاکاحؽداھکیافرفہدنلبلفازفاےلافراطتقفاےلےھتوت اوہنںےن
دنلبلفازےسریبکتانہکیرفعرکدیاہیںکتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیھبدیباروہےئگرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع
یک دش ت لفاز یکفہج ےس بج روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہفملس دیبار وہےئ وتولوگں ےن لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس وک اانپ احؽ
انسانیرفعرکدایلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوکیئابتںیہنولچ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،رضننبلیمش،وعػنبایبہلیمجارعایب،اوبراجاطعری،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
وفتدشہامنزفںیکاضقءافراؿوکدلجڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1559

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزہيََٝ ،٢مي ٧بِ ٦حب ،ح١از ب١َٝ ٦ہ ،ح١يس ب ٦بْک ب ٦وبساهَّلل وبساهَّلل ب ٦رباح ،ابؤتازہ

ْک بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة َو ِ ٦حُ َِ ١ي ٕس َو ِ ٦بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُِ َ ٦

اؼ َف َح َي َول َی یَٔ١ئ٥طٔ َوإٔذَا
ا ٧فٔی ََ َ ٕ
َف ِ ََىز ََّس بَِٔ ٝي ِٕ ٞ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ک َ َ
بِ َٔ ٦ربَا ٕح َو ِ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة َٔا َ ٟک َ َ

اٜع ِبحٔ َن َع َِ ذ ٔ َرا َوطُ َو َو َؼ َي َرأ ِ ََ ُط َول َی َ٘ ِّّطٔ
َ َّ
ُع َس ُٔب َ ِي َُّ ٞ

ااحسؼنباربمیہ،امیلسؿنبرحب،امحدنبہملس،دیمحنبرکبنبدبعاہللدبعاہللنبرابح،اوباتقدہرفامےتںیہکبجیبنرکمییلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس دفراؿ رفس رات ےک فتق ڑپاؤ رکےت وت اینپ داںیئ رکفٹ ےتٹیل ا فر ارگ حبص اصدؼ ےس ھچک دری ےلہپ ڑپاؤ رکےت وت
اےنپابزفوکڑھکارکےتافریلیھتہرپاانپرہچہرہ ےتےھت۔

رافی  :ااحسؼنباربمیہ،امیلسؿنبرحب،امحدنبہملس،دیمحنبرکبنبدبعاہللدبعاہللنبرابح،اوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
وفتدشہامنزفںیکاضقءافراؿوکدلجڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1560

راوی  :ہساب ب ٦خاٜس ،ہ١أ ،٣تازہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

اب بِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َح َّسثَ َ٥ا َص َّْ ١اَ ٣ح َّسثَ َ٥ا َٔ َتا َزةُ َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ٦ِ ٠َ ٟ
َح َّسثَ َ٥ا َص َّس ُ
َکی
ک َٔا ََ َٔ ٟتا َزةُ َوأَٔ ٔ ِ ٢اٜعَّ ََل َة ٔ ٔ ٜذ ِ ٔ
ََک َصا َِل َ٘ َّّ َار َة ََ ٜضا إ ٔ َِّل ذََ ٔ ٜ
ٔ َ ٤س َي َظ ََل ّة َِ ُِ ٝي َع َِّ ٝضا إٔذَا ذ َ َ
یداب نب اخدل ،امہؾ ،اتقدہ ،اسن نب امکل ،رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وج لدیم امنز ڑپینھ وھبؽ
اجےئبجاےسایدلاجےئوتاےساچےئہہکفہاسامنزوکڑپھےلاسےکوسااساکوکیئافکرہںیہنرضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
ےن( َف َأق ِ ْمال َّض َل َة ِ ِ
َِق)ڑپ ی۔
لْ د
رافی  :یدابنباخدل،امہؾ،اتقدہ،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
وفتدشہامنزفںیکاضقءافراؿوکدلجڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1561

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي و َىيس ب٥٠ ٦عور و ٔتيبہ بَ ٦ىيس ،ابوووا٤ۂ ،تازہ ،ا٤س

َح َّسثَ َ٥اظ َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو ََىٔي ُس بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦أَبٔی َو َواَ َ ٤ة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
ک
َک َِل َ٘ َّّ َار َة ََ ٜضا إ ٔ َِّل ذََ ٔ ٜ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ
ییحینبییحیفدیعسنبوصنمرفہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،اتقدہ،اسن ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسرطح
رفامایافراسںیماسابتاکذرکںیہنہکوساےئاسےکاساکوکیئافکرہںیہن۔
رافی  :ییحینبییحیفدیعسنبوصنمرفہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ
وفتدشہامنزفںیکاضقءافراؿوکدلجڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1562

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساِلولیَ ،ىيس بٔ ٦تازہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

ٔيس َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا ََٔ ٟا َٔ َ ٤ ٟي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس الِ َ ِول َی َح َّسثَ َ٥ا ََى ْ

َّ
ََک َصا
َوَِ ٝيطٔ َو ََٔ َ ٤ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝس َي َظ ََل ّة أَ ِو َ َ ٤اَ ٣و َِ ٥ضا َِ ََّّ ٙا َرتُ َضا أَ ِ ٧ي َُع َِّ ٝي َضا إٔذَا ذ َ َ

دمحمنبینثم،دبعاالیلع،دیعسنباتقدہ،اسننبامکلرفامےتںیہکاہللےکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکوجلدیمامنزڑپینھ
وھبؽاجےئایوساترہاجےئوتاساکافکرہیہیےہہکبجیھباسوکایدلاجےئاسامنزوکڑپھےل۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلع،دیعسنباتقدہ،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجافرامنزڑپےنھیکوہگجںاکایبؿ

وفتدشہامنزفںیکاضقءافراؿوکدلجڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1563

راوی  :نَّص ب ٦ولی جہؽِم ،ولی٠ ،ثىئ ،تازہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

ِم َح َّسثَىٔي أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا َن ِ ُ
َّص بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا َِ ٜح ِض َؽ ٔ ُّ

َّ
َکی
ََک َصا َِإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َي ُٕو ُ ٟأَٔ ٔ ِ ٢اٜعَّ ََل َة ٔ ٔ ٜذ ِ َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝإٔذَا َر َٔ َس أَ َح ُس ُ٘ َِ ٢و ِ ٦اٜعَّ ََلة ٔأَ ِو ٌَ َّ ََ ٞو َِ ٥ضا َِ ُِ ٝي َع َِّ ٝضا إٔذَا ذ َ َ

ج یہض
رصننبیلع می،یلع،ینثم،اتقدہ،اسننبام کلرفامےتںیہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئامنزںیموس
اجےئ ای امنز ےس اغلف وہ اجےئ وت اےس اچےئہ ہک بج اےس اید لےئ ڑپھ ےل ویکہکن اہلل اعتیل رفامےت ںی ( َف َأق ِ ْم ال َّض َل َة ِ ِ
َِق)
لْ د
ریمیایدےک ےئامنزاقمئرکف۔
ج یہض
رافی  :رصننبیلع می،یلع،ینثم،اتقدہ،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1564

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،ظاٜح ب٘ ٦يساُ ،٧عوہ ب ٦زبيْ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َ
ُع َو َة بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ ٦ظأ ٜحٔ بِ ِٔ َ٘ ٦ي َس َ
اَ ٧و ِِ ُ ٦
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
ٔیس فٔی َظ ََلة ٔ
َف َِأ ُ ٔ َّْق ِت َظ ََلةُ َّ
َّض َو َّ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت َفُ ٔ َؼ ِت اٜعَّ ََلةُ َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن فٔی ا َِ ٜح َ ٔ
َف َوز َ
اٜس َ ٔ
اٜس َ ٔ
َّض
ا َِ ٜح َ ٔ
ییحینبییحی،امکل،اصحلنباسیکؿ،رعفہنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکزفہجرہطمہاراشد
رفامیتںیہکرضحافررفسںیمدفدفرںیتعکرفضیکںیئگںیھتوترفسیکامنزربرقارریھکیئگافررضحیکامنزںیمزایدیترکدییئگ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،اصحلنباسیکؿ،رعفہنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1565

راوی  :ابو ـاہز و ِحٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابُ ،عوہ ب ٦زبيْ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔأَ َّ٧
ِح َُ َٝ ٠ة بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو ِ ٦یُوَُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اٜفاصٔز ٔ َو َ ِ
اب َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ُ ِ
َّ
َّ
َّض َِأ ُ ٔ َّْق ِت َظ ََلةُ
َف َؼ َضا َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ث ُ َّ ٢أَ َت ََّ ١ضا فٔی ا َِ ٜح َ ٔ
َف َؿ اهَّللُ اٜعَّ ََل َة ح ٔي َن َ َ
َوائٔصَ َة َز ِو َد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝاَِ ٜت َ َ
َّ
يؽ ٔة الِ ُول َی
َف َ
َف َول َی ا ِٔ َ ٜ
اٜس َ ٔ
اوب اطرہ ف رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع روسؽ اہلل یک زفہج رہطمہ
اراشد رفامیت ںی ہک سج فتق اہلل اعتیل ےن امنز یک دف رںیتعک رفض رفامںیئ رھپ اس امنز وک رضح ںیم وپرا رفامای افر رفس یک امنز وک یلہپ
رفتیضرپیہربرقارراھک۔
رافی  :اوباطرہفرحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع

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

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1566

راوی  :ولی ب ٦خَّش ،٣اب ٦ويي٥ہ ،زہزیُ ،عوہ ،وائصہ

ُع َو َة َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّ ٧اٜعَّ ََل َة أَ َّو َ٠َ ٟا َفُ ٔ َؼ ِت َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ َُ ٦خ ِ َ
َّش ٕ ٣أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِِ ُ ٦
َّض َٔا َ ٟاٜزُّصِز ٔ ُّی َِ ُُِٕ ٝت ُ ٔ ٜى ِز َو َة َ٠ا بَا َُ ٟوائٔصَ َة تُت ُّٔ ٢فٔی َّ
َِأ ُ ٔ َّْق ِت َظ ََلةُ َّ
َف َٔا َ ٟإَٔ َّ ٤ضا َتأ َ َّوَِ ٜت َ٘ َ١ا
َف َوأُت ٔ َِّ ١ت َظ ََلةُ ا َِ ٜح َ ٔ
اٜس َ ٔ
اٜس َ ٔ

َتأ َ َّو َ ٟوُ ِث َ١ا ُ٧

یلعنبرشخؾ،انبہنییع،زرہی،رعفہ،اعدص رفامیتںیہکےلہپامنزیکدفرںیتعکرفضیکیئگںیھتوترفسیکامنزوکایسرطحربرقار
راھک افر رضح یک امنز وک وپرا رکدای ایگ زرہی ےتہک ںی ہک ںیم ےن رعفہ ےس اہک ہک رضحت اعدص  رفس ںیم وپری امنز ویکں ڑپیتھ ںی وت
اوہنںےنرفامایہکرضحتاعدص ےناسیکفیہاتفلییکےسیجرضحتامثعؿےناتفلییک۔
رافی  :یلعنبرشخؾ،انبہنییع،زرہی،رعفہ،اعدص 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1567

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ و ابوَکیِ و زہيْ بِ ٦حب و اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبساهَّلل ب ٦ازریس ،اب ٦جزیخ ،اب ٦و١ار،

وبساهَّلل ،يىلی ب ٦ا٠يہ

و٧
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِخ َ
َکیِِٕ َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ ُ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
ٔیس َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َو ِ ٦ابِ ٔ ٦أَبٔی َو َّ١ا ٕر َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦بَابَ ِيطٔ َو َِ ٦ي ِىل َی بِ ٔ ٦أ ُ ََّ ٠ي َة َٔا َُِ ُٝٔ ٟت ُ ٔ ٜى ََ ١ز
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
اس َِ َٕا َٟ
َّصوا ٔ ٦ِ ٠اٜعَّ ََلة ٔ إ ٔ ِ ٧خٔ ِّت ُِ ٢أَ َِ ٧ي ِّت ٔ ََّ ٢ِ ُٙ٥أ ٜذ َ
بِ ٔ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
َفوا َِ َٕ ِس أَ ٔ ٦َ ٠اُ ٥َّ ٜ
یُ َ َ٘ ٦
اب َِ ٜي َس َوَِ ٝيُ ٢ِ ُٙج َْ ٥اح أَ َِ ٧ت ِٕ ُ ُ
ک َِ َٕا ََ ٟظ َس َٔ ْة َت َع َّس َٗ اهَّللُ ب ٔ َضا َوَِ ٝي٢ِ ُٙ
َوحٔ ِب ُت ٔ١َّ ٠ا َوحٔ ِب َت ُٔ ٥ِ ٠ط ِ ََسأ َ ُِ ٜت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ِ ٦ذََ ٔ ٜ

َِأ َِبُٝوا َظ َس َٔ َت ُط
اوبرکب نب ایب ہبیش ف اوبرکبی ف زریہ نب رحب ف ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعاہلل نب ادرسی ،انب رججی ،انب امعر ،دبع اہلل ،یلعی نب اہیم
َ ْ َ عَل َ ْبُک
َ
ت
ی
ْ
ص
َ
ی
َ
ٌ
ْ
رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک ( َل م ُحح أ ْؿ ُ ُردفا
ل َض َ ِ لِف ُْی ْ َ تَف ِْن َبُک
َ
َ
ک
َ
َ
َ
ف
َ
ّ
ف
ّ
َ
ْ
َ
ِ
س) مت رپ وکیئ رحج ںیہن ہک ارگ مت امنز ںیم رصق رکف یرط  ہ ےہ ہک ںیہمت
ال
نِم
َ
أ
ڈ
فا
ر
د
ي
ال
م
نِمْ ا ّ لة ِإ ْؿ م أ ْؿ
َ ُ ْ
ُ
اکرففں ےس ہنتف اکڈر وہ افر اب وتولگ انم ںیم ںی وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک  ہ دصہق ےہ اہلل اعتیل ےن مت رپ
دصہقایکےہوتمتاہللےکدصہقوکوبقؽرکف۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ف اوبرکبی ف زریہ نب رحب ف ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعاہلل نب ادرسی ،انب رججی ،انب امعر ،دبعاہلل ،یلعی
نباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1568

راوی ٠ :ح١س ب ٦ابوبْک ٕ٠سامی ،یحٌي ب ٦جزیخ ،وبساٜزح ٦١ب ٦وبساهَّلل ب ٦ابی و١ار ،وبساهَّلل ب ٦يىلی ب ٦ا٠يہ

 ٦١بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َو َّ١ا ٕر َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ ا َِّ َٕ ١ُ ٜسم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا َی ِحٌَي َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َو ِب ُس اَّ ٜز ِح ٔ

ٔیس
َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦بَابَ ِيطٔ َو َِ ٦ي ِىل َی بِ ٔ ٦أ ُ ََّ ٠ي َة َٔا َُِ ُٝٔ ٟت ُ ٔ ٜى ََ ١ز بِ ٔ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اب بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ابِ ٔ ٦إ ٔ ِزر َ
دمحم نب اوبرکب دقمایم ،ییحی نب رججی ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ایب امعر ،دبعاہلل نب یلعی نب اہیم اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی ایس
رطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنباوبرکبدقمایم،ییحینبرججی،دبعارلنمحنبدبعاہللنبایبامعر،دبعاہللنبیلعینباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1569

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي و َىيس ب٥٠ ٦عور و ابوربيي و ٔتيبہ بَ ٦ىيس ،ابوووا٤ہ ،بٙيْ ب ٦اخ٥س٠ ،حاہس ،اب ٦وباس

وَ ٧ح َّسثَ َ٥ا أَبُو
ِخ َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو ََىٔي ُس بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َوأَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔا َ ٟیَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ ُ
َف َؿ اهَّللُ اٜعَّ ََل َة َول َی َ ٔ ٜسا َٔ٤ ٧ب ٔ ِّيَ ٢ِ ُٙظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َو َواَ َ ٤ة َو ِ ٦بَُٙي ِْ ٔبِ ٔ ٦الِ َ ِخ َٔ ٥س َو َِ ٠ُ ٦حاصٔ ٕس َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س َٔا ََ َ ٟ

َّض أَ ِربَ ّىا َوفٔی َّ
َف َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َوفٔی ا َِ ٜد ِو ٔ
ٓ َر ِ٘ َى ّة
فٔی ا َِ ٜح َ ٔ
اٜس َ ٔ

ییحی نب ییحی ف دیعس نب وصنمر ف اوبرعیب ف ہبیتق نب دیعس ،اوبوعاہن ،ریکب نب اسنخ ،اجمید ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رفامای اہلل ےن
اہمترےیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکزابؿابمرکےسہکرضحںیماچررںیتعکرفسںیمدفرںیتعکافروخػںیما کرتعکرفض
رفامیئےہ۔
رافی  :ییحینبییحیفدیعسنبوصنمرفاوبرعیبفہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،ریکبنباسنخ،اجمید،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1570

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ و و١زو ٤أسٔ ،اَ ٢ب٠ ٦اٜک ،و١زو ٔاَ ٢ب٠ ٦اٜک ٠زنی ،ایوب ب ٦وائذـائی ،بٙيْ ب ٦اخ٥س،
٠حاہس ،اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ا َِٕ ٜاَ ٔٔ ٢بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َح َّسثَ َ٥ا َٔا َٔ ُ ٢بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک ا ِ١ُ ٜزَن ٔ ُّی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
وب بِ َُ ٦وائ ٔ ٕذ َّ
َف َؿ اٜعَّ ََل َة َول َی َ ٔ ٜسا ٔ٧
اٜفائ ُّٔی َو ِ ٦بَُٙي ِْ ٔبِ ٔ ٦الِ َ ِخ َٔ ٥س َو َِ ٠ُ ٦حاصٔ ٕس َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَ ُّی ُ
س َٔا َ ٟإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َ َ
اَف َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َو َول َی ا ِٔ ٔ ٕ١ُ ٜي ٢أَ ِر َب ّىا َوفٔی ا َِ ٜد ِو ٔ
ٓ َر ِ٘ َى ّة
َ٤ب ٔ ِّيَ ٢ِ ُٙظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی ا َِ ١ُ ٜس ٔ ٔ
اوبرکبنبایبہبیشفرمعفاندق،اق مسنبامکل،رمعفاقمسنبامکلزمین،اویبنباعطذاطیئ،ریکبنباسنخ،اجمید،انبابعسریضاہلل
اعتٰیلہنعرفامےتںیہکاہللاعتیلےناہمترےیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکزابؿابمرکےساسمرفرپامنزیکدفرںیتعکافرمیقم رپ
اچررںیتعکافروخػںیما کرتعکرفضرفامیئےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایب ہبیشفرمعفاندق،اقمسنب امکل،رمعف اقمسنب امکلزمین،اویب نباعطذاطیئ،ریکب نباسنخ ،اجمید،انبابعس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1571

٠وسي ب١َٝ ٦ہ ہذلی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي و اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،تازہٰ ،

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َٔ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
ْ أ ُ َظل ِّی إٔذَا ُ٘ ُِ ٥ت ب ٔ ََ َّٙ ١ة إٔذَا  ٢َِ ٜأ ُ َظَ ٠َ ِّٞي ِاْل ٔ َ٠إَ َِ ٔ ٣ا ََ ٟر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
وسي بِ َٔ ١ََ ََٝ ٦ة ا ُِ ٜض َذل ٔ ِّی َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
َُ ٠
س َ٘ ِي َ
َُ ََّ ٥ة أَبٔی ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

دمحم نب ینثمف انب اشبر ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،اتقدہ ،ومٰیس نبہملس ذہیل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےتہک ںیہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس
وپاھچہکبجںیمہکمںیموہںوتےھجمےسیکامنزڑپینھڑپےیگوتاوہنںےنرفامایہکاابااقلمسیکتنسابمرہکدفرںیتعکںی۔
رافی  :دمحمنبینثمفانباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،ومٰیسنبہملسذہیلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1572

راوی ٠ :ح١س ب٥٠ ٦ہاْ ٟضیز ،یزیس ب ٦زریيَ ،ىيس ب ٦ابی ُعوبہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ىاذ ب ٦ہصا٣

ُعوبَ َة ح و َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي
َح َّسثَ َ٥اظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٥ِ ٠ٔ ٦ضا ٕٔ َّ ٟ
اَّٜضیزُ َح َّسثَ َ٥ا یَزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُ ٦أَبٔی َ ُ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦ص ٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َجٔ١ي ّىا َو َِ َٔ ٦تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ

دمحمنباہنمؽرضری،سیدینبزرعی،دیعسنبایبرعفہب،دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾاسدنسےکاسھترضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
ےس ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنباہنمؽرضری،سیدینبزرعی،دیعسنبایبرعفہب،دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1573

ويسي ب ٦حّغ ب ٦واظ٢
راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦س١ٝہ بٔ ٦ىٰ ،ِ٥

اظ ٔ ٢بِ ُٔ ٦و ََ ١ز بِ ٔ ٦ا َِ ٜد َّفا ٔب َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََ ٟظ ٔح ِب ُت
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٠َ ٦سَ ١ََ ٝة بِ ِٔ َٔ ٦ى ََ ِٕ٥ح َّسثَ َ٥ا و َٔيسي بِ َُ ٦حّ ِٔغ بِ َٔ ٦و ٔ
اٜم ِض َز َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ث ُ َّ ٢أَٔ َِب ََ ٞوأَٔ َِب ِ٥َ ٝا ََ ٠ىطُ َحًَّي َجا َِ َر ِح َٝطُ َو َجََ ٝس َو َجَِ ٝس َ٥ا ََ ٠ىطُ
یٖ ََ َّٙ٠ة َٔا َََ ِ ٟعلَّی َ٥َ ٜا ُّ
ابِ َ ٦وُ ََ ١ز فٔی َ ٔ
َط ٔ

َّ
ؤَ ٧ا ََِ ٜ ٟو ُ٘ ُِ ٥ت َُ ٠س ِّب ّحا
اَا ٔ ٔ َيا ّ٠ا َِ َٕا َ٠َ ٟا َي ِع َُ ٥ي َص ُؤ َِل ٔ
ِ ُُِٔ ٝت ي َُس ِّب ُح َ
َفأَی ّ َ ٤
َِ َحاِ َ ٤ت ُٔ ٥ِ ٠ط ا ِٜتَّٔا َت ْة ِ َ ٤ح َو َح ِي ُث َظلی َ َ
َلَ ِت َُ ١ِ ١ت َظ ََلت ٔی یَا ابِ َ ٦أَخٔی إنِّٔی َظحٔ ِب ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َّ
َف ََِ ٢َِ ٝیز ٔ ِز َول َی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َحًَّي َٔ َب َؽ ُط اهَّللُ
اٜس َ ٔ
َو َظ ٔح ِب ُت أَبَا بَ ِْکٕ ََِ ٢َِ ٝیز ٔ ِز َول َی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َحًَّي َٔ َب َؽ ُط اهَّللُ َو َظ ٔح ِب ُت وُ ََ ١ز ََِ ٢َِ ٝیز ٔ ِز َول َی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َحًَّي َٔ َب َؽ ُط اهَّللُ ث ُ ََّ ٢ظ ٔح ِب ُت
اَ ٧ل ٢ِ ُٙفٔی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ أ ُ َِ َو ْة َح َس َْ ٥ة
ا ٢َِ َِٝ ٧یَز ٔ ِز َول َی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َحًَّي َٔ َب َؽطُ اهَّللُ َو َٔ ِس َٔا َ ٟاهَّللُ َِ َٕ ٜس ک َ َ
وُ ِث ََ ١
دبع اہلل نب ،ہملس نب بنعقٰ ،یسیع نب صفح نب اعمص اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک ںیم ہکم رکمہم ےک را ےت
ںیمرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےکاسھتاھترضحتاعمصرفامےتںیہکاوہنںےنںیمہامنزرہظیکدفرںیتعکڑپاھںیئرھپ
فہ لےئ افر مہ یھب اےکن اسھت لےئ اہیں کت ہک ا ک ہگج لرک فہ یھب ھٹیب ےئگ افر مہ یھب اؿ ےک اسھت ھٹیب ےئگ وت اؿ یک وت ہج اس
رطػ وہیئ سج ہگج رپ امنز ڑپ ی یھت اس ہگج اوہنں ےن ھچک ولوگں وک ڑھکا داھکی وت اوہنں ےن رفامای  ہ بس ولگ ایک رک رےہ ںی
ںیم ےن اہک  ہولگںیتنس ڑپھ رےہ ںی وت اوہنں ےنرفامایہک ارگ ںیم یھبںیتنسڑپاتھ وت ںیم امنز یہ وپری ڑپاھات ،رھپ رفامےنےگل،
اےےجیتھب!ںیما کرفسںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتاھتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےندفروتعکںےسزایدہ
ںیہنڑپںیھاہیںکتہکلپیلصاہللہیلع فل ہفملسوکاہللاعتیلےنااھٹایلافرںیمرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےکاسھتراہوت
اوہنںےنیھبدفروتعکںےسزایدہںیہنڑپںیھاہیںکتہکفہیھباسدا ِرافینےسر تصوہےئگافرںیمرضحترمعریضاہلل
اعتٰیلہنعےکاسھتراہوتاوہنںےنیھبدفرتعکےسزایدہںیہنڑپںیھاہیںکتہکفہیھباسدا ِرافینےسر تصوہےئگافرںیم
رضحت امثعؿ ےک اسھت راہ وت اوہنں ےن یھب دف رتعک ےس زایدہ ںیہن ڑپںیھ اہیں کت ہک فہ یھب اس دا ِر افین ےس ر تص وہ ےئگ
افراہللاعتیلےنرفامایہکاہمترے ےئروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکایحۃہیبطرتہبنیومنہنےہ۔

رافی  :دبعاہللنب،ہملسنببنعقٰ،یسیعنبصفحنباعمص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1574

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،یزیس ب ٦زریي ،و١ز ب٠ ٦ح١س ،حّغ ب ٦واظ٢

اظ َٕٔ ٢ا َ٠َ ٟز ٔ ِؼ ُت ََ ٠ز ّؼا
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا یَزٔی ُس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ز َُریِ ٕي َو ِ ٦وُ ََ ١ز بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو َِ ٦حّ ِٔغ بِ َٔ ٦و ٔ
َ
َف َِ َٕا ََ ٟظ ٔح ِب ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َّ
اٜس ِب َح ٔة فٔی َّ
َف
اٜس َ ٔ
اٜس َ ٔ
َِ َحا َِ ابِ ُ ٦وُ ََ ١ز َي ُىو ُزنٔی َٔا ََ ٟو ََأ ُِ ٜت ُط َو ُِّ ٦
اَ ٧ل ٢ِ ُٙفٔی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ أ ُ َِ َو ْة َح َس َْ ٥ة
ِ ََ١ا َرأَیِ ُت ُط ي َُسبِّحُ َوَِ ٜو ُ٘ ُِ ٥ت َُ ٠س ِّب ّحا َلَ ِت َُ ١ِ ١ت َو َٔ ِس َٔا َ ٟاهَّللُ َت َىال َی َِ َٕ ٜس ک َ َ
ہبیتق نب دیعس ،سیدی نب زرعی ،رمع نب دمحم ،صفح نب اعمص رفامےت ںی ہک ںیم امیبر وہا وت رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریمی
تدادت ےک  ےئرشتفی الےئ ،ںیم ےن اؿ ےس رفس ںیم وتنسں ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفامایہک ںیمروسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملس ےکاسھت ا ک رفس ںیم راہ وہں وت ںیم ےن لپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس وک ںیتنس ڑپےتھ وہےئ ںیہن داھکی افر ارگ ںیم
ںیتنسڑپاتھوتوپریڑپاتھافراہللاعتیلےنرفامایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکایحتہبیطںیماہمترے ےئرتہبنیومنہنےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،سیدینبزرعی،رمعنبدمحم،صفحنباعمص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1575

راوی  :خ ْٝب ٦ہصا ،٣ابوربيي زہزانیٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ح١از ،اب ٦زیس ،زہيْ بِ ٦حب ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢اَ١ىي،ٞ
ایوب ابی َٔلبہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

َْ بِ ُ ٦ص ٔصَ اَ ٕ ٣وأَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َوص َُو ابِ َُ ٦زیِ ٕس ح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا َخُ ٝ
وب َو ِ ٦أَبٔی ٔ ٔ ََلبَ َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ َٔ ٢اِل َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
ِح ٕب َو َي ِى ُٕ ُ
َ ٔ ٞلَکص َُ١ا َو ِ ٦أَ ُّی َ
َِ
َّ
َّص ب ٔ ٔذی ا ُِ ٜحَِ ٝي َّةٔ َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی ُّ
اٜم ِض َز بٔا ِ١َ ٜسٔی َٔ ٥ة أَ ِر َب ّىا َو َظلی ا َِ ٜى ِ َ

فلخنباشہؾ،اوبرعیبزرہاین،ہبیتقنبدیعس،امحد،انبزدی،زریہنبرحب،وقعیب نباربامیہ،اامسلیع،اویبایبالقہب،اسن نب
امکلرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےندمہنیونمرہںیمامنزرہظیکاچررںیتعکڑپںیھافرذفاہفیلحلںیمدفرںیتعک
ڑپںیھ۔
رافی  :فلخنباشہؾ،اوبرعیبزرہاین،ہبیتقنبدیعس،امحد،انبزدی،زریہ نبرحب،وقعیب نباربامیہ،الیعمس،اویبایبالقہب،
اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1576

راوی َ :ىيس ب٥٠ ٦عورَّ ،يا٠ ،٧ح١س بٙ٥٠ ٦سر ،ابزاہي ٢ب٠ ٦يَسہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

َس َة َََ ٔ١ىا أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َي ُٕوِلُ
َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِٙ ٥ِ ١ُ ٜسٔرٔ َوإٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ ُِ ٠َ ٦ي َ َ
َّ
َّص ب ٔ ٔذی ا ُِ ٜحَِ ٝي َّ ٔة َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
َظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّّ ٢َ ٝ
اٜم ِض َز بٔا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ أَ ِر َب ّىا َو َظِ ٝي ُت ََ ٠ى ُط ا َِ ٜى ِ َ

دیعس نب وصنمر ،ایفسؿ ،دمحم نب دکنمر ،اربامیہ نب ئآ رہ ،اسن نب امکل رفامےت ںی ہک ںیم ےن دمہنی ونمرہ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےکاسھترہظیکاچررںیتعکڑپںیھافرںیمےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتذفاہفیلحلںیمرصعیکامنزیکدف
رںیتعکڑپںیھ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،اربامیہنبئآ رہ،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1577

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب ٦بصار٥ٌ ،سر ،ابوبْک ب٠ ٦ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،یحٌي ب ٦یزیس ب٥ائی رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

َف ٌُ َِ ٥س ْر َو ِ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٥ِ ٌُ ٦س ٕر َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ُش ِى َب َة َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦یز ٔ َ
یس ا ُِ ٜض َ٥ائٔ ِّی َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو ِٔ ِ َٔ ٦
َّص اٜعَّ ََلة ٔ َِ َٕا َ ٟک َ َ

َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َِخ َد َٔ ٠سي َْ َة ثَ ََلث َ ٔة أَ َِ ٠يا ٕ ٟأَ ِو ث َ ََلثَ ٔة ََفاَ َٔذ ُش ِى َب ُة َّ
اک َظلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
اٜص ُّ
َ
َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب اشبر ،دنغر ،اوبرکب نب دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ییحی نب سیدی انبیئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن
رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرصقامنزےکابرےںیموپاھچوتاوہنںےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسبجنیت
لیماینیترفخسیکاسمتفںیمرفسرکےتوتدفرتعکامنزڑپےتھ۔رافیہبعشوککشےہہکلیماکظفلےہایرفخساک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنباشبر،دنغر،اوبرکبنبدمحمنبرفعج،ہبعش،ییحینبسیدیانبیئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1578

راوی  :زہيْ بِ ٦حب و ٠ح١س ب ٦بصار ،اب٠ ٦ہسی ،زہيْ ،وبساٜزح ،٦١حَّضت جيبْ ب ٦نّيْ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ٔی َٔا َُ ٟز َصي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ِح ٕب َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ِٔ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسث َ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َش ِحبٔي َ ٞبِ ِّٔ ٦
اٜس ِٔ ١ق إلٔ َی َ ِْق َی ٕة َول َی
ُش ِى َب ُة َو ِ ٦یَز ٔ َ
یس بِ ُٔ ٦خ َ١ي ِْ ٕ َو َِ ٦حب ٔ ٔ
ِخ ِج ُت ََ ٠ي ُ َ
يِ بِ ٔ ٦وُب َ ِي ٕس َو ُِ ٦ج َبي ِْ ٔبِ ٔ ٦نُ َّيِْ ٕ َٔا ََ َ ٟ

َّش ّٔ ٠يَل ِ ََعلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َِ ُُِٕ ٝت َُ ٜط َِ َٕا ََ ٟرأَیِ ُت وُ ََ ١ز َظلَّی ب ٔ ٔذی ا ُِ ٜحَِ ٝي َّ ٔة َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َِ ُُِٕ ٝت َُ ٜط
َرأِ ٔ
َّش أَ ِو ثَ َ١اَ ٔ ٤ي َة َو َ َ
س ََ ِب َى َة َو َ َ
ٞ
١َ َ٘ ٞا َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝيّ َِى ُ
َِ َٕا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا أَِ َِى ُ
جنبریفنریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکںیمیرلیجنب
زریہنبرحبفدمحمنباشبر،انبدہمی،زریہ،دبعارلنمح،رضحت ی ی د
طمس ےک ا ک اگؤں یک رطػ الکن وج ہک رتسہ ای ااھٹ رہ لیم یک اسمتف رپ اھت وت اوہنں ےن دف رںیتعک ڑپںیھ ،ںیم ےن اؿ ےس اہک وت
اوہنںےنرفامایہکںیمےنرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعوکداھکیہکاوہنںےنذفاہفیلحلںیمدفرںیتعکڑپںیھںیمےناؿےساہکوت
اوہنےناہکہکںیمایسرطحرکاتوہںسجرطحںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرکےتداھکیےہ۔
جنبریفنریضاہللاعتٰیلہنع
رافی  :زریہنبرحبفدمحمنباشبر،انبدہمی،زریہ،دبعارلنمح،رضحت ی ی د
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1579

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،اب١َ ٦ق ،شىبہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا ََ ٟو ِ ٦ابِ ِّٔ ٦
اٜس ِٔ ١ق َو ٢َِ ٜي َُس ِّ٢
َح َّسثَٔ٥يطٔ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ

َّش ّٔ ٠يَل
َش ِحبٔي ََ ٞو َٔا َ ٟإَّٔ٤طُ أَتَی أَ ِر ّؼا يُ َٕا ََُ ٜ ٟضا ُزو ٔ٠ي َن ٔ ٦ِ ٠ح َِٔ ١غ َول َی َرأ ِ ٔ
َُ
س ثَ َ١اَ ٔ ٤ي َة َو َ َ

دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،انبطمس،ہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےناسدنسےکاسھتایبؿایکےہہکا کرفاتیںیمرافیےن
ِ
فم)اہکاجاتےہسجیکاسمتفااھٹرہلیمےہ۔
اہکہکفہایسیزنیمںیملےئےسج( ُد َ
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،انبطمس،ہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1580

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ہصي ،٢یحٌي ب ٦ابی اَحٖ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

َّ َ
َّ
ِخ ِج َ٥ا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
يِم أَ ِخب َ ََْ٤ا صُصَ ِي َْ ٢و َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا ََ َ ٟ
َحسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١
َّ
َّ
َّ
َّشا
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ إلٔ َی ََ ٙ٠ة ِ ََعلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َحًي َر َج َي ُُِٔ ٝت َ٘ ِ ٢أَ َٔ َا ٣ب ٔ ََ ٙ١ة َٔا ََ ٟو ِ ّ
ییحینب ییحی،میشہ،ییحی نبایب ااحسؼ،اسننب امکلےسرفاتیےہ ہکرفامایہک مہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےکاسھتدمہنی
ونمرہےس ہکمرکمہمیک رطػےلکنوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسدفدفرتعک ڑپےتھ رےہ اہیںکتہکلپ یلصاہلل ہیلعفل ہفملس
فاسپولٹلےئ،ںیمےنرعضایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسہکمرکمہمںیم انترہھٹے؟لپےنرفامایدس(رفز)۔
رافی  :ییحینبییحی،میشہ،ییحینبایباقحس،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امتؾامنزفںںیمونقتڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیمبجناملسونںرپوکیئلتفلےئاف...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی
رتعکںیمروکعےسرسااھٹےنےکدعبےہافردنلبلفازےکاسھتڑپانھبحتسمےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1581

راوی ٔ :تيبہ  ،ابوووا٤ہ  ،ابوَکیِ  ،اب ٦وٝيہ  ،یحٌي ب ٦ابی اَحاٗ ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥اظ ُٔت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة ح و َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو ُ َ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ صُصَ ِي ٕ٢
ہبیتق  ،اوبوعاہن  ،اوبرکبی  ،انب ہیلع  ،ییحی نب ایب ااحسؼ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس
ایسرطحدحثیلقنرفامیئ۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،اوبرکبی،انبہیلع،ییحینبایبااحسؼ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1582

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ ،یحٌي ب ٦ابی اَحٖ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک

ََک ِٔ ٠ث َٝطُ
َي ُٕوِلُ َ َ
ِخ ِج َ٥ا ٔ ٦ِ ٠ا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ إلٔ َی ا َِ ٜح ِّخ ث ُ َّ ٢ذ َ َ

دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،ییحی نب ایب ااحسؼ  ،اسن نب امکل رفامےت ںی ہک مہ دمہنی ونمرہ ےس جح ےک ارادہ ےس ےلکن رھپ ایس رطح
دحثیذرکرفامیئ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،ییحینبایباقحس،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1583

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ ثوری ،یحٌي ب ٦ابی اَحٖ ،ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١ُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبی ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُکیِِٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َجٔ١ي ّىا َو َِّ ٦
اٜث ِور ِّٔی َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو ِ٦
ٔ
َ
َ
َک ا َِ ٜح َّخ
إَٔ َ ٤س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ َو ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ
انبریمن ،اوبرکبی،اوبااسہموثری،ییحینبایبااحسؼ،اسنریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطحدحثی
لقنرفامیئافرجحاکذرکںیہنایک۔
رافی  :انبریمن،اوبرکبی،اوبااسہموثری،ییحینبایباقحس،اسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینمںیمامنزرصقرکےکڑپےنھےکایبؿںیم...

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ینمںیمامنزرصقرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1584

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،اب ٦شہابَ ،ا ٢ٜب ٦وبساهَّلل

اب َو ََِ ٦ا ٢ٔ ٔ ٜبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ٦
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو َوص َُو ابِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
اَف بٔٔ١ىّي َوٌَي ِْٔظ ٔ َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َوأَبُو بَ ِْکٕ َووُ َ١زُ َووُ ِث َ١ا ُ٧
أَبٔيطٔ َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َظلَّی َظ ََل َة ا َِ ١ُ ٜس ٔ ٔ
َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َظ ِس ّرا ٔ ٦ِ ٠خ ََٔل َِتٔطٔ ث ُ َّ ٢أَ َت ََّ ١ضا أَ ِر َب ّىا

رحہلمنبییحی،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،اسملنبدبعاہللاےنپابپےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنٰینمفریغہںیماسمرفیکرطحدفرںیتعکڑپںیھافررضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعافررضحترمعافر
رضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلامہنعیھباےنپدف ِرالختفےکلاغزںیمدفرںیتعکڑپےتھےھترھپفہوپریاچررتعکڑپےنھےگل۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،اسملنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ینمںیمامنزرصقرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1585

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝاوزاعی ،اَحاٗ ب ٦وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ِ ٦الِ َ ِو َزاعٔ ِّی ح و َح َّسثَ َ٥اظ إ ٔ َِ َح ُٖ َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس
َح َّسثَ َ٥اظ ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦

اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َٔا َ ٟبٔٔ١ىّي َوَ ٢َِ ٜي ُٕ َِ ٞوٌَي ِْٔظ ٔ
زریہ نب رحب ،فدیل نب ملسم ،افزایع ،ااحسؼ نب دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ےس اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس
رطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،فدیلنبملسم،افزایع،ااحسؼنبدبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ینمںیمامنزرصقرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1586

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ ،وبيساهَّلل ب ٦و١ز٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َح َّسث َ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز َٔا ََ ٟظلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٧ظلَّی َب ِى ُس
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔٔ١ىّي َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َوأَبُو بَ ِْکٕ َب ِى َس ُظ َووُ َ١زُ َب ِى َس أَب ٔی بَ ِْکٕ َووُ ِث َ١ا َُ ٧ظ ِس ّرا ٔ ٦ِ ٠خ ََٔل َِتٔطٔ ث ُ َّ ٢إ ٔ َّ ٧وُ ِث ََ ١
ا ٧ابِ ُ ٦وُ ََ ١ز إٔذَا َظلَّی ََ ٠ي ِاْل ٔ َ٠اَ ٔ ٣ظلَّی أَ ِربَ ّىا َوإٔذَا َظ ََّلصَا َو ِح َس ُظ َظلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
أَ ِر َب ّىا َِک َ َ
ک
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،انب رمع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ٰینم ںیم دف ر عنن
ڑپ یںی لپ ےکدعب رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع ےن یھبافر رضحتاوبرکب ریضاہللاعتٰیلہنع ےکدعب رضحترمع ےن یھب
افررضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعےنیھباینپالختفیکادتباءںیمدفراعکتڑپ یںیرھپرضحتامثعؿاچررںیتعکڑپےنھپ 
ےئگوترضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعبجاامؾےکاسھتامنزڑپےتھےھتوتاچررتعکڑپےتھےھتافربجفہاغ ےلامنزڑپےتھوت
دفرتعکامنزڑپےتھ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہللنبرمع،انعف،انبرمع

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

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ینمںیمامنزرصقرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1587

راوی  :اب٠ ٦ثىي ،وبيساهَّلل بَ ٦ىيس ،یحٌي ٔفا ،٧ابوَکیِ ،اب ٦ابی زائسہ ،اب١٤ ٦يْ ،وٕبہ ب ٦وا٠ز ،وبيساهَّلل

َّ
َکیِِٕ أَ ِخب َ ََْ ٤ا ابِ ُ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة ح
َح َّسثَ َ٥اظ ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىي َو ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َوص َُو ا َِّ َٕ ٜفا ُ ٧ح و َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو ُ َ

و َح َّسثَ َ٥اظ ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا وُ ِٕ َب ُة بِ َُ ٦خإ ٔ ٜس ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ

انب ینثم ،دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی اطقؿ ،اوبرکبی ،انب ایب زادئہ ،انب ریمن ،ہبقع نب اعرم ،دیبع اہلل اس دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب
ایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :انبینثم،دیبعاہللنبدیعس،ییحیاطقؿ،اوبرکبی،انبایبزادئہ،انبریمن،ہبقعنباعرم،دیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ینمںیمامنزرصقرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1588

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ ،خبيِ ب ٦وبساٜزح ،٦١حّغ ب ٦واظ ،٢اب ٦و١ز

اظ َٕ ٢و ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز
َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ُِ ٦خب َ ِي ِٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٔ١ََ ٦ٔ ١ي َحّ َِغ بِ ََ ٦و ٔ
اَف َوأَبُو بَ ِْکٕ َووُ َ١زُ َو ُو ِث َ١ا ُ ٧ثَ َ١ان ٔ َی َٔٔ٥ي َن أَ ِو َٔا ََّٔ َ ٟت َٔٔ٥ي َن َٔا َٟ
َٔا ََ ٟظلَّی أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔٔ١ىّي َظ ََل َة ا َِ ١ُ ٜس ٔ ٔ

ُ ِ
َف َ
اش ُط َِ ُُِٕ ٝت أَ ِی َو َِِّ ٜ ٢و َظ َِّ ٝي َت َب ِى َسصَا َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َٔا ََِ ٜ ٟو ِ ََىُِ ٝت
َحّ ِْغ َوک َ َ
ا ٧ابِ ُُ ٦و ََ ١ز ي َُعل ِّی بٔٔ١ىّي َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ث ََّ ٢یأت ٔی ٔ َ

َلَ ِت َُ ١ِ ١ت اٜعَّ ََل َة

دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،بیبخنبدبعارلنمح،صفح نباعمص،انبرمعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسافررضحت
اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ٰینم ںیم لھٹ اسؽ ای رفامای ھچ
اسؽرصقامنزڑپ ی،صفح ےناہکہکرضحتانبرمعیھب ٰینم ںیمدفرںیتعکڑپےتھرھپ اےنپرتسبرپلےت،ںیمےن رعضایک،اے
اچچاجؿ!اکشلپاؿےکدعبدفرںیتعکافرڑپھےتیل!لپریضاہللہنعےنرفامایہکارگںیماسرطحرکاتوتامنزوپریہنرکات!
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،بیبخنبدبعارلنمح،صفحنباعمص،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ینمںیمامنزرصقرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1589

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ ،خاٜس ب ٦حارث ،اب٠ ٦ثىي ،وبساٜع١س ،شىبہ

َح َّسثَ َ٥اظ َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث ح و َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َو ِب ُس اٜعَّ َ١سٔ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا

ُش ِى َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوَ ٢َِ ٜي ُٕ َوِل فٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ بٔٔ١ىّي َو َلَ َٔ ٦ِٔ ٙاِل َظلَّی فٔی َّ
َف
اٜس َ ٔ

ییحینب ،بی،اخدلنباحرث،انبینثم،دبعادمصل،ہبعشاسدنسےکاسھت ہرفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہرگماسرفاتی
ںیمٰینماکذترکہںیہنےہافرنکیلاوہنںےناہکہکرفسںیمامنزڑپ یڑپ ی۔
رافی  :ییحینب ،بی،اخدلنباحرث،انبینثم،دبعادمصل،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ینمںیمامنزرصقرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1590

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،وبساٜواحس ،او١ض ،ابزاہي ،٢وبساٜزح ٦١ب ٦یزیس

یس َي ُٕوِلُ َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜواح ٔ ٔس َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َح َّسثَ َ٥ا إٔبِ َزاصٔي َُٔ ٢ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ََ ٦یز ٔ َ

ب ٔ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بٔٔ١ىّي أَ ِربَ َي َر َ٘ َىا ٕ
ک َ ٔ ٜى ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز َِٕا ََِّ َ ِْ َج َي ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ت َِٕٔي َ ٞذََ ٔ ٜ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔٔ١ىّي َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َو َظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ي أَبٔی بَ ِْکٕ ِّ
اب بٔٔ١ىّي َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
یٖ بٔٔ١ىّي َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َو َظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ي وُ ََ ١ز بِ ٔ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اٜع ِّس ٔ

ََِِ ٝي َت َح ِّمی ٔ ٦ِ ٠أَ ِربَ ٔي َر َ٘ َىا ٕ
ت َر ِ٘ َى َتا َٔ ٠ُ ٧ت َٕ َّب ََ ٝتا ٔ٧

ہبیتقنبدیعس،دبعاولادح ،اشمع،اربامیہ،دبعارلنمح نب سیدیرفامےتںیہکرضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعےن ینمںیمامہرے
اسھت اچر رںیتعک امنز ڑپ ی ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس  ہ اہک ایگ وت اوہنں ےن (ا ِ َّبِہلل َفا ِ َّب ا ِ ََل َرا ِ یلعُووؿ) اہک رھپ رفامای ہک ںیم ےن
روسؽاہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےکاسھت ینم ںیم دف رںیتعک ڑپ ی ںی افر ںیم ےن رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنعےک
اسھتٰینمںیمدفرںیتعکڑپ یںیافرںیمےنرضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنعےکاسھتینمںیمدفرںیتعکڑپ یںیسپ
اکشہکریمےبیصنںیم ہوہاتہکاچرروتعکںںیمےسدفرںیتعکوبقمؽوہںیت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعاولادح،اشمع،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ینمںیمامنزرصقرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1591

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،جزیز ،وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،جزیز اَحاٗ ب ٦خَّش،٣
ويسي ،او١ض

َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٥ا ُو ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َٔا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا َجز ٔ ْیز ح و
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َّشَ َٔ ٕ ٣اِل أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ َوابِ َُ ٦خ ِ َ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،امثعؿنبایبہبیش،رجری،امثعؿنبایبہبیش،رجریااحسؼنبرشخؾ،یسیع،اشمعےساسدنس
ےکاسھتایسرطحدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،امثعؿنبایبہبیش،رجری،امثعؿنبایبہبیش،رجریااحسؼنبرشخؾ،یسیع،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ینمںیمامنزرصقرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1592

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌئ ،تيبہ ،ابواحوػ ،ابی اَحٖ ،حارثہ ب ٦وہِ

ػ َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو َِ ٦حارٔثَ َة بِ َٔ ٦وصِِٕ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو ُٔت َ ِي َب ُة َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔا َُٔ ٟت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
اس َوأَ ِ٘ث َ َْ ُظ َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔٔ١ىّي آ َ٠َ ٦َ ٠ا ک َ َ
ا ٧اُ ٥َّ ٜ
ییحینبییحی،ہبیتق،اوباوحص،ایبااحسؼ،احرہثنبفبہرفامےتںیہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتٰینمںیم
اسفتقدفرںیتعکڑپںیھبجولگانمافرارثکتیںیمےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتق،اوباوحص،ایباقحس،احرہثنبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ینمںیمامنزرصقرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1593

راوی  :اح١س ب ٦وبساهَّلل ب ٦یو٤س ،زہيْ ،ابواَحٖ ،حارثہ ب ٦وہِ

َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا ُز َصي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو إ ٔ َِ َح َٖ َح َّسثَىٔي َحارٔثَ ُة بِ َُ ٦وصِِٕ ا ُِ ٜدزَاعٔ ُّی َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت
اس أَ ِ٘ثَُْ َ٠ا کَاُ ٤وا ِ ََعلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن فٔی َح َّحةٔ ا َِ ٜو َزا ًٔ َٔا َِ ٠ُ ٟسَ ٢ٔٝحارٔثَ ُة
ِْ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔٔ١ىّي َواُ ٥َّ ٜ
َخَ ٝ
اب ٔل ُ ِّ٠طٔ
بِ َُ ٦وصِِٕ ا ُِ ٜدزَاعٔ ُّی ص َُو أَ ُخو وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز بِ ٔ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ

ادمحنبدبعاہللنبویسن،زریہ،اوبااحسؼ،احرہثنبفبہرفامےتںیہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکےھچیپینمںیم
امنزڑپ یافرولگتہبزایدہدعتادںیمےھتافررھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنججیةاولداعںیمیھبدفرتعکامنزڑپ ی۔ملسم
رفامےتںیہکاحرہثنبفبہزخایعرضحتدیبعاہللنبرمعنباطخبےکامںیر کاھبیئںی۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویسن،زریہ،اوباقحس،احرہثنبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابرشںیمرھگفںںیمامنزڑپےنھےکایبؿںیم...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ابرشںیمرھگفںںیمامنزڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک٤ ،اِي

حسیث 1594

َ
ت بَ ِزز ٕ َور ٕ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي أَ َّ ٧ابِ َُ ٦و ََ ١ز أَ َّذ َ ٧بٔاٜعَّ ََلة ٔفٔی َِ ٜي َٕ ٝة ذَا ٔ
ٔیح َِ َٕا َ ٟأَ َِل َظ ُّٝوا
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َات ََْ ٠طٕ َي ُٕو ُ ٟأَ َِل َظ ُّٝوا فٔی
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝیأ ِ ُ٠زُ ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ َ ٧إٔذَا کَاِ َ ٤ت َِ ٜي َْ ٝة بَارٔ َز ْة ذ ُ
فٔی اِّ ٜز َحا ٔ ٟث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟک َ َ
اِّ ٜز َحا ٟٔ
ییحینبییحی،امکل،انعفرفامےتںیہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنا کایسیراتںیمامنزےک ےئاذاؿدیہکسجںیم
رسدیافروہالچریہیھتوتاوہنںےنرفامایلاگہوہاجؤہکاےنپرھگفںںیمامنزڑپوھرھپرفامایہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسؤمذؿ
وک ہےنہکاکمکحرفامےتبجراترسدوہیتافرابرشوہیت،لاگہوہاجؤہکامنزاےنپرھگفںںیمڑپوھ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ابرشںیمرھگفںںیمامنزڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1595

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،وبيساهَّلل٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسث َ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ َح َّسثَىٔي َ٤اِ ٔ ْي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَُ َّ ٤ط َ٤ا َزی بٔاٜعَّ ََلة ٔ فٔی َِ ٜي َٕ ٝة

ت بَ ِزز ٕ َور ٕ
ذَا ٔ
آِخ َ ٔ ٤سائٔطٔ أَ َِل َظ ُّٝوا فٔی رٔ َحالٔ ٢ِ ُٙأَ َِل َظ ُّٝوا فٔی اِّ ٜز َحا ٔ ٟث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ٔیح َو ََْ ٠طٕ َِ َٕا َ ٟفٔی ٔ ٔ
َات ََْ ٠طٕ فٔی َّ
َف أَ َِ ٧ي ُٕو َ ٟأَ َِل َظ ُّٝوا فٔی رٔ َحالٔ٢ِ ُٙ
ا ٧یَأ ِ ُ٠زُ ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ َ ٧إٔذَا کَاِ َ ٤ت َِ ٜي َْ ٝة بَارٔ َز ْة أَ ِو ذ ُ
اٜس َ ٔ
َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دیبع اہلل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن امنز ےک  ےئ ا ک ایسی رات ںیم اکپرا ہک سج ںیم
رسدیافروہاافرابرشیھترھپاےنپاساکپرےنےکلرخںیمرفامای،لاگہروہ!امنزاےنپرھگفںںیمیہڑپوھ،رھپرفامایہکروسؽاہلل
ؤمذؿوکمکحرفامےتبجراترسدوہیتایابرشوہیت،رفسںیمفہ ہےتہکلاگہروہ!امنزاےنپرھگفںںیمڑپوھ۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ابرشںیمرھگفںںیمامنزڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1596

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ ،وبيساهَّلل ب٤ ٦اِي ،اب ٦و١ز

ا ٧ث ُ َّ٢
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز أَُ َّ ٤ط َ٤ا َزی بٔاٜعَّ ََلة ٔبٔ َؽ ِح ََ ٥
ََک بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ َو َٔا َ ٟأَ َِل َظ ُّٝوا فٔی رٔ َحالَٔ ٢ِ ُٙوُ ٢َِ ٜي ٔى ِس ثَاَ ٔ ٤ي ّة أَ َِل َظ ُّٝوا فٔی اِّ ٜز َحا ِٔ َٔ ٦ِ ٠ٔ ٟو ٔ ٟابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز
ذ ََ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،دیبع اہلل نب انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن امنز ےک  ےئ ضح یباؿ ںیم اذاؿ دی رھپ اس
رطحذرکرفامای،لاگہوہاجؤ! امنزاےنپرھگفںںیمڑپوھ افراسںیمدفرساہن ہدفابرہ ںیہندرہاایہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنعےکوقؽےس( َأ َل َضلُّووا ِیارلّ َِا ِؽ)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہللنبانعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ابرشںیمرھگفںںیمامنزڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1597

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوخيث١ہ ،ابوزبيْ ،جابز ،اح١س ب ٦یو٤س ،زہيْ ،حَّضت جابز

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َخ ِي َث ََ ١ة َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕح و َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا ُز َصي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو
ْطَ٤ا َِ َٕا َُ ٔ ٜ ٟي َعَ ٦ِ ٠َ ِّٞشا َِ ٔ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠فٔی َر ِحٔٝطٔ
ِخ ِج َ٥ا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ََ ََفٕ ِ َُِ ٔ ١
اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا ََ َ ٟ
ییحینبییحی،اوبہمثیخ،اوبزریب ،اجرب،ادمحنبویسن،زریہ ،رضحتاجرب رفامےتںیہکمہ روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھت
ا کرفسںیمےھتوتابرشوہےن یگ،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکمتںیمےسوجاچےہاینپایقؾاگہںیمامنزڑپھاتکسےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبہمثیخ،اوبزریب،اجرب،ادمحنبویسن،زریہ،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ابرشںیمرھگفںںیمامنزڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1598

راوی  :ولی ب ٦ححز َىسی ،اَ١ىي ،ٞوبساٜح١يس ،وبساهَّلل ب ٦حارث ،اب ٦وباس

َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َّ
َ ٞو َِ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜحٔ١يسٔ َظاح ِٔٔ اٜزِّیَاز ٔ ِّی َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو َِ ٦و ِب ٔس
اٜس ِىس ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
س أََّ٤طُ َٔا ََ ١ُ ٔ ٜ ٟؤ ِّذٔ٤طٔ فٔی یَ ِؤ ٠َ ٕ ٣فيْ ٕإٔذَا َُِٔ ٝت أَ ِش َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ أَ ِش َض ُس أَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ ِ َََل َت ُٕ ِ ٞوَ َّی
اهَّللٔ بِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َ
و ٦ِ ٠ٔ ٧ذَا َٔ ِس ِ ََى َ ٞذَا َ ٦ِ ٠ص َُو َخي ِ ْْ ٔ٠ىِّي
ْکوا ذ َ
َاک َِ َٕا َ ٟأَ َت ِى َحبُ َ
اس ِ
َول َی اٜعَّ ََلة ٔ ُٔ َِ ٞظ ُّٝوا فٔی ب ُ ُيوتَٔٔ ٢ِ ُٙا ََٙ َِ ٟأ َّ ٧اَ ٥َّ ٜ
اَت َ ُِ َ ٥

ِخ َجَ َِ ٢ِ ُٙت ُِ ١صوا فٔی اِّ ٜفي ٔن َو َّ
اٜس ِح ٔؾ
إ ٔ َّ ٧ا ُِ ٜح َُ ١ى َة َوزِ َْ ٠ة َوإنِّٔی َ ٔ
َکص ُِت أَ ِ ٧أ ُ ِ ٔ

یلعنبرجحدعسی،اامسلیع،دبعادیمحل،دبعاہللنباحرث،انبابعسےسرفاتیےہہکاوہنںےنابرشفاےلدؿںیماےنپؤمذؿ
ث
ث
ُ
ْ
س
س
َ
َ
ّللَّ(وتاسےکدعب) َ َّ
ح َلَعال َّض َل ِةہنہہکہکلب ہہہکَ ،ضل ّووا ِی
وُسؽا ِ
ےسرفامایہکبجوتےہک َأ ْ ھ َُڈ َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
حُما َر ُ
ّللَّ َأ ھ َُڈ َأ َّؿ ُ َ ّ ً
ون،اےنپرھگفںںیمامنزڑپوھ،رافیےتہکںیہکولوگںوک  ہیئنابتولعمؾوہیئوترضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامایایک
ُ ی ُپ ُِ ْ

متاسںیمبجعترکےتوہ؟اسرطحاوہنںےنایکوجھجمےسرتہبےھتارگہچہعمج(افر امجتعےکاسھتامنزڑپانھ) رضفریےہ
رگمںیماےسان دنساتھجمسوہںہکمتڑچیکافرنلسھپںیملچرکاجؤ۔

رافی  :یلعنبرجحدعسی،الیعمس،دبعادیمحل،دبعاہللنباحرث،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ابرشںیمرھگفںںیمامنزڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1599

راوی  :ابوکا ٞ٠جحسری ،ح١از ب ٦زیس ،وبساٜح١يس ،وبساهَّلل ب ٦حارث

َح َّسثَٔ٥يطٔ أَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َي ِىىٔي ابِ ََ ٦زیِ ٕس َو َِ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜحٔ١ي ٔس َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس اهَّللٔ بِ َ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َٔا َٟ
اٗ ا َِ ٜحس َ
س فٔی یَ ِو ٕ ٣ذٔی َر ِز ُٕ َو ََ َ
َک ا ُِ ٜح َُ ١ى َة َو َٔا َِ َٔ ٟس ِ ََى َٝطُ
َخ َفب َ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وبَّا ٕ
ٔیث ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٦وُ ََّ ٝي َة َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ

اظ َٕ ٢و َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ
ث
َ ٦ِ ٠ص َُو َخي ِ ْْ ٔ٠ىِّي َي ِىىٔي أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝو َٔا َ ٟأَبُو کَا َٔ ٕٞ ٠ح َّسث َ َ٥ا َح َّ١ا ْز َو َِ ٦و ٔ
ب ٔ َِ ٥حؤظ ٔ
اوباکلم یججڈری،امحدنبزدی،دبعادیمحل،دبعاہللنباحرثرفامےتںیہکرضحتانبابعسےنںیمہاپینافرڑچیکفاےلدؿ(ابرش
ںیم)ہبطخاراشدرفاماینکیلاسںیم ہعمجاکذرکںیہنےہ،رضحتانبابعسےنرفامایہکاوہنںےنایسرطحایکوجھجمےسرتہبےھت
(ینعییبنرکمییلصاہللہیلعفملسےنیھبایسرطحایک)
رافی  :اوباکلم یججڈری،امحدنبزدی،دبعادیمحل،دبعاہللنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ابرشںیمرھگفںںیمامنزڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1600

راوی  :ابور بيي وتکی زہزانی ،ح١از ب ٦زیس ،ایوب ،واظ ٢احوٟ

وب َو َوا ٔظ ْ ٢الِ َ ِح َو ُ ٟب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو٢َِ ٜ
َح َّسثَٔ٥يطٔ أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي ا َِ ٜى َتک ٔ ُّی ص َُو اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َي ِىىٔي ابِ ََ ٦زیِ ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَ ُّی ُ
َک فٔی َحسٔیثٔطٔ َي ِىىٔي أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
یَ ِذ ُ ِ
اوبرعیبعبکیزرہاین،امحدنبزدی،اویب،اعمصاوحؽےساسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہنکیلاوہنںےن
اینپدحثیںیم ہذرکںیہنایکینعییبنیلصاہللہیلعفل ہفملس۔
رافی  :اوبرعیبعبکیزرہاین،امحدنبزدی،اویب،اعمصاوحؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ابرشںیمرھگفںںیمامنزڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1601

راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،اب ٦ش١ي ،ٞشىبہ ،وبساٜح١يس ،وبساهَّلل ب ٦حارث َف٠اےت ہيں ٘ہ حَّضت اب ٦وباس رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ش َِ ١ي ٕ ٞأَ ِخب َ ََْ٤ا ُش ِى َب ُة َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜحٔ١يسٔ َظاح ُِٔ اٜزِّ َیاز ٔ ِّی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس اهَّللٔ

َکص ُِت أَ َِ ٧ت ُِ ١صوا
بِ َ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َٔا َ ٟأَ َّذ ََ ٠ُ ٧ؤ ِّذ ُ ٧ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َک ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٦وُ ََّ ٝي َة َو َٔا ََ ٟو َ ٔ
س یَ ِو َُ ٣ج َُ ١ى ٕة فٔی یَ ِؤ ٠َ ٕ ٣فيْ ِٕ ََذ َ َ

فٔی َّ
اٜس ِح ٔؾ َواٜزَّ َٞٔ ٜ

ااحسؼ نب وصنمر ،انب لیمش ،ہبعش ،دبعادیمحل ،دبعاہلل نب احرث رفامےت ںی ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ؤمذؿ
ےنابرشفاےلدؿںیم ہعمج ےکدؿاذاؿدی،ابیقدحثی اسنغردحذرکرفامیئرضحت انبابعسریضاہللاعتٰیل ہنع ےنرفامای ںیم

اسابتوکان دنساتھجمسوہںہکمتڑچیکافرنلسھپںیمولچ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،انبلیمش،ہبعش،دبعادیمحل،دبعاہللنباحرثرفامےتںیہکرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ابرشںیمرھگفںںیمامنزڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1602

راوی  :وبس ب ٦ح١يسَ ،ىيس ب ٦وا٠ز ،شىبہ ،وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،واظ ٢احو ،ٟوبساهَّلل ب ٦حارث

َح َّسثَ َ٥اظ َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ َُ ٦وا ٔ٠ز ٕ َو ُِ ٦ش ِى َب َة ح و َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز
س أَ ََ ٠ز َُ ٠ؤ ِّذُ َ ٤ط فٔی َحسٔیثٔ َِ ٠ى َ١ز ٕفٔی یَ ِوُ ٔ ٣ج َُ ١ى ٕة فٔی یَ ِؤ ٠َ ٕ ٣فيْ ٕ
ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦و ٔ
اظ ٕ ٢الِ َ ِح َو َٔ ٟو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث أَ َّ ٧ابِ ََ ٦وبَّا ٕ

ََک فٔی َحسٔیثٔ َِ ٠ى َ١ز ِٕ ََى َُ ٝط َ ٦ِ ٠ص َُو َخي ِ ْْ ٔ٠ىِّي َي ِىىٔي أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ َِ ٢وذ َ َ

دبع نب دیمح ،دیعس نب اعرم ،ہبعش ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اعمص اوحؽ ،دبعاہلل نب احرث ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنعےناےنپؤمذؿوکمکحرفامای،ابیقدحثیھچکیظفلدبتیلیےکاسھتایسرطحذرکرفامیئ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دیعسنباعرم،ہبعش،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اعمصاوحؽ،دبعاہللنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ابرشںیمرھگفںںیمامنزڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1603

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،اح١س ب ٦اَحٖ ،وہيِ ،ایوب ،وبساهَّلل ب ٦حارث َف٠اےت ہيں ٘ہ حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

وب َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َٔا َٟ
َّضم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ُو َص ِي ِْ َح َّسث َ َ٥ا أَ ُّی ُ
َح َّسثَ َ٥اظ َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ ا َِ ٜح ِ َ
س َُ ٠ؤ ِّذُ َ ٤ط فٔی یَ ِوُ ٔ ٣ج َُ ١ى ٕة فٔی َی ِؤ ٠َ ٕ ٣فيْ ٕب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ ِ٢
ُو َص ِي ِْ َ ٢َِ ٜي ِس َِ ١ى ُط ُٔ ٥ِ ٠ط َٔا َ ٟأَ ََ ٠ز ابِ َُ ٦وبَّا ٕ
دبعنبدیمح،ادمحنبااحسؼ،فبیہ،اویب،دبعاہللنباحرثرفامےتںیہکرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےناےنپؤمذؿ
وکابرشفاےلدؿںیمہعمجےکرفزمکحرفامای۔ابیقدحثیایسرطحےہےسیجسگری۔
رافی  :دبعنبدیمح،ادمحنباقحس،فبیہ،اویب،دبعاہللنباحرثرفامےتںیہکرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسںیموساریرپاساکرخسجرطػیھبوہلفنڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسںیموساریرپاساکرخسجرطػیھبوہلفنڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1604

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،وبيساهَّلل٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسث َ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

ا ٧ي َُعل ِّی َُ ِب َح َت ُط َح ِي ُث َ١ا َت َو َّج َض ِت بٔطٔ َ٤ا َٔ ُتطُ
َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ

دمحمنب دبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللاینپافینٹنرپلفنڑپاھرکےتےھتاساکرخاچےہسج
رطػیھبوہ۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسںیموساریرپاساکرخسجرطػیھبوہلفنڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1605

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوخاٜس اح١ز ،وبيساهَّلل٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َخإ ٔ ٜس الِ َ ِح َ١زُ َو ُِ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ

ا ٧ي َُعل ِّی َول َی َراح ٔ َٝتٔطٔ َح ِي ُث َت َو َّج َض ِت بٔطٔ
َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ

اوب رکب نب ایب ہبیش ،اوباخدل ارمح ،دیبع اہلل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہفملس اینپ وساری رپ امنز ڑپاھ رکےت
ےھتاساکرخاچےہسجرطػیھبوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمح،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسںیموساریرپاساکرخسجرطػیھبوہلفنڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1606

راوی  :وبيساهَّلل ب ٦و١ز ،یحٌي بَ ٦ىيس ،وبساٝ١ٜک ب ٦ابی ََٝميَ ،٧ىيس ب ٦جبيْ ،اب ٦و١ز

َح َّسثَىٔي وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦وُ ََ ١ز ا َِ َٕ ٜوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َِ ٦و ِبسٔ ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ٔ ٦أَبٔی َُ َََ ِ ٝمي ََٔ ٧ا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُ٦

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َوص َُو ُِٕ ٠ب ٔ َْ َّٙ ٠َ ٦ِ ٠ٔ ٞة إلٔ َی ا ِ١َ ٜسٔی َٔ ٥ة َول َی َراح ٔ َٝتٔطٔ َح ِي ُث
ُج َبي ِْ ٕ َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا َ ٟک َ َ
اَ ٧و ِج ُض ُط َٔا ََ ٟوِ ٔيطٔ َ٤زََِ ٜت َِأَیِ َ١َ ٥ا تُ َو ُّٜوا َِ َث ََّ ٢و ِج ُط اهَّللٔ
کَ َ
دیبعاہللنبرمع،ییحی نبدیعس،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،دیعسنبریبج،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےن اینپ وساری رپ امنز ڑپ یاس احؽ ںیمہکلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ہکم رکمہم ےس دمہنی ونمرہیک رطػ اج رےہ ےھت ،افر اس
وساریاکرخوخاہیسکرطػوہ،رافیےتہکںیہکاسومعقرپ ہلتیرکہمیانزؽوہیئمتاہجںںیہکیھباانپرخرکفاہللیکذاتوک
ادرھیہاپؤےگ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمع،ییحینبدیعس،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،دیعسنبریبج،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسںیموساریرپاساکرخسجرطػیھبوہلفنڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1607

راوی  :ابوَکیِ ،اب٠ ٦بارک ،اب ٦ابی زائسہ ،اب١٤ ٦يْ ،وبساٝ١ٜک

َکیِِٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َوابِ ُ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦و ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک ب ٔ َض َذا
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو ُ َ
ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ َٔ ٠ُ ٦ب َار ٕک َوابِ ٔ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة ث ُ ََّ ٢ت ََل ابِ ُ ٦وُ ََ ١ز َِأَیِ َ١َ ٥ا تُ َو ُّٜوا َِ َث ََّ ٢و ِج ُط اهَّللٔ َو َٔا َ ٟفٔی َص َذا َ٤زََِ ٜت
اوبرکبی،انبابمرک،انبایبزادئہ،انبریمن،دبعاکلمل،ےکاسھت ہدحثییھبھچکیظفلدبتیلیےکاسھتایسرطحلقنیکیئگ
ےہ۔
رافی  :اوبرکبی،انبابمرک،انبایبزادئہ،انبریمن،دبعاکلمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسںیموساریرپاساکرخسجرطػیھبوہلفنڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1608

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،و١زو ب ٦یحٌيَ ،ىيس ب ٦يسار ،اب ٦و١ز

َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦ی ِحٌَي ا ِ١َ ٜازٔن ٔ ِّی َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ َٔ ٦ي َسا ٕر َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز َٔا ََ ٟرأَیِ ُت
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َول َی ح َٔ١ا ٕر َوص َُو َُ ٠و ِّج ْط إلٔ َی َخ ِيب َ َْ
ییحی نب ییحی ،امکل ،رمعف نب ییحی ،دیعس نب اسیر ،انب رمع رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک دگےھ رپ امنز
ڑپےتھوہےئداھکیاساحؽںیمہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساکرخربیخیکرطػاھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،رمعفنبییحی،دیعسنباسیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسںیموساریرپاساکرخسجرطػیھبوہلفنڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1609

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،ابوبْک ب ٦و١ز ب ٦وبساٜزح ٦١ب ٦اب ٦و١ز ب ٦خفاب ،حَّضت َىيس ب ٦يسار

َ
اب َو ِ٦
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦أَبٔی بَ ِ ٔ
ْک بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز بِ ٔ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌ َي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
اٜع ِبحَ َ٤زَ ُِ ٜت َِأ َ ِو َت ِز ُت ث ُ َّ٢
ٔيس َِ َ١َّ ٝا َخ ٔص ُ
یٖ ََ َّٙ ٠ة َٔا َََ ٟى ْ
ْط ٔ
ََىٔي ٔس بِ َٔ ٦ي َسارٕ أََّ٤طُ َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت أََٔيُْ ََ ٠ي ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز ب ٔ َ ٔ
يت ُّ
ک فٔی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
أَ ِز َر ِ٘ ُت ُط َِ َٕا َ ٟلٔی ابِ ُ ٦وُ ََ ١ز أَیِ ََ ٥ِ ُ٘ ٦ت َِ ُُِٕ ٝت َُ ٜط َخ ٔص ُ
يت ا ِِ َّ ٜح َز َِ َ٥زَ ُِ ٜت َِأ َ ِو َت ِز ُت َِ َٕا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ أََِ ٜي َس ََ ٜ

ا ٧یُوتٔزُ َول َی ا َِ ٜبىٔيْ ٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأ ُ َِ َو ْة َِ ُُِٕ ٝت بَل َی َواهَّللٔ َٔا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ییحینبییحی،امکل،اوبرکبنبرمعنبدبعارلنمحنبانبرمعنباطخب،رضحتدیعسنباسیررفامےتںیہکںیمرضحتانبرمعریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت ہکم رکمہم ےک راہتس ےس اج راہ اھت ،دیعس ےتہک ںی ہک بج ےھجم حبص ولطع وہےن اک ڈر وہا وت ںیم ےن ارت رک فرت
ڑپےھرھپاؿےساجرکلمایگ،رضحتانبرمعےنھجمےسرفامایہکوتاہکںرہایگاھت؟وتںیمےناؿےسرعضایکہکںیمےنرجفےک
ولطع وہےن ےک ڈر ےس فرت ڑپھ  ےئ ںی ،وت رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامایہک ایک ریتے  ےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملس یک ایحت ہبیط ںیم ومنہن ںیہن؟ ںیم ےن رعض ایک ویکں ںیہن اہللیک مسق! رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامایہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسافٹنرپامنزفرتڑپھایلرکےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،اوبرکبنبرمعنبدبعارلنمحنبانبرمعنباطخب،رضحتدیعسنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسںیموساریرپاساکرخسجرطػیھبوہلفنڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1610

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،وبساهَّلل ب ٦زی٥ار ،اب ٦و١ز

َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦زٔی َ٥ارٕ َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أََّ٤طُ َٔا َ ٟک َ َ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
ک
 ٞذََ ٔ ٜ
ا ٧ابِ ُُ ٦و ََ ١ز َيّ َِى ُ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َول َی َراح ٔ َٝتٔطٔ َح ِي ُث َ١ا َت َو َّج َض ِت بٔطٔ َٔا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦زٔی َ٥ا ٕر ک َ َ

ییحی نب ییحی ،امکل ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ وساری رپ امنز ڑپھ ایل رکےت ےھت
وخاہاساکرخیسکیھبرطػوہرضحتدبعاہللنبدانیررفامےتںیہکرضحتانبرمعیھبایسرطحایکرکےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دبعاہللنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسںیموساریرپاساکرخسجرطػیھبوہلفنڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1611

راوی  :ويسي ب ٦ح١ازٜ ،يث ،اب ٦ہاز ،وبساهَّلل ب ٦زی٥ار ،اب ٦و١ز

َّص ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث َح َّسثَىٔي ابِ ُ ٦ا َِ ٜضاز ٔ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَُ َّ ٤ط َٔا َٟ
َح َّسثَىٔي و َٔيسي بِ َُ ٦ح َّ١از ٕا ِٔ ِ ٔ١ٜ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیُوتٔزُ َول َی َراح ٔ َٝتٔطٔ
کَ َ
یسیعنبامحد،ثیل،انباہد،دبعاہللنبدانیر،انبرمعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساینپوساریرپفرتڑپھایلرکےت
ےھت۔
رافی  :یسیعنبامحد،ثیل،انباہد،دبعاہللنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسںیموساریرپاساکرخسجرطػیھبوہلفنڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1612

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابَ ،ا ٢ٜب ٦وبساهَّلل ،حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا٧
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َضا ٕب َو ََِ ٦ا ٢ٔ ٔ ٜبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َ ٟک َ َ
َح َّسثَىٔي َ ِ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُسبِّحُ َول َی اٜزَّاح ٔ َٝةٔ ٔ ٔ َب َ ٞأَ ِّی َو ِجطٕ َت َو َّج َط َویُوتٔزُ َوَِ ٝي َضا ٌَي ِ َْ أََّ٤طُ َِل ي َُعل ِّی َوَِ ٝي َضا ا ِِٙ١َ ٜتُوبَ َة
رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اسمل نب دبع اہلل ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت

وہےئ رفامےت ںیہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس وساری رپںیتنسڑپاھ رکےت ےھت اچےہاس اک رخ یسک رطػ یھب وہ افر ایس
وساریرپفرتیھبڑپاھرکےتےھتوساےئاسےکہکاسوساریرپرفضامنزںیہنڑپےتھےھت۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسںیموساریرپاساکرخسجرطػیھبوہلفنڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1613

راوی  :و١زو بَ ٦وازِ ،حٝ٠ہ ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،وبساهَّلل ب ٦وا٠ز ب ٦ربيىہ

يى َة
ِح َُ َٝ ٠ة َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦وا ٔ٠ز ٔبِ َٔ ٦رب ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ َُّ ََ ٦واز ٕ َو َ ِ

اٜس ِب َح َة ب ٔ َّ
اِ ٜٝي ٔ ٞفٔی َّ
َف َول َی لَ ِضز ٔ َراح ٔ َٝتٔطٔ
اٜس َ ٔ
أَ ِخب َ َْ ُظ أَ َّ ٧أَبَا ُظ أَ ِخب َ َْ ُظ أََّ٤طُ َرأَی َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی ُّ

َح ِي ُث َت َو َّج َض ِت
رمعفنبوساد،رحہلم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دبعاہللنباعرمنبرہعیبرفامےتںیہکاوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسوکرفسںیمراتیکںیتنساینپوسارییکتشپرپ ڑپےتھداھکیےہاساکرخاچےہسجرطحیھبوہ(اچےہہبعکیکاخمفلتمس
یہوہ)۔
رافی  :رمعفنبوساد،رحہلم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دبعاہللنباعرمنبرہعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

رفسںیموساریرپاساکرخسجرطػیھبوہلفنڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1614

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢وّا ٧ب٠ ٦س ،٢ٝہ١ا ،٣ا٤س بَ ٦يْی٦

یَٔ ٦ا ََ ٟتِ ََّٕ ٝي َ٥ا أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َو َّّا ُ ٧بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝح َّسثَ َ٥ا صَ َّْ ١اَ ٣ح َّسثَ َ٥ا أَُ َ ٤س بِ َُٔ ٦يْ ٔ َ
َّ
َّ
ک ا َِ ٜحاَ َِ ٔ ٤وأَ ِو َ٠أ َصَ َّْ ١اَ ٣و َِ ٦ي َسارٔ ا ِِ ٔ ٕٜب َٝةٔ
َفأَیِ ُتطُ ي َُعل ِّی َول َی ح َٔ١ارٕ َو َو ِج ُضطُ ذََ ٔ ٜ
ح ٔي َن َٔس َٔ ٣اٜص َاَ َِ ٣تِ َٕٝي َ٥ا ُظ بٔ َىي ِ ٔن اَّ ٜت ِ١ز ٔ َ َ
ک ُت َعل ِّی ٍَ ٔ ٜي ِْ ٔا ِِ ٔ ٕٜب َٔ ٝة َٔا ََِ ٜ ٟو َِل أَنِّی َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝيّ َِى ُُ ٝط  ٢َِ ٜأَِ َِى ُِ ٝط
َِ ُُِٕ ٝت َُ ٜط َرأَیِ ُت َ
دمحمنباحمت،افعؿنبملسم،امہؾ،اسننبریسنیرفامےتںی ہکمہرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےس ےلسجفتقفہ
اشؾ ےس لےئ ،مہ ےن اؿ ےس نیع الیمرد رپ الماقت یک ،ںیم ےن اںیہن داھکی ہک فہ دگےھ رپ امنز ڑپھ رےہ ںی افر اس اک رخ اس
رطػےہ،امہؾےتہکںیہکاساکرخہلبقیکابںیئرطػاھتوتںیمےناؿےسرعضایکہکںیمےنلپوکہلبقےکالعفہ(یکرطػ
رخرکےک)امنزڑپےتھوہےئداھکیےہ،اوہنںےناہکارگںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکایسرطحرکےتوہےئداھکی
ہنوہاتوتںیمیھباسرطحہنرکات۔
رافی  :دمحمنباحمت،افعؿنبملسم،امہؾ،اسننبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسںیمدفامنزفںےکعمجرکےکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسںیمدفامنزفںےکعمجرکےکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

حسیث 1615

َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َذا َوحٔ َٞ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا َ ٟک َ َ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

بٔطٔ َّ
ِ
اٜسيُِْ َج ََ ١ي بَي ِ َن ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب َوا ِٔ ٜىصَ ا ٔ

ییحینبییحی،امکل،انعف،انبرمعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکبجاجےنیکدلجیوہیتوتلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسرغمبافراشعءوکعمجرکےکڑپےتھ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسںیمدفامنزفںےکعمجرکےکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1616

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،یحٌي ب ٦وبيساهَّلل َف٠اےت ہيں ٘ہ حَّضت ٤اِي

ا ٧إٔذَا َج َّس بٔطٔ َّ
اٜسيُِْ َج ََ ١ي بَي ِ َن
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َ٤اِ ٔ ْي أَ َّ ٧ابِ َ ٦وُ ََ ١ز ک َ َ
ٔيِ َّ
ا ٧إٔذَا َج َّس بٔطٔ َّ
اٜسيُِْ َج ََ ١ي بَي ِ َن
ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب َوا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
اٜصّ َُٖ َو َي ُٕو ُ ٟإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ِ َب ِى َس أَ َِ ٧يٍ َ
ِ
ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب َوا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
دمحم نب ینثم،ییحی نب دیبع اہلل رفامےت ںیہک رضحت انعف ےن ےھجم  ربدی ہک رضحت انب رمع وک بج دلجی اجان وہات وت قفش ےک اغبئ
وہےنےکدعبرغمبافراشعءوکعمجرکےکڑپےتھےھتافر رفامےتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکیھببج(یسکرفسںیم)
دلجیاجانوہاتوترغمبافراشعءیکامنزوکعمجرکےکڑپےتھےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیبعاہللرفامےتںیہکرضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسںیمدفامنزفںےکعمجرکےکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1617

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌئ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،اب ٦ويي٥ہ ،و١زو بَّ ٦يا ،٧زہزیَ ،ا٢ٜ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦ابِ ُٔ ٦و َي ِي ََ ٥ة َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ

ِ إٔذَا َج َّس بٔطٔ
َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ََِ ٦اَ ٢ٕ ٔ ٜو ِ ٦أَبٔيطٔ َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِح َُ ١ي بَي ِ َن ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب َوا ِٔ ٜىصَ ا ٔ

َّ
اٜسيُِْ
ییحی نبییحی،ہبیتق نبدیعس،اوبرکبنبایب ہبیش،رمعفاندق،انب ہنییع،رمعفنبایفسؿ،زرہی ،اسملاےنپابپ ےسرفاتی رکےتوہےئ
رفامےتںیہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرغمبافراشعءیکامنزعمجرکےکڑپےتھوہےئداھکیےہبجلپیلص
اہللہیلعفل ہفملسوکدلجیاجانوہاتوت۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،انبہنییع،رمعفنبایفسؿ،زرہی،اسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسںیمدفامنزفںےکعمجرکےکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1618

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب َف٠اےت ہيں ٘ہ ٠ح٩ے حَّضت َا ٢ٜب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ََا ٢ُ ٔ ٜبِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ أَ َّ ٧أَبَا ُظ َٔا َٟ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ََ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ

ِخ َظ ََل َة ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب َحًَّي َی ِح ََ ١ي بَ ِي ََ ٥ضا َوبَي ِ َن َظ ََلة ٔ
اٜسيُِْ فٔی َّ
َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا أَ ِو َح َُ ٝط َّ
اٜس َ ٔ
َف یُ َؤ ِّ ُ
ِ
ا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
رحہلم نب ییحی ،انبفبہ ،ویسن ،انب اہشب رفامےت ںی ہک ےھجم رضحتاسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  رب دی ہک اؿ ےک
ابپرفامےتںیہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس وکداھکیہکبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکیسکرفسںیمدلجیاجان
وہاتوترغمبیکامنزوکؤمرخرفامےتاہیںکتہکرغمبافراشعءیکامنزفںوکعمجرکےکڑپےتھ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشبرفامےتںیہکےھجمرضحتاسملنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسںیمدفامنزفںےکعمجرکےکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1619

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسّ٠ ،ؽ ٞابِ ٦ؽاٜہ ،وٕي ،ٞاب ٦شہاب ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

ا٧
َ ٞي ِىىٔي ابِ َََ ِ ٦ؽا ََ ٜة َو ِ ٦وُ َٕ ِي َٕ ٞو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ا ََِّ ّ١ُ ٜؽ ُ
اب َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َ ٟک َ َ
َّ
َّص ث ُ ََّ٤ ٢زَ ََ َِ ٟح ََ ١ي بَ ِي َُ ٥ض َ١ا َِإ ٔ ِ٧
ِخ ُّ
اٜم ِض َز إلٔ َی َؤِتٔ ا َِ ٜى ِ ٔ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ِار َت َح َِ َٔ ٞب َ ٞأَ َِ ٧تزٔی ََ اٜص ُِ ١س أَ َّ َ

َزاٌ َِت َّ
اٜم ِض َز ث ُ ََّ ٢ر٘ ٔ َِ
اٜص ُِ ١س َٔ ِب َ ٞأَ َِ ٧ی ِز َت ٔح ََ ٞظلَّی ُّ

ہبیتقنبدیعس،لضفمانباضف ہ ،لیقع،انباہشب،اسننبامکلرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنبجوسرج
ڈےنلھےسےلہپرفسرکانوہاتاھتوترہظیکامنزوکرصعےکفتقکتؤمرخرفامےترھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسارترکدفونںوکعمج رک
ےکڑپےتھافرارگرفسیرفعرکےنےسےلہپ وسرجڈلھاجاتوترھپرہظیکامنزیہڑپےتھافررھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوساروہ
اجےت۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،لضفمانباضف ہ،لیقع،انباہشب،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسںیمدفامنزفںےکعمجرکےکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1620

راوی  :و١زو ٤أس ،شبابہ بَ ٦وار ٠سائىيٜ ،يث بَ ٦ىس ،وٕي ٞب ٦خاٜس ،زہزی ،ا٤س

َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َش َبابَ ُة بِ َُّ ََ ٦وا ٕر ا َِ ١َ ٜسایٔىٔ ُّي َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ُث بِ ُِ ََ ٦ى ٕس َو ُِ ٦و َٕ ِي ٔ ٞبِ َٔ ٦خإ ٔ ٜس َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ٦
ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا أَ َرا َز أَ َِ ٧ی ِح ََ ١ي بَي ِ َن اٜعَّ ََل َتي ِ ٔن فٔی َّ
اٜم ِض َز َحًَّي َی ِس ُخ َ ٞأَ َّو َُ ٟؤِتٔ
ِخ ُّ
اٜس َ ٔ
إَٔ َ ٤س َٔا َ ٟک َ َ
َف أَ َّ َ
َّص ث ُ َّ ٢یَ ِح َُ ١ي بَ ِي َُ ٥ض َ١ا
ا َِ ٜى ِ ٔ

رمعفاندق،ابشہبنبوساردماینئ،ثیلنبدعس،لیقعنباخدل ،زرہی،اسنرفامےتںیہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسبجرفسںیمدف
امنزفں وک عمج رکےن اک ارادہ رفام ےت وت رہظیک امنز وک ؤمرخ رفامےت اہیں کت ہک رصع یک امنز ےک ادتبایئ فتق ںیم داہ  وہاجےترھپ
لپیلصاہللہیلعفل ہفملساؿدفونںامنزفںوکایھٹکڑپےتھ۔
رافی  :رمعفاندق،ابشہبنبوساردماینئ،ثیلنبدعس،لیقعنباخدل،زرہی،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسںیمدفامنزفںےکعمجرکےکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1621

راوی  :ابوـاہز و و١ز بَ ٦واز ،اب ٦و ،ِ٨جابز ب ٦اَ١ىي ،ٞوٕي ٞب ٦خاٜس ،اب ٦شہاب ،ا٤س

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اب َو ِ٦
اٜفاصٔز ٔ َو َو ِ١زُو بِ َُّ ََ ٦واز ٕ َٔ َاِل أَ ِخبَََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َح َّسثَىٔي َجابٔزُ بِ ُ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي ََ ٞو ِ ٦وُ َٕ ِي َٕ ٞو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
إَٔ َ ٤س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َوحٔ ََ ٞوَِ ٝيطٔ َّ
ِخ
ِخ ُّ
اٜم ِض َز إلٔ َی أَ َّو َٔ ٟؤِتٔ ا َِ ٜى ِ ٔ
َّص ِ ََي ِح َُ ١ي بَ ِي َُ ٥ض َ١ا َویُ َؤ ِّ ُ
َف یُ َؤ ِّ ُ
اٜس َ ُ
ٔيِ َّ
اٜصّ َُٖ
ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ َب َحًَّي َی ِح ََ ١ي بَ ِي ََ ٥ضا َوبَي ِ َن ا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
ِ ح ٔي َن َيٍ ُ

اوباطرہفرمعنبوساد،انبفبھ،اجربنب اامسلیع،لیقعنباخدل،انباہشب،اسنےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسوک
بجرفسیکدلجیوہیتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرہظیکامنزوکرصعیکامنزےکادتبایئفتقکتؤمرخرفامےترھپاؿدفونں وک
ایھٹک ڑپےتھ افر رغمب یک امنز وک ؤمرخ رفامےت اہیں کت ہک قفش ےک اغبئ وہےن ےک فتق رغمب افر اشعر یک امنزفں وک ااھٹک
ڑپےتھ۔
رافی  :اوباطرہفرمعنبوساد،انبفبھ،اجربنبالیعمس،لیقعنباخدل،انباہشب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکوخػےکریغبدفامنزفںوکااھٹکرکےکڑپےنھےکایبؿںیم...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یسکوخػےکریغبدفامنزفںوکااھٹکرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1622

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،ابوزبيَْ ،ىيس ب ٦جبيْ ،اب ٦وباس

َ
س َٔا ََ ٟظلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ُٔ ٦ج َبي ِْ ٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦و َّبا ٕ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

َّص َجٔ١ي ّىا َوا ٍِِ ١َ ٜز ٔ َب َوا ِٔ ٜىصَ ا َِ َجٔ١ي ّىا فٔی ٌَي ِْ ٔ َخ ِو ٕ
َف
ٓ َو َِل ََ َ ٕ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّّ ٢َ ٝ
اٜم ِض َز َوا َِ ٜى ِ َ

ییحینبییحی،امکل،اوبزریب،دیعسنبریبج،انبابعسرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنریغبیسکوخػےکافرریغب

یسکرفسےکرہظافررصعیکامنزفںوکااھٹکایکافررغمبافراشعءیکامنزفںوکااھٹکرکےکڑپاھےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،اوبزریب،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یسکوخػےکریغبدفامنزفںوکااھٹکرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1623

راوی  :اح١س ب ٦یو٤س ،وو ٧بََ ٦ل ،٣زہيْ ،ابوزبيَْ ،ىيس ب ٦جبيْ ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َو َو ِو ُ ٧بِ ََُّ ََ ٦لَ ٕ ٣جٔ١ي ّىا َو ُِ ٦ز َصيِْ ٕ َٔا َ ٟابِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا ُز َصي ِ ْْ َح َّسث َ َ٥ا أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔ َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ٦
َّص َجٔ١ي ّىا ب ٔا ِ١َ ٜسٔی َٔ ٥ة فٔی ٌَي ِْ ٔ َخ ِو ٕ
ٓ َو َِل ََ ََفٕ
س َٔا ََ ٟظلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّّ ٢َ ٝ
ُج َبيِْ ٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
اٜم ِض َز َوا َِ ٜى ِ َ
َح َد أَ َح ّسا ٔ٦ِ ٠
َٔا َ ٟأَبُو اٜزُّبَي ِْ ِٔ ََسأ َ ُِ ٜت ََى ّ
س َ٘ َ١ا ََأ َ َِ ٜتىٔي َِ َٕا َ ٟأَ َرا َز أَ َِِ ٧ل یُ ِ ٔ
ک َِ َٕا َََ ٟأ َ ُِ ٜت ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
ٔيسا ََ ِ ٢َ ٔ ٜى َ ٞذََ ٔ ٜ
أ ُ َّ٠تٔطٔ
ادمحنبویسن،وعؿنبالسؾ،زریہ،اوبزریب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریض اہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس ےن دمہنی ونمرہ ںیم ریغب یسک وخػ افر ریغب یسک رفس ےک رہظ افر رصع یک امنزفں وک ااھٹک رک ےک ڑپاھ ےہ ،رضحت
اوباسلریب ےتہک ںی ہک ںیم ےن دیعس ےس وپاھچ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس رطح ویکں ایک؟ وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن
رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچاسیجہکوتےنھجمےسوپاھچےہوتاوہنںےنرفامایہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
اچاہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاتمںیمےسیسکوکوکیئتقشمہنوہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،وعؿنبالسؾ،زریہ،اوبزریب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یسکوخػےکریغبدفامنزفںوکااھٹکرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1624

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ حارثی ،خاٜس اب ٦حارث ،ابوزبيَْ ،ىيس ب ٦جبيْ َف٠اےت ہيں ٘ہ حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َح َّسثَ َ٥ا ُ َّْقةُ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔ َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُُ ٦ج َبي ِْ ٕ
َّ
َّ
وک َِ َح ََ ١ي بَي ِ َن
اَفصَا فٔی ٌَزِ َوة ٔ َتبُ َ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وبَّا ٕ
س أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝج ََ ١ي بَي ِ َن اٜعَّ ََلة ٔ فٔی ََ ِ َ
َفة ٕ ََ َ َ
َح َد أ ُ ََّ ٠ت ُط
ک َٔا َ ٟأَ َرا َز أَ ِِ ٧لَ یُ ِ ٔ
َّص َوا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب َوا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
ٔيس َِ ُُِٕ ٝت ِٔلبِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ُّ
ِ َٔا َََ ٟى ْ
اٜم ِضز ٔ َوا َِ ٜى ِ ٔ
س َ٠ا َح َُ َٝ ١ط َول َی ذََ ٔ ٜ

ییحی نب  ،بی احریث ،اخدل انب احرث ،اوبزریب ،دیعس نب ریبج رفامےت ںی ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ںیمہ ایبؿ
رفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا کرفسںیمامنزفںوکعمجرفامایفہرفسہکسجںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسزغفہ
وبتکںیمرشتفیےلےئگےھت،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرہظ،رصع،رغمبافراشعءیکامنزفںوکااھٹکڑپاھ،رضحتدیعس
ےتہک ںی ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس وپاھچہکلپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن ااسی ویکں ایک؟ رضحت انب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنعےن رفامایہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےناچاہہکلپیلص اہللہیلعفل ہفملس یکاتموک وکیئ تقشم ہن
وہ۔
رافی  :ییحینب ،بیاحریث،اخدلانباحرث،اوبزریب،دیعسنبریبجرفامےتںیہکرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یسکوخػےکریغبدفامنزفںوکااھٹکرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1625

راوی  :اح١س ب ٦وبساهَّلل ب ٦یو٤س ،زہيْ ،ابوزبيْ ،ابوـّي ،ٞوا٠ز٠ ،ىاذ

ِخ ِج َ٥ا ََ ٠ي
َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦یُوَُ ٤س َح َّسث َ َ٥ا ُز َصي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔ َو ِ ٦أَبٔی ُّ
اٜفّ َِي َٔ ٞوا ٔ٠ز ٕ َو َِ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َٔا ََ َ ٟ
َّص َجٔ١ي ّىا َوا ٍِِ ١َ ٜز ٔ َب َوا ِٔ ٜىصَ ا َِ َجٔ١ي ّىا
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ٌَزِ َوة ٔ َتبُ َ
ا ٧ي َُعل ِّی ُّ
وک َِک َ َ
اٜم ِض َز َوا َِ ٜى ِ َ

ادمح نب دبعاہلل نب ویسن ،زریہ ،اوبزریب ،اوبلیفط ،اعرم ،اعمذ ےس رفامےت ںی ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت
زغفہ وبتک ےلکن وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رہظ افر رصع یک امنزفں وک ااھٹک رکےک افر رغمب افر اشعء یک امنزفں وک ااھٹک رک ےک
ڑپےتھےھت۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویسن،زریہ،اوبزریب،اوبلیفط،اعرم،اعمذ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یسکوخػےکریغبدفامنزفںوکااھٹکرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1626

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ ،خاٜس اب ٦حارثْ ،قة ب ٦خاٜس ،ابوزبيْ ،وا٠ز ب ٦واثٝہ ابوـّي٠ ،ٞىاذ ب ٦جبٞ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َح َّسثَ َ٥ا ُ َّْقةُ بِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔ َح َّسثَ َ٥ا َوا ٔ٠زُ بِ َُ ٦واث ٔ ََ ٝة
َّص َوبَي ِ َن
اٜفّ َِي َٔ ٞح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ َُ ٦ج َب َٕٔ ٞا ََ ٟج ََ ١ي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ٌَزِ َوة ٔ َتبُ َ
وک بَي ِ َن ُّ
اٜم ِضز ٔ َوا َِ ٜى ِ ٔ
أَبُو ُّ
َح َد أ ُ ََّ ٠ت ُط
ک َٔا ََٕ َِ ٟا َ ٟأَ َرا َز أَ َِِ ٧ل یُ ِ ٔ
ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب َوا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
ِ َٔا َُِ ُٕٝ َِ ٟت َ٠ا َح َُ َٝ ١ط َول َی ذََ ٔ ٜ
ییحینب ،بی،اخدلانباحرث،رقةنباخدل،اوبزریب ،اعرمنبفاہلثاوبلیفط،اعمذنب لبجرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےن زغفہوبتکںیمرہظافررصعیکامنزفںافررغمبافراشعءیکامنزفںوکعمجرفامای،رافیاعرمنبفاہلثےتہکںیہکںیم
ےنرضحتاعمذےسوپاھچہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناےسیویکںایک؟رضحتاعمذےنرفامایہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملس

ےناچاہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاتموکوکیئتقشمہنوہ۔
رافی  :ییحینب ،بی،اخدلانباحرث،رقةنباخدل،اوبزریب،اعرمنبفاہلثاوبلیفط،اعمذنبلبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یسکوخػےکریغبدفامنزفںوکااھٹکرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1627

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،ابوَکیِ ،ابوَىيس اشخ ،و٘يي ،او١ض ،حبيِ ب ٦ثابتَ ،ىيس ب٦
جبيْ ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو َُکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة ح و َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َُکیِِٕ َوأَبُو ََىٔي ٕس الِ َ َش ُّخ َو َّ
اُِ ّٜٝن ٔلَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َ
س َٔا ََ ٟج ََ ١ي
َکیِِٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦حب ٔ ٔ
يِ بِ ٔ ٦أَبٔی ثَاب ٔ ٕت َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ُٔ ٦ج َبي ِْ ٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َُ
ِ بٔا ِ١َ ٜسٔی َٔ ٥ة فٔی ٌَي ِْ ٔ َخ ِو ٕ
ٓ َو َِل ََْ ٠طٕ ف ٔی َحسٔیثٔ
َّص َوا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب َوا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبَي ِ َن ُّ
اٜم ِضز ٔ َوا َِ ٜى ِ ٔ
َو٘ ٔ ٕ
س َ٠ا أَ َرا َز إلٔ َی
ک َٔا َ ٟك َ ِی َِل یُ ِ ٔ
َح َد أ ُ ََّ ٠ت ُط َوفٔی َحسٔیثٔ أَبٔی َُ ٠ىاو ٔ َی َة ٔ ٔي َِٔ ٞلبِ َٔ ٦وبَّا ٕ
يي َٔا َُِ ُٝٔ ٟت ِٔلبِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س ََ ِ ٢َ ٔ ٜى َ ٞذََ ٔ ٜ
ک َٔا َ ٟأَ َرا َز أَ َِِ ٧ل یُ ِ ٔ
َح َد أ ُ ََّ ٠تطُ
ذََ ٔ ٜ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اوبرکبی ،اوبدیعس اجش ،فعیک ،اشمع ، ،بی نب اثتب،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس
ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےندمہنیونمرہںیمریغبیسکوخػافرریغبابرش فریغہےکرہظ،
رصع،رغمبافراشعءیک امنزفںوکعمجرفامایافرفعیکیک دحثیےہاوہنںےناہکہک ںیم ےنرضحتانبابعسےس وپاھچہکلپ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس رطح ویکں ایک؟ اوہنں ےن اہک اتہک لپ یک اتم وک وکیئ تقشم ہن وہ ،افر رضحت اوباعمف ہ یک
دحثی ںیم ےہ ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ایگ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن سک ارادے ےس اےسی
رفامایاوہنںےنرفامایہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناچاہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاتموکوکیئتقشمہنوہ۔

رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اوبرکبی ،اوبدیعس اجش ،فعیک ،اشمع ، ،بی نب اثتب ،دیعس نب ریبج ،رضحت
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یسکوخػےکریغبدفامنزفںوکااھٹکرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1628

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،و١زو جابز ب ٦زیس ،اب ٦وباس

س َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ي
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو َِ ٦و ِ١ز ٕو َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦زیِ ٕس َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝثَ١اّ ٔ ٤يا َجٔ١ي ّىا َو ََ ِب ّىا َجٔ١ي ّىا ُُِٔ ٝت یَا أَبَا َّ
ِخ
اٜص ِى َثا ٔ
ِخ ُّ
َ
َّص َوأَ َّ َ
ِ أَ ُل ُُّ ٥ط أَ َّ َ
اٜم ِض َز َو َو َّح َ ٞا َِ ٜى ِ َ
ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ َب َو َو َّح َ ٞا ِٔ ٜىصَ ا َِ َٔا ََ ٟوأََ٤ا أَ ُل ُّ ٦ذَا َک
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف اجرب نب زدی ،انب ابعس رفامےت ںی ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت لھٹ
رںیتعک(رہظ افر رصع) ایھٹک رک ےک افر است رںیتعک(رغمب افراشعء) ایھٹک رک ےک ڑپںیھ ،رافی ےتہک ںی ہک ںیم ےن اہک اے
اوباثعشء!ریماایخ ؽےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرہظیکامنزںیمدریرکےکافررصعیکامنزدلجیڑپ یافررغمبیکامنز
ںیمدریرکےکاشعءیکامنزدلجیڑپ ی،اوہنںےناہکہکریمایھبایسرطحایخؽےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،رمعفاجربنبزدی،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یسکوخػےکریغبدفامنزفںوکااھٹکرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1629

راوی  :ابوربيي زہزانی ،ح١از ب ٦زیس ،و١زو ب ٦زی٥ار ،جابز ب ٦زیس ،اب ٦وباس

س أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦زیِ ٕس َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ

َّص َوا ٍِِ ١َ ٜز ٔ َب َوا ِٔ ٜىصَ ا َِ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی بٔا ِ١َ ٜسٔی َٔ ٥ة ََ ِب ّىا َوث َ َ١اّ ٔ ٤يا ُّ
اٜم ِض َز َوا َِ ٜى ِ َ

اوبرعیب زرہاین ،امحد نب زدی ،رمعف نب دانیر ،اجرب نب زدی ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےندمہنی
ونمرہںیماسھتافرلھٹرںیتعکینعیرہظافررصع،رغمبافراشعءایھٹکایھٹکڑپ یںی۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،امحدنبزدی،رمعفنبدانیر،اجربنبزدی،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یسکوخػےکریغبدفامنزفںوکااھٹکرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1630

راوی  :ابوربيي ،ح١از ،زبيْ بِ ٦خیت ،وبساهَّلل ب ٦شٕيٖ

َح َّسثَىٔي أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َو ِ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔبِ ٔ ٦ا ِِّ ٔ ٜ
س یَ ِو ّ٠ا
ْخیتٔ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ
يٖ َٔا ََ ٟخ َفب َ َ٥ا ابِ َُ ٦وبَّا ٕ
َّص َحًَّي ََغبَ ِت َّ
و ٧اٜعَّ ََل َة اٜعَّ ََل َة َٔا ََ َِ ٟحائ َ ُط َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞبَىٔي َتٕ ٔ١ي٢
َب ِى َس ا َِ ٜى ِ ٔ
اس َي ُٕوَ ُٜ
اٜص ُِ ١س َوبَ َس ِت اُ ٥ُّ ٜح ُوَ ٣و َج َى َ ٞاُ ٥َّ ٜ
َ
ک ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َِل َي َُُِّّْ َوِلَ َی َِ ٥ثىٔي اٜعَّ ََل َة اٜعَّ ََل َة َِ َٕا َ ٟابِ َُ ٦وبَّا ٕ
اٜس َّ٥ةٔ َِل أَُ َٜ َّ٣
س أَ ُت َى ِّ١ُ ٝىٔي ب ٔ ُّ
ک َش ِي ْئ َِأ َ َت ِي ُت
َّص َوا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب َوا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
يٖ َِ َح َ
ِ َٔا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦شٕ ٔ ٕ
َو ََ ََّ ٢َ ٝج ََ ١ي بَي ِ َن ُّ
اٜم ِضز ٔ َوا َِ ٜى ِ ٔ
اک فٔی َظ ِسرٔی ٔ ٦ِ ٠ذََ ٔ ٜ
أَبَا ص َُزیِ َز َة ِ ََسأ َ ُِ ٜت ُط ِ ََع َّس َٗ ََٕ ٠ا ََ ٜت ُط

اوبرعیب ،امحد ،زریب نب رختی ،دبعاہلل نب قیقش رفامےت ںیہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ا ک دؿ رصع یک امنز ےک

دعبسجفتقہکوسرجرغفبوہایگافراتسرےاظرہوہےئگ،ںیمہہبطخدایافرولگےنہکےگلامنزامنز!رافیےناہکہکرھپینبمیمت
اکا کلدیملایفہاخومشںیہنراہاھتافرہنیہامنزامنزےنہکےسابزلراہاھت،وترضحت انبابعسےنرفامایریتیامںرماجےئ!ایک وت
ےھجمتنس اھکسراہےہ؟ رھپ رضحتانبابعسریضاہلل اعتٰیلہنع ےنرفامایہک ںیم ےن روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ فملس وکداھکیہک
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رہظ افر رصع،رغمب افر اشعء یک امنزفں وک ااھٹک رک ےک ڑپاھ ےہ ،دبعاہلل نب قیقش ےتہک ںی ہک اس
ےس ریمےدؽںیم ھچک اجلخؿاسوسحمسوہاوتںیم رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکاپس لای ںیمےناؿ ےسوپاھچوتاوہنں
ےنرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےکوقؽےکدصتقیرفامیئ۔
رافی  :اوبرعیب،امحد،زریبنبرختی،دبعاہللنبقیقش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یسکوخػےکریغبدفامنزفںوکااھٹکرکےکڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1631

راوی  :اب ٦ابی و١ز ،و٘يي ،و١زا ٧ب ٦حسیز ،وبساهَّلل ب ٦شٕيٖ

س
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا و َِٔ ١زا ُ ٧بِ ُ ٦حُ َسیِز ٕ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ
يٖ ا ُِ ٜى َٕ ِيل ٔ ِّی َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر ُج ِْٔ ٞلبِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َک أَ ُت َى ِّ٥َ ١ُ ٝا بٔاٜعَّ ََلة ٔ َو ُ٘ َّ٥ا ِ َ ٤ح َُ ١ي بَي ِ َن
اٜعَّ ََل َة ِ ََس ََ ٙت ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟاٜعَّ ََل َة ِ ََس ََ ٙت ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟاٜعَّ ََل َة ِ ََس ََ ٙت ث ُ ََّٔ ٢ا ََِ ٟل أَُ ٜ َّ٣
اٜعَّ ََل َتي ِ ٔن َول َی َو ِض ٔس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

انب ایب رمع ،فعیک ،رمعاؿ نب دحری ،دبعاہلل نب قیقش رفامےت ںی ہک ا ک لدیم ےن رضحت انب ابعس ےس اہک امنز! لپ اخومش
رےہ ،رھپ اس لدیم ےن اہک امنز! لپ اخومش رےہ ،رھپ اس لدیم ےن اہک امنز! لپ اخومش رےہ۔ وت رضحت انب ابعس ریض اہلل
اعتٰیلہنعےنرفامایریتیامںرماجےئ!ایکوتںیمہامنزاھکساتےہ؟مہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےکزامےنںیم دفامنزفںوک
ااھٹکڑپاھرکےتےھت۔

رافی  :انبایبرمع،فعیک،رمعاؿنبدحری،دبعاہللنبقیقش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزڑپےنھےکدعبداںیئافرابںیئرطػےسرھپےنےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزڑپےنھےکدعبداںیئافرابںیئرطػےسرھپےنےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1632

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابو٠ىاویہ ،و٘يي ،او١ض ،و١ارہ ،اَوز ،وبساهَّلل

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو َو٘ٔي ْي َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ُِ ٦و ََ ١ار َة َو ِ ٦الِ َ َِ َوز ٔ َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َٔا َِ ٟلَ َی ِح َىَّ٦َٝ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
أَ َح ُس ُ٘ َِّ ٔ ٜ ٢
َّص َٓ إ ٔ َِّل َو َِ ٦یٔ١ئ٥طٔ أَ ِ٘ثَُْ َ٠ا َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی
ٝص ِي َفا َٔ ٦ِ ٠ٔ ٧ن ِّ ٔسطٔ ُجزِئّا ِلَ َی َزی إ ٔ َِّل أَ ََّ ٧ح ًّٕا َوَِ ٝيطٔ أَ ِِ ٧لَ یَ ِٔ َ ٥
َّص ُٓ َو ِٔ ٦ش َ١أٜطٔ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِٔ َ ٥

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمف ہ ،فعیک ،اشمع ،امعرہ ،اوسد ،دبعاہلل رفامےت ںی ہک مت ںیم ےس وکیئ لدیم اینپ ذات وک اطیشؿ اک رہسگ
ہصحہنانبےئ ہہندےھکیہکامنزےکدعبرصػداںیئاجبنیہرھپاناسرپرضفریےہ،ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوک
تہبزایدہرمہبتداھکیےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسابںیئرطػیھبرھپےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمف ہ،فعیک،اشمع،امعرہ،اوسد،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزڑپےنھےکدعبداںیئافرابںیئرطػےسرھپےنےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1633

ويسي ب ٦یو٤س ،ولی ب ٦خَّش ،٣ويسي
راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیزٰ ،

َّشٕ ٣أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز َوو َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س ح و َح َّسثَ َ٥اظ َول ٔ ُّی بِ َُ ٦خ ِ َ

ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٝطُ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجریٰ ،یسیع نب ویسن ،یلع نب رشخؾٰ ،یسیع اس دنس ےک اسھت رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس رطح  ہ
دحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجریٰ،یسیعنب ویسن،یلعنبرشخؾ،یسیع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزڑپےنھےکدعبداںیئافرابںیئرطػےسرھپےنےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1634

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوووا٤ہَ ،سی َف٠اےت ہيں ٘ہ ٠يں ےن حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّص ُٓ إٔذَا َظ َِّ ٝي ُت َو ِ ٦یَٔ١يىٔي أَ ِو َو ِ٦
ْ أَ ِن َ ٔ
اٜس ِّس ِّی َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت أَ َن ّسا َ٘ ِي َ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو ُِّ ٦
َّص ُٓ َو َِ ٦یٔ١ئ ٥طٔ
َي َسارٔی َٔا َ ٟأَ َّ٠ا أََ٤ا َِأ َ ِ٘ثَُْ َ٠ا َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِٔ َ ٥
ہبیتق نب دیعس ،اوبوعاہن ،دسی رفامےت ںیہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک بج ںیمامنز ڑپھ ولں (وت اس
ےک دعب) سک رطػ رھپفں ،داںیئ رطػ ایابںیئ رطػ؟ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رفامایہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسوکزایدہرتداںیئرطػرھپےتداھکیےہ۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،دسیرفامےتںیہکںیمےنرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزڑپےنھےکدعبداںیئافرابںیئرطػےسرھپےنےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1635

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،و٘ييَّ ،ياَ ،٧سی ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اٜس ِّس ِّی َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِِ َُّ ٦ي َ
اَ ٧و ُِّ ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

َّص ُٓ َو َِ ٦یٔ١ئ٥طٔ
اَ ٧ی ِٔ َ ٥
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،فعیک ،ایفسؿ ،دسی ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسداںیئرطػرھپےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،فعیک،ایفسؿ،دسی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾےکداںیئرطػڑھکےوہےنےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اامؾےکداںیئرطػڑھکےوہےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1636

راوی  :ابوَکیِ ،اب ٦ابی زائسہ٠ ،سىز ،ثابت ب ٦وبيس ،بزاء

ِ َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا إٔذَا َظ َِّ ٝي َ٥ا
ِ َو ِ ٦ا ِٜب َ َْا ٔ
َکیِِٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة َو ِِ ٠ٔ ٦س َىز ٕ َو ِ ٦ثَابٔتٔ بِ ٔ ٦وُب َ ِي ٕس َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا ِٜب َ َْا ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
َ ٞو َِ ٝي َ٥ا ب ٔ َو ِجضٔطٔ َٔا َََ ِ ٟسِ ٔ١ى ُت ُط َي ُٕو َُ ٟر ِّب ٔٔىٔي
وَ ٧و ِ ٦یَٔ١ئ٥طٔ يُ ِٕب ٔ ُ
ِْ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِحبَب ِ َ٥ا أَ َِ َُٙ٤ ٧
َخَ ٝ

ک یَ ِو ََ ٣ت ِب َى ُث أَ ِو َت ِح َُ ١ي و َٔبا َز َک
َو َذابَ َ

اوبرکبی ،انب ایب زادئہ ،رعسم ،اثتب نب دیبع ،رباء رفامےت ںی ہک بج مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ امنز ڑپےتھ
ےھت وت مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک داںیئ رطػ ڑھکے وہےن وک  دنس رکےت ےھت اتہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امہری
رطػرخرکےکوتمہجوہں،رضحترباءرفامےتںیہکںیمےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرفامےتوہےئانس(ر ق ِی
ان
َ ِّ
ب ِ ی َ َغ َ ی َ
َ نییع ث َ َتج ی
م
ْ
ِ
َ
ُ
ک)اےرپفرداگرےھجماسدؿےکذعابےساچبانسجدؿوتاےنپدنبفںوکعمجرفامےئاگ۔
د
ع
ع
ْ وي َؾ َ ْ َ ُتأ ْف
یَ َ َ
رافی  :اوبرکبی،انبایبزادئہ،رعسم،اثتبنبدیبع،رباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
اامؾےکداںیئرطػڑھکےوہےنےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1637

راوی  :ابوَکیِ ،زہيْ بِ ٦حب ،و٘يي٠ ،سىز

َ ٞو َِ ٝي َ٥ا ب ٔ َو ِجضٔطٔ
َک ُي ِٕب ٔ ُ
َکیِِٕ َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِِ ٠ٔ ٦س َىز ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو ُ َ
اوبرکبی،زریہنبرحب،فعیک،رعسماسدنسےکاسھت ہدحثیایسرطحلقنیکیئگےہنکیلاسںیم(تُ ْی ِبی ُلعَ َل ْن َباوِبَ یْج ِھ ِة) ےک
اافلظاکذرکںیہنےہ۔
رافی  :اوبرکبی،زریہنبرحب،فعیک،رعسم

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

امنزیکااقتمےکدعبلقنامنزیرفعرکےنیکرکاک ےکایبؿںیم...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزیکااقتمےکدعبلقنامنزیرفعرکےنیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1638

راوی  :اح١س ب ٦ح٥ب٠ ،ٞح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،و١زو ب ٦زی٥ار ،وفاء ب ٦يسار ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ بِ َٔ ٦ي َسارٕ َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦ح َِ ٥ب َٕ ٞح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ِر َٔا َِ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦زٔی َ٥ارٕ َو َِ ٦و َفا ٔ
أَبٔی صُ َزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا أُٔ ٔ َيِ ١ت اٜعَّ ََل ُة ِ َََل َظ ََل َة إ ٔ َِّل ا ِِٙ١َ ٜتُوبَ ُة
ادمحنبلبنح،دمحم نبرفعج ،ہبعش،رمعفنب دانیر،اطعء نب اسیر،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہک یبنیلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایہکبجامنزیکااقتمیہکاجےئوتوکیئامنزہنڑپ یاجےئوساےئرفضامنزےک۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبدانیر،اطعءنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزیکااقتمےکدعبلقنامنزیرفعرکےنیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢اب ٦راِي ،شبابہ ،ورٔاء

حسیث 1639

َح َّسثَٔ٥يطٔ َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢وابِ َُ ٦راِ ٕٔي َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َش َبابَ ُة َح َّسثَىٔي َو ِر َٔا ُِ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
دمحمنباحمت،انبراعف،ابشہب،فراقءاسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،انبراعف،ابشہب،فراقء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزیکااقتمےکدعبلقنامنزیرفعرکےنیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1640

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ حارثی ،روح ،زَکیا ب ٦اَحٖ ،و١زو ب ٦زی٥ار  ،وفاء ب ٦يسار ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیَّا ُِ بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ َح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ ُ ٦زٔی َ٥ا ٕر َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو َفا َِ بِ َ٦
َح َّسثَىٔي یَ ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َر ِو ْح َح َّسث َ َ٥ا َز َ ٔ
َي َسا ٕر َي ُٕو َُ ٟو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟإٔذَا أُٔ ٔ َيِ ١ت اٜعَّ ََل ُة ِ َََل َظ ََل َة إ ٔ َِّل ا ِِٙ١َ ٜتُوبَ ُة
ییحینب ،بیاحریث،رفح،زرکاینبااحسؼ،رمعفنبدانیر،اطعءنباسیر ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبن
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکبجامنزیکااقتمیہکاجےئوتوکیئامنزہنڑپ یاجےئوساےئرفضامنزےک۔
رافی  :ییحینب ،بیاحریث،رفح،زرکاینباقحس،رمعفنبدانیر،اطعءنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزیکااقتمےکدعبلقنامنزیرفعرکےنیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1641

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ ،زَکیا ب ٦اَحٖ

َکیَّا ُِ بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٝطُ
َح َّسثَ َ٥اظ َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َز َ ٔ
دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،زرکاینبااحسؼاسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،زرکاینباقحس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزیکااقتمےکدعبلقنامنزیرفعرکےنیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1642

راوی  :حس ٦حٝوانی ،یزیس ب ٦ہارو ،٧ح١از ب ٦زیس ،ایوب ،و١زو ب ٦زی٥ار ،وفاء ب ٦يسار ،ابوہزیزہ

ِ بِ َٔ ٦ي َسارٕ
وب َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦زٔی َ٥ارٕ َو َِ ٦و َفا ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َح َس ْ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦صَ ُ
ار َ
و ٧أَ ِخب َ ََْ ٤ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ٦زیِ ٕس َو ِ ٦أَ ُّی َ

َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ َٔا ََ ٟح َّ١ا ْز ث ُ َُّ ٔ َٕٜ ٢
يت َو ِّ ١زا َِ َح َّسثَىٔي بٔطٔ َوَ ٢َِ ٜی ِزِ َِىطُ

نسحولحاین ،سیدینباہرفؿ،امحدنبزدی،اویب،رمعفنبدانیر،اطعءنباسیر،اوبرہریہےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطح
دحثی لقن رفامیئ ،امحد ےن اہک ہک رھپ ںیم ےن رضحت رمعف ےس الماقت یک اوہنں ےن ےھجم دحثی ایبؿ یک نکیل رموفع ںیہن (ینعی
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکرطػةسنرکےکایبؿںیہنرفامیئ)۔
رافی  :نسحولحاین،سیدینباہرفؿ،امحدنبزدی،اویب،رمعفنبدانیر،اطعءنباسیر،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزیکااقتمےکدعبلقنامنزیرفعرکےنیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1643

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦س١ٝہ ،ابزاہي ٢بَ ٦ىس ،حّغ ب ٦واظ ،٢وبساهَّلل ب٠ ٦اٜک ب ٦بحي٥ہ

اظ َٕ ٢و َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٠َ ٦س ََ ١َ ٝة ا ِِ َٕ ٜى َٔ ٥ي ُّي َح َّسثَ َ٥ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ ُِ ََ ٦ى ٕس َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦حّ ِٔغ بِ َٔ ٦و ٔ
اٜع ِبحٔ َِک َ َُّ ١َ ٝط بٔصَ ِي ٕئ َِل ِ َ ٤سرٔی َ٠ا
ابِ ٔ ٦ب ُ َح ِي ََ ٥ة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٠َ ٢َ ٝز ب ٔ َز ُج ٕ ٞي َُعل ِّی َو َٔ ِس أُٔ ٔ َيِ ١ت َظ ََلةُ ُّ

ک أَ ِ ٧ي َُعل َِّی أَ َح ُس ُ٘ ِ٢
َک َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََٔ ٟا َ ٟلٔی یُو ٔش ُ
َّص ِِ َ٥ا أَ َح ِف َ٥ا َن ُٕو ُ٠َ ٟاذَا َٔا ََ ٜ ٟ
ص َُو َِ َ١َّ ٝا ا ِن َ َ
اٜع ِبحَ أَ ِر َب ّىا َٔا َ ٟا ِِ َٕ ٜى َٔ ٥ي ُّي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک ابِ ُ ٦ب ُ َح ِي ََ ٥ة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َ ٟأَبُو ا ُِ ٜح َسي ِ ٔن ُِ ٠سَ ٢ْ ٔ ٝو َٔ ِو ُُ ٜط َو ِ ٦أَبٔيطٔ فٔی َص َذا
ُّ
ا َِ ٜحسٔیثٔ َخ َفأ ْ
دبعاہللنب،ہملس،اربامیہنبدعس،صفحنباعمص،دبعاہللنبامکلنبہنیحبےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ا ک لدیمےکاپسےسسگرےفہامنزڑپھراہاھتافرحبصیکامنزیکااقتموہیکچیھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسےسھچک
ابںیترفامںیئ،مہںیہناجےتنہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسےسایکرفامای،بجمہامنزےسافرغوہےئوتمہےناےسریھگ
ایل،مہےناہکروس ؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنےھجتایکرفامایےہ؟اسےناہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنےھجمرفامایاھت
ہک اب مت ںیم وکیئ لدیم حبص یک اچر رںیتعک ڑپےنھ اگل ےہ ،یبنعق ےتہک ںی ہک دبعاہلل نب امکل نب ہنیحب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ
ابپےسرفاتیرکےتوہےئرفامایاوبانیسحلرفامےتںیہکابپےکفاہطسےساسدحثیںیماطخءےہ۔
رافی  :دبعاہللنب،ہملس،اربامیہنبدعس،صفحنباعمص،دبعاہللنبامکلنبہنیحب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیکااقتمےکدعبلفنامنزیرفعرکےنیکرکاک ےکایبؿںیم...

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزیکااقتمےکدعبلفنامنزیرفعرکےنیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1644

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوووا٤ہَ ،ىس ب ٦ابزاہي ،٢حّغ ب ٦واظ ،٢اب ٦بحي٥ہ

اظ َٕ ٢و ِ ٦ابِ ٔ ٦ب ُ َح ِي ََ ٥ة َٔا َ ٟأُٔ ٔ َيِ ١ت َظ ََلةُ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو ِِ ََ ٦ىسٔ بِ ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦حّ ِٔغ بِ َٔ ٦و ٔ

اٜع ِبحَ أَ ِر َب ّىا
َفأَی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝر ُج َّل ي َُعل ِّی َوا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ ُُ ٧ئٕي َُٕ َِ ٢ا َ ٟأَ ُت َعل ِّی ُّ
ُّ
اٜع ِبحٔ َ َ

ہبیتق نب دیعس ،اوبوعاہن ،دعس نب اربامیہ ،صفح نب اعمص ،انب ہنیحب ےس رفاتی ےہ ہک حبص یک امنز یک ااقتم یہک یئگ وت روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن ا ک لدیم وک امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی اس احؽ ںیم ہک ؤمذؿ ااقتم ہہک راہ اھت وت لپ یلص اہللہیلع فل ہ
فملسےنرفامایایکوتحبصیکاچرراعکتامنزڑپاتھےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،دعسنباربامیہ،صفحنباعمص،انبہنیحب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیکااقتمےکدعبلقنامنزیرفعرکےنیکرکاک ےکایبؿںیم...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزیکااقتمےکدعبلقنامنزیرفعرکےنیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1645

راوی  :ابوکا ٞ٠جحسری ،ح١از اب ٦زیس ،حا٠س ب ٦و١ز بْکوای ،وبساٜواحس ،اب ٦زیاز ،اب١٤ ٦يْ ،ابو٠ىاویہ ،واظ ،٢زہيْ
بِ ٦حب٠ ،زوا ٧ب٠ ٦ىاویہ ،وبساهَّلل بَ ٦سجس

َ
ْکاو ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜواحٔسٔ
َح َّسثَ َ٥ا أبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َي ِىىٔي ابِ ََ ٦زیِ ٕس ح و َح َّسثَىٔي َحا ُٔ ٠س بِ ُُ ٦و ََ ١ز ا َِ ٜب ِ َ

ِح ٕب َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا
َي ِىىٔي ابِ َ ٦زٔ َیاز ٕح و َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦و ٔ
اظ ٕ ٢ح و َح َّسثَىٔي ُزصَي ُِْ بِ ُِ َ ٦

َس ٔج َس َٔا ََ ٟز َخ ََ ٞر ُج ْ ٞا ِِ ١َ ٜسحٔ َس َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َِ ٠ز َوا ُ ٧بِ َُ ٠ُ ٦ىاو ٔ َی َة ا َِّ ٜزَار ُّٔی َو َِ ٦و ٔ
اظ ٕ ٢الِ َ ِح َو َٔ ٟو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ َ ٦
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َظ ََلة ٔا َِ ٍَ ٜساة ِٔ ََعلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن فٔی َجا ِٔ ٔ ٤ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ث ُ ََّ ٢ز َخ ََ ٠َ ٞي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ١َّ َٝ َِ ٢َ ٝا
ََ ََّ ٢َ ٝر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟیَا ُِ ََل ُ ٧بٔأ َ ِّی اٜعَّ ََل َتي ِ ٔن ا ِو َت َس ِز َت أَبٔ َع ََلت َٔک َو ِح َس َک أَ ِ ٣بٔ َع ََلت َٔک ََ ٠ى َ٥ا

اوباکلم یججڈری ،امحد انب زدی ،احدم نب رمع رکبفای ،دبعاولادح ،انب زاید ،انب ریمن ،اوباعمف ہ ،اعمص ،زریہ نب رحب ،رمفاؿ نب
اعمف ہ ،دبعاہلل نب رسسج ےس رفاتی ےہہک ا ک لدیم دجسم ںیمداہ  وہا افر روسؽاہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس حبصیک امنز ڑپاھ
رےہےھت ،اسلدیم ےندجسم ےکا کوکےن ںیمدفراعکتامنزڑپ ی رھپروسؽاہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےکاسھت امنزڑپ ی،
بجروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنالسؾریھپاوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن رفامایاےالفںلدیموتےندف امنزفں ںیم
سکوکرفضرقاردایےہایکوجامنزوتےناغ ےلڑپ یایفہامنزوجوتےنامہرےاسھتڑپ یےہ؟
رافی  :اوباکلم یججڈری ،امحد انب زدی ،احدم نب رمع رکبفای ،دبعاولادح ،انب زاید ،انب ریمن ،اوباعمف ہ ،اعمص ،زریہ نب رحب،
رمفاؿنباعمف ہ،دبعاہللنبرسسج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ییحینبییحی،امیلسؿنبالبؽ،رہعیبنبایبدبعارلنمح،دبعاکلملنبدیعس،ایبمح...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ییحینبییحی،امیلسؿنبالبؽ،رہعیبنبایبدبعارلنمح،دبعاکلملنبدیعس،ایبدیمح،اوبادیس

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1646

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌيََٝ ،مي ٧ب ٦بَل ،ٟربيىہ ب ٦ابووبساٜزح ،٦١وبساٝ١ٜک بَ ٦ىيس ،ابوح١يس ،ابواَيس

يى َة بِ ٔ ٦أَبٔی َو ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َِ ٦و ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦أَبٔی حُ َِ ١ي ٕس
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟو َِ ٦رب ٔ َ
أَ ِو َو ِ ٦أَبٔی أ ُ ََ ِي ٕس َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َز َخ َ ٞأَ َح ُس ُ٘ ِ ٢ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس ََِِ ٝي ُٕ َِّ ٞ
اب
اُ ٜٝض َّ ٢ا ِِ َتحِ لٔی أَبِ َو َ

ِخ َد ََِِ ٝي ُٕ َِّ ٞ
ک َٔا َِ ٠ُ ٟسِ ٔ١ََ ٢ٔٝى ُت َی ِحٌَي بِ ََ ٦ی ِحٌَي َي ُٕو َُ٘ ٟت َِب ُت صَ َذا ا َِ ٜحس َ
ٔیث
ک َِٔ ِ ٦ِ ٠ؽَ ٔ ٝ
اُ ٜٝض َّ ٢إنِّٔی أَ َِأََ ُٜ
َر ِح َ١تٔ َ
ک َوإٔذَا َ َ

اب ََََُ ِ ٝمي َ ٧بِ ٔ ٦ب ٔ ََل َٕٔ ٟا َ ٟبَ ٍََ ٝىٔي أَ ََّ ٧ی ِحٌَي ا ِٜحٔ َّ١ان ٔ َّی َي ُٕوِلُ َوأَبٔی أ ُ ََ ِي ٕس
َٔ ٔ ٘ ٦ِ ٠ت ٔ

ییحی نب ییحی ،امیلسؿ نب البؽ ،رہعیب نب اوبدبعارلنمح ،دبعاکلمل نب دیعس ،اوبدیمح ،اوبادیس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
لل َّ
ْ
ھ
َ
ُ
َ
َ
اب
ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ لدیم دجسم ںیم داہ  وہ وت اےس اچےئہ ہک  ہ داع ےہک (ا ّم اف ْ ِّل َأ یْ َ وي َ
ر ْجمَب ِک) اے اہلل ریمے  ےئ اینپ رتمح ےک درفازے وھکؽ دے افر بج دجسم ےس ےلکن وت اےس اچےئہ ہک  ہ ےہک (الل ّ ُھ َّم ِإ ِنّ
َ َ
َأ ْسَْکُلَنِمْف َ ْضل َِک)اےاہللںیمھجتےسریتےلضفاکوساؽرکاتوہں۔
رافی  :ییحینبییحی،امیلسؿنبالبؽ،رہعیبنباوبدبعارلنمح،دبعاکلملنبدیعس،اوبدیمح،اوبادیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ییحینبییحی،امیلسؿنبالبؽ،رہعیبنبایبدبعارلنمح،دبعاکلملنبدیعس،ایبدیمح،اوبادیس

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1647

راوی  :حا٠س ب ٦و١ز بْکاوی ،بَّش بّ٠ ٦ؽ ،ٞو١ارہ ب ٦ووا٤ہ ،ربيىہ ب ٦ابی وبساٜزح ،٦١وبساٝ١ٜک بَ ٦ىيس بَ ٦ویس
انعاری

يى َة بِ ٔ ٦أَبٔی َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ٦
َّش بِ ُ ٦ا ََِّ ّ١ُ ٜؽ َٔ ٞح َّسثَ َ٥ا وُ ََ ١ارةُ بِ ٌَُ ٦زٔیَّ َة َو َِ ٦رب ٔ َ
ْکاو ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا بٔ ِ ُ
َح َّسثَ َ٥ا َحا ُٔ ٠س بِ ُ ٦وُ ََ ١ز ا َِ ٜب ِ َ
َو ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ََٔ ٦ىٔي ٔس بِ َٔ َُ ٦ویِ ٕس الِ َ ِن َعار ِّٔی َو ِ ٦أَبٔی حُ َِ ١ي ٕس أَ ِو َو ِ ٦أَبٔی أ ُ ََ ِي ٕس َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
احدمنبرمعرکب افی،رشبنبلضفم،امعرہنبوعاہن،رہعیبنبایبدبعارلنمح،دبعاکلملنبدیعسنبوسدیااصنریاسدنسےکاسھت
رضحتاوبدیمحایرضحتادیسریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسذموکرہدحثییکرطحلقنرفامای۔
رافی  :احدمنبرمعرکبافی،رشبنبلضفم،امعرہنبوعاہن،رہعیبنبایبدبعارلنمح،دبعاکلملنبدیعسنبوسدیااصنری

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

دفرتعکتحبةادجسملڑپےنھےکاابحتسبافرامنزےسےلہپےنھٹیبیکرکاک ےکایبؿیم...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
دفرتعکتحبةادجسملڑپےنھےکاابحتسب افرامنزےسےلہپےنھٹیبیکرکاک ےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1648

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦س١ٝہ بٔ ٦ىٔ ،ِ٥تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ،یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ب ٦وا٠ز ب ٦وبساهَّلل ب ٦زبيْ ،حَّضت
ابؤتازہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
َ
ْقأِ ُت َول َی
َح َّسث َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٠َ ٦سَ ١ََ ٝة بِ ِٔ َٔ ٦ى ََ ِٕ٥و ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔ َاِل َح َّسث َ٥ا َ٠اْ ٔ ٜک ح و َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

َ٠إ ٔ ٜک َو َِ ٦وا ٔ٠ز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َِٔ َُٝ ٦ي ٕ ٢اٜزُّ َرق ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َٔا َ ٟإٔذَا َز َخ َ ٞأَ َح ُس ُ٘ ِ ٢ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس َِ ِٝي َ ِْ َ٘ ِي َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َٔ ِب َ ٞأَ َِ ٧ی ِحَ ٔ ٝس
دبعاہللنب،ہملس نببنعق،ہبیتقنبدیعس،امکل،ییحینبییحی،امکلنباعرمنبدبعاہللنبزریب،رضحتاوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئدجسمںیمداہ وہوتاےساچےئہہکےنھٹیبےسےلہپ
دفرںیتعکڑپھےل۔
رافی  :دبعاہللنب،ہملسنببنعق،ہبیتقنبدیعس،امکل،ییحینبییحی،امکلنباعرمنبدبعاہللنبزریب،رضحتاوباتقدہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
دفرتعکتحبةادجسملڑپےنھےکاابحتسبافرامنزےسےلہپےنھٹیبیکرکاک ےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1649

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حسين ب ٦ولی ،زائسہ ،و١زو ب ٦یحٌي انعاری٠ ،ح١س ب ٦یحٌي ب ٦حبا ،٧و١زو بَٝ ٦ي ٢ب٦
خٝسہ انعاری ،ابؤتازہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا حُ َسي ِ ُن بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی َو َِ ٦زائ َٔس َة َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َو ِ١زُو بِ َُ ٦ی ِحٌَي الِ َ ِن َعار ُّٔی َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّاَ ٧و َِ ٦و ِ١زٔو بِ ِٔ َٝ َُ ٦ي ٔ ٢بِ َٔ ٦خَِ ٝس َة الِ َ ِن َعار ِّٔی َو ِ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة َظاح ِٔٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
بِ َُ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦حب َ
س َٔا ََ َِ ٟحَِ ٝس ُت َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َٔا ََ ٟز َخُِ ٝت ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝجاْ ٔ ٜس بَي ِ َن لَ ِض َزان َ ِی ا٥َّ ٜا ٔ
اس
ک أَ َِ ٧ت ِز َ٘ َي َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َٔ ِب َ ٞأَ َِ ٧ت ِحَ ٔ ٝس َٔا َُِ ُٕٝ َِ ٟت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َرأَیِت َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝا ََ ٥َ ٠ى َ
ُک َجاّ ٔ ٜسا َواُ ٥َّ ٜ
وس َٔا ََِ ٟإٔذَا َز َخ َ ٞأَ َح ُس ُ٘ ِ ٢ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس ِ َََل َی ِحِ ٔ ٝس َحًَّي َی ِز َ٘ َي َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
ُجْ ُٝ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،نیسح نب یلع ،زادئہ ،رمعف نب ییحی ااصنری ،دمحم نب ییحی نب ةحؿ ،رمعف نب میلس نب دلخہ ااصنری ،اوباتقدہ روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاحصیبرفامےتںیہکںیمدجسمںیمداہ وہااساحؽںیمہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسولوگں
ےکدرایمؿرشتفیرفامےھت،رضحتاوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکںیمیھبھٹیبایگوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنرفامایہکےھجتےنھٹیبےسےلہپدفرںیتعکڑپےنھےسسکزیچےنرفاک؟ںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽںیمےنلپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسوکےھٹیبوہےئافردفرسےولوگںوکیھبےھٹیبوہےئداھکی،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایبجیھبمتںیمےس
وکیئدجسمںیمداہ وہوتفہہنےھٹیببجکتہکدفراعکتہنڑپھےل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،رمعفنبییحیااصنری،دمحمنبییحینبةحؿ،رمعفنبمیلسنبدلخہااصنری،اوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسےسفاسپلےنرپبسےسےلہپدجسمںیملرکدفرںیتعکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿیم...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسےسفاسپلےنرپبسےسےلہپدجسمںیملرکدفرںیتعکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1650

راوی  :اح١س ب ٦جواس ،ابوواظ ،٢وبيساهَّللَّ ،يا٠ ،٧حارب ب ٦زثار ،جابز ب ٦وبساهَّلل

اَ ٧و َِ ٠ُ ٦حار ٔٔب بِ ٔ ٦زٔثَارٕ َو َِ ٦جابٔز ٔبِ ٔ٦
س ا َِ ٜح َ٥ف ُّٔی أَبُو َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦ج َّوا ٕ
اظ َٕ ٢ح َّسث َ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ الِ َ ِش َحع ٔ ُّی َو َِِ َُّ ٦ي َ
ا ٧لٔی َول َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝزیِ َْ َٕ َِ ٦ؽانٔی َو َزا َزنٔی َو َز َخُِ ٝت َوَِ ٝيطٔ ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس َِ َٕا َ ٟلٔی َظِّٞ
َو ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َ ٟک َ َ

َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن

ادمح نب وجاس ،اوباعمص ،دیبع اہلل ،ایفسؿ ،احمرب نب داثر ،اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ ریما ھچک
رقض اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فہ رقض ےھجم ادا رفامای افر ھچک زایدہ یھب اطع رفامای افر ںیم دجسم ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےکاپسلایوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایدفرتعکامنزڑپوھ۔
رافی  :ادمحنبوجاس،اوباعمص،دیبعاہلل،ایفسؿ،احمربنبداثر،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسےسفاسپلےنرپبسےسےلہپدجسمںیملرکدفرںیتعکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1651

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ٠ ،حارب ،جابز ب ٦وبساهَّلل

َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٠ُ ٦حار ٕٔب َََ ٔ١ي َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َي ُٕوِلُ ا ِشَّ َ َْی ٔ٠ىِّي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝبىٔي ّْا َِ َ١َّ ٝا َٔس َٔ ٣ا ِ١َ ٜسٔی ََ ٥ة أَ ََ ٠زنٔی أَ ِ ٧آت َٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس َِأ ُ َظل ِّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،احمرب ،اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ھجم ےس ا ک افٹن رخدیا وت
بجںیمدمہنیلایوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنےھجممکحرفامایہکںیمدجسمںیملرکدفرتعکامنزڑپوھں۔

رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،احمرب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفسےسفاسپلےنرپبسےسےلہپدجسمںیملرکدفرںیتعکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1652

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜوہاب ،وبيساهَّلل ثٕفی ،وہِ اب٘ ٦يسا ،٧جابز ب ٦وبساهَّلل

اب َي ِىىٔي َّ
اَ ٧و َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِبسٔ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜو َّص ٔ
اٜث َٕف ٔ َّی َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ َو َِ ٦وص ِِٔ بِ ِٔ َ٘ ٦ي َس َ
ِخ ِج ُت ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ٌَزَاة ٕ َِأَبِ َفأ َب ٔی َج َ١لٔی َوأَ ِو َيا ث ُ ََّٔ ٢س ََٔ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اهَّللٔ َٔا ََ َ ٟ
اب ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َٔا َِ ٟاْل َ ٧ح ٔي َن َٔ ٔس َِ ٠ت ُُِٔ ٝت َن َى َِٔ ٢ا َََ ِ ٟس ًِ
َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝبلٔی َو َٔ ٔس ُِ ٠ت بٔا َِ ٍَ ٜساة ٔ َِحٔئ ُِت ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس ِ ََو َج ِستُ ُط َول َی بَ ٔ
َک َوا ِز ُخ ََِ ِ ٞعَ ِّٞر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َٔا َََ ِ ٟس َخُِ ٝت ِ ََع َِّ ٝي ُت ث ُ ََّ ٢ر َج ِى ُت
َج ََ ٝ١
دمحم نب ینثم ،دبعاولاہب،دیبع اہلل یفقث ،فبہ انباسیکؿ ،اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہک ںیم روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےک
اسھتا کزغفہںیمالکن،ریما افٹنلہتسہلہتسہاتلچاھت افر کھتاجاتاھتافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسھجم ےسےلہپپ ےےئگ
افر ںیم اےلگ دؿ اچنہپ وت ںیم دجسم ںیم لای ،لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ںیم ےن دجسم ےک درفازے رپ اپای ،لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےن رفامای ہک وت اس فتق لای ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں! لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ،اےنپ افٹن وک وھچڑ دف افر
دجسمںیمداہ وہرکدفرتعکامنزڑپوھ،رھپںیمدجسمںیمداہ وہاںیمےنامنزڑپ یرھپفاسپولاٹ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہب،دیبعاہللیفقث،فبہانباسیکؿ،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

رفسےسفاسپلےنرپبسےسےلہپدجسمںیملرکدفرںیتعکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1653

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،ؼحاک ،ابوواظ٠ ،٢ح١وز بٌ ٦يَل ،٧وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،اب ٦شہاب ،حَّضت ٘ىِ ب٠ ٦اٜک
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َّ
اظ ٕ ٢ح و َح َّسثَىٔي َِ ٠ح ُ١وزُ بِ َُِ ٌ ٦ي ََل ََ ٧ح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َٔاِلَ
اٜؽحَّا ُک َي ِىىٔي أَبَا َو ٔ

اب أَ ََّ ٧و ِب َس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ َ٘ ٦ىِٕ أَ ِخب َ َْ ُظ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ َ٘ ٦ىِٕ
َجٔ١ي ّىا أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی ابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
َف إ ٔ َِّل َ َ ٤ض ّارا
اَِ ٧ل َي ِٕ َس ُٕ َ ََ ٦ِ ٠ٔ ٣
َو َو َِ ٦و ِّ١طٔ وُب َ ِيسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ َ٘ ٦ىِٕ َو ِِ َ٘ ٦ى ِٔ بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اٜؽ َهی َِإٔذَا َٔس َٔ ٣بَ َسأَبٔا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ِ ََعلَّی ِ ٔيطٔ َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٢جََ ٝس ِ ٔيطٔ
فٔی ُّ

دمحم نب ینثم ،احضک ،اوباعمص ،ومحمد نب الیغؿ ،دبعارلزا ؼ ،انب رججی ،انب اہشب ،رضحت  بع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیسکرفسےسفاسپںیہنلےترگمدؿںیماچتشےکفتقبسےسےلہپدجسم ںیم
رشتفیالےترھپاسںیمدفراعکتامنزڑپےتھرھپدجسمںیمےتھٹیب۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،احضک ،اوباعمص ،ومحمد نب الیغؿ ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،انب اہشب ،رضحت  بع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1654

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،یزیس ب ٦زریيَ ،ىيس جزیزی ،وبساهَّلل ب ٦شٕيٖ

ا٧
َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا یَزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َو ََِ ٦ىٔي ٕس ا ُِ ٜح َزیِز ٔ ِّی َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ
يٖ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َ ٔ ٜىائٔصَ َة َص ِ ٞک َ َ
اٜؽ َهی َٔاَِ ٜت َِل إ ٔ َِّل أَ َِ ٧یحٔي َئ ٍٔٔ٠َ ٦ِ ٠يبٔطٔ
أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی ُّ
ییحینبییحی،سیدینبزرعی،دیعسرجریی،دبعاہللنبقیقشرفامےتںیہکںیمےنرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسوپاھچہکایک
یبن یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس اچتش یکامنز ڑپاھ رکےت ےھت؟ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک ںیہن وساےئ اس ےک ہک
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسیسکرفسفریغہےسرشتفیالےت۔
رافی  :ییحینبییحی،سیدینبزرعی،دیعسرجریی،دبعاہللنبقیقش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1655

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ و٥بْی٘ ،ہ١س ب ٦حس ،٦وبساهَّلل ب ٦شٕيٖ

يٖ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َ ٔ ٜىائٔصَ َة
َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسث َ َ٥ا َ٘ ِض َُ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜح َس ٔ ٦ا ِِ َٕ ٜي ٔس ُّي َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ
اٜؽ َهی َٔاَِ ٜت َِل إ ٔ َِّل أَ ِ ٧یَحٔي َئ ٍٔٔ٠َ ٦ِ ٠يبٔطٔ
أَک َ َ
ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی ُّ
کہ
دیبعاہلل نباعمذربنعی ،مسنب نسح،دبعاہلل نب قیقشرفامےتںیہک مہ ےن رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیل اہنعےسوپاھچہک ایک
یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اچتشیک امنز ڑپاھ رکےت ےھت؟ رضحت اعدص  ےن رفامایہک ںیہن وساےئ اس ےک ہک لپ یسک رفس فریغہ
ےسرشتفیالےت۔
کہ
رافی  :دیبعاہللنباعمذربنعی ،مسنبنسح،دبعاہللنبقیقش

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

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1656

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہابُ ،عوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َ
ُع َو َة َو َِ ٦وائٔصَ َة أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت َ٠ا َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو ِِ ُ ٦
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ٜ ٢َ ٝي َس ًُ ا َِ ٜى ََٞ ١
اٜؽ َهی َٔ ُّق َوإنِّٔی َل ُ ََ ِّب ُح َضا َوإ ٔ ِ ٧ک َ َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َُ ِب َح َة ُّ
َف َؿ َوَِ ٝيض ٔ ِ٢
َوص َُو یُحٔ ُِّ أَ َِ ٧ي ِى َ َٞ ١بٔطٔ َخ ِص َي َة أَ َِ ٧ي ِى َ َٞ ١بٔطٔ ا٥َّ ٜا ُس َِ ُي ِ َ
ییحینبییحی،امکل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکفہرفامیتںیہکںیمےنروسؽاہللوکںیہن
داھکیہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنیھبکاچتشیکامنزڑپ یوہافرںیماسوکڑپیتھوہںافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
یسکلوکاس ےئوھچڑےتےھتاحالہکناسلوکلپیلصاہللہیلعفل ہفملس دنسرفامےترصػاسڈرےسہکولگیھبفہل
رکےنپ اجںیئےگرھپفہلاؿرپرفضرکدایاجےئاگ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1657

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،وبساٜوارث ،یزیس٠ ،ىاذہ

ک َح َّسثَ ِتىٔي َُ ٠ىا َذةُ أََ َّ ٤ضا ََأََِ ٜت َوائٔصَ َة َرِض َٔي اهَّللُ
َفو َر َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوار ٔٔث َح َّسثَ َ٥ا یَزٔی ُس َي ِىىٔي اٜز ِِّش َ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦

اٜؽ َهی َٔاَِ ٜت أَ ِربَ َي َر َ٘ َىا ٕ
ت َو َیزٔی ُس َ٠ا َشا َِ
َو َِ ٥ضا َ٘ ِ ٢ک َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َظ ََل َة ُّ

ابیشؿ نب رففخ ،دبعاولارث ،سیدی ،اعمذہ ایبؿ رکیت ںی ہک اوہنں ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل
اچتشیکامنزیکینتکراعکتڑپاھرکےتےھتاوہنںےنرفامایاچررںیتعکافرینتجاچےتہزایدہڑپےتھ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،دبعاولارث،سیدی،اعمذہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1658

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،یزیس

یس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط َو َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦یز ٔ َ
َیزٔی ُس َ٠ا َشا َِ اهَّللُ
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،سیدیاسدنسےکاسھتاسرطحدحثیرفاتییکیئگےہ۔(افراسںیمرافیےناہکہک
افرینتجاہللاچےہزایدہڑپےتھ)
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،سیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1659

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ ،خاٜس ب ٦حارثَ ،ىيسٔ ،تازہ٠ ،ىاذہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َخاُ ٔ ٜس بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو ََِ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َٔ َتا َزةُ أَ ََّ ٠ُ ٧ىا َذ َة ا َِ ٜى َسؤیَّ َة َح َّسثَ ِت ُض َِ ٢و ِ٦
اٜؽ َهی أَ ِر َب ّىا َو َیزٔی ُس َ٠ا َشا َِ اهَّللُ
َوائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی ُّ
ییحی نب ،بی ،اخدل نب احرث ،دیعس ،اتقدہ ،اعمذہ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہکروسؽ اہللاچتشیک امنزیک اچر
رںیتعکڑپاھرکےتےھتافرینتجاہللاچاتہزایدہڑپھےتیل۔
رافی  :ییحینب ،بی،اخدلنباحرث،دیعس،اتقدہ،اعمذہ،رضحتاعدص ریضاہلل اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1660

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦بصار٠ ،ىاذ ب ٦ہصأ ،٣تازہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢وابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َجٔ١ي ّىا َو َِ ٠ُ ٦ىاذ ٔبِ ٔ ٦صٔصَ أَ ٕ ٣ا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ َٔ ٦تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط
ااحسؼنباربامیہ،انباشبر،اعمذنباشہؾ،اتقدہےساسدنسےکاسھتایسرطحدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،انباشبر،اعمذنباشہؾ،اتقدہ

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

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1661

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،و١زو ب٠ ٦زہ ،وبساٜزح ٦١ب ٦ابی ٜيلی

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة َو َِ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح َ٦ٔ ١
اٜؽ َهی إ ٔ َِّل أ ُ ُّ ٣صَإ ٔ ٤ئ َِإَٔ َّ ٤ضا َح َّسثَ ِت أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي
بِ ٔ ٦أَبٔی َِ ٜيل َی َٔا َ٠َ ٟا أَ ِخب َ َْنٔی أَ َح ْس أَُ َّ ٤ط َرأَی أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی ُّ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝز َخ َ ٞبَ ِي َت َضا یَ ِو َِ َِ ٣تحٔ ََ َّٙ٠ة ِ ََعلَّی ثَ َ١انٔی َر َ٘ َىا ٕ
ت َ٠ا َرأَیِ ُت ُط َظلَّی َظ ََل ّة َٔ ُّق أَ َخ َّ
ا٧
ْ َٔ ٥ِ ٠ضا ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط ک َ َ
َک ابِ َُ ٦ب َّصا ٕر فٔی َحسٔیثٔطٔ َٔ ِو َُ ٜط َٔ ُّق
اٜز ُ٘و ًَ َو ُّ
اٜس ُحو َز َو ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ
یُت ُُّّٔ ٢
دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،رمعف نب رمہ ،دبعارلنمح نب ایب  ،یل رفامےت ںیہک ےھجم یسک ےن  رب ںیہن دی ہک اس ےن
روسؽ اہلل وک اچتشیک امنز ڑپےتھ وہےئداھکی وساےئ اؾ اہین ےک ،ویکہکن فہایبؿ رکیت ںیہک یبن یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس حتف ہکم ےک
دؿ ریمے رھگ رشتفی الےئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن لھٹ راعکت ڑپںیھ افر اینت دلجی ںیم ڑپںیھ ہک ںیم ےن ےلہپ
یھبک اینت دلجی ڑپےتھ وہےئ ںیہن داھکی وساےئ اس ےک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس روکع فوجسد وپرے وپرے رفامےت ےھت،
(ق)اکظفلذرکںیہنایک۔
افرانباشبرےناینپدحثیںیم َ ُّ
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہ،دبعارلنمحنبایب ،یل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1662

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي٠ ،ح١س ب١َٝ ٦ہ ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،اب ٦وبساهَّلل ب ٦حارث ،وبساهَّلل ب٦
حارث ،اب٤ ٦وِٞ

اب َٔا َٟ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة ا َِ ١ُ ٜزاز ٔ ُّی َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
َ
َح َّسثَىٔي ابِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث أَ َّ ٧أَبَا ُظ َو ِب َس اهَّللٔ بِ َ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ
ِح ِظ ُت َول َی أَ ِ ٧أَ ٔج َس أَ َح ّسا ٔ٦ِ ٠
ث بِ ِٔ َ ٤ ٦وِ ََٕٔ ٞا َََ ٟأ ُِ ٜت َو َ َ

ک ٌَي ِ َْ أَ َّ ٧أَُ َّ٣صإ ٔ ٤ئ
اٜؽ َهی َِ ٢َِ ٝأَ ٔج ِس أَ َح ّسا یُ َح ِّسثُىٔي ذََ ٔ ٜ
س یُ ِدبُْٔنٔی أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ٢َ ٝبَّحَ َُ ِب َح َة ُّ
ا٥َّ ٜا ٔ
ٔ
ار یَ ِو َ ٣ا ِِ َّ ٜتحٔ َِأت ُ َٔی ب ٔ َث ِو ٕب ِ َُسَّ َْ
ب ٔ َِ ٥ت أَبٔی ـَا ِٕٜٔأَ ِخب َ َْ ِتىٔي أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَتَی َب ِى َس َ٠ا ِار َت َّ َي اَ ٥َّ ٜض ُ
ُ
َف َ٘ َي ثَ َ١ان ٔ َی َر َ٘ َىا ٕ
ک ُٔ ٥ِ ٠ط َُ ٠ت َٕار ْٔب
ت ِلَ أَ ِزرٔی أَٔ ٔ َيا ُُ ٠ط ِ َٔيضا أَـ ِ َو ُ ٟأَ ُِ ٣ر ُ٘و ُو ُط أَ ُِ َُ ٣حو ُز ُظ ک ُ ُّ ٞذََ ٔ ٜ
َوَِ ٝيطٔ َِاٌِ َت َس َ ٞث ََّ َٔ ٢اَ َ ٣
َ ٞو َِل َب ِى ُس َٔا َ ٟا َِ ١ُ ٜزاز ٔ ُّی َو ِ ٦یُوَُ ٤س َوَ ٢َِ ٜي ُٕ ِ ٞأَ ِخب َ َْنٔی
َٔاَِ ٜت َِ ٢َِ ٝأَ َر ُظ ََ َّب َح َضا َٔ ِب ُ

رحہلمنبییحی،دمحمنبہملس،دبعاہلل نبفبہ،ویسن،انباہشب،انبدبعاہللنباحرث،دبعاہللنباحرث،انبونلفرفامےتںی
ہک ںیم ےن وپاھچ افر ےھجم اس ابت یک لرزف یھب یھت ہک ںیم یسک اےسی لدیم وک  ولں وج ےھجم  رب دے ہک روسؽ اہلل اچتش یک امنز
ڑپےتھ ےھت ،وت ےھجم وکیئ یھب ںیہن الم وج ےھجم  ہ ایبؿ رکات وہ وساےئ اؾ اہین تنب اوباطبل ےک ،اوہنں ےن ےھجم  رب دی ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسحتفہکمےکرفزدؿڑچےھےکدعبرشتفیالےئرھپا کڑپکاالایایگسجےسرپدہایکایگافرلپیلصاہللہیلع
فل ہفملس ےنلسغرفامای ،رھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےن لھٹرںیتعک ڑپںیھ،ےھجم ںیہنولعمؾہک اس ںیملپ یلصاہللہیلع
فل ہفملساکایقؾابملاھتایروکعفوجسد،اساکرہر نرقتةیربارباھت،رضحتاؾاہینریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکںیمےنلپیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ امنز ہن اس ےس ےلہپ افر ہن اس ےک دعب ڑپےتھ داھکی ےہ ،رمادی ےن ویسن ےس رفاتی ایک ےہ افر اس ںیم
خ ْ ِن)ںیہناہک۔
( َأ ْ یَ َ د
رافی  :رحہلمنبییحی،دمحمنبہملس،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،انبدبعاہللنباحرث،دبعاہللنباحرث،انبونلف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1663

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،ابونَّض ،ا ٣ہانی ب٥ت ابی ـاِٜ

َ
َّض أَ َّ ٧أَبَا َُّ ٠ز َة َِ ٠ول َی أ ُ َِّ ٣صإ ٔ ٤ئ ب ٔ ِ٥تٔ أَبٔی ـَا ِٕٜٔأَ ِخب َ َْ ُظ أََّ٤طُ َََ ٔ١ي أَُّ٣
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦أَبٔی أ ِ ٥َّ ٜ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َ ٞوَِاـ َُٔ ١ة ابِ َُ ٥تطُ
َصإ ٔ ٤ئ ب ٔ َِ ٥ت أَبٔی ـَاَ ِٕٜٔت ُٕو َُ ٟذصَ ِب ُت إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َا ٣ا ِِ َّ ٜتحٔ ِ ََو َج ِستُطُ َي ٍِ َت ٔس ُ

َفَُ ُِٔ ٌ ٦ِ ٠سٔٝطٔ
َت ِسَُُّْ ُظ ب ٔ َث ِو ٕب َٔاَِ ٜت ِ ََس َُّ ١ِ ٝت َِ َٕا ََ ٦ِ ٠َ ٟص ٔذظ ٔ ُُِٔ ٝت أ ُ َُّ ٣صإ ٔ ٤ئ ب ٔ ُِ ٥ت أَبٔی ـَأَ ِٕٜٔا َِ ٠َ ٟز َح ّبا بٔأ ُ َِّ ٣صإ ٔ ٤ئ َِ َ١َّ ٝا ََ

َٔ َاََ ِ ٣علَّی ثَ َ١ان ٔ َی َر َ٘ َىا ٕ
َّص َٓ ُُِٔ ٝت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َز َو َ ٢ابِ ُ ٦أُم ِّی َول ٔ ُّی بِ ُ ٦أَبٔی ـَا ِٕٜٔأَُ َّ ٤ط
ت َُ ِٝ ٠ت ٔحّّا فٔی ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس َِ َ١َّ ٝا ا ِن َ َ
َٔات ٔ َْ ٞر ُج َّل أَ َج ِزتُ ُط ُِ ََل ُ ٧ابِ ُ ٦ص َُبي ِ َْ َة َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝس أَ َج ِزَ٤ا َ ٦ِ ٠أَ َج ِز ٔ
ت یَا أَُ َّ٣صإ ٔ ٤ئ َٔاَِ ٜت أ ُ ُّ٣
ک ُؼ ّهی
َصإ ٔ ٤ئ َوذََ ٔ ٜ

ییحینبییحی،امکل،اوبرضن،اؾاہینتنبایباطبلرفامیتںیہکںیمحتفہکمفاےلاسؽروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطػیئگوت
ںیمےنلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس وکلسغرکےتوہےئ اپایافررضحتافہمطلپیلص اہللہیلعفل ہفملس یکیٹیبےن ا کڑپکے
ےک اسھت رپدہ ایک وہا اھت ،رضحت اؾ اہین ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںی ہک ںیم ےن السؾ ایک ،لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ
وکؿےہ؟ںیمےناہک ،اؾاہںیاوباطبلیکیٹیب!لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایرمةح!اؾاہینوہ؟بجلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملس لسغ ےس افرغ وہےئ وت ا ک یہ ڑپکے ںیم ےٹپل وہےئ ڑھکے وہ رک لھٹ رںیتعک امنز ڑپںیھ ،بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسامنزےسافرغوہےئوتںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽریمیامںاجےئرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعنبایباطبلا ک
اےسیلدیموکلتقرکاناچےتہںیےسجںیمانپہدےیکچوہںافرفہلدیمالفںنبریبہہےہ،وتروسؽاہللےنرفامایاےاؾاہینمہےن
انپہدیےسجوتےنانپہدی،رضحتاؾاہینرفامیتںیہکفہامنزاچتشیکامنزیھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،اوبرضن،اؾاہینتنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1664

راوی  :ححاد ب ٦شاُع٠ ،ىلی ب ٦اَس ،وہيِ ب ٦خاٜس ،جىَف ب٠ ٦ح١س ،وٕي ،ٞا ٣ہانی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َححَّا ُد بِ َُّ ٦
َف بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی َُّ ٠ز َة
اُع َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىلَّی بِ ُ ٦أَ ََ ٕس َح َّسثَ َ٥ا ُو َص ِي ُِ بِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َو َِ ٦ج ِى َ ٔ
اٜص ٔ ٔ
يَ ٞو ِ ٦أ ُ َِّ ٣صإ ٔ ٤ئ أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی فٔی بَ ِيت َٔضا َو َا ٣ا ِِ َّ ٜتحٔ ث َ َ١ان ٔ َی َر َ٘ َىا ٕ
ت فٔی ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس َٔ ِس
َِ ٠ول َی َوٕ ٔ ٕ

َطِ َِيطٔ
َخاَ ٜ
َْ بَي ِ َن َ َ
اجحجنباشرع،معلینبادس،فبیہنباخدل،رفعجنبدمحم،لیقع،اؾاہینریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللےنحتفہکم
فاےلاسؽاؿےکرھگںیملھٹرںیتعکامنزیکڑپ یںیا کیہڑپکےںیمہکسجےکداںیئ ےصوک ابںیئاجبنافرابںیئہصحوک
داںیئاجبنڈاؽراھکاھت۔
رافی  :اجحجنباشرع،معلینبادس،فبیہنباخدل،رفعجنبدمحم،لیقع،اؾاہینریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1665

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦ح١س ب ٦اَ١اء٠ ،ہسی اب٠ ٦ي١و ،٧واظ٠ ٞولی ابی ويي٥ہ ،یحٌي ب ٦وٕي ،ٞیحٌي ب ٦يى١ز ،ابواَوز،
ابوذر

اظ ِْ ٠َ ٞول َی أَبٔی وُ َي ِي ََ ٥ة َو َِ ٦ی ِحٌَي
اٜؽ َبع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ضس ٌّٔی َوص َُو ابِ ُِ ٠َ ٦ي ُ١و َٕ ٧ح َّسثَ َ٥ا َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ ٔ ٦أَ َِ َ١ا َِ ُّ

اٜس َُل ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟي ُِعبٔحُ َول َی کُِّٞ
بِ ُٔ ٦و َٕ ِي َٕ ٞو َِ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦ي ِى ََ ١ز َو ِ ٦أَبٔی الِ َ َِ َوز ٔ ُّ

يسة ٕ َظ َس َٔ ْة َوک ُ َُّ ٞت ِضٔٝي َٕ ٝة َظ َس َٔ ْة َوک ُ َُّ ٞتِٙبٔي َْة ٕ َظ َس َٔ ْة َوأَ ِْ ٠ز
َُ ََلمَی ٔ ٦ِ ٠أَ َح ٔس ُ٘ َِ ٢ظ َس َٔ ْة َِک ُ َُّ ٞت ِسبٔي َح ٕة َظ َس َٔ ْة َوک ُ َُّ ٞت ِحَ ٔ١
بٔا ِِ ١َ ٜىزُ ٔ
اٜؽ َهی
وٓ َظ َس َٔ ْة َوِ َ ٤ه ْی َو ِ ٦ا ِٔ َ ٥ِ ١ُ ٜ
ْک َظ َس َٔ ْة َویُ ِحز ٔ ُِ ٔ ٦ِ ٠ذََ ٔ ٜ
ک َر ِ٘ َى َتا ٔ ٧یَ ِز َ٘ ُى ُض َ١ا ُّٔ ٦ِ ٠
دبع اہلل نب دمحم نب اامسء ،دہمی انب ومیمؿ ،فالص ومیل ایب ہنییع ،ییحی نب لیقع ،ییحی نب  رمع ،اوباوسد ،اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک یبن
ّللَّانہکدصہق
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایمتںیموجوکیئلدیمحبصرکاتےہوتاسےکرہوجڑرپدصہقالزؾےہ ُ ويرہرمہبت ُش ْییجَا َؿا ِ
لْ
ےہ ،رہ ا ک رمہبت اَ جَمْ ُڈ ّللَِّ انہک دصہق ےہ افر رہ ا ک رمہبت َل اِہٰلَ ا ِ َّل اہللُ انہک دصہق ےہ افر ربایئ ےس رفانک دصہق ےہ افر بس
دصاقتاکابتمدؽاچتشیکامنزیکدفروتعکںاکڑپھانیلےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنباامسء،دہمیانبومیمؿ،فالصومیلایبہنییع،ییحینبلیقع،ییحینب رمع،اوباوسد،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1666

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،وبساٜوارث ،ابوتياح ،ابووث١ا٤ ٧ہسی ،ابوہزیزہ

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوارٔ ٔ
ا ٧اِ ٥َّ ٜضس ُّٔی َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َ ٟأَ ِو َظانٔی
ث َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اٜتَّيَّاحٔ َح َّسثَىٔي أَبُو وُ ِث ََ ١
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
اٜؽ َهی َوأَ ِ ٧أُوت َٔز َٔ ِب َ ٞأَ ِ ٧أَ ِرٔ َُس
َخٔٝيلٔی َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َث ََل ٕث بٔ ٔع َيأ ٣ثَ ََلثَ ٔة أَیَّا ٦ِ ٠ٔ ٕ ٣کَُ ِّٞش ِضز ٕ َو َر ِ٘ َىً َ ِي ُّ
ابیشؿ نب رففخ ،دبعاولارث ،اوبایتح ،اوبامثعؿ دہنی ،اوبرہریہ رفامےت ںی ہک ریمے لیلخ ےن ےھجم فتیص رفامیئ رہ ہنیہم ںیم
نیتدؿنیترفزےرےنھکیکافردفرتعکاچتشیکافروسےنےسےلہپفرتڑپےنھیک۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،دبعاولارث،اوبایتح،اوبامثعؿدہنی،اوبرہریہ

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

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1667

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،وباس ،جزیز ،ابی ش١ز ،ابووث١ا٤ ٧ہسی

اٜؽ َبع ٔ ِّی
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦وبَّا ٕ
س ا ُِ ٜح َزیِز ٔ ِّی َوأَبٔی ٔش ِ١ز ٕ ُّ
ا ٧اِ ٥َّ ٜضس َّٔی یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔ ٝطٔ
َٔ َاِل ََِ ٔ١ى َ٥ا أَبَا وُ ِث ََ ١
دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ابعس ،رجری ،ایب رمش ،اوبامثعؿ دہنی اس دنس ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسدحثییکرطحلقنرفامای۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ابعس،رجری،ایبرمش،اوبامثعؿدہنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1668

راوی ََٝ :مي ٧ب٠ ٦ىبس٠ ،ىلی ب ٦اَس ،وبساٜىزیز ب٠ ٦دتار ،وبساهَّلل اٜسا٤اد ،ابوراِي ،ابوہزیزہ

َح َّسثَىٔي ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُِ ٠َ ٦ى َب ٕس َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىلَّی بِ ُ ٦أَ ََ ٕس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ ُِ ٠ُ ٦د َتا ٕر َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َّ
اٜساَ٤ا ٔد َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبُو
َّ
َّ
َک ِٔ ٠ث ََ ٞحسٔیثٔ
َراِ ٕٔي اٜعَّ ائ ٔ َُ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا َ ٟأَ ِو َظانٔی َخٔٝيلٔی أَبُو ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝب ٔ َث ََل ٕث ِ ََذ َ َ

اَ ٧و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة
أَبٔی ُو ِث ََ ١
امیلسؿ نب دبعم ،معلی نب ادس ،دبعازعلسی نب اتخمر ،دبعاہلل ادلاانج ،اوبراعف ،اوبرہریہ اس دنس یک رفاتی ںیم  ہ ےہ ہک رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایےھجمریمےلیلخاوبااقلمسیلصاہللہیلعفل ہفملسےننیتابوتںیکفتیصرفامیئرھپلےگایس
رطحدحثیذرکرفامیئ۔
رافی  :امیلسؿنبدبعم،معلینبادس،دبعازعلسینباتخمر،دبعاہللادلاانج،اوبراعف،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1669

راوی  :ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل٠ ،ح١س ب ٦راِي ،اب ٦ابی ِسیک ،ؼحاک ب ٦وث١ا ،٧ابزاہي ٢ب ٦وبساهَّلل ب ٦ح٥ين ،ابی ٠زہ ٠ولی
ا ٣ہانی ،حَّضت ابواٜسرزاء رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُِ َسیِ ٕک َو َِّ ٦
اَ ٧و ِ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ َٔ ٦و ِبسٔ
َح َّسثَىٔي صَ ُ
اٜؽحَّا ٔک بِ ٔ ٦وُ ِث ََ ١
اهَّللٔ بِ ُٔ ٦ح َ٥ي ِ ٕن َو ِ ٦أَبٔی َُّ ٠ز َة َِ ٠ول َی أ ُ َِّ ٣صإ ٔ ٤ئ َو ِ ٦أَبٔی َّ
ِ َٔا َ ٟأَ ِو َظانٔی َحبٔي ٔيي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َث ََل ٕث  ٦َِ ٜأَ َز َو ُضَّ٦
اٜس ِر َزا ٔ

اٜؽ َهی َوبٔأ َ َِِ ٧ل أََ َ ٤اَ ٣حًَّي أُوت َٔز
َ٠ا و ِٔص ُت بٔ ٔع َيأ ٣ثَ ََلث َ ٔة أَیَّا ٦ِ ٠ٔ ٕ ٣کَُ ِّٞش ِضز ٕ َو َظ ََلة ٔ ُّ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،دمحم نب راعف ،انب ایب دف ک ،احضک نب امثعؿ ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ،ایب رمہ ومیل اؾ اہین ،رضحت
اوبادلرداءریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکےھجمریمے ،بییلصاہللہیلعفل ہفملسےننیت(ابوتں)یکفتیصرفامیئپ وکںیم
زدنیگرھبیھبکںیہنوھچڑفںاگرہےنیہم نیتدونںےکرفزےافراچتشیکامنز افراسابتیکہکںیمہنوسؤںاہیںکتہکںیم
فرتڑپھولں۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنبراعف،انبایبدف ک،احضکنبامثعؿ،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،ایبرمہومیلاؾاہین،رضحت

اوبادلرداءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1670

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌئ ،تيبہ ،اب ٦ر٠حٜ ،يث بَ ٦ىس ،زہيْ بِ ٦حب ،وبيساهَّلل بَ ٦ىيس ،یحٌي ب ٦وبيساهَّلل ،زہيْ ب٦
ِحب ،اَ١ىي ،ٞایوب٤ ،اِي ،یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز أَ ََّ ٧حّ َِع َة أُ َّ٣ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن أَ ِخب َ َْ ِت ُط أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
اٜع ِبحُ َر َ٘ َي َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َخّٔي َّ َتي ِ ٔن َٔ ِب َ ٞأَ ِ٧
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اٜع ِبحٔ َوبَ َسا ُّ
ا ٧إٔذَا ََ ََ ٙت ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ ُ ٦ِ ٠ٔ ٧الِ َذَا َٔ ٔ ٜ ٧ع ََلة ٔ ُّ

ُت َٕ َا ٣اٜعَّ ََلةُ

ییحینبییحی،امکل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکاؾاوملنینمرضحتہصفحریضاہللاعتٰیلاہنعےناںیہن ربدیہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملس ےنبج ؤمذؿحبصیکامنزےک  ےئاذاؿدےرکاخومشوہایگافر حبص اظرہوہیئگ وتلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنامنزڑھکیوہےنےسےلہپیکلہدفرںیتعکڑپںیھ۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،ہبیتق ،انب رحم ،ثیل نب دعس ،زریہ نب رحب ،دیبعاہلل نب دیعس ،ییحی نب دیبعاہلل ،زریہ نب رحب ،الیعمس،
اویب،انعف،ییحینبییحی،امکل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1671

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ٔتيبہ ،اب ٦ر٠حٜ ،يث بَ ٦ىس ،زہيْ بِ ٦حب ،وبيساهَّلل بَ ٦ىيس ،یحٌي ب ٦وبيساهَّلل ،اَ١ىي،ٞ
ایوب٤ ،اِي

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو ُٔت َ ِي َب ُة َوابِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح َو َِّ ٦
ِح ٕب َووُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔ َاِل
اِ ٜٝيثٔ بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس ح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

وب ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ٤ ٦اِ ٕٔي ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َ٘ َ١ا َٔا َٟ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َ ٞو ِ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َو ُِ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ ح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ک
َ٠اْ ٔ ٜ
ییحی نب ییحی ہبیتق ،انب رحم ،ثیل نب دعس ،زریہ نب رحب ،دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی نب دیبع اہلل ،اامسلیع ،اویب ،انعف ےس اس دنس ےک
اسھتاسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ییحینبییحیہبیتق،انبرحم،ثیلنبدعس،زریہنبرحب،دیبعاہللنبدیعس،ییحینبدیبعاہلل،الیعمس،اویب،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1672

راوی  :اح١س ب ٦وبساهَّلل ب ٦ح٠ ،٢ٙح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،زیس ب٠ ٦ح١س٤ ،اِي ،حَّضت حّعہ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦زیِ ٔس بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َ٤اِ ٔ ّىا
َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ـَ ََ ٝي ا ِِ َّ ٜحزُ َِل ي َُعل ِّی إ ٔ َِّل َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو َِ ٦حّ َِع َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
َخّٔي َّ َتي ِ ٔن
ادمح نب دبعاہلل نب مکح ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،زدی نب دمحم ،انعف ،رضحت ہصفح رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج

ولطعرجفوہاجاتاھتوتوکیئامنزںیہنڑپےتھےھتوساےئدفیکلہروتعکںےک۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحمنبرفعج،ہبعش،زدینبدمحم،انعف،رضحتہصفح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1673

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢نَّض ،شىبہ

َّض َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط
َح َّسثَ َ٥اظ إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا اُ ِ ٥َّ ٜ
ااحسؼنباربامیہ،رضن،ہبعشاسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رضن،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1674

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبازَّ ،يا ،٧و١زو ،زہزیَ ،ا ،٢ٜحَّضت حّعة رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦وبَّاز ٕ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٦و ِ١ز ٕو َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ََِ ٦اَ ٢ٕ ٔ ٜو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ ِخب َ َْ ِتىٔي َحّ َِع ُة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ

ا ٧إٔذَا أَ َؼا َِ َُ ٜط ا ِِ َّ ٜحزُ َظلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
دمحمنبابعد،ایفسؿ ،رمعف،زرہی،اسمل،رضحتلفضةریض اہللاعتٰیلہنع رفامیت ںیہکیبن یلصاہللہیلعفل ہفملس بج رجفرفنشوہ
اجیتیھتوتدفرںیتعکڑپےتھےھت۔
رافی  :دمحمنبابعد،ایفسؿ،رمعف،زرہی،اسمل،رضحتلفضةریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1675

راوی  :و١زو ٤أس ،وبسة بََٝ ٦مي ،٧ہصا ٣بُ ٦عوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب َسةُ بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧ح َّسثَ َ٥ا ص ٔصَ ُا ٣بِ ُِ ُ ٦

َاَ ٧ویُ َد ِّّ ُّ ُض َ١ا
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َر ِ٘ َىً َ ِي ا ِِ َّ ٜحز ٔإٔذَا َََ ٔ١ي الِ َذ َ

رمعف اندق ،دبعة نب امیلسؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج
اذاؿ ےتنوتامنزرجفیکدفرںیتعکڑپےتھےھتافرفہدفونںرںیتعکیکلہوہںیت۔
رافی  :رمعفاندق،دبعةنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1676

راوی  :ولی ب ٦ححز ،ولی ب٠ ٦سہز ،ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ ،ابوبْک ،اب١٤ ٦يْ ،و١زو ٤أس ،و٘يي ،ہصا٣

َکیِِٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة ح و َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِْکٕ َوأَبُو
َح َّسثَٔ٥يطٔ َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َح َّسث َ َ٥ا َول ٔ ٌّی َي ِىىٔي ابِ َِ ٠ُ ٦سضٔز ٕح و َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو ُ َ
َکیِِٕ َوابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕح و َح َّسثَ َ٥اظ َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦صٔصَ إ ٣ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ
َُ

أَبٔی أ ُ ََا ََ ٠ة إٔذَا ـَ ََ ٝي ا ِِ َّ ٜحزُ

یلع نب رجح ،یلع نب رہسم ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،اوبرکب ،انب ریمن ،رمعف اندق ،فعیک ،اشہؾ اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح
لقنیکیئگےہنکیلاسدحثیںیمولطعرجفاکذرکےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،یلعنبرہسم،اوبرکبی،اوبااسہم،اوبرکب،انبریمن،رمعفاندق،فعیک،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1677

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦ابی وسی ،ہصا ،٣یحٌي ،ابی َ١ٝہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥اظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ٔی َو ِ ٦ص ٔصَ اَ ٕ ٣و َِ ٦ی ِحٌَي َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو َِ ٦وائ ٔصَ َة أَ َّٔ َ ٤ ٧ي َّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ

اٜع ِبحٔ
ا ٧ي َُعل ِّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن بَي ِ َن اَ ٥ِّ ٜسا ٔ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ِ َو ِاْل ٔ َٔا َ٠ةٔ َٔ ٦ِ ٠ظ ََلة ٔ ُّ

دمحمنبینثم،انبایبدعی،اشہؾ،ییحی،ایبہملس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسحبصیک
امنزیکاذاؿافرااقتمےکدرایمؿدفرتعکامنزڑپےتھےھت۔

رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،اشہؾ،ییحی،ایبہملس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1678

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜوہاب ،یحٌي بَ ٦ىيس٠ ،ح١س ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

اب َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َی ِحٌَي بِ َََ ٦ىٔي ٕس َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَُ َّ ٤ط
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜو َّص ٔ
ْ َحًَّي
َََ ٔ١ي َو َِ ١ز َة تُ َح ِّس ُث َو َِ ٦وائٔصَ َة أََ َّ ٤ضا کَاِ َ ٤ت َت ُٕو ُ ٟک َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َر ِ٘ َىً َ ِي ا ِِ َّ ٜحز ٔ َِ ُي َد ِّّ ُ
ُ
َ
ُقآ ٔ٧
ْقأَِ ٔيض ٔ َ١ا بٔأ ِّ ٣ا ِِ ُ ٜ
إنِّٔی أُٔو َُ ٟص َِ َ ٞ
دمحم نب ینثم ،دبعاولاہب ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب دبعارلنمح ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس رجف یک امنز یک دف رںیتعک اینت یکلہ ڑپےتھ ےھت اہیں کت ہک ںیم ےن رعض ایک ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ دف
روتعکںںیموسرةاافلہحتڑپ یےہ؟۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہب،ییحینبدیعس،دمحمنبدبعارلنمح،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1679

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ٠ ،ح١س ب ٦وبساٜزح ٦١انعاری ،و١زة ب٥ت وبساٜزح ،٦١حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١الِ َ ِن َعار ِّٔی َََ ٔ١ي َو َِ ١ز َة ب ٔ َِ ٥ت َو ِب ٔس
َّ
َّ
َّ
ُقأ ُ ِ ٔيض ٔ َ١ا
اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝإٔذَا ـَ ََ ٝي ا ِِ َّ ٜحزُ َظلی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن أَُٔو َُ ٟص َِ ٞي ِ َ

اب
بَّٔات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٙت ٔ

دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دمحمنبدبعارلنمحااصنری،رمعةتنبدبعارلنمح،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسبجرجفولطعوہاتوتدفرںیتعکڑپےتھےھت،ںیمرعضرکیت،ایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساؿدفروتعکں
ںیموسرةاافلہحتڑپےتھںی؟
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دمحمنبدبعارلنمحااصنری،رمعةتنبدبعارلنمح،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1680

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،یحٌي بَ ٦ىيس ،اب ٦جزیخ ،وفاء ،وبيس ب ٦و١يْ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َو َفاِْ َو ُِ ٦وب َ ِي ٔس بِ ُٔ ٦و َ١يِْ ٕ َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّ٧
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
اٜع ِبحٔ
أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َِ ٜ ٢َ ٝیََ ٦ِ ُٙول َی َش ِي ٕئ ٔ ٦ِ ٠اَ ٥َّ ٜواِ ٔ ٔ ٞأَ َش َّس َُ ٠ىا َص َس ّة ُٔ ٥ِ ٠ط َول َی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َٔ ِب َُّ ٞ

زریہ نب رحب،ییحی نب دیعس ،انب رججی ،اطعء،دیبع نب ریمع ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیلاہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہللہیلع
فل ہفملسحبصیکامنزےسےلہپدفروتعکںرپانتجازتلاؾرفامےتےھتاسےسزایدہولفنںںیمےسیسکزیچرپاانتاامتہؾںیہنوہاتاھت۔

رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعس،انبرججی،اطعء،دیبعنبریمع،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1681

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب١٤ ٦يْ ،حّغ بٌ ٦ياث ،اب١٤ ٦يْ ،حّغ ،اب ٦جزیخ ،وفاء ،وبيس ب ٦و١يْ ،حَّضت وائصہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦حّ ِٔغ بِ َٔ ٌٔ ٦ي ٕ
اث َٔا َ ٟابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا َحّ ِْغ َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
َو َفا ٕ
َس ًَ ٔ٥ِ ٠طُ
ِ َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس بِ ٔ ٦وُ َ١يِْ ٕ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َ٠ا َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝفٔی َش ِي ٕئ ٔ ٦ِ ٠اَ ٥َّ ٜواِ ٔ ٔ ٞأَ ِ َ

إلٔ َی اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن َٔ ِب َ ٞا ِِ َّ ٜحز ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،صفح نب ایغث ،انب ریمن ،صفح ،انب رججی ،اطعء ،دیبع نب ریمع ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع
رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفل ہ فملس وک ںیم ےن لفن امنزفں ںیم ےس یسک وک اینت زیتی ےس ڑپےتھ وہےئ ںیہن داھکی سج
دقرزیتیےسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرجفےسےلہپدفرںیتعکڑپےتھےھت۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،صفح نب ایغث ،انب ریمن ،صفح ،انب رججی ،اطعء ،دیبع نب ریمع ،رضحت اعدص  ریض اہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1682

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبيس ،ابوووا٤ۂ ،تازہ ،زرارہ ب ٦اوفیَ ،ىس ب ٦ہصا ،٣حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦وُب َ ِي ٕس ا ٍُِ ٜبَْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦ز َُر َار َة بِ ٔ ٦أَ ِوفَی َو ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و َِ ٦وائٔصَ َة َو ِ٦
اٜسَ ِ ٤يا َو َ٠ا ِ َٔيضا
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟر ِ٘ َى َتا ا ِِ َّ ٜحز ٔ َخي ِ ْْ ُّٔ ٦ِ ٠
دمحمنبدیبع،اوبوعاہن،اتقدہ،زرارہنبافیف،دعسنباشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنرفامایامنزرجفیکدفراعکتڑپانھداینافروجھچکداینںیمےہاؿامتؾےسرتہبےہ۔
رافی  :دمحمنبدیبع،اوبوعاہن،اتقدہ،زرارہنبافیف،دعسنباشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1683

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ٠ ،ىت١زٔ ،تازہ ،زرارہَ ،ىس ب ٦ہصا ،٣حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ َح َّسثَ َ٥ا ُِ ٠ى َتْ ٔ١ز َٔا ََٔ ٟا َ ٟأَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َٔ َتا َزةُ َو ِ ٦ز َُر َار َة َو ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و َِ ٦وائٔصَ َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
اٜسَ ِ ٤يا َجٔ١ي ّىا
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟفٔی َشأ ِ ٔ ٧اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن و ٔ َِ ٥س ـُُٝو ًٔ ا ِِ َّ ٜحز ٔ َُ ٜض َ١ا أَ َح ُِّ إلٔ َ َّی ُّٔ ٦ِ ٠
ییحینب ،بی،رمتعم،اتقدہ،زرارہ،دعسنباشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
ولطع رجف ےک فتق دف رتعک امنز ڑپےنھ یک اشؿ ےک ابرے ںیم رفامای ہک اؿ وک ڑپانھ ریمے زند ک اسری داین ےس زایدہ وبحمب
ےہ۔

رافی  :ییحینب ،بی،رمتعم،اتقدہ،زرارہ،دعسنباشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1684

راوی ٠ :ح١س ب ٦وباز ،اب ٦ابی و١ز٠ ،زوا ٧ب٠ ٦ىاویہ ،یزیس ب٘ ٦يسا ،٧ابوحاز ،٣حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧و ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦وبَّاز ٕ َوابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َ٠زِ َوا ُ ٧بِ َُ ٠ُ ٦ىاو ٔ َی َة َو َِ ٦یز ٔ َ
یس ص َُو ابِ ُِ َ٘ ٦ي َس َ
َّ
َّ
َ
وَ ٧و ُٔ ِ ٞص َُو اهَّللُ أَ َح ْس
اَف َ
ْقأَفٔی َر ِ٘ َىً َ ِي ا ِِ َّ ٜحز ٔ ُٔ َِ ٞیا أَ ُّی َضا ا ِٜک َ ٔ ُ
ص َُزیِ َز َة أ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ َ ٢َ ٝ
دمحمنبابعد،انبایبرمع،رمفاؿنباعمف ہ،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
ُ
ُ
(ق َب َأ ُّ َي ْ َ
ح)ڑپ ی۔
ها ُ
ق ُ َو
اْلرِف َ
ُفؿافر ْ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرجفیکامنزیکدفروتعکںںیم ْ
ّللَّ َأ َ ٌ
رافی  :دمحمنبابعد،انبایبرمع،رمفاؿنباعمف ہ،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1685

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،زوا ٧ب٠ ٦ىاویہ ،وث١ا ٧ب ٦حٙيَ ،٢ىيس ب ٦يسار ،اب ٦وباس

ا ٧بِ َٔ ٦حٕٔ ٙي ٢الِ َ ِن َعار ِّٔی َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ََىٔي ُس
ا ٧بِ ََ ٠ُ ٦ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦وُ ِث ََ ١
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ا َِّ ٜزَار ُّٔی َي ِىىٔي َِ ٠ز َو َ

ُقأ ُ فٔی َر ِ٘ َىً َ ِي ا ِِ َّ ٜحز ٔفٔی الِ ُول َی ُٔ ٥ِ ٠ض َ١ا ُٔوُٜوا
بِ َُ ٦ي َسارٕ أَ َّ ٧ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
س أَ ِخب َ َْ ُظ أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اَ ٧ي ِ َ
َّ
ُ
و٧
ِخة ٔ ُٔ ٥ِ ٠ض َ١ا آ َ٥َّ ٠ا بٔاهَّللٔ َوا ِش َض ِس بٔأََّ٤ا ُِ ٠سَ ١ُ ٔ ٝ
ُقة ٔ َوفٔی ِاْل ٔ َ
آ َ٥َّ ٠ا بٔاهَّللٔ َو َ٠ا أِ٤ز ٔ َ ٟإ ٔ َِ ٜي َ٥ا ِاْل َی َة أًٜي فٔی ا َِ ٜب َ َ
ہبیتقنبدیعس،رمفاؿنباعمف ہ،امثعؿنبمیکح،دیعسنب اسیر،انبابعسرفامےتںیہکروسؽاہللامنزرجفیکدفونںروتعکںںیم
لم ِبی َِّ
ےسیلہپرتعکںیموسرة ارقبلہںیم ُ
(ُقلوا َ َّ
ٹ)وپریلتیافراؿدفونںروتعکںںیم ےسدفرسی رتعکںیم
ّلل َف َا ُأ ْ دی َِؽ ِإ َ ْ َ
ث
م
س
ش
ل
ُ
َ َّ
ّللَّ َفا ْ ھ َْڈ ِبیَْ َّب ْ ِمُو َوؿ)ڑپےتھےھت۔
(لم ِبی ِ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رمفاؿنباعمف ہ،امثعؿنبمیکح،دیعسنباسیر،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1686

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوخاٜس اح١ز ،وث١ا ٧ب ٦حٙيَ ،٢ىيس ب ٦يسار ،اب ٦وباس

س َٔا َٟ
ا ٧بِ َٔ ٦حٕٔ ٙيَ ٢و ََِ ٦ىٔي ٔس بِ َٔ ٦ي َسا ٕر َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َخإ ٔ ٜس الِ َ ِح َ١زُ َو ِ ٦وُ ِث ََ ١
َّ
َّ
اَ ٧ت َىاَِ ٜوا
ُقأ ُ فٔی َر ِ٘ َىً َ ِي ا ِِ َّ ٜحز ُٔٔوُٜوا آ َ٥َّ ٠ا بٔاهَّللٔ َو َ٠ا أُِ٤ز ٔ َ ٟإ ٔ َِ ٜي َ٥ا َو َّأًٜي فٔی آ ٔ ٟو َِٔ ١ز َ
کَ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ِ َ

ِ بَ ِي َ٥َ ٥ا َوبَ ِي َ٢ِ ُٙ٥
إلٔ َی کَٕ ١َ ٔ ٝة ََ َوا ٕ

اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمح،امثعؿنبمیکح،دیعسنباسیر،انبابعسےنرفامایہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملسامنزرجفیکدف
ی ین ُک
(ُقل َ َّ
ٹ)افروسرةلؽرمعاؿیکلتی( َ َت َ ْ ولا ِإ َّل َکلِمَ ٍةوَسَا ٍء َنی ْب َن َبا َف َ ْ َب ْم)ڑپےتھےھت۔
لم ِبی ِ
روتعکںںیم ُ و
ّللَّ َف َا ُأ ْ دی َِؽ ِإ َ ْ َ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمح،امثعؿنبمیکح،دیعسنباسیر،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزاچتشےکڑپےنھےکاابحتسبافراؿیکروتعکںیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1687

ويسي ب ٦یو٤س ،وث١ا ٧ب ٦حٙي٢
راوی  :ولی ب ٦خَّشٰ ،٣

ا ٧ا َِّ ٜزَار ِّٔی
ا ٧بِ َٔ ٦حٕٔ ٙي ٢فٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َِ ٠ز َو َ
َّشٕ ٣أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َو ُِ ٦و ِث ََ ١
َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ َُ ٦خ ِ َ
یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبویسن،امثعؿنبمیکحاسدنسےکاسھترضحتامثعؿنبمیکحےس ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبویسن،امثعؿنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفضامنزفںےسےلہپافردعبومدکہوتنسںیکتلیضفافراؿیکدعتادےکایبؿںیم...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفضامنزفںےسےلہپافردعبومدکہوتنسںیکتلیضفافراؿیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1688

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ابوخاٜسََٝ ،مي ٧ب ٦حيا ،٧زاُز ب ٦ابی ہ٥س ،نى١ا ٧بََ ٦ل ،٣و١زو ب ٦اوس

َّاَ ٧و َِ ٦زا ُو َز بِ ٔ ٦أَبٔی ص ٔ ِٕ ٥س َو ِ ٦اِ ٥ُّ ٜى َ١ا ٔ ٧بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َخإ ٔ ٜس َي ِىىٔي ََََُ ِ ٝمي َ ٧بِ ََ ٦حي َ
ات ِ ٔيطٔ ب ٔ َحس ٕ
ٔیث َی َت َس ُّار إَِٔ ٜيطٔ َٔا َٟ
ا ٧فٔی ََ ٠ز ٔؼطٔ َّأ ٜذی ََ ٠
ََاَ ٢ٕ ٔ ٜو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦أَ ِو ٕ
س َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َو َِ ٥ب َس ُة بِ ُ ٦أَبٔی َُّ َِي َ

َّش َة َر ِ٘ َى ّة فٔی َی ِوَ ٕ ٣وَِ ٜي َٕ ٝة بُىٔ َي
ََِ ٔ١ى ُت أَُ َّ٣حب ٔ َ
يب َة َت ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٦ِ ٠َ ٟظلَّی اث ِ َِ َ ً٥ي َو ِ َ

يب َة ِ ََ١ا َت َز ِ٘ ُت ُضُ ٥ِ ٠ُ َّ٦ذ ََِ ٔ١ى ُت ُضَ ٦ِ ٠ٔ َّ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َٔا ََ ٟو َِ ٥ب َس ُة
َُ ٜط بٔضٔ َّ٦بَ ِي ْت فٔی ا َِ ٜح َّٔ ٥ة َٔاَِ ٜت أ ُ َُّ ٣حب ٔ َ

س َ٠ا َت َز ِ٘ ُت ُضُ ٥ِ ٠ُ َّ٦ذ ََِ ٔ١ى ُت ُضَ ٦ِ ٠ٔ َّ٦و َِ ٥ب َس َة َو َٔا َٟ
يب َة َو َٔا ََ ٟو ِ١زُو بِ ُ ٦أَ ِو ٕ
ِ ََ١ا َت َز ِ٘ ُت ُضُ ٥ِ ٠ُ َّ٦ذ ََِ ٔ١ى ُت ُض ٦ِ ٠ٔ َّ٦أ ُ َِّ ٣حب ٔ َ
س
اِ ٥ُّ ٜى َ١ا ُ ٧بِ ََُ ٦ا٠َ ٢ٕ ٔ ٜا َت َز ِ٘ ُت ُضُ ٥ِ ٠ُ َّ٦ذ ََِ ٔ١ى ُت ُضَ ٦ِ ٠ٔ َّ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦أَ ِو ٕ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن  ،اوباخدل ،امیلسؿ نب ایحؿ،داؤد نب ایب دنہ،امعنؿ نبالسؾ ،رمعف نب افس رفامےت ںی ہک رضحت ہسبنع نب
ایب ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اینپاس امیبری ںیم ہک سج ںیم اؿ یکفافت وہیئگ ھجم ےس ا ک ایسی دحثی ایبؿیک ہک سج ےس
وخ ی وہیت ےہ ،رفامای ہک ںیم ےن رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس انس فہ رفامیت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےسانسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرفامےتںیہکسجلدیمےندؿافرراتںیمابرہرںیتعکڑپںیھوتاسےک ےئاسےک
دب ہںیماہللاعتیلتنجںیماکمؿانبںیئےگ،رضحتاؾہبیبح ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکںیمےنسجفتق ےساؿوکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس ںیم ےن اؿ وک ںیہن وھچڑا ،ہسبنع ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںی ہک بج ےس ںیم اؿ وک رضحت اؾ
ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس انس اؿ وک ںیہن وھچڑا افر امعنؿ نب اسمل رفامےت ںی ہک ںیم ےن سج فتق ےس رضحت رمعف نب افس
ریضاہللاعتٰیلہنعےسانساؿروتعکںوکںیہنوھچڑا۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباخدل،امیلسؿنبایحؿ،داؤدنبایبدنہ،امعنؿنبالسؾ،رمعفنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفضامنزفںےسےلہپافردعبومدکہوتنسںیکتلیضفافراؿیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1689

راوی  :ابوٌسا ،٧بَّش بّ٠ ٦ؽ ،ٞزاُ ز ،نى١ا ٧بَ ٦ا٢ٜ

َّش بِ ُ ٦ا ََِّ ّ١ُ ٜؽ َٔ ٞح َّسثَ َ٥ا َزا ُو ُز َو ِ ٦اِ ٥ُّ ٜى َ١ا ٔ ٧بِ ََٔ ٦ا ٢ٕ ٔ ٜب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ََ ٦ِ ٠ظلَّی فٔی
َح َّسثَىٔي أَبُو ٌ ََّس َ
ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا بٔ ِ ُ

َّش َة ََ ِح َس ّة َت َف ُّو ّوا بُىٔ َي َُ ٜط بَ ِي ْت فٔی ا َِ ٜح َّ٥ةٔ
َی ِوٕ ٣ث ٔ ِِ َ ً٥ي َو ِ َ

اوباسغؿ،رشبنبلضفم،داؤد،امعنؿنباسملےنایسدنسےکاسھت ہدحثیرفاتییکےہاسںیمےہہکسجلدیمےنرہدؿ
ںیمابرہرںیتعکڑپںیھوتاسےک ےئتنجںیمرھگانبایاجاتےہ۔
رافی  :اوباسغؿ،رشبنبلضفم،داؤد،امعنؿنباسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفضامنزفںےسےلہپافردعبومدکہوتنسںیکتلیضفافراؿیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1690

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،نى١ا ٧بَ ٦ا ،٢ٜو١زو ب ٦اوس ،و٥بسہ ب ٦ابی َّيا ،٧حَّضت ا ٣حبيبہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

س َو َِ ٦و َِ ٥ب َس َة
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦اِ ٥ُّ ٜى َ١ا ٔ ٧بِ ََٔ ٦اَ ٢ٕ ٔ ٜو َِ ٦و ِ١ز ٔو بِ ٔ ٦أَ ِو ٕ

يب َة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
بِ ٔ ٦أَبٔی َُّ َِي َ
اَ ٧و ِ ٦أ ُ َِّ ٣حب ٔ َ
يؽ ٕة إ ٔ َِّل بَى َي اهَّللُ َُ ٜط بَ ِي ّتا فٔی ا َِ ٜح َّٔ ٥ة أَ ِو إ ٔ َِّل ب ُىٔ َي
َّش َة َر ِ٘ َى ّة َت َف ُّو ّوا ٌَي ِ َْ َ َٔف َ
َي ُٕو ُ٠َ ٟا َٔ ٦ِ ٠و ِب ٕس ُِ ٠س ٢ٕ ٔ ٝي َُعل ِّی ِهَّلِل ک ُ ََّ ٞی ِو ٕ ٣ث ٔ ِِ َ ً٥ي َو ِ َ
يب َة ِ ََ١ا بَز ٔ ِح ُت أ ُ َظ ِّٝيضَٔ َّ٦ب ِى ُس و َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َ٠ا بَز ٔ ِح ُت أ ُ َظ ِّٝيض َٔ َّ٦ب ِى ُس و َٔا َ ٟاِ ٥ُّ ٜى َ١ا ُِ ٠ٔ ٧ث َٞ
َُ ٜط بَ ِي ْت فٔی ا َِ ٜح َّ٥ةٔ َٔاَِ ٜت أَ َُّ ٣حب ٔ َ

ک
ذََ ٔ ٜ
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،امعنؿنباسمل،رمعفنبافس،ہسبنعنبایبایفسؿ،رضحتاؾہبیبحریضاہللاعتٰیلاہنعیبنیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسیکزفہجرہطمہےسرفاتیےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرفامےتںی ہکوجناملسؿدنبہرفزاہنابرہرںیتعکرفض
امنزفںےکالعفہلفنںیمےساہللےک ےئڑپاتھےہوتاہللاعتیلاسےک ےئتنجںیمرھگانبےتںیای(رفامایہک)اسےک ےئتنج
ںیمرھگانبایاجےئاگ،رضحتاؾہبیبحرفامیتںیہکںیم اسےکدعبےساؿامنزفںوکڑپیتھریہوہںایسرطحرمعفافرامعنؿےن
یھباینپاینپرفاایتںیمایسرطحاہکےہ۔

رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،امعنؿنباسمل،رمعفنبافس،ہسبنعنبایبایفسؿ،رضحتاؾہبیبحریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفضامنزفںےسےلہپافردعبومدکہوتنسںیکتلیضفافراؿیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1691

راوی  :وبساٜزح ٦١ب ٦بَّش ،وبساهَّلل ب ٦ہاش ٢وبسی ،بہز ،نى١ا ٧بَ ٦ا ،٢ٜو١زو ب ٦اوس ،حَّضت ا ٣حبيبہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہا

َّش َو َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦صَا ٔش ٕ ٢ا َِ ٜى ِبس ُّٔی َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َ ٟاِ ٥ُّ ٜى َ١ا ُ ٧بِ ََُ ٦ا٢ٕ ٔ ٜ
َح َّسثَىٔي َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
يب َة َٔاَِ ٜت َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝا
أَ ِخب َ َْنٔی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو َِ ١زو بِ َ ٦أَ ِو ٕ
س یُ َح ِّس ُث َو َِ ٦و َِ ٥ب َس َة َو ِ ٦أ ُ َِّ ٣حب ٔ َ
َ َ
َّ
َک بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
َٔ ٦ِ ٠و ِب ٕس ُِ ٠سَ ٢ٕ ٔ ٝت َو َّؼأ َِأ َِ َب ََ ا ُِ ٜو ُؼو َِ ث ُ ََّ ٢ظلی ِهَّلِل ک ُ َّ ٞیَ ِوََ ِٕ ٣ذ َ َ

دبع ارلنمح نب رشب ،دبعاہلل نب اہمش دبعی ،زہب ،امعنؿ نب اسمل ،رمعف نب افس ،رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ،وج ناملسؿ دنبہ فوض رکے افر اکلم وطر ےس فوض رکے رھپ اہلل اعتیل ےک  ےئ
رفزاہنامنزڑپےھرھپلےگایسرطحدحثیذرکرفامیئ۔
رافی  :دبعارلنمحنبرشب،دبعاہللنباہمشدبعی،زہب،امعنؿنباسمل،رمعفنبافس،رضحتاؾہبیبحریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
رفضامنزفںےسےلہپافردعبومدکہوتنسںیکتلیضفافراؿیکدعتادےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1692

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وبيساهَّلل بَ ٦ىيس ،یحٌي ابَ ٦ىيس ،وبيساهَّلل٤ ،اِي ،اب ٦و١ز۔ ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ،
وبيساهَّلل٤ ،اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َووُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َی ِحٌَي َوص َُو ابِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َ٤اِ ٔ ْي َو ِ ٦ابِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ي َر َُو ٟٔ
ُو ََ ١ز ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِ
اٜم ِضز ٔ ََ ِح َس َتي ِ ٔن َو َب ِى َس َصا ََ ِح َس َتي ِ ٔن َو َب ِى َس ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب ََ ِح َس َتي ِ ٔن َو َب ِى َس ا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝب َُّ ٞ
ََ ِح َس َتي ِ ٔن َو َب ِى َس ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة ََ ِح َس َتي ِ ٔن َِأ َ َّ٠ا ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ُب َوا ِٔ ٜىصَ ا ُِ َوا ُِ ٜح َُ ١ى ُة ِ ََع َِّ ٝي ُت ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی بَ ِيتٔطٔ

زریہنبرحب،دیبعاہللنبدیعس،ییحیانبدیعس،دیبعاہلل،انعف،انبرمع۔اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمع
ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےک اسھتامنز ڑپ ی ،لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
رہظ یک امنز ےس ےلہپ دف رںیتعک افر رہظ ےک امنز ےک دعب دف رںیتعک ڑپ ی ںی افر رغمب ےک دعب دف رںیتعک افر اشعر ےک دعب دف
رںیتعکافرہعمجےکدعبدفرںیتعکڑپ یںیرگمرغمباشعءافرہعمجیکرںیتعکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرھگلپیلص
اہللہیلعفل ہفملسےکرمہاہڑپںیھ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،دیبعاہلل نب دیعس ،ییحی انب دیعس ،دیبعاہلل ،انعف ،انب رمع۔ اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،دیبعاہلل ،انعف،
رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکیب...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکھٹیبرکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1693

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ہصي ،٢خاٜس ،وبساهَّلل ب ٦شٕيٖ َف٠اےت ہيں ٘ہ ٠يں ےن حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

يٖ َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َوائٔصَ َة َو َِ ٦ظ ََلة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا صُصَ ِي َْ ٢و َِ ٦خإ ٔ ٜس َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ
ُ َِ ٞي َعل ِّی
ا ٧ي َُعل ِّی فٔی بَ ِئًي َٔ ِب َُّ ٞ
س ث ُ َّ ٢یَ ِس ُخ ُ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َِ ٦ت َف ُّوؤطٔ َِ َٕاَِ ٜت ک َ َ
ْخ ُد َِ ُي َعل ِّی بٔا٥َّ ٜا ٔ
اٜم ِضز ٔأَ ِر َب ّىا ث ُ َّ ٢یَ ِ ُ

 ٞبَ ِئًي َِ ُي َعل ِّی
س ا ِٔ ٜىصَ ا َِ َو َی ِس ُخ ُ
س ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ َب ث ُ ََّ ٢ی ِس ُخ ُ
َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َوک َ َ
ُ َِ ٞي َعل ِّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َوي َُعل ِّی بٔا٥َّ ٜا ٔ
ا ٧ي َُعل ِّی بٔا٥َّ ٜا ٔ
ا ٧ي َُعل ِّی َّٔ ٦ِ ٠
اِ ٜٝي ٔ ٞتٔ ِس َي َر َ٘ َىا ٕ
ا ٧إٔذَا
ا ٧ي َُعل ِّی َِ ٜي َّل ـَو ٔ ّیَل َٔائ ّٔ١ا َوَِ ٜي َّل ـَو ٔ ّیَل َٔاو ّٔسا َوک َ َ
ت ِ ٔيضٔ َّ٦ا ِٜو ٔ ِتزُ َوک َ َ
َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َوک َ َ
َ َ
ا ٧إٔذَا ـَ ََ ٝي ا ِِ َّ ٜحزُ َظلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
ْقأَ َٔاو ّٔسا َر َ٘ َي َو ََ َح َس َوص َُو َٔاو ْٔس َوک َ َ
ْقأ َوص َُو َٔائ َْٔ ٢ر َ٘ َي َو ََ َح َس َوص َُو َٔائ َْٔ ٢وإٔذَا َ َ
َ

ییحی نبییحی،میشہ،اخدل،دبعاہللنب قیقشرفامےت ںیہک ںیم ےنرضحتاعدص ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےسروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفل ہ
فملس یک یلفنامنز ےک ابرے ںیم وپاھچ وت رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ریمے رھگ ںیم
رہظ یک امنز ےس ےلہپ اچر رںیتعک ڑپےتھ ےھت رھپ ابرہ رشتفی الےت افر ولوگں وک امنز ڑپاھےت رھپ رھگ ںیم لرک دف رںیتعک ڑپےتھ افر
لپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس ولوگں وکرغمب یک امنز ڑپاھےت ےھت رھپرشتفی الےت وت دف رںیتعک ڑپےتھ افر لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ
فملس یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ولوگں وک اشعء یک امنز ڑپاھےت افر ریمے رھگ ںیم رشتفی الےت وت دف رںیتعک ڑپےتھ افر رات وک ون
رںیتعکڑپےتھےھتسجںیمفرتیھبںیافریبملراتکت ڑھکےوہرکافریبملراتکتھٹیبرکامنزڑپاھرکےت ےھتافربجلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہےنیکاحتلںیمڑپےتھوتروکعافردجسہیھبڑھکےوہرکافربجھٹیبرکڑپےتھوتروکعافردجسہ
یھبھٹیبرکرکےت۔
رافی  :ییحینبییحی،میشہ،اخدل،دبعاہللنبقیقشرفامےتںیہکںیمےنرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکھٹیبرکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1694

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ح١از ،بسی ،ٞایوب ،وبساهَّلل ب ٦شٕيٖ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
وب َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ
يٖ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َو ِ ٦ب ُ َسیِ َٕ ٞوأَ ُّی َ

اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َِ ٜي َّل ـَو ٔ ّیَل َِإٔذَا َظلَّی َٔائ ّٔ١ا َر َ٘ َي َٔائ ّٔ١ا َوإٔذَا َظلَّی َٔاو ّٔسا َر َ٘ َي َٔاو ّٔسا

ہبیتق نب دیعس ،امحد ،دبلی ،اویب ،دبعاہلل نب قیقش ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس یبمل رات کت امنز ڑپےتھ ےھت وت بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہ رک امنز ڑپےتھ وت ڑھکے وہ رک روکع رفامےت افر
بجھٹیبرکامنزڑپےتھوتھٹیبرکروکعرفامےت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امحد،دبلی،اویب،دبعاہللنبقیقش،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکھٹیبرکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1695

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،بسی ،ٞوبساهَّلل ب ٦شٕيٖ

يٖ َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت َشا٘ ٔ ّيا
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦ب ُ َسیِ َٕ ٞو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َِ ٜي َّل ـَو ٔ ّیَل
بَّٔار َٔس َُِ ٥ِ ُٙت أ ُ َظل ِّی َٔاو ّٔسا ِ ََسأ َ ُِ ٜت َو ِ ٦ذَٜٔک َوائٔصَ َة َِ َٕاَِ ٜت ک َ َ
َک ا َِ ٜحس َ
ٔیث
َٔائ ّٔ١ا ِ ََذ َ َ
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبلی،دبعاہللنبقیقشرفامےتںیہکںیمافرسےککلمںیمامیبروہایگاھتوتںیمھٹیبرکامنزڑپاتھاھت
وت ںیم ےن اس ابرے ںیم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یبمل
راتکتھٹیبرکامنزڑپےتھےھترھپلےگایسرطحدحثیذرکرفامیئ۔

رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبلی،دبعاہللنبقیقش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکھٹیبرکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1696

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ىاذ ب٠ ٦ىاذ ،ح١يس ،وبساهَّلل ب ٦شٕيٖ وٕيلی

يٖ ا ُِ ٜى َٕ ِيل ٔ ِّی َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َوائٔصَ َة َو ِ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َو ُِ ٦ح َِ ١ي ٕس َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َظ ََلة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َّ
ْقأَ َٔائ ّٔ١ا
ا ٧ي َُعل ِّی َِ ٜي َّل ـَو ٔ ّیَل َٔائ ّٔ١ا َو َِ ٜي َّل ـَو ٔ ّیَل َٔاو ّٔسا َوک َ َ
اِ ٜٝي َٕٔ َِ ٞاَِ ٜت ک َ َ
ا ٧إٔذَا َ َ

ْقأَ َٔاو ّٔسا َر َ٘ َي َٔاو ّٔسا
َر َ٘ َي َٔائ ّٔ١ا َوإٔذَا َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اعمذ نب اعمذ ،دیمح ،دبعاہلل نب قیقش یلیقع رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یبمل رات کت
ڑھکےوہرکیھبافریبملراتکتھٹیبرکیھبامنزڑپےتھےھتافربجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہرکڑپےتھوتروکعیھب
ڑھکےوہرکرفامےتافربجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسھٹیبرکڑپےتھوتروکعیھبھٹیبرکرفامےت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اعمذنباعمذ،دیمح،دبعاہللنبقیقشیلیقع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکھٹیبرکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1697

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابو٠ىاویہ ،ہصا ٣ب ٦حسا ،٧ابَ ٦يْی ،٦وبساهَّلل ب ٦شٕيٖ ب ٦وٕيلی

يٖ ا ُِ ٜى َٕ ِيل ٔ ِّی
اَ ٧و َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔٔ ٦يْ ٔ َ
یَ ٦و َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦صٔصَ أ ٣بِ َٔ ٦ح َّس َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیُِٙثُْٔ اٜعَّ ََل َة
َٔا َََ ٟأ َ ِ٥َ ٜا َوائٔصَ َة َو َِ ٦ظ ََلة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاَِ ٜت ک َ َ
َٔائ ّٔ١ا َو َٔاو ّٔسا َِإٔذَا ا ِِت َ َتحَ اٜعَّ ََل َة َٔائ ّٔ١ا َر َ٘ َي َٔائ ّٔ١ا َوإٔذَا ا ِِت َ َتحَ اٜعَّ ََل َة َٔاو ّٔسا َر َ٘ َي َٔاو ّٔسا
ییحی نب ییحی ،اوباعمف ہ ،اشہؾ نب اسحؿ ،انب ریسنی ،دبعاہلل نب قیقش نب یلیقع رفامےت ںی ہک مہ ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل
اہنعےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزےکابرےںیموپاھچوتاوہنںےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملستہب
رثکت ےس ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک امنز ڑپاھ رکےت ےھت رھپ بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ڑھکے وہ رک یرفع رفامےت وت
روکعیھبڑھکےوہرکرفامےتافربجھٹیبرکیرفعرفامےتوتروکعیھبھٹیبرکرفامےت۔
رافی  :ییحینبییحی،اوباعمف ہ،اشہؾنباسحؿ،انبریسنی،دبعاہللنبقیقشنبیلیقع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکھٹیبرکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1698

راوی  :ابوربيي زہزانی ،ح١از ب ٦زیس ،حس ٦ب ٦ربيي٠ ،ہسی ب٠ ٦ي١و ،٧ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،ابوَکیِ ،اب١٤ ٦يْ،
ہصا ٣بُ ٦عوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَىٔي أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َح َّ١ا ْز َي ِىىٔي ابِ ََ ٦زیِ ٕس َٔا َ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا َح َس ُ ٦بِ ُ ٦اَّ ٜزب ٔي ٔي َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ضس ُّٔی بِ ُِ ٠َ ٦ي ُ١و ٕ ٧ح و
ُع َو َة ح و َح َّسثَىٔي
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦صٔصَ أ ٣بِ ِٔ ُ ٦

َّ
ُع َو َة َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبٔی َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َ٠ا َرأَیِ ُت
ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َواُِ ّٜٝن َُ ٜط َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦صٔصَ أ ٣بِ ِٔ ُ ٦
َّ
َّ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ِ ُ
ْقأَ َجاّ ٔ ٜسا َحً َّي إٔذَا بَق ٔ َی َوَِ ٝيطٔ ٔ٦ِ ٠
َ
ُقأ فٔی َش ِي ٕئ َٔ ٦ِ ٠ظ ََلة ٔ اِ ٜٝي َٔ ٞجاّ ٔ ٜسا َحًي إٔذَا َ٘ب ٔ َْ َ َ
َُقأَصُ َّ٦ث ُ ََّ ٢ر َ٘ َي
و ٧أَ ِو أَ ِر َب ُى َ
اٜس َورة ٔثَ ََلث ُ َ
ُّ
و ٧آیَ ّة َٔ َاَ َ ِ ٣

اوبرعیب زرھاین ،امحد نب زدی ،نسح نب رعیب ،دہمی نب ومیمؿ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اوبرکبی ،انب ریمن ،اشہؾ نب رعفہ،
رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رات یک امنز ںیم ےس سک ںیم ھٹیب رک
ڑپےتھ وہےئ ںیہن داھکی اہیں کت ہک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس فیعض وہ ےئگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ھٹیب رک ڑپاھ
رکےت ےھت اہیں کت ہک بج وسرة ںیم ےس سیت ای اچسیل لںیتی ابیق رہ اجںیت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہ رک اؿ وک
ڑپےتھرھپروکعرفامےت۔
رافی  :اوبرعیب زرہاین ،امحد نب زدی ،نسح نب رعیب ،دہمی نب ومیمؿ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اوبرکبی ،انب ریمن ،اشہؾ نب
رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکھٹیبرکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1699

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،وبساهَّلل ب ٦یزیس ،ابونَّض ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َ
َّض َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ٦
یس َوأَب ٔی أ ِ ٥َّ ٜ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦یز ٔ َ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
ا ٧ي َُعل ِّی َجاّ ٔ ٜسا ِ ََي ِ ُ
ْقائَتٔطٔ َٔ ِس ُر َ٠ا یَُٙو ُ٧
َوائٔصَ َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
َ
ُقأ َوص َُو َجاْ ٔ ٜس َِإٔذَا بَق ٔ َی َٔ ٔ ٦ِ ٠
 ٞفٔی اٜز َِّ٘ىةٔ َّ
ک
اٜثاَ ٔ ٤يةٔ ِٔ ٠ث َ ٞذََ ٔ ٜ
َُقأَ َوص َُو َٔائ ْٔ ٢ث ُ ََّ ٢ر َ٘ َي ث ُ ََّ ََ ٢ح َس ث ُ ََّ ٢يّ َِى ُ
َ
ثَ ََلث ٔي َن أَ ِو أَ ِر َبىٔي َن آ َی ّة َٔ َاَ َ ِ ٣
ییحی نب ییحی ،امکل ،دبعاہلل نب سیدی ،اوبرضن ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص

اہلل ہیلع فل ہ فملس ھٹیب رک امنز ڑپےتھ ےھت افر رقات یھب ےنھٹیب یہ یک احتل ںیم رکےت وت بج سیت ای اچسیل لایت یک دعتاد رقات
ابیقرہاجیتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہاجےتافرڑھکےوہےنیکاحتلںیمرقاترفامےترھپروکعفوجسدرفامےترھپ
دفرسیرتعکںیمیھبایسرطحرفامےت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دبعاہللنبسیدی،اوبرضن،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکھٹیبرکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1700

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ابوبْک ،اَ١ىي ٞب ٦وٝيہ ،وٜيس ب ٦ابی ہصا ،٣ابوبْک ب٠ ٦ح١س ،و١زہ،
حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

 ٞابِ ُ ٦وُ ََّ ٝي َة َو ِ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َّ
َّ
ُقأ ُ َوص َُو َٔاو ْٔس َِإ ٔ َذا أَ َرا َز أَ َِ ٧ی ِز َ٘ َي
أَبٔی بَ ِ ٔ
ْک بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو َِ ٦و َِ ١ز َة َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ِ َ
ا ٧أَ ِر َبىٔي َن آ َی ّة
ُقأ ُإ ٔ ِن َس ْ
َٔ َاِ َٔ ٣س َر َ٠ا َي ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوبرکب ،اامسلیع نب ہیلع ،فدیل نب ایب اشہؾ ،اوبرکب نب دمحم ،رمعہ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل
اہنعرفامیتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسھٹیبرکامنزڑپےتھرھپبجروکعرکےناکارادہوہاتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
ڑھکےوہرکروکعرفامےت۔(اینتدقمارےکےیلڑھکےوہےت)ینتجدقمارںیما کااسنؿاچسیللایتڑپھاتکسےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،اوبرکب،الیعمسنبہیلع،فدیلنبایباشہؾ،اوبرکبنبدمحم،رمعہ،رضحتاعدص ریضاہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکھٹیبرکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1701

راوی  :اب١٤ ٦يْ٠ ،ح١س ب ٦بَّش٠ ،ح١س ب ٦و١زو٠ ،ح١س ب ٦ابزاہي ،٢و١ٕٝہ ب ٦ؤاػ

َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ َِّشٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة بِ َٔ ٦و َّٔاػٕ َٔا َٟ
ُقأ ُ ِ ٔيض ٔ َ١ا َِإٔذَا
اَ ٧ي ِع َُ ٥ي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن َوص َُو َجاْ ٔ ٜس َٔاَِ ٜت ک َ َ
ْکَ َ
ُُِٔ ٝت َ ٔ ٜىائٔصَ َة َ٘ ِي َ
اَ ٧ي ِ َ
َ َ
َف َ٘ َي
أ َرا َز أ ِ ٧یَ ِز َ٘ َي َٔ َاَ َ ٣

انب ریمن ،دمحم نب رشب ،دمحم نب رمعف ،دمحم نب اربامیہ ،ہمقلع نب فاقص رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
رعض ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دف روتعکں ںیم ےسیک ایک رکےت ےھت؟ ہکبج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےھٹیب وہں!
رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفامایہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسدفونںروتعکںںیمرقاترفامےترھپبجروکعرکےناک
ارادہوہاتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہےترھپروکعرفامےت۔
رافی  :انبریمن،دمحمنبرشب،دمحمنبرمعف،دمحمنباربامیہ،ہمقلعنبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکھٹیبرکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1702

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،یزیس ب ٦زریيَ ،ىيس جزیزی ،وبساهَّلل ب ٦شٕيٖ

ا٧
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا یَزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َو ََِ ٦ىٔي ٕس ا ُِ ٜح َزیِز ٔ ِّی َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ
يٖ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َ ٔ ٜىائٔصَ َة َص ِ ٞک َ َ
اس
أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َوص َُو َٔاو ْٔس َٔاَِ ٜت َن َى َِ ٢ب ِى َس َ٠ا َح َف َ١طُ اُ ٥َّ ٜ
ییحینبییحی،سیدینبزرعی،دیعسرجریی،دبعاہللنبقیقشرفامےتںیہکںیمےنرضحتاعدص ےسوپاھچہکایکیبنیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ھٹیب رک امنز ڑپاھ رکےت ےھت؟ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای اہں! بج ولوگں یک رکففں افر مغ ےن لپ یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسوکوبڑاھرکدای۔
رافی  :ییحینبییحی،سیدینبزرعی،دیعسرجریی،دبعاہللنبقیقش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکھٹیبرکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1703

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ٘ ،ہ١س ،وبساهَّلل ب ٦شٕيٖ

َک َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َ٘ ِض َْ ١س َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ
يٖ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َ ٔ ٜىائٔصَ َة ِ ََذ َ َ

اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ

کہ
دیبعاہللنباعمذ ،مس،دبعاہللنبقیقشاسدنسےکاسھتیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطحدحثیلقنیکیئگےہ۔
کہ
رافی  :دیبعاہللنباعمذ ،مس،دبعاہللنبقیقش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکھٹیبرکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1704

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،ححاد ب٠ ٦ح١س ،اب ٦جزیخ ،وث١ا ٧ب ٦ابی ََٝمي ،٧ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح،٦١
حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َححَّا ُد بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َٔا ََٔ ٟا َ ٟابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخبََْنٔی وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢وصَ ُ
اَ٘ ٧ثٔي ْْ
ََََُ ِ ٝمي َ ٧أَ َّ ٧أَبَا َََ ١ََ ٝة بِ ََ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَ ِخب َ َْ ُظ أَ ََّ ٧وائٔصَ َة أَ ِخب َ َْ ِت ُط أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢ِ َٜ ٢َ ٝیَ ُِ ١ت َحًَّي ک َ َ
َٔ ٦ِ ٠ظ ََلتٔطٔ َوص َُو َجاْ ٔ ٜس
دمحمنباحمت،اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،انبرججی،امثعؿنبایب امیلسؿ،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیل
اہنعرفامیتںیہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرتلحںیہنرفامیئاہیںکتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرثکتےکاسھتھٹیبرک
امنزںیڑپےنھےگل۔(فاصؽےسےلہپلپیلصاہللہیلعفملسےنرثکتےسھٹیبرکامنزںیڑپںیھ)
رافی  :دمحمنباحمت،اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،انبرججی،امثعؿنبایبامیلسؿ،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعدص ریض
اہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکھٹیبرکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1705

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢حس ٦حٝوانی ،زیس ب ٦حباب ،ؼحاک ب ٦وث١ا ،٧وبساهَّلل بُ ٦عوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہا

اب َح َّسثَىٔي َّ
اٜؽحَّا ُک بِ ُ٦
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢و َح َس ْ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦زیِ ٕس َٔا ََ ٟح َس َْ ٦ح َّسثَ َ٥ا َزیِ ُس بِ ُ ٦ا ُِ ٜح َب ٔ
ا ٧أَ ِ٘ثَُْ
ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َ١َّ ٜا بَ َّس ََ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َث ُٕ َ ٞک َ َ
وُ ِث ََ ١
اَ ٧ح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ُ ٦
َظ ََلتٔطٔ َجاّ ٔ ٜسا
دمحم نب احمت ،نسح ولحاین ،زدی نب ةحب ،احضک نب امثعؿ ،دبعاہلل نب رعفہ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک بج
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساکمسجابمرکاھبریافرلیقثوہایگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرثکتےسھٹیبرکامنزںیڑپےتھ
ےھت۔
رافی  :دمحمنباحمت،نسحولحاین،زدینبةحب،احضکنبامثعؿ،دبعاہللنبرعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکھٹیبرکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1706

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہابَ ،ائِ ب ٦یزیس٠ ،ف ِٝب ٦ابی وزاوہ ،حَّضت حّعہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َ
یس َو ِ ٦ا َِّ ١ُ ٜف ِٔ ٔ ٝبِ ٔ ٦أَبٔی َو َزا َو َة َّ
اب َو َِّ ٦
ِم
اٜس ِض ٔ ِّ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اٜسائ ِٔٔ بِ َٔ ٦یز ٔ َ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
اِ َٔ ٧ب ََ ٞوَِاتٔطٔ بٔ َىإ ٣
َو َِ ٦حّ َِع َة أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت َ٠ا َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی فٔی َُ ِب َحتٔطٔ َٔاو ّٔسا َحًَّي ک َ َ

و ٧أَـ ِ َو َ ٦ِ ٠ٔ ٟأَـ ِ َو ََ ٥ِ ٠ٔ ٟضا
اٜس َورة ٔ َِيَُْ ِّتَ ُٝضا َحًَّي َتَ ُٙ
ا ٧ي َُعل ِّی فٔی َُ ِب َحتٔطٔ َٔاو ّٔسا َوک َ َ
َِک َ َ
ُقأ ُب ٔ ُّ
اَ ٧ي ِ َ

ییحینبییحی ،امکل،انباہشب،اسبئنبسیدی،بلطمنبایبفداہع،رضحتہصفحریض اہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکںیمےنروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل  ہ فملس وک ھٹیب رک امنزںی ڑپےتھ وہےئ ںیہن داھکی اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رتلح ےس ا ک
اسؽ ےلہپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ھٹیب رک لفن ڑپےنھ ےگل افر وسرة اس رطح رہھٹ رہھٹ رک ڑپےتھ ہک فہ وسرت یبمل ےس یبمل وہ
اجیت۔

رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،اسبئنبسیدی،بلطمنبایبفداہع،رضحتہصفحریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکھٹیبرکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1707

راوی  :ابوـاہزِ ،حٝ٠ہ ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اَحاٗ ب ٦وہِ ،وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ِح َُ َٝ ٠ة َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س ح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َٔاِلَ
اٜفاصٔز ٔ َو َ ِ
أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٝطُ ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ض َ١ا َٔاِلَ بٔ َىاَ ٕ ٣واح ٔ ٕس أَ ِو اث ِ َ٥ي ِ ٔن

اوباطرہ ،رحہلم ،انب فبہ ،ویسن ،ااحسؼ نب فبہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس
رطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،ویسن،ااحسؼنبفبہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکھٹیبرکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1708

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبيساهَّلل ب٠ ٦وسي ،حس ٦ب ٦ظاٜح١َ ،اک جابز ب١َ ٦زہ

وسي َو َِ ٦ح َس ٔ ٦بِ َٔ ٦ظإ ٔ ٜح َو ِ١َٔ َ ٦ا ٕک َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َجابٔزُ بِ َُ ١ُ ََ ٦ز َة أَ َّ٧
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦

أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َِ ٜ ٢َ ٝیَ ُِ ١ت َحًَّي َظلَّی َٔاو ّٔسا
اوبرکبنبایبہبیش،دیبعاہللنبومیس،نسحنباصحل،امسکاجربنب ہرہےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملساکفاصؽںیہن
وہابجکتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنھٹیبرکامنزہنڑپھیلوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دیبعاہللنبومیس،نسحنباصحل،امسکاجربنب ہرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکھٹیبرکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1709

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیز٥٠ ،عور ،ہَل ٟب ٦يسآ ،ابی یحٌي ،وبساهَّلل ب ٦و١ز

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦ص ََٔل ٔ ٟبِ َٔ ٦ي َس ٕ
آ َو ِ ٦أَبٔی َی ِحٌَي َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو َٔا َُ ٟح ِّسث ِ ُت
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ْ اٜعَّ ََلة ٔ َٔا ََِ ٟأ َ َت ِي ُت ُط ِ ََو َج ِستُ ُط ي َُعل ِّی َجاّ ٔ ٜسا
أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟظ ََلةُ اٜزَّ ُج َٔٔ ٞاو ّٔسا ن ِٔع ُ

ک َُِٔ ٝت َظ ََلةُ اٜزَّ ُج َٔٔ ٞاو ّٔسا
ک یَا َو ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٦و ِ١ز ٕو ُُِٔ ٝت حُ ِّسث ِ ُت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أََ َّ ٤
ِ ََو َؼ ِى ُت یَسٔی َول َی َرأِ َٔطٔ َِ َٕا َ٠َ ٟا ََ ٜ
َول َی ن ِٔع ْٔ اٜعَّ ََلة ٔ َوأََ ِ ٤ت ُت َعل ِّی َٔاو ّٔسا َٔا َ ٟأَ َج َِ ٞو َل ٔٙىِّي َِ ٜس ُت َ٘أ َ َح ٕس ٔ٢ِ ُٙ٥ِ ٠
زریہنبرحب،رجری،وصنمر،الہؽنباسیػ،ایبییحی،دبعاہللنبرمعرفامےتںیہکھجمےس ہدحثیایبؿیکیئگہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایلدیماکھٹیبرکامنزڑپ انھلد یامنزےکرباربےہوتںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیملای وت
لپ وک ںیم ےن ھٹیب رک امنز ڑپےتھ وہےئ اپای ںیم ےن اانپ اہھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رس ابمرک رپ راھک ،لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنرفامایاےانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےھجتایکوہا؟ںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!ےھجم ہدحثیایبؿیکیئگےہ
ہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایےہہکلدیماکھٹیبرکامنزڑپانھلد یامنزےکرباربےہافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیھب
وتھٹیبرکامنزڑپھرےہںیلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای ہحیحصےہنکیلںیممتںیمےسیسکاسیجںیہنوہں۔

رافی  :زریہنبرحب،رجری،وصنمر،الہؽنباسیػ،ایبییحی،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزڑھکےوہرکافرھٹیبرکڑپےنھافرا کرتعکںیمھچکڑھکےوہرکافرھچکھٹیبرکڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1710

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،یحٌي بَ ٦ىيسَّ ،يا٧

َف َو ُِ ٦ش ِى َب َة ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َجٔ١ي ّىا َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َ
َ
ُع ٔد
ا َِ ١ُ ٜثىي َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٔ ٧لَکص َُ١ا َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوفٔی رٔ َوایَ ٔة ُش ِى َب َة َو ِ ٦أبٔی َی ِحٌَي الِ ِ َ
اوبرکبنبایبہبیش،انبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ییحینبدیعس،ایفسؿاسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگ
ےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ییحینبدیعس،ایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتاداف...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1711

راوی  :ی ٰحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہابُ ،عوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َ
ُع َو َة َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو ِِ ُ ٦
َح َّسث َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
ا ٧ي َُعل ِّی ب ٔ َّ
اؼ َف َح َي َول َی ٔش ِّٕطٔ الِ َیِ ََ ٦ٔ ١حًَّي َیأِت َٔي ُط
َفَُ َٔ ٥ِ ٠ضا ِ
َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اِ ٜٝي ٔ ٞإ ٔ ِح َسی َو ِ َ
َّش َة َر ِ٘ َى ّة یُوتٔزُ َٔ ٥ِ ٠ضا ب ٔ َواح َٔسة ٕ َِإٔذَا َ َ
ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ ُُ َِ ٧ي َعل ِّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َخّٔي َّ َتي ِ ٔن
ییحینبییحی،امکل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسراتوک
ایگرہ راعکتڑپاھ رکےت ےھتہکاس ںیم ےس ا ک رتعک ےک ذرہعیفرت انب ےتیل وت بج اس ےس افرغ وہےت وت داںیئ رکفٹ رپ ٹیل
اجےتاہیںکتہکؤمذؿلاترھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکلہیکلہدفراعکتڑپےتھ۔
ت
رافی  :حریینبییحی،امکل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1712

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،اب ٦شہابُ ،عوہ ب ٦زبيْ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ُع َو َة بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة
ِح َُ َٝ ٠ة بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
اب َو ِِ ُ ٦

َفَُ َٔ ٦ِ ٠ظ ََلة ٔ
َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاَِ ٜت ک َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی ِ ٔ ََمي بَي ِ َن أَ َِ ٧ي ِ ُ

َّش َة َر ِ٘ َى ّة ي َُس ِّ ٢ُ ٝبَي ِ َن کَُ ِّٞر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َویُوتٔزُ ب ٔ َواح َٔسة ٕ َِإٔذَا ََ ََ ٙت
ا ِٔ ٜىصَ ا ٔ
ِ َوه ٔ َی ا ًَّٜٔي َی ِسوُو اُ ٥َّ ٜ
اس ا َِ ٜى َت ََ ١ة إلٔ َی ا ِِ َّ ٜحز ٔإ ٔ ِح َسی َو ِ َ
َّ
اؼ َف َح َي َول َی ٔش ِّٕطٔ الِ َیِ َ٦ٔ ١
َف َ٘ َي َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َخّٔي َّ َتي ِ ٔن ث ُ َِّ ٢
ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ َُ ٦ِ ٠ٔ ٧ظ ََلة ٔ ا ِِ َّ ٜحز ٔ َو َت َبي َن َٜطُ ا ِِ َّ ٜحزُ َو َجائَطُ ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ َُ َٔ ٧اَ َ ٣
َحًَّي َیأِت َٔي ُط ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ َُِ ٔ ٜ ٧لٔ َٔا َٔ ٠ة

رحہلمنبییحی،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیک
زفہجرہطمہ رفامیتںی ہکروسؽاہللاشعءیک امنزےسافرغ وہےنےکدعبےسرجفیک امنز ےکدرایمؿکت ایگرہرںیتعکڑپےتھ ےھت
افررہدفروتعکںےکدعبالسؾریھپےتافرا کرتعکےکذرہعیفرتانبےتیلرھپبجؤمذؿرجفیکاذاؿدےرکاخومشوہاجاتوترجف
اظرہوہاجیتافرؤمذؿلپیلصاہللہیلع فل ہفملسےکاپسلاتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہرکیکلہیکلہدفرتعکڑپےتھ
رھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسداںیئرکفٹرپٹیلاجےتاہیںکتہکؤمذؿااقتمےنہکےک ےئلات۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1713

راوی ِ :حٝ٠ہ ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب

ِح َُ َٝ ٠ة ا َِ ٜحس َ
اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو ََ َ
ٔیث ب ِٔ ٔ١ثٔٝطٔ ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط
ِح َُ َٝ ٠ة أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اٗ َ ِ
َح َّسثَٔ٥يطٔ َ ِ
َک ِاْل ٔ َٔا ََ ٠ة َو ََائٔزُ ا َِ ٜحسٔیثٔ بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َو ِ١ز ٕو ََ َو ّ
اِ
َک َو َت َبي َّ َن َٜطُ ا ِِ َّ ٜحزُ َو َجائ َ ُط ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ َُ ٧و ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ
 ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ
رحہلم،انبفبہ،ویسن،انباہشبےساسدنسےکاسھتھچکیظفلردفدبؽےکاسھتایسرطحدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :رحہلم،انبفبہ،ویسن،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1714

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ہصا ،٣حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َّٔ ٦ِ ٠
ک
َّش َة َر ِ٘ َى ّة یُوتٔزُ ٔ ٦ِ ٠ذََ ٔ ٜ
أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
اِ ٜٝي ٔ ٞثَ ََل َث َو ِ َ

آِخ َصا
ب ٔ َد ِٕ ١س َِل َی ِحُ ٔ ٝس فٔی َش ِي ٕئ إ ٔ َِّل فٔی ٔ ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،دبعاہلل نب ریمن ،اشہؾ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسراتوکریتہرںیتعکڑپاھرکےتےھتاؿںیمےساپچنوکفرتانبےتیلیسکںیمہنےتھٹیبوساےئاسےکلرخںیم۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،دبعاہللنبریمن،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1715

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبسہ بََٝ ٦مي ،٧ابوَکیِ ،و٘يي ،حَّضت ہصا ٣رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َح َّسث َ َ٥ا َو٘ٔي ْي َوأَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦صٔصَ إ ٣
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب َسةُ بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي َ ٧ح و َح َّسث َ َ٥اظ أَبُو ُ َ
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اوبرکبی،فعیک،رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھتایسرطحرفاتیلقن

یکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اوبرکبی،فعیک،رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1716

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،یزیس ب ٦ابی حبيُِ ،عاک ب٠ ٦اٜکُ ،عوہ ،حَّضت وائصہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ َو ِ ٦یَز ٔ َ َ
ُع َو َة أَ ََّ ٧وائٔصَ َة أَ ِخب َ َْ ِت ُط أَ َّ٧
ُعا ٔک بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو ِِ ُ ٦
یس بِ ٔ ٦أبٔی َحبٔيِٕ َو َِ ٔ ٦
َّش َة َر ِ٘ َى ّة ب ٔ َز ِ٘ َىً َ ِي ا ِِ َّ ٜحز ٔ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ا ٧ي َُعل ِّی ث َ ََل َث َو ِ َ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینبایب ،بی،رعاکنبامکل،رعفہ،رضحتاعدص رفامیتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسرجف یک
دفرتعکےکاسھتریتہرںیتعکامنزڑپاھرکےتےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینبایب ،بی،رعاکنبامکل،رعفہ،رضحتاعدص 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1717

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜکَ ،ىيس ب ٦ابی َىيس ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح٦١

َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِِٕ ١َ ٜبُْ ِّٔی َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَُ َّ ٤ط
َح َّسث َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
أَ ٧اَِ ٜت َ٠ا ک َ َ
ْ کَاِ َ ٤ت َظ ََلةُ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َر ََ ٠ؽ َ
ََأ َ ََ ٟوائٔصَ َة َ٘ ِي َ
َّش َة َر ِ٘ َى ّة ي َُعل ِّی أَ ِر َب ّىا ِ َََل َت ِسأ َ َِ ٟو ِ ٦حُ ِسٔ٥ضَٔ َّ٦وـ ُؤٜضٔ َّ٦ث ُ َّ ٢ي َُعل ِّی
َو ََ ََّ ٢َ ٝیزٔی ُس فٔی َر ََ ٠ؽ َ
اَ ٧و َِل فٔی ٌَي ِْٔظ ٔ َول َی إ ٔ ِح َسی َو ِ َ
أَ ِر َب ّىا ِ َََل َت ِسأ َ َِ ٟو ِ ٦حُ ِسٔ٥ضَٔ َّ٦وـُؤٜضٔ َّ٦ث ُ َّ ٢ي َُعل ِّی ثَ ََلثّا َِ َٕاَِ ٜت َوائٔصَ ُة َِ ُُِٕ ٝت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َت َُ ٥اِ َٔ ٣ب َ ٞأَ ِ ٧تُوت َٔز َِ َٕا َ ٟیَا
َوائٔصَ ُة إ ٔ ََّ ٧و ِيى َ َّي َت َ٥ا َ٠ا َٔ ٧و َِل َی َُ ٥أ ِٝ َٔ ٣يي
ییحی نب ییحی ،امکل ،دیعس نب ایب دیعس ،اوبہملس نب دبعارلنمح رفامےت ںی ہک اوہنں ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ
ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہفملس راضمؿ اابملرک ںیم امنزسک رطح ڑپےتھ ےھت؟ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای
ہکراضمؿوہایراضمؿےکالعفہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسایگرہروتعکںےسزایدہامنزںیہنڑپےتھےھت،اچررںیتعکوتاسرطح
ڑپےتھ ہک اؿ یک وخوصبریت ا فر ابملیئ ےک ابرے ںیم ھچک ہن وپھچ! رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس نیت رتعک فرت ڑپےتھ ،رضحت
اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رعض رکیت ںی ،اے اہلل ےک روسؽ! ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس فرت ڑپےنھ ےس ےلہپ وس اجےت ںی؟
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاےاعدص ریمیلںیھکنوتوسیتںیرپریمادؽںیہنوسات۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دیعسنبایبدیعس،اوبہملسنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1718

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦ابی وسی ،ہصا ،٣یحٌي ،ابوَ١ٝہ

ٔی َح َّسث َ َ٥ا ص ٔصَ ْاَ ٣و َِ ٦ی ِحٌَي َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َوائٔصَ َة َو َِ ٦ظ ََلة ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ

اَ ٧ر َ٘ َىا ٕ
ت ث ُ َّ ٢یُوتٔزُ ث ُ َّ ٢ي َُعل ِّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
َّش َة َر ِ٘ َى ّة ي َُعل ِّی ثَ ََ ١
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاَِ ٜت ک َ َ
ا ٧ي َُعل ِّی ث َ ََل َث َو ِ َ
َ َ
اٜع ِبحٔ
َف َ٘ َي ث ُ َّ ٢ي َُعل ِّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن بَي ِ َن اَ ٥ِّ ٜسا ٔ
ِ َو ِاْل ٔ َٔا َٔ ٠ة َٔ ٦ِ ٠ظ ََلة ٔ ُّ
َوص َُو َجاْ ٔ ٜس َِإٔذَا أ َرا َز أ َِ ٧یزِ َ٘ َي َٔ َاَ َ ٣
دمحمنبینثم،انبایبدعی،اشہؾ،ییحی،اوبہملسرفامےتںیہکںیمےنرضحتاعدص  ےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزےک
ابرےںیموپاھچوتاوہنںےنرفامای،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسریتہرںیتعکڑپےتھےھت،لھٹرںیتعکافررھپفرتڑپےتھ،رھپھٹیبرک
دفرںیتعکڑپےتھوتبجروکعاکارادہوہاتوتڑھکےوہاجےت،رھپلپیلصاہللہیلع فل ہفملسحبصیکاذاؿافرااقتمےکدرایمؿ
دفرتعک(تنس)ڑپےتھ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،اشہؾ،ییحی،اوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1719

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،حسين ب٠ ٦ح١س ،شيبا ،٧یحٌي ،ابوَ١ٝہ ،یحٌي ب ٦بَّش٠ ،ىاویہ بََ ٦ل ،٣یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ،
حَّضت ابوَ١ٝہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا ُح َسي ِ ُن بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َح َّسث َ َ٥ا َش ِي َبا َُ ٧و َِ ٦ی ِحٌَي َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ََ ََ ١َ ٝة ح و َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ُ٦
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َحیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاؤیَ ُة َي ِىىٔي ابِ َََّ ََ ٦لَ ٕ ٣و ِ ٦یَ ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َََ ١ََ ٝة أََّ٤طُ ََأ َ ََ ٟوائٔصَ َة َو َِ ٦ظ ََلة ٔ
بٔ ِ ٕ
َّش ا ِٔ َ ٜ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ ٌَي ِ َْ أَ َّ ٧فٔی َحسٔیثٔض ٔ َ١ا تٔ ِس َي َر َ٘ َىا ٔ
ت َٔائ ّٔ١ا یُوتٔزُ ُٔ ٥ِ ٠ضَّ٦

زریہ نب رحب ،نیسح نب دمحم ،ابیشؿ ،ییحی ،اوبہملس ،ییحی نب رشب ،اعمف ہ نب السؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،رضحت اوبہملس رفامےت ںی ہک
اوہنں ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز ےک ابرے ںیم وپاھچ ،ابیق دحثی ایس
رطحےسایبؿرفامیئاسںیم ہےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسونرںیتعکڑھکےوہرکڑپےتھفرتایہنںیمےسوہےت۔

رافی  :زریہنبرحب،نیسحنبدمحم،ابیشؿ،ییحی،اوبہملس،ییحینبرشب،اعمف ہنبالسؾ،ییحینبایبریثک،رضحتاوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1720

راوی  :و١زو ٤أسَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،وبساهَّلل ب ٦ابی ٜبيس َے روایت ےہ ٘ہ ا٤ہوں ےن حَّضت ابوَ١ٝہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َٜبٔي ٕس َََ ٔ١ي أَبَا َََ ١ََ ٝة َٔا َ ٟأَ َت ِي ُت َوائٔصَ َة َِ ُُِٕ ٝت أَ ِی
َّش َة َر ِ٘ َى ّة
أ ُ ِٓ ٠ط أَ ِخبْٔٔیىٔي َو َِ ٦ظ ََلة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاَِ ٜت کَاِ َ ٤ت َظ ََلتُ ُط فٔی َش ِضز ٔ َر ََ ٠ؽ َ
اَ ٧وٌَي ِْٔظ ٔثَ ََل َث َو ِ َ

ب ٔ َّ
اِ ٜٝي َٔ ٥ِ ٠ٔ ٞضا َر ِ٘ َى َتا ا ِِ َّ ٜحز ٔ

رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،دبعاہللنب ایبدیبلےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتاوبہملسریضاہللاعتٰیلہنعےسانسفہرفامےتںی
ہک ںیمرضحتاعدص ریض اہللاعتٰیلاہنع ےکاپس لای افر ںیم ےنرعضایک،اےاامں اجؿ! ےھجمروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفل ہفملس
یک امنز ےک ابرے ںیم  رب د ےئج ،وت اوہنں ےن رف امای لپ یک امنز راضمؿ افر راضمؿ ےک العفہ رات وک ریتہ رںیتعک وہیتںیھت ایہن
ںیمےسدفراعکترجفیکیھبوہںیت۔
رافی  :رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،دبعاہللنبایبدیبلےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتاوبہملسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1721

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،ح٥مٝۂ ،اَ ٢ب٠ ٦ح١س

َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َح ِ٥مَ َُ ٝة َو ِ ٦ا َِٕ ٜاَ ٔٔ ٢بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َوائٔصَ َة َت ُٕو ُ ٟکَاِ َ ٤ت َظ ََلةُ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ

َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝ
َّش َر َ٘ َىا ٕ
َّش َة َر ِ٘ َى ّة
ت َویُوتٔزُ بٔ َس ِح َسة ٕ َویَ ِز َ٘ ُي َر ِ٘ َىً َ ِي ا ِِ َّ ٜحز ٔ َِ ِتَ ٔ ٝ
ک ثَ ََل َث َو ِ َ
اِ ٜٝي َٔ ٞو َ َ

انبریمن،ہلظنح،اقمسنبدمحمرفامےتںیہکںیمےنرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعوکرفامےتوہےئانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہ فملس رات یک امنز ںیم دس رںیتعک ڑپےتھ ےھت افر اؿ وک ا ک رتعک ےک ذرہعی فرت انبےتیل افر رجف یک دف رتعک ڑپےتھ وت  ہ ریتہ
رںیتعکوہںیئگ۔
رافی  :انبریمن،ہلظنح،اقمسنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1722

راوی  :اح١س ب ٦یو٤س ،زہيْ ،ابواَحٖ ،یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوخيث١ہ ،ابواَحٖ

َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا ُزصَي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو إ ٔ َِ َح َٖ ح و َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ ٤ا أَبُو َخ ِي َث ََ ١ة َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َٔا َٟ
ا ٧یَ َُ ٥ا ٣أَ َّو ََّ ٟ
اِ ٜٝي ٔٞ
ََأ َ ُِ ٜت الِ َ َِ َو َز بِ ََ ٦یز ٔ َ
یس َو َّ١ا َح َّسثَ ِت ُط َوائٔصَ ُة َو َِ ٦ظ ََلة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاَِ ٜت ک َ َ

ِ الِ َ َّو َٔٔ ٟاَِ ٜت َوثَ َِ َو َِل َواهَّللٔ َ٠ا
ا ٧و ٔ َِ ٥س اَ ٥ِّ ٜسا ٔ
آِخ ُظ ث ُ َّ ٢إ ٔ ِ ٧کَاِ َ ٤ت َُ ٜط َحا َج ْة إلٔ َی أَ ِصٔٝطٔ َٔ َضي َحا َج َت ُط ث ُ ََّ ٢ی َُ ٥اَِ ٣إٔذَا ک َ َ
َویُ ِه ٔی ٔ َ
َٔاَِ ٜت َٔ َاَِ ٣أَِ َ
َاؿ َوَِ ٝيطٔ ا ِ١َ ٜا َِ َو َِل َواهَّللٔ َ٠ا َٔاَِ ٜت اٌِ َت َس ََ ٞوأََ٤ا أَ ِو َ٠َ ٢ُ ٝا تُزٔی ُس َوإ ٔ ِ ٢َِ ٜ ٧یَُ ٦ِ ُٙجّ ُ٥با َت َو َّؼأ َ ُو ُؼو َِ اَّ ٜز ُج ٔٞ
ٜٝٔعَّ ََلة ٔث ُ ََّ ٢ظلَّی اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن

ادمحنبویسن،زریہ،اوبااحسؼ،ییحی نبییحی،اوبہمثیخ،اوبااحسؼرفامےتںیہکںیمےناوسدنبسیدیےساؿااحدثیےکابرےںیم
وپاھچوجاؿےسرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزےکابرےںیمایبؿیکںی،رضحت
اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک ر وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یرفع رات ںیم وس اجےت افر رات ےک لرخی ہصح ںیم
اجےتگ رھپ ارگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اینپ ازفاج رہطمات یک رطػ وکیئ احتج وہیت وت اس احتج وک وپرا رفام ےتیل رھپ لپ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وس اجےت افر بج یلہپ اذاؿ وہیت وتوفرا اھٹ اجےت ،اہلل یک مسق! رضحت اعدص  ےن  ہ ںیہن رفامای ہک لپ یلص
اہللہیلعفل ہفملسلسغرفامےتافرںیمایھچرطحاجاتنوہںہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسایکاچےتہافرارگلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسیبنجہنوہےتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسامنزےک ےئفوضرفامےترھپدفراعکتامنزڑپےتھ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ ،اوباقحس،ییحینبییحی،اوبہمثیخ،اوباقحس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1723

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،یحٌي ب ٦آز ،٣و١ار ب ٦زریٖ ،ابواَحٖ ،اَوز ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ار بِ ُُ ٦ر َزیِ ٕٖ َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو ِ ٦الِ َ َِ َوز ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦آ َز ََ ٣ح َّسثَ َ٥ا َو َُّ ١
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّ ٢َ ٝي َعل ِّی َّٔ ٦ِ ٠
اِ ٜٝي َٔ ٞحًَّي َیَ ُٙ
َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
آِخ َظ ََلتٔطٔ ا ِٜو ٔ ِتزُ
وَ ٔ ٧
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ییحینبلدؾ،امعرنبزرقی،اوبااحسؼ،اوسد،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسراتوکامنزڑپےتھےھتاہیںکتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساینپامنزےکلرخںیمفرتڑپےتھ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ییحینبلدؾ،امعرنبزرقی،اوباقحس،اوسد،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1724

راوی  :ہ٥از بَ ٦سی ،ابواحوػ ،اشىثَ٠ ،سوٗ

َسو ٕٗ َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َوائٔصَ َة َو َِ ٦و ََ ٞٔ ١ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَىٔي َص َّ٥ا ُز بِ ُٔ َّ ٦
اَٜس ِّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
ػ َو ِ ٦أَ ِش َى َث َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ُِ ِ ٠َ ٦
ا ٧یُ ٔح ُِّ َّ
ا ٧إٔذَا َََ ٔ١ي اٜعَّ ارٔ َر َٔ َاََ ِ ٣علَّی
ا ٧ي َُعل ِّی َِ َٕاَِ ٜت ک َ َ
اٜسائ ََٔٔ ٢ا َُِ ُٝٔ ٟت أَ َّی ح ٔي ٕن ک َ َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاَِ ٜت ک َ َ

انہدنبرسی،اوباوحص،اثعش،قورفؼرفامےتںیہکںیمےنرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےکلےکابرےںیموپاھچوتاوہنںےنرفامایہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیگشیمہوکارگہچوھتڑاوہ دنسرفامےتےھت،اوہنں
ےن اہک ہک ںیم ےن رعض ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز سک فتق ڑپےتھ ےھت؟ وت اوہنں ےن رفامای بج رمغ اک انخیچ  ےتن وت
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہےتافرامنزڑپےتھ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،اثعش،قورفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1725

راوی  :ابوَکیِ ،اب ٦بَّش٠ ،سىزَ ،ىس ب ٦ابزاہي ،٢ابی َ١ٝہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َّش َو ِِ ٠ٔ ٦س َىز ٕ َو ِِ ََ ٦ى ٕس َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َ٠ا أَ ِٜفَی َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َکیِِٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٢َ ٝ
َح الِ َ ِول َی فٔی بَ ِئًي أَ ِو و ٔ ِ٥سٔی إ ٔ َِّل َ٤ائ ّٔ١ا
اٜس َ ُ
اوبرکبی،انبرشب،رعسم،دعسنباربامیہ،ایبہملس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع رفامیتںیہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسوکراتےکلرخی ہصحںیماےنپرھگںیمایاےنپاپس وسےتوہےئیہاپای(ینعیلپیلصاہللہیلعفملسدجہتیک امنزڑپھرک
وساجےت)۔
رافی  :اوبرکبی،انبرشب،رعسم،دعسنباربامیہ،ایبہملس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1726

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،نَّص ب ٦ولی ،اب ٦ابی و١ز ،ابوبْکَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،ابونَّض ،ابوَ١ٝہ ،حَّضت وائصہ رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َّض َو ِ ٦أَبٔی
َّص بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی َوابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َٔا َ ٟأَب ُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦أَبٔی أ ِ ٥َّ ٜ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َن ِ ُ
ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َظلَّی َر ِ٘ َىً َ ِي ا ِِ َّ ٜحز ٔ َِإ ٔ ُِ ٥ِ ُ٘ ٧ت ُِ ٠ست َِيٕ ٔمَ ّة َح َّسثَىٔي َوإ ٔ َِّل
َََ ١ََ ٝة َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
اؼ َف َح َي
ِ
اوبرکبنبایبہبیش،رصننب یلع،انبایبرمع،اوبرکب،ایفسؿ نبہنییع،اوبرضن،اوبہملس ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع رفامیتںیہک
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسبجرجفیکدفرںیتعکڑپھےتیلوتارگںیماجگریہوہیتوتھجمےسابںیترفامےتفرہنٹیلاجےت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رصننبیلع،انبایبرمع،اوبرکب،ایفسؿنبہنییع،اوبرضن،اوبہملس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1727

راوی  :اب ٦ابی و١زَّ ،يا ،٧زیاز بَ ٦ىس ،ابی وتاب ،ابوَ١ٝہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

اب َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو َِ ٦وائٔصَ َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦زٔ َیاز ٔبِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َو ِ ٦ابِ ٔ ٦أَبٔی َو َّت ٕ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠ٔ ٢َ ٝث َٝطُ

انبایبرمع،ایفسؿ،زایدنبدعس،ایباتعب،اوبہملس،رضحت اعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسدحثییک
رطحرفاتیلقنرکیتںی۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،زایدنبدعس،ایباتعب،اوبہملس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1728

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیز ،او١ض ،ت١ي ٢ب١َٝ ٦ہُ ،عوہ ب ٦زبيْ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

اَ ٧ر َُو ُٟ
ُع َو َة بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
َح َّسثَ َ٥ا ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َح َّسث َ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦تٔ ٔ١ي ٢بِ َٔ ١ََ ََٝ ٦ة َو ِِ ُ ٦
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َّٔ ٦ِ ٠
اِ ٜٝي َِٔ ٞإٔذَا أَ ِو َت َز َٔا َُٔ ٟومٔی َِأ َ ِوت ٔزٔی یَا َوائٔصَ ُة
زریہ نب رحب ،رجری ،اشمع ،میمت نب ہملس ،رعفہ نب زریب ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل رات یک امنز

ڑپھےتیلافرفرتڑپےنھےتگلوتےھجمرفامےتاےاعدص اوھٹافرفرتڑپوھ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،اشمع،میمتنبہملس،رعفہنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1729

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہََِٝ ،مي ٧ب ٦بَل ،ٟربيىہ ب ٦ابی وبساٜزحٔ ،٦١اَ ٢ب٠ ٦ح١س ،حَّضت وائصہ رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

يى َة بِ ٔ ٦أَبٔی َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦ا َِٕ ٜاَ ٔٔ٢
َح َّسثَىٔي َص ُ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟو َِ ٦رب ٔ َ
ا ٧ي َُعل ِّی َظ ََل َتطُ ب ٔ َّ
اِ ٜٝي َٔ ٞوه ٔ َی ُِ ٠ىََّْ َٔؼ ْة بَي ِ َن َی َسیِطٔ َِإٔذَا
بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
بَق ٔ َی ا ِٜو ٔ ِتزُ أَ ِي َٕمَ َضا َِأ َ ِو َت َز ِت

اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،امیلسؿ نب البؽ ،رہعیب نب ایب دبعارلنمح ،اقمس نب دمحم ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسراتوکامنزڑپےتھےھتافرفہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےکاسےنمیٹیلوہںیتوتبجفرتڑپےنھابیقرہاجےتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملساؿوکاگجدےتیافرفہفرتڑپھںیتیل۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،امیلسؿنبالبؽ،رہعیبنبایبدبعارلنمح،اقمسنبدمحم،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1730

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌيَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،ابويىّور ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض٠ ،سَ٠ ٢ٝسوٗ،
حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦أَبٔی َي ِى ُّورٕ َوا َِ ُ١طُ َوأ ٔ ْس َو ََٕ ٜبُ ُط َؤ َِسا ُ ٧ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َسو ٕٗ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ٔ ٦ِ ٠کُِّٞ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ٔ َلَکص َُ١ا َو ِِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ُِ ِ ٠َ ٦
َش ِي َب َة َوأَب ُو ُ َ
َّ
اِ ٜٝي ِٔ َٔ ٞس أَ ِو َت َز َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝاَ ِ ٤ت َهی و ٔ ِتزُ ُظ إلٔ َی َّ
َح
اٜس َ ٔ

ییحی نب ییحی ،ایفسؿ نب ہنییع ،اوبوفعیر ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،ملسمقورفؼ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل
اہنعرفامیتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنراتےکرہہصحںیمفرتڑپ یاہیںکتہکرحسےکفتقلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسےکفرتیکامنزچنہپیئگ۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،ایفسؿ نب ہنییع ،اوبوفعیر ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،ملسم قورفؼ ،رضحت اعدص  ریض
اہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1731

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،و٘ييَّ ،يا ،٧ابی حعين ،یحٌي ب ٦وثابَ٠ ،سوٗ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہا

اب َو ِ٦
اَ ٧و ِ ٦أَبٔی َح ٔعي ٕن َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦وثَّ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِِ َُّ ٦ي َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
اِ ٜٝي ِٔ َٔ ٞس أَ ِو َت َز َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝأَ َّو َّٔ ٟ
َسو ٕٗ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔا َِ ٜت ٔ ٦ِ ٠کَُّ ِّٞ
آِخظ ٔ
اِ ٜٝي َٔ ٞوأَ ِو ََ ٔفطٔ َو ٔ ٔ
َُ ِ ٠
َِاَ ِ ٤ت َهی و ٔ ِتزُ ُظ إلٔ َی َّ
َح
اٜس َ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،فعیک،ایفسؿ،ایبنیصح،ییحینبفاثب،قورفؼ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فرت یک امنز رات ےک رہ ہصح ںیم ےس ادتبایئ رات افر درایمین رات افر رات ےک لرخ ںیم
ڑپ یاہیںکتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکفرترحسےکفتقچنہپیئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،فعیک،ایفسؿ،ایبنیصح،ییحینبفاثب،قورفؼ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1732

راوی  :ولی ب ٦ححز ،حسأ ٧اِضيَ ،ک٠اَ ،٧ىيس بَ٠ ٦سوٗ ،ابی ؼهیَ٠ ،سوٗ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َسو ٕٗ َو َِ ٦وائٔصَ َة
َک ََ ٠
َسو ٕٗ َو ِ ٦أَبٔی ُّ
اٜؽ َهی َو ُِ ِ ٠َ ٦
اَ ٧و ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ُٔ ِ ٠َ ٦
َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َح َّسثَ َ٥ا َح َّسا َُٔ ٧اِضٔي ٔ ِ
آِخ َّ
َٔاَِ ٜت ک ُ ََّّ ٞ
اِ ٜٝي ٔٞ
اِ ٜٝي ِٔ َٔ ٞس أَ ِو َت َز َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝاَ ِ ٤ت َهی و ٔ ِتزُ ُظ إلٔ َی ٔ ٔ

ض
یلعنبرجح،اسحؿاقیض،رکامؿ،دیعسنبقورفؼ،ایب جی،قورفؼ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنراتےکرہہصحںیمفرتڑپ یاہیںکتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکفرتیکامنزراتےکلرخکتچنہپ
یئگ۔
ض
رافی  :یلعنبرجح،اسحؿاقیض،رکامؿ،دیعسنبقورفؼ،ایب جی،قورفؼ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع

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

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1733

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦ابی وسیَ ،ىيس بٔ ٦تازہ ،زرارہ َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت َىس ب ٦ہصا ٣ب ٦وا٠ز
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي ا َِ ٜى َ٥ز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ٔی َو ََِ ٦ىٔي ٕس َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ُِ ٦ز َر َار َة أَ َِّ ََ ٧ى َس بِ َ ٦صٔصَ أ ٣بِ ٔ٦
َوا ٔ٠ز ٕأَ َرا َز أَ َِ ٧ي ٍِز ُ َو فٔی ََبٔي ٔ ٞاهَّللٔ َِ َٕس َٔ ٣ا ِ١َ ٜسٔی ََ ٥ة َِأ َ َرا َز أَ َِ ٧یبٔي َي َو َٕ ّارا َٜطُ ب ٔ َضا ِ ََي ِح َى َُ ٝط فٔی ِّ
ِْکا ًٔ َویُ َحاص َٔس
اٜس ََلحٔ َوال ُ َ

ک
وَ ٣حًَّي یَ َُ ١
ک َوأَ ِخب َُْو ُظ أَ ََّ ٧رص ِّفا َٔ َّت ّة أَ َرا ُزوا ذََ ٔ ٜ
اَا ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ َِ ََ ٥ض ِو ُظ َو ِ ٦ذََ ٔ ٜ
وت َِ َ١َّ ٝا َٔس َٔ ٣ا ِ١َ ٜسٔی ََ ٥ة َٜق ٔ َی أُّ َ ٤
اٜز َ
ُّ
فٔی َح َياة ٔ ٔ َ ٤ي ِّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٥َ َِ ٢َ ٝضاص ُِٔ َ ٤ ٢ي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َٔا َ ٟأََِ ٜي َس َل ٢ِ ُٙف ٔ َّی أ ُ َِ َو ْة َِ َ١َّ ٝا َح َّسثُو ُظ
س ِ ََسأ َ َُ ٜط َو ِ ٦و ٔ ِتز ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ا ٧ـَ ََّ َٕ ٝضا َوأَ ِش َض َس َول َی َر ِج َىت َٔضا َِأتََی ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
ب ٔ َذَ ٔ ٜ
ک َرا َج َي ا َِ ٠زأَ َت ُط َو َٔ ِس ک َ َ
ؿ بٔو ٔ ِتز ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََٔ ٦ِ ٠َ ٟا ََ ٟوائٔصَ ُة
ک َول َی أَ ِو ٢َٔ ٝأَصِ ٔ ٞالِ َ ِر ٔ
َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟابِ َُ ٦وبَّا ٕ
س أَِلَ أَ ُز َُّ ٜ
ِ
َ
َاَ َت َِ ٝح ِٕ ُتطُ إَِٔ ٜي َضا َِ َٕا َ٠َ ٟا
َاَأ َ َِ ٜضا ث ُ َّ ٢ائِتٔىٔي َِأ َ ِخب ٔ ِْنٔی ب ٔ َز ِّز َصا َوَِ ٝي َ
ک َِاَ ِ ٤ف َُ ِٕ ٝت إَِٔ ٜي َضا َِأ َت ِي ُت َول َی َحٔٔ ٙي ٢بِ ٔ ٦أَ َِِٝحَ ِ ِ
َِأت َٔضا ِ ِ
أََ٤ا بٔ َٕارٔب ٔ َضا ٔلَنِّی َ َ ٤ض ِيت َُضا أَ َِ ٧ت ُٕو َ ٟفٔی صَا َتي ِ ٔن ِّ
يى َتي ِ ٔن َش ِيئّا َِأَبَ ِت ِ ٔيض ٔ َ١ا إ ٔ َِّل ُ٠ؽ ًّٔيا َٔا ََِ ٟأَٔ َِس ُِ ١ت َوَِ ٝيطٔ َِ َحا َِ
اٜص َ
ِ
َ
ک
ٔيََ ِ ٢ى َز َِ ِت ُط َِ َٕا ََ ٟن َى َِٕ َِ ٢اَِ ٜت ََ ٠َ ٦ِ ٠ى َ
َِاَ ِ ٤ف َ٥َ ِٕ ٝا إلٔ َی َوائٔصَ َة َِا َِ َتأ َذَّ٤ا َوَِ ٝي َضا َِأذِٔ َ ٤ت َ٥َ ٜا ِ ََس َخ ِ٥َ ٝا َوَِ ٝي َضا َِ َٕاَِ ٜت أَ َحْ ٙ
يِ یَ ِو َ ٣أ ُ ُح ٕس
َٔا َِ ََ ٟى ُس بِ ُ ٦صٔصَ أَ ٕ ٣اَِ ٜت َ ٦ِ ٠صٔصَ ْأَ ٣ا َ ٟابِ َُ ٦وا ٔ٠ز ٕ ََِّ َ َْ َّح َِ ١ت َوَِ ٝيطٔ َو َٔاَِ ٜت َخي ِ ّْا َٔا ََ َٔ ٟتا َزةُ َوک َ َ
ا ٧أ ُ ٔظ َ
َِ ُُِٕ ٝت یَا أُ َّ٣ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن أَِ٤بٔئٔيىٔي َو ُِ ٦خَ ٖٔ ُٝر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاَِ ٜت أََِ ٜس َت َت ِ ُ
آُِ ُٝٔ ٧ت بَل َی َٔاَِ ٜت
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٜ
َ
وت ث ُ َّ ٢بَ َسا
آَٔ ٧ا َََ ِ ٟض َُ ١ِ ١ت أَ ِ ٧أَٔ َُوَ ٣و َِل أَ َِأ َ َ ٟأَ َح ّسا َو َِ ٦ش ِي ٕئ َحًَّي أَ َُ ٠
ُق َ
َِإ ٔ َُّ ٧خٔ َ ٤ َٖ ُٝي ِّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ا ٧ا ِِ ُ ٜ
َّ
َّ
ُِ ُٝٔ ٞت بَل َی َٔاَِ ٜت َِإ ٔ َّ٧
ُقأ ُ َیا أَ ُّی َضا ا ِ١ُ ٜزَّ ُِّ ٠
لٔی َِ ُُِٕ ٝت أَِ٤بٔئٔيىٔي َو َِ ٔ ٔ ٦ياَ ٔ ٣ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٕ َِ ٢َ ٝاَِ ٜت أََِ ٜس َت َت ِ َ

اهَّللَ َوزَّ َو َج َّ ٞا َِِّ َ َْ َؿ ٔ ٔ َي َاَّ ٣
ک اهَّللُ
اٜس َورة ٔ َِ َٕ َأ َ ٤ ٣ي ُّي اهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوأَ ِظ َحاب ُ ُط َح ِو ِّل َوأَ َِ ٠س َ
اِ ٜٝي ٔ ٞفٔی أَ َّو َٔ ٟص ٔذظ ٔ ُّ

ٔيْ ِ ََع َار ٔ ٔ َي ُاَّ ٣
َّش َش ِض ّزا فٔی َّ
اِ ٜٝي َٔ ٞت َف ُّو ّوا َب ِى َس
اٜس َ١ا ٔ
ِ َحًَّي أَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ فٔی ٔ ٔ
اٜس َورة ٔ اَّ ٜت ِدّ َ
آِخ َص ٔذظ ٔ ُّ
َخات ََٔ ١ت َضا اثِى َِي َو َ َ
يؽ ٕة َٔا َُِ ُٝٔ ٟت یَا أُ َّ٣ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن أَِ٤بٔئٔيىٔي َو ِ ٦و ٔ ِتز ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاَِ ٜت ُ٘ َّ٥ا نُى ُّٔس َُ ٜط َ َٔو َا٘ ُط
َ َٔف َ

َوـَ ُض َور ُظ َِ َي ِب َى ُثطُ اهَّللُ َ٠ا َشا َِ أَ ِ ٧یَ ِب َى َثطُ َّٔ ٦ِ ٠
اِ ٜٝي َٔ َِ ٞي َت َس َّو ُک َویَ َت َو َّؼأ ُ َوي َُعل ِّی تٔ ِس َي َر َ٘ َىا ٕ
ت َِل یَ ِحُ ٔ ٝس ِ َٔيضا إ ٔ َِّل فٔی
َّ
َک اهَّللَ َو َی ِح َُ ١س ُظ
َک اهَّللَ َو َی ِح َُ ١س ُظ َو َی ِسوُو ُظ ث ُ َّ ٢یَ َِ ٥ض ُؾ َو َِل ي َُس ِّ ٢ُ ٝث ُ ََّ ٢ي ُٕ ُوُ َِ ٣ي َع ِّٞاَّ ٜتاَ َٔى َة ث ُ ََّ ٢ي ِٕ ُى ُس ِ ََي ِذ ُ ُ
اٜثا ٔٔ ٥َ ٠ة ِ ََي ِذ ُ ُ

َّش َة َر ِ٘ َى ّة یَا بُى َ َّي َِ َ١َّ ٝا
َو َی ِسوُو ُظ ث ُ َّ ٢ي َُس َِّ ٢ُ ٝت ِسَّ ٔ ٝمي يُ ِسُ ٔ١ى َ٥ا ث ُ َّ ٢ي َُعل ِّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َب ِى َس َ٠ا ي َُس َِّ ٢ُ ٝوص َُو َٔاو ْٔس َوتَٔ ٝ
ِک إ ٔ ِح َسی َو ِ َ

ََٔ َ ٤ َّ٦يي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوأَ َخ َذ ُظ َّ
ِک تٔ ِس ْي یَا
اِ ٜٝح ُ ٢أَ ِو َت َز بٔ َس ِب ٕي َو َظ ََ ٥ي فٔی اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن ِٔ ٠ث ََ ٞظٔ٥ي ٔىطٔ الِ َ َّو َِٔ ٟتَٔ ٝ
ُّ
أ َ ٤ ٧ي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َظلَّی َظ ََل ّة أَ َح َِّ أَ ِ ٧یُ َساو ٔ ََ ٣وَِ ٝي َضا َوکَا َ ٧إٔذَا ٌَََ ٝب ُط ِ َ ٤و ْ ٣أَ ِو َو َج ْي َو َِ ٔ ٔ ٦يأ ٣
بُى َ َّي َوک َ َ
َّ
َّ
َّ
َ
آ ٧ک ُ َّٝطُ فٔی َِ ٜي َٕ ٝة َوِلَ َظلَّی َِ ٜي َّ ٝة
ُق َ
اِ ٜٝي َٔ ٞظلَّی ٔ ٦ِ ٠اَ ٥َّ ٜضارٔ ث ٔ ِِ َ ً٥ي َو ِ َ
ْقأَ ا ِِ ُ ٜ
َّش َة َر ِ٘ َى ّة َو َِل أ ِو َٔ َ ٤ ٢ُ ٝي َّي اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ َ ٢َ ٝ

س َِ َح َّسث ِ ُت ُط ب ٔ َحسٔیث ٔ َضا َِ َٕا ََ ٟظ َس َٔ ِت َِ ٜو ُ٘ ُِ ٥ت
أَ ٧ا ََِ ٟاَ ِ ٤ف َُ ِٕ ٝت إلٔ َی ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
اٜع ِبحٔ َو َِل َظ َاَ ٣ش ِض ّزا کَا َّٔ ٠ل ٌَي ِ َْ َر ََ ٠ؽ َ
إلٔ َی ُّ
َ
ک َحسٔی َث َضا
َ ٞوَِ ٝي َضا َ٠ا َح َّسث ِ ُت َ
َ ٞوَِ ٝي َضا َلَ َت ِيت َُضا َحًَّي ُتصَ اِ َٔضىٔي بٔطٔ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َِ ٜو َوُ ١ِ ٔ ٝت أََ َّ ٤
ک َِل َت ِس ُخ ُ
ْقب ُ َضا أَ ِو أَ ِز ُخ ُ
أَِ
دمحمنبینثم،دمحمنبایبدعی،دیعسنباتق دہ،زرارہےسرفاتیےہہکرضحتدعسنباشہؾنباعرمریضاہللاعتٰیلہنعےناہللاعتیل
ےک راہتس ںیم اہجد اک ارادہ ایک وت فہ دمہنی ونمرہ لےئگ افر اینپ زنیم فریغہ ےنچیب اک ارادہ ایک اتہک اس ےک زرہعی ےس اہحلس افر وھگڑے
فریغہ رخدی ںیکس افر رمےت دؾ کت رفؾ فاولں ےس اہجد رکںی وت بج فہ دمہنی ونمرہ ںیم لےئگ افر دمہنی فاولں ںیم ےس ھچک ولوگں
ےسالماقتوہیئوتاوہنںےنرضحتدعسوکاسرطحرکےنےسعنمایکافراؿوکاتبایہکاہللےکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکایحة
ہبیطںیمھچلدویمںےنیھبایسرطحاکارادہایکاھتوتاہلل ےکیبنیلصاہللہیلعفملسےناںیہنیھبااسیرکےنےسرفکدایاھت،لپ
یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن رفامایہک ایک اہمترے  ےئ ریمیزدنیگ ںیم ومنہن ںیہن ےہ؟بجدمہنیفاولں ےن رضحت دعس ریض اہلل
اعتٰیلہنعےس ہدحثیایبؿیکوتاوہنںےناینپاسویبیےسروجعایکسج وکفہقالؼدےےکچےھتافراےنپاسروجعرکےنرپ
ولوگں وک وگاہ انبایل رھپ فہ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یکرطػ لےئ وت اؿ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےک فرت
ےکابرےںیموپاھچوترضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکایکںیمےھجتفہ لدیمہناتبؤںوجزنیمفاولں ںیمےس بس
ےس زایدہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک فرت ےک ابرے ںیم اجاتن ےہ! رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک فہ وکؿ ےہ؟
رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای= رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ،وت اؿ یک رطػ اج افر اؿ ےس وپھچ رھپ اس ےک
دعبریمےاپسل افر فہوجوجابدںی ےھجمیھب اسےس اب ربرکان،رضحت دعسریض اہللاعتٰیلہنع ےن اہکہک ںیم رھپ رضحتاعدص 

ریضاہللاعتٰیلاہنعیکرطػالچ،میکحنباحلفےکاپسلایافراؿےساہکہکےھجمرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعیکرطػےلرک
ولچ،فہےنہکےگلہکںیمےھجترضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعیکرطػےلرکںیہناجاتکسویکہکنںیمےناںیہناسابتےسرفاکاھت
ہکفہاؿدفرگفوہں(یلعافراعمف ہ)ےکدرایمؿھچکہنںیہکوتاوہنںےنہنامانافر یلںیئگ،رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعےتہک
ںی ہک ںیم ےن اؿ رپ مسق ڈایل وت فہ امہرے اسھت رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک رطػ لےن ےک  ےئ لچ ڑپے افر مہ ےن
ااجزتبلطیکرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےنںیمہااجزتدیافرمہاؿیکدختمںیماحرضوہےئ،رضحتاعدص ریض
اہللاعتٰیلاہنعےنمیکحنباحلف وکاچنہپؿایلافررفامای=ایک ہمیکحںی؟میکحےنہکےگلہکیجاہں!رضحتاعدص ریض اہللاعتٰیلاہنعےن
رفامای= ریتے اسھت وکؿ ےہ؟ میکح ےن اہک ہک دعس نب اشہؾ ںی ،لپ ےن رفامای اشہؾ وکؿ ےہ؟ میکح ےن اہک ہک اعرم اک اٹیب ،رضحت
اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اعرم رپ رمح یک داع رفامیئ افر اےھچ املکت ےہک ،رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک اعرم زغفہ
ادح ںیمدیہش رکدےئ ےئگ ےھت ،وت ںیم ےن رعض ایک اے اؾ اوملنینم ےھجمروسؽاہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےک االخؼ ےک ابرے
ںیماتبےیئ!رضحتاعدص ےنرفامایہکایکمت رقلؿںیہنڑپےتھ؟ںیمےنرعضایکاہں،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفامای
ہکاہللےکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملساکاالخؼرقلؿیہوتاھت،رضحتدعسےتہکںیہکںیمےنارادہایکہکںیماھٹڑھکاوہاجؤںافر
رمےت دؾ کت یسک ےس ھچک ہن وپوھچں رھپ ےھجم ایخؽ لای وت ںیم ےن رعض ایک ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ایقؾ ےک
لْ
ّم) ںیہن ڑپ ی؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں!
(ب َأ ُّ َي ا م ُ َّرد ّ ِ ُ
ابرے ںیم اتبےیئ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ایک وت ےن َ
رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیلاہنع ےن رفامایہک اہلل اعتیل ےناس وسرةیک ادتباء یہ ںیم رات ےکایقؾ وک رفضرکدای اھت وت اہلل ےکیبن
یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس افر لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےک احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن ا ک اسؽ رات وک ایقؾ رفامای افر اہلل
اعتیلےناس وسرةےکلرخی ہصحوکابرہونیہمںکت لامسؿ ںیمرفکدایاہیںکتہک اہللاعتیلےناسوسرةےک لرخںیم فیفخت
انزؽرفامیئوترھپراتاکایقؾرفضوہےنےکدعبلفنوہایگ،رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکںیمےنرعضایکہکاےاؾ
اوملنینمےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزفرتےکابرے ںیماتبےیئ!وترضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفامایہکمہ
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ وسماک افر فوض اک اپین ایتر رہ ےت ےھت وت اہلل اعتیل لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رات وک بج
اچاتہ دیبار رک داتی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وسماک رفامےت افر فوض رفامےت افر ون راعکت امنز ڑپےتھ اؿ روتعکں ںیم ہن ےتھٹیب
وساےئ لوھٹںی رتعک ےک دعب افر اہلل اعتیل وک اید رکےت افراس یک دمح رکےت افراس ےس داع امےتگن رھپلپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس
اےتھٹافرالسؾہنریھپےترھپڑھکےوہرکونںیرتعکڑپےتھرھپلپیلصاہللہیلع فل ہفملسےتھٹیباہللاعتیلوکایدرکےتافراسیک
دمحایبؿرفامےتافراسےسداعامےتگنرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسالسؾریھپےتالسؾ ریھپانںیمہانسدےتیرھپلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسالسؾ ریھپےن ےک دعبےھٹیبےھٹیب دف راعکت امنز ڑپےتھ وت  ہ ایگرہ رںیتعک وہںیئگ ،اے ریمے ےٹیب! رھپ بج اہلل ےک یبن

یک رمع ابمرک زایدہ وہیئگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک مسج ابمرک رپ وگتش ل ایگ وت است رںیتعک فرت یک ڑپےنھ ےگل افر دف
رںیتعکایسرطحڑپےتھسجرطحہکےلہپایبؿایکوت ہونرںیتعکوہیئاےریمےےٹیب!افراہللےکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسبج
یھبوکیئامنز ڑپےتھوتاس ابتوک دنسرفامےتہکاسرپدفاؾایکاجےئ افربجلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس رپدنیناک ہبلغوہاتای وکیئ
درد فریغہ وہیت ہک سج یک فہج ےس رات وک ایقؾ ہن وہ اتکس وہ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دؿ وک ابرہ رںیتعک ڑپےتھ افر ےھجم ںیہن
ولعمؾہکاہللےکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا کیہراتںیماسرارقلؿدیجمڑپاھوہافرہنیہےھجم ہولعمؾےہہکلپیلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس ےن وپرا ہنیہم رفزے رےھک وہں وساےئ راضمؿ ےک ،رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک ںیم انب ابعس
ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ ایگ افر اؿ ےس اس اسری دحثی وک ایبؿ ایک وت رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک دیسہ
اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن چس رفامای افر ارگ ںیم اؿ ےک اپس وہات ای اؿ یک دختم ںیم احرضی داتی وت ںیم  ہ دحثی دیسہ اعدص 
دصہقیریضاہللاہنعےساباشملہف(رباہراتس) اتنس،رافیےتہکںیہکارگےھجمولعمؾوہاتہکلپاےکناپسںیہن اجےتوتںیمایکن
دحثیلپوکایبؿہنرکات۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبایبدعی،دیعسنباتقدہ،زرارہےسرفاتیےہہکرضحتدعسنباشہؾنباعرمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1734

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ىاذ ب ٦ہصأ ،٣تازہ ،زرارہ ب ٦اوفی َف٠اےت ہيں ٘ہ حَّضت َىس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب ٦ہصا٣
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦ز َُر َار َة بِ ٔ ٦أَ ِوفَی َو ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦صٔصَ ا ٕ ٣أَُ َّ ٤ط
َّ
َک ِ َ ٤ح َو ُظ
ـَ َٖ ٝا َِ ٠زأَ َت ُط ث ُ َّ ٢اَ ِ ٤ف ََٖ ٝإلٔ َی ا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ َ ٔ ٜيبٔي َي َو َٕ َار ُظ ِ ََذ َ َ
دمحمنبینثم،اعمذ نباشہؾ ،اتقدہ،زرارہنبافیفرفامےتںی ہکرضحتدعسریضاہلل اعتٰیلہنعنباشہؾریضاہللاعتٰیلہنعےناینپ

ویبیوکقالؼدےدیرھپفہاینپاجدیئادےنچیبےک ےئدمہنیونمرہیکرطػپ ےےئگاسےکدعبلےگدحثیایسرطحذرکیک۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،زرارہنبافیفرفامےتںیہکرضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعنباشہؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1735

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب ٦بَّشَ ،ىيس ب ٦ابی ُعوبۂ ،تازہ ،زرارہ ب ٦اوفیَ ،ىس ب ٦ہصا٣

ُعوبَ َة َح َّسثَ َ٥ا َٔ َتا َزةُ َو ِ ٦ز َُر َار َة بِ ٔ ٦أَ ِوفَی َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ َِّشٕ َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُ ٦أَبٔی َ ُ
س ِ ََسأ َ ُِ ٜت ُط َو ِ ٦ا ِٜو ٔ ِتز ٔ َو ََ َ
اٗ ا َِ ٜحسٔی َث بٕٔٔعَّ تٔطٔ َو َٔا َٔ ِ ٟيطٔ َٔاَِ ٜت
ََ ِى ٔس بِ ٔ ٦صٔصَ ا ٕ ٣أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟاَ ِ ٤ف َُ ِٕ ٝت إلٔ َی َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦وبَّا ٕ

يِ یَ ِو َ ٣أ ُ ُح ٕس
َ ٦ِ ٠صٔصَ ْاُِ ُٝٔ ٣ت ابِ َُ ٦وا ٔ٠ز ٕ َٔاَِ ٜت ن ِٔى َ ٢ا ِِ ١َ ٜز ُِ ک َ َ
اَ ٧وا ْٔ ٠ز أ ُ ٔظ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب،دیعس نب ایب رعفہب ،اتقدہ ،زرارہ نب افیف ،دعس نب اشہؾ رفامےت ںیہک ںیم رضحت انب ابعس ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپ س ایگ افر اؿ ےس فرت ےک ابرے ںیم وپاھچ افر وپری دحثی ایبؿ یک سج ںیم  ہ ےہ ہک رضحت اعدص  ریض اہلل
اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک اشہؾ وکؿ ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک انب اعرم ،فہ ےنہک ںیگل فہ ےنتک اےھچ لدیم ےھت  ہ اعرم زغفہ ادح ںیم دیہش
وہےئےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،زرارہنبافیف،دعسنباشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1736

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي٠ ،٢ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١زٔ ،تازہ ،زرارہ ب ٦اوفی

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦و ِب ٔس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦ز َُر َار َة بِ ٔ ٦أَ ِوفَی أَ َّ٧
اَ ٧ج ّارا َُ ٜط َِأ َ ِخب َ َْ ُظ أَُ َّ ٤ط ـَ َّ َٖ ٝا َِ ٠زأَ َتطُ َوا ِٔ َت َّغ ا َِ ٜحس َ
ٔیث ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ ََىٔي ٕس َوِ ٔيطٔ َٔاَِ ٜت َ ٦ِ ٠صٔصَ ْا٣
ََ ِى َس بِ َ ٦صٔصَ ا ٕ ٣ک َ َ
يِ ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِو َ ٣أ ُ ُح ٕس َوِ ٔيطٔ َِ َٕا ََ ٟحٔٙي ُ ٢بِ ُ ٦أَ َِِٝحَ
َٔا َ ٟابِ َُ ٦وا ٔ٠ز ٕ َٔاَِ ٜت ن ِٔى َ ٢ا ِِ ١َ ٜز ُِ ک َ َ
ا ٧أ ُ ٔظ َ
ک ب ٔ َحسٔیث ٔ َضا
َ ٞوَِ ٝي َضا َ٠ا أََ ِ ٤بأِتُ َ
أَ َ٠ا إنِّٔی َِ ٜو َوُ ١ِ ٔ ٝت أََ َّ ٤
ک َِل َت ِس ُخ ُ
ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہ ،زرارہ نبافیفرفامےتںیہک رضحتدعس نباشہؾریض اہللاعتٰیلہنعاؿ
ےک اسمہےئ ےھت اوہنں ےن اتبای ہک اوہنں ےن اینپ ویبی وک قالؼ دے دی ےہ افر دیعس یک دحثی یک رطح دحثی ایبؿ یک ،اس
دحثی ںیم ےہہک اوہن ں ےناہکہک اشہؾ وکؿ ےہ؟فہ ےنہک ےگلہک انب اعرم ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامےن ںیگلہک فہ
ایک یہ اےھچ لدیم ےھت ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےکاسھت زغفہ ادح ںیم دیہش وہےئ ےھت ،افر اس ںیم  ہ یھب ےہ ہک میکح
نباحلفےناہکہکارگےھجمہتپلچاجاتہکوتاؿےکاپسںیہناجاتوتںیماؿیکدحثیریتےاسےنمایبؿہنرکات۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہ،زرارہنبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1737

راوی َ :ىيس ب٥٠ ٦عورٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ابی ووا٤ۂ ،تازہ ،زرارہ ب ٦اوفی ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ٔيس َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦ز َُر َار َة
َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦أَبٔی َو َواَ َ ٤ة َٔا َََ ٟى ْ

ا ٧إٔذَا َِا َت ِت ُط اٜعَّ ََلةُ َّٔ ٦ِ ٠
اِ ٜٝي ٔ٦ِ ٠ٔ ٞ
بِ ٔ ٦أَ ِوفَی َو ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و َِ ٦وائٔصَ َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
َّش َة َر ِ٘ َى ّة
َو َج ٕي أَ ِو ٌَي ِْٔظ ٔ َظلَّی ٔ ٦ِ ٠اَ ٥َّ ٜضارٔ ث ٔ ِِ َ ً٥ي َو ِ َ
دیعس نب وصنمر ،ہبیتق نب دیعس ،ایب وعاہن ،اتقدہ ،زرارہ نب افیف ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیسکدرداییسکافرفہجےسوفتوہاجیتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسدؿںیمابرہراعکتڑپھےتیل۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،ہبیتقنبدیعس،ایبوعاہن،اتقدہ،زرارہنبافیف،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1738

راوی  :ولی ب ٦خَّش ،٣ويسي ،اب ٦یو٤س ،شىبۂ ،تازہ ،زرارہ اب ٦اوفیَ ،ىس ب ٦ہصا ٣انعاری ،حَّضت وائصہ رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َّش ٕ ٣أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي َوص َُو ابِ ُ ٦یُوَُ ٤س َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦ز َُر َار َة َو ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦صٔصَ ا ٕ ٣الِ َ ِن َعار ِّٔی
َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ َُ ٦خ ِ َ
ا ٧إٔذَا َ َ ٤اَّ ٦ِ ٠ٔ ٣
اِ ٜٝي ٔ ٞأَ ِو َ٠ز ٔ َؿ َظلَّی ٔ٦ِ ٠
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َوَ َٞ ٔ١و ََّ ١ل أَثِب َ َت ُط َوک َ َ
َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ
َّش َة َر ِ٘ َى ّة َٔاَِ ٜت َو َ٠ا َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َٔ ٢َ ٝاَِ ٜ ٣ي َّ ٝة َحًَّي اٜعَّ َبا ٔح َو َ٠ا َظ َاَ ٣ش ِض ّزا
اَ ٥َّ ٜضارٔ ث ٔ ِِ َ ً٥ي َو ِ َ

ا٧
ُ٠ت َ َتابٔ ّىا إ ٔ َِّل َر ََ ٠ؽ َ

یلعنبرشخؾ،یسیع،انبویسن،ہبعش،اتقدہ،زرارہ انبافیف،دعسنباشہؾااصنری،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسبجیھبوکیئاکؾرکےتوتاسرپدفاؾرفامےتافربجراتوکوساجےتایامیبروہےتوتدؿںیمابرہ
راعکتامنزڑپھےتیلےھت،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیل اہنعرفامیتںیہکںیمےنںیہنداھکیہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساسری

راتدیباررےہوہںافرہنیہراضمؿےکالعفہوپراہنیہمرفزےرےھکوہں۔
رافی  :یلعنبرشخؾ،یسیع،انبویسن،ہبعش،اتقدہ،زرارہانبافیف،دعسنباشہؾااصنری،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکراتیکامنزیکروتعکںیکدعتادافرفرتڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1739

راوی  :ہارو ٧ب٠ ٦ىزوٓ ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،ابوـاہزِ ،حٝ٠ہ ،اب ٦وہِ ،یو٤س ب ٦یزیس ،اب ٦شہابَ ،ائِ ب ٦یزیس،
وبيساهَّلل ب ٦وبسهَّلل ،وبساٜزح ،٦١ب ٦وبسإٜاری ،حَّضت و١ز ب ٦خفاب

وٓ َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ ح و َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ارو ُ ٧بِ ُِ ٠َ ٦ىزُ ٕ
ِح َُ َٝ ٠ة َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو ِ ٦یُوَُ ٤س
َح َّسثَ َ٥ا صَ ُ
اٜفاصٔز ٔ َو َ ِ
اب َو َِّ ٦
یس َووُب َ ِيسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ أَ ِخب َ َْا ُظ َو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦و ِب ٕس ا َِٕ ٜار ِّٔی َٔا َٟ
یس َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اٜسائ ِٔٔ بِ َٔ ٦یز ٔ َ
بِ َٔ ٦یز ٔ َ
َّ
َّ
َُقأَ ُظ ِ ٔ ََمي بَي ِ َن
ََِ ٔ١ى ُت وُ ََ ١ز بِ َ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اب َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ َ ٤ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝاَ ٣و ِ ٦حٔزِبٔطٔ أَ ِو َو َِ ٦ش ِي ٕئ ُٔ ٥ِ ٠ط ِ َ َ
اٜم ِضز ٔ ُ٘ت َِٔ َُ ٜط َ٘أَ١َ َّ ٤ا َْقأَ ُظ َّٔ ٦ِ ٠
اِ ٜٝي ٔٞ
َظ ََلة ٔا ِِ َّ ٜحز ٔ َو َظ ََلة ٔ ُّ
َ
اہرفؿ نب رعمفػ ،دبعاہلل نب فبہ ،اوباطرہ ،رحہلم ،انب فبہ ،ویسن نب سیدی ،انباہشب ،اسبئ نب سیدی ،دیبع اہلل نب دبعہلل،
دبعارلنمح،نبدبعااقلری،رضحترمعنباطخبرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکوجلدیمف ہفیےسای
اس ںیم ےس یسکل ےس وس اجےئ وترجفیک امنز افررہظیک امنز ےکدرایمؿرک ےل وتاس ےک  ےئاسرطح ھکل دای اجات ےہ وگایہک
اسےنراتوکیہڑپھایل۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،دبعاہللنبفبہ،اوباطرہ ،رحہلم،انبفبہ،ویسننبسیدی،انباہشب،اسبئنبسیدی،دیبعاہللنب
دبعہلل،دبعارلنمح،نبدبعااقلری،رضحترمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہولةاالفانیباچتشیکامنزاکفتقفہےہبجافٹنےکوچبںےکاپؤںےنلجںیگل...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ہولةاالفانیباچتشیکامنزاکفتقفہےہبجافٹنےکوچبںےکاپؤںےنلجںیگل

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1740

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اب١٤ ٦يْ ،اَ١ىي ٞاب ٦وٝيہ ،ایوبٔ ،اَ ٢شيبانی

وب َو ِ ٦ا َِٕ ٜاَ َّٔٔ ٢
اٜص ِي َبان ٔ ِّی أَ ََّ ٧زیِ َس بِ َ ٦أَ ِر َٔ َ٢
ِح ٕب َوابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َ ٞوص َُو ابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة َو ِ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٥ا ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
اٜؽ َهی َِ َٕا َ ٟأَ َ٠ا َِ َٕ ٜس َو١ُ ٔ ٝوا أَ َّ ٧اٜعَّ ََل َة فٔی ٌَي ِْ ٔ َص ٔذظ ٔ َّ
 ٞإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اٜسا َو ٔة أَِ َِؽ ُ
َرأَی َٔ ِو ّ٠ا ي َُع َُّ ٝ
وُّ ٦ِ ٠ٔ ٧

َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟظ ََلةُ الِ َ َّوابٔي َن ح ٔي َن َت ِز َُ ٠ؾ ا َِٔ ّٜعا ُٟ

زریہ نب رحب ،انب ریمن ،اامسلیع انب ہیلع ،اویب ،اقمس ابیشین رفامےت ںی ہک رضحت زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ارمق ریض اہلل
اعتٰیل ہنعےن ا کامجتع وکداھکی ہکفہولگاچتشیکامنزڑپھرےہ ںیاوہنں ےن رفامایہکولوگں وکایھچرطح ملع ےہہکامنز
ی
اسفتقےکالعفہںیمالضفےہویکہکنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہک َ َ
َایاسفتقےہسجفتقافٹن
ا ُة َْال ّف ِ َ
ےکوچبںےکریپرگؾوہاجںیئ۔
رافی  :زریہنبرحب،انبریمن،الیعمسانبہیلع،اویب،اقمسابیشین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
ہولةاالفانیباچتشیکامنزاکفتقفہےہبجافٹنےکوچبںےکاپؤںےنلجںیگل

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1741

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،یحٌي بَ ٦ىيس ،ہصا ٣ب ٦ابی وبساهَّللٔ ،اَ ٢شيبانی ،زیس ب ٦ارٔ٢

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦ص ٔصَ ا ٔ ٣بِ ٔ ٦أَبٔی َو ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا ا َِٕ ٜا َٔ َُّ ٢
اٜص ِي َبان ٔ ُّی َو َِ ٦زیِ ٔس بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
وَٕ َِ ٧ا ََ ٟظ ََلةُ الِ َ َّوابٔي َن إٔذَا َر َٔ ٠ؽ ِت ا َِٔ ّٜعا ُٟ
ِخ َد َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی أَصِ َُٔ ٔ ٞبا َِ َوص ُِ ٢ي َُع َُّ ٝ
أَ ِر َٔ ََٔ ٢ا ََ َ ٟ
زریہ نب رحب ،ییحی نب دیعس ،اشہؾ نب ایب دبع اہلل ،اقمس ابیشین ،زدی نب ارمق رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابق
ی
فاولںیکرطػےلکنہکفہامنزڑپھرےہںیلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای َ َ
َایاکفتقاسفتقےہہکبجافٹن
ا ُة َْال ّف ِ َ
ےکوچبںےکریپےنلجپ اجںیئ۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعس،اشہؾنبایبدبعاہلل،اقمسابیشین،زدینبارمق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1742

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک٤ ،اِي ،وبساهَّلل ب ٦زی٥ار ،اب ٦و١ز

َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ ََّ ٧ر ُج َّل ََأ َ ََ ٟر َُو َ ٟاهَّللٔ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
اِ ٜٝي َٕٔ َِ ٞا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ََلةُ َّ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َِ ٦ظ ََلة ٔ َّ
اِ ٜٝي ِٔ ٠َ ٞثى َي َِ ٠ثى َي َِإٔذَا َخش َٔي
اٜع ِبحَ َظلَّی َر ِ٘ َى ّة َواح َٔس ّة تُوتٔزُ َُ ٜط َ٠ا َٔ ِس َظلَّی
أَ َح ُس ُ٘ ُِّ ٢

ییحی نب ییحی ،امکل ،انعف ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع رفامےت ںیہک ا ک لدیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےس رات یکامنز
ےکابرےںیموپاھچوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایراتیکامنزدفرںیتعکںیوتبجمتںیمےسیسکلدیموکحبصوہےناکڈر

وہوتا کرتعکافرڑپھےلاساسریامنزوکوجاسےنڑپ یےہاطؼرکدےیگ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،دبعاہللنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1743

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزیَ ،ا٢ٜ

ِح ٕب َٔا َُ ٟز َصي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّ ِصز ٔ ِّی َو ََِ ٦ا٢ٕ ٔ ٜ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َو ِ ٦أَبٔيطٔ َََ ٔ١ي أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦وبَّاز ٕ َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو َو ِ٦

س َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز ح و َح َّسثَ َ٥ا اٜزُّصِز ٔ ُّی َو ََِ ٦اَ ٢ٕ ٔ ٜو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ ََّ ٧ر ُج َّل ََأ َ َ ٟأ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َِ ٦ظ ََلة ٔ َّ
اِ ٜٝي ٔٞ
ـَا ُو ٕ
اٜع ِبحَ َِأ َ ِوت ٔ ِز ب ٔ َز ِ٘ َى ٕة
َِ َٕا َِ ٠َ ٟثى َي َِ ٠ثى َي َِإٔذَا َخ ٔص َ
يت ُّ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،اسمل رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک ا ک لدیم ےن یبن
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رات یک امنز ےک ابرے ںیم وپاھچ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رات یک امنز دف رںیتعک ےہ
بجحبصوہےناکڈروہوتا کرتعکڑپھرکلرخیدفروتعکںوکفرتانبےل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1744

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،و١زو ،اب ٦شہابَ ،ا ٢ٜب ٦وبساهَّلل ب ٦و١زو ،ح١يس ب ٦وبساٜزح ٦١ب ٦ووٓ،
اب ٦و١ز ب ٦خفاب

اب َح َّسثَ ُط أَ َََّ ٧ا ٢َ ٔ ٜبِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز
ِح َُ َٝ ٠ة بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو أَ َّ ٧ابِ َٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
َو ُح َِ ١ي َس بِ ََ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦و ِو ٕ
اب أَُ َّ ٤ط َٔا ََ َٔ ٟاَ ٣ر ُج َْٕ َِ ٞا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ
ٓ َح َّسثَا ُظ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٦و ََ ١ز بِ ٔ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اِ ٜٝي َٔٔ ٞا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ََلةُ َّ
ْ َظ ََلةُ َّ
اٜع ِبحَ َِأ َ ِوت ٔ ِز ب ٔ َواح َٔسة ٕ
َ٘ ِي َ
اِ ٜٝي ِٔ ٠َ ٞثى َي َِ ٠ثى َي َِإٔذَا خّٔ َِت ُّ
رحہلم نب ییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف ،انب اہشب ،اسمل نب دبعاہلل نب رمعف ،دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ ،انب رمع نب اطخب
رفامےتںیہکا کلدیمڑھکا وہاافراس ےنرعضایک،اےاہللےکروسؽ!راتیک امنزسکرطح ےسےہ؟روسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایراتیکامنزدفدفرںیتعکںیبجےھجتحبصوہےناکڈروہوتا کرتعکےکذرہعیےساےسفرتانبےل۔
رافی  :رحہلم نب ییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف ،انب اہشب ،اسمل نب دبعاہلل نب رمعف ،دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ ،انب رمع نب
اطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1745

راوی  :ابوربيي زہزانی ،ح١از ،ایوب ،بسی ،ٞوبساهَّلل ب ٦شٕيٖ ،اب ٦و١ز

يٖ َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ ََّ ٧ر ُج َّل
وب َوب ُ َسیِ َْ ٞو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ
َح َّسثَىٔي أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َح َّسث َ َ٥ا أَ ُّی ُ

ََأ َ َ ٟأ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوأََ٤ا بَ ِي َُ ٥ط َوبَي ِ َن َّ
ْ َظ ََلةُ ا َِّ ٜٝي َٔٔ ٞا َِ ٠َ ٟثى َي َِ ٠ثى َي
اٜسائ ٔ َٕٔ َِ ٞا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٘ ِي َ
ک ا ِ١َ ٜکَا ٔ٦ِ ٠ٔ ٧
َِإٔذَا َخ ٔص َ
س ا َِ ٜح ِو َٔ ٟوأََ٤ا ب ٔ َذَ ٔ ٜ
آِخ َظ ََلت َٔک و ٔ ِت ّزا ث ُ َََّ ٢أ َ َٜطُ َر ُج َْ ٞول َی َرأِ ٔ
اٜع ِبحَ ِ ََعَ ِّٞر ِ٘ َى ّة َوا ِج َى َِ ٔ ٞ
يت ُّ
ک
آِخ َِ َٕا ََٜ ٟطُ ِٔ ٠ث َ ٞذََ ٔ ٜ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََََّ ِ ٢َ ٝل أَ ِزرٔی ص َُو َذَ ٔ ٜ
ک اٜزَّ ُج ُ
 ٞأَ ِو َر ُج ُْ َ ٞ
اوبرعیبزرہاین،امحد،اویب،دبلی،دبعاہللنبقیقش،انبرمعےسرفاتیےہہکا کلدیمےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسوپاھچ
افرںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسافروساؽرکےنفاےلےکدرایمؿںیماھت اسےنرعضایک،اےاہللےکروسؽ!راتیکامنز
سکرطحےسےہ؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای=راتیکامنزدفدفرںیتعکںیوتبجےھجتحبصوہےناکڈروہوتا کرتعک
افر ڑپھ ےل افر اینپ لرخی امنزفرت وک رک ،رھپ ا ک لدیم ےن ا ک اسؽ ےک دعب وپاھچ افر ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےک
اسھتایسہگجاھتںیمںیہناجاتنہک ہفیہلدیماھتایوکیئافرلدیمرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسلدیمےسایسرطحرفامای۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،امحد،اویب،دبلی،دبعاہللنبقیقش،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1746

راوی  :ابوکا ،ٞ٠ح١از ،ایوب ،بسی ،ٞو١زا ٧ب ٦حسیز ،وبساهَّلل ب ٦شٕيٖ ،اب ٦و١ز۔ ٠ح١س ب ٦وبيس ٌببْی ح١از ،ایوب،
زبيْ بِ ٦خیت ،وبساهَّلل ب ٦شٕيٖ ،حَّضت اب ٦و١ز

يٖ َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز ح و َح َّسثَ َ٥ا
وب َوب ُ َسیِ َْ ٞوو َِٔ ١زا ُ ٧بِ ُُ ٦ح َسیِز ٕ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ
َح َّسثَىٔي أَبُو کَا َٔ ٕٞ ٠ح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َح َّسثَ َ٥ا أَ ُّی ُ
وب َواٜزُّبَيُِْ بِ ُ ٦ا ِِّ ٔ ٜ
يٖ َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا َََ ٟأ َ َٟ
ْخیتٔ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ
َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦وُب َ ِي ٕس ا ٍُِ ٜبَْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َح َّسث َ َ٥ا أَ ُّی ُ
َّ
َّ
س ا َِ ٜح ِو َٔ ٟو َ٠ا َب ِى َس ُظ
َکا بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ َوَِ ٜي َس فٔی َحسٔیثٔض ٔ َ١ا ث ُ َََّ ٢أ َ َُ ٜط َر ُج َْ ٞول َی َرأ ِ ٔ
َر ُج ْ ٞأ ٥َّ ٜي َّي َظلی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
اوباکلم،امحد،اویب،دبلی،رمعاؿنبدحری،دبعاہللنبقیقش،انبرمع۔دمحمنبدیبععبیبیردیامحد،اویب،زریبنبرختی،دبعاہللنب

قیقش ،رضحت انب رمع رفامےت ںی ہک ا ک لدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ رھپ ایس رطح دحثی ذرک رفامیئ افر اس
دحثیںیم ہںیہنےہہکرھپایسلدیمےناسؽےکدعبوپاھچ۔
رافی  :اوباکلم ،امحد ،اویب ،دبلی ،رمعاؿ نب دحری ،دبعاہلل نب قیقش ،انبرمع۔ دمحم نب دیبع عبیب یردی امحد ،اویب ،زریب نبرختی،
دبعاہللنبقیقش،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1747

راوی  :ہارو ٧ب٠ ٦ىزوَٓ ،سیخ ب ٦یو٤س ،ابوَکیِ ،اب ٦ابی زائسہ ،ہارو ٧اب ٦ابی زائسہ ،واظ ،٢حَّضت اب ٦و١ز رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ارو ُ ٧بِ ُِ ٠َ ٦ىزُ ٕ
ارو َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة
َکیِِٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ٔ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة َٔا ََ ٟص ُ
َح َّسثَ َ٥ا صَ ُ
َسیِخُ بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َوأَب ُو ُ َ
وٓ َو ُ َ
أَ ِخب َ َْنٔی َو ٔ
اظ ْ ٢الِ َ ِح َو َُ ٟو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦شٕ ٔ ٕ
اٜع ِبحَ بٔا ِٜو ٔ ِتز ٔ
يٖ َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟبَاز ٔ ُروا ُّ

اہرفؿ نب رعمفػ ،رسجی نب ویسن ،اوبرکبی ،انب ایب زادئہ ،اہرفؿ انب ایب زادئہ ،اعمص ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشرفامایفرتیکامنزحبصوہےنےکرقبیڑپھایلرکف۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،رسجینب ویسن،اوبرکبی ،انبایبزادئہ،اہرفؿانبایبزادئہ،اعمص،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1748

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،اب ٦ر٠ح٤ ،اِي َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي أَ َّ ٧ابِ َ ٦وُ ََ ١ز َٔا ََ ٦ِ ٠َ ٟظلَّی ٔ٦ِ ٠
َّ
ک
ا ٧یَأ ِ ُ٠زُ ب ٔ َذَ ٔ ٜ
آِخ َظ ََلتٔطٔ و ٔ ِت ّزا َِإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اِ ٜٝي َِٔ َِٝ ٞي ِح َى َِ ٔ ٞ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبرحم ،انعف ےسرفاتی ےہہک رضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیل ہنع ےنرفامایہک وجلدیمرات وک امنزڑپےھوت
اےساچےیہہکاینپامنزےکلرخںیمفرتوکڑپےھویکہکنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسایسرطحمکحرفامےتےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبرحم،انعفےسرفاتیےہہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1749

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ، ،ابواَا٠ہ ،اب١٤ ٦يْ ،زہيْ بِ ٦حب ،اب٠ ٦ثىي ،یحٌي ،وبيساهَّلل٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

ِح ٕب َوابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی ح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

آِخ َظ ََلتٔ٢ِ ُٙ
َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ُِ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟا ِج َىُٝوا ٔ َ
ب ٔ َّ
اِ ٜٝي ٔ ٞو ٔ ِت ّزا
اوبرکبنبایبہبیش،،اوبااسہم،انبریمن،زریہنبرحب،انبینثم،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہ

فملسےناراشدرفامایمتاینپراتیکلرخیامنزفرتوکانبؤ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،،اوبااسہم،انبریمن،زریہنبرحب،انبینثم،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1750

راوی  :ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،ححاد ب٠ ٦ح١س ،اب ٦جزیخ٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

اَ ٧ي ُٕو َُ ٦ِ ٠َ ٟظلَّی
َح َّسثَىٔي َص ُ
ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َح َّسثَ َ٥ا َححَّا ُد بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َٔا ََٔ ٟا َ ٟابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی َ٤اِ ٔ ْي أَ َّ ٧ابِ َ ٦وُ ََ ١ز ک َ َ
َّٔ ٦ِ ٠
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝیأ ِ ُ٠زُص ُِ٢
اٜع ِبحٔ َ٘ َذَ ٔ ٜ
کک َ َ
آِخ َظ ََلتٔطٔ و ٔ ِت ّزا َٔ ِب َُّ ٞ
اِ ٜٝي َِٔ َِٝ ٞي ِح َى َِ ٔ ٞ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،اجحج نب دمحم ،انب رججی ،انعف ،انب رمع رفامےت ںی ہک وج لدیم رات وک امنز ڑپےھ وت اےس اچےیہ ہک اینپ امنز ےک
لرخںیمحبصوہےنےسےلہپفرتڑپھےلروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساںیہنایسرطحمکحرفامایرکےتےھت۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،انبرججی،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1751

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،وبساٜوارث ،اب ٦تياح ،ابو٠حٝز ،اب ٦و١ز

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوارٔ ٔ
ث َو ِ ٦أَبٔی اٜتَّيَّا ٔح َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبُو ِٔ ٠حَٝز ٕ َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦

ِخ َّ
اِ ٜٝي ٔٞ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ِٜو ٔ ِتزُ َر ِ٘ َى ْة ٔ ٦ِ ٠آ ٔ ٔ

م
ابیشؿ نب رففخ ،دبعاولارث ،انب ایتح ،اوب جلیرد ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رات ےک
لرخںیما کرتعکفرتیکامنزےہ۔
م
رافی  :ابیشؿنبرففخ،دبعاولارث،انبایتح،اوب جلیرد،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1752

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،تازہ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦أَبٔی ِٔ ٠حَٝز ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
آِخ َّ
اِ ٜٝي ٔٞ
َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ابِ َ ٦وُ ََ ١ز یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟا ِٜو ٔ ِتزُ َر ِ٘ َى ْة ٔٔ ٔ ٦ِ ٠
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسلقنرکےتوہےئایبؿرکےتںیہکلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسےناراشدرفامایفرتراتےکلرخںیما کرتعکیکفہجےسےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1753

راوی  :ہيْ بِ ٦حب ،وبساٜع١س ،ہ١أ ،٣تازہ ،ابی ٠حٝز

س َو ِ ٦ا ِٜو ٔ ِتز ٔ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜعَّ َٔ ١س َح َّسث َ َ٥ا َص َّْ ١اَ ٣ح َّسثَ َ٥ا َٔ َتا َزةُ َو ِ ٦أَبٔی ِٔ ٠حَٝز ٕ َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
آِخ َّ
اِ ٜٝي َٔ ٞو ََأ َ ُِ ٜت ابِ َ ٦وُ ََ ١ز َِ َٕا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ
َِ َٕا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٟر ِ٘ َى ْة ٔٔ ٔ ٦ِ ٠
آِخ َّ
اِ ٜٝي ٔٞ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٟر ِ٘ َى ْة ٔٔ ٔ ٦ِ ٠

م
زریہ نب رحب ،دبعادمصل ،امہؾ ،اتقدہ ،ایب جلیرد رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس فرت یک امنز ےک
ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفامایہک ںیم ےن روسؽ اہللیلص اہللہیلعفل ہ فملس وک رفامےت وہےئ انسہک فرت رات ےک لرخ ںیم ا ک
رتعکیکفہجےسےہافرںیمےنرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچوتاوہنںےنرفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسوکرفامےتوہےئانسہکفرتراتےکلرخںیما کرتعکےکالمےنیکفہجےسےہ۔
م
رافی  :ریہنبرحب،دبعادمصل،امہؾ،اتقدہ،ایب جلی در
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1754

راوی  :ابوَکیِ ،ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،ابواَا٠ہ ،وٜيس ب٘ ٦ثيْ

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦ا َِ ٜؤٜيسٔ بِ َٔ٘ ٦ثٔيْ ٕ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ
َکیِِٕ َو َص ُ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ

ْ
بِ ُٔ ٦و ََ ١ز أَ َّ ٧ابِ َُ ٦و ََ ١ز َح َّسثَ ُض ِ ٢أَ ََّ ٧ر ُج َّل َ٤ا َزی َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوص َُو فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔسٔ َِ َٕا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٘ ِي َ
أُوتٔزُ َظ ََل َة َّ
اِ ٜٝي َٕٔ َِ ٞا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝظلَّی َِ ُِ ٝي َعِ ٠َ ِّٞثى َي َِ ٠ثى َي َِإ ٔ ِ ٧أَ َح َّس أَ ِ ٧ي ُِعبٔحَ ََ َح َس
َ
َّ
َکیِِٕ وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َوَ ٢َِ ٜي ُٕ ِ ٞابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز
ََ ِح َس ّة َِأ ِو َت َز ِت َُ ٜط َ٠ا َظلی َٔا َ ٟأَبُو ُ َ
اوبرکبی ،اہرفؿ نب دبع اہلل ،اوبااسہم ،فدیل نب ریثک رفامےت ںی ہک ےھجم دیبع اہلل نب انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ رفامای ہک
رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےناؿوکایبؿرفامایہکروسؽاہللدجسمںیمےھتہکا کلدیمےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوک
لفاز دی افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم راتیک امنز وکفرت ےسیک رکفں؟ وت روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہفملس ےن رفامایہک وج
لدیمامنزڑپےھوتاےساچےیہہکدفدفرںیتعکڑپےھافرارگاےسااسحسوہہکحبصہنوہاجےئوتفہلرخیدفروتعکںےکاسھتا ک
رتعکڑپھےلوت ہاسےک ےئفرتیکامنزوہاجےئیگ۔
رافی  :اوبرکبی،اہرفؿنبدبعاہلل،اوبااسہم،فدیلنبریثک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1755

راوی  :خ ْٝب ٦ہصا ،٣ابوکا ،ٞ٠ح١از ب ٦زیس ،ا٤س بَ ٦يْی٦

یَٔ ٦ا َََ ٟأ َ ُِ ٜت ابِ َ ٦وُ ََ ١ز ُُِٔ ٝت أَ َرأَیِ َت
َْ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣وأَبُو کَا َٔٔ ٕٞ ٠اِلَ َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ َٔٔ ٦يْ ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا َخُ ٝ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َّٔ ٦ِ ٠
اِ ٜٝي ِٔ ٠َ ٞثى َي
اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن َٔ ِب ََ ٞظ ََلة ٔا َِ ٍَ ٜساة ٔأَ ُُـٔي ُ
ُقائ َ َة َٔا َ ٟک َ َ
ٔ ِ ٞيض ٔ َ١ا ا َِ ٔ ٜ

َک ا َِ ٜحس َ
اَ ٧ر َُو ُٟ
ک ََ ٜؽ ِد ْ ٢أَ َِل َت َسوُىٔي أَ َِ َت ِ ٔ
ُق ُِ َ ٜ
ک َٔا َ ٟإَٔ َّ ٤
َِ ٠ثى َي َویُوتٔزُ ب ٔ َز ِ٘ َى ٕة َٔا َُِ ُٝٔ ٟت إنِّٔی َِ ٜس ُت َو َِ ٦ص َذا أَ َِأََ ُٜ
ٔیث ک َ َ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َّٔ ٦ِ ٠
َا٧
اِ ٜٝي ِٔ ٠َ ٞثى َي َِ ٠ثى َي َویُوتٔزُ ب ٔ َز ِ٘ َى ٕة َوي َُعل ِّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َٔ ِب َ ٞا َِ ٍَ ٜساة ٔ َ٘أ َ َّ ٧الِ َذ َ
ُ
َْ أَ َرأَیِ َت اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن َٔ ِب َ ٞا َِ ٍَ ٜساة ٔ َو ٢َِ ٜیَ ِذ ُِ
َک َظ ََلة ٔ
بٔأذُِ َ ٤يطٔ َٔا ََ ٟخْ ٝ

فلخنباشہؾ،اوباکلم،امحدنبزدی،اسننبریسنیرفامےتںیہکںیمےنرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچ،ںیم ےن
اہکہک حبص یکامنزےسےلہپیکدفروتعکں ےکابرےںیملپ اکایکایخؽےہ؟ ایک ںیماؿ ںیمیبملرقاترکفں؟اوہنںےنرفامای ہک
روسؽاہللراتوکدفدفراعکتامنزڑپےتھےھتافرا کرتعکاسھتالمرکفرتڑپھےتیلےھت،انبریسنیےتہکںیہکںیمےناہکہک
ںیملپ ےس ہںیہنوپھچراہ،رضحتانبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعےنرفامایہکوتومیٹلقعفاالےہےھجموتےناانت فتقیھبہندای ہک
ںیمھجتےسوپریدحثیڑپھرکانسات،روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسراتیکامنزدفدفرتعکرکےکڑپےتھےھتافرا کرتعک
اسھت الم رکفرت ڑپھ ےتیل افر دف راعکت حبص یکامنز ےس ےلہپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےسی فتق ںیم ڑپےتھ وگای ہک اذاؿ یکلفاز
ْکع
ئارلَّ َ َب ْن ِناہکافراسںیمہولۃاکذرکںیہن۔
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاکونںںیمیہوہیت،فلخےن َأ َر َأ ْ َ
رافی  :فلخنباشہؾ،اوباکلم،امحدنبزدی،اسننبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1756

راوی  :اب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ا٤س بَ ٦يْی٦

یَٔ ٦ا َََ ٟأ َ ُِ ٜت ابِ َ ٦وُ ََ ١ز
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ َٔٔ ٦يْ ٔ َ
آِخ َّ
ک ََ ٜؽ ِد ْ٢
اِ ٜٝي َٔ ٞوِ ٔيطٔ َِ َٕا َ ٟبَ ِط بَ ِط إَٔ َّ ٤
بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ َو َزا َز َویُوتٔزُ ب ٔ َز ِ٘ َى ٕة ٔٔ ٔ ٦ِ ٠
انبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اسننبریسنیرفامےتںیہکںیمےنرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچرھپلےگ
ایسرطحدحثیلقنیکافراسںیم ہااضہفےہہکاوہنںےنرفامایرہھٹرہھٹویکہکنوتوماٹلدیمےہ۔
رافی  :انبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اسننبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1757

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،وٕبہ بِ ٦حیث

ِحیِ ٕث َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ابِ َُ ٦و ََ ١ز
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت وُ ِٕ َب َة بِ ََ ُ ٦
اٜٝي ِٔ ٠َ ٞثى َي َِ ٠ثى َي َِإٔذَا َرأَیِ َت أَ َّ ٧اٜعبحَ یُ ِسرٔ ُ٘ َ َ
ک َِأ ِوتٔزِ
ُّ ِ
یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟظ ََلةُ َّ ِ

ب ٔ َواح َٔسة ٕ َِٕٔي َِٔ ٞلبِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َ٠ا َِ ٠ثى َي َِ ٠ثى َي َٔا َ ٟأَ ُِ ٧ت َس ِّ ٢َ ٝفٔی کَُ ِّٞر ِ٘ َى َتي ِ ٔن

دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،ہبقعنبرحثیرفامےتںیہکںیمےنرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعوکایبؿرکےتوہےئانسہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکراتیکامنزدفدفرںیتعک ںیوتبجحبصوہےنےکرقبیدےھکیوتا کرتعکاسھت
الم رک فرت ڑپھ ےل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ایگ ےہ دف دف روتعکں اک ایک بلطم ےہ اوہنں ےن رفامای ہک رہ دف
روتعکںےکدعبالسؾریھپدے۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،ہبقعنبرحثی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1758

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساِلولی٠ ،ى١ز ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابی نَّضہ ،حَّضت ابوَىيس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّض َة َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس الِ َ ِول َی بِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َو ِِ ٠َ ٦ى َ١ز ٕ َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو ِ ٦أَبٔی َن ِ َ
ََىٔي ٕس أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأَ ِوتٔزُوا َٔ ِب َ ٞأَ ُِ ٧ت ِعب ٔ ُحوا
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،رمعم،ییحینبایبریثک،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرفامایہکحبصوہےنےسےلہپفرتڑپھول۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،رمعم،ییحینبایبریثک،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزدفدفرتعکےہافرفرتا کرتعکراتےکلرخیہصحںیمےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1759

راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،وبساهَّلل ،شيبا ،٧یحٌي ،ابونَّضہ ووقی ،ابوَىيس

َّض َة ا َِ ٜى َوق ٔ ُّی أَ َّ ٧أَبَا ََىٔي ٕس أَ ِخب َ َْص ُِ٢
َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر أَ ِخب َ َْنٔی وُب َ ِي ُس اهَّللٔ َو َِ ٦ش ِي َب َ
اَ ٧و َِ ٦ی ِحٌَي َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َن ِ َ
َ
اٜع ِبحٔ
أَُ َّ ٤ض ََِ ٢أُٜوا أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ِ ٦ا ِٜو ٔ ِتز ٔ َِ َٕا َ ٟأَ ِوت ٔزُوا َٔ ِب َُّ ٞ
ااحسؼ نب وصنمر ،دبع اہلل ،ابیشؿ ،ییحی ،اوبرضنہ وعیق ،اوبدیعس رفامےت ںی ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس فرت ےک
ابرےںیموپاھچوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایمتحبصوہےنےسےلہپفرتڑپھایلرکف۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعاہلل،ابیشؿ،ییحی،اوبرضنہوعیق،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشڈرےاسابتےسہکفرتراتےکلرخیہصحںیمہنڑپھےکساگفہراتےکےلہپہصح...

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
وجصخشڈرےاسابتےسہکفرتراتےکلرخیہصحںیمہنڑپھےکساگفہراتےکےلہپہصحںیمڑپھےل۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1760

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حّغ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابوَّيا ،٧جابز ب ٦وبساهَّلل

اَ ٧و َِ ٦جابٔز ٕ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َحّ ِْغ َوأَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َُّ َِي َ

آِخ َّ
آِخ َّ
اِ ٜٝي ٔٞ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝخ َ
آ أَ ِِ ٧لَ َي ُٕ َؤ ٔ ٦ِ ٠ٔ ٣
آِخ ُظ َِ ُِ ٝيوت ٔ ِز ٔ َ
اِ ٜٝي ُٔ ِٝ َِ ٞيوت ٔ ِز أَ َّو َٜطُ َو َ ٦ِ ٠ـََ ٔ١ي أَ َِ ٧ي ُٕ َوَ ٔ ٣
آِخ َّ
 ٞو َٔا َ ٟأَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َِ ٠ح ُؽ َور ْة
اِ ٜٝي ِٔ ٠َ ٞص ُضو َز ْة َوذََ ٔ ٜ
َِإ ٔ ََّ ٧ظ ََل َة ٔ ٔ
ک أَِ َِؽ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،صفح،اوباعمف ہ،اشمع،اوبایفسؿ،اجربنبدبعاہللرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہک
سج لدیم وک  ہ ڈر وہ ہک فہ رات ےک لرخی ہصح ںیم ںیہن اھٹ ےکس اگ وت اےس اچےئہ ہک فہ یرفع رات یہ ںیم فرت ڑپھ ےل افر سج
لدیم وک اس ابتیک انمت وہ ہک رات ےکلرخی ہصح ںیم ایقؾرکے وت اےس اچےئہ ہک فہ رات ےکلرخی ہصح ںیمفرت ڑپےھ ویکہکن
راتےکلرخیہصحیکامنزںیمرفےتشاحرضوہےتںیافر ہاسےک ےئالضفےہافراوباعمف ہےنوہشمدةیکہگجوضحمرہاکظفل
اہکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفح،اوباعمف ہ،اشمع،اوبایفسؿ،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
وجصخشڈرےاسابتےسہکفرتراتےکلرخیہصحںیمہنڑپھےکساگفہراتےکےلہپہصحںیمڑپھےل۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1761

راوی ١َٝ :ہ ب ٦شبيِ ،حس ٦ب ٦اوين٠ ،ىٕ ٞب ٦وبيساهَّلل ،ابوزبيْ ،حَّضت جابز

َح َّسثَىٔي ََُ ١ََ ٝة بِ َُ ٦شبٔيِٕ َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ ُ ٦أَ ِوي َ َن َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ىٕ ٔ َْ ٞوص َُو ابِ ُُ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا َٟ
آِخ َّ
اِ ٜٝي ُٔ ِٝ َِ ٞيوت ٔ ِز ث ُ َّٜٔ ٢ي َ ِْ ُٔ ِس َو ََ ٦ِ ٠وث َٖٔ بٕٔ ٔ َيإ ٣
ََِ ٔ١ى ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟأَ ُّیَ ٢ِ ُٙخ َ
آ أَ َِِ ٧ل َي ُٕ َؤ ٔ ٦ِ ٠ٔ ٣

آِخ َّ
َّٔ ٦ِ ٠
ٞ
اِ ٜٝي ِٔ ٠َ ٞح ُؽ َور ْة َوذََ ٔ ٜ
ْقائ َ َة ٔ ٔ
اِ ٜٝي ُٔ ِٝ َِ ٞيوت ٔ ِز ٔٔ ٔ ٦ِ ٠
ک أَِ َِؽ ُ
آِخظ ٔ َِإ ٔ ََّ ٔ ٧

ہملسنببیبش ،نسحنبانیع،لقعمنبدیبعاہلل،اوبزریب،رضحتاجربرفامےتںیہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرفامےت
وہےئانسہکمتںیمےسسجلدیموکاسابتاکڈروہہکفہراتےکلرخیہصحںیمہناھٹےکساگوتاےساچےیہہکفرتڑپھےلرھپ
وس اجےئ افر سج لدیم وک را ت وک اےنھٹ اک نیقی وہ وت اےس اچےیہ ہک فہ فرت رات ےک لرخی ہصح ںیم ڑپےھ ویکہکن رات ےک لرخی
ہصحںیمرقاترکانااسیےہہکاسںیمرفےتشاحرضوہےتںیافر ہالضفےہ۔
رافی  :ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعمنبدیبعاہلل،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بسےسالضفامنزیبملرقاتفایلےہ۔...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
بسےسالضفامنزیبملرقاتفایلےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1762

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،ابوواظ ،٢اب ٦جزیخ ،ابوزبيْ ،حَّضت جابز

اظ ٕ ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جاب ٔز ٕ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َو ٔ

 ٞاٜعَّ ََلة ٔـُو ُ ٟا ُِ٥ُٕ ٜو ٔ
ت
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَِ َِؽ ُ

دبع نب دیمح ،اوباعمص ،انب رججی ،اوبزریب ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بس ےس
الضفامنزیبملرقاتفایلامنزےہ۔

رافی  :دبعنبدیمح،اوباعمص،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
بسےسالضفامنزیبملرقاتفایلےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1763

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شبيہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابوَّيا ،٧جابز

اَ ٧و َِ ٦جابٔز ٕ َٔا ََُ ٟئ ٔ َٞ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َُّ َِي َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َٔ ٞا َ ٟـُو ُ ٟا ُِ٥ُٕ ٜو ٔ
ت َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ُّی اٜعَّ ََلة ٔأَِ َِؽ ُ
اوبرکبنبایبہیبش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اوبایفسؿ،اجربےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسوپاھچایگہک
وکیسن امنز بس ےس الضف ےہ؟ لپ یلص اہللہیلع فل ہفملس ےن رفامایہک بس ےس یبمل رقاتفایل امنز ،اوبرکب ےن ان االشمعیک ہگج
نعاالشمعاکظفلاہکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اوبایفسؿ،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتیکاسڑھگیےکایبںیمسجںیمداعرضفروبقؽیکاجیتےہ۔...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکاسڑھگیےکایبںیمسجںیمداعرضفروبقؽیکاجیتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1764

راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،جزیز ،او١ض ،ابوَّيا ،٧جابز

اَ ٧و َِ ٦جابٔز ٕ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َُّ َِي َ
َي ُٕو ُ ٟإ ٔ َّ ٧فٔی َّ
ک ک ُ ََِّ ٜ ٞي َٕ ٝة
ِخة ٔإ ٔ َِّل أَ ِو َفا ُظ إ ٔ َّیا ُظ َوذََ ٔ ٜ
اِ ٜٝي َٔ َٜ ٞسا َو ّة ِلَ یُ َواِ ٔ ُٕ َضا َر ُج ِْ ٠ُ ٞسَ ٢ْ ٔ ٝي ِسأ َ ُ ٟاهَّللَ َخي ِ ّْا ٔ ٦ِ ٠أَ ِ٠ز ٔ ُّ
اٜسَ ِ ٤يا َو ِاْل ٔ َ
امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اوبایفسؿ،اجربےسرفاتیےہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ہرفامےتوہےئانسہکرات
ںیم ا ک ڑھگی ایسی ےہ ہک اسفتق وج ناملسؿ لدیم اہلل اعتیل ےسداین افر لرختیک الھبیئ امےگن اگ وت اہلل اعتیل اےس رضفر اطع رفام
دںیےگافر ہڑھگیرہراتںیموہیتےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اوبایفسؿ،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکاسڑھگیےکایبںیمسجںیمداعرضفروبقؽیکاجیتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1765

راوی ١َٝ :ہ ب ٦شبيِ ،حس ٦ب ٦اوين٠ ،ىٕ ،ٞابی زبيْ ،جابز

َح َّسثَىٔي ََُ ١ََ ٝة بِ َُ ٦شبٔيِٕ َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ ُ ٦أَ ِوي َ َن َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ىٕ ٔ َْ ٞو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕأَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ ََّّ ٦ِ ٠ٔ ٧
اِ ٜٝي ََٔ ٞا َو ّة َِل یُ َواِ ٔ ُٕ َضا َو ِب ْس ُِ ٠سَ ٢ْ ٔ ٝي ِسأ َ ُ ٟاهَّللَ َخي ِ ّْا إ ٔ َِّل أَ ِو َفا ُظ إٔیَّا ُظ
ہملس نب بیبش ،نسح نب انیع ،لقعم ،ایب زریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رات ںیم
ا کڑھگیایسیوہیتےہہکاسفتقوجناملسؿدنبہیھباہللاعتیلےسوجیھبالھبیئامےگناگاہللاعتیلاےسرضفراطعرفامںیئےگ۔
رافی  :ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،ایبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتےکلرخیہصحںیمداعافرذرکیکرتبیغےکایبؿںیم...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتےکلرخیہصحںیمداعافرذرکیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1766

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہاب ،ابی وبساهَّلل اَغ ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہزیزہ

َ
اب َو ِ ٦أَبٔی َو ِبسٔ اهَّللٔ الِ َ َ ِّ
َغ َو َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ٦ٔ ١
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟیَ ِ٥ز ٔ َُ ٟربُّ َ٥ا َت َب َار َک َو َت َىال َی ک ُ ََِّ ٜ ٞي َٕ ٝة إلٔ َی َّ
اٜسَ ِ ٤يا ح ٔي َن َی ِب َقی
اٜس َ١ا ٔ
ِ ُّ
اٜٝي ِٔ ٞاْل ِٔخ َِي ُٕو ُ ٦٠َ ٟیَ ِسوُونٔی َِأََ َتحٔيِ َُ ٜط و ََ ٦٠ي ِسأَُٜىٔي َِأ ُ ِو ٔفيطُ و ََ ٦٠ي ِس َت ٍِ ٔ َ
َِف َٜطُ
َ َ ِ
َ َ ِ
ِ
ِ
ثُُ ُٝث َّ ِ
ُ َ
ُ
َفنٔی َِأٌ ٔ َ
ییحینبییحی،امکل،انباہشب،ایبدبعاہللارغ،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےن رفامای ہک امہرا رب ابترک فاعتیل رہ رات لامسؿ داین یک رطػ زنفؽ رفامات ےہ ،سج فتق رات ےک لرخ اک اہتیئ ہصح ابیق رہ اجات
ےہوترفاماتےہوکؿےہ وجھجمےسداعرکےافرںیماسیکداعوکوبقؽرکفںافروکؿےہوجھجمےسوساؽرکےافرںیماےساطع
رکفںافروکؿےہوجھجمےسرفغمتامےگنافرںیماےسشخبدفں۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،ایبدبعاہللارغ،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتےکلرخیہصحںیمداعافرذرکیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1767

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،يىٕوب ب ٦وبساٜزحَ ،٦١ہي ،ٞابوہزیزہ

وب َوص َُو ابِ َُ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ا َِٕ ٜار ُّٔی َو َِ َُ ٦ض ِي ٔ ٞبِ ٔ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ

اٜسَ ِ ٤يا ک ُ ََِّ ٜ ٞي َٕ ٝة ح ٔي َن یَ ِٔ ١ضي ثُُ ُٝث َّ
َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟیَ ِ٥ز ٔ ُ ٟاهَّللُ إلٔ َی َّ
اِ ٜٝي ٔ ٞالِ َ َّو ََُ ِ ٟي ُٕو ُٟ
اٜس َ١ا ٔ
ِ ُّ
ک َ ٦٠ذَا َّأ ٜذی َی ِسوُونٔی َِأََ َتحٔيِ َُ ٜط َ ٦٠ذَا َّأ ٜذی َي ِسأَُٜىٔي َِأ ُ ِو ٔفي ُط َ ٦٠ذَا ا َّٔ ٜذی َي ِس َت ٍِ ٔ َ
َِف
أََ٤ا ا ُِ ٔ ٝ١َ ٜ
َ
َ ِ
ِ
ِ
ک أََ٤ا ا ِِ ُ ٔ ٝ١َ ٜ
ُ
َفنٔی َِأٌ ٔ َ
َُ ٜط ِ َََل یَزَا َُ َ٘ ٟذَ ٔ ٜ
ک َحًَّي ُيؽٔي َئ ا ِِ َّ ٜحزُ

ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمح،لیہس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاہللابترک
فاعتیلرہراتلامسؿداینیکرطػزنفؽرفاماتےہ سجفتقراتاکادتبایئہصحسگراجاتےہوتاہللرفاماتےہںیمابداشہوہںوکؿ
ےہوجھجمےسداعرکےافرںیمایکسداعوبقؽرکفں،وکؿےہوجھجمےسوساؽرکےافرںیماےساطعرکفں،وکؿےہوجھجمےس
رفغمتامےگنافرںیماےساعمػرکدفں،اہللاعتیلایسرطحرفاماتراتہےہاہیںکتہکحبصرفنشوہاجیتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمح،لیہس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتےکلرخیہصحںیمداعافرذرکیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1768

راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،ابوٍ٠يْہ ،اوزاعی ،یحٌي ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َح َّسث َ َ٥ا الِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔی
ْط َّ
اِ ٜٝي ٔ ٞأَ ِو ث ُ َُ ٝثا ُظ یَ ِ٥ز ٔ ُ ٟاهَّللُ َت َب َار َک َو َت َىال َی إلٔ َی َّ
ِ
اٜس َ١ا ٔ
ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ََ ٠ضي َش ِ ُ
َّ
اٜع ِب ُح
ُّ
اٜسَ ِ ٤يا ِ ََي ُٕو َُ ٟص ََِ ٦ِ ٠ٔ ٞائ ٕٔ ٞي ُِى َفی َص َِ ٦ِ ٠ٔ ٞزا ًٕ ي ُِس َت َح ُ
َف َُ ٜط َحًي یَ َِّ ٥حٔ َز ُّ
اب َُ ٜط َص ِِ ٠ُ ٦ِ ٠ٔ ٞس َت ٍِ َٔفٕ ُي ٍِ َ ُ

ااحسؼنب وصنمر،اوبریغمہ ،افزایع،ییحی،اوبہملس نبدبعارلنمح،اوبرہریہےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فل ہفملسےن
رفامایہکبجلد یراتایراتاکدفاہتیئہصحسگراجاتےہوتاہللاعتیللامسؿداینیکرطػزنفؽرفاماتےہافررفاماتےہہکایکےہ
وکیئ وساؽ رکےنفاال ہک اےس اطع ایک اجےئ ،ایک ےہ وکیئداع رکےنفاالہک ایکس داع وبقؽ یک اجےئ ،ایک ےہ وکیئ رفغمت امےنگنفاال ہک
اےسشخبدایاجےئ،اہیںکتہکحبصوہاجیتےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،اوبریغمہ،افزایع،ییحی،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتےکلرخیہصحںیمداعافرذرکیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1769

راوی  :ححاد ب ٦شاُع٠ ،حاْض ،ابو٠ورًَ ،ىس بَ ٦ىيس ،اب٠ ٦زجا٤ہ ،ابوہزیزہ

َح َّسثَىٔي َححَّا ُد بِ َُّ ٦
اْض أَبُو ا َِ ١ُ ٜو ِّر ًٔ َح َّسثَ َ٥ا ََ ِى ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ابِ ُِ ٠َ ٦ز َجاَ َ ٤ة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا
اٜص ٔ ٔ
اُع َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح ٔ ْ
اِ ٜٝي ٔ ٞأَ ِو ُ ٔ ٜثُٝثٔ َّ
ْط َّ
ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِ٥ز ٔ ُ ٟاهَّللُ فٔی َّ
ِخ
اٜس َ١ا ٔ
اِ ٜٝي ِٔ ٞاْل ٔ ٔ
اٜسَ ِ ٤يا ٔ ٜصَ ِ ٔ
ِ ُّ
َ
ُُق ُؿ ٌَي ِ َْ َوس ٕٔیَ ٢و َِل لَ ُٝؤَ ٕ ٣ا َِ ٠ُ ٟس ٢ٔٝابِ ُ٦
يِ َُ ٜط أَ ِو َي ِسأَُٜىٔي َِأ ُ ِو ٔف َي ُط ث ُ ََّ ٢ي ُٕو ُ ٦ِ ٠َ ٟي ِ ٔ
ِ ََي ُٕو ُ ٦ِ ٠َ ٟیَ ِسوُونٔی َِأ َِ َتحٔ َ
َِ ٠ز َجاَ َ ٤ة ص َُو ََىٔي ُس بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو َِ ٠ز َجاُ َ ٤ة أ ُ ُُّ ٠ط
اجحج نباشرع،احمرض،اوبومرع،دعسنبدیعس،انبرماجہن،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
ہکاہللاعتیللد یراتایراتےکلرخیاہتیئہصحںیملامسؿداینںیمزنفؽرفاماتےہافررفاماتےہ=وکؿےہوجھجمےسداعرکے
افرںیماسیکداع وبقؽرکفںایفہھجمےسوساؽرکےوتںیماےساطعرکفں،رھپرفاماتےہہکوکؿاےس(اہللوک)رقضدےاگوج
یھبک سلفم ہن وہاگ افر ہن یہ یسک رپ ملظ رکے اگ ،اامؾ ملسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک انب رم اجہن فہ دیعس نب دبعاہلل ےہ افر
رماجہناؿیکامںےہ۔

رافی  :اجحجنباشرع،احمرض،اوبومرع،دعسنبدیعس،انبرماجہن،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتےکلرخیہصحںیمداعافرذرکیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1770

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہََِٝ ،مي ٧ب ٦بَلَ ،ٟىس بَ ٦ىيس

ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟو ِِ ََ ٦ىسٔ بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َص ُ

ُُق ُؿ ٌَي ِ َْ َو ُسوَ ٕ ٣و َِل لَ ُٝوٕ ٣
َو َزا َز ث ُ ََّ ٢ی ِب ُس ُق َی َسیِطٔ َت َب َار َک َو َت َىال َی َي ُٕو ُ ٦ِ ٠َ ٟي ِ ٔ

اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،امیلسؿنبالبؽ،دعسنبدیعساسدنسےکاسھترضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعنبدیعسریضاہلل
اعتٰیلہنعےسایسرطح ہ دحثیلقنیکیئگےہافر ہزادئ ےہہکرھپاہللابترکفاعتیل اےنپاہوھتںوکالیھپاتےہ افررفاماتےہہک
وکؿےہوجاےسرقضداتیےہوجیھبکسلفمہنوہاگافرہنیہیسکرپملظرکےاگ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،امیلسؿنبالبؽ،دعسنبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتےکلرخیہصحںیمداعافرذرکیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1771

راوی  :وث١ا ،٧ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ٢ح٥ملی ،جزیز٥٠ ،عور ،ابی اَحٖ ،حَّضت ابوَىيس ،حَّضت

ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک ابِ َ٥ا أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ا َِ ٜح ِ٥مَ لٔی َو َّ
اُِ ّٜٝن ِٔلبِى َِي أَبٔی َش ِي َب َة َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا َُ ٧وأَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
ِخا َٔ ٧ح َّسث َ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو ِ ٦الِ َ َ ِّ
َغ أَبٔی ُِ ٠سَ ٢ٕ ٔ ٝی ِزؤیطٔ َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔ َاِل َٔا ََ ٟر َُو ُٟ
ِاْل َ َ

َ ٞحًَّي إٔذَا ذَصَ َِ ثُُ ُٝث َّ
اِ ٜٝي ٔ ٞالِ َ َّو َُ٤ ٟزَ َ ٟإلٔ َی َّ
اٜسَ ِ ٤يا ِ ََي ُٕو َُ ٟص ِ٦ِ ٠ٔ ٞ
اٜس َ١ا ٔ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧اهَّللَ یُ ِ١ض ٔ ُ
ِ ُّ
ُِ ٠س َت ٍِ ٔ ٕ
َف َص َِ ٦ِ ٠ٔ ٞتائ ِٕٔ صَ ََِ ٦ِ ٠ٔ ٞائ َٕٔ ٞص َِ ٦ِ ٠ٔ ٞزا ًٕ َحًَّي یَ َِّ ٥حٔ َز ا ِِ َّ ٜحزُ
امثعؿ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،رجری ،وصنمر ،ایب ااحسؼ  ،رضحت اوبدیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایہکاہللاعتیلتلہم اطعرفامات ےہاہیںکتہکراتاکاہتیئ ہصحسگراجات
ےہوتلامسؿداینیکرطػزنفؽرفاماتےہافررفاماتےہہکایکوکیئرفغمتامےنگنفاالےہ؟ایکوکیئوتہبرکےنفاالےہ؟ایکوکیئوساؽ
رکےنفاالےہ؟ایکوکیئداعرکےنفاالےہ؟اہیںکتہکرجفوہاجیتےہ۔
رافی  :امثعؿ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،رجری ،وصنمر ،ایب اقحس ،رضحت اوبدیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتےکلرخیہصحںیمداعافرذرکیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1772

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ابواَحٖ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ٌَي ِ َْ أَ َّ٧
َح َّسثَ َ٥اظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ

َحس َ
ٔیث َُ ٥ِ ٠عورٕ أَ َت َُّ ٢وأَ ِ٘ثَُْ

دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوب ااحسؼ ےس اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی ایس رطح لقن یک یئگ ےہ وساےئ اس ےک ہک

وصنمریکدحثیوپریافرزادئےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوباقحس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضمؿاابملرکںیمایقؾینعیرتافحییکرتبیغافراسیکتلیضفےکایبؿںیم۔...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راضمؿاابملرکںیمایقؾینعیرتافحییکرتبیغافراسیکتلیضفےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1773

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ٠اٜک اب ٦شہاب ،ح١يس ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہزیزہ

َ
اب َو ِ ٦حُ َِ ١ي ٔس بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َُف َُ ٜط َ٠ا َت َٕ َّس ََ ٦ِ ٠ٔ ٣ذِ٤بٔطٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ َٔ ٦ِ ٠َ ٟاَ ٣ر ََ ٠ؽ َ
ا ٧إ ٔ َی١اّ٤ا َوا ِحت َٔسا ّبا ٌ ٔ َ

ییحی نب ییحی امکل انب اہشب ،دیمح نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج
لدیمےناامیؿافروثابھجمسرکراضمؿیکراتوکایقؾایکوتاسےکاسرےےلھچپانگہاعمػرکدےیئاجںیئےگ۔
رافی  :ییحینبییحیامکلانباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راضمؿاابملرکںیمایقؾینعیرتافحییکرتبیغافراسیکتلیضفےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1774

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی ،ابوَ١ٝہ ،ابوہزیزہ

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َ ٟک َ َ
َُف
اٌَ ٦ِ ٠ٔ ٧ي ِْ ٔأَ ِ ٧یَأ ِ َُ ٠زص ُِٔ ِ ٢يطٔ بٔ َىز ٔ َیٕ ١ة ِ ََي ُٕو َُ َٔ ٦ِ ٠َ ٟاَ ٣ر ََ ٠ؽ َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیُ َزٌِّ ُِ فٔی ٔ ٔ َياَ ٔ ٣ر ََ ٠ؽ َ
ا ٧إ ٔ َی١اّ٤ا َوا ِحت َٔسابّا ٌ ٔ َ
ک فٔی خ ََٔل َِ ٔة أَبٔی بَ ِْکٕ
ا ٧الِ َ ِ٠زُ َول َی ذََ ٔ ٜ
َُ ٜط َ٠ا َت َٕ َّس َ ٦ِ ٠ٔ ٣ذَِ٤بٔطٔ َِت ُُوف ِّ َی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوالِ َ ِ٠زُ َول َی ذََ ٔ ٜ
ک ث ُ َّ ٢ک َ َ

ک
َو َظ ِس ّرا ٔ ٦ِ ٠خ ََٔل َِةٔ وُ ََ ١ز َول َی ذََ ٔ ٜ

دبع نبدیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس راضمؿ ںیمایقؾ یک
رتبیغدایرکےتےھت وساےئاسےکہکاسںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملستہباتدیکیمکحرفامےتوہںافررفامےتہکوجلدیم
راضمؿںیماامیؿافروثابھجمسرکایقؾرکےوتاسےک ےلھچپاسرےانگہ اعمػرکدےیئاجںیئےگروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملس فاصؽ رفام ےئگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک  ہ مکح ایس رطح ابیق راہ رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الختف افر
رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعیکالختفےکلاغزںیمایسرطح ہمکحابیقراہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راضمؿاابملرکںیمایقؾینعیرتافحییکرتبیغافراسیکتلیضفےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1775

راوی  :زہيْ بِ ٦حب٠ ،ىاذ ب ٦ہصا ،٣یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١ابوہزیزہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

َف َُ ٜط َ٠ا
اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َح َّسثَ ُض ِ ٢أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٦ِ ٠َ ٟظ َاَ ٣ر ََ ٠ؽ َ
ا ٧إ ٔ َی١اّ٤ا َوا ِحت َٔسا ّبا ٌُ ٔ َ
َُف َٜطُ َ٠ا َت َٕ َّس َ ٦ِ ٠ٔ ٣ذَِ٤ب ٔطٔ
َت َٕ َّس َ ٦ِ ٠ٔ ٣ذَِ٤بٔطٔ َو ََ َٔ ٦ِ ٠اَِ ٜ ٣ي ََ ٝة ا ِِ َٕ ٜسرٔ إ ٔ َی١اّ٤ا َوا ِحت َٔسا ّبا ٌ ٔ َ

زریہنبرحب،اعمذنباشہؾ،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہےنایبؿرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنرفامایہکسجلدیمےناامیؿافروثابیکتینےسراضمؿےکرفزےرےھکوتاسےکاسرےےلھچپانگہاعمػرکدےیئاجںیئ
ےگافرسجےناامیؿافروثابیکتینےسبشدقرںیمایقؾایکوتاسےکاسرےےلھچپانگہاعمػرکدےیئاجںیئےگ۔
رافی  :زریہنبرحب،اعمذنباشہؾ،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راضمؿاابملرکںیمایقؾینعیرتافحییکرتبیغافراسیکتلیضفےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1776

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،شبابہ ،ورٔاء ،ابوز٤از ،اُعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َش َبابَ ُة َح َّسثَىٔي َو ِر َٔا ُِ َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ

َّ
َُف َُ ٜط
َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا ََ ٦ِ ٠َ ٟي ُٕ َِِ ٜ ٢ي ََ ٝة ا ِِ َٕ ٜسرٔ َِ ُي َواِ ٔ ُٕ َضا أ ُ َرا ُظ َٔا َ ٟإ ٔ َی١اّ٤ا َوا ِحت َٔسا ّبا ٌ ٔ َ

دمحمنبراعف،ابشہب،فراقء،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہکوجلدیمبشدقرںیمایقؾرکاتےہافر
اس یک بش دقر ےس وماتقف وہ اجےئ رافی ےن اہک ہک ریما ایخؽ ےہ لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن رفامای ہک اامیؿ افر وثاب یک
تینوہوتاےسشخبدایاجاتےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،ابشہب،فراقء،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راضمؿاابملرکںیمایقؾینعیرتافحییکرتبیغافراسیکتلیضفےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1777

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہابُ ،عوہ ،وائصہ

َ
ُع َو َة َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو ِِ ُ ٦
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

اس ث ُ َّ ٢ا ِج َت َُ ١ىوا َّٔ ٦ِ ٠
اِ ٜٝي َٝةٔ
َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔسٔ ذ َ
اس ث ُ ََّ ٢ظلَّی ٔ ٦ِ ٠ا َِٕ ٜاب ٔ َٝةٔ َِ َٙث ُ َْ اُ ٥َّ ٜ
َات َِ ٜي َٕ ٝة ِ ََعلَّی بٔ َع ََلتٔطٔ ْ َ ٤

َّ
ْخ ِد إَِٔ ٜيض ٔ َِ ٢ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ١َّ َٝ َِ ٢َ ٝا أَ ِظ َبحَ َٔا َِ َٔ ٟس َرأَیِ ُت َّأ ٜذی َظ َِ ٥ىت ُِ٢َِ َِٝ ٢
اٜثاَ ٔ ٜث ٔة أَ ِو اَّ ٜزابٔ َى ٔة َِ ٢َِ ٝیَ ِ ُ
ا٧
ْخو ٔد إَِٔ ٜي ٢ِ ُٙإ ٔ َِّل أَنِّی َخ ٔص ُ
َف َؿ َوَِ ٝئَ ٢ِ ُٙا ََ ٟوذََ ٔ ٜ
ک فٔی َر ََ ٠ؽ َ
َی ِِ ٥َ ١ىىٔي ٔ ٦ِ ٠ا ُِ ُ ٜ
يت أَ ُِ ٧ت ِ َ
ییحینبییحی،امکل،انباہشب،رعفہ،اعدص ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا کراتدجسمںیمامنزڑپ ی،
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتھچکولوگںےنیھبامنزڑپ یرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنایلگراتامنزڑپ یوتولگ
زای دہ وہ ےئگ رھپ ولگ رسیتی ای وچیھت رات یھب دجسم ںیم عمج وہ ےئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابرہ رشتفی ہن الےئ رھپ
بج حبص وہیئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم ےن ںیہمت داھکی اھت وت ےھجم اہمتری رطػ ےنلکن ےک  ےئ یسک ےن ںیہن رفاک
وساےئاےکس ہکےھجمڈروہاہکںیہک ہامنزمترپرفضہنرکدیاجےئ۔رافیےتہکںیہک ہفاہعقراضمؿاابملرکیہےکابرےںیم
اھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،رعفہ،اعدص 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راضمؿاابملرکںیمایقؾینعیرتافحییکرتبیغافراسیکتلیضفےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1778

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،یو٤س ب ٦یزیس ،اب ٦شہابُ ،عوہ ب ٦زبيْ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ
یس َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س بِ َُ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَىٔي َ ِ
اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ُ ِ

ٓ َّ
ِخ َد َٔ ٦ِ ٠ج ِو ٔ
ا ٟبٔ َع ََلتٔطٔ
اِ ٜٝي ََٔ ِ ٞعلَّی فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ِ ََعلَّی رٔ َج ْ
أَ ََّ ٧وائٔصَ َة أَ ِخب َ َْ ِت ُط أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ ٢َ ٝ
اِ ٜٝي َٔ ٝة َّ
َْخ َد َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َّ
اٜثاَ ٔ ٤ي ٔة ِ ََع َِّ ٝوا
و ٧ب ٔ َذَ ٔ ٜ
اس َی َت َح َّسث ُ َ
َِأ َ ِظ َبحَ اُ ٥َّ ٜ
ک َِا ِج َت ََ ١ي أَ ِ٘ثَُْ ُٔ ٥ِ ٠ض َِ َ ِ ٢
َّ
 ٞا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َّٔ ٦ِ ٠
َْخ َد ِ ََع َِّ ٝوا بٔ َع ََلتٔطٔ َِ َ١َّ ٝا کَاِ َ ٤ت
و ٧ذََ ٔ ٜ
ک َِ َٙث ُ َْ أَصِ ُ
َک َ
بٔ َع ََلتٔطٔ َِأ َ ِظ َبحَ اُ ٥َّ ٜ
اِ ٜٝي َٝةٔ اٜثاَ ٔ ٜث ٔة ِ َ َ
اس یَ ِذ ُ ُ
َّ
و٧
اُ ٥ِ ٠ٔ ٟض َِ ٢ي ُٕوَ ُٜ
ْخ ِد إَِٔ ٜيض ٔ َِ ٢ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝفّ َٖٔ رٔ َج ْ
اِ ٜٝي َُ ٝة اٜزَّابٔ َى ُة َو َحزَ ا ِِ ١َ ٜسحٔ ُس َو ِ ٦أَصِٔٝطٔ َِ َ ٢ِ ٝیَ ِ ُ
َّ
س ث ُ َّ٢
ِخ َد َ ٔ ٜع ََلة ٔ ا ِِ َّ ٜحز ٔ َِ َ١َّ ٝا َٔ َضي ا ِِ َّ ٜح َز أَٔ َِب ََ ٞول َی ا٥َّ ٜا ٔ
اٜعَّ ََل َة َِ ٢َِ ٝیَ ِ ُ
ْخ ِد إَِٔ ٜيض ٔ َِ ٢ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحًي َ َ
يت أَ ُِ ٧ت َِف َؿ َوَِ ٝيَ ٢ِ ُٙظ ََلةُ َّ
ْ َول َ َّی َشأَِّ ٢ِ ُُٙ٤
اِ ٜٝي َٔ َِ ٞت ِىحٔزُوا َو َِ ٥ضا
اِ ٜٝي ََ ٝة َو َل ٔٙىِّي َخ ٔص ُ
َتصَ ض ََّس َِ َٕا َ ٟأَ َّ٠ا َب ِى ُس َِإَّٔ٤طُ َ ٢َِ ٜی ِد َ
َ

رحہلمنبییحی،دبعاہللنبفبہ،ویسننبسیدی،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع ربدیتیںیہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسراتےکدرایمین ہصح ںیمےلکن،لپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےندجسم ںیمامنزڑپ یوتھچک لدویمں ےن
یھب لپ ےک اسھتامنز ڑپ ی وت حبصولگاس اک ذترکہ رکےنےگل ،روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس دفرسی رات ےلکن وت یلہپ رات
ےسزایدہولگعمجوہےئگوت اوہنںےنیھبلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھت امنز ڑپ یوتولوگں ےنحبصوکاس ابتاکذرکایک،
رسیتی رات ںیم دجسم فاےل تہب زایدہ عمج وہ ےئگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابرہ ےلکن ،ولوگں ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےکاسھتامنزڑپ یرھپبجوچیھتراتوہیئوتدجسماحصہبرکاؾریضاہللاعتٰیلمہنعےسرھبیئگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسدجسم
فاولںیکرطػہنےلکن،دجسمفاولںںیمےسھچکلدیماکپررکےنہکےگلامنز!روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسرھپیھباؿیکرطػہن
ےلکناہیںکتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرجفیکامنزےک ےئےلکنوتبجرجفیکامنزوپریوہیئگوتاحصہبرکاؾیکرطػلپ یلص
اہللہیلعفل ہفملسوتمہجوہےئرھپدہشتڑپاھافررفامایاامدعبہکاہمتریلجیکراتیکاحتلھجمےسہ یپوہیئہنیھتنکیلےھجمڈراگل
ہکںیہکمترپراتیکامنزرفضہنرکدیاجےئرھپمتاسےکڑپےنھےساعزجلاجؤ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،دبعاہللنبفبہ،ویسننبسیدی،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بشدقرںیمایقؾیکاتدیکافراسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکوجےہکہکبشدقراتسئ...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
بشدقرںیمایقؾیکاتدیکافراسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکوجےہکہکبشدقراتسیوسیںیراتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1779

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ہزا ٧رازی ،وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝاوزاعی ،وبسہ ،زر

ا ٧اٜزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَىٔي َو ِب َسةُ َو ِ ٦ز ٕٓٔر َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أُب َ َّی بِ َ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِ ٠ٔ ٦ض َز َ
َ٘ ِىِٕ َي ُٕوِلُ َؤٔي َُ َٜ ٞط إ ٔ ََّ ٧و ِب َس اهَّللٔ بِ َِ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َي ُٕوِلُ ََ َٔ ٦ِ ٠اَّ ٣
اب َِ ٜي ََ ٝة ا ِِ َٕ ٜسرٔ َِ َٕا َ ٟأُب َ ٌّی َواهَّللٔ َّأ ٜذی َِل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل ص َُو
اٜس ََ ٥ة أَ َظ َ

ْ َ٠ا َي ِس َت ِثىٔي َو َواهَّللٔ إنِّٔی َلَ ِو َ ٢ُ ٝأَ ُّی َِ ٜي َٕ ٝة هٔی هٔی َّ
اِ ٜٝي َُ ٝة َّأًٜي أَ ََ ٠زَ٤ا ب ٔ َضا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
إَٔ َّ ٤ضا َٜف ٔی َر ََ ٠ؽ َ
ا ٧یَ ِحُ ٔ ٝ
َ َ
یَ ٦وأَ ََ ٠ارتُ َضا أَ َِ ٧ت ِفَ ُٝي َّ
اٜص ُِ ١س فٔی َظبٔي َح ٔة یَ ِو َٔ ٠ضا بَ ِي َؽا َِ ِلَ ُش َىا ًَ ََ ٜضا
َّٔش َ
َو ََ َّ ٢َ ٝبٕٔ ٔ َيا َٔ ٠ضا ه ٔ َی َِ ٜي َُ ٝة َظبٔي َح ٔة ََ ِب ٕي َوو ِ ٔ

دمحم نب رہماؿ رازی ،فدیل نب ملسم ،افزایع ،دبعہ ،زر ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت ایب نب  بع وک  ہ رفامےت
وہےئانسافراؿےساہکایگہکرضحتدبعاہللنبوعسمدرفامےتںیہکوجلدیماسرااسؽایقؾرکےفہل َ ْبل ََةال ْ ََ ْڈ ِروکچنہپایگ،رضحت
ایبرفامےنےگلاساہللیکمسقہکسجےکوساوکیئوبعمدںیہنفہبشدقرراضمؿںیمےہفہریغباانثتسءےکمسقاھکےتافررفامےت
اہللیکمسقےھجمولعمؾےہہکفہوکیسنراتےہفہفیہراتےہسجےکابرےںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنایقؾاکمکحرفامای
فہ رات ہک سج یک حبص اتس سی (اترخی) وہیت ےہ افر اس بش دقر یک العتم  ہ ےہ ہک اس دؿ یک حبص رفنش وہیت ےہ وت اس ںیم
اعشںیعںیہنوہںیت۔
رافی  :دمحمنبرہماؿرازی،فدیلنبملسم،افزایع،دبعہ،زر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

بشدقرںیمایقؾیکاتدیکافراسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکوجےہکہکبشدقراتسیوسیںیراتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1780

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،وبسہ ب ٦ابی ٜبابہ ،زر ب ٦حبيض

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس َة بِ َ ٦أَب ٔی َ ُٜبابَ َة یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦زٔ ِّر بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
حُب َ ِي ٕض َو ِ ٦أُب َ ِّی بِ ِٔ َ٘ ٦ىِٕ َٔا ََٔ ٟا َ ٟأُبَی فٔی َِ ٜي َٝةٔ ا ِِ َٕ ٜسرٔ َواهَّللٔ إنِّٔی َلَ ِوَ ١َُ ٝضا َوأَ ِ٘ثَُْ ؤِِٔ ٝم هٔی َّ
اِ ٜٝي َُ ٝة َّأًٜي أَ ََ ٠زَ٤ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َ
ٌّ

ٓ هٔی َّ
یَ ٦وإٔ١َ َّ ٤ا َش َّ
اِ ٜٝي َُ ٝة َّأًٜي أَ ََ ٠زَ٤ا ب ٔ َضا
َّش َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٕٔ ٔ َيا َٔ ٠ضا ه ٔ َی َِ ٜي َُ ٝة ََ ِب ٕي َوو ٔ ِ ٔ
ک ُش ِى َب ُة فٔی َص َذا ا ِِ َ ٜ
َح ٔ َ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟو َح َّسثَىٔي ب ٔ َضا َظاح ِْٔ لٔی َو ِ٥طُ

دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعہنبایبابلہب،زرنبشیبحےس رفاتیےہہکاوہنںےناہکہکںیمےنرضحتایبنب بعےن
ےھجمبشدقر ےکابرے ںیم رفامای=اہللیکمسقںیماسراتوکاجاتنوہںافرےھجمزایدہ ملعےہہک فہفیہراتےہ سجںیمروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن ںیمہایقؾ اک مکح رفامای فہ اتسیوسیںییک رات ےہ ،افر ہبعش وک اس ابت ںیم کش ےہ ہک ایب نب  بع
ےن رفامای ہک فہ رات سج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ ایقؾ اک مکح رفامای ہبعش ےن اہک ہک  ہ دحثی ریمے ا ک
اسیھتےناؿےسلقنیکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعہنبایبابلہب،زرنبشیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
بشدقرںیمایقؾیکاتدیکافراسابتیکدلیلےکایبؿںیمہکوجےہکہکبشدقراتسیوسیںیراتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1781

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ،شىبہ

َک إ ٔ١َ َّ ٤ا َش َّ
ک ُش ِى َب ُة َو َ٠ا َب ِى َس ُظ
َح َّسثَىٔي ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع،ہبعشےناسدنسےکاسھتایسرطحدحثیلقنرفامیئافرہبعش اک
کشافراسےکدعبفاےلاافلظذرکںیہنرفامےئ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1782

راوی  :وبساهَّلل ب ٦ہاش ٢ب ٦حيا ٧وبسی ،وبساٜزح ٦١اب٠ ٦ہسیَّ ،يا١َٝ ،٧ہ ب٘ ٦ہيَ ،ٞکیِ ،اب ٦وباس

َّا ٧ا َِ ٜى ِبس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜزَّ ِح ََ ٦ٔ ١ي ِىىٔي ابِ َِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ١ََ ََٝ ٦ة بِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦صا ٔش ٔ ٢بِ َٔ ٦حي َ
س َٔا َ ٟب ٔ ُّت َِ ٜي َّ ٝة و ٔ َِ ٥س َخا ًَٜٔي َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة َِ َٕ َا ٣أ ٥َّ ٜيي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝ
اِ ٜٝي َِٔ ٞأتََی
َکیِِٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ُ٘ َض ِي َٕ ٞو َِ ُ ٦
ُّ
َ
ُقبَ َة َِأَـِٔ ََٖ ٝش َ٥ا َٔ َضا ث ُ ََّ ٢ت َو َّؼأ َ ُو ُؼوئّا بَي ِ َن ا ُِ ٜو ُؼوئَي ِ ٔن َو ٢َِ ٜیُِٙثِْٔ َو َٔ ِس
َحا َج َت ُط ث ُ َََّ ٌ ٢س ََ ٞو ِج َضطُ َویَ َسیِطٔ ث ُ ََّ َ ٤ ٢ا ٣ث ُ ََّ َٔ ٢اَِ ٣أتَی ا ِِ ٔ ٜ

َّ
َکاص َٔي َة أَ َِ ٧ی َزی أَنِّی ُ٘ ُِ ٥ت أَِ٤ت َب ٔ ُط َُ ٜط َِ َت َو َّؼأ ِ ُت َِ َٕ َاََ ِ ٣علَّی َِ ُٕ ُِ ١ت َو َِ ٦ي َسارٔظ َِٔأ َ َخ َذ
أَبِ َ ََ ٝث ُ ََّ َٔ ٢اََ ِ ٣علی َِ ُٕ ُِ ١ت َِ َت ََّ ١ف ِي ُت َ َ
ب ٔ َيسٔی َِأ َ َز َارنٔی َو ِ ٦یَٔ١ئ٥طٔ َِت َ َتا َِّ ٠ت َظ ََلةُ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝ
اؼ َف َح َي
َّش َة َر ِ٘ َى ّة ث ُ َِّ ٢
اِ ٜٝي ٔ ٞثَ ََل َث َو ِ َ
ا ٧فٔی زُ َوائٔطٔ َّ
اُ ٜٝض َّ ٢ا ِج َى ِ ٞفٔی
ا ٧إٔذَا َ َ ٤اَ ٣نّ ََذ َِأ َ َتا ُظ ب ٔ ََل َِْ ٟآذََ٤طُ بٔاٜعَّ ََلة ٔ َِ َٕ َاََ ِ ٣علَّی َو ٢َِ ٜیَ َت َو َّؼأ ِ َوک َ َ
َِ ََ ٥اَ ٣حً َّي َن َّ َذ َوک َ َ
َّصی ُّ ٤ورا َوفٔی ََ ِ١عٔی ُّ ٤ورا َو َو ِ ٦یَٔ١يىٔي ُّ ٤ورا َو َو َِ ٦ي َسارٔی ّ ُ ٤ورا َوِ َِوقٔی ُّ ٤ورا َو َت ِحًٔي ُّ ٤ورا َوأَ َ٠امٔی ُّ ٤ورا
َٔ ِٔ ٝيي ُّ ٤ورا َوفٔی َب َ ٔ
َکیِ ِْ َو ََ ِب ّىا فٔی اَّ ٜتابُو ٔ
َک َو َع ٔيي
ت َِ َُ ٔ ٕٝ
يت َب ِى َؾ َو َٔ ٜس ا َِ ٜىبَّا ٔ
س َِ َح َّسثَىٔي بٔضََٔ ِ َّ٦ذ َ َ
َو َخ ِٝف ٔی ُّ ٤ورا َو َو ِّم ِ ٢لٔی ُّ ٤ورا َٔا ََ ُ ٟ

ََک َخ ِع ََ ٝتي ِ ٔن
َو َِ ٜح ِٔم َو َزمٔی َو َش ِىزٔی َو َب َ ٔ
َّشی َوذ َ َ
دبعاہللنباہمشنبایحؿدبعی،دبعارلنمحانبدہمی،ایفسؿ،ہملسنبکہبل،رکبی،انبابعسےنرفامایہکںیما کراتاینپ
اخ ہومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعےکاہںرہھٹاوتیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسراتوکاھٹڑھکےوہےئ،اضقءاحتجےک ےئلےئ،رھپ
اانپرہچہاونرافراےنپابمرکاہوھتںوکدوھایرھپوسےئگرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہےئافرزیکشمہیکرطػلرکاساک
ہنم وھکال رھپ فوض رفامای دف فوضؤں ےک درایمؿ فاال فوض ینعی رثکت ےس اپین ںیہن رگاای افر فوض وپرا رفامای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ڑھکےوہےئافرامنزڑپ یرھپںیمیھبااھٹافرااڑگایئیلاتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساسوک ہہنںیھجمسہکںیملپیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس یک تیفیک وک دےنھکی ےک  ےئ دیبار اھت وت ںیم ےن فوض ایک افر امنز ڑپےنھ ےک  ےئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک
ابںیئرط ػڑھکاوہایگ،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنریمااہھتڑکپاافر امھرکاینپداںیئرطػےللےئوتروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنریتہرتعک امنزڑپاھیئرھپٹیلرکوسےئگ اہیںکتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرخاےٹ ےنیلےگل افر ہلپ یلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اعدت ابمرہک یھت ہک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وسےت وت رخاےٹ ایل رکےت ےھت رھپ رضحت البؽ ریض
اہلل اعتٰیل ہنعلےئ افرلپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس وک امنز ےک  ےئ دیبار رفامای وتلپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس اےھٹ افر امنز ڑپ ی افر
فوض ںیہن رفامای افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ہ داع یک اے اہلل ریما دؽ رفنش رفام افر ریمی لںیھکن رفنش رفام افر ریمے
اکونںںیمونرافرریمےداںیئونرافرریمےابںیئونرافرریمےافرپونرافرریمےےچینونرافرریمےلےگونرافرریمےےھچیپ
ونافرریمے  ےئونروکڑبارفام،رافی رکبی ےن اہکہکاست اافلظافررفامےئ وجہکریمےاتوبت(دؽ) ںیمںی ںیم ےنرضحت
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعیکضعبافالدےسالماقتیکوتاوہنںےنھجمےساؿاافلظاکذرکایکافرفہاافلظ ہںیریمےےھٹپافر
ریمےوگتشافرریمےوخؿافرریمےابؽافرریمیاھکؽںیمونررفامدےافردف(افر)زیچفںاکذرکرفامای۔
رافی  :دبعاہللنباہمشنبایحؿدبعی،دبعارلنمحانبدہمی،ایفسؿ،ہملسنبکہبل،رکبی،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1783

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜکْ٠ ،خ٠ہ بََٝ ٦ميَ ،٧کیِ ٠ولی اب ٦وباس

َ
س أَ ِخب َ َْ ُظ
س أَ َّ ٧ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
َکیِِٕ َِ ٠ول َی ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ ِ ٠َ ٦
ْخ ََ ٠ة بِ َََٔ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و َِ ُ ٦
َح َّسث َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
اؼ َف َح َي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
أَُ َّ ٤ط بَ َ
ُع ٔ
ؿ ا ِٜو ٔ ََا َزة ٔ َو ِ
ات َِ ٜي َّ ٝة و ٔ َِ ٥س َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة أ ُ ِّ ٣ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن َوه ٔ َی َخا َُ ٜت ُط َٔا َِ ِ ٟ
َاؼ َف َح ِى ُت فٔی َ ِ

ْ َّ
ي ٞأَ ِو َب ِى َس ُظ
 ٞأَ ِو َٔ ِب َٝطُ بٔ َٕٕ ٔ ٝ
اِ ٜٝي ُ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوأَصُِ ُٝط فٔی ـُوَ ٔ ٜضا َِ ََ ٥اَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحًَّي اَ ِ ٤ت َع َ
َّ
َّ
ُ
َّش ِاْلیَا ٔ
ت ا َِ ٜد َوات َٔ٢
بٔ َٕٕ ٔ ٝ
يِ ٞ
ْقأَ ا َِ ٜى ِ َ
اَت َِي َٕ َن َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ َِ ٢َ ٝح َى َ ٞیَ َِ ١س ُح اِ ٥َّ ٜو ََ ٣و َِ ٦و ِجضٔطٔ ب ٔ َي ٔسظ ٔ ث ََّ َ ٢
س َِ ُٕ ُِ ١ت
ا ٧ث ُ ََّ َٔ ٢ا ٣إلٔ َی َش َٕٓ ٠ُ ٦ى َّٕ َٕ ٝة َِ َت َو َّؼأ َ َٔ ٥ِ ٠ضا َِأ َ ِح َس َُ ٦و ُؼوئ َ ُط ث ُ ََّ َٔ ٢اََ ِ ٣علَّی َٔا َ ٟابِ َُ ٦و َّبا ٕ
َٔ َُ ٦ِ ٠ورة ٔ آ ٔ ٟو َِٔ ١ز َ
ِ ََع َِ ٥ى ُت ِٔ ٠ث َ٠َ ٞا َظ ََ ٥ي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ ََّ ٢ذصَ ِب ُت َِ ُٕ ُِ ١ت إلٔ َی َج ِ٥بٔطٔ ِ ََو َؼ َي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َو ََ َّ ٢َ ٝیَ َس ُظ ا ُِ ٜي ِ١ى َي َول َی َرأِسٔي َوأَ َخ َذ بٔأُذُنٔی ا ُِ ٜي ِ١ى َي َي ِّتَٔ ُٝضا ِ ََعلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٢ر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٢ر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٢ر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ث ُ َّ٢
َّ
اٜع ِبحَ
َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٢ر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ث ُ َّ ٢أَ ِو َت َز ث ُ َِّ ٢
ِخ َد ِ ََعلَّی ُّ
اؼ َف َح َي َحًي َجا َِ ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ َُ َٕ َِ ٧اََ ِ ٣علَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َخّٔي َّ َتي ِ ٔن ث ُ ََّ َ ٢
ییحینبییحی،امکل،رخمہمنبامیلسؿ،رکبیومیلانبابعسےسرفاتیےہہکرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہک
ا ک رات اوہنں ےن اینپ اخ ہ اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ےک اپس سگاری ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک
ںیموھچبےنےکرعضںیمٹافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکا ہیلرتحمہموھچبےنےکوطؽ
ںیم ےٹیلوتروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملسوس ےئگاہیںکتہکلد یراتای اس ےس ھچکےلہپ ایاسےک ھچکدعبدیباروہےئگافر
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ فملسدنینیکفہجےساےنپاہوھتںےساینپلوھکنںوکلمرےہےھترھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےن
وسرة لؽرمعاؿ یکلرخی دس لایت ڑپںیھ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک ےکٹل وہےئ زیکشمے یک رطػ ڑھکے وہےئگ،
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسںیمفوضرفامایافرایھچرطحفوضرفامایرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہرکامنزڑپےنھ
ےگل،رضحتانبابعسریض اہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہک ںیمیھبڑھکاوہ افرایسرطح ایکسجرطحروسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہ
فملسےن ایک اھت رھپ ںیمایگ افرلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےکولہپ ںیمڑھکاوہایگ وتروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملس ےناانپداایں
اہھت ریمے رس رپ راھک افر ریمےداںیئ اکؿ وکڑکپ رک رمفڑا رھپلپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن دف رںیتعک ڑپںیھ ،رھپ دف رںیتعک،
رھپدفرںیتعک،رھپدفرںیتعک،رھپدفرںیتعک،رھپدفرںیتعکڑپںیھ،رھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنفرتیکامنز ڑپ ی،رھپلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسٹیل ےئگاہیںکتہکاذاؿدےنیفااللایوتلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہےئ افرلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسےندفرںیتعکیکلہیسڑپںیھرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسابرہرشتفیالےئافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنحبصیک

امنزڑپاھیئ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،رخمہمنبامیلسؿ،رکبیومیلانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1784

راوی ٠ :ح١س ب١َٝ ٦ہ ٠زازی ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،وياؿ ب ٦وبساهَّلل ِہزیْ٠ ،خ٠ہ بََٝ ٦مي٧

ْخ ََ ٠ة بِ َََٔ ِ َُٝ ٦مي َ٧
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة ا َِ ١ُ ٜزاز ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َو ِ ٦و َٔي ٔ
اؿ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ ا ِِ ّٔ ٜضز ٔ ِّی َو َِ ِ ٠َ ٦
ِ إ ٔ َِّل َّٔ ٔ ٝيَل ث ُ َّ٢
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َزا َز ث ُ ََّ ٢و ََ ١س إلٔ َی َش ِحِٕ ٔ٠َ ٦ِ ٠ا ِٕ َِ َت َس َّو َک َو َت َو َّؼأ َ َوأَ َِ َب ََ ا ُِ ٜو ُؼو َِ َو ٢َِ ٜیُ ِضز ٔ ِٗ ٔ ٦ِ ٠ا ِ١َ ٜا ٔ

َِح ََّ٘ىٔي َِ ُٕ ُِ ١ت َو ََائٔزُ ا َِ ٜحسٔیثٔ ِ َ ٤ح ُو َحسٔیثٔ َ٠إ ٔ ٜک

دمحمنبہملسرمادی،دبعاہلل نبفبہ،تداض نبدبعاہللرہفی،رخمہم نبامیلسؿ ےس اسدنس ےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہ افر
اس ںیم  ہ زادئ ےہ ہک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اپین یک ا ک رپاین کشم ےس اپین ایل رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
وسماکرفامیئرھپفوضرفامایافراپینزایدہںیہنہکلبمکاہبایرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنےھجمرحتکدیافرںیمڑھکاوہایگابیق
دحثیایسرطحےہ۔
رافی  :دمحمنبہملسرمادی،دبعاہللنبفبہ،تداضنبدبعاہللرہفی،رخمہمنبامیلسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1785

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ،ایلی ،اب ٦وہِ ،و١زو ،وبس ربہ بَ ٦ىيسْ٠ ، ،خ٠ہ بََٝ ٦ميَ ،٧کیِ ،اب ٦وباس

ْخ ََ ٠ة بِ َََٔ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و ِ٦
َح َّسثَىٔي صَ ُ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو َو َِ ٦و ِب ٔس َربِّطٔ بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو َِ ِ ٠َ ٦
س أَُ َّ ٤ط َٔا َُ ١ِ ٔ ٤ ٟت و ٔ َِ ٥س َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
س َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َکیِِٕ َِ ٠ول َی ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َُ

ِک َّ
اِ ٜٝي ََ ٝة َِ َت َو َّؼأ َ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ ََّ َٔ ٢اََ ِ ٣علَّی َِ ُٕ ُِ ١ت َو َِ ٦ي َسارٔظ َِٔأ َ َخ َذنٔی
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝو ٔ َِ ٥سصَا تَٔ ٝ
ِک َّ
ا ٧إٔذَا
َِ َح َى َٝىٔي َو ِ ٦یَٔ١ئ٥طٔ ِ ََعلَّی فٔی تَٔ ٝ
َّش َة َر ِ٘ َى ّة ث ُ ََّ َ ٤ ٢اَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحًَّي َنّ ََذ َوک َ َ
اِ ٜٝي َٝةٔ ثَ ََل َث َو ِ َ
ِ
َّ
ک
َکیِ ِْ ب ٔ َذَ ٔ ٜ
َ َ ٤اَ ٣ن َّ َذ ث ُ َّ ٢أَ َتا ُظ ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ َُ َ ِ ٧
َْخ َد ِ ََعلی َو ٢َِ ٜیَ َت َو َّؼأ َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َِ َح َّسث ِ ُت بٔطٔ ب ُ َٙي ِ َْ بِ َ ٦الِ َ َش ِّخ َِ َٕا ََ ٟح َّسثَىٔي ُ َ

اہرفؿنبدیعس ،ایلی،انبفبہ،رمعف،دبعرہبنبدیعس،،رخمہمنبامیلسؿ،رکبی،انبابعسرفامےتںیہکیبنیلصاہللہیلعفل ہ
فملسیکزفہجرہطمہرضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعےکاہںںیموسایافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساسراترضحتومیمہن
ےک اپس ےھت وت روس ؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن فوض رفامای رھپ ڑھکے وہ رکامنز ڑپ ی وت ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک
ابںیئ رطػ ڑھکا وہایگ وت لپ یلص اہللہیلع فل ہفملس ےن ےھجم اکؿ ےس ڑکپا افر اینپداںیئ رطػ رکایل ،لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس
ےن اس رات ںیم ریتہ رںیتعک امنز ڑپ ی رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وس ےئگ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
رخاےٹےنیلےگلافربجیھب وسےتوترخاےٹےتیلےھترھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےکاپسؤمذؿلایوت لپیلص اہللہیلعفل ہ
فملسابرہرشتفیالےئافرامنزڑپاھیئارگہچلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنفوضںیہنرفامایرمعےناہکہکںیمےناسدحثیوکریکب
نباجشےسایبؿایکوتاوہنںےنرفامایہکرکبیےناؿےسایسرطحایبؿایکےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعس،ایلی،انبفبہ،رمعف،دبعرہبنبدیعس،،رخمہمنبامیلسؿ،رکبی،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1786

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،اب ٦ابی ِسیک ،ؼحاکْ٠ ،خ٠ہ بََٝ ٦ميَ ،٧کیِ ٠ولی اب ٦وباس

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُِ َسیِ ٕک أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
س َو ِ٦
َکیِِٕ َِ ٠ول َی ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
اٜؽحَّا ُک َو َِ ِ ٠َ ٦
ْخ ََ ٠ة بِ َََٔ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و َِ ُ ٦
س َٔا َ ٟب ٔ ُّت َِ ٜي َّ ٝة و ٔ َِ ٥س َخا ًَٜٔي َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة ب ٔ ِ٥تٔ ا َِ ٜحار ٔٔث َِ ُُِٕ ٝت ََ ٜضا إٔذَا َٔ َاَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َِس َِأ َ َخ َذ ب ٔ َيسٔی َِ َح َى َٝىٔي ٔٔ ٦ِ ٠ش ِّٕطٔ الِ َیِ َ٦ٔ ١
َِأ َ ِئٕمٔيىٔي َِ َٕ َاَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّ ١ِ ُٕ َِ ٢َ ٝت إلٔ َی َج ِ٥بٔطٔ الِ َي َ ٔ
ِ
َّش َة َر ِ٘ َى ّة ث ُ َّ ٢ا ِح َت َيي َحًَّي إنِّٔی َل َ َِ َُ ١ي َنّ ََسطُ َرأ ٔ ّسا َِ َ١َّ ٝا
َِ َح َىُِ ٝت إٔذَا أٌَِّ َِي ُت َیأ ُخ ُذ بٔصَ ِح َٔ ١ة أُذُنٔی َٔا َََ ِ ٟعلَّی إ ٔ ِح َسی َو ِ َ

َت َبي َّ َن َُ ٜط ا ِِ َّ ٜحزُ َظلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َخّٔي َّ َتي ِ ٔن

دمحمنبراعف،انبایبدف ک،احضک،رخمہمنبامیلسؿ،رکبیومیلانبابعس،رفامےتںیہکںیمےنا کراتاینپاخ ہرضحت
ومیمہنتنباحرثریضاہللاعتٰیلاہنعےکاہںسگاریوتںیمےناینپاخ ہےساہکہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکے
وہںوتےھجماگجدںیوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہےئوتںیمیھبلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکابںیئولہپیکرطػ
ڑھکا وہایگ وت لپ ےن ریمے اہھت ےس ڑکپ رک ےھجم اینپ داںیئ رطػرکدای افر ےھجم بج یھب افھگنلےن یتگل وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسریمےاکؿیکولڑکپےت۔رضحتانبابعسریضاہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہکلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےن ایگرہرںیتعک
ڑپ یرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوسےئگاہیںکتہکںیمےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکوسےتوہےئلفازینسرھپبجرجف
اظرہوہیئگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےندفیکلہرںیتعکڑپںیھ۔
رافی  :دمحمنبراعف،انبایبدف ک،احضک،رخمہمنبامیلسؿ،رکبیومیلانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1787

راوی  :اب ٦ابی و١ز٠ ،ح١س ب ٦حات ،٢اب ٦ويي٥ہَّ ،يا ،٧و١زو اب ٦زی٥ارَ ،کیِ ٠ولی اب ٦وباس

َکیِِٕ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢و ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر َو َِ ُ ٦
اٜٝي َٔ َِ ٞتو َّؼأ َ
س أََّ٤طُ بَ َ
س َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َِ ٠ول َی ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ات و ٔ َِ ٥س َخا َٜتٔطٔ َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة َِ َٕ َاَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ِ َّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝ
س َِ ُٕ ُِ ١ت ِ ََع َِ ٥ى ُت ِٔ ٠ث َ٠َ ٞا
ْ ُو ُؼوئ َ ُط َو َج َى َ ٞیُ َد ِّّ ُّ ُط َو ُي َٕ ُِّ ُٝٝط َٔا َ ٟابِ َُ ٦وبَّا ٕ
َٔ ٦ِ ٠ش َٕٓ ٠ُ ٦ى َُّ ٖٕ ٝو ُؼوئّا َخّٔيّّا َٔا ََ ٟو َظ َ
اؼ َف َح َي َِ ََ ٥ا٣
َظ ََ ٥ي أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ َّٔ ٢جئ ُِت َِ ُٕ ُِ ١ت َو َِ ٦ي َسارٔظ ٔ َِأ َ ِخ ََّ ٝىٔي َِ َح َى َٝىٔي َو َِ ٦یٔ١ئ٥طٔ ِ ََعلَّی ث ُ َِّ ٢
َّ
اٜع ِبحَ َو ٢َِ ٜیَ َت َو َّؼأ ِ َٔا ََِ َُّ ٟيا َُ ٧و َص َذا ٔ ٥َّ ٜٝٔي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َحًي َنّ ََذ ث ُ َّ ٢أَ َتا ُظ ب ٔ ََل َِْ ٟآذَُ َ ٤ط بٔاٜعَّ ََلة ٔ ِ َ َ
َْخ َد ِ ََعلَّی ُّ
َخ َّ
اظ ّة ٔلَُ َّ ٤ط بَ َ٥َ ٍَ ٝا أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝت َُ ٥اَ ٣و ِي َ٥ا ُظ َو َِل َی َُ ٥اِٝ َٔ ٣بُ ُط

انبایبرمع،دمحمنباحمت،انبہنییع،ایفسؿ،رمعفانبدانیر،رکبیومیلانبابعسےسرفاتیےہہکاوہنںےنا کراتاینپاخ ہ
رضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعےکاہںسگاریوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسراتوکڑھکےوہےئ،لپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنا کےکٹلوہےئزیکشمےےساکلہاسفوضرفامای،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعاسےکلہفوضےکابرےںیمرفامےت
ںی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک فوض اکلہ اھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اپین یھب مک اامعتسؽ رفامای ،انب ابعس ریض اہلل
اعتٰیلہنعرفامےتںیہکرھپںیمیھبڑھکاوہاافرایسرطحےسایکسجرطحیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنایکافرںیملپیلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس ےک ابںیئ رطػ ڑھکا وہایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم ےھچیپ رک ےک اےنپ داںیئ رطػ ڑھکا رک دای افر امنز
ڑپ ی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ٹیل رک وس ےئگ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رخاےٹ ےنیل ےگل رھپ رضحت البؽ
ریضاہللاعتٰیلہنع لپ یلص اہللہیلعفل ہفملسےکاپسلےئافر امنزیکاقالعدی وتلپیلصاہللہیلعفملسابرہ رشتفیالےئ افر
حبص یک امنز ڑپاھیئ احالہکن لپ ےن فوض ںیہن رفامای ( رافی) ایفسؿ رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک  ےئ  ہ صوصتیص ےہ
ویکہکنںیمہ ہابتیچنہپےہہکلپیکلںیھکنوسیتںیافرلپاکبلقارہطںیہنوسات۔(اس ےئفوضںیہنوٹاٹ)
رافی  :انبایبرمع،دمحمنباحمت،انبہنییع،ایفسؿ،رمعفانبدانیر،رکبیومیلانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1788

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ١َٝ ،ہَ ،کیِ ،اب ٦وباس

س َٔا َ ٟب ٔ ُّت فٔی
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َّْ ١س َوص َُو ابِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َکیِِٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ١ََ ََٝ ٦ة َو َِ ُ ٦
ْ ي َُعل ِّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ َٕ َِ ٟاََ ِ ٣با َ ٟث ُ َََّ ٌ ٢س ََ ٞو ِج َضطُ َو َ٘ َّّ ِيطٔ ث ُ َّ٢
بَ ِيتٔ َخا ًَٜٔي َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة ِ ََب َٕ ِي ُت َ٘ ِي َ

ُقبَ ٔة َِأَـِٔ ََٖ ٝش َ٥ا َٔ َضا ث ُ ََّ ٢ظ َِّ فٔی ا َِ ٜح ِّ َٔ ٥ة أَ ِو ا ِِ َٕ ٜع َى ٔة َِأ َ َ٘ َّب ُط ب ٔ َي ٔسظ ٔ َوَِ ٝي َضا ث ُ ََّ ٢ت َو َّؼأ َ ُو ُؼوئّا َح َس ّ٥ا بَي ِ َن
َ َ ٤ا ٣ث ُ ََّ َٔ ٢ا ٣إلٔ َی ا ِِ ٔ ٜ
ا ُِ ٜو ُؼوئَي ِ ٔن ث ُ ََّ َٔ ٢ا ٣ي َُعل ِّی َِحٔئ ُِت َِ ُٕ ُِ ١ت إلٔ َی َج ِ٥بٔطٔ َِ ُٕ ُِ ١ت َو َِ ٦ي َسارٔظ ٔ َٔا ََِ ٟأ َ َخ َذنٔی َِأ َ َٔا َ٠ىٔي َو ِ ٦یَٔ١ئ٥طٔ َِ َتکَا ََِ ٝ٠ت َظ ََلةُ

َّ
ِخ َد إلٔ َی اٜعَّ ََلة ٔ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث َ ََل َث َو ِ َ
َّش َة َر ِ٘ َى ّة ث ُ ََّ َ ٤ ٢اَ ٣حًي َن َّ َذ َو ُ٘ َّ٥ا َن ِىزُِٔ ُط إ ٔ َذا َ َ ٤ا ٣ب ٔ َِّ ٥دٔطٔ ث ُ ََّ َ ٢

ِ ََعلَّی َِ َح َى ََ ٞي ُٕو ُ ٟفٔی َظ ََلتٔطٔ أَ ِو فٔی َُحُوزٔظ ٔ َّ
َّصی ُّ ٤ورا َو َو ِ ٦یَٔ١يىٔي ُّ ٤ورا
اُ ٜٝض َّ ٢ا ِج َى ِ ٞفٔی َٔ ِٔ ٝيي ُّ ٤ورا َوفٔی ََ ِ١عٔی ُّ ٤ورا َوفٔی َب َ ٔ

َو َو ِٔ ٦ش َ١الٔی ُّ ٤ورا َوأَ َ٠امٔی ُّ ٤ورا َو َخ ِٝف ٔی ُّ ٤ورا َوِ َِوقٔی ُّ ٤ورا َو َت ِحًٔي ُّ ٤ورا َوا ِج َى ِ ٞلٔی ُّ ٤ورا أَ ِو َٔا ََ ٟوا ِج َى ِٝىٔي ُّ ٤ورا

دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ہملس،رکبی،انبابعسرفامےتںیہکںیمےناینپاخ ہرضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعےکرھگ
ںیما کراتسگاریوتںیمروسؽ اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزیکتیفیکوکدےنھکیےک ےئاجاتگراہ،ےتہکںیہکلپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسڑھکےوہےئافراشیپبرفامایرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناےنپرہچہابمرکافراہوھتںوکدوھایرھپلپ یلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہ رک زیکشم ے یک رطػ ےئگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس اک ہنم وھکال افر اس اک اپین ا ک ڑبے
نلیگایا کڑبےایپےلںیمڈاالرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسربنتوکاےنپ اہوھتںےساےنپافرپاکھجایرھپلپیلصاہلل
ہیلعفل ہ فملس ےنفوض رفامای افرتہب اےھچ رطےقی ےس فوض رفامای ایدرایمہنفوض ،رھپ لپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہ رک امنز
ڑپےنھےگلوتںیمیھب لایافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکابںیئولہپیک رطػڑھکاوہایگلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنےھجمڑکپ
رکاینپداںیئرطػڑھکارکدایوتروسؽاہللیلصاہللہیلع فل ہفملسےنریتہرںیتعکامنز لمکڑپںیھرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
وس ےئگ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رخاےٹ ےنیل ےگل مہ ناچہےتن ےھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج وسےت وت
رخاےٹےتیلںیرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسامنزےک ےئابرہرشتفیالےئافراینپامنزفںافراےنپدجسفںںیمداعامےتگنوہےئ
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نق ُي ًورا َفنَعْ ِ ی ُي ًورا َفنَعْ َش ِّلي ًورا َفأ َا ِيي ًورا َف ِ یي ًورا َف وقْ ِیي ًورا َف ْ ِ ی
 ہرفامےت(ا َّما ْ عَلْ ِی ِی ُي ًورا َف ِی ْ ِ ی ُي ًورا َف ِی یَ َ ِ د
ُي ًورا َفا ْیلعَلْ ِّل ُي ًورا َأ ْف َف َؽ َفا ْیلعَل ْ ِیی ُي ًورا) اے اہلل ریمے دؽ وک رفنش افر ریمے اکونں ںیم رفک ی افر ریمی لوھکنں ںیم ونر افر
ریمے داںیئ وک رفنش افر ریمےابںیئ وک رفنش ریمے لےگےھچیپ افرپ ےچین وک رفنش رفام افر ےھجم رفنش رفامای لپ یلص اہللہیلع فل ہ
فملسےنرفامایہکےھجمرسےساپؤںکترفنشرفام۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ہملس،رکبی،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1789

راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،نَّض ب ٦ش١ي ،ٞشىبہ١َٝ ،ہ ب٘ ٦ہي ،ٞبٙيَْ ،کیِ ،اب ٦وباس

َکیِِٕ َو ِ ٦ابِ ٔ٦
َّض بِ ُُ ٦ش َِ ١ي ٕ ٞأَ ِخب َ ََْ٤ا ُش ِى َب ُة َح َّسثَ َ٥ا ََُ ١ََ ٝة بِ َُ ُ٘ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦بَُٙيِْ ٕ َو َِ ُ ٦
َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َح َّسثَ َ٥ا اُ ِ ٥َّ ٜ
س ُ٘ ُِ ٥ت و ٔ َِ ٥س َخا ًَٜٔي َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة َِ َحا َِ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
س َٔا َُ ١ََ ََٝ ٟة َِ َُ ٔ ٕٝ
َکیِ ّبا َِ َٕا ََٔ ٟا َ ٟابِ َُ ٦وبَّا ٕ
َوبَّا ٕ
يت ُ َ

َّ
ََک بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ٌُ َِ ٥سرٕ َو َٔا ََ ٟوا ِج َى ِٝىٔي ُّ ٤ورا َوَ ٢َِ ٜي ُص َّ
ک
َو ََ ٢َ ٝث ُ َّ ٢ذ َ َ

ااحسؼنبوصنمر،رضننبلیمش،ہبعش،ہملسنبکہبل،ریکب،رکبی،انبابعسےسرفاتیےہہکرضحتہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
رفامےتںیہکںیمےنرکبیریضاہللاعتٰیلہنعےسالماقتیکوتاسےناہکہکںیمےنرضحتانبابعسوکرفامےتانسہکںیماینپ
اخ ہ اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اہں اھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ۔ رھپ لےگ ایس
رطح دحثیذرکرفامیئدنغررافیےتہکںیہکریغبیسککشےکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنداعرفامیئ( َفا ْیلعَل ْ ِیی ُي ًورا)اےاہلل
ےھجمرفنشرکدے۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،رضننبلیمش،ہبعش،ہملسنبکہبل،ریکب،رکبی،انبابعس

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

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1790

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ہ٥از بَ ٦سی ،ابواِلحوػَ ،ىيس بَ٠ ٦سوٗ١َٝ ،ہ ب٘ ٦ہي ،ٞابی رشسی٠ ٦ولی اب ٦وباس

َسو ٕٗ َو َِ ١ََ ََٝ ٦ة بِ َٔ ُ٘ ٦ض ِي ٕٞ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َص َّ٥ازُ بِ ُٔ َّ ٦
اَٜس ِّی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ػ َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ُٔ ِ ٠َ ٦
س َٔا َ ٟب ٔ ُّت و ٔ َِ ٥س َخا ًَٜٔي َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة َوا ِٔ َت َّغ ا َِ ٜحس َ
َو ِ ٦أَبٔی ر ِٔش ٔس ٕ
َک ٌ َِس َٞ
س َو ِ ٦ابِ َٔ ٦و َّبا ٕ
یِ ٠َ ٦ول َی ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ٔیث َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
َ
َّ
ُ َ
َف َ
اشطُ َِ ََ ٥ا ٣ث ُ ََّ َٔ ٢اِ َٔ ٣و َّ ٠ة
ا َِ ٜو ِجطٔ َوا ِل َّٙي ِ ٔن ٌَي ِ َْ أََّ٤طُ َٔا َ ٟث ُ َّ ٢أَتَی ا ِِ ٔ ٜ
ُقبَ َة َِ َح َّٔ ٞش َ٥ا َٔ َضا َِ َت َو َّؼأ ُو ُؼوئّا بَي ِ َن ا ُِ ٜو ُؼوئَي ِ ٔن ث َّ ٢أتَی ٔ َ
َ
َ
َک َوا ِج َى ِٝىٔي ُّ ٤ورا
ُقبَ َة َِ َح َّٔ ٞش َ٥ا َٔ َضا ث ُ ََّ ٢ت َو َّؼأ ُو ُؼوئّا ص َُو ا ُِ ٜو ُؼو ُِ َو َٔا َ ٟأَ ِوم ِٔ ٢لٔی ُّ ٤ورا َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
أُ ِ َ
ِخی َِأتَی ا ِِ ٔ ٜ
اوبرکب نبایبہبیش،انہد نب رسی،اوباالوحص ،دیعس نب قورفؼ،ہملس نبکہبل،ایبردشنیومیل انبابعسرفامےت ںیہکرضحت
انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رفامایہک ںیم ےن ا ک رات اینپ اخ ہ رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےکاہں سگاری افرلےگ
ایسرطحدحثیایبؿیکنکیلاسدحثیںیمہنمافراہھتدوھےناکذرکںیہنےہوساےئاسےکہکاوہنںےناہکہکرھپلپیلص
اہلل ہیلعفل ہفملس زیکشمے ےک اپس لےئ افر اس اک ہنم وھکال افر دف فوضؤں ےکدرایمؿفاال فوض رفامای رھپ لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ
فملس اےنپ رتسب رپ لرک وس ےئگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دفرسی رمہبت اھٹ ڑھکے وہےئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
زیکشمےےک اپسلےئافراساکہنموھکالرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنفوضرفامایہکفہیہفوضاھتافرلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنرفامایاےاہللےھجممیظعرفک یرفام( َفا ْیلعَل ْ ِیی ُي ًورا)اکذرکںیہنایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انہدنبرسی،اوباالوحص،دیعسنبقورفؼ،ہملسنبکہبل،ایبردشنیومیلانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1791

راوی  :ابوـاہز ،اب ٦وہِ ،وبساٜزح ٦١ب١َٝ ٦ا ،٧وٕي ٞب ٦خاٜس

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ا ٧ا َِ ٜح ِحز ٔ ِّی َو ِ ٦وُ َٕ ِي ٔ ٞبِ َٔ ٦خإ ٔ ٜس أَ ََّ ١ََ ََٝ ٧ة بِ ََ ُ٘ ٦ض ِي ٕٞ
اٜفاصٔز ٔ َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ١َِ ََٝ ٦
ات َِ ٜي َّ ٝة و ٔ َِ ٥س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ َٕ َِ ٟاَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
س بَ َ
َکیِ ّبا َح َّسثَ ُط أَ َّ ٧ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ ُط أَ ََّ ُ ٧

َّ
اٗ ا َِ ٜحس َ
ِ َو ََ َ
ٔیث َوِ ٔيطٔ َٔا ََ ٟو َز َوا
َّص فٔی ا ُِ ٜو ُؼو ٔ
ُقبَ ٔة ِ ََسَ ٥ِ ٠ٔ َِ َٙضا َِ َت َو َّؼأ َ َو ٢َِ ٜیُِٙث ٔ ِْ ٔ ٦ِ ٠ا ِ١َ ٜا ٔ
ِ َوُ ٢َِ ٜي َٕ ِّ ِ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝإلٔ َی ا ِِ ٔ ٜ
َّش َة
َّش َة کَّ ١َ ٔ ٝة َٔا َُ ١ََ ََٝ ٟة َح َّسثََ ٔ ٥
َکیِ ِْ َِ َحّٔمِ ُت َٔ ٥ِ ٠ضا ث ٔ ِِ َ ً٥ي َو ِ َ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٜ ٢َ ٝي ََ ٝتئ ٔ ٕذ تٔ ِس َي َو ِ َ
يضا ُ َ

يت َ٠ا بَقٔی َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٢َ ٝ
اُ ٜٝض َّ ٢ا ِج َى ِ ٞلٔی فٔی َٔ ِٔ ٝيي ُّ ٤ورا َوفٔی َ ٔ ٜسانٔی ُّ ٤ورا َوفٔی ََ ِ١عٔی ُّ ٤ورا َوفٔی
َو َن ٔس ُ
َ

َّصی ُّ ٤ورا َو َِٔ ِ ٦ِ ٠وقٔی ُّ ٤ورا َو َٔ ٦ِ ٠ت ِحًٔي ُّ ٤ورا َو َو َِ ٦یٔ١يىٔي ُّ ٤ورا َو َو ِٔ ٦ش َ١الٔی ُّ ٤ورا َو ٔ ٦ِ ٠بَي ِ ٔن َی َس َّی ُّ ٤ورا َو َٔ ٦ِ ٠خ ِٝف ٔی ُّ ٤ورا
َب َ ٔ
َوا ِج َى ِ ٞفٔی َن ِّ ٔسي ُّ ٤ورا َوأَ ِوم ِٔ ٢لٔی ُّ ٤ورا

اوباطرہ،انبفبہ،دبعارلنمحنباملسؿ،لیقعنباخدلےسرفاتیےہہکرضحتہملسنبکہبلریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرکےت
ںیہک رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنا کراتروسؽاہللےکاہںسگاریفہرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملس زیکشمے یک رطػ ڑھکے وہےئ اس ےس اپین اہبای افر فوض رفامای افر اپین زایدہ اامعتسؽ ںیہن رفامای افر ہن یہ لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملس ےنفوضںیم یمکرفامیئ افرلےگدحثیایسرطح ےسےہ افراسدحثی ںیم ےہہکاوہنں ےنرفامایہکروسؽاہلل یلص
اہللہیلعفل ہفملسےناسراتںیماسینوملکںےسداعرفامیئ،ہملسےتہکںیہکرکبیےنےھجمفہاملکتایبؿےئکںیےھجماؿںیم
ےسابرہاملکتایدںی افرابیق املکت ںیموھبؽایگوہںروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایاےاہللریمےدؽںیمونررفام
افر ریمی زابؿ وک رفنش رک افر ریمے اکونں وک رفنش رک افر ریمی لوھکنں وک رفنش رک افر ریمے افرپ رفک ی رک افر ریمے ےچین
رفک یرکافرریمےداںیئرفک یرکافرریمےابںیئرفک یرکافرریمےلےگرفک یرکافرریمےےھچیپرفک یرکافرریمےسفن
وکرفنشرکافرریمے ےئڑبیرفک یرفام۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،دبعارلنمحنباملسؿ،لیقعنباخدل

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

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1792

راوی  :ابوبْک ب ٦اَحٖ ،اب ٦ابی ٠زی٠ ،٢ح١س ب ٦جىَفَ ،شیک ب ٦ابی ١٤زَ ،کیِ ،اب ٦وباس

َکیِِٕ َو ِ ٦ابِ ٔ٦
ْک بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦أَبٔی َِ ٠ز َی َ ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َشی ُ
َف أَ ِخب َ َْنٔی َ ٔ
َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
ک بِ ُ ٦أَبٔی ٔ١َ٤ز ٕ َو َِ ُ ٦
ْ َظ ََلةُ أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
َوبَّا ٕ
س أََّ٤طُ َٔا ََ ٟر َٔ ِس ُت فٔی بَ ِيتٔ َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة َِ ٜي ََ ٝة ک َ َ
ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝو ٔ َِ ٥س َصا ٔلَِ٤م َُز َ٘ ِي َ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َّ
اٗ ا َِ ٜحس َ
اِ ٜٝي َٔٔ ٞا ََ َِ ٟت َح َّس َث أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠َ ٢َ ٝي أَصِٔٝطٔ ََا َو ّة ث ُ ََّ ٢ر َٔ َس َو ََ َ
ٔیث َوِ ٔيطٔ ث ُ ََّ َٔ ٢ا٣
َِ َت َو َّؼأ َ َوا ََِّ َ َّن
اوبرکبنبااحسؼ،انبایبرممی،دمحمنبرفعج،یر کنبایبرمن،رکبی،انبابعسرفامےتںیہکا کراتںیمےنرضحتومیمہن
ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس سگاری سج رات ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس ےھت اتہک ںیم یبن
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک تیفیک وک دھکی وکسں ،انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنراتوکھچکفتقاینپا ہیلرتحمہمےکاسھتابںیترفامںیئرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوسےئگافرلےگایسرطحدحثی
ایبؿ یک افر اس دحثی ںیم ےہ ہک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فوض رفامای افر
وسماکاامعتسؽرفامیئ۔
رافی  :اوبرکبنباقحس،انبایبرممی،دمحمنبرفعج،یر کنبایبرمن،رکبی،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1793

راوی  :واظ ٞب ٦وبساِلولی٠ ،ح١س بِ ٦ؽي ،ٞحعين ب ٦وبساٜزح ،٦١حبيِ ب ٦ابی ثابت٠ ،ح١س ب ٦ولی ب ٦اب ٦وباس

 ٞبِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞو ِ ٦حُ َعي ِ ٔن بِ َٔ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح ََ ٦ٔ ١و َِ ٦حبٔي ِٔ بِ ٔ ٦أَبٔی ثَاب ٔ ٕت َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س
َح َّسثَ َ٥ا َو ٔ
اظ ُ
س أَُ َّ ٤ط َر َٔ َس و ٔ َِ ٥س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦وبَّا ٕ
بِ َٔ ٦ول ٔ ِّی بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ٓ َّ
اِ ٜٝي َٔ ٞواَ ٥َّ ٜضارٔ َْلیَا ٕ
َاَت َِي َٕ َن َِ َت َس َّو َک َو َت َو َّؼأ َ َوص َُو َي ُٕو ُ ٟإ ٔ َّ ٧فٔی َخَّ ِٖٔ ٝ
اٜس ََ ١وا ٔ
ؿ َوا ِخت ََٔل ٔ
اب
ت َوالِ َ ِر ٔ
ت ٔلُولٔی الِ َ َِ ٜب ٔ
ِ ِ
َ
ِ ِاْل َیا ٔ َّ
ُ
َّص َٓ
َُقأَ َص ُؤ َِل ٔ
اٜز ُ٘و ًَ َو ُّ
ت َحًي َخ َت َُّ ٢
اٜس َور َة ث ُ ََّ َٔ ٢اََ ِ ٣علَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َِأـَا َٔ ِ ٟيض ٔ َ١ا ا َِ ٔ ٕٜي َاَ ٣و ُّ
اٜس ُحو َز ث َّ ٢ا ِن َ َ
ََِ

ُ
ت َ َّٔت َر َ٘ َىا ٕ
ک ثَ ََل َث َ٠زَّا ٕ
ِ ِاْل َیا ٔ
ت ث ُ َّ ٢أَ ِو َت َز ب ٔ َث ََل ٕث
ُقأ ُ َص ُؤ َِل ٔ
ت ک ُ َّ ٞذََ ٔ ٜ
َِ ََ ٥اَ ٣حًَّي َن َّ َذ ث ُ َََّ ِ ٢ى َ ٞذََ ٔ ٜ
ک َي ِس َتا ُک َو َی َت َو َّؼأ َو َي ِ َ
َ
َْخ َد إلٔ َی اٜعَّ ََلة ٔ َوص َُو َي ُٕو َُّ ٟ
اُ ٜٝض َّ ٢ا ِج َى ِ ٞفٔی َٔ ِٔ ٝيي ُّ ٤ورا َوفٔی َ ٔ ٜسانٔی ُّ ٤ورا َوا ِج َى ِ ٞفٔی ََ ِ١عٔی ُّ ٤ورا َوا ِج َى ِ ٞفٔی
َِأ َّذ َ ٧ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ َُ َ ِ ٧
َّصی ُّ ٤ورا َوا ِج َى َِ ٦ِ ٠ٔ ٞخ ِٝف ٔی ُّ ٤ورا َو ٔ ٦ِ ٠أَ َ٠امٔی ُّ ٤ورا َوا ِج َى َِِ ِ ٦ِ ٠ٔ ٞوقٔی ُّ ٤ورا َو َٔ ٦ِ ٠ت ِحًٔي ُّ ٤ورا َّ
اُ ٜٝض َّ ٢أَ ِو ٔفىٔي ُّ ٤ورا
َب َ ٔ
فالص نب دبعاالیلع ،دمحم نب لیضف ،نیصح نب دبعارلنمح ، ،بی نب ایب اثتب ،دمحم نب یلع نب انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنںےنا کراتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاہںسگاریوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسدیباروہےئافرلپیلصاہلل
َ
ض َف ْ ِ َ
ػ الل ّب ِْل َفا َّلی َھا ِر َٓل َب ٍ
اخ ِ
ہیلع فل ہ فملس ےن وسماک رفامیئ افر فوض رفامای افر  ہ رفام رےہ ےھت ( ِإ َّؿ ِی َخل ْ ِق ال َّشمَ َوو ِ
ت
ات َف َْال ْر ِ
ُْ ِل ِفّل َْال ْ َ ی
ب) ےب کش لامسونں افر زنیم ےک دیبا رکےن ںیم افر رات افر دؿ ےک لےن اجےن ںیم لقع فاولں ےک  ےئ اشناینں
ل ِ

ںی ،لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ہ لایت ڑپںیھ اہیں کت ہک وسرة لؽ رمعاؿ متخ وہیئگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ڑھکےوہےئافردفرتعکامنزڑپ یافراؿںیمایقؾافرروکعافردجسفںوکابملرفامایرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوسےئگاہیں
کت ہک رخاےٹ ےنیل ےگل رھپ لپ ےن نیت رمہبت ایس رطح رک ےک ھچ رںیتعک ڑپںیھ رہ رمہبت وسماک رفامےت افر فوض رفامےت افر
یہیلایتڑپےتھرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےننیتراعکتامنزفرتڑپ یرھپؤمذؿےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاقالع
دیوتلپ یلصاہللہیلعفل ہ فملسامنز ےک ےئ ہرفامےتوہےئابرہرشتفیالےئاے اہللریمےدؽ ںیمونرافر ریمیزابؿںیم
ونر افر ریمے اکونں ںیم افر ریمی لوھکنں وک رفنش افر ریمے ےھچیپ افر ریمے لےگ افر ریمے افرپ افر ریمے ےچین رفنش رفام
اےاہللےھجمرفک یےسونازدے۔

رافی  :فالصنبدبعاالیلع،دمحمنبلیضف،نیصحنبدبعارلنمح ،،بینبایباثتب،دمحمنبیلعنبانبابعس
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1794

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات٠ ،٢ح١س ب ٦بْک ،اب ٦جزیخ ،وفاء ،اب ٦وباس

َات َِ ٜي َٕ ٝة و ٔ َِ ٥س
س َٔا َ ٟب ٔ ُّت ذ َ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بَ ِْکٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی َو َفاِْ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َخا ًَٜٔي َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة َِ َٕ َا ٣أ ٥َّ ٜيي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َُ ٠ت َفوِّ ّوا َّٔ ٦ِ ٠
اِ ٜٝي َٔ َٕ َِ ٞا ٣أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی
ُّ
ِ
َِس َِأ َ َخ َذ ب ٔ َيسٔی ٔ٦ِ ٠
ُقبَةٔ ث ُ َُّ ١ُِ ٔ ٢ت إلٔ َی ٔش ِّٕطٔ الِ َي َ ٔ
ُقبَ ٔة َِ َت َو َّؼأ َ َِ َٕ َاََ ِ ٣علَّی َِ ُٕ ُِ ١ت َ١َّ ٜا َرأَیِ ُتطُ َظ ََ ٥ي ذََ ٔ ٜ
ک َِ َت َو َّؼأ ُت ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ٔ ٜ
ا ِِ ٔ ٜ
ِ لَ ِضزٔظ ٔإلٔ َی ِّ
ک َٔا ََ ٟن َى ِ٢
ک َٔ ٦ِ ٠و َرا ٔ
َو َرا ٔ
ا ٧ذََ ٔ ٜ
ِ لَ ِضزٔظ ٔ َي ِى ٔسُٜىٔي َ٘ َذَ ٔ ٜ
اٜص ِّٖ الِ َیِ َُِ ُٝٔ ٦ٔ ١ت أَفٔی اَّ ٜت َف ُّو ًٔ ک َ َ

دمحم نب احمت ،دمحم نبرکب ،انب رججی ،اطعء ،انب ابعس رفامےت ںیہک ںیم ےن ا ک رات اینپ اخ ہ رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع
ےک اہں سگاری وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رات وک لفن ڑپےنھ ےک  ےئ اھٹ ڑھکے وہےئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک
زیکشمے یک رطػ ڑھکے وہےئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فوض رفامای رھپ ڑھکے وہ رک امنز ڑپ ی وت ںیم یھب ڑھکا وہایگ افر
ںیم ےن یھب ایسرطح ایک سجرطح ںیم ےن لپ یلص اہللہیلع فل ہفملس وک رکےت داھکی افر زیکشمے ےس ںیم ےنفوض ایک افر ںیم
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکابںیئرطػڑھکاوہایگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنریمیتشپےکےھچیپےسداںیئرطػڑھکا
رکدایںیمےناہکہکایک ہاکؾلفنںیمایکاھتوترضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنرفاماییجاہں۔
رافی  :دمحمنباحمت،دمحمنبرکب،انبرججی،اطعء،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1795

راوی  :ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ٠ ،ح١س ب ٦راِي ،وہِ ب ٦جزیزٔ ،يس بَ ٦ىس ،وفاء ،اب ٦وباس

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َوص ُِِ بِ َُ ٦جزٔیز ٕ أَ ِخب َ َْنٔی أَبٔی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َٔ ِي َس بِ َِ ََ ٦ى ٕس
َح َّسثَىٔي َص ُ

َّاس إلٔ َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوص َُو فٔی بَ ِيتٔ َخا ًَٜٔي َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة َِب ٔ ُّت
یُ َح ِّس ُث َو َِ ٦و َفا ٕ
ِ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س َٔا ََ ٟب َى َثىٔي ا َِ ٜىب ُ
اِ ٜٝي ََ ٝة َِ َٕ َا ٣ي َُعل ِّی َّٔ ٦ِ ٠
ک َّ
اِ ٜٝي ُٔ ١ِ ُٕ َِ ٞت َو َِ ٦ي َسارٔظ ٔ َِت َ َ٥ا َو َٜىٔي َٔ ٦ِ ٠خ ِْٔ ٝلَ ِضزٔظ ٔ َِ َح َى َٝىٔي َول َی یَٔ١ئ٥طٔ
ََ ٠ى ُط ت ٔ َِ ٝ
اہرفؿنبدبعاہلل ،دمحمنبراعف،فبہنبرجری،سیقنبدعس،اطعء،انبابعسرفامےتںیہکےھجمرضحتابعسریضاہللاعتٰیلہنع
ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ اجیھب افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ریمی اخ ہ رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رھگ
ںیمےھتوتںیمےناؿےکاسھت فہراتسگاریوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسراتوکاھٹرکامنزڑپےنھےگلوتںیمیھبلپیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےکابںیئرطػڑھکاوہایگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنےھجماےنپےھچیپےسڑکپرکاینپداںیئرطػرکدای۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنبراعف،فبہنبرجری،سیقنبدعس،اطعء،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1796

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،وبساٝ١ٜک ،وفاء اب ٦وباس

س َٔا َ ٟب ٔ ُّت و ٔ َِ ٥س َخا ًَٜٔي َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ ابِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک َو َِ ٦و َفا ِٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ

ُج َزیِ ٕخ َو َٔ ِي ٔس بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس
انبریمن،دبعاکلمل،اطعءانبابعسےس ہدحثیایسرطحاسدنسےکاسھتلقنیکیئگےہ۔
رافی  :انبریمن،دبعاکلمل،اطعءانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1797

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٥ٌ ،سر ،شىبہ ،اب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،ابوج١زة

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا ٌُ َِ ٥س ْر َو ُِ ٦ش ِى َب َة ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َّٔ ٦ِ ٠
اِ ٜٝي ٔ ٞثَ ََل َث
َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی َج َِ ١ز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
س َي ُٕوِلُ ک َ َ

َّش َة َر ِ٘ َى ّة
َو ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ،ہبعش ،انب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،اوبرمجۃ رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل
ہنعوکرفامےتوہےئانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسراتوکریتہراعکتامنزڑپاھرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،انبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،اوبرمجۃ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1798

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،وبساهَّلل ب ٦ابی بْک ،وبساهَّلل بٔ ٦يس بْ٠ ٦خ٠ہ ،حَّضت زیس ب ٦خاٜس جہىي

ْخ ََ ٠ة
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ ََّ ٧و ِب َس اهَّللٔ بِ َِ َٔ ٦ي ٔس بِ َٔ ِ ٠َ ٦
أَ ِخب َ َْ ُظ َو َِ ٦زیِسٔ بِ َٔ ٦خإ ٔ ٜس ا ُِ ٜح َضىٔ ِّي أَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٟل َ ِر َُ َّ٦َٕ ٠ظ ََل َة َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٢َ ٝ
اِ ٜٝي ََ ٝة ِ ََعلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
وَّ ٧
اَ ٜٝتي ِ ٔن َٔ ِب َُ ٝض َ١ا ث ُ ََّ ٢ظلَّی
َخّٔي َّ َتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٢ظلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ـَؤی ََ ٝتي ِ ٔن ـَؤی ََ ٝتي ِ ٔن ـَؤی ََ ٝتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٢ظلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َوص َُ١ا ُز َ

وَّ ٧
وَّ ٧
وَّ ٧
اَ ٜٝتي ِ ٔن
اَ ٜٝتي ِ ٔن َٔ ِب َُ ٝض َ١ا ث ُ ََّ ٢ظلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َوص َُ١ا زُ َ
اَ ٜٝتي ِ ٔن َٔ ِب َُ ٝض َ١ا ث ُ ََّ ٢ظلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َوص َُ١ا زُ َ
َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َوص َُ١ا زُ َ
َّش َة َر ِ٘ َى ّة
َٔ ِب َُ ٝض َ١ا ث ُ َّ ٢أَ ِو َت َز ِ ََذَ ٔ ٜ
ک ث َ ََل َث َو ِ َ
ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،دبعاہللنبایبرکب،دبعاہللنبسیقنبرخمہم،رضحتزدینباخدلینہجےسرفاتیےہہکاوہنںےن
رفامای ہک ںیم ےن اہک ہک ںیم لجیک رات روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس یک امنز وک دوھکیں اگ وت لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن دف
یکلہرںیتعکڑپںیھرھپدفیبملرںیتعکڑپںیھدفیبملیبمل،دفیبملےسیبمل ،رھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےندفرںیتعکڑپںیھافر
 ہدفونںیلہپدفونںڑپ ییئگ ےسمکڑپںیھرھپاسےسمک افررھپاسےسمکدفراعکت ڑپںیھرھپاس ےسمک دفراعکتڑپںیھ
رھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےننیتفرتڑپےھوت ہریتہرںیتعکوہںیئگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،دبعاہللنبایبرکب،دبعاہللنبسیقنبرخمہم،رضحتزدینباخدلینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1799

راوی  :ححاد ب ٦شاُع٠ ،ح١س ب ٦جىَف٠سائىي ،ابوجىَف ،ورٔاء٠ ،ح١س بٙ٥٠ ٦سر ،جابز ب ٦وبساهَّلل

َح َّسثَىٔي َححَّا ُد بِ َُّ ٦
َف َح َّسثَ َ٥ا َو ِر َٔا ُِ َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦ا ِٔ َٙ ٥ِ ١ُ ٜسرٔ َو ِ٦
َف ا َِ ١َ ٜسائٔىٔ ُّي أَبُو َج ِى َ ٕ
اُع َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
اٜص ٔ ٔ
َجابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ََ َ ٕ
َّش َو ٕة َِ َٕا َ ٟأَ َِل ُت ِ ٔ
َّش ًُ یَا َجابٔزُ
َف َِاَ ِ ٤ت َض ِي َ٥ا إلٔ َی ََ ِ ٠

َش ِو ُت َٔا َ ٟث ُ َّ ٢ذَ َص َِ َ ٔ ٜحا َجتٔطٔ َو َو َؼ ِى ُت َُ ٜط َو ُؼوئّا َٔا ََ َِ ٟحا َِ
ُُِٔ ٝت بَل َی َٔا َ٥َ َِ ٟزَ ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوأَ ِ َ
َطِ َِيطٔ َِ ُٕ ُِ ١ت َخ ُِ َّ ٝط َِأ َ َخ َذ بٔأُذُنٔی َِ َح َى َٝىٔي َو َِ ٦یٔ١ئ٥طٔ
َِ َت َو َّؼأ َث ُ ََّ َٔ ٢اََ ِ ٣علَّی فٔی ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس َخاَ ٜ
َْ بَي ِ َن َ َ

اجحج نب اشرع ،دمحم نب رفعجدماینئ ،اوبرفعج ،فراقء ،دمحم نب دکنمر ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےکاسھتا کرفسںیماھتوتمہا کئاھیٹیکرطػارتے،لپیلص اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاےاجرب!ایکوتاپرںیہن
ارتات؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں! وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ارتے افر ںیم یھب ارتا رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اضقء
احتجےک ےئپ ےےئگافرںیمےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےک ےئفوضاکاپین راھکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسلےئافرفوض
رفامایرھپڑھکےوہےئا کیہڑپکادفونںوتمسںیکرطػاسےکانکرےافڑےھوہےئلپےنامنزڑپ یوتںیمیھبلپےک
ےھچیپڑھکاوہایگافرلپےنریمےاکؿوکڑکپاافرےھجماینپداںیئرطػرکدای۔
رافی  :اجحجنباشرع،دمحمنبرفعجدماینئ،اوبرفعج،فراقء،دمحمنبدکنمر،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1800

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ہصي ،٢ابوِحہ ،حسَ ،٦ىس ب ٦ہصا ،٣وائصہ

ِح َة َو ِ ٦ا َِ ٜح َس ٔ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦صُصَ ِي َٕٔ ٢ا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسث َ َ٥ا صُصَ ِي ْ ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو ُ َّ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوأَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َٔ َاَّ ٦ِ ٠ٔ ٣
اِ ٜٝي ُٔ ٔ ٜ ٞي َعل َِّی ا ِِت َ َتحَ َظ ََل َت ُط
َو ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ

ب ٔ َز ِ٘ َى َتي ِ ٔن َخّٔي َّ َتي ِ ٔن

ییحی نبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،میشہ،اوبرحہ،نسح،دعسنباشہؾ،اعدص رفامیتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسبجراتوک
امنزڑپےنھےک ےئڑھکےوہےتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملساینپامنزوکدفیکلہروتعکںےسیرفعرفامےت۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،میشہ،اوبرحہ،نسح،دعسنباشہؾ،اعدص 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1801

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ ،ہصا٠ ،٣ح١س ،ابوہزیزہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦ص ٔصَ اَ ٕ ٣و َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
إٔذَا َٔ َا ٣أَ َح ُس ُ٘ َِّ ٦ِ ٠ٔ ٢
اِ ٜٝي َِٔ َِٝ ٞي ِّتَتٔحِ َظ ََل َت ُط ب ٔ َز ِ٘ َى َتي ِ ٔن َخّٔي َّ َتي ِ ٔن
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،اشہؾ ،دمحم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ
راتوکڑھکاوہوتاےساچےئہہکہکفہاینپامنزوکدفیکلہروتعکںےسیرفعرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اشہؾ،دمحم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1802

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،ابوزبيْ ،ـاُس ،وباس

س أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
س َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو ِ ٦ـَا ُو ٕ
اِ ٜٝي َّٔ ٞ
ٓ َّ
ک ا َِ ٜح ُِ ١س أََ ِ ٤ت ُُ ٤ور َّ
اٜس ََ ١وا ٔ
اَ ٧ي ُٕو ُ ٟإٔذَا َٔ َا ٣إلٔ َی اٜعَّ ََلة ٔ َٔ ٦ِ ٠ج ِو ٔ
َک ا َِ ٜح ُِ ١س أََ ِ ٤ت
ت َوالِ َ ِر ٔ
ؿ َوَ ٜ
اُ ٜٝض ََّ َٜ ٢
َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
َک ا َِ ٜح ُِ ١س أََ ِ ٤ت َر ُّب َّ
َّاَّ ٣
اٜس ََ ١وا ٔ
اٜس ََ ١وا ٔ
ک
ت َوالِ َ ِر ٔ
ت َوالِ َ ِر ٔ
ؿ َو َٔ ِ ٦ِ ٠يضٔ َّ٦أََ ِ ٤ت ا َِ ٜح ُّٖ َو َو ِو ُس َک ا َِ ٜح ُّٖ َو َٔ ِوَ ُٜ
ؿ َوَ ٜ
َٔي ُ
اٜسا َو ُة َح ٌّٖ َّ
ار َح ٌّٖ َو َّ
ک أَِ َ ٤ب ُت
ا َِ ٜح ُّٖ َوَٕ ٔ ٜاُ َُک َح ٌّٖ َوا َِ ٜح َُّ ٥ة َح ٌّٖ َواُ ٥َّ ٜ
ک َت َوکَُِّ ٝت َوإَِٔ ٜي َ
ک آ َُ ٥ِ ٠ت َو َوَِ ٝي َ
َک أَ َُِ ١َِ ٝت َوب ٔ َ
اُ ٜٝض ََّ ٜ ٢

َس ِر ُت َوأَ ِو َُ ٥ِ ٝت أََ ِ ٤ت إ ٔ َٜهٔی َِل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل أََ ِ ٤ت
اظ ُِ ١ت َوإَِٔ ٜي َ
َوب ٔ َ
ک َخ َ
َِف لٔی َ٠ا َٔ َّس ُِ ٠ت َوأَ َّ ِ
ک َح َا٘ ُِ ١ت َِاٌ ٔ ِ
ِخ ُت َوأَ ِ َ

ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اسن ،اوبزریب ،اطؤس ،ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج لد ی رات وک امنز
ےک ےئڑھکےوہےتوت ہ داعرفامےتاےاہللاسریرعتںیفیریتےیہ ےئ ںیوتلامسونںافرزنیماکونرےہافر اسریرعتںیفی
ریتےیہ ےئںیافرفہزیچںیہکوجاؿلامسونںافرزنیم ںیمںی،وتقحےہافرریتافدعہربقحےہافرریتارفامؿقحےہافرھجت
ےسالماقتقحےہافرتنجقحےہافردفزخقحےہافرایقتمقحےہاےاہللںیمریتایہرفامربنداروہںافریھجترپاامیؿالای
وہںافریھجترپںیمےنرھبفہسایکےہافرںیمریتییہرطػوتمہجوہاتوہںافرںیمریتیاخرطافرفںےسڑگھجاتوہںافرھجت
یہےسہلصیفاچاتہوہںسپوتریمےاےلگےلھچپافرابینطافراظرہیانگہشخبدےوتیہ ریماوبعمدےہریتےوساوکیئابعدتےک
القئںیہنےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،اوبزریب،اطؤس،ابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1803

راوی  :و١زو ٤أس ،اب١٤ ٦يْ ،اب ٦ابی و١زَّ ،يا٠ ،٧ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخََٝ ،مي ٧احو ، ٟـاُس ،حَّضت

اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َوابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َوابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َٔاُٜوا َح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ
س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َّ٠ا َحس ُ
ٔیث
س َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ ٔ َلَکص َُ١ا َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧الِ َ ِح َو َٔ ٟو ِ ٦ـَا ُو ٕ

َّ
َس ِر ُت
ِح َِي ِ ٔن َٔا َ ٟابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َ٠ک َ َ
أَ ٧ي ُ
ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َِاتّ ََٖ َُ ِّ ٜمطُ ََ ٠ي َح ٔسیثٔ َ٠إ ٔ ٜک َ ٢َِ ٜی ِد َتَّٔٝا إ ٔ َِّل فٔی َ ِ
َّاِّ َٔ ٣ي َُ ٢و َٔا ََ ٟو َ٠ا أَ ِ َ

ِح ٕ
َوأَ َّ٠ا َحس ُ
ٓ
ٔیث ابِ ٔ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َِّٔيطٔ َب ِى ُؾ زٔیَا َزة ٕ َویُ َداُ ٔ ٜ
ْ َ٠أٜکّا َوابِ َُ ٦ج َزیِ ٕخ فٔی أَ ِ ُ

رمعف اندق ،انب ریمن ،انب ایب رمع ،ایفسؿ ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،امیلسؿ اوحؽ  ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل
اعتٰیلہنعےن یبن یلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسدحثییکرطحلقنرفامای،ابیقانب رججییکدحثیےکاافلظامکلیکدحثی ےک
تاکظفلاہکافر
اسھتقفتمںیافروکیئاالتخػںیہنوساےئدفرحوفںےکانبرججیےنایقؾیکہگجمیقاکظفلاامعتسؽایکافر َا َأ ْ َ د
س ْر ُ
ابیقانبہنییعیکدحثیںیمھچکابںیتزادئںیافرامکلافرانبرججییکرفاتیےسھچکابوتںںیمفلتخمےہ۔
رافی  :رمعف اندق ،انب ریمن ،انب ایب رمع ،ایفسؿ ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،امیلسؿ اوحؽ  ،اطؤس ،رضحت انب ابعس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1804

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور٠ ،ہسی اب٠ ٦ي١و ،٧و١زأ ٧عئْ ،يس بَ ٦ىس ،ـاُس ،اب ٦وباس

س َو ِ ٦ابِ ٔ٦
َفو َر َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ضس ٌّٔی َوص َُو ابِ ُِ ٠َ ٦ي ُ١و َٕ ٧ح َّسثَ َ٥ا و ٔ َِ ١زا ُ ٧ا ِٔ َٕ ٜعيُْ َو ِِ َٔ ٦ي ٔس بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َو ِ ٦ـَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ َو َّ
یِ ٔ ٦ِ ٠أَ َِّٜال ٔض ٔ ِ٢
َوبَّا ٕ
اُِ ّٜٝن َ ٔ
ْق ْ
ابیشؿ نب رففخ ،دہمی انب ومیمؿ ،رمعاؿ ریصق ،سیق نب دعس ،اطؤس ،انب ابعس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح

دحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،دہمیانبومیمؿ،رمعاؿریصق،سیقنبدعس،اطؤس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1805

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦حات ،٢وبس ب ٦ح١يس ،ابو٠ى ،٦و١ز ب ٦یو٤س ،وْک٠ہ ب ٦و١ار ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ،
ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ٦١ب ٦ووٓ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢و َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َوأَبُو َِ ٠ى ٕ ٦اَّ ٜز َٔاش ُّٔي َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا ُو َ١زُ بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا
ْٔک َُ ٠ة بِ َُ ٦و َّ١ا ٕر َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َح َّسثَىٔي أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦و ِو ٕ
ٓ َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َوائٔصَ َة أَُّ٣
ؤِ
ا ٧إٔذَا َٔ َا٦ِ ٠ٔ ٣
أ َ ٤ ٧ي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ِّتَتٔحُ َظ ََل َت ُط إٔذَا َٔ َا ٦ِ ٠ٔ ٣ا َِّ ٜٝي َٔٔ ٞاَِ ٜت ک َ َ
ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن بٔأ َ ِّی َش ِي ٕئ ک َ َ

ؿ َوا ٢َ ٔ ٜا ِِ ٍَ ٜي ِٔ َو َّ
َّ
َّ
اٜص َضا َزة ٔ
َاَط َّ
اٜس َ١ا َوا ٔ
ت َوالِ َ ِر ٔ
َساِ ٔي ََ ٔ ِ ٞ
اِ ٜٝي ٔ ٞا ِِت َ َتحَ َظ ََل َت ُط اُ ٜٝض ََّ ٢ربَّ َجب ِ َْائ ٔي ََ ٞو ٔ٠يکَائ ٔي ََ ٞوإ ٔ ِ َ
ک َت ِضسٔی ََ ٦ِ ٠تصَ ا ُِ إلٔ َی
ک إَٔ َّ ٤
ْ ِ ٔيطٔ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜح ِّٖ بٔإٔذَِ ٔ ٤
أََ ِ ٤ت َت ِح ٢ُ ُٙبَي ِ َن و َٔباز ٔ َک ِ ٔ ََمي کَاُ ٤وا ِ ٔيطٔ َی ِد َتَ ُّ ٔ ٝ
و ٧اصِسٔنٔی ١َ ٔ ٜا ا ِخ ُتَ ٔ ٝ
ْا ٕك ُِ ٠س َتٕ ٔ ٕي٢
َٔ

دمحمنبینثم،دمحمنباحمت،دبعنبدیمح،اوبنعم،رمعنبویسن،مرکہمنبامعر،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمحنبوعػرفامےت
ںی ہک ںیم ےن اؾ اوملنینم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج رات وک اینپامنز یرفع
رفامےت وت سکرطح یرفع رکےت رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک بج یھب رات وک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ
امنزیرفعرفامےتوت ہداعڑپےتھاےاہللربجالیئافراکیملیئافرارسالیفےکرپفرداگر!لامسونںافرزنیمےکدیپارکےنفاےل!
اظرہافرابیمےکاجےننفاےل!وتیہاےنپدنبفںےکدرایمؿسجںیمفہاالتخػ رکےتںیےھجمدیساھراہتسداھکافراےاہللقح

یک پ  ابوتں ںیم االتخػ وہایگ ےہ وت ےھجم اؿ ںیم دیسےھ را ےت رپ رھک ےب کش وت یہ ےسج اچاتہ ےہ دیسےھ را ےت یک یداتی اطع
رفاماتےہ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،دمحم نب احمت ،دبع نب دیمح ،اوبنعم ،رمع نب ویسن ،مرکہم نب امعر ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس نب دبعارلنمح نب
وعػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1806

راوی ٠ :ح١س ب ٦ابی بْک ٕ٠سامی ،یوَْ ٠اجصو ،٧وبساٜزح ٦١اُعد ،وبيساهَّلل ب ٦ابی راِي ،حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ ب ٦ابی ـا ِٜرِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦وُب َ ِيسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ ا َِّ َٕ ١ُ ٜسم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا یُو َُ ُ
ْ ا ِ١َ ٜا ٔج ُصو َُ ٧ح َّسثَىٔي أبٔی َو َِ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١الِ ِ َ
ا ٧إٔذَا َٔ َا ٣إلٔ َی اٜعَّ ََلة ٔ َٔا ََ ٟو َّج ِض ُت َو ِجه ٔ َی ٔ َّٝ ٔ ٜذی
َراِ ٕٔي َو َِ ٦ول ٔ ِّی بِ ٔ ٦أَبٔی ـَاَ ِٕٜٔو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط ک َ َ

َْط َّ
اٜس َ١ا َوا ٔ
ک
ت َوالِ َ ِر َؿ َحٔ٥يّّا َو َ٠ا أََ٤ا ٔ ٦ِ ٠ا ِٔ ِ ١ُ ٜ
ای َو َ١َ ٠ات ٔی ِهَّلِل َر ِّب ا َِ ٜىا َٔ١ٜي َن َِل َ ٔ
َشی َ
َّش٘ٔي َن إ ٔ ََّ ٧ظ ََلت ٔی َونُ ُسکٔی َو َِ ٠ح َي َ
ِ ََ
ک أ ُ ِٔ ٠ز ُت َوأََ٤ا ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن َّ
ک َِل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل أََ ِ ٤ت أََ ِ ٤ت َربِّی َوأََ ٤ا َو ِب ُس َک لَ ُ ١َِ ٝت َن ِّ ٔسي َوا ِوَّ َ َِْ ُِت
اُ ٜٝض َّ ٢أََ ِ ٤ت ا ُِ ٔ ٝ١َ ٜ
َُ ٜط َوب ٔ َذَ ٔ ٜ

اْ ِٓ
ُوب إ ٔ َِّل أََ ِ ٤ت َواصِ ٔسنٔی ٔل َ ِح َس ٔ ٦الِ َ ِخ ََل ٔٗ َِل َی ِضسٔی ٔلَ ِح َسَ ٔ ٥ضا إ ٔ َِّل أََ ِ ٤ت َو ِ ٔ
َف اٜذُّ َ ٤
َِف ل ٔی ذُُ٤وبٔی َجٔ١ي ّىا إُٔ َّ ٤ط َِل َي ٍِ ٔ ُ
ب ٔ َذٔ ِ ٤يي َِاٌ ٔ ِ
ک َوا َِ ٜديُِْ ک ُ ُّٝطُ فٔی َی َسیِ َ َّ
ک
َوىِّي ََ ِّي َئ َضا َِل َي ِ ٔ
ک َوإَِٔ ٜي َ
ک أََ٤ا ب ٔ َ
اَّٜش َِ ٜي َس إَِٔ ٜي َ
ک َو ََ ِى َسیِ َ
َّص ُٓ َوىِّي ََ ِّيئَ َضا إ ٔ َِّل أََ ِ ٤ت َٜب َّ ِي َ
ک َو ُّ
ک َوإٔذَا َر َ٘ َي َٔا ََّ ٟ
ک
ک أَ َُِ ١َِ ٝت َخصَ َي ََ ٜ
ک آ َُ ٥ِ ٠ت َو ََ ٜ
ک َر َ٘ ِى ُت َوب ٔ َ
اُ ٜٝض ََّ َٜ ٢
وب إَِٔ ٜي َ
َف َک َوأَتُ ُ
َت َب َار ِ٘ َت َو َت َىاَِ ٜي َت أَ َِ َت ٍِ ٔ ُ
َّصی َو ُ٠خ ِّی َو َومِ ِٔم َو َو َع ٔيي َوإٔذَا َر َِ َي َٔا ََّ ٟ
َک ا َِ ٜح ُِ ١س َٔ ِٝ ٠ئ َّ
اٜس َ١ا َوا ٔ
ؿ َو َٔ ِٝ ٠ئ َ٠ا
ت َو َٔ ِٝ ٠ئ الِ َ ِر ٔ
ََ ِ١عٔی َو َب َ ٔ
اُ ٜٝض ََّ ٢ربَّ َ٥ا َ ٜ
بَ ِي َُ ٥ض َ١ا َو َٔ ِٝ ٠ئ َ٠ا ٔشئ َِت َٔ ٦ِ ٠ش ِي ٕئ بَ ِى ُس َوإٔذَا ََ َح َس َٔا ََّ ٟ
ک أَ َِ َُ ١ِ ٝت ََ َح َس َو ِجهٔی
ک آ َُ ٥ِ ٠ت َو ََ ٜ
ک ََ َح ِس ُت َوب ٔ َ
اُ ٜٝض ََّ َٜ ٢

َّ
آِخ َ٠ا َي ُٕو ُ ٟبَي ِ َن اَّ ٜتصَ ُّض ٔس
َّص ُظ َت َب َار َک اهَّللُ أَ ِح َس ُ ٦ا َِ ٜدإٜٔٔي َن ث ُ ََّ ٢یُٙو ُٔ ٔ ٦ِ ٠ٔ ٧
ٔ ٜٝٔذی َخ َُ َٕ ٝط َو َظ َّو َر ُظ َو َش َّٖ ََ َِ ١ى ُط َو َب َ َ
َواَّ ٜت ِسٔ ٔ ٝيَّ ٢
َسِ ُِت َو َ٠ا أََ ِ ٤ت أَ ِو َ ٢ُ ٝبٔطٔ ٔ٠ىِّي أََ ِ ٤ت
َِف لٔی َ٠ا َٔ َّس ُِ ٠ت َو َ٠ا أَ َّ ِ
اُ ٜٝض َّ ٢اٌ ٔ ِ
َس ِر ُت َو َ٠ا أَ ِو َُ ٥ِ ٝت َو َ٠ا أَ ِ َ
ِخ ُت َو َ٠ا أَ ِ َ
ِخ َِل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل أََ ِ ٤ت
ا ِِّ َٕ ١ُ ٜس َُ ٣وأََ ِ ٤ت ا َِ ١ُ ٜؤ ِّ ُ
دمحم نب ایب رکب دقمایم ،ویفس اموشجؿ ،دبعارلنمح ارعج ،دیبع اہلل نب ایب راعف ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیلہنع نب ایب اطبل ریض
ج ل َّلِڈِق
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج امنز ےک  ےئ ڑھکے وہےت وت رفامےت ( َف یَّج ْھ ُت َف یْ ِ َ
لَ
لْمُ ْثش ِ
َ َ تُ
م
ن
ک
ش
ِ
َ
ْت َفأ َبَ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ِ
َ
ف َ َغ َرد ال َّشمَا َف ِ
ک ِإ ّؿ َا ِن َف ی َف َْم َق َف َ
ات َف َْال ْر َ
ب َ
ِن لَ ُة َف ِ ی َتکِلَ أْ ُ
َم ِن ّللِّ َر ِّ
اْل َن ل رَش َ
ض َخ ِنیفًا َف َا َأ َب نِمْ ا ِرد َ
لْ
مُ ْشل ِِ
م
ن
َن) ںیم اانپ رخ اس ذات یک رطػ رکات وہں سج ےن لامسونں افر زنیم وک کیھٹ کیھٹ دیپا رفامای افر ںیم یر ک رکےن
نِمْ ا
فاولں ںیم ےس ںیہن وہں ےب کش ریمی امنز افر ریمی رقابین افر ریما انیج افر ریما رمان بس اہلل رب ااعلنیم ےک  ےئ ےہ اس اک
وکیئیر کںیہنافرےھجمایساکمکحدایایگافرںیمناملسونںںیمےسوہںاےاہللوتابداشہےہریتےوساوکیئوبعمدںیہنوتیہریما
رب ےہ افر ںیم ریتادنبہ وہں ںیم ےن اینپ اجؿ رپ ملظ ایک افر ےھجم اےنپ انگوہں اک ارتعاػ ےہ سپ وت ریمے انگوہں وک شخب دے
ویکہکن ریتے وسا وکیئ انگوہں وک ےنشخب فاال ںیہن ےہ افر ےھجم اےھچ االخؼ یک یداتی اطع رفام ریتے وسا وکیئ اےھچ االخؼ یک یداتی
ںیہن دے اتکس افر ربے االخؼ ھجم ےس دفر رفام ریتے وسا ھجم ےس وکیئ ربے االخؼ دفر رکےن فاال ںیہن ےہ ںیم احرض وہں افر
رفامربنداروہںافراسریالھبایئںریتےدتسدقرتںیمںیافریریکةسنریتیرطػںیہنےہںیمریتیرطػلاتوہںوت
ربتک فاال ےہ افر وت دنلب ےہ ںیم ھجت ےس رفغمت اچاتہ وہں افر ںیم ریتی رطػ روجع رکات وہں افر بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسروکعںیماجےتوت رفامےتاےاہللریتے ےئںیمےنروکعایکافریھجترپاامیؿالایافرںیمریتایہرفامربنداروہںریمااکؿ
افر ریمیلںیھکن افر ریما زغمافر ریمی  یایں افر ریمےےھٹپ بس ھجت ےسڈرےتںیافر بجلپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس روکع
ےس رس ااھٹےت وت  ہ رفامےت اے اہلل اے امہرے رپفرداگر ریتے یہ  ےئ اسری ایسی رعتںیفی ںی سج ےس اسرے لامسؿ رھب
اجںیئافرزنیمرھباجےئافروجھچکاؿےکدرایمؿےہفہرھباجےئافروجوتاچےہاسےسفہرھباجےئافربجلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسدجسہرکےتوت ہرفامےتاےاہللںیمےنریتے ےئدجسہایکافریھجترپاامیؿالایافرریتایہرفامربنداروہںریمارہچہاس
ذاتوکدجسہرکراہےہسجےناےسدیپاایکافراسیکوصرتانبیئافراسےکاکونںافراسیکلوھکنںوکرتاشرکانبایاہللرب ںوں
فاالےہافربسےسااھچدیپارکےنفاالےہ۔رھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسلرخںیمدہشتافرالسؾےکدرایمؿ ہرفامےتاےاہلل
ریمےاؿانگوہںیک رفغمترفاموج ںیم ےنےلہپےئک افروج ںیمےن دعبںیم ےئکافر وجںیم ےن پھچرکےئک افر وجںیم ےناظرہ
ےئکافروجںیمےنزایدیتیکافرپ وکوتھجمےسزایدہاجاتنےہوتیہلےگرکےنفاال ےہافروتیہےھچیپرکےنفاالےہافرریتےوسا

وکیئ ثوعدںیہنےہ۔
رافی  :دمحم نب ایب رکب دقمایم ،ویفس اموشجؿ ،دبعارلنمح ارعج ،دیبعاہلل نب ایب راعف ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب
اطبلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزافرراتیکداعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1807

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وبساٜزح ٦١ب٠ ٦ہسی ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ابونَّض ،وبساٜىزیز ب ٦وبساهَّلل ب ٦ابی َ١ٝہ٠ ،اجصو٧
ب ٦ابی َ١ٝہ اُعد

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
َّض َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا
ٔی ح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو أ ِ ٥َّ ٜ
َح َّسثَ َ٥اظ ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦

َ
َ
َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ
ُع ٔد ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َ ٟک َ َ
َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦أبٔی َََ ١ََ ٝة َو َِ ٦و ِّ١طٔ ا ِ١َ ٜا ٔج ُصو ٔ ٧بِ ٔ ٦أبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦الِ ِ َ

اَ َت ِّ َتحَ اٜعَّ ََل َة َ٘ب َّ َْ ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟو َّج ِض ُت َو ِجهٔی َو َٔا ََ ٟوأََ٤ا أَ َّو ُ ٟا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن َو َٔا ََ ٟوإٔذَا َر َِ َي َرأِ ََطُ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ِ
ک ا َِ ٜح ُِ ١س َو َٔا ََ ٟو َظ َّو َر ُظ َِأ َ ِح َس َُ ٦ظ َو َر ُظ َو َٔا ََ ٟوإٔذَا ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََّ ٟ
َِف
اٜز ُ٘و ًٔ َٔا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َربَّ َ٥ا َو ََ ٜ
اُ ٜٝض َّ ٢اٌ ٔ ِ
ُّٔ ٦ِ ٠

آِخ ا َِ ٜحسٔیثٔ َوَ ٢َِ ٜي ُٕ ِ ٞبَي ِ َن اَّ ٜتصَ ُّض ٔس َواَّ ٜت ِسٔ ٔ ٝي٢
لٔی َ٠ا َٔ َّس ُِ ٠ت إلٔ َی ٔ ٔ

زریہنبرحب،دبعارلنمحنبدہمی،ااحسؼنباربامیہ،اوبرضن،دبعازعلسینبدبعاہللنبایبہملس،اموشجؿنبایبہملسارعجےس
ّللَّ َأ ْ ی َ د
اس دنس ےک اسھت  ہ رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج امنز یرفع رفامےت ےھت وت اَ ُ
کُ
لْ
َ َ مُ ْشل ِ
م
ن
ِ
ےتہکےھترھپرفامےت َف یَّج ْھ ُت َف یْ ِ
َن)افربجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسروکعےساانپرسااھٹےتوت
جافررفامےت( َفأ َب أ ّف َُؽا
لل َّ
َ ی َ لْ
ھ
رفامےت ( َسم ِ
ّللَّ لِم
ج
ُ
َ
ْ
ع
َ
ف
َ
ْ
َ
َ
ِ
َ
ّ
ْ
َ
م
َ
َ
َ
ِ
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ِ
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و
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ْ َ َ َ َ
دحثیےکلرخکتافردہشتافرالسؾےکدرایمؿاکذرکںیہنرفامای۔

رافی  :زریہ نب رحب ،دبعارلنمح نبدہمی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوبرضن ،دبعازعلسی نب دبعاہلل نب ایب ہملس ،اموشجؿ نب ایب ہملس
ارعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتیکامنزںیمیبملرقاتےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزںیمیبملرقاتےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1808

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ابو٠ىاویہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز ،او١ض١٤ ،يَْ ،ىس ب٦
وبيسہ٠ ،ستورز ب ٦اح ،ْ٥ظٝہ ب ٦زَف ،حَّضت حذيّہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢جٔ١ي ّىا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َوأَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة ح و َح َّسث َ َ٥ا ُز َصي ُِْ بِ ُِ َ ٦

َو َِ ٦جزٔیز ٕ ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسث َ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ُٔ ٦وب َ ِي َس َة َو ِ٦
َ
َات َِ ٜي َٕ ٝة َِا ِِت َ َتحَ
َُف َو ُِ ٦ح َذ ِي َّ َة َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝذ َ
ا ِِ ١ُ ٜس َت ِورٔز ٔبِ ٔ ٦الِ ِح ََ ْٔ ٥و ِٔ ٦ظ ََ ٝة بِ ٔ ٦ز َ َ
ُ
ُ
َُقأَ َصا ث ُ َّ٢
ُق َة َِ ُُِٕ ٝت یَ ِز َ٘ ُي و ٔ َِ ٥س ا ِٔ١ٜائ َ ٔة ث ََّ ٠َ ٢ضي َِ ُُِٕ ٝت ي َُعل ِّی ب ٔ َضا فٔی َر ِ٘ َى ٕة ِ َََ ١ضي َِ ُُِٕ ٝت َیزِ َ٘ ُي ب ٔ َضا ث َّ ٢ا ِِت َ َتحَ اَ ٥ِّ ٜسا َِ ِ َ َ
ا َِ ٜب َ َ
يح ََبَّحَ َوإٔذَا ََّ ٠ز بٔ ُس َؤا ََٕ ٟأ َ ََ ٟوإٔذَا ََّ ٠ز ب ٔ َت َى ُّوذ ٕ َت َى َّوذَ ث ُ َّ٢
ُقأ ُ َُّ َِّ َْ َ َّ٠ل إٔذَا ََّ ٠ز بٔآ َی ٕة ِ َٔيضا َت ِسب ٔ ْ
ا ِِت َ َتحَ آ َ ٟو َِٔ ١ز َ
َُقأَ َصا َي ِ َ
اَ َ ِ ٧
ْقی ّبا
اُ ٧ر ُ٘ووُ ُط ِ َ ٤ح ّوا َٔ ٔ ٔ ٦ِ ٠يا ٔ٠طٔ ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ ث ُ ََّ َٔ ٢ا ٣ـَو ٔ ّیَل َ ٔ
اَ ٧رب ِّ َی ا َِ ٜىم ٔٔيَِ ٢ک َ َ
َر َ٘ َي َِ َح َى ََ ٞي ُٕو ُِ َُ ٟب َح َ
ْقی ّبا َٔ ٔ ٔ ٦ِ ٠يا ٔ٠طٔ َٔا ََ ٟوفٔی َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ ٔ ٦ِ ٠اٜزِّیَا َزة ٔ َِ َٕا َٟ
اُ َُ ٧حوزُ ُظ َ ٔ
اَ ٧رب ِّ َی الِ َ ِول َی َِک َ َ
ٔ١َّ ٠ا َر َ٘ َي ث ُ ََّ ََ ٢ح َس َِ َٕا َِ َُ ٟب َح َ
َک ا َِ ٜح ُِ ١س
َََ ٔ١ي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َربَّ َ٥ا َ ٜ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اوباعمف ہ ،زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،اشمع ،ریمن ،دعس نب دیبعہ ،وتسمرد نب
افنح ،ہلص نب زرف ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن ا ک رات یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز

ڑپ ی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وسرةارقبلہ یرفع رفام دی وت ںیم ےن اہک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وس لایت رپ روکع
رفامںیئےگرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسلےگپ ےںیمےندؽںیماہکہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساسوسرةوکدفروتعکںںیم
وپری رفامںیئ ےگ رھپ لےگ پ ے ںیم ےن دؽ ںیم اہک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ا ک وپری وسرت رپ روکع رفامںیئ ےگ رھپ
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وسرة اسنء یرفع رفام دی وپری وسرت ڑپ ی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وسرة لؽ رمعاؿ
یرفعرفامدیاسوکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرتلیتافر وخیبےکاسھتڑپاھبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملساسلتیےس
ّللَّ ےتہک افر بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یسک اےسی وساؽ
سگرےت ہک سج ںیم حیبست وہیت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ُش ْییجَا َؿ ا ِ
ےسسگرےتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوساؽرفامےتافربجلپیلصاہلل ہیلعفل ہفملسوعتذفایللتیرپےسسگرےتوتلپ
لْع ِی
یلصاہلل ہیلع فل ہ فملسانپہامےتگنرھپ لپ یلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےنروکعرفامایافر ( ُش ْییجَا َؿ َر ِ ی ّ َنا َغ ِم)ڑپےتھ رےہ اہیںکتہک
َسم ِ َ ل
ّللَّ ِمَ ْن َ َِ
َحـُ) اہکرھپاس ےک
لپیلصاہللہیلعفل ہفملساک روکعیھبایقؾےکرباربوہایگ رھپلپ یلصاہللہیلع فل ہفملسےن ( عا ُ
دعبروکعےکرباربدریکتابملایقؾرفامایرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےندجسہایکافرلپاکدجسہیھبلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
َ ی َ لْ
ےکایقؾےکرباربابملاھتافررجرییکدحثیںیماانتزادئےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن( َسم ِ
ّللَّلِم
َ
َ
ِ
َ
َلا جَمْ ُڈ)یھب
ب
ر
ـ
ُ
َح
ن
ُ
ا
ع
ّ
َ
ْ َ َ َ
اہک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوباعمف ہ،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشمع،ریمن،دعسنبدیبعہ،وتسمرد
نبافنح،ہلصنبزرف،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزںیمیبملرقاتےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1809

راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز ،حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٔ ٢لَکص َُ١ا َو َِ ٦جزٔیز ٕ َٔا َ ٟوُ ِث َ١ا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َوائ ٕٔٞ

ِ َٔا َٔٔ ٟي ََ ٞو َ٠ا صَ ََ ١ِ ١ت بٔطٔ
َٔا ََٔ ٟا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأَـَا ََ ٟحًَّي صَ َُ ١ِ ١ت بٔأ َ ِ٠ز ٔ ََ ِو ٕ

َٔا ََ ٟص َُ ١ِ ١ت أَ ِ ٧أَ ِجَ ٔ ٝس َوأَ َز َو ُط

امثعؿ نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ  ،رجری ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےک اسھت امنز ڑپ ی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن تہب ابمل ایقؾ ایک اہیں کت ہک ںیم ےن ا ک ربے اکؾ اک ارادہ رکایل رافی
ےتہکںیہکںیم ےن اہکہک وت ےنسکاکؾاکارادہایکاھت؟اسےن اہکہکںیم ےن ہارادہ ایکاھتہک ںیمھٹیباجؤں افرلپ یلصاہللہیلع
فل ہفملسوکایقؾںیموھچڑدفں۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،رجری،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزںیمیبملرقاتےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1810

راوی  :اَ١ىي ٞب ٦خٝيَ ،ٞویس بَ ٦ىيس ،ولی ب٠ ٦سہز ،او١ض

 ٞبِ ُ ٦ا َِ ٜدٔٝي َٔ ٞو َُ َویِ ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َِ ٦ول ٔ ِّی بِ ِٔ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط
َح َّسثَ َ٥اظ إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
الیعمسنبلیلخ،وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،اشمعےساسدنسےکاسھتایسرطحدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :الیعمسنبلیلخ،وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتیکامنزیکرتبیغےکایبؿںیمارگہچمکرںیتعکیہوہں۔...

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزیکرتبیغےکایبؿںیمارگہچمکرںیتعکیہوہں۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1811

راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،اَحٖ ،وث١ا ،٧جزیز ٥٠عور ،ابووائ ،ٞوبساهَّلل

َک و ٔ َِ ٥س
َح َّسثَ َ٥ا ُو ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ َٔا َُ ٟو ِث َ١ا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔ ٞو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َٔا َ ٟذُ ٔ َ
َاک َر ُج ْ ٞبَا ََّ ٟ
اٜص ِي َفا ُ ٧فٔی أُذُِ َ ٤يطٔ أَ ِو َٔا َ ٟفٔی أُذُٔ٤طٔ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝر ُج َْ َ ٤ ٞاَِ ٜ ٣ي َّ ٝة َحًَّي أَ ِظ َبحَ َٔا َ ٟذ َ
امثعؿنبایبہبیش،ااحس ؼ،امثعؿ،رجریوصنمر،اوبفالئ،دبعاہللرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسا کلدیم
اکذرکایکایگہکراتوسایراتہےہاہیںکتہکحبصوہاجیتےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاسلدیمےکدفونںاکونںںیم
اطیشؿاشیپبرکاتےہایلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاسےکاکؿںیم۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اقحس،امثعؿ،رجریوصنمر،اوبفالئ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزیکرتبیغےکایبؿںیمارگہچمکرںیتعکیہوہں۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1812

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،وٕي ،ٞزہزی ،ولی ب ٦حسين ،حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب ٦ابی ـاِٜ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ َو ِ ٦وُ َٕ ِي َٕ ٞو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو َِ ٦ول ٔ ِّی بِ ٔ ٦حُ َسي ِ ٕن أَ َّ ٧ا ُِ ٜح َسي ِ َن بِ ََ ٦ول ٔ ٕٓی َح َّسثَ ُط َو َِ ٦ول ٔ ِّی
َّ
َّ
وُِ ُٕٝ َِ ٧ت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إٔ١َ َّ ٤ا أَ ِن ُّ ُس َ٥ا ب ٔ َيسٔ اهَّللٔ
َط َٔ ُط َوَِاـ ََٔ ١ة َِ َٕا َ ٟأَِلَ ُت َع َُّ ٝ
بِ ٔ ٦أَبٔی ـَا ِٕٜٔأَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ َ ٢َ ٝ

ک ث ُ َِّ ٔ١ََ ٢ى ُت ُط َوص َُو ُِ ٠سب ٔ ْز
َّص َٓ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح ٔي َن ُُِٔ ٝت َُ ٜط ذََ ٔ ٜ
َِإٔذَا َشا َِ أَ ِ ٧یَ ِب َى َث َ٥ا َب َى َث َ٥ا َِا ِن َ َ

اِ ٧اْل ٔ ِن َسا ُ ٧أَ ِ٘ث َ َْ َش ِي ٕئ َج َس ِّل
َي ِ ٔ
َّض ُب َِد ٔ َذ ُظ َو َي ُٕو َُ ٟوک َ َ
ہبیتق نبدیعس ،ثیل ،لیقع ،زرہی ،یلع نب نیسح ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیلہنع نب ایب اطبل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہللہیلع
فل ہ فملس ےن ا ک رمہبت اںیہن افر رضحت افہمط وک اگجای افر رفامای ایک مت امنز ںیہن ڑپےتھ وت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ
امہری اجںین وت اہلل ےک ہضبق فدقرت ںیم ںی فہ بج ںیمہ ااھٹان اچےہ ںیمہ ااھٹ داتی ےہ سج فتق ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےس  ہ اہک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی ےل ےئگ رھپ ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اجےت وہےئ انس
اینپراونںرپاہھتامررےہےھتافررفامرےہےھتہکااسنؿتہبزایدہڑگھجاولےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،لیقع،زرہی،یلعنبنیسح،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
راتیکامنزیکرتبیغےکایبؿںیمارگہچمکرںیتعکیہوہں۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1813

راوی  :و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،و١زوَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،ابوز٤از ،اُعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َی ِبَُ ُٝ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
بٔطٔ أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ِىٕ ٔ ُس َّ
ک
س أَ َح ٔس ُ٘ ِ ٢ثَ ََل َث وُ َٕ ٕس إٔذَا َ َ ٤ا ٣بٔکُ ِّٞوُ ِٕ َسة ٕ َي ِ ٔ
َّض ُب َوَِ ٝي َ
اٜص ِي َفا َُ ٧ول َی َٔاِ َٔي ٔة َرأ ِ ٔ
َک اهَّللَ اَ ِ ٤ح َِّ ٝت ُو ِٕ َس ْة َوإٔذَا َت َو َّؼأ َ اَ ِ ٤ح َِّ ٝت َو ُِ ٥ط وُ ِٕ َس َتا َِٔ ٧إ ٔذَا َظلَّی اَ ِ ٤ح َِّ ٝت ا ُِ ٜى َٕ ُس َِأ َ ِظ َبحَ
َِ ٜي َّل ـَو ٔ ّیَل َِإٔذَا ِ
اَت َِي َٕ َن ِ ََذ َ َ
َن ٔص ّيفا ـَي َِِّ أِ ّ٥َّ ٜس َوإ ٔ َِّل أَ ِظ َبحَ َخب ٔ َ
يث أِ ّ٥َّ ٜس َ٘ ِس ََل َ٧

رمعفاندق،زریہنبرحب،رمعف،ایفسؿنبہنییع،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہےسرفاتیےہہکاؿکت ہابتیچنہپےہہکیبنیلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اطیشؿ مت ںیم ےس رہ ا ک لدیم یک رگدؿ رپ بج فہ وساجات ےہ نیت رگںی اگل داتی ےہ رہ ا ک رگہ رپ
وھپکن امرات ےہہک ایھب راتڑبی یبمل ےہ وت بج وکیئ دیباروہات ےہ افر اہلل اکذرکرکات ےہ وت ا کرگہ لھک اجیت ےہ افر بجفوض

رکاتےہوتاسرپےسدفرگںیلھکاجیتںیافربجفہامنزڑپھاتیلےہوتاسریرگںیلھک اجیتںیرھپفہحبصوکاشہشاشبشوخش
زماجااتھٹےہفرہناسیکحبصسفنیکابختثافریتسسےکاسھتوہیتےہ۔
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،رمعف،ایفسؿنبہنییع،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لفنامنزاےنپرھگںیمڑپےنھےکاابحتسبافردجسمںیموجازےکایبؿںیم...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزاےنپرھگںیمڑپےنھےکاابحتسبافردجسمںیموجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1814

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،یحٌي ،وبيساهَّلل٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َو ُِ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َ٤اِ ٔ ْي َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َٔا َ ٟا ِج َىُٝوا َٔ ٦ِ ٠ظ ََلتٔ ٢ِ ُٙفٔی ب ُ ُيوتَٔ ٢ِ ُٙو َِل َت َّتد ٔ ُذو َصا ُٔبُ ّورا
دمحمنبینثم،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہک یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےن رفامایہکمتاینپامنزفںوکاےنپرھگفںںیم
ڑپاھرکفافراےنپرھگفںوکربقاتسؿہنانبؤ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزاےنپرھگںیمڑپےنھےکاابحتسبافردجسمںیموجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1815

راوی  :اب٠ ٦ثىي ،وبساٜوہاب ،ایوب٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

وب َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟظ ُّٝوا
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوصَّ ٔ
اب أَ ِخب َ ََْ٤ا أَ ُّی ُ

فٔی ب ُ ُيوتَٔ ٢ِ ُٙو َِل َت َّتد ٔ ُذوصَا ُٔبُ ّورا

انب ینثم ،دبعاولاہب ،اویب ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت اےنپ رھگفں ںیم لفن امنز
ڑپوھافررھگفںوکربقاتسؿہنانبؤ۔
رافی  :انبینثم،دبعاولاہب،اویب،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزاےنپرھگںیمڑپےنھےکاابحتسبافردجسمںیموجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1816

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابوَّيا ،٧جابز

اَ ٧و َِ ٦جابٔز ٕ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َُّ َِي َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َٔ َضي أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢اٜعَّ ََل َة فٔی َِ ٠سحٔ ٔسظ ٔ ََِِ ٝي ِح َى ِٜٔ ٞب َ ِيتٔطٔ َن ٔعي ّبا َٔ ٦ِ ٠ظ ََلتٔطٔ َِإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َجاو ٔ ْ ٞفٔی
بَ ِيتٔطٔ َٔ ٦ِ ٠ظ ََلتٔطٔ َخي ِ ّْا
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،اوبایفسؿ ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک
بجمتںیمےسوکیئلدیماینپدجسمںیماینپامنزوپریرکےلوتاےساچےیہہکاینپامنزاکھچکہصحاےنپرھگےک ےئرھکےلویکہکن
اہللاسےکرھگںیماسیکامنزفںیکربتکےسریخرفامدےاگ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اوبایفسؿ،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزاےنپرھگںیمڑپےنھےکاابحتسبافردجسمںیموجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1817

راوی  :وبساهَّلل ب ٦بزاز اشىزی٠ ،ح١س ب ٦وَلء ،ابواَا٠ہ ،بزیس ،ابوبززہ ،ابو٠وسي

وسي َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦بَزَّاز ٕالِ َ ِش َىز ٔ ُّی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
ِ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦ب ُ َزیِ ٕس َو ِ ٦أَبٔی ب ُ ِز َز َة َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠
َّ
َّ
 ٞا َِ ٜه ِّی َوا ِِّ ١َ ٜيتٔ
َک اهَّللُ ِ ٔيطٔ ََ ٠ث ُ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٠َ ٟث ُ
َک اهَّللُ ِ ٔيطٔ َوا ِٜب َ ِيتٔ أ ٜذی َِل یُ ِذ َ ُ
 ٞا ِٜب َ ِيتٔ أ ٜذی یُ ِذ َ ُ
دبع اہلل نب رباد ارعشی ،دمحم نب العء ،اوبااسہم ،ربدی ،اوبربدہ ،اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک
اسرھگیکاثمؽسجںیماہللوکایدایکاجاتےہافراسرھگیکاثمؽسجںیماہللوکایدںیہنایکاجاتزدنہافررمدہیکرطحےہ۔
رافی  :دبعاہللنبربادارعشی،دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزاےنپرھگںیمڑپےنھےکاابحتسبافردجسمںیموجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1818

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،يىٕوب ب ٦وبساٜزحَ ،٦١ہي ،ٞابوہزیزہ

وب َوص َُو ابِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ا َِٕ ٜار ُّٔی َو َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ

َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل َت ِح َىُٝوا ب ُ ُيو َتَٕ ٠َ ٢ِ ُٙاب ٔ َز إ ٔ ََّّ ٧
َف ٔ ٦ِ ٠ا ِٜب َ ِيتٔ َّأ ٜذی ُت ِ ُ
ُقة ٔ
اٜص ِي َف َ
اَ ٧ی ُِ ٔ ٥
ُقأ ِ ٔيطٔ َُ َورةُ ا َِ ٜب َ َ
َ
ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمح،لیہس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامای=متاےنپ
رھگفںوکربقاتسؿہنانبؤویکہکناطیشؿاسرھگےساھبگاجاتےہسجرھگںیموسرةارقبلہیکالتفتیکاجیتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمح،لیہس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزاےنپرھگںیمڑپےنھےکاابحتسبافردجسمںیموجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1819

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،وبساهَّلل بَ ٦ىيسَ ،ا ٢ٜابونَّض ،و١ز ب ٦وبيساهَّلل ،بَس بَ ٦ىيس ،حَّضت زیس
ب ٦ثابت رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّض َِ ٠ول َی وُ ََ ١ز بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ََا ٢ْ ٔ ٜأَبُو أ ِ ٥َّ ٜ
َس بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو َِ ٦زیِ ٔس بِ ٔ ٦ثَاب ٔ ٕت َٔا َ ٟا ِح َت َح َز َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝحُ َحي ِ َْ ّة ب ٔ َد َع َّ ٕة أَ ِو َح ٔعيْ ٕ
وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦بُ ِ ٔ

و ٧بٔ َع ََلتٔطٔ َٔا َ ٟث ُ ََّ ٢جاُُا َِ ٜي َّ ٝة
اَ ٟو َجاُُا ي َُع َُّ ٝ
َْخ َد َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی ِ َٔيضا َٔا ََِ ٟتَت َ َّب َي إَِٔ ٜيطٔ رٔ َج ْ
ِ ََ
َ
َْخ َد
ْخ ِد إَِٔ ٜيض ٔ ََِ ٢
َف َِ ُىوا أَ ِظ َوا َت ُض َِ ٢و َح َعبُوا ا َِ ٜب َ
َّضوا َوأَبِ َفأ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ُِ ٥ض َِٔ ٢ا ََ ٢َِ َِٝ ٟی ِ ُ
اب ِ َ َ
َِ َح َ ُ
إَِٔ ٜيض ٔ َِ ٢ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٍِ ٠ُ ٢َ ٝؽ ّبا َِ َٕا َُ َٜ ٟض َِ ٢ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝا َزا َ ٟبَٔ ٢ِ ُٙظٔ٥ي ُىَ ٢ِ ُٙحًَّي
ِ فٔی بَ ِيتٔطٔ إ ٔ َِّل اٜعَّ ََل َة ا ِِٙ١َ ٜتُوبَ َة
لَ َُ ٥ِ ٥ت أَُ َّ ٤ط ََ ُيَ ِٙت ُِ َوَِ ٝيََ ِ ٢ِ ُٙىَِ ٝي ٢ِ ُٙبٔاٜعَّ ََلة ٔفٔی ب ُ ُيوتَِٔ ٢ِ ُٙإ ٔ ََّ ٧خي ِ َْ َظ ََلة ٔا ِِ ١َ ٜز ٔ

دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،دبعاہللنبدیعس،اسملاوبرضن،رمعنبدیبعاہلل،رسبنبدیعس،رضحتزدینباثتبریضاہللاعتٰیلہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنوجھکرےکوتپںایاٹچیئےسا کرجحہانبایوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساس
ںیمامنزڑپےنھےک ےئابرہرشتفیالےئتہبےسلدویمںےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکادتقاءیکافرلپیلصاہللہیلعفل ہ

فملس یکامنزےکاسھتامنزڑپےنھےگلرھپا کراتبسولگلےئافرروسؽاہللےندریرفامیئافراؿیکرطػلپیلصاہللہیلع
فل ہ فملس ابرہ رشتفی ہن الےئ وت اؿ ولوگں ےن اینپ لفازفں وک دنلب ایک افر درفازے رپ رکنکایں امرںی رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملساؿیک رطػہصغیکاحتلںیمابرہرشتفیالےئافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿےسرفامایہکمتاسرطح
رکےترےہوتریماایخؽےہہک ہامنزمترپرفضرکدیاجےئیگافرمتاےنپرھگفںںیمامنزڑپوھویکہکنرفضامنزےکالعفہلدیمیک
رتہبنیامنزفہےہوجفہاےنپرھگںیمادارکے۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،دبعاہللنبدیعس،اسملاوبرضن،رمعنبدیبعاہلل،رسبنبدیعس،رضحتزدینباثتبریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لفنامنزاےنپرھگںیمڑپےنھےکاابحتسبافردجسمںیموجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1820

٠وسي ب ٦وٕبہ ،ابونَّض ،بَس بَ ٦ىيس ،زیس ب ٦ثابت
راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢بہز ،وہيِٰ ،

َس بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس
وسي بِ ُ ٦وُ ِٕ َب َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا أ ِ ٥َّ ٜ
َّض َو ِ ٦بُ ِ ٔ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٥ا ُو َص ِي ِْ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠
َو َِ ٦زیِسٔ بِ ٔ ٦ثَاب ٔ ٕت أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٢َ ٝات َد َذ ُح ِح َز ّة فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔسٔ َٔ ٦ِ ٠ح ٔعيْ ِٕ ََعلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َّ
َک ِ َ ٤ح َو ُظ َو َزا َز ِ ٔيطٔ َوَِ ٜو ُ٘ت َِٔ َوَِ ٝي٠َ ٢ِ ُٙا ٔ ُُِ ١ت ِ ٢بٔطٔ
َو ََ ََّٔ ِ ٢َ ٝيضا ََ ٜيال ٔ َی َحًي ا ِج َت ََ ١ي إَِٔ ٜيطٔ ْ َ ٤
اس ِ ََذ َ َ
دمحمنباحمت،زہب،فبیہ،ومٰیسنبہبقع،اوبرضن،رسبنبدیعس،زدینباثتبےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےندجسم
ںیم ا ک اٹچیئ ےس ا ک رجحہ انبای وت روسؽ اہلل ےن اس رجحہ ںیم یئک راںیت امنز ڑپ ی اہیں کت ہک احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع
اےھٹک وہ ےئگ رھپ لےگ ایس رطح دحثی ذرک رفامیئ افر اس ںیم  ہ زادئ ےہ ہک افر ارگ مت رپ رفض رک دی اجیت وت مت اےس اقمئ ہن رھک
ےتکس۔

رافی  :دمحمنباحمت،زہب،فبیہ،ومٰیسنبہبقع،اوبرضن،رسبنبدیعس،زدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لرپدفاؾیکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لرپدفاؾیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1821

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜوہاب ،وبيساهَّلل بَ ٦ىيس ب ٦ابوَىيس ،ابوَ١ٝہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

اب َي ِىىٔي َّ
اٜث َٕف ٔ َّی َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ َو ِٔ ََ ٦ىيسٔ بِ ٔ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوصَّ ٔ

ا ٧یُ َح ِّحزُ ُظ َّٔ ٦ِ ٠
اس
اَ ٔ ٜ ٧ز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝح ٔعي ْْ َوک َ َ
َو َِ ٦وائٔصَ َة أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت ک َ َ
اِ ٜٝي ُٔ َِ ٞي َعل ِّی ِ ٔيطٔ َِ َح َى َ ٞاُ ٥َّ ٜ
وَِ ٧إ ٔ َّ ٧اهَّللَ َِل
و ٧بٔ َع ََلتٔطٔ َویَ ِب ُس ُفطُ بٔاَ ٥َّ ٜضارٔ َِ َثابُوا ذ َ
اس َوَِ ٝي ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙالِ َ ِو َ١ا ٔ٠َ ٟا تُ ٔفي ُٕ َ
ي َُع َُّ ٝ
َات َِ ٜي َٕ ٝة َِ َٕا َ ٟیَا أَ ُّی َضا اُ ٥َّ ٜ

ا ٧آ َُ ٠ُ ٟح َّٕ ١س َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َوُٝٔ١وا َو ََّ ١ل
َی ََ ُّٞ ١حًَّي َت َُّٝ ١وا َوإ ٔ َّ ٧أَ َح َِّ الِ َ ِو َ١ا ٔ ٟإلٔ َی اهَّللٔ َ٠ا ُزوو ٔ ََ ٣وَِ ٝيطٔ َوإ ٔ َِ َّٞ َٔ ٧وک َ َ

أَثِبَتُو ُظ

دمحم نب ینثم ،دبعاولاہب ،دیبع اہلل نب دیعس نب اوبدیعس ،اوبہملس ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںی ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسا کاٹچیئیھت افرلپیلصاہللہیلعفل ہفملس راتوکاساکا کرجحہاسانبےتیلےھترھپ
اس ںیم امنز ڑپےتھ وت احصہب یھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز ےک اسھت امنز ڑپےنھ ےگل افر دؿ وک اس اٹچیئ وک اھچب ےتیل ا ک
رات احصہب اک وجہؾ وہایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے ولوگں مت رپ اانت ل رکان الزؾ ےہ سج یک مت اطتق رہ ےت وہ
ویکہکناہللوثابدےنیےسںیہناتکھتہکبجمتلرکےنےسکھتاجےتوہافراہللےکزند کاامعؽںیمبسےسزایدہ دنسدیہفہ
لےہسجرپدفاؾوہافرارگہچفہلوھتڑاوہافرلؽدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملساکیھبیہیلومعؽاھتہکبجوکیئلرکےتوت
اےسلقتسمزمایجےسرکےت۔(ینعیہشیمہرکےت)

رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہب،دیبعاہللنبدیعسنباوبدیعس،اوبہملس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لرپدفاؾیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1822

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہَ ،ىس ب ٦ابزاہي ،٢حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا َََ ١ََ ٝة یُ َح ِّس ُث َو ِ٦
َوائٔصَ َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََُّ ٢َ ٝئ ٔ َ ٞأَ ُّی ا َِ ٜى َ ٞٔ ١أَ َح ُِّ إلٔ َی اهَّللٔ َٔا َ ٟأَ ِز َو ُُ ٠ط َوإ ٔ َِّٞ َٔ ٧
دمحم نب ینثم ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،دعس نب اربامیہ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہللیلص اہلل ہیلعفل ہ
فملس ےس وپاھچ ایگ ہک اہلل ےک زند ک بس ےس زایدہ  دنسدیہ وکاسن ل ےہ لپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن رفامای وج ہشیمہ وہ ارگہچ
وھتڑایہوہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دعسنباربامیہ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لرپدفاؾیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1823

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز٥٠ ،عور ،ابزاہي ،٢و١ٕٝہ

ِح ٕب َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َُ ٟز َصي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦إٔبِ َزاصٔي ََ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت أَُّ٣
َح َّسثَ َ٥ا ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
اَ ٧ید ُُّغ َش ِيئّا ٔ٦ِ ٠
اَ ٧و َُ ١
َ ٞر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝص ِ ٞک َ َ
ْک َ َ
ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن َوائٔصَ َة َٔا َُِ ُٝٔ ٟت یَا أُ َّ٣ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن َ٘ ِي َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ِس َت ٔفي ُي
اَ ٧و َُ ُٝ١ط ز ٔ َیّ ١ة َوأَ ُّیَ ٢ِ ُٙي ِس َت ٔفي ُي َ٠ا ک َ َ
الِ َیَّأَ ٔ ٣اَِ ٜت ِلَ ک َ َ

زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اربامیہ،ہمقلعرفامےتںیہکںیمےناؾاوملنینمرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل ےک ل اک رطہقی ایک اھت ایک دونں ںیم یسک دؿ ںیم وکیئ وصخمص ل رفامےت ےھت؟ اوہنں ےن رفامای ںیہن!
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وت ہشیمہ ل رفامےت ےھت افر مت ںیم ےس وکؿ ایسی اطتق راتھک ےہ سج یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملساطتقرہ ےتےھت۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اربامیہ،ہمقلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لرپدفاؾیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1824

راوی  :اب١٤ ٦يَْ ،ىس بَ ٦ىيسٔ ،اَ ٢ب٠ ٦ح١س ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ََ ِى ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس أَ ِخب َ َْنٔی ا َِٕ ٜا َٔ ُ ٢بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی

اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َح ُِّ الِ َ ِو َ١ا ٔ ٟإلٔ َی اهَّللٔ َت َىال َی أَ ِز َو َُ ٠ضا َوإ ٔ َِٔ َّٞ َٔ ٧ا ََ ٟوکَاِ َ ٤ت َوائٔصَ ُة إٔذَا َوَِ ٝٔ١ت ا َِ ٜى ََٜ َٞ ١ز ٔ َِ ٠تطُ

انبریمن،دعسنبدیعس،اقمسنبدمحم،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہک
اہلل وک اامعؽ ںیم بس ےس  دنسدیہ رتنی فہ ل ےہ ہک وج ہشیمہ وہ ارگہچ وھتڑا یہ وہ افر رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع بج یھب
وکیئلرکیتںیھتوترھپاےساےنپ ےئالزؾرکیتیلںیھت۔

رافی  :انبریمن،دعسنبدیعس،اقمسنبدمحم،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لرپدفاؾیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1825

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب ٦وٝيہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اَ١ىي ،ٞوبساٜىزیز ب ٦ظہيِ ،ا٤س

َ ٞو َِ ٦و ِبسٔ ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ ُٔ ٦ظ َض ِيِٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َٔ ١ىي ُ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة ح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا ََ ٟز َخ ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ِِ ١َ ٜسحٔ َس َو َح ِب ُْ ١ِ ٠َ ٞسو ْز بَي ِ َن ََارٔیَ َتي ِ ٔن َِ َٕا َ٠َ ٟا َص َذا َٔاُٜوا
ٜٔزَیِ َُ َِ ٥ت َعل ِّی َِإٔذَا َ٘ ٔسَِ ٝت أَ ِو ََِّ َ َْ ِت أَ َِ ٠س َِ ٙت بٔطٔ َِ َٕا َ ٟحُ ُّٝو ُظ ُ ٔ ٜي َع ِّٞأَ َح ُس ُ٘ َِ ٢نصَ اـ َ ُط َِإٔذَا َ٘ ٔس َ ٞأَ ِو ََِّ َ َْ َٔ َى َس َوفٔی َحسٔیثٔ

ُز َصيِْ ٕ ََِِ ٝي ِٕ ُى ِس
اوبرکبنبایب ہبیش،انبہیلع ،زریہنبرحب،اامسلیع،دبعازعلسینببیہص،اسنرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ فملس
دجسمںیمداہ وہےئافرا کریسدفوتسونںےکدرایمؿیکٹلوہیئدیھکی،لپیلص اہللہیلعفل ہفملسےنرفامای ہایکےہ؟احصہب
رکاؾریضاہللاعتٰیلمہنعےنرعضایکہکرضحتزبنیریضاہللاعتٰیلاہنعیکےہفہ امنزڑپیتھریتہںیوتبجاںیہنیتسسوہیت
ےہایفہکھتاجیتںیوتاسریسوکڑکپیتیلںیلپےنرفامایاسوکوھکؽدفمتںیمےسرہا کوکامنزاےنپاتزہدؾوہےنےکفتق
ڑپینھاچےیہرھپبجیتسسایواکھفٹوہاجےئوتفہھٹیباجےئافرزریہیکدحثیںیمےہہکاےساچےیہہکفہھٹیباجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبہیلع،زریہنبرحب،الیعمس،دبعازعلسینببیہص،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ

لرپدفاؾیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1826

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،وبساٜوارث ،وبساٜىزیز ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوار ٔٔث َو َِ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠ٔ ٢َ ٝث َُ ٝط
َح َّسثَ َ٥اظ َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
ابیشؿنبرففخ،دبعاولارث،دبعازعلسی،رضحت اسن ریضاہللاعتٰیلہنع ےنیبن یلص اہللہیلعفل ہفملس ےسایس دحثییک رطح
لقنرفامیئ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،دبعاولارث،دبعازعلسی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لرپدفاؾیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1827

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي٠ ،ح١س ب١َٝ ٦ہ ٠زازی ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابُ ،عوہ ب ٦زبيْ

اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة ا َِ ١ُ ٜزاز ٔ ُّی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو ِ ٦یُوَُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
يِ بِ ٔ ٦أَ ََ ٔس بِ ٔ٦
ُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔأَ ََّ ٧وائٔصَ َة َز ِو َد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِخب َ َْ ِت ُط أَ َّ ٧ا َِ ٜح ِو َِل َِ ب ٔ َِ ٥ت تُ َویِتٔ بِ َٔ ٦حب ٔ ٔ
ُِ

َو ِب ٔس ا ُِ ٜىزَّی َ٠ز َِّت ب ٔ َضا َوو ٔ َِ ٥س َصا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُِّ ُٕٝ َِ ٢َ ٝت َص ٔذظ ٔ ا َِ ٜح ِو َِل ُِ ب ٔ ُِ ٥ت تُ َویِ ٕت َو َز َو ُ١وا أََ َّ ٤ضا َِل َت َُ ٥ا٣
اِ ٜٝي ََٕ َِ ٞا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل َت َُ ٥اَّ ٣
َّ
وََ ِ ٧واهَّللٔ َِل َي ِسأ َ ُ ٣اهَّللُ َحًَّي
اِ ٜٝي َُ ٞخ ُذوا ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜى َ٠َ ٞٔ ١ا تُ ٔفي ُٕ َ
َت ِسأ َ ُ٠وا

رحہلم نب ییحی ،دمحم نب ہملس رمادی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک زفہج
رہطمہرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےن ربدیہکوحالتنبوثبینب ،بی نبادسنبدبعازعلیریضاہللاعتٰیلاہنعاؿےک
اپسےسسگرںیافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیھباؿےکاپسرشتفیرفامےھت،ںیمےنرعضایکہکاسوحالتنبوثبی
ےکقلعتمولوگںاکایخؽےہہکفہراتوکںیہنوسںیتوتروسؽاہللےنرفامایراتوکںیہنوسںیت؟مت اانتلرکفسجیکمتاطتق
ریتھکوہاہللیکمسقاہللوثاباطعرفامےنےسںیہنےکھتاگ،اہیںکتہکمتکھتاجؤیگ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،دمحمنبہملسرمادی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
لرپدفاؾیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1828

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ ،ہصا ٣بُ ٦عوہ ،زہيْ بِ ٦حب ،یحٌي بَ ٦ىيس ،ہصا ،٣حَّضت وائصہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ِح ٕب َو َّ
ُ
اِّٜٝن
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُع َو َة ح و َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦صٔصَ أ ٣بِ ِٔ ُ ٦

َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦صٔصَ أَ ٕ ٣ا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبٔی َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َز َخ ََ ٞول َ َّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
وََ ِ ٧واهَّللٔ َِل َی َ ُّٞ ١اهَّللُ َحًَّي
َوو ٔ ِ٥سٔی ا َِ ٠زأَ ْة َِ َٕا َ ٦ِ ٠َ ٟصَ ٔذظ ٔ َِ ُُِٕ ٝت ا َِ ٠زأَ ْة َِل َت َُ ٥اُ ٣ت َعل ِّی َٔا ََ ٟوَِ ٝي ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙا َِ ٜى َ٠َ ٞٔ ١ا تُ ٔفي ُٕ َ
ا ٧أَ َح َِّ ِّ
ی ٦إَِٔ ٜيطٔ َ٠ا َزا َو ََ ٣وَِ ٝيطٔ َظاحٔبُ ُط َوفٔی َحسٔیثٔ أَبٔی أ ُ ََا ََ ٠ة أََ َّ ٤ضا ا َِ ٠زأَ ْة ٔ ٦ِ ٠بَىٔي أَ ََ ٕس
اٜس ٔ
َت َُّٝ ١وا َوک َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،زریہنبرحب،ییحینبدیعس،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیت
ںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسریمےاپسرشتفیالےئافرا کوعرتریمےاپست یھٹوہیئیھتوتلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرفامای ہوعرتوکؿےہ؟ںیمےناہک ہا کایسیوعرتےہوجوسیتںیہنےہامنزڑپیتھریتہےہ،لپیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرفامایہک مترپ اانتل الزؾےہسجیک متاطتقریتھکوہ،اہلل یکمسقاہلل اعتیلوثاباطع رفامےنےس ںیہناتکھتاہیں

کتہکمتکھتاجیتوہافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکدنیںیمبسےسزایدہ دنسدیہفیہلاھتہکسجرپدفاؾوہافرہشیمہوہ
افراوبااسہمیکدحثیںیمےہہکفہوعرتہلیبقینبادسیکوعرتیھت۔
رافی  :اوبرکب نبایبہبیش ،اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾ نب رعفہ،زریہ نبرحب،ییحینبدیعس،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزایرقلؿدیجمیکالتفتایذرکےکدفراؿافےنھگناییتسساغبللےنرپاسےکاجؿ...
ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزایرقلؿدیجمیکالتفتایذرکےکدفراؿافےنھگناییتسساغبللےنرپاسےکاجےنکتوسےنایےھٹیبرےنہےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1829

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ ،ہصا ٣بُ ٦عوہ۔ ٔتيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤س،
ہصا ٣بُ ٦عوہ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
َّ
ُ
ُع َو َة
ُع َو َة ح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َواُِ ّٜٝن َُ ٜط َو ِ٠َ ٦ا ٚٔ ٔ ٜبِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦
أ ََا ََ ٠ة َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦
َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا َن َى َس أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َِ ِٝي َ ِْٔ ُِس َحًَّي َی ِذ َص َِ َو ُِ ٥ط اِ ٥َّ ٜو ُ٣

َف ِ ََي ُس ُِّ َنّ َِس ُط
َِإ ٔ َّ ٧أَ َح َس ُ٘ ِ ٢إٔذَا َظلَّى َوص َُو َ٤او ْٔس ََ ٜى َُّ ٝط َی ِذ َص ُِ َي ِس َت ٍِ ٔ ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،اشہؾ نب رعفہ۔ ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اسن ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت
اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس یسک لدیم وک افھگن لاجےئ وت اےس
اچےیہہکفہوساجےئاہیںکتہکاسیکدنیناسےساجیترےہ،اس ےئہکبجمتںیمےسیسکوکامنزیکاحتلںیمافھگنلیتےہ
وتوہاتکسےہہکفہاافغتسررکےنیکاجبےئاےنپلپیہوکرباےنہکپ اجےئ۔

رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،اشہؾ نب رعفہ۔ ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اسن ،اشہؾ نب رعفہ،
رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمرففںیکامنزافررصقےکا ماؾاکایبؿ
امنزایرقلؿدیجمیکالتفتایذرکےکدفراؿافےنھگناییتسساغبللےنرپاسےکاجےنکتوسےنایےھٹیبرےنہےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1830

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،ابوہزیزہ ،حَّضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س

َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٥ِ ٠ضا َو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َٔ َا ٣أَ َح ُس ُ٘ ِ٦ِ ٠ٔ ٢
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
َّ
ُقآ َُ ٧ول َی َ ٔ ٜسأ٤طٔ ََِ ٢َِ ٝی ِسرٔ َ٠ا َي ُٕو َُِ َِٝ ٟي ِؽ َفحٔ ِي
اِ ٜٝي َِٔ ٞا َِ َت ِى َح َ ٢ا ِِ ُ ٜ
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،اوبرہریہ ،رضحت اوبرہریہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس لقن رکےت وہےئ
رفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایہکبجمتںیمےس وکیئلدیم راتوکامنزےک ےئڑھکاوہوتاسیکزابؿ
رقلؿدیجمڑپےنھںیماکٹریہوہافرفہہنھجمسراہوہہکفہایکڑپھراہےہوتاےساچےئہہکفہٹیلاجےئ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ

رقلؿدیجمایدرےنھکےکمکحافر ہےنہکیکاممتعنےکایبؿںیمہکںیمالفںلتیوھب...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمایدرےنھکےکمکحافر ہےنہکیکاممتعنےکایبؿںیمہکںیمالفںلتیوھبؽایگافرلتیالھبدییئگےنہکےکوجازںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1831

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ ،ہصا ،٣اپ٥ے واٜس َے ،حَّضت وائصہ

َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ

َّ
َّ
َِکنٔی َ٘ َذا َو َ٘ َذا آیَ ّة ُ٘ ُِ ٥ت أَ َِ َٕ ِفت َُضا َٔ َُ ٦ِ ٠ورة ٔ َ٘ َذا َو َ٘ َذا
ُقأ ُ ٔ ٦ِ ٠اِ ٜٝي َٕٔ َِ ٞا َ ٟیَ ِز َح ُُ ١ط اهَّللُ َِ َٕ ٜس أَذ َ َ
َو َََ ٔ١ََ ٢َ ٝي َر ُج َّل َي ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،اشہؾ ،اےنپفادل ےس  ،رضحت اعدص  ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہفملس رات وک
ا کلدیماکرقلؿدیجمڑپانھ انسرکےتےھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایاہللاعتیلاس رپرمح رفامےئہک اس ےنےھجمالفں
الفںلتیایددالدیہکےسجںیمالفںوسرتےسوھچڑداتیاھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾ،اےنپفادلےس،رضحتاعدص 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمایدرےنھکےکمکحافر ہےنہکیکاممتعنےکایبؿںیمہکںیمالفںلتیوھبؽایگافرلتیالھبدییئگےنہکےکوجازںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1832

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،وبسہ ،ابو٠ىاویہ ،ہصا ،٣حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا َو ِب َسةُ َوأَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ک َ َ

َِکنٔی آ َی ّة ُ٘ ُِ ٥ت أ ُ ِن ٔسيت َُضا
ْقائ َ َة َر ُج ٕ ٞفٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِ َٕا ََ ٟرح َُٔ ١ط اهَّللُ َِ َٕ ٜس أَذ َ َ
َي ِس َتُ ٔ١ي ٔ َ
انب ریمن ،دبعہ ،اوباعمف ہ ،اشہؾ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسم ںیم ا ک لدیم اک
رقلؿڑپانھانسرکےتےھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاہللاعتیلاسرپرمحرفامےئہکاسےنےھجما کلتیایددالدی
ےسجےھجمالھبدایایگاھت۔
رافی  :انبریمن،دبعہ،اوباعمف ہ،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمایدرےنھکےکمکحافر ہےنہکیکاممتعنےکایبؿںیمہکںیمالفںلتیوھبؽایگافرلتیالھبدییئگےنہکےکوجازںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1833

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َٟ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
ُقآ َٔ ١َ َ٘ ٧ث ِٔ ٞاْلٔب ٔ ٔ ٞا َِ ١ُ ٜى َّٕ َٔ ٝة إ ٔ َِ ٧واصَ َس َوَِ ٝي َضا أَ َِ ٠سَ َٙضا َوإ ٔ ِ ٧أَـ ِ ََ َٕ ٝضا َذصَ َب ِت
إٔ١َ َّ ٤ا ََ ٠ث ُ
َ ٞظاح ِٔٔ ا ِِ ُ ٜ
ییحی نب ییحی ،امکل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامایہکرقلؿ دیجم ڑپےنھفاےل یک اثمؽ
اس افٹن یکرطح ےہ وج دنباھ وہا وہ ہک ارگ اس ےک امکل ےن اس اک ایخؽ راھک وہ وت فہ رک اجےئ افر ارگ اےس وھچڑ دے وت فہ الچ
اجےئ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ

رقلؿدیجمایدرےنھکےکمکحافر ہےنہکیکاممتعنےکایبؿںیمہکںیمالفںلتیوھبؽایگافرلتیالھبدییئگےنہکےکوجازںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1834

راوی  :زہيْ بِ ٦حب٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبيساهَّلل بَ ٦ىيس ،یحٌي ،ح ،ابوبْک اب ٦ابی شيہ ،ابوخاٜس اح١ز ،ح ،اب١٤ ٦يْ،
وبيساهَّلل ،ح ،اب ٦ابی و١ز ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ایوب ،حٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،يىٕوب ،ح٠ ،ح١س ب ٦اَحاٗ ٠سييي ،اب ٦وياؿ،
٠وسي ب ٦وٕبہ٤ ،اِي ،اب ٦و١ز
ٰ

ْک بِ ُ٦
ِح ٕب َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َوص َُو ا َِّ َٕ ٜفا ُ ٧ح و َح َّسث َ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َخإ ٔ ٜس الِ َ ِح َ١زُ ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ُِ ٦وب َ ِيسٔ اهَّللٔ ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس
وب َي ِىىٔي ابِ ََ ٦و ِبسٔ اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س
وب ح و َح َّسث َ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦أَ ُّی َ

ِ َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز َو ِ٦
وسي بِ ٔ ٦وُ ِٕ َب َة ک ُ َُّ ٞص ُؤ َِل ٔ
بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ ا َِ ١ُ ٜس َّي ٔي ُّي َح َّسثَ َ٥ا أَْ َ ٤س َي ِىىٔي ابِ َ ٦و َٔياؿٕ َجٔ١ي ّىا َو َِ ٠ُ ٦
َُقأَ ُظ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ َ٠إ ٔ ٜک َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ َُ ٠
وسي بِ ٔ ٦وُ ِٕ َب َة َوإٔذَا َٔ َاَ ٣ظاح ُِٔ ا ِِ ُ ٜ
ُقآ َٔ َ ِ ٧

َّ
ََک ُظ َوإٔذَا َ ٢َِ ٜي ُٕ ِ ٢بٔطٔ َن ٔس َيطُ
بٔاِ ٜٝي َٔ ٞواَ ٥َّ ٜضارٔ ذ َ َ

زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،ح ،اوبرکب انب ایب ہیش ،اوباخدل ارمح ،ح ،انب ریمن ،دیبع اہلل ،ح ،انب ایب رمع،
م
دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،ح،ہبیتقنبدیعس،وقعیب،ح،دمحمنبااحسؼ شن ییی،انبتداض،ومٰیسنبہبقع،انعف،انبرمعاسدنسےک
اسھت ہرفاتییھب ایسرطحلقنیکیئگےہنکیلاسںیماانتزادئےہہکبجرقلؿڑپےنھفاالاےسراتدؿڑپاتھرےہوتاےس
ایدراتہےہافربجاےسہنڑپےھوتفہاےسوھبؽاجاتےہ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،دیبعاہلل نب دیعس ،ییحی ،ح ،اوبرکب انب ایب ہیش ،اوباخدل ارمح ،ح ،انبریمن ،دیبعاہلل ،ح ،انب ایب
م
رمع،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،ح،ہبیتقنبدیعس،وقعیب،ح،دمحمنبااحسؼ شن ییی،انبتداض،ومٰیسنبہبقع،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ

رقلؿدیجمایدرےنھکےکمکحافر ہےنہکیکاممتعنےکایبؿںیمہکںیمالفںلتیوھبؽایگافرلتیالھبدییئگےنہکےکوجازںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1835

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز٥٠ ،عور ،ابووائ ،ٞحَّضت وبساهَّلل

ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َووُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
يت آیَ َة َ٘ ِي َت
َُ ٥ِ ٠عورٕ َو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔ ٞو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔئ َِس َ١ا ٔل َ َح ٔسص َِٔ ٢ي ُٕو َُ ٟن ٔس ُ

آُ َٝ َِ ٧ض َو أَ َش ُّس َتّ َِّع ّيا ُٔ ٦ِ ٠ظ ُسورٔ اِّ ٜز َجا ٔ ٦ِ ٠ٔ ٟاَ ٥َّ ٜى ٔ ٢بٔ ُى َُٕ ٔ ٝضا
ُق َ
َو َ٘ ِي َت بَ ِ ٞص َُو ُ٤سِّ َي ِ
اَ َت ِذ ٔ ُ
َکوا ا ِِ ُ ٜ

زریہنبرحب،امثعؿنبایب ہبیش،ااحسؼنباربامیہ ،رجری ،وصنمر،اوبفالئ،رضحتدبعاہللرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرفام ایہکرباوہاساکمتںیمےسوجوکیئ ہےہکہکںیمالفںالفںوھبؽایگہکلبفہالھبدایایگرقلؿدیجموکایدروھکافراس
اکایخؽروھکویکہکنفہولوگںےکونیسںںیمےساؿاچراپویںےسزایدہدفڑےنفاالےہپ اکا کاپؤںدنباھوہاےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اوبفالئ،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمایدرےنھکےکمکحافر ہےنہکیکاممتعنےکایبؿںیمہکںیمالفںلتیوھبؽایگافرلتیالھبدییئگےنہکےکوجازںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1836

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،ابو٠ىاویہ ،ح ،یحٌي ب ٦یحٌي ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،شٕيٖ

َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َوأَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة ح و َح َّسث َ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َّ
اُِ ّٜٝن َٜطُ َٔا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ٦
آُ َٝ َِ ٧ض َو أَ َش ُّس َتّ َِّع ّيا ُٔ ٦ِ ٠ظ ُسورٔ اِّ ٜز َجا ٔ٦ِ ٠ٔ ٟ
َشٕ ٔ ٕ
ُق َ
يٖ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َت َىا َص ُسوا َص ٔذظ ٔ ا َِ ١َ ٜعاح َ
ْٔ َو ُربَّ َ١ا َٔا َ ٟا ِِ ُ ٜ

يت آیَ َة َ٘ ِي َت َو َ٘ ِي َت بَ ِ ٞص َُو ُ٤سِّ َي
اَ ٥َّ ٜى ٔ ٦ِ ٠ٔ ٢وُ ُٕٔٝطٔ َٔا ََ ٟو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل َي ُٕ ِ ٞأَ َح ُس ُ٘ َِ ٢ن ٔس ُ
انب ریمن ،اوباعمف ہ ،ح ،ییحی نب ییحی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،قیقش رفامےت ںی ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہکرقلؿ
دیجماکایخؽروھکویکہکنفہولوگںےکونیسںںیمےساؿوچاپویںےسزایدہاھب ےنفاالےہپ اکا کاپؤںدنباھوہاوہافرروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامایہک مت ںیم ےس وکیئ  ہ ہن ےہک ہک ںیم الفں الفں لتی وکتہب وھبؽ ایگ ہکلب فہ  ہ ےہک ہک ےھجم الھب دای
ایگ۔
رافی  :انبریمن،اوباعمف ہ،ح،ییحینبییحی،اوباعمف ہ،اشمع،قیقش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمایدرےنھکےکمکحافر ہےنہکیکاممتعنےکایبؿںیمہکںیمالفںلتیوھبؽایگافرلتیالھبدییئگےنہکےکوجازںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1837

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات٠ ،٢ح١س ب ٦بْک ،اب ٦جزیخ ،وبسة اب ٦ابی ٜبابہ ،شٕيٖ ب١َٝ ٦ہ

يٖ بِ َٔ ١ََ ََٝ ٦ة َٔا َٟ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بَ ِْکٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔي َو ِب َسةُ بِ ُ ٦أَبٔی َ ُٜبابَ َة َو َِ ٦شٕ ٔ ٔ
يت َُ َور َة َ٘ ِي َت
ََِ ٔ١ى ُت ابِ َِ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟبٔئ َِس َ١ا َّ ٔ ٜرل ُج ٔ ٞأَ َِ ٧ي ُٕو ََ ٟن ٔس ُ

يت آیَ َة َ٘ ِي َت َو َ٘ ِي َت بَ ِ ٞص َُو ُ٤سِّ َي
َو َ٘ ِي َت أَ ِو َن ٔس ُ

دمحم نب احمت ،دمحم نب رکب ،انب رججی ،دبعة انب ایب ابلہب ،قیقش نب ہملس رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسانسفہرفامےتںیہکںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ہرفامےتوہےئانسہکیسکلدیمےک ےئ ہانہکرباےہ
ہکںیمالفںالفںوسرتوھبؽایگایالفںالفںلتیوھبؽایگہکلبفہ ہےہکہکےھجمالھبدایایگ۔
رافی  :دمحمنباحمت،دمحمنبرکب،انبرججی،دبعةانبایبابلہب،قیقشنبہملس

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

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمایدرےنھکےکمکحافر ہےنہکیکاممتعنےکایبؿںیمہکںیمالفںلتیوھبؽایگافرلتیالھبدییئگےنہکےکوجازںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1838

راوی  :وبساهَّلل ب ٦بزاز اشىزی ،ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ ،بزیس ،ابوبززہ ،حَّضت ابو٠وسي

وسي َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
َکیِِٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦ب ُ َزیِ ٕس َو ِ ٦أَبٔی بُزِ َز َة َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦بَزَّاز ٕ الِ َ ِش َىز ٔ ُّی َوأَبُو ُ َ
َّ
َّ
آََ ِ ٧و َّأ ٜذی َنّ ُِس َُ ٠ح َّٕ ١س ب ٔ َي ٔسظ ٔ َُ ٜض َو أَ َش ُّس َت َّ ُّّ ٝتا ِٔ ٦ِ ٠اْلٔب ٔ ٔ ٞفٔی وُ َُٕ ٔ ٝضا
ُق َ
َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا ََ ٟت َىا َص ُسوا َص َذا ا ِِ ُ ٜ
َو َُِ ّٜن ا َِ ٜحسٔیثٔ ِٔلبِ ٔ ٦بَزَّاز ٕ
دبع اہلل نب رباد ارعشی ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،ربدی ،اوبربدہ ،رضحت اوبومیس رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد
رفامایہکرقلؿدیجماکایخؽروھکمسقےہاسذاتیکسجےکہضبقفدقرتںیمدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاجؿےہ ہرقلؿدیجم
افٹنےسزایدہاھب ےنفاالےہاےنپابدنےنھےس۔
رافی  :دبعاہللنبربادارعشی،اوبرکبی،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخشااحلینےکاسھترقلؿدیجمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخشااحلینےکاسھترقلؿدیجمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1839

راوی  :و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزی ،ابوَ١ٝہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة یَ ِب َُ ُٝبٔطٔ
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّ
َّ
َّ
ُقآ ٔ٧
أ ٥َّ ٜي َّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا َ٠َ ٟا أَذ ٔ َ ٧اهَّللُ ٔ ٜصَ ِي ٕئ َ٠ا أَذ ٔ َٔ ٥َ ٔ ٜ ٧ي ٕ ٓي َی َت ٍَىي بٔا ِِ ُ ٜ

رمعفاندق،زریہ نبرحب ،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اوبہملس ،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہک یبن یلصاہللہیلع
فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل یسک زیچ وک اےسی ایپر افر تبحم ےس ںیہن اتنس انتج ہک فہ اس یبن یک لفا ز وک ہک وج وخش ااحلین ےک اسھت
رقلؿڑپےھ۔
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخشااحلینےکاسھترقلؿدیجمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1840

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،ح ،یو٤س ،وبساِلولی ،اب ٦وہِ ،و١زو ،حَّضت اب ٦شہاب

ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س ح و َح َّسثَىٔي یُوُُ ٤س بِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی
َح َّسثَىٔي َ ِ
ِ
َّ
ُقآ ٔ٧
َو ِْ ١زو ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َٔا َ١َ َ٘ ٟا یَأ َذ ُٔ ٥َ ٔ ٜ ٧ي ٕ ٓي یَ َت ٍَىي بٔا ِِ ُ ٜ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن ،ح،ویسن،دبعاالیلع،انبفبہ،رمعف،رضحتانباہشبیکدنسےکاسھتاسدحثیںیمےہہک
سجرطحاسیبنےساتنسےہہکوجوخشااحلینےکاسھترقلؿڑپےھ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،ح،ویسن،دبعاالیلع،انبفبہ،رمعف،رضحتانباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخشااحلینےکاسھترقلؿدیجمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1841

راوی  :بَّش ب ٦ح ،٢ٙوبساٜىزیز ب٠ ٦ح١س ،یزیس ب ٦ا٩ٜاز٠ ،ح١س ب ٦ابزاہي ،٢ابوَ١ٝہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّش بِ ُ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُ ٦ا َِ ٜضاز ٔ َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة
َح َّسثَىٔي بٔ ِ ُ
َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أََّ٤طُ َََ ٔ١ي َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ٠َ ٟا أَذ ٔ َ ٧اهَّللُ ٔ ٜصَ ِي ٕئ َ٠ا أَذ ٔ َٔ ٥َ ٔ ٜ ٧ي ٕ ٓي َح َس ٔ ٦اٜعَّ ِو ٔ
ت یَ َت ٍَىَّي
ُقآ ٔ ٧یَ ِح َضزُ بٔطٔ
بٔا ِِ ُ ٜ
رشب نب مکح ،دبعازعلسی نب دمحم ،سیدی نب ااھلد ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ہرفامےتوہےئانسہکاہللاعتیلاسرطحیسکزیچوکںیہناتنسسجرطحہکاسیبنیکلفاز
وکوجوخشااحلینافردنلبلفازےسڑپےھ۔
رافی  :رشبنبمکح،دبعازعلسینبدمحم،سیدینبااھلد،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخشااحلینےکاسھترقلؿدیجمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1842

راوی  :اب ٦اخی اب ٦وہِ ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،و١ز وب٠ ٦اٜک وحيوة بَ ٦شیح ،اب ٦اٜہاز

َشیِ ٕح َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ٜضاز ٔب ٔ َض َذا
َح َّسثَىٔي ابِ ُ ٦أَخٔی ابِ َٔ ٦وصِِٕ َح َّسثَ َ٥ا َو ِِّم َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی ُو َ١زُ بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو َح ِي َوةُ بِ َُ ُ ٦

ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط ََ َو ّ
اِ َو َٔا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوَ ٢َِ ٜي ُٕ َِ ٔ١ََ ٞي
انبایخانبفبہ،دبعاہللنبفبہ،رمعفنبامکلفویحةنبیرحی،انبااہلداسدنسےکاسھت ہدحثیایسرطحلقنیکیئگےہ
نکیلاسںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنعمساکظفلںیہنرفامای۔
رافی  :انبایخانبفبہ،دبعاہللنبفبہ،رمعفنبامکلفویحةنبیرحی،انبااہلد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخشااحلینےکاسھترقلؿدیجمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1843

راوی  :ح ٢ٙب٠ ٦وسي ،ہٕ ،ٞاوزاعی ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابوَ١ٝہ ،حَّضت ابوہزیزہ

وسي َح َّسثَ َ٥ا ص ٔ ِٕ َْ ٞو ِ ٦الِ َ ِو َزاعٔ ِّی َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُٟ
َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َ ٢ُ ٙبِ َُ ٠ُ ٦
َ
َّ
َّ
َّ
ُقآ َٔ ٧ی ِح َضزُ بٔطٔ
اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ٠َ ٢َ ٝا أَذ ٔ َ ٧اهَّللُ ٔ ٜصَ ِي ٕئ َ٘أذَٔ٤طٔ ٔ ٥َ ٔ ٜي ٕ ٓي َی َت ٍَىي بٔا ِِ ُ ٜ
مکحنبومیس،ہَل،افزایع،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہک
اہللاعتیلیسکزیچرپاانتارجاطعںیہنرفامےتانتجہکیبنےکوخشااحلینافردنلبلفازےسرقلؿدیجمڑپےنھرپاطعرفامےتںی۔
رافی  :مکحنبومیس،ہَل،افزایع،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخشااحلینےکاسھترقلؿدیجمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1844

راوی  :یحٌي ب ٦ایو بٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،اب ٦ححز ،اب ٦جىَف٠ ،ح١س ب ٦و١زو ،ابوَ١ٝہ ،ابوہزیزہ

َ ٞوصُ َو ابِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو َو ِ ٦أَبٔی
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوابِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
وب َٔا َ ٟفٔی رٔ َوایَتٔطٔ
َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠ٔ ٢َ ٝث ََ ٞحسٔیثٔ یَ ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٌَٕي ِ َْ أَ َّ ٧ابِ َ ٦أَ ُّی َ

َ٘إٔذِٔ٤طٔ

ییحی نباویب ،ہبیتق نبدیعس ،انبرجح،انبرفعج،دمحم نبرمعف،اوبہملس،اوبرہریہ اسدنس ےکاسھترضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیل
ہنعےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطحلقنایکےہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،انبرجح،انبرفعج،دمحمنبرمعف،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخشااحلینےکاسھترقلؿدیجمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1845

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ح ،اب١٤ ٦يٍْ٠ ،و ،ٟوبساهَّلل ب ٦بزیسہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َ٠اْ ٔ ٜک َوص َُو ابِ َُ ٍِ ٠ٔ ٦و َٕ ٟو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ ََّ ٧و ِب َس اهَّللٔ بِ َِ َٔ ٦ي ٕس أَ ِو الِ َ ِش َىز ٔ َّی أ ُ ِو ٔف َی
ٔ٠زِ َّ ٠ارا ٔ٠َ ٦ِ ٠زَا ٔ٠يْ ٔآ َٔ ٟزا ُو َز

اوبرکبنبایب ہبیش،دبعاہللنبریمن ،ح،انبریمن،وغمؽ ،دبعاہلل نبربدیہاےنپفادل ےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکرضحتدبعاہللنبسیقریضاہللاعتٰیلہنعایرضحتارعشیریضاہللاعتٰیلہنعوکلؽداؤد

یکوخشااحلینےسہصحاطعرفامایایگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،ح،انبریمن،وغمؽ،دبعاہللنبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخشااحلینےکاسھترقلؿدیجمڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1846

راوی  :زاُز ب ٦رشيس ،یحٌي بَ ٦ىيس ،ـٝحہ ب ٦ابی بززہ ،حَّضت ابو٠وسي

وسي َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا َزا ُو ُز بِ ُُ ٦ر َش ِي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ـَ َِ ٝح ُة َو ِ ٦أَبٔی بُزِ َز َة َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠

ٔيت ٔ٠ز ِ َّ ٠ارا ٔ٠َ ٦ِ ٠زَا ٔ٠يْ ٔآ َٔ ٟزا ُو َز
ُقائَت َٔک ا َِ ٜبارٔ َح َة َِ َٕ ٜس أُوت َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٔ ٢َ ٝلَبٔی َُ ٠
وسي َِ ٜو َرأَیِ َتىٔي َوأََ٤ا أَ َِ َتُ ٔ١ي َ ٔ ٔ ٜ

داؤد نب ردیش ،ییحی نب دیعس ،ہحلط نب ایب ربدہ ،رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رضحت
اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای ہک ارگ مت ےھجم سگہتش رات دےتھکی بج ںیم اہمترا رقلؿ دیجم نس راہ اھت انیقی ںیہمت لؽ داؤد یک
وخشااحلینےسہصحالمےہ۔
رافی  :داؤدنبردیش،ییحینبدیعس،ہحلطنبایبربدہ،رضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبناکحتفہکمےکدؿوسرةاحتفلڑپانھ...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
یبناکحتفہکمےکدؿوسرةاحتفلڑپانھ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1847

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب ٦ازریس ،و٘يي ،شىبہ٠ ،ىاویہ بْ ٦قة ،حَّضت وبساهَّلل ب٠ ٍّٞ٠ ٦زنی

ٔیس َو َو٘ٔي ْي َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو َِ ٠ُ ٦ىاو ٔ َی َة بِ َّْٔ ُ ٦ق َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس اهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ

َّ
َّ
بِ َ ٕٞ َّّ ٍَ ٠ُ ٦ا ِ١ُ ٜزَن ٔ َّی َي ُٕوِلُ َ َ
َف َّج َي فٔی
ْقأ أ ٥َّ ٜي ُّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝو َا ٣ا ِِ َّ ٜتحٔ فٔی َٔ ٠سيْ ٕ َٜطُ َُ َور َة ا ِِ َّ ٜتحٔ َول َی َراح ٔ َٝتٔطٔ َ َ
َ
ُ
ْقائ َ َت ُط
ْقائَتٔطٔ َٔا ََ ٠ُ ٟىاو ٔ َی ُة َِ ٜو َِل أَنِّی أَ َخ ُ
آ أَ َِ ٧ی ِح َتَ ٔ١ي َول َ َّی اُ ٥َّ ٜ
اس ََ ٜح َِ ٙي ُت َلَ ٔ ٢ِ ٙ
َٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ادرسی،فعیک ،ہبعش ،اعمف ہ نب رقة ،رضحت دبعاہلل نبلفغم زمین رفامےت ںی ہک یبنیلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس حتف ہکم فاےل اسؽ اینپ وساری رپ وسرة احتفل ڑپےتھ وہےئ اج رےہ ےھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ رقات وک
درہاےتےھتاعمف ہ ےتہکںیہکےھجمولوگںےس ہڈرہن وہاتہک ےھجمریھگںیل ےگوت ںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسیک رقاتایبؿ
رکات۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،فعیک،ہبعش،اعمف ہنبرقة،رضحتدبعاہللنبلفغمزمین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
یبناکحتفہکمےکدؿوسرةاحتفلڑپانھ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1848

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ٠ ،ىاویہ بْ ٦قة ،حَّضت وبساهَّلل بٍّٞ٠ ٦

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٠ُ ٦ىاو ٔ َی َة بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
ُقأ ُ َُ َور َة
ُ َّْق َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس اهَّللٔ بِ ََٔ ٕٞ َّّ ٍَ ٠ُ ٦ا ََ ٟرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِو َِ َِ ٣تحٔ ََ َّٙ ٠ة َول َی َ٤ا َٔتٔطٔ َي َِ
اس َلَ َخ ِذ ُت َل ٢ِ ُٙب ٔ َذَّ َ ٔ ٜ
َک ُظ ابِ َُ ٕٞ َّّ ٍَ ٠ُ ٦و ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
َُقأَ ابِ َُ ٕٞ َّّ ٍَ ٠ُ ٦و َر َّج َي َِ َٕا ََ ٠ُ ٟىاؤیَ ُة َِ ٜو َِل اُ ٥َّ ٜ
ک أ ٜذی َذ َ َ
ا ِِ َّ ٜتحٔ َٔا ََ َ ِ ٟ

َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،اعمف ہ نب رقة ،رضحت دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن روسؽ اہلل وکحتف
ہکم ےک دؿ اینپ افینٹن رپ وسرة احتفل ڑپےتھ وہےئ داھکی ،رافی ےن اہک ہک رضحت انب لفغم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رقلؿ ڑپاھ افر
اےسدرہاایاعمف ہےناہکہکارگےھجمولوگںاکدخہشہنوہاتوتںیمںیہمتایسرطحایبؿرکاتسجرطحرضحتانبلفغمریضاہلل
اعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسذرکایک۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اعمف ہنبرقة،رضحتدبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
یبناکحتفہکمےکدؿوسرةاحتفلڑپانھ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1849

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ حارثی ،خاٜس ب ٦حارث ،وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ

َح َّسثَ َ٥اظ َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َخاُ ٔ ٜس بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث ح و َح َّسث َ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا

ُقأ ُ َُ َور َة ا ِِ َّ ٜتحٔ
ُش ِى َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ َوفٔی َحسٔیثٔ َخأٜسٔ بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َٔا ََ ٟول َی َراح ٔ َٕ ٝة َي ٔسيُْ َوص َُو َي ِ َ

ییحینب ،بیاحریث،اخدلنباحرث،دیبعاہللنباعمذ،ہبعشاسدنسےکاسھت ہرفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ییحینب ،بیاحریث،اخدلنباحرث،دیبعاہللنباعمذ،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقلؿدیجمڑپےنھیکربتکےستنیکسانزؽوہےنےکایبؿںیم...

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمڑپےنھیکربتکےستنیکسانزؽوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1850

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوخيث١ہ ،ابواَحاٗ ،بزاء

اَ ٧ر ُج َْ ٞي ِ ُ
َف ْس
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َخ ِي َث ََ ١ة َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو ِ ٦ا ِٜب َ َْا ٔ
ِ َٔا َ ٟک َ َ
َ
ُقأ َُ َور َة ا ِلِ َٙض ْٔ َوو ٔ َِ ٥س ُظ َ َ
َف َٔ ٥ِ ٠ضا َِ َ١َّ ٝا أَ ِظ َبحَ أَتَی أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َِ ٠زب ُ ْوك بٔصَ َف َ٥ي ِ ٔن َِ َت ٍَ َّص ِت ُط ََ َحابَ ْة َِ َح َىَِ ٝت َت ُس ُ
َف َُ ُط َی ُِ ٔ ٥
ور َو َت ِسُ ٤و َو َج َى ََ َ ٞ

َّ
ک َّ
ُِقآ ٔ٧
ک َُ ٜط َِ َٕا َ ٟت ٔ َِ ٝ
َک ذََ ٔ ٜ
َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
اٜسٔٙي َُ ٥ة َت َ٥زََِّ ٜت ِ ُ ٜٝٔ

ییحینبییحی،اوبہمثیخ،اوبااحسؼ،رباءرفامےتںیہکا کلدیموسرةفہکڑپھراہاھتافراسےکاپسا کوھگڑادفرویسںےسدنباھ
وہااھتہکااچکناسوکا کابدؽےنڈاھپنایلافرفہابدؽاسےکرگدوھگےنماگلافراسےکرقبیوہےناگلافراساکوھگڑادبےنک
اگلرھپبجحبصوہیئوتفہ یبن یلصاہللہیلعفل ہفملس ےکاپسلای افراساکذرکایک وتلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایہک  ہہنیکس
ےہوجرقلؿدیجمیکفہجےسانزؽوہا۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبہمثیخ،اوبااحسؼ،رباء
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمڑپےنھیکربتکےستنیکسانزؽوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1851

راوی  :اب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ابواَحٖ ،حَّضت بزاء

َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َو َّ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َٔا َٟ
اُِ ّٜٝن ِٔلبِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ

ْ َوفٔی َّ
َف َِ َ٥مَ َز َِإٔذَا َؼ َبابَ ْة أَ ِو ََ َحابَ ْة َٔ ِس ٌَ ٔص َي ِت ُط َٔا َٟ
ْقأَ َر ُج ْ ٞا ِلِ َٙض َ
اٜسارٔ َزابَّ ْة َِ َح َىَِ ٝت َت ُِ ٔ ٥
ََِ ٔ١ى ُت ا ِٜب َ َْا َِ َي ُٕوِلُ َ َ
َّ
َّ
اْقأُِِ ََل َُِ ٧إَٔ َّ ٤ضا َّ
ُِقآ ٔ٧
َک ذََ ٔ ٜ
ِ ََذ َ َ
ُقآ ٔ ٧أَ ِو َت َ٥زََِّ ٜت ِ ُ ٜٝٔ
اٜسٔٙي َُ ٥ة َت َ٥زََِّ ٜت و ٔ َِ ٥س ا ِِ ُ ٜ
ک ٔ ٥َّ ٜٝٔي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٕ َِ ٢َ ٝا ََ ِ ٟ
انبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼ ،رضحترباءرفامےتںیہکا کلدیم وسرةافہکلڑپھراہاھتافر اسےکرھگ ںیم
ا کاجونراھتااچکنفہاجونردبےنکاگلاسےنداھکیہکا کابدؽےناسڈاھاپنوہاےہاسلدیمےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےس
اساکذرکایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکرقلؿڑپوھویکہکن ہہنیکسےہوجرقلؿیکالتفتےکفتقانزؽوہیتےہ۔
رافی  :انبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوباقحس،رضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمڑپےنھیکربتکےستنیکسانزؽوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1852

راوی  :اب٠ ٦ثىي ،وبساٜزح ٦١ب٠ ٦ہسی ،ابوزاز ،شىبہ ،ابواَحاٗ ،بزاء

َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی َوأَبُو َزا ُو َز َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ا ِٜبََْا َِ
َکا ِ َ ٤ح َو ُظ ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ض َ١ا َٔاِلَ َت ُِٕ ٥ز ُ
َي ُٕوِلُ ِ ََذ َ َ

انب ینثم ،دبعارلنمح نب دہمی ،اوبداد ،ہبعش ،اوبااحسؼ ،رباء اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
ایسرطحرفاتییک۔
رافی  :انبینثم،دبعارلنمحنبدہمی،اوبداد،ہبعش،اوبااحسؼ،رباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمڑپےنھیکربتکےستنیکسانزؽوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1853

راوی  :حس ٦ب ٦ولی حٝوانی ،ححاد شاُع ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢یزیس ب ٦اٜہاز ،وبساهَّلل ب ٦خباب ،ابوَىيس خسری

َح َّسثَىٔي َح َس ُ ٦بِ َُ ٦ول ٔ ٕی ا ُِ ٜحَِ ٝوانٔی َو َححَّا ُد بِ َُّ ٦
اُع َو َت َٕ َاربَا فٔی َّ
وب بِ ُ ٦إ ٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا أَبٔی
اٜص ٔ ٔ
أِ ّٜٝن َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
ٓ
ُّ
َّاب َح َّسثَ ُط أَ َّ ٧أَبَا ََىٔي ٕس ا ُِ ٜد ِسر َّٔی َح َّسثَ ُط أَ َّ ٧أ ُ ََ ِي َس بِ َ ٦حُ َؽيِْ ٕبَ ِي َ١َ ٥ا ص َُو َِ ٜي َّ ٝة
َح َّسثَ َ٥ا یَزٔی ُس بِ ُ ٦ا َِ ٜضاز ٔأَ ََّ ٧و ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٦خب ٕ
َي ِ ُ
يت أَ َِ ٧ت َفأ َیَ ِحٌَي َِ ُٕ ُِ ١ت إَِٔ ٜي َضا
َُقأَ ث ُ ََّ ٢جاَِ ٜت أَي ِّؽا َٔا َ ٟأ ُ ََ ِي ْس َِ َد ٔص ُ
َُقأَ ث ُ ََّ ٢جاَِ ٜت أ ُ ِ َ
ِخی ِ َ َ
َف َُ ُط ِ َ َ
َ
ُقأ فٔی ِٔ ٠زبَ ٔسظ ٔإٔذِ َجاَِ ٜت َ َ
ُع َج ِت فٔی ا َِ ٜحوِّ َحًَّي َ٠ا أَ َرا َصا َٔا ََ ٍَ َِ ٟس ِو ُت َول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ُّ ٞ
َِإٔذَا ِٔ ٠ث ُ
اٜم َّٝةٔ ِ َِو َٗ َرأِسٔي ِ َٔيضا أَ َِ ٠ثا ُُ ُّ ٟ
اَٜس ٔد َ َ
ٓ َّ
اِ ٜٝي ٔ ٞأَ ِ ُ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُِّ ُٕٝ َِ ٢َ ٝت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ بَ ِي َ١َ ٥ا أََ٤ا ا َِ ٜبارٔ َح َة َٔ ٦ِ ٠ج ِو ٔ
َفسٔي َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
ْقأ فٔی ِٔ ٠زبَسٔی إٔذِ َجاَِ ٜت َ َ
َ
َّ
َّ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٢َ ٝاْقأِابِ َ ٦حُ َؽيِْ ٕ َٔا َُ ِ َ ِ ٟ
َ
اْقأِابِ َ ٦حُ َؽي ِْ ٕ
َ
َُقأ ُت ث ََّ ٢جاَِ ٜت أي ِّؽا َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ِ ٢َ ٝ
َ
َّ
َّ
َٔا َُ ِ َ ِ ٟ
َ
ْقی ّبا
اَ ٧ی ِحٌَي َ ٔ
َّصِ ُِت َوک َ َ
اْقأ ِ ابِ َ ٦حُ َؽيِْ ٕ َٔا ََِ ٟا ِن َ َ
َ
َُقأ ُت ث ََّ ٢جاَِ ٜت أي ِّؽا َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ِ ٢َ ٝ
ُع َج ِت فٔی ا َِ ٜحوِّ َحًَّي َ٠ا أَ َرا َصا َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
يت أَ َِ ٧ت َفأ َ ُظ ََ
َٔ ٥ِ ٠ضا َخ ٔص ُ
َفأَیِ ُت ِٔ ٠ث َُّ ٞ
اَٜس ٔد ََ
اٜم َّٝةٔ ِ َٔيضا أَ َِ ٠ثا ُُ ُّ ٟ
ٔ
اس َ٠ا َت ِس َتَُّْ ُٔ ٥ِ ٠ض ِ٢
ِک ا ََِ ١َ ٜلئُٔ َٙة کَاِ َ ٤ت َت ِس َتُ ٔ١ي ََ ٜ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝتَٔ ٝ
ْقأ ِ َت َلَ ِظ َب َح ِت یَ َزاصَا اُ ٥َّ ٜ
ک َوَِ ٜو َ َ
نسحنبیلعولحاین،اجحجاشرع،وقعیبنباربامیہ،سیدینبااہلد،دبعاہللنبابخب،اوبدیعسدخریایبؿرکےتںیہکرضحتادیس
نب ریضح ریض اہلل اعتٰیلہنعا ک رات اینپ وجھکرفں ےکایلھکؿ ںیمرقلؿ دیجم ڑپھ رےہ ےھتہک ااکن وھگڑادبےنکاگل ،لپ ریض اہلل
ہنعےنرھپڑپاھفہرھپدبےنکاگللپےنڑپاھفہرھپدبےنکاگل،رضحتادیسےتہک ںیہکںیمڈراہکںیہکفہییحیوک لچہنڈاےلںیماس
ےک اپس اج رک ڑھکا وہایگ ںیم ایک داتھکی وہں ہک ا ک اسابئؿ یک رطح ریمے رس رپ ےہ فہ رچاوغں ےس رفنش ےہ فہ افرپ یک رطػ
ڑچےنھاگل اہیںکتہکںیم اےسرھپہندھکیاکس،حبصےک فتقںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپس لایافر رعضایکاے
اہللےکروسؽںیمراتےکفتقاےنپایلھکؿںیمرقلؿدیجمڑپھراہاھتہکااچکنریماوھگڑادبےنکاگلوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنرفامایانبریضحڑپےتھروہاوہنںےنرعضایکہکںیمڑپاتھراہفہرھپایسرطحدبےنکاگلروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنرفامایانبریضحڑپےتھروہاوہنںےنرعضایکہکںیمڑپاتھراہفہرھپایسرطحدبےنکاگلوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن

رفامایانبریضحڑپےتھروہانبریضحےتہکںیہکںیمڑپھرکافرغوہاوتییحیاسےکرقبیاھتےھجم ڈراگلہکںیہکفہاےس لچہندے
افرںیمےنا کاسابئؿیکرطحداھکیہکاسںیمرچاغےسرفنشےھتافرافرپیکرطػڑچاھاہیںکتہکاےسںیمہندھکیاکسوت
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایفہرفےتشےھتوجاہمترارقلؿ ےتنےھتافرارگمتڑپےتھرےتہوتحبصولگاؿوکدےتھکیافر
فہولوگںےسوپدیشہہنوہےت۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین،اجحجاشرع،وقعیبنباربامیہ،سیدینبااہلد،دبعاہللنبابخب،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقلؿدیجمظفحرکےنفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمظفحرکےنفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1854

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوکا ٞ٠جحسری ،ابوووا٤ۂ ،تازہ ،ا٤س ،حَّضت ابو٠وسي رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ اشىزی

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦أَبٔی َو َواَ َ ٤ة َٔا َُٔ ٟت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س
 ٞا ِِ ١ُ ٜؤ َّٔ ٦ٔ ٠أ ٜذی َي ِ ُ
 ٞالِ ُ ِتزُ َّج ٔة
آَ ٠َ ٧ث ُ
وسي الِ َ ِش َىز ٔ ِّی َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠َ ٢َ ٝث ُ
ُق َ
َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠
ُقأ ا ِِ ُ ٜ
َ
 ٞا ِِ ١ُ ٜؤ َّٔ ٦ٔ ٠أ ٜذی َِل َي ِ ُ
 ٞا ِ٥َ ١ُ ٜاِ ٖٔٔ
 ٞاَّ ٜت َِ ١زة ٔ َِل رٔیحَ ََ ٜضا َوـَ ِى َُ ١ضا حُِْ ٝو َو ََ ٠ث ُ
آَ ٠َ ٧ث ُ
رٔی ُح َضا ـَي ِِّْ َوـ َ ِى َُ ١ضا ـَي ِِّْ َو ََ ٠ث ُ
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٜ
َ
 ٞا ِ٥َ ١ُ ٜاِ ٖٔٔ َّأ ٜذی َِل َي ِ ُ
َّأ ٜذی َي ِ ُ
آَ ١َ َ٘ ٧ث ٔ ٞا َِ ٜح ِ٥مَ َٝةٔ
 ٞاَّ ٜزیِ َحأ َ ٤ة رٔی ُح َضا ـَي ِِّْ َوـ َ ِى َُ ١ضا ٌُّ ٠ز َو ََ ٠ث ُ
آَ ٠َ ٧ث ُ
ُق َ
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٜ
ُقأ ا ِِ ُ ٜ
َ
َ
ٔیح َوـ َ ِى َُ ١ضا ٌُّ ٠ز
َِ ٜي َس ََ ٜضا ر ْ
ہبیتقنبدیعس،اوباکلم یججڈری،اوبوعاہن،اتقدہ،اسن،رضحت اوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعارعشیےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامای=ومنمےکرقلؿدیجمڑپےنھیکاثمؽرتجنیکرطحےہہکاسیکوخوبشاپزیکہافرذاہقئوخوگشار
ےہافررقلؿدیجمہنڑپےنھفاےلومنمیکاثمؽاسوجھکریکرطحےہہکسجںیموخوبشںیہننکیلاساکذاہقئاھٹیمےہافرانمقف

ےکرقلؿڑپےنھیکاثمؽرناحؿیکرطحےہہکاسیکوخوبشوتایھچےہافراساکذاہقئڑکفاےہافرانمقفےکرقلؿہنڑپےنھیک
اثمؽہلظنحیکرطحےہہکسجںیموخوبشںیہنافراساکذاہقئڑکفاےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوباکلم یججڈری،اوبوعاہن،اتقدہ،اسن،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمظفحرکےنفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1855

راوی  :ہساب ب ٦خاٜس ،ہ١ا ،٣ح٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،یحٌي بَ ٦ىيسٔ ،تازہ

اب بِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َح َّسثَ َ٥ا َص َّْ ١ا ٣ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ُِ ٦ش ِى َب َة ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َص َّس ُ
َٔ َتا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٝطُ ٌَي ِ َْ أَ َّ ٧فٔی َحسٔیثٔ َص َّ١إ ٣بَ َس َ ٟا ِ٥َ ١ُ ٜاِ ٖٔٔ ا َِّٜا ٔجز ٔ
یداب نب اخدل ،امہؾ ،ح ،دمحم نب ینثم ،ییحی نب دیعس ،اتقدہ اس دنس ےک اسھت رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ہ دحثی یھب ایس
رطحلقنیکیئگےہنکیلاسںیمانمقفیکہگجافرجاکظفلےہ۔
رافی  :یدابنباخدل،امہؾ،ح،دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقلؿدیجمےکامرہافراسوکاکٹاکٹرکڑپےنھفاےلیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمےکامرہافراسوکاکٹاکٹرکڑپےنھفاےلیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1856

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،ح١س ب ٦وبيس ٌبْی ،ابوووا٤ۂ ،تازہ ،زرارہ ب ٦اوفیَ ،ىس ب ٦ہصا ،٣حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦وُب َ ِي ٕس ا ٍُِ ٜبَْ ُّٔی َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦أَبٔی َو َواَ َ ٤ة َٔا َ ٟابِ ُ ٦وُب َ ِي ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ٦
َّ
َّ
ُقآ َٔ ٠َ ٧ي
ز َُر َار َة بِ ٔ ٦أَ ِوفَی َو ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝا ِ١َ ٜاصٔزُ بٔا ِِ ُ ٜ
َفة ٔال ِْٔکأ ٣ا ِٜب َ َْ َرة ٔ َو َّأ ٜذی َي ِ ُ
َّ
آَ ٧و َیت َ َت ِى َت ُي ِ ٔيطٔ َوص َُو َوَِ ٝيطٔ َش ٌّاٗ َُ ٜط أَ ِج َزا ٔ٧
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٜ
َ
اٜس َ َ َ

ہبیتق نب دیعس ،دمحم نب دیبع ربغی ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،زرارہ نب افیف ،دعس نب اشہؾ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایہکوجلدیمرقلؿدیجمںیمامرہوہفہ اؿرفںوتںےکاسھتےہوج زعمزافررزریگ
فاےلںیافروجرقلؿدیجماکٹاکٹرکڑپاتھےہافراےسڑپےنھںیمدوشاریشیپلیتےہوتاسےک ےئدفرہاارجےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبدیبعربغی،اوبوعاہن،اتقدہ،زرارہنبافیف،دعسنباشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمےکامرہافراسوکاکٹاکٹرکڑپےنھفاےلیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1857

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦ابی وسیَ ،ىيس ،ح ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،ہصا ٣زَتوائی ،حَّضت ٔتازہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِ ٦صٔصَ إ ٣
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ٔی َو ََِ ٦ىٔي ٕس ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

اٜس َِ َت َوائٔ ِّی ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ َٔ ٦تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔو َٔا َ ٟفٔی َحسٔیثٔ َو٘ ٔ ٕ َّ
َّ
ُقأ ُ َوص َُو َي ِص َت ُّس َوَِ ٝيطٔ َُ ٜط أَ ِج َزا ٔ٧
يي َوأ ٜذی َي ِ َ

دمحمنبینثم،انبایبدعی،دیعس،ح،اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾدوتسایئ،رضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھت
 ہرفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،دیعس،ح،اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾدوتسایئ،رضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بسےسرتہبرقلؿڑپےنھفاولںاکاےنپےسمکدرہجفاولںےکاسےنمرقلؿدیجمڑپےنھفا...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
بسےسرتہبرقلؿڑپےنھفاولںاکاےنپےسمکدرہجفاولںےکاسےنمرقلؿدیجمڑپےنھفاولںےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1858

راوی  :ہساب ب ٦خاٜس ،ہ١أ ،٣تازہ ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب بِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َح َّسثَ َ٥ا صَ َّْ ١اَ ٣ح َّسثَ َ٥ا َٔ َتا َزةُ َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َٔ ٟلُب َ ٕٓی
َح َّسثَ َ٥ا َص َّس ُ
َ َ َ
ک َٔا َ ٟاهَّللُ ََ َّ١ا َک لٔی َٔا ََ َِ ٟح َى َ ٞأُب َ ٌّی َی ِبکٔی
ک َٔا َ ٟآهَّللُ ََ َّ١انٔی ََ ٜ
ْقأَ َوَِ ٝي َ
إ ٔ َّ ٧اهَّللَ أ ََ ٠زنٔی أ ِ ٧أ ِ َ
یداب نب اخدل ،امہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
رضحتایبنب بعریضاہللاعت ٰیلہنعےسرفامایہکاہللاعتیلےنےھجممکحدایےہہکںیمںیہمترقلؿدیجمڑپھرکانسؤںاوہنںےن
رعضایکہکایکاہللاعتیلےنریماانؾےلرکرفامایےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاہللاعتیلےنریتاانؾےلرکےھجمرفامای
ےہرافیےناہکہکرضحتایبریضاہللاعتٰیلہنع ہنسرکرفےنپ ڑپے۔
رافی  :یدابنباخدل،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ

بسےسرتہبرقلؿڑپےنھفاولںاکاےنپےسمکدرہجفاولںےکاسےنمرقلؿدیجمڑپےنھفاولںےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1859

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،تازہ ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َٔ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦إَٔ َ ٤س
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َّ
َّ ُ
َ َ َ
َفوا َٔا ََ ٟو ََ َّ١انٔی
ک  ٢َِ ٜیََّ ٦ِ ُٙأ ٜذ َ
ْقأَ َوَِ ٝي َ
یُ َ َ٘ ٦
َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََٔ ٢َ ٝلب َ ِّی بِ ِٔ َ٘ ٦ىِٕ إ ٔ َّ ٧اهَّللَ أ ََ ٠زنٔی أ ِ ٧أ ِ َ
َک َٔا ََ ٟن َى َِٔ ٢ا َََ ِ ٟبکَی
َ ٜ
دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےن رضحت ایب نب  بع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای ہک اہلل اعتیل ےن ےھجم مکح دای ہک ںیم ےھجت (مَلْ َی ُکن َّ
ِ
ي َکف َ ُ درفا) ڑپھ رک
ال
ْ
َ
انسؤںرضحتایبنب بعریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکایکاہللاعتیلےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےسریماانؾایلےہلپیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہںرضحتایبریضاہللاعتٰیلہنع ہنسرکرفڑپے۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
بسےسرتہبرقلؿڑپےنھفاولںاکاےنپےسمکدرہجفاولںےکاسےنمرقلؿدیجمڑپےنھفاولںےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1860

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ حارثی ،اب ٦اٜحارث ،شىبہ ،حَّضت ٔتازہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَ َن ّسا َي ُٕوِلُ

َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٔ ٢َ ٝلُب َ ٕٓی بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
ییحی نب  ،بی احریث ،انب ااحلرث ،ہبعش ،رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرضحتایبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفامایابیقدحثیایسرطحےہ۔
رافی  :ییحینب ،بیاحریث،انبااحلرث،ہبعش،رضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احظفرقلؿےسرقلؿےننسیکدروخاتسرکےنافررقلؿدیجم ےتنوہےئرفےنافراسےکعم...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
احظفرقلؿےسرقلؿےننسیکدروخاتسرکےنافررقلؿدیجم ےتنوہےئرفےنافراسےکینعمرپوغررکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1861

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،حّغ بٌ ٦ياث ،او١ض ،ابزاہي ،٢وبيسہ ،حَّضت وبساهَّلل

َکیِِٕ َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦حّ ِٕغ َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسث َ َ٥ا َحّ ُِغ بِ َُ ٌٔ ٦ي ٕ
اث َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َّ
َّ
آَٔ ٧ا َُِ ُٕٝ َِ ٟت یَا َر َُو َٟ
إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦وب ٔ َ
ُق َ
اْقأِ َول َ َّی ا ِِ ُ ٜ
يس َة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََٔ ٟا َ ٟلٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ِ ٢َ ٝ
ک َو َوَِ ٝي َ ُ
َ
ْ إٔذَا ٔجئِ َ٥ا ٔ٦ِ ٠
ْقأ ُ َوَِ ٝي َ
َُقأِ ُت اَ ٥ِّ ٜسا َِ َحً َّي إٔذَا بَ َُ ٍِ ٝت َِ َِ ٙي َ
ک أِ٤ز ٔ ََٔ ٟا َ ٟإنِّٔی أَ ِش َتهٔی أَ ِ ٧أَ َِ ََ ١ى ُط ٌَٔ ٦ِ ٠ي ِْ ٔی ِ َ َ
اهَّللٔ أ ِ َ
ِ
ِ َ
َفأَیِ ُت ُز ُ٠و َو ُط
ِ َشض ٔ ّ
ک َول َی َص ُؤ َِل ٔ
کُ ِّٞأ ُ َّٕ ٠ة بٔصَ ضٔي ٕس َو ٔجئِ َ٥ا ب ٔ َ
َفِ َِى ُت َرأسٔي َ َ
يسا َرِ َِى ُت َرأسٔي أ ِو ٌ ََ١زَنٔی َر ُج ْ ٞإلٔ َی َج ِٔ ٥يي َ َ

ٞ
َت ٔسي ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،صفح نب ایغث ،اشمع ،اربامیہ ،دیبعہ ،رضحت دبعاہلل رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنےھجمرفامایہک ےھجمرقلؿڑپھ رکانسؤںیمےن رعضایکاےاہللےکروسؽ!ںیملپ یلصاہللہیلعفل ہ فملسوکرقلؿڑپھ
رکانسؤں،احالہکنرقلؿوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرپانزؽایکایگےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیماچاتہوہں ہک

ے
نِم
ج ْ
ف ِإ َذا ِ ی ْ َ
ںیماےنپ ثالعفہیسکافرےسرقلؿ ثدیجمونسں،ںیمےنوسرةااسنلڑپینھیرفعرکدیاہیںکتہکبجںیماس(ف َک ْی َ
ے
ََ َ ے َ
تی َش
ه َل ِءسھِب ًڈا)رپاچنہپوتںیماےناانپرسااھٹایوتںیمےنداھکیہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکلوسناجری
نلَع ُ و
ج ِ َی
ُ ِّ
ک ُأم َّ ٍة ِ ھِب ٍڈ َف ِ ی ْ َ
ںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،صفحنبایغث،اشمع،اربامیہ،دیبعہ،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
احظفرقلؿےسرقلؿےننسیکدروخاتسرکےنافررقلؿدیجم ےتنوہےئرفےنافراسےکینعمرپوغررکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1862

راوی  :ہ٥از بَ ٦سی٥٠ ،حاب ب ٦حارث ت١يِم ،ولی ب٠ ٦سہز ،او١ض

َّ
يِم َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦ول ٔ ِّی بِ ِٔ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َزا َز
َح َّسثَ َ٥ا صَ َّ٥ازُ بِ ُٔ َّ ٦
اَٜس ِّی َو َٔ ٥ِ ٠ح ُ
اب بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث اٜتُّ ٔ ٔ١
َّ
َّ
اْقأِ َول َ َّی
َص َّ٥ا ْز فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َٔا َ ٟلٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝوص َُو َول َی ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔ ِ َ
انہد نب رسی ،اجنمب نب احرث یمیمت ،یلع نب رہسم ،اشمع اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ نکیل اس
رفاتیںیماانتزادئےہہکبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنےھجمرفامایوتاسفتقلپربنمرپےھت۔
رافی  :انہدنبرسی،اجنمبنباحرثیمیمت،یلعنبرہسم،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
احظفرقلؿےسرقلؿےننسیکدروخاتسرکےنافررقلؿدیجم ےتنوہےئرفےنافراسےکینعمرپوغررکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1863

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ٠ ،سىز ،و١زو ب٠ ٦زة ،حَّضت ابزاہي ٢رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َو ِِ ٠ٔ ٦س َىز ٕ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َح َّسثَىٔي ِٔ ٠س َى ْز َو َٔا َ ٟأَبُو ُ َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َُّ ٠ز َة َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا ََٔ ٟا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ ٜ ٢َ ٝى ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕ ِ ِ
َ
ک أُِ٤ز ٔ ََٔ ٟا َٟ
ک َو َوَِ ٝي َ
ْقأ ُ َوَِ ٝي َ
اْقأ َول َ َّی َٔا َ ٟأ ِ َ
َ

ُ
ْ إٔذَا ٔجئِ َ٥ا ٔ ٦ِ ٠کُ ِّٞأ ُ َّٕ ٠ة بٔصَ ضٔي ٕس
َُقأَ َوَِ ٝيطٔ ٔ ٦ِ ٠أَ َّو َٔ َُ ٟورة ٔ اَ ٥ِّ ٜسا ٔ
ِ إلٔ َی َٔ ِؤٜطٔ َِ َِ ٙي َ
إنِّٔی أح ُِّٔ أَ ِ ٧أَ َِ ََ ١ى ُط ٌَٔ ٦ِ ٠ي ِْ ٔی َٔا ََ َ ِ ٟ
ِحیِ ٕث َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦ابِ ٔ٦
ِ َشض ٔ ّ
ک َول َی َص ُؤ َِل ٔ
يسا ِ ََبکَی َٔا َِ ٠ٔ ٟس َى ْز َِ َح َّسثَىٔي َِ ٠ى َْ ٦و َِ ٦ج ِى َ ٔ
َو ٔجئِ َ٥ا ب ٔ َ
َف بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ُ ٦
يسا َوَِ ٝيض ٔ ِ٠َ ٢ا زُ ُِ ٠ت ِ ٔيض ٔ ِ ٢أَ ِو َ٠ا ُ٘ ُِ ٥ت ِ ٔيض ٔ َِ ٢ش َّ
ک ِٔ ٠س َى ْز
َِ ٠س ُىوز ٕ َٔا ََٔ ٟا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝشض ٔ ّ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،رعسم ،رمعف نب رمة ،رضحت اربامیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلعفل ہفملس ےن رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفامایہک ےھجمرقلؿ دیجم ڑپھرک انسؤ! ںیم ےن رعض ایکہک
ںیملپ یلصاہللہیلعفل ہفملسوکرقلؿ ڑپھ رکانسؤں؟ احالہکنرقلؿوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملس رپانزؽایکایگ ےہ،لپ یلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیماسابتوک دنسرکاتوہںہکںیماےنپالعفہیسکافرےسرقلؿدیجمونسں،ںیمےنلپیلصاہلل
تث
ے
ے
ی
ش
َ
ج ین َلَعَ
ِ
ُ
ھ
ْ
ُ
ی
ِب
ہیلع
جنِمْ ّ ِ
ف ِإ َذا ِ ی ْ َ
فل ہفملسوکوسرةااسنلءےکیرفعےسانسانیرفعایکبجںیماسلتیرپاچنہپ(ف َک ْی َ
کأم َّ ٍة ٍڈ َف ِ َ ِ َ
ے ث
َ َ
ه َل ِء سھِب ًڈا) وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رف ڑپے ،رعسم ےتہک ںی ہک ےھجم ےس نعم ،رفعج نب رمعف نب رحثی ےن اےنپ ابپ ےک
ُو
ث
َ
فاہطس ےس رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ایک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای (سھِب ًڈا
ف ِیھ
عَل َ ْیھ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْرفامای
ْ م)ہکںیماتمےکاحؽےساسفتقکتفافقاھتبجکتہکںیماؿںیماھترعسموککشےہہک ُد ْ ُ
م َا ُد ْ ُ
کرفامای۔
ای ُ ُ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوبااسہم،رعسم،رمعفنبرمة،رضحتاربامیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
احظفرقلؿےسرقلؿےننسیکدروخاتسرکےنافررقلؿدیجم ےتنوہےئرفےنافراسےکینعمرپوغررکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1864

راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،جزیز ،او١ض ،ابزاہي ،٢و١ٕٝہ ،حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت ب ٔ ٔح َِ ١غ َِ َٕا َ ٟلٔی
َب ِى ُؾ ا ِِ َٕ ٜوِ ِ ٔ ٣
ک
ْ َٔا ََٕ َِ ٟا ََ ٟر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞا ِِ َٕ ٜوَ ٔ ٣واهَّللٔ َ٠ا َص ََ ٙذا أُِ٤زَِٔ ٜت َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َویِ َح َ
َُقأِ ُت َوَِ ٝيض ٔ َِ َُ ٢ور َة یُو َُ َ
اْقأ َو َِ ٝي َ٥ا ِ َ َ
َ
ْقأِتُ َضا َول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟلٔی أَ ِح َس َِ ٥ت َِب َ ِي َ١َ ٥ا أََ٤ا أُک َ ُِّ ١ُ ٝط إٔذِ َو َج ِس ُت ُٔ ٥ِ ٠ط رٔیحَ ا َِ ٜد ِ١ز ٔ
َواهَّللٔ َِ َٕ ٜس َ َ
اب َِل َتب ِ َْ ُح َحًَّي أَ ِجَ ٔ ٝس َک َٔا ََ َِ ٟحَِ ٝستُطُ ا َِ ٜح َّس
َّش ُب ا َِ ٜد َِ ١ز َوتُ َِّ ٙذ ُب بٔا ِل َٔ ٙت ٔ
َٔا َُِ ُٕٝ َِ ٟت أَ َت ِ َ
امثعؿ نبایبہبیش،رجری،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکںیمصمحںیماھتوتھچکولوگں ےن
اہکہکںیمہرقلؿدیجمڑپھرکانسںیئںیمےناںیہنوسرةویفسڑپھرکانسیئ،اؿولوگںںیمےسا کلدیمےناہکہک ہوسرةاس
رطح انزؽ ںیہن وہیئ ںیم ےن اہکہک ھجت رپ اوسفس ےہ اہلل یک مسق ںیم ےن روسؽ اہللیلص اہللہیلعفل ہ فملس وک  ہ وسرت ایسرطح
انسیئاھتاسلدیمےناہکہکااھچکیھٹےہ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکبجںیماسےسابترکراہاھتوتںیم
ےناسےکہنمےسیرابیکدبوب وسحمسیک،ںیمےناہکوتوتیراباتیپےہافراہللاعتیلیکاتکبوکالٹھجاتےہںیمےھجتاہیںےس
ںیہناجےندفںاگاہیںکتہکںیمےھجتوکڑےاگلؤںرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکرھپںیمےن(اےسیرابیک
دحںیم)وکڑےاگلےئ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
احظفرقلؿےسرقلؿےننسیکدروخاتسرکےنافررقلؿدیجم ےتنوہےئرفےنافراسےکینعمرپوغررکےنیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1865

ويسي ب ٦یو٤س ،ح ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،حَّضت او١ض
راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ولی ب ٦خَّشٰ ،٣

رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ
َّشَ َٔ ٕ ٣اِل أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س ح و َح َّسث َ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َول ٔ ُّی بِ َُ ٦خ ِ َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوَِ ٜي َس فٔی َحسٔیثٔ أَبٔی َُ ٠ىاو ٔ َی َة َِ َٕا َ ٟلٔی أَ ِح َس َِ ٥ت
ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبویسن،ح،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنعےس
اسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نب رشخؾٰ ،یسیع نب ویسن ،ح ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،رضحت اشمع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمرقلؿدیجمڑپےنھافراےسےنھکیسیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
امنزںیمرقلؿدیجمڑپےنھافراےسےنھکیسیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1866

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَىيس اشخ ،و٘يي ،او١ض ،ابوظاٜح ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ََىٔي ٕس الِ َ َش ُّخ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَیُ ٔح ُِّ أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢إٔذَا َر َج َي إلٔ َی أَ ِصٔٝطٔ أَ َِ ٧یحٔ َس ِ ٔيطٔ ثَ ََل َث َخَّٔ ٝا ٕ
ت و ٔمَ ا١َٔ َٕ ٣ا ٕ٥َ ِٝ ُٔ ٧ا َن َى َِٔ ٢ا َٟ

ُقأ ُبٔضٔ َّ٦أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢فٔی َظ ََلتٔطٔ َخي ِ ْْ َُ ٜط ٔ ٦ِ ٠ث َ ََل ٔث َخَّٔٝا ٕ
َِ َث ََل ُث آ َیا ٕ
ت و ٔمَ ا١َٔ َٕ ٣ا ٕ٧
ت َي ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبدیعس اجش ،فعیک ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایہکایکمتںیمےسوکیئاسوک دنسرکاتےہہکبجفہاےنپرھگفاولںیکرطػفاسپاجےئوتفاہںنیتاحہلم

افاینٹنں وموجد وہں افر فہ تہب ڑبی افر ومیٹ وہں مہ ےن رعض ایکہک یجاہں لپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای مت ںیم ےس وج
وکیئاینپامنزںیمنیتلایتڑپاتھےہفہنیتڑبیڑبیومیٹافوینٹنںےساسےک ےئرتہبےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبدیعساجش،فعیک،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
امنزںیمرقلؿدیجمڑپےنھافراےسےنھکیسیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1867

٠وسي ب ٦ولی ،حَّضت وٕبہ ب ٦وا٠ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہِ ،ؽ ٞب ٦ز٘ينٰ ،

وسي بِ ُٔ ٦ول َٕٓی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبٔی یُ َح ِّس ُث َو ُِ ٦و ِٕ َب َة بِ َٔ ٦وا ٔ٠زٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا ا َِِ ّٜؽ ُ
 ٞبِ ُُ ٦ز َ٘ي ِ ٕن َو َِ ٠ُ ٦
يٖ
ا ٧أَ ِو إلٔ َی ا َِ ٜىٕ ٔ ٔ
اٜع َّّ ٔة َِ َٕا َ ٟأَ ُّی ٢ِ ُٙیُ ٔح ُِّ أَ َِ ٧ي ٍِ ُس َو ک ُ ََّ ٞی ِو ٕ ٣إلٔ َی ب ُ ِف َح َ
ِخ َد َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوِ َ ٤ح ُ ٦فٔی ُّ
َٔا ََ َ ٟ
ک َٔا َ ٟأَِ َََل َي ٍِ ُسو أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢إلٔ َی
ِ ََيأتِ َٔی ُٔ ٥ِ ٠ط ب ٔ َ٥ا َٔ َتي ِ ٔن َ٘ ِو َ٠ا َویِ ٔ ٦فٔی ٌَي ِْ ٔ إٔث ِ َٕ ٢و َِل َٔ ِف ٔي َرح ٕٔ٥َ ِٝ ُٕ َِ ٢ا َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ٔ ُ ٤ح ُِّ ذََ ٔ ٜ

اب اهَّللٔ َوزَّ َو َج ََّ ٞخي ِ ْْ َُ ٜط َٔ٤ ٦ِ ٠ا َٔ َتي ِ ٔن َوثَ ََل ْث َخي ِ ْْ َُ ٜط ٔ ٦ِ ٠ثَ ََل ٕث َوأَ ِربَ ْي َخي ِ ْْ َُ ٜط ٔ٦ِ ٠
ُقأ ُآیَ َتي ِ ٔن َٔ ٔ ٘ ٦ِ ٠ت ٔ
ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ِ ََي ِى َ ٢ُ ٝأَ ِو َي ِ َ
أَ ِربَ ٕي َو ٔ ٦ِ ٠أَ ِو َسازٔصِٔ ٦ِ ٠ٔ َّ٦اْلٔب ٔ ٔٞ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،لضف نب دنیک ،ومٰیس نب یلع ،رضحتہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل اس احؽ
ںیم رشتفی الےئ ہک مہ ہفص ںیم ےھت لپ یلص اہللہیلع فل ہفملس ےن اراشد رفامای ایک مت ںیم ےس وکیئ  ہ  دنس رکات ےہ ہک فہ رفزاہن
حبصاحطبؿیکرطػایقیقعیکرطػاجےئافر فہفاہںےسریغبیسکانگہافرریغبیسکعطقریمحےکدفڑبےڑبےوکاہؿفایلافاینٹنں
ےللےئ؟مہےنرعضایکاےاہللےکروسؽمہبساسوک دنسرکےتںیوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایایکمتںیمےس
وکیئحبصدجسمیکرطػںیہناجاتےہہکفہاہللیکاتکبیک دفلںیتیوخدےھکیسایاھکسےئ  ہاسےک ےئدفافوینٹنں ےسرتہبےہافر
نیتنیتےسرتہبےہافراچراچرےسرتہبےہاسرطحلوتیںیکدعتادافوینٹنںیکدعتادےسرتہبےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،لضفنبدنیک،ومٰیسنبیلع،رضحتہبقعنباعرمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقلؿدیجمافروسرةارقبلہڑپےنھیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمافروسرةارقبلہڑپےنھیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1868

راوی  :حس ٦ب ٦ولی حٝوانی ،ابوتوبہ (ربيي ب٤ ٦اِي)  ،ابََ ٦ل ،٣زیس ،حَّضت ابوا٠ا٠ہ باہلی

َح َّسثَىٔي ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َت ِوبَ َة َوص َُو اَّ ٜزبٔي ُي بِ َُ٤ ٦اِ ٕٔي َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ىاو ٔ َی ُة َي ِىىٔي ابِ َََّ ََ ٦لَ ٕ ٣و َِ ٦زیِ ٕس أَُ َّ ٤ط
َ َّ
َّ
َّ
َ َ ُ
آ٧
ُق َ
اْقُُا ا ِِ ُ ٜ
َََ ٔ١ي أبَا َََلَ ٕ ٣ي ُٕو َُ ٟح َّسثىٔي أبُو أ َ٠ا ََ ٠ة ا َِ ٜباص ٔل ٔ ُّی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ُٕو َُ ِ ٟ
ِ
َ
اَِ ٧إُٔ َّ ٤ض َ١ا َتأِت َٔيا ٔ ٧یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َ٘أَُ َّ ٤ض َ١ا
ُق َة َو َُ َور َة آ ٔ ٟو َِٔ ١ز َ
اْقُُا اٜزَّص َِزا َویِ ٔ ٦ا َِ ٜب َ َ
َِإُٔ َّ ٤ط یَأت ٔی یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ َشّٔي ّىا ٔل ِظ َحابٔطٔ ِ َ
َ َ
َ َ
َ
َّ
ُقة ٔ َِإ ٔ َّ٧
اْقُُا َُ َور َة ا َِ ٜب َ َ
ٌ ََ١ا ََ ٠تا ٔ ٧أ ِو َ٘أُ َّ ٤ض َ١ا ٌ ََيایَ َتا ٔ ٧أ ِو َ٘أُ َّ ٤ض َ١ا ٔ َِف َٔا ٔ ٦ِ ٠ٔ ٧ـَيِْ ٕ َظ َوآ تُ َحا َّجا َٔ ٧و ِ ٦أ ِظ َحابٔض ٔ َ١ا ِ َ
َحةُ
َس ْة َو َِل َت ِس َت ٔفي ُى َضا ا َِ ٜب َف َُ ٝة َٔا ََ ٠ُ ٟىاو ٔ َی ُة بَ ٍََ ٝىٔي أَ َّ ٧ا َِ ٜب َف ََ ٝة َّ
اٜس َ َ
أَ ِخ َذ َصا بَ َز َ٘ ْة َو َت ِز َ٘ َضا َح ِ َ
نسحنبیلعولحاین،اوبوتہب(رعیبنبانعف)،انبالسؾ،زدی،رضحتاوباامہمابیلہرفامےتںیہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسوک ہرفامےتوہےئ انسہکلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس رفامےتںیہکرقلؿدیجمڑپاھرکفویکہکن ہایقتمےکدؿ اےنپڑپےنھ
فاولںےک ےئافسر ینبرکلےئاگافردفرفنشوسروتںوکڑپاھرکفوسرةارقبلہافروسرةلؽرمعاؿویکہکن ہایقتمےکدؿاس
رطحلںیئیگےسیجہکدفابدؽوہںایدفاسابئؿوہںایدفاڑےتوہےئرپدنفںیکاطقرںیوہںافرفہاےنپڑپےنھفاولںےکابرے
ںیم ڑگھجا رکںی یگ ،وسرة ارقبلہ ڑپاھ رکف ویکہکن اس اک ڑپانھ ابثع ربتک ےہ افر اس اک وھچڑان ابثع رسحت ےہ افر اجدفرگ اس وک
احلصرکےنیکاطتقںیہنرہ ےت۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین،اوبوتہب(رعیبنبانعف)،انبالسؾ،زدی،رضحتاوباامہمابیلہ

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

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمافروسرةارقبلہڑپےنھیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1869

راوی  :وبساهَّلل ب ٦وبساٜزح ٦١زارمی ،یحٌي ب ٦حسا٠ ،٧ىاویہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََّ ٦ٔ ١
اَ ٧ح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاو ٔ َی ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط
اٜسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َی ِحٌَي َي ِىىٔي ابِ ََ ٦ح َّس َ
َ
َک َٔ ِو ََ ٠ُ ٟىاو ٔ َی َة بَ ٍََ ٝىٔي
َٔا ََ ٟو َ٘أُ َّ ٤ض َ١ا فٔی کَِٔ ٝيض ٔ َ١ا َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،ییحینباسحؿ،اعمف ہاسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،ییحینباسحؿ،اعمف ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمافروسرةارقبلہڑپےنھیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1870

راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،یزیس ب ٦وبسربہ ،وٜيس ب٠ ٦س٠ ،٢ٝح١س ب٠ ٦ہاجز ،وٜيسب ٦وبساٜزح ٦١جزشي ،جبيْ ب ٦نّيْ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا َیزٔی ُس بِ َُ ٦و ِبسٔ َربِّطٔ َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ َٔ ٠ُ ٦ضا ٔجز ٕ َو ِ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس بِ ٔ٦
ا ٧ا ِٜک ٔ ََلب ٔ َّی َي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َو ِب ٔس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١ا ُِ ٜح َز ٔش ِّي َو ُِ ٦ج َبي ِْ ٔبِ ٔ ٦نُ َّيِْ ٕ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت اَّ ٥َّ ٜو َاس بِ ََ ١ِ ََ ٦ى َ

َّ
ْض َب َُ ٜض َ١ا
ُقآ ٔ ٧یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ َوأَصِٔٝطٔ َّأ ٜذ َ
ُقة ٔ َوآ ُ ٟو َِٔ ١ز َ
ی ٦کَاُ ٤وا َي ِى ََ ُٝ١
اَ ٧و َ َ
َو َََ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟیُ ِؤتَی بٔا ِِ ُ ٜ
و ٧بٔطٔ َت ِٕ ُس ُ٠طُ َُ َورةُ ا َِ ٜب َ َ

َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝثَ ََلثَ َة أَ َِ ٠ثا ٕ٠َ ٟا َن ٔسي ُت ُضَ َّ٦ب ِى ُس َٔا ََ٘ ٟأَُ َّ ٤ض َ١ا ٌ ََ١ا ََ ٠تا ٔ ٧أَ ِو ُل ََّ ٝتا ِٔ ََ ٧و َزا َوا ٔ ٧بَ ِي َُ ٥ض َ١ا
َش ْٗ أَ ِو َ٘أَُ َّ ٤ض َ١ا حٔزِ َٔا ٔ ٦ِ ٠ٔ ٧ـَيِْ ٕ َظ َو َّ
آ تُ َحا َّجا َٔ ٧و َِ ٦ظاح ٔبٔض ٔ َ١ا
َِ
ااحسؼ نب وصنمر ،سیدی نب دبعرہب ،فدیل نب ملسم ،دمحم نب اہمرج ،فدیلنب دبعارلنمح رج ی ،ریبج نب ریفن رفامےت ںی ہک ںیم ےن
رضحتوناسریضا ہللاعتٰیلہنع نباعمسؿالکیب ےس انس فہ رفامےتںیہکںیم ےن یبن یلصاہللہیلعفل ہفملس وک ہ رفامےتوہےئ انس
ہک ایقتم ےکدؿرقلؿ دیجم افر اؿ ولوگں وک وج اس رپ ل رکےنفاےل ےھتالای اجےئ اگ اؿ ےکلےگ وسرة ارقبلہ افر وسرة لؽ
رمعاؿوہںیگروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساینؿوسروتںےک ےئنیتاثمںیلاراشدرفامیئںی ںیہنںیمابکتںیہنوھبالفہ
اسرطحےسںیسجرطحہکدفابدؽوہںایدفایسہاسابئؿوہںافراؿدفونںےکدرایمؿرفک یوہایفصدنب یوہیئرپدنفں
یکدفاطقرںیوہںفہاےنپڑپےنھفاولںےکابرےںیمڑگھجارکںییگ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،سیدینبدبعرہب،فدیلنبملسم،دمحمنباہمرج،فدیلنبدبعارلنمحرج ی،ریبجنبریفن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرةافہحتافروسرةرقبہیکلرخیلایتیکفضلیتافروسرةرقبہیکلرخیلایتڑپےنھ...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وسرةافہحتافروسرةرقبہیکلرخی لایتیکفضلیتافروسرةرقبہیکلرخیلایتڑپےنھیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1871

راوی  :حس ٦ب ٦ربيي ،اح١س ب ٦جواس ح٥فی ،ابواِلحوػ ،و١ار ب ٦رزیٖ ،وبساهَّلل ب ٦ويسيَ ،ىس ب ٦جبيْ ،حَّضت اب٦
وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ػ َو َِ ٦و َّ١ارٔ بِ ُٔ ٦ر َزیِ ٕٖ َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦و َٔيسي
س ا َِ ٜح ِ٥ف ُّٔی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َح َس ُ ٦بِ ُ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َوأَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦ج َّوا ٕ

يؽا َِٔ ِ ٦ِ ٠ؤٔطٔ
َٔ ٞاو ْٔس و ٔ َِ ٥س أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ١ََ ٢َ ٝي َنٕ ٔ ّ
َو ََِ ٦ىٔيسٔ بِ ُٔ ٦ج َبي ِْ ٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س َٔا َ ٟبَ ِي َ١َ ٥ا ٔجبِْٔی ُ
اب َّٔ ٦ِ ٠
َک َ٤زَ َ ٟإلٔ َی
اٜس َ١ا ٔ
َک َِ َٕا ََ ٟص َذا َْ ٝ٠
ِ ُِتٔحَ ا َِ ٜي ِو َُ ٢َِ ٜ ٣ي ِّ َتحِ َٔ ُّق إ ٔ َِّل ا َِ ٜي ِو َ٥َ َِ ٣زَ َ٥ِ ٠ٔ ٟطُ َْ ٝ٠
َف َِ َي َرأِ ََ ُط َِ َٕا ََ ٟص َذا بَ ْ
ََ

اب َو َخ َوات ٔي َُ َُ ٢ورة ٔ
الِ َ ِر ٔ
َک َِات ٔ َح ُة ا ِل َٔ ٙت ٔ
َّش بَٔ ُ٥وریِ ٔ ٦أُوت ٔي َت ُض َ١ا  ٢َِ ٜیُ ِؤ َت ُض َ١ا ٔ َ ٤ي ٌّي َٔ ِبَ ٝ
ؿ َ ٢َِ ٜی ِ٥ز ٔ ُِّ َٔ ٟق إ ٔ َِّل ا َِ ٜي ِو َََ ِ ٣س ََّ ٢َ ٝو َٔا َ ٟأَ ِب ٔ ِ
َح ٕ
ٓ ُٔ ٥ِ ٠ض َ١ا إ ٔ َِّل أ ُ ِو ٔفي َتطُ
ُقأَ ب ٔ َ ِ
ُقة َٔ ٦َِ ٜت ِ َ
ا َِ ٜب َ َ
نسحنبرعیب،ادمحنبوجاسیفنح،اوباالوحص،امعرنبرزقی،دبعاہللنبیسیع،دعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
رفامےتںیہکامہرےدرایمؿرضحتربجالیئ ہیلعاالسلؾ یبن یلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےکاپسےھٹیبوہےئ ےھتہک ااچکنافرپ ےس
ا کلفازینسوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےناانپرسابمرکااھٹایرضحتربجالیئہیلع االسلؾےنرفامایہک ہ درفازہ لامسؿاکےہ
ےسجرصػلجےکدؿوھکالایگاسےسےلہپیھبکںیہنوھکالایگرھپاسےسا کرفہتشارتارضحتربجالیئہیلعاالسلؾےنرفامایہک
 ہرفہتشوجزنیمیکرطػارتاےہ ہلجےسےلہپیھبکںیہنارتااسرفےتشےنالسؾایکافراہکہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاؿ
ے
دفونرفںیکوخربخشیوہوجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکدےیےئگوجہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےسےلہپیسکیبنوکںیہندی
ےئگا کوسرةاافلہحتافردفرسیوسرةارقبلہیکلرخیلایتلپیلصاہللہیلعفل ہفملساؿںیمےسوجرحػیھبڑپںیھےگلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسوکاسےک قبقمدایاجےئاگ۔
رافی  :نسحنبرعیب،ادمحنبوجاسیفنح،اوباالوحص،امعرنبرزقی،دبعاہللنبیسیع،دعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وسرةافہحتافروسرةرقبہیکلرخیلایتیکفضلیتافروسرةرقبہیکلرخیلایتڑپےنھیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1872

راوی  :اح١س ب ٦یو٤س ،زہيْ٥٠ ،عور ،ابزاہي ،٢وبساٜزح ٦١ب ٦یزیس

يت أَبَا َِ ٠س ُىوز ٕو ٔ َِ ٥س
یس َٔا َُ ٔ َٕٜ ٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا ُزصَي ِ ْْ َح َّسث َ َ٥ا َُ ٥ِ ٠ع ْور َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦یز ٔ َ
ُقة ٔ َِ َٕا ََ ٟن َى َِٔ ٢ا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٢َ ٝاْلیَ َتا ٔ٧
ا ِٜب َ ِيتٔ َِ ُُِٕ ٝت َح ٔسیثْ بَ ٍََ ٝىٔي َو َِ ٥
ک فٔی ِاْلیَ َتي ِ ٔن فٔی َُ َورة ٔا َِ ٜب َ َ

ْقأَص َُ١ا فٔی َِ ٜي َٕ ٝة َ٘ َّ َتا ُظ
ٔٔ ٔ ٦ِ ٠
آِخ َُ َورة ٔا َِ ٜب َ َ
ُقة ٔ ََ َ ٦ِ ٠
ادمحنبویسن،زریہ،وصنمر ،اربامیہ،دبعارلنمح نبسیدی رفامےتںیہکںیم ےنرضحت اوبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع ےستیباہلل
ےک اپس الم وت ںیم ےن اہک ہک وسرة ارقبلہیکدف لوتیں ےک ابرے ںیملپ یلص اہللہیلع فل ہفملسیک دحثی ھجمکت یچنہپ ےہ اوہنں
ےنرفامایہکاہںروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن وسرةارقبلہیکلرخیدفلوتیںےکابرےںیمرفامایہکوجاےسراتوکڑپےھ
اگفہاےساکیفوہںیگ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،وصنمر،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وسرةافہحتافروسرةرقبہیکلرخیلایتیکفضلیتافروسرةرقبہیکلرخیلایتڑپےنھیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1873

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز ،ح٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،حَّضت ٥٠عور رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

َف َح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥اظ إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
ُش ِى َب ُة ٔ َلَکص َُ١ا َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،ح ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رضحت وصنمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےکاسھت  ہ
رفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،ح،دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتوصنمرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وسرةافہحتافروسرةرقبہیکلرخیلایتیکفضلیتافروسرةرقبہیکلرخیلایتڑپےنھیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1874

راوی ٥٠ :حاب ب ٦حارث ت١يِم ،اب٠ ٦سہز ،او١ض ،ابزاہي ،٢وبساٜزح ٦١ب ٦یزیس ،و١ٕٝہ بٔ ٦يس ،حَّضت ابو٠سىوز
انعاری

َّ
یس َو َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة
يِم أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا َٔ ٥ِ ٠ح ُ
اب بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث اٜتُّ ٔ ٔ١
َّ
َّ
َ
َ
آِخ
ْقأَ صَا َتي ِ ٔن ِاْل َی َتي ِ ٔن ٔٔ ٔ ٦ِ ٠
بِ ِٔ َٔ ٦ي ٕس َو ِ ٦أبٔی َِ ٠س ُىوز ٕ الِ ِن َعار ِّٔی َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ َ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝ
وٓ بٔا ِٜب َ ِيتٔ ِ ََسأ َ ُِ ٜت ُط َِ َح َّسثَىٔي بٔطٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
يت أَبَا َِ ٠س ُىوز ٕ َوص َُو َی ُف ُ
ُقة ٔ فٔی َِ ٜي َٕ ٝة َ٘ َّ َتا ُظ َٔا ََ ٟو ِب ُس اَّ ٜز ِح َُ ٔ َٕٝ َِ ٦ٔ ١
َُ َورة ٔ ا َِ ٜب َ َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

اجنمب نب احرث یمیمت ،انب رہسم ،اشمع ،اربامیہ ،دبعارلنمح نب سیدی ،ہمقلع نب سیق ،رضحت اوبوعسمد ااصنری ےس رفاتی ےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وج لدیم وسرة ارقبلہ یک لرخی دف لںیتی رات ےک فتق ڑپےھ اگ فہ اےس اکیف وہ
اجںیئ یگ رافی دبع ارلنمح ےن اہک ںیم رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس تیب اہلل ےک وطاػ ےکدفراؿ الم ںیم ےن اؿ ےس
وپاھچوتاوہنںےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسلقنرکےکیہیدحثیایبؿیک۔
رافی  :اجنمبنباحرثیمیمت،انبرہسم،اشمع،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی،ہمقلعنبسیق،رضحتاوبوعسمدااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وسرةافہحتافروسرةرقبہیکلرخیلایتیکفضلیتافروسرةرقبہیکلرخیلایتڑپےنھیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1875

راوی  :لی ب ٦خَّش ،٣اب ٦یو٤س ،ح ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،او١ض ،ابزاہي ،٢و١ٕٝہ ،وبساٜزح ٦١ب ٦یزیس،
ابو٠سىوز

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َجٔ١ي ّىا
َّش ٕ ٣أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي َي ِىىٔي ابِ َ ٦یُوَُ ٤س ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ َُ ٦خ ِ َ
یس َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠س ُىوز ٕ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠ٔ ٢َ ٝث َُ ٝط
َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َو َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦یز ٔ َ

یلع نب رشخؾ ،انب ویسن ،ح ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اشمع ،اربامیہ ،ہمقلع ،دبعارلنمح نب سیدی ،اوبوعسمد ریض اہلل
اعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسیہیرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :یلنبرشخؾ،انبویسن،ح،اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،دبعارلنمحنبسیدی،اوبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وسرةافہحتافروسرةرقبہیکلرخیلایتیکفضلیتافروسرةرقبہیکلرخیلایتڑپےنھیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1876

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حّغ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابزاہي ،٢وبساٜزح ٦١ب ٦یزیس ،ابو٠سىوز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یس َو ِ ٦أَبٔی
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َحّ ِْغ َوأَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َِ ٠س ُىوز ٕ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠ٔ ٢َ ٝث َٝطُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،صفح ،اوباعمف ہ ،اشمع ،اربامیہ ،دبعارلنمح نب سیدی ،اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےسایسرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفح،اوباعمف ہ،اشمع،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی،اوبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرةافہکلافرلیةارکلیسیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وسرةافہکلافرلیةارکلیسیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1877

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ىاذ ب ٦ہصا ،٣ابؤتازہَ ،ا ،٢ٜابی اٜحىس ٌفّانی٠ ،ىسا ،٧ابوـٝحہ يى١زی ،ابوزرزاء

ا٧
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ََِ ٦ا ٢ٔ ٔ ٜبِ ٔ ٦أَبٔی ا َِ ٜح ِىسٔ ا َِ ٍَ ٜف َّان ٔ ِّی َو ِِ ٠َ ٦ى َس َ
بِ ٔ ٦أَبٔی ـَ َِ ٝح َة ا َِ ٜي ِى َ١ز ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َّ
َّش آ َیا ٕ
ت ٔ ٦ِ ٠أَ َّو َٔ َُ ٟورة ٔ
اٜس ِر َزا ٔ
ِ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٦ِ ٠َ ٟحّ َٔن َو ِ َ
ا ِلِ َٙضْ وُ ٔع ََّ ٦ِ ٠ٔ ٢
اٜس َّجا ٟٔ

دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اوباتقدہ،اسمل،ایبادعجلافطغین،دعماؿ،اوبہحلط رمعی،اوبدرداءےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنرفامایوجلدیموسرةفہکیکادتبایئدسلایتایدرکےلاگفہداجؽےکہنتفےسوفحمظرےہاگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اوباتقدہ،اسمل،ایبادعجلافطغین،دعماؿ،اوبہحلط رمعی،اوبدرداء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وسرةافہکلافرلیةارکلیسیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1878

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،ح ،زہيْ بِ ٦حب ،وبساٜزح ٦١ب٠ ٦ہسی ،ہ١أ ،٣تازہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
آِخ ا ِلِ َٙض ْٔ و َٔا ََ ٟص َّْ ١ا٦ِ ٠ٔ ٣
ٔی َح َّسثَ َ٥ا َص َّْ ١اَ ٣جٔ١ي ّىا َو َِ َٔ ٦تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َٔا َُ ٟش ِى َب ُة ٔٔ ٔ ٦ِ ٠
أَ َّو ٔ ٟا ِل َِ ٙضْ َ٘ َ١ا َٔا َ ٟصٔصَ ْا٣
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ح،زریہنبرحب،دبعارلنمحنبدہمی،امہؾ،اتقدہےساسدنسےکاسھت ہدحثیایسرطح
رفاتییکیئگےہنکیل اسںیمہبعشیکرفاتیںیموسرہفہکیکلرخیلایتافرامہؾیکرفاتیںیموسرہفہکیکادتبایئلایتاک
ذرکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ح،زریہنبرحب،دبعارلنمحنبدہمی،امہؾ،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وسرةافہکلافرلیةارکلیسیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1879

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساِلولی ب ٦وبساِلولی ،جزیزی ،ابواٜسٝي ،ٞوبساهَّلل ب ٦رباح انعاری ،ابی ب٘ ٦ىِ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس الِ َ ِول َی بِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َو ِ ٦ا ُِ ٜح َزیِز ٔ ِّی َو ِ ٦أَب ٔی َّ
اٜسٔٝي َٔ ٞو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦ربَا ٕح
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

ک أَ ِومَ َُٔ ٢ا َُِ ُٝٔ ٟت
اب اهَّللٔ ََ ٠ى َ
الِ َ ِن َعار ِّٔی َو ِ ٦أُب َ ِّی بِ ِٔ َ٘ ٦ىِٕ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ یَا أَبَا ا ِٔ ٥ِ ١ُ ٜذرٔ أَ َت ِسرٔی أَ ُّی آیَ ٕة َٔ ٔ ٘ ٦ِ ٠ت ٔ
ک أَ ِومَ َُٔ ٢ا َُ ِٝ ُٔ ٟت اهَّللُ َِل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل ص َُو ا َِ ٜه ُّی ا ُِّ َٕ ٜي ُو٣
اب اهَّللٔ ََ ٠ى َ
اهَّللُ َو َر َُوُٜطُ أَ ِو ََٔ ٢ُ ٝا َ ٟیَا أَبَا ا ِٔ ٥ِ ١ُ ٜذرٔ أَ َت ِسرٔی أَ ُّی آیَ ٕة َٔ ٔ ٘ ٦ِ ٠ت ٔ
ک ا ِٔ ٜى ِ ٢ُ ٝأَبَا ا ِٔ ٥ِ ١ُ ٜذرٔ
ََّض َب فٔی َظ ِسرٔی َو َٔا ََ ٟواهَّللٔ َ ٔ ٜي ِضَ ٔ ٥
َٔا ََ َ ِ ٟ
ل
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلعنبدبعاالیلع،رجریی،اوبا شلبل،دبعاہللنبرابحااصنری،ایبنب بعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےن رفامایاےاوباذنملرایکےھجتولعمؾےہہکریتےزند کاہللیکاتکبںیمےسبسےسڑبیلتیوکیسن
ےہ؟ںیمےنرعضایکاہللافراسےکروسؽیہزایدہاجےتنںی،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایایکےھجتولعمؾےہہکریتے

َّ ل ْ
ه ا ج َ ُّی ال ْ َی ُّیو ُوؾ) لرخکت لپ یلص اہلل ہیلع
ّللَّ َل ِإلَ َة ِإل ُ َ و
زند ک اہلل اعتیلیک اتکب ںیم بس ےس میظعلتی وکیسن ےہ ںیم ےن اہک ( ا ُ
فل ہفملسےنریمےہنیسرپاہھتامراافررفامایاےاوباذنملر ہملعےھجتابمرکوہ۔
ل
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلعنبدبعاالیلع،رجریی،اوبا شلبل،دبعاہللنبرابحااصنری،ایبنب بع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لقوہاہللادحڑپےنھیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
لقوہاہللادحڑپےنھیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1880

راوی  :زہيْ بِ ٦حب٠ ،ح١س ب ٦بصار ،یحٌي بَ ٦ىيس ،شىبۂ ،تازہَ ،ا ٢ٜب ٦ابی اٜحىس٠ ،ىسا ٧ب ٦ابی ـٝحہ ،حَّضت
ابواٜسرزاء رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔا َُ ٟز َصي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ََِ ٦ا ٢ٔ ٔ ٜبِ ٔ ٦أَبٔی
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّ
َّ
ا ٧بِ ٔ ٦أَبٔی ـَ َِ ٝح َة َو ِ ٦أَبٔی َّ
ُقأَ فٔی َِ ٜي َٕ ٝة
اٜس ِر َزا ٔ
ا َِ ٜح ِى ٔس َو ِِ ٠َ ٦ى َس َ
ِ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا َ ٟأَ َي ِىحٔز ُأَ َح ُس ُ٘ ِ ٢أَ َِ ٧ي ِ َ

ُقآ ٔ٧
ُقآ َٔٔ ٧اُٜوا َو َ٘ ِي َ
ُقآ َٔٔ ٧ا َ ِٞ ُٔ ٟص َُو اهَّللُ أَ َح ْس َت ِى ٔس ُ ٟثَُ ُٝث ا ِِ ُ ٜ
ُقأِثَُ ُٝث ا ِِ ُ ٜ
ث َُ ُٝث ا ِِ ُ ٜ
ْ َي ِ َ

زریہنبرحب،دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ہبعش،اتقدہ،اسملنبایبادعجل،دعماؿنبایبہحلط،رضحتاوبادلرداءریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ایک مت ںیم ےس وکیئ لدیم رات ںیم اہتیئ رقلؿ دیجم ڑپھ اتکس ےہ؟ احصہب
ُ
ح)
ها ُ
ق ُ َو
رکاؾریضاہللاعتٰیلمہنعےنرعضایکہکفہےسیکڑپاھاجاتکسےہ؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکوسرۃ( ْ
ّللَّ َأ َ ٌ
اہتیئرقلؿدیجمےکرباربےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ہبعش،اتقدہ،اسملنبایبادعجل،دعماؿنبایبہحلط،رضحتاوبادلرداءریضاہلل

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

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
لقوہاہللادحڑپےنھیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1881

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي٠ ،٢ح١س ب ٦بْکَ ،ىيس ب ٦ابی ُعوبہ ،ح ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وّا ،٧ابا ٧وفار ،حَّضت ٔتازہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا
ُعوبَ َة ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بَ ِْکٕ َح َّسث َ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُ ٦أَبٔی َ ُ
ار َجٔ١ي ّىا َو َِ َٔ ٦تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔض ٔ َ١ا ِٔ َٔ ٦ِ ٠و ٔ ٟأ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ َّ٧
َو َّّا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا أَبَا ُ ٧ا َِ ٜى َّف ُ
ُقآ ٔ٧
آ ٧ثَ ََلثَ َة أَ ِجزَا ِٕ َِ َح َى َ ِٞ ُٔ ٞص َُو اهَّللُ أَ َح ْس ُجزِئّا ٔ ٦ِ ٠أَ ِجزَا ٔ
ُق َ
ِ ا ِِ ُ ٜ
اهَّللَ َجزَّأَ ا ِِ ُ ٜ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب رکب ،دیعس نب ایب رعفہب ،ح ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ ،اابؿ اطعر ،رضحت اتقدہ ےس اس دنس ےک اسھت
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساک ہرفامؿلقنایکایگےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایاہللاعتیلےنرقلؿدیجمےک
ُ
ح)وکا کہصحرقمررفامایےہ۔
ها ُ
ق ُ َو
نیت ےصرفامےئںیافررقلؿےکاؿنیتوصحںںیمےس( ْ
ّللَّ َأ َ ٌ
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبرکب،دیعسنبایبرعفہب،ح،اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،اابؿاطعر،رضحتاتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
لقوہاہللادحڑپےنھیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1882

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢یحٌي ،اب ٦حات ،٢یحٌي بَ ٦ىيس ،یزیس ب٘ ٦يسا ،٧ابوحاز ،٣ابوہزیزہ

وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢جٔ١ي ّىا َو ِ ٦یَ ِحٌَي َٔا َ ٟابِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا یَزٔی ُس بِ ُ٦
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢و َي ِى ُٕ ُ
َ
َّ
َّ
َ
َ٘ ِي َس َ َ َ
ْقأ ُ َوَِ ٝي ٢ِ ُٙثَُ ُٝث
اَ ٧ح َّسث َ٥ا أبُو َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝا ِح ُص ُسوا َِإٔنِّی ََأ ِ َ

َّ
َّ
َُقأَ ُٔ ِ ٞص َُو اهَّللُ أَ َح ْس ث ُ ََّ ٢ز َخ ََٕ َِ ٞا ََ ٟب ِى ُؽ َ٥ا َ ٔ ٜب ِى ٕؾ إنِّٔی
ُقآ َٔ َِ ٧حصَ َس ََ ٦ِ ٠حصَ َس ث ُ ََّ َ ٢
ا ِِ ُ ٜ
ِخ َد ٔ َ ٤ي ُّي اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ َ ِ ٢َ ٝ
َّ
ِخ َد ٔ َ ٤يي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟإنِّٔی ُُِٔ ٝت َلََ ٢ِ ُٙأ َ ِْقأ ُ
أ ُ َری َص َذا َخب َ ْْ َجائ َ ُط َّٔ ٦ِ ٠
اٜس َ١ا ٔ
ِ ِ ََذا َک أ ٜذی أَ ِز َخ َُ ٝط ث ُ َُّّ َ َ ٢
َ
ُقآ ٔ٧
ُقآ ٔ ٧أَ َِل إَٔ َّ ٤ضا َت ِىسٔ ُ ٟثَُ ُٝث ا ِِ ُ ٜ
َوَِ ٝي ٢ِ ُٙثَُ ُٝث ا ِِ ُ ٜ
دمحم نب احمت،وقعیب نب اربامیہ ،ییحی ،انب احمت ،ییحی نب دیعس ،سیدی نباسیکؿ ،اوباحزؾ ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہللیلص
اہلل ہیلعفل ہفملس ےن رفامایہک مت بس اےھٹک وہاجؤاتہک ںیم اہمترےاسےنم اہتیئ رقلؿ دیجم ڑپوھں رھپ وہنجں ےن ااھٹک وہان اھتفہ
اےھٹکوہےئگرھپیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےلکن افرلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےن وسرةلقوہاہللادحڑپ یرھپلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسرشتفیےلےئگمہلسپںیما کدفرسےےسےنہکےگلہکاشدیلامسؿےسوکیئ ربلیئےہسجیکفہجےسلپیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ادنر رشتفی ےل ےئگ ںی رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابرہ رشتفی الےئ وترفامای ںیم اہمترے اسےنم اہتیئ
ُ
ح)اہتیئرقلؿےکرباربےہ۔
ها ُ
ق ُ َو
رقلؿدیجمڑپاتھوہںونسلاگہروہ ہوسرة( ْ
ّللَّ َأ َ ٌ
رافی  :دمحمنباحمت،وقعیبنباربامیہ،ییحی،انباحمت،ییحینبدیعس،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
لقوہاہللادحڑپےنھیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1883

راوی  :واظ ٞب ٦وبساِلولی ،ابِ ٦ؽي ،ٞبصيْ ابواَ١اوي ،ٞابوحاز ،٣حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِخ َد إ ٔ َِ ٜي َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا َو ٔ
اظ ُ
 ٞبِ َُ ٦و ِبسٔ الِ َ ِول َی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞو َِ ٦ب ٔصيْ ٕأَبٔی إ ٔ َِ َ١ىٔي ََ ٞو ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََ َ ٟ

َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟأَ ِ ُ
َُقأَ ُٔ ِ ٞص َُو اهَّللُ أَ َح ْس اهَّللُ اٜعَّ َُ ١س َحًَّي َخ َت ََ ١ضا
ْقأ َوَِ ٝي ٢ِ ُٙثَُ ُٝث ا ِِ ُ ٜ
ُقآ َٔ َ ِ ٧
َ
فالص نبدبعاالیلع،انب لیضف  ،ریشاوباامسلیع،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل یلص
ُ
ّللَّ
ها ُ
ق ُ َو
اہلل ہیلع فل ہ فملس امہری رطػ رشتفی الےئ وت رفامای ہک ںیم اہمترے افرپ اہتیئ رقلؿ دیجم ڑپاتھ وہں رھپ لپ ےن ( ْ
ح)اسےکمتخکتڑپ ی۔
َأ َ ٌ
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف ،ریشاوباامسلیع،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
لقوہاہللادحڑپےنھیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1884

راوی  :اح١س ب ٦وبساٜزح ٦١ب ٦وہِ ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارثَ ،ىيس ب ٦ابی ہَل ،ٟابواٜزجا٠ ٟح١س ب٦
وبساٜزح ،٦١و١زة ب٥ت وبساٜزح ،٦١حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦وصِِٕ َح َّسثَ َ٥ا َو ِِّم َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َح َّسث َ َ٥ا َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ
ث َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی
ص ََٔل ٕ ٟأَ َّ ٧أَبَا اِّ ٜز َجا َٔ ٠ُ ٟح ََّ ١س بِ ََ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١ح َّسثَ ُط َو ِ ٦أ ُ ِّ٠طٔ َو َِ ١ز َة ب ٔ ِ٥تٔ َو ِب ٔس اٜزَّ ِح ََ ٦ٔ ١وکَاِ َ ٤ت فٔی َح ِحز ٔ َوائٔصَ َة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي
ُقأ ُ ٔلَ ِظ َحابٔطٔ فٔی
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َِ ٦وائٔصَ َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝب َى َث َر ُج َّل َول َی َ ٔ
َسیَّ ٕة َوک َ َ
اَ ٧ي ِ َ
ک َ ٔ ٜز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َََُٝ ٟو ُظ ٔل َ ِّی َش ِي ٕئ َي ِع َُ ٥ي
َک ذََ ٔ ٜ
َظ ََلت ٔض ٔ ََِ ِ ٢ي ِدتٔ ُ ٢بٔ ُٕ ِ ٞص َُو اهَّللُ أَ َح ْس َِ َ١َّ ٝا َر َج ُىوا ذُ ٔ َ

ذََ َ ٔ ٜ
َ ُ َ َ
َ
ْقأَ ب ٔ َضا َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِخبُْٔو ُظ أَ َّ ٧اهَّللَ
ک َِ َسأُٜو ُظ َِ َٕا َٔ ٟلَ َّ ٤ضا ٔظ َّ ُة اَّ ٜز ِح ََِ ٦ٔ ١أَ٤ا أح ُِّٔ أ ِ ٧أ ِ َ
یُ ٔح ُّبطُ
ادمح نب دبعارلنمح نب فبہ ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،دیعس نب ایب الہؽ ،اوبارلاجؽ دمحم نب دبعارلنمح ،رمعة تنب
دبعارلنمح،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا کلدیموکا کرس ہںیم

ُ
ح) یھب ڑپےتھ ےھت بج فہ ولگ
ها ُ
ق ُ َو
اریم انب رک اجیھب فہ اےنپ اسویھتں وک امنز ڑپاھےت ےھت افر امنز ںیم رقات متخ رک ےک ( ْ
ّللَّ َأ َ ٌ
فاسپلےئوتاساکذرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایکایگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاسےسوپوھچہکفہاس
رطح ویکں رکات اھت وت ولوگں ےن اس ےس وپاھچ ہک فہ ارطسح ویکں رکات اھت وت اس ےن اہک اس وسرة ںیم رنمح (اہلل لج الج ہ) یک
افصتایبؿیکیئگںیاس ےئںیم دنسرکاتوہںہکںیماےسڑپوھںروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاسلدیمےس
ہہکدفہکاہللاعتیلیھباسےستبحمرکاتےہ۔
رافی  :ادمح نب دبعارلنمح نب فبہ ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،دیعس نب ایب الہؽ ،اوبارلاجؽ دمحم نب دبعارلنمح ،رمعة
تنبدبعارلنمح،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعمذنیتڑپےنھیکفضلیتےکایبؿںیم۔...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وعمذنیتڑپےنھیکفضلیتےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1885

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،جزیز ،بيأ ،٧يس ب ٦ابی حاز ،٣وٕبہ ب ٦وا٠ز

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦بَ َيا َٕ ٧و ِِ َٔ ٦ي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦وُ ِٕ َب َة بِ َٔ ٦وا ٔ٠ز ٕ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
ت أُِ٤زَِٔ ٜت َّ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََ ٢َِ ٜت َز آیَا ٕ
س
اِ ٜٝي ََ ٝة  ٢َِ ٜیُ َز ِٔ ٠ثُ ُٝضُّ َٔ َّ٦ق ُٔ ِ ٞأَ ُووذُ ب ٔ َز ِّب ا َِ ٖٔ َٝ َّ ٜو ُٔ ِ ٞأَ ُووذُ ب ٔ َز ِّب ا٥َّ ٜا ٔ

ہبیتق نب دیعس ،رجری ،ایبؿ ،سیق نب ایب احزؾ ،ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽاہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ایک وت
ع ُذ رِب ل ْ َل َ ُ
ُ
ع ُذ
ق َأ ُ و
َب ا ف ِق َف ْ
ےن ںیہن داھکی ہک رات ایسی لایت انزؽ یک یئگ ںی ہک اؿ یک رطح ےلہپ یھبک ںیہن دیھکی ںیئگ ْ
(ق َأ ُ و ِّ
َب َّ
س)۔
ال ِ
رِب ِّ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،ایبؿ،سیقنبایباحزؾ،ہبقعنباعرم

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

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وعمذنیتڑپےنھیکفضلیتےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1886

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،اَ١اوئ ،ٞيس ،حَّضت وٕبہ ب ٦وا٠ز

َ ٞو ِِ َٔ ٦ي ٕس َو ُِ ٦و ِٕ َب َة بِ َٔ ٦وا ٔ٠ز ٕ َٔا ََٔ ٟا َ ٟلٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ

ات  ٢َِ ٜیُ َز ِٔ ٠ثُ ُٝضُّ َٔ َّ٦ق ا َِ ١ُ ٜىوِّ َذ َتي ِ ٔن
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأُِ٤ز ٔ َ ٟأَ ِو أُِ٤زَِٔ ٜت َول َ َّی آ َی ْ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،اامسلیع،سیق،رضحتہبقعنباعرمرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنےھجمرفامایہکھجمرپ
ل ْ َل َ
ُ
ُ
َب َّ
س)
ق َأ ُ و
(ق َأ ُ و
ال ِ
َبا ف ِقافر ْ
(ایسیلایت)انزؽیکیئگںیہکاؿیکرطحےلہپیھبکںیہندیھکیںیئگ ْ
ع ُذرِب ِّ
ع ُذرِب ِّ
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اامسلیع،سیق،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وعمذنیتڑپےنھیکفضلیتےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1887

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،ح٠ ،ح١س ب ٦راِي ،ابواَا٠ہ ،اَ١اويٞ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞب ٔ َض َذا
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ

اب َُ ٠ح َّٕ ١س َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اُ ٦ِ ٠ٔ ٧رِ ََىا ٔ
ِ أَ ِظ َح ٔ
ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط َوفٔی رٔ َوا َی ٔة أَبٔی أ ُ ََا ََ ٠ة َو ُِ ٦و ِٕ َب َة بِ َٔ ٦وا ٔ٠ز ٕا ُِ ٜح َضىٔ ِّي َوک َ َ

َو ََ َّ٢َ ٝ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ح،دمحمنبراعف،اوبااسہم،اامسلیعےساسدنسےکاسھت ہرفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ح،دمحمنبراعف،اوبااسہم،اامسلیع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقلؿدیجمرپلرکےنفاولںافراےکساھکسےنفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمرپلرکےنفاولںافراےکساھکسےنفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1888

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،اب ٦ويي٥ہ ،زہيَّْ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزی ،حَّضت َا ٢ٜرِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦ابِ ُٔ ٦و َي ِي ََ ٥ة َٔا َُ ٟز َصي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

َّ
َّ
َّ
آ٧
ُق َ
َح َّسثَ َ٥ا اٜزُّصِز ٔ ُّی َو ََِ ٦اَ ٢ٕ ٔ ٜو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل َح َس َس إِٔل ف ٔی اث ِ ََ ٥تي ِ ٔن َر ُج ْ ٞآ َتا ُظ اهَّللُ ا ِِ ُ ٜ
اِ ٜٝي َٔ ٞوآَ٤ا َِ اَ ٥َّ ٜضارٔ َو َر ُج ْ ٞآ َتا ُظ اهَّللُ َّ ٠اِل َِ ُض َو یُ ُِ ُٕ ّٔ ٥ط آَ٤ا َِ َّ
َِ ُض َو َي ُٕو ُ ٣بٔطٔ آَ٤ا َِ َّ
اِ ٜٝي َٔ ٞوآَ٤ا َِ اَ ٥َّ ٜضارٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،انب ہنییع ،زریہ ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ
ےس رفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکدفلدویمںےکوسایسکرپدسحرکاناجزئںیہنا کفہ
لدیمہکےسجاہللاعتیلےنرقلؿدیجماطعرفامایوہافرفہراتدؿاسرپلرکےنےکاسھتاسیک التفترکاتوہافرفہلدیمہک
ےسجاہللاعتیلےنامؽاطعرفامایوہافرفہراتافردؿاےساہللےکراہتسںیمرخچرکاتوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،انبہنییع،زریہ،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رضحتاسملریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمرپلرکےنفاولںافراےکساھکسےنفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1889

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،حَّضت َا ٢ٜب ٦اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ََا ٢ُ ٔ ٜبِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٦و ََ ١ز َو ِ٦
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
اب َِ َٕ َا ٣بٔطٔ آَ٤ا َِ
أَبٔيطٔ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل َح َس َس إ ٔ َِّل َول َی اث ِ ََ ٥تي ِ ٔن َر ُج ْ ٞآ َتا ُظ اهَّللُ َص َذا ا ِل َٔ ٙت َ
اِ ٜٝي َٔ ٞوآَ٤ا َِ اَ ٥َّ ٜضارٔ َو َر ُج ْ ٞآ َتا ُظ اهَّللُ َّ ٠اِل َِ َت َع َّس َٗ بٔطٔ آَ٤ا َِ َّ
َّ
اِ ٜٝي َٔ ٞوآَ٤ا َِ اَ ٥َّ ٜضارٔ

رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رضحتاسملنبانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتیرکےتوہےئرفامےت
ںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکدفلدویمںےکوسایسکرپدسحرکاناجزئںیہنا کفہہکےسجاہللاعتیلےناتکب
اطعرفامیئوہافرفہراتدؿاسیکالتفتےکاسھتاسرپل یھبرکاتوہافردفرسافہلدیمہکےسجاہللاعتیلےنامؽاطعرفامایافر
فہاسامؽےسراتدؿدصہقرکاتراتہوہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رضحتاسملنبانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمرپلرکےنفاولںافراےکساھکسےنفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1890

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،اَ١اوئ ،ٞيس ،حَّضت وبساهَّلل ب٠ ٦سىوز

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي ََ ٞو ِِ َٔ ٦ي ٕس َٔا ََٔ ٟا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٠َ ٦س ُىوز ٕح و َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

َ ٞو ِِ َٔ ٦ي ٕس َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس اهَّللٔ بِ َِ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
َّش َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٢َ ٝلَ َح َس َس إ ٔ َِّل فٔی اث ِ ََ ٥تي ِ ٔن َر ُج ْ ٞآ َتا ُظ اهَّللُ َّ ٠اِل ِ ََس ََّ ٝفطُ َول َی صَ ََٙ ٝتٔطٔ فٔی ا َِ ٜح ِّٖ َو َر ُج ْ ٞآ َتا ُظ اهَّللُ حّٔ ١َ ِٙة

َِ ُض َو َي ِٕ ٔضي ب ٔ َضا َوي َُى َِّ ١ُ ٝضا

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اامسلیع،سیق،رضحتدبعاہللنبوعسمدرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامای
دفلدویمںےکوسایسکرپدسحرکاناجزئںیہنا کفہلدیمےسجاہللاعتیلےنامؽاطعرفامایوہافرفہاےسقحےکرا ےتںیمرخچرکات
وہافردفرسافہلدیمےسجاہللاعتیلےنداانیئاطعرفامیئافرفہاسےک قبقمہلصیفرکاتوہافراےسولوگںوکاھکساتوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اامسلیع،سیق،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمرپلرکےنفاولںافراےکساھکسےنفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1891

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦شہاب ،حَّضت وا٠ز ب ٦واثٝہ

اب َو َِ ٦وا ٔ٠ز ٔبِ َٔ ٦واث ٔ ََ ٝة أَ ََّ٤ ٧اِ ٔ َي بِ ََ ٦و ِب ٔس
وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔی َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّ
ا َِ ٜحارٔ ٔ
اَ َت ِى ََِ ٝ١ت َول َی أَصِ ٔ ٞا َِ ٜوازٔی َِ َٕا َ ٟابِ َ ٦أَبِزَی َٔا َٟ
َاَ ٧وک َ َ
ث َٜق ٔ َی وُ ََ ١ز بٔ ُى ِسّ َ
ا ٧وُ َ١زُ َي ِس َت ِىُٝٔ١طُ َول َی ََ ٙ٠ة َِ َٕا َِ ٦ِ ٠َ ٟ
اب اهَّللٔ َوزَّ َو َج ََّ ٞوإَّٔ٤طُ َوا٢ْ ٔ ٜ
َو َ ٦ِ ٠ابِ ُ ٦أَبِزَی َٔا َِ ٠َ ٟولّی َٔ ٠َ ٦ِ ٠وأٜي َ٥ا َٔا ََِ ٟا َِ َت ِد ََِ ّٝت َوَِ ٝيض ٔ ِِ ٠َ ٢ولّی َٔا َ ٟإَّٔ٤طُ َٔارِْٔ ل ٔ َٔ ٙت ٔ

ی٦
آِخ َ
َفائ ٔٔؾ َٔا َ ٟوُ َ١زُ أَ َ٠ا إ ٔ ََّ٤ ٧ب ٔ َّيَ ٢ِ ُٙظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝس َٔا َ ٟإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َی ِز َِ ُي ب ٔ َض َذا ا ِل َٔ ٙت ٔ
اب أَٔ َِوا ّ٠ا َو َي َؽ ُي بٔطٔ َ ٔ
بٔا َِ َ ٜ

زریہنبرحب،وقعیبنباربامیہ،انباہشب،رضحت اعرمنبفاہلث ےسرفاتیےہہکانعفنباحرثےنرضحترمعریضاہلل
اعتٰیلہنعےسافسعؿںیمالماقتیکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناںیہنہکماکاریمرقمررکےناکمکحدایوہااھتلپےنرفامایہک
متےنہکمںیمےسکاریمانبایےہ؟وتاسےنرعضایکہکانبارزیوک،لپےنوپاھچہکارزیوکؿلدیمےہ؟اسےنوجابںیماہک
ہکامہرےالغومںںیمےسا کالغؾےہلپےنرفامایہکوتےنا کالغؾوکاؿاکاریمانبدایےہ؟اسےناہکہکفہاہللیکاتکباک
اقریےہافراسےکا ماامترپلیھبرکات ےہ ،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکاہمترےیبنیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنرفامایہکاہللاعتیلایساتکبےکذرہعیولوگںوکدنلبرکاتےہافرایساتکبےکذرہعیولوگںوک تسفذلیلرکاتےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،وقعیبنباربامیہ،انباہشب،رضحتاعرمنبفاہلث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمرپلرکےنفاولںافراےکساھکسےنفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1892

راوی  :وبساهَّلل ب ٦وبساٜزح ٦١زارمی ،ابوبْک ب ٦اَحاٗ ،ابواَٜمي ،٧شىيِ ،حَّضت زہزی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََّ ٦ٔ ١
ْک بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ َٔ َاِل أَ ِخبَََْ٤ا أَبُو ا ََِ َ ٜمي ٔ ٧أَ ِخبَََْ٤ا ُش َى ِي ِْ َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َٔا َٟ
اٜسارٔم ٔ ُّی َوأَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَىٔي َوا ٔ٠زُ بِ َُ ٦واث ٔ ََ ٝة َّ
َا ٧بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ
اِ ٜٝيثٔ ُّي أَ ََّ٤ ٧اِ ٔ َي بِ ََ ٦و ِبسٔ ا َِ ٜحار ٔٔث ا ُِ ٜدزَاعٔ َّی َٜق ٔ َی وُ ََ ١ز بِ َ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اب بٔ ُى ِسّ َ
إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی
دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،اوبرکب نب ااحسؼ ،اوباامیلؿ ،بیعش ،رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت  ہ
رفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوبرکبنبااحسؼ،اوباامیلؿ،بیعش،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقلؿدیجماکاسترحوفں(رقاوتئں)ںیمانزؽوہےنافراسےکینعمےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجماکاسترحوفں(رقاوتئں)ںیمانزؽوہےنافراسےکینعمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1893

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦شہابُ ،عوة ب ٦زبيْ ،وبساٜزح ٦١ب ٦وبسإٜاری ،و١ز ب ٦خفاب

َ
ُع َو َة بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦و ِب ٕس ا َِٕ ٜار ِّٔی
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو ِِ ُ ٦
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

َ
ا٧
َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت وُ ََ ١ز بِ َ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
ْق ُُ َصا َوک َ َ
ُقأ ُ َُ َور َة ا ِِ ُ ٜ
اب َي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت صٔصَ َا ٣بِ ََ ٦حٔٔ ٙي ٢بِ ٔ ٦حٔزَاَ ٕ ٣ي ِ َ
َف َٔا َٔ ٧ول َی ٌَي ِْ ٔ َ٠ا أ ِ َ
َّ
َّ
ُ
َّ َ
َّص َٓ ث ُ ََّٜ ٢بَّب ِ ُتطُ بٔز ٔ َزائ ٔطٔ َِحٔئ ُِت بٔطٔ
ْقأََ ٔ ٤
يضا َِِٔ ٙس ُت أَ ِ ٧أَ ِو َح ََ ٞوَِ ٝيطٔ ث َّ ٢أَ َِ ٠ض ُِ ٝتطُ َحًي ا ِن َ َ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأ ِ َ
َّ
َّ
َ
يضا َِ َٕا َٟ
ْقأِ َتَ ٔ ٥
ُقأ ُ َُ َور َة ا ِِ ُ ٜ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََُِ ُٕٝ َِ ٢َ ٝت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إنِّٔی ََِ ٔ١ى ُت َص َذا َي ِ َ
َف َٔا َٔ ٧ول َی ٌَي ِْ ٔ َ٠ا أ ِ َ
َّ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِر َٔ ُِ ٝط ِ ِ
ُقأ ُ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ُقائ َ َة أًٜي ََِ ٔ١ى ُت ُط َي ِ َ
َُقأَ ا َِ ٔ ٜ
اْقأ ِ َ َ
َ
ُ
َص ََ ٙذا أُِ٤زَِٔ ٜت ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟلٔی ِ ِ
ِح ٕ
َس ٔ٥ِ ٠طُ
ُق َ
آ ٧أُِ٤ز ٔ ََ ٟول َی ََ ِب َىةٔ أَ ِ ُ
َاْقُُا َ٠ا َت َي َّ َ
َُقأِ ُت َِ َٕا ََ ٟص ََ ٙذا أِ٤زَِٔ ٜت إ ٔ ََّ ٧ص َذا ا ِِ ُ ٜ
اْقأ ِ َ َ
ِٓ ِ َ
َ
ییحی نب ییحی ،امکل ،انب اہشب ،رعفة نب زریب ،دبعارلنمح نب دبعااقلری،رمع نب اطخب رفامےت ںیہک ںیم ےنرضحت اشہؾ ریض
اہلل اعتٰیل ہنع نب میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک فہ وسرة ارفلاقؿ وک اس رقات رپ ںیہن ڑپھ رےہ ہک سج رقات ےک
اسھتروسؽاہللےنےھجمڑپاھیئرقبیاھتہکںیماؿرپدلجیرکاتنکیلںیمےناںیہنتلہمدیاتہکفہامنزےسافرغوہاجںیئرھپ
ںیماؿوکاچدرےساتچنیھکوہاروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسےللایںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!ںیمےناؿوک
وسرةارفل اقؿاسرطحڑپےتھانسےہسجرطحلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنےھجمںیہنڑپاھایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےن رفامای اےس وھچڑ دف مت ڑپوھ ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ وسرة ایس رطح انزؽ یک یئگ ےہ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنرفامایہک ہرقلؿاسترحوفںرپانزؽایکایگےہںیہمتسجرطحلاسینوہڑپوھ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انباہشب،رعفةنبزریب،دبعارلنمحنبدبعااقلری،رمعنباطخب

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

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجماکاسترحوفں(رقاوتئں)ںیمانزؽوہےنافراسےکینعمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1894

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابُ ،عوة ب ٦زبيْ٠ ،سوربْ٠ ٦خ٠ہ ،وبساٜزح ٦١ب ٦وبسإٜاری،
حَّضت و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب ٦خفاب

ُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ أَ َّ ٧ا ِِ ٔ١ٜس َو َر بِ َ٦
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
اب أَ ِخب َ َْنٔی ُ ِ
ُقأ ُ َُ َور َة
ْخ ََ ٠ة َو َو ِب َس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ََ ٦و ِب ٕس ا َِٕ ٜار َّٔی أَ ِخب َ َْا ُظ أَُ َّ ٤ض َ١ا َََ ٔ١ىا وُ ََ ١ز بِ َ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
ََ َ ٠
اب َي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت صٔصَ َا ٣بِ ََ ٦حٕٔ ٙيَ ٢ي ِ َ
اٗ ا َِ ٜحس َ
َف َٔا ٔ ٧فٔی َح َياة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ََ َ
ٔیث بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ َو َزا َز َِِٔ ٙس ُت أ ُ ََاو ٔ ُر ُظ فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َِ َت َعب َّ ِْ ُت
ا ِِ ُ ٜ
َحًَّي ََ َّ٢َ ٝ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفةنبزریب،وسمرنبرخمہم،دبعارلنمحنبدبعااقلری،رضحترمعریضاہللاعتٰیل
ہنعنباطخبرفامےتںیہکںیمےنرضحتاشہؾنبمیکحریضاہللاعتٰیلہنعےسوسرةارفلاقؿڑپےتھوہےئروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسیکزدنیگابمرکیہںیمینساسےسلےگدحثیذموکرہدحثییکرطحےہافراسںیماانتزادئےہہکرفامایرقبی
اھت ہک ںیم اےس امنز یہ ںیم ٹیسھگ رک ےل لات نکیل ںیم ےن اس ےک السؾ ریھپےن کت ربص ایک۔ رضحت زرہی ےس اس دنس ےک
اسھت ہرفاتییھباسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب ،رعفةنبزریب،وسمرنبرخمہم ،دبعارلنمحنبدبعااقلری،رضحترمعریض
اہللاعتٰیلہنعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ

رقلؿدیجماکاسترحوفں(رقاوتئں)ںیمانزؽوہےنافراسےکینعمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1895

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،حَّضت زہزی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َک َوا َیةٔ یُوَُ ٤س بٔإ ٔ َِ َ٥ازٔظ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َ ٔ
ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھت ہرفاتییھبایسرطح
لقنیکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجماکاسترحوفں(رقاوتئں)ںیمانزؽوہےنافراسےکینعمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1896

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ب ٦وٕبہ ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

اب َح َّسثَىٔي وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُت ِ َب َة أَ َّ٧
ِح َُ َٝ ٠ة بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخبََْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ

َّ
َّ
َ
ابِ ََ ٦وبَّا ٕ َ َ
ِح ٕ
َ ٞوَِ ٝيطٔ ا َّ
َفا َج ِى ُت ُط َِ ٢َِ ٝأَ َز ِٟ
ْقأَنٔی ٔجبِْٔی ُ
ٜس ََلَ ٣ول َی َ ِ
ٓ ََ
س َح َّسث ُط أ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا َ ٟأ ِ َ
َّ
ِح ٕ
ِک َّ
ٓ َٔا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
ِح َٓ إٔ١َ َّ ٤ا ه ٔ َی فٔی الِ َ ِ٠ز ٔ
اب بَ ٍََ ٝىٔي أَ َّ ٧تَٔ ٝ
اٜس ِب َى َة الِ َ ِ ُ
أَ َِ َتزٔی ُس ُظ ِ ََيزٔی ُسنٔی َحًي اَ ِ ٤ت َهی إلٔ َی ََ ِب َى ٔة أَ ِ ُ

ِحإ ٣
َّأ ٜذی یَُٙو َُ ٧واح ّٔسا َِل یَ ِد َتُ ٔ ٝ
ْ فٔی َح ََل َٕ ٟو َِل َ َ

رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبقع ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایبؿ رکےت
ںی ہک روسؽ اہلل ےن رفامایہک رضحتربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن ےھجم ا ک رحػ رپ رقلؿ دیجمڑپاھای ںیم ےن اںیہن زایدہ ےک  ےئ اہک
اہیں کت ہک است رحوفں کت رقلؿ دیجم یک رقات وہیئگ انب اشہؾ رافی ےتہک ںی ہک ےھجم  ہ ابت اید ںیہن ےہ ہک است رحوفں اک
ینعما کوہاتےہسجںیمالحؽافررحاؾںیموکیئاالتخػںیہنوہات۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبقع،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجماکاسترحوفں(رقاوتئں)ںیمانزؽوہےنافراسےکینعمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1897

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،حَّضت زہزی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥اظ َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنعےسایسدنسےکاسھت ہرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجماکاسترحوفں(رقاوتئں)ںیمانزؽوہےنافراسےکینعمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1898

ويسي ب ٦وبساٜزح ٦١ب ٦ابی ٜيلی اپ٥ے زازا َے،
راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،اَ١اوي ٞب ٦ابی خاٜس ،وبساهَّلل بٰ ٦
حَّضت ابی ب٘ ٦ىِ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

 ٞبِ ُ ٦أَبٔی َخإ ٔ ٜس َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦و َٔيسي بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
أَبٔی َِ ٜيل َی َو َِ ٦ج ِّسظ ٔ َو ِ ٦أُب َ ِّی بِ ِٔ َ٘ ٦ىِٕ َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ِ ََس َخ ََ ٞر ُج ْ ٞي َُعل ِّی ِ َ َ َ
آِخ
ْکتُ َضا َوَِ ٝيطٔ ث ُ ََّ ٢ز َخ َُ َ ٞ
ْقائ َ ّة أَِ َ ِ ٤
َُقأ ٔ َ

َََِ
ْقائَةٔ َظاح ٔبٔطٔ َِ َ١َّ ٝا َٔ َؽ ِي َ٥ا اٜعَّ ََل َة َز َخ ِ٥َ ٝا َجٔ١ي ّىا َول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُِّ ُٕٝ َِ ٢َ ٝت إ ٔ ََّ ٧ص َذا
ْقائ َ ّة َ َٔوی َ َ
َُقأ ٔ َ
َ
َّ
َّ
آِخ ِ َ َ َ
َ َ
َُقأَا َِ َح َّس َ٦
ْکتُ َضا َوَِ ٝيطٔ َو َز َخ َُ َ ٞ
ْقائَةٔ َظاح ٔبٔطٔ َِأ ََ ٠زص َُ١ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ َ ِ ٢َ ٝ
ْقائ َ ّة أَِ َ ِ ٤
َُقأ َ َٔوی ٔ َ
ْقأ ٔ َ
َ
یِ َوِلَ إٔذِ ُ٘ ُِ ٥ت فٔی ا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝيةٔ َِ َ١َّ ٝا َرأَی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝشأُِ َ ٤ض َ١ا ِ ََس َٕ َق فٔی َن ِّ ٔسي ٔ ٦ِ ٠اَّ ٜتٔ ِٙذ ٔ
َ َ
َفّٔا َِ َٕا َ ٟلٔی یَا أُب َ ُّی أ ُ ِر َٔ َ ٞإلٔ َ َّی
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝا َٔ ِس ٌَ ٔص َيىٔي َ َ
ْض َب فٔی َظ ِسرٔی َِّ ِٔؽ ُت َ َ
ُعّٔا َو َ٘أ١َ َّ ٤ا أُ ِ ٤مزُ إلٔ َی اهَّللٔ َوزَّ َو َج ََّ َ ٞ
َّ
ُ
َ
َ
ِح ٕ
َف َز ِز ُت إَِٔ ٜيطٔ أَ َِ ٧صو َِِّ ٧ول َی
ُق َ
اْقأ ِ ُظ َول َی َ ِ
آَ ٧ول َی َ ِ
اْقأ ِ ا ِِ ُ ٜ
ِح َِي ِ ٔن َ َ
َف َّز إلٔ َ َّی اٜثاَ ٔ ٤ي َة ِ َ
َف َز ِز ُت إَِٔ ٜيطٔ أ َِ ٧صو َِِّ ٧ول َی أ ًَّٔ٠ي َ َ
ٓ ََ
أ َِ ِ ٧
َ
َ
َّ
يضا َِ ُُِٕ ٝت َّ
ُ
ِح ٕ
َِف ٔل ُ ًَّٔ٠ي
ٓ ََِ ٝ
َک بٔکَُ ِّٞر َّزة ٕ َر َز ِزتَُ َٙضا َِ ٠سأ َْ ٜة َت ِسأَ ٔ ٥ُٜ
اْقأ ِ ُظ َول َی ََ ِب َى ٔة أَ ِ ُ
اُ ٜٝض َّ ٢اٌ ٔ ِ
َف َّز إلٔ َ َّی اٜثاَ ٔ ٜث َة ِ َ
أ ًَّٔ٠ي َ َ
اُ ٜٝض َّ ٢اٌ َِٔف ٔل ُ ًَّٔ٠ي َوأَ َِّخ ُت َّ
َّ
اٜثاَ ٔ ٜث َة َ ٔ ٜي ِوَ ٕ ٣ی ِزٌ َُِ إلٔ َ َّی ا َِ ٜد ُِٖ ٝک ُ ُُّ ٝض َِ ٢حًَّي إٔبِ َزاصٔي َُ ٢ظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ِ
ِ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،اامسلیعنبایباخدل،دبعاہللنبٰیسیعنبدبعارلنمحنبایب ،یلاےنپداداےس،رضحتایبنب بعریضاہلل
اعتٰیلہنعرفامےتںیہکںیمدجسمںیماھتہکا کلدیمدجسمںیمداہ وہاافرامنزڑپےنھ اگلافرفہایسیرقاتڑپےنھاگلہکوجریمے
ملع ںیم ںیہن یھت رھپ ا ک دفرسا لدیم دجسم ںیم داہ  وہا افر فہ اس ےک العفہ وکیئ افر رقات ڑپےنھ اگل رھپ بج مہ ےن امنز وپری
رکیلوتمہبسروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیملےئںیمےنرعضایکہکاسلدیمےنایسیرقاتڑپ یہکسج
رپےھجمبجعتوہاافررھپا کدفرسالدیملایوتاسےناسےکالعفہوکیئافررقاتڑپ ی،روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿ
دفونں وک مکح رفامای وت اوہنں ےن ڑپاھ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ دفونں ےک ڑپےنھ وک ااھچ رفامای افر ریمے دؽ ںیم ایسی
ذکتبییسلیئوجزامہناجتیلہںیمیھتوتبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنریمیاستیفیکوکداھکیوجھجمرپاظرہوہریہ
یھتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنریمےےنیسرپاہھتامراسجےسںیمہنیسپہنیسپوہایگوگایہکںیماہللیکرطػدھکیراہوہںرھپ
لپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنھجمےسرفامایاےایبےلہپ ےھجممکح اھتہک ںیمرقلؿ وک ا کرحػ رپڑپوھںوت ںیم ےناہللاعتیل یک
ابراگہںیمرعضایکہکریمیاتمرپلاسینرفامدفرسیرمہبتےھجمدفرحوفںرپڑپےنھاکمکحالموتںیمےنرھپاہللاعتیلیکابراگہںیم
رعض ایک ہک ریمی اتم رپ لاسین رفام وت رسیتی رمہبت ےھجم است رحوفں رپ ڑپےنھ اک مکح المہک لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن ینتج

رمہبتاتمیکلاسینےکےیلھجمےسوساؽایکےہاینتیہرمہبتےکدب ہںیمھجمےساموگن،ںیمےنرعضایکاےاہللریمیاتم
یکرفغم ترفاماےاہللریمیاتمیکرفغمترفامافررسیتیداعںیمےناسدؿےک ےئوفحمظرکیلسجدؿاسریولخمؼیتحہک
رضحتاربامیہہیلعاالسلؾیھبریمیرطػلںیئےگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اامسلیعنبایباخدل،دبعاہللنبٰیسیعنبدبعارلنمحنبایب ،یلاےنپداداےس،رضحتایبنب بع
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجماکاسترحوفں(رقاوتئں)ںیمانزؽوہےنافراسےکینعمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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ٜيلی ،حَّضت ابی
راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب ٦بَّش ،اَ١اوي ٞب ٦ابی خاٜس ،وبساهَّلل ب ٦ويسي ،وبساٜزح ٦١اب ٦ابی ٰ
ب٘ ٦ىِ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

 ٞبِ ُ ٦أَبٔی َخإ ٔ ٜس َح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦و َٔيسي َو َِ ٦و ِبسٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ َِّشٕ َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
اَ ٧جاّ ٔ ٜسا فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس إٔذِ َز َخ ََ ٞر ُج ََْ ِ ٞعلَّی ِ َ َ َ
ْقائ َ ّة َوا ِٔ َت َّغ ا َِ ٜحس َ
ٔیث
اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبٔی َِ ٜيل َی أَ ِخب َ َْنٔی أُب َ ُّی بِ ُِ َ٘ ٦ىِٕ أََّ٤طُ ک َ َ
َُقأ ٔ َ
بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ابِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،اامسلیع نب ایب اخدل ،دبعاہلل نب یسیع ،دبعارلنمح انب ایب ٰیلیل ،رضحت ایب نب  بع ریض اہلل اعتٰیل
ہنعرفامےتںیہک ںیمدجسم ںیماھٹیبوہا اھتہکا کلدیمداہ وہاس ےنامنزڑپ یرقلؿ دیجمڑپاھلےگذموکرہ دحثییک رطح
ےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،اامسلیع نب ایب اخدل ،دبعاہلل نب یسیع ،دبعارلنمح انب ایب ٰیلیل ،رضحت ایب نب  بع ریض
اہللاعتٰیلہنع
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ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجماکاسترحوفں(رقاوتئں)ںیمانزؽوہےنافراسےکینعمےکایبؿںیم
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ٜيلی،
راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٥ٌ ،سر ،شىبہ ،ح ،اب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ح٠ ،٢ٙحاہس ،اب ٦ابی ٰ
حَّضت ابی ب٘ ٦ىِ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا ٌُ َِ ٥س ْر َو ُِ ٦ش ِى َب َة ح و َح َّسثَ َ٥اظ ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙو َِ ٠ُ ٦حاص ٔ ٕس َو ِ ٦ابِ ٔ ٦أَبٔی َِ ٜيل َی َو ِ ٦أُب َ ِّی بِ ِٔ َ٘ ٦ىِٕ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ِ
َ ٞوَِ ٝيطٔ َّ
آَ ٧ول َی
ُقأَ أ ُ َّ٠ت َ
ا ٧و ٔ َِ ٥س أَ َؼاة ٔ بَىٔي ٌَّٔا ٕر َٔا ََِ ٟأ َ َتا ُظ ٔجبِْٔی ُ
ُق َ
َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ُک ا ِِ ُ ٜ
اٜس ََلَٕ َِ ٣ا َ ٟإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َیأ ُ٠زُ َک أَ َِ ٧ت ِ َ
َ
ک ث ُ َّ ٢أَ َتا ُظ َّ
ِح ٕ
ُک
اٜثاَ ٔ ٤ي َة َِ َٕا َ ٟإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َیأ ِ ُ٠زُ َک أَ َِ ٧ت َِ
َف َت ُط َوإ ٔ َّ ٧أ ُ ًَّٔ٠ي َِل تُ ٔف ُ
ُقأَ أ ُ َّ٠ت َ
يٖ ذََ ٔ ٜ
َِ
ٓ َِ َٕا َ ٟأَ َِأ ُ ٟاهَّللَ َُ ٠ىاَِا َت ُط َو ََ ٔ ٍِ ٠
َ
ک ث ُ ََّ ٢جائَطُ َّ
اٜثاَ ٔ ٜث َة َِ َٕا َ ٟإ ٔ َّ ٧اهَّللَ یَأ ِ ُ٠زُ َک
َف َت ُط َوإ ٔ َّ ٧أ ُ ًَّٔ٠ي ِلَ تُ ٔف ُ
يٖ ذََ ٔ ٜ
ُق َ
آَ ٧ول َی َ ِ
ِح َِي ِ ٔن َِ َٕا َ ٟأَ َِأ ُ ٟاهَّللَ َُ ٠ىاَِا َتطُ َو ََ ٔ ٍِ ٠
ا ِِ ُ ٜ
َ
ِح ٕ
ک ث ُ ََّ ٢جائ َ ُط
َف َت ُط َوإ ٔ َّ ٧أ ُ ًَّٔ٠ي َِل تُ ٔف ُ
يٖ ذََ ٔ ٜ
ُقأَ أ ُ َّ٠ت َ
ُق َ
آَ ٧ول َی ثَ ََلثَ ٔة أَ ِ ُ
ٓ َِ َٕا َ ٟأَ َِأ ُ ٟاهَّللَ َُ ٠ىاَِا َت ُط َو ََ ٔ ٍِ ٠
ُک ا ِِ ُ ٜ
أَ َِ ٧ت ِ َ
آَ ٧ول َی َبى ٔة أَ ِِح ٕ َ
ِح ٕ
ْقُُا َوَِ ٝيطٔ َِ َٕ ِس أَ َظابُوا
ُک ا ُِِ ٜ
اٜزَّابٔ َى َة َِ َٕا َ ٟإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َیأ ِ ُ٠زُ َک أَ َِ ٧ت َِ
ٓ ََ
ُقأَ أ ُ َّ٠ت َ
ُق َ
ٓ َِأ ُّی َ١ا َ ِ
َ َِ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،ح،انبینثم،انباشبر،دمحمنب رفعج،ہبعش،مکح،اجمید،انبایبٰیلیل،رضحتایبنب بعےسرفاتی
ےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسہلیبقافغرےکاتالبرپےھتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسرضحتربجالیئہیلعاالسلؾ
لےئ افر رفامای ہک اہلل اعتیل لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک مکح رفامےت ںی ہک اینپ اتم وک ا ک رحػ رپ رقلؿ ڑپاھےیئ ،لپ یلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم اہلل اعتیل ےس اس یک اعمیف افر رفغمت اک وساؽ رکات وہں افر  ہ ہک ریمی اتم اس یک اطتق
ںیہنریتھکرھپرضحتربجالیئہیلعاالسلؾدفرسیرمہبتلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےکاپسلےئ افررفامایہکاہللاعتیلےنلپ
یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس وک مکح دای ےہ ہک اینپ اتم وک دف رحوفں رپ رقلؿ دیجم ڑپاھےیئ لپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن رفامای ہک ںیم
اہلل اعتیل ےس اس یک اعمیف افر رفغمت اک وساؽ رکات وہں ہک ریمی اتم اس یک یھب اطتق ںیہن ریتھک رھپ رضحت ربجالیئ ہیلع

االسلؾ رسیتی رمہبت لےئ افر رفامایہک اہلل اعتیل ےنلپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس وک مکح دای ےہہک اینپ اتم وک نیت رحوفں رپرقلؿ
دیجمڑپاھےیئلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیماہللاعتیلےساسیکاعمیفافررفغمتاکوساؽرکاتوہںہکریمیاتم
اس یک یھب اطتق ںیہن ریتھک رھپ رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ وچیھت رمہتب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لےئ افر رفامای ہک
اہلل اعتیل ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک مکح دای ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ اتم وک است رحوفں رپ رقلؿ دیجم
ڑپاھںیئافراؿرحوفںںیمےسسجرحػرپرقلؿدیجمڑپںیھےگفہحیحصوہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،ح،انبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،مکح،اجمید،انبایبٰیلیل،رضحتایبنب بع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجماکاسترحوفں(رقاوتئں)ںیمانزؽوہےنافراسےکینعمےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1901

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ اپ٥ے واٜس َے ،شىبہ

َح َّسثَ َ٥اظ وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٝطُ
دیبعاہللنباعمذاےنپفادلےس،ہبعشاسدنسےکاسھت ہرفاتییھبایسرطحےسلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذاےنپفادلےس،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقلؿدیجمرہھٹرہھٹرکڑپےنھافرتہبدلجیدلجیڑپےنھےسےنچبافرا کرتعکںیمدف...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ

رقلؿدیجمرہھٹرہھٹرکڑپےنھافرتہبدلجیدلجیڑپےنھےسےنچبافرا کرتعکںیمدفوسرںیتایاسےسزایدہڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1902

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب١٤ ٦يْ ،و٘يي ،ابوبْک ،و٘يي ،او١ض ،حَّضت ابووائٞ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦و٘ ٔ ٕ
يي َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔٔ ٞا ََ ٟجا َِ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

َح َٓ أَّّٜٔا َتحٔ ُس ُظ أَ َِ ٣ی ّ
اِ ٔ٦ِ ٠
َر ُج ُْ ٞي َٕا َُٜ ٟطُ َ٤ضٔي ُ
ک بِ ُ٥َ َٔ ٦ا ٕ ٧إلٔ َی َو ِب ٔس اهَّللٔ َِ َٕا َ ٟیَا أَبَا َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح َِ َ٘ ٦ٔ ١ي َ
ُقأ ُ َص َذا ا ِِ َ ٜ
ْ َت ِ َ
َ
َ
ْقأ ُ ا َِّ١ُ ٜعَّ َ ٞفٔی
َ٠ا ِٕ ٌَي ِْ ٔآَ ٕٔ ٦أَ ِو ٔ٠َ ٦ِ ٠ا ِٕ ٌَي ِْ ٔیَاَ َٕٔٔ ٦ا ََٕ َِ ٟا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َوک ُ َّ ٞا ِِ ُ ٜ
ُقآ ِٔ َٔ ٧س أ ِح َع ِي َت ٌَي ِ َْ َص َذا َٔا َ ٟإنِّٔی َل ِ َ
ِّ
َف ََ َذ ِ ٔيطٔ
ُق َ
ُقُ َُ ٧ا ِِ ُ ٜ
َر ِ٘ َى ٕة َِ َٕا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َصذًّ ا َ٘ َض ِّذ اٜص ِىز ٔإ ٔ َّ ٧أَٔ َِوا ّ٠ا َي ِ َ
آِ ٧لَ یُ َحاو ٔ ُز َت َزأ ٔ َي ُض َِ ٢و َل ٦ِٔ ٙإٔذَا َو َٔ َي فٔی ا َِ َ ِِٔ َٕٝ ٜ
َّ
َّ
ُق ُ ٧بَ ِي َُ ٥ضَّ٦
اٜس ُحوزُ إنِّٔی َلَ ِو َ ٢ُ ٝا٥َّ ٜمَ ائ َٔز َّأًٜي ک َ َ
اٜز ُ٘و ًُ َو ُّ
َن َّ َي إ ٔ َّ ٧أَِ َِؽ َ ٞاٜعَّ ََلة ٔ ُّ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ِ ُ
ِخ َد َِ َٕا َِ َٔ ٟس أَ ِخب َ َْنٔی ب ٔ َضا َٔا َ ٟابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕفٔی رٔ َوایَتٔطٔ َجا َِ
َُ َور َتي ِ ٔن فٔی کَُ ِّٞر ِ٘ َى ٕة ث ُ ََّ َٔ ٢اَ ٣و ِب ُس اهَّللٔ ِ ََس َخ ََ ٞو ُِ ١َ َٕ ٝة فٔی إٔثِزٔظ ٔث ُ ََّ َ ٢
ک بِ ُ٥َ َٔ ٦ا ٕ٧
َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞبَىٔي بَحٔي ََ ٝة إلٔ َی َو ِب ٔس اهَّللٔ َوَ ٢َِ ٜي ُٕ َِ٤ ٞضٔي ُ

اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،فعیک،اوبرکب،فعیک،اشمع،رضحتاوبفالئےسرفاتیےہہکا کلدیمےسجھننبانسؿاہکاجات
ےہرضحتدبعاہللےکاپسلایافراسےنرعضایکاےاوبدبعارلنٰمح!لپاسرحػوکےسیکڑپےتھںیافلےکاسھتایایےک
سرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایوتےناسرحػےک العفہوپرارقلؿاید ایک
لس َأ ْف نِمْ َا ٍء َ ْ د
نِم َا ٍء َ ْ د
اسھت؟ ْ
عِ َب ِ ٍ
عِ ِ ٍ
ےہ؟اسےنرعضایکہکںیملصفمیکاسریوسرںیتا کیہرتعکںیمڑپاتھوہں،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامای
ہکرعشیکرطحوتدلجیدلجیڑپاتھوہاگتہبےسولگاےسیرقلؿڑپےتھںیہکاؿےکےلگےسےچینںیہنارتاتنکیلرقلؿدؽ
ںیمارتاجےئافراسںیمراخسوہاجےئوترھپعفنداتیےہامنزںیمبسےسالضفاراکؿروکعافروجسدںیافرںیماؿاظنرئںیمےس
اجاتنوہںہکپ وکروسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہفملسرہرتعکںیمدفدف وسرںیتالمرکڑپاھرکےتےھترھپرضحت دبعاہللڑھکے
وہےئرضحتہمقلعریضاہللاعتٰیلہنعاؿےکےھچیپےئگرھپفہرشتفیالےئافررفامایہکےھجماوہنںےناسزیچیک ربدیےہ،انب
رینمےناینپرفاتیںیماہکہکیبنتیح یبلہاکا کلدیمرضحتدبعاہللیکدختمںیملایافرھننبانسؿںیہناہک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،فعیک،اوبرکب،فعیک،اشمع،رضحتاوبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمرہھٹرہھٹرکڑپےنھافرتہبدلجیدلجیڑپےنھےسےنچبافرا کرتعکںیمدفوسرںیتایاسےسزایدہڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1903

راوی  :ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،حَّضت ابووائٞ

ک بِ ُ٥َ َٔ ٦ا ٕ٧
َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َوائ ٔ َٕٔ ٞا ََ ٟجا َِ َر ُج ْ ٞإلٔ َی َو ِبسٔ اهَّللٔ يُ َٕا ُُ َٜ ٟط َ٤ضٔي ُ
َح َّسثَ َ٥ا أَب ُو ُ َ

بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َو٘ ٔ ٕ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
يي ٌَي ِ َْ أََّ٤طُ َٔا ََ َِ ٟحا َِ َو ُِ ١َ َٕ ٝة َ ٔ ٜي ِس ُخ ََ ٞوَِ ٝيطٔ َِ ُٕ ِ٥َ ٝا َُ ٜط ََ ِٝطُ َو ِ ٦ا٥َّ ٜمَ ائ ٔز ٔ َّأًٜي ک َ َ
َ
َّ
يْ َو ِبسٔ اهَّللٔ
وَ َُ ٧ور ّة ٔ ٦ِ ٠ا َِّ١ُ ٜعَّ ٔ ٞفٔی َتأِٔ ٔ ٜ
َّٔش َ
ِخ َد َو َِ ٝي َ٥ا َِ َٕا َ ٟو ِ ُ
ُقأ ُب ٔ َضا فٔی َر ِ٘ َى ٕة ِ ََس َخ ََ ٞوَِ ٝيطٔ ِ ََسأ َُ ٜط ث ُ ََّ َ ٢
َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ِ َ
اوبرکبی،اوباعمف ہ ،اشمع،رضحتاوبفالئرفامےتںیہکا کلدیمرضحتدبعاہللیکرطػلایےسجکیہننبانسؿاہکاجاتےہ
ابیقدحثیفعیکیکدحثییکرطحلقنیکاسدحثیںیمےہہکرھپرضحتہمقلعلےئافرفہرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
یک دختم ںیم ےئگ مہ ےن اؿ ےس اہک ہک اؿ ےس اؿ اظنرئ ےک ابرے ںیم وپھچولہک پ  وک روسؽاہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ا ک
رتعکںیمڑپےتھےھتوتفہےئگافراؿےساجرکوپاھچرھپلرکاتبایہکفہلصفمںیمےسسیتوسرںیتںیہکاؿوکدسروتعکںںیم
ڑپاھاجاتاھتافرفہرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعیکاتفیلںیمےسںی۔
رافی  :اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،رضحتاوبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمرہھٹرہھٹرکڑپےنھافرتہبدلجیدلجیڑپےنھےسےنچبافرا کرتعکںیمدفوسرںیتایاسےسزایدہڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1904

ويسي ب ٦یو٤س ،او١ض
راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہيٰ ،٢

ُع ُٓ
َح َّسثَ َ٥اظ إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض فٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔض ٔ َ١ا َو َٔا َ ٟإنِّٔی َلَ ِ ٔ
َّش َر َ٘ َىا ٕ
ت
َّٔش َ
یَ َُ ٦ور ّة فٔی َو ِ ٔ
ُقأ ُبٔضَٔ َّ٦ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاث ِ ََ ٥تي ِ ٔن فٔی َر ِ٘ َى ٕة و ِ ٔ
ا٥َّ ٜمَ ائ َٔز َّأًٜي ک َ َ
اَ ٧ي ِ َ
ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن ،اشمعاسدنسیکدحثیںیمےہہکرضحتدبعاہللےنرفامایہکںیماؿوسروتںوکناچہاتنوہںوج
امشلئ ںیم ںی پ  ںیم ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دف دف وک الم رک ا ک رتعک ںیم ڑپےتھ دس روتعکں ںیم سیب وسرںیت
ڑپےتھےھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمرہھٹرہھٹرکڑپےنھافرتہبدلجیدلجیڑپےنھےسےنچبافرا کرتعکںیمدفوسرںیتایاسےسزایدہڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1905

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور٠ ،ہسی ب٠ ٦ي١و ،٧واظ ٞاحسب ،حَّضت ابووائٞ

اظ ْ ٞالِ َ ِح َس ُب َو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔٔ ٞا َََ ٌ ٟس ِوَ ٤ا َول َی َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
َفو َر َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ضس ُّٔی بِ ُِ ٠َ ٦ي ُ١و َٕ ٧ح َّسثَ َ٥ا َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
َْخ َج ِت ا َِ ٜحارٔیَ ُة
اب َِأَذ ٔ َ٥َ َٜ ٧ا َٔا َِ َٙ ١ََ ِ ٟث َ٥ا بٔا َِ ٜب ٔ
َِ ٠س ُىوز ٕ یَ ِو ّ٠ا َب ِى َس َ٠ا َظ َِّ ٝي َ٥ا ا َِ ٍَ ٜسا َة ِ ََس َّ٥َ ١ِ ٝا بٔا َِ ٜب ٔ
اب صُ ََّ ٥ي ّة َٔا ََ َ ِ ٟ

وََ ِ ٧س َخ ِ٥َ ٝا َِإٔذَا ص َُو َجاْ ٔ ٜس ي َُسبِّحُ َِ َٕا َ٠َ ٟا ََ ٥َ ٠ى ٢ِ ُٙأَ َِ ٧ت ِس ُخُٝوا َو َٔ ِس أُذ ٔ ََ ٧ل٥َ ِٝ ُٕ َِ ٢ِ ُٙا َِل إ ٔ َِّل أََّ٤ا لَ َ٥َّ ٥ا أَ َّ٧
َِ َٕاَِ ٜت أَ َِل َت ِس ُخَ ُٝ
َب ِى َؾ أَصِ ٔ ٞا ِٜب َ ِيتٔ َ٤ائ َْٔٔ ٢ا َ ٟلَ َ٥ِ ٥ت ُِ ٢بٔآ ٔ ٟابِ ٔ ٦أ ُ َِّ ٣و ِب ٕس ٌَ ِّ َّ ٝة َٔا َ ٟث ُ َّ ٢أَٔ َِب َ ٞي َُسبِّحُ َحًَّي لَ  َّ٦أَ ََّّ ٧
اٜص َِ ١س َٔ ِس ـ َ ََ ٝى ِت َِ َٕا َٟ
یَا َجارٔیَ ُة اِ٤مُزٔی َص ِ ٞـَََ ٝى ِت َٔا َ٥َ َِ ٟمَ َز ِت َِإٔذَا هٔی َ ٢َِ ٜت ِفِ ُٝي َِأَٔ َِب َ ٞي َُسبِّحُ َحًَّي إٔذَا لَ  َّ٦أَ ََّّ ٧
اٜص َِ ١س َٔ ِس ـَََ ٝى ِت َٔا َ ٟیَا
َ
َجارٔ َی ُة اِ٤مُزٔی َص ِ ٞـَََ ٝى ِت َِ َ٥مَ َز ِت َِإٔذَا ه ٔ َی َٔ ِس ـَََ ٝى ِت َِ َٕا َ ٟا َِ ٜح ُِ ١س ِهَّلِل َّأ ٜذی أَ َٔا َ٥َ ٜا َی ِو َ٥َ ٠ا َص َذا َِ َٕا َِ ٠َ ٟضس ٌّٔی َوأَ ِح ٔسبُ ُط

َٔا ََ ٟو ٢َِ ٜیُ ِض٥َ ِٙٔٝا ب ٔ ُذُ ٤وب ٔ َ٥ا َٔا ََٕ َِ ٟا ََ ٟر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞا ِِ َٕ ٜوَْ ٔ ٣قأِ ُت ا َِّ١ُ ٜعَّ َ ٞا َِ ٜبارٔ َح َة ک ُ َُّ ٝط َٔا ََٕ َِ ٟا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َصذًّ ا َ٘ َض ِّذ ِّ
اٜص ِىز ٔ
َ

َّش ٔ٦ِ ٠
ُقائ ََّٔ ٦أًٜي ک َ َ
ُق ُُصَُ َّ٦ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝثَ َ١اَ ٔ ٤ي َة َو َ َ
اَ ٧ي ِ َ
ُقائ ََٔ ٦وإنِّٔی َلَ ِحّ َُن ا َِ َ ٜ
إَّٔ ٤ا َِ َٕ ٜس ََِ ٔ١ى َ٥ا ا َِ َ ٜ
ا َِّ١ُ ٜعَّ َٔ ٞو َُ َور َتي ِ ٔن ٔ ٦ِ ٠آ ٔ ٟح٢
ابیشؿ نب رففخ ،دہمی نب ومیمؿ،فالص ادحب ،رضحت اوبفالئ رفامےت ںی ہک مہ اےلگدؿ حبص یک امنز ڑپےنھ ےک دعب رضحت
دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ ےئگ افر درفازے ےس السؾ ایک وت اوہنں ےن ںیمہ ااجزت ددیی رگم مہ وھتڑی دری
درفازے ےک اسھت رہھٹے رےہ وت ا ک ابدنی لیئ افر اس ےن اہک ہک مت ادنر ویکں ںیہن داہ  وہ رےہ وہ؟ وت رھپ مہ ادنر داہ 
وہےئوترضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےھٹیبحیبستڑپھرےہںیاوہنںےنرفامایہکںیہمتسکزیچےنادنرداہ وہےنےسرفاک
ےہہکبجںیہمتااجزتددیییئگیھت! وتمہےن اہکہکوکیئ ابتںیہنوساےئاسےکہک مہےنایخؽایکہکرھگ فاولں ںیمےسوکیئ
وسراہوہوتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکمتےنانباؾدبعےکرھگفاولںےکابرےںیم تلفاکامگؿایک؟رافیےناہکہک
رھپ رضحت دبعاہلل ےن حیبست ڑپینھ یرفع رکدی اہیں کت ہک رھپ ایخؽ وہا ہک وسرج لکن ایگ ےہ وت ابدنی ےس رفامای دوھکی ایک وسرج
لکنلایےہاسےنداھکیافراہکہکایھبکتوسرجںیہنالکنوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرھپحیبستڑپینھیرفعرکدیاہیںکت
ہک رھپ ایخؽ وہا ہک وسرج لکن راہ ےہ وت رھپ ابدنی ےس رفامای ہک دوھکی وسرج لکن ایگ ےہ؟ رھپ اس ےن داھکی وت وسرج لکن اکچ اھت وت
لْ
رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےن(ا جَمْ ُڈّللَِّ َّ ِ
مه ََڈا)رافیدہمیےناہکہکریماایخؽےہہکلپےن ہہن ہیھب
الق َأ َف َ َل َ ْ وي ََ
ت
رفامای ( َفمَلْ ُ ْھل ِْک َبا ِ ی ُت ُي ِ ی َوث) افر مہ وک امہرے انگوہں یک فہج ےس الہک ںیہن رفامای امجتع ںیم ےس ا ک لدیم ےن اہک ںیم ےن لج یک
راتلصفمیکاسریوسرںیتڑپ یںیوترضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایوتےناسرطحڑپاھوہاگہکسجرطحرعش
زیتیےکاسھتڑپاتھےہےبکشمہےنرقلؿدیجمانسافرےھجمفہاسریوسرںیتایدںیہکپ وکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ڑپاھرکےتےھتافرلصفمیکفہااھٹرہوسرںیتںیافردفوسرںیتمتخےکظفلےسیرفعوہیتںی۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،دہمینبومیمؿ،فالصادحب،رضحتاوبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمرہھٹرہھٹرکڑپےنھافرتہبدلجیدلجیڑپےنھےسےنچبافرا کرتعکںیمدفوسرںیتایاسےسزایدہڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1906

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،حسين ب ٦ولی جىفی ،زائسہ٥٠ ،عور ،حَّضت شٕيٖ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

يٖ َٔا ََ ٟجا َِ َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞبَىٔي
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َح َّسثَ َ٥ا حُ َسي ِ ُن بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا ُِ ٜح ِىف ُّٔی َو َِ ٦زائ َٔس َة َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو َِ ٦شٕ ٔ ٕ
ک بِ ُ٥َ َٔ ٦ا ٕ ٧إلٔ َی َو ِبسٔ اهَّللٔ َِ َٕا َ ٟإنِّٔی أَ ِْقأ ُا َِّ١ُ ٜعَّ َ ٞفٔی َر ِ٘ َى ٕة َِ َٕا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َصذًّ ا َ٘ َض ِّذ ِّ
اٜص ِىز ٔ َِ َٕ ٜس َوُ ١ِ ٔ ٝت
بَحٔي ََ ٝة ُي َٕا ُُ َٜ ٟط َ٤ضٔي ُ
َ
َّ
َّ
ُقأ ُبٔضَٔ َُ َّ٦ور َتي ِ ٔن فٔی َر ِ٘ َى ٕة
ا٥َّ ٜمَ ائ َٔز َّأًٜي ک َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ِ َ
دبعنبدیمح،نیسحنبیلعیفعج،زادئہ،وصنمر،رضحتقیقشریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکینبتیح یبلہاکا کلدیمےسج ھن
نب انسؿ اہک اجات ےہ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػلای افر ےنہک اگل ہک ںیم ا ک رتعک ںیم لصفم ڑپاتھ وہں رضحت
دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہک مترعشیکرطحزیتیےسڑپےھتوہےگ،ںیماؿامشلئوسروتںوکاجاتنوہںپ ےسروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسا کرتعکںیمدفوسرںیتڑپاھرکےتےھت۔
رافی  :دبعنبدیمح،نیسحنبیلعیفعج،زادئہ،وصنمر،رضحتقیقشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقلؿدیجمرہھٹرہھٹرکڑپےنھافرتہبدلجیدلجیڑپےنھےسےنچبافرا کرتعکںیمدفوسرںیتایاسےسزایدہڑپےنھےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1907

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،و١زو ب٠ ٦زة ،حَّضت ابووائ ٞرِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة أَُ َّ ٤ط
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َََ ٔ١ي أَبَا َوائ ٕٔ ٞیُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٧ر ُج َّل َجا َِ إلٔ َی ابِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َِ َٕا َ ٟإنِّٔی َْقأِ ُت ا َِّ١ُ ٜعَّ ََّ ٞ
اِ ٜٝي ََ ٝة ک ُ َُّ ٝط فٔی َر ِ٘ َى ٕة َِ َٕا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َصذًّ ا
َ

َّ
َّ
ِّ
َک
ُعِ ُِت ا٥َّ ٜمَ ائ َٔز َّأًٜي ک َ َ
ُق ُ ٧بَ ِي َُ ٥ضَٔ َّ٦ا َََ ِ ٟذ َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ِ ُ
َ٘ َض ِّذ اٜص ِىز ٔ َِ َٕا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ َِ َٕ ٜس َ َ

یَ َُ ٦ور ّة ٔ ٦ِ ٠ا َِّ١ُ ٜعَّ َٔ َُ ٞور َتي ِ ٔن َُ َور َتي ِ ٔن فٔی کَُ ِّٞر ِ٘ َى ٕة
َّٔش َ
وِ ٔ
دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رمعف نب رمة ،رضحت اوبفالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںی ہک ا ک لدیم رضحت
انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ لای افر ےنہک اگل ہک ںیم ےن رات ا ک رتعک ںیم وپری لصفم ڑپ ی ںی وت رضحت دبعاہلل
ریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکوتےنرعشیکرطحزیتیےسڑپاھوہاگرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکںیماؿامشلئ
وسروتںوکاجاتنوہںہکپ وکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسالمرکڑپاھرکےتےھترھپرضحتانبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےن
لصفمںیمےسسیب()53وسروتںاکذرکایکا کرتعکںیمدفدفوسرںیت۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمة،رضحتاوبفالئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقاتےسقلعتمزیچفںےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقاتےسقلعتمزیچفںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1908

راوی  :اح١س ب ٦وبساهَّلل ب ٦یو٤س ،زہيْ ،حَّضت ابو اَحاٗ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یس َوص َُو ي َُى ِّ٢ُ ٝ
َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦یُوَُ ٤س َح َّسث َ َ٥ا ُز َصي ِ ْْ َح َّسث َ َ٥ا أَبُو إ ٔ َِ َح َٖ َٔا ََ ٟرأَیِ ُت َر ُج َّل ََأ َ َ ٟالِ َ َِ َو َز بِ َ ٦یَز ٔ َ
َک أَ َز ّاِل أَ ِ ٣ذ َّاِل َٔا َ ٟبَ َِ ٞز ّاِل ََِ ٔ١ى ُت َو ِب َس اهَّللٔ بِ َ٦
ُقأ ُ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة ِ ََض َِّ ٠ُ ٦ِ ٠ٔ ٞس ٔ ٕ
ُق َ
آ ٧فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔسٔ َِ َٕا َِ َ٘ ٟي َ
ا ِِ ُ ٜ
ْ َت ِ َ

َک َز ّاِل
َِ ٠س ُىوز ٕ َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُّ ٠ُ ٟس ٔ ٕ

ادمحنبدبعاہللنبویسن،زریہ،رضحتاوبااحسؼریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہکںیمےنا کلدیموکداھکیہکفہاوسدنبسیدیےس
فَ
وپھچ راہ اھت اس احؽ ںیم ہک فہ دجسم ںیم رقلؿ اھکس رےہ ےھت اس ےن اہک ہک لپ اس لتی ( َھل نِم ُّ َّمرِک) وک ےسیک ڑپےتھ ںی ایک
داؽڑپےتھںیاہکایذاؽرپےتھںیاوہنںےنرفامایہکداؽ،ںیمےنرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعوکرفامےتوہےئ

انسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسدُمَرِکداؽےکاسھتڑپےتھےھت۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویسن،زریہ،رضحتاوبااحسؼریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقاتےسقلعتمزیچفںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1909

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،اَحاٗ ،اَوز ،حَّضت وبساهَّلل ب٠ ٦سىوز

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َک
َح َٓ ِ ََض َِّ ٠ُ ٦ِ ٠ٔ ٞس ٔ ٕ
الِ َ َِ َوز ٔ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط ک َ َ
ُقأ ُ َص َذا ا ِِ َ ٜ
اَ ٧ي ِ َ
دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ااحسؼ،اوسد،رضحتدبعاہللنبوعسمدےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملساس
فَ
رحػوک( َھلنِم ُّ َّمرِک)ڑپاھرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ااحسؼ،اوسد،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقاتےسقلعتمزیچفںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1910

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابزاہي ،٢و١ٕٝہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو َُکیِِٕ َو َّ
اُِ ّٜٝن ٔلَبٔی بَ ِْکٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َٔا َٔ َٔ ٟس ِ٥َ ٠ا َّ
ِ َِ َٕا َ ٟأَِ ٔي ٢ِ ُٙأَ َح ْس َي ِ ُ
اٜص َاَِ ٣أ َ َتاَ٤ا أَبُو َّ
ْ ََِ ٔ١ى َت
اٜس ِر َزا ٔ
ْقائَةٔ َو ِبسٔ اهَّللٔ َِ ُٕ ُِ ٝت َن َى ِ ٢أََ٤ا َٔا َِ َٙ َِ ٟي َ
َ
ُقأ َول َی ٔ َ
اِ ٜٝي ٔ ٞإٔذَا َي ٍِ َشي َو َّ
اِ ٜٝي ٔ ٞإٔذَا َي ٍِ َشي َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ُط َي ُِقأ ُ َو َّ
َو ِب َس اهَّللٔ َي ُِقأ ُ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َو َّ
َک َوالِ ُِ٤ثَي َٔا ََ ٟوأََ٤ا َواهَّللٔ َص ََ ٙذا
اٜذ َ ٔ
َ
َ
َّ
َّ
ِ یُزٔی ُس َ َ َ
ْقأَ َو َ٠ا َخَََ ِ ََٖ ٝل أ ُ َتابٔ ُى ُض ِ٢
ُق ُُ َصا َو َلَ ٦ِٔ ٙص ُؤ َِل ٔ
ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ِ َ
و ٧أ ِ ٧أ ِ َ

اوبرکب نبایبہبیش،اوبرکبی ،اوباعمف ہ،اشمع،اربامیہ ،ہمقلعےسرفاتی ےہہکفہ رفامےتںیہک(کلم)اشؾےئگ وتامہرےاپس
رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی الےئ افر رفامای ہک مت ںیم وکیئ رضحت دبعاہلل یک رقات رپ ڑپےنھ فاال ےہ؟ ںیم ےن
تع ْ ث
َ
ش
رعضایکاہںںیموہںاوہنں ےنرفامایہکوتےناسلتی وکرضحتدبعاہللوکیھبکڑپےتھانسےہ ( َفالل ّب ِْل ِإ َذا َ َ ی)وتںیمےن اہک
تع ْ ث
ث
َ
ش
َ
َ
ْ
ََِ َف ُْالن) ڑپےتھ وہےئ انس ےہ وت اوہنں ےن رفامایہک اہللیک مسق ںیم ےن یھب روسؽ اہلل یلص اہلل
ہک ںیم ےن ( َفاللّب ِْل ِإ َذا َ َ ی َفاذل د
َ
ہیلعفل ہفملسوکایسرطحڑپےتھوہےئانسےہنکیل ہاسرےولگاچےتہںیہکںیم( َف َا َخل َق)ڑپوھںنکیلںیماؿیکابتںیہن
اماتن۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اربامیہ،ہمقلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقاتےسقلعتمزیچفںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1911

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،جزیزٍ٠ ،يْہ ،ابزاہي٢

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ٍِٔ٠ُ ٦ي َْ َة َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟأَتَی َو ُِ ١َٕ ٝة َّ
اٜص َاََ ِ ٣س َخ َِ ٠َ ٞسحٔ ّسا ِ ََعلَّی ِ ٔيطٔ ث ُ ََّ َٔ ٢ا٣
َ
إلٔ َی َح ِٕ َٕ ٝة َِ َحََ ٝس ِ َٔيضا َٔا ََ َِ ٟحا َِ َر ُج ََْ ِ ٞى َزِ ُِت ِ ٔيطٔ َت َح ُّو َط ا ِِ َٕ ٜوَ ٔ ٣و َص ِيئَ َت ُض َِٔ ٢ا ََ َِ ٟحََ ٝس إلٔ َی َج ِٔ ٥يي ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَ َت ِحّ َُن َ٘ َ١ا

َک بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
کَ َ
ُقأ ُِ ََذ َ َ
اَ ٧و ِب ُس اهَّللٔ َي ِ َ
ہبیتق نب دیعس ،رجری ،ریغمہ ،اربامیہ رفامےت ںی ہک رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اشؾ لےئ فہ دجسم ںیم داہ  وہےئ اوہنں ےن
اس ںیم امنز ڑپ ی رھپ ا ک ہقلح یک رطػ رشتفی ےل ےئگ افر اس ںیم ھٹیب ےئگ رھپ ا ک لدیم لای ںیم ےن وسحمس ایک ہک اےس اؿ
ولوگں ےس انرایگض افر فتشح ےہ فہ ریمے ولہپ ںیم لرک ھٹیب ےئگ رھپ اوہنں ےن اہک ایک ںیہمت اید ےہہک رضحت دبعاہلل ریضاہلل
اعتٰیلہنعےسیکڑپےتھےھت؟۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،ریغمہ،اربامیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقاتےسقلعتمزیچفںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1912

زاوز ب ٦ابی ہ٥س ،شىيي ،حَّضت و١ٕٝہ
راوی  :ولی ب ٦ححز َىسی ،اَ١اوي ٞب ٦ابزاہيٗ ،٢

 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦زا ُو َز بِ ٔ ٦أَبٔی صٔ ِٕ ٥س َو َِّ ٦
َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َّ
يت أَبَا
اٜص ِى ٔي ِّي َو َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َٔا َُ ٔ َٕٜ ٟ
اٜس ِىس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
ِ َِ َٕا َ ٟلٔی ٔ ٦ِ ١َّ ٠أََ ِ ٤ت ُُِٔ ٝت ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا ِٜى َٔزا ٔٗ َٔا َ ٦ِ ٠ٔ ٟأَیِّض ٔ ُِِ ُٝٔ ٢ت ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا ِلُٙو َِ ٔة َٔا ََ ٟص َِ ٞت ِ ُ
َّ
ْقائ َ ٔة َو ِبسٔ
اٜس ِر َزا ٔ
َ
ُقأ َول َی ٔ َ

اِ ٜٝي ٔ ٞإٔذَا َي ٍِ َشي َواَ ٥َّ ٜضارٔ إٔذَا َت َحلَّی َو َّ
اِ ٜٝي ٔ ٞإٔذَا َي ٍِ َشي َٔا َََُ ِ ٟقأِ ُت َو َّ
َاْقأِ َو َّ
َک
اٜذ َ ٔ
َ
اهَّللٔ بِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َن َى َِٔ ٢ا ََ ِ ِ ٟ
َّ
َّ
َوالِ ُِ٤ثَي َٔا َََ ِ ٟؽ ٔح َ ُ
ُق ُُ َصا
ک ث ََّٔ ٢ا َ ٟصَ ََ ٙذا ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ِ َ
یلعنبرجحدعسی،اامسلیعنباربامیہ،دافٗدنبایب دنہ،یبعش،رضحتہمقلعرفامےتںیہکںیمرضحتاوبادلرداریضاہللاعتٰیلہنع
ےس الم اوہنں ےن ھجم ےس رفامای ہک وت اہکں اک رےنہ فاال ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ںیم رعاؼ فاولں ںیم ےس وہں اوہنں ےن رفامای ہک
سک رہش ےک؟ ںیم ےن رعض ایک وکہف فاولں ںیم ےس ،اوہنں ےن رفامای ہک وت ےن رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک
تع ْ ث
تع ْ ث
للَّ
َ
َ
َ
لی
ش
ش
َ
ب
ّ
رقاتوکڑپاھےہ؟ںیمےنرعضایکہکاہں،اوہنںےنرفامایہکوتڑپھ( َفالل ّب ِْل ِإ َذا َ َ ی)وتںیمےنڑپاھ( َفا ِْل ِإ َذا ی َفا َھارِ

ث
َ ی َ َّ
ََِ َف ُْال ْ َ
ن)وتفہسنہڑپےرھپرفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکایسرطحڑپےتھوہےئانسےہ۔
َت َفاذل َ د
ِإ َذا
رافی  :یلعنبرجحدعسی،اامسلیعنباربامیہ،دافٗدنبایبدنہ،یبعش،رضحتہمقلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رقاتےسقلعتمزیچفںےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1913

زاوز ،وا٠ز ،حَّضت و١ٕٝہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساِلولیٗ ،

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَىٔي َو ِب ُس الِ َ ِول َی َح َّسثَ َ٥ا َزا ُو ُز َو َِ ٦وا ٔ٠ز ٕ َو َِ ٦و َِ ١َٕ ٝة َٔا َ ٟأَ َت ِي ُت َّ
يت أَبَا
اٜص َاُ ٔ َٕٝ َِ ٣
َ
َّ
َک بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ابِ ٔ ٦وُ ََّ ٝي َة
اٜس ِر َزا ٔ
ِ ِ ََذ َ َ
دمحم نب ینثم ،دبعاالیلع،دافٗد ،اعرم ،رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہک ںیم اشؾ لای افر ںیم ےن رضحت اوبادلردا ریض
اہللاعتٰیلہنعےسالماقتیکرھپانبہیلعیکدحثییکرطحذرکایک۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلع،دافٗد،اعرم،رضحتہمقلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿافاقتےکایبؿںیمہکپ ںیمامنزڑپےنھےسعنمایکایگےہ...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
اؿافاقتےکایبؿںیمہکپ ںیمامنزڑپےنھےسعنمایکایگےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1914

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک٠ ،ح١س ب ٦یحٌي ب ٦حبا ،٧اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦حب َ
َّاَ ٧و ِ ٦الِ ِ َ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
اٜص ُِ ١س َو َو ِ ٦اٜعَّ ََلة ٔ َب ِى َس اٜع ِبحٔ َحًَّي َت ِفَ ُٝي َّ
َّص َحًَّي َت ٍِزُ َب َّ
اٜص ُِ ١س
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ ٤ ٢َ ٝهی َو ِ ٦اٜعَّ ََلة ٔ َب ِى َس ا َِ ٜى ِ ٔ
ُّ
ییحینبییحی ،امکل،دمحمنبییحی نبةحؿ،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنرصعےکدعبوسرجےکرغفبوہےنکتافرحبصیکامنزےکدعبوسرجےکےنلکنکتامنزڑپےنھےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دمحمنبییحینبةحؿ،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
اؿافاقتےکایبؿںیمہکپ ںیمامنزڑپےنھےسعنمایکایگےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1915

راوی  :زاُز ب ٦رشيس ،اَ١اوي ٞبَ ٦ا ،٢ٜہصي٥٠ ،٢عورٔ ،تازہ ،ابواٜىاٜيہ ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

 ٞبِ ََُ ٦اَ ٢ٕ ٔ ٜجٔ١ي ّىا َو ِ ٦صُصَ ِي َٕٔ ٢ا ََ ٟزا ُوزُ َح َّسثَ َ٥ا صُصَ ِي ْ ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٥ِ ٠ع ْور َو َِ َٔ ٦تا َز َة َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا َزا ُوزُ بِ ُُ ٦ر َش ِي ٕس َوإ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
اب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّ ٥ِ ٠ٔ ٢َ ٝض ُِ ٢و َ١زُ بِ ُ٦
أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو ا َِ ٜىاَ ٔ ٜي ٔة َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ٌَي ِ َْ َواح ٔ ٕس ٔ ٦ِ ٠أَ ِظ َح ٔ

ا ٧أَ َح َّب ُض ِ ٢إلٔ َ َّی أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ ٤ ٢َ ٝهی َو ِ ٦اٜعَّ ََلة ٔ َب ِى َس ا ِِ َّ ٜحز ٔ َحًَّي َت ِفَ ُٝي َّ
اٜص ُِ ١س َو َب ِى َس
ا َِ ٜد َّف ٔ
اب َوک َ َ
َّص َحًَّي َت ٍِزُ َب َّ
اٜص ُِ ١س
ا َِ ٜى ِ ٔ
داؤٗد نبردیش،اامسلیع نباسمل،میشہ،وصنمر،اتقدہ،اوبااعلہیل،رضحتانبابعسریض اہللاعتٰیلہنعرفامےتںی ہک روسؽاہلل یلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےس ا ک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وج ےھجم تہب وبحمب

ےھتفہرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرجفیکامنزےکدعبوسرجےکےنلکنکتافررصعیکامنزےکدعبوسرجےک
رغفبوہےنکتامنزڑپےنھےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :داؤدنبردیش،اامسلیعنباسمل،میشہ،وصنمر،اتقدہ،اوبااعلہیل،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
اؿافاقتےکایبؿںیمہکپ ںیمامنزڑپےنھےسعنمایکایگےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1916

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،یحٌي بَ ٦ىيس ،شىبہ ،ح ،ابوٌسا٠ ٧س١عی ،وبساِلولیَ ،ىيس ،ح ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي٠ ،٢ىاذ ب٦
ہصأ ،٣تازہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس الِ َ ِول َی َح َّسثَ َ٥ا
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ُِ ٦ش ِى َب َة ح و َح َّسثَىٔي أَبُو ٌ ََّس َ
َح َّسثَٔ٥يطٔ ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

ٔيس ح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَىٔي أَبٔی ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ َٔ ٦تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ٌَي ِ َْ أَ َّ ٧فٔی
ََى ْ
َّ
َّش َٗ َّ
اٜص ُِ ١س
اٜع ِبحٔ َحًي َت ِ ُ
َحسٔیثٔ ََىٔي ٕس َوصٔصَ اَ ٕ ٣ب ِى َس ُّ
مش
زریہنبرحب،ییحینبدیعس،ہبعش،ح،اوباسغؿ معی،دبعاالیلع،دیعس،ح،ااحسؼنباربامیہ،اعمذنباشہؾ،اتقدہریضاہللاعتٰیل
ہنع ےس  ہ دحثی ایس رطح لقن یک یئگ ےہ وساےئ اس ےک ہک دبعم افر اشہؾ یک رفاتی ںیم ےہ ہک حبص یک امنز ےک دعب وسرج ےک
ےنکمچکت۔
مش
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعس،ہبعش،ح،اوباسغؿ معی،دبعاالیلع،دیعس،ح،ااحسؼنباربامیہ،اعمذنباشہؾ،اتقدہریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
اؿافاقتےکایبؿںیمہکپ ںیمامنزڑپےنھےسعنمایکایگےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1917

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،وفاء ب ٦یزیس ٜيثي ،حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یس َّ
اِ ٜٝيثٔ ُّي أَُ َّ ٤ط
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س أَ َّ ٧ابِ َٔ ٦ش َض ٕ
اب أَ ِخب َ َْ ُظ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َو َفا ُِ بِ َُ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَىٔي َ ِ
َّص َحًَّي َت ٍِزُ َب َّ
اٜص ُِ ١س
َََ ٔ١ي أَبَا ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر َّٔی َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٢َ ٝلَ َظ ََل َة َب ِى َس َظ ََلة ٔ ا َِ ٜى ِ ٔ

َو َِل َظ ََل َة َب ِى َس َظ ََلة ٔا ِِ َّ ٜحز ٔ َحًَّي َت ِفَ ُٝي َّ
اٜص ُِ ١س

رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اطعءنبسیدییثیل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکرصعیکامنزےکدعبوسرجےکرغفبوہےنکتوکیئامنزںیہنافررجفیکامنزےکدعبوسرجےک
ےنلکنکتوکیئامنزںیہن۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اطعءنبسیدییثیل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
اؿافاقتےکایبؿںیمہکپ ںیمامنزڑپےنھےسعنمایکایگےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1918

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک٤ ،اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل َی َت ََحَّی
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

َّ
َغوب ٔ َضا
أَ َح ُس ُ٘ ُِ َِ ٢ي َعل َِّی و ٔ َِ ٥س ـُُٝو ًٔ اٜص ِٔ ١س َو َِل و ٔ َِ ٥س ُ ُ
ییحینبییحی ،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکمتںیم
ےسوکیئلدیموسرجےکےنلکنکتامنزڑپےنھاکارادہہنرکےافرہنیہوسرجےکرغفبوہےنکتامنزڑپےنھاکارادہرکے۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
اؿافاقتےکایبؿںیمہکپ ںیمامنزڑپےنھےسعنمایکایگےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1919

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،ح٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ٠ ،ح١س ب ٦بَّش ،ہصا ،٣حَّضت اب ٦و١ز

َّش َٔ َاِل
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َو٘ٔي ْي ح و َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َجٔ١ي ّىا َح َّسث َ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٢َ ٝلَ َت َ َّ
َح ِوا بٔ َع ََلتٔ ٢ِ ُٙـُُٝو ًَ

َّ
ُقن َ ِی َش ِي َفا ٕ٧
اٜص ِٔ ١س َو َِل ُ ُ
َغوبَ َضا َِإَٔ َّ ٤ضا َت ِفُ ُٝي بٔ َ ِ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ح ،دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنبرشب،اشہؾ،رضحتانبرمعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ےن رفامای مت وسرج ےکےنلکن کت امنز اک ارادہ ہن رکف افر ہن یہ وسرج ےک رغفب وہےن کت امنز ڑپےنھ اک ارادہ رکف ویکہکن وسرج
اطیشؿےکدفوگنیسںےکدرایمؿےساتلکنےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ح،دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنبرشب،اشہؾ،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
اؿافاقتےکایبؿںیمہکپ ںیمامنزڑپےنھےسعنمایکایگےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1920

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،اب ٦بَّش ،ہصا ،٣حَّضت اب ٦و١ز

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َو٘ٔي ْي ح و َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َوابِ ُ ٦بٔ َِّشٕ َٔاُٜوا َجٔ١ي ّىا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وَُ ١ز َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا بَ َسا َحا ٔج ُِ َّ
ِخوا اٜعَّ ََل َة
اٜص ِٔ ١س َِأ ِّ ُ
َ
َ
َّ
َاب َحا ٔج ُِ َّ
ٔيِ
ِخوا اٜعَّ ََل َة َحًَّي َتٍ َ
َحًي َتبُِْ َز َوإٔذَا ٌ َ
اٜص ِٔ ١س َِأ ِّ ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،انب رشب ،اشہؾ ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےن رفامای ہک بج وسرج یک اعشںیع اظرہ وہ اجںیئ وت امنز وک اس فتق کت رفےک روھک بج کت وسرج ایھچ رطح اظرہ ہن وہ
اجےئافربجوسرجیکرکؿاغبئوہاجےئوتامنزوکاسفتقکترفےکروھکبجکتہکوسرج لمکوطررپاغبئہنوہاجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،دمحمنبدبعاہللنبریمن،انبرشب،اشہؾ،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
اؿافاقتےکایبؿںیمہکپ ںیمامنزڑپےنھےسعنمایکایگےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1921

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،خيْ ب ٦نىي ٢حَّضمی ،وبساهَّلل ب ٦ہبيْہ ،ابوت١ي ٢جيصانی ،حَّضت ابوبَّصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ ٌّاری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّص َة
َّضم ٔ ِّی َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ص َُبي ِ َْ َة َو ِ ٦أَبٔی َتٕ ٔ١ي ٢ا َِ ٜح ِيصَ ان ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َب ِ َ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ َو َِ ٦خي ِْ ٔبِ ٔ ٦نُ َى ِي ٕ ٢ا َِ ٜح ِ َ

َّ
َّ
َّ
ا٧
َّص بٔا َِ ١ُ ٜد َّٔ ١غ َِ َٕا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ص ٔذظ ٔاٜعَّ ََل َة ُ ٔ
ُع َؼ ِت َول َی َ ٦ِ ٠ک َ َ
ا ٍَِّٜٔار ِّٔی َٔا ََ ٟظلی ب ٔ َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝا َِ ٜى ِ َ
اٜصاصٔ ُس َو َّ
اُ َٜ ٧ط أَ ِجزُ ُظ ََّ ٠ز َتي ِ ٔن َو َِل َظ ََل َة َب ِى َسصَا َحًَّي َی ِفَ ُٝي َّ
اٜصاصٔ ُس اِ ٥َّ ٜح ُ٢
َٔ ِب َََ ِ ٢ِ ُٙٝؽ َّي ُىوصَا ِ َََ ٦ِ ١حاِ ََن َوَِ ٝي َضا ک َ َ
ث
ہبیتقنبدیعس،ثیل،ریخنبمیعنرضحیم،دبعاہللنبریبہہ،اوبمیمت یشین،رضحتاوبرصبہریضاہللاعتٰیلہنعافغریریضاہللاعتٰیل
مج
م
ہنعرفامےتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنامہرےاسھت ںیمرصعیکامنزڑپ یلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
رفامای ہامنزمتےسیلہپاوتمںرپیھبشیپیکیئگاوہنںےناسوکاضعئرکدایوتوجلدیماسیکافحتظرکےاگاےسدفرہاارج ےلاگ
افراسےکدعبوکیئامنزںیہنبجکتہکاتسرےاظرہہنوہاجںیئ۔
ث
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،ریخنبمیعنرضحیم،دبعاہللنبریبہہ،اوبمیمت یشین،رضحتاوبرصبہریضاہللاعتٰیلہنعافغریریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
اؿافاقتےکایبؿںیمہکپ ںیمامنزڑپےنھےسعنمایکایگےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1922

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦اَحٖ ،بزیس ب ٦ابی حبيِ ،خيْب ٦نىي ٢حَّضمی ،وبساهَّلل ب ٦ہبيْ َبائی،
ابوت١ي ٢جيصانی ،ابوبَّصة ٌّاری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو ِ ٦ابِ ٔ ٦إ ٔ َِ َح َٖ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي یَزٔی ُس بِ ُ ٦أَبٔی َحبٔيِٕ َو َِ ٦خي ِْ ٔ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

َّضم ٔ ِّی َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ص َُبي ِ َْ َة َّ
َّص َة ا ٍَِّٜٔار ِّٔی َٔا ََ ٟظلَّی
اٜس َبائٔ ِّی َوک َ َ
أ ٧ث َٕ ّة َو ِ ٦أَبٔی َتٕ ٔ١ي ٢ا َِ ٜح ِيصَ ان ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َب ِ َ
بِ ٔ ٦نُ َى ِي ٕ ٢ا َِ ٜح ِ َ

َّ
َّ
َّص بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
ب ٔ َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝا َِ ٜى ِ َ

ث
زریہ نب رحب ،وقعیب نب اربامیہ ،انب ااحسؼ  ،ربدی نب ایب  ،بی ،ریخنب میعن رضحیم ،دبعاہلل نب ریبہ ابسیئ ،اوبمیمت یشین،
اوبرصبةافغریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنامہرےاسھترصعیکامنز ادا رفامیئابیق

دحثیابمرہکایسرطحےہ۔
ث
رافی  :زریہنبرحب،وقعیبنباربامیہ،انباقحس،ربدینبایب ،بی،ریخنبمیعنرضحیم،دبعاہللنبریبہابسیئ،اوبمیمت یشین،
اوبرصبةافغریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
اؿافاقتےکایبؿںیمہکپ ںیمامنزڑپےنھےسعنمایکایگےہ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1923

٠وسي ب ٦ولی ،حَّضت وٕبہ ب ٦وا٠ز جہىي
راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،وبساهَّلل ب ٦وہِٰ ،

وسي بِ ُٔ ٦ول َٕٓی َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ُو ِٕ َب َة بِ ََ ٦وا ٔ٠ز ٕا ُِ ٜح َضىٔ َّي َي ُٕوِلُ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٠ُ ٦

ثَ ََل ُث ََا َوا ٕ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی َِ ٥ضاَ٤ا أَ ِ ٧نُ َعل َِّی ِ ٔيضٔ َّ٦أَ ِو أَ َِ ٧ن ِٕب ُ َْ ِ ٔيضِٔ ٠َ َّ٦و َتاَ٤ا ح ٔي َن َت ِفُ ُٝي
ت کَ َ
َّْ َّ
اٜمضٔي َْة ٔ َحًَّي َتٔ١ي ََّ ٞ
َّ
اٜص ُِ ١س بَازٔ ٌَ ّة َحًَّي َت ِز َت ّٔ َي َوح ٔي َن َي ُٕ ُؤَ ٣ائ ٔ َُّ ٢
وب َحًَّي
اٜص ُِ ١س ٍُ ِٝ ٔ ٜزُ ٔ
اٜص ُِ ١س َوح ٔي َن َت َؽي ُ
َت ٍِزُ َب
ییحی نبییحی،دبعاہلل نبفبہ،ومٰیس نبیلع،رضحتہبقع نباعرم ینہجرفامےتںی ہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفل ہفملس ںیمہ نیت
افاقت ےسعنمرفامایرکےت ےھتہکامنزہن ڑپںیھ ایاؿ ںیماےنپرمدفںوکدنف رکںیا ک ہہک وسرجےک ےنلکنکتبجکتہک
وسرج دنلب ہن وہ اجےئ دفرسے  ہ ہک کیھٹ دفرہپ ےک فتق بج کت زفاؽ ہن وہ اجےئ افر رسیتے وسرج ےک رغفب وہےن کت
بجکتہکفہایھچرطحہنرغفبوہاجےئ۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعاہللنبفبہ،ومٰیسنبیلع،رضحتہبقعنباعرمینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمعفنبہسبعےکاالسؾالےناکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رمعفنبہسبعےکاالسؾالےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1924

راوی  :اح١س ب ٦جىَف ٠ىُقی ،نَّض ب٠ ٦ح١س ،وْک٠ہ ب ٦و١ار ،شساز ب ٦وبساهَّلل ،ابوو١ار ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ،
ابوا٠ا٠ہ ،واثٝہ ،ا٤س ،و١زو ب ٦وبسہ

ْٔک َُ ٠ة بِ َُ ٦و َّ١ارٕ َح َّسثَ َ٥ا َش َّسازُ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ أَبُو
َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َّض بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َح َّسثَ َ٥ا و ِ ٔ
َف ا ِِ ١َ ٜى ٔ ٔ
ُق ُّی َح َّسثَ َ٥ا اُ ِ ٥َّ ٜ
ْٔک َُ ٠ة َوَٜقٔی َش َّسا ْز أَبَا أ ُ َ٠ا ََ ٠ة َو َواث ٔ ََ ٝة َو َظ ٔح َِ أَ َن ّسا إلٔ َی َّ
اٜصاَ ٔ ٣وأَثِى َي
َو َّ١ا ٕر َو َی ِحٌ َي بِ ُ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو ِ ٦أَبٔی أ ُ َ٠ا ََ ٠ة َٔا َ ٟو ِ ٔ
َ

اس َول َی َؼ ََل َٕ ٜة
َِم ُ٘ ُِ ٥ت َوأََ٤ا فٔی ا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝي ٔة أَ ُل ُّ ٦أَ َّ ٧اَ ٥َّ ٜ
َوَِ ٝيطٔ ِ َِؽ َّل َو َخي ِ ّْا َو ِ ٦أَبٔی أ ُ َ٠ا ََ ٠ة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟو ِ١زُو بِ َُ ٦و َب َس َة ُّ
اٜسُّ ٔ ٝ
اََ ِ ٧سِ ٔ١ى ُت ب ٔ َز ُج ٕ ٞب ٔ ََ َّٙ ١ة یُ ِدبُْٔ أَ ِخ َب ّارا َِ َٕ َى ِس ُت َول َی َراح ٔ ًَٔٝي َِ َٕ ٔس ُِ ٠ت َوَِ ٝيطٔ
و ٧الِ َ ِوثَ َ
َوأَُ َّ ٤ض َِِ ٜ ٢ي ُسوا َول َی َش ِي ٕئ َوص َُِ ٢ي ِىبُ ُس َ
َِإٔذَا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠ُ ٢َ ٝس َت ِد ّٔ ّيا ُج َزئَا ُِ َوَِ ٝيطٔ َٔ ِو ُ٠طُ َِ َتََّ ٝفّ ُِت َحًَّي َز َخُِ ٝت َوَِ ٝيطٔ ب ٔ ََ َّٙ١ة َِ ُُِٕ ٝت َٜطُ َ٠ا
َس
َک َٔا َ ٟأَ ِر ََ َٝىٔي بٔ ٔع َٔ ٝة الِ َ ِر َحاَ ٔ ٣و َ٘ ِ ٔ
أََ ِ ٤ت َٔا َ ٟأََ٤ا ٔ َ ٤ي ٌّي َِ ُُِٕ ٝت َو َ٠ا ٔ َ ٤ي ٌّي َٔا َ ٟأَ ِر ََ َٝىٔي اهَّللُ َِ ُُِٕ ٝت َوبٔأ َ ِّی َش ِي ٕئ أَ ِر َََ ٝ
ِح َو َو ِب ْس َٔا ََ ٟو ََ ٠ى ُط َی ِو َ٠ئ ٔ ٕذ أَبُو بَ ِْکٕ َوب ٔ ََل ْٟ
َُّش ُک بٔطٔ َش ِي ْئ ُُِٔ ٝت َُ ٜط ِ َََ ٠َ ٦ِ ١ى َ
الِ َ ِوثَا َٔ ٧وأَ ِ ٧یُ َو َّح َس اهَّللُ َِل ي ِ َ
ک َول َی َص َذا َٔا ٌَّ ُ ٟ
س َو َلِ ٦ِٔ ٙار ٔج ِي إلٔ َی
ک یَ ِو ََ ٠
ک ِلَ َت ِس َت ٔفي ُي ذََ ٔ ٜ
ک َٔا َ ٟإَٔ َّ ٤
ٔ ٦ِ ١َّ ٠آ َ ٦َ ٠بٔطٔ َِ ُُِٕ ٝت إنِّٔی ُ٠تَّب ٔ ُى َ
ک َص َذا أَ َِل َت َزی َحالٔی َو َحا َ ٟا٥َّ ٜا ٔ
ک َِإٔذَا ََِ ٔ١ى َت بٔی َٔ ِس لَ َض ِز ُت َِأِتٔىٔي َٔا َََ ِ ٟذ َص ِب ُت إلٔ َی أَصِلٔی َو َٔس ََٔ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ِ١َ ٜسٔی ََ ٥ة َو ُ٘ ُِ ٥ت فٔی
أَ ِصَ ٔ ٝ
َ
َّ
َف ٔ ٦ِ ٠أَصِ َٔ ٞیثِْ َٔب ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞا ِ١َ ٜسٔی ََ ٥ة
أَصِلٔی َِ َح َىُِ ٝت أَ َت َدبَُّْ الِ َ ِخ َب َار َوأَ َِأ ُ ٟاَ ٥َّ ٜ
اس ح ٔي َن َٔس َٔ ٣ا ِ١َ ٜسٔی ََ ٥ة َحًي َٔس ََٔ ٣ول َ َّی َن َ ْ

ک
َسا ًْ َو َٔ ِس أَ َرا َز َٔ ِو ُ٠طُ َٔ ِت َٝطُ ََِ ٢َِ ٝي ِس َت ٔفي ُىوا ذََ ٔ ٜ
َِ ُُِٕ ٝت َ٠ا ِ ََى ََ ٞص َذا اَّ ٜز ُج ُ
َّ ٞأ ٜذی َٔس َٔ ٣ا ِ١َ ٜسٔی ََ ٥ة َِ َٕاُٜوا اُ ٥َّ ٜ
اس إَِٔ ٜيطٔ ٔ َ
َِ َٕ ٔس ُِ ٠ت ا ِ١َ ٜسٔی ََ ٥ة ِ ََس َخُِ ٝت َوَِ ٝيطٔ َِ ُُِٕ ٝت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َت ِىز ٔ ُِىٔي َٔا ََ ٟن َى ِ ٢أََ ِ ٤ت َّأ ٜذی َٕٜٔي َتىٔي ب ٔ ََ َّٙ ١ة َٔا َُِ ُٕٝ َِ ٟت بَل َی

َِّص َو ِ ٦اٜعَّ ََلة ٔ َحًَّي
َِ ُُِٕ ٝت َیا ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ أَ ِخب ٔ ِْنٔی َو َّ١ا َو ََّ ١َ ٝ
ک اهَّللُ َوأَ ِج َضُٝطُ أَ ِخب ٔ ِْنٔی َو ِ ٦اٜعَّ ََلة ٔ َٔا ََ ٟظَ ِّٞظ ََل َة ُّ
اٜع ِبحٔ ث ُ َّ ٢أَٔ ٔ ِ
َت ِفَ ُٝي َّ
ار ث ُ ََّ ٢ظَِ ِّٞإ ٔ َّ ٧اٜعَّ ََل َة
اٜص ُِ ١س َحًَّي َت ِز َت ّٔ َي َِإَٔ َّ ٤ضا َت ِفُ ُٝي ح ٔي َن َت ِفُ ُٝي بَي ِ َن َ ِْقن َ ِی َش ِي َفا َٕ ٧وح ٔي َ٥ئ ٔ ٕذ َي ِس ُح ُس ََ ٜضا ا ِلُ َّّ ُٙ

َِ ٠ص ُضو َز ْة َِ ٠ح ُؽ َور ْة َحًَّي َي ِس َتٕ ٔ َِّّ ٞ
َِّص َو ِ ٦اٜعَّ ََلة ٔ َِإ ٔ َّ ٧ح ٔي َ٥ئ ٔ ٕذ ُت ِس َحزُ َج َض ََِّ ٢ُ ٥إٔذَا أَٔ َِب َ ٞا َِِ ّٜي ُئ ِ ََعِّٞ
اٜم ُّ ٞب ٔ ُّ
اٜز ِ٠حٔ ث ُ َّ ٢أَٔ ٔ ِ
َِإ ٔ َّ ٧اٜعَّ ََل َة َِ ٠ص ُضو َز ْة َِ ٠ح ُؽ َور ْة َحًَّي ُت َعل ِّی ا َِ ٜى َِّص ث ُ َّ ٢أَٔ َِّٔص َو ِ ٦اٜعَّ ََلة ٔ َحًَّي َت ٍِزُ َب َّ
اٜص ُِ ١س َِإَٔ َّ ٤ضا َت ٍِزُ ُب بَي ِ َن َ ِْقن َ ِی
ِ
َ
َ
َش ِي َفا َٕ ٧وح ٔي َ٥ئ ٔ ٕذ َي ِس ُح ُس ََ ٜضا ا ِلَّّ ُٙا ُر َٔا َُِ ُٕٝ َِ ٟت یَا ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ َِا ُِ ٜو ُؼو َِ َح ِّسثِىٔي َو ِ٥طُ َٔا َ٠َ ٟا َٔ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ر ُج ْ ٞي َ ُُِّق ُب َو ُؼوئ َ ُط
ِخ ِت
ِخ ِت َخ َفا َیا َو ِجضٔطٔ َوِ ٔيطٔ َو َخ َيا ٔشئ١طٔ ث ُ َّ ٢إٔذَا ٌ ََس ََ ٞو ِج َض ُط َ٘ َ١ا أَ ََ ٠ز ُظ اهَّللُ إ ٔ َِّل َ َّ
َِ َي َت َِ ١ؽ َُ ١ؾ َو َي ِست َ ِٔ ٥ص ُٖ َِ َي َِ ٥تثُْٔ إ ٔ َِّل َ َّ

َط ٔ
ِ
َ ٞی َسیِطٔ إلٔ َی ا ِِ ٔ١ٜز َِ َٕي ِ ٔن إ ٔ َِّل َِخ ِ
َّت َخ َفایَا َی َسیِطٔ ٔ ٦ِ ٠أََ٤ا ٔٔٝ٠طٔ ََ ٠ي ا ِ١َ ٜا ٔ
آ ِ ٔ ٜح َيتٔطٔ ََ ٠ي ا ِ١َ ٜا ٔ
ِ ث ُ ََّ ٢ي ٍِ ٔس ُ
َخ َفایَا َو ِجضٔطٔ ٔ ٦ِ ٠أَ ِ َ
َط ٔ
ِخ ِت َخ َفایَا
َ َٔ ٞس َِ ٠يطٔ إلٔ َی ا ِلِ َٙى َبي ِ ٔن إ ٔ َِّل َ َّ
ث ُ َّ ٢یَ َِ ١سحُ َرأِ ََطُ إ ٔ َِّل َ َّ
آ َش ِىزٔظ ٔ ََ ٠ي ا ِ١َ ٜا ٔ
ِ ث ُ ََّ ٢ي ٍِ ٔس ُ
ِخ ِت َخ َفایَا َرأ ِ َٔطٔ ٔ ٦ِ ٠أَ ِ َ

َفَُ ََِٔ ٝب ُط ِهَّلِل إ ٔ َِّل
رٔ ِجَِ ٝيطٔ ٔ ٦ِ ٠أََ٤ا ٔٔٝ٠طٔ ََ ٠ي ا ِ١َ ٜا ٔ
ِ َِإ ٔ ِ ٧ص َُو َٔ َاََ ِ ٣علَّی َِ َحَ ٔ١س اهَّللَ َوأَثِى َي َوَِ ٝيطٔ َو َ٠ح ََّس ُظ ب ٔ َّأ ٜذی ص َُو َُ ٜط أَصِ َْ ٞو َ َّ
َّص َٓ َٔ ٦ِ ٠خ ٔفيئَتٔطٔ َ٘ َض ِي َئتٔطٔ َی ِو ََ ٣وََ ٜس ِت ُط أ ُ ُُّ ٠ط َِ َح َّس َث َو ِ١زُو بِ َُ ٦و َب َس َة ب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ أَبَا أ ُ َ٠ا ََ ٠ة َظاح َِٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
ا ِن َ َ
َٕ َِ ٞا ََ ٟو ِْ ١زو
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َُ َٜ ٟط أَبُو أ ُ َ٠ا ََ ٠ة یَا َو َِ ١زو بِ ََ ٦و َب َس َة اُ ِ ٤مزِ َ٠ا َت ُٕو ُ ٟفٔی ََٕ ٠اَ ٕ ٣واح ٔ ٕس ي ُِى َفی َص َذا اَّ ٜز ُج ُ

َیا أَبَا أ ُ َ٠ا ََ ٠ة َِ َٕ ٜس َ٘ب ٔ َْ ِت َٔىِّي َو َر َّٗ َومِ ِٔم َوا َِّٔ َ َْ َب أَ َجلٔی َو َ٠ا بٔی َحا َج ْة أَ ِ ٧أَ ِ٘ ٔذ َب َول َی اهَّللٔ َو َِل َول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َِ ٜو ٢َِ ٜ
أَ َِ َِ ١ى ُط َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َِّل ََّ ٠ز ّة أَ ِو ََّ ٠ز َتي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا َحًَّي َو َّس ََ ِب َي َ٠زَّا ٕ
ت َ٠ا َح َّسث ِ ُت بٔطٔ أَبَ ّسا َو َل ٔٙىِّي
ک
ََِ ٔ١ى ُتطُ أَ ِ٘ث َ َْ ٔ ٦ِ ٠ذََ ٔ ٜ
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ےکروسؽایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےھجمناچہےتنںیلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہںمتوتفیہوہسجےنھجمےسہکم
ںیم الماقتیک یھت ںیم ےن رعض ایک یجاہں رھپ رعض ایک اے اہلل ےک یبن اہلل ےن لپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس وک وج ھچک اھکسایےہ
ےھجماس یک  ربد ےئجافر ںیماسےساجلہوہں ےھجمامنز ےکابرے ںیم رب د ےئجلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایحبصیکامنز
ڑپوھرھپامنزےسرےکروہاہیںکتہکوسرجلکنلےئ افرلکنرکدنلبوہاجےئویکہکنبجوسرجاتلکنےہافراسفتقاکرفولگ
اےسدجسہرکےتںیرھپامنزڑپوھویکہکناسفتقیکامنزیکوگایہرفےتشدںیےگافراحرضوہںےگاہیںکتہکاس ہزینےےک
رباربوہاجےئ رھپامنزےس رےکروہویکہکناسفتقمنہج وھجیکناجیتےہرھپ بجاس ہلاجےئ وتامنزڑپوھویکہکن اسفتقیکامنز
یک رفےتش وگایہ دںی ےگ افر احرضےیک اجںیئ ےگ اہیں کت ہک مت رصع یکامنز ڑپوھ رھپ وسرج ےک رغفب وہےن کتامنز ےس رےک
روہویکہکن ہاطیشؿےکوگنیسںےکدرایمؿرغفبوہاتےہافراسفتقاکرفولگاےسدجسہرکےتںیںیم ےنرعضایکفوضء
ےک ابرے ںیم یھب ھچک اتبےیئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکیئ لدیم یھب ااسی ںیہن وج فوض ےک اپین ےس یلک
رکےافراپینانکںیمڈاےل افرانکاصػرکےرگم ہہکاسےکہنمافرونھتنں ےکاسرےانگہڑھجاجےتںیہک رھپبجفہ
ہنم دوھات ےہ سج رطح اہلل ےن اےس مکح دای ےہ وت اس ےک رہچے ےک انگہ اس یک داڑ ی ےک انکرفں ےک اسھت پ  رک اپین ےک
اسھت رگ اجےت ںی رھپ بج فہ اےنپ اپؤں ونخٹں کت دوھات ےہ وت دفونں اپؤں ےک انگہ اویلگنں ےک وپرفں یک رطػ ےس اپین ےک
اسھترگاجےتںیرھپارگفہڑھکےوہرک امنزڑپےھافراہللیکدمحفانثءافرایکسرزریگافراسےکاشایؿاشؿایبؿرکےافراےنپ
دؽ وک اخصل اہلل ےک  ےئ افرغ رکےل وت فہ لدیم اےنپ انگوہں ےس اسرطح اپکفاصػ وہاجات ےہ سجرطح ہک لج یہ اس یک
امںےناےسانجےہانچہچنرمعفنبہسبعےناسدحثیوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاحصیبرضحتاوباامہمریضاہللاعتٰیل
ہنعےسایبؿایکوترضحتاوباامہمریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکاےرمعفنبہسبعدوھکی!ایکہہکرےہوہایکا کیہہگجںیملدیم

وکاانتوثابلماتکسےہوترضحترمعفنبہسبعریضاہللاعتٰیلہنعےنہک ےگلاےاوباامہمںیمڑبیرمعفاالوہایگوہںافرریمی یایں
رنؾوہیئگںیافرریمیومترقبیلیئگےہوتابےھجمایکرضفرتےہہکںیماہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسےس
ا ک رمہبت ایدف رمہبت ای نیت رمہبت اہیںکتہکاست رمہبت یھب اتنس وت ںیم یھبک یھباس دحثی وکایبؿ ہنرکات نکیل ںیم ےن وت اس
دحثیوکاسےسیھبتہبزایدہرمہبتانسےہ۔
رافی  :ادمحنبرفعج معقردی،رضننب دمحم،مرکہمنبامعر ،دشادنبدبعاہلل،اوبامعر ،ییحی نبایبریثک ،اوباامہم،فاہلث ،اسن ،رمعف نب
ہسبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیممتاینپامنزفںوکوسرجےکولطعوہےنکتافروسرجےکرغفبوہےن...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیممتاینپامنزفںوکوسرجےکولطعوہےنکتافروسرجےکرغفبوہےنےکفتقکتہنڑپوھ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1925

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢بہز ،وہِ ،وبساهَّلل ب ٦ـاس ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٥ا ُو َص ِي ِْ َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦ـَا ُو ٕ
س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت َوص َٔ ٢وُ َ١زُ
َّ
َّ
َّ
َغوب ُ َضا
إٔ١َ َّ ٤ا َ َ ٤هی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأَ ِ ٧یُ َت ََحَّی ـُُٝو ًُ اٜص ِٔ ١س َو ُ ُ
دمحمنباحمت،زہب،فبہ،دبعاہللنباطس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعوکفمہوہایگ
ےہ ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وسرج ےک ولطع افر وسرج ےک رغفب وہےن ےک فتق ںیم امنز ڑپےنھ ےس عنم
رفامایےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،زہب،فبہ،دبعاہللنباطس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیممتاینپامنزفںوکوسرجےکولطعوہےنکتافروسرجےکرغفبوہےنےکفتقکتہنڑپوھ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1926

راوی  :حس ٦حٝوانی ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،اب ٦ـاس ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت َ ٢َِ ٜی َس ًِ َر َُو ُٟ
َح َّسثَ َ٥ا َح َس ْ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ـَا ُو ٕ
َّص َٔا ََٕ َِ ٟاَِ ٜت َوائٔصَ ُة َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل َت َت َ َّ
َح ِوا
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن َب ِى َس ا َِ ٜى ِ ٔ

َّ
ک
َغوبَ َضا َِت َُع ُّٝوا و ٔ َِ ٥س ذََ ٔ ٜ
ـُُٝو ًَ اٜص ِٔ ١س َو َِل ُ ُ

نسحولحا ین،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرصع
ےکدعب یکدفرںیتعک یھبک ںیہنوھچڑںیرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیل اہنعرفامیتںیہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےنرفامای
ہکوسرجےکولطعافررغفبوہےنےکفتقامنزڑپےنھاکارادہہنرکف۔
رافی  :نسحولحاین،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿدفروتعکںےکایبؿںیمہکپ وکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسرصعیکامنزےکدعب...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
اؿدفروتعکںےکایبؿںیمہکپ وکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسرصعیکامنزےکدعبڑپاھرکےتےھت

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1927

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي تحييي ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،اب ٦اٜحارث ،بٙيَْ ،کیِ حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َِ ٠ول َی
َح َّسثَىٔي َ ِ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي اُّ ٜتحٔي ٔي ُّي َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو َوص َُو ابِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو ِ ٦ب ُ َٙي ِْ ٕ َو َِ ُ ٦

ْخ ََ ٠ة أَ ِر ََُٝو ُظ إلٔ َی َوائٔصَ َة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
س أَ ََّ ٧و ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٦وبَّا ٕ
ابِ َٔ ٦و َّبا ٕ
س َو َو ِب َس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َ ٦أَ ِز َص َز َوا ِِ ٔ١ٜس َو َر بِ ََ ِ ٠َ ٦
َّ
اْقأِ َوَِ ٝي َضا َّ
َّص َو ُٔ ِ ٞإَّٔ٤ا أ ُ ِخبَِْٔ٤ا أَٔ َّ ٤ک ُت َع ِّٝي َُ ٥ض َ١ا
اٜس ََل َ٥َّ ٠ٔ ٣ا َجٔ١ي ّىا َو َََِ ٝضا َو ِ ٦اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن َب ِى َس ا َِ ٜى ِ ٔ
َوَِ ٝيطٔ َو َََٕ َِ ٢َ ٝاُٜوا ِ َ

اس
س َو ُ٘ ُِ ٥ت أَ ِ ٔ
َو َٔ ِس بَ َ٥َ ٍَ ٝا أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ ٤ ٢َ ٝهی َو ُِ ٥ض َ١ا َٔا َ ٟابِ َُ ٦وبَّا ٕ
ْض ُب ََ ٠ي وُ ََ ١ز بِ ٔ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اب اَ ٥َّ ٜ
َْخ ِج ُت إَِٔ ٜيض ٔ َِِ ٢أ َ ِخب َ ِْتُ ُض ِ ٢بٔ َٕ ِوَ ٔ ٜضا
َکیِ ِْ ِ ََس َخُِ ٝت َوَِ ٝي َضا َوبَ ٍَِّ ٝت َُضا َ٠ا أَ ِر ََ ُٝونٔی بٔطٔ َِ َٕاَِ ٜت ََ ِ ٞأَُ ١ََ ََٝ َّ٣ة ِ َ َ
َوَِ ٝي َضا َٔا ََ ُ ٟ

َف ُّزونٔی إلٔ َی أ ُ َِّ ١ََ ََٝ ٣ة بِٔ ٔ١ث ٔ٠َ ٞا أَ ِر ََُٝونٔی بٔطٔ إلٔ َی َوائٔصَ َة َِ َٕاَِ ٜت أ ُ َُّ ١َ َٝ ََ ٣ة ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ َِ ٥هی
ََ
َّ
َّ
ُ
ِحا ٦ِ ٠ٔ ٕ ٣الِ َ ِن َعارٔ
َّص ث ُ ََّ ٢ز َخ ََ ٞوو ٔ ِ٥سٔی ن ِٔس َو ْة ٔ ٦ِ ٠بَىٔي َ َ
َو ُِ ٥ض َ١ا ث ََّ ٢رأَیِ ُت ُط ي َُع ِّٝيض ٔ َ١ا أَ َّ٠ا ح ٔي َن َظَلص َُ١ا َِإُٔ َّ ٤ط َظلی ا َِ ٜى ِ َ
ک َت َِ ٥هی َو ِ٦
ِ ََع ََّلص َُ١ا َِأ َ ِر ََُِ ٝت إَِٔ ٜيطٔ ا َِ ٜحارٔ َی َة َِ ُُِٕ ٝت ُٔومٔی ب ٔ َح ِ٥بٔطٔ َِ ُٕولٔی َُ ٜط َت ُٕو ُ ٟأ ُ َُّ ١ََ ََٝ ٣ة َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إنِّٔی أَ َِ َُ ١ى َ
ِخی َو ِ٥طُ َٔاََِّ ٟىَِ ٝت ا ِٜحارٔیَ ُة َِأ َ َش َار بٔي ٔسظ ِٔ ِ
ِخ ِت
َصا َتي ِ ٔن اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن َوأَ َر َ
َاَ َتأ ِ ٔ ٔ
ِ
َ
اک ُت َع ِّٝيض ٔ َ١ا َِإ ٔ ِ ٧أَ َش َار ب ٔ َي ٔسظ ِٔ ِ
َ
َ َ
َاَ َتأ َ َ
اس َٔ ٦ِ ٠و ِبسٔ ا ِِ َٕ ٜي ٔس ب ٔ ِاْل ٔ َِ ََلٔ ٣
َّص َٓ َٔا ََ ٟیا ب ٔ َِ ٥ت أَبٔی أ ُ ََّ ٠ي َة ََأ َ ِٜتٔ َو ِ ٦اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن َب ِى َس ا َِ ٜى ِ ٔ
َّص إُٔ َّ ٤ط أَ َتانٔی ْ َ ٤
َو ُِ ٥ط َِ َ١َّ ٝا ا ِن َ َ
ِٔ َٔ ٦ِ ٠و ٔ٠ض ٔ َِِ ٢صَ ٍَُٝونٔی َو ِ ٦اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن َّ
اٜم ِضز ٔ َِ ُض َ١ا صَا َتا ٔ٧
اَ ٜٝتي ِ ٔن َب ِى َس ُّ

ت
ی
ج
ن
ی
ی
رحہلمنبییحی ی،دبعاہللنبفبہ،انبااحلرث،ریکب،رکبیرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےکالغؾےسرفاتیےہہک
رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعافررضحتدبعارلنمحنبازرہافروسمرنبرخمہمریضاہللاعتٰیلہنعےنےھجمیبنیلصاہللہیلع
فل ہفملسیکزفہجرہطمہرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعیکرطػاجیھبافراوہنںےناہکہکمہبسیکرطػےساؿوکالسؾانہک
افر امنز رصع ےک دعب یک دف روتعکں ےک ابرے ںیم اؿ ےس وپانھچ افر انہک ہک ںیمہ  رب یلم ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ وک
ڑپیتھںیافرںیمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیک ہدحثییچنہپےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساسےسعنمرفامےتےھت
رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت لم رک اس امنز ےس عنم رکات اھت
رکبیےناہکہکںیمرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےکاپسایگوہنجںےنےھجماجیھباؿاکاغیپؾیھباؿکتاچنہپدایرضحتاعدص 
ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک وت اؾ ہملس ےس وپھچ وت ںیم فاسپ اؿ یک رطػ ایگ افر اںیہن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک
رفامؿ یک  رب دی وت اوہنں ےن ےھجم رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک رطػ ولاٹ دای فیہ اغیپؾ دے رک وج اغیپؾ دے رک رضحت
اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعیک رطػ اجیھب اھت وت رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہک ںیم ےن روسؽ اہللیلص اہللہیلع فل ہ
فملسوکاسےسعنمرفامےتوہےئانسےہرھپںیمےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکیہیدفرںیتعکڑپےتھوہےئیھبداھکیسجفتق

لپیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ہدفرںیتعکڑپےتھوہےئداھکیوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرصعیکامنزڑپھےکچےھترھپلپ یلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ وت ریمے اپس ااصنر ےک ہلیبق ینب رحاؾ یک دنچ وعرںیت ںیھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف
رںیتعک ڑپںیھ وت ںیم ےن ا ک ابدنی وکلپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملسیک رطػ اجیھب ںیم ےناس ےس اہکہک وت لپ یلص اہللہیلعفل ہ
فملس ےک ولہپ ںیم ڑھکی رانہ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رعض رکان اے اہلل ےک روسؽ اؾ ہملس یتہک ںی ہک ںیم ےن لپ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اؿ دف روتعکں ےک ابرے ںیم عنم رکےت وہےئ انس ےہ افر رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ڑپےتھ
وہےئیھبداھکیےہرھپارگاہھتےسااشرہرفامںیئوت ےھچیپڑھکیرانہرضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکاسابدنیےن
اےسی یہ ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےن اےنپ اہھت ےس ااشرہ رفامای وت فہےھچیپ وہیئگ رھپ بجلپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس امنز ےس
افرغ وہےئ وت رفامای اے اوباہیم یک یٹیب وت ےن رصع یک امنز ےک دعب یک دف روتعکں ےک ابرے ںیم وپاھچ ےہ اس یک فہج  ہ ےہ ہک ینب
دبعاسیقلےکھچکولگاؿیکوقؾںیمےساالسؾوبقؽرکےنےکےیللےئےھتسجںیموغشمتیلیکفہجےسرہظیکامنزےکدعب
یکدفرںیتعکرہیئگںیھتاؿوکںیمےنڑپاھےہ۔
ت
رافی  :رحہلمنبییحی جین ییی،دبعاہللنبفبہ،انبااحلرث،ریکب،رکبیرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
اؿدفروتعکںےکایبؿںیمہکپ وکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسرصعیکامنزےکدعبڑپاھرکےتےھت

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1928

راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ولی ب ٦ححز ،ایوب ،اب ٦جىَف ،اب ٦ابی ِحٝ٠ہ ،حَّضت ابوَ١ٝہ

َف أَ ِخب َ َْنٔی َُ ٠ح َّْ ١س َوص َُو ابِ ُ ٦أَبٔی
َ ٞوص َُو ابِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
وب َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة َو َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
اٜس ِح َس َتي ِ ٔن َّ
ِح ََ َٝ ٠ة َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َََ ١ََ ٝة أََّ٤طُ ََأ َ ََ ٟوائٔصَ َة َو َِّ ٦
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُع ِّٝيض ٔ َ١ا
اَ ٜٝتي ِ ٔن ک َ َ
َِ

ا ٧إٔذَا
َّص ث ُ َّ ٢إُٔ َّ ٤ط ُشٍٔ ََ ٞو ُِ ٥ض َ١ا أَ ِو َن ٔس َي ُض َ١ا ِ ََع ََّلص َُ١ا َب ِى َس ا َِ ٜى ِ ٔ
ا ٧ي َُع ِّٝيض ٔ َ١ا َٔ ِب َ ٞا َِ ٜى ِ ٔ
َب ِى َس ا َِ ٜى ِ ٔ
َّص ث ُ َّ ٢أَثِب َ َت ُض َ١ا َوک َ َ
َّص َِ َٕاَِ ٜت ک َ َ
َ ٞت ِىىٔي َزا َو ََ ٣وَِ ٝي َضا
وب َٔا َ ٟإ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َظلَّی َظ ََل ّة أَثِب َ َت َضا َٔا ََ ٟی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ

ییحینباویب،ہبیتق نبدیعس ،یلعنبرجح،اویب،انبرفعج ،انبایبرحہلم،رضحتاوبہملسرفامےتںیہکاوہنںےنرضحتاعدص 
ریضاہللاعتٰیلاہنعےساؿدفروتعکںےکابرےںیموپاھچ ،ںیہنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسرصعےکدعبڑپاھرکےتےھتوت
رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفامایہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساؿدفروتعکںوکرصعیکامنزےسےلہپڑپاھ رکےتےھترھپ
لپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ا ک رمہبت یسکاکؾ ںیم وغشمؽوہ ےئگایلپ یلصاہلل ہیلعفل ہفملساؿ وکڑپانھ وھبؽ ےئگوتلپ یلص
اہللہیلعفل ہفملسےناؿدفروتعکںوکرصعیکامنزےکدعبڑپاھرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملساےسڑپےتھرےہلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسوجامنزیھبڑپےتھےھتاسرپدفاؾرفامےت۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،یلعنبرجح،اویب،انبرفعج،انبایبرحہلم،رضحتاوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
اؿدفروتعکںےکایبؿںیمہکپ وکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسرصعیکامنزےکدعبڑپاھرکےتےھت

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1929

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیز ،اب١٤ ٦يْ ،ہصا ٣بُ ٦عوة ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ص ٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦

َّص و ٔ ِ٥سٔی َٔ ُّق
َٔاَِ ٜت َ٠ا َت َز َک َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َب ِى َس ا َِ ٜى ِ ٔ

زریہنبرحب،رجری،انبریمن،اشہؾنبرعفة،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
ریمےاہںرصعےکدعبیکدفرںیتعکیھبکںیہنوھچڑںی۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،انبریمن،اشہؾنبرعفة،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
اؿدفروتعکںےکایبؿںیمہکپ وکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسرصعیکامنزےکدعبڑپاھرکےتےھت

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1930

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ولی ب٠ ٦سہز ،ح ،ولی ب ٦ححز ،ولی ب٠ ٦سہز ،ابو اَحاٗ شيبانی ،وبساٜزح ٦١ب ٦اَوز،
حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َولٔی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕح و َح َّسثَ َ٥ا َولٔی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط أَ ِخب َ ََْ٤ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕأَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
ُّ
إ ٔ َِ َح َٖ َّ
اٜص ِي َبان ٔ ُّی َو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦الِ َ َِ َوز ٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َظ ََل َتا ٔ٠َ ٧ا َت َز َ٘ ُض َ١ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َّص
َسا َو َِل َو ََلَ ٔ ٤ي ّة َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َٔ ِب َ ٞا ِِ َّ ٜحز ٔ َو َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َب ِى َس ا َِ ٜى ِ ٔ
َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی بَ ِئًي َٔ ُّق ٔ ًّ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،ح ،یلع نب رجح ،یلع نب رہسم ،اوب ااحسؼ ابیشین ،دبعارلنمح نب اوسد ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل
اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ریمے رھگ ںیم دف امنزںی یھبک وھچڑںی ہن ابانط ہن اظرہا رجف ےس ےلہپ یک دف
رںیتعکافررصعےکدعبیکدفرںیتعک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ح،یلعنبرجح،یلعنبرہسم،اوبااحسؼابیشین،دبعارلنمحنباوسد،رضحتاعدص ریضاہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
اؿدفروتعکںےکایبؿںیمہکپ وکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسرصعیکامنزےکدعبڑپاھرکےتےھت

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1931

راوی  :اب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ابواَحٖ ،اَوزَ٠ ،سوٗ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو ِ ٦الِ َ َِ َوز ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ

ا ٧یَُٙو ُ ٧و ٔ ِ٥سٔی إ ٔ َِّل َظ ََّلص َُ١ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
اَ ٧ی ِو ُُ ٠ط َّأ ٜذی ک َ َ
َسو ٕٗ َٔ َاِل َن ِص َض ُس َول َی َوائٔصَ َة أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت َ٠ا ک َ َ
َو َُ ِ ٠
َّص
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی بَ ِئًي َت ِىىٔي اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن َب ِى َس ا َِ ٜى ِ ٔ

انبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼ،اوسد،قورفؼ،رضحتاعدص  ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکسجدؿیھبروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ابری ریمے رھگ ںیم وہیت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ہ امنز ڑپےتھ ینعی رصع یک امنز ےک دعب دف
رںیتعک۔
رافی  :انبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوباقحس،اوسد،قورفؼ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرغمبےسلبقدفرںیتعکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
امنزرغمبےسلبقدفرںیتعکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1932

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابِ ٦ؽي ،ٞحَّضت ٠دتار ب ِّٞٝ ٦رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ َف٠اےت ہيں ٘ہ ٠يں ےن
حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ َٔ ُِ ٦ؽ ِي َٕٔ ٞا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞو ِِ ٠ُ ٦د َتارٔ بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َّص َو ُ٘ َّ٥ا
ا ٧وُ َ١زُ َي ِ ٔ
َّض ُب الِ َیِسٔی َول َی َظ ََلة ٕ َب ِى َس ا َِ ٜى ِ ٔ
ُِ َِٔ ٕٞ ُّ ٝا َََ ٟأ َ ُِ ٜت أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو ِ ٦اَّ ٜت َف ُّو ًٔ َب ِى َس ا َِ ٜى ِ ٔ
َّص َِ َٕا َ ٟک َ َ
وب َّ
َّ
َّ
اَ ٧ر َُو ُٟ
َغ ٔ
اٜص ِٔ ١س َٔ ِب ََ ٞظ ََلة ٔا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب َِ ُُِٕ ٝت َُ ٜط أَک َ َ
نُ َعل ِّی َول َی َو ِض ٔس أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َب ِى َس ُ ُ
ا ٧یَ َزاَ٤ا نُ َع ِّٝيض ٔ َ١ا ََِ ٢َِ ٝیأ ِ ُ٠زَِ٤ا َو ٢َِ ٜیَ َِ ٥ضا٤ا
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ََّلص َُ١ا َٔا َ ٟک َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،انب لیضف ،رضحت اتخمر نب لفلف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اسن نب امکل
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرصعےکدعبےکولفنںےکابرےںیموپاھچوتاوہنںےنرفامایہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعرصعےکدعب
امنزڑپےنھفاولںرپاہھتامرےتےھتافرمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکزامہنںیموسرجےکرغفبوہےنےکدعبرغمب
یکامنزےسےلہپدفرںیتعکڑپےتھےھتوتںیمےناؿےس رعضایکہکایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس یھب ہدفرںیتعکڑپےتھ
ےھتاوہنںےنرفامایہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسںیمہاؿدفروتعکںوکڑپےتھوہےئدےتھکینکیلہنںیمہاساکمکحرفامےتافرہن
ںیمہاؿےسعنمرفامےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،انبلیضف،رضحتاتخمرنبلفلفریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکںیمےنرضحتاسننب
امکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
امنزرغمبےسلبقدفرںیتعکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1933

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،وبساٜوارث ،اب ٦ظہيِ ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوار ٔٔث َو َِ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َوص َُو ابِ ُُ ٦ظ َض ِيِٕ َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا بٔا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦

َِإٔذَا أَ َّذ َ ٧ا َِ ١ُ ٜؤ ِّذ َُ ٔ ٜ ٧ع ََلة ٔ ا ٍِِ ١َ ٜز ٔ ٔب ابِ َت َس ُروا َّ
ٞ
یِ ََ ٜي ِس ُخ ُ
اٜس َوار َٔی َِي َ ِْ َ٘ ُى َ
وَ ٧ر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َحًَّي إ ٔ َّ ٧اَّ ٜز ُج َ ٞا ٍَِ ٜز ٔ َ
ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس ِ ََي ِح ٔس ُِ أَ َّ ٧اٜعَّ ََل َة َٔ ِس ُظ َِّ ٝي ِت َٔ٘ ٦ِ ٠ث ِ َْة ٔ َ ٦ِ ٠ي َُع ِّٝيض ٔ َ١ا
ابیشؿ نب رففخ ،دبعاولارث ،انب بیہص ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک دمہنی ںیم بج ؤمذؿ امنز
رغمب یک اذاؿ داتی اھت وت مہ ولگ وتسؿ یک لڑ ںیم دف راعکت ڑپاھ رکےت ےھت دجسم ںیم وکیئ این لدیم لات وت تہب یس دعتاد ںیم امنز
ڑپےنھفاولںےس ہایخؽرکاتہکامنزوہیئگےہ۔

رافی  :ابیشؿنبرففخ،دبعاولارث،انببیہص،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہاذاؿافرااقتمےکدرایمؿامنزےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رہاذاؿافرااقتمےکدرایمؿامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1934

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ ،و٘يي٘ ،ہ١س ،وبساهَّلل ب ٦بزیسہ ،حَّضت وبساهَّلل بٍّٞ٠ ٦

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو َو٘ٔي ْي َو ِِ َ٘ ٦ض َٕ ١س َٔا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُ ٕٞ َّّ ٍَ ٠ا ِ١ٜزَن ٔ ِّی َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢ٝبَي ِ َن کُ ِّٞأَذَاَ٤ي ِ ٔن َظ ََل ْة َٔاََ ٜضا ث َ ََلثّا َٔا َ ٟفٔی َّ
اٜثاَ ٔ ٜث ٔة َ ٦ِ ١َ ٔ ٜشا َِ
َ
ُ
کہ
اوبرکب نبایب ہبیش،اوبااسہم ،فعیک ،مس،دبعاہللنب ربدیہ،رضحتدبعاہلل نب لفغمرفامےتںی ہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلع فل ہ
فملس ےنرفامایہکرہاذاؿافر ااقتمےکدرایمؿ امنزےہلپ یلصاہللہیلع فل ہفملس ےننیترمہبترفامایرسیتیرمہبتںیمرفامای
ہکوجسجاکدؽاچےہڑپےھےل۔
کہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،فعیک ،مس،دبعاہللنبربدیہ،رضحتدبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
رہاذاؿافرااقتمےکدرایمؿامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1935

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساِلولی ،جزیزی ،وبساهَّلل ب ٦بزیسہ ،حَّضت وبساهَّلل ب ٍّٞ٠ ٦رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس الِ َ ِول َی َو ِ ٦ا ُِ ٜح َزیِز ٔ ِّی َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٕٞ َّّ ٍَ ٠ُ ٦و ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠ٔ ٢َ ٝث َُ ٝط إ ٔ َِّل أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟفٔی اٜزَّابٔ َى ٔة َ ٦ِ ١َ ٔ ٜشا َِ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،رجریی،دبعاہللنبربدیہ،رضحتدبعاہللنبلفغمریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےسایسرطحلقنرفاماینکیلاسںیمےہہکوچیھترمہبتںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکوجسجاکدؽاچےہڑپھےل
(وساےئتنسؤمدکہ)
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،رجریی،دبعاہللنبربدیہ،رضحتدبعاہللنبلفغمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخػیکامنزےکایبؿںیم...
ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخػیکامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1936

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزیَ ،ا ،٢ٜحَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ََِ ٦اَ ٢ٕ ٔ ٜو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا ََ ٟظلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
ُ
اٜفائ ٔ َّ َتي ِ ٔن َر ِ٘ َى ّة َو َّ
ٓ بٔإ ٔ ِح َسی َّ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ََل َة ا َِ ٜد ِو ٔ
َّص ُِوا َو َٔا ُ٠وا فٔی
اٜفائ ٔ َّ ُة الِ ُ ِ َ
ِخی َُ ٠وا ٔج َض ُة ا َِ ٜى ُس ِّو ث َّ ٢ا ِن َ َ
ک ث ُ ََّ ٢ظلَّی بٔض ٔ ِ ٢أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝر ِ٘ َى ّة ث ُ َّ ٢َ َّٝ ََ ٢أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی
ََٕ ٠أ ٣أَ ِظ َحابٔض ٔ ِِٕ ٠ُ ٢بٔٔٝي َن َول َی ا َِ ٜى ُس ِّو َو َجا َِ أُو َٜئ ٔ َ
ِ َر ِ٘ َى ّة
ِ َر ِ٘ َى ّة َو َص ُؤ َِل ٔ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ ََّ َٔ ٢ضي َص ُؤ َِل ٔ

دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اسمل ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

فملسےندفامجوتعںںیمےسا کےکاسھتا کرتعکڑپ یافردفرسیامجتعدنمشےکاسےنمےھترھپ ہامجتعدنمش ےک
اقمہلب ںیم ڑھکے وہےن فاولں یک ہگج اج رک ڑھکی وہیئگ افر فہ امجتع لیئ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ وک ا ک رتعک
ڑپاھیئرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنالسؾریھپدایرھپدفونںامجوتعںےکبسولوگںےنا کرتعکڑپ ی۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخػیکامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1937

راوی  :ابوربيي زہزانیِٝ ،يح ،زہزیَ ،ا ٢ٜب ٦وبساهَّلل ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا ٧یُ َح ِّس ُث َو َِ ٦ظ ََلة ٔ
َح َّسثَٔ٥يطٔ أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َُِِ ٝي ْح َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ََِ ٦ا ٢ٔ ٔ ٜبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَُ َّ ٤ط ک َ َ

َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ا َِ ٜد ِو ٔ
ٓ َو َي ُٕو َُ ٟظ َِّ ٝيت َُضا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َض َذا ا ِِ ١َ ٜىى َي

فلی
اوبرعیبزرہاین ،چ،زرہی،اسملنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےکاسھتوخػیکامنزایسرطےقیےسڑپ یےہ۔
فلی
رافی  :اوبرعیبزرہاین ،چ،زرہی،اسملنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخػیکامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1938

٠وسي ب ٦وٕبہ٤ ،اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،یحٌي ب ٦آزَّ ،٣ياٰ ،٧

وسي بِ ٔ ٦وُ ِٕ َب َة َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا ََ ٟظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦آ َز ََ ٣و َِِ َُّ ٦ي َ
اَ ٧و َِ ٠ُ ٦
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ََل َة ا َِ ٜد ِو ٔ
ِ ا َِ ٜى ُس ِّو ِ ََعلَّی
ٓ فٔی َب ِى ٔؾ أَیَّا ٔ٠طٔ َِ َٕا َِ ٠ت ـَائ ٔ َّ ْة ََ ٠ى ُط َوـَائ ٔ َّ ْة بٔإ ٔ َزا ٔ

وََ ِ ٧علَّی بٔض ٔ َِ ٢ر ِ٘ َى ّة ث ُ ََّ َٔ ٢ؽ ِت َّ
اٜفائ ٔ َّ َتا َٔ ٧ر ِ٘ َى ّة َر ِ٘ َى ّة َٔا ََ ٟو َٔا َ ٟابِ ُُ ٦و ََ ١ز
ب ٔ َّأ ٜذ َ
ِخ َ
یَ ٠َ ٦ى ُط َر ِ٘ َى ّة ث ُ َّ ٢ذَ َصبُوا َو َجا َِ ِاْل َ ُ
ک ِ ََعَ ِّٞرا٘ ٔ ّبا أَ ِو َٔائ ّٔ١ا تُو ُٔ ٠ئ إ ٔ َیّ ١
اِ
اَ ٧خ ِو ْٓ أَ ِ٘ث َ َْ ٔ ٦ِ ٠ذََ ٔ ٜ
َِإٔذَا ک َ َ
اوبرکب نب ایبہبیش،ییحی نبلدؾ،ایفسؿ،ومٰیس نبہبقع ،انعف،رضحتانبرمعریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلص
اہللہیلعفل ہفملسےنھچکدونںںیموخػیکامنزاسرطحےسڑپ یہکا کامجتعلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتڑھکی
وہیئگافرا کامجتعدنمش ےکاسےنمڑھکیوہیئگرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿولوگںوکا کرتعکڑپاھیئرھپفہپ ے
ےئگ افر دفرسی امجتع لیئگ اؿ وک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک رتعک ڑپاھیئ رھپ دفونں امجوتعں ےن اینپ ا ک ا ک
رتعکوپرییکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکبجوخػدحےسڑبھاجےئوتوساریرپایڑھکےڑھکےااشرے
ےسامنزڑپےھ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبلدؾ،ایفسؿ،ومٰیسنبہبقع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخػیکامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1939

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،وبساٝ١ٜک ب ٦ابی ََٝمي ،٧وفاء ،حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُ ٦أَبٔی ََََُ ِ ٝمي ََ ٧و َِ ٦و َفا ٕ

َشض ٔ ِس ُت ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ََل َة ا َِ ٜد ِو ٔ
ِْ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ٓ ِ ََع َّّ َ٥ا َظ َّّي ِ ٔن َظ ٌّْ َخَ ٝ

َو ََ ََّ ٢َ ٝوا َِ ٜى ُس ُّو بَ ِي َ٥َ ٥ا َوبَي ِ َن ا ِِ ٔ ٕٜب َٝةٔ َِ َٙب َّ َْ أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َ٘ب َّ َِْ٤ا َجٔ١ي ّىا ث ُ ََّ ٢ر َ٘ َي َو َر َ٘ ِى َ٥ا َجٔ١ي ّىا ث ُ ََّ ٢ر َِ َي
َح ا َِ ٜى ُس ِّو َِ َ١َّ ٝا
ِخ فٔی ٔ ِ َ ٤
اٜز ُ٘و ًٔ َو َرِ َِى َ٥ا َجٔ١ي ّىا ث ُ َّ ٢اَ ِ ٤ح َس َر ب ٔ ُّ
ْ َّأ ٜذی یَٔٝيطٔ َو َٔ َا ٣اٜعَّ ُّ
اٜسحُوز ٔ َواٜعَّ ُّ
ْ ا َِ ١ُ ٜؤ َّ ُ
َرأِ ََ ُط ُّٔ ٦ِ ٠
اٜس ُحوز ٔ َو َٔا ُ٠وا ث ُ ََّ ٢ت َٕ َّس َ٣
ِخ ب ٔ ُّ
َٔ َضي أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّّ ٢َ ٝ
ْ َّأ ٜذی َیٔٝيطٔ اَ ِ ٤ح َس َر اٜعَّ ُّ
اٜس ُحو َز َو َٔ َا ٣اٜعَّ ُّ
ْ ا َِ ١ُ ٜؤ َّ ُ
اٜعَّ ْ ا َِ ١ٜؤ َّ َ
اٜز ُ٘و ًٔ
ِخ اٜعَّ ُّ
ُّ ُ ُ
ِخ َو َتأ َّ َ
ْ ا َِّ َٕ ١ُ ٜس ُ ٣ث ُ ََّ ٢ر َ٘ َي أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َر َ٘ ِى َ٥ا َجٔ١ي ّىا ث ُ ََّ ٢ر َِ َي َرأ ِ ََ ُط ُّٔ ٦ِ ٠

ِخ فٔی
ْ َّأ ٜذی یَٔٝيطٔ َّأ ٜذی ک َ َ
َو َرِ َِى َ٥ا َجٔ١ي ّىا ث ُ َّ ٢اَ ِ ٤ح َس َر ب ٔ ُّ
ِخا فٔی اٜز َِّ٘ َى ٔة الِ ُول َی َو َٔ َا ٣اٜعَّ ُّ
اَ ٠ُ ٧ؤ َّ ّ
اٜس ُحوز ٔ َواٜعَّ ُّ
ْ ا َِ ١ُ ٜؤ َّ ُ
اٜس ُحوز ٔ
ِخ ب ٔ ُّ
ُ ُ ٤حورٔ ا َِ ٜى ُس ِّو َِ َ١َّ ٝا َٔ َضي أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّّ ٢َ ٝ
ْ َّأ ٜذی َیٔٝيطٔ اَ ِ ٤ح َس َر اٜعَّ ُّ
اٜس ُحو َز َواٜعَّ ُّ
ْ ا َِ ١ُ ٜؤ َّ ُ
ِ بٔأ ُ ََ ٠زائ ٔض ٔ ِ٢
ِح ََُ ٢ِ ُٙص ُؤ َِل ٔ
ِ ََس َح ُسوا ث ُ َّ ٢َ َّٝ ََ ٢أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ََ َّ٥َ ١ِ ٝا َجٔ١ي ّىا َٔا ََ ٟجاب ٔ ْز َ٘ َ١ا َي ِع َُ ٥ي َ َ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،اطعء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکوخػیکامنزڑپےتھفتقںیم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتاھتمہےندفںیفصانبںیئا کفصروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکےھچیپافردنمش
امہرے افر ہلبق ےک درایمؿ ںیم اھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ریبکت یہک افر مہ بس ےن یھب ریبکت یہک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنروکعایکافرمہبسےنیھبروکعایکرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرسروکعےسااھٹایافرمہبسےنیھبرس
ااھٹایرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسدجسہںیمپ ےےئگوتاسفصفاےلوجلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےک رقبی ےھت یلہپ رتعک ںیم بس دجسہ ںیم ےئگ افر یلھچپ فص فاےل دنمش ےک اقمےلب ںیم ڑھکے رےہ رھپ بج یبن یلص اہلل
ہیلع فل ہ فملس ےن افر فہ فص وج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رقبی یھت دجسہ ایک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر مہ
بسےنالسؾریھپااجربریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکسجرطحلجلکےکاحمظفاےنپرمکحاونںےکاسھترکےتںی۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،اطعء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخػیکامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1940

راوی  :اح١س ب ٦وبساهَّلل ب ٦یو٤س ،زہيْ ،ابواٜزبيْ ،حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا ُز َصي ِ ْْ َح َّسث َ َ٥ا أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا ٌََ ٟزَ ِوَ٤ا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

وَِ ٜ ٧و ٔ٥َ ِٝ ٠ا َوَِ ٝيض ٔ ِِ ٠َ ٢ي َّ ٝة َِل ِٔ َت َف ِى َ٥اص ُِ٢
َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝو ّ٠ا ُٔ ٦ِ ٠ج َض ِي ََ ٥ة َِ َٕا َتُٝوَ٤ا ٔ ٔ َت ّاِل َشس ّ
اٜم ِض َز َٔا َ ٟا ِٔ ِ ١ُ ٜ
ٔیسا َِ َ١َّ ٝا َظ َِّ ٝي َ٥ا ُّ
َّش ُ٘ َ
ک َ٥َ ٜا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟو َٔا ُٜوا إُٔ َّ ٤ط
َک ذََ ٔ ٜ
َ ٞر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝذََ ٔ ٜ
َِأ َ ِخب َ َْ ٔجبِْٔی ُ
ک ِ ََذ َ َ
و ٧بَ ِي َ٥َ ٥ا َوبَي ِ َن ا ِِ ٔ ٕٜب َٔ ٝة َٔا َٟ
َّص َٔا ََ ٟظ َّّ َ٥ا َظ َّّي ِ ٔن َوا ِٔ ِ ١ُ ٜ
ََ َتأِت ٔيض ٔ َِ ٢ظ ََل ْة ه ٔ َی أَ َح ُِّ إَِٔ ٜيض ٔ ِ ٦ِ ٠ٔ ٢الِ َ ِو َِلز ٔ َِ َ١َّ ٝا َح ََ
َّش ُ٘ َ
َّض ِت ا َِ ٜى ِ ُ
َّ
َّ
ْ الِ َ َّو ُ١َّ َٝ َِ ٟا َٔا ُ٠وا ََ َح َس
َف َ٘ ِى َ٥ا ث ُ ََّ ََ ٢ح َس َو ََ َح َس ََ ٠ى ُط اٜعَّ ُّ
َِ َٙب َّ َْ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝو َ٘بََِّْ٤ا َو َر َ٘ َي َ َ
اٜثانٔی ث ُ ََّ ٢تأ َ َِّخ اٜعَّ ْ الِ َ َّو َُ ٟو َت َٕ َّس ٣اٜعَّ ْ َّ
اٜعَّ ْ َّ
اٜثانٔی َِ َٕا ُ٠وا ََ َٕ ٠ا ٣الِ َ َّو َٔٙ َِ ٟب َّ َْ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َ
ُّ
ُّ
ُّ
َ
اٜثانٔی َِ َ١َّ ٝا ََ َح َس اٜعَّ ْ َّ
َو َ٘ب َّ َِْ٤ا َو َر َ٘ َي ََف َ٘ ِى َ٥ا ث ُ ََّ ََ ٢ح َس َ٠ى ُط اٜعَّ ْ الِ َ َّو َُ ٟو َٔاَّ ٣
اٜثانٔی ث ُ ََّ ٢جَُ ٝسوا َجٔ١ي ّىا ََ ََّ ٢َ ٝوَِ ٝيض ٔ ِ٢
َ
َ
ُّ
ُّ
َ
ِ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔث ُ ََّ ٢خ َّغ َجاب ٔ ْز أَ َِٔ ٧ا َ١َ َ٘ ٟا ي َُعل ِّی أ ُ ََ ٠زا ُُ ُ٘ ِ ٢صَ ُؤ َِل ٔ

ادمح نب دبعاہلل نب ویسن ،زریہ ،اوباسلریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس
ےکاسھت ہلیبق ہنیہجیک ا ک وقؾ ےکاسھت اہجد ایک اوہنں ےن مہ ےستہب تخس گنجیک بج مہ ےن رہظیک امنز ڑپ ی یلرشموکں
ےناہکاکشمہاؿرپا کدؾہلمحلفروہےتوتاںیہناکٹرکرھکدےتیرضحتربجالیئہیلعاالسلؾےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسوکاسےساب ربایکاساکذرکروسؽاہللےنمہےسایکافررفامایہکرشموکںےناہکہکاؿیکا کافرامنزلےئیگوجاؿوکاینپ
افالد ےس یھب زایدہ وبحمب ےہ وت بج رصعیک امنز اکفتق لای وت مہ ےندف ںیفص انبںیل افررشمک امہرے افر ہلبق ےک درایمؿ ںیم
ےھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنریبکتیہکافرمہےنیھبریبکتیہکافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنروکعرفامایوتمہےن
یھبروکعایکرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےندجسہرفامایوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتیلہپفصفاولںےندجسہایکرھپ
بجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسافریلہپفصفاےلڑھکےوہےئگوتدفرسیفصفاولںےندجسہایکافریلہپفصفاےلےھچیپافر
دفرسیفصفاےللےگوہےئگرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنیکببیردیہکافرمہےنیھبریبکتیہکرھپلپےنروکعرفامای
مہےنیھبلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتروکعایکرھپبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےندجسہایکافردفرسیفصفاولں
ےندجسہایک رھپ بسھٹیبےئگ رھپروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملس ےنبسےکاسھتالسؾریھپارضحت اوباسلریبرفامےتںیہک

رھپرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکسجرطحلجلکاہمترے ہرمکحاؿامنزڑپےتھںی۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویسن،زریہ،اوباسلریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخػیکامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1941

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ و٥بْی ،شىبہ ،وبساٜزح ٦١بٔ ٦اَ ،٢ظاٜح ب ٦خوات ب ٦جبيْ ،حَّضت َہ ٞب ٦ابی حث١ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ ا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦ظأ ٜحٔ بِ ٔ٦
َخ َّوا ٔ
ت بِ ُٔ ٦ج َبيِْ ٕ َو ِِ ََ ٦ض ٔ ٞبِ ٔ ٦أَبٔی َح ِث ََ ١ة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی بٔأ َ ِظ َحابٔطٔ فٔی ا َِ ٜد ِو ٔ
ٓ َِ َع َّّ ُض َِ ٢خ ُِ َّ ٝط
َ
ی ٦کَاُ ٤وا
ِخ َّأ ٜذ َ
یَ ٦یُٝوَ٤طُ َر ِ٘ َى ّة ث ُ ََّ َٔ ٢اَ ٢َِ َِٝ ٣یزَ َِٔ ٟائ ّٔ١ا َحًَّي َظلَّی َّأ ٜذ َ
َظ َّّي ِ ٔن ِ ََعلَّی ب ٔ َّأ ٜذ َ
یَ ٦خ ُِ َّ ٝض َِ ٢ر ِ٘ َى ّة ث ُ ََّ ٢ت َٕ َّس ُ٠وا َو َتأ َّ َ
یَ ٦ت َد َُّّ ٝوا َر ِ٘ َى ّة ث ُ َّ٢َ َّٝ ََ ٢
ٔ َُّسا َُ ٠ض ََِ ِ ٢علَّی بٔض ٔ َِ ٢ر ِ٘ َى ّة ث ُ ََّ َٔ ٢ى َس َحًَّي َظلَّی َّأ ٜذ َ
دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی ،ہبعش ،دبعارلنمح نب اقمس ،اصحل نبوخات نب ریبج ،رضحت لہس نب ایب  ہمث ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع وک وخػ یک امنز ڑپاھیئ لپ ےن اےنپ ےھچیپ دف ںیفص انبںیئ وت وج
فصلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرقبییھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناےسا کرتعکڑپاھیئرھپلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسڑھکےوہےئاہیںکتہکیلھچپفصفاولںےنا کرتعکامنزڑپھیلرھپفہلےگڑبےھافرایلگفصفاےلےھچیپپ ےےئگ
رھپھٹیبےئگاہیںکتہکیلھچپفصفاولںےنا کرتعکامنزڑپھیلرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنالسؾریھپدای۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذربنعی،ہبعش،دبعارلنمحنباقمس،اصحلنبوخاتنبریبج،رضحتلہسنبایب ہمث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخػیکامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1942

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،یزیس ب ٦رو٠ا ،٧حَّضت ظاٜح ب ٦خوات

َ
اَ ٧و َِ ٦ظأ ٜحٔ بِ َٔ ٦خ َّوا ٕ
ت َو ََّ ٦ِ ١ظلَّی ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦یَز ٔ َ
یس بِ ُٔ ٦رو ََ ٠
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِو َ ٣ذَا ٔ
ت اِّ ٜز َٔا ًٔ َظ ََل َة ا َِ ٜد ِو ٔ
ٓ أَ َّ ٧ـَائ ٔ َّ ّة َظ َّّ ِت ََ ٠ى ُط َوـَائ ٔ َّ ْة و ٔ َجا َظ ا َِ ٜى ُس ِّو ِ ََعلَّی ب ٔ َّأ ٜذ َ
یَ ٠َ ٦ىطُ

ُ
ُ
َّص ُِوا ِ ََع ُّّوا و ٔ َجا َظ ا َِ ٜى ُس ِّو َو َجائ َ ِت َّ
ِخی ِ ََعلَّی بٔض ٔ ِ ٢اٜز َِّ٘ َى َة َّأًٜي
اٜفائ ٔ َّ ُة الِ ُ ِ َ
َر ِ٘ َى ّة ث َّ ٢ث َ َب َت َٔائ ّٔ١ا َوأَ َت ُّ١وا ٔلَ ِن ُّ ٔسض ٔ ِ ٢ث َّ ٢ا ِن َ َ
َبٕ ٔ َي ِت ث ُ َّ ٢ثَ َب َت َجاّ ٔ ٜسا َوأَ َت ُّ١وا ٔلَ ِن ُّ ٔسض ٔ ِ ٢ث ُ َّ ٢َ َّٝ ََ ٢بٔض ٔ ِ٢
ییحینبییحی،امکل،سیدینبرفامؿ،رضحتاصحلنبوخاتےسرفاتیرکےتںیہکسجےنزغفہذاتارلاقعےکومعقرپروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتوخػیکامنزڑپ ییھتہکامجتعےنفصدنبییکافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھت
امنزڑپ یافرا کامجتعدنمشےکاقمہلبںیمڑھکیریہرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿولوگںوکا ک رتعکڑپاھیئوج
لپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتےھترھپفہرہھٹےرےہافراوہنںےناینپامنزوپرییکرھپفہدنمشےکاقمہلبںیمپ ےےئگ
افر دفرسی امجتع لیئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےناس امجتع وک فہ رتعک وج ابیق رہ یئگ یھت ڑپاھیئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےھٹیبرےہافراسامجتعفاولںےناینپرتعکوپرییکرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿےکاسھتالسؾریھپا۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،سیدینبرفامؿ،رضحتاصحلنبوخات
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخػیکامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1943

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وّا ،٧ابا ٧ب ٦یزیس ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابوَ١ٝہ ،حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یس َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا َٟ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو َّّا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا أَبَا ُ ٧بِ َُ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
أَٔ َِب ِ٥َ ٝا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحًَّي إٔذَا ُ٘ َّ٥ا ب ٔ َذا ٔ
ت اِّ ٜز َٔا ًٔ َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا إٔذَا أَ َت ِي َ٥ا َول َی َش َح َزة ٕ لَ ٔٝي َٕ ٝة َت َز ِ٘ َ٥اصَا

ْ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠ُ ٢َ ٝى َّْٖ ٝ
َ ٔ ٜز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ َِ ٟحا َِ َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞا ِٔ ِ ١ُ ٜ
َّش٘ٔي َن َو ََ ِي ُ
ْ ٔ َ ٤ي ِّي اهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝا ِخَّ َ َْـَ ُط َِ َٕا ََ ٔ ٜ ٟز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َت َدا ُِىٔي َٔا َِ ٟلَ
بٔصَ َح َزة ٕ َِأ َ َخ َذ ََ ِي َ
اب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأٌَ ََِ ١س َّ
ْ
ک ٔ٠ىِّي َٔا َ ٟاهَّللُ یَ ُِ ٥َ ١ىىٔي َٔ ٥ِ ٠
َٔا َ ٦ِ ١ََ ِ ٟیَ ُِ ٥َ ١ى َ
اٜس ِي َ
ک َٔا ََ َِ ٟت َض َّس َز ُظ أَ ِظ َح ُ
َ
ِخوا َو َظلَّی ب ٔ َّ
ِخی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َٔا ََِ ٟکَاِ َ ٤ت َ ٔ ٜز َُو ٟٔ
َو َو َُّ َٕ ٝط َٔا َُ٥َِ ٟوز ٔ َی بٔاٜعَّ ََلة ِٔ ََعلَّی ب ٔ َفائ ٔ َّ ٕة َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٢تأ َّ ُ
اٜفائ ٔ َّ ٔة الِ ُ ِ َ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِربَ ُي َر َ٘ َىا ٕ
ت َوِ َٕ ِٝ ٔ ٜوَ ٔ ٣ر ِ٘ َى َتا ٔ٧

اوبرکب نبایب ہبیش،افعؿ،اابؿنبسیدی،ییحی نبایبریثک ،اوبہملس،رضحتاجربریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہک مہروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتےلکناہیںکتہکذاتارلاقعچنہپےئگوتبجمہا کاس ہداردرتخرپےچنہپوتمہےنروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسوکفاہںوھچڑدایرافیےناہکہکرشموکںںیمےسا کلدیملایافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکولتار
درتخےکاسھتیکٹل وہیئ یھتوتاسلدیمےناہللےک یبنیلصاہللہیلعفل ہفملس یک ولتارڑکپرکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس
ےک اسےنم یک افر ےنہک اگل ہک ایک مت ھجم ےس ڈرےت وہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیہن اس لدیم ےن اہک ہک ںیہمت وکؿ ھجم
ےس اچبےئ اگ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےک احصہب رکاؾ ےن اس لدیم وکڈراایداکمھای وت اس ےن ولتار ایمؿ ںیم ڈاؽ رک کٹل
دیامنزےک ےئاذاؿدییئگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا کامجتعوکدفرںیتعکڑپاھیئفہامجتعےھچیپ یلیئگرھپلپیلص
اہللہیلعفل ہفملسےندفرسیامجتعوکدفرںیتعکڑپاھںیئ وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاچررںیتعکوہںیئگافرامجتع
یکدفرںیتعکوہںیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،اابؿنبسیدی،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخػیکامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1944

راوی  :وبساهَّلل ب ٦وبساٜزح ٦١زارمی ،اب ٦حسا ،٧ابََ ٦ل ،٣یحٌي ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١جابز

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََّ ٦ٔ ١
اَ ٧ح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاو ٔ َی ُة َوص َُو ابِ ََُّ ََ ٦ل ٕ ٣أَ ِخب َ َْنٔی َی ِحٌَي
اٜسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َی ِحٌَي َي ِىىٔي ابِ ََ ٦ح َّس َ
أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَ ََّ ٧جاب ٔ ّزا أَ ِخب َ َْ ُظ أَُ َّ ٤ط َظلَّی ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ََل َة ا َِ ٜد ِو ٔ
ٓ ِ ََعلَّی

اٜفائ ٔ َّ َتي ِ ٔن َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٢ظلَّی ب ٔ َّ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔإ ٔ ِح َسی َّ
ِخی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن ِ ََعلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
اٜفائ ٔ َّةٔ الِ ُ ِ َ

َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِربَ َي َر َ٘ َىا ٕ
ت َو َظلَّی بٔکُ ِّٞـَائ ٔ َّ ٕة َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،انب اسحؿ ،انب السؾ ،ییحی ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اجرب رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت وخػ یک امنز ڑپ ی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف رگوہں ںیم ےس ا ک رگفہ وک دف رںیتعک
ڑپاھںیئ رھپ دف رسے رگفہ وک دف رںیتعک ڑپاھںیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اچر راعکت ڑپںیھ افر رہ رگفہ ےن دف دف
راعکتڑپںیھ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،انباسحؿ،انبالسؾ،ییحی،اوبہملسنبدبعارلنمح،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخػیکامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1945

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم٠ ،ح١س ب ٦ر٠ح ٠ہاجزٜ ،يث ،حٔ ،تيبہٜ ،يث٤ ،اِي ،وبساهَّلل

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اَّ ٜتٔ ٔ١يِم َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِ٠حٔ بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔ َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث ح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ َو ِ٦
ُّ
َ٤اِ ٕٔي َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإٔذَا أَ َرا َز أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢أَ َِ ٧یأتِ َٔی ا ُِ ٜح َُ ١ى َة ََِِ ٝي ٍِ َت ٔس ِٞ
ییحی نب ییحی یمیمت ،دمحم نب رحم اہمرج ،ثیل ،ح ،ہبیتق ،ثیل ،انعف ،دبعاہلل رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک
رفامےتوہےئانسہکبجمتںیمےسوکیئہعمج(یکامنز)ےک ےئلےئوتاےساچےیہہکلسغرکے۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،دمحمنبرحماہمرج،ثیل،ح،ہبیتق،ثیل،انعف،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخػیکامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1946

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،اب ٦ر٠ح ،اب ٦شہاب ،اب ٦و١ز

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اب َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
وُ ََ ١ز َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٟوص َُو َٔائ َْٔ ٢ول َی ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔ ََ ٦ِ ٠جا َِ ٔ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ا ُِ ٜح َُ ١ى َة
ََِِ ٝي ٍِ َت ٔس ِٞ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبرحم،انباہشب،انبرمعےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنربنمرپڑھکےوہےنیک
احتلںیمرفامایہکوجلدیممتںیمےسہعمجےک ےئلےئوتاےساچےیہہکلسغرکےل۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبرحم،انباہشب،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخػیکامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1947

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،جزیخ ،اب ٦شہابَ ،ا ،٢ٜحَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب َو ََِ ٦اَ ٢ٕ ٔ ٜو َو ِب ٔس اهَّللٔ ابِى َِي َو ِب ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی ابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ

دمحمنبراعف،دبعا رلزاؼ،رججی،انباہشب،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطح
دحثیلقنرفامیئےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رججی،انباہشب،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخػیکامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1948

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابَ ،ا ٢ٜب ٦وبساهَّلل

اب َو ََِ ٦ا ٢ٔ ٔ ٜبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌ َي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہللاےنپ ابپےسرفاتی رکےتوہےئرفامےتںیہکںیمےنروسؽاہلل

یلصاہللہیلعفل ہفملسوکایسرطحرفامےتوہےئانس۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخػیکامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1949

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،حَّضت َا ٢ٜب ٦وبساهَّلل

ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْن ٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َح َّسثَىٔي ََا ٢ُ ٔ ٜبِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ َُّ ٧و َ١زَ
َح َّسثَىٔي َ ِ
اس یَ ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة َز َخ ََ ٞر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞأَ ِظ َح ٔ
بِ َ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٥َ َِ ٢َ ٝا َزا ُظ وُ َ١زُ
اب بَ ِي َ٥ا ص َُو َی ِد ُف ُِ اَ ٥َّ ٜ
ِ
أَیَّ ُة ََا َو ٕة َص ٔذظ ٔ َِ َٕا َ ٟإنِّٔی ُشٍُِٔ ٝت ا َِ ٜي ِو َ ٢َِ َِٝ ٣أَ ِن َٕ ِِ ٔ ٝإلٔ َی أَصِلٔی َحًَّي ََِ ٔ١ى ُت اَ ٥ِّ ٜسا َِ َِ ٢َِ ٝأَزٔ ِز َول َی أَ َِ ٧ت َو َّؼأ ُت َٔا َ ٟوُ َ١زُ
اَ ٧یأ ِ ُ٠زُ بٔا ِِ ٍُ ٜس ٔٞ
َوا ُِ ٜو ُؼو َِ أَي ِّؽا َو َٔ ِس َوَ ١ِ ٔ ٝت أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رضحتاسملنبدبعاہللاےنپابپےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںیہکرضحترمع
نب اطخب امہرے اسےنم ولوگں وک ہبطخ دے رےہ ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک احصہب ںیم ےس ا ک لدیم لای
رضحترمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےس اکپر رک رفامای ہک  ہ لےن اک وکؿ اس فتق ےہ اس ےن رعض ایک ہک ںیم لج رصمفػ وہایگ اھت
ںیماےنپرھگیکرطػولٹرکلایاھتہکںیمےنلفازینسرھپںیمےنرصػفوضیہایکاحالہکنوتاجاتنےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسںیمہلسغاکمکحرفامایرکےتےھت۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رضحتاسملنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقلؿاکایبؿ
وخػیکامنزےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1950

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝاوزاعی ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ِ ٦الِ َ ِو َزاعٔ ِّی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي یَ ِحٌَي بِ ُ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َح َّسثَىٔي أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ ُ٦
اََ ِ ٧ىز ََّؿ
َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١ح َّسثَىٔي أَبُو ص َُزیِ َز َة َٔا َ ٟبَ ِي َ١َ ٥ا وُ َ١زُ بِ ُ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اس َی ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة إ ٔذِ َز َخ َ ٞوُ ِث َ١ا ُ ٧بِ َُ ٦و َّّ َ
اب َی ِد ُف ُِ اَ ٥َّ ٜ
َ
ِ َِ َٕا َ ٟوُ ِث َ١ا ُ ٧یَا أَ ٔ٠يَْ ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن َ٠ا زٔ ِز ُت ح ٔي َن ََِ ٔ١ى ُت اَ ٥ِّ ٜسا َِ أَ ِ٧
وَ ٧ب ِى َس اَ ٥ِّ ٜسا ٔ
ِخ َ
بٔطٔ وُ َ١زُ َِ َٕا َ٠َ ٟا بَا ُ ٟرٔ َجا ٕ ٟیَ َتأ َّ ُ
َت َو َّؼأ ِ ُت ث ُ َّ ٢أَٔ َِبُِ ٝت َِ َٕا َ ٟوُ َ١زُ َوا ُِ ٜو ُؼو َِ أَي ِّؽا أََ ٢َِ ٜت ِس َُ ١ىوا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإٔذَا َجا َِ أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢إلٔ َی
ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة ََِِ ٝي ٍِ َت ٔس ِٞ
ااحسؼ نب اربامیہ ،فدیل نب ملسم ،افزایع ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںی ہک رضحت رمع نب
اطخبریضاہللاعتٰیلہنعولوگںوکہعمجےکدؿہبطخدےرےہےھتہکرضحتامثعؿنبافعؿریضاہللاعتٰیلہنعرشتفیالےئ وت
رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناؿےسرفامایہکاؿولوگںاکایکاحؽوہاگوجاذاؿےکدعبدریےسلےتںیوترضحتامثعؿریض
ے
اہللاعتٰیلہنعےنرفامایاےاریمالموونینمںیمےنسجفتقاذاؿینسوترصػفوض ایکافرھچکںیہنایکرھپںیملایگوہںرضحترمع
ریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامای رصػفوضیہ؟ ایکمتےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس وک ہرفامےتوہےئںیہنانسہک بجمت ںیم
ےسوکیئلدیمہعمجےک ےئلےئوتاےساچےیہہکلسغرکے۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،فدیلنبملسم،افزایع،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ

ابغللدیمرپہعمجےکدؿلسغرکےنےکفوجبےکایبؿںیم...
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ابغللدیمرپہعمجےکدؿلسغرکےنےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1951

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،ظّوا ٧بَٝ ٦ي ،٢وفاء ب ٦يسار ،حَّضت ابوَىيس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ خسری

َ
ِ بِ َٔ ٦ي َسا ٕر َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی أَ َّ٧
ا ٧بِ َِٔ َُٝ ٦ي َٕ ٢و َِ ٦و َفا ٔ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ ٦ظّ َِو َ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
 ٞیَ ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة َوا ٔج ِْ َول َی کُِ ٠ُ ِّٞح َت٢ٕ ٔ ٝ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟا ِِ ٍُ ٜس ُ

ییحی نبییحی ،امکل ،وفصاؿنب میلس،اطعء نباسیر،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع دخریےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایہعمجےکدؿلسغرکانرہاالتحؾفاےلرپرضفریےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،وفصاؿنبمیلس،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ابغللدیمرپہعمجےکدؿلسغرکےنےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1952

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اح١س ب ٦ويسي ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦وبيساهَّلل ب ٦ابی جىَفُ ،عوة ب ٦زبيْ ،حَّضت وائصہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َف أَ َّ٧
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦و َٔيسي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َج ِى َ ٕ
َح َّسثَىٔي َص ُ

و ٧ا ُِ ٜح َُ ١ى َة ٔ٥َ ٠َ ٦ِ ٠ازٜٔٔض ٔ ِ٦ِ ٠ٔ ٢
اس یَ َِ ٥تاب ُ َ
ُع َو َة بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت ک َ َ
ا ٧اُ ٥َّ ٜ
َُ ٠ح ََّ ١س بِ ََ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ ُط َو ِِ ُ ٦
اُ ٥ِ ٠ٔ ٧ض ِ٢
و ٧فٔی ا َِ ٜى َبا ٔ
ِ َوي ُٔعيبُ ُض ِ ٢ا َِ ٍُ ٜب ُ
ا َِ ٜى َوالٔی ِ ََيأِتُ َ
ْخ ُد ُٔ ٥ِ ٠ض ِ ٢اِّ ٜزیحُ َِأتََی َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ ِن َس ْ
ار َِ َت ِ ُ

َوص َُو و ٔ ِ٥سٔی َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٜ ٢َ ٝو أََ ٢ِ َُّٙ٤ت َف َّض ِزتُ َِ ٔ ٜ ٢ي ِو َٔ ٢ِ ُٙ٠ص َذا

اہرفؿ نب دیعس ایلی ،ادمح نب یسیع ،انب فبہ ،رمعف نب دیبع اہلل نب ایب رفعج ،رعفة نب زریب ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
رفاتیےہہکہعمج(ڑپےنھےکےیل)ولگاےنپرھگفںافردنلبیفایلوہگجںےساےسیابعےنوہےئلےتےھتہکاؿرپرگدفابغر
ڑپی وہیئ یھت افر اؿ ےس دبوبلیت یھت اؿ ںیم ےس ا ک لدیم روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہفملس ےک اپس لای احالہکن لپ یلص اہلل
ہیلع فل ہ فملس ریمے اپس ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اکش ہک لج ےک دؿ ےک  ےئ مت وخب اپیک احلص
رکےت۔
رافی  :اہرفؿ نب دیعس ایلی ،ادمح نب یسیع ،انب فبہ ،رمعف نب دیبعاہلل نب ایب رفعج ،رعفة نب زریب ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ابغللدیمرپہعمجےکدؿلسغرکےنےکفوجبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1953

راوی ٠ :ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يث ،یحٌي بَ ٦ىيس ،و١زة ،وائصہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اس أَصِ ََ ٞو ََ ٕٞ ١و٢َِ ٜ
اِ ٜٝي ُث َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو َِ ٦و َِ ١ز َة َو َِ ٦وائٔصَ َة أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت ک َ َ
ا ٧اُ ٥َّ ٜ
َیُ َٜ ٦ِ ُٙض َِّ ُ٘ ٢ا ْة َِکَاُ ٤وا َیُٙو ُُ َٜ ٧ض َِ ٢ت َّ َِْٕٔ ٞي َُ َٜ ٞض َِِ ٜ ٢و اٌِ َت َس ِٝت ُِ ٢یَ ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ىةٔ
دمحمنبرحم،ثیل،ییحینبدیعس،رمعة،اعدص رفامیتںیہکولگوخداکؾرکےنفاےلےھتافراؿےکاپسوکیئالمزؾفریغہںیہنےھتوت
اؿےسدبوبلےن یگوتاؿےساہکایگہکاکشمتولگہعمجےکدؿلسغرکےتیل۔

رافی  :دمحمنبرحم،ثیل،ییحینبدیعس،رمعة،اعدص 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدؿوخوبشاگلےنافروسماکرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿوخوبشاگلےنافروسماکرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1954

راوی  :و١زو بَ ٦واز وا٠زی ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارثَ ،ىيس ب ٦ہَل ،ٟبٙيْب ٦اشخ ،ابی بْک بٙ٥٠ ٦سر ،و١ز
وبَٝ ٦ي ،٢وبساٜزح ٦١ب ٦ابی َىيس خسری

َح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ َُّ ََ ٦واز ٕا َِ ٜىا ٔ٠ز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث أَ َََّ ٧ىٔي َس بِ َ ٦أَبٔی ص ََٔل َٕ ٟوب ُ َٙي ِ َْ بِ َ٦
ْک بِ ٔ ٦ا ِٔ َٙ ٥ِ ١ُ ٜسرٔ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َِٔ َُٝ ٦ي َٕ ٢و َِ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ َّ٧
الِ َ َش ِّخ َح َّسثَا ُظ َو ِ ٦أَبٔی بَ ِ ٔ
يِ َ٠ا َٔ َس َر َوَِ ٝيطٔ إ ٔ َِّل
اک َو َی َُّ ١س ٔ ٦ِ ٠اِّ ٜف ٔ
 ٞیَ ِو ٔ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة َول َی کُِ ٠ُ ِّٞح َتَ ٢ٕ ٔ ٝوَ َٔو ْ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َُِ ٌ ٟس ُ

ٔيِ ا ِِ ١َ ٜزأَة ٔ
يِ َوَِ ٜو ٔ ٦ِ ٠ـ ٔ
َک َو ِب َس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َٔا َ ٟفٔی اِّ ٜف ٔ
أَ َّ ٧ب ُ َٙي ِ ّْا َ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ

رمعف نبوساداعرمی،دبعاہلل نبفبہ،رمعفنباحرث،دیعسنب الہؽ،ریکبنباجش،ایبرکبنب دکنمر،رمعفنبمیلس ،دبعارلنمحنب
ایبدیعسدخریرفامےتںی ہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ فملس ےنرفامایہکہعمج ےکدؿ رہاالتحؾفاےل رپلسغرکان افروسماک
رکانافراطتقےک قبقموخوبشاگلانرضفریےہا کرفاتیںیمےہہکاچےہفہوخوبشوعرتیکوخوبشےسوہ۔
رافی  :رمعف نب وساد اعرمی ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،دیعس نب الہؽ ،ریکبنب اجش ،ایب رکب نب دکنمر ،رمع فنب میلس،
دبعارلنمحنبایبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿوخوبشاگلےنافروسماکرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1955

راوی  :حس ٦حٝوانی ،روح ب ٦وبازہ ،اب ٦جزیخ٠ ،ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،ابزاہي ٢ب٠ ٦يَسہ ،ـاُس ،حَّضت اب٦
وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َح َس ْ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا َر ِو ُح بِ ُ ٦وُ َبا َز َة َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا
ََک َٔ ِو َ ٟأ ٥َّ ٜي ِّي َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ا ِِ ٍُ ٜس ٔٞ
س َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َس َة َو ِ ٦ـَا ُو ٕ
س أَُ َّ ٤ط ذ َ َ
ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ ُِ ٠َ ٦ي َ َ

ا ٧و ٔ َِ ٥س أَ ِصٔٝطٔ َٔا ََِ ٟل أَ ِوُ ١َُ ٝط
َی ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ىةٔ َٔا َ ٟـَا ُو ْس َِ ُُِٕ ٝت ِٔلبِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س َو َی َُّ ١س ـٔي ّبا أَ ِو زُ ِص ّ٥ا إ ٔ ِ ٧ک َ َ

نسح ولحاین ،رفح نب ابعدہ ،انب رججی ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،اربامیہ نب ئآ رہ ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفاتی ےہہک اوہنں ےن ہعمج ےکدؿ لسغ ےک ابرے ںیم یبن یلص اہللہیلع فل ہفملس اک رفامؿذرک ایک اطؤس ےن رضحت انب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنعےساہکہکفہوخوبشاگلےئایلیتاگلےئوجاسےکرھگفاولںےکاپسوہرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیل
ہنعےنرفامایہکریمےملعںیمںیہن۔
رافی  :نسح ولحاین ،رفح نب ابعدہ ،انب رججی ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،اربامیہ نب ئآ رہ ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿوخوبشاگلےنافروسماکرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1956

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي٠ ،٢ح١س ب ٦بْک ،ح ،ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،ؼحاک ب٠ ٦دٝس ،اب ٦جزیخ

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َح َّسثَ َ٥ا َّ
اٜؽحَّا ُک بِ ُِ ٠َ ٦د َٕ ٝس ٔ َلَکص َُ١ا
َح َّسثَ َ٥اظ إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخبَََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بَ ِْکٕ ح و َح َّسثَ َ٥ا صَ ُ
َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبرکب،ح،اہرفؿنبدبعاہلل،احضکنبدلخم،انبرججیےس ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبرکب،ح،اہرفؿنبدبعاہلل،احضکنبدلخم،انبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿوخوبشاگلےنافروسماکرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1957

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢بہز ،وہيِ ،وبساهَّلل ب ٦ـاُس ،حَّضت ابوہزیزہ

س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا بَ ِضزْ َح َّسث َ َ٥ا ُو َص ِي ِْ َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦ـَا ُو ٕ

َ ٞرأ ِ ََ ُط َو َج َس َس ُظ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟح ٌّٖ ِهَّلِل َول َی کُِ ٠ُ ِّٞس ٢ٕ ٔ ٝأَ َِ ٧ي ٍِ َت ٔس َ ٞفٔی کُِ ََ ِّٞب َى ٔة أَیَّاَ ٕ ٣ي ٍِ ٔس ُ

دمحمنباحمت،زہب،فبیہ،دبعاہللنباطؤس،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکیبنیلص اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہک رہناملسؿ
رپالزؾےہہکفہاستدونںںیمےسا کدؿلسغرکےافراانپرسافرمسجدوھےئ۔
رافی  :دمحمنباحمت،زہب،فبیہ،دبعاہللنباطؤس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ

ہعمجےکدؿوخوبشاگلےنافروسماکرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1958

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤سَِ ،م ،ابوظاٜح َ١ا ،٧حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِم َِ ٠ول َی أَبٔی بَ ِْکٕ َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َّ
اٜس َّ١ا َٔ ٧و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ْق َِ َوَِ ٝيطٔ َو ِٕٓ َ َُ ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س ِ ٔ ََمي ُ ٔ
أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٦ِ ٠َ ٟاٌِ َت َس َ ٞیَ ِو َ ٣ا ِٜحُ َُ ١ىةٔ ٌ ُِس َ ٞا َِ ٜح َ٥ابَةٔ ث ُ ََّ ٢را َح َِ َٙأَ١َ َّ ٤ا َ َّْق َب بَ َسّ َ ٤ة َو ََ ٦ِ ٠ر َاح

َ
اٜسا َو ٔة َّ
َّ
َ
ْق ََ ٧و ََ ٦ِ ٠ر َاح فٔی َّ
ُق ّة َو ََ ٦ِ ٠ر َاح فٔی َّ
فٔی َّ
اٜسا َو ٔة
اٜثاَ ٔ ٜث ٔة َِ َٙأَ١َ َّ ٤ا َ َّ
اٜسا َو ٔة اٜثاَ ٔ ٤ي ٔة َِ َٙأ١َ َّ ٤ا َ َّْق َب َب َ َ
ْق َب َ٘ ِب ّصا أ ِ َ
َ
اٜزَّابٔ َىةٔ َِ َٙأَ١َ َّ ٤ا َ َّْق َب َز َجا َج ّة َو ََ ٦ِ ٠ر َاح فٔی َّ
َّض ِت ا ََِ ١َ ٜلئ ٔ َُ ٙة
ِخ َد ِاْل ٔ َُ ٠اَ ٣ح ََ
اٜسا َو ٔة ا َِ ٜدا َٔ ٠س ٔة َِ َٙأ١َ َّ ٤ا َ َّْق َب بَ ِي َؽ ّة َِإٔذَا َ َ
وِّ ٧
َک
َي ِس َتُ ٔ١ى َ
اٜذ ِ َ
ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اسن ،یمس ،اوباصحل امسؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل  ہفملسےنرفامایہکوجلدیمہعمجےکدؿلسغانجتبرکےرھپفہدجسمںیماجےئوتفہاسرطحےہوگایہکاسےنا کافٹن
رقابؿایکافرلدیمدفرسیاستعںیماجےئوتوگایاسےنا کاگےئرقابؿیکافروجلدیمرسیتیاستعںیمایگوتوگایہکاسےن
ا ک دہبن رقابؿ ایک افر وج وچیھتاستع ںیم ایگ وت وگای ہک اس ےن ا ک رم یغ رقابؿ یک افر وج اپوچنںیاستع ںیم ایگ وت وگای ہکاس
ےناڈنہرقابؿرکےکاہللاکرقباحلصایکرھپبجاامؾےلکنوترفےتشیھبذرکےننسےک ےئاحرضوہاجےتںی۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،یمس،اوباصحلامسؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکہبطخںیماخومشرےنہےکایبؿںیم...
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکہبطخںیماخومشرےنہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1959

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،ح١س ب ٦ر٠ح ب٠ ٦ہاجزٜ ،يث ،وٕي ،ٞاب ٦شہابَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِ٠حٔ بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔ َٔا َ ٟابِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اب أَ ِخب َ َْنٔی
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦وُ َٕ ِي َٕ ٞو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ک أَ ِن ٔع ِت یَ ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة
ََىٔي ُس بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة أَ ِخب َ َْ ُظ أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ َذا َُِٔ ٝت َ ٔ ٜعاح ٔب ٔ َ
َو ِاْل ٔ َُ ٠اَ ٣ی ِد ُف ُِ َِ َٕ ِس َِ ٍَ ٜو َت
ہبیتق نب دیعس ،دمحم نب رحم نب اہمرج،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایبجوتہعمجےکدؿاامؾےکہبطخےکدفراؿاےنپاسیھتےسےہکہکاخومشوہاجوتوتےن
وغلاکؾایک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبرحمنباہمرج،ثیل،لیقع،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکہبطخںیماخومشرےنہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1960

راوی  :وبساٝ١ٜک ب ٦شىيِ بٜ ٦يث ،وٕي ٞب ٦خاٜس ،اب ٦شہاب ،و١ز ب ٦وبساٜىزیز ،وبساهَّلل ب ٦ابزاہي ٢بٔ ٦اره ،اب٦
٠سيِ ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُُ ٦ش َى ِي ِٔ بِ َّٔ ٦
اب َو ُِ ٦و ََ ١ز بِ ٔ٦
 ٞبِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اِ ٜٝيثٔ َح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ج ِّسی َح َّسثَىٔي ُو َٕ ِي ُ
َو ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ َٔٔ ٦ارٔ ٕه َو َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ أَُ َّ ٤ض َ١ا َح َّسثَا ُظ أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ

َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،لیقع نب اخدل ،انب اہشب ،رمع نب دبعازعلسی ،دبعاہلل نب اربامیہ نب اقرظ ،انب بیسم ،اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکںیمےنروسؽاہللوکایسرطحرفامےتوہےئانس۔
رافی  :دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل ،لیقع نب اخدل ،انب اہشب ،رمع نب دبعازعلسی ،دبعاہلل نب اربامیہ نب اقرظ ،انب بیسم،
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکہبطخںیماخومشرےنہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1961

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات٠ ،٢ح١س ب ٦بْک ،اب ٦جزیخ ،اب ٦شہاب رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب ب ٔ ِاْل ٔ َِ َ٥ا َزیِ َٔ ٦جٔ١ي ّىا فٔی َص َذا
َح َّسثَٔ٥يطٔ َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بَ ِْکٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی ابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
ا َِ ٜحسٔیثٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط ٌَيَِْ أَ َّ ٧ابِ َُ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َ ٟإٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔٔ ٦ارٔهٕ

دمحمنباحمت،دمحمنبرکب،انبرججی،انباہشبریضاہللاعتٰیلہنعےناؿاسریدنسفںےکاسھت ہدحثیایسرطحایبؿیکےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،دمحمنبرکب،انبرججی،انباہشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکہبطخںیماخومشرےنہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1962

راوی  :اب ٦ابی و١زَّ ،يا ،٧ابواٜز٤از ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا َُِٔ ٝت
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
ٔيت َٔا َ ٟأَبُو اٜزَِّ٤از ٔه ٔ َی ُ ٍَ ُٜة أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوإٔ١َ َّ ٤ا ص َُو َِ َٕ ِس َِ ٍَ ٜو َت
ک أَ ِن ٔع ِت یَ ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة َو ِاْل ٔ َُ ٠ا ٣یَ ِد ُف ُِ َِ َٕ ِس ََ ٍٜ
َ ٔ ٜعاح ٔب ٔ َ
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،اوباسلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ
رفامےتںیہکبجوتےنہعمجےکدؿاامؾےکہبطخےکدفراؿاےنپاسیھتوکاہکہکوتاخومشوہاجوتوتےنوغلاکؾایک۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اوباسلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدؿاسڑھگیےکایبؿںیمہکسجںیمداعوبقؽوہیتےہ۔...
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿاسڑھگیےکایبؿںیمہکسجںیمداعوبقؽوہیتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1963

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،حٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،ابواٜز٤از ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک ح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦أَبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ٦
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َّ
َّ
َ
ََک یَ ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة َِ َٕا َٔ ِ ٟيطٔ ََا َو ْة َِل یُ َواِ ٔ ُٕ َضا َو ِب ْس ُِ ٠سَ ٢ْ ٔ ٝوص َُو
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝذ َ َ
الِ ِ َ
ي َُعل ِّی َي ِسأ َ ُ ٟاهَّللَ َش ِيئّا إ ٔ َِّل أَ ِو َفا ُظ إٔیَّا ُظ َزا َز ُٔت َ ِي َب ُة فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َوأَ َش َار ب ٔ َي ٔسظ ٔ ُي َٕ َِّ ُٝٝضا
ییحینبییحی،امکل،ح،ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،اوباسلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہعمج ےک دؿ ذرک رفامای ہک اس ںیم ا ک ڑھگی ایسی وہیت ےہ ہک سج وک ناملسؿ دنبہ امنز ےک دفراؿ

اپےلوتفہاہللےسسجزیچاکیھبوساؽرکےاگاہللاےساطعرفامدںیےگرافیہبیتقےناےنپاہھتےکاسھتااشرہےساسیکیمکوک
رفامای۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ح،ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،اوباسلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿاسڑھگیےکایبؿںیمہکسجںیمداعوبقؽوہیتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1964

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اَ١اوي ٞب ٦ابزاہي ،٢ایوب٠ ،ح١س ،ابوہزیزہ

وب َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا َ ٟأَبُو ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ظلَّی اهَّللُ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا أَ ُّی ُ
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧فٔی ا ُِ ٜح َُ ١ىةٔ ََ ٜسا َو ّة َِل یُ َواِ ٔ ُٕ َضا ُِ ٠سَٔ ٢ْ ٔ ٝائ ْٔ ٢ي َُعل ِّی َي ِسأ َ ُ ٟاهَّللَ َخي ِ ّْا إ ٔ َِّل أَ ِو َفا ُظ إٔیَّا ُظ َو َٔا َ ٟب ٔ َي ٔسظ ٔ يُ َٕ َِّ ُٝٝضا
یُزَ ِّص ُس َصا
زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،اویب،دمحم،اوبرہریہےسرفاتیےہہکاوبااقلمسےنرفامایہکہعمجےکرفزا کایسیڑھگیوہیت
ےہہکےسجوجناملسؿدنبہڑھکاوہرکامنزڑپےتھوہےئاپےلاگاہللاعتیلاےساطعرفامںیئےگرافیےناےنپاہھتےکااشرہےساس
یکیمکاکذرکایکافراسیکرطػرتبغدالےتےھت۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،اویب،دمحم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ

ہعمجےکدؿاسڑھگیےکایبؿںیمہکسجںیمداعوبقؽوہیتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1965

راوی  :اب٠ ٦ثىي ،اب ٦ابی وسی ،اب ٦وو٠ ،٧ح١س ،ابوہزیزہ

ٔی َو ِ ٦ابِ َٔ ٦و ِو َٕ ٧و َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا َ ٟأَبُو ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ

َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ

انبینثم،انبایبدعی،انبوعؿ،دمحم،اوبرہریہےسرفاتیےہہکاوبااقلمسریضاہللاعتٰیلہنعےنایسرطحاراشدرفامایےہ۔
رافی  :انبینثم،انبایبدعی،انبوعؿ،دمحم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿاسڑھگیےکایبؿںیمہکسجںیمداعوبقؽوہیتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1966

راوی  :ح١يس ب٠ ٦سىسة باہلی ،ابّ٠ ٦ؽ ،ٞاب ٦و١ٕٝہ٠ ،ح١س ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّش َي ِىىٔي ابِ َََّ ّ٠ُ ٦ؽ َٕ ٞح َّسثَ َ٥ا ََُ ١ََ ٝة َوص َُو ابِ َُ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَىٔي حُ َِ ١ي ُس بِ ُِ ٠َ ٦س َى َس َة ا َِ ٜباصٔل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا بٔ ِ ْ
ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا َ ٟأَبُو ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
دیمحنب،ہدعةابیلہ،انبلضفم،انبہمقلع،دمحم ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوبااقلمسیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنایسرطحاراشدرفامایےہ۔
رافی  :دیمحنب،ہدعةابیلہ،انبلضفم،انبہمقلع،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿاسڑھگیےکایبؿںیمہکسجںیمداعوبقؽوہیتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1967

راوی  :وبساٜزح ٦١بََ ٦ل ٣ج١هی ،اب٠ ٦س٠ ،٢ٝح١س ب ٦زیاز ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ََُّ ََ ٦ل ٕ ٣ا ُِ ٜح َ١ه ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا اَّ ٜزبٔي ُي َي ِىىٔي ابِ َِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦زٔ َیاز ٕ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
َ
يضا َخي ِ ّْا إ ٔ َِّل أَ ِو َفا ُظ إٔیَّا ُظ َٔا ََ ٟوه ٔ َی ََا َو ْة
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََّ٤طُ َٔا َ ٟإ ٔ َّ ٧فٔی ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة ََ ٜسا َو ّة َِل یُ َواِ ٔ ُٕ َضا ُِ ٠سَ ٢ْ ٔ ٝي ِسأ ُ ٟاهَّللَ ِ ٔ َ
َخّٔي َّ ْة
دبعارلنمحنبالسؾ یحمج،انبملسم،دمحمنبزاید ،اوبرہریہ ےسرفاتیےہہک یبنیلص اہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایہک ہعمجںیم ا ک
ڑھگی ایسی وہیت ےہ ہک ناملسؿ اس ڑھگی ںیم اہلل اعتیل ےس وج الھبیئ یھب امےگن اگ اہلل اعتیل اےس اطع رفام دںی ےگ افر فہ ڑھگی تہب
وھتڑیدریریتہےہ۔
رافی  :دبعارلنمحنبالسؾیحمج،انبملسم،دمحمنبزاید،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿاسڑھگیےکایبؿںیمہکسجںیمداعوبقؽوہیتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1968

راوی  :اب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥اظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦صَ َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َو ََ ََّ ٢َ ٝوَ ٢َِ ٜي ُٕ َِ ٞوه ٔ َی ََا َو ْة َخّٔي َّ ْة

انب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح لقن
رفاماینکیلاسںیماستعہفیفخںیہنرفامای۔
رافی  :انبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿاسڑھگیےکایبؿںیمہکسجںیمداعوبقؽوہیتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1969

راوی  :ابوـاہز ،ولی ب ٦خَّش ،٣اب ٦وہِْ٠ ،خ٠ہ ب ٦بٙيْ ،ح ،ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اح١س ب ٦ويسي ،اب ٦وہِ،
ْ٠خ٠ہ ،ابوبززہ ب ٦ابو٠وسي اشىزی

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی
ْخ ََ ٠ة بِ ٔ ٦ب ُ َٙيِْ ٕح و َح َّسث َ َ٥ا صَ ُ
َّشَٔ ٕ ٣اِلَ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ِ ٠َ ٦
اٜفاصٔز ٔ َو َول ٔ ُّی بِ َُ ٦خ ِ َ
وسي الِ َ ِش َىز ٔ ِّی َٔا ََٔ ٟا َ ٟلٔی َو ِب ُس
ْخ َُ ٠ة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی بُزِ َز َة بِ ٔ ٦أَبٔی َُ ٠
َوأَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦و َٔيسي َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ََ ِ ٠
اهَّللٔ بِ ُ ٦وُ ََ ١ز أَ ََِ ٔ١ى َت أَبَ َ
اک یُ َح ِّس ُث َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َشأ ِ ََٔ ٧ا َو ٔة ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َن َى ِِ ٔ١ََ ٢ى ُتطُ
َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟه ٔ َی َ٠ا بَي ِ َن أَ َِ ٧ی ِحَ ٔ ٝس ِاْل ٔ َُ ٠ا ٣إلٔ َی أَ ُِ ٧ت ِٕ َضي اٜعَّ ََلةُ

اوباطرہ ،یلع نب رشخؾ ،انب فبہ ،رخمہم نب ریکب ،ح ،اہرفؿ نب دیعس ایلی ،ادمح نب یسیع ،انب فبہ ،رخمہم ،اوبربدہ نب اوبومیس
ارعشی رفامےت ںی ہک ھجم ےس رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ایک وت ےن اےنپ ابپ ےس ہعمج یک ڑھگی یک اشؿ ےک
ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےس وکیئ دحثی ینس ےہ اوہنں ےنرفامایہک ںیم ےن اہکاہں فہ رفامےت ںی ہک ںیم ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرفامےتوہےئانسہکفہڑھگیاامؾےکےنھٹیبےسےلرکامنزوپریوہےنکتےہ۔

رافی  :اوب اطرہ ،یلع نب رشخؾ ،انب فبہ ،رخمہم نب ریکب ،ح ،اہرفؿ نب دیعس ایلی ،ادمح نب یسیع ،انب فبہ ،رخمہم ،اوبربدہ نب
اوبومیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدؿیکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1970

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،وبساٜزح ٦١اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ َ
َ
ُع ُد أََّ٤طُ َََ ٔ١ي أَبَا
َح َّسثَىٔي َ ِ
اب أ ِخب َ َْنٔی َو ِب ُس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١الِ ِ َ
ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝخيُِْ یَ ِو ٕ ٣ـَََ ٝى ِت َوَِ ٝيطٔ َّ
اٜص ُِ ١س یَ ِو ُ ٣ا ِٜحُ َُ ١ى ٔة ِ ٔيطٔ ُخ َٖ ٔ ٝآ َز َُ ٣وِ ٔيطٔ

ِخ َد َٔ ٥ِ ٠ضا
أ ُ ِزخٔ َ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة َوِ ٔيطٔ أ ُ ِ ٔ

رحہلمنبییحی،انبفبہ ،ویسن،انباہشب،دبعارلنمح ارعج،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکرتہبنیدؿسجںیموسرجاتلکنےہفہہعمجاکدؿےہایسدؿںیمرضحتلدؾہیلعاالسلؾدیپاےئک
ےئگافرایسدؿںیماؿوکتنجںیمداہ ایکایگافرایسدؿںیماؿوکتنجےساکنالایگ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دبعارلنمحارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ

ہعمجےکدؿیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1971

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٍ٠ ،يْہ حزامی ،ابواٜز٤از ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ َي ِىىٔي ا ِٔ ٜحزَام ٔ َّی َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ

َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟخيُِْ یَ ِو ٕ ٣ـَََ ٝى ِت َوَِ ٝيطٔ َّ
ِخ َد َٔ ٥ِ ٠ضا َو َِل َت ُٕ ُو٣
اٜص ُِ ١س یَ ِو ُ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة ِ ٔيطٔ ُخ َٖ ٔ ٝآ َز َُ ٣وِ ٔيطٔ أ ُ ِزخٔ َ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة َوِ ٔيطٔ أ ُ ِ ٔ
َّ
اٜسا َو ُة إ ٔ َِّل فٔی َی ِؤ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة

ہبیتقنبدیعس،ریغمہزحایم،اوباسلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
رفامای ہک رتہبنیدؿہک سج ںیم وسرج اتلکن ےہفہ ہعمج اک دؿ ےہ ایسدؿ ںیم رضحتلدؾ دیپا ےئک ےئگ افر ایس دؿ ںیم اؿ وک تنج
ںیمداہ ایکایگافرایسدؿںیماؿوکتنجےساکنالایگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ریغمہزحایم،اوباسلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدؿاساتمےک ےئیداتیےہ۔...
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿاساتمےک ےئیداتیےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1972

راوی  :و١زو ٤أسَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،ابواٜز٤از ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ

وَ ٧وِ َ ٤ح َُّ ٦
اب ِٔ َٔ ٦ِ ٠ب٥َ ٔ ٝا َوأُوت ٔي َ٥ا ُظ ٔ٦ِ ٠
اٜسابٔ ُٕ َ
ِخ َ
و ٧یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ بَ ِي َس أَ َّ ٧ک ُ َّ ٞأ ُ َّٕ ٠ة أُوت َٔي ِت ا ِل َٔ ٙت َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َ ٤ ٢َ ٝح ُِ ٦اْل ٔ ُ
اس َ٥َ ٜا ِ ٔيطٔ َت َب ْي ا َِ ٜي ُضو ُز ٌ َّسا َواَ ٥َّ ٜع َاری َب ِى َس ٌَ ٕس
َب ِى ٔسص ِٔ ٢ث ُ ََّ ٢ص َذا ا َِ ٜي ِو َُّ ٣أ ٜذی َ٘ت ََبطُ اهَّللُ َو َِ ٝي َ٥ا َص َساَ٤ا اهَّللُ َُ ٜط َِاُ ٥َّ ٜ
رمعف اندق ،ایفسؿ نب ہنییع ،اوباسلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےن رفامای ہک مہ بس ےس لرخ فاےل ںی افر ایقتم ےک دؿ مہ بس ےس لہپ رکےن فاےل وہں ےگ رہ اتم وک مہ ےس ےلہپ
اتکب دی یئگ افر ںیمہ اؿ ےک دعب اتکبدی یئگ رھپ  ہ دؿ ےسج اہلل ےن مہ رپ رفض رفامای ےہںیمہ اس یک یداتی اطع رفامیئ وت ولگ
اسدؿںیمامہرےاتادںیہکوہیدویںیکدیعہعمجےکدعباےلگدؿافراصنرییکدیعاسےسیھباےلگدؿ(ینعیاوتار)۔
رافی  :رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،اوباسلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿاساتمےک ےئیداتیےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1973

راوی  :اب ٦ابی و١زَّ ،يا ،٧ابواٜز٤از ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
َ
س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا َٟ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوابِ ٔ ٦ـَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
وَ ٧وِ َ ٤ح َُّ ٦
و ٧یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
اٜسابٔ ُٕ َ
ِخ َ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َ ٤ ٢َ ٝح ُِ ٦اْل ٔ ُ
انبایبرمع،ایفسؿ،اوباسلاند ،ارعج،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیل ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملس ےن
رفامایہکمہبسےسلرخںیملےنفاےلںیافرایقتمےکدؿبسےسلہپرکےنفاےلوہںےگ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اوباسلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿاساتمےک ےئیداتیےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1974

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،زہيْ بِ ٦حب ،جزیز ،او١ض ،ابوظاٜح ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُٟ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
اب
و ٧یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َوِ َ ٤ح ُ ٦أَ َّو ُ ٦ِ ٠َ ٟیَ ِس ُخ ُ
و ٧الِ َ َّوَ ُٜ
ِخ َ
 ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة بَ ِي َس أَُ َّ ٤ض ِ ٢أُوتُوا ا ِل َٔ ٙت َ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َ ٤ ٢َ ٝح ُِ ٦اْل ٔ ُ

ِٔ َٔ ٦ِ ٠ب٥َ ٔ ٝا َوأُوت ٔي َ٥ا ُظ ٔ ٦ِ ٠بَ ِى ٔسص َِِٔ ٢ا ِخ َت َُّ ٝوا ِ ََض َساَ٤ا اهَّللُ ١َ ٔ ٜا ا ِخ َت َُّ ٝوا ِ ٔيطٔ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜح ِّٖ ِ ََض َذا یَ ِو ُُ ٠ض َِّ ٢أ ٜذی ا ِخ َت َُّ ٝوا ِ ٔيطٔ

َص َساَ٤ا اهَّللُ َُ ٜط َٔا َ ٟیَ ِو ُ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة َِا َِ ٜي ِو َ٥َ َٜ ٣ا َوٌ َّسا َِ ٜٝٔي ُضوز ٔ َو َب ِى َس ٌَ ٕس َ ٥َّ ٜٝٔع َاری

ہبیتق نب دیعس ،زریہ نب رحب ،رجری ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملس ےن رفامای ہک مہ بس ےس لرخ ںیم لےن فاےل ںیایقتم ےکدؿ بس ےس لہپرکےنفاےل وہں ےگ افر مہ ےس
ےلہپتنجںیموکؿداہ وہاگاؿولوگںوکمہےسےلہپاتکبدییئگافرںیمہاؿےکدعباتکبدییئگسپاوہنںےناالتخػایکوت
اہلل اعتیل ےن اس قح ےک اعمہلم ںیم ںیمہ یداتی اطع رفامیئ ہک سج ںیم اوہنں ےن االتخػ ایک  ہ فیہ دؿ ےہ ہک سج ںیم اوہنں
ےناالتخػایکاہللاعتیلےنںیمہیداتیاطعرفامیئلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنہعمجےکدؿےکابرےںیمرفامایہک ہامہرادؿ
افرلکاکدؿوہیدویںاکافراسےکدعباکدؿاصنریاکدؿےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،زریہنبرحب،رجری،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿاساتمےک ےئیداتیےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1975

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،وہِ ب٥٠ ٦بہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦صَ َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ أَخٔی َوص ِِٔ بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا

و٧
ِخ َ
أَبُو ص َُزیِ َز َة َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َ ٤ ٢َ ٝح ُِ ٦اْل ٔ ُ
َّ
اب ِٔ َٔ ٦ِ ٠ب٥َ ٔ ٝا َوأُوت ٔي َ٥ا ُظ َٔ ٦ِ ٠ب ِى ٔسص َِٔ ٢و َص َذا یَ ِو ُُ ٠ض َِّ ٢أ ٜذی َفُ ٔ َؿ َوَِ ٝيض ٔ ِ٢
اٜسابٔ ُٕ َ
و ٧یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة بَ ِي َس أَُ َّ ٤ض ِ ٢أُوتُوا ا ِل َٔ ٙت َ
َِا ِخ َت َُّ ٝوا ِ ٔيطٔ ِ ََض َساَ٤ا اهَّللُ َُ ٜط َِ ُض ِ٥َ َٜ ٢ا ِ ٔيطٔ َت َب ْي َِا َِ ٜي ُضوزُ ٌ َّسا َواَ ٥َّ ٜع َاری َب ِى َس ٌَ ٕس
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،فبہ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکمہبسےسلرخںیملےنفاےلںیایقتمےکدؿبسےسلہپرکےنفاےلوہںےگنکیل
اؿوکمہےسےلہپاتکبدییئگافرںیمہاؿےکدعباتکبدییئگوت  ہاؿاکفہدؿےہوجاؿرپرفضایکایگافرسجںیماوہنںےن
االتخػایکاہللےناسےک ےئںیمہیداتیاطعرفامیئفہولگاسدؿںیمامہرےاتادںیوہیدویںاکلکاکدؿےہافراصنریاک
لکےکدؿےکدعباکدؿےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،فبہنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿاساتمےک ےئیداتیےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1976

راوی  :ابوَکیِ ،واظ ٞب ٦وبساِلولی ،ابِ ٦ؽي ،ٞابو٠اٜک اشحعی ،ابوحاز ،٣حَّضت حذيّہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

 ٞبِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔی َ٠إ ٔ ٜک الِ َ ِش َحع ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َکیِِٕ َو َو ٔ
اظ ُ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ

اِ َٔ ٧ب َ٥َ ٝا
ِحا ٕ
ط َو ُِ ٦ح َذ ِي َّ َة َٔ َاِل َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َؼ َّ ٞاهَّللُ َو ِ ٦ا ُِ ٜح َُ ١ىةٔ َ ٦ِ ٠ک َ َ
َو َو ِ ٦رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٦

اَ ٥َّ ٜٝٔ ٧ع َاری یَ ِو ُ ٣الِ َ َحسٔ َِ َحا َِ اهَّللُ ب ٔ َ٥ا ِ ََض َساَ٤ا اهَّللُ َ ٔ ٜي ِؤ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ىةٔ َِ َح َى َ ٞا ُِ ٜح َُ ١ى َة َو َّ
اَِ ٜٝٔ ٧ي ُضوز ٔیَ ِو َُّ ٣
اٜس ِب َت
اٜس ِبتٔ َوک َ َ
َِک َ َ
و ٧یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة ا ِٔ ِٕ ١َ ٜض ُّي َُ ٜض ِِ َٔ ٢ب َٞ
َوالِ َ َح َس َو َ٘ َذَ ٔ ٜ
اٜسَ ِ ٤يا َوالِ َ َّوَ ُٜ
ِخ َ
و ٦ِ ٠ٔ ٧أَصِ ُّٔ ٞ
ک ص َُِ ٢ت َب ْي َ٥َ ٜا یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة ِ َ ٤ح ُِ ٦اْل ٔ ُ
اظ ٕ ٞا ِٔ ِٕ ١َ ٜض ُّي بَ ِي َُ ٥ض ِ٢
ا َِ ٜد ََلئ ٖٔٔ َوفٔی رٔ َوا َی ٔة َو ٔ

اوبرکبی ،فالص نب دبعاالیلع ،انب لیضف ،اوبامکل ایعجش ،اوباحزؾ ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاہللاعتیلےناؿولوگںوکوجمہےسےلہپےھتہعمجےکدؿےکابرےںیمرمگاہایکوتوہیدویں
ےک ےئہتفہاکدؿافراصنریےک ےئاوتاراکدؿرقمررفامایوتاہللاعتیلںیمہالایاہللےن ہعمجےکدؿےک ےئیداتی اطع رفامیئافر
رکدای ہعمج ہتفہ افر اوتار وک افر ایس رطح اؿ ولوگں وک ایقتم ےک دؿ امہرے اتاد رفام دای مہ داین فاولں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم
لےنفاےلںیافرایقتمےکدؿبسےسےلہپلےنفاےلںیہکپ اکہلصیفاسریولخمؼےسےلہپوہاگ۔
رافی  :اوبرکبی،فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،اوبامکلایعجش،اوباحزؾ،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿاساتمےک ےئیداتیےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1977

راوی  :ابوَکیِ ،اب ٦ابی زائسہَ ،ىس ب ٦ـارٗ ،ربعی بِ ٦خاط ،حَّضت حذيّہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ط َو ُِ ٦ح َذ ِي َّ َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
ِحا ٕ
َکیِِٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة َو ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦ـَارٔ ٕٗ َح َّسثَىٔي رٔبِع ٔ ُّی بِ َُ ٔ ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ

َک ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ ابِ َٔ ُِ ٦ؽ ِي ٕٞ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝصُسٔی َ٥ا إلٔ َی ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة َوأَ َؼ َّ ٞاهَّللُ َو َِ ٥ضا َ ٦ِ ٠ک َ َ
اِ َٔ ٧ب َ٥َ ٝا ِ ََذ َ َ

اوبرکبی،انبایبزادئہ،دعسنباطرؼ،ر یعنبرخاش،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامایروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنہکںیمہہعمجےکدؿیکیداتییکیئگےہافراہللاعتیلےنرمگاہرفامایاؿوکوجمہےسےلہپےھتابیقدحثیانب

لیضفیکدحثییکرطحذرکرفامیئ۔
رافی  :اوبرکبی،انبایبزادئہ،دعسنباطرؼ،ر یعنبرخاش،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدؿدلجیاجےنفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿدلجیاجےنفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1978

راوی  :ابوـاہزِ ،حٝ٠ہ ،و١زو بَ ٦واز وا٠زی ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ابووبساهَّلل اَغ ،حَّضت ابوہزیزہ

ِح َُ َٝ ٠ة َو َو ِ١زُو بِ َُّ ََ ٦واز ٕا َِ ٜىا ٔ٠ز ٔ ُّی َٔا َ ٟأَبُو َّ
َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ِخا ٔ ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی
اٜفاصٔز ٔ َو َ ِ
اٜفاصٔز ٔ َح َّسثَ َ٥ا و َٔا َِ ٟاْل َ َ
ا٧
یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َغ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ک َ َ
اب أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َو ِب ٔس اهَّللٔ الِ َ َ ُّ
ْ
اَ ٧ول َی کُ ِّٞبَ ٕ
اب ٔ ٦ِ ٠أَبِ َو ٔ
اب ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َََ ٠لئ ٔ َْ ٙة َیِٙتُبُ َ
َی ِو ُ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة ک َ َ
اٜع ُح َ
و ٧الِ َ َّو ََِ ٟالِ َ َّو ََِ ٟإٔذَا َجََ ٝس ِاْل ٔ َُ ٠ا ٣ـَ َو ِوا ُّ
ُ َّ
َّ
وِّ ٧
ُق ّة ث ُ َّ ٢ک َ َّأ ٜذی یُ ِضسٔی ا ِل َِ ٙب َض
َک َو ََ ٠ث ُ
َو َجاُُا َي ِس َتُ ٔ١ى َ
اٜذ ِ َ
 ٞا َِ ١ُ ٜض ِّحز ٔ َ٘ ََ ١ث ٔ ٞأ ٜذی یُ ِضسٔی ا َِ ٜب َسَ َ ٤ة ث َّ ٢کَأ ٜذی یُ ِضسٔی َب َ َ

ث ُ َّ ٢ک َ َّأ ٜذی یُ ِضسٔی َّ
اٜس َجا َج َة ث ُ َّ ٢ک َ َّأ ٜذی یُ ِضسٔی ا ِٜب َ ِي َؽ َة

اوباطرہ،رحہلم،رمعفنبوساداعرمی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبدبعاہللارغ،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج ہعمج اک دؿ وہات ےہ وت دجسم ےک درفازفں ںیم ےس رہ درفازے رپ رفےتش ےلہپ ےلہپ ےتھکل ںی سپ
بجاامؾاتھٹیبےہوترفےتشےفیحصٹیپلےتیلںیافرذرکےننسےک ےئلرکھٹیباجےتںیافردلجیلےنفاےلیکاثمؽافٹنیکرقابین
رکےنفاےلیکرطحےہرھپاسےکدعبلےنفاالاگےئیکرقابینرکےنفاےلیکرطحےہرھپاسےکدعبلےنفاالیبنیکرقابین
رکےنفاےلیکرطحےہرھپاسےکدعبلےنفاالرمیغرھپاسےکدعبلےنفاالاڈنارقابؿرکےنفاےلیکرطحےہ۔

رافی  :اوباطرہ،رحہلم،رمعفنبوساداعرمی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبدبعاہللارغ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿدلجیاجےنفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1979

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،و١ز و٤أسَّ ،يا ،٧زہزیَ ،ىيس ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧و ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ََِ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو َِِ َُّ ٦ي َ
بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
ییحی نب ییحی ،رمع فاندق ،ایفسؿ ،زرہی ،دیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس دحثی یک
رطحلقنرفامای۔
رافی  :ییحینبییحی،رمعفاندق،ایفسؿ،زرہی،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿدلجیاجےنفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1980

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،اب ٦وبساٜزحَ ،٦١ہي ،ٞحَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َي ِىىٔي ابِ ََ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ

ور ث ُ ََّ٤ ٢زَّ َُ ٜض َِ ٢حًَّي َظ ٍَّ َز إلٔ َی
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟول َی کُ ِّٞبَ ٕ
اب ٔ ٦ِ ٠أَبِ َو ٔ
َک َیِٙت ُُِ الِ َ َّو ََِ ٟالِ َ َّو ََّ ٠َ ٟث َ ٞا َِ ٜحز ُ َ
اب ا ِِ ١َ ٜسح ٔ ٔس َْ ٝ٠

َّضوا ِّ
َک
اٜع ُح ُ
ََ ٠ث ٔ ٞا ِٜب َ ِي َؽ ٔة َِإٔذَا َجََ ٝس ِاْل ٔ َُ ٠ا ٣ـُو ٔ َی ِت ُّ
اٜذ ِ َ
ْ َو َح َ ُ

ہبیتق نب دیعس ،انب دبعارلنمح ،لیہس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےن رفامای ہک دجسم ےک درفا زفں ںیم ےس رہ ا ک درفازے رپ ا ک رفہتش وہات ےہ وج بس ےس ےلہپ لےن فاولں ےک انؾ اتھکل ےہ وت
بس ےس ےلہپ لےن فاال افٹن رقابؿ رکےن فاےل یک رطح ےہ رھپ درہج دبرہج اہیں کت ہک اڈنہ رقابؿ رکےن فاےل یک رطح رھپ
بجاامؾڑپےنھاتھٹیبےہوتفہرفہتشاےنپےفیحصوکٹیپلاتیلےہافرذرکےننسےک ےئاحرضوہاجاتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،انبدبعارلنمح،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجاکہبطخےننسافراخومشرےنہیکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجاکہبطخےننسافراخومشرےنہیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1981

راوی  :ا٠يہ ب ٦بسفا ،٣اب ٦زریي ،روحَ ،ہي ،ٞحَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا أ ُ ََّ ٠ي ُة بِ ُ ٦بٔ ِس َفاَ ٕ ٣ح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ز َُریِ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َر ِو ْح َو َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
َّ
َُف َٜطُ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٦ِ ٠َ ٟاٌِ َت َس َ ٞث ُ َّ ٢أَتَی ا ُِ ٜح َُ ١ى َة ِ ََعلَّی َ٠ا ٔ ُِّس َر َٜطُ ث ُ َّ ٢أَ ِن َع َت َحًي َي ِ ُ
َفَُ ُٔ ٦ِ ٠خ ِفبَتٔطٔ ث ُ َّ ٢ي َُعل ِّی ََ ٠ى ُط ٌ ٔ َ
 ٞثَ ََلثَ ٔة أَیَّإ ٣
ِخی َوِ َِؽ ُ
َ٠ا بَ ِي َُ ٥ط َوبَي ِ َن ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة الِ ُ ِ َ
اہیمنباطسبؾ،انبزرعی،رفح،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
ہکوجلدیملسغرکےرھپ ہعمجڑپےنھےک ےئلےئوت ینتجامنزاسےک  ےئدقمر یھتاسےنڑپ یرھپ فہاخومشراہاہیںکت
ہک اامؾ اےنپ ہبطخ ےس افرغ وہایگ رھپ اامؾ ےک اسھت امنز ڑپ ی وت اس ےک ا ک ہعمج ےس دفرسے ہعمج ےکدرایمؿ ےک اسرے انگہ

اعمػرکدےیےئگافرزمدینیتدونںےکانگہیھباعمػرکدےیےئگ۔
رافی  :اہیمنباطسبؾ،انبزرعی،رفح،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجاکہبطخےننسافراخومشرےنہیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1982

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،ابوظاٜح ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوأَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝت َو َّؼأ َ َِأ َ ِح َس َ ٦ا ُِ ٜو ُؼو َِ ث ُ َّ ٢أَتَی
َُف َُ ٜط َ٠ا بَ ِي َ٥طُ َوبَي ِ َن ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة َوزٔ َیا َزةُ ثَ ََلثَ ٔة أَیَّاَ ٕ ٣و ََّ ٠َ ٦ِ ٠س ا َِ ٜح َصي َِ َٕ ِس ٍََ ٜا
ا ُِ ٜح َُ ١ى َة ِ ِ
َاَ َت ََ ١ي َوأَ ِن َع َت ٌ ٔ َ

ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکوجلدیمفوضرکےافروخبایھچرطحفوضرکےرھپہعمجیکامنزڑپےنھےک ےئلےئافر
ہبطخ ےنس افر اخومش رےہ وت اس ےک ا ک ہعمج ےس دفرسے ہعمج کت ےک درایمؿ ےک اسرے انگہ اعمػ رک دےی اجےت ںی افر
زمدینیتدؿ ےکیھبانگہاعمػرکدےیےئگافروجلدیمرکنکویںوکوھچےئوتاسےنوغلاکؾایک۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجیکامنزوسرجےکڈےنلھےکفتقڑپےنھےکایبؿںیم...

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجیکامنزوسرجےکڈےنلھےکفتقڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1983

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢یحٌي ب ٦آز  ،٣حس ٦ب ٦وياط ،جىَفب٠ ٦ح١س ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسث َ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦آ َز ََ ٣ح َّسثَ َ٥ا َح َس ُ ٦بِ َُ ٦ويَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ط َو َِ ٦ج ِى َ ٔ
بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦جابٔز ٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا نُ َعل ِّی ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ َِّ َ ٤ ٢ز ٔج ُي َِنُْٔیحُ
ک َٔا ََ ٟز َوا َ ٟاَّ ٜص ِٔ ١س
َ َ ٤وا ٔؼ َح َ٥ا َٔا ََ ٟح َس ُِْ ُٕٝ َِ ٦ت َ ٔ ٜح ِى َ ٕ
َف فٔی أَ ِّی ََا َو ٕة ت ٔ َِ ٝ

اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،ییحینبدؾ،نسحنبتداش،رفعجنبدمحم،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہللریضاہلل
اعتٰیل ہنع رفامےت ںی مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ڑپےتھ ےھت رھپ مہ فاسپ ولٹ رک اےنپ اف ںوں وک لراؾ
دالےتےھترافینسحےناہکہکںیمےنرفعجےسوپاھچہکسکفتقکتوتاوہنںےنرفامایہکوسرجڈےنلھکت۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ییحی نب لد ؾ ،نسح نب تداش ،رفعجنب دمحم ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجیکامنزوسرجےکڈےنلھےکفتقڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1984

راوی ٔ :اَ ٢ب ٦زَکیا ،خاٜس ب٠ ٦دٝس ،وبساهَّلل ب ٦وبساٜزح ٦١زارمی ،یحٌي ب ٦حساََٝ ،٧مي ٧ب ٦بَل ،ٟحَّضت جىَف

رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیَّا َِ َح َّسثَ َ٥ا َخاُ ٔ ٜس بِ ُِ ٠َ ٦د َٕ ٝس ح و َح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََّ ٦ٔ ١
اٜسارٔم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ٦
َح َّسثَىٔي ا َِٕ ٜا َٔ ُ ٢بِ َُ ٦ز َ ٔ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
اَ َٔ ٧اِل َجٔ١ي ّىا َح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟو َِ ٦ج ِى ََفٕ َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَُ َّ ٤ط ََأ َ ََ ٟجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ ًََ٠ي ک َ َ
َح َّس َ
ا ٧ي َُعل ِّی ث ُ َِّ َ ٤ ٢ذ َص ُِ إلٔ َی ٔج َ١ا٥َ ٔ ٜا َِنُْٔی ُح َضا َزا َز َو ِب ُس اهَّللٔ فٔی َحسٔیثٔطٔ ح ٔي َن َتزُو ُٟ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی ا ُِ ٜح َُ ١ى َة َٔا َ ٟک َ َ
َّ
اٜص ُِ ١س َي ِىىٔي اَ ٥َّ ٜواؼٔحَ
اقمس نب زرکای ،اخدل نب دلخم ،دبعاہلل نب دبعارلنمحداریم ،ییحی نب اسحؿ ،امیلسؿ نب البؽ ،رضحت رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیایک ےہہکاوہنںےن رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع نب دبعاہللےسوپاھچہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ہعمجیکامنز
بکڑپےتھےھت؟اوہنںےنرفامایہکبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسہعمجیکامنزڑپھےتیلےھترھپمہاےنپاف ںوںوکلراؾدالےن
ےک ےئےلاجےتےھترافیدبعاہللےناینپدحثیںیماانتااضہفایکےہہکوسرجےکڈےنلھکت۔
رافی  :اقمسنبزرکای،اخدل نبدلخم،دبعاہلل نبدبعارلنمحداریم،ییحی نباسحؿ ،امیلسؿنبالبؽ،رضحترفعجریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجیکامنزوسرجےکڈےنلھےکفتقڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1985

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦س١ٝہ بٔ ٦ى ،ِ٥یحٌي ب ٦یحٌي ،ولی ب ٦ححز ،وبساٜىزیز ب ٦ابی حاز ،٣حَّضت َہٞ

ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٠َ ٦سَ ١ََ ٝة بِ ِٔ َٔ ٦ى ََ ِٕ٥و َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔا َِ ٟاْل َ َ
َ ٞو َِل َ َ ٤ت ٍَ َّسی إ ٔ َِّل َب ِى َس ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة َزا َز ابِ ُُ ٦ح ِحز ٕفٔی َو ِض ٔس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ ُ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِِ ََ ٦ض َٕٔ ٞا َ٠َ ٟا ُ٘ َّ٥ا َنٕٔي ُ

َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
دبعاہللنب،ہملس نببنعق،ییحینبییحی،یلع نبرجح،دبعازعلسینبایباحزؾ،رضحت لہسرفامےتںیہکمہولیق ہ افردفرہپاکاھکان
ہعمجیکامنزےکدعباھکےتےھتانبرجحےناانتااضہفایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکزامہنابمرکںیم۔
رافی  :دبعاہللنب،ہملسنببنعق،ییحینبییحی،یلعنبرجح،دبعازعلسینبایباحزؾ،رضحتلہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجیکامنزوسرجےکڈےنلھےکفتقڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1986

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢و٘يي ،يىلی ب ٦حارث ٠حاربی ،ایاس ب١َٝ ٦ہ ب ٦ا٘وً

س بِ َٔ ١ََ ََٝ ٦ة بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ َٔ ٢اِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َو٘ٔي ْي َو َِ ٦ي ِىل َی بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث ا َِ ١ُ ٜحارٔب ٔ ِّی َو ِ ٦إ ٔ َیا ٔ
الِ َ ِ٘ َو ًٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا َ ُ ٤ح ُِّ ١ي ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َزاَِ ٜت َّ
اٜص ُِ ١س ث ُ َِّ َ ٤ ٢ز ٔج ُي َ٤تَت َ َّب ُي ا َِِ ّٜي َئ
ییحینبییحی،ااحسؼنباربامیہ،فعیک،یلعینباحرثاحمریب،اایسنبہملسنباوکعاےنپابپےسرفاتیرکےتوہےئرفامےتںی
ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ہعمج یک امنز ڑپےتھ ےھت بج وسرج ڈلھ اجات رھپ مہ اس ہ التش رکےت وہےئ
فاسپلےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،ااحسؼنباربامیہ،فعیک،یلعینباحرثاحمریب،اایسنبہملسنباوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ

ہعمجیکامنزوسرجےکڈےنلھےکفتقڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1987

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ہصا ٣ب ٦وبساٝ١ٜک ،يىلی ب ٦حارث ،ایاس ب١َٝ ٦ہ

س بِ َٔ ١ََ ََٝ ٦ة بِ ٔ ٦الِ َ ِ٘ َو ًٔ َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا صٔصَ ُا ٣بِ َُ ٦و ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک َح َّسثَ َ٥ا َي ِىل َی بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو ِ ٦إ ٔ َیا ٔ
أَبٔيطٔ َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا نُ َعل ِّی ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ِٜحُ َُ ١ى َة َِنَِْ ٔج ُي َو َ٠ا َ٤حٔ ُس ٔ ِٝ ٔ ٜح َيفا َِٔ ِ ٧يئّا َن ِس َتم ُّٔ ٞبٔطٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،اشہؾ نب دبعاکلمل ،یلعی نب احرث ،اایس نبہملس اےنپفادل ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک مہ روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ہعمج یک امنز ڑپےتھ ےھت رھپ مہ فاسپ وہےت وت مہ دویارفں اک اس ہ ہن اپےت سج یک فہج ےس مہ
اس ہاحلصرکےت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اشہؾنبدبعاکلمل،یلعینباحرث،اایسنبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزہعمجےسےلہپدفوبطخؿےکذرکافراؿےکدرایمؿےنھٹیبےکایبؿںیم...
ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجےسےلہپدفوبطخؿےکذرکافراؿےکدرایمؿےنھٹیبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1988

راوی  :وبيساهَّلل ب ٦و١ز ٔواریزی ،ابوکا ٞ٠جحسری ،خاٜس ،وبيساهَّلل ب٤ ٦اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦وُ ََ ١ز ا َِ َٕ ٜوارٔیز ٔ ُّی َوأَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦خإ ٔ ٜس َٔا َ ٟأَبُو کَا َٔ ٕٞ ٠ح َّسثَ َ٥ا َخاُ ٔ ٜس بِ ُ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ
ث
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِد ُف ُِ یَ ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ىةٔ َٔائ ّٔ١ا ث ُ ََّ ٢ی ِحُ ٔ ٝس
َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا َ ٟک َ َ

و ٧ا َِ ٜي ِو َ٣
ث ُ ََّ ٢ي ُٕ ُؤَ ٣ا َ١َ َ٘ ٟا َيّ َِىَ ُٝ
دیبعاہلل نب رمعوقارریی،اوباکلم یججڈری،اخدل ،دیبعاہلل نب انعف،رضحتانب رمعریض اہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسہعمجےکدؿہبطخڑھکےوہرکاراشدرفامایرکےتےھترھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےتھٹیبرھپڑھکےوہےت
اوہنںےناہکاسیجہکلجمترکےتوہ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقارریی،اوباکلم یججڈری،اخدل،دیبعاہللنبانعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجےسےلہپدفوبطخؿےکذرکافراؿےکدرایمؿےنھٹیبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1989

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،حس ٦ب ٦ربيي ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،یحٌي ،ابواِلحوػ١َ ،اک ،حَّضت جابز ب١َ ٦زہ

ػ
ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َح َس ُ ٦بِ ُ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔا َِ ٟاْل َ َ
ِّ
َو ِ١َٔ َ ٦ا ٕک َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا َ ٟکَاِ َ ٤ت ٔ ٥َّ ٜٝٔي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّ ٢َ ٝخ ِفب َ َتا ٔ ٧یَ ِحُ ٔ ٝس بَ ِي َُ ٥ض َ١ا َي ِ ُ
َک
ُق َ
آَ ٧ویُ َذ ُ
ُقأ ا ِِ ُ ٜ
َ
اس
اَ ٥َّ ٜ
ییحینبییحی،نسحنبرعیب،اوبرکبنبایبہبیش،ییحی،اوباالوحص،امسک،رضحتاجربنب ہرہرفامےتںیہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملس
دفےبطخاراشدرفامایرکےتےھت افراؿدفونںوبطخںےکدرایمؿاھٹیبرکےتےھتاؿوبطخںںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسرقلؿ
ڑپاھرکےتافرولوگںوکتحیصنرفامایرکےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،نسحنبرعیب،اوبرکبنبایبہبیش،ییحی،اوباالوحص،امسک،رضحتاجربنب ہرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجےسےلہپدفوبطخؿےکذرکافراؿےکدرایمؿےنھٹیبےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1990

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوخيث١ہ١َ ،اک ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا٧
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َخ ِي َث ََ ١ة َو ِ١َٔ َ ٦ا ٕک َٔا َ ٟأََ ِ ٤بأنَٔی َجابٔزُ بِ َُ ١ُ ََ ٦ز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اَ ٧ی ِد ُف ُِ َجاّ ٔ ٜسا َِ َٕ ِس َ٘ َذ َب َِ َٕ ِس َواهَّللٔ َظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ىطُ
َی ِد ُف ُِ َٔائ ّٔ١ا ث ُ ََّ ٢ی ِحُ ٔ ٝس ث ُ ََّ ٢ي ُٕ ُوََ ِ ٣ي ِد ُف ُِ َٔائ ّٔ١ا ِ َََ٤ ٦ِ ١بَّأ َ َک أََّ٤طُ ک َ َ

أَ ِ٘ث َ َْ ٔ ٦ِ ٠أَ ِٜفَ ِی َظ ََلة ٕ

ییحی نب ییحی ،اوبہمثیخ ،امسک ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہعمج ےک دؿ
ڑھکے وہ رک ہبطخدای رکےت ےھت رھپ لپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےتھٹیب رھپ ڑھکے وہےت افر ہبطخدےتی سج لدیم ےن ےھجت اتبای ہک
لپیلصاہللہیلعفل ہفملس ھٹیبرکہبطخدےتی ےھتاس ےنوھجٹ وبالاہللیکمسق ںیمےنلپ یلصاہللہیلعفل ہ فملس ےکاسھتدف
زہارےسزایدہامنزںیڑپ یںی۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبہمثیخ،امسک،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افربجفہولگاجترتایامتہشدےتھکیںیوتاسرپوٹٹڑپےتافرلپیلصاہللہیلعف...
ابب  :ہعمجاکایبؿ
افربجفہولگاجترتایامتہشدےتھکیںیوتاسرپوٹٹڑپےتافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکڑھکاوھچڑاجےتںی۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1991

راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز ،وث١ا ،٧جزیزو ٦حعين ب ٦وبساٜزحَ ،٦١ا ٢ٜب ٦ابی اٜحىس ،حَّضت

جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٔ ٢لَکص َُ١ا َو َِ ٦جزٔیز ٕ َٔا َ ٟوُ ِث َ١ا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦حُ َعي ِ ٔن بِ َٔ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح َ٦ٔ ١
اَ ٧ی ِد ُف ُِ َٔائ ّٔ١ا َی ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة َِ َحائ َ ِت و ٔي ْْ
َو ََِ ٦ا ٢ٔ ٔ ٜبِ ٔ ٦أَبٔی ا َِ ٜح ِىسٔ َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
َّ
َّٔ ٦ِ ٠
َّش َر ُج َّل َِأُِ٤زَِٔ ٜت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َّأًٜي فٔی ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة َوإٔذَا َرأَ ِوا ت ٔ َح َار ّة أَ ِو
اٜصاَِ ٔ ٣ا ِن َّ َت َ ٞاُ ٥َّ ٜ
اس إَِٔ ٜي َضا َحًي  ٢َِ ٜیَ ِب َٖ إ ٔ َِّل اث ِ َ٥ا َو َ َ
وک َٔائ ّٔ١ا
َِ ٜض ّوا ا ِنّ َُّؽوا إَِٔ ٜي َضا َو َت َز ُ٘ َ
امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼ نباربامیہ،رجری،امثعؿ،رجرینعنیصحنبدبعارلنمح ،اسمل نبایبادعجل،رضحتاجرب نب دبعاہللریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبن یلصاہللہیلعفل ہفملس ہعمجےکدؿڑھکےوہرکہبطخدایرکےت ےھتا ک رمہبتکلماشؾ ےس
اف ںوںاکاقہلفلایوتولگاسیکرطػپ ےےئگاہیںکتہکابرہلدویمںےکالعفہوکیئیھبابیقںیہنراہوتوسرةا ہعمجںیم ہلتی
انزؽوہیئافربجاؿولوگںےناجترتایامتہشفریغہیکزیچدیھکیوتاسیکرطػپ ےےئگافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکڑھکا
وھچڑےئگ۔
رافی  :امثعؿ نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،امثعؿ ،رجرینع نیصح نب دبعارلنمح ،اسمل نب ایب ادعجل ،رضحت اجرب نب
دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
افربجفہولگاجترتایامتہشدےتھکیںیوتاسرپوٹٹڑپےتافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکڑھکا وھچڑاجےتںی۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1992

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب ٦ازریس ،حعين

ٔیس َو ُِ ٦ح َعي ِ ٕن ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َٔا ََ ٟو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ

َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِد ُف ُِ َوَ ٢َِ ٜي ُٕ َِٔ ٞائ ّٔ١ا

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،نیصح ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہسجںیماہکہکروسؽاہللہبطخدےرےہےھت
افر ہںیہناہکہکڑھکےوہرک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،نیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
افربجفہولگاجترتایامتہشدےتھکیںیوتاسرپوٹٹڑپےتافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکڑھکاوھچڑاجےتںی۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1993

راوی  :رِاوہ ب ٦ہيث ٢واَفی ،ـحا ،٧حعينَ ،ا ،٢ٜابوَّيا ،٧حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا رَِٔا َو ُة بِ ُ ٦ا َِ ٜض ِي َث ٔ ٢ا َِ ٜوا َٔ ٔفی َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َي ِىىٔي َّ
اَ ٧و َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِبسٔ
َّاَ ٧و ُِ ٦ح َعي ِ ٕن َو ََِ ٦اَ ٢ٕ ٔ ٜوأَبٔی َُّ َِي َ
اٜفح َ
ُّ
اس إَِٔ ٜي َضا ََِ ٢َِ ٝی ِب َٖ إ ٔ َِّل اث ِ َ٥ا
َْخ َد اُ ٥َّ ٜ
اهَّللٔ َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ىةٔ َِ َٕ ٔس َِ ٠ت َُ َو ِي َٕ ْة َٔا ََ َ ِ ٟ

آِخ ِاْل َیةٔ
َّش َر ُج َّل أََ٤ا ِ ٔيض ٔ َِٔ ٢ا ََِ ٟأَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ َوإٔذَا َرأَ ِوا ت ٔ َح َار ّة أَ ِو َِ ٜض ّوا ا ِنّ َُّؽوا إَِٔ ٜي َضا َو َت َز ُ٘ َ
وک َٔائ ّٔ١ا إلٔ َی ٔ ٔ
َو َ َ

رافہعنبمثیہفا یط ،احطؿ،نیصح،اسمل،اوبایفسؿ ،رضحتاجربنبدبعاہلل ریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہک مہ ہعمج ےکدؿ
یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےکاسھت ےھت ابزار ںیم ا ک اقہلف ےل رک لای ولگ اس یک رطػ لکن ےئگ افر ابرہ لدویمں ےک وسا وکیئ
ابیقہنراہںیمیھباؿںیماھتوتاہللاعتیلےن ہلتیانزؽرفامیئافربجاوہنںےناجترتایلیھکفریغہیکوکیئزیچدیھکیوتاسیک
رطػپ ےےئگافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکڑھکاوھچڑےئگ۔
رافی  :رافہعنبمثیہفا یط،احطؿ،نیصح،اسمل،اوبایفسؿ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ

افربجفہولگاجترتایامتہشدےتھکیںیوتاسرپوٹٹڑپےتافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکڑھکاوھچڑاجےتںی۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1994

راوی  :اَ١اوي ٞبَ ٦ا ،٢ٜہصي ،٢حعين ،ابوَّياَ ،٧ا ٢ٜب ٦ابی اٜحىس ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧و ََا ٢ٔ ٔ ٜبِ ٔ ٦أَبٔی ا َِ ٜح ِى ٔس َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
 ٞبِ ََُ ٦ا ٢ٕ ٔ ٜأَ ِخب َ ََْ٤ا صُصَ ِي ْ ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا حُ َعي ِْن َو ِ ٦أَبٔی َُّ َِي َ
اب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
بَ ِي َ٥ا أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝائ ْٔ ٢یَ ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة إٔذِ َٔ ٔس َِ ٠ت و ٔي ْْ إلٔ َی ا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ َِابِ َت َس َر َصا أَ ِظ َح ُ
َّ
َّش َر ُج َّل ِ ٔيض ٔ ِ ٢أَبُو بَ ِْکٕ َو ُو َ١زُ َٔا ََ ٟوَ٤زََِ ٜت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َوإٔذَا َرأَ ِوا ت ٔ َح َار ّة أَ ِو َِ ٜض ّوا
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحًي َ ٢َِ ٜی ِب َٖ ََ ٠ى ُط إ ٔ َِّل اث ِ َ٥ا َو َ َ

ا ِنّ َُّؽوا إَِٔ ٜي َضا

اامسلیع نب اسمل ،میشہ ،نیصح ،اوبایفسؿ ،اسمل نب ایب ادعجل ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسہعمجےکدؿڑھکےوہرکںیمہایبؿرفامرےہےھتوتدمہنیونمرہیکرطػا کاقہلفلایوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےکاحصہباسیکرطػڑبےھاہیںکتہکابرہلدویمںےکوسااؿںیموکیئیھبلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتابیقہن
راہاؿابرہلدویمںںیمرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعافررضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعیھبےھتافر ہلتیرکہمیانزؽوہیئافر
بجوکیئاجترتایلیھکفریغہیکزیچدےتھکیںیوتاسیکرطػڑبھاجےتںی۔
رافی  :اامسلیعنباسمل،میشہ،نیصح،اوبایفسؿ،اسملنبایبادعجل،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
افربجفہولگاجترتایامتہشدےتھکیںیوتاسرپوٹٹڑپےتافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکڑھکاوھچڑاجےتںی۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1995

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ٥٠ ،عور ،و١زو ب٠ ٦زة ،ابووبيسہ َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت

٘ىِ ب ٦وحزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
ُوب َ ِي َس َة َو ِِ َ٘ ٦ى ِٔ بِ ُٔ ٦و ِح َز َة َٔا ََ ٟز َخ َ ٞا ِِ ١َ ٜسحٔ َس َو َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ابِ ُ ٦أ ُ ِّ ٣ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙی ِد ُف ُِ َٔاو ّٔسا َِ َٕا َ ٟاُ ِ ٤مزُوا إلٔ َی َص َذا
وک َٔائ ّٔ١ا
ا َِ ٜدبٔيثٔ َی ِد ُف ُِ َٔاو ّٔسا َو َٔا َ ٟاهَّللُ َت َىال َی َوإٔذَا َرأَ ِوا ت ٔ َح َار ّة أَ ِو َِ ٜض ّوا ا ِنّ َُّؽوا إَِٔ ٜي َضا َو َت َز ُ٘ َ

دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمر،رمعفنبرمة،اوبدیبعہےسرفاتیےہہکرضحت بعنبرجعہریضاہللاعتٰیلہنع
دجسمںیمداہ وہےئوترضحتدبعارلنمحانبا ؾمیکحھٹیبرکہبطخدےرےہےھتوترضحت بعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےنےگل
اس ثیبخ یک رطػ دوھکی ھٹیب رک ہبطخ داتی ےہ افر اہلل اعتیل ےن رفامای ہک بج اوہنں ےن اجترت ےک اقےلف ای لیھک فریغہ یک زیچ وک
داھکیوتاسیکرطػدفڑڑپےافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکڑھکاوھچڑےئگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمر،رمعفنبرمة،اوبدیبعہےسرفاتیےہہکرضحت بعنبرجعہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجیکامنزوھچڑےنیکفدیعےکایبؿںیم...
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجیکامنزوھچڑےنیکفدیعےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1996

راوی  :حس ٦ب ٦ولی حٝوانی ،ابوتوبہ ،ابََ ٦ل ،٣زیس ،ح ٢ٙب٠ ٦ي٥اء

َح َّسثَىٔي ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َت ِوبَ َة َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاؤیَ ُة َوص َُو ابِ ََُّ ََ ٦لَ ٕ ٣و َِ ٦زیِ ٕس َي ِىىٔي أَ َخا ُظ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا
ََ ََّلَٔ ٕ ٣ا ََ ٟح َّسثَىٔي ا َِ ٜح َ ٢ُ ٙبِ ُ٠ٔ ٦ي َ٥ا َِ أَ ََّ ٧و ِب َس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ََ ١ز َوأَبَا ص َُزیِ َز َة َح َّسثَا ُظ أَُ َّ ٤ض َ١ا َََ ٔ١ىا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٟول َی أَ ِو َواز ٔ ٔ٥ِ ٠بَْٔظ ٔ ََ ٜي َِ ٥تضٔي َ َّن أَٔ َِو ْاَ ٣و َِ ٦و ِزو ٔض ٔ ِ ٢ا ُِ ٜح َُ ١ىا ٔ
ت أَ ِو ََ ٜي ِدت َٔ َّ٦١اهَّللُ َول َی ُُٔٝوبٔض ٔ ِ ٢ث ُ َََّ ٜ ٢يُٙو٦ِ ٠ٔ َّ٦ُ ٤
ا ٍَِ ٜأِٔٝي َن
نسحنبیلعولحاین،اوبوتہب،انب السؾ،زدی،مکحنبانیمءایبؿرکےتںیہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعافررضحتاوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرکےتںیہکاوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکربنمیکڑیسویھںرپرفامےتوہےئانسہکولگ
ہعمجیکامنزوھچڑےنےسابزلاجںیئفرہناہللاعتیلاؿےکدولںرپرہماگلدںیےگرھپفہاغولفںںیمےسوہاجںیئےگ۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین،اوبوتہب،انبالسؾ،زدی،مکحنبانیمء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخہعمجافرامنزہعمجرصتخمڑپاھےنےکایبؿںیم...
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخہعمجافرامنزہعمجرصتخمڑپاھےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1997

راوی  :حس ٦ب ٦ربيي ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواِلحوػ١َ ،اک ،حَّضت جابز ب١َ ٦زہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ػ َو ِ١َٔ َ ٦ا ٕک َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت أ ُ َظل ِّی
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َح َس ُ ٦بِ ُ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َوأَبُو بَ ِ ٔ
ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝکَاِ َ ٤ت َظ ََلتُ ُط َٔ ِع ّسا َو ُخ ِفب َ ُت ُط َٔ ِع ّسا

نسح نب رعیب ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباالوحص ،امسک ،رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےکاسھتامنزںیڑپںیھلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکامنزںیدرایمینوہیتںیھتافرلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس اک
ہبطخیھبدرایمہنوہاتاھت۔
رافی  :نسحنبرعیب،اوبرکبنبایبہبیش،اوباالوحص،امسک،رضحتاجربنب ہرہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخہعمجافرامنزہعمجرصتخمڑپاھےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1998

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب١٤ ٦يْ٠ ،ح١س ب ٦بَّش ،زَکیا١َ ،اک بِ ٦حب ،جابز ب١َ ٦زة

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
ِح ٕب َو َِ ٦جابٔز ٔ
َّش َح َّسثَ َ٥ا َز َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیَّا ُِ َح َّسثَىٔي َ َٔ١ا ُک بِ ُِ َ ٦
ت َِکَاِ َ ٤ت َظ ََلتُ ُط َٔ ِع ّسا َو ُخ ِفب َ ُت ُط َٔ ِع ّسا َوفٔی رٔ َوا َیةٔ
بِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت أ ُ َظل ِّی ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاٜعَّ ََ ٝوا ٔ

َکیَّا ُِ َو ِ١َٔ َ ٦ا ٕک
أَب ٔی بَ ِْکٕ َز َ ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،دمحمنبرشب،زرکای،امسکنبرحب،اجربنب ہرةرفامےتںیہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےک
اسھت امنزںی ڑپںیھ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنزںی درایمین وہیت ںیھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ہبطخ یھب درایمہن
وہاتاھتافراوبرکبیکرفاتیںیمزرکاینبامسکاکذرکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،دمحمنبرشب،زرکای،امسکنبرحب،اجربنب ہرة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخہعمجافرامنزہعمجرصتخمڑپاھےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 1999

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜوہاب ب ٦وبسا١ٜحيس ،جىَفب٠ ٦ح١س ،جابز ب ٦وبساهَّلل

َف بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ
اب بِ َُ ٦و ِب ٔس ا ِ١َ ٜحٔيسٔ َو َِ ٦ج ِى َ ٔ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜو َّص ٔ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َخ َف َِ ا ِح َ١ز َِّت َو ِي َ٥ا ُظ َو َو ََل َظ ِوتُطُ َو ِ
اش َت َّس ٌَ َؽبُ ُط َحًَّي َ٘أََّ٤طُ ُٔ ٥ِ ٠ذ ُر َج ِي ٕض
َٔا َ ٟک َ َ
ُق ُ ٧بَي ِ َن إ ٔ ِظ َب َى ِيطٔ َّ
َي ُٕو َُ ٟظ َّب َحَ ٢ِ ُٙو ََّ ٠سا ُ٘ َِ ٢و َي ُٕو ُ ٟبُ ٔى ِث ُت أََ٤ا َو َّ
اٜسبَّابَةٔ َوا ُِ ٜو َِ َفی َو َي ُٕو ُ ٟأَ َّ٠ا َب ِى ُس
اٜسا َو ُة َ٘ َضا َتي ِ ٔن َو َي ِ ُ

َش الِ ُ ُ٠ورٔ ُِ ٠ح َسثَاتُ َضا َوک ُ ُّ ٞب ٔ ِس َو ٕة َؼ ََل َْ ٜة ث ُ ََّ ٢ي ُٕو ُ ٟأََ٤ا أَ ِول َی
َِإ ٔ ََّ ٧خي ِ َْ ا َِ ٜحسٔیثٔ ٘ ٔ َت ُ
اب اهَّللٔ َو َخيُِْ ا ُِ ٜض َسی ص َُسی َُ ٠ح َّٕ ١س َو َ ُّ
بٔکُِ ٠ُ ِّٞؤ َٔ ٦ِ ٠ٔ ٦ٕ ٠ن ِّ ٔسطٔ ََ ٦ِ ٠ت َز َک َّ ٠اِل ِ ٔ َ
َْلصِٔٝطٔ َو ََ ٦ِ ٠ت َز َک َزیِ ّ٥ا أَ ِو َؼ َيا ّوا َِإٔل َ َّی َو َول َ َّی

دمحم نب ینثم ،دبعاولاہب نب دبعادیجمل،رفعجنب دمحم ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس بج ہبطخ
اراشد رفامےت ےھت وتلپ یلص اہللہیلعفل ہفملسیک لںیھکن رسخ وہ اجںیت افرلپ یلص اہللہیلعفل ہفملسیک لفازدنلب وہ اجیت افر
ہصغدشدیوہاجاتوگایہکلپیلصاہلل ہیلعفل ہفملسیسکاےسیرکشلےسڈرارےہوہںہکفہحبصایاشؾہلمحرکےنفاالےہافررفامےت
ںی ہک ایقتم وک افر ےھجم اس رطح اجیھب ایگ سج رطح  ہ دف اایلگنں افر اہشدت فایل افر درایمین ایلگن الم رک رفامےت اام دعب ہک رتہبنی
ابتاہللیکاتکبےہافررتہبنیریست دمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسیکریستےہافراسرےاکومںںیمدبرتنیاکؾےئنےئنرطقی
ںی افر رہ دبتع رمگایہ ےہ رھپ رفامےت ںی ہک ںیم رہ ومنم وک اس یک اجؿ ےس زایدہ زعسی وہں وج ومنم امؽ وھچڑرک رما فہ اس
ےکرھگفاولں ےک  ےئ ےہ افر وج ومنم رقض ایےچب وھچڑ اجےئ اس یک رت تیب فرپفرش افر اؿ ےکرخچیک ذہم داری ھجم دمحمیلص
اہللہیلعفل ہفملسرپےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہبنبدبعادیجمل،رفعجنبدمحم،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخہعمجافرامنزہعمجرصتخمڑپاھےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2000

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،خاٜس ب٠ ٦دٝسََٝ ،مي ٧ب ٦بَل ،ٟجىَفب٠ ٦ح١س ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل

َف بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َخاُ ٔ ٜس بِ ُِ ٠َ ٦د َٕ ٝس َح َّسثَىٔي ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟح َّسثَىٔي َج ِى َ ُ
َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َي ُٕوِلُ کَاِ َ ٤ت ُخ ِف َب ُة أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ىةٔ َی ِح َُ ١س اهَّللَ َویُ ِثىٔي َوَِ ٝيطٔ ث ُ ََّ ٢ي ُٕو َُ ٟول َی إٔثِز ٔ
اٗ ا َِ ٜحس َ
ٔیث بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
ک َو َٔ ِس َو ََل َظ ِوتُ ُط ث ُ ََّ ََ ٢
ذََ ٔ ٜ

دبعنبدیمح،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ،رفعجنبدمحم،رضحتاجربنبدبعاہللرفامےتںیہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسہعمجےک
دؿاکلاغزاہللاعتیل یکدمحفانثءےسرفامےتےھترھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکلفازدنلبوہاجیترھپایسرطحدحثیایبؿیکےسیج
سگریکچ۔
رافی  :دبعنبدیمح،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ،رفعجنبدمحم،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخہعمجافرامنزہعمجرصتخمڑپاھےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2001

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘ييَّ ،يا ،٧جىَف ،حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اَ ٧و َِ ٦ج ِى َ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َف َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا َ ٟک َ َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِِ َُّ ٦ي َ
اس َی ِح َُ ١س اهَّللَ َویُ ِثىٔي َوَِ ٝيطٔ ب ٔ َ١ا ص َُو أَصُِ ُٝط ث ُ ََّ ٢ي ُٕو ُ ٦ِ ٠َ ٟیَ ِض ٔسظ ٔاهَّللُ ِ َََل ُٔ ٠ؽ ََّٜ ٞطُ َو َ ٦ِ ٠ي ُِؽَََ ِ ِٞ ٔ ٝل َصاز ٔ َی َٜطُ
َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِد ُف ُِ اَ ٥َّ ٜ
ٔیث بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َّ
اٗ ا َِ ٜحس َ
اب اهَّللٔ ث ُ ََّ ََ ٢
اٜث َٕف ٔ ِّی
َو َخيُِْ ا َِ ٜحسٔیثٔ ٘ ٔ َت ُ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،رفعج،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسولوگں
وک ہبطخ دای رکےت ےھت افر اس ںیم اہلل اعتیل یک فہ دمح ف انث ایبؿ رفامےت وج اس ےک اشایؿ اشؿ ےہ رھپ رفامےت ہک سج وک اہلل یداتی
دےدےاےسوکیئرمگاہرکےنفاالںیہنافرےسجرمگاہرکدےاےسوکیئیداتیدےنیفاالںیہنافررتہبنیابتاہللاعتیلیکاتکب
ےہرھپلےگدحثیایسرطحےہےسیجسگری۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،رفعج،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخہعمجافرامنزہعمجرصتخمڑپاھےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2002

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي٠ ،٢ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساِلولی ،ابوہ١ا ،٣زاُز  ،و١زو بَ ٦ىيسَ ،ىيس ب ٦جبيْ ،حَّضت اب٦
وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَىٔي َو ِب ُس الِ َ ِول َی َوص َُو أَبُو
ا ٦ِ ٠ٔ ٧أَ ِزز ٔ َشُ٥وئ َ َة
َص َّ١اَ ٕ ٣ح َّسث َ َ٥ا َزا ُوزُ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو ََِ ٦ىٔيسٔ بِ ُٔ ٦ج َبي ِْ ٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س أَ َّٔ ٧ؼ َ١ا ّزا َٔس ََٔ َّٙ ٠َ ٣ة َوک َ َ
وَٕ َِ ٧ا ََِ ٜ ٟو أَنِّی َرأَیِ ُت َص َذا اَّ ٜز ُج َََ ٜ ٞى َّٞ
اَ ٧ی ِزقٔی َٔ ٦ِ ٠ص ٔذظ ٔاِّ ٜزیحٔ ِ ََسَ ٔ١ي َُّ ََضا َِ ٔ ٦ِ ٠أَ ِص َٔ َّٙ٠َ ٞة َي ُٕوَ ُٜ
َوک َ َ
و ٧إ ٔ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َِ ٠حْ ُ٥

ک
اهَّللَ َي ِصّٔيطٔ َول َی َی َس َّی َٔا ََ ٔ َٕٝ َِ ٟي ُط َِ َٕا َ ٟیَا َُ ٠ح َُّ ١س إنِّٔی أَ ِرقٔی َٔ ٦ِ ٠ص ٔذظ ٔاِّ ٜزیحٔ َوإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َي ِصف ٔی َول َی َیسٔی ََ ٦ِ ٠شا َِ ِ ََض َِ َٜ ٞ
َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧ا َِ ٜح َِ ١س ِهَّلِل ِ َ ٤ح َُ ١س ُظ َو َن ِس َتىٔيُ٥طُ َ ٦ِ ٠یَ ِض ٔسظ ٔاهَّللُ ِ َََل ُٔ ٠ؽ ََّٜ ٞطُ َو َ ٦ِ ٠ي ُِؽَََ ِ ِٞ ٔ ٝل
ک
َصاز ٔ َی َُ ٜط َوأَ ِش َض ُس أَ َِِ ٧ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ َو ِح َس ُظ َِل َ ٔ
ک َُ ٜط َوأَ ََّ ٠ُ ٧ح َّّ ١سا َو ِب ُس ُظ َو َر َُوُ ُٜط أَ َّ٠ا َب ِى ُس َٔا ََٕ َِ ٟا َ ٟأَو ِٔس َول َ َّی کَ١َ ٔ ٝات ٔ َ
َشی َ
ِ َِأ َ َوا َزصَُ َّ٦وَِ ٝيطٔ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝثَ ََل َث َ٠زَّا ٕ
ت َٔا ََٕ َِ ٟا َِ َٕ َٜ ٟس ََِ ٔ١ى ُت َٔ ِو َ ٟا ِلَ َٙض َٔ ٥ة َو َٔ ِو َٟ
َص ُؤ َِل ٔ
َّ
َح َٔا ََٕ َِ ٟا َ ٟصَا ٔ
ک
َحة ٔ َو َٔ ِو َُّ ٟ
وس ا َِ ٜب ِ ٔ
ِ ِ ََ١ا ََِ ٔ١ى ُت ِٔ ٠ث َ ٞکَ١َ ٔ ٝات َٔک صَ ُؤ َِل ٔ
اٜص َى َزا ٔ
ت َی َس َک أُبَاي ٔ ِى َ
ِ َو َِ َٕ ٜس بَ ََ٤ ٦َ ٍِ ٝاوُ َ
اٜس َ َ
ک َٔا ََ ٟو َول َی َٔ ِومٔی َٔا َََ ِ ٟب َى َث َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َول َی ِاْل ٔ َِ ََلَٔ ٔ ٣ا َََ ِ ٟبا َي َى ُط َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َول َی َٔ ِو َٔ ٠
ِ َش ِيئّا َِ َٕا ََ ٟر ُج ْ٦ِ ٠ٔ ٞ
اَٜسیَّةٔ َ ِٝ ٔ ٜح ِي ٔض َص ِ ٞأَ َظبِت َُِ ٦ِ ٠ٔ ٢ص ُؤِلَ ٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٔ َ ٢َ ٝ
َسیَّ ّة ِ ََُّ ١زوا بٔ َٕ ِو ٔ٠طٔ َِ َٕا ََ ٟظاح ُِٔ َّ ٔ
ِ َٔ ِو ُ ٣ؼ َٔ١از ٕ
ا ِِ َٕ ٜؤ ٣أَ َظ ِب ُت ُٔ ٥ِ ٠ض ِِ ٠ٔ ٢ف َض َز ّة َِ َٕا َُ ٟر ُّزو َصا َِإ ٔ ََّ ٧ص ُؤ َِل ٔ
ااحسؼنباربامیہ،دمحمنب ینثم ،دبعاالیلع،اوبامہؾ،داؤد،رمعف نبدیعس،دیعسنب ریبج ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع رفامےت

ںیہکامحدہکمرکمہمںیملایاساکقلعتہلیبقازدونشءےساھتافرونجؿافرلبیسفریغہےک ےئاھجڑوھپکنرکاتاھتافراسےنہکم
ےک ےب فوقوفں ےس انس ہک فہ ےتہک ںی ہک دمحم (اایعلذ ابہلل) ونجمؿ ںی وت اس ےن اہک ہک ںیم اس لدیم وک داتھکی وہں اشدی ہک اہلل اعتیل
اےسریمےاہھتےسافشدےدےاسامحدےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےسالماقتیکافراہکہکاےدمحمںیمونجںفریغےک
 ےئاھجڑوھپکنرکاتوہںافراہللےسجاچاتہےہریمےاہھتےسافشداتیےہوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسایکاچےتہںیوتروسؽاہلل
ث
لْج َ َ َت
س
َ
ّللَّ
َ
ّللَّ َ َفمُ ِض َّللَ ُة َفنَمْت ُْضلِلْ َ َف َه ِد َقلَ ُة َف َأ ْ ھ َُڈأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ ّلا ُ
نَم َت ْھ ِڈ ِـا ُ
ّلل جْمَ ُڈ ُـ َفتَ ْشنَ ِعن ُب ُة ْ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای(ا مْ َڈ ِّ
َ
عـُ َف َروُسلُ ُة)دعب!امتؾرعتںیفیاہللےک ےئںیمہاسیکدمحایبؿرکےتںیافرایسےسدمدامےتگنںی
حُما َ ْ ی ُ
َف ْ َ
حـُ َلرَشِ َ
نلَ ُة َف َأ َّؿ ُ َ ّ ً
ےسج اہلل یداتیدے دے اےس وکیئ رمگاہ رکےنفاال ںیہن افر ےسج فہ رمگاہ رک دے اےس وکیئ یداتی دےنیفاال ںیہن افر ںیم وگایہ
داتیوہںہکاہللےکوساءوکیئ وبعمدںیہنفہاالیکےہاساکوکیئیر کںیہنافرںیم وگایہداتیوہںدمحماہللےکدنبےافراسےک
روسؽںی دعبدمحفہولة ےنہکےگلہک اےنپ اؿ املکت وکدفابرہ ڑپےئیھ روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفل ہفملس ےن اؿ املکت وک نیترمہبت
درہا ایامضد ےناہکہک ںیم ےن اکونہںاکالکؾانساجدفرگفںاکالکؾ انساشرعفںاکالکؾ انس نکیللپ یلصاہللہیلعفل ہ فملس ےکالکؾیک
رطحاکالکؾںیہنانس ہالکؾوتدنمسریکالبتغکتچنہپایگےہامضدےناہکہکاانپاہھتڑباھےیئںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےک
اہھترپاالسؾیکتعیبرکاتوہںرھپاسےنتعیبیکوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیممتےسافراہمتریوقؾیک
رطػےسیھبتعیباتیلوہںامضدےناہکہکںیماینپوقؾیک رطػےسیھبتعیبرکاتوہںروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےن
ا ک وھچاٹ اسرکشل اجیھب فہ رکشل اس یک وقؾ ںیم ےس سگرا وت اس رکشل ےک رسدار ےن اہک ہک ایک مت ےن اس وقؾ فاولں ےس ھچک ایل ےہ وت
امجتع ےک ا کلدیم ےن اہکہک ںیم ےن اؿ ےسایل ےہ ،اس رکشل ےکرسدار ےن اہک اجؤاےسفاسپرکف ویکہکن  ہ امضد یک وقؾ اک ےہ
(افر ہولگامضدیکتعیبیکفہجےساسںیملےئگںی)۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبینثم،دبعاالیلع،اوبامہؾ،داؤد،رمعفنبدیعس،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخہعمجافرامنزہعمجرصتخمڑپاھےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2003

راوی َ :سیخ ب ٦یو٤س ،وبساٜزح ٦١ب ٦وبساٝ١ٜک ب ٦ابحز ،واظ ٞب ٦حيا٧

َّأَ ٧ا ََٔ ٟا َ ٟأَبُو َوائ ٔ ٕٞ
َسیِخُ بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َُ ٦و ِبسٔ ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ٔ ٦أَبِ َح َز َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦و ٔ
اظ ٔ ٞبِ َٔ ٦حي َ
َح َّسثَىٔي ُ َ
َخ َفب َ َ٥ا َو َّْ ١ار َِأ َ ِو َجزَ َوأَبِ َ١َّ َٝ َِ ََ ٝا َ٤زَ َ٥َ ِٝ ُٔ ٟا َیا أَبَا ا َِ ٜي ِٕمَ ا ِٔ َٕ َٜ ٧س أَبِ ََ ٍِ ٝت َوأَ ِو َجزِ َت ََِِ ٝو ُ٘ َِ ٥ت َت َِ َّّ ٥س َت َِ َٕا َ ٟإنٔ ِّی ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َٟ
َ
َّ
َّ
َِّصوا ا ِٜد ُِف َب َة
َّص ُخ ِفبَتٔطٔ َ٠ئ ٔ َّْ ٥ة ِٕٔ ٔ ِ ٦ِ ٠ضٔطٔ َِأـٔيُٝوا اٜعَّ ََل َة َوأ ُ ُ
اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإ ٔ َّ ٧ـُو ََ ٟظ ََلة ٔاَّ ٜز ُج َٔ ٞؤ ٔ َ َ

َٔحا
َوإ ٔ َّ ٦ِ ٠ٔ ٧ا ِٜب َ َيا ّٔ ِ َ ٧

رسجی نب ویسن ،دبعارلنمح نب دبعاکلمل نب ارجب ،فالص نب ایحؿ ےن اہک ہک امہرے اسےنم رضحت امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
ہبطخ دای وج رصتخم افر اہنتی غیلب اھت بج فہ ربنم ےس ارتے وت مہ ےن رعض ایک اے اوبالییظاؿ لپ ےن اہنتی رصتخم افر اہنتی غیلب
ہبطخدایارگ ںیمہبطخداتیوتذرا ابملداتیویکہکن ںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ہرفامےتوہےئانسہکلدیماک یبملامنزافر
ہبطخ وک رصتخم ڑپانھ  ہ اس یک ادھجماری یک العتم ےہ سپ امنز وک ابمل رکف افر ہبطخ وک رصتخم رکف ویکہکن ےضعب ایبؿ اجدف ےسج ارث رہ ےت
ںی۔
رافی  :رسجینبویسن،دبعارلنمحنبدبعاکلملنبارجب،فالصنبایحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخہعمجافرامنزہعمجرصتخمڑپاھےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2004

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،و٘ييَّ ،يا ،٧وبساٜىزیزب ٦رِيي ،ت١ي ٢بَ ٦طِة ،وسی ب ٦حات٢

اَ ٧و َِ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ ُٔ ٦رِ َِي ٕي َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِ ِّ َُ ٦ي َ
َط َِ َة َو َِ ٦وس ِّٔی بِ َٔ ٦حات ٕٔ ٢أَ ََّ ٧ر ُج َّل َخ َف َِ و ٔ َِ ٥س أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٦ِ ٠َ ٟیُ ٔف ِي اهَّللَ َو َر َُو َُ ٜط َِ َٕ ِس
َتٔ ٔ١ي ٢بِ َٔ َ ٦

يِ أََ ِ ٤ت ُٔ َِ ٞو ََ ٦ِ ٠ي ِى ٔغ اهَّللَ
َر َش َس َو ََ ٦ِ ٠ي ِى ٔعض ٔ َ١ا َِ َٕ ِس ٌ ََوی َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔئ َِس ا َِ ٜد ٔف ُ

َو َر َُو َُ ٜط َٔا َ ٟابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َِ َٕ ِس ٌَو ٔ َی
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،ایفسؿ،دبعازعلسینبرعیف،میمتنبرطفة،دعینباحمترفامےتںیہکا کلدیم
ےن یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمہبطخدایافراہکہکوجلدیماہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسیکااطتعرکے
اگفہیداتیایہتفوہاجےئاگافروجاؿدفونںیکانرفانینرکےاگفہرمگاہوہاجےئاگوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکوت
ربابیطخےہوتہہکوجاہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسیکانرفامینرکےاگانبریمنےناہکہکفہرمگاہوہاجےئاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،ایفسؿ،دبعازعلسینبرعیف،میمتنبرطفة،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخہعمجافرامنزہعمجرصتخمڑپاھےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2005

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ح٥ملی ،اب ٦ويي٥ہ َّيا ،٧و١زو ،وفاء ،حَّضت ظّوا ٧ب ٦يىلی
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ ا َِ ٜح ِ٥مَ ل ٔ ُّی َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و َي ِي ََ ٥ة َٔا َُٔ ٟت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
َو ِ١ز ٕو َََ ٔ١ي َو َف ّ
ُقأ ُ َول َی ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔ َوَ٤ا َز ِوا َیا
اِ یُ ِدبُْٔ َو َِ ٦ظّ َِو َ
ا ٧بِ َٔ ٦ي ِىل َی َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أ ٥َّ ٜي َّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ِ َ
ک
َ٠اُ ٔ ٜ
ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ یلظنح ،انب ہنییع ایفسؿ ،رمعف ،اطعء ،رضحت وفصاؿ نب یلعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ
لِیی
ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ربنم رپ ڑپےتھ وہےئ انس۔ ( َف َب َد ْفا َب َاکِلُ َ ِ
ن)افرفہدفزیخاکپرںیےگاےامکلدارفن منہجریتارپفرداگرامہرااکؾامتؾرکدے
عَ َلن َبا َر ُ ی َ

رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼیلظنح،انبہنییعایفسؿ،رمعف،اطعء،رضحتوفصاؿنبیلعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخہعمجافرامنزہعمجرصتخمڑپاھےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2006

راوی  :وبساهَّلل ب ٦وبساٜزح ٦١زارمی ،یحٌي ب ٦حساََٝ ،٧مي ٧ب ٦بَل ،ٟیحٌي بَ ٦ىيس ،حَّضت و١زة ب٥ت وبساٜزح٦١
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ حَّضت و١زہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََّ ٦ٔ ١
اَ ٧ح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو ِ٦
اٜسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ح َّس َ
ُ
ُقآ ٔ ٧ا ِ١َ ٜحٔيسٔ ٔ ٦ِ ٠فٔی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِو َ٣
َو َِ ١ز َة ب ٔ ِ٥تٔ َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أ ِخ ٕت َ ٔ ٜى َِ ١ز َة َٔاَِ ٜت أَ َخ ِذ ُت ٗ َوا ِِ ُ ٜ
ُقأ ُب ٔ َضا َول َی ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔفٔی کُُ ِّٞج َُ ١ى ٕة
ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة َوص َُو َي ِ َ

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،ییحی نب اسحؿ ،امیلسؿ نب البؽ ،ییحی نب دیعس ،رضحت رمعة تنب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ل ْ ُق ل ْ
لؿا مَحِ یبڈروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیک
رضحترمعہریضاہللاعتٰیلہنعیکنہبےسرفاتیرکیتںیہکںیمےنوسرةؼ َفا ْ در ِ
زابؿابمرکےسیہہعمجےکدؿنسرکایدیکےہافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرہہعمجںیمربنمرپڑپاھرکےتےھت۔
رافی  :دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،ییحی نب اسحؿ ،امیلسؿ نب البؽ ،ییحی نب دیعس ،رضحترمعة تنب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل
ہنعرضحترمعہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخہعمجافرامنزہعمجرصتخمڑپاھےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2007

راوی  :ابوـاہز ،اب ٦وہِ ،یحٌي ب ٦ایوب ،یحٌي بَ ٦ىيس ،و١زة ب٥ت وبساٜزح٦١

َح َّسثَٔ٥يطٔ أَبُو َّ
وب َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو َِ ٦و َِ ١ز َة َو ِ ٦أ ُ ِخ ٕت َ ٔ ٜى َِ ١ز َة ب ٔ ِ٥تٔ َو ِبسٔ
اٜفاصٔز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَ ُّی َ
اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١کَاِ َ ٤ت أَ ِ٘ب َ َْ َٔ ٥ِ ٠ضا بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ََََُ ِ ٝمي َ ٧بِ ٔ ٦ب ٔ ََل ٕٟ

اوباطرہ ،انب فبہ،ییحی نب اویب ،ییحی نب دیعس ،رمعة تنب دبعارلنمحیک نہب ایسس دنس ےکاسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک
یئگےہ۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،ییحینباویب،ییحینبدیعس،رمعةتنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخہعمجافرامنزہعمجرصتخمڑپاھےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2008

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،خبيِ ،وبساهَّلل ب٠ ٦ح١س ب٠ ٦ى ،٦حَّضت حارثہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
ب ٦نى١ا٧

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ُِ ٦خب َ ِيِٕ َو َِ ٦وب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ ِٔ ٠َ ٦ى َٕ ٦و ِ ٦ب ٔ ِٕ ٥ت
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ

ا٧
َ ٔ ٜحارٔثَ َة بِ ٔ ٦اِ ٥ُّ ٜى َ١ا َٔٔ ٧اَِ ٜت َ٠ا َحّٔمِ ُت ٗ إ ٔ َِّل ٔ ٦ِ ٠فٔی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِد ُف ُِ ب ٔ َضا ک ُ َُّ ٞج َُ ١ى ٕة َٔاَِ ٜت َوک َ َ
ور َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝواح ّٔسا
َت ُّ٥و ُرَ٤ا َو َت ُُّ ٥
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج ،ہبعش،بیبخ،دبعاہللنبدمحم نبنعم،رضحتاحرہثریض اہللاعتٰیلہنعنبامعنؿیکیٹیب ےسرفاتیےہ
ہک فہ رفامیت ںیہک ںیم ےن وسرة ؼ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس نس رک ظفح یک لپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس رہ ہعمج وک ہبطخ ںیم

ڑپاھرکےتےھتفہیتہکںیہکامہراک ںرافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساکک ںرا کیہاھت۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،بیبخ،دبعاہللنبدمحمنبنعم،رضحتاحرہثریضاہللاعتٰیلہنعنبامعنؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخہعمجافرامنزہعمجرصتخمڑپاھےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2009

راوی  :و١زو ٤أس ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ٢بَ ٦ىس٠ ،ح١س ب ٦اَحاٗ ،وبساهَّلل ب ٦ابی بْک٠ ،ح١س ب ٦و١زو ب ٦حز ٣انعاری،
یحٌي ب ٦وبساهَّلل ب ٦وبساٜزح ٦١بَ ٦ىس ب ٦زرارہ ،حَّضت ا ٣ہصا ٣رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب ٦حارثہ ب ٦نى١ا ٧رِضي اهَّلل

تىا ٰلی و٥ہ

وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦إ ٔ َِ َح َٖ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
ْک بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦حزِ ٕ ٣الِ َ ِن َعار ُّٔی َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ِٔ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦ز َُر َار َة َو ِ ٦أ ُ ِّ ٣صٔصَ إ ٣
بَ ِ ٔ

ورَ٤ا َو َت ُّ٥و ُر َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝواح ّٔسا ََ ََ ٥تي ِ ٔن أَ ِو ََ َّ ٥ة َو َب ِى َؾ
اَ ٧ت ُُّ ٥
ب ٔ ِ٥تٔ َحارٔثَ َة بِ ٔ ٦اِ ٥ُّ ٜى َ١ا َٔٔ ٧اَِ ٜت َِ َٕ ٜس ک َ َ
َّ
َّ
َّ
ُق ُُ َصا ک ُ َّ ٞیَ ِوُ ٔ ٣ج َُ ١ى ٕة َول َی ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔ
ََ َٕ ٥ة َو َ٠ا أَ َخ ِذ ُت ٗ َوا ِِ ُ ٜ
ُقآ ٔ ٧ا ِ١َ ٜحٔيسٔ إِٔل َو َِ ٔ ٜ ٦سا َٔ ٧ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ِ َ

اس
إٔذَا َخ َف َِ اَ ٥َّ ٜ

رمعفاندق،وقعیبنباربامیہنبدعس،دمحمنبااحسؼ،دبعاہللنبایبرکب،دمحمنبرمعفنبزحؾااصنری،ییحینبدبعاہللنبدبعارلنمح
نب دعس نب زرارہ ،رضحت اؾ اشہؾ ریض اہلل اعتٰیلہنع نب احرہث نبامعنؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہک امہرا ک ںر افر روسؽاہلل
ل ْ ُق ل ْ
م
َ
ح
ی
ب
لؿا ِ ڈروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملساکک ںردفاسؽایا کاسؽایاسؽےکھچکہصحکتا کیہاھتافرںیمےنوسرةؼ َفا ْرد ِ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک زابؿ ابمرک یہ ےس نس رک اید یک ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس وک رہ ہعمج وک ربنم رپ بج ولوگں وک
ہبطخدےتیوتڑپاھرکےتےھت۔

رافی  :رمعف اندق ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،دمحم نب ااحسؼ ،دبعاہلل نب ایب رکب ،دمحم نب رمعف نب زحؾ ااصنری ،ییحی نب دبعاہلل نب
دبعارلنمحنبدعسنبزرارہ،رضحتاؾاشہؾریضاہللاعتٰیلہنعنباحرہثنبامعنؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخہعمجافرامنزہعمجرصتخمڑپاھےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2010

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب ٦ازریس ،حعين ،و١ارة ب ٦رویبہ

ا٧
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّش بِ َِ ٠َ ٦ز َو َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
ٔیس َو ُِ ٦ح َعي ِ ٕن َو ِ ٦وُ ََ ١ار َة بِ ُٔ ٦ر َُیِ َب َة َٔا ََ ٟرأَى بٔ ِ َ
َول َى ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔ َراِ ٔ ّىا یَ َسیِطٔ َِ َٕا ََٔ ٟبَّحَ اهَّللُ َصا َتي ِ ٔن ا َِ ٜي َسیِ ِٔ َٕ َٜ ٦س َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝا یَزٔی ُس َول َى أَ ِ٧
َي ُٕو َ ٟب ٔ َي ٔسظ ٔصَ ََ ٙذا َوأَ َش َار بٔإ ٔ ِظ َب ٔىطٔ ا َِ ١ُ ٜس ِّب َحةٔ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،نیصح،امعرةنبرفہبیےنرفامایہکاوہنںےنرشبنبرمفاؿوکربنمرپاےنپاہوھتںوکااھٹےئ
وہےئداھکیوتاوہنںےنرفامایاہللاعتیلاؿدفونںاہوھتںوکرخابرکےںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکدیکہاہکاےنپ
اہھتےساسرطحےنہکےکالعفہہنرفامےتافراوہنںےناینپاہشدتفایلایلگنےسااشرہرکےکاتبای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،نیصح،امعرةنبرفہبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخہعمجافرامنزہعمجرصتخمڑپاھےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2011

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوووا٤ہ ،حعين ب ٦وبساٜزح٦١

ا ٧یَ ِو َُ ٣ج َُ ١ى ٕة َی ِز َِ ُي
َّش بِ َِ ٠َ ٦ز َو َ
َح َّسثَ َ٥اظ ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو ِ ٦حُ َعي ِ ٔن بِ َٔ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََٔ ٦ٔ ١ا ََ ٟرأَیِ ُت بٔ ِ َ
َک ِ َ ٤ح َو ُظ
یَ َسیِطٔ َِ َٕا َ ٟوُ ََ ١ارةُ بِ ُُ ٦ر َُیِ َب َة ِ ََذ َ َ
ہبیتق نب دیعس ،اوبوعاہن ،نیصح نب دبعارلنمح رفامےت ںی ہک ںیم ےن رشب نب رمفاؿ وک ہعمج ےک دؿ اےنپ اہوھتں وک ااھٹےت وہےئ
داھکیرھپابیقدحثیایسرطحذرکرفامیئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،نیصحنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخےکدفراؿدفرتعکتحبةادجسملڑپےنھےکایبؿںیم...
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخےکدفراؿدفرتعکتحبةادجسملڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2012

راوی  :ابوربيي زہزانیٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،اب ٦زیس ،و١زو ب ٦زی٥ار ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل

َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َح َّ١ا ْز َوص َُو ابِ َُ ٦زیِ ٕس َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦زٔی َ٥ارٕ َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ

َٔا َ ٟبَ ِي َ٥ا أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِد ُف ُِ یَ ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة إٔذِ َجا َِ َر ُج َْٕ َِ ٞا َُ َٜ ٟط أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َظ َِّ ٝي َت یَا
َار َ٘ ِي
ُِ ََل َُٔ ٧ا ََِ ٟل َٔا َِ ِ ٢ُِ ٔ ٟ

اوبرعیبزرہاین،ہبیتقنبدیعس،انبزدی،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہللرفامےتںیہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسہعمجےکدؿ
ںیمہہبطخاراشدرفامرےہےھتوتا کلدیملاییبنیلص اہللہیلعفل ہفملس ےناسےس رفامایاےالفںایکوتےنامنزڑپھیلےہاس

ےنرعضایکںیہنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاھٹڑھکاوہرکدفرتعکڑپھ۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،ہبیتقنبدیعس،انبزدی،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخےکدفراؿدفرتعکتحبةادجسملڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2013

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،يىٕوب زورقی ،اب ٦وٝيہ ،ایوب ،و١زو ،حَّضت جابز

وب َّ
وب َو َِ ٦و ِ١ز ٕو َو َِ ٦جابٔز ٕ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َي ِى ُٕ ُ
اٜس ِو َرق ٔ ُّی َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََّ ٝي َة َو ِ ٦أَ ُّی َ

َک اٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن
َو ََ َّ١َ َ٘ ٢َ ٝا َٔا ََ ٟح َّ١ا ْز َو ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ

اوبرکبنبایبہبیش،وقعیبدفریق،انبہیلع،اویب،رمعف،رضحتاجربےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطحلقنیکےہنکیل
اسںیمدفروتعکںاکذرکںیہنےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،وقعیبدفریق،انبہیلع،اویب،رمعف،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخےکدفراؿدفرتعکتحبةادجسملڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2014

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،اَحاٗ ب ٦ابزاہيَّ ،٢يا ،٧و١زو ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َُٔ ٟت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا َو َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ِّ َيا َُ ٧و َِ ٦و ِ١ز ٕو َََ ٔ١ي َجاب ٔ َز بِ َ٦
َو ِب ٔس اهَّللٔ َي ُٕوِلُ َز َخ ََ ٞر ُج ْ ٞا ِِ ١َ ٜسحٔ َس َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِد ُف ُِ یَ ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة َِ َٕا َ ٟأَ َظ َِّ ٝي َت َٔا ََِ ٟل َٔا َٟ

ٔ ََُِ ِ ٢ع ِّٞاٜز َِّ٘ َى َتي ِ ٔن َوفٔی رٔ َوایَ ٔة ُٔت َ ِي َب َة َٔا ََ ٟظَ ِّٞر ِ٘ َى َتي ِ ٔن

ہبیتقنبدیعس،ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،رمعف،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکا کلدیمدجسمںیمداہ 
وہا افر روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ہعمج اکہبطخ اراشد رفامرےہ ےھتلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای ایک وت ےن امنز ڑپھ یل
ےہ؟اسےنرعضایکںیہن،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایڑھکاوہافردفرںیتعکامنزڑپوھافرہبیتقیکرفاتیںیمےہہکدف
رںیتعکڑپوھ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،رمعف،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخےکدفراؿدفرتعکتحبةادجسملڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2015

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبس ب ٦ح١يس ،اب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،و١زو ب ٦زی٥ار ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔا َ ٟابِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦زٔی َ٥ا ٕر

أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َي ُٕوِلُ َجا َِ َر ُج َْ ٞوأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔیَ ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة یَ ِد ُف ُِ َِ َٕا ََٜ ٟطُ
أَ َر َ٘ ِى َت َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َٔا ََِ ٟل َِ َٕا َِ ٟار َ٘ ِي

دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح ،انب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،رمعف نب دانیر ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل
اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ا ک لدیم لای افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ربنم رپ ہعمج اک ہبطخ اراشد رفام رےہ ےھت لپ یلص اہللہیلع فل ہ
فملس ےن اس ےس رفامای ایک وت ےن دف رںیتعک ڑپھ ںیل ںی؟ اس ےن رعض ایک ںیہن ،لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دف رتعک
ڑپھےل۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،انبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخےکدفراؿدفرتعکتحبةادجسملڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2016

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار ،اب ٦جىَف ،شىبہ ،و١زو ب ٦زی٥ار ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ِ١ز ٕو َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َّْ ١س َوص َُو ابِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
ِخ َد ِاْل ٔ َُ ٠اُ ِٝ َِ ٣ي َعَ ِّٞر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝخ َف َِ َِ َٕا َ ٟإٔذَا َجا َِ أَ َح ُس ُ٘ َِ ٢ی ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ىةٔ َو َٔ ِس َ َ
دمحم نب اشبر ،انب رفعج ،ہبعش ،رمعف نب دانیر ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںی ہک یبن
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہبطخ دای افر رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ ہعمج ےک دؿ لےئ افر اامؾ یھب (ربنم یک رطػ) لکن ایگ ےہ وت
اےساچےئہہکدفرںیتعکڑپھےل۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبرفعج،ہبعش،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ

ہبطخےکدفراؿدفرتعکتحبةادجسملڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2017

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،ح٠ ،ح١س ب ٦ر٠ح ،ابوزبيْ ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕأَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٟجا َِ
ک َٔ ِب َ ٞأَ ِ ٧ي َُعل َِّی َِ َٕا َُ َٜ ٟط
ک ا َِ ٍَ ٜف َّان ٔ ُّی یَ ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاو ْٔس َول َی ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔ َِ َٕ َى َس ََُِ ٝي ْ
ََُِ ٝي ْ
َار َ٘ ِى ُض َ١ا
أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َر َ٘ ِى َت َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َٔا ََِ ٟل َٔا َِ ِ ٢ُِ ٔ ٟ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،ح ،دمحم نب رحم ،اوبزریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںی ہک رضحت کیلس افطغین ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہعمج
ےکدؿلےئافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسربنمرپرشتفیرفامےھتوتکیلسریضاہللاعتٰیلہنعامنزڑپےنھےسےلہپھٹیبےئگ
وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ ےس رفامای ایک وت ےن دف رںیتعک ڑپھ یل ںی؟ اوہنں ےن رعض ایک ںیہن ،لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنرفامایڑھکےوہرکدفرںیتعکڑپھول۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،ح،دمحمنبرحم،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخےکدفراؿدفرتعکتحبةادجسملڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2018

ويسي ب ٦یو٤س ،او١ض ،ابوَّيا ،٧حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی
راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ولی ب ٦خَّشٰ ،٣
و٥ہ

َّشٕ ٣أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ٦
َّشَ ٔ ٕ ٣لَکص َُ١ا َو ِ ٦و َٔيسي بِ ٔ ٦یُوَُ ٤س َٔا َ ٟابِ َُ ٦خ ِ َ
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إ ٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َول ٔ ُّی بِ َُ ٦خ ِ َ

ک ا َِ ٍَ ٜف َّان ٔ ُّی یَ ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ىةٔ َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِد ُف ُِ
أَبٔی َُّ َِي َ
اَ ٧و َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََ ٟجا َِ ََُِ ٝي ْ
َار َ٘ ِي َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َو َت َح َّو ِز ِ ٔيض ٔ َ١ا ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟإٔذَا َجا َِ أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢یَ ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ىةٔ َو ِاْل ٔ َُ ٠اَ ٣ی ِد ُف ُِ
َِ َحََ ٝس َِ َٕا ََٜ ٟطُ یَا ََُِ ٝي ُ
ک ٔ ُِِ ِ ٢

َِ ِٝيَِْ َ٘ ِي َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َو َِ ٜي َت َح َّو ِز ِ ٔيض ٔ َ١ا

ا احسؼ نب اربامیہ ،یلع نب رشخؾٰ ،یسیع نب ویسن ،اشمع ،اوبایفسؿ ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےت ںی ہک ںیم کیلس افطغین ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہعمج ےک دؿ لےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہبطخ اراشد رفام رےہ
ےھتفہ لرک ھٹیب ےئگلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن اؿ ےس رفامای اے کیلس ڑھکے وہرکدف رںیتعک ڑپوھ افر اس ںیم ااصتخر رکف
رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ ہعمج ےک دؿ لےئ افر اامؾ ہبطخ دے راہ وہ وت اےس اچےہ ہک دف
رںیتعکڑپےھافراؿدفونںںیمااصتخررکے۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبویسن،اشمع،اوبایفسؿ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿہبطخدنییکمیلعتدےنیےکایبؿںیم...
ابب  :ہعمجاکایبؿ
دفراؿہبطخدنییکمیلعتدےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2019

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فورََٝ ،مي ٧بٍ٠ ٦يْہ ،ح١يس ب ٦ہَل ،ٟابورِاوہ

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َح َّسثَ َ٥ا حُ َِ ١ي ُس بِ ُ ٦ص ََٔل َٕٔ ٟا ََٔ ٟا َ ٟأَبُو رَِٔا َو َة اَ ِ ٤ت َض ِي ُت إلٔ َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
یِ َجا َِ َي ِسأ َ َُ ٟو ِ ٦زٔیٔ٥طٔ َِل َی ِسرٔی َ٠ا زٔیُ ُ٥ط َٔا ََِ ٟأَٔ َِب َٞ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوص َُو َی ِد ُف ُِ َٔا َُِ ُٕٝ َِ ٟت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َر ُج ْٔ َ ٞ
َغ ْ
ُ
َّ
َّ
َّ
ٔیسا َٔا ََ َٕ َِ ٟى َس َوَِ ٝيطٔ
ْکس ٕ ٓٔي َح ٔس ِب ُت َٔ َوائ َٔ١طُ َحس ّ
َول َ َّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝو َت َز َک ُخ ِفب َ َت ُط َحًي اَ ِ ٤ت َهی إلٔ َ َّی َِأت َٔی ب ٔ ُ ِ

َ
آِخ َصا
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َج َى َ ٞي َُى ِّ١ُ ٝىٔي ٔ١َّ ٠ا َو َُّ ١َ ٝط اهَّللُ ث ُ َّ ٢أَتَی ُخ ِفب َ َت ُط َِأ َت ََّ ٔ ٢
ابیشؿنبرففخ،امیلسؿنبریغمہ،دیمحنبالہؽ،اوبرافہعرفامےتںیہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماساحؽ
ںیم احرض وہ رک رعض ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہبطخ اراشد رفام رےہ ےھت ہک اے اہلل ےک روسؽ ا ک اسمرف لدیم ےہ فہ
اےنپدنیےکابرےںیموپانھچاچاتہےہفہںیہناجاتنہکاساکدنیایکےہوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنہبطخوھچڑدایافرریمی
رطػوتمہجوہےئرھپا کرکیسالیئیئگریماامگؿےہہکاسےکاپےئولےہےکےھت یبنیلصاہللہیلعفل ہفملساسرکیسرپھٹیب
ےئگافرےھجمولعؾاھکسےنےگلوجاہللاعتیلےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکالھکسےئرھپلےئافرلرخکتاانپہبطخوپراایک۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،امیلسؿنبریغمہ،دیمحنبالہؽ،اوبرافہع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزہعمجںیمایکڑپےھ؟...
ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجںیمایکڑپےھ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2020

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦س١ٝہ بٔ ٦ى ،ِ٥اب ٦بَل ،ٟجىَف ،اب ٦ابی راِيَ ،ف٠اےت ہيں ٘ہ ٠زوا ٧ےن حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َف َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦ابِ ٔ ٦أَبٔی َراِ ٕٔي َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٠َ ٦سَ ١ََ ٝة بِ ِٔ َٔ ٦ى ََ ِٕ٥ح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي َُ ٧وص َُو ابِ ُ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟو َِ ٦ج ِى َ ٕ
َّ َّ
َُقأَ َب ِى َس َُ َورة ٔا ِٜحُ َُ ١ىةٔ فٔی اٜز َِّ٘ َىةٔ
اَ َت ِدَ ٝ
ِ
َْ َِ ٠ز َوا ُ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َول َی ا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ َو َ َ
ِخ َد إلٔ َی ََ ٙ٠ة ِ ََعلی َ٥َ ٜا أَبُو ص َُزیِ َز َة ا ِٜحُ َُ ١ى َة ِ َ َ
َ
اَ ٧ول ٔ ُّی بِ ُ ٦أَبٔی
َّص َٓ َِ ُُِٕ ٝت َُ ٜط إَٔ َّ ٤
ِخة ٔ إٔذَا َجائ َ َ
ْقأِ َت بٔ ُس َور َتي ِ ٔن ک َ َ
ک ا ِ٥َ ١ُ ٜاِ ٔ ُٕ َ
ِاْل ٔ َ
ؤَ ٧ا ََِ ٟأ ِز َر ِ٘ ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة ح ٔي َن ا ِن َ َ
ک ََ
َّ
َّ
ـَاَ ِٕٜٔي ِ ُ
ُقأ ُبٔض ٔ َ١ا یَ ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ىةٔ
ُقأ بٔض ٔ َ١ا بٔا ِلُٙو َِ ٔة َِ َٕا َ ٟأَبُو ص َُزیِ َز َة إنِّٔی ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ِ َ
َ
دبعاہللنب ،ہملس نببنعق ،انبالبؽ،رفعج ،انبایبراعف ،رفامےتںیہکرمفاؿ ےن رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع وکدمہنی

ونمرہ ںیم اانپ انبئ رقمر ایک افر فہ ہکم رکمہم لکن ایگ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ںیمہ ہعمج یک امنز ڑپاھیئ وت اوہنں ےن
ے
اْلف ِ ُیو َوؿ)ڑپ یبجفہامنزےسافرغوہےئوتںیمےناؿےسرعضایک
ن َُْ
وسرةا ہعمجےکدعبدفرسیرتعکںیموسرة( ِإ َذا َ یا َ َ
ہکلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےندف وسرںیتالمرک ڑپ یںیاسیجہکرضحت یلعریضاہللاعتٰیلہنعنبایباطبلوکہفںیم ڑپےتھ
ےھترضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکہعمجےکدؿیہیوسرںیتڑپےتھ
انس۔
رافی  :دبعاہللنب،ہملسنببنعق،انبالبؽ،رفعج،انبایبراعف،رفامےتںیہکرمفاؿےنرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجںیمایکڑپےھ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2021

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حات ٢ب ٦اَ١اوي ،ٞحٔ ،تيبہ ،وبساٜىزیز زراورزی ،جىَف ،وبيساهَّلل ب٦
ابوراِي

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َحات ٔ ُ ٢بِ ُ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
َي ِىىٔي َّ
َْ َِ ٠ز َوا ُ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ ٌَي ِ َْ
اَ َت ِدَ ٝ
اٜس َرا َو ِرز ٔ َّی ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦ج ِى ََفٕ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ُِ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َراِ ٕٔي َٔا َِ ٟ
َُقأَ بٔ ُس َورة ٔ ا ُِ ٜح َُ ١ىةٔ فٔی َّ
ٞ
ِخة ٔ إٔذَا َجائ َ َ
وَ ٧ورٔ َوایَ ُة َو ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔ ِٔ ٠ث ُ
ک ا ِ٥َ ١ُ ٜاِ ٔ ُٕ َ
اٜس ِح َسة ٔ الِ ُول َی َوفٔی ِاْل ٔ َ
أَ َّ ٧فٔی رٔ َوایَ ٔة َحات َٕٔ َ ِ ٢

َحسٔیثٔ َُ َََ ِ ٝمي َ ٧بِ ٔ ٦ب ٔ ََل ٕٟ
ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،احمت نب اامسلیع ،ح ،ہبیتق ،دبعازعلسی درافردی ،رفعج ،دیبع اہلل نب اوبراعف ےس رفاتی ےہ ہک
رمفاؿ ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اانپ انبئ رقمر ایک رھپ ایس رطح رفاتی لقن یک ،رصػ اانت رفؼ ےہ ہک احمت یک
اْلف ِ ُیو َوؿ) ڑپ ی افر دبعازعلسی یک
ک َُْ
رفاتی ںیم ےہ ہک لپ ےن یلہپ رتعک ںیم وسرة ا ہعمج افر دفرسی رتعک ںیم ( ِإ َذا َ یا َء َ

رفاتیامیلسؿنبالبؽیکرفاتییکرطحےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،احمتنباامسلیع،ح،ہبیتق،دبعازعلسیدرافردی،رفعج،دیبعاہللنباوبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجںیمایکڑپےھ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2022

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ،جزیز ،ابزاہي ٢ب٠ ٦ح١س ب٥٠ ٦تَّش ،حبيِ بَ ٦ا ،٢ٜحَّضت نى١ا٧
ب ٦بصيْ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦جزٔیز ٕ َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوأَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
بِ ٔ ٦ا َِ ٥ِ ١ُ ٜت ٔ ٔ
َّش َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦حب ٔ ٔ
يِ بِ ََٔ ٦اِ ٠َ ٢ٕ ٔ ٜول َی اِ ٥ُّ ٜى َ١ا ٔ ٧بِ َٔ ٦ب ٔصيْ ٕ َو ِ ٦اِ ٥ُّ ٜى َ١ا ٔ ٧بِ َٔ ٦ب ٔصيْ ٕ َٔا َ ٟک َ َ
َّ
اک َحس ُ
ٔیث ا ٍَِ ٜا ٔش َي ٔة َٔا ََ ٟوإٔذَا ا ِج َت ََ ١ي
ک الِ َ ِول َی َو َص ِ ٞأَ َت َ
ُقأ ُ فٔی ا ِٜى َ
اَ ََ ٢ربِّ َ
ٔيسیِ َٔ ٦وفٔی ا ِٜحُ َُ ١ىةٔ بٔ َسبِّحٔ ِ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝي ِ َ
ُقأ ُبٔض ٔ َ١ا أَي ِّؽا فٔی اٜعَّ ََل َتي ِ ٔن
ا ِٜىٔي ُس َوا ُِ ٜح َُ ١ى ُة فٔی یَ ِوَ ٕ ٣واح ٔ ٕس َي ِ َ

ییحینبییحی،اوبرکبنبایب ہبیش،ااحسؼ،رجری،اربامیہنبدمحمنبرشتنم ،،بینب اسمل ،رضحتامعنؿنب ریشرفامےتںیہکروسؽ
ث ث
َ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسدیعنیافرہعمجیکامنزفںںیموسر ِة َ ِ ی ِّ
اْلش َِب ِة)ڑپےتھےھتافر
ِئ ْ َ
ک َح ُ
(َس ْ َ
ن َْال ْلَعافر َهلْ َأ َب َ
اْس َر ّ ِ ی َ
بجدیعافرہعمجا کیہدؿایھٹکوہاجںیتوترھپاؿدفونںامنزفںںیمیھبیہیوسرںیتڑپےتھےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼ،رجری،اربامیہنبدمحمنبرشتنم ،،بینباسمل،رضحتامعنؿنب ریش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ

امنزہعمجںیمایکڑپےھ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2023

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوووا٤ہ ،ابزاہي ٢ب٠ ٦ح١س ب٥٠ ٦تَّش

َّش ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
َح َّسثَ َ٥اظ ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦ا َِ ٥ِ ١ُ ٜت ٔ ٔ
ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،اربامیہنبدمحمنبرشتنم،اسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،اربامیہنبدمحمنبرشتنم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجںیمایکڑپےھ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2024

راوی  :و١زو٤أسَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،ؼ١زة بَ ٦ىيس ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل

َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو َِ ٦ؼ َِ ١ز َة بِ ٔٔ ََ ٦ىي ٕس َو ُِ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََ َ٘ ٟت َِ َّ
اٜؽحَّا ُک بِ ُ٦
ْقأَ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة َ َٔوی َُ َورة ٔ ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة
َٔ ِي ٕس إلٔ َی اِ ٥ُّ ٜى َ١ا ٔ ٧بِ َٔ ٦ب ٔصيْ ٕ َي ِسأَُ ُٜط أَ َّی َش ِي ٕئ ََ

ُقأ ُ َص ِ ٞأَ َتا َک
َِ َٕا َ ٟک َ َ
اَ ٧ي ِ َ

رمعفاندق ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمضة نب دیعس ،دیبع اہلل نب دبعاہلل اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ ،رضحت
احضک نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت امعنؿ نب  ریش وک اھکل افر اؿ ےس  ہ وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہعمج
ث
ِئ
ک َح ُ
ےک دؿ وسرة ا ہعمج ےک العفہ افر وکیسن وسرة ڑپےتھ ےھت اوہنں ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس وسرة ( َهلْ َأ َب َ

ث
اْلش َِب ِة)ڑپےتھےھت۔
َْ
رافی  :رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،رمضةنبدیعس،دیبعاہللنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدؿامنزرجفںیمایکڑپےھ؟...
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿامنزرجفںیمایکڑپےھ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2025

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبسة بََٝ ٦ميَّ ،٧يا٠ ،٧دو٠ ،ٟس ٢ٝبفينَ ،ىيس ب ٦جبيْ ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧و َِ ٠ُ ٦د َّو ٔ ٟبِ َٔ ٦را ٔش ٕس َو ِِ ٠ُ ٦س ٢ٕ ٔ ٝا َِ ٜب ٔفي ٔن َو ََِ ٦ىٔي ٔس
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َو ِب َسةُ بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و َِِ َُّ ٦ي َ
َّ ٞ
اٜس ِح َسة ٔ َو َص ِٞ
بِ ُٔ ٦ج َبيِْ ٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ُقأ ُفٔی َظ ََلة ٔا ِِ َّ ٜحز ٔ َی ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة اَ ٢ٜت ِ٥زٔی ُ
س أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اَ ٧ي ِ َ
ٔين َّٔ ٦ِ ٠
ُقأ ُ فٔی َظ ََلة ٔ ا ِٜحُ َُ ١ى ٔة َُ َور َة ا ِٜحُ َُ ١ىةٔ
اٜسصِز ٔ َوأَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
أَتَی َول َی ِاْل ٔ ِن َسا ٔ ٧ح ْ
اَ ٧ي ِ َ
َوا ِ٥َ ١ُ ٜإِٔٔي َن
اوبرکبنبایبہبیش،دبعةنبامیلسؿ،ایفسؿ،وخمؽ،ملسمنیطب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
نِيال َّشج ی َڈ ِةافروسرہ َهلْ َأ َن َ َلَع ْ ِٔال ْا ِؿ ِ
نِما َ
ه)ڑپاھ
دلّ ْ ِ د
ح ْ
ہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسہعمجےکدؿرجفیکامنزںیموسرہ(امل َ ْ د ُ ْ
َ
ٌ
رکےتےھتافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسہعمجیکامنزںیموسرةہعمجافروسرةانموقفںڑپاھرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعةنبامیلسؿ،ایفسؿ،وخمؽ،ملسمنیطب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿامنزرجفںیمایکڑپےھ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2026

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،ح ،ابوَکیِ ،و٘ييَّ ،يا٧

ا ٧ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط
َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي ٔ َلَکص َُ١ا َو َِِ َُّ ٦ي َ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
انبریمن،ح،اوبرکبی،فعیک،ایفسؿےساسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :انبریمن،ح،اوبرکبی،فعیک،ایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿامنزرجفںیمایکڑپےھ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2027

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ٠ ،دوٟ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٠ُ ٦د َّو ٕ ٟب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٝطُ فٔی اٜعَّ ََل َتي ِ ٔن ک ٔ ِٝت َِيض ٔ َ١ا
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ

َ٘ َ١ا َٔا ََِ َُّ ٟيا ُ٧

دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،وخمؽاسدنسےکاسھت ہدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،وخمؽ

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

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿامنزرجفںیمایکڑپےھ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2028

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،و٘ييَّ ،ياَ ،٧ىس ب ٦ابزاہي ،٢وبساٜزح ٦١ب ٦اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ

َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِِ َُّ ٦ي َ
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
اَ ٧و ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦إ ٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١الِ ِ َ
َ ٞو َص ِ ٞأَتَی
ُقأ ُفٔی ا ِِ َّ ٜحز ٔ َی ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة اَ ٢ٜت ِ٥زٔی ُ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََّ٤طُ ک َ َ
اَ ٧ي ِ َ
زریہ نب رحب ،فعیک ،ایفسؿ ،دعس نب اربامیہ ،دبعارلنمح نب ارعج ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ
َ َ
ِ
ن ِ لش
حنِمْا َّ
ه)ڑپاھرکےتےھت۔
دل ْ ِ د
فملسہعمجےکدؿرجفیکامنزںیم(امل َ ْ د ُ
يا َّ ج ی ْ َڈ ِةافر َهلْ َأن َلَع ْ ِٔال ْ َا ِؿ ٌ
رافی  :زریہنبرحب،فعیک،ایفسؿ،دعسنباربامیہ،دبعارلنمحنبارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿامنزرجفںیمایکڑپےھ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2029

راوی  :ابوـاہز ،اب ٦وہِ ،ابزاہي ٢بَ ٦ىس ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی صُ َزیِ َز َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اٜفاص ٔز ٔ َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َو ِ ٦أبٔيطٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
 ٞفٔی اٜز َِّ٘ىةٔ الِ ُول َی َوفٔی َّ
ٔين َّٔ ٦ِ ٠
اٜسصِز ٔ
ُقأ ُفٔی اُّ ٜع ِبحٔ یَ ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة ٔب اَ ٢ٜت ِ٥زٔی ُ
َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اٜثاَ ٔ ٤ي ٔة َص ِ ٞأَتَی َول َی ِاْل ٔ ِن َسا ٔ ٧ح ْ
َ
اَ ٧ي ِ َ

َ ٢َِ ٜیَ ٦ِ ُٙش ِيئّا َِ ٠ذ ُ٘ ّورا
اوباطرہ،انبفبہ،اربامیہ نبدعس،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسہعمج
َ َی ُک َث ے
َ َ
ِ
َ
دل ْ ِ د
نِما ّ
ح ْ
ےکدؿحبصیکامنزںیمیلہپرتعکںیموسرة(امل َ ْ د
ه ْمَل ْن ْ ً
نِ ُ
يافردفرسیرتعکںیموسرہ َهلْ َأن َلَع ْ ِٔال ْ َا ِؿ ٌ
وُکرا)ڑپاھرکےتےھت۔
َ ْم ً
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،اربامیہنبدعس،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزہعمجےکدعبایکڑپےھ؟...
ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجےکدعبایکڑپےھ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2030

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،خاٜس ب ٦وبساهَّللَ ،ہي ،ٞحَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َخاُ ٔ ٜس بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َظلَّی أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢ا ُِ ٜح َُ ١ى َة َِ ُِ ٝي َعَ ِّٞب ِى َسصَا أَ ِربَ ّىا

ییحی نب ییحی ،اخدل نب دبع اہلل ،لیہس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےن
اراشدرفامایہکبجمتںیمےسوکیئہعمجیکامنزڑپےھوتاےساچےئہہکہعمجےکدعباچررںیتعکامنزڑپےھ۔
رافی  :ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجےکدعبایکڑپےھ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2031

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،وبساهَّلل ب ٦ازریسَ ،ہي ،ٞحَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ٔیس َو َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
ٔیس َٔا َٟ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َظ َِّ ٝيت َُِ ٢ب ِى َس ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة ِ ََع ُّٝوا أَ ِر َب ّىا َزا َز َو ِْ ١زو فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َٔا َ ٟابِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
ک َش ِي ْئ ِ ََعَ ِّٞر ِ٘ َى َتي ِ ٔن فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔسٔ َو َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن إٔذَا َر َج ِى َت
َُ َض ِي َِْ ٞإ ٔ َِ ٧وحٔ َ ٞب ٔ َ

اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق ،دبعاہللنبادرسی،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامای ہکبجمتہعمجیکامنزڑپھولوتاسےکدعباچررںیتعکڑپوھرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےناینپرفاتی
ںیماانتزادئاہکہکارگےھجتدلجوہوتدفرںیتعکدجسمںیمڑپوھافردفرںیتعکبجفاسپاجؤوتڑپوھ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،دبعاہللنبادرسی،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجےکدعبایکڑپےھ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2032

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیز ،ح ،و١زو ٤أس ،ابوَکیِ ،و٘ييَّ ،ياَ ،٧ہي ،ٞحَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٔ ٧لَکص َُ١ا َو ِ٦
َکیِِٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِِ َُّ ٦ي َ
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َوأَبُو ُ َ
اَ ٠ُ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ٔ ٧ع ِّّ ٝيا َب ِى َس ا ُِ ٜح َُ ١ىةٔ َِ ُِ ٝي َعِّٞ
َُ َض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝک َ َ

أَ ِر َب ّىا َوَِ ٜي َس فٔی َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ ٔ٢ِ ُٙ٥ِ ٠
زریہنبرحب،رجری،ح،رمعفاندق،اوبرکبی،فعیک،ایفسؿ،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکمتںیمےسوجلدیمہعمجیکامنزےکدعبڑپےھوتاےساچےئہہکاچررںیتعکڑپےھافررجرییک
م ُک
دحثیںیم ِ ْب ْماکظفلںیہنےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،ح،رمعفاندق،اوبرکبی،فعیک،ایفسؿ،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجےکدعبایکڑپےھ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2033

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يثٔ ،تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث٤ ،اِي رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح َٔاِلَ أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث ح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ أَُ َّ ٤ط
َّ
ک
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ِع َُ ٥ي ذََ ٔ ٜ
َّص َٓ ِ ََس َح َس ََ ِح َس َتي ِ ٔن فٔی بَ ِيتٔطٔ ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟک َ َ
کَ َ
ا ٧إٔذَا َظلی ا ُِ ٜح َُ ١ى َة ا ِن َ َ
ییحی نب ییحی ،دمحم نب رحم ،ثیل ،ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
بجہعمجیکامنزڑپھرکفاسپولےتٹوتاےنپرھگںیمدفرںیتعکڑپےتھرھپرفامےتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیھبایسرطح
ایکرکےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،دمحمنبرحم،ثیل،ہبیتقنبدیعس،ثیل،انعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ

امنزہعمجےکدعبایکڑپےھ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2034

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک٤ ،اِي َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
ْ َت َف ُّو ًَ َظ ََلة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أََّ٤طُ َو َظ َ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َ
ْقأ ِ ُت َِ ُي َعل ِّی أَ ِو
اَِ ٧ل ي َُعل ِّی َب ِى َس ا ِٜحُ َُ ١ى ٔة َحًَّي یَ ِٔ َ ٥
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟک َ َ
َّص َٓ َِ ُي َعل ِّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن فٔی بَ ِيتٔطٔ َٔا َ ٟیَ ِحٌَي أ ُل ُّ٥ىٔي َ َ
أَ ِٜب َ َّت َة
ییحی نب ییحی ،امکل ،انعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لفن امنز اک ذرک رکےت
وہےئرفامےتںیہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسہعمجیکامنزےکدعبامنزںیہنڑپےتھےھتاہیںکتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
فاسپرشتفیالےترھپاےنپرھگںیمدفرںیتعکڑپےتھرافیییحیےناہکہکریماایخؽےہہکںیمےندحثیےک ہاافلظ(اامؾامکل
ریضاہللاعتٰیلہنعےکاسےنم)ڑپےھہکرھپاؿوکرضفرڑپےھ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعفےسرفاتیےہہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجےکدعبایکڑپےھ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2035

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اب١٤ ٦يَّْ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،و١زو ،زہزی ،حَّضت َا ٢ٜرِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َوابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َٔا َُ ٟز َصي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

ا ٧ي َُعل ِّی َب ِى َس ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
َو ََِ ٦اَ ٢ٕ ٔ ٜو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ریمن ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف ،زرہی ،رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ ابپ ےس
رفاتییکےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسہعمجیکامنزےکدعبدفرںیتعکڑپاھرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبریمن،ایفسؿنبہنییع،رمعف،زرہی،رضحتاسملریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجےکدعبایکڑپےھ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2036

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٥ٌ ،سر ،اب ٦جزیخ ،و١ز ب ٦وفاء

ِ بِ ٔ ٦أَبٔی ا ِٜد َُوارٔ أَ ََّ٤ ٧اِ ٔ َي بِ َُ ٦ج َبي ِْ ٕ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا ٌُ َِ ٥س ْر َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ُو َ١زُ بِ َُ ٦و َفا ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
أَ ِر ََ َُ ٝط إلٔ َی َّ
اٜسائ ِٔٔ ابِ ٔ ٦أ ُ ِختٔ ٔ١َ٤ز ٕ َي ِسأ َُٜطُ َو َِ ٦ش ِي ٕئ َرآ ُظ ُٔ ٥ِ ٠ط َُ ٠ىاو ٔ َی ُة فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َِ َٕا ََ ٟن َى َِ ٢ظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ى ُط ا ُِ ٜح َُ ١ى َة فٔی
ا ُِ ِٕ ١َ ٜع َورة ٔ َِ َ١َّ ٝا ََ َِّ ٢َ ٝاْل ٔ َُ ٠اُ ١ُِ ٔ ٣ت فٔی ََٕ ٠امٔی ِ ََع َِّ ٝي ُت َِ َ١َّ ٝا َز َخ َ ٞأَ ِر ََ َ ٞإلٔ َ َّی َِ َٕا ََِ ٟل َت ُى ِس ١َ ٔ ٜا ِ ََىَِ ٝت إٔذَا َظ َِّ ٝي َت ا ِٜحُ َُ ١ى َة
َّ
وظ ََ ٞظ ََل ْة بٔ َع ََلة ٕ
ْخ َد َِإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ََ ٠زَ٤ا ب ٔ َذَ ٔ ٜ
ک أَ َِِ ٧ل تُ َ
ِ َََل َت ٔعَِ ٝضا بٔ َع ََلة ٕ َحًي َتک َ َّ ٢َ ٝأَ ِو َت ِ ُ
َّ
ْخ َد
َحًي َ َ ٤تک َ َّ ٢َ ٝأَ ِو ُ ِ َ ٤
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ،انب رججی ،رمع نب اطعء ،ےتہک ںی ہک انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اںیہن اسبئ
نب اتخ رمن یک رطػ ھچک ایسی ابوتں ےک ابرے ںیم وپےنھچ ےک  ےئ اجیھب وج اوہنں ےن رضحت اعمف ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےسامنز
ںیم دںیھکی اسبئ ےن اہک ہک اہں ںیم ےن رضحت اعمف ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت وصقمر ںیم ہعمج ڑپاھ ےہ بج اامؾ ےنالسؾ
ریھپاوتںیمےناینپہگجرپڑھکاوہرکامنزڑپ یوترضحتاعمف ہریضاہللاعتٰیلہنعےنےھجمالبرکرفامایہکمتدفابرہاےسیہنرکانبج
ہعمجیکامنزڑپھولوتاسےکاسھتوکیئامنزہنڑپوھ بجکتہکوکیئابتںیہنرکولایاسہگجےسبجکتلکنہناجؤویکہکنروسؽ

اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےنںیمہ مکح دای ےہہک مہ ا ک امنز ےکاسھت دفرسی امنز وک ہنالمںیئ بجکتہک مہ درایمؿ ںیم وکیئ
ابتہنرکںیلاییسکہگجلکنہناجںیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،انبرججی،رمعنباطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجےکدعبایکڑپےھ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2037

راوی  :ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،ححاد ب٠ ٦ح١س ،اب ٦جزیخ ،حَّضت و١ز ب ٦وفاء رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َح َّسثَ َ٥ا َححَّا ُد بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َٔا ََٔ ٟا َ ٟابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی وُ َ١زُ بِ َُ ٦و َفا ِٕ أَ ََّ٤ ٧اِ ٔ َي بِ َُ ٦ج َبي ِْ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا صَ ُ

اٗ ا َِ ٜحس َ
أَ ِر ََ َٝطُ إلٔ َی َّ
یس ابِ ٔ ٦أ ُ ِختٔ ٔ١َ٤ز ٕ َو ََ َ
َک
اٜسائ ِٔٔ بِ َٔ ٦یز ٔ َ
ٔیث بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا َ١َّ َٝ َِ ٟا ََ َُّ ١ُِ ٔ ٢َ ٝت فٔی ََٕ ٠امٔی َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
ِاْل ٔ ََ ٠ا٣

اہرفؿ نب دبع اہلل ،اجحج نب دمحم ،انب رججی ،رضحت رمع نب اطعء ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک انعف نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےناںیہناسبئنبسیدینباتخرمنیکرطػاجیھبابیقدحثیایسرطحےہرفؼرصػیہیےہہکاوہنںےناہکہکبجاوہنں
ےنالسؾریھپاوتںیماینپہگجڑھکاوہایگافراسںیماامؾاکذرکںیہن۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،انبرججی،رضحترمعنباطعءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ
امنزدیعنیےکایبؿںیم...
ابب  :دیعنیاکایبؿ
امنزدیعنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2038

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،حس ٦ب٠ ٦س ،٢ٝـاُس ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦و ِب ٔس اٜز ََّّزا ٔٗ َٔا َ ٟابِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز َّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ
ْٔط ََ ٠ي ٔ َ ٤ي ِّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوأَبٔی
س َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
أَ ِخب َ َْنٔی ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ِ ٦ـَا ُو ٕ
س َٔا ََ ٟشض ٔ ِس ُت َظ ََل َة ا ِٔ ِ ّٜ

يضا َٔ ِب َ ٞا ِٜد ُِف َبةٔ ث ُ ََّ ٢ی ِد ُف ُِ َٔا َ٥َ َِ ٟزَ َٔ َ ٤ ٟي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ٘ ٢َ ٝأنَِّی أَُ ِ ٤مزُ إَِٔ ٜيطٔ ح ٔي َن
بَ ِْکٕ َووُ ََ ١ز َووُ ِث ََ ١
اَِ ٧ک ُ ُُّ ٝض ِ ٢ي َُع َِّ ٝ
ات
ک ا ِِ ١ُ ٜؤ ُٔ ٥َ ٠
یُ َح ُِّ ٝس اِّ ٜز َجا َ ٟب ٔ َي ٔسظ ٔ ث ُ َّ ٢أَٔ َِب ََ ٞي ُص ُّٕ ُض َِ ٢حًَّي َجا َِ اَ ٥ِّ ٜسا َِ َو ََ ٠ى ُط ب ٔ ََل َْٕ َِ ٟا َ ٟیَا أَ ُّی َضا أ ٥َّ ٜي ُّي إٔذَا َجائ َ َ
َّ
ُ
َفَُ َٔ ٥ِ ٠ضا أََّ ُ َِّ٤ن َول َی ذَٔ ٔ ٜک َِ َٕاَِ ٜت
ک َول َی أَ ِِ ٧لَ ي ِ ٔ
یُ َباي ٔ ِى ََ ٥
َفَُ َٔ ٥ِ ٠ضا ث ََّٔ ٢ا َ ٟح ٔي َن َ َ
َُّش ِ٘ َ ٦بٔاهَّللٔ َش ِيئّا َِ َت ََل َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َحًي َ َ
ا َِ ٠زأَ ْة َواح َٔس ْة  ٢َِ ٜیُح ٔ ِبطُ ٌَيُِْصَا ُٔ ٥ِ ٠ضَ َّ٦ن َى ِ ٢یَا ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ ِلَ یُ ِس َری ح ٔي َ٥ئ ٔ ٕذ َ ٦ِ ٠ه ٔ َی َٔا ََ َِ ٟت َع َّسٔ َََِ ِ ٦ب َس َق ب ٔ ََل ْ ٟث َ ِوبَ ُط ث ُ ََّٔ ٢ا َٟ

َصّٔ ِ ٢َّ ُٝسی َل َّ٦ُٙأَبٔی َوأُم ِّی َِ َح َى ٦َِ ٝیُ ِٕٔٝي َن ا َِ َّ ٜت َذ َوا َِ ٜد َوات َٔ ٢فٔی ث َ ِو ٔب ب ٔ ََل ٕٟ

دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،انبرججی،نسحنبملسم،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساوبرکبفامثعؿ ےکاسھتدیعارطفلیکامنزںیم احرض وہابسےنہبطخےسےلہپ امنزڑپاھیئ رھپ
ہبطخ دای اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ربنم ےس ا رتے وگای ہک ںیم اب اؿ یک رطػ دھکی راہ وہں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
اےنپاہھت ےسااشرہرفام رکولوگںوک اھٹبرےہےھترھپ اؿ ےکدرایمؿےسسگرےتوہےئوعروتں ےکاپسرشتفیالےئ افر لپ
ے
َ
ن
(ب َأ ُّ َي النّ ِیی ُّی ِإ َذا َ یا ََ
یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےک اسھت رضحت البؽ ےھت افر لپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن  ہ لتی التفت یک َ

ث
َ َث ے
الْم وُوے ِمت ُ یب ِتعْبَک َ َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ) بج اس لتی یک التفت ےس افرغ وہےئ وت رفامای ہک مت بس اس اک ارقار رکیت وہ؟
ک ِبی ِ
ي
د
ل
ؿ
أ
لَع
ِ
ّللّ ْ ً
ْ
ْ َ ُ َ َ
َ
اؿ ںیم ےس ا ک وعرت ےک العفہ یسک ےن وجاب ہندای ،اس ےن اہک یج اہں اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس! افر رافی ںیہن
اجاتنہکفہاسفتقوکؿوعرتیھت،رفامےتںیرھپاوہنںےندصہقدانییرفعایکالبؽریضاہللاعتٰیلہنعےناانپڑپکااھچبایافراہک
ےل لؤ ریمے امں ابپ مت رپ دفا وہں سپ اوہنں ےن اےنپ ےلھچ افر اوگنایھٹں البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ڑپکے ںیم ڈاانل یرفع
رکدںی۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،انبرججی،نسحنبملسم،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ
امنزدیعنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2039

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب ٦ابی و١زَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،ایوب ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو َف ّ
اِ َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َح َّسثَ َ٥ا أَ ُّی ُ
َّ َّ
َّ
ُ
َ
َفأَی أَُ َّ ٤ط ٢َِ ٜ
ََِ ٔ١ى ُت ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
س َي ُٕوِلُ أ ِش َض ُس َول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ٜ ٢َ ٝعلی َٔ ِب َ ٞا ِٜد ُِف َب ٔة َٔا َ ٟث ََّ ٢خ َف َِ َ َ
َّ
َ
َکصَُ َّ٦و َو َومَ ُضَ َّ٦وأَ ََ ٠زصُ َّ٦بٔاٜعَّ َس َٔ ٔة َوب ٔ ََل َْٔ ٟائ ٔ ْ ٞب ٔ َث ِوبٔطٔ َِ َح َىَِ ٝت ا ِِ ١َ ٜزأَةُ تُِٝقٔی ا َِ ٜدا َت َ٢
ي ُِسِ ٔ١ي اَ ٥ِّ ٜسا َِ َِأ َتاصََُ ِ َّ٦ذ َ
ْخ َػ َو َّ
اٜص ِي َئ
َوا ِِ ُ ٜ
اوبرکبنبایبہبیش،انبایبرمع ،ایفسؿنبہنییع،اویب،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیموگایہداتیوہں
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنہبطخےسےلہپامنزڑپاھیئدعبںیمہبطخ دای افر ایخؽایکہکلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےن
وعروتں وک ںیہن انسای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ ف ملس وعروتں ےک اپس رشتفی الےئ افر اؿ وک ف و ف تحیصن یک افر اؿ وک دصہق
رکےناکمکحدایافرالبؽریضاہللاعتٰیلہنعاانپڑپکااھچبےنفاےلےھتافروعروتںںیمےسیسکےناوگنیھٹ،یسکےنالھچافریسکےن

وکیئافرزیچڈاانلیرفعایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،اویب،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ
امنزدیعنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2040

راوی  :ابوربيي زہزانی ،ح١از ،ح ،يىٕوب زورقی ،اَ١اوي ٞب ٦ابزاہي ،٢حَّضت ایوب

وب َّ
وب
اٜس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َٔ ١ىي ُ
َح َّسثَٔ٥يطٔ أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز ح و َح َّسثَىٔي َي ِى ُٕ ُ
 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٔ ٢لَکص َُ١ا َو ِ ٦أَ ُّی َ
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ
اوبرعیبزرہاین،امحد،ح،وقعیبدفریق،اامسلیعنباربامیہ،رضحتاویبےسایسدحثییکدنسذرکرکدییئگےہ۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،امحد،ح،وقعیبدفریق،اامسلیعنباربامیہ،رضحتاویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ
امنزدیعنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2041

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي٠ ،٢ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،وفاء ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي ابِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی َو َفاِْ َو َِ ٦جابٔز ٔبِ ٔ٦
ْٔط ِ ََعلَّی ِ ََب َسأَ بٔاٜعَّ ََلة ٔ َٔ ِب َ ٞا ِٜد ُِف َب ٔة ث ُ ََّ ٢خ َف َِ
َو ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُتطُ َي ُٕو ُ ٟإ ٔ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َٔ ٢َ ٝا ٣یَ ِو َ ٣ا ِٔ ِ ّٜ
َّ
َّ
َّ
َکصَُ َّ٦وص َُو یَ َت َو َّ٘أ ُ َول َی یَ ٔس ب ٔ ََل َٕ ٟوب ٔ ََل ْ ٟبَا َٔ ْق ثَ ِوبَطُ
اَ ٥َّ ٜ
َفَُ ٔ َ ٤ي ُّي اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ٤ ٢َ ٝزَ ََ ٟوأَتَی اَ ٥ِّ ٜسا َِ ِ ََذ َ
اس َِ َ١َّ ٝا َ َ
ْٔط َٔا ََِ ٟل َو َلَ ٦ِٔ ٙظ َس َٔ ّة یَ َت َع َّسٔ َِ ٦ب ٔ َضا ح ٔي َ٥ئ ٔ ٕذ تُِٝقٔی ا ِِ ١َ ٜزأَ ُة َِ َت َد َضا
یُ ِٕٔٝي َن اَ ٥ِّ ٜسا ُِ َظ َس َٔ ّة ُُِٔ ٝت َ ٔ ٜى َفا ِٕ َزکَا َة یَ ِو ٔ ٣ا ِٔ ِ ّٜ
ِ
ِّ
ک
َکصَُٔ َّ٦ا َ ٟإٔی ََ ٜى ِ١زٔی إ ٔ َّ ٧ذََ ٔ ٜ
َویُ ِٕٔٝي َن َویُ ِٕٔٝي َن ُُِٔ ٝت َ ٔ ٜى َفا ِٕ أَ َحًّٕا َول َی ِاْل ٔ َ٠اِ ٔ ٣اْل َ ٧أَ َِ ٧یأت َٔی اَ ٥ِّ ٜسا َِ ح ٔي َن َي ِ ُ
َفُ ُ َِ ُي َذ َ
ک
و ٧ذََ ٔ ٜ
ََ ٜح ٌّٖ َوَِ ٝيض ٔ َِ ٢و َ٠ا َُ ٜض َِِ ٢ل َيّ َِىَ ُٝ
ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملس
دیعارطفل ےک دؿ ڑھکے وہےئ افر امنز ےس ادتباء یک ہبطخ ےس ےلہپ رھپ ولوگں وک ہبطخ دای بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افرغ
وہےئ وت ربنم ےس ارت لےئ افر وعروتں ےک اپس رشتفی الےئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رضحت البؽ ےک اہھت رپ اہسرا
اگلےئوہےئاؿوکتحیصن یکافررضحتالبؽاانپڑپکاالیھپےنفاےلےھتوعرںیتاسںیمدصہقڈایتلںیھترافیےتہکںیںیمےن
اطعء ےس رعض ایک ہک دیعارطفل ےکدؿ اک دصہق؟ رفامای ںیہن  ہ افر دصہق اھت وج فہ اس فتقدیتی ںیھت ا ک وعرت ےلہپ ڈایتل یھت
افررھپزمدیڈایتلںیھتافردفرسےرافیےتہک ںیہکںیمےناطعےسوپاھچایکابیھباامؾےک ےئافرغوہےنےکدعبوعروتںوک
تحیصنرکےنےک ےئاجےناکقحےہ؟رفامایےھجماینپاجؿیکمسق ہاؿرپقحےہافراؿوکایکوہایگےہہکفہااسیںیہنرکےت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ
امنزدیعنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2042

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،وبساٝ١ٜک ب ٦ابوََٝمي ،٧وفاء ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُ ٦أَبٔی ََََُ ِ ٝمي ََ ٧و َِ ٦و َفا ٕ
َشض ٔ ِس ُت ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاٜعَّ ََل َة َی ِو َ ٣ا ِٜىٔي ٔس ِ ََب َسأَ بٔاٜعَّ ََلة ٔ َٔ ِب َ ٞا ِٜد ُِف َب ٔة بٔ ٍَي ِْ ٔأَذَا َٕ ٧و َِل إ ٔ َٔا َٕ ٠ة ث ُ َّ٢
َّ
َ
ََکص ُِ ٢ث ُ ََّ ٠َ ٢ضي َحًَّي أَتَی اَ ٥ِّ ٜسا َِ ِ ََو َومَ ُضَّ٦
َٔ َاَ ٠ُ ٣ت َوِّ٘ئّا َول َی ب ٔ ََل َِٕ ٟأ ََ ٠ز ب ٔ َت ِٕ َوی اهَّللٔ َو َح َّث َول َی ـَا َوتٔطٔ َو َو َو َن اَ ٥َّ ٜ
اس َوذ َ
َّ
ِ ََّ َِىا ُِ ا َِ ٜد َّسیِ َٕٔ َِ ٦اَِ ٜت  ٢َ ٔ ٜیَا
ََکصَُٕ َِ َّ٦ا ََ ٟت َع َّسٔ ََِِ ٦إ ٔ َّ ٧أَ ِ٘ث َ َْ َُ٘ َّ٦ح َف ُِ َج َض ََّٕ َِ ٢َ ٥ا َِ ٠ت ا َِ ٠زأَ ْة َٔٔ َ ٦ِ ٠ف ٔة اَ ٥ِّ ٜسا ٔ
َوذ َ
َّ
َف َ ٧ا َِ ٜى ٔصي َْ َٔا ََ َِ ٟح َى ٦َِ ٝیَ َت َع َّسٔ َُِ ٦ِ ٠ٔ ٦حٔٝيِّضٔ َّ٦یُ ِٕٔٝي َن فٔی ثَ ِو ٔب ب ٔ ََل ٕ٦ِ ٠ٔ ٟ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َٔ ٟلَ َّ٦َُّٙ٤تُِٙث ٔ ِْ َ ٧اٜصکَا َة َو َتِ ُ ِٙ
ْقـَت ٔضَٔ َّ٦و َخ َواتٔٔ١ضَّٔ٦
أَ ِ ٔ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ ،اطعء ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتدیعےکدؿامنزےک ےئاحرضوہاوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناذاؿافرااقتمےکریغب
امنز ڑپاھیئ ےبطخ ےس ےلہپ رھپ البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رپ  کی اگلےئ ڑھکے وہےئگ ،اہلل رپ وقتی اک مکح دای افر اس یک ااطتع یک
رتبیغدی افرولوگں وکف و فتحیصنیکرھپوعروتں ےکاپس اجرکاؿوکف وف تحیصنیکافررفامایہکدصہقرکف ویکہکنمت ںیمےس
ارثک منہج اک ادنینھ ںی ،وعروتں ےک درایمؿ ےس ا ک رسیخ املئ ایسہ راسخرفں فایل وعرت ےن ڑھکے وہ رک رعض ایک ویکں ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس؟رفامای=ویکہکنمتوکشہزایدہرکیتوہافروشرہیکانرکشی،رضحتاجربرفامےتںیفہاےنپزویرفںوک
دصہقرکانیرفعوہںیئگرضحتالبؽریضاہللاعتٰیلہنعےکڑپکےںیماینپابایلںافراوگنایھٹںڈاےنلںیگل۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ
امنزدیعنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2043

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،وفاء ،اب ٦وباس ،جابز ب ٦وبساهَّلل انعاری

س َو َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی َو َفاِْ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦و َّبا ٕ
ک َِأ َ ِخب َ َْنٔی َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َجابٔزُ بِ ُ٦
ْٔط َو َِل یَ ِو َ ٣الِ َ ِؼ َهی ث ُ َََّ ٢أ َ ُِ ٜتطُ َب ِى َس ح ٔي ٕن َو ِ ٦ذََ ٔ ٜ
الِ َ ِن َعار ِّٔی َٔ َاِل  ٢َِ ٜیَ ٦ِ ُٙیُ َؤ َّذ َُ ٧ی ِو َ ٣ا ِٔ ِ ّٜ
ْخ ُد َوِلَ إ ٔ َٔا ََ ٠ة َو َِل َ ٔ ٤سا َِ َو َِل َش ِي َئ َِل
َو ِب ٔس اهَّللٔ الِ َ ِن َعار ُّٔی أَ ِِ ٧لَ أَذ َ
َاٜٝٔ ٧عَّ ََلة ٔیَ ِو َ ٣ا ِٔ ِ ّٜ
ْخ ُد ِاْل ٔ َُ ٠اَ ٣و َِل َب ِى َس َ٠ا یَ ِ ُ
ْٔط ح ٔي َن یَ ِ ُ
َ ٔ ٤سا َِ َی ِو َ٠ئ ٔ ٕذ َو َِل إ ٔ َٔا ََ ٠ة
ض
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،اطعء،انبابعس،اجربنبدبعاہللااصنریےسرفاتیےہہکدیعارطفلافردیعاال جیےکدؿ
اذاؿ ہن یھت رافی اتہک ےہ ہک ںیم ےن وھتڑی دری دعب اس ابرے ںیم وساؽ ایک وت رضحت اطعء ےن رفامای ہک ےھجم رضحت اجرب نب
دبعاہللااصنریریضاہللاعتٰیلہنعےن ربدیہکدیعارطفلےکدؿامنزےک ےئاذاؿںیہندیاجیتیھتاامؾےکےنلکنےکفتقافر
ہندعبںیم،ہنااقتمافرہناذاؿ،ہنافرھچک،اسدؿاذاؿافرہنااقتموہیتےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،اطعء،انبابعس،اجربنبدبعاہللااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ
امنزدیعنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2044

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،وفاء َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

س أَ ِر ََ َ ٞإلٔ َی ابِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔأَ َّو َٟ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی َو َفاِْ أَ َّ ٧ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
ْٔط ِ َََل تُ َؤ ِّذ ََِ ٜ ٧ضا َٔا َ ٢َِ َِٝ ٟیُ َؤ ِّذ ََِ ٜ ٧ضا ابِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔیَ ِو َُ ٠ط َوأَ ِر ََ َ ٞإَِٔ ٜيطٔ ََ ٠ي
َ٠ا بُوی ٔ َي َُ ٜط أَُ َّ ٤ط  ٢َِ ٜیَ ٦ِ ُٙیُ َؤذَّ ُٜٝٔ ٧عَّ ََلة ٔ یَ ِو َ ٣ا ِٔ ِ ّٜ
َٔ ٞا َََ ِ ٟعلَّی ابِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َٔ ِب َ ٞا ُِ ٜد ِف َبةٔ
ک إٔ١َ َّ ٤ا ا ِٜد ُِف َب ُة َب ِى َس اٜعَّ ََلة ٔ َوإ ٔ َّ ٧ذََ ٔ ٜ
ذََ ٔ ٜ
اُ ٧يّ َِى ُ
ک َٔ ِس ک َ َ

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،اطعءےسرفاتیےہہکرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنرضحتانبزریبوکبجاؿ
ےک ےئتعیبیلیئگوتاغیپؾاجیھبہکدیعارطفلیکامنزےک ےئاذاؿںیہندیاجیتسپلپاسےک ےئاذاؿہندولاںیئسپانبزریب

ےن اس ےک  ےئ اذاؿ ہن دولایئ افر ایسرطح  ہ اغیپؾ یھب اجیھبہک ہبطخ امنز ےک دعب وہات ےہہک ایس فہج ےس فہ یہی رکےت ےھت سپ
انبزریبےنیھبہبطخےسےلہپیہامنزدیعڑپاھیئ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،اطعءےسرفاتیےہہکرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ
امنزدیعنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2045

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،حس ٦ب ٦ربيئ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،یحٌي ،ابواِلحوػ١َ ،اک ،حَّضت جابز ب٦
َ١زہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

و٧
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َح َس ُ ٦بِ ُ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
ِخ َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔا َ ٟا ِْل َ ُ
ٔيسیِ ٌَٔ ٦ي ِ َْ َ٠زَّة ٕ
ػ َو ِ١َٔ َ ٦ا ٕک َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ِٜى َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ

َو َِل ََّ ٠ز َتي ِ ٔن بٔ ٍَي ِْ ٔأَذَا َٕ ٧و َِل إ ٔ َٔا َٕ ٠ة

ییحی نب ییحی،نسح نب رعیب ،ہبیتق نبدیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ییحی،اوباالوحص ،امسک ،رضحت اجرب نب ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکںیمےنامنزدیعنیروسؽاہللےکاسھتا کایدفرمہبتےسزایدہریغباذاؿافرااقتمادایک۔
رافی  :ییحینبییحی،نسح نب رعیب،ہبیتقنبدیعس ،اوبرکبنب ایبہبیش،ییحی،اوباالوحص،امسک،رضحتاجربنب ہرہ ریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ

امنزدیعنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2046

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبسة بََٝ ٦مي ،٧ابواَا٠ہ ،وبيساهَّلل٤ ،اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب َسةُ بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧وأَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ٔيسیِ ِٔ َٔ ٦ب َ ٞا ِٜد ُِف َبةٔ
و ٧ا ِٜى َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوأَبَا بَ ِْکٕ َووُ ََ ١ز کَاُ ٤وا ي َُع َُّ ٝ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعةنبامیلسؿ،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسافراوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعفرمعریضاہللاعتٰیلہنعدیعنییکامنزہبطخےسےلہپادارکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعةنبامیلسؿ،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ
امنزدیعنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2047

زاوز بٔ ٦يس ،وياؿ ب ٦وبساهَّلل بَ ٦ىس ،حَّضت ابوَىيس
راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ ،اب ٦ححز ،اَ١اوي ٞب ٦جىَفٗ ،
خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اؿ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ
 ٞبِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َو َِ ٦زا ُو َز بِ ِٔ َٔ ٦ي ٕس َو ِ ٦و َٔي ٔ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة َوابِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ

ْٔط َِ َي ِب َسأ ُ
بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ْخ ُد َی ِو َ ٣الِ َ ِؼ َهی َویَ ِو َ ٣ا ِٔ ِ ّٜ
ا ٧یَ ِ ُ

ََک ُظ
وس فٔی َُ ٠ع ََّلص َُِِ ٢إ ٔ ِ ٧ک َ َ
بٔاٜعَّ ََلة ٔ َِإٔذَا َظلَّی َظ ََل َتطُ َو ََ ََّ َٔ ٢َ ٝاَِ ٣أَٔ َِب ََ ٞول َی ا٥َّ ٜا ٔ
س َوص ُُِ ٢جْ ُٝ
اَٜ ٧طُ َحا َج ْة ب ٔ َب ِى ٕث ذ َ َ
ا ٧أَ ِ٘ث َ َْ ََ ٦ِ ٠ی َت َع َّس ُٗ
س أَ ِو کَاِ َ ٤ت َُ ٜط َحا َج ْة بٔ ٍَي ِْ ٔ ذََ ٔ ٜ
اَ ٧ي ُٕو َُ ٟت َع َّسُٔوا َت َع َّسُٔوا َت َع َّسُٔوا َوک َ َ
ک أَ ََ ٠زص ُِ ٢ب ٔ َضا َوک َ َ
٥َّ ٜٝٔا ٔ

اَ ٥ِّ ٜسا ُِ ث ُ ََّ ٢ی ِٔ َ ٥
َّص ُٓ ََِ ٢َِ ٝیزَ َِ َ٘ ٟذَ ٔ ٜ
اَ ٧حً َّي أَ َت ِي َ٥ا ا َِ ١ُ ٜعلَّی َِإٔذَا َ٘ثٔيُْ
اْا َِ ٠ز َو َ
ک َحًَّي ک َ َ
َْخ ِج ُت َُ ٠د ٔ ّ
اِ ٠َ ٧ز َوا ُ ٧بِ ُ ٦ا َِ ٜح ََ َ ِ ٢ٔ ٙ
بِ ُ ٦اٜعَّ ِٝتٔ َٔ ِس بَى َي ٔ٥ِ ٠ب َ ّْا ٔ ٦ِ ٠ـٔي ٕن َو َٜب ٔ ٕن َِإٔذَا َِ ٠ز َوا ُ ٧یُ َ٥ازٔوُىٔي َی َس ُظ َ٘أََّ٤طُ َی ُح ُّزنٔی ِ َ ٤ح َو ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔ َوأََ٤ا أَ ُج ُّز ُظ ِ َ ٤ح َو اٜعَّ ََلة ٔ َِ َ١َّ ٝا
ک ٔ٥ِ ٠طُ ُُِٔ ٝت أَیِ َٔ ٦اِلبِت َٔسا ُِ بٔاٜعَّ ََلة ٔ َِ َٕا ََِ ٟل یَا أَبَا ََىٔي ٕس َٔ ِس تُز ٔ َک َ٠ا َت ِى َُ ِٝ ُٔ ٢ُ ٝت َ َّلَک َو َّأ ٜذی َن ِّ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔ َِل
َرأَیِ ُت ذََ ٔ ٜ
ُ
َّص َٓ
َتأِتُ َ
و ٧ب ٔ َديِْ ٕ ٔ١َّ ٠ا أَ ِو َ ٢ُ ٝثَ ََل َث َٔ ٠زارٕ ث َّ ٢ا ِن َ َ

ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،اامسلیعنبرفعج،دافٗدنبسیق،تداضنبدبعاہللنبدعس،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
ض
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دیع ارطفل ف دیع اال جی ےک دؿ رشتفی الےت وت امنز ےس ادتباء رفامےت بج
امنزادارکےتیلوتڑھکےوہےتافرولوگںیکرطػوتمہجوہےتافراحصہباینپوفصںںیمےھٹیبوہےتسپارگلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسوکیسکرکشلےکرفاہنیکرضفرتوہیتوت اؿےساساکذرکرفامےتافرارگاسےکالعفہوکیئافررضفرتوہیتوتاؿےساساک
ذرک رفامےت افر رفامےت دصہق رکف ،دصہق رکف ،دصہق رکف ،افر وعرںیت زایدہ دصہق رکںیت رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس فاسپ
لےت،ایسرطحوہاتراہاہیںکتہکرمفاؿ نبمکحرمکحاؿوہاوترافیےتہکںیہک ںیم رمفاؿےکاہھتںیماہھت ڈاےلدیعاگہیک
رطػلایوتریثکنبتلصےنیٹمافراوٹنیںےسربنمانبایوت رمفاؿےنےھجمےساہھتڑھچفااناچاہوگایہکفہےھجمربنمیک رطػچنیھک راہ
اھت افر ںیم اس وک امنز یک رطػ چنیھک راہ اھت بج ںیم ےن اس یک  ہ تیفیک دیھکی وت ںیم ےن اہک امنز ےس ادتباء اہکں یئگ وت اس ےن اہک
اےاوبدیعسوج وتاجاتنےہ فہ ابتابوھچڑیاج یکچےہ ،ںیمےناہکرہسگںیہن ،اسذاتیک مسقسج ےکقییضہدقرتںیمریمی
اجؿےہمتریمیولعمامتےسزایدہںیہنشیپرکےتکسںیمےننیتابریہیابتدرہایئرھپفاسپلایگ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،اامسلیعنبرفعج،دافٗدنبسیق،تداضنبدبعاہللنبدعس،رضحتاوبدیعسدخریریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعنیےکدؿوعروتںےکدیعاگہیکرطػےنلکنےکذرکافررمدفںےسدحیلعہہبطخںیمح...
ابب  :دیعنیاکایبؿ
دیعنیےکدؿوعروتںےکدیعاگہیکرطػےنلکنےکذرکافررمدفںےسدحیلعہہبطخںیماحرضوہےنیکاابتحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2048

راوی  :ابوربيي زہزانی  ،ح١از  ،ایوب٠ ،ح١س ،ا ٣وفيہ رِضي اهَّلل و٥ہا

وب َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦أ ُ َِّ ٣و ٔف َّي َة َٔا َِ ٜت أَ ََ ٠زَ٤ا َت ِىىٔي أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَىٔي أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َح َّسثَ َ٥ا أَ ُّی ُ

ٔيسیِ ٔ ٦ا َِ ٜى َوات َٖٔ َو َذ َوا ٔ
ت ا ُِ ٜد ُسورٔ َوأَ ََ ٠ز ا ُِ ٜحي ََّؾ أَ َِ ٧ي ِى َتز ٔ َِ ٠ُ ٦َ ٜعلَّى ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن
َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِٔ ِ ٤ ٧
ُْخ َد فٔی ا ِٜى َ

اوبرعیبزرہاین،امحد،اویب،دمحم،اؾہیطعریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکںیمہیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےنمکحدایہکمہونکاری
،وجاؿافررپدےفاایلںدیعنییکامنزےک ےئاجںیئافراحہضئوعروتںوکمکحدایہکفہناملسونںیکدیعاگہےسدفررںی۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،امحد،اویب،دمحم،اؾہیطعریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ
دیعنیےکدؿوعروتںےکدیعاگہیکرطػےنلکنےکذرکافررمدفںےسدحیلعہہبطخںیماحرضوہےنیکاابتحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2049

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوخيث١ہ ،واظ ٢احو ،ٟحّعہ ب٥ت َيْی٦

َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َخ ِي َث ََ ١ة َو َِ ٦و ٔ
اظ ٕ ٢الِ َ ِح َو َٔ ٟو َِ ٦حّ َِع َة ب ٔ ِ٥تٔ َٔيْ ٔ َ
یَ ٦و ِ ٦أ ُ َِّ ٣و ٔف َّي َة َٔاَِ ٜت ُ٘ َّ٥ا ِ ُ ٤ؤ َ٠زُ
َ
س
ْخو ٔد فٔی ا ِٜى َ
س یُ َٙب ِّ ِْ ََ ٠َ ٧ي ا٥َّ ٜا ٔ
ِْ ا٥َّ ٜا ٔ
ْخ ِج َََ ِ ٦يَ َّ٦ُٙخَ ٝ
ْک َٔاَِ ٜت ا ُِ ٜحي َُّؾ َی ِ ُ
بٔا ُِ ُ ٜ
ٔيسیِ َٔ ٦وا َِ ١ُ ٜدبَّأةُ َوا ِٜب ٔ ِ ُ
ییحینبییحی،اوبہمثیخ،اعمصاوحؽ،ہصفحتنبریسنیےسرفاتیےہہکمہونکاریافروجاؿزلویکںوکدیعنییکامنزےک ےئاجےن
اکمکحدایاجاتاھتافرضیحفایلیتلکنںیھتنکیلولوگںےسےھچیپریتہںیھتافرولوگںےکاسھتریبکتیتہکںیھت۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبہمثیخ،اعمصاوحؽ،ہصفحتنبریسنی

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

ابب  :دیعنیاکایبؿ
دیعنیےکدؿوعروتںےکدیعاگہیکرطػےنلکنےکذرکافررمدفںےسدحیلعہہبطخںیماحرضوہےنیکاابتحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2050

ويسي ب ٦یو٤س ،ہصا ،٣حّعہ ب٥ت َيْی ،٦حَّضت ا ٣وفيہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا
راوی  :و١زو ٤أسٰ ،

یَ ٦و ِ ٦أ ُ َِّ ٣و ٔف َّي َة َٔاَِ ٜت أَ ََ ٠زَ٤ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا ص ٔصَ ْاَ ٣و َِ ٦حّ َِع َة ب ٔ ِ٥تٔ َٔيْ ٔ َ
ْٔط َوالِ َ ِؼ َهی ا َِ ٜى َوات َٖٔ َوا ُِ ٜحي ََّؾ َو َذ َوا ٔ
ت ا ُِ ٜد ُسورٔ َِأ َ َّ٠ا ا ُِ ٜحي َُّؾ ِ ََي ِى َتز ٔ ِ٦َ ٜ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِٔ ِ ٤ ٧
ُْخ َج ُض َّ٦فٔی ا ِٔ ِ ّٜ
اب َٔا َُ ٔ ٜ ٟتِٝب ٔ ِس َضا أ ُ ِخت َُضا ٔ٦ِ ٠
اٜعَّ ََل َة َو َي ِص َض ِس َ ٧ا َِ ٜديَِْ َو َز ِو َو َة ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن ُُِٔ ٝت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إ ٔ ِح َساَ٤ا ِلَ یَُٙو ََُ ٜ ٧ضا ٔجَِ ٝب ْ
ٔجَِ ٝباب ٔ َضا
رمعف اندقٰ،یسیع نب ویسن ،اشہؾ ،ہصفح تنب ریسنی ،رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنعےس رفاتی ےہہک روسؽ اہللیلص اہللہیلع
ض
فل ہفملسےندیعارطفل ف دیع اال جیےکدؿ ںیمہ افررپدہ نیشنافروجاؿوعروتںوک ےنلکناکمکحدای ،رہباحؽاحہضئامنزےسدحیلعہ
رہ رک الھبیئ افر ناملسونں یک داع ںیم احرض وہں ،ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس! مہ ںیم ےس سج ےک اپس
اچدرہنوہوت؟لپےنرفامایاچےہہکاسیکنہباینپاچدراسوکانہپدے۔
رافی  :رمعفاندقٰ،یسیعنبویسن،اشہؾ،ہصفحتنبریسنی،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعاگہںیمامنزدیعےسےلہپافردعبںیمامنزہنڑپےنھےکایبؿںیم...
ابب  :دیعنیاکایبؿ
دیعاگہںیمامنزدیعےسےلہپافردعبںیمامنزہنڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2051

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ و٥بْی ،شىبہ ،وسیَ ،ىيس ب ٦جبيْ ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦وس ٓ ٕ
س أَ ََّ ٧ر َُو َٟ
ٔی َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ُٔ ٦ج َبيِْ ٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ِخ َد یَ ِو َ ٣أَ ِؼ َهی أَ ِو ِ ِْٔطٕ ِ ََعلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن  ٢َِ ٜي َُعِ َٔ ِّٞبََ ٝضا َو َِل َب ِى َس َصا ث ُ َّ ٢أَتَی اَ ٥ِّ ٜسا َِ َو ََ ٠ى ُط ب ٔ ََل ْٟ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ ٢َ ٝ

َ
ِخ َظ َضا َوتُِٝقٔی َٔ َدابَ َضا
َِأ ََ ٠زصُ َّ٦بٔاٜعَّ َس َٔ ٔة َِ َح َىَِ ٝت ا ِِ ١َ ٜزأَةُ تُِٝقٔی ُ ِ

دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی ،ہبعش ،دعی ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ض
ہیلعفل ہفملسدیعاال جیافردیعارطفلےکدؿرشتفی الےئافردفرںیتعکڑپںیھافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنہناؿےس
ےلہپ امنز ڑپ ی افر ہن دعب ںیم رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وعروتں ےک اپس لےئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت
رضحتالبؽےھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿوکدصہقاکمکحدایوتوعروتںےناینپابایلںافراہرڈاےنلیرفعرکدےیئ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذربنعی،ہبعش،دعی،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ
دیعاگہںیمامنزدیعےسےلہپافردعبںیمامنزہنڑپےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2052

راوی ٠ :زو٤أس ،اب ٦ازریس ،ابوبْک ب٤ ٦اِي٠ ،ح١س ب ٦بصار ،شىبہ

ْک بِ َُ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َجٔ١ي ّىا َو َِ ٥ِ ٌُ ٦س ٕر ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ٦
ٔیس ح و َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَٔ٥يطٔ َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
ُش ِى َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ
رمعفاندق،انبادرسی،اوبرکبنبانعف،دمحمنباشبر،ہبعشایسدحثییکدفرسیدنسذرکرکدیےہ۔

رافی  :رمفاندق،انبادرسی،اوبرکبنبانعف،دمحمنباشبر،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعنییکامنزںیمرقاتونسمہنےکایبؿںیم...
ابب  :دیعنیاکایبؿ
دیعنییکامنزںیمرقاتونسمہنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2053

راوی  :حٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،ؼ١زةَ ،ىيس ٠ازنی ،حَّضت وبيساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب ٦وبساهَّلل

َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ ٦ؼ َِ ١ز َة بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس ا ِ١َ ٜازٔن ٔ ِّی َو ُِ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ أَ َُّ ٧و ََ ١ز بِ َ٦
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
اَ ٧ي ُِقأ ُ بٔطٔ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ
اب ََأ َ َ ٟأَبَا َوأ ٔ ٕس َّ
اَ ٧ي ُِقأ ُ
َ
َ
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ا
ٕ
ِ
ْٔط
ّ
ٜ
ا
و
ی
ه
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ٝ
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ُقآ ٔ ٧ا ِ١َ ٜحٔي ٔس َوا َِّٔ َ َْبَ ِت َّ
اٜسا َو ُة َوا ِنصَ َّٖ ا ِ١َ َٕ ٜزُ
ِ ٔيض ٔ َ١ا بٖٔ َوا ِِ ُ ٜ

ییحینبییحی،امکل،رمضة،دیعس امزین،رضحتدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہللےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع
ض
نباطخبریضاہللاعتٰیل ہنع ےناوبفادقیثیل ےسدرایتف ایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فل ہفملس دیعاال جیافردیعارطفلںیم ایک
ْث
ل ْ ُق ل ْ
ت
ل
ْ
َ
َ
م
ق
َ
س
ْ
َ
ّ
م
ح
ی
ل
ی
َ
َ
ب
ئا َّشاعَ ُة َفا قا ُرد)
ڑپےتھےھتوتاوہنںےنرعضایکہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساؿدفونںںیم(ؼ َفا ْرد ِ
اْ َ ْ
لؿا ِ ِڈافر دَ
ڑپےتھےھت۔
رافی  :ییحنبییحی،امکل،رمضة،دیعسامزین،رضحتدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ

دیعنییکامنزںیمرقاتونسمہنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2054

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ابووا٠ز وٕسیِٝ ،يح ،ؼ١زة َىيس ،وبيساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ب ٦وتبہ ،حَّضت ابووأس ٜيثي َے
روایت ےہ ٘ہ ٠حَ ٪ے و١ز ب ٦خفاب رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َوا ٔ٠ز ٕا َِ ٜى َٕس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َُِِ ٝي ْح َو َِ ٦ؼ َِ ١ز َة بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
ُوت ِ َب َة َو ِ ٦أَبٔی َوأ ٔ ٕس َّ
ْقأَ بٔطٔ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی یَ ِؤ ٣ا ِٜىٔي ٔس َِ ُُِٕ ٝت
اِ ٜٝيثٔ ِّي َٔا َََ ٟأ َ َٜىٔي وُ َ١زُ بِ ُ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اب َو َّ١ا َ َ
بٔا َِّٔ َ َْبَتٔ َّ
ُقآ ٔ ٧ا ِ١َ ٜحٔي ٔس
اٜسا َو ُة َو ٗ َوا ِِ ُ ٜ

فلی
ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعرم دقعی ،چ ،رمضة دیعس ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ،رضحت اوبفادق یثیل ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس رمع
لؿ
نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وپاھچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دیع ےک دؿ ایک ڑپاھ رکےت ےھت ںیم ےن اہک (ؼ َفال ْ ُق ْرد ِ
ْث
لْ
ت
ل
ْ
َ
ق
َ
س
ئال َّشاعَ ُة َفا َ ّقا م َ ُرد)ڑپےتھےھت۔
ا مَحِ یب ِڈافرا ِ ْ َ َد
ْ َی ْ
فلی
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوباعرمدقعی ،چ،رمضةدیعس،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتاوبفادقیثیلےسرفاتیےہہکھجم
ےسرمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اایؾدیعںیمااسیلیھکےنلیھکیکااجزتےکایبؿںیمہکسجںیمانگہہنوہ۔...
ابب  :دیعنیاکایبؿ
اایؾدیعںیمااسیلیھکےنلیھکیکااجزتےکایبؿںیمہکسجںیمانگہہنوہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2055

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ ،ہصا ،٣حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َز َخ ََ ٞول َ َّی أَبُو بَ ِْکٕ َوو ٔ ِ٥سٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

َجارٔیَ َتا َٔ ٦ِ ٠ٔ ٧ج َوارٔی الِ َ ِن َعارٔ ُت ٍَ َِّ ٥يا ٔ ٧ب ٔ َ١ا َت َٕا َوَِ ٜت بٔطٔ الِ َ ِن َعا ُر یَ ِو َ ٣بُ َى َ
اث َٔاَِ ٜت َوَِ ٜي َس َتا ب ٔ َُ ٥ِّ ٍَ ١ي َتي ِ ٔن َِ َٕا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ
أَبٔ١زِ ُ٠ورٔ َّ
ک فٔی یَ ِؤ ٣و ٔي ٕس َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَا
اٜص ِي َفا ٔ ٧فٔی بَ ِيتٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوذََ ٔ ٜ
َ
ٔيسا َو َص َذا و ٔي ُسَ٤ا
أَبَا بَ ِْکٕ إ ٔ َّٜٔ ٧کُِ َٔ ِّٞوٕ ٣و ّ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعرشتفی
الےئافرریمےاپسدفااصنریزلایکںویؾاعبثاکفاہعقوجااصنرےنمظنایکاھتاگریہںیھتافرفہہشیپفروگنیہن ںیھتوترضحت
اوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایایکاطیشؿیکاتؿروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرھگںیم؟افر ہدیعاکدؿاھتوتروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایرہوقؾےک ےئدیعوہیتےہافر ہامہریوخ یاکدؿےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ
اایؾدیعںیمااسیلیھکےنلیھکیکااجزتےکایبؿںیمہکسجںیمانگہہنوہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2056

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،ہصا٣

َکیِِٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦صٔصَ إ ٣ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوِ ٔيطٔ َجارٔیَ َتا َٔ ٧تَِ ٝى َبا ٔ ٧ب ٔ ُس ٓ ٕ
ٓ
َح َّسثَ َ٥اظ یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َوأَبُو ُ َ
ییحی نب ییحی ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشہؾ ایس دحثی یک دفرسی دنس لقن یک ےہ اس ںیم  ہ ااضہف ےہ ہک فہ زلایکں دػ اجب ریہ
ںیھت۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشہؾ

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

ابب  :دیعنیاکایبؿ
اایؾدیعںیمااسیلیھکےنلیھکیکااجزتےکایبؿںیمہکسجںیمانگہہنوہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2057

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،و١زو ،اب ٦شہابُ ،عوة ،وائصہ

ُع َو َة َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّ ٧أَبَا بَ ِْکٕ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو أَ َّ ٧ابِ َٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َص ُ
اب َح َّسثَ ُط َو ِِ ُ ٦
َّضبَا َٔ ٧و َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠ُ ٢َ ٝس ًّجی ب ٔ َث ِوبٔطٔ
َز َخ ََ ٞوَِ ٝي َضا َوو ٔ َِ ٥س َصا َجارٔ َی َتا ٔ ٧فٔی أَیَّا٠ٔ ٔ ٣ىّي ُت ٍَ َِّ ٥يا َٔ ٧و َت ِ ٔ

ْ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َو ِ٥طُ َو َٔا ََ ٟز ِو ُض َ١ا یَا أَبَا بَ ِْکٕ َِإَٔ َّ ٤ضا أَیَّ ُا ٣و ٔي ٕس َو َٔاَِ ٜت َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َِاَ ِ ٤ت َض َزص َُ١ا أَبُو بَ ِْکٕ َِ َٙصَ َ
وَ ٧وأََ٤ا َجارٔ َی ْة َِا ِٔس ُٔروا َٔ ِس َر ا َِ ٜحارٔیَ ٔة ا َِ ٜىزٔبَ ٔة ا َِ ٜحسٔی َثةٔ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ِسَُُّْنٔی بٔز ٔ َزائٔطٔ َوأََ٤ا أَُ ِ ٤مزُ إلٔ َی ا َِ ٜح َبصَ ٔة َوص َُِ ٢یَِ ٝىبُ َ

ِّ
اٜس ِّ٦
اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،رمعف ،انب اہشب ،رعفة ،اعدص  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ ےک اپس
رشتفیالےئافراؿےکاپساایؾینمںیمدفزلایکںاگریہںیھتافردػاجبیتںیھتافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناےنپ
رسابمرکوکڈاھپنراھکاھت،اوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےناؿدفونںوکڑھجاکوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناانپڑپکا اٹرکرفامای=
اے اوبرکب اؿ وک وھچڑدے  ہدیع ےک اایؾ ںی ،افر رفامیتںیہک ےھجم اید ےہہک روسؽاہلل ےن ےھجم اپھچای وہا اھت افرںیم ویشبحں اک
لیھکدھکیریہیھتافرںیمزلیکیھتمتادنازہاگلؤوجمکنسزلیکلیھکامتےشیکاگبلطروہفہینتکدریکتامتاشدےھکییگ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعف،انباہشب،رعفة،اعدص 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ

اایؾدیعںیمااسیلیھکےنلیھکیکااجزتےکایبؿںیمہکسجںیمانگہہنوہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2058

راوی  :ابوـاہز ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابُ ،عوة ب ٦زبيْ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ُع َو َة بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َٔا ََٔ ٟاَِ ٜت َوائٔصَ ُة َواهَّللٔ َِ َٕ ٜس
اٜفاصٔز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو ِِ ُ ٦
َحابٔض ٔ ِ ٢فٔی َِ ٠سحٔ ٔس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕ ُوَ ٣ول َی بَ ٔ
اب حُ ِح َزت ٔی َوا َِ ٜح َبصَ ُة یََِ ٝىبُو َ ٧ب ٔ ٔ َ
َّص ُٓ َِا ِٔس ُٔروا َٔ ِس َر
و ٧أََ٤ا َّأًٜي أَ ِن َ ٔ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ِسَُُّْنٔی بٔز ٔ َزائٔطٔ ٜٔک َِی أَِ٤م َُز إلٔ َی َٜىٔبٔض ٔ ِ ٢ث ُ ََّ ٢ي ُٕ ُو ٦ِ ٠ٔ ٣أَ ِجلٔی َحًَّي أَ ُ٘ َ
يع ّة َول َی َّ
ا َِ ٜحارٔیَ ٔة ا َِ ٜحسٔی َث ٔة ِّ
اِ ٜٝضو ٔ
اٜس ِّٔ َ ٦
ِح َ
اوباطرہ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفةنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسوکداھکیہک ریمےرجحےےکدرفازہرپ ڑھکےںیافریشبحاےنپ زینفںےکاسھتروسؽاہللیکدجسمںیملیھک
رےہےھتافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنےھجماینپاچدرںیماپھچایلاتہکںیماؿیکلیھکوکددوھکیں،رھپلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ریمی فہج ےس ڑھکے رےہ اہیں کت ہک ںیم وخد فاسپ  یل یئگ مت ادنازہ اگلؤ ہک مک نس لیھک وکد رپ رحصی زلیک ینتک دری کت
ڑھکیرہیتکسےہ؟
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفةنبزریب،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ
اایؾدیعںیمااسیلیھکےنلیھکیکااجزتےکایبؿںیمہکسجںیمانگہہنوہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2059

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،یو٤س ب ٦وبساِلولی ،اب ٦وہِ ،و١زو٠ ،ح١س ب ٦وبساٜزحُ ،٦١عوة ،حَّضت وائصہ رِضي

اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِلٔی َویُوُُ ٤س بِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َو َّ
وَ َٔ ٧اِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخبَََْ٤ا َو ِْ ١زو أَ ََّ ٠ُ ٧ح ََّ ١س
اُِ ّٜٝن َ ٔ ٜض ُ
َح َّسثَىٔي َص ُ
ار َ
ُّ
ُع َو َة َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َز َخ ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوو ٔ ِ٥سٔی َجارٔیَ َتا ُٔ ٧ت ٍَ َِّ ٥يا ٔ٧
بِ ََ ٦و ِبسٔ اٜزَّ ِح ََ ٦ٔ ١ح َّسثَ ُط َو ِِ ُ ٦
ار َّ
ِ بُ َى ٕ
اٜص ِي َفا ٔ ٧و ٔ َِ ٥س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
بٍٔٔ َ٥ا ٔ
اث ِ ِ
ط َو َح َّو ََ ٟو ِج َض ُط ِ ََس َخ َ ٞأَبُو بَ ِْکٕ َِاَ ِ ٤ت َض َزنٔی َو َٔا َ٠ٔ ٟزِ َُ ٠
َفا ٔ
َاؼ َف َح َي َول َی ا َِ ٔ ٜ
َ
ا ٧یَ ِو َ٣
َْخ َج َتا َوک َ َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأٔ َِب ََ ٞوَِ ٝيطٔ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََ ٟز ِو ُض َ١ا َِ َ١َّ ٝا ٌَ َّ َ١ََ ٌ ٞزِتُ ُض َ١ا ِ َ َ
ی٦
اٜسو َزا ُ ٧ب ٔ َّ
اب َِإ ٔ َّ٠ا ََأ َ ُِ ٜت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوإ ٔ َّ٠ا َٔا ََ ٟت ِص َتضٔي َن َت ِ٥مُز ٔ َ
َح ٔ
و ٔي ٕس َیَِ ٝى ُِ ُّ
اٜس َر ٔٗ َوا َِ ٔ ٜ
َِ ُُِٕ ٝت َن َى َِِ ٢أ َ َٔا َ٠ىٔي َو َرائ َ ُط َخ ِّسی َول َی َخ ِّسظ ٔ َوص َُو َي ُٕو ُ ٟزُوَ ٢ِ َُٙ٤یا بَىٔي أَ ِرِ َٔس َة َحًَّي إٔذَا َُ ِٝ ٔ ٝ٠ت َٔا ََ ٟح ِسبُ ٔک ُُِٔ ٝت َن َى َِٔ ٢ا َٟ

َِاذِ َص ٔيي
اہرفؿنبدیعسایلی،ویسننب دبعاالیلع،انبفبہ،رمعف ،دمحمنبدبعارلنمح،رعفة،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللرشتفیالےئافرریمےاپسدفزلایکںدیماؿاعبثےکااعشراگریہںیھت،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسرتسبرپ
ٹیل ےئگ افر اانپ رہچہ ریھپ ایل ،رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیلہنعرشتفی الےئ وت اوہنں ےن ےن اؿ وک ڑھجک دای افر رفامای اطیشؿ اک
اباجروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپس؟وتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای=وھچڑدف!بجاوبرکباغلفوہےئوتںیمےن
اؿوکلھکنےسااشرہایکوتفہ یلںیئگافردیعاکدؿاھتافریشبحڈاھولںافرزینفںےسلیھک رےہےھتسپںیمےنروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےسوپاھچایلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنوخدیہرفامایمتاؿوکدانھکیاچیتہوہ؟ رفامیتںییجاہں،سپلپ یلص
اہللہیلعفل ہفملسےن ےھجم اےنپےھچیپڑھکاایک افرریماراسخرلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےک راسخر رپ اھتافر لپ یلص اہللہیلعفل ہ
فملسرفامرےہےھتاےینباردفہ!لیھکںیموغشمؽروہاہیںکتہکریمایجرھبایگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاکیف ےہ
ریتے ےئ؟ںیمےنرعضایکیجاہںرفامای یلاجؤ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،رمعف،دمحمنبدبعارلنمح،رعفة،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ

اایؾدیعںیمااسیلیھکےنلیھکیکااجزتےکایبؿںیمہکسجںیمانگہہنوہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2060

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیز ،ہصا ،٣حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

و ٧فٔی یَ ِو ٔ ٣و ٔي ٕس فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔسٔ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َجا َِ َح َب ْض َیزَِِٔ ُ٥
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّص ُٓ َو ِ٦
ِ ََس َوانٔی أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝو َؼ ِى ُت َرأِسٔي َول َی َٔٙ٥ِ ٠بٔطٔ َِ َح َىُِ ٝت أَُ ِ ٤مزُ إلٔ َی َٜىٔبٔض ٔ َِ ٢حًَّي ُ٘ ُِ ٥ت أََ٤ا َّأًٜي أَ ِن َ ٔ
ا٥َّ ٜمَ ز ٔإَِٔ ٜيض ٔ ِ٢
زریہ نب رحب ،رجری ،اشہؾ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یشبح دیع ےک دؿ دجسم ںیم لرک ےنلیھک ےگل وت یبن
رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم ولباای ںیم ےن اانپ رس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اشہن ابمرک رپ راھک افر ںیم ےن اؿ ےک
لیھکیکرطػدانھکییرفعایکاہیںکتہکوخدیہبجاؿوکدےنھکیےسریمایجرھبایگوتفاسپلیئگ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ
اایؾدیعںیمااسیلیھکےنلیھکیکااجزتےکایبؿںیمہکسجںیمانگہہنوہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2061

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،یحٌي ب ٦زَکیا ب ٦ابی زائسہ ،ح ،اب١٤ ٦يْ٠ ،ح١س ب ٦بَّش

َکیَّا َِ بِ ٔ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة ح و َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ َِّشٕ ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ز َ ٔ
َکا فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس
صٔصَ إ ٣ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو ٢َِ ٜیَ ِذ ُ َ

ییحینبییحی،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،ح،انبریمن،دمحمنبرشبدفرسیدنسذرکیکےہنکیلاسںیمدجسماکذرکںیہن۔
رافی  :ییحینبییحی،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،ح،انبریمن،دمحمنبرشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ
اایؾدیعںیمااسیلیھکےنلیھکیکااجزتےکایبؿںیمہکسجںیمانگہہنوہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2062

راوی  :ابزاہي ٢ب ٦زی٥ار ،وٕبہ بْ٠ ٦ک ،٣وبس ب ٦ح١يس ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

اظ َٕ ٢و َّ
اُِ ّٜٝن ُ ٔ ٜى ِٕ َب َة َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا أَبُو
ِم َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦أَبٔی َو ٔ
َح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ ُ ٦زٔی َ٥ارٕ َو ُو ِٕ َب ُة بِ َُ ِ ٠ُ ٦
ْک ٕ ٣ا َِ ٜى ِّ ُّ
اظ َٕ ٢و ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َو َفاِْ أَ ِخب َ َْنٔی ُوب َ ِي ُس بِ ُُ ٦و َ١يِْ ٕأَ ِخب َ َْ ِتىٔي َوائٔصَ ُة أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت َٝ ٔ ٜىَّابٔي َن َوز ٔ ِز ُت أَنِّی أَ َراص ُِ٢
َو ٔ

و ٧فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َٔا َٟ
َٔاَِ ٜت َِ َٕ َاَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝؤ ُُِ ١ت َول َی ا َِ ٜب ٔ
اب أَُ ِ ٤مزُ بَي ِ َن أُذُِ َ ٤يطٔ َو َواتٕٔ ٔطٔ َوص َُِ ٢یَِ ٝىبُ َ
ٔيٖ بَ َِ ٞح َب ْض
َو َفاِْ َفُ ِ ْس أَ ِو َح َب ْض َٔا ََ ٟو َٔا َ ٟلٔی ابِ َُ ٦وت ٕ
اربامیہنب دانیر،ہبقعنبرکمؾ،دبعنبدیمح،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکںیمےنےنلیھکفاولںاکلیھکدےنھکی
اک ارادہ ایک رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل ڑھکے وہےئگ افر ںیم درفازے رپ ڑھکی وہ رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک دنکوھں افر
اکونںےکدرایمؿےساؿ وکدجسمںیمےتلیھکوہےئدیتھکیریہ،اطعےتہکںیہکفہافریساییشبحےھتانبقیتعےنےھجماتبایہکفہیشبح
ےھت۔
رافی  :اربامیہنبدانیر،ہبقعنبرکمؾ،دبعنبدیمح،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیاکایبؿ

اایؾدیعںیمااسیلیھکےنلیھکیکااجزتےکایبؿںیمہکسجںیمانگہہنوہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2063

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی ،اب٠ ٦سيِ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔا ََ ٟو ِب ْس أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َ ٟابِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز َّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ٦
َحابٔض ٔ ِ ٢إٔذِ
اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َ ٟبَ ِي َ١َ ٥ا ا َِ ٜح َبصَ ُة یََِ ٝىبُ َ
و ٧و ٔ َِ ٥س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ ٔ َ
اب َِأَص َِوی إلٔ َی ا َِ ٜح ِع َبا ٔ
َز َخ َُ ٞو َ١زُ بِ ُ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
ِ َی ِح ٔعبُ ُض ِ ٢ب ٔ َضا َِ َٕا َُ َٜ ٟط َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝز ِو ُض ِ ٢یَا ُو َ١زُ
دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،انب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یشبح
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم اےنپ زینفں ےس لیھک رےہ ےھت ہک رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع احرض وہےئ وت
رکنکویںیکرطػےکھجاتہکاؿےکاسھتاؿوکامرںیوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاےرمع!اؿوکوھچڑدے۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
اببہولةاالاقستسءےکایبؿںیم...
ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
اببہولةاالاقستسءےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2064

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،وبساهَّلل ب ٦ابی بْک ،وباز ب ٦ت١ي ،٢حَّضت وبساهَّلل ب ٦زیس ٠ازنی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َوبَّا َز بِ ََ ٦تٕ ٔ١يَ ٢ي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس اهَّللٔ
َح َّسث َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

ِخ َد َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی ا َِ ١ُ ٜعلَّی َِا َِ َت ِس َقی َو َح َّو َ ٟرٔ َزائ َ ُط ح ٔي َن ا َِ َت ِٕ َب َ ٞا ِِ ٔ ٕٜب ََ ٝة
بِ ََ ٦زیِ ٕس ا ِ١َ ٜازٔن ٔ َّی َي ُٕوِلُ َ َ

ییحی نب ییحی ،امکل ،دبعاہلل نب ایب رکب ،ابعد نب میمت ،رضحت دبعاہلل نب زدی امزین ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسدیعاگہیکرطػرشتفیالےئافراپینبلطایکافراینپاچدروکاٹلپبجہلبق یکرطػرخرفامای۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دبعاہللنبایبرکب،ابعدنبمیمت،رضحتدبعاہللنبزدیامزینریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
اببہولةاالاقستسءےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2065

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌيَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،وبساهَّلل ب ٦ابی بْک ،حَّضت وباز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب ٦ت١ي ٢رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِخ َد أ ٥َّ ٜي ُّي
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ َو َِ ٦وبَّاز ٔبِ َٔ ٦تٕ ٔ١يَ ٢و َِ ٦و ِّ١طٔ َٔا ََ َ ٟ
َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی ا َِ ١ُ ٜعلَّی َِا َِ َت ِس َقی َوا َِ َت ِٕ َب َ ٞا ِِ ٔ ٕٜب ََ ٝة َو َٔ ََِ ٝرٔ َزائ َ ُط َو َظلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
ییحینبییحی،ایفسؿنبہنییع،دبعاہللنبایبرکب،رضحتابعدریضاہللاعتٰیلہنعنبمیمتریضاہللاعتٰیلہنعےناےنپاچچےسرفاتی
لقنیکےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسدیعاگہیکرطػےلکنافراپینبلطایکافرہلبقیکرطػہنمایکافراچدروکاٹلپافردف
رںیتعکادارفامںیئ۔
رافی  :ییحینبییحی،ایفسؿنبہنییع،دبعاہللنبایبرکب،رضحتابعدریضاہللاعتٰیلہنعنبمیمتریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
اببہولةاالاقستسءےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2066

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌيََٝ ،مي ٧ب ٦بَل ،ٟیحٌي بَ ٦ىيس ،ابوبْک ب٠ ٦ح١س ب ٦و١زو ،حَّضت وبساهَّلل ب ٦زیس انعاری رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو أَ ََّ ٧وبَّا َز
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟو ِ ٦یَ ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو بَ ِ ٔ
ِخ َد إلٔ َی ا َِ ١ُ ٜعلَّی َي ِس َت ِسقٔی
بِ ََ ٦تٕ ٔ١ي ٢أَ ِخب َ َْ ُظ أَ ََّ ٧و ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٦زیِ ٕس الِ َ ِن َعار َّٔی أَ ِخب َ َْ ُظ أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ ٢َ ٝ

اَ َت ِٕ َب َ ٞا ِِ ٔ ٕٜب ََ ٝة َو َح َّو َ ٟرٔ َزائ َ ُط
َوأَُ َّ ٤ط َ١َّ ٜا أَ َرا َز أَ َِ ٧ی ِسوُ َو ِ

ییحینبییحی،امیلسؿنبالبؽ،ییحینبدیعس،اوبرکبنبدمحمنبرمعف،رضحتدبعاہللنبزدیااصنریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملسدیع اگہیک رطػ رشتفی الےئ افر اپین بلط ایک افر بجلپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن داع
امےنگناکارادہایکوتہلبقرخوہےئافراینپاچدروکاٹلپ۔
رافی  :ییحینبییحی،امیلسؿنبالبؽ،ییحینبدیعس،اوبرکبنبدمحمنبرمعف،رضحتدبعاہللنبزدیااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
اببہولةاالاقستسءےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2067

راوی  :ابوـاہزِ ،حٝ٠ہ ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،حَّضت وباز ب ٦ت١ي٠ ٢ازنی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َوبَّا ُز بِ َُ ٦تٕ ٔ١ي ٢ا ِ١َ ٜازٔن ٔ ُّی أَُ َّ ٤ط
ِح َُ َٝ ٠ة َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اٜفاص ٔز ٔ َو َ ِ
ِخ َد َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِو ّ٠ا
ا ٦ِ ٠ٔ ٧أَ ِظ َح ٔ
َََ ٔ١ي َو َّ١طُ َوک َ َ
اب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕوِلُ َ َ
اَ َت ِٕ َب َ ٞا ِِ ٔ ٕٜب ََ ٝة َو َح َّو َ ٟرٔ َزائَطُ ث ُ ََّ ٢ظلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
َي ِس َت ِسقٔی َِ َح َى َ ٞإلٔ َی ا٥َّ ٜا ٔ
س لَ ِض َز ُظ یَ ِسوُو اهَّللَ َو ِ
اوباطرہ ،رحہلم ،انب فبہ ،ویسن ،انباہشب ،رضحت ابعد نب میمت امزین ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ اچچ ےس وج ااحصب روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسںیمےسںیےسرفاتییکےہہکا کدؿروسؽاہللرشتفیالےئاپینامےنگنےک ےئافرلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسےناینپتشپابمرکولوگںیکرطػیکافرہلبقرخوہرکاہللےسداعامےنگنےگلافراینپاچدریٹلپرھپدفرںیتعکاداںیک۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رضحتابعدنبمیمتامزینریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااقستسءںیمداعےک ےئاہھتااھٹےنےکایبؿںیم...
ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
ااقستسءںیمداعےک ےئاہھتااھٹےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2068

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،یحٌي ب ٦ابی بٙيْ ،شىبہ ،ثابت ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَبٔی ب ُ َٙي ِْ ٕ َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا ََ ٟرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِ َحًَّي یُ َزی بَ َي ُ
اؿ إٔبِ َف ِيطٔ
اٜس َوا ٔ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِز َِ ُي َی َسیِطٔ فٔی ُّ
اوبرکبنبایب ہبیش،ییحینبایبریکب،ہبعش،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسداع
ںیماےنپاہھتابمرکاسرطحااھٹےئوہےئےھتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکںیلغبدیھکیاجیتکسںیھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبایبریکب،ہبعش،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
ااقستسءںیمداعےک ےئاہھتااھٹےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2069

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،حس ٦ب٠ ٦وسي ،ح١از ب١َٝ ٦ہ ،ثابت ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وسي َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ َُ ٠ُ ٦
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا َِ َت ِس َقی َِأ َ َش َار بٔمَ ِضز ٔ َ٘ َّّ ِيطٔ إلٔ َی َّ
ِ
اٜس َ١ا ٔ
دبعنبدیمح،نسحنبومیس،امحدنبہملس،اثتب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےناپینبلطایکافراینپویلیھتہںیکتشپےسلامسؿیکرطػااشرہایک۔
رافی  :دبعنبدیمح،نسحنبومیس،امحدنبہملس،اثتب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
ااقستسءںیمداعےک ےئاہھتااھٹےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2070

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦ابی وسی ،وبساِلولیَ ،ىيسٔ ،تازہ ،حَّضت ا٤س

ٔی َو َو ِب ُس الِ َ ِول َی َو ََِ ٦ىٔي ٕس َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ َّٔ َ ٤ ٧ي َّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ِ َحًَّي یُ َزی بَ َي ُ
اؿ إٔبِ َف ِيطٔ ٌَي ِ َْ أَ ََّ ٧و ِب َس الِ َ ِول َی َٔا َ ٟیُ َزی
اَِ ٧ل یَ ِز َِ ُي َی َسیِطٔ فٔی َش ِي ٕئ ُٔ ٦ِ ٠ز َوائٔطٔ إ ٔ َِّل فٔی ٔاِل َِت ِٔس َٕا ٔ
َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ

اؿ إٔبِ ٔفطٔ أَ ِو بَ َي ُ
بَ َي ُ
اؿ إٔبِ َف ِيطٔ
دمحمنبینثم،انبایبدعی،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،رضحتاسنےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملساےنپاہوھتںوکاینپیسک
داعںیمیھبوساےئااقستسءےکاانتدنلبہنرکےتےھتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکںولغںیکدیفسیدیھکیاجیتوہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
ااقستسءںیمداعےک ےئاہھتااھٹےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2071

راوی  :اب٠ ٦ثىي ،یحٌي بَ ٦ىيس ،اب ٦ابی ُعوبۂ ،تازہ ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّ
ُعوبَ َة َو َِ َٔ ٦تا َز َة أَ َّ ٧أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َح َّسثَ ُض َِ ٢و ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىي َح َّسث َ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦ابِ ٔ ٦أَبٔی َ ُ

اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َ ٤ ٢َ ٝح َو ُظ

انب ینثم ،ییحی نب دیعس ،انب ایب رعفہب ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع نب امکلریض اہلل اعتٰیلہنع ےس ا ک دفرسیدنس ےک
اسھتیہیدحثییبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :انبینثم،ییحینبدیعس،انبایبرعفہب،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااقستسءںیمداعامےنگنےکایبؿںیم...
ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ

ااقستسءںیمداعامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2072

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ ،اب ٦ححز ،اَ١اوي ٞب ٦جىَفَ ،شیک ب ٦ابی ١٤ز ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف
 ٞبِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
وَ ٧ح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
ِخ َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة َوابِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ ُ

َش ٔ
ِ َو َر َُو ُٟ
یک بِ ٔ ٦أَبٔی ٔ١َ٤ز ٕ َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ ََّ ٧ر ُج َّل َز َخ َ ٞا ِِ ١َ ٜسحٔ َس َی ِو َُ ٣ج َُ ١ى ٕة ٔ ٦ِ ٠بَ ٕ
اِ َ ٤ ٧ح َو َزارٔ ا َِ َٕ ٜؽا ٔ
َو ِٔ َ ٦
اب ک َ َ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝائ َْٔ ٢ی ِد ُف ُِ َِا َِ َت ِٕ َب ََ ٞر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝائ ّٔ١ا ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َص َِ َٙ ٝت
َِ ٞا ِز ًُ اهَّللَ ُئٍ ِث َ٥ا َٔا َََ ٟف َِ َي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی َسیِطٔ ث ُ ََّٔ ٢ا ََّ ٟ
اُ ٜٝض َّ ٢أٌَٔ ِث َ٥ا
اٜسبُ ُ
الِ َ َِ ٠وا َُ ٟوا ِن َٕ َف َى ِت ُّ
َ

اُ ٜٝض َّ ٢أٌَٔ ِث َ٥ا َّ
َّ
اُ ٜٝض َّ ٢أٌَٔ ِث َ٥ا َٔا َ ٟأَْ َ ٤س َو َِل َواهَّللٔ َ٠ا َ َ ٤زی فٔی َّ
اب َو َِل َٔزَ َو ٕة َو َ٠ا بَ ِي َ٥َ ٥ا َوبَي ِ َن ََِٕ ٝي ٔ ٦ِ ٠بَ ِي ٕت
ِ َٔ ََ ٦ِ ٠ح ٕ
اٜس َ١ا ٔ

س َِ َ١َّ ٝا َت َوََّ َف ِت َّ
ْط ِت َٔا ََََ ِ ٟل َواهَّللٔ َ٠ا
َو َِل َزارٕ َٔا َََ ِ ٟفََ ٝى ِت َٔ ٦ِ ٠و َرائٔطٔ ََ َحابَ ْة ِٔ ٠ث ُ
 ٞأ َُِّّْٜ
اٜس َ١ا َِ اَ ِ ٤ت َ َ
َّش ِت ث ُ َّ ٢أَ َِ َ ٠
َرأَیِ َ٥ا َّ
اب فٔی ا ُِ ٜح َُ ١ىةٔ ا ِِٕ ١ُ ٜب ٔ َٝةٔ َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝائ ْٔ٢
ک ا َِ ٜب ٔ
اٜص َِ ١س ََب ِ ّتا َٔا َ ٟث ُ ََّ ٢ز َخ ََ ٞر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞذََ ٔ ٜ
َف َِ َي َر َُو ُٟ
َاَ َت ِٕ َب َُ ٝط َٔائ ّٔ١ا َِ َٕا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َص َِ َٙٝت الِ َ َِ ٠وا َُ ٟوا ِن َٕ َف َى ِت اُّ ٜسبُ ُ
َی ِد ُف ُِ ِ ِ
َِ ٞا ِز ًُ اهَّللَ یُ ِٔ ١سَ ِٙضا َو َّ٥ا َٔا ََ َ ٟ
اُ ٜٝض ََّ ٢ح ِو َ٥َ ٜا َو َِل َو َِ ٝي َ٥ا َّ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی َسیِطٔ ث ُ ََّٔ ٢ا ََّ ٟ
اُ ٜٝض ََّ ٢ول َی ِاْلکَاَ ٔ ٣و ِّ
اب َوب ُ ُفو ٔ ٧الِ َ ِوز ٔ َی ٔة َو َ٥َ ٠ابٔتٔ
اٜم َز ٔ

اٜص َحز َِٔا ِن َََٕ ٝى ِت َو َِخ ِج َ٥ا ١ِ َ ٤شٔي فٔی َّ
َّ
 ٞالِ َ َّو َُٔ ٟا ََِ ٟل أَ ِزرٔی
اٜص ِٔ ١س َٔا َٔ َ ٟ
یک ِ ََسأ َ ُِ ٜت أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَص َُو اَّ ٜز ُج ُ
َش ْ
َ

ییحینبییحی،ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،اامسلیعنبرفعج،یر کنبایبرمن،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہ ہک ا ک لدیم دارااضقل یک رطػ فاےل درفازے ےس ہعمج ےک دؿ دجسم ںیم داہ  وہا ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ڑھکےوہےئہبطخدےرےہےھتفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنملرکڑھکاوہایگرھپرعضایک،ایروسؽاہلل!ومیشی
الہک افر را ےتدنب وہ ےئگ ،اہلل ےس داع امںیگنہک مہ رپ ابرش انزؽرکے ،وت روسؽ اہللیلص اہللہیلعفل ہفملس ےن اےنپاہھت ااھٹ رک
داع امیگن ،رفامای= اے اہلل! مہ رپ ابرش رباس! اے اہلل مہ رپ ابرش رباس! رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک اہللیک مسق مہ
لامسؿرپ وکیئ اٹھگای ابدؽاکانؾفاشنؿکتہندےتھکی ےھتافرہن امہرےافر علسےکدرایمؿ وکیئرھگ اھتافرہنہلحم،رفامےتںیہک علس
ےکےھچیپےسڈاھؽیکرطحا کوھچاٹاسابدؽومنداروہابجلامسؿےکدرایمؿلایوتلیھپایگرھپرباس،رفامےتںیہکاہللیکمسق

ا ک ہتفہ کت ںیمہ وسرج داھکیئ ںیہن دای۔ رھپ لےن فاےل ہعمج ںیم ا ک لدیم ایس درفازے ےس داہ  وہ افر روسؽ اہلل ڑھکے
ہبطخدےرےہےھت،فہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمڑھکاوہایگافررعضرکےناگل،ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس!
ومیشی الہک وہ ےئگ افر را ےت دنب وہ ےئگ ،اہلل ےس داع امںیگنہک مہ ےس ابرش وک رفک ےل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےن
اہھتااھٹےئافررفامایاےاہللامہرےاردرگدرباسہنہکمہرپ،اےاہللولیٹںرپ،دنلبویںرپ،انولںافردر ںوںےکا ےنیکہگجرپ
رباس! رفامےت ںیہک لامسؿ اصػ وہایگ افر مہ دوھپ ںیم ےتلچ وہےئےلکن یر ک ےتہک ںیہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرعضایکہک ہصخشےلہپفاالیہاھتوترفامایںیمںیہناجاتن۔
رافی  :ییحینبییحی،ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،اامسلیعنبرفعج،یر کنبایبرمن،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
ااقستسءںیمداعامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2073

راوی  :زاُز ب ٦رشيس ،وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝاوزاعی ،اَحاٗ ب ٦وبساهَّلل ب ٦ابی ـٝحہ ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب٦
٠اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َزا ُوزُ بِ ُُ ٦ر َش ِي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ِ ٦الِ َ ِو َزاعٔ ِّی َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی ـَ َِ ٝح َة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٦
اس ََ َْ ٥ة َول َی َو ِض ٔس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝب َ ِي َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َ٠إ ٔ ٜک َٔا َ ٟأَ َظابَ ِت اَ ٥َّ ٜ
َ
اٗ ا َِ ٜحس َ
َک ا ِ١َ ٜا َُ ٟو َجا ًَ ا ِٜى َٔيا َُ ٟو ََ َ
ٔیث
ُعاب ٔ ٌّی َِ َٕا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َصَ ٝ
َی ِد ُف ُِ اَ ٥َّ ٜ
اس َول َی ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔیَ ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة إٔذِ َٔ َا ٣أ ِ َ
ب ٔ َِ ١ى َ٥ا ُظ َوِ ٔيطٔ َٔا ََّ ٟ
َف َج ِت َحًَّي َرأَیِ ُت ا ِ١َ ٜسٔی ََ ٥ة فٔی ِٔ ٠ث ٔٞ
اُ ٜٝض ََّ ٢ح َوا َِ ٜي َ٥ا َو َِل َو َِ ٝي َ٥ا َٔا َ١ََ ِ ٟا ُي ٔصيُْ ب ٔ َي ٔسظ ٔ إلٔ َی َ٤اح َٔي ٕة إ ٔ َِّل َت َ َّ

ا َِ ٜح ِوبَ ٔة َو ََا ََ ٟوازٔی َٔ َ٥ا َة َش ِض ّزا َوَ ٢َِ ٜیح ٔ ِئ أَ َح ْس َٔ٤ ٦ِ ٠اح َٔي ٕة إ ٔ َِّل أَ ِخب َ َْ ب ٔ َح ِوز ٕ

داؤٗد نب ردیش ،فدیل نب ملسم ،افزایع ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےک زامہن ںیم ولوگں رپ ا ک اسؽ طحق ڑپا سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہعمج ےک دؿ امہرے

اسےنم ربنم رپ ےھٹیبولوگں وک ہبطخ دے رےہ ےھت ہک ا ک ارعایب ےن ڑھکے وہ رک رعض ایک ہک اوماؽالہک وہ ےئگ افر الہ تداؽ
وھبےک رم ےئگ ابیق دحثی افرپ سگر یکچ ےہ اس ںیم  ہ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای امہرے ارد رگد رباس ہن ہک
امہرے افرپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ اہھت ےس سج رطػ یھب ااشرہ رفامےت ادرھ اک ابدؽ ٹھپ اجات اہیں کت ہک ںیم ےن
دمہنی وک وگؽ ڈاھؽ یک رطح داھکی افرفادی انقت ا ک ہنیہم رھب یتہب ریہ امہرے اپس وج یھبلای اس ےنوخب ابرش وہےن یک  رب
دی۔
رافی  :داؤد نب ردیش ،فدیل نب ملسم ،افزایع ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
ااقستسءںیمداعامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2074

راوی  :وبساِلولی ب ٦ح١از٠ ،ح١س ب ٦ابی بْک ٕ٠سامی٠ ،ىت١ز ،وبيساهَّلل ،ثابت ب٥انی ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس الِ َ ِول َی بِ َُ ٦ح َّ١از ٕ َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ ا َِّ َٕ ١ُ ٜسم ٔ ُّی َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا ُِ ٠ى َتْ ٔ١ز َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت ا ِٜب ُ َ٥ان ٔ ِّی َو ِ٦
اس ِ ََعاحُوا َو َٔاُٜوا یَا ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ
أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َ ٟک َ َ
ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِد ُف ُِ َی ِو َ ٣ا ُِ ٜح َُ ١ى ٔة َِ َٕ َا ٣إَِٔ ٜيطٔ اُ ٥َّ ٜ
ْط َوا ِحَّ ١ز َّ
ٔیث َوِ ٔيطٔ ٔ ٦ِ ٠رٔ َوا َی ٔة َو ِب ٔس الِ َ ِول َی َِ َت َٕ َّص َى ِت َو ِ ٦ا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ
اٗ ا َِ ٜحس َ
اٜص َحزُ َو َص َِ َٙ ٝت ا َِ ٜب َضائ ٔ َُ ٢و ََ َ
َٔ َح َق ا َِ ُ َ ١َ ٜ

ْط ّة َِ َ٥مَ زِ ُت إلٔ َی ا ِ١َ ٜسٔی َ٥ةٔ َوإَٔ َّ ٤ضا َٜف ٔی ِٔ ٠ث ِٔ ٞاْلٔکِٔٝي ٔٞ
ْط َح َواَِ ٜي َضا َو َ٠ا تُ ُِ ٔ ١
َِ َح َىَِ ٝت تُ ُِ ٔ ١
ْط بٔا ِ١َ ٜسٔی َٔ ٥ة َٔ ِ َ

دبعاالیلع نب امحد ،دمحم نب ایب رکب دقمایم ،رمتعم ،دیبع اہلل ،اثتب انبین ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہعمج ےک دؿ ہبطخ دے رےہ ےھت ہک ولگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک لےگ ڑھکے وہ ےئگ افر
اوہنںےناکپررکرعضایک اےاہللےکیبن یلصاہللہیلعفل ہفملسابرشدنبرکدییئگدرتخکشخوہےئگ افراجونرالہکوہ ےئگ

ابیق دحثی سگر یکچاس ںیم  ہ یھب دبعاالیلع یک رفاتی ےس ےہہک ابدؽ دمہنی ےس ٹھپایگ افر ارد رگد رباتس راہ افردمہنی ںیم ا ک
رطقہیھبہنرباسںیمےندمہنییکرطػدیکہاوتففدرایمؿںیموگؽدارئہیکرطحولعمؾوہاتاھت۔
رافی  :دبعاالیلعنبامحد،دمحمنبایبرکبدقمایم،رمتعم،دیبعاہلل،اثتبانبین،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
ااقستسءںیمداعامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2075

راوی  :ابوَکیِ ،ابواَا٠ہََٝ ،مي ٧بٍ٠ ٦يْہ ،ثابت ،حَّضت ا٤س

ْ اهَّللُ بَي ِ َن َّ
اب
اٜس َح ٔ
َکیِِٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧بِ ٔ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س ب ٔ َِ ٥حؤظ ٔ َو َزا َز َِأ َ ََّ ٜ
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو ُ َ
َو َِ َٙ ٠ث َ٥ا َحًَّي َرأَیِ ُت اَّ ٜز ُج ََّ ٞ
اٜصس َ
ٔیس َت ُض ُُّ ١ط َنّ ُِسطُ أَ َِ ٧یأتِ َٔی أَصِ َٝطُ
اوبرکبی،اوبااسہم،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،رضحتاسنےسایسرطحدحثیرمفیےہافرااضہف ہےہہکاہللےنابدؽاےھٹک
رکدےئ افرمہرہھٹےرےہاہیںکتہکںیمےن ا ک وبضمطفاطوتقرلدیموکیھبداھکیہکاےس یھباےنپالہفتداؽکتےنچنہپیک
رکفالقحوہیئگیھت۔
رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
ااقستسءںیمداعامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2076

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،اَا٠ہ ،حّغ ب ٦وبيساهَّلل ب ٦ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َح َّسثَىٔي أ ُ ََا َُ ٠ة أَ ََّ ٧حّ َِغ بِ َ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َح َّسثَطُ
َح َّسثَ َ٥ا َص ُ
َ
َ
َ
ُعاب ٔ ٌّی إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِو َ ٣ا ِٜحُ َُ ١ىةٔ َوص َُو َول َی ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔ َوا ِٔ َت َّغ
أَّ٤طُ َََ ٔ١ي أَ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َي ُٕوِلُ َجا َِ أ ِ َ
ا َِ ٜحس َ
َفأَیِ ُت َّ
اب َی َت َ١زَّ ُٗ َ٘أَُ َّ ٤ط ا ََِ ١ُ ٜل ُِ ح ٔي َن تُ ِف َوی
اٜس َح َ
ٔیث َو َزا َز َ َ
اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،ااسہم ،صفح نب دیبع اہلل نب اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ا ک ارعایب
روسؽاہللیکدختمںیماحرضوہاافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسربنمرپرشتفیرفامےھتابیقدحثیسگریکچاسںیم ہااضہفےہ
ہکںیمےناسرطحابدؽدےھکیوگایہکا کاچدرٹیپلدییئگےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،ااسہم،صفحنبدیبعاہللنباسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
ااقستسءںیمداعامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2077

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،جىَفبََٝ ٦مي ،٧ثابت ب٥انی ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و ِ ٦ثَاب ٔ ٕت ا ِٜب ُ َ٥ان ٔ ِّی َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا ََٔ ٟا َ ٟأَْ َ ٤س أَ َظابَ َ٥ا َوِ َ ٤ح َُ ٠َ ٦ي َر َُو ٟٔ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َج ِى َ ُ
ْط َِ ُٕ ِ٥َ ٝا یَا
َس َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث َ ِوبَ ُط َحًَّي أَ َظابَ ُط ٔ ٦ِ ٠ا ِٔ َ ١َ ٜ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّْ َ ٠َ ٢َ ٝ
ْط َٔا ََ َِ ٟح َ َ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ ٢َ ٔ ٜظ َِ ٥ى َت َص َذا َٔا َٔ ٟلَُ َّ ٤ط َحس ُ
ٔیث َو ِض ٕس ب ٔ َزبِّطٔ َت َىال َی

ییحی نب ییحی ،رفعجنب امیلسؿ ،اثتب انبین ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک مہ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس

ےک اسھت ےھت ہک ابرش لیئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اانپ ڑپکا وھکؽ دای اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ
ابرشاکاپیناچنہپمہےنرعض ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنااسیویکں ایکرفامایویکہکن ہدخا
اعتیلیکاتزہتمعنےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،رفعجنبامیلسؿ،اثتبانبین،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لدن یافرابدؽےکدےنھکیےکفتقانپہامےنگنافرابرشےکفتقوخشوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
لدن یافرابدؽےکدےنھکیےکفتقانپہامےنگنافرابرشےکفتقوخشوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2078

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦س١ٝہ بٔ ٦ىََٝ ،ِ٥مي ٧ب ٦بَل ،ٟجىَفب٠ ٦ح١س ،وفاء ب ٦ابی رباح

ِ بِ ٔ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٠َ ٦سَ ١ََ ٝة بِ ِٔ َٔ ٦ى ََ ِٕ٥ح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي َُ ٧ي ِىىٔي ابِ َ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟو َِ ٦ج ِى َ ٕ
َف َوص َُو ابِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو َِ ٦و َفا ٔ
اَ ٧ی ِو ُ ٣اِّ ٜزیحٔ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا ک َ َ
َربَا ٕح أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َوائٔصَ َة َز ِو َد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝت ُٕو ُ ٟک َ َ

يت
ک َٔاَِ ٜت َوائ ٔصَ ُة َِ َسأ َ ُِ ٜتطُ َِ َٕا َ ٟإنِّٔی َخ ٔص ُ
ْط ِت ُ َّ
َس بٔطٔ َو َذ َص َِ َو ُِ ٥ط ذََ ٔ ٜ
ُع َٓ ذََ ٔ ٜ
َوا ِِ ٍَ ٜي ٔٔ ُ ٢
ک فٔی َو ِجضٔطٔ َوأَٔ َِب ََ ٞوأَ ِزبَ َز َِإٔذَا ََ َ ٠
ْط َر ِح َْ ١ة
أَ ِ ٧یََ ُٙ
وَ ٧و َذابّا َُ َِّ ٝق َول َی أ ُ ًَّٔ٠ي َو َي ُٕو ُ ٟإٔذَا َرأَی ا َِ َ ١َ ٜ
دبعاہللنب،ہملس نببنعق ،امیلسؿنبالبؽ،رفعجنبدمحم،اطعءنبایبرابح،زفہج یبن یلصاہللہیلعفل ہفملسدیسہ اعدص ریضاہلل
اعتٰیلاہنع ےسرفاتیےہہکلدن یافرابرشےکدؿلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرہچہادقسرپاسےکلاثرولعمؾوہےتےھت
یھبکرکفوہیتافریھبکاجیتریتہ،بجابرشوہاجیتوتاسےسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوخشوہاجےتافررکف یلاجیت،دیسہاعدص 
ریضاہللاعتٰیلاہنع رفامیتںیہکںیم ےنلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےساس یکفہجدرایتف یکوتلپیلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےن
رفامایںیمڈراتوہںہکںیہک ہذعابہنوہوجریمیاتمرپطلسمایکایگوہ،بجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسابرشوکدےتھکیوترفامےت

ہک ہرتمحےہ۔
رافی  :دبعاہللنب،ہملسنببنعق،امیلسؿنبالبؽ،رفعجنبدمحم،اطعءنبایبرابح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
لدن یافرابدؽےکدےنھکیےکفتقانپہامےنگنافرابرشےکفتقوخشوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2079

راوی  :ابوـاہز ،اب ٦وہِ ،اب ٦جزیخ ،وفاء ب ٦رباح ،زوجہ ٤يي ظلی اهَّلل وٝيہ وآٜہ وَ ٢ٝحَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہا

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ِ بِ ٔ ٦أَبٔی َربَا ٕح َو َِ ٦وائٔصَ َة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی
اٜفاصٔز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ابِ َُ ٦ج َزیِ ٕخ یُ َح ِّسث ُ َ٥ا َو َِ ٦و َفا ٔ
ا ٧أ ٥َّ ٜيي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َو َعّ َِت اِّ ٜزیحُ َٔا ََّ ٟ
َّ
ک َخي ِ َْ َصا َو َخي ِ َْ َ٠ا ِ َٔيضا
اُ ٜٝض َّ ٢إنِّٔی أَ َِأََ ُٜ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت ک َ َ ُّ
َش َ٠ا أ ُ ِر ََِٔ ٝت بٔطٔ َٔاَِ ٜت َوإٔذَا َت َد َّيَِ ٝت َّ
َش َ٠ا ِ َٔيضا َو َ ِّ
َش َصا َو َ ِّ
ک ِّٔ َ ٦ِ ٠
اٜس َ١ا ُِ َت ٍَي َّ َْ َِ ٜوُ ُ ٤ط
َو َخي ِ َْ َ٠ا أ ُ ِر ََِٔ ٝت بٔطٔ َوأَوُوذُ ب ٔ َ

ْط ِت ُ ِّ
ک فٔی َو ِجضٔطٔ َٔاَِ ٜت َوائٔصَ ُة ِ ََسأ َ ُِ ٜت ُط َِ َٕا َََ ٜ ٟى َُّ ٝط یَا َوائٔصَ ُة
َس َی َو ُِ ٥ط ِ ََى َزِ ُِت ذََ ٔ ٜ
َو َ َ
ِخ َد َو َز َخ ََ ٞوأَٔ َِب ََ ٞوأَ ِزبَ َز َِإٔذَا ََ َ ٠
ْطَ٤ا
َ٘ َ١ا َٔا َِ َٔ ٟو َُ ٣واز ٕ َِ َ١َّ ٝا َرأَ ِو ُظ َوار ّٔؼا ُِ ٠س َت ِٕب ٔ َ ٞأَ ِوز ٔ َیت ٔض ٔ َِٔ ٢اُٜوا َص َذا َوار ْٔؿ ُُ ٔ ١ِ ٠

اوباطرہ،انبفبہ،انبرججی،اطعءنب رابح،زفہجیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہک
لل َّ
ھ
ّ
ِی
ف
ن نِمْ رَشّ َِه
خ َا ُأ ْرسِل َ ْت یِ ی ِة َف َأ ُ و
خ َا َھا َف َ ْ َ د
خ َه َف َ ْ َ د
بج لدن ی یتلچ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ( ا ُ َّم ِإ ِن َأ ْسَْکُلَ َ ْ َ د
ع ُذ ِ ی َ
َفرَشِّ َاف ِی َھا َفرَشِّ َا ُأ ْرسِل َ ْتیِ ی ِة)اےاہللںیمھجتےساسوہایکالھبیئام اتگوہںافروجھچکاسںیمےہاسیکالھبیئافروجھچکاسںیم
اجیھب ایگ ےہ اس یک یھبرتہبی ام اتگ وہں افر اس ےک یر افر وج ھچک اس ںیم ےہ اس ےک یر افر وج یر اس ےک ذرہعی اجیھب ایگ ےہ اس
ےس انپہ ام اتگ وہں ،رفامیت ںی افر بج لامسؿ رپ رگدف کمچ فاال ابدؽ وہات وت لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس اک رگن دبتلی وہ اجات ،یھبک
ابرہاجےتافریھبکادنرلےت،لےگلےتافریھبکےھچیپاجےت،بجابرشوہاجیتوتربھگاٹہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےسدفروہ
اجیت،رفامیتںیہکںیمےن ہاحتلدھکیرکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےسوساؽایکوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای=اے

َنی
ھ
ِ
م
َْ
َ
م
غ
ِ
ُ
ُ
ْ
ض ْ ِ ُ در َب) بجاوہنںےناےنپ
اعدص !اشدی ہفاسی یہوہاسیج ہکوقؾاعدےناہکاھت ( ،فَلمَّا َر َأ ْفـُ َع ِر ًض ُ ْ ِ ی َ
سُم َأ ْف ِد م َفلوا َه َڈا َع ِر ٌ
اسےنمابدؽلےتدےھکیوتےنہکےگل ہابدؽمہرپربےنسفاےلںی۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،انبرججی،اطعءنبرابح،زفہجیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
لدن یافرابدؽےکدےنھکیےکفتقانپہامےنگنافرابرشےکفتقوخشوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2080

راوی  :ہارو ٧ب٠ ٦ىزوٓ ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،ح ،ابوـاہز ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،ابونَّضََٝ ،مي ٧ب٦
يسار ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا زوجہ ٤يي ظلی اهَّلل وٝيہ وآٜہ وَ٢ٝ

ث ح و َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ارو ُ ٧بِ ُِ ٠َ ٦ىزُ ٕ
وٓ َح َّسث َ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ
اٜفاصٔز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ
َح َّسثَىٔي صَ ُ
َّض َح َّسثَ ُط َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧بِ َٔ ٦ي َسا ٕر َو َِ ٦وائٔصَ َة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََ َّ ٤ضا
أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث أَ َّ ٧أَبَا أ ِ ٥َّ ٜ

ا٧
اَ ٧یت ََب َّس َُٔ ٢اَِ ٜت َوک َ َ
َٔاَِ ٜت َ٠ا َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠ُ ٢َ ٝس َت ِحّ ٔ١ىا َؼاحٔکّا َحًَّي أَ َری ُٔ ٥ِ ٠ط ََ ٜض َواتٔطٔ إٔ١َ َّ ٤ا ک َ َ
ؤ ِ ٧يطٔ
ُع َٓ ذََ ٔ ٜ
إٔذَا َرأَی ٌ ِ ََّمي أَ ِو رٔی ّحا ُ ٔ
اس إٔذَا َرأَ ِوا ا ِِ ٍَ ٜي ََٔ َ ٢فحُوا َر َجا َِ أَ ِ ٧یََ ُٙ
ک فٔی َو ِجضٔطٔ َِ َٕاَِ ٜت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َری اَ ٥َّ ٜ

َ
اب َٔ ِس وُ ِّذ َب
ْط َوأَ َر َ
ُعِ ُِت فٔی َو ِجض ٔ َ
ِْکاص َٔي َة َٔاَِ ٜت َِ َٕا َ ٟیَا َوائٔصَ ُة َ٠ا یُ َؤ ُِّ٥٠ىٔي أَ ِ ٧یََ ُٙ
ؤ ِ ٧يطٔ َو َذ ْ
ا ُِ َ ١َ ٜ
ک ال َ َ
اک إٔذَا َرأیِ َت ُط َ َ
ْطَ٤ا
َٔ ِو ْ ٣بٔاِّ ٜزیحٔ َو َٔ ِس َرأَی َٔ ِو ْ ٣ا َِ ٜى َذ َ
اب َِ َٕاُٜوا َص َذا َوار ْٔؿ ُُ ٔ ١ِ ٠

اہرفؿ نب رعمفػ ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،ح ،اوباطرہ ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،اوبرضن ،امیلسؿ نب اسیر ،رضحت
اعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعزفہجیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللوکاسرطحالھکلھکرکےتسنہںیہنداھکی
ہکںیمےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکقلحاکوکادھکیایلوہ،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسمسبترفامےتےھت،رفامیتںیبجلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسابدؽایلدن یدےتھکیوتاساکارثلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرہچہرپداھکیاجاتاھت ،دیسہریضاہللاعتٰیلاہنع

ےنرعضایک،ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس!ںیمےنولوگںوکداھکیہکبجفہابدؽوکدےتھکیںیوتوخشوہےتںیاسادیمرپ
ہکاسںیمابرشوہیگافرںیمےنداھکیہکبجلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسابدؽدےتھکیںیوتلپیلصاہللہیلع فل ہفملسےکرہچہ
رپرکفےکلاثروہےتںی!وتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای=اےاعدص !ےھجماانیمطؿںیہنوہاتہکاسںیمذعابےہایںیہن
ضمُمْغ ِ ُرد َب)ہکمہرپابرش
ےہقیقحتا کوقؾوکوہاےکذرہعیذعابدایایگافربجاسوقؾےنذعابوکداھکیوتےنہکےگل(ه ََڈا َع ِر ٌ
ربےنسفایلےہ۔
رافی  :اہرفؿ نب رعمفػ ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،ح ،اوباطرہ ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،اوبرضن ،امیلسؿ نب اسیر،
رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعزفہجیبنیلصاہللہیلعفل ہفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابدابصافرزیتدن یےکایبؿںیم...
ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
ابدابصافرزیتدن یےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2081

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٥ٌ ،سر ،شىبہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ح٠ ،٢ٙحاہس ،حَّضت
اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا ٌُ َِ ٥س ْر َو ُِ ٦ش ِى َب َة ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
َّص ُت بٔاٜعَّ َبا
َج ِى َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙو َِ ٠ُ ٦حاصٔ ٕس َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأََّ٤طُ َٔا َ ٟنُ ٔ ِ

َوأُصِِ َٙ ٔ ٝت َوا ْز ب ٔ َّ
اٜسبُورٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ،ہبعش ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،مکح ،اجمید ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایریمیدمدابدابصےسیکیئگےہافروقؾاعددوبر(لدن ی)ےسالہکیکیئگ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،مکح،اجمید،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزااقستسءاکایبؿ
ابدابصافرزیتدن یےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2082

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،ح ،اب ٦و١ز ب٠ ٦ح١س ب ٦ابا ٧جىفی ،ابََٝ ٦مي ،٧حَّضت اب ٦وباس
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُُ ٦و ََ ١ز بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦أَبَا ٕ ٧ا ُِ ٜح ِىف ُّٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
س َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب َسةُ َي ِىىٔي ابِ ََََ ِ َُٝ ٦مي ََ ٔ ٧لَکص َُ١ا َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِِ ٠َ ٦س ُىوز ٔبِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ُٔ ٦ج َبي ِْ ٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،ح ،انب رمع نب دمحم نب اابؿیفعج ،انب امیلسؿ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
اسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایب ہبیش ،اوبرکبی،اوباعمف ہ،ح،انبرمعنبدمحمنباابؿیفعج،انب امیلسؿ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ

امنزرگنہےکایبؿںیم...
ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزرگنہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2083

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،ہصا ٣بُ ٦عوة ،وائصہ ،ح ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ہصا ،٣حَّضت
وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة
ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة ح و َح َّسث َ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦صٔصَ أ ٣بِ ِٔ ُ ٦
اُِ ّٜٝن َٜطُ َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١ُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َخ َسّ َِت َّ
َو َّ
اٜص ُِ ١س فٔی َو ِض ٔس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
َ
َ
َ
اٜز ُ٘و ًَ ٔج ًّسا ث ُ َّ٢
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َٕ َِ ٢َ ٝاَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُعل ِّی َِأـَا َ ٟا َِ ٔ ٕٜي َأ ٣ج ًّسا ث ُ ََّ ٢ر َ٘ َي َِأـَا َُّ ٟ
َ
اٜز ُ٘و ًٔ الِ َ َّو ٔ ٟث ُ ََّ ََ ٢ح َس ث ُ َّ٢
اٜز ُ٘و ًَ ٔج ًّسا َوص َُو ُز َ
َر َِ َي َرأِ ََ ُط َِأَـَا َ ٟا َِ ٔ ٕٜي َأ ٣ج ًّسا َوص َُو ُز َ
وُّ ٧
و ٧ا َِ ٔ ٕٜيأ ٣الِ َ َّو ٔ ٟث ُ ََّ ٢ر َ٘ َي َِأـَا َُّ ٟ
َ
اٜز ُ٘و ًٔ الِ َ َّو ٔ ٟث ُ ََّ ٢ر َِ َي َرأِ ََ ُط َِ َٕ َاَِ ٣أَـَا َٟ
اٜز ُ٘و ًَ َوص َُو زُ َ
َٔ َاَِ ٣أَـَا َ ٟا َِ ٔ ٕٜي َاَ ٣وص َُو زُ َ
وُّ ٧
و ٧ا َِ ٔ ٕٜيا ٔ ٣الِ َ َّو ٔ ٟث ُ ََّ ٢ر َ٘ َي َِأـَا َُّ ٟ
َ
ُ
ُ
َّص َٓ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
اٜز ُ٘و ًَ َوص َُو ُز َ
ا َِ ٔ ٕٜيا ََ ٣وص َُو ُز َ
وُّ ٧
و ٧ا َِ ٔ ٕٜيأ ٣الِ َ َّو ٔ ٟث ُ ََّ ٢ر َ٘ َي َِأـَا َُّ ٟ
اٜز ُ٘و ًٔ الِ َ َّو ٔ ٟث ََّ ََ ٢ح َس ث َّ ٢ا ِن َ َ
اس َِ َحَ ٔ١س اهَّللَ َوأَثِى َي َوَِ ٝيطٔ ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟإ ٔ ََّّ ٧
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َٔ ِس َت َح َِّ ٝت َّ
اٜص َِ ١س َوا َِ ١َ َٕ ٜز ٔ ٦ِ ٠آیَا ٔ
ت اهَّللٔ
اٜص ُِ ١س َِ َد َف َِ اَ ٥َّ ٜ

َوإُٔ َّ ٤ض َ١ا َِل یَ َِ ٥د ٔسَّا ِٔ ١َ ٔ ٜ ٧و ٔ
ت أَ َح ٕس َو َِل َ ٔ ٜح َياتٔطٔ َِإٔذَا َرأَیِت ُُ١وص َُ١ا َِ َٙبُِّْوا َوا ِزوُوا اهَّللَ َو َظ ُّٝوا َو َت َع َّسُٔوا یَا أ ُ ََّ ٠ة َُ ٠ح َّٕ ١س إ ٔ ِ٦ِ ٠ٔ ٧
و٠َ ٧ا أَ ِو َََ ٜ ٢ُ ٝب َِ ٙيت َُِ٘ ٢ثٔي ّْا َوََ ٜؽ ٔحِٙت ُِّ ٔ َٝٔ ٢يَل أَِلَ
أَ َح ٕس أٌَِي َ َْ ٔ ٦ِ ٠اهَّللٔ أَ َِ ٧یزِن ٔ َی َو ِب ُس ُظ أَ ِو َتزِن ٔ َی أَ َُ ٠ت ُط یَا أ ُ ََّ ٠ة َُ ٠ح َّٕ ١س َواهَّللٔ َِ ٜو َت ِىَ ١َُ ٝ
َص ِ ٞبَ َُّ ٍِ ٝت َوفٔی رٔ َوایَ ٔة َ٠إ ٔ ٜک إ ٔ ََّّ ٧
اٜص َِ ١س َوا َِ ١َ َٕ ٜز آیَ َتا ٔ ٦ِ ٠ٔ ٧آ َیا ٔ
ت اهَّللٔ

ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،اشہؾنبرعفة،اعدص ،ح،اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
ےسرفاتیےہہکروسؽاہللےکزامہنںیموسرجرگنہوہاوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسامنزڑپےنھےک ےئڑھکےوہےئگ
افر لپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےنوخب ابملایقؾ ایک رھپ روکع ایک وتوخب ابمل ایک رھپ روکع ےس رس ااھٹای وت ابملایقؾ ایک افر  ہ ےلہپایقؾ
ےس مک اھت رھپ روکع ایک وت وخب ابمل ایک نکیل ےلہپ روکع ےس مک ،رھپ لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن دجسہ رفامای افر ڑھکے وہ ےئگ افر

وخبابملایقؾایکافرفہےلہپایقؾےسمکاھترھپروکعابملایکافرفہےلہپروکعےسمکاھترھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرسااھٹایافر
ایقؾ وک ابمل ایک افر فہایقؾ ےلہپ ےس مک اھت رھپ ابمل روکع ایک نیل ےلہپ روکع ےس مک ،رھپ دجسہ ایک رھپ امنز ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسافرغوہےئوتلاتفبلھکاکچاھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنولوگںوکہبطخدای=وسرجافراچدناہللیکاشنوینںںیمےسںی
 ہ یسک ےک رمےن ای ےنیج یک فہج ےس ےب ونر ںیہن وہےت ،بج مت رگنہ دوھکی وت اہلل یک ڑبایئایبؿ رکف افر اہلل ےس داع اموگن ،امنز ڑپوھ
افردصہقدف،اےاتمدمحم!اہللےسڑبھرکوکیئریغتفاالںیہناسابتںیمہکاساکدنبہایدنبیزانرکے،اےاتمدمحم!اہلل
یکمسقارگمت فہاجےتنوجںیماجاتنوہںوتمتزایدہرفےتافرمکےتسنہ ،ربدارروہ!ںیمےناہللےکا ماامتاچنہپدےیںی۔افرامکلیک
رفاتیںیمےہہکوسرجافراچدناہللیکاشنوینںںیمےسدفاشناینںںی۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،اشہؾنبرعفة،اعدص ،ح،اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزرگنہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2084

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابو٠ىاویہ ،حَّضت ہصا ٣بُ ٦عوہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥اظ َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ُُٔ ٦ع َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َزا َز ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَ َّ٠ا َب ِى ُس َِإ ٔ ََّّ ٧
اٜص َِ ١س
ِ
ت اهَّللٔ َو َزا َز أَي ِّؽا ث ُ ََّ ٢ر َِ َي یَ َسیِطٔ َِ َٕا ََّ ٟ
َوا َِ ١َ َٕ ٜز ٔ ٦ِ ٠آیَا ٔ
اُ ٜٝض ََّ ٢ص ِ ٞبَ َُّ ٍِ ٝت
ییحی نب ییحی ،اوباعمف ہ ،رضحت اشہؾ نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن ایس دنس ےک اسھت دحثی لقنیک ےہ افر ااضہف  ہ ےہ ہک رھپ
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وسرج افر اچدن اہلل یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
اہھتااھٹےئافررفامایاےاہللایکںیمےنا ماؾاچنہپدےیںی۔

رافی  :ییحینبییحی،اوباعمف ہ،رضحتاشہؾنبرعفہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزرگنہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2085

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،ح ،ابوـاہز٠ ،ح١س ب١َٝ ٦ہ ٠زازی ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابُ ،عوة ب٦
زبيْ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ َْنٔی ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س ح و َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اٜفاصٔز ٔ َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة ا َِ ١ُ ٜزاز ٔ ُّی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَىٔي َ ِ

ُع َوةُ بِ ُ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاَِ ٜت
ابِ َُ ٦وصِِٕ َو ِ ٦یُوَُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ُ ِ
َخ َسّ َِت َّ
َْخ َد َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِ َٕ َا٣
اٜص ُِ ١س فٔی َح َياة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ ِ ٢َ ٝ
َّ
َّ
ُ
َ
َو َ٘ب َّ َْ َو َظ َّ
َف َ٘ َي ُر ُ٘و ّوا ـَو ٔ ّیَل ث ُ ََّ ٢ر َِ َي
ْ اُ ٥َّ ٜ
ْقائ َ ّة ـَؤی َّ ٝة ث ََّ٘ ٢ب َّ َْ َ َ
اس َو َرائ َ ُط َِا َِّٔ َ َْأ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٔ ٢َ ٝ
ُ ُ
ٔ
ُ
َ
َف َ٘ َي
َرأِ ََطُ َِ َٕا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َربَّ َ٥ا َو ََ ٜ
ْقائ َ ّة ـَؤی َّ ٝة ه َی أَ ِزنَی ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٔ ٜ
ُقائَةٔ الِ ول َی ث ََّ٘ ٢ب َّ َْ َ َ
ک ا َِ ٜح ُِ ١س ث ََّ َٔ ٢اَِ ٣ا َِّٔ َ َْأ ٔ َ

َک أَبُو َّ
اٜفاصٔز ٔث ُ َّ٢
اٜز ُ٘و ًٔ الِ َ َّو ٔ ٟث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َربَّ َ٥ا َوَ ٜ
َک ا َِ ٜح ُِ ١س ث ُ ََّ ََ ٢ح َس َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
ُر ُ٘و ّوا ـَو ٔ ّیَل ص َُو أَ ِزنَی ُّٔ ٦ِ ٠
ت َواَ ِ ٤حَِ ٝت َّ
ت َوأَ ِربَ َي ََ َح َسا ٕ
اَ َت َٞ ١َ ِٙأَ ِربَ َي َر َ٘ َىا ٕ
اٜص ُِ ١س َٔ ِب َ ٞأَ ِ٧
ِخی ِٔ ٠ث َ ٞذََ ٔ ٜ
ک َحًَّي ِ
ََ َح َس ث ُ َََّ ِ ٢ى َ ٞفٔی اٜز َِّ٘ َى ٔة الِ ُ ِ َ
اس َِأَثِى َي َول َی اهَّللٔ بٔ١ا ص َُو أَصُِ ُٝط ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟإ ٔ ََّّ ٧
اٜص َِ ١س َوا َِ ١َ َٕ ٜز آیَ َتا ٔ ٦ِ ٠ٔ ٧آیَا ٔ
ت اهَّللٔ َِل یَ ِد ٔسَّا ٔ٧
َی ِٔ َ ٥
َّص َٓ ث ُ ََّ َٔ ٢اَ َِ ٣د َف َِ اَ ٥َّ ٜ
َ
ِ ١َ ٔ ٜو ٔ
ت أَ َح ٕس َو َِل َ ٔ ٜح َياتٔطٔ َِإٔذَا َرأَیِت ُُ١و َصا َِا ِِزَ ُووا ٜٝٔعَّ ََلة ٔ َو َٔا َ ٟأَي ِّؽا ِ ََع ُّٝوا َحًَّي ي َ َُِّف َد اهَّللُ َو َِ ٢ِ ُٙ٥و َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝرأَیِ ُت فٔی ََٕ ٠ام ٔی َص َذا ک ُ ََّ ٞش ِي ٕئ ُوو ِٔستُ َِ ٢حًَّي َِ َٕ ٜس َرأَیِ ُتىٔي أُرٔی ُس أَ ِ ٧آ ُخ َذ ٔ ٔ ِفّّا ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜح َّٔ ٥ة ح ٔي َن َرأَیِت ُُ١ونٔی
َ
ِخ ُت َو َرأَیِ ُت ِ َٔيضا ابِ َ٦
َج َىُِ ٝت أ ُ َٔ ِّس ُ ٣و َٔا َ ٟا َِ ١ُ ٜزاز ٔ ُّی أَ َت َٕ َّس َُ ٣و َِ َٕ ٜس َرأَیِ ُت َج َض ََّ ٢َ ٥ی ِح ٔف َُ ٢ب ِى ُؽ َضا َب ِى ّؽا ح ٔي َن َرأَیِت ُُ١ونٔی َتأ َّ ِ
ٔیث أَبٔی َّ
اٜس َوائ َِٔ َواَ ِ ٤ت َهی َحس ُ
َُ ٜه ٕٓی َوص َُو َّأ ٜذی ََي ََِّ َّ
َک َ٠ا َب ِى َس ُظ
اٜفاصٔز ٔو ٔ َِ ٥س َٔ ِؤٜطٔ َِا ِِزَ ُووا ٜٝٔعَّ ََلة ٔ َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ

رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،ح،اوباطرہ،دمحمنبہملسرمادی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفةنبزریب،رضحتاعدص ریض
اہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملسیکزدنیگ ںیموسرج رگنہوہایگ وتروسؽاہلل یلص اہللہیلعفل ہ
فملس دجسم یک رطػ ےلکن ،لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ ،ریبکت یہک یئگ افر ولوگں ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک
ےھچیپفصانبیل،روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنیبملرقاتیکرھپریبکتہہکرکروکعایکوتوطلیروکعایکرھپاےنپرسوکااھٹایوت(
َ ی َ لْ
َسم ِ َعا ُلِم
َلا جَمْ ُڈ)رفامایرھپڑھکےوہےئافریبملرقاتیکافر ہرقاتیلہپرقاتےسمکیھترھپریبکتہہکرکروکع
َحـُ َر ّ َب َف َ
ّللَّ َ ْن َ ِ َ
َ ی َ لْ
ایکابملروکع نکیل ےلہپروکع ےس مک اھت رھپ َسم ِ
ّللَّلِم
َ
َ
ِ
َ
َلا جَمْ ُڈ اہکرھپدجسہ ایک نکیلاوبااطلرہ ےنمثدجسہذرک ںیہنایک رھپ
ف
ب
ر
ـ
ُ
َح
ن
ُ
ا
ع
ّ
َ
ْ َ َ َ َ
دفرسیرتعکںیمایسرطحایکاہیںکتہک اچرروکعافراچردجسےوپرےےئک۔افر وسرجرفنشوہایگلپیلصاہللہیلعفملس
ےکامنزےسافرغوہےنےسےلہپ،رھپرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنڑھکےوہرکولوگںوکہبطخدایافراہللیکاسیکاشؿےک
 قبقمرعتفیایبؿیکرھپرفامایہکوسرجافراچدناہللیکلایتںیمےسدفلایتںی،یسکیکومتایایحتیکفہجےسےبونرںیہن
وہےت ،بج مت اؿ وک اس رطح دوھکی وتامنز یکرطػ دلجی رکف ،لپ یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےن  ہ یھب رفامای ہکامنز ادارکف اہیں
کتہکاہللاسوک متےسوھکدلےافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےن رفامایہک ںیمےناسہگج رہفہزیچ دیھکیےہسجاک مت
فدعےدےیےئگوہاہیںکتہکںیمےناےنپلپ(یلصاہللہیلعفل ہفملس)وکداھکیہکںیمےنتنجےسا کاھچگےنیلاکارادہایک
بج مت ےن ےھجم لےگ ڑبےتھ وہےئ داھکی رمافی ےتہک ںی ہک ادقؾ یک اجبےئ ادقتؾ اہک ےہ افر ںیم ےن منہج وک داھکی ہک اس اک ا ک
ہصحدفرسےوکوتڑراہےہبجمتےنےھجمےھچیپےتٹہداھکیافراسںیمرمعفنبیحلوکداھکیافر ہفہےہسجےنبسےسےلہپاسڈنانب
رکوھچڑےاوباطرہیکدحثی( َف ْ َ دق ُعواایلال َّض َل ِة)رپمتخوہیئگافراسےکدعباسےنذرکںیہنیک۔
رافی  :رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،ح ،اوباطرہ ،دمحم نب ہملس رمادی ،انبفبہ ،ویسن ،انباہشب ،رعفة نب زریب ،رضحت
اعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزرگنہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2086

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ہزا ٧رازی ،وٜيسب٠ ٦س ،٢ٝاوزاعی ،ابوو١ز ،اب ٦شہاب ،زہزیُ ،عوة ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہا

اب
ا ٧اٜزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَٔ ٢ٕ ٔ ٝا ََٔ ٟا َ ٟالِ َ ِو َزاعٔ ُّی أَبُو َو ِ١ز ٕو َو ٌَيُِْ ُظ ََِ ٔ١ى ُت ابِ َٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِ ٠ٔ ٦ض َز َ
اٜزُّصِز ٔ َّی یُ ِدبُْٔ َو ُُِ ٦ع َو َة َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ ََّّ ٧
اٜص َِ ١س َخ َسّ َِت َول َی َو ِض ٔس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝب َى َث ُ٥َ ٠از ٔ ّیا
ِ
ت فٔی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َوأَ ِربَ َي ََ َح َسا ٕ
اٜعَّ ََلةُ َجا َٔ ٠ى ْة َِا ِج َت َُ ١ىوا َو َت َٕ َّس ََٙ َِ ٣ب َّ َْ َو َظلَّی أَ ِربَ َي َر َ٘ َىا ٕ
ت
دمحمنبرہماؿرازی،فدیلنب ملسم ،افزایع،اوبرمع،انب اہشب،زرہی ،رعفة،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیل اہنعےسرفاتیےہہک
روسؽ اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکزامہنںیموسرجرگنہوہایگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناکپرےنفاےلوکاجیھبہکفہےہک
امنزےک ےئعمجوہاجؤ،ولگعمجوہےئگافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسلےگڑبےھریبکتوہیئافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
دفروتعکںوکاچرروکعافراچردجسفںےکاسھتڑپاھای۔
رافی  :دمحمنبرہماؿرازی،فدیلنبملسم،افزایع،اوبرمع،انباہشب،زرہی،رعفة،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزرگنہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2087

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ہزا ٧رازی ،وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝوبساٜزح ٦١ب١٤ ٦يْ ،اب ٦شہابُ ،عوة ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہا

ُع َو َة
اَ ٧ح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦س ٢ٕ ٔ ٝأَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُٔ١َ٤ ٦ز ٕأََّ٤طُ َََ ٔ١ي ابِ َٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِ ٠ٔ ٦ض َز َ
اب یُ ِدبُْٔ َو ِِ ُ ٦
ُقائَتٔطٔ ِ ََعلَّی أَ ِربَ َي َر َ٘ َىا ٕ
َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝج َض َز فٔی َظ ََلة ٔ ا ِٜد ُُس ٔ
ت ف ٔی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َوأَ ِربَ َي
وٓ بٔ ٔ َ

ََ َح َسا ٕ
ت
دمحمنبرہماؿرازی،فدیلنبملسم،دبعارلنمحنبریمن،انباہشب،رعفة،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکیبن
رکمییلصاہللہیلعفل ہفملس ےنہولةوسخػںیمرقاتابرہجلیک،لپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےندفروتعکںںیماچرروکعافراچر
دجسےےئک۔
رافی  :دمحمنبرہماؿرازی،فدیلنبملسم،دبعارلنمحنبریمن،انباہشب،رعفة،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزرگنہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2088

راوی  :زہزی٘ ،ثيْ ،اب ٦وباس

س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َظلَّی أَ ِربَ َي َر َ٘ َىا ٕ
ت فٔی
س َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َٔا َ ٟاٜزُّصِز ٔ ُّی َوأَ ِخب َ َْنٔی َ٘ثٔيُْ بِ َُ ٦وبَّا ٕ
َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن َوأَ ِربَ َي ََ َح َسا ٕ
ت
زرہی،ریثک،انبابعسےسیھبیہیرفاتیےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےندفروتعکںںیماچرروکعافراچردجسےےئک۔
رافی  :زرہی،ریثک،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزرگنہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2089

راوی  :حاجِ ب ٦وٜيس٠ ،ح١س بِ ٦حب٠ ،ح١س ب ٦وٜيس زبيسی ،زہزی٘ ،ثيْ ب ٦وباس ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

اَ٘ ٧ثٔيُْ بِ ُ٦
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜؤٜيسٔ اٜزُّبَ ِيس ُّٔی َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َٔا َ ٟک َ َ
َح َّسثَ َ٥ا َحا ٔج ُِ بِ ُ ٦ا َِ ٜؤٜيسٔ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِ َ ٦
ا ٧یُ َح ِّس ُث َو َِ ٦ظ ََلة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِو ََ َ٘ ٣سّ َِت َّ
اٜص ُِ ١س بِٔ ٔ١ث ٔ٠َ ٞا
س یُ َح ِّس ُث أَ َّ ٧ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
َوبَّا ٕ
سکَ َ
ُع َوةُ َو َِ ٦وائٔصَ َة
َح َّس َث ُ ِ

احبجنبفدیل،دمحمنبرحب،دمحمنبفدیلزدیبی،زرہی،ریثکنبابعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنوسرجرگنہےکدؿامنزڑپاھیئابیقدحثیسگریکچ۔
رافی  :احبجنبفدیل،دمحمنبرحب،دمحمنبفدیلزدیبی،زرہی،ریثکنبابعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزرگنہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2090

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي٠ ،٢ح١س ب ٦بْک ،اب ٦جزیخ ،وفاء ،وبيس ب ٦و١يْ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

اِ َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت وُب َ ِي َس بِ َ ٦وُ َ١ي ِْ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بَ ِْکٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو َف ّ
َي ُٕو َُ ٟح َّسثَىٔي َ ٦ِ ٠أ ُ َظ ِّس ُٗ َح ٔسب ِ ُتطُ یُزٔی ُس َوائٔصَ َة أَ ََّّ ٧
اٜص َِ ١س اَ َٙ ِ ٤سّ َِت َول َی َو ِض ٔس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َٕ َِ ٢َ ٝا٣
ت َوأَ ِربَ ٔي ََ َح َسا ٕ
ٔیسا َي ُٕ ُؤَ ٣ائ ّٔ١ا ث ُ ََّ ٢ی ِز َ٘ ُي ث ُ ََّ ٢ي ُٕ ُو ٣ث ُ ََّ ٢ی ِز َ٘ ُي ث ُ ََّ ٢ي ُٕ ُو ٣ث ُ ََّ ٢ی ِز َ٘ ُي َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن فٔی ثَ ََل ٔث َر َ٘ َىا ٕ
ت
ٔ ٔ َيا ّ٠ا َشس ّ

َِا ِن ََّص َٓ َو َٔ ِس َت َح َِّ ٝت َّ
ا ٧إٔذَا َر َ٘ َي َٔا َ ٟاهَّللُ أَ ِ٘بَُْ ث ُ َّ ٢یَ ِز َ٘ ُي َوإٔذَا َر َِ َي َرأِ ََطُ َٔا ََ ٔ١ََ ٟي اهَّللُ َ ٦ِ ١َ ٔ ٜحَ ٔ١س ُظ َِ َٕ َا٣
اٜص ُِ ١س َوک َ َ
َ

َِ َحَ ٔ١س اهَّللَ َوأَثِى َي َوَِ ٝيطٔ ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟإ ٔ ََّّ ٧
ت أَ َح ٕس َو َِل َ ٔ ٜح َياتٔطٔ َو َل ُٔ ٥َّ ٙض َ١ا ٔ ٦ِ ٠آ َیا ٔ
اٜص َِ ١س َوا َِ ١َ َٕ ٜز َِل یَٔ ِٙسَّا ِٔ ١َ ٔ ٜ ٧و ٔ
ت اهَّللٔ یُ َدو ُِّٓ اهَّللُ
َِکوا اهَّللَ َحًَّي یَ َِ ٥حَ ٔ ٝيا
بٔض ٔ َ١ا و َٔبا َز ُظ َِإٔذَا َرأَیِت ُُِ ُ٘ ٢سوِّا َِاذ ُ ُ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب رکب ،انب رججی ،اطعء،دیبع نب ریمع ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہللےک
زامہن ںیم وسرج رگنہ وہایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن تہب زایدہ دری کت ایقؾ ایک رھپ روکع ایک رھپ ایقؾ ایک رھپ روکع ایک رھپ
ّللَّ
ایقؾرھپروکعلپیلصاہللہیلعفل ہفملسافرغوہےئ وت وسرجرفنشوہاکچاھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسبج روکعرکےتوتاَ ُ
َسم ِ لِم
َحـُ) رفامےت رھپ ڑھکے وہےت افر اہلل یک دمح ف انثء ایبؿ یک رھپ رفامای ہک وسرج افر
َأ ْ ی َ د
کُرفامےت افر بج رس ااھٹےت وت ( َع اّللَُّ َ ْن َ ِ َ
اچدنیسکیکومتایایحتیکفہجےسےبونرںیہنوہےتہکلب ہاہللیکلایتںیمےسںیاہللاؿیکفہجےسڈرااتےہبجمترگنہ
وکدوھکیوتاہللاکذرکرکفاہیںکتہکفہرفنشوہاجےئ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبرکب،انبرججی،اطعء،دیبعنبریمع،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزرگنہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2091

راوی  :ابوٌسا٠ ٧س١عی٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦ہصأ ،٣تازہ ،وفاء ب ٦ابی رباح ،وبيس ب ٦و١يْ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہا

ِ بِ ٔ٦
ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١ع ٔ ُّی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىا ْذ َوص َُو ابِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو َِ ٦و َفا ٔ
َح َّسثَىٔي أَبُو ٌ ََّس َ
ت َوأَ ِربَ َي ََ َح َسا ٕ
أَبٔی َربَا ٕح َو ِ ٦وُب َ ِيسٔ بِ ٔ ٦وُ َ١يِْ ٕ َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ َّٔ َ ٤ ٧ي َّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی َ َّٔت َر َ٘ َىا ٕ
ت
مش
مع
اوباسغؿ ی ،دمحمنبینثم،انباشہؾ،اتقدہ،اطعءنبایبرابح،دیبعنبریمع،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ ہک
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنامنزںیمھچروکعافراچردجسےےئک۔

مش
رافی  :اوباسغؿ معی،دمحمنبینثم،انباشہؾ،اتقدہ،اطعءنبایبرابح،دیبعنبریمع،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزوسخػںیمذعابربقےکذرکےکایبؿںیم...
ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسخػںیمذعابربقےکذرکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2092

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦س١ٝة ٔى٥يي ،اب ٦بَل ،ٟیحٌي ب ٦و١زة

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٠َ ٦سَ ١ََ ٝة ا ِِ َٕ ٜى َٔ ٥ي ُّي َح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي َُ ٧ي ِىىٔي ابِ َ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟو َِ ٦ی ِحٌَي َو َِ ٦و َِ ١ز َة أَ ََّ ٧ی ُضوزٔیَّ ّة أَ َت ِت َوائٔصَ َة
اس فٔی ا ُِٕ ٜبُورٔ َٔاَِ ٜت َو َِ ١زةُ
َت ِسأََ ُٜضا َِ َٕاَِ ٜت أَ َواذَ ٔک اهَّللُ َٔ ٦ِ ٠و َذ ٔ
اب ا َِٕ ٜبِْ ٔ َٔاَِ ٜت َوائٔصَ ُة َِ ُُِٕ ٝت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ي َُى َّذ ُب اُ ٥َّ ٜ
َات ٌ ََساة ٕ
َِ َٕاَِ ٜت َوائٔصَ ُة َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوائ ّٔذا بٔاهَّللٔ ث ُ ََّ ٢ر٘ ٔ َِ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝذ َ
َِ ٠ز َ٘ ّبا َِ َد َسّ َِت َّ
َْخ ِج ُت فٔی ن ِٔس َوة ٕبَي ِ َن لَ ِض َز ِی ا ُِ ٜح َحز ٔفٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِأتََی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اٜص ُِ ١س َٔاَِ ٜت َوائٔصَ ُة ِ َ َ
اس َو َرائ َ ُط َٔاَِ ٜت َوائٔصَ ُة َِ َٕ َاَ ٔ ٔ ٣يا ّ٠ا
َو ََ َِّ ٠َ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝز َ٘بٔطٔ َحًَّي اَ ِ ٤ت َهی إلٔ َی َُ ٠ع ََّل ُظ َّأ ٜذی ک َ َ
ا ٧ي َُعل ِّی ِ ٔيطٔ َِ َٕ َاَ ٣و َٔ َا ٣اُ ٥َّ ٜ
َ ُ
ُ
َف َ٘ َي ُر ُ٘و ّوا ـَو ٔ ّیَل َوص َُو
َف َ٘ َي ُر ُ٘و ّوا ـَو ٔ ّیَل ث ُ ََّ ٢ر َِ َي َِ َٕ َاَ ٔ ٔ ٣يا ّ٠ا ـَو ٔ ّیَل َوص َُو زُ َ
و ٧ا َِ ٔ ٕٜيا ٔ ٣الِ َّو ٔ ٟث ََّ ٢ر َ٘ َي َ َ
ـَو ٔ ّیَل ث ََّ ٢ر َ٘ َي َ َ
ک اٜز ُ٘و ًٔ ث ُ ََّ ٢ر َِ َي َو َٔ ِس َت َح َِّ ٝت َّ
و ٧فٔی ا ُِٕ ٜبُورٔ َ٘ ّٔت ِ َٔ ٥ة َّ
اٜس َّجا َٔٔ ٟاَِ ٜت َو َِ ١زةُ
اٜص ُِ ١س َِ َٕا َ ٟإنِّٔی َٔ ِس َرأَیِ ُتُ ٢ِ ُٙت ِّتََ ُ٥
ُز َ
و ٧ذَُّ َ ٔ ٜ

اب ا َِٕ ٜبِْ ٔ
اب ا٥َّ ٜارٔ َو َو َذ ٔ
ک یَ َت َى َّوذُ َٔ ٦ِ ٠و َذ ٔ
ِ ََسِ ٔ١ى ُت َوائٔصَ َة َت ُٕو ُُ ٥ِ َُِٙ ٟت أَ َِ َُ ١ي َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝب ِى َس ذََ ٔ ٜ

دبعاہللنبمشلمةیبنعق،انبالبؽ،ییحینبرمعةےسرفاتیےہہکا کوہید ہےندیسہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع ےسلرکھچکاماگن وت
اوہنںےناہکاہللےھجتذعابربقےسانپہدے،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفامای،ںیمےنرعضایک،ایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملس ولوگں وک ایک ذعابربق وہاگ؟رمعہ یتہک ںیہک رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیلاہنع رفامیت ںیہکروسؽ اہللیلص اہللہیلع
فل ہ فملس ےن رفامای اس ےس اہلل یک انپہ ،رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک حبص وساری رپ وسار وہےئ وت وسرج رگنہ وہایگ

رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ وساری ےس ارت رک اینپ امنز ڑپےنھ یک ہگج رشتفی
الےئ،سپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہےئگافرولگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکےھچیپڑھکےوہےئگ،اعدص ریضاہلل
اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ایقؾ وطلی ایک ،رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن روکع ایک ،رھپ ڑھکے
وہ ےئ ،رھپےلہپایقؾےسمک ابملایقؾایک ،رھپروکع ایکوتوطلی نکیلےلہپروکع ےسمک ،رھپلپ یلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےن رسااھٹای وت
وسرجرگنہلکناکچ اھت،لپ ےنرفامایںیم متوکداتھکیوہںہک متربقفں ںیملزامےئ اجؤ ےگہنتف داجؽ یکرطح،رمعہیتہکںی ںیم
ےنرضح تاعدص  ریضاہلل اعتٰیلاہنعےسانس فہرفامیتںیہکںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےساسےک دعبانسہکلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسذعابدفزخےسافرذعابربقےسانپہامےتگنےھت۔
رافی  :دبعاہللنبمشلمةیبنعق،انبالبؽ،ییحینبرمعة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسخػںیمذعابربقےکذرکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2093

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜوہاب ،اب ٦ابی و١زَّ ،يا ،٧یحٌي بَ ٦ىيس

اب ح و َح َّسثَىٔي ابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧جٔ١ي ّىا َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس فٔی
َح َّسثَ َ٥اظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوصَّ ٔ
َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔبِٔ ٔ١ث ِٔ ٠َ ٞىى َي َحسٔیثٔ ََََُ ِ ٝمي َ ٧بِ ٔ ٦ب ٔ ََل ٕٟ
دمحمنبینثم،دبعاولاہب،انبایبرمع،ایفسؿ،ییحینبدیعسایسدحثییکرفےسدفرسیدنسذموکرےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہب،انبایبرمع،ایفسؿ،ییحینبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزوسکػےکفتقتنجدفزخےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمایکپ...
ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےکفتقتنجدفزخےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمایکشیپایکایگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2094

راوی  :يىٕوب ب ٦ابزاہي ٢زورقی ،اَ١اوي ٞب ٦وٝيہ ،ہصا ٣زَتوائی ،ابوزبيْ ،جابز ب ٦وبساهَّلل

 ٞابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة َو ِ ٦صٔصَ اَّ ٕ ٣
وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَّ ٢
اٜس َِ َت َوائٔ ِّی َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جاب ٔز ٔ
اٜس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَىٔي َي ِى ُٕ ُ
بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََ َ٘ ٟسّ َِت َّ
اٜص ُِ ١س َول َی َو ِض ٔس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َی ِوَ ٕ ٣شسٔی ٔس ا ِِّ َ ٜ
َح ِ ََعلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ

َ
َ
َّ
و ٧ث ُ ََّ ٢ر َ٘ َي َِأَـَا َ ٟث ُ ََّ ٢ر َِ َي َِأَـَا َ ٟث ُ ََّ ٢ر َ٘ َي َِأَـَا َ ٟث ُ َّ٢
ْخ َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔأ ِظ َحابٔطٔ َِأـَا َ ٟا َِ ٔ ٕٜي َاَ ٣حًي َج َىُٝوا یَ ٔ ُّ
ت َوأَ ِربَ َي ََ َح َسا ٕ
َر َِ َي َِأَـَا َ ٟث ُ ََّ ََ ٢ح َس ََ ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ ََّ َٔ ٢اََ ِ ٣ع ََ ٥ي ِ َ ٤ح ّوا ٔ ٦ِ ٠ذَا َک َِکَاِ َ ٤ت أَ ِربَ َي َر َ٘ َىا ٕ
ُع َؿ
ت ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟإُٔ َّ ٤ط ُ ٔ
َّ
َّص ِت َیسٔی
َول َ َّی ک ُ َُّ ٞش ِي ٕئ تُو َُ ٜحوُ َ ٤ط َِ ُىز ٔ َؼ ِت َول َ َّی ا َِ ٜح َُّ ٥ة َحًي َِ ٜو َت َ٥ا َو ُِ ٜت َٔ ٥ِ ٠ضا ٔ ٔ ِفّّا أَ َخ ِذتُ ُط أَ ِو َٔا ََ ٟت َ٥ا َو ُِ ٜت َٔ ٥ِ ٠ضا ٔ ٔ ِفّّا َِ َٕ ُ َ
ٞ
ُع َؼ ِت َول َ َّی اُ ٥َّ ٜ
َو ُِ ٥ط َو ُ ٔ
َسائ ٔي َُ ٞت َى َّذ ُب فٔی صٔ َّزة ََٕ ٜضا َربَ َف ِت َضا َِ ٢َِ ٝتُ ِفى َِٔ ١ضا َوَ ٢َِ ٜت َس ِو َضا َتأِک ُ ُ
َفأَیِ ُت ِ َٔيضا ا َِ ٠زأَ ّة ٔ ٦ِ ٠بَىٔي إ ٔ ِ َ
ار َ َ
و ٧إ ٔ ََّّ ٧
اٜص َِ ١س َوا َِ ١َ َٕ ٜز َِل
ط الِ َ ِر ٔ
َٔ ٦ِ ٠خصَ ا ٔ
ؿ َو َرأَیِ ُت أَبَا ث ُ َ١ا ََ ٠ة َو َِ ١زو بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َی ُح ُّز ٔ ُِع َب ُط فٔی ا٥َّ ٜارٔ َوإُٔ َّ ٤ض ِ ٢کَاُ ٤وا َي ُٕوَ ُٜ
ت َوم ٕٔيَ ٢وإُٔ َّ ٤ض َ١ا آ َی َتا ٔ ٦ِ ٠ٔ ٧آ َیا ٔ
َی ِد ٔسَّا ٔ ٧إ ٔ َِّل ِ ١َ ٔ ٜو ٔ
ت اهَّللٔ یُزٔی١ُ ُٙوص َُ١ا َِإٔذَا َخ َسَّا ِ ََع ُّٝوا َحًَّي َت َِ ٥حل ٔ َی

وقعیب نباربامیہدفریق،اامسلیعنبہیلع،اشہؾدوتسایئ،اوبزریب،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفل ہ
فملسےکزامہنںیم وسرجرگنہوہایگ،تخسرگیمےکدونںںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناےنپااحصبےکاسھتامنزادایکوت
ایقؾوکاانتابملایکہکولگرگانیرفعوہےئگرھپابملروکعایکرھپرسااھٹایوطلیدریکتڑھکےرےہرھپوطلیروکعایکرھپرسااھٹایوت
دری کت ڑھکے رےہ رھپ دف دجسے ےئک رھپ ڑھکے وہےئ وت ایس رطح ایک  ہ اچر روکع افر اچر دجسے وہےئ ،رھپ رفامای ھجم رپ رہ فہ
زیچشیپیکیئگسجںیممتوکداہ وہانےہھجمرپتنجشیپیکیئگیتحہکںیمارگاسںیمےسوخہشانیلاچاتہوتےلاتکساھت،ایرفامایےک
ںیمےناسںیمےسھچکانیل اچاہوتریمااہھتاقرصراہافرھجمرپدفذخشیپیکیئگوتںیمےناسںیمداھکیہکینبارسالیئںیمےسا ک
وعرتوکا کیلبوکابدنےنھیکفہجےسذعابدایاجراہاھتوجہنوتاسوکالھکیتیھتافرہنوھچڑیتیھتہکفہزنیمےکڑیکےوکمڑے

اھکےل،افرںیمےناوبامثہم رمعفنبامکلوکداھکیہکفہدفزخںیماینپاڑتنایںاتٹیسھگرھپاتاھت،ولگےتہکےھتہکوسرجافراچدنیسک
ڑبےیکومتیکفہجےسےبونروہےتںیاحالہکن ہاہللیکاشنوینںںیمےسدفاشناینںںیپ وکفہںیہمتداھکاتےہبجفہےب
ونروہاجںیئوتامنزڑپوھاہیںکتہکفہرفنشوہاجںیئ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہدفریق،اامسلیعنبہیلع،اشہؾدوتسایئ،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےکفتقتنجدفزخےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمایکشیپایکایگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2095

راوی  :ابوٌسا٠ ٧س١عی ،وبساٝ١ٜک ب ٦ظباح ،ہصا٣

ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُ ٦اٜعَّ بَّاحٔ َو ِ ٦صٔصَ ا ٕ ٣ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٝطُ إ ٔ َِّل أََّ٤طُ َٔا ََ ٟو َرأَیِ ُت فٔی
َح َّسثَٔ٥يطٔ أَبُو ٌ ََّس َ
َسائ ٔي َٞ
ا٥َّ ٜارٔ ا َِ ٠زأَ ّة ح ِٔ١ي َْٔیَّ ّة ََ ِو َزا َِ ـَؤی َّ ٝة َوَ ٢َِ ٜي ُٕ ِ ٦ِ ٠ٔ ٞبَىٔي إ ٔ ِ َ
مش
اوباسغؿ معی ،دبعاکلمل نب ابصح ،اشہؾ ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم  ہ ےہہک لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ
فملسےنرفامایہکںیمےندفزخںیما کایسہافؾفدرازدقریمحیوعرتوکداھکیافرینبارسالیئںیمےسیھتںیہنرفامای۔
مش
رافی  :اوباسغؿ معی،دبعاکلملنبابصح،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےکفتقتنجدفزخےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمایکشیپایکایگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2096

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل اب١٤ ٦يْ ،ح ،وبساٝ١ٜک ،وفاء ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕح و َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َو َت َٕ َاربَا فٔی َّ
أِ ّٜٝن َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١ٜک َو َِ ٦و َفا ِٕ َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا َ ٟاَ َٙ ِ ٤سّ َِت َّ
اٜص ُِ ١س فٔی َو ِضسٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِو َ٣
َ

اس إٔ١َ َّ ٤ا اَ َٙ ِ ٤سّ َِت ِ ١َ ٔ ٜو ٔ
ت إٔبِ َزاص َٔيَ َٕ َِ ٢ا ٣أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ
ََ ٠
ات إٔبِ َزاصٔي ُ ٢ابِ َُ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟاُ ٥َّ ٜ
ت بٔأ َ ِربَ ٔي ََ َح َسا ٕ
س َ َّٔت َر َ٘ َىا ٕ
ُقائ َ َة ث ُ ََّ ٢ر َ٘ َي ِ َ ٤ح ّوا ٔ١َّ ٠ا َٔ َا ٣ث ُ َّ٢
ت بَ َسأَ َِ َٙب َّ َْ ث ُ َََّ ٢
ْقأَ َِأَـَا َ ٟا َِٔ ٜ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝعلَّی بٔا٥َّ ٜا ٔ
اٜز ُ٘و ًٔ ِ َ َ َ
اٜز ُ٘و ًٔ ِ َ َ َ
و٧
ْقائ َ ّة زُ َ
ْقائ َ ّة زُ َ
ُقائَةٔ الِ ُول َی ث ُ ََّ ٢ر َ٘ َي ِ َ ٤ح ّوا ٔ١َّ ٠ا َٔ َا ٣ث ُ ََّ ٢ر َِ َي َرأ ِ ََطُ ُّٔ ٦ِ ٠
َر َِ َي َرأ ِ ََطُ ُّٔ ٦ِ ٠
و ٧ا َِ ٔ ٜ
َُقأ ٔ َ
َُقأ ٔ َ
َّ
ُ
َف َ٘ َي
اٜز ُ٘و ًٔ ث ُ َّ ٢اَ ِ ٤ح َس َر ب ٔ ُّ
ُقائ َ ٔة اٜثاَ ٔ ٤ي ٔة ث ُ ََّ ٢ر َ٘ َي ِ َ ٤ح ّوا ٔ١َّ ٠ا َٔ َا ٣ث ُ ََّ ٢ر َِ َي َرأِ ََ ُط ُّٔ ٦ِ ٠
ا َِ ٔ ٜ
اٜس ُحوز ِٔ ََس َح َس ََ ِح َس َتي ِ ٔن ث ََّ َٔ ٢اَ َ ٣
َ
َّ
َّ َّ
أَي ِّؽا ثَ ََل َث َر َ٘ َىا ٕ
ِخ
ت َِ ٜي َس ِ َٔيضا َر ِ٘ َى ْة إِٔل أًٜي َٔ ِبََ ٝضا أَـ ِ َو ُ ٦ِ ٠ٔ ٟأًٜي َب ِى َسصَا َو ُر ُ٘ووُطُ ِ َ ٤ح ّوا ُٔ َُ ٦ِ ٠حوزٔظ ٔ ث ُ ََّ ٢تأ َّ َ
َ
اس ََ ٠ىطُ َحًَّي َٔ َا ٣فٔی
اٜع ُّ ُ
وٓ َخ َِّ ٝطُ َحًَّي اَ ِ ٤ت َض ِي َ٥ا َو َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َحًَّي اَ ِ ٤ت َهی إلٔ َی اَ ٥ِّ ٜسا ٔ
ِ ث ُ ََّ ٢ت َٕ َّس ََ ٣و َت َٕ َّس َ ٣اُ ٥َّ ٜ
ِخ ِت ُّ
َو َتأ َّ َ
اس إٔ١َّ٤ا َّ
َّ
اٜص ُِ ١س َوا ِ١َ َٕ ٜزُ آیَ َتا ٔ ٦ِ ٠ٔ ٧آ َیا ٔ
ت اهَّللٔ
َّص َٓ َو َٔ ِس َ
آؼ ِت اٜص ُِ ١س َِ َٕا ََ ٟیا أَ ُّی َضا اَ ُ ٥َّ ٜ
َّص َٓ ح ٔي َن ا ِن َ َ
ََٕ ٠ا ٔ٠طٔ َِا ِن َ َ
س َو َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ ِ ١َ ٔ ٜو ٔ
َوإُٔ َّ ٤ض َ١ا ِلَ یَ ِٔ َٙ ٥سَّا ِٔ ١َ ٔ ٜ ٧و ٔ
ک ِ ََع ُّٝوا َحًَّي َت َِ ٥حل ٔ َی َ٠ا
ت َب ََّشٕ َِإٔذَا َرأَیِت َُِ ٢ش ِيئّا ٔ ٦ِ ٠ذََ ٔ ٜ
ت أَ َح ٕس ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
َ
يبىٔي ٔ٦ِ ٠
ِخ ُت ََ ٠دا َِ َة أَ ِ ٧ي ُٔع َ
َٔ ٦ِ ٠ش ِي ٕئ تُو َو ُسوَ٤طُ إ ٔ َِّل َٔ ِس َرأَیِ ُتطُ فٔی َظ ََلت ٔی َص ٔذظ ٔ َِ َٕ ٜس ٔجي َئ بٔا٥َّ ٜارٔ َوذَلٔ ٢ِ ُٙح ٔي َن َرأَیِت ُُ١ونٔی َتأ َّ ِ
َس ُٗ ا َِ ٜحا َّد بِٔ ٔ١ح َحٔ٥طٔ َِإ ٔ ِٔ ُِ ٧ف َُ َٜ ٦ط َٔا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا َت َى ََّٖ ٝ
اَ ٧ي ِ ٔ
َٔ ِّ ٜح َضا َو َحًَّي َرأَیِ ُت ِ َٔيضا َظاح َِٔ ا ِِ ٔ١ٜح َح َٔ ٦ی ُح ُّز ٔ ُِع َب ُط فٔی ا٥َّ ٜارٔ ک َ َ
٦ِ ٠ٔ ٞ
بِٔ ٔ١ح َحىٔي َوإ ٔ َِ َٞ ّٔ ٌُ ٧و ِ٥طُ ذَ َص َِ بٔطٔ َو َحًَّي َرأَیِ ُت ِ َٔيضا َظاح َٔب َة ا ِٜض ٔ َّزة ٔ َّأًٜي َربَ َف ِت َضا َِ ٢َِ ٝتُ ِفى َِٔ ١ضا َوَ ٢َِ ٜت َس ِو َضا َتأِک ُ ُ
ؿ َحًَّي َ٠ا َت ِت ُجو ّوا ث ُ َّٔ ٢جي َئ بٔا َِ ٜح َّ٥ةٔ َو َذلٔ ٢ِ ُٙح ٔي َن َرأَیِت ُُ١ونٔی َت َٕ َّس ُِ ٠ت َحًَّي ٔ ُُِ ١ت فٔی ََٕ ٠امٔی َو َِ َٕ ٜس ََ ٠س ِز ُت
ط الِ َ ِر ٔ
َخصَ ا ٔ
َیسٔی َوأََ٤ا أُرٔی ُس أَ ِ ٧أَ َت َ٥ا َو َ ٦ِ ٠ٔ ٟثَ َ١ز ٔ َصا ٜٔت َ ُِ ٥مزُوا إَِٔ ٜيطٔ ث ُ َّ ٢بَ َسا لٔی أَ َِِ ٧ل أَِ َِى َ١ََ ِ ٞا َٔ ٦ِ ٠ش ِي ٕئ تُو َو ُسوُ َ ٤ط إ ٔ َِّل َٔ ِس َرأَیِ ُت ُط فٔی َظ ََلت ٔی
َص ٔذظ ٔ
اوبرکبنبا یبہبیش،دبعاہللانبریمن،ح،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکسجدؿاربامیہنبروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسیکفافتوہیئاسدؿوسرجرگنہوہاوتولوگںےناہکہک ہرگنہاربامیہیکومتیکفہجےسوہاےہوتیبن
یلصاہللہیلعفل ہفملس ڑھکےوہےئافرولوگںوکھچروکاعتافراچردجساتےکاسھت(دفرتعک)ڑپاھںیئ،یرفعںیمریبکتیہک

رھپ وخب یبمل رقات یک رھپ ایس رطح روکع ایک سج رطح ایقؾ ایک رھپ روکع ےس رس ااھٹای وت دفرسی رقات ےس مک رقات یک رھپ
ڑھکےوہےنیکدقمارروکعایکرھپروکعےسرسااھٹایرھپ وجسدےک ےئےکھجوتدف دجسےےئکرھپڑھکےوہےئوت ایسرطحا ک
رتعکنیتروکاعتےکاسھتادایکاسرطحہکاسںیمرہدعبفاالروکعاےنپےسےلہپفاےلروکعےسمکوہاتافررہروکعدجسہ
ےکربارباھترھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےھچیپےٹہافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےسےھچیپفایلںیفصیھبےھچیپوہںیئاہیںکت
ہک مہ وعروتں ےک رقبی لےئگ رھپلپ یلص اہلل ہیلع فل ہفملس لےگ ڑبےھ افر احصہب لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےکاسھتلےگ
ڑبےھاہیںکتہکاینپہگجرپاجڑھکےوہےئاہیںکتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسامنزےسافرغوہےئافروسرجلھکاکچاھت
وتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای،اےولوگ!وسرجافراچدناہللیکاشنوینںںیمےسدفاشناینںںیافر ہولوگںںیمےسیسکیک
ومتیکفہجےسےبونرںیہنوہےت،اوبرکبےناہکیسکرشبیکومتیکفہجےسبجمتاسںیموکیئزیچدوھکیوتامنزڑپوھاہیںکت
ہک فہرفنش وہاجےئ،رہ فہزیچ سجاک متےسفدعہ ایکایگ ےہںیم ےناینپاسامنز ںیم اےسداھکیےہ،ریمےاپسدفزخالیئیئگ  ہ
اسفتقاھتبجمتےنےھجماسیکٹپلےکوخػےسےھچیپوہےتداھکیاہیںکتہکںیمےناسںیمونیلیکڑکلیفاےلوکداھکیوج
اینپاڑتنویںوکلگںیماتچنیھکاھت ہاحویجںےکڑپکےفریغہلڑکنےںیمڈاؽرکرچاایرکاتاھتارگیسکوکاقالعوہاجیتوتاتہکہکفہ
لڑکنےںیماھجلیئگےہافرارگاےسہتپہناتلچوتفہےلرکالچاجاتافراہیںکتہکاسںیمںیمےنا کیلبفایلوکداھکیسجےناس
وک ابدنھ دای اھت افر ہن وت اس وک الھکیت افر ہن وھچڑیت یھت ہک فہ زنیم ںیم ےس ڑیکے وکمڑے اھکےل اہیں کت ہک رم یئگ ،رھپ ریمے
اپستنجالیئیئگ ہاسفتق بجمتےنےھجملےگڑبےتھ وہےئداھکیاہیںکتہکںیم اینپہگجرپڑھکاوہایگافرںیم ےناانپاہھت
دراز رک ےک اس اک لھپ انیل اچاہ اتہک ںیہمت داھکؤں رھپ ریما ارادہ وہا ہک ااسی ہن رکفں رہ فہ زیچ سج اک مت ےس فدعہ ایک ایگ ےہ ںیم ےن
اسیکاینپاسامنزںیمداھکیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللانبریمن،ح،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےکفتقتنجدفزخےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمایکشیپایکایگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2097

راوی ٠ :ح١س ب ٦وَلء ہ١سانی ،اب١٤ ٦يْ ،ہصاِ ،٣اـ١ہ ،حَّضت اَ١اء رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ ا َِ ٜض َِ ١سانٔی َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١ُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و َِِ ٦اـَٔ ١ة َو ِ ٦أَ َِ١ا َِ َٔاَِ ٜت َخ َسّ َِت َّ
اٜص ُِ ١س َول َی
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َ
َ
َ
ُّ
س ي َُع ُّٝو ََِ ٧أ َ َش َار ِت
َو ِض ٔس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝس َخُِ ٝت َول َی َوائٔصَ َة َوه ٔ َی ُت َعل ِّی َِ ُُِٕ ٝت َ٠ا َشأ ِ ُ ٧ا٥َّ ٜا ٔ
ب ٔ َزأَِ َٔضا إلٔ َی َّ
ِ َِ ُُِٕ ٝت آ َی ْة َٔاَِ ٜت َن َى َِِ ٢أَـَا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا َِ ٔ ٕٜي َأ ٣ج ًّسا َحًَّي َت َح ََّلنٔی ا ِِ ٍَ ٜش ُي
اٜس َ١ا ٔ
َّص َٓ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َِأ َ َخ ِذ ُت ٔ ِْقبَ ّة ٔ٠َ ٦ِ ٠ا ِٕ إلٔ َی َج ِٔ ٥يي َِ َح َىُِ ٝت أَ ُظ ُِّ َول َی َرأِسٔي أَ ِو َول َی َو ِجهٔی ٔ ٦ِ ٠ا ِ١َ ٜا ٔ
ِ َٔاَِ ٜت َِا ِن َ َ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َٔ ِس َت َح َِّ ٝت َّ
اس َِ َحَ ٔ١س اهَّللَ َوأَثِى َي َوَِ ٝيطٔ ث ُ ََّٔ ٢ا َٟ
اٜص ُِ ١س َِ َد َف َِ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاَ ٥َّ ٜ
و ٧فٔی
أَ َّ٠ا َب ِى ُس َ٠ا َٔ ٦ِ ٠ش ِي ٕئ  ٢َِ ٜأَ ُ٘ َِ ٦رأَیِ ُت ُط إ ٔ َِّل َٔ ِس َرأَیِ ُت ُط فٔی ََٕ ٠امٔی َص َذا َحًَّي ا َِ ٜح ََّ ٥ة َواَ ٥َّ ٜار َوإُٔ َّ ٤ط َٔ ِس أُوو َٔی إلٔ َ َّی أَُ ٢ِ َُّٙ٤ت ِّتََ ُ٥
ْقی ّبا أَ ِو ِٔ ٠ث َِٔ ٞت ِ َ٥ةٔ ا ِٔ ١َ ٜسيحٔ َّ
ک ب ٔ َض َذا
ک َٔاَِ ٜت أَ َِ َ١ا ُِ َِ ُي ِؤتَی أَ َح ُس ُ٘ ُِ َِ ٢ي َٕا ُ٠َ ٟا ؤَ ١ُِ ٝ
اٜس َّجا َِٔ ٟل أَ ِزرٔی أَ َّی ذََ ٔ ٜ
ا ُِٕ ٜبُورٔ َ ٔ
ک َٔاَِ ٜت أَ َِ َ١ا ُِ ِ ََي ُٕو ُ ٟص َُو َُ ٠ح َّْ ١س ص َُو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َجائ َ َ٥ا بٔا ِٜب َ ِّي َ٥ا ٔ
ت
اَّ ٜز ُج َِٔ ٞأ َ َّ٠ا ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔ ٦ُ ٠أَ ِو ا ِ١ُ ٜؤ ٔ ُِ ٦لَ أَ ِزرٔی أَ َّی ذََ ٔ ٜ
اب َِل
َوا ُِ ٜض َسی َِأ َ َجب ِ َ٥ا َوأَـَ ِى َ٥ا ث َ ََل َث َٔ ٠زارٕ َِ ُي َٕا َُٜ ٟطُ ِ َٔ ٢ِ َ ٤س ُ٘ َّ٥ا َن ِى َ ٢ُ ٝإَٔ َّ ٤
ک َُ ٜت ِؤ ٔ ٦ُ ٠بٔطٔ َِ ََ ٢ِ ٥ظاّ ٔ ٜحا َوأَ َّ٠ا ا ِ٥َ ١ُ ٜاِ ُٖٔ أَ ِو ا ِِ ١ُ ٜز َت ُ

وَ ٧ش ِيئّا َِ ُُِٕ ٝت
أَ ِزرٔی أَ َّی ذََ ٔ ٜ
اس َي ُٕوَ ُٜ
ک َٔاَِ ٜت أَ َِ َ١ا ُِ ِ ََي ُٕو ُِ ٟلَ أَ ِزرٔی ََِ ٔ١ى ُت اَ ٥َّ ٜ

دمحمنبالعءہاین،انبریمن،اشہؾ،افہمط،رضحتاامسءریضاہللاعتٰیلہنعءےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےک
زامہنںیموسرجرگنہوہا،ںیمرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعیکدختمںیماحرضوہیئوتفہامنزڑپھریہںیھتوتںیمےناہکہک
ولوگںاکایکاحؽےہہکامنزڑپھرےہںی؟وتدیسہےناےنپرسےسلامسؿیکرطػااشرہایکںیمےناہکایکا کیئناشنینےہاوہنں
ےن رفامایاہں،روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنایقؾوکوخبابملایکاہیںکتہکےھجمشغلےناگلوتںیمےناےنپرباربےساپین
کشم ےل رک اےنپ رس افر رہچے رپ اپین ڈاانل یرفع رکدای ،رفامیت ںی بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت
وسرجرف نشوہاکچاھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنولوگںوکہبطخدایاہللیکدمحفانثءےکدعبرفامایوکیئزیچایسیںیہنسجوک
ںیمےنےلہپہنداھکی اھترگم ںیمےناسوکاینپایسہگج ےسڑھکےدھکیایلاہیںکتہکتنجدفزخ ،افرریمی رطػفیحیکیئگ مت
اینپربقفں ںیماج ےچاجؤےگہنتفداجؽیکرطح،اامسءیتہکںیہکمتںیمےسیسکوکاہکاجےئاگہکاسلدیمےکابرےںیمریتاایک
ملعےہوتومنماینیقیفاالےہکاگہکفہدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسںی،امہرےاپسےلھکزجعمات
افر یداتی ےل رک لےئ مہ ےن وبقؽ ایک افر ااطتع یک ،نیت ابر فہ یہی ےہک اگ وت اس ےس اہک اجےئ اگ وس اج قیقحت مہ اجےتن ںی ہک وت
اامیدنارےہسپااھچالھبوساترہ،رہباحؽانمقفایکشںیمڑپےنفاالےہکاگںیمںیہناجاتن،اامسءیتہکںیہکفہےہکاگںیمںیہناجاتن

ںیمولوگںےسھچکےتہکوہےئاتنساھتوتںیمےنیھبہہکدای۔
رافی  :دمحمنبالعءہاین،انبریمن،اشہؾ،افہمط،رضحتاامسءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےکفتقتنجدفزخےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمایکشیپایکایگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2098

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ ،ہصاِ ،٣اـ١ہ ،اَ١اء

َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و َِِ ٦اـ ََٔ ١ة َو ِ ٦أَ َِ َ١ا َِ َٔاَِ ٜت أَ َت ِي ُت َوائٔصَ َة
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
س َوا ِٔ َت َّغ ا َِ ٜحس َ
ٔیث ب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔ ابِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َو ِ ٦صٔصَ إ ٣
اس ٔ ٔ َي ْاَ ٣وإٔذَا ه ٔ َی ُت َعل ِّی َِ ُُِٕ ٝت َ٠ا َشأ ِ ُ ٧ا٥َّ ٜا ٔ
َِإٔذَا اُ ٥َّ ٜ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾ،افہمط،اامسءافرپفایلدحثییکدنساثینذرکیکےہاافلظاکریغتفدبتؽےہنکیلوہفمؾ
فینعمفیہےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾ،افہمط،اامسء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےکفتقتنجدفزخےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمایکشیپایکایگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2099

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌيَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزیُ ،عوة

أَ ِخب َ ََْ٤ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخبَََْ٤ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ُُِ ٦ع َو َة َٔا ََِ ٟل َت ُٕ َِ َ٘ ٞس َّ ِت َّ
اٜص ُِ ١س َو َلَ ِٞ ُٔ ٦ِٔ ٙخ َسّ َِت
ِ
َّ
اٜص ُِ ١س
ییحینبییحی،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفةےسرفاتیےہہکوسکػسمشہنوہکہکلبوسخػسمشوہک۔
رافی  :ییحینبییحی،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےکفتقتنجدفزخےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمایکشیپایکایگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2100

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ حارثی ،خاٜس ب ٦حارث ،اب ٦جزیخ٥٠ ،عور ب ٦وبساٜزح ،٦١ظّيہ ب٥ت شيبہ ،حَّضت اَ١اء ب٥ت
ابی بْک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ور بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أ ُ ِّ٠طٔ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦حب ٔيِٕ ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َخاُ ٔ ٜس بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔي َُ ٥ِ ٠ع ُ
َظ ّٔ َّي َة ب ٔ ِ٥تٔ َش ِي َب َة َو ِ ٦أَ َِ َ١ا َِ ب ٔ ِ٥تٔ أَبٔی بَ ِْکٕ أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت َِز ٔ ًَ أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِو ّ٠ا َٔاَِ ٜت َت ِىىٔي َی ِو ََ َ٘ ٣سّ َِت
َّ
س ٔ ٔ َيا ّ٠ا ـَو ٔ ّیَل َِ ٜو أَ َّ ٧إ ٔ ِن َساّ٤ا أَتَی َ ٢َِ ٜي ِص ُى ِز أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اٜص ُِ ١س َِأ َ َخ َذ ز ٔ ِر ّوا َحًَّي أ ُ ِزرٔ َک بٔز ٔ َزائٔطٔ َِ َٕ َا٥َّ ٜٝٔ ٣ا ٔ

َو ََ ََّ ٢َ ٝر َ٘ َي َ٠ا َح َّس َث أَُ َّ ٤ط َر َ٘ َي ٔ ٦ِ ٠ـُو ٔ ٟا َِ ٔ ٕٜيأ ٣

ییحی نب  ،بی احریث ،اخدل نب احرث ،انب رججی ،وصنمر نب دبعارلنمح ،ہیفص تنب ہبیش ،رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل
اہنعےسرفاتیےہہکیبن یلصاہللہیلعفل ہفملسےن وسرجرگنہےکدؿربھگاٹہ ےساےنپ افرپ یسک یکاچدرافڑھیلاہیں کت
ہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاچدرالرکدےدییئگ،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسامنزڑپاھےنےک ےئڑھکےوہےئوتابملایقؾ

ایک ارگ وکیئ ااسنؿ لات وت فہ  ہ اجؿ ہن اتکس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن روکع ایک ےسیجوطلی ایقؾ ےک دعب لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ
فملسےسروکعایبؿایکایگےہ۔
رافی  :ییحینب ،بیاحریث،اخدلنباحرث،انبرججی،وصنمرنبدبعارلنمح،ہیفصتنبہبیش،رضحتاامسءتنبایبرکبریضاہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےکفتقتنجدفزخےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمایکشیپایکایگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2101

راوی َ :ىيس ب ٦یحٌي ا٠وی ،اب ٦جزیخ

َح َّسثَىٔي ََىٔي ُس بِ َُ ٦ی ِحٌَي الِ ُ َ٠و ٔ ُّی َح َّسثَىٔي أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط َو َٔا ََ ٔ ٔ ٟيا ّ٠ا ـَو ٔ ّیَل َي ُٕ ُو ٣ث ُ ََّ ٢ی ِز َ٘ ُي

ِخی ه ٔ َی أَ َِ َٕ ُ٠ٔ ٢ىِّي
َو َزا َز َِ َح َىُِ ٝت أَُ ِ ٤مزُ إلٔ َی ا ِِ ١َ ٜزأَة ٔأَ ََ٠ٔ َّ٦ىِّي َوإلٔ َی الِ ُ ِ َ

دیعس نب ییحی اومی ،انب رججی ایس دحثییکدفرسیدنس ذرکیک ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےنوطلی ایقؾ ایک رھپ روکع ایک
ںیم ےن داھکی ہک ضعب وعرںیت ھجم ےس زایدہ رمع فایل افر دفرسی ھجم ےس زایدہ امیبر یھب ںی (ےھجم یھب امنز ںیم تمہ اؿ یک فہج ےس
وہیئ)۔
رافی  :دیعسنبییحیاومی،انبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ

امنزوسکػےکفتقتنجدفزخےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمایکشیپایکایگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2102

راوی  :اح١س بَ ٦ىيسزارمی ،حبا ،٧وہيِ٥٠ ،عور ،حَّضت اَ١اء ب٥ت ابوبْک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َّ
اٜسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َحبَّا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا ُو َص ِي ِْ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٥ِ ٠ع ْور َو ِ ٦أ ُ ِّ٠طٔ َو ِ ٦أَ َِ َ١ا َِ ب ٔ ِ٥تٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َٔاَِ ٜت
َ٘ َسّ َِت َّ
ک َٔاَِ ٜت َِ َٕ َؽ ِي ُت
اٜص ُِ ١س َول َی َو ِضسٔ أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََِّّ ٢َ ٝز ٔ ًَ َِأ َ ِخ َفأ َبٔس ِٔر ًٕ َحًَّي أ ُ ِزرٔ َک بٔز ٔ َزائٔطٔ َب ِى َس ذََ ٔ ٜ
ُ
َفأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝائ ّٔ١ا َِ ُٕ ُِ ١ت ََ ٠ى ُط َِأَـَا َ ٟا َِ ٔ ٕٜي َاَ ٣حًَّي
َحا َجًٔي ث َّٔ ٢جئ ُِت َو َز َخُِ ٝت ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس َ َ
َ
َ
َرأَیِ ُتىٔي أُرٔی ُس أَ ِ ٧أَ ِجَ ٔ ٝس ث ُ َّ ٢أَ َِ ٜتّ ُٔت إلٔ َی ا ِِ ١َ ٜزأَة ٔ َّ
اٜز ُ٘و ًَ ث ُ ََّ ٢ر َِ َي
ُوََ ٣
اٜؽىٔي َّ ٔة َِأَُٔو َُ ٟص ٔذظ ٔ أَ ِؼ َى ُ
ْ ٔ٠ىِّي َِأٔ ُ
َف َ٘ َي َِأـَا َُّ ٟ
َرأِ ََ ُط َِأَـَا َ ٟا َِ ٔ ٕٜي َاَ ٣حًَّي َِ ٜو أَ ََّ ٧ر ُج َّل َجا َِ ُخ ِّي َ ٞإَِٔ ٜيطٔ أَُ َّ ٤ط َ ٢َِ ٜی ِز َ٘ ِي
ادمح نب دیعسداریم ،ةحؿ ،فبیہ ،وصنمر ،رضحت اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےکزامہنںیم وسرجرگنہ وہاوتلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسربھگاےئگہکاینپ اچدروھبؽےئگ،اس ےکدعبلپ یلصاہلل
ہیلعفل ہ فملس وک لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملسیک اچدر دییئگ ،ںیم احتج ےس افرغ وہرک دجسم ںیمداہ  وہیئ وت ںیم ےن روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملس وکایقؾ ںیمڑھکےد اھکیںیم یھبلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےکاسھتڑھکیوہیئگ،لپ یلص اہللہیلعفل ہ
فملسےنایقؾوخبابملایکاہیںکتہکںیمےنےنھٹیباکارادہایکوتںیما کزمکفروعرتیکرطػوتمہجوہیئںیمےناہک ہوتھجمےس
یھبزایدہزمکفرےہوتںیمڑھکیریہ،لپیلصاہلل ہیلعفل ہفملسروکعںیمےئگوتروکعوکوخبابملایکرھپرسوکااھٹایوتایقؾوکابملایک
اہیںکتہکارگوکیئلدیمداتھکیوتفہ ہایخؽرکاتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنروکعںیہنایک۔
رافی  :ادمحنبدیعسداریم،ةحؿ،فبیہ،وصنمر،رضحتاامسءتنباوبرکبریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےکفتقتنجدفزخےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمایکشیپایکایگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2103

راوی َ :ویس بَ ٦ىيس ،حّغ ب٠ ٦يَسة ،زیس ب ٦اَ ،٢ٝوفاء ب ٦يسار ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

س َٔا َٟ
َس َة َح َّسثَىٔي َزیِ ُس بِ ُ ٦أَ ََِ ٢ََ ٝو َِ ٦و َفا ٔ
ِ بِ َٔ ٦ي َسا ٕر َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َُ َویِ ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َحّ ُِغ بِ ُِ ٠َ ٦ي َ َ
اَ َِٙ٤سّ َِت َّ
اس ََ ٠ىطُ
اٜص ُِ ١س َول َی َو ِض ٔس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝعلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝواُ ٥َّ ٜ

و ٧ا َِ ٔ ٕٜيا ٔ ٣الِ َ َّو ٔ ٟث ُ َّ٢
ُقة ٔ ث ُ ََّ ٢ر َ٘ َي ُر ُ٘و ّوا ـَو ٔ ّیَل ث ُ ََّ ٢ر َِ َي َِ َٕ َاَ ٔ ٔ ٣يا ّ٠ا ـَو ٔ ّیَل َوص َُو ُز َ
َِ َٕ َاَ ٔ ٔ ٣يا ّ٠ا ـَو ٔ ّیَل َٔ ِس َر ِ َ ٤حو ٔ َُ َورة ٔ ا َِ ٜب َ َ
و ٧ا َِ ٔ ٕٜيا ٔ ٣الِ َ َّو ٔ ٟث ُ ََّ ٢ر َ٘ َي ُر ُ٘و ّوا ـَو ٔ ّیَل
اٜز ُ٘و ًٔ الِ َ َّو ٔ ٟث ُ ََّ ََ ٢ح َس ث ُ ََّ َٔ ٢اَ ٔ ٔ ٣يا ّ٠ا ـَو ٔ ّیَل َوص َُو زُ َ
َر َ٘ َي ُر ُ٘و ّوا ـَو ٔ ّیَل َوص َُو زُ َ
وُّ ٧
اٜز ُ٘و ًٔ الِ َ َّو ٟٔ
و ٧ا َِ ٔ ٕٜيا ٔ ٣الِ َ َّو ٔ ٟث ُ ََّ ٢ر َ٘ َي ُر ُ٘و ّوا ـَو ٔ ّیَل َوص َُو زُ َ
اٜز ُ٘و ًٔ الِ َ َّو ٔ ٟث ُ ََّ ٢ر َِ َي َِ َٕ َاَ ٔ ٔ ٣يا ّ٠ا ـَو ٔ ّیَل َوص َُو زُ َ
َوص َُو زُ َ
وُّ ٧
وُّ ٧

اٜص ُِ ١س َِ َٕا َ ٟإ ٔ ََّّ ٧
ث ُ ََّ ََ ٢ح َس ث ُ َّ ٢ا ِن ََّص َٓ َو َٔ ِس اَ ِ ٤حَِ ٝت َّ
ت اهَّللٔ ِلَ َی ِٔ َٙ ٥سَّا ِٔ ١َ ٔ ٜ ٧و ٔ
اٜص َِ ١س َوا َِ ١َ َٕ ٜز آیَ َتا ٔ ٦ِ ٠ٔ ٧آ َیا ٔ
ت أَ َح ٕس َو َِل
َ

اک َ٘ َّّ َِت
ک َص َذا ث ُ ََّ ٢رأَیِ ََ ٥
َِکوا اهَّللَ َٔاُٜوا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َرأَیِ َ٥ا َک َت َ٥ا َو َِ ٜت َش ِيئّا فٔی ََٕ ٠ا َٔ ٠
َ ٔ ٜح َياتٔطٔ َِإٔذَا َرأَیِت ُِ ٢ذََ ٔ ٜ
ک َِاذ ُ ُ
اٜسَ ِ ٤يا َو َرأَیِ ُت اَ ٥َّ ٜار َِ ٢َِ ٝأَ َر کَا َِ ٜي ِؤ ٣
َِ َٕا َ ٟإنِّٔی َرأَیِ ُت ا َِ ٜح ََّ ٥ة َِت َ َ٥ا َو ُِ ٜت َٔ ٥ِ ٠ضا وُ ُِٕ ٥و ّزا َوَِ ٜو أَ َخ ِذتُ ُط َلَک َ ِٝت ُُِ ٥ِ ٠ٔ ٢ط َ٠ا َبٕ ٔ َي ِت ُّ

َف
َف ا َِ ٜى ٔصيْ ٔ َوبٔٔ ِ ُٙ
َف َ ٧بٔاهَّللٔ َٔا َ ٟبٔٔ ِ ُٙ
َ٥ِ ٠مَ ّزا َٔ ُّق َو َرأَیِ ُت أَ ِ٘ث َ َْ أَصَِ ٔ ٝضا اَ ٥ِّ ٜسا َِ َٔاُٜوا ب ٔ َ ٢یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ ٟبٔٔ ِ ُٙ
َفصٔٔٔ َّ٦ي َ ٞأَیَِ ُ ِٙ
ِاْل ٔ ِح َسا َِٔ ٜ ٧و أَ ِح َس َِ ٥ت إلٔ َی إ ٔ ِح َساصَُّ َّ٦
ک َخي ِ ّْا َٔ ُّق
ک َش ِيئّا َٔاَِ ٜت َ٠ا َرأَیِ ُت َٔ ٥ِ ٠
اٜسص َِز ث ُ ََّ ٢رأَ ِت َٔ ٥ِ ٠
وسدی نب دیعس ،صفح نب ئآ رة ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

یلصاہللہیلعفل ہفملسےکزامہنںیموسرجرگنہوہاوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنامنزڑپ یافرولوگںےنیھبلپیلص
اہللہیلعفل ہفملسےکاسھتامنزادایک،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنتہبابملایقؾایکوسرةارقبلہڑپےنھیکدقمار،رھپروکعایکوت
ابملروکعایکرھپاےھٹوتابملایقؾایکنکیلروکعےسمکرھپدجسہایکرھپایقؾایکوتےلہپایقؾےسمکرھپروکعایکوتابملنکیل ےلہپروکعےس
مک ،رھپ رس ااھٹای وت ابمل ایقؾ نکیل ےلہپ ایقؾ ےس مک رھپ ابمل روکع ایک افر فہ ےلہپ روکع ےس مک اھت ،رھپ دجسہ ایک افر امنز ےس افرغ وہےئ وت
وسرجرفنشوہاکچاھت،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکوسرجافراچدناہللیکلایتںیمےسدفاشناینںںی ہیسکیکومتای
ایحت ےس ےب ونر ںیہن وہےت بج مت ااسی دوھکی وت اہلل اک ذرک رکف ،احصہب ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسمہےنلپیلص اہللہیلعفل ہفملسوکداھکیہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن اینپایسہگجےسوکیئزیچاحلصیکرھپ مہ
ےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکےتچبوہےئداھکی،وتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکںیمےنتنجوکداھکیافرںیمےناس

ےسوخہش انیلاچاہارگںیماےس احلصرکاتیل وت متیھباسےساھکےتداینےکابیقرےنہکت،افر ںیمدینفزخ وکداھکیںیم ےناس وک
لج یک رطح یھبک ںیہن داھکی اھت افر ںیم ےن اس ںیم ارثک ےنسب فایل وعرںیت دںیھکی ،احصہب ےن رعض ایک ویکں ای روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملس؟ رفامای اؿیک انرکشییکفہج ےس اہکایگ فہ اہللیک انرکشی ویکںرکیت ںی؟ رفامای وشرہیک انرکشیرکیت ںی افر اس ےک
ااسحؿاکااکنررکیتںیارگوت اؿںیمےسیسکرپزدنیگرھبااسحؿرکےرھپفہھجتےسوکیئانوگارابتدےھکیوتیتہکںیںیمےنھجت
ےسیھبکوکیئالھبیئںیہندیھکی۔
رافی  :وسدینبدیعس،صفحنبئآ رة،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےکفتقتنجدفزخےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمایکشیپایکایگ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2104

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،اب ٦ويسي٠ ،اٜک ،زیس ب ٦اَ٢ٝ

َح َّسثَ َ٥اظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ َي ِىىٔي ابِ َ ٦و َٔيسي أَ ِخب َ ََْ٤ا َ٠اْ ٔ ٜک َو َِ ٦زیِ ٔس بِ ٔ ٦أَ َِ ٢ََ ٝفٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ ٌَي ِ َْ
أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟث ُ ََّ ٢رأَیِ َ٥ا َک َت َِ ٙى َِ ٙى َت
دمحم نب راعف ،انب یسیع ،امکل ،زدی نب املس ایس دحثی یک دفرسی دنس ذموکر ےہ اس دحثی ںیم  ہ ےہ ہک مہ ےن لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسوکداھکیہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےھچیپےٹہںی۔
رافی  :دمحمنبراعف،انبیسیع،امکل،زدینباملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لھٹروکعافراچردجسفںیکامنزاکایبؿ...

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
لھٹروکعافراچردجسفںیکامنزاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2105

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اَ١اوي ٞب ٦وٝيہَّ ،يا ،٧حبيِ ب ٦ابی ثابت ،ـاُس ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

س َٔا ََ ٟظلَّی
س َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
اَ ٧و َِ ٦حبٔيِٕ َو ِ ٦ـَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
 ٞابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة َو َِِ َُّ ٦ي َ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح ٔي َن َ٘ َسّ َِت َّ
ت فٔی أَ ِربَ ٔي ََ َح َسا ٕ
اَ ٧ر َ٘ َىا ٕ
ک
 ٞذََ ٔ ٜ
ت َو َو َِ ٦ول ٔ ٕٓی ِٔ ٠ث ُ
اٜص ُِ ١س ثَ ََ ١
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اامسلیع نبہیلع ،ایفسؿ ،،بی نب ایب اثتب ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وسرج رگنہ ےک فتق لھٹ روکع افر دجسفں ےک اسھت امنز ڑپاھیئ رضحت یلع ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسیھبایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،ایفسؿ ،،بینبایباثتب،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
لھٹروکعافراچردجسفںیکامنزاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2106

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،ابوبْک ب ٦خَلز ،یحٌي ٔفاَّ ،٧يا ،٧خبيِ ،ـاُس ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

أَ ٧ا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ َُ ٦خ ََّلز ٕ ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦یَ ِحٌَي ا َِّ َٕ ٜفا َٔٔ ٧ا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثى َّي َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي َو َِِ َُّ ٦ي َ
َّ
ُ
وٓ َ َ ُ
َّ َ َّ ُ
ْقأَ ث ُ َّ٢
س َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
يِ َو ِ ٦ـَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َحب ٔ ْ
ْقأ ث ََّ ٢ر َ٘ َي ث ََّ َ ٢
س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأُ َّ ٤ط َظلی فٔی ٘ ُس ٕ َ

ُ
َر َ٘ َي ث ُ َُّ َ َ ٢
ِخی ِٔ ٠ثَ ُٝضا
ْقأَث ُ ََّ ٢ر َ٘ َي ث ُ ََّ ََ ٢ح َس َٔا ََ ٟوالِ ُ ِ َ
ْقأ ث ََّ ٢ر َ٘ َي ث ََّ َ ٢
َ
دمحمنبینثم،اوبرکبنبالخد،ییحی اطقؿ،ایفسؿ،بیبخ،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلص
اہللہیلعفل ہفملسےنہولةوسکػںیمرقاتیک،رھپروکعایک،رھپرقاتیک،رھپروکعایک،رھپرقاتیک،رھپروکعایک،رھپرقات،
رھپروکع،رھپدجسہرفامےت،دفرسیرتعکیھبایسرطحادارفامیئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبرکبنبالخد،ییحیاطقؿ،ایفسؿ،بیبخ،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزوسکػےک ےئاکپرےناکایبؿ...
ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےک ےئاکپرےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2107

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،ابونَّض ،شيبا٤ ٧حوی ،یحٌي ،ابوَ١ٝہ ،وبساهَّلل ب ٦و١زو ب ٦واػ ،ح ،وبساهَّلل ب ٦وبساٜزح٦١
زارمی ،یحٌي ب ٦حسا٠ ،٧ىاویہ بََ ٦ل ،٣یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت وبساهَّلل ب ٦و١زو ب ٦واػ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّض َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َوص َُو َش ِي َبا ُ ٧اِ ٥َّ ٜحو ٔ ُّی َو َِ ٦ی ِحٌَي َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ِ ٥َّ ٜ
اػ ح و َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح ََّ ٦ٔ ١
اَ ٧ح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ىاؤیَ ُة بِ ََُّ ََ ٦لٕ ٣
بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜى ٔ
اٜسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ح َّس َ
اػ أَُ َّ ٤ط َٔا َ١َّ َٜ ٟا
َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َِ ٦خبَْ ٔ َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜى ٔ
َّ
َّ
َّ
َف َ٘ َي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
اَ َٙ ِ ٤سّ َِت اٜص ُِ ١س َول َی َو ِض ٔس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََُ ٤ ٢َ ٝوز ٔ َی ٔب اٜعَّ ََل َة َجا َٔ ٠ى ّة َ َ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝر ِ٘ َى َتي ِ ٔن فٔی ََ ِح َسة ٕث ُ ََّ َٔ ٢اََ ٣ف َ٘ َي َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن فٔی ََ ِح َسة ٕث ُ َُّ ٢جل ِّی َو َِّ ٦
اٜص ِٔ ١س َِ َٕاَِ ٜت َوائٔصَ ُة َ٠ا َر َ٘ ِى ُت ُر ُ٘و ّوا
َ
َ

ا ٧أَـ ِ َو َُ ٥ِ ٠ٔ ٟط
َٔ ُّق َو َِل ََ َح ِس ُت َُ ُحو ّزا َٔ ُّق ک َ َ
دمحم نب راعف ،اوبرضن ،ابیشؿ وحنی ،ییحی ،اوبہملس ،دبعاہلل نب رمعف نب اعص ،ح ،دبعاہلل نب دبعارلنمحداریم ،ییحی نب اسحؿ ،اعمف ہ
نب السؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکزامہنںیموسرجرگنہوہاوتولوگںوکامنزےک ےئعمجوہےنےک ےئاکپراایگ،روسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنا کرتعکںیمدفروکعرفامےئ،رھپڑھکےوہےئافرا ک رتعکںیمدفروکعرفامےئ،رھپوسرجاکنؽدای
ایگ،دیسہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکںیمےنیھبکاےنتےبملروکعایدجسےہنےئکےھت۔
رافی  :دمحمنبراعف،اوبرضن،ابیشؿوحنی،ییحی،اوبہملس،دبعاہللنبرمعفنباعص،ح،دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،ییحینباسحؿ،
اعمف ہنبالسؾ،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےک ےئاکپرےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2108

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ہصي ،٢اَ١اوئ ،ٞيس ب ٦ابی حاز ،٣حَّضت ابو٠سىوز انعاری

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا صُصَ ِي َْ ٢و ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي ََ ٞو ِِ َٔ ٦ي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی َِ ٠س ُىوز ٕالِ َ ِن َعار ِّٔی َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُٟ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ ََّّ ٧
ت اهَّللٔ یُ َدو ُِّٓ اهَّللُ بٔض ٔ َ١ا و َٔبا َز ُظ َوإُٔ َّ ٤ض َ١ا َِل َی ِٔ َٙ ٥سَّا ِٔ ١َ ٔ ٜ ٧و ٔ
اٜص َِ ١س َوا َِ ١َ َٕ ٜز آیَ َتا ٔ ٦ِ ٠ٔ ٧آ َیا ٔ
ت

ْ َ٠ا بٔ٢ِ ُٙ
أَ َح ٕس ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
س َِإٔذَا َرأَیِت َُِ ٥ِ ٠ٔ ٢ضا َش ِيئّا ِ ََع ُّٝوا َوا ِز ُووا اهَّللَ َحًَّي یُِٙصَ َ

ییحی نب ییحی ،میشہ ،اامسلیع ،سیق نب ایب احزؾ ،رضحت اوبوعسمد ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
رفامایےبکشوسرجافراچدناہللیکاشنوینںںیمےسدفاشناینںںیاہللاعتیلاؿےکذرہعیاےنپدنبفںوکڈرااتےہافر ہولوگںںیم
ےسیسکیکومتیکفہجےسےبونرںیہنوہےتبجمتاسےسوکیئزیچدوھکیوتامنزڑپوھافراہللےسداعاموگناہیںکتہکفہمتےس

دفروہاجےئ۔
رافی  :ییحینبییحی،میشہ،اامسلیع،سیقنبایباحزؾ،رضحتاوبوعسمدااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےک ےئاکپرےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2109

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ و٥بْی ،یحٌي ب ٦خبيِ٠ ،ىت١ز ،اَ١اوئ ،ٞيس ،حَّضت ابو٠سىوز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ ا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َو َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ُِ ٠ى َتْ ٔ١ز َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي ََ ٞو ِِ َٔ ٦ي ٕس َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠س ُىوز ٕأَ َّ٧
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ ََّّ ٧
اٜص َِ ١س َوا َِ ١َ َٕ ٜز َِ ٜي َس یَ ِٔ َٙ ٥سَّا ِٔ ١َ ٔ ٜ ٧و ٔ
س َو َل ُٔ ٥َّ ٙض َ١ا آیَ َتا ٔ٦ِ ٠ٔ ٧
ت أَ َح ٕس ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
آ َیا ٔ
ت اهَّللٔ َِإٔذَا َرأَیِت ُُ١و ُظ َِ ُٕو ُ٠وا ِ ََع ُّٝوا
دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی ،ییحی نب بیبخ ،رمتعم ،اامسلیع ،سیق ،رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
ےنرفامایہکوسرجافراچدنولوگںںیمےسیسکیکومتیکفہجےس ےبونرںیہنوہےتہکلب ہاہللیکاشنوینںںیمےسدفاشناینںںی
بجمتاسوکدوھکیوتامنزڑپےنھےک ےئڑھکےوہاجؤ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذربنعی،ییحینببیبخ،رمتعم،اامسلیع،سیق،رضحتاوبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےک ےئاکپرےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2110

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،ابواَا٠ہ ،اب١٤ ٦يْ ،ح ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز ،و٘يي ،اب ٦ابی و١زَّ ،يا٠ ،٧زوا،٧
اَ١اويٞ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َوأَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕح و َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز َو َو٘ٔي ْي ح و
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

اَ ٧و َو٘ ٔ ٕ
يي اَ َٙ ِ ٤سّ َِت
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٠ز َوا ُ ٧ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ َُّ َِي َ
َّ
اس اَ َٙ ِ ٤سّ َِت ِ ١َ ٔ ٜو ٔ
ت إٔبِ َزاص َٔي٢
اٜص ُِ ١س یَ ِو ََ ٠َ ٣
ات إٔبِ َزاصٔي َُٕ َِ ٢ا َ ٟاُ ٥َّ ٜ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اوبااسہم ،انب ریمن ،ح ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،فعیک ،انب ایب رمع ،ایفسؿ ،رمفاؿ ،اامسلیع ایس دحثی
یکدفرسیاانسدذرکیکںینکیلاؿںیم ہےہہکولوگںےناہکوسرجرگنہاربامیہیکومتیکفہجےسوہاےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوبااسہم،انبریمن،ح،ااحسؼنباربامیہ،رجری،فعیک،انبایبرمع،ایفسؿ،رمفاؿ،اامسلیع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےک ےئاکپرےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2111

راوی  :ابووا٠ز اشىزی ،وبساهَّلل ب ٦بزاز٠ ،ح١س ب ٦وَلء ،ابواَا٠ہ ،بزیس ،ابوبززہ ،حَّضت ابو٠وسي رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦ب ُ َزیِ ٕس َو ِ ٦أَبٔی بُزِ َز َة َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َوا ٔ٠ز ٕالِ َ ِش َىز ٔ ُّی َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦بَزَّاز ٕ َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
وسي َٔا ََ ٟخ َسّ َِت َّ
وَّ ٧
اٜسا َو ُة َحًَّي أَتَی ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس
اٜص ُِ ١س فٔی َز َ ٦ٔ ٠أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َٕ َِ ٢َ ٝاَِ ٣ز ٔ ّوا یَ ِد َشي أَ َِ ٧تَ ُٙ
َُ ٠
َِ َٕ َا ٣ي َُعل ِّی بٔأَـ ِ َو َٔ ٔ ٔ ٟياَ ٕ ٣و ُر ُ٘و ًٕ َو َُ ُحوز ٕ َ٠ا َرأَیِ ُت ُط َي ِّ َىُ ُٝط فٔی َظ ََلة ٕ َٔ ُّق ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ص ٔذظ ٔ ِاْلیَا ٔ
 ٞاهَّللُ َِل َتُٙو ُ٧
ت َّأًٜي یُ ِز َٔ ُ
ِ ١َ ٔ ٜو ٔ
َکظ ٔ َو ُز َوائٔطٔ
ت أَ َح ٕس َوِلَ َ ٔ ٜح َياتٔطٔ َو َل َّ٦ٔٙاهَّللَ یُ ِز ََٔ ُٝضا یُ َدو ُِّٓ ب ٔ َضا و َٔبا َز ُظ َِإٔذَا َرأَیِت َُِ ٥ِ ٠ٔ ٢ضا َش ِيئّا َِا ِِزَوُوا إلٔ َی ذ ٔ ِ ٔ

ِ َ٘ َسّ َِت َّ
اٜص ُِ ١س َو َٔا َ ٟیُ َدو ُِّٓ و َٔبا َز ُظ
اَتٔ ٍَِّارٔظ ٔ َوفٔی رٔ َوا َیةٔ ابِ ٔ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َو ِ
اوباعرم ارعشی ،دبعاہلل نب رباد ،دمحم نب العء ،اوبااسہم ،ربدی ،اوبربدہ ،رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن
رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک زامہن ںیم وسرج رگنہ وہا وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ربھگاےئ وہےئ ڑھکے وہےئ  ہ وخػ
رکےتوہےئہکایقتمرباپوہیئگ،اہیںکتہکدجسملےئافرےبملایقؾافرروکعافروجسدےکاسھتامنزڑپےنھڑھکےوہےئگ،ںیم
ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک یسک امنز ںیم ااسی رکےت وہےئ ںیہن داھکی ،رھپ رفامای  ہ اشناینں ںی پ  وک اہلل اتجیھب ےہ  ہ یسک یک
ومتایایحتیکفہجےسںیہنوہںیتنکیلاہللاسوکاےنپدنبفںوکڈراےنےکفاےطساتجیھبےہبجمتاسںیمےسوکیئزیچدوھکیوت
اہللےکذرکافراسےسداعافراافغتسریکرطػدلجیرکف۔
رافی  :اوباعرمارعشی،دبعاہللنبرباد،دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےک ےئاکپرےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2112

راوی  :وبيساهَّلل ب ٦و١ز ٔواریزی ،بَّش بّ٠ ٦ؽ ،ٞجزیزی ب ٦وَلء ،حيا ٧ب ٦و١يْ ،وبساٜزح ٦١ب١َ ٦زة

َّا ٧بِ ٔ ٦وُ َ١يِْ ٕ َو َِ ٦و ِبسٔ
َّش بِ ُ ٦ا ََِّ ّ١ُ ٜؽ َٔ ٞح َّسثَ َ٥ا ا ُِ ٜح َزیِز ٔ ُّی َو ِ ٦أَبٔی ا َِ ٜى ََل ٔ
ِ َحي َ
َح َّسثَىٔي وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦وُ ََ ١ز ا َِ َٕ ٜوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا بٔ ِ ُ
اَّ ٜز ِح ٦ٔ ١بِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا َ ٟبَ ِي َ١٥ا أََ٤ا أَ ِرمٔی بٔأ َ َِ ُض ِٔم فٔی َح َياة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذِ اَ َٙ ِ ٤سّ َِت َّ
اٜص ُِ ١س َِ ََ ٥ب ِذتُ ُضَّ٦
َ
َ
آ َّ
َو ُُِٔ ٝت َلَِ٤م َُز َّ ٧إلٔ َی َ٠ا َی ِح ُس ُث َ ٔ ٜز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی أَ ِٙ٤س ٔ
اٜص ِٔ ١س ا َِ ٜي ِو ََِ ٣اَ ِ ٤ت َض ِي ُت إَِٔ ٜيطٔ َوص َُو َراِ ٔ ْي
َی َسیِطٔ َی ِسوُو َویُ َٙبُِّْ َو َی ِحُ ١س َویُ َض َِّّ ُ ٝ
َّ
َُقأَ َُ َور َتي ِ ٔن َو َر َ٘ َي َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
َ
َ ٞحًي ُجل َِّی َو ِ ٦اٜص ِٔ ١س ِ َ َ
دیبعاہللنب رمعوقارریی،رشب نبلضفم ،رجریی نبالعء ،ایحؿ نبریمع،دبعارلنمح نب ہرة ےسرفاتیےہ ہکںیم ریت کنیھپ راہ
اھتروسؽاہللیکزدنیگںیمبجوسرجرگنہوہاوتںیمےناؿوککنیھپدایافرںیمےناہکہکدوھکیںلجوسرجرگنہںیمروسؽ

اہلل وکؿاس این ل رکےت ںی ،ںیم لپ یلص اہللہیلع فل ہ فملسکت اچنہپ افر لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس اہھت ااھٹےئ داع امگن رےہ
ےھت افر ریبکت ،لیلہت افر دیمحت ںیم رصمفػ رےہ اہیں کت ہک وسرج رگنہ ےس لکن ایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف
وسرںیتافردفرںیتعکڑپںیھ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقارریی،رشبنبلضفم،رجریینبالعء،ایحؿنبریمع،دبعارلنمحنب ہرة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےک ےئاکپرےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2113

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساِلولی ب ٦وبساِلولی ،جزیزی ،حيا ٧ب ٦و١يْ ،وبساٜزح ٦١ب١َ ٦زة

َّا ٧بِ ٔ ٦وُ َ١يِْ ٕ َو َِ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس الِ َ ِول َی بِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َو ِ ٦ا ُِ ٜح َزیِز ٔ ِّی َو َِ ٦حي َ
اب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت أَ ِر َت ِٔم بٔأ َ َِ ُض ٕ ٢لٔی بٔا ِ١َ ٜسٔی َٔ ٥ة فٔی َح َياة ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
ا ٦ِ ٠ٔ ٧أَ ِظ َح ٔ
ََ َُ ١ز َة َوک َ َ

َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذِ َ٘ َسّ َِت َّ
اٜص ُِ ١س َِ ََ ٥ب ِذتُ َضا َِ ُُِٕ ٝت َواهَّللٔ َلَِ٤م َُز َّ ٧إلٔ َی َ٠ا َح َس َث َ ٔ ٜز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی
َّ
وٓ َّ
ُ٘ ُس ٔ
َس َو َِ ٥ضا
اٜص ِٔ ١س َٔا ََِ ٟأ َ َت ِي ُتطُ َوص َُو َٔائ ْٔ ٢فٔی اٜعَّ ََلة ٔ َراِ ٔ ْي َی َسیِطٔ َِ َح َى َ ٞي َُس ِّب ُح َو َی ِح َُ ١س َویُ َض ُِّ ٝ
َ ٞویُ َٙبُِّْ َو َی ِسوُو َحًي حُ ٔ َ

ْقأَ َُ َور َتي ِ ٔن َو َظلَّی َر ِ٘ َى َتي ِ ٔن
َٔا َ١َّ َٝ َِ ٟا ُح ٔ َ
َس َو َِ ٥ضا َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلعنبدبعاالیلع،رجریی،ایحؿنبریمع،دبعارلنمحنب ہرةےسرفاتیےہہکںیمروسؽاہللیکایحت
ںیمدمہنیںیمریتادنازیرکراہاھتہک وسرجرگنہوہایگوتںیمےنریتےکنیھپافردؽںیماہکاہللیکمسقںیموسرجرگنہںیمروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ل دوھکیں اگ ،رفامےت ںی ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لای افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس امنز ےک ےیل ڑھکے وہےن فاےل ےھت ،اہھت دنلب ےئک اہلل یک حیبست ،دیمحت ،لیلہت ،ریبکت افر داع ںیم رصمفػ ےھت اہیں کت ہک
وسرجلھکایگبجوسرجاصػوہایگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےندفوسرںیتڑپںیھافردفرںیتعکاداںیک۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلعنبدبعاالیلع،رجریی،ایحؿنبریمع،دبعارلنمحنب ہرة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےک ےئاکپرےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2114

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىيَ ،ا ٢ٜب٤ ٦وح ر٠ح ،جزیزی ،حيا ٧ب ٦و١يْ ،حَّضت وبساٜزح ٦١ب١َ ٦زہ

َّا ٧بِ ُٔ ٦و َ١يِْ ٕ َو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ََا ٢ُ ٔ ٜبِ ُُ ٤ ٦و ٕح أَ ِخب َ ََْ٤ا ا ُِ ٜح َزیِز ٔ ُّی َو َِ ٦حي َ
َ
َّ
َّ
َّ
ََک ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔض ٔ َ١ا
بَ ِي َ١َ ٥ا أََ٤ا أَ َت َزمَّی بٔأ َِ ُض ٕ ٢لٔی َول َی َو ِض ٔس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝإٔذِ َخ َسّ َِت اٜص ُِ ١س ث ُ َّ ٢ذ َ َ
دمحمنبینثم ،اسمل نبونحرحم ،رجریی ،ایحؿ نب ریمع ،رضحتدبعارلنمحنب ہرہ ےسرفاتیےہ ہکںیمروسؽاہلل ےکزامہن ںیم
ریتادنازیرکراہاھتہکوسرجرگنہوہایگرھپابیقدحثیافرپفایلااحدثییکرطحذرکرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اسملنبونحرحم،رجریی،ایحؿنبریمع،رضحتدبعارلنمحنب ہرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےک ےئاکپرےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2115

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،و١ز ب ٦حارث ،وبساٜزح ٦١بٔ ٦أَ ،٢اَ ٢ب٠ ٦ح١س ب ٦ابوبْک ظسیٖ ،حَّضت
اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث أَ ََّ ٧و ِب َس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ح َّسثَ ُط َو ِ٦
َح َّسثَىٔي َص ُ
أَبٔيطٔ ا َِٕ ٜاَ ٔٔ ٢بِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ ِّ
ا ٧یُ ِدبُْٔ َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََّ٤طُ
اٜع ِّس ٔ
یٖ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَُ َّ ٤ط ک َ َ
َٔا َ ٟإ ٔ ََّّ ٧
ت أَ َح ٕس َو َِل َ ٔ ٜح َياتٔطٔ َو َل ُٔ ٥َّ ٙض َ١ا آیَ ْة ٔ ٦ِ ٠آیَا ٔ
اٜص َِ ١س َوا َِ ١َ َٕ ٜز َِل یَ ِد ٔسَّا ِٔ ١َ ٔ ٜ ٧و ٔ
ت اهَّللٔ َِإ ٔذَا َرأَیِت ُُ١وص َُ١ا ِ ََع ُّٝوا

اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعنباحرث،دبعارلنمحنباقمس،اقمسنبدمحمنباوبرکبدصقی،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وسرج افر اچدن یسک یک ومت ای ایحت یک فہج ےس رگنہ ںیہن
وہےتہکلب ہاہللیکاشنوینںںیمےسدفاشناینںںیبجمتاؿوکدوھکیوتامنزڑپوھ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعنباحرث،دبعارلنمحنباقمس،اقمسنبدمحمنباوبرکبدصقی،رضحتانبرمعریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وسرجرگنہاکایبؿ
امنزوسکػےک ےئاکپرےناکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2116

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ابٕ٠ ٦سا ،٣زائسہ ،زیاز ب ٦وَلٔہ ،حَّضت ٍ٠يْہ ب ٦شىبہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ُِ ٠ع َى ِْ َوص َُو ابِ ُ ٦ا َِ ِٕ ٔ١ٜساَ ٔ ٣ح َّسثَ َ٥ا َزائ َٔسةُ َح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
زٔیَازُ بِ ُ ٦و ََٔل َٔ َة َوفٔی رٔ َوایَةٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َٔا ََٔ ٟا َ ٟزٔیَازُ بِ ُ ٦و ََٔل َٔ َة ََِ ٔ١ى ُت ا ٍِٔ١ُ ٜي َْ َة بِ َُ ٦ش ِى َب َة َي ُٕو ُ ٟاَ َٙ ِ ٤سّ َِت َّ
اٜص ُِ ١س َول َی
ات إٔبِ َزاصٔي َُٕ َِ ٢ا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ ََّّ ٧
اٜص َِ ١س َوا َِ ١َ َٕ ٜز
َو ِض ٔس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِو ََ ٠َ ٣
ت اهَّللٔ َِل َی ِٔ َٙ٥سَّا ِٔ ١َ ٔ ٜ ٧و ٔ
آ َی َتا ٔ ٦ِ ٠ٔ ٧آ َیا ٔ
ْ
ت أَ َح ٕس َو َِل َ ٔ ٜح َياتٔطٔ َِإٔذَا َرأَیِت ُُ١وص َُ١ا َِا ِزوُوا اهَّللَ َو َظ ُّٝوا َحًَّي َت ِٔ َٙ ٥ص َ
اوبرکب نبایب ہبیش،دمحم نب دبعاہللنبریمن،انبدقماؾ،زادئہ،زاید نبالعہق،رضحت ریغمہ نب ہبعش ےسرفاتیےہ ہک روسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےکزامہنںیمسجدؿاربامیہریضاہللاعتٰیلہنعوفتوہےئ،وسرجرگنہوہاوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ

فملس ےنرفامای وسرجافراچدن اہللیکاشنوینںںیمےسدف اشناینںںی ہ یسکیکومت ایایحت یکفہجےسےبونر ںیہن وہےتبجمت
اؿوکدوھکیوتاہللےسداعاموگنافرامنزادارکفاہیںکتہکرگنہلھکاجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،انبدقماؾ،زادئہ،زایدنبالعہق،رضحتریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
رمےنفاولںوکاالا ہاالاہللیکنیقلترکےنےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
رمےنفاولںوکاالا ہاالاہللیکنیقلترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2117

راوی  :ابوکا ٞ٠جحسریِ ،ؽي ٞب ٦حسين ،وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،و١ارة ب ٦وزیة ،یحٌي ب ٦و١ارہ ،حَّضت ابوَىيس
خسری

َّش بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی ُِ َؽ ِي ُ
 ٞبِ ُُ ٦ح َسي ِ ٕن َو ُو ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦بٔ َِّشٕ َٔا َ ٟأَبُو کَا َٔ ٕٞ ٠ح َّسثَ َ٥ا بٔ ِ ُ
ا ََِّ ّ١ُ ٜؽ َٔ ٞح َّسثَ َ٥ا وُ ََ ١ارةُ بِ ٌَُ ٦زٔیَّ َة َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦وُ ََ ١ار َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر َّٔی َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی

اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّ٥ِّٕ َٜ ٢َ ٝوا َِ ٠و َتا ُ٘ َِِ ٢ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ

اوباکلم یججڈری،لیضفنبنیسح،امثعؿنبایبہبیش،امعرةنبزعیة،ییحینبامعرہ،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایرمےنفاولںوک( َل ِإلَ َة ِإ َّلاّللَُّ)یکنیقلتایکرکف۔
رافی  :اوباکلم یججڈری،لیضفنبنیسح،امثعؿنبایبہبیش،امعرةنبزعیة،ییحینبامعرہ،رضحتاوبدیعسدخری

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

ابب  :انجزفںاکایبؿ
رمےنفاولںوکاالا ہاالاہللیکنیقلترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2118

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،وبساٜىزیز زراورزی ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،خاٜس ب٠ ٦دٝسََٝ ،مي ٧ب ٦بَلٟ

َح َّسثَ َ٥اظ ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َي ِىىٔي َّ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َخاُ ٔ ٜس بِ ُ٦
اٜس َرا َو ِرز ٔ َّی ح و َح َّسث َ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َِ ٠د َٕ ٝس َح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟجٔ١ي ّىا ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیدرافردی،اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽاسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںی۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیدرافردی،اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
رمےنفاولںوکاالا ہاالاہللیکنیقلترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2119

راوی  :وث١ا ،٧ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،ابوخاٜس اح١ز ،یزیس ب٘ ٦يسا ،٧ابوحاز ،٣حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

یس بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِْکٕ َووُ ِث َ١ا ُ ٧ابِ َ٥ا أَبٔی َش ِي َب َة ح و َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َٔاُٜوا َجٔ١ي ّىا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َخإ ٔ ٜس الِ َ ِح َ١زُ َو َِ ٦یز ٔ َ
اَ ٧و ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّ٥ِّٕ َٜ ٢َ ٝوا َِ ٠و َتا ُ٘ َِِ ٢ل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل اهَّللُ
َ٘ ِي َس َ

امثعؿ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،اوباخدل ارمح ،سیدی نب اسیکؿ ،اوباحزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاےنپرقبیارملگولوگںوک( َل ِإلَ َة ِإ َّلا َّ
ّللُ)یکنیقلتایکرکف۔
رافی  :امثعؿ،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،اوباخدلارمح،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبیصمےکفتقایکےہک؟...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تبیصمےکفتقایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2120

راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ ،اب ٦ححز ،اَ١اوي ٞب ٦جىَفَ ،ىس بَ ٦ىيس٘ ،ثيْب ٦اِٝح ،ابَّ ٦ي٥ہ ،حَّضت ا١َٝ ٣ہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

 ٞأَ ِخب َ َْنٔی ََ ِى ُس
وب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة َوابِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٦ج ِى ََفٕ َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦وُ ََ ١ز بِ َٔ٘ ٦ثٔيْ ٔبِ ٔ ٦أَ َِِٝحَ َو ِ ٦ابِ ََّٔٔ ٦ي ََ ٥ة َو ِ ٦أ ُ َِّ ١ََ ََٝ ٣ة أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
وَّ ٧
ْ لٔی
يب ْة ِ ََي ُٕو ُ٠َ ٟا أَ ََ ٠ز ُظ اهَّللُ إَّٔ٤ا ِهَّلِل َوإَّٔ٤ا إَِٔ ٜيطٔ َرا ٔج ُى َ
يبًٔي َوأَ ِخِ ٔ ٝ
اُ ٜٝض َّ ٢أِ ُج ِزنٔی فٔی ُٔ ٠ع َ
َي ُٕو ُ٠َ ٟا ِٔ ٠ُ ٦ِ ٠سُ ٢ٕ ٔ ٝت ٔعيبُ ُط ُٔ ٠ع َ
ات أَبُو َََ ١ََ ٝة ُُِٔ ٝت أَ ُّی ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن َخي ِ ْْ ٔ ٦ِ ٠أَبٔی َََ ١ََ ٝة أَ َّو ُ ٟبَ ِي ٕت
َْ اهَّللُ َُ ٜط َخي ِ ّْا َٔ ٥ِ ٠ضا َٔاَِ ٜت َِ َ١َّ ٝا ََ ٠
َخي ِ ّْا َٔ ٥ِ ٠ضا إ ٔ َِّل أَ ِخَ ٝ
َْ اهَّللُ لٔی َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاَِ ٜت أَ ِر ََ َ ٞإلٔ َ َّی
َصا َج َز إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ َّ ٢إنِّٔی ُٔ ِٝت َُضا َِأ َ ِخَ ٝ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحاـ َِٔ بِ َ ٦أَبٔی بَ َِ ٝت َى َة َی ِد ُفبُىٔي َُ ٜط َِ ُُِٕ ٝت إ ٔ َّ ٧لٔی ب ٔ ِّ ٥تا َوأََ٤ا ٌَ ُي ْور َِ َٕا َ ٟأَ َّ٠ا ابِ َ٥ت َُضا َِ َِ ٥س ُوو
اهَّللَ أَ ُِ ٧ي ٍَِ ٔ ٥ي َضا َو َِ ٥ضا َوأَ ِزوُو اهَّللَ أَ َِ ٧ی ِذ َص َِ بٔا ٍَِ ٜي ِ َْة ٔ

ییحی نب اویب ،ہبیتق ،انب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،دعس نب دیعس ،ریثکنب احلف ،انب ،ہنیف ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگ ناملسؿ رپ وکیئ تبیصم لےئ افر فہ اہلل ےک مکح ےک  قبقم ( ِإ َّب َِّ
ّلل

لل َّ
م
ھ
ص
ُ
ِی
ِی
ی
ب
م
م
ن
َ
ِ
ُ
ی
خا ْ َھا) اے اہلل ےھجم ریمی
ّللَّ لَ ُة َ ْ ً د
خا ُ
خ ِّل َ ْ ً د
خا ْ َھا ِإ ّل َأ ْ َ َ
َف ِإ َّب ِإل َ ْب ِة َرا ِ یلعُو َوؿ) ڑپھ رک ےہک (ا َّم ْأرُج ِْن ِی َ ِ ی َف َأ ْ ِ ْ
تبیصمںیمارجدے افر ریمے  ےئاساکمعنادبلؽ اطع رفاموتاہللاسوک اس ےسرتہب اطعرفامےتںی ،بجاوبہملسوفتوہےئ وت
ںیم ےن اہکاوبہملسےسالضف وکؿاسناملسؿوہاگ الہپرھگا ہناھت سج ےنروسؽاہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس یکرطػ رجہترفامیئ
رھپںیمےنایسوقؽوکہتخپ نیقیےسدرہاایوتاہلل ےنریمے ےئاوبہملسےکدبےل روسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملساطع رفامےئ،
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنریمےاپساحبط نبایب ہعتلبوکاےنپ ےئاغیپؾ اکنحدےنیےک  ےئاجیھبوت ںیم ےناہکریمی
ا کزلیکےہافرںیمریغتدنموہںوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاسیکیٹیبےک ےئوتمہداعرکےتںیہکاہللاسےس
ےباینزرکدےافراؿیکیردنمیگےک ےئیھبداعرکاتوہںہکاہللاےسمتخرکدے
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،اامسلیعنبرفعج،دعسنبدیعس،ریثکنباحلف،انب،ہنیف،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تبیصمےکفتقایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2121

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہَ ،ىس بَ ٦ىيس ،و١ز ب٘ ٦ثيْب ٦اِٝح ،ابَّ ٦ي٥ہ ،ا١َٝ ٣ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِِ ََ ٦ى ٔس بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی ُو َ١زُ بِ َُ٘ ٦ثٔيْ ٔبِ ٔ ٦أَ َِِٝحَ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ابِ َ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ََّٔي ََ ٥ة یُ َح ِّس ُث أََّ٤طُ َََ ٔ١ي أَُ ١ََ ََٝ َّ٣ة َز ِو َد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝت ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

وَّ ٧
ْ لٔی َخي ِ ّْا َٔ ٥ِ ٠ضا إ ٔ َِّل
يب ْة ِ ََي ُٕو ُ ٟإَّٔ٤ا ِهَّلِل َوإَّٔ٤ا إَِٔ ٜيطٔ َرا ٔج ُى َ
يبًٔي َوأَ ِخِ ٔ ٝ
اُ ٜٝض َّ ٢أِ ُج ِزنٔی فٔی ُٔ ٠ع َ
َي ُٕو ُ٠َ ٟا َٔ ٦ِ ٠و ِب ٕس ُت ٔعيبُطُ ُٔ ٠ع َ
َْ َُ ٜط َخي ِ ّْا َٔ ٥ِ ٠ضا َٔاَِ ٜت َِ َ١َّ ٝا تُ ُوف ِّ َی أَبُو َََ ١ََ ٝة ُُِٔ ٝت َ٘ َ١ا أَ ََ ٠زنٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
أَ َج َز ُظ اهَّللُ فٔی ُٔ ٠عيبَتٔطٔ َوأَ ِخَ ٝ
َْ اهَّللُ لٔی َخي ِ ّْا ٔ٥ِ ٠طُ َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َِأ َ ِخَ ٝ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،دعس نبدیعس ،رمع نب ریثکنب احلف ،انب ،ہنیف ،اؾ ہملس ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ
لل َّ
م
ھ
ص
ُ
ی
ب
ن
فملسےنرفامای،بجیسکناملسؿدنبےوکوکیئتبیصملیتےہافرفہ( ِإ َّب َِّ
خ
ّلل َف ِإ َّب ِإل َ ْب ِة َرا ِ یلعُو َوؿافرا ُ َّم ْأرُج ِْن ِی ِ َی ِ ی َف َأ ْ ِ ْ

خا م ِْی َھا) ،اتہک ےہ وت اہللاس وک ایکس تبیصم ںیم ارج دےتی ںی افر اس اک معن ادبلؽ اطع رکےت ںی ،بج اوبہملس اک ااقتنؽ وہایگ وت
ِّل َ ْ ً د
ںیمےنروسؽاہللےکمکحےک قبقماہکوتاہللےنریمے ےئاوبہملسےسرتہبروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساطعرفامےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دعسنبدیعس،رمعنبریثکنباحلف،انب،ہنیف،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تبیصمےکفتقایکےہک؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2122

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يَْ ،ىس بَ ٦ىيس ،اب٘ ٦ثيْ ،ابَّ ٦ي٥ہ ،حَّضت ا ٣ا١ٜو٥٠ين حَّضت ا١َٝ ٣ہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ََ ِى ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس أَ ِخب َ َْنٔی وُ َ١زُ َي ِىىٔي ابِ ََ٘ ٦ثٔيْ ٕ َو ِ ٦ابِ ََّٔٔ ٦ي ََ ٥ة َِ ٠ول َی
أ ُ َِّ ١ََ ََٝ ٣ة َو ِ ٦أ ُ َِّ ١ََ ََٝ ٣ة َز ِو ٔد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاَِ ٜت ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟبِٔ ٔ١ث ٔٞ
َحسٔیثٔ أَبٔی أ ُ ََا ََ ٠ة َو َزا َز َٔاَِ ٜت َِ َ١َّ ٝا تُ ُوف ِّ َی أَبُو َََ ١ََ ٝة ُُِٔ ٝت ََ ٦ِ ٠خي ِ ْْ ٔ ٦ِ ٠أَبٔی َََ ١ََ ٝة َظاح ِٔٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

ث ُ ََّ ٢وزَ َ ٣اهَّللُ لٔی َِ ُٕ ِٝت َُضا َٔاَِ ٜت َِ َتزَ َّو ِج ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،دعسنبدیعس،انبریثک،انب،ہنیف،رضحتاؾاوملنینمرضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ
ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس فیسی یہ دحثی ینس اس ںیم رفامای بج اوبہملس وفت وہ ےئگ وت ںیم ےن اہک احصیب
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساوبہملسےسرتہبوکؿوہاگ رھپاہللےنریمے ےئزعؾاطعرفامایوتںیمےناسداعوکڑپھایلرفامیت
ںیرھپریمااکنحروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسوہایگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دعسنبدیعس،انبریثک،انب،ہنیف،رضحتاؾاوملنینمرضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمضیافرتیمفاولںےکاپسایکاہکاجےئ؟...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
رمضیافرتیمفاولںےکاپسایکاہکاجےئ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2123

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،شٕيٖ ،ا١َٝ ٣ہ

يٖ َو ِ ٦أ ُ َِّ ١ََ ََٝ ٣ة َٔاَِ ٜت َٔا َٟ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦شٕ ٔ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َّ
َّ
و٧
وَ ٧ول َی َ٠ا َت ُٕو َُ ٜ
َّضتُ ِ ٢ا ِ١َ ٜز ٔ َیؾ أَ ِو ا ِ١َ ٜي َِّت َِ ُٕوُٜوا َخي ِ ّْا َِإ ٔ َّ ٧ا ََِ ١َ ٜلئ ٔ ََ ٙة یُ َؤ َِّ ُ٥٠
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝإٔذَا َح َ ِ

ات َٔا َُٔ ٟولٔی
ات أَبُو َََ ١ََ ٝة أَ َت ِي ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُِّ ُٕٝ َِ ٢َ ٝت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إ ٔ َّ ٧أَبَا َََ ١ََ ٝة َٔ ِس ََ ٠
َٔاَِ ٜت َِ َ١َّ ٝا ََ ٠
َّ
َِف لٔی َو َُ ٜط َوأَ ِوٕ ٔ ِبىٔي ُٔ ٥ِ ٠ط وُ ِٕ َيي َح َس َّ ٥ة َٔاَِ ٜت َِ ُُِٕ ٝت َِأ َ ِو َٕ َبىٔي اهَّللُ َ ٦ِ ٠ص َُو َخي ِ ْْ لٔی ُٔ ٥ِ ٠ط َُ ٠ح َّّ ١سا َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اُ ٜٝض َّ ٢اٌ ٔ ِ

َو ََ َّ٢َ ٝ

اوبرکب نبایبہبیش،اوبرکبی ،اوباعمف ہ،اشمع،قیقش،اؾہملسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامای بج
مت رمضی ای تیم ےک اپس اجؤ وت ایھچ ابت وہک ویکہکن رفےتش اہمتری ابت رپ لنیم ںیہک ےگ بج اوبہملس وفت وہےئ وت یبن یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسرشتفی الےئ وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس اوبہملس اک ااقتنؽ وہایگ ،لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ
لل َّ
ھ
ع
ع
ی
ی
َ
ی
ْ
ن
ی
ُ
ی
َ
ْ
ِ
ْ
ع
ُ
ف
فملسےنرفامایوت(ا ّما ِ ْرد ِّل َفلَ ُة َف َأ ْ ِ ی ِم ْب ُة َ ی َل َس َبةً) اےاہللےھجمافراسوکاعمػرفامدے افرےھجماسےس ااھچدب ہاطع
رفامہہکںیمےناہکوتاہللےنےھجماسےسرتہبدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملساطعرفامدےی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،قیقش،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمیکلوھکنںوکدنبرکےنافراسےک ےئداعرکےنےکایبؿںیم...

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیمیکلوھکنںوکدنبرکےنافراسےک ےئداعرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2124

راوی  :زہيْ بِ ٦حب٠ ،ىاویہ ب ٦و١زو ،ابواَحاٗ ِزاری ،خاٜس حذاء ،ابؤَلبۂ ،بيعة ب ٦ذیِ ،ا١َٝ ٣ہ

ِ َو ِ ٦أَبٔی ٔ ٔ ََلبَ َة َو ِ٦
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاؤیَ ُة بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو َح َّسثَ َ٥ا أَبُو إ ٔ َِ َح َٖ ا َِّ ٜزَار ُّٔی َو َِ ٦خإ ٔ ٜس ا َِ ٜح َّذا ٔ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َّ
َّ
ُ
َّص ُظ َِأٌَ ََِ ١ؽ ُط
َٔب ٔ َ
يع َة بِ ٔ ٦ذُ َُیِِٕ َو ِ ٦أ َِّ ١ََ ََٝ ٣ة َٔاَِ ٜت َز َخ ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝول َی أَبٔی ََ ََ ١َ ٝة َو َٔ ِس َش َّٖ َب َ ُ

و٧
اس ٔ ٦ِ ٠أَصِٔٝطٔ َِ َٕا ََِ ٟل َت ِسوُوا َول َی أَ ِن ُّ ٔس ٢ِ ُٙإ ٔ َِّل ب ٔ َديِْ ٕ َِإ ٔ َّ ٧ا ََِ ١َ ٜلئَٔ َٙة یُ َؤ َِّ ُ٥٠
اٜز َ
َّص َِ َؽ َّخ ْ َ ٤
ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟإ ٔ َُّّ ٧
وح إٔذَا ُٔب ٔ َؾ َتب ٔ َى ُط ا َِ ٜب َ ُ
و ٧ث ُ ََّٔ ٢ا ََّ ٟ
َِف َ٥َ ٜا َو َُ ٜط
َِف ٔلَبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِار َِ ِي َز َر َج َت ُط فٔی ا ِِ ١َ ٜض ٔسیِّي َن َوا ِخُ ِّ ُٝط فٔی َؤٕبٔطٔ ف ٔی ا ٍَِ ٜابٔز ٔ َ
َول َی َ٠ا َت ُٕوَ ُٜ
یَ ٦واٌ ٔ ِ
اُ ٜٝض َّ ٢اٌ ٔ ِ
َیا َربَّ ا َِ ٜىا َٔ١ٜي َن َواِ َِسحِ َٜطُ فٔی َٔبِْٔظ ٔ َوَ٤و ِِّر َُ ٜط ِ ٔيطٔ
زریہ نب رحب ،اعمف ہ نب رمعف ،اوبااحسؼ زفاری ،اخدل ذحاء ،اوبالقہب ،قنییضة نب ذبی ،اؾ سلمة ےسرفاتی ےہ ہک روسؽ اہللیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس اوبہملس ےک اپس رشتفی الےئ وت اوبہملس یک لںیھکن یلھک وہیئ ںیھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ وک دنب
رکدای،رھپرفامایبجرفحضبقیکاجیتےہوتاگنہیھباسےکےھچیپاجیتےہ،اؿےکرھگےکولوگںےنرفانیرفعرکدایوتلپیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاےنپلپرپ ریخیہیکداعایکرکفےبکشرفےتشاہمتریابترپلنیمےتہکںیرھپرفامایاےاہللاوبہملس
وکاعمػ رفامافریداتیایہتفولوگںںیماساکدرہجدنلبرفامافرابیقولوگں ںیم ےساس اک اجنیشنرقمررفامایربااعلنیمںیمہافر
اسوکشخبدےافراسیکربقںیماسےک ےئاشکدیگرفامافراسںیماسےک ےئرفک یرفام۔
رافی  :زریہنبرحب،اعمف ہنبرمعف،اوبااحسؼزفاری،اخدلذحاء،اوبالقہب،قنییضةنبذبی،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیمیکلوھکنںوکدنبرکےنافراسےک ےئداعرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2125

٠وسي ٔفا ٧واَفی٠ ،ثىي ب٠ ٦ىاذ ب٠ ٦ىاذ ،وبيساهَّلل ب ٦حس ،٦خاٜس حذاء
راوی ٠ :ح١س بٰ ٦

وسي ا َِّ َٕ ٜفا ُ ٧ا َِ ٜوا َٔ ٔف ُّی َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ١ُ ٜثىَّي بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٔبِ َٔ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦ا َِ ٜح َس ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٠ُ ٦
َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس ا َِ ٜح َّذا ُِ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٟوا ِخُ ِّ ُٝط فٔی َتز ٔ َ٘تٔطٔ َو َٔا ََّ ٟ
اُ ٜٝض َّ ٢أَ ِو َٔ ِي َُ ٜط فٔی َٔبِْٔظ ٔ َوَ ٢َِ ٜي ُٕ ِ ٞاِ َِسحِ
َّ
ِخی ََابٔ َى ْة َن ٔسيت َُضا
َُ ٜط َو َزا َز َٔا ََ ٟخاْ ٔ ٜس ا َِ ٜحذا ُِ َو َز ِو َو ْة أ ُ ِ َ

دمحمنبومٰیساطقؿفا یط،ینثمنباعمذنباعمذ،دیبعاہللنبنسح،اخدلذحاءاسدحثییکدفرسیدنسذموکرےہاسںیمےہاے
فش
اہللوجےچب ہوھچڑرکاجرےہںیاؿںیماؿاکاجنیشنرقمررفامافررفامایاےاہللاسےک ےئاسیک ربقںیم فتعسرفاما چںیہن
رفامایلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسوتںیزیچیکیھبداعیکوجںیموھبؽایگ۔
رافی  :دمحمنبومٰیساطقؿفا یط،ینثمنباعمذنباعمذ،دیبعاہللنبنسح،اخدلذحاء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفحاکاھچیپرکےتوہےئتیمےکلوھکنںاکالھکرےنہاکایبؿ...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
رفحاکاھچیپرکےتوہےئتیمےکلوھکنںاکالھکرےنہاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2126

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،وَلء ب ٦يىٕوب ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبٔی أََّ٤طُ َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
ِ بِ َٔ ٦ي ِى ُٕ َ
ک ح ٔي َن َیت ِ َب ُي
ا ٧إٔذَا ََ ٠
َّص ُظ َٔاُٜوا بَل َی َٔا َََ ِ ٟذَ ٔ ٜ
َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأََ ٢َِ ٜت َز ِوا ِاْل ٔ ِن َس َ
ات َش َد َغ َب َ ُ

َّص ُظ َنّ َِس ُط
َب َ ُ
دمحمنب راعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،العءنبوقعیب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرفامایایکمتںیہندےتھکیبجلدیمرماجاتےہوتاسیکلںیھکنیلھکریتہںیاحصہبےنرعضایکویکںںیہن!رفامایفہج
 ہےہہکاسیکاگنہاجؿےکےھچیپاجیتےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،العءنبوقعیب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
رفحاکاھچیپرکےتوہےئتیمےکلوھکنںاکالھکرےنہاکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2127

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،وبساٜىزیز زراورزی ،حَّضت وَل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥اظ ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َي ِىىٔي َّ
ِ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
اٜس َرا َو ِرز ٔ َّی َو ِ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیدرافردی،رضحتالعریضاہللاعتٰیلہنعےسدفرسیدنسذموکرےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیدرافردی،رضحتالعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمرپرفےنےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ

تیمرپرفےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2128

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب١٤ ٦يْ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦ويي٥ہَّ ،يا ،٧اب ٦ابی ٤حيح ،وبيس ب ٦و١يْ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦ابِ ُٔ ٦و َي ِي ََ ٥ة َٔا َ ٟابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦ابِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
أَبٔی َ٤حٔ ٕ
يح َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس بِ ٔ ٦وُ َ١يِْ ٕ َٔا ََٔ ٟاَِ ٜت أ ُ َُّ ١ََ ََٝ ٣ة َ١َّ ٜا ََ ٠
یِ َوفٔی أَ ِر ٔ
َغبَ ٕة َلَبِ َٔ ٙي َّ٥طُ
ات أَبُو َََ ١ََ ٝة ُُِٔ ٝت َ ٔ
َغ ْ
ؿ ُِ
بُک َ ّ
َاَ َت ِٕ َبََ ٝضا
اِ یُ َت َح َّس ُث َو ُِ ٥ط َُِ ٥ِ ُٙت َٔ ِس َت َضيَّأ ِ ُت ِٝ ٔ ٜبُکَا ٔ
ِ َوَِ ٝيطٔ إٔذِ أَ َٔ َبَِ ٝت ا َِ ٠زأَ ْة ٔ ٦ِ ٠اٜعَّ ىٔي ٔس تُزٔی ُس أَ ُِ ٧ت ِسى َٔسن ٔی ِ ِ
ی ٦أَ ِ ٧تُ ِسخٔلٔی َّ
ِخ َج ُط اهَّللُ ُٔ ٥ِ ٠ط ََّ ٠ز َتي ِ ٔن َِ َُِ َّّ ٙت َو ِ٦
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َٔا َ ٟأَتُزٔی ٔس َ
اٜص ِي َف َ
ا ٧بَ ِي ّتا أَ ِ َ
ِ َِ ٢َِ ٝأَبِ ٔک
ا ِٜبُکَا ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،ااحسؼنباربامیہ،انب ہنییع،ایفسؿ،انبایب،حیج،دیبعنبریمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاؾ
ہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےناہکبجاوبہملسوفتوہےئگوتںیمےناہک،اسمرفاھتافراسمرفزنیمںیمرمایگےہںیماسےک ےئااسی
رفؤںیگہکاسےکابرےںیمابںیتیکاجںیئیگ،انچ ہچنںیمےناسرپرفےنیکایتریرکیلدمہنیےکافرپےکا کہلحمےسا ک
وعرتریمیدمدےک ےئیھبلیئگروسؽاہللےساسیکالماقتوہیئگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایایکوتسجرھگےساہلل
ےن اطیشؿ اکنؽ دای ےہ اس ںیم اس وک داہ  رکان اچیتہ ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف دہعف  ہ رفامای وت ںیم ےن رفےن ےس
رکیئگسپںیمہنرفیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،ااحسؼنباربامیہ،انبہنییع،ایفسؿ،انبایب،حیج،دیبعنبریمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیمرپرفےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2129

راوی  :ابوکا ٞ٠جحسری ،اب ٦زیس ،واظ ٢احو ،ٟابووث١ا٤ ٧ہسی ،اَا٠ہ ب ٦زیس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا ٧اِ ٥َّ ٜضس ِّٔی َو ِ ٦أ ُ ََا ََ ٠ة بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َي ِىىٔي ابِ ََ ٦زیِ ٕس َو َِ ٦و ٔ
اظ ٕ ٢الِ َ ِح َو َٔ ٟو ِ ٦أَبٔی وُ ِث ََ ١
َزیِ ٕس َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا و ٔ َِ ٥س أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ ِر َََِ ٝت إَِٔ ٜيطٔ إ ٔ ِح َسی بَ َ٥اتٔطٔ َت ِسوُو ُظ َوتُ ِدبُْٔ ُظ أَ ََّ ٧ظب ٔ ًّيا ََ ٜضا أَ ِو ابِ ّ٥ا ََ ٜضا فٔی

ا ِِ ١َ ٜو ٔ
ت َِ َٕا ََّ ٔ ٜ ٟرل َُو ِٔ ٟار ٔج ِي إَِٔ ٜي َضا َِأ َ ِخب ٔ ِْصَا أَ َِّ ٧هَّلِل َ٠ا أَ َخ َذ َو َُ ٜط َ٠ا أَ ِو َفی َوک ُ َُّ ٞش ِي ٕئ و ٔ َِ ٥س ُظ بٔأ َ َج َٕ ٠ُ ٞس ًِّم ِ َُ١زِصَا َِ َِ ٝت ِعب ٔ ِْ
َو َِ ٜت ِح َت ٔس ِِ ِ ََىا َز اَّ ٜز َُو َُٕ َِ ٟا َ ٟإَٔ َّ ٤ضا َٔ ِس أَٔ َِس َِ ١ت ََ ٜتأِت ٔ َي ََّ ٥ضا َٔا ََ َٕ َِ ٟا ٣أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َٔ َاَ ٠َ ٣ى ُط ََ ِى ُس بِ ُ٦
َاؼ ِت َو ِي َ٥ا ُظ َِ َٕا َُ َٜ ٟط ََ ِى ْس
َفِ ٔ َي إَِٔ ٜيطٔ اٜعَّ ٔي ُّي َو َنّ ُِس ُط َت َٕ ِى َٕ ُي َ٘أ ََ َّ ٤ضا فٔی َش َّٕ ٥ة َِّ َ
وُ َبا َز َة َو َُ ٠ىاذُ بِ َُ ٦ج َب َٕ ٞواَ ِ ٤ف َُ ِٕ ٝت ََ ٠ى ُض ُِ َ ٢
اٜز َح َ١ا َِ
َ٠ا َص َذا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ ٟصَ ٔذظ ٔ َر ِح َْ ١ة َج َىََ ٝضا اهَّللُ فٔی ُٔٔ ُٝ
وب و َٔبازٔظ ٔ َوإٔ١َ َّ ٤ا َی ِز َح ُ ٢اهَّللُ ٔ ٦ِ ٠و َٔبازٔظ ٔ ُّ
اوباکلم یججڈری،انبزدی،اعمصاوحؽ،اوبامثعؿدہنی ،ااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہیبنیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ےک اپس ےھت ہک لپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس یک ویٹیبں ںیم ےس یسک ےن لپ یلص اہللہیلع فل ہفملس وک ولباای افر لپ یلص اہلل
ہیلع فل ہ فملس وک  رب دی یئگ ہک اس اک ہچب احتل ومت ںیم ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اغیپؾ الےن فاےل ےس رفامای
فاسپ اج افر اس وک  رب دے ہک وج اہلل اتیل ےہ فہ ایس اک ےہ افر وج اطع رکات ےہ فہ یھب ایس ےک  ےئ ےہ افر اس ےک اپس رہ زیچ رقمر
دمت ےک اسھت ےہ ،اس وک ربص اک مکح دانی افر وثاب یک ادیم رےھک ،ایپؾ رب دفابرہ احرض وہا افر رعض ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسیکیٹیبےنمسقدےرک رعضایکہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرضفراسےکاہںرشتفیالںیئوتیبنیلصاہللہیلعفل ہفملس
ڑھکے وہےئ افر دعس نب ابعدہ افر اعمذ نب لبج یھب ڑھکے وہےئ افر ںیم یھب اؿ ےک اسھت الچ سپ ہچب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسوکشیپایکایگافراساکدؾلکنراہاھتوگایہکرپاینکشماپینڈاےنلےسوبؽریہوہ،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکلںیھکن رھب
لںیئوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےسدعسےنرعضیک،ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ہایکےہ؟رفامای ہرنؾدیلےہسجوک
اہللےناےنپدنبفںےکدولںںیمانبایےہافراہللاےنپدنبفںںیمےسرہمابینرکےنفاولںرپرمحرکاتےہ۔
رافی  :اوباکلم یججڈری،انبزدی،اعمصاوحؽ،اوبامثعؿدہنی،ااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیمرپرفےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2130

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ابِ ٦ؽي ،ٞح ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابو٠ىاویہ ،واظ ٢احوٟ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َجٔ١ي ّىا َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا ابِ َُ ُِ ٦ؽ ِي ٕ ٞح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اظ ٕ ٢الِ َ ِح َو ٔ ٟب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٌَٔي ِ َْ أَ ََّ ٧حس َ
ٔیث َح َّ١از ٕأَ َت َُّ ٢وأَـ ِ َو ُٟ
َو ٔ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،انب لیضف ،ح ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمف ہ ،اعمص اوحؽ ایس دحثییک دفرسی دنس ذرک یک یئگ ےہ رفؼ  ہ
ےہہکیلہپدحثیزایدہیبملافراکلمےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،انبلیضف،ح،اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمف ہ،اعمصاوحؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیمرپرفےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2131

راوی  :یو٤س ب ٦وبساِلولی ظسفی ،و١زو بَ ٦واز وا٠زی ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارثَ ،ىيس ب ٦حارث انعاری،
حَّضت اب ٦و١ز

َح َّسثَ َ٥ا یُوُُ ٤س بِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی اٜعَّ َسف ٔ ُّی َو َو ِ١زُو بِ َُّ ََ ٦واز ٕ ا َِ ٜىا ٔ٠ز ٔ ُّی َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ٦
ا َِ ٜحار ٔٔث َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث الِ َ ِن َعار ِّٔی َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٦و ََ ١ز َٔا َِ ٟ
اش َتکَی ََ ِى ُس بِ ُُ ٦و َبا َز َة َشَ ِٙوی َُ ٜط َِأتََی َر َُو ُٟ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُىو ُز ُظ ََ ٠ي َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦و ِو ٕ
ٓ َو ََ ِى ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی َو َّٔاػٕ َو َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ٠َ ٦س ُىوز ٕ َِ َ١َّ ٝا َز َخ َٞ

َوَِ ٝيطٔ َو َج َس ُظ فٔی ٌَ ٔص َّي ٕة َِ َٕا َ ٟأَ َٔ ِس َٔ َضي َٔاُٜوا َِل یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ِ ََبکَی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ١َّ َٝ َِ ٢َ ٝا َرأَی ا ِِ َٕ ٜو ُ٣
و ٧إ ٔ َّ ٧اهَّللَ َِل ي َُى ِّذ ُب ب ٔ َس ِٔ ٠ي ا َِ ٜىي ِ ٔن َو َِل ب ٔ ُحزِ ٔ ٧ا َِ ِِٔ َٕٝ ٜو َل٦ِٔ ٙ
بُکَا َِ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبَِ َٙوا َِ َٕا َ ٟأَ َِل َت ِس َُ ١ى َ
ي َُى ِّذ ُب ب ٔ َض َذا َوأَ َش َار إلٔ َی َ ٔ ٜسأ٤طٔ أَ ِو یَ ِز َح ُ٢

ویسن نب دبعاالیلع دصیف ،رمعف نب وساد اعرمی ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،دیعس نب احرث ااصنری ،رضحت انب رمع ےس
رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع امیبر وہ ےئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ یک تدادت ےک  ےئ لےئ ،لپ
ےکاسھتدبعارلنمح نب وعػ،دعسنب ایبفاقص،دبعاہللنبوعسمد فریغمہےھت بجلپیلصاہللہیلعفل ہ فملسدعس ےکاپس
ےچنہپوتاؿ وکےبوہ ییک احتلںیماپای،لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایایکاسوک ومتدےدییئگےہ؟وت احصہبےن رعض
ایک ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ فملس ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفےن ےگل بج ولوگں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس وک رفےت وہےئ داھکی وت فہ یھب رف ڑپے۔ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ونس ےب کش اہلل رفےن فایل لھکن افر مغ
فاےلدؽرپذعابںیہنرکاتنکیلاسیکفہجےسذعابدےتیںیافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناینپزابؿیکرطػااشرہایک
ایرمحایکاجےئاگ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلعدصیف،رمعفنبوساداعرمی،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،دیعسنباحرثااصنری،رضحتانب
رمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امیبریکتدادتےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
امیبریکتدادتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2132

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي و٥زی٠ ،ح١س ب ٦جہؽ ،٢اب ٦جىَف ،ابٌ ٦زیةَ ،ىيس ب ٦حارث ب٠ ٦ىلی ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل

تىا ٰلی و٥ہ

َف َو ِ ٦وُ ََ ١ار َة َي ِىىٔي ابِ ٌََ ٦زٔیَّ َة
َ ٞوص َُو ابِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي ا َِ ٜى َ٥ز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِض َؽ َٕ ٢ح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ

َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ
وَا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذِ
ث بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜىلَّی َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٦و ََ ١ز أَُ َّ ٤ط َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا ُجّ ُٝ

ْ
َجائَطُ َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞالِ َ ِن َعارٔ ِ ََس ََّ ٢َ ٝوَِ ٝيطٔ ث ُ َّ ٢أَ ِزبَ َز الِ َ ِن َعار ُّٔی َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝیا أَ َخا الِ َ ِن َعارٔ َ٘ ِي َ
أَخٔی ََ ِى ُس بِ ُ ٦وُ َبا َز َة َِ َٕا ََ ٟظاْ ٔ ٜح َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝي ُىوزُ ُظ َٔ َٕ َِ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠اَ ٣ؤ ُِ٥َ ١ا ََ ٠ىطُ َوِ َ ٤ح ُ٦
اٜسبا ٔر َحًَّي ٔجئِ َ٥ا ُظ ِ ِ
ِخ َٔ ِو ُُ ٠ط ٔ٦ِ ٠
اَ ٟو َِل خّٔ ْ
َآ َوِلَ َٔ ََلُ ٔ ٤س َو َِل ٔ ُُْ ١غ ١ِ َ ٤شٔي فٔی ت ٔ َِ ٝ
ِ
ک ِّ َ
َّش َ٠ا َو َِ ٝي َ٥ا ن َٔى ْ
بٔ ِؽ َى َة َو َ َ
َاَ َتأ َ َ
َح ِؤٜطٔ َحًَّي َزَ٤ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوأَ ِظ َحاب ُ ُط َّأ ٜذ َ
یَ ٠َ ٦ىطُ

ج یہض
دمحمنبینثمزنعی،دمحمنب م،انبرفعج،انبزغیة،دیعسنباحرثنبمعلی،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےک اپسےھٹیب ےھت لپ یلص اہللہیلع فل ہفملس ےکاپس ااصنر ںیم ےس ا ک لدیم ےن لرک
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک السؾ ایک رھپ فہ ااصنری الچ ایگ وت اہلل ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے ااصنر ےک
اھبیئ! ریمے اھبیئ دعس نب ابعدہ اک ایک احؽ ےہ؟ اس ےن اہک اےھچ ںی ،وت اہلل ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای متںیم
ےس وکؿ اس یک تدادت رکان اچاتہ ےہ؟ سپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ افر مہ یھب لپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےک
اسھت ڑھکے وہےئ افر مہ ھچک افرپ دس لدیم ےھت امہرے اپس وجےت ومزے وٹایپں افر  ضیم ہن ےھت ،مہ اس رکنکیلی زنیم ںیم
دیپؽاجرےہےھتاہیںکتہکمہاؿےکاپسےچنہپوتاؿیکوقؾاؿےکاپسےسٹہیئگروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسافرلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےکاحصہبوجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتےھتاسےکرقبیوہےئگ۔
ج یہض
رافی  :دمحمنبینثمزنعی،دمحمنب م،انبرفعج،انبزغیة،دیعسنباحرثنبمعلی،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبیصمرپربصرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ

تبیصمرپربصرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2133

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصاروبسی ،اب ٦جىَف ،شىبہ ،ثابت ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ ا َِ ٜى ِبس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َّْ ١س َي ِىىٔي ابِ ََ ٦ج ِى َ ٕ
َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاٜعَّ بُِْ و ٔ َِ ٥س اٜعَّ ِس َٔ ٠ة الِ ُول َی

دمحم نب اشبردبعی ،انبرفعج ،ہبعش ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع نب امکلریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای،ربصدصہمیکادتباءےکفتقیہالضفےہ۔
رافی  :دمحمنباشبردبعی،انبرفعج،ہبعش،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تبیصمرپربصرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2134

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وث١ا ٧ب ٦و١ز ،شىبہ ،ثابت ب٥انی ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦وُ ََ ١ز أَ ِخب َ ََْ٤ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت ا ِٜب ُ َ٥ان ٔ ِّی َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
يبًٔي َِ َ١َّ ٝا
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَتَی َول َی ا َِ ٠زأَة ٕ َت ِبکٔی َول َی َظ ٔي ٕ ٓي ََ ٜضا َِ َٕا َََ ٜ ٟضا َّاتقٔی اهَّللَ َو ِاظبْٔ ٔی َِ َٕاَِ ٜت َو َ٠ا تُ َبالٔی ب ٔ ُٔ ١ع َ
 ٞا ِِ ١َ ٜو ٔ
ت َِأ َ َت ِت بَابَ ُط ََِ ٢َِ ٝتحٔ ِس َول َی بَابٔطٔ بَ َّوابٔي َن َِ َٕاَِ ٜت
َذ َص َِ ٔٔي َََ ٜ ٞضا إُٔ َّ ٤ط َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ َخ َذ َصا ِٔ ٠ث ُ
ِک َِ َٕا َ ٟإٔ١َ َّ ٤ا اٜعَّ بُِْ و ٔ َِ ٥س أَ َّو َٔ ٟظ ِس َٕ ٠ة أَ ِو َٔا َ ٟو ٔ َِ ٥س أَ َّو ٔ ٟاٜعَّ ِس َٔ ٠ة
ُعِ َ
َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ  ٢َِ ٜأَ ِ ٔ

دمحم نب ینثم،امثعؿ نب رمع ،ہبعش ،اثتب انبین ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اےنپ ےچب رپ رفیت وعرت ےک اپس روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلعفل ہفملسرشتفیالےئوتاسےسرفامایاہللےسڈرافرربصاایتخررک!وتاسےناہکمتوکریمیتبیصمںیہنیچنہپ،بجلپیلص
اہللہیلعفل ہفملسےئگوتاسوعرتےساہکایگہکفہوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےھتوتاسوعرتوکرپاشیینوہیئافرفہلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےکدرفازےرپیچنہپافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکرھگرپیسکدرابؿوکہناپایوتادنراجرکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملس ےسرعض رکےن یگںیمےنلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسوکناچہانںیہن اھتوتلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
ہکربصدصہمیکادتباءںیمیہالضفےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،امثعؿنبرمع،ہبعش،اثتبانبین،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تبیصمرپربصرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2135

راوی  :یحٌي ب ٦حبيِ حارثی ،اب ٦حارث ،ح ،وٕيہ بْ٠ ٦ک ٣وِم ،وبساٝ١ٜک ب ٦و١زو ،ح ،اح١س ب ٦ابزاہي ٢زورقی،
وبساٜع١س

ِم َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس
َح َّسثَ َ٥اظ َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ ا َِ ٜحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َخاْ ٔ ٜس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث ح و َح َّسثَ َ٥ا وُ ِٕ َب ُة بِ َُ ِ ٠ُ ٦
ْک ٕ ٣ا َِ ٜى ِّ ُّ

ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو ح و َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَّ ٢
اٜس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜعَّ َٔ ١س َٔاُٜوا َجٔ١ي ّىا َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ب ٔ َض َذا ا ِْل ٔ َِ َ٥از ٔ
ا ٧بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز بٕٔٔعَّ تٔطٔ َوفٔی َحسٔیثٔ َو ِب ٔس اٜعَّ َٔ ١س ََّ ٠ز أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔا َِ ٠زأَة ٕو ٔ َِ ٥س َٔبِْ ٕ
ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ ُو ِث ََ ١

ییحی نب  ،بی احریث ،انب احرث ،ح ،عیبہ نب رکمؾ یمع ،دبعاکلمل نب رمعف ،ح ،ادمح نب اربامیہ دفریق ،دبعادمصل ایس دحثی یک
دفرسی اانسد ذرک یک ںی نکیل دبعادمصل یک رفاتی ںیم ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک سگر ا ک ربق ےک اپس ت یھٹ وہیئ وعرت
ےکاپسےسوہاابیقدحثیافرپفایلدحثییکرطحےہ۔
رافی  :ییحینب ،بیاحریث،انباحرث،ح،عیبہنبرکمؾیمع،دبعاکلملنبرمعف،ح،ادمحنباربامیہدفریق،دبعادمصل

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

ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2136

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،اب ٦بَّش ،ابوبْک٠ ،ح١س ب ٦بَّش وبسی ،وبيساهَّلل ب ٦و١ز٤ ،اِي،
وبساهَّلل

َّش َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ َِّشٕ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ٔ ٦بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ا َِ ٜى ِبس ُّٔی َو ِ ٦وُب َ ِيسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا َ٤اِ ٔ ْي َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ أَ ََّ ٧حّ َِع َة بَ َِ ٙت َول َی وُ ََ ١ز َِ َٕا َِ ٠َ ٟض َّل یَا ب ُ ََّ ٥ي ُة أََ ٢َِ ٜت ِىَِٔ ٝم أَ َّ٧
ِ أَصِٔٝطٔ َوَِ ٝيطٔ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ َّ ٧ا ِ١َ ٜي َِّت ي َُى َّذ ُب بٔبُکَا ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،انب رشب ،اوبرکب ،دمحم نب رشب دبعی ،دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتہصفحرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعرپرفےنںیگلوترضحترمعریضاہلل اعتٰیلہنعےن(احبتلمینےبوہ ی)رفامایریمی
ایپرییٹیبرکاج!ایکوتںیہن اجیتنہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای،تیم ےکالہفاولں ےکرفےنیکفہجےساس وک
ذعابدایاجاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،انبرشب،اوبرکب،دمحمنبرشبدبعی،دیبعاہللنبرمع،انعف،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2137

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَفٔ ،تازہَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،اب ٦و١ز ،حَّضت و١ز

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َٔ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ٦
ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟا ِ١َ ٜي ُِّت ي َُى َّذ ُب فٔی َٔبِْٔظ ٔب ٔ َ١ا ٔ٤يحَ َوَِ ٝيطٔ
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،اتقدہ،دیعسنببیسم،انبرمع،رضحترمعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشد
رفامای،تیموکاسیکربقںیماسرپونہحےئکاجےنیکفہجےسذعابایکاجاتےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،اتقدہ،دیعسنببیسم،انبرمع،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2138

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦ابی وسیَ ،ىيسٔ ،تازہَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،اب ٦و١ز ،حَّضت و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥اظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ٔی َو ََِ ٦ىٔي ٕس َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜس َّي ِٔ َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦وُ ََ ١ز َو ِ٦
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟا ِ١َ ٜي ُِّت ي َُى َّذ ُب فٔی َٔبِْٔظ ٔب ٔ َ١ا ٔ٤يحَ َوَِ ٝيطٔ
دمحم نب ینثم ،انب ایب دعی ،دیعس ،اتقدہ ،دیعس نب بیسم ،انب رمع ،رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےسرفاتیرکےتوہےئاراشدرفامےتںی،تیموکاسیکربقںیماسرپونہحےئکاجےنیکفہجےسذعابایکاجاتےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،دیعس،اتقدہ،دیعسنببیسم،انبرمع،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2139

راوی  :ولی ب ٦ححزَىسی ،ولی ب٠ ٦سہز ،او١ض ،ابوظاٜح ،اب ٦و١ز

ُ
َ
َ
َّ َ
َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َّ
ِِم
اٜس ِىس ُّٔی َحسث َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َو ِ ٦الِ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز َٔا َ١َّ َٜ ٟا ـُى َُٔ ٦و َ١زُ أٌ ٔ َ
َوَِ ٝيطٔ ِ َٔعيحَ َوَِ ٝيطٔ َِ َ١َّ ٝا أَِ َ
ِ ا َِ ٜه ِّی
َاٗ َٔا َ ٟأَ َ٠ا َو١ِ ٔ ٝت ُِ ٢أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ َّ ٧ا ِ١َ ٜي َِّت َُ ٜي َى َّذ ُب بٔبُکَا ٔ
یلعنبرجحدعسی،یلعنبرہسم،اشمع،اوباصحل،انبرمعےسرفاتیےہہکبجرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعوکزیمخایکایگ،لپ
ریضاہللاعتٰیلہنعرپےبوہ یاطریوہیئگوتولگلپرپابلفازدنلب ےنخیچےگل،بجلپریضاہللاعتٰیلہنعوکوہشلایوترفامای،ایک
متںیہناجےتنہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایتیموکزدنفںےکرفےنیکفہجےسذعابدایاجاتےہ۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،یلعنبرہسم،اشمع،اوباصحل،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2140

راوی  :ولی ب ٦ححز ،ولی ب٠ ٦سہز ،شيبانی ،ابوبززہ

َح َّسثَىٔي َولٔی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َح َّسثَ َ٥ا َولٔی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َو َِّ ٦
يِ ُو َ١زُ َج َى َُ ٞظ َض ِي ِْ َي ُٕو ُٟ
اٜص ِي َبان ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی ب ُ ِز َز َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َ١َّ َٜ ٟا أ ُ ٔظ َ
ُّ
ُّ

ِ ا َِ ٜه ِّی
َوا أَ َخا ِظ َِ َٕا َُ َٜ ٟط ُو َ١زُ یَا ُظ َض ِي ُِ أَ َ٠ا َوَ ١ِ ٔ ٝت أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ َّ ٧ا ِ١َ ٜي َِّت َُ ٜي َى َّذ ُب بٔبُکَا ٔ
یلع نب رجح ،یلع نب رہسم ،ابیشین ،اوبربدہ ےس رفاتی رکیت ںی ہک بج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع زیمخ وہےئ بیہص ےن اہےئ
اھبیئ انہک یرفع رکدای وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ےس اہک اے بیہص ایک وت ںیہن اجاتن ہک روسؽ اہلل ےن رفامای تیم وک
زدنفںےکرفےنیکفہجےسذعابدایاجاتےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،یلعنبرہسم،ابیشین،اوبربدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2141

راوی  :ولی ب ٦ححز ،شىيِ ب ٦ظّوا ،٧ابویحٌي ،وبساٝ١ٜک ب ٦و١يْ ،ابوبززہ ،حَّضت ابو٠وسي رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وسي َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕأَ ِخب َ ََْ٤ا ُش َى ِي ُِ بِ َُ ٦ظّ َِو َ
ا ٧أَبُو َی ِحٌَي َو َِ ٦و ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ٔ ٦وُ َ١يِْ ٕ َو ِ ٦أَبٔی ب ُ ِز َز َة بِ ٔ ٦أَبٔی َُ ٠
يِ وُ َ١زُ أَٔ َِب َُ ٞظ َض ِي ِْ ٔ٥ِ ٠َ ٦ِ ٠زٜٔٔطٔ َحًَّي َز َخ ََ ٞول َی وُ ََ ١ز َِ َٕ َا ٣ب ٔ ٔح َيأٜطٔ یَ ِبکٔی َِ َٕا َ ٟوُ َ١زُ َو ََل ََ ٣ت ِبکٔی أَ َول َ َّی
َُ ٠
وسي َٔا َ١َّ َٜ ٟا أ ُ ٔظ َ
ک أَبِکٔی َیا أَ ٔ٠ي َْ ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن َٔا ََ ٟواهَّللٔ َِ َٕ ٜس َوَ ١ِ ٔ ٝت أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ٦ِ ٠َ ٟ
َت ِبکٔی َٔا َ ٟإٔی َواهَّللٔ ََ ٜىَِ ٝي َ
َّ
ک ا َِ ٜي ُضو َز
ا ٧أُو َٜئ ٔ َ
َک ُت ذََ ٔ ٜ
وسي بِ ٔ ٦ـَ َِ ٝح َة َِ َٕا َ ٟکَاِ َ ٤ت َوائٔصَ ُة َت ُٕو ُ ٟإٔ١َ َّ ٤ا ک َ َ
ک َ ١ُ ٔ ٜ
یُ ِبکَی َو َِ ٝيطٔ ي َُىذ ُب َٔا َََ ِ ٟذ َ ِ
یلعنبرجح،بیعشنبوفصاؿ،اوبییحی،دبعاکلملنبریمع،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحت
رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع زیمخ وہ ےئگ وت رضحت بیہص اےنپ رھگ ےس رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےک اپس لےئ افر اؿ ےکاسےنم
ڑھکےوہرکرفےنےگلوتاسوکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایسکابترپرفےتوہ؟ایکمتھجمرپرفرےہوہ؟وتاسےناہک
ے
اےاریمالموونینماہللیک مسقلپریضاہللاعتٰیلہنع یہرپ رفاتوہں،وتلپریضاہلل اعتٰیلہنع ےنرفامایاہللیک مسقوتاجاتنےہ ہک
روسؽ اہلل ےن رفامای سج رپ رفای اجےئ اس وک ذعاب دای اجات ےہ ،رفامےت ںی ںیم ےن اس اک ذرک ومٰیس نب ہحلط ےس ایک وت اوہنں ےن

رفامایہکرضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہکپ ولوگںےکابرےںیم ہدحثیفاردوہیئےہفہوہیدیےھت۔
رافی  :یلعنبرجح،بیعشنبوفصاؿ،اوبییحی،دبعاکلملنبریمع،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2142

راوی  :و١زو ٤أس ،وّا ٧ب٠ ٦س ،٢ٝح١از ب١َٝ ٦ہ ،ثابت ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب َ١َّ ٜا ـُى َٔ٦
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسث َ َ٥ا َو َّّا ُ ٧بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ َّ ٧وُ ََ ١ز بِ َ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
َو َّوَِ ٜت َوَِ ٝيطٔ َحّ َِع ُة َِ َٕا َ ٟیَا َحّ َِع ُة أَ َ٠ا ََِ ٔ١ىتٔ َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟا َِ ١ُ ٜى َّو َُ ٟوَِ ٝيطٔ ي َُى َّذ ُب َو َو َّو ََ ٟوَِ ٝيطٔ
ُظ َض ِي ِْ َِ َٕا َ ٟوُ َ١زُ َیا ُظ َض ِي ُِ أَ َ٠ا َوَ ١ِ ٔ ٝت أَ َّ ٧ا َِ ١ُ ٜى َّو ََ ٟوَِ ٝيطٔ ي َُى َّذ ُب

رمعفاندق،افعؿ نبملسم،امحد نبہملس،اثتب،رضحتاسن ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہکبجرضحترمعریضاہللاعتٰیل
ہنعوکزیمخایکایگوترضحتہصفحریضاہللاعتٰیلاہنعےنلپریضاہللاعتٰیلہنعرپلفازےسرفانیرفعرکدای،رضحترمعریضاہلل
اعتٰیلہنعےنرفامای=اےہصفح!ایک وت ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےس ںیہنانس لپ یلصاہلل ہیلعفل ہفملسرفامےتےھتہک
سج رپ لفاز ےس رفای اجےئ اےس ذعاب دای اجات ےہ افر لپ رپ بیہص بج رفےئ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای اے
بیہصایکوتںیہناجاتنہکسجرپلفازےسرفایاجےئاےسذعابدایاجاتےہ۔
رافی  :رمعفاندق،افعؿنبملسم،امحدنبہملس،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ

ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2143

راوی  :زاُز ب ٦رشيس ،اَ١اوي ٞب ٦وٝيہ ،ایوب ،وبساهَّلل ب ٦ابی ٝ٠يٙہ

وب َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َُِ ٝ٠ي ََ ٙة َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت َجاّ ٔ ٜسا إلٔ َی َج ِِٔ ٥
َح َّسثَ َ٥ا َزا ُوزُ بِ ُُ ٦ر َش ِي ٕس َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
 ٞابِ ُ ٦وُ ََّ ٝي َة َح َّسثَ َ٥ا أَ ُّی ُ
س َي ُٕوزُ ُظ َٔائ ْٔس َِأ ُ َرا ُظ أَ ِخب َ َْ ُظ
اَ َِ ٧حا َِ ابِ َُ ٦و َّبا ٕ
اَ ٧وو ٔ َِ ٥س ُظ َو ِ١زُو بِ ُ ٦وُ ِث ََ ١
ا ٧ب ٔ ِ٥تٔ وُ ِث ََ ١
ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َوِ َ ٤ح َُ ٥ِ َ ٤ ٦ت ٔمزُ َج ََ ٥از َة أ ُ ِّ ٣أَبَ َ

ب ٔ َ١کَا ٔ ٧ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز َِ َحا َِ َحًَّي َجََ ٝس إلٔ َی َج ِٔ ٥يي َُِ ٥ِ ُٙت بَ ِي َُ ٥ض َ١ا َِإٔذَا َظ ِو ْت َّٔ ٦ِ ٠
اٜسارٔ َِ َٕا َ ٟابِ ُُ ٦و ََ ١ز َ٘أَُ َّ ٤ط َي ِىز ٔ ُؿ َول َی َو ِ١ز ٕو
ِ أَصِٔٝطٔ َٔا ََِ ٟأ َ ِر ََََ ٝضا َو ِب ُس
أَ َِ ٧ي ُٕ َوَ َِ ٣ي َِ ٥ضاص ُِِ ٔ١ََ ٢ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإ ٔ َّ ٧ا ِ١َ ٜي َِّت َُ ٜي َى َّذ ُب ب ٔبُکَا ٔ
ِ إٔذَا ص َُو ب ٔ َز ُج َٕ٤ ٞازٔ ٕ ٟفٔی ل ِّٔٞ
اب َحًَّي إٔذَا ُ٘ َّ٥ا بٔا ِٜب َ ِي َسا ٔ
اهَّللٔ ُ٠زِ ََ َّ ٝة َِ َٕا َ ٟابِ َُ ٦وبَّا ٕ
س ُ٘ َّ٥ا ََ ٠ي أَ ٔ٠يْ ٔا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن ُو ََ ١ز بِ ٔ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
َک
َش َح َزة ٕ َِ َٕا َ ٟلٔی اذِ َص ِِ َِا ِو ٢َِ ٝلٔی َ ٦ِ ٠ذ َ
ک أَ َِ ٠ز َتىٔي أَ ِ ٧أَ ِوَ ٜ ٢ََ ٝ
َف َج ِى ُت إَِٔ ٜيطٔ َِ ُُِٕ ٝت إَٔ َّ ٤
َاک اَّ ٜز ُج ُ
ََ ِ ٞذ َص ِب ُت َِإٔذَا ص َُو ُظ َض ِي ِْ َ َ
وب ُ٠زِ ُظ
َ ٦ِ ٠ذ َ
َاک َوإَّٔ٤طُ ُظ َض ِي ِْ َٔا َ٠ُ ٟزِ ُظ ََِِ ٝي َِ ٝح ِٖ ب ٔ َ٥ا َِ ُُِٕ ٝت إ ٔ ََّ ٠َ ٧ىطُ أَصِ َُ ٝط َٔا ََ ٟوإ ٔ ِ ٧ک َ َ
اَ ٠َ ٧ى ُط أَصُِٝطُ َو ُربَّ َ١ا َٔا َ ٟأَ ُّی ُ

يِ َِ َحا َِ ُظ َض ِي ِْ َي ُٕو َُ ٟوا أَ َخا ِظ َوا َظاح َٔبا ِظ َِ َٕا َُ ٟو َ١زُ أَ٢َِ ٜ
ََِِ ٝي َِ ٝح ِٖ ب ٔ َ٥ا َِ َ١َّ ٝا َٔ ٔس ِ٥َ ٠ا َ ٢َِ ٜیَِ ٝب ِث أَ ٔ٠يُْ ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن أَ ِ ٧أ ُ ٔظ َ
وب أَ ِو َٔا َ ٟأَ َو َ ٢َِ ٜت ِى ٢َِ ٝأَ َو َ ٢َِ ٜت ِس َِ ١ي أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ َّ ٧ا ِ١َ ٜي َِّت
َت ِى ٢َِ ٝأَ َو َ ٢َِ ٜت ِس َِ ١ي َٔا َ ٟأَ ُّی ُ
ِ أَصِٔٝطٔ َٔا ََِ ٟأ َ َّ٠ا َو ِب ُس اهَّللٔ َِأ َ ِر ََََ ٝضا ُ٠زِ ََ َّ ٝة َوأَ َّ٠ا وُ َ١زُ َِ َٕا َ ٟب ٔ َب ِى ٔؾ َِ ُٕ ُِ ١ت ِ ََس َخُِ ٝت َول َی َوائٔصَ َة
َُ ٜي َى َّذ ُب ب ٔ َب ِى ٔؾ بُکَا ٔ
ِ أَ َح ٕس
َِ َح َّسثِت َُضا ب ٔ َ١ا َٔا َ ٟابِ ُُ ٦و ََ ١ز َِ َٕاَِ ٜت َِل َواهَّللٔ َ٠ا َٔا َُ ٜط َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّّ َٔ ٢َ ٝق إ ٔ َّ ٧ا ِ١َ ٜي َِّت ي َُى َّذ ُب بٔبُک َا ٔ
وب
اَف َیزٔی ُس ُظ اهَّللُ بٔبُکَا ٔ
ِ أَصِٔٝطٔ َو َذا ّبا َوإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َُ ٜض َو أَ ِؼ َح َ
ِخی َٔا َ ٟأَ ُّی ُ
ک َوأَبِکَی َو َِل َتز ٔ ُر َواز َٔر ْة و ٔ ِز َر أ ُ ِ َ
َو َل ُٔ ٥َّ ٙط َٔا َ ٟإ ٔ َّ ٧ا ِٜک َ ٔ َ

َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَبٔی َُِ ٝ٠ي ََ ٙة َح َّسثَىٔي ا َِٕ ٜا َٔ ُ ٢بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َٔا َ١َّ َٜ ٟا بَ ََ ََ ٝوائٔصَ َة َٔ ِو ُ ٟوُ ََ ١ز َوابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔاَِ ٜت إُٔ َٜ ٢ِ َُّٙ٤ت َح ِّسثُونِّی َو ٌَِ ٦ي ِْ ٔ
کَاذٔبَي ِ ٔن َو َِل َُّ َٙ ٠ذبَي ِ ٔن َو َلَّ َّ٦ٔٙ
اٜس َِ ١ي یُ ِد ٔف ُئ
دافٗد نب ردیش ،اامسلیع نب ہیلع ،اویب ،دبعاہلل نب ایب ملبکہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیمرضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعےک اپس اھٹیب
وہا اھت افر مہ اؾ اابؿ تنب امثعؿ ےک انجزہ اک ااظتنر رک رےہ ےھت افرلپ ےکاپس رمعف نب امثعؿ یھب وموجد ےھت ہک انب ابعس ریض
اہلل اعتٰیل ہنعرشتفی الےئ افر اؿ وک وکیئ صخش الراہ اھت ریما امگؿ ےہہک اؿ وک انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنعیک ہگجیک  رب دی یئگ وت فہ

لےئافرریمےاپسھٹیبےئگ افرںیماؿدفونںےکدرایمؿاھت،اےنتںیمرھگ ےسرفےنیکلفازلیئوتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنع
ےنرضحترمعفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفامایہکفہڑھکےوہرکاؿوکرفںیکویکہکنںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےس
انس ےہ تیم وک اس ےک رھگ فاولں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ ،رضحت دبعاہلل ےن اس وک اقلطم رفامای وہید یک دیق ںیہن
لم ے
اگلیئوتانبابعسریضاہلل اعتٰیلہنعےنرفامایمہرضحتاریما وونینمرمعریضاہللاعتٰیلہنعنباطخبےک اسھت ےھتبجرحصاء
دیباءںیم ےچنہپوتمہ ےنا کصخشوک ا کدرتخےکاس ہںیمارتےت وہےئداھکی وتلپےن ےھجمرفامایہکاجؤ افر ولعمؾرکفہک فہ
لدیم وکؿ ےہ ،ںیم ایگ وت فہ رضحت بیہص ےھت ںیم فاسپ لای افر رعض یک سج صخش وک ولعمؾ رکےن  ےئ لپ ےن ےھجم اجیھب فہ
بیہص ریض اہلل اعتٰیلہنع ںی وت لپ ےن رفامای اؿ وک مکح دف ہک فہ امہرے اسھت لم اجںیئ ،ںیم ےن رعض ایک اؿ ےکاسھت اؿ ےک
الہںی،لپےنرفامایارگہچاسےک اسھتاسےکرھگفاےلںیاؿوکامہرےاسھتےنلماکمکحدف،بجمہدمہنیےچنہپوتھچکدرییہ
ہن یگہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعزیمخوہےئگ،رضحتبیہصلےئافراہےئ اھبیئاہےئ اھبیئےنہکےگلوت رضحترمعریضاہلل
اعتٰیلہنعےنرفامای،ایکوتںیہناجاتنوتےن ںیہنانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایتیموکاسےکضعبرھگفاولںےک
رفےنیکفہجےسذعابدایاجاتےہرفامایدبعاہللےنقلطمرفامایےہ۔رمدہوکذعابدایاجاتےہاحالہکنرضحترمعریضاہللاعتٰیل
ہنع ےنرفامایضعبےکرفےنیکفہجےسانبایب ملبکہ ےتہک ںیںیمااھٹافررضحتاعدص  یکدختم ںیماحرضوہ رک ںیمےنانبرمع
ریضاہللاعتٰیلہنعیکدحثیاؿوکایبؿیکوترضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفامایںیہناہللیکمسقروسؽاہللےن ہںیہنرفامای
رمدہ رک اس ےک رھگ فاولں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ ہکلب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اکرف رپ اس ےک رھگ
فاولں ےک رفےنیکفہج ےس ذعاب افر زایدہ وہ اجات ےہ افر اہلل یہ  اسنےت افر رالےتںی وکیئ یسک اکوبھج ںیہن ااھٹ اتکس ،اویب ےتہک
ںی انب ایب ملبکہ ےن رفامای ےھجم اقمس نب دمحم ےن ایبؿ ایک بج رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر
رضحتانبرمعریضاہلل اعتٰیلہنع اکوقؽاچنہپوترفامایمت ےھجماےسیلدویمںیکرفاتیایبؿرکےت وہوجہنوھجےٹ ںیافرہنذکتبی
یکاجیتکسےہاہتبلیھبکےننسںیمیطلغوہاجیتےہ۔
رافی  :داؤدنبردیش،اامسلیعنبہیلع،اویب،دبعاہللنبایبملبکہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2144

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،حَّضت وبساهَّلل ب ٦ابی ٝ٠يٙہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔا َ ٟابِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦أَبٔی
ا ٧بَ ٦و َّّ َ َّ
س َٔا ََ ٟوإنِّٔی
َّض َصا ابِ ُ ٦وُ ََ ١ز َوابِ َُ ٦وبَّا ٕ
َُِ ٝ٠ي ََ ٙة َٔا َ ٟتُ ُو ِِّ َي ِت ابِ َْ ٥ة ُ ٔ ٜى ِث َٔ ِ َ ١
ا ٧ب ٔ ََ ٙ١ة َٔا ََِ ٟحٔئِ َ٥ا ِ ٥َ ٔ ٜص َض َس َصا َٔا ََ َِ ٟح َ َ

اَ ٧وص َُو
ِخ َِ َحََ ٝس إلٔ َی َج ِٔ ٥يي َِ َٕا ََ ٟو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُُ ٦و ََ ١ز َ ٔ ٜى ِ١زٔو بِ ُٔ ٦و ِث ََ ١
ََ ٜحاْ ٔ ٜس بَ ِي َُ ٥ض َ١ا َٔا ََ ٟج َِ ٝس ُت إلٔ َی أَ َح ٔسص َٔ١ا ث ُ ََّ ٢جا َِ ِاْل َ ُ
ِ أَصِٔٝطٔ َوَِ ٝيطٔ َِ َٕا َٟ
ِ َِإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ َّ ٧ا ِ١َ ٜي َِّت َُ ٜي َى َّذ ُب بٔبُکَا ٔ
َُ ٠وا ٔج ُض ُط أَِلَ َت َِ ٥هی َو ِ ٦ا ِٜبُکَا ٔ
ِ إٔذَا ص َُو
ک ث ُ ََّ ٢ح َّس َث َِ َٕا ََ ٟظ َس ِر ُت ََ ٠ي وُ ََ ١ز َٔ َّٙ ٠َ ٦ِ ٠ة َحًَّي إٔذَا ُ٘ َّ٥ا بٔا ِٜب َ ِي َسا ٔ
ابِ َُ ٦وبَّا ٕ
ا ٧وُ َ١زُ َي ُٕو َُ ٟب ِى َؾ ذََ ٔ ٜ
س َٔ ِس ک َ َ
ِ اٜز َِّ٘ ُِ َِ َ٥مَ ِز ُت َِإٔذَا ص َُو ُظ َض ِي ِْ َٔا ََِ ٟأ َ ِخب َ ِْتُ ُط َِ َٕا َ ٟا ِز ُو ُط لٔی َٔا َٟ
ب ٔ َز ِِٕ٘ َت ِح َت ل َٔ ِّٞش َح َزة ٕ َِ َٕا َ ٟاذِ َص ِِ َِاُ ِ ٤م ِز ََ ٦ِ ٠ص ُؤِلَ ٔ

يِ وُ َ١زُ َز َخ َُ ٞظ َض ِي ِْ یَ ِبکٔی َي ُٕو َُ ٟوا أَ َخا ِظ َوا
َف َج ِى ُت إلٔ َی ُظ َض ِيِٕ َِ ُُِٕ ٝت ِار َت ٔح َِِ ٞا َِ ٜح ِٖ أَ ٔ٠ي َْ ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن َِ َ١َّ ٝا أَ ِ ٧أ ُ ٔظ َ
ََ
ِ
َظاح َٔبا ِظ َِ َٕا َ ٟوُ َ١زُ یَا ُظ َض ِي ُِ أَ َت ِبکٔی َول َ َّی َو َٔ ِس َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧ا ِ١َ ٜي َِّت ي َُى َّذ ُب ب ٔ َب ِى ٔؾ بُکَا ٔ
ک َ ٔ ٜىائٔصَ َة َِ َٕاَِ ٜت َیزِ َح ُ ٢اهَّللُ ُو ََ ١ز َِل َواهَّللٔ َ٠ا َح َّس َث َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
س َِ َ١َّ ٝا ََ ٠
أَصِٔٝطٔ َوَِ ٝيطٔ َِ َٕا َ ٟابِ َُ ٦وبَّا ٕ
ََک ُت ذََ ٔ ٜ
ات ُو َ١زُ ذ َ ِ

َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧اهَّللَ ي َُى ِّذ ُب ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔ ٦َ ٠بٔبُکَا ٔ َ
ِ أَصِٔٝطٔ َوَِ ٝيطٔ
اَف َو َذابّا بٔبُکَا ٔ
ِ أ َح ٕس َو َلَٔ ٦ِٔ ٙا َ ٟإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َیزٔی ُس ا ِٜک َ ٔ َ

ک َوأَبِکَی َٔا َٟ
ِخی َٔا ََ ٟو َٔا َ ٟابِ َُ ٦وبَّا ٕ
ک َواهَّللُ أَ ِؼ َح َ
س و ٔ َِ ٥س ذََ ٔ ٜ
ُقآ َُ ٧و َِل َتز ٔ ُر َواز َٔر ْة و ٔ ِز َر أ ُ ِ َ
َٔا ََ ٟو َٔاَِ ٜت َوائٔصَ ُة َح ِسبُ ٢ِ ُٙا ِِ ُ ٜ
ابِ ُ ٦أَبٔی َُِ ٝ٠يَ َٙة ِ ََواهَّللٔ َ٠ا َٔا َ ٟابِ ُ ٦وُ ََ ١ز َٔ ٦ِ ٠ش ِي ٕئ
دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،رضحت دبعاہلل نب ایب ملبکہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امثعؿ

نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یٹیب ہکم ںیم وفت وہیئگ مہ اؿ ےک انجزہ ںیم یرتک ےک  ےئلےئ ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنعافررضحتانبابعسریضاہللاعتٰیل ہنعیھبرشتفیالےئافرںیماؿدفونںےکدرایمؿےنھٹیبفاالاھتایرفامایںیماؿںیمےس
ا ک ےکاپساھٹیباھتہکدفرسےرشتفی الےئافرریمےاپسلرک ھٹیبےئگ،رضحت انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےن اےنپاسےنم
ےھٹیب رمعف نبامثعؿ ےس اہک ایک مت اؿ رفےنفاولں وک عنم ںیہنرکدےتی ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامایرمدہ وکاس
ےک رھگ فاولں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
ضعبرھگفاولں ےکرفےن ےسرفامای اھترھپدحثیایبؿ رکےتوہےئرفامایںیم رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےکاسھتہکم ےسولاٹ

بج مہ اقمؾ دیباء ےچنہپ وت ا ک درتخ ےک اس ہ ںیم ھچک وسار رظن لےئ وت لپ ےن رفامای اجؤ افر دوھکی ہک  ہ وسار وکؿ ںی ںیم ایگ
داھکی وت فہ رضحت بیہص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت ںیم ےن لپ وک  رب دی وت لپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ،اس وک الب الؤ ںیم
ے
رضحت بیہص ےک اپس ولاٹ افر اؿ ےس اہک ولچ افر اریمالموونینم ےک اسھت لم اجؤ ،بج رضحت وک زیمخ ایک ایگ وت رضحت بیہص
رفےت وہےئ داہ  وہےئ اہےئ اھبیئ اہےئ اسیھت ےتہک ےھت وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای اے بیہص ایک وت ھجم رپ رفات
ےہ؟ احالہکن روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفل ہفملس ےن رفامایہکرمدہ وک اےنپ ضعبرھگفاولں ےک رفےنیکفہج ےس ذعاب دای اجات ےہ،
رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکبجرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعدیہشوہےئگوتںیمےناساکرضحتاعدص 
ریضاہللاعتٰیلاہنعےسذرکایکوتاوہنںےنرفامایاہللرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعرپرمحرفامےئاہللیکمسقروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہ فملس ےن ااسی ںیہن رفامای اہلل اعتیل ومنم ےک یسک ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دےتی ںی ہکلب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
رفامای اہلل اعتیل اکرف ےکالہفتداؽ ےک رفےنیکفہج ےس ذعاب وک زایدہ رکدےتی ںی رھپ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای
اہمترے ےئرقلؿاکیفےہوکیئیسکدفرسےاکوبھجہنااھٹےئاگانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےناسرپرفامایاہللیہ اسناتےہافر
رالاتےہانبایبملبکہےتہکںیہکانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےناسرپوکیئابتںیہنرفامیئینعی ہدحثیوبقؽرکیل۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،انبرججی،رضحتدبعاہللنبایبملبکہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2145

راوی  :وبساٜزح ٦١ب ٦بَّشَّ ،يا ،٧و١زو ،حَّضت اب ٦ابی ٝ٠يٙہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧و ََ َ
اٗ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
ا ٧ب ٔ ِ٥تٔ وُ ِث ََ ١
َّش َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُٔ ٧ا ََ ٟو ِْ ١زو َو ِ ٦ابِ ٔ ٦أَبٔی َُِ ٝ٠ي ََ ٙة ُ٘ َّ٥ا فٔی َج ََ ٥ازة ٔ أ ُ ِّ ٣أَبَ َ

ا َِ ٜحس َ
وب َوابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َو َحسٔی ُث ُض َ١ا أَ َت ُّ٢
ٔیث َوَ ٢َِ ٜیَّ ُ٥غ َر ِِ َي ا َِ ٜحسٔیثٔ َو ِ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ١َ َ٘ ٢َ ٝا َنعَّ ُط أَ ُّی ُ
َٔ ٦ِ ٠حسٔیثٔ َو ِ١ز ٕو

دبعارلنمحنبرشب،ایفسؿ،رمعف،رضحتانبایبملبکہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکفہاؾاابؿتنبامثعؿےکانجزہںیمےھت
ابیقدحثیسگریکچےہ۔
رافی  :دبعارلنمحنبرشب،ایفسؿ،رمعف،رضحتانبایبملبکہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2146

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،و١زو ب٠ ٦ح١سَ ،ا ،٢ٜحَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َح َّسثَىٔي ُو َ١زُ بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س أَ َََّ ٧ا١ّ ٔ ٜا َح َّسثَ ُط َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٦و ََ ١ز أَ َّ٧
َح َّسثَىٔي َ ِ
ِ ا َِ ٜه ِّی
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ َّ ٧ا ِ١َ ٜي َِّت ي َُى َّذ ُب بٔبُکَا ٔ
رحہلم نب ییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب دمحم ،اسمل ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنرفامایہکرمدےوکزدنفںےکرفےنیکفہجےسذعابدایاجاتےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،دبعاہللنبفبہ،رمعفنبدمحم،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2147

راوی  :خ ْٝب ٦ہصا ،٣ابوربيي زہزانی ،ح١از ،ہصا ٣بُ ٦عوةُ ،عوہ

ُع َو َة َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َخُ ٝ
َْ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣وأَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦ح َّ١از ٕ َٔا ََ ٟخْ ٝ
َْ َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ازُ بِ َُ ٦زیِ ٕس َو ِ ٦صٔصَ أ ٣بِ ِٔ ُ ٦
َک و ٔ َِ ٥س َوائٔصَ َة َٔ ِو ُ ٟابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز ا ِ١َ ٜي ُِّت ي َُى َّذ ُب بٔبُکَا ٔء أَصِٔ ٝطٔ َوَِ ٝيطٔ َِ َٕاَِ ٜت َرح َٔ ٢اهَّللُ أَبَا َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٔ١ََ ٦ٔ ١ي َش ِيئّا
أَبٔيطٔ َٔا َ ٟذُ ٔ َ

ََِ ٢َِ ٝی ِحَّمِ طُ إٔ١َ َّ ٤ا َ٠ز َِّت َول َى َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝج ََ ٥ازةُ َی ُضوز ٔ ٓ ٕ
وَ ٧وإُٔ َّ ٤ط
وَ ٧وَِ ٝيطٔ َِ َٕا َ ٟأَْمُتْن َت ِبَ ُٙ
ی َوص َُِ ٢ی ِبَ ُٙ
َُ ٜي َى َّذ ُب
فلخ نب اشہؾ ،اوبرعیب زرہاین،امحد ،اشہؾ نب رعفة ،رعفہ ےس رفاتی ےہہکدیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپسانبرمع ریض
اہلل اعتٰیل ہنع اک وقؽ ہک رمدے وک اس ےک الہ فتداؽ ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ ،ذرک ایک ایگ وت اوہنں ےن رفامای اہلل
اوبدبع ارلنمحرپرمحرفامےئوکیئابتینسنکیلاسوکایدہنرھکےکسالص ہےہہکا کوہیدیاکانجزہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےکاسےنمےسسگرافہاسرپرفرےہےھتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایمترفےتوہافراسوکذعابدایاجاتےہ۔
رافی  :فلخنباشہؾ،اوبرعیبزرہاین،امحد،اشہؾنبرعفة،رعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2148

راوی  :ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ ،ہصا ،٣حَّضت ُعوہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َک و ٔ َِ ٥س َوائٔصَ َة أَ َّ ٧ابِ َ ٦وُ ََ ١ز َی ِز َِ ُي إلٔ َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َ ٟذُ ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
ِ أَصِٔٝطٔ َوَِ ٝيطٔ َِ َٕاَِ ٜت َوصٔ َ ٞإٔ١َ َّ ٤ا َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإُٔ َّ ٤ط
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧ا ِ١َ ٜي َِّت ي َُى َّذ ُب فٔی َٔبِْٔظ ٔ بٔبُکَا ٔ
ِ َٔ ٞؤٜطٔ إ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َٔ ٢َ ٝا٣
وَ ٧و َِ ٝيطٔ ِاْل ََ ٧وذَا َک ِٔ ٠ث ُ
َُ ٜي َى َّذ ُب ب ٔ َد ٔفيئَتٔطٔ أَ ِو ب ٔ َذِ٤بٔطٔ َوإ ٔ َّ ٧أَصِ َُ ٝط ََ ٜي ِبَ ُٙ
و٠َ ٧ا أَُٔو َُ ٟو َٔ ِس َوص ٔ َ ٞإٔ١َ َّ ٤ا َٔا َٟ
يِ یَ ِو َ ٣بَ ِس ٕر َوِ ٔيطٔ َٔ ِتل َی بَ ِس ٕر ٔ ٦ِ ٠ا ِٔ ِ ١ُ ٜ
َول َی ا ِٔ ٔ َٕٝ ٜ
َّش٘ٔي َن َِ َٕا َُ َٜ ٟض ِ٠َ ٢ا َٔا َ ٟإُٔ َّ ٤ض ََِ ٜ ٢ي ِس َُ ١ى َ

ُ
إُٔ َّ ٤ض ََِ ٜ ٢ي ِىَ ُ َ َ ١َُ ٝ
ک َِل ُت ِسُ ٔ١ي ا ِِ ١َ ٜوتَی َو َ٠ا أََ ِ ٤ت ب ٔ ُِ ١سٕ ٔ١ي َ ٦ِ ٠فٔی ا ُِٕ ٜبُورٔ َي ُٕو ُ ٟح ٔي َن َت َب َّوُُا
ْقأَ ِت إَٔ َّ ٤
و ٧أ َّ٠َ ٧ا ٘ ُِ ٥ت أُٔو ُُ َٜ ٟض َِ ٢ح ٌّٖ ث ََّ َ ٢

ََٕ ٠او َٔسص ُِ ٦ِ ٠ٔ ٢ا٥َّ ٜارٔ

اوبرکبی ،اوبااسہم ،اشہؾ ،رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس ذرک ایک
ایگہکانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ہدحثییبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسرموفاعلقنرکےتںیہکتیموکربقںیماےنپالہفتداؽ
ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ وت دیسہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای فہ وھبؽ ےئگ ںی احالہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنوت ہرفامایہکفہاےنپانگہافراطخؤںیکفہجےسذعاباپاتےہافراسےکالہرپوجابرفرےہںی،اؿوک ہوقؽایسوقؽ
یکرطح ےہہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفل ہفملسدبر ےکدؿونکںیرپڑھکے وہےئ افر اسونکںی ںیم رشمنیکےکدبریوتؽ
ےھتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿوکرفامایوجرفامایہکفہ  ےتنںیوجںیماتہکوہں،احالہکنفہوھبؽےئگںیلپ یلصاہلل ہیلع
َ تُش
ن َل ْ م ِ ُع الْمَ ْوو َن َف َا
فل ہ فملس ےن رفامای اہتبل فہ اجےتن ںی وج ںیم اؿ وک اتہک اھت فہ قح ےہ رھپ دیسہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن لتی ( ِإ ّ َ
َ ِتیمُ ْش
ِ
م
ل
ْ
ُ
ی
ی
ی
نَم ِیا ُوو ِر)وتںیہنانساتکسوجرمدہںیافروجربقفںںیمںیلپیلصاہللہیلعفل ہفملساؿوکانسےنفاےلںیہنںی
ئ ٍع ْ
أْ َ
اسںیماہللاعتیلاؿےکاحؽیک ربداتیےہہکفہدفزخںیماینپہگجرپچنہپےکچںی۔
رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾ،رضحترعفہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2149

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،ہصاُ ،٣عوة

ُع َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ أَبٔی أ ُ ََا ََ ٠ة َو َحس ُ
ٔیث أَبٔی
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسث َ َ٥ا صٔصَ ُا ٣بِ ُِ ُ ٦
أ ُ ََا ََ ٠ة أَ َت ُّ٢

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾ،رعفةایسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾ،رعفة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2150

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،وبساهَّلل ب ٦ابوبْک ،و١زة ب٥ت وبساٜزح٦١

ْق َِ َوَِ ٝيطٔ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦و َِ ١ز َة ب ٔ ِ٥تٔ َو ِب ٔس
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س ِ ٔ ََمي ُ ٔ
ِ ا َِ ٜه ِّی َِ َٕاَِ ٜت
َک ََ ٜضا أَ ََّ ٧و ِب َس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ََ ١ز َي ُٕو ُ ٟإ ٔ َّ ٧ا ِ١َ ٜي َِّت َُ ٜي َى َّذ ُب بٔبُکَا ٔ
اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أََ َّ ٤ضا أَ ِخب َ َْ ِت ُط أََ َّ ٤ضا َََ ٔ١ى ِت َوائٔصَ َة َوذُ ٔ َ
َف اهَّللُ ٔلَبٔی َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَ َ٠ا إُٔ َّ ٤ط  ٢َِ ٜیَٔ ِٙذ ِب َو َل ُٔ ٥َّ ٙط ٔ َ ٤س َي أَ ِو أَ ِخ َفأ َإٔ١َ َّ ٤ا ََّ ٠ز َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی
َوائٔصَ ُة َي ٍِ ٔ ُ
وَ ٧وَِ ٝي َضا َوإَٔ َّ ٤ضا َٜت َُى َّذ ُب فٔی َٔبِْ ٔ َصا
َی ُضوز ٔیَّ ٕة یُ ِبکَی َوَِ ٝي َضا َِ َٕا َ ٟإُٔ َّ ٤ض َِ َٜ ٢ي ِبَ ُٙ
ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،دبعاہللنباوبرکب،رمعةتنبدبعارلنمحےسرفاتیےہہکدیسہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےکاپسذرک
ایک ایگ ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک تیم وک زدنفں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ وت دیسہ اعدص  ریض اہلل
اعتٰیلاہنعےنرفامایاہللاوبدبعارلنمحوکاعمػرفامںیئاوہنںےنوھجٹںیہنوبالہکلبفہوھبؽےئگایاطخوہیئگےہویکہکنروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسا کوہید  ہےکانجزےرپےسسگرےاسرپرفایاجراہاھتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای ہولگوت
اسرپرفرےہںیافراسوکاسیکربقںیمذعابدایاجراہےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،دبعاہللنباوبرکب،رمعةتنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2151

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘ييَ ،ىيس ب ٦وبيس ـائی٠ ،ح١س بٔ ٦يس ،ولی ب ٦ربيىہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ُٔ ٦وب َ ِي ٕس َّ
يى َة َٔا َ ٟأَ َّو ُٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اٜفائٔ ِّی َو َُ ٠ح َّٔ ١س بِ ِٔ َٔ ٦ي ٕس َو َِ ٦ول ٔ ِّی بِ َٔ ٦رب ٔ َ
ُ
ْقلَ ُة بِ ُِ َ٘ ٦ىِٕ َِ َٕا َ ٟا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ بِ ُُ ٦ش ِى َب َة ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ٦ِ ٠َ ٟ
َٔ٤ ٦ِ ٠يحَ َوَِ ٝيطٔ بٔا ِلٙو َِ ٔة َ َ
ٔ٤يحَ َوَِ ٝيطٔ َِإَّٔ٤طُ ي َُى َّذ ُب ب ٔ َ١ا ٔ٤يحَ َوَِ ٝيطٔ یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،دیعسنبدیبعاطیئ،دمحمنبسیق،یلعنبرہعیبےس رفاتیےہہکوکہفںیمبسےسےلہپزقہعنب بع رپ
ونہحایکایگوترضحتریغمہنب ہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےسانسلپ یلصاہللہیلع
فل ہفملسرفامےتےھتسجرپونہحایکایگاسوکایقتمےکدؿونہحےئکاجےنیکفہجےسذعابدایاجےئاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،دیعسنبدیبعاطیئ،دمحمنبسیق،یلعنبرہعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2152

راوی  :ولی ب ٦ححز َىسی ،ولی ب٠ ٦سہز٠ ،ح١س بٔ ٦يس اَسی ،ولی ب ٦ربيىہ اَسیٍ٠ ،يْہ ب ٦شىبہ

َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َّ
يى َة الِ َ َِس ِّٔی
اٜس ِىس ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕأَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُِ َٔ ٦ي ٕس الِ َ َِس ُّٔی َو َِ ٦ول ٔ ِّی بِ َٔ ٦رب ٔ َ

َو ِ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔبِ ُٔ ٦ش ِى َب َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠ٔ ٢َ ٝث َُ ٝط
یلعنبرجحدعسی،یلعنبرہسم،دمحمنبسیقادسی،یلعنبرہعیبادسی،ریغمہنبہبعشےسایسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہ۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،یلعنبرہسم،دمحمنبسیقادسی،یلعنبرہعیبادسی،ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ے
رھگفاولںےکرفےنےکفہجےستیموکذعابدیاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2153

راوی  :اب ٦ابی و١ز٠ ،زوا ٧ب٠ ٦ىاویہ ِزاریَ ،ىيس ب ٦وبيس ـائی ،ولی ب ٦ربيىہٍ٠ ،يْہ ب ٦شىبہ

َح َّسثَ َ٥اظ ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ز َوا َُ ٧ي ِىىٔي ا َِّ ٜزَار َّٔی َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُ ٦وُب َ ِي ٕس َّ
يى َة َو ِ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ بِ ٔ٦
اٜفائ ُّٔی َو َِ ٦ول ٔ ِّی بِ َٔ ٦رب ٔ َ
ُش ِى َب َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٠ٔ ٢َ ٝث َُ ٝط
انبایبرمع،رمفاؿنباعمف ہزفاری،دیعسنبدیبعاطیئ،یلعنبرہعیب،ریغمہنبہبعشےسایسدحثییکا کافردنسذرکیکےہ۔
رافی  :انبایبرمع،رمفاؿنباعمف ہزفاری،دیعسنبدیبعاطیئ،یلعنبرہعیب،ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونہحرکےنیکیتخسےکاسھتاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ونہحرکےنیکیتخسےکاسھتاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2154

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وّا ،٧ابا ٧ب ٦یزیس ،ح ،اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،حبا ٧ب ٦ہَل ،ٟابا ،٧یحٌي ،زیس ،ابوََل،٣
حَّضت ابو٠اٜک اشىزی

یس ح و َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط أَ ِخب َ ََْ٤ا َحبَّا ُ٧
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو َّّا َُ ٧ح َّسث َ َ٥ا أَبَا ُ ٧بِ َُ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
بِ ُ ٦ص ََٔل َٕ ٟح َّسث َ َ٥ا أَبَا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي أَ ََّ ٧زیِ ّسا َح َّسثَ ُط أَ َّ ٧أَبَا ََ ََّلَ ٕ ٣ح َّسثَ ُط أَ َّ ٧أَبَا َ٠إ ٔ ٜک الِ َ ِش َىز ٔ َّی َح َّسثَ ُط أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی
اب َو َّ
اب
اٜف ِى ُ ٦فٔی الِ َ ِن َس ٔ
َْخ فٔی الِ َ ِح َس ٔ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأَ ِربَ ْي فٔی أ ُ ًَّٔ٠ي ٔ ٦ِ ٠أَ ِ٠ز ٔ ا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝي ٔة َِل َیَُِّْ ُ٘وُ َ ٤ض َّ٦ا ُِ ِ ّٜ
ا٦ِ ٠ٔ ٟ
َسبَ ْ
َو ِاِل َِت ِٔس َٕا ُِ بٔاُ ٥ُّ ٜحوَ ٔ ٣واَ ٥ِّ ٜيا َح ُة َو َٔا َ ٟا٥َّ ٜائ ٔ َح ُة إٔذَا َ ٢َِ ٜتت ُِِ َٔ ِب َِ ٠َ ٞوت َٔضا ُت َٕ ُاَ ٣ی ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َو َوَِ ٝي َضا ٔ ِ

ْطا َٕ ٧وز ٔ ِر ًْ َٔ ٦ِ ٠ج َز ٕب
َٔ ٔ َ

اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،اابؿنبسیدی،ح،ااحسؼنبوصنمر،ةحؿنبالہؽ،اابؿ،ییحی،زدی،اوبالسؾ،رضحتاوبامکلارعشیےس
رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اچر ابںیت ریمی اتم ںیم زامہن اجتیلہ یک ایسی ںی ہک فہ اؿ وک ہن وھچڑںی
ےگ۔اےنپبسحرپرخفافربسنرپنعطرکان،اتسرفںےساپیناکبلطرکان،افرونہحرکانرفامایونہحرکےنفایلارگاینپومتےسےلہپ
وتہبہنرکےوتایقتمےکدؿاساحؽںیماےھٹیگہکاسرپدنگکھاکرکاتافرزگنیکاچدروہیگ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ ،اابؿ نب سیدی ،ح ،ااحسؼ نب وصنمر ،ةحؿ نب الہؽ ،اابؿ ،ییحی ،زدی ،اوبالسؾ ،رضحت اوبامکل
ارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ونہحرکےنیکیتخسےکاسھتاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2155

راوی  :اب٠ ٦ثىي ،اب ٦ابی و١ز ،وبساٜوہاب ،یحٌي بَ ٦ىيس ،و١زةَ ،يسہ وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

اب َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َی ِحٌ َي بِ َََ ٦ىٔي ٕس َي ُٕو ُ ٟأَ ِخب َ َْ ِتىٔي
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜو َّص ٔ
َف بِ ٔ ٦أَبٔی ـَاَ ِٕٜٔو َو ِب ٔس
 ٞابِ َٔ ٦حارٔثَ َة َو َج ِى َ ٔ
َو َِ ١زةُ أََ َّ ٤ضا َََ ٔ١ى ِت َوائٔصَ َة َت ُٕو ُ١َّ َٜ ٟا َجا َِ َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝت ُ
اب
اب َش ِّٖ ا َِ ٜب ٔ
اهَّللٔ بِ َٔ ٦ر َوا َح َة َجََ ٝس َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي ُِى َز ُٓ ِ ٔيطٔ ا ُِ ٜحزِ َُٔ ٧اَِ ٜت َوأََ٤ا أَُ ِ ٤مزُ َٔ ٦ِ ٠ظائ ٔز ٔا َِ ٜب ٔ
َ
َ
َ
َک أَُ َّ ٤ضَّ٦
ََک بُکَائ َ ُضَِ َّ٦أ ََ ٠ز ُظ أَ َِ ٧ی ِذصَ َِ َِ َي َِ ٥ضاصََُ ِ َّ٦ذ َص َِ َِأ َتا ُظ ِ ََذ َ َ
َِأ َتا ُظ َر ُج َْٕ َِ ٞا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إ ٔ َّ ٧ن َٔسا َِ َج ِى ََفٕ َوذ َ َ

 ٢َِ ٜیُ ٔف ِى َ٥طُ َِأ َ ََ ٠ز ُظ َّ
اٜثاَ ٔ ٤ي َة أَ َِ ٧ی ِذ َص َِ َِ َي َِ ٥ضاصََُ ِ َّ٦ذ َص َِ ث ُ َّ ٢أَ َتا ُظ َِ َٕا ََ ٟواهَّللٔ َِ َٕ ٜس ٌَ َٝب ِ َ٥َ ٥ا َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔاَِ ٜت َِزَ َو َِ ١ت أَ َّ٧

َک َواهَّللٔ
اب َٔاَِ ٜت َوائٔصَ ُة َِ ُُِٕ ٝت أَ ِرٌ ََ ٢اهَّللُ أَ ِنّ َ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟاذِ َص ِِ َِا ِح ُث فٔی أَِ َِواصٔضٔ ٦ِ ٠ٔ َّ٦أ َْ َُّّٜ

ِ
٠َ ٞا أَ ََ ٠ز َک َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َ٠ا َت َز ِ٘ َت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝا َِ ٜى َ٥ا ٔ
َ٠ا َتّ َِى ُ

انبینثم،انبایبرمع،دبعاولاہب ،ییحینبدیعس،رمعة،دیسہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےکاپسزدینب احرہثرفعجنبایباطبلافردبعاہللنبرفاہحیکاہشدتیک  ربیچنہپوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرپمغ
ےکلاثرومنداروہےئرفامیتںیہکںیم درفازہیکدرزفںےسدھکیریہیھتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسا کلدیمےن
لرکرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسرضحترفعجیکوعرںیترفریہںی۔لپیلصاہللہیلعفملسےناسوکمکحدایہک
فہاجرکاؿوکعنمرکے،فہایگافرلرکرعضایکہک اوہنںےنںیہنامانلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسوکدفابرہمکحدایہکفہاج
اؿ وک عنم رکے فہ ایگ فاسپ لرک رعض رکےن اگل اہلل یک مسق ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ،فہ مہ رپ اغبل لںیئگ ،رفامیت ںی
ریما امگؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اجؤ افر اؿ ےک ہنم اخک ےس رھب دف ،دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع
رفامیتںیہکںیم ےناہکاہلل ریتیانکاخکلولدرکے اہللیکمسقہنوتوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےک مکحیکلیمکت رکات
ےہافرہنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاسفیلکتےسوھچڑاتےہ۔
رافی  :انبینثم،انبایبرمع،دبعاولاہب،ییحینبدیعس،رمعة،دیسہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ونہحرکےنیکیتخسےکاسھتاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2156

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ح ،ابوـاہز ،وبساهَّلل ب ٦وہِ٠ ،ىاویہ ب ٦ظاٜح ،اح١س ب ٦ابزاہي ٢زورقی،
وبساٜع١س ،اب٠ ٦س ،٢ٝیحٌي بَ ٦ىيس

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕح و َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اٜفاصٔز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٠ُ ٦ىاو ٔ َی َة بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
َظإ ٔ ٜح ح و َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَّ ٢
اٜس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜعَّ َ١سٔ َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َي ِىىٔي ابِ َِ ٠ُ ٦س ٢ٕ ٔ ٝک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦ی ِحٌَي
بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ َوفٔی َحسٔیثٔ َو ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َو َ٠ا َت َز ِ٘ َت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝا ِٜع ٔ ِّی

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،ح ،اوباطرہ ،دبعاہلل نب فبہ ،اعمف ہ نب اصحل ،ادمح نب اربامیہ دفریق ،دبعادمصل ،انب ملسم،
ییحی نب دیعس اس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںی نکیل دبعازعلسی یک رفاتی ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک
واکھےنےسہنوھچڑا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن ،ح،اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،اعمف ہنباصحل،ادمحنباربامیہدفریق،دبعادمصل،انب
ملسم،ییحینبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ونہحرکےنیکیتخسےکاسھتاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2157

راوی  :ابوربيي زہزانی ،ح١از ،ایوب٠ ،ح١س ،حَّضت ا ٣وفيہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

وب َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦أ ُ َِّ ٣و ٔف َّي َة َٔاَِ ٜت أَ َخ َذ َو َِ ٝي َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَىٔي أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َح َّسثَ َ٥ا أَ ُّی ُ

ِ َوابِ َُ ٥ة أَبٔی ََب ِ َْ َة ا َِ ٠زأَةُ َُ ٠ىاذ ٕأَ ِو ابِ َُ ٥ة
وح ِ ََ١ا َوِ َِت ٔ٥َّ ٠ا ا َِ ٠زأَ ْة إ ٔ َِّل َخ ِْ ١س أ ُ َُِّ َُٝ ٣ي َٕ ٢وأ ُ ُّ ٣ا َِ ٜى ََل ٔ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠َ ٢َ ٝي ا ِٜب َ ِي َى ٔة أَ َِّل َ ُ٥َ٤

أَبٔی ََب ِ َْ َة َوا َِ ٠زأَةُ َُ ٠ىاذ ٕ
اوبرعیب زرہاین ،امحد ،اویب ،دمحم ،رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہفملس
ےن تعیب ےک اسھت اس ابت رپ یھب ارقار ایل ہک مہ ونہح ںیہن رکںی یگ نکیل مہ ںیم ےس اپچن وعروتں ےک العفہ یسک ےن اس دہع وک
وپراہنایکںیم،اؾمیلس،اؾالعء،ایبربسہیکیٹیب،اعمذیکویبی،ایایبربسہیکیٹیبافراعمذیکویبی۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،امحد،اویب،دمحم،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ونہحرکےنیکیتخسےکاسھتاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2158

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ہصا ،٣حّعہ ،حَّضت ا ٣وفيہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا أَ َِ َب ْاك َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و َِ ٦حّ َِع َة َو ِ ٦أ ُ َِّ ٣و ٔف َّي َة َٔاَِ ٜت أَ َخ َذ َو َِ ٝي َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ا ِٜب َ ِي َىةٔ أَ َِّل َتِ ُ٥ح َ١ََ ِ ٦ا َوِ َِت ٔ٥َّ ٠ا ٌَيُِْ َخ ِٕ ١س ُٔ ٥ِ ٠ض َّ٦أ ُ َُِّ َُٝ ٣ي ٕ٢

ااحسؼنباربامیہ،اشہؾ،ہصفح،رضحتاؾہیطعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنمہےستعیبںیمونہحہن
رکےنرپیھبدہعایلنکیلمہںیمےساپچنوعروتںےکالعفہیسکےنفدعہفافہنایکاؿںیمےساؾمیلسیھبںی۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اشہؾ،ہصفح،رضحتاؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ

ونہحرکےنیکیتخسےکاسھتاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2159

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ابو٠ىاویہ ،زہيْ٠ ،ح١س ب ٦حاز ،٣واظ ،٢حّعہ ،حَّضت
ا ٣وفيہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ِح ٕب َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢جٔ١ي ّىا َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠ىاؤیَ َة َٔا َُ ٟز َصي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َُّش ِ٘ َ ٦بٔاهَّللٔ َش ِيئّا َوِلَ
َخازَٔ ٕ ٣ح َّسث َ َ٥ا َو ٔ
ک َول َی أَ َِِ ٧ل ي ِ ٔ
اظ َْ ٢و َِ ٦حّ َِع َة َو ِ ٦أ ُ َِّ ٣و ٔف َّي َة َٔاَِ ٜت َ١َّ ٜا َ٤زََِ ٜت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة یُ َباي ٔ ِى ََ ٥

ک فٔی َِ ٠ىزُ ٕ
اُ ٥ِ ٠ٔ ٧ط اَ ٥ِّ ٜيا َح ُة َٔاَِ ٜت َِ ُُِٕ ٝت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إ ٔ َِّل آ َََ ُِ ٟل َِٕ ٧إُٔ َّ ٤ض ِ ٢کَاُ ٤وا أَ َِ َى ُسونٔی فٔی ا َِ ٜحاصَّٔ ٔ ٝيةٔ
َي ِى ٔعي ََ ٥
وٓ َٔاَِ ٜت ک َ َ

ِ َََل ب ُ َّس لٔی ٔ ٦ِ ٠أَ ِ ٧أ ُ َِى َٔسص َُِٕ َِ ٢ا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َِّل آ َََ ُِ ٟل ٕ٧

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعمف ہ ،زریہ ،دمحم نب احزؾ ،اعمص ،ہصفح ،رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل
ث
َ َث ے
ت
ع
ْ
َ
ض
ن
ِ
َ
ْ
َ
َم ُ ٍ
فػ)ابہلل انزؽوہیئوترفامیتںیاؿںیم
َک ِی ْ د
ک ِبی ِّ
اہنعےسرفاتیےہہکبجلتی ُ َ ی
َک َ َلَع َأ ْؿ َل ُ ْ دِ
ّلل ْ ً
َ َفل ب َ
(ب ِتعْب َ
ي َ
ونہح رکےن ےس یھب عنم ایک ایگ اؾ ہیطع رفامیت ںی ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس الفں ہلیبق فاولں ےن
اجتیلہ ںیم ونہح رپ ریما اسھت دای اھت وت ایک ریمے  ےئ اؿ اک اسھتدانی الزیم ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن اراشد رفامای
اہںلؽالفںینثتسمںی۔
رافی  :اوب رکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعمف ہ ،زریہ ،دمحم نب احزؾ ،اعمص ،ہصفح ،رضحت اؾ ہیطع ریض
اہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںےک ےئانجزہےکےھچیپاجےنیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ

وعروتںےک ےئانجزہےکےھچیپاجےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2160

راوی  :یحٌي ب ٦ایوب ،اب ٦وٝيہ ،ایوب٠ ،ح١س بَ ٦يْی ،٦حَّضت ا ٣وفيہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

یَٔ ٦ا ََٔ ٟاَِ ٜت أ ُ َُّ ٣و ٔف َّي َة ُ٘ َّ٥ا َ ٥ِ ُ ٤هی َو ِ ٦ا ِّت َبا ًٔ
وب َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔٔ ٦يْ ٔ َ
وب َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة أَ ِخب َ ََْ٤ا أَ ُّی ُ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
ا َِ ٜح َ٥ائ ٔز ٔ َو ٢َِ ٜي ُِىزَ َِ ٣و َِ ٝي َ٥ا
ییحی نب اویب ،انب ہیلع ،اویب ،دمحم نب ریسنی ،رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیمہ انجزفں ےک اسھت
اجےنےسرفاکاجاتاھتنکیلاسوکمہرپالزؾہنایکایگ۔
رافی  :ییحینباویب،انبہیلع،اویب،دمحمنبریسنی،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
وعروتںےک ےئانجزہےکےھچیپاجےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2161

ويسي ب ٦یو٤س ،ہصا ،٣حّعہ ،حَّضت ا ٣وفيہ رِضي اهَّلل
راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ ،ح ،اَحاٗ ب ٦ابزاہيٰ ،٢
تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة ح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦صٔصَ إ ٣
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

َو َِ ٦حّ َِع َة َو ِ ٦أ ُ َِّ ٣و ٔف َّي َة َٔاَِ ٜت ُ ٤ضٔي َ٥ا َو ِ ٦ا ِّت َبا ًٔ ا َِ ٜح َ٥ائ ٔز ٔ َو ٢َِ ٜي ُِىزَ َِ ٣و َِ ٝي َ٥ا

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،ح ،ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،اشہؾ ،ہصفح ،رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی
ےہںیمہانجزفںےکاسھتاجےنےسعنمایکایگ نکیلمہرپاسںیمیتخسہنیکیئگ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،ح،ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،اشہؾ،ہصفح،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیموکلسغدےنیےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکلسغدےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2162

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،یزیس ب ٦زریي ،ایوب٠ ،ح١س بَ ٦يْی ،٦حَّضت ا ٣وفيہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

یَ ٦و ِ ٦أ ُ َِّ ٣و ٔف َّي َة َٔاَِ ٜت َز َخ ََ ٞو َِ ٝي َ٥ا أ ٥َّ ٜي ُّي
وب َو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ َٔٔ ٦يْ ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َو ِ ٦أَ ُّی َ
ک ب ٔ َ١ا ِٕ
ک إ ٔ َِ ٧رأَیَِّ ُ َّن ذََ ٔ ٜ
 ٞابِ ََ ٥ت ُط َِ َٕا َ ٟاٌِ ٔس َِ ٥َ ٝضا ثَ ََلثّا أَ ِو َخ ِّ ١سا أَ ِو أَ ِ٘ث َ َْ َٔ ٦ِ ٠ذَ ٔ ٜ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوِ َ ٤ح َُ ٦ن ٍِ ٔس ُ
ِخة ٔ کَا ُِ ّورا أَ ِو َش ِيئّا ٔ ٦ِ ٠کَا ُِو ٕر َِإٔذَا َ ُ
َفٌِ َ٥ا آذََّ٤ا ُظ َِأ َ َِ ٜقی إ ٔ َِ ٜي َ٥ا َح ِٕ َو ُظ َِ َٕا َٟ
َوَ ِٔس ٕر َوا ِج َى ٦َِ ٝفٔی ِاْل ٔ َ
َفٌَِّ َّن َِآذَّٔ٤ىٔي َِ َ١َّ ٝا َ َ
َ
أَ ِش ٔىزَِ َ ٤ضا إٔیَّا ُظ
ییحینبییحی،سیدینبزرعی،اویب،دمحمنبریسنی،رضحتاؾ ہیطعریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہ
فملس امہرےاپس رشتفی الےئ افر مہلپ یلص اہللہیلع فل ہفملسیک یٹیب وکالہن ریہںیھت وتلپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن رفامای
اسوکاپینافرریبیےکوتپںےکاسھتنیتایاپچنابرالہنؤای اسےسزایدہابر،ارگمتانمبسوھجمسوتلرخیابراپینںیمھچکاکوفریھب
المانیلبجمتافرغوہاجؤوتےھجماقالعدےدانیبجمہافرغوہںیئگوتمہےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاقالعدیوتلپیلص
اہللہیلعفل ہفملسےناانپدنبہتامہریرطػکنیھپدایرفامایہکاسوکاسرےنفکےسےچینٹیپلدف۔
رافی  :ییحینبییحی،سیدینبزرعی،اویب،دمحمنبریسنی،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکلسغدےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2163

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،یزیس ب ٦زریي ،ایوب٠ ،ح١س بَ ٦يْی ،٦حّعہ ب٥ت َيْی ،٦حَّضت ا ٣وفيہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

یَ ٦و ِ ٦أ ُ َِّ ٣و ٔف َّي َة
یَ ٦و َِ ٦حّ َِع َة ب ٔ ِ٥تٔ َٔيْ ٔ َ
وب َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔٔ ٦يْ ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َو ِ ٦أَ ُّی َ

ْقو ٕ٧
َٔاَِ ٜت َ٠صَ ِف َ٥ا َصا ثَ ََلثَ َة ُ ُ

ییحینبییحی،سیدینبزرعی،اویب،دمحمنبریسنی،ہصفحتنبریسنی،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکمہےن
یھگنکرکےکاؿےکابولںیکنیتڈنیمایھںںیک۔
رافی  :ییحینبییحی،سیدینبزرعی،اویب،دمحمنبریسنی،ہصفحتنبریسنی،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکلسغدےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2164

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،ح ،ابوربيي زہزانیٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ح١از ،ح ،یحٌي ب ٦ایوب ،اب ٦وٝيہ٠ ،ح١س،
حَّضت ا ٣وفيہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َح َّ١ا ْز ح و
وب َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦أ ُ َِّ ٣و ٔف َّي َة َٔاَِ ٜت تُ ُو ِِّ َي ِت إ ٔ ِح َسی بَ َ٥ا ٔ
ت أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی
وب َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
 ٞابِ ََ ٥ت ُط َوفٔی َحسٔیثٔ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ُٔ ٦و ََّ ٝي َة َٔاَِ ٜت أَ َتاَ٤ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوِ َ ٤ح َُ ٦ن ٍِ ٔس ُ

وب
َ٠إ ٔ ٜک َٔاَِ ٜت َز َخ ََ ٞو َِ ٝي َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح ٔي َن تُ ُو ِِّ َي ِت ابِ َُ ٥ت ُط بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َیز ٔ َ
یس بِ ٔ ٦ز َُریِ ٕي َو ِ ٦أَ ُّی َ
َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦أ ُ َِّ ٣و ٔف َّي َة
ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اسن ،ح ،اوبرعیب زرہاین ،ہبیتق نب دیعس ،امحد ،ح ،ییحی نب اویب ،انب ہیلع ،دمحم ،رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل
اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک انبت ںیم ےس یسک ا ک اک ااقتنؽ وہ ایگ افر انب ہیلع یک دحثی ںیم ےہ
رفامیتںیروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسامہرےاپسرشتفیالےئافرمہلپیلصاہللہیلعفل ہفملس یکیٹیبوکلسغدےریہ
ںیھتافر امکلیکدحثی ںیم ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسمہ رپداہ وہےئ بجلپ یلصاہللہیلعفل ہ فملس یکیٹیباک
ااقتنؽوہا۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اسن ،ح ،اوبرعیب زرہاین ،ہبیتق نب دیعس ،امحد ،ح ،ییحی نب اویب ،انب ہیلع ،دمحم ،رضحت اؾ ہیطع
ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکلسغدےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2165

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ح١از ،ایوب ،حّعہ ،حَّضت ا ٣وفيہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

وب َو َِ ٦حّ َِع َة َو ِ ٦أ ُ َِّ ٣و ٔف َّي َة ب ٔ َِ ٥حؤظ ٌَٔي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟث َ ََلثّا أَ ِو َخ ِّ ١سا أَ ِو ََ ِب ّىا أَ ِو
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َو ِ ٦أَ ُّی َ
ُ
ِ
ْقو ٕ٧
أَ ِ٘ث َ َْ ٔ ٦ِ ٠ذَٔ ٔ ٜک إ ٔ َِ ٧رأَیَِّ ُ َّن ذَٔ ٔ ٜک َِ َٕاَِ ٜت َحّ َِع ُة َو ِ ٦أ َِّ ٣و ٔف َّي َة َو َج َى ِ٥َ ٝا َرأ ََ َضا ثَ ََلثَ َة ُ ُ
ہبیتق نبدیعس ،امحد ،اویب ،ہصفح ،رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےسرفاتی ےہہک ایسرطح رمفی ےہ وساےئ اس ےکہک
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای نیت ای اپچن ای است ای اس ےس زایدہ ارگ مت انمبس وھجمس وت رضحت لفضة ےن اؾ ہیطع ےس
رفاتییکےہہکمہےناؿےکرسیکنیتزلایںرکدںی۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،امحد،اویب،ہصفح،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکلسغدےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2166

راوی  :یحٌي ب ٦ایوب ،اب ٦وٝيہ ،ایوب ،حّعہ ،حَّضت ا ٣وفيہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

وب َٔا ََ ٟو َٔاَِ ٜت َحّ َِع ُة َو ِ ٦أ ُ َِّ ٣و ٔف َّي َة َٔاَِ ٜت اٌِ ٔس َِ ٥َ ٝضا و ٔ ِت ّزا ثَ ََلثّا أَ ِو
وب َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة َوأَ ِخب َ ََْ٤ا أَ ُّی ُ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
ُ
ْقو ٕ٧
َخ ِّ ١سا أَ ِو ََ ِب ّىا َٔا ََ ٟو َٔاَِ ٜت أ َُّ ٣و ٔف َّي َة َ٠صَ ِف َ٥اصَا ثَ ََلثَ َة ُ ُ
ییحینباویب،انبہیلع،اویب،ہصفح،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
اس وک اطؼ ادعاد ںیم ینعی نیت ای اپچن ای است ابر لسغ دف ۔ اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی مہ ےن یھگنک یک افر نیت زلایں انب
دںی۔
رافی  :ییحینباویب،انبہیلع،اویب،ہصفح،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکلسغدےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2167

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١ز و٤أس ،ابو٠ىاویہ٠ ،ح١س ب ٦حاز ،٣ابو٠ىاویہ ،واظ ٢احو ،ٟحّعہ ب٥ت َيْی ،٦حَّضت

ا ٣وفيہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠ىاؤیَ َة َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦خازٕٔ ٣أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

یَ ٦و ِ ٦أ ُ َِّ ٣و ٔف َّي َة َٔاَِ ٜت َ١َّ ٜا َ٠ا َت ِت َزیِ َ ُِ ٥ب ٔ ُِ ٥ت َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َٟ
َو ٔ
اظ ْ ٢الِ َ ِح َو َُ ٟو َِ ٦حّ َِع َة ب ٔ ِ٥تٔ َٔيْ ٔ َ
َ٥َ ٜا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاٌِ ٔس َِ ٥َ ٝضا و ٔ ِت ّزا ثَ ََلثّا أَ ِو َخ ِّ ١سا َوا ِج َى ٦َِ ٝفٔی ا َِ ٜدا َٔ ٠س ٔة کَا ُِ ّورا أَ ِو َش ِيئّا ٔ ٦ِ ٠کَا ُِو ٕر َِإٔذَا
ٌ ََس ِٝت ُ ََّ ٥ضا َِأ َ ِو٥َ ١ِ ٔ ٝىٔي َٔاَِ ٜت َِأ َ ِو٥َ ١َِ ٝا ُظ َِأ َ ِو َفاَ٤ا َح ِٕ َو ُظ َو َٔا َ ٟأَ ِش ٔىزَِ َ ٤ضا إٔیَّا ُظ
اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،اوباعمف ہ،دمحمنباحزؾ،اوباعمف ہ،اعمصاوحؽ،ہصفحتنبریسنی،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنع
ےسرفاتیےہہکرضحتزبنیریضاہللاعتٰیلاہنعتنبروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوفتوہںیئگوتںیمہروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملس ےنرفامایاؿوکاطؼینعینیتایاپچنرمہبتلسغدانیافراپوچنںیرمہبتاکوفرایھچکاکوفرالمانیلبجمتاسوکلسغدے
ولوتےھجم ربدےدفمہےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ربدیوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناانپدنبہتاطعایکافررفامایاسوکاؿ
ےکنفکےسےچینٹیپلدف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،اوباعمف ہ،دمحمنباحزؾ،اوباعمف ہ،اعمصاوحؽ،ہصفحتنبریسنی،رضحتاؾہیطعریضاہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکلسغدےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2168

راوی  :و١ز و٤أس ،یزیس ب ٦ہارو ،٧ہصا ٣ب ٦حسا ،٧حّعہ ب٥ت َيْی ،٦حَّضت ا ٣وفيہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

یَ ٦و ِ ٦أ ُ َِّ ٣و ٔف َّي َة َٔاَِ ٜت أَ َتاَ٤ا
اَ ٧و َِ ٦حّ َِع َة ب ٔ ِ٥تٔ َٔيْ ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦صَ ُ
و ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا صٔصَ ُا ٣بِ َُ ٦ح َّس َ
ار َ
 ٞإ ٔ ِح َسی بَ َ٥اتٔطٔ َِ َٕا َ ٟاٌِ ٔس َِ ٥َ ٝضا و ٔ ِت ّزا َخ ِّ ١سا أَ ِو أَ ِ٘ث َ َْ ٔ ٦ِ ٠ذَٔ ٔ ٜک ب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوِ َ ٤ح َُ ٦ن ٍِ ٔس ُ

اظ َي َت َضا
َفَ٤ا َش ِى َزصَا ث َ ََلثَ َة أَث ِ ََل ٕث َ ِْقِ َ ٤ي َضا َؤ َ ٤
وب َو َو ٔ
أَ ُّی َ
اظ َٕ ٢و َٔا َ ٟفٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ َٔاَِ ٜت ِ ََؽ َ ِ
رمعفاندق ،سیدی نب اہرفؿ ،اشہؾ نب اسحؿ ،ہصفح تنب ریسنی ،رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک امہرے اپس
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسرشتفیالےئافرمہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکویٹیبں ںیمےسا کوکلسغدےریہںیھت
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاسوکاطؼرمہبتینعیاپچنایاسےسزایدہرمہبتلسغدانیرفامیتںیہکمہےناسےکابولںوک
نیتوصحںںیممیسقترکےکاؿیکنیتڈنیمایھںرکدںیویٹپنکںرپافراشیپینرپ۔
رافی  :رمعفاندق،سیدینباہرفؿ،اشہؾنباسحؿ،ہصفحتنبریسنی،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکلسغدےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2169

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ہصي ،٢خاٜس ،حّعہ ب٥ت َيْی ،٦حَّضت ا ٣وفيہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

یَ ٦و ِ ٦أ ُ َِّ ٣و ٔف َّي َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا صُصَ ِي َْ ٢و َِ ٦خإ ٔ ٜس َو َِ ٦حّ َِع َة ب ٔ ِ٥تٔ َٔيْ ٔ َ
ِ َٔ ٥ِ ٠ضا
َو ََ ََّ ٢َ ٝح ِي ُث أَ ََ ٠ز َصا أَ َِ ٧ت ٍِ ٔس َ ٞابِ ََ ٥ت ُط َٔا َََ ٜ ٟضا ابِ َسأِ َ ٧ب ٔ ََ ١يا َٔ ٔ ٥٠ضا َو ََ ٠وا ٔؼ ٔي ا ُِ ٜو ُؼو ٔ

ییحینب ییحی ،میشہ،اخدل،ہصفح تنبریسنی،رضحتاؾ ہیطع ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللےن بجمہےساینپ
یٹیبوکلسغدےنیاکمکحدایوترفامایداںیئرطػےسیرفعرکفافرفوضےکاعضاءےسادتباءرکف۔
رافی  :ییحینبییحی،میشہ،اخدل،ہصفحتنبریسنی،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ

تیموکلسغدےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2170

راوی  :یحٌي ب ٦ایوب ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،اب ٦وٝيہ ،خاٜس ،حّعہ ،حَّضت ا ٣وفيہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

 ٞابِ ُ ٦وُ ََّ ٝي َة
وب َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََّ ٝي َة َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ

َو َِ ٦خإ ٔ ٜس َو َِ ٦حّ َِع َة َو ِ ٦أ ُ َِّ ٣و ٔف َّي َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َُ َٜ ٟض َّ٦فٔی ٌ َِس ٔ ٞابِ َ٥تٔطٔ ابِ َسأِ َ ٧ب ٔ ََ ١يا َٔ ٔ ٥٠ضا
ِ َٔ ٥ِ ٠ضا
َو ََ ٠وا ٔؼ ٔي ا ُِ ٜو ُؼو ٔ
ییحینباویب،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،انبہیلع،اخدل،ہصفح،رضحتاؾہیطع ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اںیہن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک یٹیب ےک لسغ ںیم رفامای ہک داںیئ رطػ افر فوض ےک اعضاء ےس
یرفعرکف۔
رافی  :ییحینباویب،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،انبہیلع،اخدل،ہصفح،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیموکنفکدےنیےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکنفکدےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2171

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،شٕيٖ ب٦
َ١ٝہ ،حَّضت خباب ب ٦ارت رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َوأَبُو َُکیِِٕ َو َّ
َّ َ
َّ
اُِ ّٜٝن َ ٔ ٜي ِحٌَي َٔا َٟ
يِم َوأَبُو بَ ِ ٔ
َ
َحسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١
َّاب بِ ٔ ٦الِ َ َر ِّت َٔا ََ ٟصا َج ِزَ٤ا ََ ٠ي َر َُو ٟٔ
وَ ٧ح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦شٕ ٔ ٕ
يٖ َو َِ ٦خب ٔ
ِخ َ
َی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ ُ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ََبٔي ٔ ٞاهَّللٔ َ٤ب ِ َتغٔی َو ِج َط اهَّللٔ ِ ََو َج َِ أَ ِجزَُ٤ا َول َی اهَّللٔ َِ٥َّ ٔ١ا ََ ٠َ ٦ِ ٠ضي  ٢َِ ٜیَأ ِک ُ ِ ٦ِ ٠ٔ ٞأَ ِجزٔظ ٔ َش ِيئّا
َّ
ِخ َج ِت
ُٔ ٥ِ ٠ض ِِ ٠ُ ٢ع َى ُِ بِ ُُ ٦و َ١يِْ ٕ ُٔت ٔ ََ ٞی ِو َ ٣أ ُ ُح ٕس َِ ٢َِ ٝیُو َج ِس َُ ٜط َش ِي ْئ یُ َٔ ِ ٦ُ َّّ ٙيطٔ إِٔل َ ٔ١َ٤ز ْة َِ٥َّ ُٙا إٔذَا َو َؼ ِى َ٥ا َصا َول َی َرأِ َٔطٔ َ َ
ِخ َد َرأ ِ َُطُ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝؼ ُىوصَا ٔ١َّ ٠ا یَلٔی َرأ ِ ََ ُط َوا ِج َىُٝوا
رٔ ِج ََل ُظ َوإٔذَا َو َؼ ِى َ٥ا َصا َول َی رٔ ِجَِ ٝيطٔ َ َ

ِِخ َو ٔ٥َّ ٠ا َ ٦ِ ٠أَیِ ََ ٥ى ِت َُ ٜط ثَ ََ ١زتُ ُط َِ ِض َو یَ ِضسٔب ُ َضا
َول َی رٔ ِجَِ ٝيطٔ ِاْلٔذ ٔ َ

ییحی نب ییحی یمیمت ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،قیقش نب ہملس ،رضحت ابخب نب ارت
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن اہلل یک راض بلط رکےت وہےئ اہلل ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت
رجہت یک ،امہرا وثاب اہلل رپ ےہ وت مہ ںیم ےس ضعب سگر ےئگ وہنجں ےن اےنپ وثاب ںیم ےس ھچک یھب داین ںیم احلص ہن ایک اؿ ںیم
ےس بعصم نب ریمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ادح ےکدؿدیہش ےئک ےئگ اؿ ےک نفک ےک  ےئا ک وھچیٹ یس اچدر ےک وساوکیئ زیچ ہن اپیئ
یئگاس وکبج مہاؿ ےکرس رپڈاےتلوتاؿ ےکاپؤںلکن اجےتافربج مہلپےکاپؤںرپڈاےتلوترسلکناجات وت روسؽاہللےن
رفامایاچدررسرپڈاؽدفافراسےکاپؤںرپاذرخئاھسڈاؽدفافرمہںیمےسھچکاےسیںیہکاساکلھپکپایگافرفہ اسںیمےس
نچنچرکوتڑرےہںی۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،قیقشنبہملس،رضحتابخبنب
ارتریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکنفکدےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2172

ويسي ب ٦یو٤س ،ح٥٠ ،حاب ب ٦حارث ت١يِم ،ولی ب٠ ٦سہز ،ح،
راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،جزیز ،ح ،اَحاٗ ب ٦ابزاہيٰ ،٢

اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦ابی و١ز ،اب ٦ويي٥ہ ،او١ض

اب بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س ح و َح َّسثَ َ٥ا َٔ ٥ِ ٠ح ُ
َّ
يِم أَ ِخب َ ََْ٤ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢وابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض
ا َِ ٜحار ٔٔث اٜتُّ ٔ ٔ١

ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ

امثعؿنبایبہبیش،رجری،ح،ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،ح،اجنمبنباحرثیمیمت،یلعنبرہسم،ح،ااحسؼنباربامیہ،انب
ایبرمع،انبہنییع،اشمعایسدحثییکدفرسیاانسدذرکرکدیںی۔
رافی  :امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،ح ،ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،ح ،اجنمب نب احرث یمیمت ،یلع نب رہسم ،ح ،ااحسؼ نب
اربامیہ،انبایبرمع،انبہنییع،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکنفکدےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2173

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،ہصاُ ،٣عوة ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو َُکیِِٕ َو َّ
ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا أَبُو
َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َوأَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ّٜٝن َ ٔ ٜي ِحٌَي َٔا َ ٟیَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
َ
اب ب ٔ ٕ
يؾ
ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت ُ٘ ِّّ ََ ٦ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ث َ ََلثَةٔ أَث ِ َو ٕ
َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦
س ِ َٔيضا أََ َّ ٤ضا ِ
اشَُّْٔیَ ِت َُ ٜط ُ ٔ ٜي َ٦َ َّّ ٙ
يغ َو َِل و َٔ١ا َْ ٠ة أَ َّ٠ا ا ُِ ٜح َُّ ٝة َِإٔ١َ َّ ٤ا ُش ِّب َط َول َی ا٥َّ ٜا ٔ
َک َُ ْٕ َِ ٜي َس ِ َٔيضا َْٔ ٔ١
ََ ُحوَّ ٔ ٜي ٕة ِٔ ُ ٦ِ ٠
اب ب ٔ ٕ
يؾ ََ ُحوَّ ٔ ٜي ٕة َِأ َ َخ َذ َصا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ َِ َٕا ََ ٟلَ ِحب ٔ َس ََّ ٥ضا َحًَّي أ ُ َ٘ ِّّ ََٔ ِ ٦يضا
ِ َٔيضا ََُِّْ َٔ٘ ِت ا ُِ ٜح َُّ ٝة َو ُ٘ ِّّ َ ٦فٔی ثَ ََلثَ ٔة أَث ِ َو ٕ
َن ِّ ٔسي ث ُ ََّٔ ٢ا ََِ ٜ ٟو َرؼ َٔي َضا اهَّللُ َوزَّ َو َج َّ٥َ ٔ ٜ ٞب ٔ ِّيطٔ َل َُ ٥َ َّّ ٙط ِ َٔيضا ِ ََبا َو َضا َو َت َع َّس َٗ ب ٔ َث ََ ٔ ٥١ضا

ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشہؾ ،رعفة ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسوکنیتدیفسوحسیلڑپکفںںیمنفکدایایگوجرفیئےکےھت،اسںیم  ضیمیھت،ہنامعہمافرراہہلح،اسںیممہ
وک ہبش وہایگ ،احالہکن فہ لپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےک  ےئرخدیاایگ اھت اتہکاس ںیم لپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس وک نفک دںی نکیل
اسہلحوکوھچڑدایایگافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکنیتدیفسوحسیلڑپکفںںیمنفکدایایگافرفہہلحدبعاہللنبایبرکبےنےلایل
افراہکہکںیماسوکروھکںاگاتہکےھجمایسںیمنفکدایاجےئرھپےنہکےگلارگاہللوکاےنپیبنےکنفکںیم ہ دنسوہاتوتلپ وکایس
ںیمنفکدایاجاترھپاسوک چیدایافراسیکتمیقریخاترکدی۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشہؾ،رعفة،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکنفکدےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2174

راوی  :ولی ب ٦ححزی َىسی ،ولی ب٠ ٦سہز ،ہصا ٣بُ ٦عوة ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َّ
ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت أ ُ ِزرٔ َد َر َُو ُٟ
اٜس ِىس ُّٔی أَ ِخبَََْ٤ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ُا ٣بِ ُِ ُ ٦
اب َُ ُحو ٕ ٟیَ َ١اَ ٔ ٤ي ٕة
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی ُح َّٕ ٝة َی ََّ ٔ ٥١ي ٕة کَاِ َ ٤ت َ ٔ ٜى ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ ث ُ َُّ ٤ ٢ز ٔ َو ِت َو ُِ ٥ط َو ُ٘ ِّّ َ ٦فٔی ثَ ََلثَ ٔة أَث ِ َو ٕ

َف َِ َي َو ِب ُس اهَّللٔ ا ُِ ٜح ََّ ٝة َِ َٕا َ ٟأ ُ َ٘ َّّ َُٔ ِ ٦يضا ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٢َِ ٜ ٟیُ ََٔ ِ ٦ِ َّّ ٙيضا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َِ ٜي َس ِ َٔيضا و َٔ١ا َْ ٠ة َو َِل َْٔ ٔ١
يغ َ َ

َو ََ ََّ ٢َ ٝوأ ُ َ٘ َّّ َُٔ ِ ٦يضا َِ َت َع َّس َٗ ب ٔ َضا

یلعنبرجحیدعسی،یلعنبرہسم،اشہؾنبرعفة،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملس وکینمیہلح ںیماٹیپلایگ وج رضحتدبعاہللنباوبرکب ریضاہللاعتٰیلہنعاک اھترھپ فہلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےس اٹ ایلایگ افر
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکنیتوحسیلینمیڑپکفںںیمنفکدایایگاؿںیمامعہمافر ضیمہنیھترضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
ےنفہہلحااھٹایافرےنہکےگلےھجماسںیمنفکدایاجےئاگرھپرفامےنےگلایکسجںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکنفکںیہن

دایایگےھجماساکنفکدایاجےئ؟رھپاسوکریخاترکدای۔
رافی  :یلعنبرجحیدعسی،یلعنبرہسم،اشہؾنبرعفة،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکنفکدےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2175

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حّغ بٌ ٦ياث ،اب ٦ويي٥ہ ،اب ٦ازریس ،وبسہ ،و٘يي ،ح ،یحٌي ب ٦یحٌي ،وبساٜىزیزب٦
٠ح١س ،ہصا٣

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َحّ ُِغ بِ َُ ٌٔ ٦ي ٕ
ٔیس َو َو ِب َسةُ َو َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَ َ٥اظ َی ِحٌَي بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
اث َوابِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َوابِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
َی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦صٔصَ إ ٣ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوَِ ٜي َس فٔی َحسٔیثٔض ٔ ِٔٔ ٢عَّ ُة َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،صفح نب ایغث ،انب ہنییع ،انب ادرسی ،دبعہ ،فعیک ،ح ،ییحی نب ییحی ،دبعازعلسینب دمحم ،اشہؾ ایس دحثی یک
دفرسیدنسذرکرکدیےہنکیلاسںیمدبعاہللنباوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعاکہصقںیہنےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،انبہنییع،انبادرسی،دبعہ،فعیک،ح،ییحینبییحی،دبعازعلسینبدمحم،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکنفکدےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2176

راوی  :اب ٦ابی و١ز ،وبساٜىزیز ،یزیس٠ ،ح١س ب ٦ابزاہي ،٢حَّضت ابوَ١ٝہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یس َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة أََّ٤طُ َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َوائٔصَ َة َز ِو َد أ ٥َّ ٜي ِّي
َح َّسثَىٔي ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َو ِ ٦یَز ٔ َ
اب ََ ُحوَّ ٔ ٜي ٕة
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُِّ ُٕٝ َِ ٢َ ٝت ََ ٜضا فٔی َ٘ َِ ٦َ ِّّ ُ٘ ٢ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاَِ ٜت فٔی ثَ ََلثَةٔ أَث ِ َو ٕ
ے
انب ایب رمع ،دبعازعلسی ،سیدی ،دمحم نب اربامیہ ،رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اؾ الموونینم رضحت
اعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسوپاھچروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکےنتکڑپکفںںیمنفکدایایگوتاوہنںےناراشدرفاماینیتوحسیل
ڑپکفںںیم۔
رافی  :انبایبرمع،دبعازعلسی،سیدی،دمحمنباربامیہ،رضحتاوبہملسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیموکڑپکےےکاسھتڈاھپندےنیےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکڑپکےےکاسھتڈاھپندےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2177

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،حس ٦حٝوانی ،وبس ب ٦ح١يس ،ابزاہي ٢بَ ٦ىس ،ظاٜح ،اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح،٦١
حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا ا ٣ا١ٜو٥٠ين

وب َوص َُو ابِ ُ٦
ِخا َٔ ٧ح َّسث َ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َو َح َس ْ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔا ََ ٟو ِب ْس أَ ِخبََْنٔی و َٔا َِ ٟاْل َ َ
اب أَ َّ ٧أَبَا َََ ١ََ ٝة بِ ََ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَ ِخب َ َْ ُظ أَ ََّ ٧وائٔصَ َة أُ َّ٣ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن
إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ

ات ب ٔ َث ِو ٔب حٔب َ َْة ٕ
َٔاَِ ٜت َُج ِّ َی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح ٔي َن ََ ٠

زریہنبرحب،نسحولحاین،دبعنبدیمح،اربامیہنبدعس،اصحل،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیل

اہنع اؾ اوملنینم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن بج فافت اپیئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ا ک
شقنمینمیڑپکےےسڈاھپندایایگ۔
رافی  :زریہنبرحب،نسحولحاین،دبعنبدیمح،اربامیہنبدعس،اصحل،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعدص ریض
اہللاعتٰیلاہنعاؾاوملنینم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکڑپکےےکاسھتڈاھپندےنیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2178

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ح ،وبساهَّلل ب ٦وبساٜزح ٦١زارمی ،ابواَٜمي ،٧شىيِ ،زہزی

َح َّسثَ َ٥اظ إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َٔا َ ٟأَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز ح و َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِب ٔس

اَّ ٜز ِح ََّ ٦ٔ ١
اٜسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو ا ََِ َ ٜمي ٔ ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا ُش َى ِي ِْ َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ََ َو ّ
اِ

ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،ح،دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوباامیلؿ،بیعش،زرہیایسدحثیوکرضحت
زرہیےندفرسیدنسےکاسھترفاتیایکےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،ح،دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اوباامیلؿ،بیعش،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیموکاےھچڑپکفںاکنفکدےنیاکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ

تیموکاےھچڑپکفںاکنفکدےنیاکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2179

راوی  :ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،ححاد ب ٦شاُع ،ححاد ب٠ ٦ح١س ،اب ٦جزیخ ،ابواٜزبيْ ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو َححَّا ُد بِ َُّ ٦
اُع َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َححَّا ُد بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َٔا ََٔ ٟا َ ٟابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔأَُ َّ ٤ط
َح َّسثَ َ٥ا صَ ُ
اٜص ٔ ٔ
َّ
َّ
َک َر ُج َّل ٔ ٦ِ ٠أَ ِظ َحابٔطٔ ُٔب ٔ َؾ َِ ٦َ ِّّ ُٙفٔی
َََ ٔ١ي َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ یُ َح ِّس ُث أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝخ َف َِ َی ِو ّ٠ا ِ ََذ َ َ

 ٞب ٔ َّ
ْط
اِ ٜٝي َٔ ٞحًَّي ي َُعلَّی َوَِ ٝيطٔ إ ٔ َِّل أَ ِ ٧ي ُِؽ َ َّ
َّ٘ ٌََٕ ٦ي ِْ ٔ ـَائ َٕٔ ٞو ُٔب ٔ َْ َِ ٜي َّل َِزَ َج َز أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ُِ ٧ي ِٕب َ َْ اٜزَّ ُج ُ

ک َو َٔا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َ٘ َّّ َ ٦أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢أَ َخا ُظ َِ ُِ ٝي َح ِّس ُِ ٥َ َّ َ٘ ٦ط
ا ٧إلٔ َی ذََ ٔ ٜ
إ ٔ ِن َس ْ

اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنباشرع،اجحجنبدمحم،انبرججی،اوباسلریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ا کدؿیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنہبطخدایوتاےنپاحصہبںیمےسا کلدیماکذرکایکہکاؿاکااقتنؽوہاافراؿوکاکلمارتسلنفک
ہن دای ایگ افر رات وک دنف رکدای ایگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رات وک ریغب امنز ےک دنف رکےن رپ ڈااٹن اال  ہ ہک ااسنؿ الاچر وہ
اجےئافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئاےنپاھبیئوکنفکدےوتااھچنفکدے۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنباشرع،اجحجنبدمحم،انبرججی،اوباسلریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہدلجیےلاجےنےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہدلجیےلاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2180

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اب ٦ويي٥ہَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،زہزیَ ،ىيس ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

ِح ٕب َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و َي ِي ََ ٥ة َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ک َظاَ ٔ ٜح ّة َِ َدي ِ ْْ ََ ٜى َُّ ٝط َٔا َٟ
َو ََِ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأَ ِ ٔ
َس ُووا بٔا َِ ٜح ََ ٥ازة ٔ َِإ ٔ َِ ٧ت ُ
ََّش َت َؽ ُىوُ َ ٤ط َو ِ ٦رٔ َٔابٔ٢ِ ُٙ
ُت َٕ ِّس ُ٠وَ َ ٤ضا َوَِ ٝيطٔ َوإ ٔ َِ ٧تٌَ ٦ِ ُٙي ِ َْ ذََ ٔ ٜ
ک ِ َ ٌّ

اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبہنییع،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایانجزہوکدلجیےلولچسپارگفہکینےہوتاسوکریخیکرطػدلجیاچنہپافرارگاسےک
العفہدبےہوتمتاسوکاینپرگدونںےسااتردف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبہنییع،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہدلجیےلاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2181

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،یحٌي ب ٦حبيِ ،روح ب ٦وبازہ٠ ،ح١س ب ٦ابی حّعہ ،زہزی،
َىيس ،ابوہزیزہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦و ِب ٔس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز ح و َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦حبٔيِٕ َح َّسثَ َ٥ا َر ِو ُح
بِ ُ ٦وُ َبا َز َة َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی َحّ َِع َة ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ََِ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٌََّ ٢َ ٝي ِ َْ

أَ َّ ٧فٔی َحسٔیثٔ َِ ٠ى َ١ز ٕ َٔا ََِ ٟل أَ ِوُ ١َُ ٝط إ ٔ َِّل َر َِ َي ا َِ ٜحس َ
ٔیث

دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ،رمعم ،ییحی نب  ،بی ،رفح نب ابعدہ ،دمحم نب ایب ہصفح ،زرہی ،دیعس ،اوبرہریہ ایس دحثی یک
دفرسیاانسدذرکرکدیںی۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،ییحینب ،بی،رفحنبابعدہ،دمحمنبایبہصفح،زرہی،دیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہدلجیےلاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2182

راوی  :ابوـاہزِ ،حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،ہارو ،٧اب ٦وہِ ،یو٤س ب ٦یزیس ،اب ٦شہاب ،ابوا٠ا٠ہ ب٦
َہ ٞب ٦ح٥يْ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ِخا ٔ ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َٔا ََ ٟص ُ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوصَ ُ
اٜفاصٔز ٔ َو َ ِ
ارو َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا و َٔا َِ ٟاْل َ َ
اب َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي أَبُو أ ُ َ٠ا ََ ٠ة بِ ُِ ََ ٦ض ٔ ٞبِ ٔ ٦حُ َِ ٥ي ْٕ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َٟ
یس َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س بِ ُ ٦یَز ٔ َ

َشا
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟأَ ِ ٔ
َس ُووا بٔا َِ ٜح ََ ٥ازة ٔ َِإ ٔ ِ ٧کَاِ َ ٤ت َظاَ ٔ ٜح ّة َ َّْقبِت ُُ١و َصا إلٔ َی ا َِ ٜدي ِْ ٔ َوإ ٔ ِ ٧کَاِ َ ٤ت ٌَي ِ َْ ذََ ٔ ٜ
ککَ َ
اًّ َ ٧

َت َؽ ُىوَ٤طُ َو ِ ٦رٔ َٔابٔ٢ِ ُٙ

اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی ،اہرفؿ نب دیعس ایلی ،اہرفؿ ،انب فبہ ،ویسن نب سیدی ،انب اہشب ،اوباامہم نب لہس نب فینح ،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ہرفامےتوہےئانسانجزہوکدلجےلولچ
ارگفہکیناھتوتاسوکالھبیئےکرقبیرکدفافرارگفہاسےکالعفہدباکراھتوتاسیروکاینپرگدونںےسااتردفےگ۔
رافی  :اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی ،اہرفؿ نب دیعس ایلی ،اہرفؿ ،انب فبہ ،ویسن نب سیدی ،انب اہشب ،اوباامہم نب لہس نب فینح،
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہرپامنزڑپےنھافراسےکےھچیپےنلچفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہرپامنزڑپےنھافراسےکےھچیپےنلچفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2183

راوی  :ابوـاہزِ ،حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،وبساٜزح ٦١ب ٦ہز٠ز ،اُعد،
حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِلٔی َو َّ
َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ارو َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َو َٔا َٟ
ِح ََ َٝ ٠ة َٔا َ ٟصَ ُ
اُِ ّٜٝن َ ٔ ٜض ُ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوصَ ُ
ار َ
وَ ٧و َ ِ
اٜفاصٔز ٔ َو َ ِ
ُّ
َ
ُع ُد أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َٔا َٟ
ِخا ٔ ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ِاْل َ َ
اب َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُ ٦صُ ِز ُ٠زَ الِ ِ َ
َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝشض ٔ َس ا َِ ٜح ََ ٥از َة َحًَّي ُي َعلَّی َوَِ ٝي َضا َِ َُ ٝط ٔٔي َْ ْاك َو ََ ٦ِ ٠شض ٔ َس َصا َحًَّي تُ ِسِ ََُ َٝ َِ ٦ط

ٔیث أَبٔی َّ
ٔي١ي ِ ٔن اَ ِ ٤ت َهی َحس ُ
اب
ِخا َٔٔ ٧ا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
ٔٔي َْاـَا ٔٔٔ ٧ي ََ ٞو َ٠ا ا ِٕٜٔي َْاـَا َٔٔ ٧ا َِ ٠ٔ ٟث ُ
 ٞا َِ ٜح َب َٝي ِ ٔن ا َِ ٜىم َ
اٜفاصٔز ٔ َو َزا َز ِاْل َ َ
َّص ُٓ َِ َ١َّ ٝا بَ َُ ٍَ ٝط َحس ُ
ٔیث أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َِ َٕ َٜ ٟس َؼي َِّى َ٥ا
ا ٧ابِ ُ ٦وُ ََ ١ز ي َُعل ِّی َوَِ ٝي َضا ث ُ َّ ٢یَ ِٔ َ ٥
َٔا َََ ٟا ٢ُ ٔ ٜبِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َوک َ َ
ْقار َٔیق َ٘ثٔي َْ ّة
ََ

اوباطرہ،رحہلمنبییحی،اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دبعارلنمحنبرہزم،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن رفامای وجلدیم انجزہ ںیم احرض وہا اہیںکت ہک امنز انجزہ ادایک وت
اسےک ےئا کریقاطوثابےہافروجاسےکدنفکتوموجدراہاسےک ےئدفریقاطوثابےہرعضایکایگدفریقاطایکںی؟
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دف ڑبے اہپڑفں یک امدنن ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع امنز انجزہ ڑپاھ رک فاسپ لاجےت
بجاؿوکدحثیاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیچنہپوترفامایمہےنتہبےسریقاطاضعئرکدےی۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی ،اہرفؿ نبدیعسایلی،انب فبہ،ویسن،انباہشب ،دبعارلنمحنبرہزم،ارعج ،رضحتاوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہرپامنزڑپےنھافراسےکےھچیپےنلچفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2184

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساِلولی ،اب ٦راِي ،وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزیَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،حَّضت
ابوہزیزہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس الِ َ ِول َی ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َو َِ ٦و ِب ٔس اٜز ََّّزا ٔٗ ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ٔي١ي ِ ٔن َو٢َِ ٜ
َِ ٠ى َ١ز ٕ َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی َٔ ِؤٜطٔ ا َِ ٜح َب َٝي ِ ٔن ا َِ ٜىم َ
َّ
وؼ َي فٔی َّ
اِ ٜٝحسٔ
َُفَُ َٔ ٥ِ ٠ضا َوفٔی َحسٔیثٔ َو ِبسٔ اٜز ََّّزا ٔٗ َحًَّي تُ َ
َکا َ٠ا َب ِى َس ُظ َوفٔی َحسٔیثٔ َو ِب ٔس الِ َ ِول َی َحًي ي ِ َ
َی ِذ ُ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاالیلع ،انب راعف ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ،رمعم ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ےن یبن یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےسدفڑبےاہپڑفںکتدحثیایبؿیکاسےکدعبذرکںیہنایکدبعاالیلعیکدحثیںیمرفاتغافردبعارلزاؼیک
دحثیںیمدحلںیمرےنھکاکذرکےہبلطمدفونںاکا کےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،انبراعف،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہرپامنزڑپےنھافراسےکےھچیپےنلچفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2185

راوی  :وبساٝ١ٜک ب ٦شىيِ بٜ ٦يث ،وٕي ٞب ٦خاٜس ،اب ٦شہاب ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُُ ٦ش َى ِي ِٔ بِ َّٔ ٦
اب أََّ٤طُ َٔا َٟ
 ٞبِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اِ ٜٝيثٔ َح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ج ِّسی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي وُ َٕ ِي ُ
اَ ٟو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َِ ٠ى َ١ز ٕ َو َٔا ََ ٟو ََّ ٦ِ ٠ات َب َى َضا َحًَّي تُ ِسِ ََ٦
َح َّسثَىٔي رٔ َج ْ
دبعاکلمل نب بیعش نبثیل ،لیقع نب اخدل ،انباہشب ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےسرمعمیک دحثی ابمرہکیک رطح
یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسدحثیابمرہکرمفیےہافررفامایوجانجزہےکےھچیپالچاہیںکتدنفرکدایایگ۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،لیقعنباخدل،انباہشب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہرپامنزڑپےنھافراسےکےھچیپےنلچفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2186

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢بہز ،وہَِ ،ہي ،ٞحَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٥ا ُو َص ِي ِْ َح َّسثَىٔي َُ َض ِي َْ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٦ِ ٠َ ٟظلَّی َول َی َج ََ ٥ازة ٕ َوَ ٢َِ ٜیت ِ َب ِى َضا َِ َُ ٝط ٔٔي َْ ْاك َِإ ٔ َِ ٧تب ٔ َى َضا َِ َُ ٝط ٔٔي َْاـَا ٔٔٔ ٧ي ََ ٞو َ٠ا ا ِٕٜٔي َْاـَا َٔٔ ٧ا َ ٟأَ ِظ ٍَزُص َُ١ا

 ٞأُحُ ٕس
ِٔ ٠ث ُ

دمحم نب احمت ،زہب ،فبہ ،لیہس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای
سج ےن امنز انجزہ ادا یک افر اس ےک ےھچیپ ہن الچ وت اس ےک  ےئ ا ک ریقاط ےہ افر ارگ اس ےک ےھچیپ ایگ وت اس ےک  ےئ دف ریقاط ںی
رعضایکایگدفریقاطایکںی؟رفامایاؿدفونںںیمےسوھچاٹادحاہپڑےکرباربےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،زہب،فبہ،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہرپامنزڑپےنھافراسےکےھچیپےنلچفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2187

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢یحٌي بَ ٦ىيس ،یزیس ب٘ ٦يسا ،٧ابوحاز ،٣حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧ح َّسثَىٔي أَبُو َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َِ ٦یز ٔ َ
یس بِ ِٔ َ٘ ٦ي َس َ
وؼ َي فٔی ا َِٕ ٜبِْ ٔ َِٕٔي َْاـَا َٔٔ ٧ا َُِ ُٝٔ ٟت یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٦ِ ٠َ ٟظلَّی َول َی َج ََ ٥ازة ٕ َِ َٝطُ ٔٔي َْ ْاك َو ََّ ٦ِ ٠ات َب َى َضا َحًَّي تُ َ

 ٞأُحُ ٕس
َو َ٠ا ا ِٕٜٔي َْ ُاك َٔا َِ ٠ٔ ٟث ُ

دمحم نب احمت ،ییحی نب دیعس ،سیدی نب اسیکؿ ،اوباحزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس ےن اراشد رفامای سج ےن انجزہ رپامنز ادا یک اس ےک  ےئ ا ک ریقاط افر وج اس ےک اسھت ربق ںیم رےنھک کت راہ اس ےک  ےئ دف
ریقاطوثابوہا،اوباحزؾےتہکںیںیمےناہکاےاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعریقاطایک؟رفامایادحیکلثم۔
رافی  :دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہرپامنزڑپےنھافراسےکےھچیپےنلچفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2188

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،جزیز ،اب ٦حاز٤ ،٣اِي ،اب ٦و١ز ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َي ِىىٔي ابِ ََ ٦حازَٔ ٕ ٣ح َّسثَ َ٥ا َ٤اِ ٔ ْي َٔا َٔٔ ٟي َِٔ ٞلبِ ُٔ ٦و ََ ١ز إ ٔ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َٟ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٦ِ ٠َ ٟتب ٔ َي َج ََ ٥از ّة َِ َٝطُ ٔٔي َْا ْك ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِجز ٔ َِ َٕا َ ٟابِ ُ ٦وُ ََ ١ز أَ ِ٘ث َ َْ َو َِ ٝي َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ِ ََب َى َث إلٔ َی

ْقار َٔیق َ٘ثٔي َْة ٕ
َوائٔصَ َة ِ ََسأَََ ٜضا ِ ََع َّس َٔ ِت أَبَا ص َُزیِ َز َة َِ َٕا َ ٟابِ ُ ٦وُ ََ ١ز َِ َٕ ٜس َ َّ
َفـ ِ َ٥ا فٔی َ َ

ابیشؿنبرففخ،رجری،انباحزؾ،انعف،انبرمع،رضحت اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسوکرفامےتوہےئانسوجانجزےےکاسھتالچاسےک ےئوثابےسا کریقاطزمدیےہوتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
ےنرفامایہکاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنمہےسزایدہایبؿایک ےہوتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےندیسہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
ےکاپسیسکلدیموکاجیھبافراسےندیسہےسوپاھچوتاوہنںےنرضحتاوبرہریہیکدصتقییکوترضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
ےنرفامایمہےنتہبےسریقاوطںاکاصقنؿایک۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،رجری،انباحزؾ،انعف،انبرمع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہرپامنزڑپےنھافراسےکےھچیپےنلچفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2189

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،وبساهَّلل ب ٦یزیس ،حيوة ،ابوظْخہ ،یزیس ب ٦وبساهَّلل بٔ ٦سيق ،زاُز ب ٦حَّضت وا٠ز ب٦
َىس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یس بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
یس َح َّسثَىٔي َح ِي َوةُ َح َّسثَىٔي أَبُو َظ ِ ٕ
ْخ َو َِ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦یز ٔ َ
أَ ٧او ّٔسا و ٔ َِ ٥س َو ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز إٔذِ ـَ ََ ٝي
ٔ َُس ِي ٕق أََّ٤طُ َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٧زا ُو َز بِ ََ ٦وا ٔ٠ز ٔبِ ِٔ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی َو َّٔاػٕ َح َّسثَ ُط َو ِ ٦أَبٔيطٔ أََّ٤طُ ک َ َ

َّاب َظاح ُِٔ ا ُِ ِٕ ١َ ٜع َورة ٔ َِ َٕا َ ٟیَا َو ِب َس اهَّللٔ بِ َ ٦وُ ََ ١ز أَ َِل َت ِس َُ ١ي َ٠ا َي ُٕو ُ ٟأَبُو ص َُزیِ َز َة أََّ٤طُ َََ ٔ١ي َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َخب ْ
اُ َٜ ٧ط ٔٔي َْاـَا ٔ ٦ِ ٠ٔ ٧أَ ِجز ٕک ُ ُّٔٔ ٞي َْا ٕك
ِخ َد ََ ٠ي َج ََ ٥ازة ٕ ٔ ٦ِ ٠بَ ِيت َٔضا َو َظلَّی َوَِ ٝي َضا ث ُ ََّ ٢تب ٔ َى َضا َحًَّي تُ ِسِ ََ ٦ک َ َ
َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ َ ٦ِ ٠َ ٟ

 ٞأ ُ ُح ٕس َِأ َ ِر ََ َ ٞابِ ُ ٦وُ ََ ١ز َخبَّا ّبا إلٔ َی َوائٔصَ َة َي ِسأ ََ ُٜضا َو ِِ َٔ ٦و ٟٔ
اُ َٜ ٧ط ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِجز ٔ ِٔ ٠ث ُ
ِٔ ٠ث ُ
 ٞأ ُ ُح ٕس َو ََ ٦ِ ٠ظلَّی َوَِ ٝي َضا ث ُ ََّ ٢ر َج َي ک َ َ
ِ ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس ُي َٕ ِّٝبُ َضا فٔی َی ٔسظ ٔ َحًَّي َر َج َي إَِٔ ٜيطٔ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة ث ُ ََّ ٢ی ِز ٔج ُي إَِٔ ٜيطٔ َِ ُي ِدبُْٔ ُظ َ٠ا َٔاَِ ٜت َوأَ َخ َذ ابِ ُ ٦وُ ََ ١ز َٔ ِب َؽ ّة َٔ ٦ِ ٠ح ِع َبا ٔ
َفـ ِ َ٥ا فٔی
ا ٧فٔی یَ ٔسظ ٔالِ َ ِر َؿ ث ُ ََّٔ ٢ا َِ َٕ َٜ ٟس َ َّ
ََّض َب ابِ ُ ٦وُ ََ ١ز بٔا َِ ٜح َصي َّأ ٜذی ک َ َ
اَّ ٜز َُو َُٕ َِ ٟا ََٔ ٟاَِ ٜت َوائٔصَ ُة َظ َس َٗ أَبُو ص َُزیِ َز َة ِ َ َ
ْقار َٔیق َ٘ثٔي َْة ٕ
ََ
دمحمنبدبعاہلل نبریمن،دبعاہللنبسیدی،ویحة،اوبرخصہ ،سیدینبدبعاہللنبقشنظ ،دافٗد نبرضحتاعرم نبدعس ریضاہللاعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہ ہکفہانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسےھٹیبےھتہکاصبحاروصقمرہرضحتابخبرشتفیالےئافراہکاےانب
رمعریضاہللاعتٰیلہنعایکلپےناوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیکدحثیینسےہےتہکںیہکاوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ےس انس وج انجزہ ےک اسھتاس ےک رھگ ےسالچ افر انجزہ ادا ایک رھپاس ےکےھچیپ دنفکتالچ وتاس ےک  ےئ وثاب ےک دف ریقاط
وہںےگافررہریقاطادحیکلثمافرسجےنانجزہاداایکرھپفاسپلایگوتاسادحیکلثموثابوہاگانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےن
ابخب وک دیسہ اعدص  ریض اہلل اعت ٰیل اہنع ےک اپس اجیھب ہک اؿ ےس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اس وقؽ ےک ابرے ںیم
وپںیھچرھپفاسپلرکاؿوک ربدںیہکدیسہریضاہللاعتٰیلاہنعےنایکرفامایافرانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعا کیھٹمدجسمیکرکنکایں
 ےئاےنپاہھتںیماٹل ٹلرےہےھتہکاقدصفاسپلےئگاہکہکاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفامایےہہکاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنع ےن چس اہک ےہ وت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ اہھت یک رکنکویں وک زنیم رپ امرا افر رھپ رفامای مہ ےن تہب ےس ریقاوطں اک
اصقنؿایک۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نبریمن ،دبعاہلل نب سیدی ،ویحة ،اوبرخصہ ،سیدی نب دبعاہلل نب قشنظ ،داؤد نب رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہرپامنزڑپےنھافراسےکےھچیپےنلچفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2190

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار ،یحٌي بَ ٦ىيس ،شىبۂ ،تازہَ ،ا ٢ٜب ٦ابواٜحىس٠ ،ىسا ٧ب ٦ابوـٝحہ اٜيى١زی ،حَّضت ثوبا٧
٠ولی

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َي ِىىٔي ابِ َََ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َح َّسثَىٔي َٔ َتا َزةُ َو ََِ ٦ا ٢ٔ ٔ ٜبِ ٔ ٦أَبٔی ا َِ ٜح ِى ٔس َو ِ٦
اِ ٠َ ٧ول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ا ٧بِ ٔ ٦أَبٔی ـَ َِ ٝح َة ا َِ ٜي ِى َ١ز ٔ ِّی َو ِ ٦ثَ ِوبَ َ
َِ ٠ى َس َ
 ٞأ ُ ُح ٕس
َٔا ََ ٦ِ ٠َ ٟظلَّی َول َی َج ََ ٥ازة ٕ َِ َُ ٝط ٔٔي َْ ْاك َِإ ٔ َِ ٧شض ٔ َس َز ِِ ََ ٥ضا َِ َُ ٝط ٔٔي َْاـَا ٔ ٧ا ِٕٜٔي َْ ُاك ِٔ ٠ث ُ

ل
دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ہبعش،اتقدہ،اسملنباوبادعجل،دعماؿنباوبہحلطا یعمردی،رضحتوثابؿومیلروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایسجےنامنزانجزہادایکاسےک ےئا کریقاطےہافرارگاس
ےکدنفںیمیھبیر کوہاوتاسےک ےئدفریقاطںیافرریقاطادحیکلثمےہ۔
ل
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ہبعش،اتقدہ،اسملنباوبادعجل،دعماؿنباوبہحلطا یعمردی،رضحتوثابؿومیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہرپامنزڑپےنھافراسےکےھچیپےنلچفاولںیکفضلیتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2191

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار٠ ،ىاذب ٦ہصا ،٣اب ٦ا١ٜثىي ،اب ٦ابی وسیَ ،ىيس ،ز٨يْ بِ ٦حب ،وّا ،٧ابأ ،٧تازہ ،حَّضت
ہصا ،٣حَّضت َىس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س ابِ َُ ٦ب َّصارٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَىٔي أَبٔی َٔا ََ ٟو َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ٔی َو ِ٦
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َو َّّا َُ ٧ح َّسث َ َ٥ا أَبَا ُ ٧ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ َٔ ٦تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط َوفٔی َحسٔیثٔ ََىٔي ٕس
ََىٔي ٕس ح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

 ٞأ ُ ُح ٕس
َوصٔصَ اَُ ٕ ٣ئ ٔ َ ٞأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو ِ ٦ا ِٕٜٔي َْا ٔك َِ َٕا َِ ٠ٔ ٟث ُ

دمحمنباشبر،اعمذنباشہؾ،انباینثمل،انبایبدعی،دیعس،زریہنبرحب،افعؿ،اابؿ،اتقدہ،رضحتاشہؾ،رضحتدعسریضاہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہلل ہیلعفل ہفملسےسریقاطےکابرےںیموساؽایکایگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنادح
یکلثمرفامای۔
رافی  :دمحمنباشبر،اعمذنب اشہؾ،انباینثمل،انبایبدعی،دیعس،زریھنبرحب،افعؿ،اابؿ،اتقدہ،رضحتاشہؾ ،رضحتدعس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجانجزہںیموسلدیمامنزڑپںیھاسںیماسےک ےئافسرشرکںیوتفہوبقؽوہیتےہ۔...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
سجانجزہںیموسلدیمامنزڑپںیھاسںیماسےک ےئافسرشرکںیوتفہوبقؽوہیتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2192

ويسي٠ ،بارکََ ،ل ٣ب ٦ابو٠فيي ،ایوب ،ابؤَلبة ،وبساهَّلل ب ٦یزیس ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا
راوی  :حس ٦بٰ ٦

وب َو ِ ٦أَبٔی ٔ ٔ ََلبَ َة َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ ُ ٦و َٔيسي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک أَ ِخب َ ََْ٤ا ََ ََّل ُ ٣بِ ُ ٦أَبٔی ُٔ ٠في ٕي َو ِ ٦أَ ُّی َ
یس َرؼٔي ٔي َوائٔصَ َة َو َِ ٦وائٔصَ َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ٠َ ٟا ٔ٠َ ٦ِ ٠ي ِّٕت ُت َعل ِّی َوَِ ٝيطٔ أ ُ َّْ ٠ة ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن
َیز ٔ َ

اب َِ َٕا ََ ٟح َّسثَىٔي بٔطٔ أَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک
وَٜ ٧طُ إ ٔ َِّل ُش ِّّ ُىوا ِ ٔيطٔ َٔا ََ َِ ٟح َّسث ِ ُت بٔطٔ ُش َى ِي َِ بِ َ ٦ا َِ ٜح ِب َح ٔ
و٠ٔ ٧ائ َ ّة ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢ي ِص َّ ُى َ
یَ ِبَ ٍُ ُٝ
َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

نسحنبٰیسیع،ابمرک،السؾنباوبعیطم،اویب،اوبالقییة،دبعاہللنبسیدی،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکیبن
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوکیئتیمایسیںیہنسجیکامنزانجزہناملسونںںیمےسا کامجتعادارکےپ یکدعتادوسوہ
اجےئ افر اسرے ےک اسرے اس ےک  ےئ افسرش رکںی افر اؿ یک افسرش اس ےک قح ںیم وبقؽ ہن یک اجیت وہ رافی ےتہک ںی ںیم
ےن ہدحثیبیعشنباجحبےسایبؿیکوتاوہنںےنرفامایےھجمیہیدحثیاسننب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنرکمییلصاہلل

ہیلعفل ہفملسےسایبؿیک۔
رافی  :نسحنبٰیسیع،ابمرک،السؾنباوبعیطم،اویب،اوبالقییة،دبعاہللنبسیدی،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجلدیمےکانجزہرپاچسیللدیمامنزڑپںیھافراسیکافسرشرکںیوتاؿیکافسرشاس...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
سجلدیمےکانجزہرپاچسیللدیمامنزڑپںیھافراسیکافسرشرکںیوتاؿیکافسرشاسےکقحںیموبقؽوہیتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2193

راوی ٨ :ارو ٧ب٠ ٦ىزوٓ٨ ،ارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،وٜيس ب ٦شحاً َٙونی ،وٜيس ،اب ٦و ،ِ٨ابوظْخَ ،شیک ب ٦وبساهَّلل ب٦
ابو١٤ز ،حَّضت َکیِ ٠ولی اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ارو ُ ٧بِ ُِ ٠َ ٦ىزُ ٕ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َوا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُُ ٦ش َحا ًٕ َّ
ِخا ٔ٧
وٓ َو َص ُ
َح َّسثَ َ٥ا َص ُ
اٜسُٙون ٔ ُّی َٔا َ ٟا َِ ٜؤ ٜي ُس َح َّسثَىٔي و َٔا َِ ٟاْل َ َ

َش ٔ
س َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
َکیِِٕ َِ ٠ول َی ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َظ ِْخٕ َو ِٔ َ ٦
یک بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی ٔ١َ٤ز ٕ َو َِ ُ ٦
اس َٔ ِس
س أََّ٤طُ ََ ٠
َوبَّا ٕ
ات ابِ َْٜ ٦طُ بٔ ُٕ َسیِ ٕس أَ ِو بٔ ُى ِسّ َ
َکیِ ُِ اُ ِ ٤مزِ َ٠ا ا ِج َت ََ ١ي َٜطُ ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
ْخ ِج ُت َِإٔذَا ْ َ ٤
س َٔا ََ َ َِ ٟ
َإَ َِ ٧ا َ ٟیَا ُ َ
ِخ ُجو ُظ َِإٔنِّی ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ؤَ ٧ا ََ ٟن َى َِٔ ٢ا َ ٟأَ ِ ٔ
ا ِج َت َُ ١ىوا َُ ٜط َِأ َ ِخب َ ِْتُ ُط َِ َٕا ََ ٟت ُٕو ُ ٟص ُِ ٢أَ ِر َب ُى َ
و ٧بٔاهَّللٔ َش ِيئّا إ ٔ َِّل َش َّّ َى ُض ِ ٢اهَّللُ ِ ٔيطٔ َوفٔی
َي ُٕو ُ٠َ ٟا َٔ ٦ِ ٠ر ُج ِٕ ٠ُ ٞسَ ٢ٕ ٔ ٝی ُُ ١
وَ ٧ر ُج َّل َِل ي ِ ٔ
َُّش ُ٘ َ
وت ِ ََي ُٕ ُوَ ٣ول َی َج ََ ٥ازتٔطٔ أَ ِربَ ُى َ
رٔ َوایَ ٔة ابِ ِٔ ٠َ ٦ىزُ ٕ
َش ٔ
س
َکیِِٕ َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
وٓ َو ِٔ َ ٦
یک بِ ٔ ٦أَبٔی ٔ١َ٤ز ٕ َو َِ ُ ٦

اھرفؿ نب رعمفػ ،اھرفؿ نب دیعس ایلی ،فدیل نب اجشع وکسین ،فدیل ،انب فبھ ،اوبرخص ،یر ک نب دبعاہلل نب اوبرمن ،رضحت
رکبیومیلانبابعسریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےک ا کےٹیب اکاقمؾدقدی ایافسعؿ ںیم
ااقتنؽ وہایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رکبی! دوھکی اس ےک  ےئ ےنتک ولگ عمج وہےئ ںی ںیم الکن وت ولگ عمج وہ ےکچ
ےھت ںیم ےن اؿ وک اس یک  رب دی وت اوہنں ےن اہک اہمترے ادنازے ںیم فہ اچسیل ںی؟ رفامےت ںی یج اہں! انب ابعس ریض اہلل

اعتٰیلہنعےس انسلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسرفامےتےھتارگوکیئناملسؿوفتوہ اجےئاسےکانجزہرپ اچسیلاےسی لدیمیر ک
وہاجںیئوجاہللےکاسھتیسکوکیر کرکےنفاےلہنوہںوتاہللاؿیکافسرشاستیمےکقحںیموبقؽرفامےتںی۔
رافی  :اھرفؿ نب رعمفػ ،اھرفؿ نب دیعس ایلی ،فدیل نب اجشع وکسین ،فدیل ،انب فبھ ،اوبرخص ،یر ک نب دبعاہلل نب اوبرمن،
رضحترکبیومیلانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںںیمےسسجیکالھبیئیکرعتفیافرربایئایبؿیکاجےئ۔...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
رمدفںںیمےسسجیکالھبیئیکرعتفیافرربایئایبؿیکاجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2194

اٜسىسی ،اب ٦وٝيہ ،وبساٜىزیزب ٦ظہيِ ،حَّضت
راوی  :یحٌي ب ٦ایوب ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ز٨يْ بِ ٦حب ،ولی ب ٦ححز ٓ
ا٤س ب٠ ٦اٜک

اٜس ِىس ُّٔی ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََّ ٝي َة َو َّ
ِح ٕب َو َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َّ
اُِ ّٜٝن
وب َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
َ ٔ ٜي ِحٌَي َٔا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا ابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ ُُ ٦ظ َض ِيِٕ َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َ٠ُ ٟزَّ ب ٔ َح ََ ٥ازة ٕ َِأُثِىٔ َي َوَِ ٝي َضا َخي ِ ّْا
ُ
َشا َِ َٕا َٔ َ ٤ ٟي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َِ َٕا َٔ َ ٤ ٟي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َج َب ِت َو َج َب ِت َو َج َب ِت َو َُّ ٠ز ب ٔ َح ََ ٥ازة َِٕأثِىٔ َي َوَِ ٝي َضا َ ًّ
ک أَبٔی َوأُم ِّی ُ٠زَّ ب ٔ َح ََ ٥ازة ٕ َِأُثِىٔ َي َوَِ ٝي َضا َخي ِ ْْ َِ َُِٕ ٝت َو َج َب ِت َو َج َب ِت َو َج َب ِت َو َُّ ٠ز
َو ََ ََّ ٢َ ٝو َج َب ِت َو َج َب ِت َو َج َب ِت َٔا َُ ٟو َ١زُ ِ ّٔسی ََ ٜ
ب ٔ َح ََ ٥ازة ٕ َِأُثِىٔ َي َوَِ ٝي َضا َ ٌَّش َِ َُِٕ ٝت َو َج َب ِت َو َج َب ِت َو َج َب ِت َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝأَث ِ َِ ٥يت َُِ ٢وَِ ٝيطٔ َخي ِ ّْا
ؿ أَْمُتْن
ؿ أَْمُتْن ُش َض َسا ُِ اهَّللٔ فٔی الِ َ ِر ٔ
ار أَْمُتْن ُش َض َسا ُِ اهَّللٔ فٔی الِ َ ِر ٔ
َشا َو َج َب ِت َٜطُ اُ ٥َّ ٜ
َو َج َب ِت َُ ٜط ا َِ ٜح َُّ ٥ة َو َ ٦ِ ٠أَث ِ َِ ٥يت َُِ ٢وَِ ٝيطٔ َ ًّ
ؿ
ُش َض َسا ُِ اهَّللٔ فٔی الِ َ ِر ٔ

ییحی نب اویب ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،یلع نب رجح ال ّسعڈی ،انب ہیلع ،دبعازعلسینب بیہص ،رضحت اسن نب امکل ےس

رفاتیےہہکانجزہےکسگرےنرپولوگںےناساکذرکریخےکاسھتایکوتیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایفابجوہیئگفابج
وہیئگفابجوہیئگافردفرساانجزہسگراوتاساکذرکربایئےک اسھتایکایگوتاہللےکیبنےنرفامایفابجوہیئگفابجوہیئگفابجوہ
یئگ،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکریمےامںابپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرپرقابؿوہںا کانجزہسگراافراس
یکیکینیکرعتفییکیئگافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایفابجوہیئگفابجوہیئگفابجوہیئگافردفرساانجزہسگراوتاساک
ذرکربایئےکاسھتایکایگوتلپےنرفامایفابجوہیئگفابجوہیئگفابجوہیئگ؟روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایسجاک
ذرک مت ےن الھبیئ ےک اسھت ایک اس ےک  ےئ تنج فابج وہیئگ افر سج اک ذرک مت ےن ربایئ ےک اسھت ایک اس ےک  ےئ دفزخ فابج
وہیئگمتزنیمرپاہللےکوگاہوہمتزنیمرپاہللےکوگاہوہ۔
رافی  :ییحی نب اویب ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریھ نب رحب ،یلع نب رجح ال ّسعڈی ،انب ہیلع ،دبعازعلسینب بیہص ،رضحت اسن نب
امکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
رمدفںںیمےسسجیکالھبیئیکرعتفیافرربایئایبؿیکاجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2195

راوی  :ابواٜزبيي اٜز٨زانی ،ح١از ب ٦زیس ،یحٌي ب ٦یحٌي ،جىَفبََٝ ٦مي ،٧ثابت ،حَّضت ا٤س

َف بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََ ٔ ٧لَکص َُ١ا َو ِ٦
َح َّسثَىٔي أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َي ِىىٔي ابِ ََ ٦زیِ ٕس ح و َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َج ِى َ ُ
َّ
َّ
َک ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ َو ِبسٔ ا َِ ٜىزٔیز ٔ َو ِ ٦إَٔ َ ٤س ٌَيَِْ أَ َّ٧
ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا َ٠ُ ٟزَّ َول َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝب ٔ َح ََ ٥ازة ٕ ِ ََذ َ َ
َحس َ
ٔیث َو ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔأَ َت ُّ٢

اوبارلعیباسلرھاین،امحدنبزدی،ییحینبییحی،رفعجنبامیلسؿ،اثتب،رضحتاسنےسیہیدحثیدفرسیاانسدےسیھبذرکیکیئگ
ےہدفرسیاانسدذموکرںی۔

رافی  :اوبارلعیباسلرھاین،امحدنبزدی،ییحینبییحی،رفعجنبامیلسؿ،اثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لراؾاپےنفاےلایاسےسراتحاحلصرکےنفاےلےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
لراؾاپےنفاےلایاسےسراتحاحلصرکےنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2196

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤س٠ ،ح١س ب ٦و١زو ب ٦حٝحٝہ٠ ،ىبس ب٘ ٦ىِ ب٠ ٦اٜک ،حَّضت ابؤتازہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ ب ٦ربعی

ْق َِ َوَِ ٝيطٔ َو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦ح َِ ٝح ََ ٝة َو ِِ ٠َ ٦ى َبسٔ بِ ِٔ َ٘ ٦ى ِٔ بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س ِ ٔ ََمي ُ ٔ
یح
ا ٧یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠ُ ٢َ ٝزَّ َوَِ ٝيطٔ ب ٔ َح ََ ٥ازة ٕ َِ َٕا َِ ٠ُ ٟسََّْ ٔ ْ
َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة بِ ٔ ٦رٔبِع ٔ ٕٓی أَُ َّ ٤ط ک َ َ

اٜسَ ِ ٤يا
َو ُِ ٠سَّ َ َْ ْاح ُٔ ٥ِ ٠ط َٔاُٜوا َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٠ا ا ِِ ١ُ ٜسََّْٔیحُ َوا ِِ ١ُ ٜسَّ َ َْا ُح ُٔ ٥ِ ٠ط َِ َٕا َ ٟا َِ ٜى ِب ُس ا ِِ ١ُ ٜؤ َٔ ٦ُ ٠ي ِسََّْٔیحُ َٔ ٦ِ ٠ن َع ِٔ ُّ
َوا َِ ٜى ِب ُس ا َِّٜا ٔجزُ َي ِسََّْٔی ُح ُٔ ٥ِ ٠ط ا ِٜى َٔبازُ َوا ِٜب ٔ ََلزُ َو َّ
اٜص َحزُ َو َّ
اب
اٜس َو ُّ
ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن ،دمحمنبرمعفنبخلجلہ ،دبعمنب بعنبامکل،رضحتاوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنعنبر یعےسرفاتی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےک اپس ےس ا ک انجزہ سگرا وت لپ یلص اہللہیلع فل ہفملس ےن رفامای لراؾ اپےنفاال ےہ ای
اس ےس لراؾ اپای ایگ ےہ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک رتسمحی ف رتسماح ہنم ےس ایک رماد ےہ؟ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
م
فملسےنرفامایومنملدیمداینیک صبینیووںےسلراؾاپاتےہافرافرجفدباکرلدیمےسدنبےرہشدرتخافراجونرلراؾاپےتںی۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،دمحمنبرمعفنبخلجلہ،دبعمنب بعنبامکل،رضحتاوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنعنبر یع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
لراؾاپےنفاےلایاسےسراتحاحلصرکےنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2197

راوی ٠ :ح١س ب ٦ا١ٜثىي ،یحٌي بَ ٦ىيس ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبساٜززاٗ ،وبساهَّلل بَ ٦ىيس ب ٦ابی ٥٨س٠ ،ح١س ب ٦و١زو،
اب٘ ٦ىِ ب٠ ٦اٜک حَّضت ابؤتازہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ح و َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ

بِ ََٔ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی ص ٔ ِٕ ٥س َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو َو ِ ٦ابِ ٕ ٦لِٔ َٙى ِٔ بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو ِ ٦أَبٔی َٔ َتا َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوفٔی
اٜسَ ِ ٤يا َو َن َعب ٔ َضا إلٔ َی َر ِح َ١ةٔ اهَّللٔ
َحسٔیثٔ َی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َي ِسََّْٔیحُ ٔ ٦ِ ٠أَذَی ُّ
دمحم نب اینثمل ،ییحی نب دیعس ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،دبعاہلل نب دیعس نب ایب دنھ ،دمحم نب رمعف ،انب  بع نب امکل رضحت
اوباتقدہےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایداینیکباکفیلافراصمبئےساہللیکرتمحیکرطػراتحاحلص
یک۔
رافی  :دمحم نب اینثمل ،ییحی نب دیعس  ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،دبعاہلل نب دیعس نب ایب دنھ ،دمحم نب رمعف ،انب  بع نب امکل
رضحتاوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہرپریبکتاتےنہکےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہرپریبکتاتےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2198

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اب ٦ش٩ابَ ،ىيس ب ٦ا١ٜسيِ ،حَّضت ابوہزیزہ

َ
اب َو ََِ ٦ىٔيسٔ بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسث َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
َْخ َد بٔض ٔ ِ ٢إلٔ َی ا َِ ١ُ ٜعلَّی َو َ٘ب َّ َْ أَ ِربَ َي َتِٙبٔي َْا ٕ
ت
س اَ ٥َّ ٜحاش َٔي فٔی ا َِ ٜي ِوَّ ٔ ٣أ ٜذی ََ ٠
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ ٤ ٢َ ٝعی ٥َّ ٜٝٔا ٔ
ات ِ ٔيطٔ ِ َ َ

ث
ییحینبییحی،امکل،انبسھاب،دیعسنبابیسمل،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنولوگںوک
اقالع دی سج دؿ اجن ی اک ااقتنؽ وہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ ےک  ےئ دیعاگہ یک رطػ رشتفی ےل ےئگ افر اچر ریبکتںی
ںیہک۔
ث
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انبسھاب،دیعسنبابیسمل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہرپریبکتاتےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2199

راوی  :وبساٝ١ٜک ب ٦شىيِ ب ٦اٜٝيث ،وٕي ٞب ٦خاٜس ،ابی ش٩ابَ ،ىيس ب ٦ا١ٜسيِ اور ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح،٦١
حَّضت ابوہزیزہ

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ُُ ٦ش َى ِي ِٔ بِ َّٔ ٦
اب َو ِ٦
 ٞبِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اِ ٜٝيثٔ َح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ ٦ج ِّسی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي وُ َٕ ِي ُ
ََىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َوأَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١أَُ َّ ٤ض َ١ا َح َّسثَا ُظ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٤ط َٔا ََ َ ٤ ٟعی َ٥َ ٜا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

اب َو َح َّسثَىٔي ََىٔي ُس
َفوا ٔلَخٔئَ ٢ِ ُٙا َ ٟابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
َو ََ َّ ٢َ ٝاَ ٥َّ ٜحاش َٔي َظاح َِٔ ا َِ ٜح َبصَ ٔة فٔی ا َِ ٜي ِوَّ ٔ ٣أ ٜذی ََ ٠
ات ِ ٔيطٔ َِ َٕا َ ٟا َِ َت ٍِ ٔ ُ
بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ أَ َّ ٧أَبَا ص َُزیِ َز َة َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ َّ
ْ بٔض ٔ ِ ٢بٔا َِ ١ُ ٜعلَّی ِ ََعلَّی َِ َٙبََّْ َوَِ ٝيطٔ أَ ِربَ َي

َتِٙبٔي َْا ٕ
ت

ث
دبعاکلمل نب بیعش نب اثیلل ،لیقع نب اخدل ،ایب سھاب ،دیعس نب ابیسمل افر اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ ہشبح ےک ابداشہ اجن ی یک ومت یک  رب اس یک ومت ےک دؿ دی وت لپ
یلصاہللہیلعفل ہفملس ےناراشدرفامایاےنپاھبیئ ےک ےئاعمیفاموگن،انباہشب ےناہک ھجمےسدیعس نببیسمریض اہللاعتٰیلہنع
ےنرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیکرفاتیلقنیکےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناےنپاحصہبےکاسھتدیعاگہ
ںیمفصابدن یامنزانجزہڑپ یافراسرپاچرریبکتاتںیہک۔
ث
رافی  :دبعاکلملنببیعشنباثیلل،لیقعنباخدل،ایبسھاب،دیعسنبابیسملافراوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہرپریبکتاتےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2200

راوی  :و١زو ٤أس ،حس ٦حٝوانی ،وبس ب ٦ح١يس ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ٢بَ ٦ىس ،ابوظاٜح ،اب ٦شہاب

وب َوص َُو ابِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو ِ٦
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو َح َس ْ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َو َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
َک َوایَ ٔة وُ َٕ ِي ٕ ٞب ٔ ِاْل ٔ َِ َ٥ا َزیِ َٔ ٦جٔ١ي ّىا
َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َ ٔ
رمعفاندق،نسحولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعس،اوباصحل،انباہشبےسایسدحثییکدفرسیدنسذموکرےہ۔
رافی  :رمعفاندق،نسحولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعس،اوباصحل،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ

انجزہرپریبکتاتےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2201

راوی  :ابوبْک ب ٦ابوشيبہ ،یزیس ب٨ ٦اروَٝ ،٧ي ٢ب ٦حباَ ،٧ىيس ب٠ ٦ي٥اء ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل

َّأَ ٧ا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ ُ٠ٔ ٦ي َ٥ا َِ َو َِ ٦جابٔز ٔبِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َیزٔی ُس بِ ُ ٦صَ ُ
وَ ٧و ِٔ ٔ ََٝ ٦ي ٢بِ َٔ ٦حي َ
ار َ
َو ِب ٔس اهَّللٔ أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی َول َی أَ ِظ َح ََ ١ة اَ ٥َّ ٜحا ٔش ِّي َِ َٙب َّ َْ َوَِ ٝيطٔ أَ ِر َب ّىا
اوبرکبنباوبہبیش،سیدینباھرفؿ،میلسنبةحؿ،دیعسنبانیمء،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےناہمحصاجن ییکامنزانجزہڑپ یوتاسرپاچرریبکتاتںیہک۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،سیدینباھرفؿ،میلسنبةحؿ،دیعسنبانیمء،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہرپریبکتاتےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2202

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢یحٌي بَ ٦ىيس ،اب ٦جزیخ ،وفاء ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َو َِ ٦و َفا ِٕ َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
ات ا َِ ٜي ِو ََ ٣و ِب ْس ِهَّلِل َظاْ ٔ ٜح أَ ِظ َح َُ ١ة َِ َٕ َاَِ ٣أ َ َّ٥َ ٠ا َو َظلَّی َوَِ ٝيطٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠َ ٢َ ٝ
دمحمنباحمت،ییحی نبدیعس ،انبرججی،اطعء،رضحتاجرب نبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہلل ےنرفامایلج
ےکدؿاہللاککیندنبہاہمحصوفتوہایگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہےئامہریاامتمیکافراسرپامنزڑپ ی۔

رافی  :دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،انبرججی،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہرپریبکتاتےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2203

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبيس اٍٜببْی ،ح١از ،ایوب ،ابواٜزبيْ ،جابز ب ٦وبساهَّلل ،یحٌي ب ٦ابوب ،اب ٦وٝيہ ،ایوب ،ابوزبيْ،
حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب
وب َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ ح و َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦وب َ ِي ٕس ا ٍُِ ٜبَْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َو ِ ٦أَ ُّی َ
َو َّ
وب َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦وُ ََّ ٝي َة َح َّسثَ َ٥ا أَ ُّی ُ

ات َِ ُٕو ُ٠وا ِ ََع ُّٝوا َوَِ ٝيطٔ َٔا َ٥َ ١ِ ُٕ َِ ٟا ِ ََع َّّ َ٥ا َظ َّّي ِ ٔن
َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧أَ ّخا َلِ َٔ ٢ِ ُٙس ََ ٠

دمحم نب دیبع العبیردی ،امحد ،اویب ،اوباسلریب ،اجرب نب دبع اہلل ،ییحی نب اوبب ،انب ہیلع ،اویب ،اوبزریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہمترااھبیئوفتوہاکچےہڑھکےوہاجؤافراسرپامنز
ڑپوھمہڑھکےوہےئافرمہےندفںیفصانبںیئ۔
رافی  :دمحم نب دیبع العبیبیردی ،امحد ،اویب ،اوباسلریب ،اجرب نب دبعاہلل ،ییحی نب اوبب ،انب ہیلع ،اویب ،اوبزریب ،رضحت اجرب نب
دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہرپریبکتاتےنہکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2204

راوی  :ز٨يْبِ ٦حب و ولی ب ٦ححز ،اَ١ىي ،ٞیحٌي ب ٦ایوب ،اب ٦وٝيہ ،ایوب ،ابؤَلبہ ،ابوا ،ِٝ٩١ٜحَّضت و١زا ٧ب٦
حعين رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َو ِ ٦أَبٔی
ِح ٕب َو َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
وب َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦وُ ََّ ٝي َة َو ِ ٦أَ ُّی َ
 ٞح َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ات َِ ُٕو ُ٠وا ِ ََع ُّٝوا َوَِ ٝيطٔ َي ِىىٔي
ا ٧بِ ُٔ ٦ح َعي ِ ٕن َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ إ ٔ َّ ٧أَ ّخا َلِ َٔ ٢ِ ُٙس ََ ٠
ٔ ٔ ََلبَ َة َو ِ ٦أَبٔی ا َِ ١ُ ٜض ََّ ِٔ ٝو ِ ٦و َِٔ ١ز َ

اَ ٥َّ ٜحاش َٔي َوفٔی رٔ َوا َیةٔ ُز َصي ِْ ٕإ ٔ َّ ٧أَ َخا ُ٘ ِ٢

ل
ت،رضحترمعاؿ نب نیصح ریضاہللاعتٰیل
زریھنبرحب ف یلعنب رجح ،اامسلیع ،ییحینباویب،انب ہیلع،اویب،اوبالقہب،اوبا مھل ی
ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللےنرفامایاہمترااھبیئینعیاجن یوفتوہایگڑھکےوہاجؤافراسرپامنزانجزہڑپوھ۔
ل
ت ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض
رافی  :زریھنب رحب ف یلع نب رجح ،الیعمس ،ییحی نب اویب ،انب ہیلع ،اویب ،اوبالقہب ،اوبا مھل ی
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقرپامنزانجزہےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقرپامنزانجزہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2205

راوی  :حس ٦ب ٦اٜزبيي و ٠ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،وبساهَّلل ب ٦ازریس ،شيبانی ،حَّضت شىيي رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اٜص ِي َبان ٔ ِّی َو َِّ ٦
ٔیس َو َِّ ٦
اٜص ِى ٔي ِّي أَ َّ٧
َح َّسثَ َ٥ا َح َس ُ ٦بِ ُ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
اٜص ِي َبانٔی َِ ُُِٕ ٝت َّ ٔ ٜ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی َول َی َٔبِْ ٕ َب ِى َس َ٠ا ُزِ ََٔٙ َِ ٦ب َّ َْ َوَِ ٝيطٔ أَ ِر َب ّىا َٔا ََّ ٟ
ٝص ِى ٔي ِّي َ٦ِ ٠
ُّ

س َص َذا َُِ ّٜن َحسٔیثٔ َح َس َٕ ٦وفٔی رٔ َوایَ ٔة ابِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َٔا َ ٟاَ ِ ٤ت َهی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ک ب ٔ َض َذا َٔا َ ٟاِّ ٜث َٕ ُة َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وبَّا ٕ
َح َّسثَ َ

ک َٔا َ ٟاِّ ٜث َٕ ُة ََ ٦ِ ٠شض ٔ َس ُظ ابِ ُ٦
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی َٔبِْ ٕ َرـِِٕ ِ ََعلَّی َوَِ ٝيطٔ َو َظ ُّّوا َخ َِّ ٝطُ َو َ٘ب َّ َْ أَ ِر َب ّىا ُُِٔ ٝت َ ٔ ٜىا ٔ٠ز ٕ ََ ٦ِ ٠ح َّسثَ َ
س
َوبَّا ٕ
نسحنبارلعیبفدمحم نبدبعاہللنبریمن،دبعاہلل نبادرسی،ابیشین،رضحتیبعش ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنربقرپدنفےکدعبامنزانجزہادایکافراسرپاچرریبکتاتںیہکانبریمنیکرفاتیںیمےہہکروسؽاہلل

یلصاہللہیلعفل ہفملسا کیئنربقرپےچنہپافراسرپامنزانجزہادایکافراحصہبےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکےھچیپامنزادایکافر
لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناچرریبکتاتںیہک۔
رافی  :نسحنبارلعیبفدمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعاہللنبادرسی،ابیشین،رضحتیبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقرپامنزانجزہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2206

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ہصي ،٢حس ٦ربيي ،ابوکا ،ٞ٠وبساٜواحس ب ٦زیاز ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز٠ ،ح١س ب ٦حات،٢
و٘ييَّ ،يا ،٧وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،شيبانی ،شىيي ،اب ٦وباس

َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا صُصَ ِي ْ ٢ح و َح َّسثَ َ٥ا َح َس ُ ٦بِ ُ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َوأَبُو کَا َٔ َٔ ٕٞ ٠اِل َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜواحٔسٔ بِ ُ ٦زٔیَاز ٕ ح و

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧ح و َح َّسث َ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ
ِ َو َِّ ٦
اٜص ِي َبان ٔ ِّی
بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ک ُ َُّ ٞص ُؤ َِل ٔ

َو َِّ ٦
س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ َوَِ ٜي َس فٔی َحسٔیثٔ أَ َح ٕس ُٔ ٥ِ ٠ض ِ ٢أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ
اٜص ِى ٔي ِّي َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ

َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ٘ ٢َ ٝب َّ َْ َوَِ ٝيطٔ أَ ِر َب ّىا

ییحینب ییحی،میشہ،نسحرعیب،اوباکلم،دبعاولادحنبزاید،ااحسؼنباربامیہ،رجری،دمحمنباحمت،فعیک،ایفسؿ،دیبعاہللنباعمذ،دمحم
نبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،ابیشین،یبعش،انبابعسےساسیکدفرسیاانسدذرکیکںی۔
رافی  :ییحینبییحی،میشہ،نسحرعیب،اوباک لم،دبعاولادحنبزاید،ااحسؼنباربامیہ،رجری،دمحمنباحمت،فعیک،ایفسؿ،دیبعاہللنب
اعمذ،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،ابیشین،یبعش،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقرپامنزانجزہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2207

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ٢و ٨ارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،و ِ٨ب ٦جزیز ،شىبہ ،اَ١ىي ٞب ٦ابی خاٜس ،ابوٌسا ٧ا١ٜس١عی ٠ح١س ب٦
و١زو اٜزازی ،یحٌي ب ٦اَّٜضیس ،ابزاہي ٢ب ٦ـ١٩ا ،٧ابوحعين ،اٜصىيي حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦وص ِِٔ بِ َٔ ٦جزٔیز ٕ َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ ٔ ٦أَبٔی َخإ ٔ ٜس ح و
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َص ُ

اَ ٧و ِ ٦أَبٔی َح ٔعي ٕن ٔ َلَکص َُ١ا
اَّٜضیِ ٔس َح َّسثَ َ٥ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ ُ ٦ـَ ِض ََ ١
َح َّسثَىٔي أَبُو ٌ ََّس َ
اَ ٠ُ ٧ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو اَّ ٜزاز ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ُّ ٦
س َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َظ ََلتٔطٔ َول َی ا َِٕ ٜبِْ ِٔ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ َّ
َو َِّ ٦
اٜص ِي َبان ٔ ِّی َِ ٜي َس فٔی َحسٔیثٔض ٔ ِ٢
اٜص ِى ٔي ِّي َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ

َو َ٘ب َّ َْ أَ ِر َب ّىا

لمش
مع
ااحسؼ نب اربامیہ ف اھرفؿ نب دبع اہلل ،فبھ نب رجری ،ہبعش ،اامسلیع نب ایب اخدل ،اوباسغؿ ا ی دمحم نب رمعف ارلازی ،ییحی نب

ط
ارضلسی،اربامیہ نب ھماؿ ،اوبنیصح،ایبعشلرضحتانب ابعسریضاہللاعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک یبنیلصاہلل ہیلعفل ہفملس
ےنربقرپامنزانجزہڑپ یافراچرریبکتاتںیہک۔
لمش
مع
رافی  :ااحسؼنباربامیہفاھرفؿنبدبعاہلل،فبھنبرجری،ہبعش،الیعمسنبایباخدل،اوباسغؿا یدمحمنبرمعفارلازی،ییحی
ط
نبارضلسی،اربامیہنب ھماؿ،اوبنیصح،ایبعشلرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقرپامنزانجزہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2208

راوی  :ابزاہي ٢ب٠ ٦ح١س بُ ٦عُعہ اٜسامی٥ٌ ،سر ،شىبہ ،حبيِ ب ٦شہيس ،ثابت ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

يِ بِ َّٔ ٦
ُع َة َّ
اٜصضٔيسٔ َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س
اٜسام ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ٌُ َِ ٥س ْر َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦حب ٔ ٔ
َح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ َُ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ ِٔ َ ٦
ُع َ َ
أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظلَّی َول َی َٔبِْ ٕ
اربامیہ نب دمحم نب رعرعہ اضلیم ،دنغر ،ہبعش ، ،بی نب دیہش ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص
اہللہیلعفل ہفملسےنربقرپامنزانجزہڑپ ی۔
رافی  :اربامیہنبدمحمنبرعرعہاضلیم،دنغر،ہبعش ،،بینبدیہش،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقرپامنزانجزہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2209

راوی  :ابواٜزبيي اٜز٨زی و ابوکاِ ٞ٠ؽي ٞب ٦حسين اٜححسری ،ح١از ب ٦زیس ،ثابت اٜب٥انی ،راِي ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

 ٞبِ ُ ٦حُ َسي ِ ٕن ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َو َّ
اُِ ّٜٝن ٔلَبٔی کَا َٔ َٔ ٕٞ ٠اِل َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َوص َُو ابِ َُ ٦زیِ ٕس
َح َّسثَىٔي أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َوأَبُو کَا َٔ ُِ ٕٞ ٠ؽ ِي ُ

َو ِ ٦ثَاب ٔ ٕت ا ِٜب ُ َ٥ان ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی َراِ ٕٔي َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٧ا َِ ٠زأَ ّة ََ ِو َزا َِ کَاِ َ ٤ت َت ُٕ ُّ ٢ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس أَ ِو َشابًّا َِ َّ َٕ َس َصا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ات َٔا َ ٟأَِ َََل ُ٘ ِ٥ت ُِ ٢آ َذِ٤ت ُُ١ونٔی َٔا ََٙ َِ ٟأَُ َّ ٤ض َِ ٢ظ ٍَّزُوا أَ َِ ٠ز َصا أَ ِو أَ َِ ٠ز ُظ َِ َٕا َُ ٟز ُّٜونٔی
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝسأ َ ََ ٟو َِ ٥ضا أَ ِو َو ِ٥طُ َِ َٕاُٜوا ََ ٠
َول َی َٔبِْٔظ ٔ ِ ََس ُّٜو ُظ ِ ََعلَّی َوَِ ٝي َضا ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ص ٔذظ ٔ ا ُِٕ ٜبُ َور َُٝ١ِ ٠وئ َ ْة ُلّ ١َِ ٝة َول َی أَصَِ ٔ ٝضا َوإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َوزَّ َو َج َّ ٞیُ َ٥و ُِّرصَا َُ ٜض ِ ٢بٔ َع ََلت ٔی
َوَِ ٝيض ٔ ِ٢
ل
اوبارلعیب اسلرھی ف اوباکلم لیضف نب نیسح ا یججڈری ،امحد نب زدی ،اثتب اانبلین ،راعف ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ا ک وعرت دجسمیک دختم ایک رکیت یھت ای ا ک وجاؿ ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن اےس مگ اپای وت اس ےک
قلعتم وساؽ ایکاحصہب ےن رعض ایکہک اس اک ااقتنؽ وہایگ ےہلپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت ےن ےھجم اقالع ویکں ہندی؟
رفامایوگایہکاوہنںےناسےکاعمہلموکاتیمہہندیوتلپیلصا ہللہیلعفل ہفملسےنرفامایےھجماسیکربقیکرامنہیئرکفلپیلص
اہلل ہیلعفل ہ فملس وک اتبای ایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس رپ امنز ڑپ ی رھپ رفامای  ہ ربقںی اؿ رپ ادنریھے ےس رھبیئ وہیئ
ںیھتےبکشاہللاؿوکریمیامنزیکفہجےسرفنشرکدےاگ۔
ل
رافی  :اوبارلعیباسلرھیفاوباکلملیضفنبنیسحا یججڈری،امحدنبزدی،اثتباانبلین،راعف،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقرپامنزانجزہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2210

راوی  :ابوبْک ب ٦ابوشيبہ و ٠ح١س ب ٦ا١ٜثىي و اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ابوبْک ،و١زو ب٠ ٦زہ ،حَّضت
وبساٜزح ٦١ب ٦ابی ٜيلی

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

اَ ٧زیِ ْس یُ َٙبُِّْ َول َی َج َ٥ائ ٔزَٔ٤ا أَ ِر َب ّىا َوإ ُٔ َّ ٤ط َ٘ب َّ َْ َول َی َج ََ ٥ازة ٕ
َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ٠ُ ٦زَّ َة َو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبٔی َِ ٜيل َی َٔا َ ٟک َ َ

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیُ َٙبُِّْ َصا
َخ ِّ ١سا ِ ََسأ َ ُِ ٜت ُط َِ َٕا َ ٟک َ َ
اوبرکب نب اوبہبیش ف دمحم نب اینثملف انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبرکب ،رمعف نب رمہ ،رضحت دبعارلنمح نب ایب  ،یل ےس رفاتی ےہ
ہک رضحت زدی ریض اہلل اعتٰیلہنع انجزفں رپ اچر ریبکتات ےتہک ےھت افر ا ک دہعف اپچن ریبکتات ںیہک وت ںیم ےن وپاھچ وت اوہنں ےن
رفامایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساپچنریبکتاتےتہکےھت(نکیلاپچنریبکتاتابابالامجعوسنمخںی)۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیشفدمحمنباینثملفانباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبرکب،رمعفنبرمہ،رضحتدبعارلنمحنبایب ،یل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہےک ےئڑھکےوہاجےنےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہےک ےئڑھکےوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2211

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،اب١٤ ٦يَّْ ،يا ،٧زہزیَ ،ا ٢ٜحَّضت وا٠ز ب ٦ربيىہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َوابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َٔاُٜوا َح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ََِ ٦اَ ٢ٕ ٔ ٜو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
يى َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َرأَیِت ُِ ٢ا َِ ٜح ََ ٥از َة َِ ُٕو ُ٠وا ََ ٜضا َحًَّي تُ َد ِّ ٢ِ َُّٙ ٝأَ ِو
أَبٔيطٔ َو َِ ٦وا ٔ٠ز ٔبِ َٔ ٦رب ٔ َ
وؼ َي
تُ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعفاندق ،زریہ نب رحب ،انب ریمن ،ایفسؿ ،زرہی ،اسمل رضحت اعرم نب رہعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج مت انجزہ دوھکی وت اس ےک  ےئ ڑھکے وہ اجؤ اہیں کت ہک مت ےس لےگ الچ
اچےئایرھکدایاجےئ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،انبریمن،ایفسؿ،زرہی،اسملرضحتاعرمنبرہعیبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہےک ےئڑھکےوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2212

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،اب ٦ر٠حٜ ،يثِ ،حٝ٠ہ ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،یو٤سٔ ،تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث،
اب ٦ر٠حٜ ،يث٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

َح َّسثَ َ٥اظ ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
ِح َُ َٝ ٠ة أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ
اِ ٜٝي ُث ح و َح َّسثَىٔي َ ِ
اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ یُوَُ ٤س أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُٟ
أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ

و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
يى َة
اِ ٜٝي ُث َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو َِ ٦وا ٔ٠ز ٔبِ َٔ ٦رب ٔ َ
وؼ َي
َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا َرأَی أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢ا َِ ٜح ََ ٥از َة َِإ ٔ ِ ٢َِ ٜ ٧یَ٠َ ٦ِ ُٙا ٔش ّيا ََ ٠ى َضا ََِِ ٝي ُٕ َِ ٢حًَّي تُ َد ُِّ َّ ٝط أَ ِو تُ َ
ِٔ َٔ ٦ِ ٠ب ٔ ٞأَ ِ ٧تُ َد َِّّ ٝطُ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبرحم،ثیل،رحہلم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،ویسن،ہبیتقنبدیعس ،ثیل،انبرحم،ثیل ،انعف،انبرمع،
اسدحثییکدفرسیاانسدذرکیک ںیرضحتاعرمریض اہللاعتٰیلہنعنبرہعیبریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکیبن یلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایبجمتںیمےسوکیئانجزہدےھکیوتارگاسےکاسھتےنلچفاالہنوہوتاچےیہہکرہھٹاجےئاہیںکتہک
انجزہلےگالچاجےئایلےگاجےنےسےلہپرھکدایاجےئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبرحم،ثیل،رحہلم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،ویسن،ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبرحم،ثیل،انعف،
انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہےک ےئڑھکےوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2213

راوی  :ابوکا ،ٞ٠ح١از ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢اَ١ىي ،ٞایوب ،اب٠ ٦ثىي ،یحٌي بَ ٦ىيس ،وبيساهَّلل ،اب ٦وسی ،اب ٦وو،٧
٠ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیح٤ ،اِيٜ ،يث بَ ٦ىس ،اب ٦جزیح

وب ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي
وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَىٔي أَبُو کَا َٔ ٕٞ ٠ح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز ح و َح َّسثَىٔي َي ِى ُٕ ُ
َ ٞجٔ١ي ّىا َو ِ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسث َ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ٔی َو ِ ٦ابِ َٔ ٦و ِو ٕ ٧ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ٦
َراِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ٤ ٦اِ ٕٔي ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ َّ
اِ ٜٝيثٔ بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس ٌَي ِ َْ أَ ََّ ٧حس َ
ٔیث
اٌَ ٧ي ِ َْ ُ٠تَّبٔى َٔضا
ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َرأَی أَ َح ُس ُ٘ ِ ٢ا َِ ٜح ََ ٥از َة ََِِ ٝي ُٕ ِ ٢ح ٔي َن َی َزا َصا َحًَّي تُ َد ُِّ َّ ٝط إٔذَا ک َ َ

اوباکلم ،امحد،وقعیب نباربامیہ،اامسلیع،اویب،انب ینثم،ییحی نبدیعس،دیبعاہلل،انب دعی،انبوعؿ،دمحمنبراعف ،دبعارلزاؼ،
انبرجحی،انعف،ثیلنبدعس،انبرجحی،ایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںییبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایبجمتںیمےس
وکیئانجزہدےھکیوتڑھکاوہاجےئاہیںکتہکفہلےگالچاجےئارگاسےکاسھتاجےناکارادہہنوہ۔
رافی  :اوباکلم ،امحد ،وقعیب نب اربامیہ ،الیعمس ،اویب ،انب ینثم ،ییحی نب دیعس ،دیبعاہلل ،انب دعی ،انب وعؿ ،دمحم نب راعف،
دبعارلزاؼ،انبرجحی،انعف،ثیلنبدعس،انبرجحی
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہےک ےئڑھکےوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2214

راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،جزیز ،ابوظاٜح ،ابوَىيس خسری ،حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو َِ َُ ٦ض ِي ٔ ٞبِ ٔ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
وؼ َي
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا َّات َب ِىت َُِ ٢ج َ٥ا َز ّة ِ َََل َت ِحُ ٔ ٝسوا َحًَّي تُ َ
امثعؿنبایبہبیش،رجری،اوباصحل،اوبدیعسدخری،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایبجمتانجزہےکاسھتاجؤوتاسوکااتررکرےنھکےسےلہپتموھٹیب۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اوباصحل،اوبدیعسدخری،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہےک ےئڑھکےوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2215

راوی َ :سیخ ب ٦یو٤س ،ولی ب ٦ححز ،اَ١ىي ٞاب ٦وٝيہ ،ہصا ٣زَتوائی٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ىاذ ،اب ٦ہصا ،٣یحٌي ب٦
ابی ٘ثيْ ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت ابوَىيس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ خسری

َ ٞوص َُو ابِ ُ ٦وُ ََّ ٝي َة َو ِ ٦صٔصَ اَّ ٕ ٣
اٜس َِ َت َوائٔ ِّی ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س
َسیِ ُخ بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َو َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَىٔي ُ َ
بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَىٔي أَبٔی َو ِ ٦یَ ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ٦ٔ ١
َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔذَا َرأَیِت ُِ ٢ا َِ ٜح ََ ٥از َة َِ ُٕو ُ٠وا ِ َََ ٦ِ ١تب ٔ َى َضا ِ َََل َی ِحِ ٔ ٝس
وؼ َي
َحًَّي تُ َ
رسجینبویسن،یلعنب رجح ،اامسلیعانب ہیلع،اشہؾدوتسایئ،دمحمنب ینثم،اعمذ،انباشہؾ،ییحینب ایبریثک،اوبہملسنب دبعارلنمح،
رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایبجمتانجزہدوھکیوت

ڑھکےوہاجؤوجانجزہےکاسھتاجےئفہاسوکرےنھکےسےلہپہنےھٹیب۔
رافی  :رسجی نب ویسن ،یلع نب رجح ،الیعمس انب ہیلع ،اشہؾ دوتسایئ ،دمحم نب ینثم ،اعمذ ،انب اشہؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس نب
دبعارلنمح،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہےک ےئڑھکےوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2216

راوی َ :سیخ ب ٦یو٤س ،ولی ب ٦ححز ،اَ١ىي ٞاب ٦وٝيہ ،ہصا ٣زَتوائی ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،وبيس اهَّلل بٕ٠ ٦س ،٢حَّضت
جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ ٞوص َُو ابِ ُ ٦وُ ََّ ٝي َة َو ِ ٦صٔصَ اَّ ٕ ٣
اٜس َِ َت َوائٔ ِّی َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی
َسیِخُ بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َو َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَىٔي ُ َ
َ٘ثٔيْ ٕ َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ِٕ ٠ٔ ٦س َٕ ٢و َِ ٦جاب ٔز ٔبِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َٔا َ٠َ ٟز َِّت َج ََ ٥از ْة َِ َٕ َاََ ٜ ٣ضا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝؤ ُِ٥َ ١ا
ََ ٠ى ُط َِ ُٕ ِ٥َ ٝا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إَٔ َّ ٤ضا یَ ُضوزٔیَّ ْة َِ َٕا َ ٟإ ٔ َّ ٧ا ِِ ١َ ٜو َت َِزَ ًْ َِإٔذَا َرأَیِت ُِ ٢ا َِ ٜح ََ ٥از َة َِ ُٕو ُ٠وا

رس جینبویسن،یلعنبرجح،اامسلیعانبہیلع،اشہؾدوتسایئ،ییحینبایبریثک،دیبعاہللنبمسقم،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنب
دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساپسےسا کانجزہسگرااسیکفہجےسلپیلصاہللہیلع
فل ہ فملس ڑھکے وہ ےئگ مہ یھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ڑھکے وہےئ مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل  ہ وت وہیدی اک
انجزہےہوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایومتربھگاٹہےہبجمتانجزہدوھکیوتڑھکےوہاجؤ۔
رافی  :رسجی نب ویسن ،یلع نب رجح ،الیعمس انب ہیلع ،اشہؾ دوتسایئ ،ییحی نب ایب ریثک ،دیبع اہلل نب مسقم ،رضحت اجرب نب دبعاہلل
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہےک ےئڑھکےوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2217

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،ابوزبيْ ،حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔأَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َجاب ٔ ّزا َي ُٕوِلُ َٔ َا ٣أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٔ ٜ ٢َ ٝح ََ ٥ازة ٕ َ٠ز َِّت بٔطٔ َحًَّي َت َو َار ِت
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنا کانجزہےک ےئوجلپیلص
اہللہیلعفل ہفملسےکاپسےسسگراوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہےئگاہیںکتہکفہپھچایگ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہےک ےئڑھکےوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2218

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،ابوزبيْ ،حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔأَي ِّؽا أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َجاب ٔ ّزا َي ُٕوِلُ َٔ َا ٣أ ٥َّ ٜي ُّي
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوأَ ِظ َحاب ُ ُط َ ٔ ٜح ََ ٥ازة ٔیَ ُضوز ٔ ٓ ٕ
ی َحًَّي َت َو َار ِت
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک

ااحصبریضاہللاعتٰیلمہنعا کوہیدیےکانجزہےک ےئڑھکےوہےئاہیںکتہکفہپھچایگ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہےک ےئڑھکےوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2219

راوی  :ابوبْک ب ٦ابوشيبہ٥ٌ ،سر ،شىبہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ، ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،و١زو ب٠ ٦زہ ،حَّضت
اب ٦ابی ٜيلی

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا ٌُ َِ ٥س ْر َو ُِ ٦ش ِى َب َة ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصارٕ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة َو ِ ٦ابِ ٔ ٦أَبٔی َِ ٜيل َی أَ َِّ َٔ ٧ي َس بِ َِ ََ ٦ى ٕس َو ََ ِض َ ٞبِ َ ٦حُ َِ ٥ي ْٕ کَاَ٤ا بٔا َِٕ ٜاز ٔ َٔ َّي ٔة ِ ََ١ز َِّت
َج ِى َ ٕ

ؿ َِ َٕ َاِل إ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝز َِّت بٔطٔ َج ََ ٥از ْة َِ َٕ َا٣
بٔض ٔ َ١ا َج ََ ٥از ْة َِ َٕا َ٠ا َِٕٔي َُ َٜ ٞض َ١ا إَٔ َّ ٤ضا ٔ ٦ِ ٠أَصِ ٔ ٞالِ َ ِر ٔ
َِٕٔي َ ٞإُٔ َّ ٤ط َی ُضوز ٔ ٌّی َِ َٕا َ ٟأََِ ٜي َس ِت َنّ ِّسا
اوبرکبنباوبہبیش،دنغر،ہبعش،دمحمنبینثم،،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہ،رضحتانبایب ،یلےسرفاتیےہہکسیق
نبدعس افرلہس نبفینح اقدہیسںیم ےھتہکاؿ ےکاپس ےسا کانجزہسگرافہدفونں ڑھکےوہےئگ وتاؿ ےساہکایگ ہک  ہایس
زنیمفاولں ںیم ےس ےہ ینعی اکرف ےہ وت اؿ دفونں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےس ا ک انجزہ سگرا لپ یلص
اہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہےئوتلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےساہکایگہکفہوہیدیےہوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایایک
رفحہنیھت۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،دنغر،ہبعش،دمحمنبینثم،،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہ،رضحتانبایب ،یل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہےک ےئڑھکےوہاجےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2220

راوی ٔ :اَ ٢ب ٦زَکیاء ،وبيساهَّلل ب٠ ٦وسي ،شيبا ،٧او١ض ،و١زو ب٠ ٦زہ

اَ ٧و ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
َح َّسثَٔ٥يطٔ ا َِٕ ٜا َٔ ُ ٢بِ َُ ٦ز َ ٔ
وسي َو َِ ٦ش ِي َب َ
َکیَّا َِ َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦
َوِ ٔيطٔ َِ َٕ َاِل ُ٘ َّ٥ا ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ١ََ ِ ٢َ ٝز َِّت َو َِ ٝي َ٥ا َج ََ ٥از ْة

اقمس نب زرکایء ،دیبع اہلل نب ومیس ،ابیشؿ ،اشمع ،رمعف نب رمہ ،دفرسی دنس ذرک رک دی ےہ اس ںیم ےہ ہک اشمع افر رمعف نب رمہ
ےتہکںیہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتےھتہکامہرےاپسےسانجزہسگرا۔
رافی  :اقمسنبزرکایء،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿ،اشمع،رمعفنبرمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہوکدھکیرکڑھکےوہےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہوکدھکیرکڑھکےوہےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2221

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث٠ ،ح١س ب ٦ر٠ح ب٠ ٦ہاجزٜ ،يث ،یحٌي بَ ٦ىيس ،حَّضت وأس ب ٦و١زو بَ ٦ىس ب٠ ٦ىاذ

اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا َّ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِ٠حٔ بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔ َو َّ
اِ ٜٝي ُث َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ٦

ََىٔي ٕس َو َِ ٦وأٔسٔ بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ِٔ ََ ٦ى ٔس بِ َٔ ٠ُ ٦ىاذ ٕأَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٟرآنٔی َ٤اِ ٔ ُي بِ ُُ ٦ج َبي ِْ ٕ َوِ َ ٤ح ُ ٦فٔی َج ََ ٥ازة ٕ َٔائ ّٔ١ا َو َٔ ِس َجََ ٝس َی َِ ٥ت ٔمزُ أَ ِ٧
وؼ َي ا َِ ٜح ََ ٥ازةُ ١َ ٔ ٜا یُ َح ِّس ُث أَبُو ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ُّٔی َِ َٕا ََ٤ ٟاِ ٔ ْي َِإ ٔ َّ٧
ک َِ ُُِٕ ٝت أََ ِ ٤ت ٔمزُ أَ ِ ٧تُ َ
تُ َ
يَ ١
وؼ َي ا َِ ٜح ََ ٥ازةُ َِ َٕا َ ٟلٔی َ٠ا ُيٕ ٔ ُ
َِ ٠س ُىو َز بِ َ ٦ا َِ ٜح ََ ٢ٔ ٙح َّسثَىٔي َو َِ ٦ول ٔ ِّی بِ ٔ ٦أَبٔی ـَا ِٕٜٔأََّ٤طُ َٔا ََ َٔ ٟاَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝث ُ ََّ َٔ ٢ى َس

ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحمنباہمرج،ثیل،ییحینبدیعس،رضحتفادقنبرمعفنبدعسنباعمذےسرفاتیےہہکےھجمانعف نب
ریبجریضاہللاعتٰیلہنعےنداھکیافرمہا کانجزہےک اسھتڑھکےےھتافررضحت انعفےھٹیبوہےئانجزہےکرےھک اجےناکااظتنر
رک رےہ ےھت اوہنں ےن ےھجم اہک ےھجت سک زیچ ےن ڑھکا ایک وت ںیم ےن اہک ںیم انجزہ رےھک اجےن وک ااظتنر رک راہ وہں اس دحثی یک فہج
ےس وج اوبدیعس ایبؿ رکےت ںی وت انعف ےن اہک ےھجم وعسمد نب مکح ےن یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ایبؿ یک ہک
اوہنںےنرفامایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہےئرھپھٹیبےئگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحمنباہمرج،ثیل،ییحینبدیعس،رضحتفادقنبرمعفنبدعسنباعمذ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہوکدھکیرکڑھکےوہےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2222

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اَحاٗ ب ٦ابزہي ،٢اب ٦ابوو١ز ،اب٠ ٦ثىي ،وبساٜوہاب یحٌي بَ ٦ىيس ،وأس ب ٦و١زو بَ ٦ىس
ب٠ ٦ىاذ انعاری٤ ،اِي ب ٦جبيْ ،حَّضت ٠سىوز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب ٦ح٢ٙ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ٜثىَّي َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاصٔيَ ٢وابِ ُ ٦أَبی ُوَ ١ز َجٔ١ي ّىا َو َِّ ٦
اب
اٜث َٕف ٔ ِّی َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوصَّ ٔ
َ
ُ
ٔ َ
َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َی ِحٌَي بِ َََ ٦ىٔي ٕس َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َوأ ٔ ُس بِ َُ ٦و ِ١زٔو بِ ِٔ ََ ٦ى ٔس بِ َٔ ٠ُ ٦ىاذ ٕ الِ َ ِن َعار ُّٔی أَ ََّ٤ ٧اِ ٔ َي بِ َُ ٦ج َبيِْ ٕأَ ِخب َ َْ ُظ أَ َّ٧

َِ ٠س ُىو َز بِ َ ٦ا َِ ٜح َ ٢ٔ ٙالِ َ ِن َعار َّٔی أَ ِخب َ َْ ُظ أََّ٤طُ َََ ٔ١ي َول ٔ َّی بِ َ ٦أَبٔی ـَاَ ِٕٜٔي ُٕوِلُ فٔی َشأ ِ ٔ ٧ا َِ ٜح َ٥ائ ٔز ٔإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ک ٔلَ ََّ٤ ٧اِ ٔ َي بِ َُ ٦ج َبيِْ ٕ َرأَی َوأ ٔ َس بِ ََ ٦و ِ١ز ٕو َٔ َاَ ٣حً َّي ُوؼ َٔى ِت ا َِ ٜح ََ ٥ازةُ
َو ََ ََّ َٔ ٢َ ٝا ٣ث ُ ََّ َٔ ٢ى َس َوإٔ١َ َّ ٤ا َح َّس َث ب ٔ َذَ ٔ ٜ

دمحم نب ینثم ،ااحسؼ نب اربمیہ ،انب اوبرمع ،انب ینثم ،دبعاولاہب ییحی نب دیعس ،فادق نب رمعف نب دعس نب اعمذ ااصنری ،انعف نب ریبج،
رضحت وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب مکح ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک انجزفں ےک ابرے ںیم
رفامےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل ڑھکے وہےئ رھپ ھٹیب ےئگ  ہ دحثی اس  ےئ رفاتی یک ویکہکن انعف نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
فادقنبرمعفوکداھکیہکفہانجزہےکرےھکاجےنکتڑھکےرےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ااحسؼنباربمیہ،انباوبرمع،انبینثم،دبعاولاہبییحینبدیعس،فادقنبرمعفنبدعسنباعمذااصنری،انعفنب
ریبج،رضحتوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعنبمکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہوکدھکیرکڑھکےوہےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2223

راوی  :ابوَکیِ ،ابوزائسہ ،یحٌي بَ ٦ىيس

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َزائ َٔس َة َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
اوبرکبی،اوبزادئہ،ییحینبدیعس،ایسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہ۔
رافی  :اوبرکبی،اوبزادئہ،ییحینبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہوکدھکیرکڑھکےوہےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2224

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وبساٜزح ٦١ب٠ ٦ہسی ،شىبہ٠ ،ح١س بٙ٥٠ ٦سر٠ ،سىوز ب ٦ح ،٢ٙحَّضت ولی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ ٔ ٦ا ِٔ َٙ ٥ِ ١ُ ٜسرٔ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َِ ٠س ُىو َز بِ َ٦
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ا َِ ٜح َ ٢ٔ ٙیُ َح ِّس ُث َو َِ ٦ول ٔ ٕٓی َٔا ََ ٟرأَیِ َ٥ا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َٔ ٢َ ٝا٥َ ١ِ ُٕ َِ ٣ا َو َٔ َى َس َِ َٕ َى ِسَ٤ا َي ِىىٔي فٔی ا َِ ٜح ََ ٥ازة ٔ
زریہ نب رحب ،دبعارلنمح نب دہمی ،ہبعش ،دمحم نب دکنمر ،وعسمد نب مکح ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ
ےن روس ؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکڑھکےوہےئداھکی وتمہیھبڑھکےوہےئگلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےھٹیبوت مہیھب ھٹیب
ےئگینعیانجزےںیم۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،دمحمنبدکنمر،وعسمدنبمکح،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہوکدھکیرکڑھکےوہےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2225

راوی ٠ :ح١س ب ٦ابوبْک ٕ٠سمی ،وبيساهَّلل بَ ٦ىيس یحٌئ ،فا  ،٧شىبہ

َح َّسثَ َ٥اظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ ا َِّ َٕ ١ُ ٜسم ٔ ُّی َو ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َوص َُو ا َِّ َٕ ٜفا َُ ٧و ُِ ٦ش ِى َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
دمحمنباوبرکبدقمیم،دیبعاہللنبدیعسییحی،اطقؿ،ہبعش،اسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہ۔
رافی  :دمحمنباوبرکبدقمیم،دیبعاہللنبدیعسییحی،اطقؿ،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہوکدھکیرکڑھکےوہےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2226

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،وہِ٠ ،ىاویہ ب ٦ظاٜح ،حبيِ ب ٦وبيس ،جبيْ ب ٦نّيْ ،حَّضت ووٓ ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

يِ بِ ُٔ ٦وب َ ِي ٕس َو ُِ ٦ج َبي ِْ ٔبِ ٔ ٦نُ َّيِْ ٕ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َُ ٠ىاو ٔ َی ُة بِ َُ ٦ظإ ٔ ٜح َو َِ ٦حب ٔ ٔ
َح َّسثَىٔي َص ُ

َََ ٔ١ى ُط َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِو َٓ بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َي ُٕوِلُ َظلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی َج ََ ٥ازة ٕ َِ َحّٔمِ ُت ٔ ٦ِ ٠زُ َوائٔطٔ َوص َُو
ِ َو َّ
اٜث ِٔ ٝخ َوا ِٜب َ َْز ٔ َو َن ِّٕطٔ ٔ٦ِ ٠
َک ُِ٤ ٣ز ُ َُ ٜط َو َو َِّ ِي ُِ ٠س َخ َُ ٝط َواٌِ ٔس ُِ ٝط بٔا ِ١َ ٜا ٔ
ْ َو ُِ ٥ط َوأَ ِ ٔ
َِف َُ ٜط َو ِار َح ُِ ١ط َو َوأِطٔ َوا ِو ُ
َي ُٕو ُ ٟا َُّ ٜٝض َّ ٢اٌ ٔ ِ
ا َِ ٜد َفایَا َ٘١ا َن َّٕ ِي َت َّ
اٜث ِو َب الِ َبِ َي َؾ َّٔ ٦ِ ٠
اٜسٔ َ ٤س َوأَبِسٔ ُِ ٜط َز ّارا َخي ِ ّْا َٔ ٦ِ ٠زارٔظ ٔ َوأَص َِّل َخي ِ ّْا ٔ ٦ِ ٠أَصِٔٝطٔ َو َز ِو ّجا َخي ِ ّْا ٔ٦ِ ٠
َ
ک ا ِ١َ ٜي َِّت َٔا َ ٟو
و ٧أََ٤ا ذََ ٔ ٜ
اب ا َِٕ ٜبِْ ٔأَ ِو َٔ ٦ِ ٠و َذ ٔ
َز ِو ٔجطٔ َوأَ ِزخٔ ِٝطُ ا َِ ٜح ََّ ٥ة َوأَو ِٔذ ُظ َٔ ٦ِ ٠و َذ ٔ
اب ا٥َّ ٜارٔ َٔا ََ ٟحًَّي َت َِ ٥َّ ١ي ُت أَ ِ ٧أَ ُ٘ َ

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ُُ ٦ج َبيِْ ٕ َح َّسثَ ُط َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦و ِو ٔ
ٓ بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َِ ٥حو ٔ َص َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ
أَي ِّؽا

اہرفؿ نب دیعس ایلی ،فبہ ،اعمف ہ نب اصحل ، ،بی نب دیبع ،ریبج نب ریفن ،رضحت وعػ نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن امنز انجزہ ڑپ ی وت ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک داعؤں ںیم ےس اید ایک لپ
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ال ِد َفتَ َِّ ِة
َِ ْؾ ُ ُ دیلَ ُة َف َف ّ ْع دُمْ َخ َل ُة َفاعْش ِ ْل ُة ِبی ْ َِلئِ َفا ِ یچ َف ْ یَ َد
ف ع َْب ُة َف َأ ْ د
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ےھت (ا َّم اعْف ِ ْ در لَ ُة َف ْار َجمْ ُة َف َعف ِ ِة َفاعْ ُ
َث
ن
ی
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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ْ
ِ
خا نِمْ ز ْف ِ یخ ِة َفأ ْدخ ِ ْل ُة ا یَ ّب ََة
خا نِمْ أ ْهلِ ِة َفز ْف ًا ْ ً د
خا نِمْ َدارـِ َفأ ل ْ ً د
سَن َفأ ْتی ِلْ ُة َد ًارا ْ ً د
ب ال نِمْ ادلّ ِ
نِمْ الْح ََظا َب َ ََک تَ َّی ْی َت ّ ْ و
ال َ
اب َّ
ال ِر) ای اہلل اس وک شخب افر رمح رک افر اےس اعتیف اطع رفام افر اےس اعمػ رفام افر اس ےک
اب ال ْ ََبْی ِرد َأ ْف نِمْ َ َغ ِ
َف َأ ِ ْغـُ نِمْ َ َغ ِ
ارتےنوکرکمؾانبدےافراسیکربقوکاشکدہرفامافر اےس اپینربػافرافولںےس دوھدے افراےکسانگوہںوک اس رطحاصػرک
دے اسیج ہک دیفس ڑپکا لیم لیچک ےس اصػ وہ اجات ےہ افر اےس اےس ےکرھگ ےک دبےلرتہبرھگ اطع رفام افررھگفاولں ےسرتہب رھگ
فاےلافراسیکویبیےسرتہبویبیاطعرفامافراےستنجںیمداہ رفامافرذعابربقےساچبافرمنہجےکذعابےساچباہیںکت
ہکںیمےنوخاشہیکہک ہتیمریمیوہیت۔

رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،فبہ،اعمف ہنباصحل ،،بینبدیبع،ریبجنبریفن،رضحتوعػنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہوکدھکیرکڑھکےوہےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2227

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبساٜزح ٦١ب٠ ٦ہسی٠ ،ىاویہ ب ٦ظاٜح،

َح َّسثَ َ٥اظ إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاؤیَ ُة بِ َُ ٦ظإ ٔ ٜح ب ٔ ِاْل ٔ َِ َ٥ا َزیِ َٔ ٦جٔ١ي ّىا ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ
ابِ َٔ ٦وصِِٕ
ااحسؼنباربامیہ،دبعارلنمحنبدہمی،اعمف ہنباصحل،ایسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلنمحنبدہمی،اعمف ہنباصحل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہوکدھکیرکڑھکےوہےنےکوسنمخوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2228

ويسي ب ٦یو٤س ،ابوح١زہ ح١صي ،ابوـاہز ،ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،ـاہز،
راوی  :نَّصب ٦ولی جہؽِم ،اَحاٗ ب ٦ابزاہيٰ ،٢
وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،ابوح١زہ بَٝ ٦ي ،٢وبساٜزح ٦١ب ٦جبيْ ب ٦نّيْ ،حَّضت ووٓ ب٠ ٦اٜک اشحعی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِم َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٔ ٢لَکص َُ١ا َو ِ ٦و َٔيسي بِ ٔ ٦یُوَُ ٤س َو ِ ٦أَبٔی َح ِ١زَ َة ا ِٜحٔ ِٔ ١ص ِّي ح و َح َّسثَىٔي أَبُو
َح َّسثَ َ٥ا َن ِ ُ
َّص بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا َِ ٜح ِض َؽ ٔ ُّ

ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِلٔی َو َّ
اُِ ّٜٝن ٔلَبٔی َّ
َّ
اٜفاصٔز ٔ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو ِ ٦أَبٔی َح ِ١زَ َة بِ ٔ٦
اٜفاص ٔز ٔ َوصَ ُ
ُّ
ََُِ ٝي َٕ ٢و َِ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُٔ ٦ج َبي ِْ ٔبِ ٔ ٦نُ َّي ِْ ٕ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦و ِو ٔ
ٓ بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک الِ َ ِش َحع ٔ ِّی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َو ََ ََّ ٢َ ٝو َظلَّی َول َی َج ََ ٥ازة ٕ َي ُٕو َُّ ٟ
ِ
َک ُِ٤ ٣ز ُ َٜطُ َو َو َِّ ِي ُِ ٠س َخ َٝطُ َواٌِ ٔس ُِ ٝط ب ٔ َ١ا ٕ
ْ َو ِ٥طُ َو َوأِطٔ َوأَ ِ ٔ
َِف َٜطُ َو ِار َح ُِ ١ط َوا ِو ُ
اُ ٜٝض َّ ٢اٌ ٔ ِ
َوثَ ِٕ ٝخ َوبَ َزز ٕ َو َن ِّٕطٔ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜد َفا َیا َ٘١ا یُ ََّ ٥قی َّ
اٜث ِو ُب الِ َبِ َي ُؾ َّٔ ٦ِ ٠
اٜسٔ َ ٤س َوأَبِ ٔس ُِ ٜط َز ّارا َخي ِ ّْا َٔ ٦ِ ٠زارٔظ ٔ َوأَص َِّل َخي ِ ّْا ٔ ٦ِ ٠أَصِٔٝطٔ
َ
ِ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
اب ا٥َّ ٜارٔ َٔا ََ ٟو ِو ْٓ َِ َت َِ ٥َّ ١ي ُت أَ َِِ ٜ ٧و ُ٘ ُِ ٥ت أََ٤ا ا ِ١َ ٜي َِّت ُ ٔ ٜس َوا ٔ
َو َز ِو ّجا َخي ِ ّْا َٔ ٦ِ ٠ز ِو ٔجطٔ َؤٔطٔ ِٔت ِ ََ ٥ة ا َِٕ ٜبِْ ٔ َو َو َذ َ
ک ا ِ١َ ٜيِّتٔ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی ذََ ٔ ٜ

رصننب یلع

ج یہض

می ،ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،اوبزمحہ با  ،،اوباطرہ ،اہرفؿ نب دیعس ایلی ،اطرہ ،فبہ ،رمعف نب احرث،

اوبزمحہ نب میلس ،دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن ،رضحت وعػ نب امکل ایعجش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص
لل َّ
ھ
ُ
َ
ْ
ع
ف
اہللہیلعفل ہفملسےس ہ انس لپ یلصاہلل
ہیلعفل ہفملس ےن انجزہ رپ ڑپاھ افر اس رپ  ہداع ڑپ ی(ا ّما ف ِ ْ درلَ ُة َف ْار َجمْ ُة َف َعف ِ ِة َفاعْ ُ
ث
َ
َث
ْ ل ّبل ْ
شِ
َ
ْ
ل
ی
ْ
َ
ّ
َ
ت
ی
ّ
ی
ی
ِ
ح
َ
نِم َدا ِر ِـ
خد ا ْ
نِمادلَّ ِ
ب َْال ْنی َی َ ْ
ال
و
ت
َک
ب
ا
َظ
ا
نِم
ْ
ة
ف
د
د
ال
ف
چ
ع َْب ُة َف َأ ْ د
َ
ت
َ
سَن َف َأ ْتی ِلْ ُة َد ًارا َ ًْ
َِ ْؾ ُ ُ دیلَ ُة َف َف ّ ْع ْدُم َخ َل ُة َفاعْش ِ ْل ُة ِبی َِلئِ َفا ِ َ َ َ َِّ ِ
َ َ ْ َ ْ َ
اب َّ
ال ِر)وعػےتہکںیںیمےنوخاشہ
ابال ْ ََبْی ِرد َأ ْف ْ
نِم َأ ْهلِ ِة َف َز ْف ً یا َ ْ ً د
خا ْ
َف َأ ْه ًل َ ْ ً د
نِم َ َغ ِ
خانِمْ َز ْف ِ یخ ِة َف َأ ْدخ ِ ْل ُةالْح یَ ّب ََة َف َأ ِ ْغـُنِمْ َ َغ ِ
یکہکاکشروسؽاہللیکاسداعےک ےئںیمیہرمدہوہاتاستیمیکہگج۔
ج یہض
م
رافی  :رصننب یلع ی ،ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،اوبزمحہ با  ،،اوباطرہ ،اہرفؿ نب دیعس ایلی ،اطرہ ،فبہ ،رمعف نب
احرث،اوبزمحہنبمیلس،دبعارلنمحنبریبجنبریفن،رضحتوعػنبامکلایعجشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزانجزہںیماامؾتیمےکسکہصحےکاسےنمڑھکاوہ؟...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
امنزانجزہںیماامؾتیمےکسکہصحےکاسےنمڑھکاوہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2229

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم ،وبساٜوارث بَ ٦ىيس ،حسين ب ٦ذ٘وا ،٧وبساهَّلل ب ٦بزیسہ ،حَّضت َ١زہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
ب ٦ج٥سب

َّ َ
َّ
أَ ٧ا ََ ٟح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦ب ُ َزیِ َس َة
يِم أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس ا َِ ٜوار ٔٔث بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ُِ ٦ح َسي ِ ٔن بِ ٔ ٦ذ َِ٘ َو َ
َحسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١

ِْ أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َظلَّی َول َی أ ُ ِِّ َ٘ ٣ىِٕ َ٠ا َت ِت َوه ٔ َی نُّ ََسا ُِ َِ َٕ َا٣
َو َِ ١ُ ََ ٦ز َة بِ ُٔ ٦ج ُِ ٥س ٕب َٔا ََ ٟظ َِّ ٝي ُت َخَ ٝ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٜٝٔ ٢َ ٝعَّ ََلة ٔ َوَِ ٝي َضا َو ََ َف َضا
ییحینبییحییمیمت،دبعاولارثنبدیعس،نیسحنبذوکاؿ،دبعاہللنبربدیہ،رضحت ہرہریضاہللاعتٰیلہنعنب بدبےسرفاتی
ےہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکےھچیپامنزڑپ یافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن ہامنزانجزہاؾ بعیکڑپ یافرفہ
افنسفایلیھتروسؽاہللامنزانجزہےک ےئاسےکدرایمؿںیمڑھکےوہےئ۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،دبعاولارثنبدیعس،نیسحنبذوکاؿ،دبعاہللنبربدیہ،رضحت ہرہریضاہللاعتٰیلہنعنب بدب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
امنزانجزہںیماامؾتیمےکسکہصحےکاسےنمڑھکاوہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2230

راوی  :ابوبْک ب ٦ابوشيبہ ،اب٠ ٦بارک ،یزیس ب ٦ہارو ،٧ولی ب ٦ححزِ ،ؽ ٞب٠ ٦وسي ،حسين

و ٧ح و َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕأَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َویَزٔی ُس بِ ُ ٦صَ ُ
ار َ

َکوا أُِ َ٘ َّ٣ىِٕ
َوا َِِ ّٜؽ ُ
 ٞبِ َُ ٠ُ ٦
وسي ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ُِ ٦ح َسي ِ ٕن ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ُ

اوبرکبنباوبہبیش،انبابمرک،سیدینباہرفؿ،یلعنبرجح،لضفنبومیس،نیسح،ایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںینکیلاس
ںیماؾ بعاکذرکںیہن۔

رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،انبابمرک،سیدینباہرفؿ،یلعنبرجح،لضفنبومیس،نیسح
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
امنزانجزہںیماامؾتیمےکسکہصحےکاسےنمڑھکاوہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2231

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وٕبہ بْ٠ ٦ک ٣وِم ،ابووسی ،حسين ،وبساهَّلل ب ٦بزیسہ ،حَّضت َ١زہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب٦
ج٥سب رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّ
ِم َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ٔی َو ُِ ٦ح َسي ِ ٕن َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىي َو ُو ِٕ َب ُة بِ َُ ِ ٠ُ ٦
ْک ٕ ٣ا َِ ٜى ِّ ُّ
َٔا ََ ١ُ ََ ٟز ُة بِ ُُ ٦ج ُِ ٥س ٕب َِ َٕ ٜس ُ٘ ُِ ٥ت َول َی َو ِض ٔس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََُّ ٌ ٢َ ٝل ّ٠ا َُِ ٥ِ ُٙت أَ ِحّ َُن َو ُِ ٥ط ِ ََ١ا یَ ُِ ٥َ ١ىىٔي ٔ٦ِ ٠

ا ِِ َٕ ٜو ٔ ٟإ ٔ َِّل أَ ََّ ٧صا صُ َ٥ا رٔ َج ّاِل ص ُِ ٢أَ ََ ُّ٠ٔ ٦ىِّي َو َٔ ِس َظ َِّ ٝي ُت َو َرا َِ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی ا َِ ٠زأَة ٕ َ٠ا َت ِت فٔی
نَّٔاَ َٔضا َِ َٕ َاَ ٣وَِ ٝي َضا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی اٜعَّ ََلة ٔ َو ََ َف َضا َوفٔی رٔ َوا َی ٔة ابِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ

بِ ُ ٦ب ُ َزیِ َس َة َٔا ََ َٕ َِ ٟاَ ٣وَِ ٝي َضا ٜٝٔعَّ ََلة ٔ َو ََ َف َضا
دمحمنبینثم،ہبقعنبرکمؾیمع،اوبدعی،نیسح،دبعاہللنبربدیہ،رضحت ہرہریضاہللاعتٰیلہنعنب بدبریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکزامہنںیمونرمعزلاک اھتںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےسااحدثیایدرکات
اھت افر ےھجم وبےنل ےس فاہں وموجد ھجم ےس زایدہ رمع فاولں ےک العفہ وکیئ زیچ امعن ہن یھت افر ںیم ےن روسؽ اہلل ےک ےھچیپ ا ک ایسی
وعرت یک امنز انجزہ ڑپ ی وج افنس ںیم وفت وہیئگ یھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز انجزہ ںیم اےکس درایمؿ ڑھکے
وہےئ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،ہبقع نب رکمؾ یمع ،اوبدعی ،نیسح ،دبعاہلل نب ربدیہ ،رضحت  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  بدب ریض اہلل
اعتٰیلہنع

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

امنزانجزہادارکےنےکدعبوساریرپوساروہرکفاسپلےنےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
امنزانجزہادارکےنےکدعبوساریرپوساروہرکفاسپلےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2232

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي  ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،یحٌي ،ابوبْک ،یحٌي ،و٘يي٠ ،اٜک بٍ٠ ٦و١َ ،ٟاک بِ ٦حب ،حَّضت جابز
ب١َ ٦ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َّ
اُِ ّٜٝن َ ٔ ٜي ِحٌَي َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا َو َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ ٤ا َو٘ٔي ْي َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوأَبُو بَ ِ ٔ

َّ
َّ
َف٘ ٔ َبطُ ح ٔي َن
َف ٕ
بِ َٔ ٍِ ٠ٔ ٦و َٕ ٟو ِ١َٔ َ ٦ا ٔک بِ ِٔ َ ٦
ِح ٕب َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا َ ٟأتُ َٔی أ ٥َّ ٜي ُّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝبٔ َ َ
س ُِ ٠ى َز ِو ّری َ َ
َّص َٓ َٔ ٦ِ ٠ج ََ ٥ازة ٔابِ َّٔ ٦
اٜس ِح َسا ٔح َوِ َ ٤ح ُ١ِ َ ٤ ٦شٔي َح ِو َُ ٜط
ا ِن َ َ
ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،ییحی،اوبرکب،ییحی،فعیک،امکلنبوغمؽ،امسکنبرحب،رضحتاجربنب ہرریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہک یبن یلصاہللہیلعفل ہفملس ےکاپسا ک یگننھٹیپفاالوھگڑاالایایگلپ یلصاہلل ہیلعفل ہفملس ےن اسرپانبددحاح
ریضاہللاعتٰیلہنعےکانجزہےسفا یسرپوساروہےئافرمہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاردرگددیپؽےتلچےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،ییحی،اوبرکب،ییحی،فعیک،امکلنبوغمؽ،امسکنبرحب،رضحتاجربنب ہرریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
امنزانجزہادارکےنےکدعبوساریرپوساروہرکفاسپلےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2233

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦بصار ،اب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ١َ ،اک بِ ٦حب ،حَّضت جابز رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ ب١َ ٦زہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ َو َّ
َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ٦
اُِ ّٜٝن ِٔلبِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
ِح ٕب َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا ََ ٟظلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی ابِ َّٔ ٦
ُع ٕ
ی
َف ٕ
َ َٔ١ا ٔک بِ ِٔ َ ٦
اٜس ِح َسا ٔح ث ُ َّ ٢أتُ َٔی بٔ َ َ
س ُِ

َف٘ ٔ َب ُط َِ َح َى ََ ٞی َت َو َّٔ ُغ بٔطٔ َوِ َ ٤ح َُ٤ ٦تَّب ٔ ُى ُط َن ِس َعی َخ ُِ َّ ٝط َٔا ََٕ َِ ٟا ََ ٟر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞا ِِ َٕ ٜو ٔ ٣إ ٔ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
ِ ََى َٕ َُ ٝط َر ُج َْ َ ٞ
اٜس ِح َسا ٔح أَ ِو َٔا َُ ٟش ِى َب ُة ٔلَبٔی َّ
َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٦ِ ٠ٔ ٢ِ َ٘ ٟو ِٔذ ٕٗ َُ ٠ى َّ ٖٕ ٝأَ ِو َُ ٠سلًّی فٔی ا َِ ٜح َّ٥ةٔ ِٔلبِ َّٔ ٦
اٜس ِح َساحٔ

دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انب ینثم،دمحمنبرفعج ،ہبعش ،امسکنبرحب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع نب ہرہےس رفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنانبددحاحرپامنزانجزہادایکرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسیگننھٹیپفاالوھگڑاالایایگ
اس وک ا ک لدیم ےن ڑکپا افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس رپ وسار وہےئ اس ےن وکدان یرفع رکدای مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےکےھچیپدفڑےتوہےئلرےہےھتوقؾںیمےسا کلدیمےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایانبددحاحےک ےئ
تنجںیمےنتکوخےشےنکٹلفاےلںی۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،امسکنبرحب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعنب ہرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمرپدحلںیماںیٹنیاگلےنےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیمرپدحلںیماںیٹنیاگلےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2234

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،وبساهَّلل ب ٦جىَف ٠سوری ،اَ١ىي ٞب٠ ٦ح١س بَ ٦ىس ،حَّضت وا٠ز بَ ٦ىس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف ا ِِ ٔ١ٜس َور ُّٔی َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َو َِ ٦وا ٔ٠ز ٔبِ ِٔ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َک ِ ٔيطٔ ا َِ ٜح ُسوا لٔی َِ ٜح ّسا َوا ِن ٔعبُوا َول َ َّی َّ
اٜٝب ٔ َن َن ِع ّبا َ٘ َ١ا ُظَ ٔ ٥ي
أَبٔی َو َّٔاػٕ أَ َِّ ََ ٧ى َس بِ َ ٦أَبٔی َو َّٔاػٕ َٔا َ ٟفٔی ََ ٠ز ٔؼطٔ َّأ ٜذی َصَ ٝ

ب ٔ َز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ

ییحینبییحی،دبعاہللنبرفعج وسمری،اامسلیعنبدمحمنبدعس،رضحتاعرم نبدعسریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکدعس نب
فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ رمض فافت ںیم رفامای ریمے  ےئ ربق دحل انبان افر اس رپ ھچک یچک اںیٹنی اگلان ےسیج روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفل ہفملسےک ےئربقانبیئیئگیھت۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعاہللنبرفعجوسمری،الیعمسنبدمحمنبدعس،رضحتاعرمنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقںیماچدرڈاےنلےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقںیماچدرڈاےنلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2235

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،و٘يي ،ابوبْک ب ٦ابوشيبہ٥ٌ ،سر ،و٘يي ،شىبہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،یحٌي بَ ٦ىيس ،شىبہ،
ابوج١زہ ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا ٌُ َِ ٥س ْر َو َو٘ ٔي ْي َجٔ١ي ّىا َو ُِ ٦ش ِى َب َة ح و َح َّسث َ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َّ
س َٔا َُ ٟج ٔى َ ٞفٔی
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َج َِ ١ز َة َو ِ ٦ابِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َّ
َّ
اَ َِ ١ط یَزٔی ُس
َّص بِ ُ ٦و َِٔ ١ز َ
اَ ٧وأَبُو اٜتَّيَّاحٔ َو ِ
َٔبِْ ٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََٔ َٔ ٢َ ٝفي َّ ْة َح َِ ١زا ُِ َٔا َِ ٠ُ ٟس ٢ٔٝأَبُو َج َِ ١ز َة ا َِ ُ١طُ َن ِ ُ

َس ِخ َس
بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َ٠ا َتا بٔ َ َ
ییحینبییحی،فعیک،اوبرکبنباوبہبیش،دنغر،فعیک،ہبعش،دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،ہبعش،اوبرمجہ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکربقںیمرسخاچدرڈاؽدییئگیھت۔
رافی  :ییحینبییحی،فعیک،اوبرکبنباوبہبیش،دنغر،فعیک،ہبعش،دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،ہبعش،اوبرمجہ،رضحتانبابعسریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقوکرباربرکےنےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقوکرباربرکےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2236

راوی  :ابوـاہز اح١س ب ٦و١زو ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،ولی ہ١سانی ،ہارو ٧حَّضت
ث١ا٠ہ ب ٦شفی

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی
اٜفاصٔز ٔأَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث ح و َح َّسثَىٔي صَ ُ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َح َّسثَىٔي َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث فٔی رٔ َوا َی ٔة أَبٔی َّ
و ٧أَ َّ ٧ث ُ َ١ا ََ ٠ة
اٜفاصٔز ٔأَ َّ ٧أَبَا َول ٔ ٕٓی ا َِ ٜض َِ ١سان ٔ َّی َح َّسثَ ُط َوفٔی رٔ َوا َیةٔ َص ُ
ار َ
اٜزو ٔ ٣بٔزُوز ٔ َس َِت ُُوف ِّ َی َظاح ِْٔ َ٥َ ٜا َِأ َ ََ ٠ز ِ ََؽا َُ ٜة بِ ُ ٦وُب َ ِي ٕس بٔ َٕبِْٔظ ٔ
بِ َُ ٦شفَ ٕٓی َح َّسثَطُ َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا ََ ٠ي ِ ََؽا ََ ٜة بِ ٔ ٦وُب َ ِي ٕس بٔأ َ ِر ٔ
ؿ ُّ
ِ َُسو َِّی ث ُ ََّٔ ٢ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَأ ِ ُ٠زُ ب ٔ َت ِسؤیَت َٔضا
اوباطرہ ادمح نب رمعف ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،یلع ہاین ،اہرفؿ رضحت امثہم نب  یف ےس
رفاتیےہہکمہاضف ہنبعنبیڈےکاسھتاقمؾرفدسکلمرفؾںیمےھتامہرےا کاسیھتاکااقتنؽوہایگوترضحتاضف ہےناس
یکربقاکمکحدایبجفہرباربرکدییئگرھپرفامایہکںیمےنروسؽاہللےسانسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسربقفںوکومہاررکےناکمکح

رفامایرکےتےھت۔
رافی  :اوباطرہادمحنبرمعف،انبفبہ،رمعفنباحرث،اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،یلعہاین،اہرفؿرضحتامثہمنب یف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقوکرباربرکےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2237

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوبْک ب ٦ابوشيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،یحٌي ،و٘ييَّ ،يا ،٧حبيِ ب ٦ابوثابت ابووائ ،ٞحَّضت
ابوہياد اَسی

ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
ک َول َی َ٠ا
اَ ٧و َِ ٦حب ٔ ٔ
يِ بِ ٔ ٦أَبٔی ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔ ٞو ِ ٦أَبٔی ا َِ ٜضيَّا ٔد الِ َ ََس ِّٔی َٔا ََٔ ٟا َ ٟلٔی َول ٔ ُّی بِ ُ ٦أَبٔی ـَا ِٕٜٔأَ َِل أَبِ َى ُث َ
َُّ َِي َ

َب َى َثىٔي َوَِ ٝيطٔ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِِ ٧لَ َت َس ًَ ت َِٔ ١ث ّاِل إ ٔ َِّل ـَ َِ ١س َتطُ َو َِل َٔب ِ ّْا ُٔ ِ ٠
َّشِّا إ ٔ َِّل ََ َّویِ َتطُ

ییحینبییحی،اوبرکبنباوبہبیش ،زریہنبرحب،ییحی،فعیک ،ایفسؿ ،،بینباوباثتباوبفالئ،رضحتاوبجایجادسیےسرفاتی
ےہ۔ ےھجم رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رفامای ایک ںیمےھجتاس اکؾ ےک  ےئ ہن وجیھبں سج اکؾ ےک  ےئ ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےناجیھباھتہکوتیسکوصرتوکاٹمےئریغبہنوھچڑافرہنیسکدنلبربقوکرباربےئکریغب۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنباوبہبیش،زریہنبرحب،ییحی،فعیک،ایفسؿ ،،بینباوباثتباوبفالئ،رضحتاوبجایجادسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ

ربقوکرباربرکےنےکمکحےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2238

راوی  :ابوبْک ب ٦خَلز باہلی ،یحٌي ٔفاَّ ،٧يا ،٧حبيِ

يِ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا ََ ٟوِلَ
َح َّسثَٔ٥يطٔ أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ َُ ٦خ ََّلز ٕ ا َِ ٜباصٔل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َوص َُو ا َِّ َٕ ٜفا َُ ٧ح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧ح َّسثَىٔي َحب ٔ ْ
ُظ َور ّة إ ٔ َِّل ـ َ َِ ١س َت َضا
اوبرکبنبالخدابیلہ،ییحیاطقؿ،ایفسؿ ،،بیایسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہاافلظاکرفؼےہ۔
رافی  :اوبرکبنبالخدابیلہ،ییحیاطقؿ،ایفسؿ ،،بی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہتخپربقانبےنافراسرپامعرتریمعترکےنیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ہتخپربقانبےنافراسرپامعرتریمعترکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2239

راوی  :ابوبْک ب ٦ابوشيبہ ،حّغ ب ٦وياث ،اب ٦جزیح ،ابوزبيْ ،حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َحّ ُِغ بِ َُ ٌٔ ٦ي ٕ
اث َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا ََ َ ٤ ٟهی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِ ٧یُ َحعَّ َغ ا َِٕ ٜبُِْ َوأَ ِ ٧يُ ِٕ َى َس َوَِ ٝيطٔ َوأَ ِ ٧یُ ِبى َي َوَِ ٝيطٔ

اوبرکبنباوبہبیش،صفح نبتداث،انبرجحی،اوبزریب ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنربقفں وکہتخپانبےنافراؿرپےنھٹیبافراؿرپامعرتانبےنےسعنمرفامایےہ۔

رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،صفحنبتداث،انبرجحی،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ہتخپربقانبےنافراسرپامعرتریمعترکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2240

راوی  :ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،ححاد ب٠ ٦ح١س٠ ،ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،ابوزبيْ

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َح َّسثَ َ٥ا َححَّا ُد بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي َص ُ
ُج َزیِ ٕخ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔأَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزریب،اسدنسےسیھبرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےس
ایسرطحدحثیرمفیےہفہرفامےتںیہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسانس۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ہتخپربقانبےنافراسرپامعرتریمعترکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2241

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،اَ١ىي ٞب ٦وٝيہ ،ایوب ،ابوزبيْ ،حَّضت جابز

يغ ا ُِٕ ٜبُورٔ
وب َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا َُ٤ ٟه ٔ َی َو َِ ٦ت ِٕ ٔع ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
 ٞابِ ُُ ٦و ََّ ٝي َة َو ِ ٦أَ ُّی َ
ییحینبییحی،اامسلیعنبہیلع ،اویب،اوبزریب،رضحتاجربےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنربقفںوکوچےن
فریغہےسہتخپانبےنےسعنمرفامای۔
رافی  :ییحینبییحی،الیعمسنبہیلع،اویب،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقرپےنھٹیبافراسرپامنزڑپےنھیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقرپےنھٹیبافراسرپامنزڑپےنھیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2242

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیزَ ،ہي ،ٞحَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ ٞو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝل َ َِ ٧ی ِحَ ٔ ٝس
ِح ٕب َٔا ََ٤ ٟا َجزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ َض ِي ُ
َح َّسثَ َ٥ا ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
َُح َٗ ث َٔيابَ ُط َحًَّي َت ِدَ ُٝغ إلٔ َى ٔج ِٔ ٝسظ ٔ َخي ِ ْْ َٜطُ ٔ ٦ِ ٠أَ َِ ٧ی ِحَ ٔ ٝس َول َى َٔبِْ ٕ
أَ َح ُس ُ٘ َِ ٢ول َى َج َِ ١زة ٕ َِت ِ ٔ
زریہنبرحب ،رجری،لیہس ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایمت
ںیمےسارگ وکیئااگنرےرپ ھٹیباجےئاسےکڑپکےلجاجںیئافراساکارثاسیک اھکؽکتےچنہپ ہاسےک ےئ ربق رپےنھٹیبےس
رتہبےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقرپےنھٹیبافراسرپامنزڑپےنھیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2243

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،وبس اٜىزیز زراورزی ،و١زو ،ابواح١س زبيْیَّ ،يا،٧

َح َّسثَ َ٥اظ ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َي ِىىٔي َّ
اٜس َرا َو ِرز ٔ َّی ح و َح َّسثَٔ٥يطٔ َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أَ ِح ََ ١س اٜزُّبَي ِْ ُّٔی
َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٔ ٧لَکص َُ١ا َو َِ َُ ٦ض ِي ٕ ٞب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ
ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیدرافردی،رمعف،اوبادمحزریبی،ایفسؿ،ایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںی۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیدرافردی،رمعف،اوبادمحزریبی،ایفسؿ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقرپےنھٹیبافراسرپامنزڑپےنھیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2244

راوی  :ولی ب ٦ححزَىسی ،وٜيس ب٠ ٦س ،٢ٝاب ٦جابز ،بَسب ٦وبيس اهَّلل ،واثٝہ ،حَّضت ابو٠زثس ٌ٥وی

َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َّ
َس بِ ُٔ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو َِ ٦واث ٔ ََ ٝة َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠زثَ ٕس
اٜس ِىس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ِ ٦ابِ َٔ ٦جابٔز ٕ َو ِ ٦بُ ِ ٔ
ا ِ٥َ ٍَ ٜو ٔ ِّی َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل َت ِحُ ٔ ٝسوا َول َی ا ُِٕ ٜبُورٔ َو َِل ُت َع ُّٝوا إ َِٔ ٜي َضا

یلعنبرجح دعسی،فدیلنبملسم،انباجرب،رسبنبدیبعاہلل،فاہلث،رضحتاوبرمدثیونیےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرفامایوبقررپتموھٹیبافرہناؿیکرطػامنزڑپوھ۔

رافی  :یلعنبرجحدعسی،فدیلنبملسم،انباجرب،رسبنبدیبعاہلل،فاہلث،رضحتاوبرمدثیونی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقرپےنھٹیبافراسرپامنزڑپےنھیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2245

راوی  :حس ٦ب ٦ربيي بحلی ،اب٠ ٦بارک ،وبساٜزح ٦١ب ٦یزیس ،بَس ب ٦وبيس اهَّلل ،ابوازریس خوِلنی ،واثٝہ ب ٦إَي،
حَّضت ابو٠زثس ٌ٥وی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ٔیس
َح َّسثَ َ٥ا َح َس ُ ٦بِ ُ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي ا َِ ٜب َحل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦یز ٔ َ
یس َو ِ ٦بُ ِ ٔ
َس بِ ُٔ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ ِزر َ
ا َِ ٜد ِو َِلن ٔ ِّی َو َِ ٦واث ٔ ََ ٝة بِ ٔ ٦الِ َ َِ َٕ ٔي َو ِ ٦أَبٔی َِ ٠زثَ ٕس ا ِ٥َ ٍَ ٜو ٔ ِّی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُِ ٟل ُت َع ُّٝوا إلٔ َی
ا ُِٕ ٜبُورٔ َو َِل َت ِحُ ٔ ٝسوا َوَِ ٝي َضا
ی
نسحنبرعیبَت،انبابمرک،دبعارلنمحنبسیدی،رسبنبدیبعاہلل،اوبادرسیوخالین،فاہلثنباعقس،رضحتاوبرمدثیونیریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوبقریکرطػامنزاداہنرکفافرہناؿرپوھٹیب۔
ی
رافی  :نسح نب رعیب َت ،انب ابمرک ،دبعارلنمح نب سیدی ،رسب نب دیبع اہلل ،اوبادرسی وخالین ،فاہلث نب اعقس ،رضحت اوبرمدث
یونیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزانجزہدجسمںیمادارکےنےکایبؿںیم...
ابب  :انجزفںاکایبؿ

امنزانجزہدجسمںیمادارکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2246

راوی  :ولی ب ٦ححز َىسی ،اَحاٗ ب ٦ابزہي ٢ح٥ملی ،ولی ،اَحٖ ،وبساٜىزیز ب٠ ٦ح١س ،وبساٜواحس ب ٦ح١زہ حَّضت
وباز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اٜس ِىس ُّٔی َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ا َِ ٜح ِ٥مَ لٔی َو َّ
َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ َّ
اُِ ّٜٝن ْٔل ٔ َِ َح َٖ َٔا ََ ٟول ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٥ا َو َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا
ُّ
َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو َِ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜواح ٔ ٔس بِ َٔ ٦ح ِ١زَ َة َو َِ ٦وبَّاز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔأَ ََّ ٧وائٔصَ َة أَ ََ ٠ز ِت أَ َِ ٧ی َُّ ١ز ب ٔ َح ََ ٥ازة ٔ ََ ِىسٔ

َ
َ َّ
اس َ٠ا َظلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ
اس ذََ ٔ ٜ
َس ًَ َ٠ا ٔ َ ٤س َي اُ ٥َّ ٜ
ْک اُ ٥َّ ٜ
ک َوَِ ٝي َضا َِ َٕاَِ ٜت َ٠ا أَ ِ َ
بِ ٔ ٦أبٔی َؤاػٕ فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِت َُعل َِّی َوَِ ٝيطٔ َِأَ َ ِ ٤
ِ إ ٔ َِّل فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی َُ َض ِي ٔ ٞبِ ٔ ٦ا ِٜب َ ِي َؽا ٔ

یلع نب رجح دعسی ،ااحسؼ نب اربمیہ یلظنح ،یلع ،ااحسؼ  ،دبعازعلسی نب دمحم ،دبعاولادح نب زمحہ رضحت ابعد ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب
دبعاہلل ریض اہللاعتٰیلہنعےس رفاتی ےہہکدیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعےن مکح دایہک دعس نب ایبفاقص ریض اہلل اعتٰیلہنع اک
انجزہ دجسم ںیم الای اجےئ اتہک اس رپ امنز انجزہ ڑپ ی اجےئ ولوگں ےن اس ابت رپ بجعت ایک وت دیسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای مت
ولگ ینتک دلجی وھبؽ ےئگ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن لیہس نب اضیبء ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک امنز انجزہ دجسم ںیم یہ
ڑپاھیئیھت۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،ااحسؼنباربمیہیلظنح،یلع،اقحس،دبعازعلسینبدمحم،دبعاولادحنبزمحہرضحتابعدریضاہللاعتٰیلہنع
نبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
امنزانجزہدجسمںیمادارکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2247

٠وسي ب ٦وٕبہ ،وبساٜواحس ،وباز ب ٦وبساهَّلل ب ٦زبيَْ ،يسہ وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢بہز ،وہيِٰ ،
و٥ہا

وسي بِ ُُ ٦و ِٕ َب َة َو َِ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜواح ٔ ٔس َو َِ ٦وبَّاز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٥ا ُو َص ِي ِْ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠
اٜزُّبَي ِْ ٔیُ َح ِّس ُث َو َِ ٦وائٔصَ َة أََ َّ ٤ضا َ١َّ ٜا تُ ُوف ِّ َی ََ ِى ُس بِ ُ ٦أَبٔی َو َّٔاػٕ أَ ِر ََ َ ٞأَ ِز َوا ُد أ ٥َّ ٜي ِّي َظل َّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َِ ٧ی ُُّ ١زوا ب ٔ َح ََ ٥ازتٔطٔ

ا ٧إلٔ َى
ِخ َد بٔطٔ ٔ ٦ِ ٠بَ ٔ
ْ بٔطٔ َول َى حُ َحزٔصٔ َّ٦ي َُع ِّٝي َن َوَِ ٝيطٔ أ ُ ِ ٔ
اب ا َِ ٜح َ٥ائ ٔز ٔ َّأ ٜذی ک َ َ
فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َِ ُي َع ِّٝي َن َوَِ ٝيطٔ َِّ ََىُٝوا ِ َُؤ ٔ َ
 ٞب ٔ َضا ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس ِ ََب َ ََ ٝذََ َٜٚٔوائٔصَ َة َِ َٕاَِ ٜت َ٠ا
اس َوابُوا ذََ َٜٚٔو َٔاُٜوا َ٠ا کَاِ َ ٤ت ا َِ ٜح َ٥ائٔز ُ یُ ِس َخ ُ
ا َِٕ ١َ ٜاو ٔ ٔس ِ ََب َُ ٍَ ٝض َّ٦أَ َّ ٧اَ ٥َّ ٜ

اس إلٔ َى أَ َِ ٧يىٔيبُوا َ٠ا َِل ؤُ َٜ ٢َِ ٝض ِ ٢بٔطٔ َوابُوا َو َِ ٝي َ٥ا أَ ِ ٧یُ ََّ ١ز ب ٔ َح ََ ٥ازة ٕ فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َو َ٠ا َظلَّى َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّى اهَّللُ
َس ًَ اَ ٥َّ ٜ
أَ ِ َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َى َُ َض ِي ٔ ٞبِ ٔ ٦بَ ِي َؽا َء إ ٔ َِّل فٔی َج ِو ٔ
ٓ ا ِِ ١َ ٜسحٔسٔ
دمحمنباح مت،زہب،فبیہ،ومٰیسنبہبقع،دبعاولادح،ابعد نبدبعاہللنبزریب،دیسہ اعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع ےسرفاتیےہرفامیت
ںی بج دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ااقتنؽ وہایگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ویبویں ےن اغیپؾ وجھباای ہک اؿ اک انجزہ
دجسم ںیم ےس ےل رک سگرفاتہک فہ یھب امنز انجزہ ادا رکںیل ولوگں ےن ااسی یہ ایک افر اؿ ےک رجحفں ےکلےگ انجزہ رفک دایاتہک فہ
اسرپامنزانجزہادارکںیلرھپاؿوکابباانجلزئےساکنالایگوجاقمدعیکرطػاھترھپازفاجرہطماتوک ہ ربیچنہپہکولوگںےناس
وک بیع اج ان ےہ افر ولوگں ےن اہک ےہ ہک انجزفں وک دجسم ںیم داہ  ںیہن ایک اجات اھت  ہ ابت دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک یچنہپ وت
اوہنںےناہکولگانفاتیفقیکانبرپاسابتوکویعمبھجمسرےہںیافرمہرپانجزہےکدجسمںیمسگارےنیکفہجےسبیعاگلرےہ
ںیاحالہکنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنلیہسنباضیبءاکانجزہدجسمےکادنریہڑپاھاھت۔
رافی  :دمحمنباحمت،زہب،فبیہ،ومٰیسنبہبقع،دبعاولادح،ابعدنبدبعاہللنبزریب،دیسہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
امنزانجزہدجسمںیمادارکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2248

راوی  :ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل٠ ،ح١س ب ٦راِي ،ابوِسیک ،ؼحاک ب ٦وث١ا ،٧ابونَّض ،حَّضت ابوَ١ٝہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب٦
وبساٜزح٦١

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َّ
اُِ ّٜٝن ِٔلبِ َٔ ٦راِ ٕٔي َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُِ َسیِ ٕک أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اٜؽحَّا ُک َي ِىىٔي
َح َّسثَىٔي صَ ُ

َّض َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِبسٔ اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١أَ ََّ ٧وائٔصَ َة َ١َّ ٜا تُ ُوف ِّ َی ََ ِى ُس بِ ُ ٦أَبٔی َو َّٔاػٕ َٔاَِ ٜت ا ِز ُخُٝوا بٔطٔ
اَ ٧و ِ ٦أَبٔی أ ِ ٥َّ ٜ
ابِ َُ ٦و ِث ََ ١
ا ِِ ١َ ٜسحٔ َس َحًَّي أ ُ َظل َِّی َوَِ ٝيطٔ َِأَُٔ ِ ٤
ک َوَِ ٝي َضا َِ َٕاَِ ٜت َواهَّللٔ َِ َٕ ٜس َظلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی ابِى َ ِي بَ ِي َؽا َِ
ْک ذََ ٔ ٜ

ِ أ ُ ُُّ ٠ط بَ ِي َؽا ُِ
 ٞبِ َُ ٦ز ِو ٕس َوص َُو ابِ ُ ٦ا ِٜب َ ِي َؽا ٔ
فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َُ َض ِي َٕ ٞوأَخٔيطٔ َٔا َِ ٠ُ ٟسَ َُ ٢ٔٝض ِي ُ

اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنبراعف،اوبدف ک،احضکنبامثعؿ،اوبرضن،رضحتاوبہملسریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعارلنمحےسرفاتی
ےہہکبج دعس نبایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنعاکااقتنؽوہوتدیسہاعدص ریضاہلل اعتٰیلاہنع ےنرفامایانجزہ دجسم ںیمےللؤاتہک
ںیماؿرپامنزانجزہڑپوھںولوگںےناسابترپبجعتایکوتاوہنںےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناضیبءےکدف
وٹیبںلیہسافراسےکاھبیئاکانجزہدجسمںیمڑپاھاھت۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنبراعف،اوبدف ک،احضکنبامثعؿ،اوبرضن،رضحتاوبہملسریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبقرںیمداہ وہےتفتقالہوبقرےک ےئایکداعڑپ یاجےئ۔...
ابب  :انجزفںاکایبؿ
وبقرںیمداہ وہےتفتقالہوبقرےک ےئایکداعڑپ یاجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2249

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم ،یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،اَ١ىي ٞب ٦جىَفَ ،شیک ،ابو١٤ز ،وفاء ب ٦وسار ،حَّضت

وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َّ َ
َّ
ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا
يِم َویَ ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔا َ ٟیَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخبَََْ٤ا و َٔا َِ ٟاْل َ َ
َحسث َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي اٜتُّ ٔ ٔ١

َش ٕ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
 ٞبِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
یک َوص َُو ابِ ُ ٦أَبٔی ٔ١َ٤ز ٕ َو َِ ٦و َفا ٔ
َف َو ِٔ َ ٦
إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
ِ بِ َٔ ٦ي َسا ٕر َو َِ ٦وائٔصَ َة أََ َّ ٤ضا َٔاَِ ٜت ک َ َ
آِخ َّ
اِ ٜٝي ٔ ٞإلٔ َی ا َِ ٜبٕٔي ٔي ِ ََي ُٕو َُّ ٟ
اٜس ََل ُ٣
ْخ ُد ٔٔ ٔ ٦ِ ٠
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک ُ َّ١َ ٝا ک َ َ
اَِ ٜ ٧ي َٝت َُضا َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِ ُ
وَ ٧وإَّٔ٤ا إ ٔ َِ ٧شا َِ اهَّللُ بَِٔ ٢ِ ُٙلح ٔ ُٕو ََّ ٧
َِف ٔلَصِ َٔ ٞبٕٔي ٔي
وَّ ٌ ٧سا َُ ٠ؤ َّجَ ُٝ
َوَِ ٝيَ ٢ِ ُٙز َار َٔ ِوِ ٠ُ ٕ ٣ؤ ٔٔ٥٠ي َن َوأَ َتا ُ٘ ِ٠َ ٢ا تُو َو ُس َ
اُ ٜٝض َّ ٢اٌ ٔ ِ

ا ِِ ٍَ ٜز َٔ ٔس َو ٢َِ ٜيُٕ ٔ ُِٔ ٢ت َ ِي َب ُة َٔ ِو َُ ٜط َوأَ َتا ُ٘ ِ٢

ییحی نب ییحی یمیمت ،ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،اامسلیع نبرفعج ،یر ک ،اوبرمن ،اطعء نب اسعر ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع
ےسرفاتیےہہکبجریمیابرییکراتوہیتوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسراتےکلریخہصحںیمعیقبربقاتسؿیکرطػ
رشتفی ےل اجےت افر رفامےت االسلؾ مکیلع دار وقؾ ومنینم اہمترے افرپ السؾ وہ اے ومونمں ےک رھگ فاول اہمترے اسھت ایک ایگ
فدعہلاکچوج لکاپؤ ےگایا ک دمتےکدعبافرمہارگاہلل ےناچاہوتمتےسےنلمفاےل ںیافراہللعیقب ارغلدقفاولںیکرفغمت رفام
ُکاکظفلذرکںیہنایک۔
ہبیتقےن َأ َب ُ ْ
رافی  :ییحی نب ییحی یمیمت ،ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،الیعمس نب رفعج ،یر ک ،اوبرمن ،اطعء نب اسعر ،رضحت اعدص  ریض اہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
وبقرںیمداہ وہےتفتقالہوبقرےک ےئایکداعڑپ یاجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2250

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،اب ٦جزیخ ،وبساهَّلل ب٘ ٦ثيْ ب٠ ٦ف٠ ،ِٝح١س بٔ ٦يس ،حَّضت ٠ح١س
بٔ ٦يس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ بْ٠ ٦خ٠ہ

ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ٘ ٦ثٔيْ ٔبِ ٔ ٦ا َِّ ١ُ ٜف ِٔ ٔ ٝأََّ٤طُ
َح َّسثَىٔي َص ُ
َََ ٔ١ي َُ ٠ح ََّ ١س بِ َِ َٔ ٦ي ٕس َي ُٕو ُِ ٔ١ََ ٟى ُت َوائٔصَ َة تُ َح ِّس ُث َِ َٕاَِ ٜت أَ َِل أ ُ َح ِّسثَُ ٢ِ ُٙو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َوىِّي ُٔ ِ٥َ ٝا بَل َی

ح و َح َّسثَىٔي ََ ٔ١ََ ٦ِ ٠ي َححَّا ّجا الِ َ ِو َو َر َو َّ
اُِ ّٜٝن َٜطُ َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َححَّا ُد بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِب ُس اهَّللٔ َر ُج ْٞ
ْخ ََ ٠ة بِ ٔ ٦ا َِّ ١ُ ٜف ِٔ ٔ ٝأَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٟی ِو ّ٠ا أَ َِل أ ُ َح ِّسثَُ ٢ِ ُٙوىِّي َو َو ِ ٦أُم ِّی َٔا ََِ ٟمَ َ٥َّ ٥ا أَُ َّ ٤ط یُزٔی ُس
ْقیِ ٕض َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ِٔ َٔ ٦ي ٔس بِ َٔ ِ ٠َ ٦
َٔ ُ ٦ِ ٠

أ ُ َُّ ٠ط َّأًٜي َوََ ٜس ِت ُط َٔا ََٔ ٟاَِ ٜت َوائٔصَ ُة أَ َِل أ ُ َح ِّسثَُ ٢ِ ُٙوىِّي َو َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٥َ ِٝ ُٔ ٢َ ٝا بَل َی َٔا ََٔ ٟاَِ ٜت َ١َّ ٜا

ا ٧أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ِ ٢َ ٝيضا و ٔ ِ٥سٔی ا ِن َََٕ ِ ََِ ٝو َؼ َي رٔ َزائ َ ُط َو َخ ََ ٝي َن ِىَِ ٝيطٔ ِ ََو َؼ َى ُض َ١ا و ٔ َِ ٥س
کَاِ َ ٤ت َِ ٜي ًَٔٝي َّأًٜي ک َ َ
َاؼ َف َح َي ََِ ٢َِ ٝیَِ ٝب ِث إ ٔ َِّل َریِ َث َ١ا لَ  َّ٦أَ ِِ َٔ ٧س َر َٔ ِس ُت َِأ َ َخ َذ رٔ َزائ َ ُط ُر َویِ ّسا َواَ ِ ٤ت َى َٞ
َفا ٔشطٔ ِ ِ
رٔ ِجَِ ٝيطٔ َو َب َس َق َ َ
َط َٓ إ ٔ َزارٔظ ٔ َول َی ٔ َ
َْخ َد ث ُ َّ ٢أَ َجا َِ ُط ُر َویِ ّسا َِ َح َىُِ ٝت ز ٔ ِرعٔی فٔی َرأِسٔي َوا ِخ َت َِ ١ز ُت َو َت َٕ َِّ ٥ى ُت إ ٔ َزارٔی ث ُ َّ ٢اَ ِ ٤ف َُ ِٕ ٝت َول َی إٔثِزٔظ ٔ
ُر َویِ ّسا َو َِ َتحَ ا َِ ٜب َ
اب ِ َ َ
َ
َ
َحًَّي َجا َِ ا َِ ٜبٕٔي َي َِ َٕ َاَِ ٣أَـَا َ ٟا َِ ٔ ٕٜي َا ٣ث ُ ََّ ٢ر َِ َي یَ َسیِطٔ ثَ ََل َث َ٠زَّا ٕ
َس ِو ُت ِ ََض ِز َو َٟ
َح َٓ َِاَ َ ِ ٤
ت ث ُ َّ ٢اَ َ ِ ٤
َس ًَ َِأ ِ َ
َحِ ُِت َِأ ِ َ
َِضزو ُِ ٜت َِأ َ ِح َ َ
اؼ َف َح ِى ُت ِ ََس َخ ََٕ َِ ٞا َ٠َ ٟا َٔ ٜک یَا َوائ ٔ ُض َح ِص َيا َراب ٔ َي ّة
َّض ُت ِ ََس َب ِٕ ُت ُط ِ ََس َخُِ ٝت ََِِ ٝي َس إ ٔ َِّل أَ ِِ ٧
َ َِ
َّض َِأ ِح َ ِ
َ
َٔاَِ ٜت ُُِٔ ٝت َِل َش ِي َئ َٔا َُ َٜ ٟت ِدبْٔٔیىٔي أَ ِو َُ ٜي ِدب ٔ َْنِّی َّ
يْ ا َِ ٜدبٔيُْ َٔاَِ ٜت ُُِٔ ٝت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٤ت َوأُم ِّی َِأ َ ِخب َ ِْتُ ُط َٔا َٟ
أ ٜٝف ُ
َِأَِ٤تٔ َّ
يْ اهَّللُ َوَِ ٝي ٔک
اٜس َوازُ َّأ ٜذی َرأَیِ ُت أَ َ٠امٔی ُُِٔ ٝت َن َى ََِ َِٝ ٢ض َسنٔی فٔی َظ ِسرٔی َِ ٜض َس ّة أَ ِو َج َى ِتىٔي ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَلَ َ٥ِ ٥تٔ أَ ِ ٧یَ ٔح َ
اس َي ِىُ ١َِ ٝط اهَّللُ َن َى َِٔ ٢ا ََِ ٟإ ٔ َّٔ ٧جبِْٔی َ ٞأَ َتانٔی ح ٔي َن َرأَیِتٔ َِ َ٥ا َزانٔی َِأ َ ِخَّا ُظ ٔٔ ٥ِ ٠ک َِأ َ َجب ِ ُت ُط
َو َر َُوُ ُٜط َٔاَِ ٜت َِ ٠ض َ١ا َیِٙت ُٔ ٢اُ ٥َّ ٜ
َ ٞوَِ ٝي ٔک َو َٔ ِس َو َؼ ِىتٔ ث َٔيابَ ٔک َولَ َُ ٥ِ ٥ت أَ ِِ َٔ ٧س َر َٔ ِس ٔ
يت أَ ِ٧
َْکص ُِت أَ ِ ٧أُؤٔمَ ٔک َو َخ ٔص ُ
تِ َ ٔ
َِأ َ ِخ َّ ِي ُت ُط ٔٔ ٥ِ ٠ک َو ٢َِ ٜیَ ٦ِ ُٙیَ ِس ُخ ُ
ِ
َت ِس َتوحٔشٔي َِ َٕا ٟإ ٔ ََّ ٧ربَّ َ ِ
ْ أَُٔو ُُ َٜ ٟض ِ ٢یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َٟ
َف َُ ٜض َِٔ ٢اَِ ٜت ُُِٔ ٝت َ٘ ِي َ
َ
ِ
ک یَأ ُ٠زُ َک أَ َِ ٧تأت َٔی أَصِ َ ٞا َِ ٜبٕٔي ٔي َِ َت ِس َت ٍِ ٔ َ
اٜس ََل َُ ٣ول َی أَصِ ِّٔ ٞ
ُٔولٔی َّ
یَ ٦وإَّٔ٤ا إ ٔ َِ ٧شا َِ
ِخ َ
اٜسیَارٔ ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن َوا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن َو َی ِز َح ُ ٢اهَّللُ ا ِِ ١ُ ٜس َت ِٕ ٔس ٔ٠ي َن ٔ٥َّ ٠ا َوا ِِ ١ُ ٜس َتأ ِ ٔ ٔ
و٧
اهَّللُ بَََٔ ٜ ٢ِ ُٙلح ٔ ُٕ َ

اہرفؿنبدیعسایلی،دبعاہللنبفبہ،انبرججی،دبعاہللنبریثکنببلطم،دمحمنبسیق،رضحتدمحمنبسیقریضاہللاعتٰیلہنع
نبرخمہمےس رفاتیےہہکاوہنںےنا کدؿاہکایکںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاینپافراینپامںےکاسھتیتیبوہیئابتہن
انسؤں مہ ےن امگؿ ایک ہک فہ امں ےس اینپ ےننج فایل امں رماد ےل رےہ ںی مہ ےن اہک ویکں ںیہن رفامای یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ریمے اپس ریمی ابری یک رات ںیم ےھتہک لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن رکفٹ یل افر اینپ اچدر افڑھ یل افر وجےت ااترے افر

اؿ وک اےنپ اپؤں ےک اپس رھک دای افر اینپ اچدر اک انکرہ اےنپ رتسب رپ اھچبای افر ٹیل ےئگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینت یہ دری
رہھٹےہکلپیلصاہللہیلعفل ہ فملسےنامگؿرکایلہکںیموسیکچوہںلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنلہتسہےساینپاچدریلافر
لہتسہےسوجات انہپافر لہتسہ ےسدرفازہوھکال افرابرہےلکن رھپاسوکلہتسہ ےسدنبرکدای ںیمےناینپاچدراےنپرس رپ افڑ یافراانپ
ازارانہپافرلپیلصاہللہیلع فل ہفملسےکےھچیپےھچیپ یلاہیںکتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسعیقبںیمےچنہپافرڑھکےوہےئگ
افرڑھکےوہےنوکوطلیایکرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناےنپدفونںاہوھتںوکنیتابرااھٹایرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
فاسپولےٹافرںیمیھبولیٹلپیلصاہللہیلعفل ہفملسزیتپ ےوتںیمیھبزیتےنلچ یگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسدفڑےوتںیمیھب
دفڑیلپیلصاہللہیلعفل ہ فملسےچنہپوتںیمیھبیچنہپںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےستقبسےلیئگافرداہ  وہےتیہٹیل
یئگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ وت رفامای اے اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےھجت ایک وہایگ ےہ ہک اہمترا اسسن وھپؽ راہ ےہ
ںیم ےن اہک ھچک ںیہن لپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای مت اتبدف رفہن ےھجم ابر ک نیب  ربدار ینعی اہلل اعتیل  رب دے دے اگ وت ںیم
ےن رعض ایک ای روسؽ اہللیلص اہللہیلع فل ہفملس ریمے امں ابپلپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس رپ رقابؿ رھپ وپرے ہصقیک  رب ںیم
ےن لپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس وک دےدی رفامای ںیم اےنپلےگلےگ وجایسہ یسزیچ دھکی راہ اھت فہ وت یھت ںیم ےن رعض ایک یجاہں وت
لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن ریمے ےنیس رپ ام را سجیک ےھجمفیلکت وہیئ رھپ رفامای وت ےن ایخؽ ایک ہک اہلل افر اس اک روسؽ ریتاقح
داب ےل اگ رفامیت ںی بجولگ وکیئزیچ اپھچےت ںی اہلل وتاس وکوخباجاتن ےہلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای ہکربجالیئ
ریمے اپسلےئ بج وت ےن داھکی وت ےھجم اکپرا افر ھجت ےس اپھچای وت ںیم ےن یھب مت ےس اپھچےن یہ وک  دنس ایک افرفہ اہمترے اپس اس
 ےئںیہنلےئہکوتےناےنپڑپکےااتردےیےھتافرںیمےنامگؿایکہکوتوسیکچےہافرںیمےنےھجتدیباررکان دنسہنایکںیمےن
 ہوخػایکہک متربھگااجؤیگربجالیئےن اہکلپیلصاہلل ہیلعفل ہفملسےکربےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوک مکحدایےہ ہک
لپ یلصاہللہیلعفل ہفملس عیقبرشتفیےلاجںیئافر اؿ ےک ےئرفغمتامںیگنںیم ےنرعض ایکایروسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہ
ث
ے
ل َش َ عَل َ ْبُک ْ َ ٍ ُ ے ِ
ُ
ِ
م َّ ی ُ
ُ
َ
ئ
خ َوؿ َف ِإ َّب ِإ ْؿ َس َ
فؿ َ ًغا ُ َ و
وغ
ي
ا
ُک
ب
أ
ف
یم
فملسںیم ےسیکوہکںلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای(ا ّ ل ُؾ م َد َار وقْؾ ْ و
م َ َ َ َْ َُ َ
ن َل ِ ُ
ح َوؿ) وہک السؾ ےہ اامیدنار رھگ فاولں رپ افر ناملسونں رپ اہلل مہ ےس لےگ اجےن فاولں رپ رتمح رفامےئ افر ےھچیپ اجےن
ا ُ
ّللَّ ُِ ی ْ

فاولںرپمہاؿاشءاہللمتےسےنلمفاےلںی۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،دبعاہللنبفبہ،انبرججی،دبعاہللنبریثکنببلطم،دمحمنبسیق،رضحتدمحمنبسیقریضاہلل
اعتٰیلہنعنبرخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
وبقرںیمداہ وہےتفتقالہوبقرےک ےئایکداعڑپ یاجےئ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2251

راوی  :ابوبْک ب ٦ابوشيبہ ،زہيْ بِ ٦حب٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل اَسیَّ ،يا ،٧و١ٕٝہ ب٠ ٦زثسََٝ ،مي ٧ب ٦بزیسہ ،حَّضت
بزیسہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧و َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة بِ ِٔ ٠َ ٦زثَ ٕس
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ الِ َ ََس ُّٔی َو َِِ َُّ ٦ي َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

أَ ٧ائُٔ ُٝض ِ٢
ِخ ُجوا إلٔ َی ا َِٕ ١َ ٜابٔز ٔ َِک َ َ
َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧بِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َ ٟک َ َ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝي َُى ُِّ ١ُ ٝض ِ ٢إٔذَا َ َ
اٜس ََل َُ ٣وَِ ٝي ٢ِ ُٙأَ ِص َ ٞا ِّ
اٜس ََل َُ ٣ول َی أَ ِص ِّٔ ٞ
اٜس َیارٔ َوفٔی رٔ َوا َی ٔة ُز َصيِْ ٕ َّ
َي ُٕو ُ ٟفٔی رٔ َوا َی ٔة أَبٔی بَ ِْکٕ َّ
ٜس َیارٔ ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن
و ٧أَ َِأ َ ُ ٟاهَّللَ َ٥َ ٜا َو َل ٢ِ ُٙا َِ ٜىاِ َٔي َة
َوا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن َوإَّٔ٤ا إ ٔ َِ ٧شا َِ اهَّللُ َََ ٜلح ٔ ُٕ َ

اوبرکبنباوبہبیش،زریہنبرحب،دمحمنبدبعاہللادسی،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدث،امیلسؿنبربدیہ،رضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکاؿوک روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ہداعاھکسےتےھتبجاحصہبربقاتسؿیکرطػاجےتےھتسپاؿ ںیم
لْ
ِ ل ْم ے ِ ِ مُ ْشل ِ
م
ن
ِ
َن
یم َفا
ےس ےنہک فاےل ےتہک اوبرکب یک رفاتی ںیم ( ال َّش َل ُؾ َ َلَع َأ ْه ِل ادلّ َِب ِر) افر زریہ یک رفاتی ںیم ( َأ ْه َل ادلّ َِبر ْ
نِم ا ْوُو َ
َ َث َلَ َ ِ ُ َ َْ َ َ َ لَُک
ْ
ْ
ف
اْل ِ َبةَ)مترپالسع یوہاےومونمںافرناملسونںےکرھگفںفاےلافرمہ متےس ِإ ْؿ
ّللّ لح َوؿأ ْس ُؽا َ
َف ِإ ّب ِإ ْؿ س َءا ُ
ّللّل َف م َ
ث
ّللَّےنلمفاےلںیمہاےنپافراہمترے ےئاعتیفامےتگنںی۔
َس َءا ُ
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،زریہنب رحب،دمحمنبدبعاہللادسی،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدث،امیلسؿنبربدیہ،رضحتربدیہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملساکاےنپربزعفلجےساینپفادلہیکربقیکزایرت...
ابب  :انجزفںاکایبؿ

یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملساکاےنپربزعفلجےساینپفادلہیکربقیکزایرتیکااجزتامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2252

راوی  :یحٌي ب ٦ایوب٠ ،ح١س ب ٦وباز٠ ،زوا ٧ب٠ ٦ىاویہ ،یزیس ب٘ ٦يسا ،٧ابوحاز ،٣حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦وبَّاز ٕ َو َّ
اَ ٧و ِ٦
اُِ ّٜٝن َ ٔ ٜي ِحٌَي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ز َوا ُ ٧بِ َُ ٠ُ ٦ىاو ٔ َی َة َو َِ ٦یز ٔ َ
یس َي ِىىٔي ابِ َِ َ٘ ٦ي َس َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
أَبی َحازَٔ ٕ ٣و ٦أَبی صُزیِز َة َٔأَ ٟاَ ٟرَو ُ ٟاهَّللٔ ظلَّی اهَّللُ َوَٝيطٔ وَ َِّ ٢ٝ
َف ٔلُم ِّی ََِ ٢َِ ٝیأِذ َِ ٧لٔی
ِ ٔ َ َ َ َ ُ
َ
ِ َ َ َ ِ
ٔ
اَ َتأ َذُ ِ ٤ت َربِّی أَ ِ ٧أَ َِ َت ٍِ ٔ َ
ُور َٔب ِ َْصَا َِأَذ ٔ َ ٧لٔی
اَ َتأ ِ َذُ ِ ٤تطُ أَ ِ ٧أَز َ
َو ِ
ییحی نب اویب ،دمحم نب ابعد ،رمفاؿ نب اعمف ہ ،سیدی نب اسیکؿ ،اوباحزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایںیمےناےنپربےساینپفادلہےک ےئاافغتسریکااجزتبلطیکوتےھجمااجزتہندی
یئگافرںیمےناؿیکربقیکااجزتامیگنوتےھجمااجزتدےدییئگ۔
رافی  :ییحینباویب،دمحمنبابعد،رمفاؿنباعمف ہ،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملساکاےنپربزعفلجےساینپفادلہیکربقیکزایرتیکااجزتامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2253

راوی  :ابوبْک ب ٦ابوشيبہ ،زہيْ بِ ٦حب٠ ،ح١س ب ٦وبيس ،یزیس ب٘ ٦يسا ،٧ابوحاز ،٣حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اَ ٧و ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی
ِح ٕب َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦وب َ ِي ٕس َو َِ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَب ُو بَ ِ ٔ
یس بِ ِٔ َ٘ ٦ي َس َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
صُزیِز َة َٔاَ ٟز َار أ ٥َّ ٜيي ظلَّی اهَّللُ َوَٝيطٔ وَ ََّٔ ٢ٝبِْ أ ُ ِّ٠طٔ َِبکَی وأَبِکَی ََ ٦٠حو َُ ٜط َِ َٕاِ ٟ
َف ََ ٜضا َِ٢َِ ٝ
ِ َ َ َ َ
َ َ
ُّ َ
َ َ َ
َ ِ
ِ ِ
اَ َتأذَُ ِ ٤ت َربِّی فٔی أَ ِ ٧أَ َِ َت ٍِ ٔ َ
ِّ
َک ا ِِ ١َ ٜو َت
ُور َٔب ِ َْ َصا َِأُذ ٔ َ ٧لٔی َِز ُ ُ
یُ ِؤذ َِ ٧لٔی َوا َِ َتأِذَُ ِ ٤ت ُط فٔی أَ ِ ٧أَز َ
وروا ا ُِٕ ٜبُ َور َِإَٔ َّ ٤ضا تُ َذ ُ

اوبرکبنباوبہبیش،زریہنبرحب،دمحمنبدیبع،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبن
یلصاہللہیلعفل ہفملسےناینپفادلہیکربقیکزایرتیکوترفڑپےافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاردرگدفاےلیھبرفڑپے
وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایہک ںیمےن اےنپرب ےساؿےک ےئ رفغمتامےنگنیکااجزتاچیہ وتےھجمااجزت ہن
دییئگافر ںیمےناہللےس اؿیکربق یکزایرتیکااجزت بلطیکوتےھجمااجزتدےدییئگ سپوبقر یکزایرت ایکرکفویکہکن فہ
ںیہمتومتایدرکایتںی۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،زریہنبرحب،دمحمنبدیبع،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملساکاےنپربزعفلجےساینپفادلہیکربقیکزایرتیکااجزتامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2254

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س بِ ٦ؽي ،ٞابوَ٥اْ ،٧ضارب٠ ٦زہ،
٠حارب ب ٦زثار ،اب ٦بزیسہ ،حَّضت بزیسہ

ْک بِ ُ ٦أَب ٔی َش ِي َب َة َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َّ
اُِ ّٜٝن ٔلَبٔی بَ ِْکٕ َوابِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

ْضا ُر بِ َُّ ٠ُ ٦ز َة َو َِ ٠ُ ٦حار ٔٔب بِ ٔ ٦زٔثَارٕ َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔی َٔ َ٥ا َٕ ٧وص َُو ٔ َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ ٤ ٢َ ٝض ِي ُتَ ٢ِ ُٙو ِ ٦زٔیَ َارة ٔ ا ُِٕ ٜبُورٔ َِزُو ُرو َصا َوَ َ ٤ض ِي ُتَ ٢ِ ُٙو ُِ ُٜ ٦حو ٔ ٣الِ َ َؼاؤ ِّی ِ َِو َٗ ث َ ََل ٕث َِأ َ ِٔ ٠سُٙوا َ٠ا بَ َسا
َلَ ٢ِ ُٙوَ َ ٤ض ِي ُتَ ٢ِ ُٙو ِ ٦ا٥َّ ٜبٔي ٔذ إ ٔ َِّل فٔی َٔ َٕا ٕ
ْکا َٔا َ ٟابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕفٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َو َِ ٦و ِبسٔ
ِِ ِ َ
َاَشبُوا فٔی الِ َ َِٕ ٔ َيةٔ ک ُ َِّ ٝضا َو َِل َت ِ َ
َّشبُوا ُِ ٠س ٔ ّ
اهَّللٔ بِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب لیضف ،اوبانسؿ ،رضارنب رمہ ،احمرب نب داثر ،انب ربدیہ ،رضحت
ربدیہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایںیمےنںیہمتزایرتوبقرعنمایکاھتاؿیکزایرترکفافر ںیم
ےن ںیہمت رقابوینں اک وگتش نیت دونں ےس زایدہ رفےنک ےس عنم رفامای اھت سپ بج کت اچوہ رھک ےتکس وہ ںیم ےن مت وک زیکشمہ ےک

العفہدفرسےربک ںںںیمذیبنےنیپےسعنمایکاھترگمابامتؾربک ںںےسویپاہںہشنالےنفایلزیچںیہنایپرکف۔
رافی  :اوبرکبنب ایب ہبیش ،دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحم نبینثم،دمحم نبلیضف،اوبانسؿ،رضارنبرمہ ،احمربنب داثر ،انبربدیہ،
رضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملساکاےنپربزعفلجےساینپفادلہیکربقیکزایرتیکااجزتامےنگنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2255

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوخيث١ہ ،زبيس یامی٠ ،حارب ب ٦زثار ،اب ٦بزیسہ ،ابوخيث١ہ

َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َخ ِي َثَ ١ة َو ُِ ٦زبَ ِي ٕس ا َِ ٜيام ٔ ِّی َو َِ ٠ُ ٦حار ٔٔب بِ ٔ ٦زٔثَارٕ َو ِ ٦ابِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة أ ُ َرا ُظ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َّ
ک
اٜص ُّ
َ
ا٧
ٔ ٦ِ ٠أَبٔی َخ ِي َث ََ ١ة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
يع ُة بِ ُ ٦وُ ِٕ َب َة َو َِِ َُّ ٦ي َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َٔب ٔ َ

َو َِ ٦و َِ ١َ َٕ ٝة بِ ِٔ ٠َ ٦زثَ ٕس َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧بِ ٔ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ٦
اَان ٔ ِّی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦ب ُ َزیِ َس َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ
َراِ ٕٔي َو َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦و ِب ٔس اٜز ََّّزا ٔٗ َو ِِ ٠َ ٦ى َ١ز ٕ َو َِ ٦و َفا ٕ
ْخ َ
ِ ا َِ ُ ٜ
َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک ُ ُُّ ٝض ِ ٢ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ أَبٔی َٔ َ٥ا ٕ٧

ییحینبییحی،اوبہمثیخ،زدیباییم،احمربنبداثر،انبربدیہ،اوبہمثیخایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںی۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبہمثیخ،زدیباییم،احمربنبداثر،انبربدیہ،اوبہمثیخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخدیشکرکےنفاےلیکامنزانجزہںیمیرتکہنرکےنےکایبؿںیم...

ابب  :انجزفںاکایبؿ
وخدیشکرکےنفاےلیکامنزانجزہںیمیرتکہنرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2256

راوی  :وو ٧بََ ٦ل٘ ٣وفی ،زہيْ١َ ،اک ،جابز ب١َ ٦زہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِو ُ ٧بِ ََُّ ََ ٦ل ٕ ٣ا ِلُٙوف ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا ُز َصي ِ ْْ َو ِ١َٔ َ ٦ا ٕک َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ١ُ ََ ٦ز َة َٔا َ ٟأتُ َٔی أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َز ُج ٕٞ

َٔ َت ََ ٞنّ َِسطُ ب ٔ َ١صَ أ ٔ َغ َِ ٢َِ ٝي َُعَ ِّٞوَِ ٝيطٔ

وعؿنبالسؾوکیف،زریہ،امسک،اجربنب ہرہےسرفاتی ےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپساےسیلدیماکانجزہالایایگ سج
ےناےنپلپوکوچڑےریتےسامرڈاالاھتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسرپامنزانجزہہنڑپ ی۔
رافی  :وعؿنبالسؾوکیف،زریہ،امسک،اجربنب ہرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
اپچنافقسےسمکہلغںیمزوکةںیہن...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
اپچنافقسےسمکہلغںیمزوکةںیہن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2257

راوی  :و١زو ب٠ ٦ح١س ب ٦بٙيْ٤ ،أسَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،و١زو ب ٦یحٌي ب ٦و١ارہ ،حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی

و٥ہ

َح َّسثَىٔي َو ِ١زُو بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦ب ُ َٙي ِْ ٕا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت َو َِ ١زو بِ َ ٦یَ ِحٌَي بِ ٔ ٦وُ ََ ١ار َة َِأ َ ِخب َ َْنٔی َو ِ٦
و٧
وَ ٧خ َِ ١س ٔة أَ ِو َُ ٕٖ َظ َس َٔ ْة َو َِل ِ ٔ ََمي ُز َ
أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٜ ٟي َس ِ ٔ ََمي ُز َ

وَ ٧خ ِٔ ١س أَ َوا ٕٗ َظ َس َٔ ْة
َخ ِٔ ١س َذ ِوز ٕ َظ َس َٔ ْة َو َِل ِ ٔ ََمي زُ َ

رمعف نب دمحم نب ریکب ،اندق ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف نبییحی نب امعرہ ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن
رکمی یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن اراشد رفامای اپچنفقس ےس مک ہلغ ںیم زوکة ںیہن افر ہن یہ اپچن اف ںوں ےس مک ںیم زوکة ےہ افر ہن یہ
اپچنافہیقےسمکںیمزوکةےہ۔
رافی  :رمعفنبدمحمنبریکب،اندق،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبییحینبامعرہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
اپچنافقسےسمکہلغںیمزوکةںیہن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2258

راوی ٠ :ح١س ر٠ح ،اب٠ ٦ہاجزٜ ،يث ،و١زو٤أس ،وبساهَّلل ب ٦ازریس ،یحٌي بَ ٦ىيس ،و١زو ب ٦یحٌي

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِ٠حٔ بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔأَ ِخبَََْ٤ا َّ
ٔیس ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ٦
اِ ٜٝي ُث ح و َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
َی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦ی ِحٌَي ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط
دمحمرحم،انباہمرج،ثیل،رمعفاندق،دبعاہللنبادرسی،ییحینبدیعس،رمعفنبییحیایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںی۔
رافی  :دمحمرحم،انباہمرج،ثیل،رمعفاندق،دبعاہللنبادرسی،ییحینبدیعس،رمعفنبییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
اپچنافقسےسمکہلغںیمزوکةںیہن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2259

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،و١زو ب ٦یحٌي ب ٦و١ارہ ،یحٌي ب ٦و١ارہ ،حَّضت ابوَىيس خسری

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ َُ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦وُ ََ ١ار َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َی ِحٌَي بِ ٔ٦
وُ ََ ١ار َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر َّٔی َي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٟوأَ َش َار أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ
َّ
ََک بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ابِ ٔ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝب ٔ َِّّ ٙطٔ ب ٔ َد ِٔ ١س أَ َظابٔ ٔىطٔ ث ُ َّ ٢ذ َ َ

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انب رججی ،رمعف نبییحی نبامعرہ،ییحی نبامعرہ،رضحتاوبدیعس دخریےسرفاتی ےہہک ںیمےنروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےسانسافریبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےناینپیلیھتہ یکاپچناویلگنںےکاسھتااشرہرفامای ابیق دحثیسگر
یکچےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزا ؼ،انبرججی،رمعفنبییحینبامعرہ،ییحینبامعرہ،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
اپچنافقسےسمکہلغںیمزوکةںیہن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2260

راوی  :ابوکاِ ٞ٠ؽي ٞب ٦حسين جحسری ،بَّش بّ٠ ٦ؽ ،ٞو١ارہ بٌ ٦زیة ،یحٌي ب ٦و١ارہ ،حَّضت ابوَىيس خسری
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّش َي ِىىٔي ابِ َََّ ّ٠ُ ٦ؽ َٕ ٞح َّسثَ َ٥ا ُو ََ ١ارةُ بِ ٌَُ ٦زٔیَّ َة َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي أَبُو کَا َٔ ُِ ٕٞ ٠ؽ ِي ُ
 ٞبِ ُُ ٦ح َسي ِ ٕن ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا بٔ ِ ْ
وَ ٧خ َِ ١س ٔة أَ ِو َُ ٕٖ
وُ ََ ١ار َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر َّٔی َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٜ ٢َ ٝي َس ِ ٔ ََمي ُز َ
وَ ٧خ ِٔ ١س أَ َوا ٕٗ َظ َس َٔ ْة
وَ ٧خ ِٔ ١س َذ ِوز ٕ َظ َس َٔ ْة َوَِ ٜي َس ِ ٔ ََمي زُ َ
َظ َس َٔ ْة َوَِ ٜي َس ِ ٔ ََمي زُ َ

اوباکلم لیضف نب نیسح یججڈری ،رشب نب لضفم ،امعرہ نب زغیة ،ییحی نب امعرہ ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایاپچنافقسںیمزوکةںیہنےہافراپچناف ںوں ےسمکںیمزوکةںیہن
ےہافراپچنافہیقےسمکںیمزوکةںیہن۔
رافی  :اوباکلملیضفنبنیسح یججڈری،رشبنبلضفم،امعرہنبزغیة،ییحینبامعرہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
اپچنافقسےسمکہلغںیمزوکةںیہن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2261

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،و٘ييَّ ،يا ،٧اَ١اوي ٞب ٦ا٠يہ٠ ،ح١س ب ٦یحٌي ب ٦حبا ،٧یحٌي
ب ٦و١ارہ ،حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب ٔاٜوا٤ا َو٘ٔي ْي وَِ َُّ ٦يا ُ ٧و ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ ٔ ٦أ ُ ََّ ٠ي َة و٠ ٦ح١س
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة وو١زوا٥ٜأس و ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦

ب ٦یَ ِحٌَي ب ٦حبا ٧و ٦یَ ِحٌَي بِ ٔ ٦وُ ََ ١ار َة َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی ٔأ ٟا ٟرَو ٟاهَّللُ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٜ ٢َ ٝي َس ِ ٔ ََمي
وَ ٧خ َِ ١س َة أَ ِو َُا ٕٗ  ٦٠ت١ز وِلحِ َظ َس َٔ ْة
ُز َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،فعیک ،ایفسؿ ،اامسلیع نب اہیم ،دمحم نب ییحی نب ةحؿ ،ییحی نب امعرہ ،رضحت اوبدیعس
دخریریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایافقسےسمکوجھکرںیمزوکةںیہنافرہن ہلغ
ںیم۔

رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،فعیک ،ایفسؿ ،اامسلیع نب اہیم ،دمحم نب ییحی نب ةحؿ ،ییحی نب امعرہ ،رضحت
اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
اپچنافقسےسمکہلغںیمزوکةںیہن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2262

راوی  :اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،وبساٜزح ٦١ب٠ ٦ہسیَّ ،يا ،٧اَ١اوي ٞب ٦ا٠يہ٠ ،ح١س ب ٦یحٌي ب ٦حبا ،٧یحٌي ب٦
و١ارہ ،حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١ي ِىىٔي ابِ َِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ ٔ ٦أ ُ ََّ ٠ي َة َو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ٦
َّاَ ٧و َِ ٦ی ِحٌَي بِ ُٔ ٦و ََ ١ار َة َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٜ ٟي َس فٔی َح ِٕٓ َو َِل َت ِ١ز ٕ
َی ِحٌَي بِ َٔ ٦حب َ
وَ ٧خ ِٔ ١س أَ َوا ٕٗ َظ َس َٔ ْة
وَ ٧خ ِٔ ١س َذ ِوز ٕ َظ َس َٔ ْة َو َِل ِ ٔ ََمي ُز َ
َظ َس َٔ ْة َحًَّي َی ِبَ ََ ُٝخ َِ ١س َة أَ ِو َُ ٕٖ َو َِل ِ ٔ ََمي ُز َ

ااحسؼنب وصنمر،دبعارلنمح نبدہمی،ایفسؿ،اامسلیع نباہیم،دمحمنبییحی نبةحؿ،ییحی نبامعرہ،رضحتاوبدیعس دخریریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہلغ ںیم افر وجھکر ںیم زوکة اس فتق کت ںیہن بج کت اپچن
افقسہنوہاجںیئافرہناپچناف ںوںےسمکںیمزوکةےہافرہناپچنافہیقےسمکںیمزوکةےہ۔
رافی  :ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،اامسلیع نب اہیم ،دمحم نب ییحی نب ةحؿ ،ییحی نب امعرہ ،رضحت اوبدیعس
دخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ

اپچنافقسےسمکہلغںیمزوکةںیہن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2263

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،یحٌي ب ٦آزَّ ،٣يا ٧ثوری ،اَ١اوي ٞب ٦ا٠يہ

َح َّسثَىٔي َو ِب ُس بِ ُ ٦حُِ ١ي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦آ َزَ ٣ح َّسث َ َ٥ا َُِّيا َُّ ٧
اٜث ِور ُّٔی َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ ٔ ٦أ ُ ََّ ٠ي َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٞ
َ
َ
َ
َحسٔیثٔ ابِ ِٔ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی
دبعنبدیمح،ییحینبلدؾ،ایفسؿوثری،اامسلیعنباہیمایسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،ییحینبلدؾ،ایفسؿوثری،اامسلیعنباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
اپچنافقسےسمکہلغںیمزوکةںیہن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2264

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ،ثوری٠ ،ى١ز ،اَ١اوي ٞب ٦ا٠يہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اٜث ِور ُّٔی َو َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ ٔ ٦أ ُ ََّ ٠ي َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث ََ ٞحسٔیثٔ
ابِ ِٔ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی َویَ ِحٌَي بِ ٔ ٦آ َز ٌََ ٣ي ِ َْ أََّ٤طُ َٔا َ ٟبَ َس َ ٟاَّ ٜت ِ١ز ٔث َ َ١ز ٕ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،وثری،رمعم،اامسلیعنب اہیمایس دحثییک ا ک افر دنسذرک یک ےہنکیل اس ںیموجھکریک ہگج لھپاکظفل
ےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،وثری،رمعم،اامسلیعنباہیم

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

ابب  :زوکۃاکایبؿ
اپچنافقسےسمکہلغںیمزوکةںیہن

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2265

راوی  :ہارو ٧ب٠ ٦ىزوٓ ،ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،وياؿ ب ٦وبساهَّلل ،ابوزبيْ ،جابز ب ٦وبساهَّلل

ارو ُ ٧بِ ُِ ٠َ ٦ىزُ ٕ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی و َٔي ُ
اؿ بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ
وٓ َو َص ُ
َح َّسثَ َ٥ا َص ُ

وَ ٧خ ِٔ ١س أَ َوا ٕٗ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜورٔ ٔٗ َظ َس َٔ ْة
َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َٔا ََِ ٜ ٟي َس ِ ٔ ََمي زُ َ
وَ ٧خ َِ ١سةٔ أَ ِو َُ ٕٖ ٔ ٦ِ ٠اَّ ٜت ِ١ز ٔ َظ َس َٔ ْة
وَ ٧خ ِٔ ١س َذ ِوز ٕ ِٔ ٦ِ ٠اْلٔب ٔ َٔ ٞظ َس َٔ ْة َوَِ ٜي َس ِ ٔ ََمي زُ َ
َوَِ ٜي َس ِ ٔ ََمي زُ َ

اہرفؿنبرعمفػ،اہرفؿ نبدیعسایلی،انبفبہ،تداض نبدبعاہلل،اوبزریب،اجربنب دبعاہللےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اچدنی ےک اپچن افہیق ےس مک ںیم زوکة ںیہن افر اف ںوں ںیم اپچن اف ںوں ےس مک رپ زوکة ںیہن افر
وجھکرےکاپچنافقسےسمکںیمزوکةںیہن۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،تداضنبدبعاہلل،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نزیچفںںیم رشافر نںیم فص رشےہ؟...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
 نزیچفںںیم رشافر نںیم فص رشےہ؟

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2266

راوی  :ابوـاہز اح١س ب ٦و١زو ب ٦وبساهَّلل ب ٦و١زو بَ ٦سح ،ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،و١زو بَ ٦واز ،وٜيس ب ٦شحاً ،اب٦
وہِ ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،ابوزبيْ ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َو َو ِ١زُو بِ َُّ ََ ٦واز ٕ َوا َِ ٜؤٜي ُس بِ ُ٦
َس ٕح َو َص ُ
اٜفاص ٔز ٔأَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ِٔ َ ٦
ُش َحا ًٕ ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦ابِ َٔ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَبُو َّ
اٜفاص ٔز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث أَ َّ ٧أَبَا اٜزُّبَي ِْ ٔ َح َّسث َ ُط أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي

ور َوِ ٔ ََمي َُق ٔ َی
ار َوا ِِ ٍَ ٜي ُ ٢ا ُِ ٜى ُص ُ
َک أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َََ ٔ ِ ٟمي ََ َٕ ِت الِ ََ ِ ٤ض ُ
َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َی ِذ ُ ُ
ب ٔ َّ
َّش
ْ ا ُِ ٜى ِ ٔ
اٜساَ ٔ ٤يةٔ ن ِٔع ُ
اوباطرہ ادمح نبرمعف نب دبعاہلل نبرمعف نب رسح ،اہرفؿ نبدیعس ایلی ،رمعف نب وساد ،فدیل نب اجشع ،انب فبہ ،دبعاہلل نب فبہ،
رمعف نب احرث ،اوبزریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج زنیم رہنفں ای
ابرشےسریسابوہیتےہاسںیمدوساںہصحزوکةےہافروجافٹناگلرکیچنیساجےئاسںیموسیباںہصحزوکةفابجےہ۔
رافی  :اوباطرہادمحنبرمعفنبدبعاہللنبرمعفنبرسح،اہرفؿ نبدیعسایلی،رمعفنبوساد،فدیلنباجشع،انبفبہ،دبعاہللنب
فبہ،رمعفنباحرث،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ناملسؿرپالغؾافروھگڑےیکزوکةںیہنےہ۔...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
ناملسؿرپالغؾافروھگڑےیکزوکةںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2267

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ت١يِم٠ ،اٜک ،وبساهَّلل ب ٦زی٥ارََٝ ،مي ٧ب ٦يسارُ ،عاک ب٠ ٦اٜک ،حَّضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي اَّ ٜتٔ ٔ١يِم َٔا َِ َ ٟ
ُعا ٔک بِ ٔ٦
ْقأ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦زٔی َ٥ارٕ َو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ ٧بِ َٔ ٦ي َسا ٕر َو َِ ٔ ٦
َ
ُّ

َّ
َّ
َ
َ
َف َٔطٔ َظ َس َٔ ْة
َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦أبٔی ص َُزیِ َز َة أ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا ََِ ٜ ٟي َس َول َی ا ِِ ١ُ ٜس ٢ٔ ٔ ٝفٔی َو ِب ٔسظ ٔ َو َِل َ َ
ییحینبییحییمیمت ،امکل،دبعاہللنبدانیر،امیلسؿنباسیر،رعاکنب امکل،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےنرفامایناملسؿےکالغؾافراسےکوھگڑےرپزوکةںیہنےہ۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،امکل،دبعاہللنبدانیر،امیلسؿنباسیر،رعاکنبامکل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ناملسؿرپالغؾافروھگڑےیکزوکةںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2268

راوی  :و١زو٤أس ،زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،ایوب ب٠ ٦وسيٙ٠ ،حوََٝ ،ٟمي ٧ب ٦يسارُ ،عاک ب٠ ٦اٜک ،حَّضت
ابوہزیزہ

وب بِ ُ٠ُ ٦و َسي َو ُِ ِٙ٠َ ٦حو َٕ ٟو َََِ ِ َُٝ ٦مي َ٧
ِح ٕب َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َح َّسث َ َ٥ا أَ ُّی ُ
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ُعا ٔک بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َٔا َُ ٟز َصي ِ ْْ یَ ِب َُ ُٝبٔطٔ َِ ٜي َس َول َی
بِ َٔ ٦ي َسا ٕر َو َِ ٔ ٦
َف َٔطٔ َظ َس َٔ ْة
ا ِِ ١ُ ٜس ٢ٔ ٔ ٝفٔی َو ِب ٔسظ ٔ َو َِل َ َ
رمعفاندق ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ نب ہنییع ،اویب نب ومیس ،وحکمؽ ،امیلسؿ نب اسیر ،رعاک نب امکل ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی
ےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایناملسؿرپاسےکالغؾافروھگڑےیکزوکةرفضںیہنےہ۔
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،اویبنبومیس،وحکمؽ،امیلسؿنباسیر،رعاکنبامکل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ناملسؿرپالغؾافروھگڑےیکزوکةںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2269

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌيََٝ ،مي ٧ب ٦بَلٔ ،ٟتيبہ ،ح١از ب ٦زیس ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حات ٢ب ٦اَ١اوي ،ٞخثي ٢بُ ٦عاک ب٦
٠اٜک ،ابوہزیزہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ب ٔ ََل ٕ ٟح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة َح َّسث َ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ٦زیِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

ُعا ٔک بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َح َّسثَ َ٥ا َحات ٔ ُ ٢بِ ُ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ُِ ٦خ َث ِي ٔ ٢بِ َٔ ٔ ٦
بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
ییحینبییحی،امیلس ؿنبالبؽ،ہبیتق،امحدنبزدی،اوبرکبنبایبہبیش،احمتنباامسلیع،ب مینبرعاکنبامکل،اوبرہریہایسدحثی
یکدفرسیاانسدذرکیکںی۔
رافی  :ییحینبییحی،امیلسؿنبالبؽ،ہبیتق،امحدنبزدی،اوبرکبنبایبہبیش،احمتنباامسلیع،ب مینبرعاکنبامکل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ناملسؿرپالغؾافروھگڑےیکزوکةںیہنےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2270

راوی  :ابوـاہز ،ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اح١س ب ٦ويسي ،اب ٦وہِْ٠ ،خ٠ہُ ،عاک ب٠ ٦اٜک ،ابوہزیزہ

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ْخ َُ ٠ة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ٦
اٜفاصٔز ٔ َو َص ُ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦و َٔيسي َٔاُٜوا َح َّسث َ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی ََ ِ ٠
ُعا ٔک بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّس ُث َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٜ ٟي َس فٔی ا َِ ٜى ِب ٔس َظ َس َٔ ْة إ ٔ َِّل
َٔ

ْٔط
َظ َس َٔ ُة ا ِٔ ِ ّٜ
اوباطرہ ،اہرفؿ نب دیعس ایلی ،ادمح نب یسیع ،انب فبہ ،رخمہم ،رعاک نب امکل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن اراشد
رفامایالغؾیکزوکةںیہنےہاہںدصہقرطففابجےہ(وجرباےئاجترتوہاساکرطفاہنفابجےہ)۔
رافی  :اوباطرہ،اہرفؿنبدیعسایلی،ادمحنبیسیع،انبفبہ،رخمہم،رعاکنبامکل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زوکةےلہپادارکےنافراےسرفےنکےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
زوکةےلہپادارکےنافراےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2271

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،ولی ب ٦حّغ ،ورٔاء ،ابوز٤از ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََ ٟب َى َث َر َُو ُٟ
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ َُ ٦حّ ِٕغ َح َّسث َ َ٥ا َو ِر َٔا ُِ َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
َّاس َو َُّ ٢ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝوُ ََ ١ز َول َی اٜعَّ َس َٔ ٔة َِٕٔي ََ ٥َ ٠َ ٞي ابِ َُ ٦جٕ ٔ١
يَ ٞو َخاُ ٔ ٜس بِ ُ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس َوا َِ ٜىب ُ
إَِٔ ٧ي ّْا َِأٌَِ َ٥ا ُظ اهَّللُ َوأَ َّ٠ا َخاْ ٔ ٜس َِإٔ٢ِ َُّٙ٤
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝا یَ ِ ٢ُ ٔ ٕ٥ابِ َُ ٦جٕ ٔ١
ي ٞإ ٔ َِّل أَُ َّ ٤ط ک َ َ
َّاس َِه ٔ َی َول َ َّی َو ِٔ ٠ث َُ ٝضا ََ ٠ى َضا ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟیَا وُ َ١زُ أَ َ٠ا
َتمِ َ ١ُ ٔ ٝ
وَ ٧خاّ ٔ ٜسا َٔ ِس ا ِحت ََب َس أَ ِز َرا َو ُط َوأَ ِو َتا َز ُظ فٔی ََبٔي ٔ ٞاهَّللٔ َوأَ َّ٠ا ا َِ ٜىب ُ
َش َى ِز َت أَ ََّ ٧و َّ ٢اَّ ٜز ُج ٔٔ ٞظ ُِ ٥و أَبٔيطٔ

زریہنب رحب ،یلعنب صفح،فراقء،اوبزاند،ارعج ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک رضحترمعریضاہلل
اعتٰیل ہنع وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن زوکة فوصؽ رکےن ےک  ےئ اجیھب اوہنں ےن رعض ایک ہک انب لیمج افر اخدل نب
فدیل،ابعساچچروسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہفملسےنزوکةرفکیل،وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکانبلیمجوتاس

اکدب ہےلراہےہہکفہریقفاھتاہللےناسوکینغرکدایافراخدلرپمتملظرکےتوہاسےنزرںیافرایھتہرکتاہللیکراہںیمدے
دےی ںی رےہ رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ یک زوکة اس اک دفانگ ریمے ذہم ےہ رھپ رفامای اے رمع ایک مت ںیہن اجےتن ہک اچچ
ابپےکرباربوہاتےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،یلعنبصفح،فراقء،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقارطفلناملسونںرپوجھکرافروجےسادارکےنےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقارطفلناملسونںرپوجھکرافروجےسادارکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2272

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦س١ٝہ بٔ ٦ىٔ ،ِ٥تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ،یحٌي ب ٦یحٌي٤ ،اِي ،حَّضت اب ٦و١ز

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٠َ ٦سَ ١ََ ٝة بِ ِٔ َٔ ٦ى ََ ِٕ٥و ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َ٠اْ ٔ ٜک و َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َٔا َٟ
َّ
َّ
َ ِ
َ
س
ْٔط َٔ ٦ِ ٠ر ََ ٠ؽ َ
َف َؿ َزکَا َة ا ِٔ ِ ّٜ
اَ ٧ول َی ا٥َّ ٜا ٔ
ْقأ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ َ ٢َ ٝ
َ
ََک أَ ِو أُِ٤ثَي ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن
ِحٕ أَ ِو َو ِب ٕس ذ َ ٕ
َظا ّوا َٔ ٦ِ ٠ت ِ١ز ٕأَ ِو َظا ّوا َٔ ٦ِ ٠شىٔيْ ٕ َول َی کُٓ ُ ِّٞ

دبع اہلل نب ،ہملس نب بنعق،ہبیتق نبدیعس ،امکل،ییحی نب ییحی ،انعف ،رضحت انبرمع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل ےندصہق ارطفل
راضمؿےکدعبولوگںرپوجھکرےسا کاصعایوجےسا کاصعفابجیکےہرہناملسؿلزادایالغؾرمدایوعرترپ۔
رافی  :دبعاہللنب،ہملسنببنعق،ہبیتقنبدیعس،امکل،ییحینبییحی،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقارطفلناملسونںرپوجھکرافروجےسادارکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2273

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،ابواَا٠ہ ،وبيساهَّلل٤ ،اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َٔا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َوأَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْٔط َظا ّوا َٔ ٦ِ ٠ت ِ١ز ٕأَ ِو َظا ّوا ٔ٦ِ ٠
َف َؿ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝزکَا َة ا ِٔ ِ ّٜ
وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا ََ َ ٟ

ِحٕ َظٍٔيْ ٕأَ ِو َ٘بٔيْ ٕ
َشىٔيْ ٕ َول َی کَُ ِّٞو ِب ٕس أَ ِو ُ ٓ

انبریمن،اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےندصہقارطفلوجھکرایوجےسا کاصعرہالغؾلزادوھچےٹڑبےرپفابجایکےہ۔
رافی  :انبریمن،اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقارطفلناملسونںرپوجھکرافروجےسادارکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2274

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،یزیس ب ٦زریي ،ایوب٤ ،اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف َؿ أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا یَزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َو ِ ٦أَ ُّی َ
وب َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َٔا ََ َ ٟ
َح َوا َِ ٜى ِب ٔس َو َّ
اَ ٧ول َی ا ِِّ ُ ٜ
ْ
اٜذ َ ٔ
َظ َس َٔ َة َر ََ ٠ؽ َ
اس بٔطٔ ن ِٔع َ
َک َوالِ ُِ٤ثَي َظا ّوا َٔ ٦ِ ٠ت ِ١ز ٕأَ ِو َظا ّوا َٔ ٦ِ ٠شىٔيْ ٕ َٔا َََ ِ ٟى َس َ ٟاُ ٥َّ ٜ

َظا ًٕ ٔ ٦ِ ٠بُزٓ ٕ
ییحی نب ییحی ،سیدی نب زرعی ،اویب ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
راضمؿ اک دصہق لزاد ،الغؾ ،رمد وعرت رپ وجھکر ای وج ےس ا ک اصع فابج ایک ےہ ولوگں ےن اس یک تمیق ےک اابتعر ےس  فص
اصعدنگؾرقمررکیل۔
رافی  :ییحینبییحی،سیدینبزرعی،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقارطفلناملسونںرپوجھکرافروجےسادارکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2275

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث٠ ،ح١س ب ٦ر٠ح٤ ،اِي ،وبساهَّلل ب ٦و١ز

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي أَ ََّ ٧و ِب َس اهَّللٔ بِ َ ٦وُ ََ ١ز َٔا َ ٟإ ٔ َّ٧
اس َو ِس َٜطُ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ََ ٠ز بٔزَکَاة ٔ ا ِٔ ِ ّٜ
ْٔط َظا ًٕ َٔ ٦ِ ٠ت ِ١ز ٕأَ ِو َظا ًٕ َٔ ٦ِ ٠شىٔيْ ٕ َٔا َ ٟابِ ُ ٦وُ ََ ١ز َِ َح َى َ ٞاُ ٥َّ ٜ

َُّ ٠سیِ ٔ ٦ِ ٠ٔ ٦ح ٔ َِ ٥ف ٕة

ہبیتقنبدیعس،ثیل ،دمحمنبرحم،انعف،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےندصہقارطفلوجھکرایوج
ےسا کاصعاکمکحدایانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایولوگںےناسیکہگجدنگؾےکدفدمرقمررک ےئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقارطفلناملسونںرپوجھکرافروجےسادارکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2276

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،اب ٦ابی ِسیک ،ؼحاک٤ ،اِي ،حَّضت اب ٦و١ز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُِ َسیِ ٕک أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اٜؽحَّا ُک َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٦و ََ ١ز أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ

َّ
ِحٕ أَ ِو َو ِب ٕس أَ ِو َر ُج ٕ ٞأَ ِو ا َِ ٠زأَة ٕ َظٍٔيْ ٕأَ ِو َ٘بٔيْ ٕ
ْٔط َٔ ٦ِ ٠ر ََ ٠ؽ َ
َف َؿ َزکَا َة ا ِٔ ِ ّٜ
اَ ٧ول َی کَُ ِّٞنّ ِٕس ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن ُ ٓ
َوَِ ٝيطٔ َو َََ َ ٢َ ٝ
َظا ّوا َٔ ٦ِ ٠ت ِ١ز ٕأَ ِو َظا ّوا َٔ ٦ِ ٠شىٔيْ ٕ

دمحمنبراعف،انبایبدف ک ،احضک،انعف،رضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنناملسونںںیمےسرہسفنرپلزادوہایالغؾرمدوہایوعرتوھچاٹوہایڑباوجھکرےسا کاصعدصہقارطفلفابجایکےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،انبایبدف ک،احضک،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقارطفلناملسونںرپوجھکرافروجےسادارکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2277

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،زیس ب ٦اَ ،٢ٝوياؿ ب ٦وبساهَّلل بَ ٦ىس ب ٦ابی َسح ،حَّضت ابوَىيسخسری رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َ
َس ٕح أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو َِ ٦زیِ ٔس بِ ٔ ٦أَ ََِ ٢ََ ٝو ِ ٦و َٔي ٔ
اؿ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ََ ٦ى ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی َ ِ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
ْٔط َظا ّوا ٔ ٦ِ ٠ـَ َىإ ٣أَ ِو َظا ّوا َٔ ٦ِ ٠شىٔيْ ٕأَ ِو َظا ّوا َٔ ٦ِ ٠ت ِ١ز ٕأَ ِو َظا ّوا ٔ ٦ِ ٠أَٔ ٔ ٕق
أَبَا ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر َّٔی َي ُٕوِلُ ُ٘ َّ٥ا ٔ ِ ٤
ُْخ ُد َزکَا َة ا ِٔ ِ ّٜ

أَ ِو َظا ّوا َٔ ٦ِ ٠زبٔيِٕ
ییحینبییحی ،امکل،زدینباملس،تداضنبدبعاہللنبدعسنب ایبرسح،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخریےسرفاتیےہ
ہکمہدصہقارطفلا کاصعاھکےنینعیدنگؾایا کاصعوجایا کاصعوجھکرایا کاصعرینپایا کاصعشمشکاکنالرکےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،زدینباملس،تداضنبدبعاہللنبدعسنبایبرسح،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقارطفلناملسونںرپوجھکرافروجےسادارکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2278

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦س١ٝہ بٔ ٦ى ،ِ٥زاُز بٔ ٦يس ،وياؿ ب ٦وبساهَّلل ،حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اؿ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٠َ ٦سَ ١ََ ٝة بِ ِٔ َٔ ٦ى ََ ِٕ٥ح َّسث َ َ٥ا َزا ُوزُ َي ِىىٔي ابِ َِ َٔ ٦ي ٕس َو ِ ٦و َٔي ٔ

ِحٕ أَ ِو َُٝ١ِ ٠و ٕک َظا ّوا ٔ٦ِ ٠
َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا ٔ ِ ٤
ُْخ ُد إٔذِ ک َ َ
أ ِ ٧ي َ٥ا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝزکَا َة ا ِٔ ِ ّٜ
ْٔط َو ِ ٦کَُ ِّٞظٍٔيْ ٕ َو َ٘بٔيْ ٕ ُ ٓ
ُْخ ُج ُط َحًَّي َٔس ََٔ ٣و َِ ٝي َ٥ا
ـَ َىا ٕ ٣أَ ِو َظا ّوا ٔ ٦ِ ٠أَٔ ٔ ٕق أَ ِو َظا ّوا َٔ ٦ِ ٠شىٔيْ ٕأَ ِو َظا ّوا َٔ ٦ِ ٠ت ِ١ز ٕأَ ِو َظا ّوا َٔ ٦ِ ٠زبٔيِٕ ََِ٤ ٢َِ ٝزَ ِٔ ِ ٤ ٟ
اس أَ َِٔ ٧ا َ ٟإنِّٔی أَ َری أَ ََّّ ٠ُ ٧سیِ ٔ٦
اس َول َی ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔ َِک َ َ
َُ ٠ىاو ٔ َی ُة بِ ُ ٦أَبٔی َُّ َِي َ
اََ ٔ ِ ٧مي ک َ َّ ٢َ ٝبٔطٔ اَ ٥َّ ٜ
اجا أَ ِو ُِ ٠ى َتّ ٔ١زا َِک َ َّ ٢َ ٝاَ ٥َّ ٜ
اَ ٧ح ًّ
ِ َّ
ِخ ُج ُط َ٘ َ١ا ُ٘ ُِ ٥ت
َٔ ١ِ ََ ٦ِ ٠زا ٔ
اس ب ٔ َذَ ٔ ٜ
ک َٔا َ ٟأَبُو ََىٔي ٕس َِأ َ َّ٠ا أََ٤ا ِ َََل أَ َزا ُ ٟأ ُ ِ ٔ
اٜصاَ ٔ ٣ت ِى ٔس َُ ٟظا ّوا َٔ ٦ِ ٠ت ِ١ز َِٕأ َ َخ َذ اُ ٥َّ ٜ
ِخ ُج ُط أَبَ ّسا َ٠ا و ِٔص ُت
أُ ِ ٔ
دیبعاہللنب ،ہملسنب بنعق،دافٗد نبسیق،تداضنبدبع اہلل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہک بج
روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس امہرےدرایمؿ ےھت وت مہ دصہق ارطفل رہ وھچےٹ افر ڑبےلزاد ای الغؾ یک رطػ ےس ا ک اصع
اھکےنےسایا کاصعرینپےسایا کاصعوجےسایا کاصعوجھکرےسایا کاصعشمشکےساکنالرکےتےھتمہہشیمہایسرطح
اکنےتل رےہ ہک امہرے اپس رضحت اعمف ہ نب اوبایفسؿ جح ای رمعہ رکےن ےک  ےئ لےئ وت لپ ےن ربنم رپ ولوگں ےس وگتفگ یک افر

اس وگتفگ ںیم  ہ یھب اہک ہک ریمے ایخؽ ںیم کلم اشؾ ےک رسخ وہیگں ےک دف دم ا ک اصع وجھکر ےک ربارب ںی وت ولوگں ےن ایس وک
ےل ایل ینعی ایس رطح ل یرفع رکدای اوبدیعس رفامےت ںی رہباحؽ ںیم ےن ہشیمہ ایس رطح ادا رکات راہ سج رطح ادا رکات اھت بج
کتںیمزدنہراہ۔
رافی  :دیبعاہللنب،ہملسنببنعق،داؤدنبسیق،تداضنبدبعاہلل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقارطفلناملسونںرپوجھکرافروجےسادارکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2279

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،اَ١اوي ٞب ٦ا٠يہ ،وياؿ ب ٦وبساهَّلل بَ ٦ىس ب ٦ابی َسح ،حَّضت ابوَىيس
خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َو ِِ ٠َ ٦ى َ١ز ٕ َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ ٔ ٦أ ُ ََّ ٠ي َة َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْن ٔی و َٔي ُ
اؿ بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ََ ٦ىسٔ
ْٔط َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٔ ِ ٢َ ٝي َ٥ا َو ِ ٦کُِّٞ
َس ٕح أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر َّٔی َي ُٕوِلُ ُ٘ َّ٥ا ٔ ِ ٤
ُْخ ُد َزکَا َة ا ِٔ ِ ّٜ
بِ ٔ ٦أَبٔی َ ِ
ِحٕ َو َُٝ١ِ ٠و ٕک ٔ ٦ِ ٠ثَ ََلثَ ٔة أَ ِظ َٕ ٥
ک
آ َظا ّوا َٔ ٦ِ ٠ت ِ١ز ٕ َظا ّوا ٔ ٦ِ ٠أَٔ ٔ ٕق َظا ّوا َٔ ٦ِ ٠شىٔيْ ٕ ََِ٤ ٢َِ ٝزَ ِٔ ِ ٤ ٟ
ُْخ ُج ُط َ٘ َذَ ٔ ٜ
َظٍٔيْ ٕ َو َ٘بٔيْ ٕ ُ ٓ
ک
ِخ ُجطُ َ٘ َذَ ٔ ٜ
َفأَی أَ ََّّ ٠ُ ٧سیِ ٔ ٦ِ ٠ٔ ٦ب ُ ٓز ٕ َت ِى ٔس َُ ٟظا ّوا َٔ ٦ِ ٠ت ِ١ز ٕ َٔا َ ٟأَبُو ََىٔي ٕس َِأ َ َّ٠ا أََ٤ا َِ ََل أَ َزا ُ ٟأ ُ ِ ٔ
َحًَّي ک َ َ
اَ ٠ُ ٧ىاؤیَ ُة َ َ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم ،اامسلیعنباہیم،تداضنبدبعاہللنبدعسنبایبرسح،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک وموجدیگ ںیم رہ وھچےٹ افر ڑبے لزاد افر الغؾ یک رطػ ےس نیت
ومسقںےسا کاصعدصہقارطفلادارکےتےھتوجھکرےسا کاصعرینپےسا کاصعافروجےسا کاصعمہہشیمہایسرطحادا
رکےت رےہہکاعمف ہریض اہللاعتٰیلہنعےنایخؽایکہک دنگؾےسدف دموجھکرےکا ک اصعےکرباربںیرہب احؽںیموتہشیمہایس
رطحادارکاتراہ۔

رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،اامسلیعنباہیم،تداضنبدبعاہللنبدعسنبایبرسح،رضحتاوبدیعسدخریریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقارطفلناملسونںرپوجھکرافروجےسادارکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2280

راوی ٠ :ح١س راِي ،وبساٜززاٗ ،اب ٦جزیخ ،حارث ب ٦وبساٜزح ٦١ب ٦ابوذباب ،وياؿ ب ٦وبساهَّلل بَ ٦ىس ب ٦ابی َسح،
حَّضت ابوَىيس

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َو ِ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ
اؿ
ث بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبٔی ذُبَ ٕ
اب َو ِ ٦و َٔي ٔ
آ الِ َٔ ٔ ٔق َواَّ ٜت ِ١ز ٔ َو َّ
ْٔط ٔ ٦ِ ٠ث َ ََلثَ ٔة أَ ِظ َٕ ٥
اٜصىٔيْ ٔ
َس ٕح َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا ٔ ِ ٤
ُْخ ُد َزکَا َة ا ِٔ ِ ّٜ
بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َ ِ
دمحمراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،احرثنبدبعارلنمحنباوبذابب،تداضنبدبعاہللنبدعسنبایبرسح،رضحتاوبدیعسےس
رفاتیےہہکمہدصہقارطفلنیتمسقیکزیچفںےسادارکےتےھترینپوجھکرافروج۔
رافی  :دمحم راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،احرث نب دبعارلنمح نب اوبذابب ،تداض نب دبعاہلل نب دعس نب ایب رسح ،رضحت
اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقارطفلناملسونںرپوجھکرافروجےسادارکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2281

راوی  :و١زو٤أس ،حات ٢ب ٦اَ١اوي ،ٞاب ٦وحَل ،٧وياؿ ب ٦وبساهَّلل ب ٦ابی َسح ،حَّضت ابوَىيس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َس ٕح َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسث َ َ٥ا َحات ٔ ُ ٢بِ ُ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي ََ ٞو ِ ٦ابِ َٔ ٦و ِح ََل ََ ٧و ِ ٦و َٔي ٔ
اؿ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَب ٔی َ ِ
َ
ِخ ُد ِ َٔيضا
ْک ذََ ٔ ٜ
ک أَبُو ََىٔي ٕس َو َٔا َِ ٟلَ أ ُ ِ ٔ
ا ِٜد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٠ُ ٧ىاؤیَ َة َ١َّ ٜا َج َى َ ٞن ِٔع َ
ْ اٜعَّ ا ًٔ ٔ ٦ِ ٠ا ِٜحٔ َِ ٥ف ٔة َو ِس ََ ٟظا ًٕ َٔ ٦ِ ٠ت ِ١ز ٕأَ َ ِ ٤

ِخ ُد فٔی َو ِض ٔس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظا ّوا َٔ ٦ِ ٠ت ِ١ز ٕأَ ِو َظا ّوا َٔ ٦ِ ٠زبٔيِٕ أَ ِو َظا ّوا َٔ ٦ِ ٠شىٔيْ ٕأَ ِو
إ ٔ َِّل َّأ ٜذی ُ٘ ُِ ٥ت أ ُ ِ ٔ
َظا ّوا ٔ ٦ِ ٠أَٔ ٔ ٕق
رمعفاندق،احمتنباامسلیع،انبالجعؿ،تداضنبدبعاہللنبایبرسح،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبج
اعمف ہےندنگؾےک فص اصعوکوجھکرےکا کاصعےکرباربرقاردایوتاوبدیعسےنااکنرایکافررفامایںیموتاسںیمںیہناکنولں
اگرگمںیموتسجےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکدفرںیماکناتلاھتاسںیماکنولںاگوجھکرےسا کاصعایشمشکایوجایرینپ
ےسا کاصع۔
رافی  :رمعفاندق،احمتنباامسلیع،انبالجعؿ،تداضنبدبعاہللنبایبرسح،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزدیعےسےلہپدصہقارطفلادارکےنےکمکحےکایبؿںیم۔...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
امنزدیعےسےلہپدصہقارطفلادارکےنےکمکحےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2282

٠وسي ب ٦وٕبہ٤ ،اِي ،اب ٦و١ز
راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوخيث١ہٰ ،

وسي بِ ُٔ ٦و ِٕ َب َة َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦و ََ ١ز أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َخ ِي َث ََ ١ة َو َِ ٠ُ ٦

س إلٔ َی اٜعَّ ََلة ٔ
َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ََ ٠ز بٔزَکَاة ٔا ِٔ ِ ّٜ
ِخو ٔد ا٥َّ ٜا ٔ
ْٔط أَ ِ ٧تُ َؤ َّزی َٔ ِب َُ ُ ٞ
ییحینبییحی،اوبہمثیخ،ومٰیسنبہبقع،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنمکحدایہکدصقةارطفلولوگں
یکامنزدیعیکرطػےنلکنےسےلہپاداایکاجےئ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبہمثیخ،ومٰیسنبہبقع،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
امنزدیعےسےلہپدصہقارطفلادارکےنےکمکحےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2283

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،اب ٦ابی ِسیک ،ؼحاک٤ ،اِي ،اب ٦و١ز

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُِ َسیِ ٕک أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اٜؽحَّا ُک َو َِ٤ ٦اِ ٔ ٕي َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٦و ََ ١ز أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
س إلٔ َی اٜعَّ ََلة ٔ
ِخا ٔد َزکَاة ٔا ِٔ ِ ّٜ
ِخو ٔد ا٥َّ ٜا ٔ
ْٔط أَ ِ ٧تُ َؤ َّزی َٔ ِب َُ ُ ٞ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ََ ٠ز بٔإ ٔ ِ َ

دمحمنبراعف،انبایب دف ک،احضک،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےندصہقارطفلولوگںےک
امنزیکرطػےنلکنےسےلہپاکنےنلاکمکحدای۔
رافی  :دمحمنبراعف،انبایبدف ک،احضک،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زوکةرفےنکےکانگہےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ

زوکةرفےنکےکانگہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2284

راوی َ :ویس بَ ٦ىيس ،حّغ ب٠ ٦يَسہ ظ٥ىانی ،زیس ب ٦اَ ،٢ٝابوظاٜح ذ٘وا ،٧حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا ٧أَ ِخب َ َْ ُظ أَُ َّ ٤ط
َس َة اٜعَّ َِ ٥ىان ٔ َّی َو َِ ٦زیِسٔ بِ ٔ ٦أَ َِ ٢ََ ٝأَ َّ ٧أَبَا َظإ ٔ ٜح ذ َِ٘ َو َ
َح َّسثَىٔي َُ َویِ ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َحّ ِْغ َي ِىىٔي ابِ َِ ٠َ ٦ي َ َ
ا٧
َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝا َٔ ٦ِ ٠ظاح ِٔٔ َذصَِٕ َو َِل ِ َّٔؽ ٕة ِلَ یُ َؤ ِّزی َٔ ٥ِ ٠ضا َح َّٕ َضا إ ٔ َِّل إٔذَا ک َ َ

ِم َوَِ ٝي َضا فٔی َ٤ارٔ َج َض َُّ َِ ٢َ ٥يَ ِٙوی ب ٔ َضا َج ِ٥بُطُ َو َجبٔيُ ُ٥ط َولَ ِضزُ ُظ ک ُ َّ١َ ٝا بَ َز َز ِت
یَ ِو ُ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ ُظ ِّّ َح ِت َٜطُ َظَّائ ٔ ُح َٔ٤ ٦ِ ٠ارٕ َِأ ُ ِح َٔ
ْ ََ َٕ ٥ة َحًَّي يُ ِٕ َضي بَي ِ َن ا ِٜى َٔباز ٔ َِي َ َْی ََبٔي َُ ٝط إ ٔ َّ٠ا إلٔ َی ا َِ ٜح َّ٥ةٔ َوإ ٔ َّ٠ا إلٔ َی ا٥َّ ٜارٔ
أُو َ
ٔيس ِت َُ ٜط فٔی َی ِو ٕ ٣ک َ َ
اَ ِٕ ٠ٔ ٧س ُار ُظ َخ ِٔ ١سي َن أَ َِ ٜ

ا ٧یَ ِو ُ٣
ٔٔي ََ ٞیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ِ َِاْلٔب ٔ ُ
َٔ ٞا ََ ٟو َِل َظاح ُِٔ إٔب ٔ َِٕ ٞل یُ َؤ ِّزی َٔ ٥ِ ٠ضا َح َّٕ َضا َو َٔ ٦ِ ٠ح ِّٕ َضا َح َٝبُ َضا یَ ِو َ ٣و ٔ ِرز ٔ َصا إ ٔ َِّل إٔذَا ک َ َ
َ
َف َ٠ا کَاِ َ ٤ت َِل َي ِّٕ ٔ ُس َٔ ٥ِ ٠ضا ِ َٔع ّيَل َواح ّٔسا َت َف ُؤ ُظ بٔأ َ ِخَّاِ َٔضا َو َت َى ُّؽ ُط بٔأَِ َِواص َٔضا ک ُ َّ١َ ٝا ََّ ٠ز َوَِ ٝيطٔ
ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة ب ُ ٔفحَ ََ ٜضا بٔ َٕا ًٕ َ ِْق َْقٕ أ ِو َ َ
ْ ََ َٕ ٥ة َحًَّي يُ ِٕ َضي بَي ِ َن ا ِٜى َٔباز ٔ َِي َ َْی ََبٔي َُ ٝط إ ٔ َّ٠ا إلٔ َی ا َِ ٜح َّٔ ٥ة َوإ ٔ َّ٠ا
ِخا َصا فٔی یَ ِوٕ ٣ک َ َ
اَ ِٕ ٠ٔ ٧سا ُر ُظ َخ ِٔ ١سي َن أَ َِ ٜ
أ ُ َوِل َصا ُر َّز َوَِ ٝيطٔ أ ُ ِ َ
اَ ٧ی ِو ُ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة ب ُ ٔفحَ
ُق َوا َِٔ ٢ُ ٥َ ٍَ ٜا ََ ٟو َِل َظاح ُِٔ َب َ ٕ
ُق َو َِل ٌَ ََِ ٢ٕ ٥ل یُ َؤ ِّزی َٔ ٥ِ ٠ضا َح َّٕ َضا إ ٔ َِّل إٔذَا ک َ َ
إلٔ َی ا٥َّ ٜارٔ ٔٔي ََ ٞیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َِا َِ ٜب َ ُ
ُقوَ ٔ ٤ضا َو َت َف ُؤ ُظ بٔأَلِ ََلِ َٔضا ک ُ َّ١َ ٝا
ََ ٜضا بٔ َٕا ًٕ َ ِْق َْقٕ ِلَ َي ِّٕ ٔ ُس َٔ ٥ِ ٠ضا َش ِيئّا َِ ٜي َس ِ َٔيضا َو ِٕ َعا ُِ َوِلَ َج َِ ٝحا ُِ َو َِل َو ِؽ َبا ُِ َت َِ ٥ف ُحطُ بٔ ُ ُ
ْ ََ َٕ ٥ة َحًَّي يُ ِٕ َضي بَي ِ َن ا ِٜى َٔباز ٔ َِي َ َْی ََبٔي َُ ٝط إ ٔ َّ٠ا إلٔ َی
ِخا َصا فٔی یَ ِو ٕ ٣ک َ َ
اَ ِٕ ٠ٔ ٧سا ُر ُظ َخ ِٔ ١سي َن أَ َِ ٜ
ََّ ٠ز َوَِ ٝيطٔ أ ُ َوِل َصا ُر َّز َوَِ ٝيطٔ أ ُ ِ َ
 ٞثَ ََلثَ ْة ه ٔ َی َ ٔ ٜز ُج ٕ ٞو ٔ ِز ْر َوه ٔ َی َ ٔ ٜز ُج َٕ ْْ ِ ََّٔ ٞوه ٔ َی َ ٔ ٜز ُج ٕ ٞأَ ِج ْز َِأ َ َّ٠ا
َٔ ٞا َ ٟا َِ ٜد ِي ُ
ا َِ ٜح َّٔ ٥ة َوإ ٔ َّ٠ا إلٔ َی ا٥َّ ٜارٔ ٔٔي َ ٞیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َِا َِ ٜد ِي ُ
َ َّ ٔ
َّ ٔ
َْخا َوَ ٔ ٤و ّ َ
َف ُج َْ ٞربَ َف َضا رٔیَ ّ
َف ُج َْ ٞربَ َف َضا
اِ َوِ ِ ّ
اِ َول َی أصِ ِٔ ٞاْل ٔ َِ ََلَِ ٔ ٣ه ٔ َی َٜطُ و ٔ ِز ْر َوأ َّ٠ا أًٜي ه َی َٜطُ ََّٔ ِ ْْ َ َ
أًٜي ه َی َٜطُ و ٔ ِز ْر َ َ
ُ
َ َّ ٔ َ
َّ
َف ُج َْ ٞربَ َف َضا فٔی ََبٔي ٔ ٞاهَّللٔ
فٔی ََبٔي ٔ ٞاهَّللٔ ث ََّ ٢َِ ٜ ٢ی َِ ٥س َحٖ اهَّللٔ فٔی ُل ُضورٔصَا َو َِل رٔ َٔاب ٔ َضا َِه ٔ َی َُ ٜط ََّٔ ِ ْْ َوأ َّ٠ا أًٜي ه َی َُ ٜط أ ِج ْز َ َ
ات
ک ا ِِ ١َ ٜز ٔد أَ ِو اَّ ٜز ِو َؼ ٔة َٔ ٦ِ ٠ش ِي ٕئ إ ٔ َِّل ُ٘ت َِٔ َٜطُ َو َس َز َ٠ا أَکََِ ٝت َح َس َْ ٥
ٔلَصِ ِٔ ٞاْل ٔ َِ ََل ٔ ٣فٔی َِ ٠ز ٕد َو َر ِو َؼ ٕة ِ ََ١ا أَکََِ ٝت ٔ ٦ِ ٠ذََ ٔ ٜ
َش َِي ِ ٔن إ ٔ َِّل َ٘ َت َِ اهَّللُ َٜطُ َو َس َز آثَارٔصَا
َو ُ٘ت َِٔ َٜطُ َو َس َز أَ ِر َواث َٔضا َوأَبِ َواَ ٔ ٜضا َح َس َْ ٥
ات َوِلَ َت ِٕ َف ُي ـ َٔوََ ٜضا ِ ِ
َشِّا أَ ِو َ َ
َاَت َ َِّ ٥ت َ َ
َوأَ ِر َواث َٔضا َح َس َ٥ا ٕ
َشبَ ِت
ت َو َِل ََّ ٠ز ب ٔ َضا َظاحٔبُ َضا َول َی ِ َ ٤ضز ِٕ َ ٔ
ََّشبَ ِت ُٔ ٥ِ ٠ط َو َِل یُزٔی ُس أَ َِ ٧ي ِسٕ ٔ َي َضا إ ٔ َِّل َ٘ َت َِ اهَّللُ َُ ٜط َو َس َز َ٠ا َ ٔ
َح َس َ٥ا ٕ
ت ٔٔي ََ ٞیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َِا ُِ ٜح ُ١زُ َٔا َ٠َ ٟا أُِ٤ز ٔ ََ ٟول َ َّی فٔی ا ُِ ٜح ُ١ز ٔ َش ِي ْئ إ ٔ َِّل َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة ا َِّٜاذَّةُ ا َِ ٜحا َٔ ٠ى ُة ِ َََ ٦ِ ١ي ِى َِ ٠ٔ ِٞ ١ث َٕا َٟ

َشا َی َز ُظ
ذ ََّرة ٕ َخي ِ ّْا َی َز ُظ َو ََ ٦ِ ٠ي ِى َِ ٠ٔ ِٞ ١ث َٕا َ ٟذ ََّرة ٕ َ ًّ
وسدی نب دیعس ،صفح نب ئآ رہ اعنصین ،زدی نب املس ،اوباصحل ذوکاؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللےنرفامای=وجوسےنایاچدنیفاالاسںیماساک قحاداںیہنرکاتاسےک  ےئایقتمےکدؿلگیکاٹچںینانبیئاجںیئ
یگ افر اؿ وک منہج یک لگ ںیم وخب رگؾ ایک اجےئ اگ افر اؿ ےس اس ےک ولہپ ،اشیپین افر تشپ وک دااغ اجےئ اگ ،بج فہ ڈنھٹے وہ
اجںیئ ےگ وت اؿ وک دفابرہ رگؾ ایک اجےئ اگ اس دؿ ربارب  ہ ل اس ےک اسھت وہات رےہ اگ سج یک دقمار اچپس زہار اسؽ یک وہیگ
اہیںکت ہک دنبفں اک ہلصیف رکدای اجےئ وت اس وک تنج ای دفزخ اک راہتس داھکدای اجےئ اگ ،رعض ایکایگ ای روسؽ اہلل افٹنفاولں اک ایک
مکح ےہ؟رفامای اف ںوںفاال یھبوج اؿںیم ےس اؿاک قحادا ہنرکے افر اؿےک قح ںیم ےس ہ یھب ےہہکاؿ وکاپین الپےنےکدؿ
اؿ اک دفدھ اکنؽ دے وت ایقتم ےکدؿ ا ک ومہار زنیم ںیماس وک افدناھ اٹل دای اجےئ اگ افر فہ افٹن اہنتی رفہب وہ رک لےئ اگ ہک
اؿںیمےسوکیئہچب یھبابیقہنرےہاگوجاسوکاےنپرھکفںےسہنرفدنےافرہنمےسہناکےٹبجاسرپےسبسےسالہپسگر
اجےئاگوت دفرسالاجےئاگاچپسزہاراسؽیکدقمارفاےلدؿںیماہیںکتہکدنبفں اکہلصیفوہاجےئرھپاسوک تنجایدفزخ اک
راہتسداھکایاجےئاگ۔رعضایکایگایروس ؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساگےئافررکبیاکایکمکحےہ؟لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
رفامایاگےئافررکبیفاولںںیمےسوکیئااسیںیہنوجاؿںیمےساؿاکقحاداںیہنرکاترگم ہہکایقتمےکدؿ اسوکومہارزنیم
رپادناھاٹلایاجےئاگافراؿںیمےسوکیئ ابیقہنرےہاگوجاسوکاےنپاپؤںےسہنرفدنےافرفہایسیوہںیگہکوکیئاؿںیمڑمے
وہےئگنیسفایلہنوہیگافرہنگنیسےکریغبوٹیٹوہیئ،بساسوکامرںییگاےنپوگنیسںےسبجیلہپاسرپےسسگراجےئیگوت
دفرسی لاجےئ یگ یہی ذعاب اچپس زہار اسؽ فاےل دؿ ںیم وہات رےہ اگ اہیں کت ہک ولوگں اک ہلصیف وہ اجےئ وت اس وک تنج ای
دفزخ یک راہ داھکیئ اجےئ یگ۔ رعض ایک ایگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وھگڑے اک ایک مکح ےہ؟ رفامای وھگڑے یک نیت ااسقؾ
ںی ،ا ک امکل رپ فابؽ ےہ دفرسا امکل ےک  ےئرپدہ ےہ ،رسیتا امکل ےک  ےئ وثاب اک ذرہعی ےہ ،رہب احؽ سج وک لدیم دیناھکفے
ےک ےئابدنھراھکےہرخفافرناملسونںیکدینمشےک ےئوت ہوھگڑااسےک ےئوبھجافرفابؽےہافرفہوجاسےک ےئرپدہوپ ی
ےہفہ ہےہہکسجوکلدیم ےناہللےکراہتسںیمففق رکراھکےہرھپاسیکوتشپںافررگدونں ےسفاہتسباہللےک وقحؼیھب ہن
وھبالوہوت ہوھگڑاامکلےک ےئزعتاکذرہعیےہافرابثعوثابفہوھگڑاےہسجوکلدیمےناہللےکراہتسںیم ففقرکراھکوہ۔
الہ االسؾ ےک  ےئ زبسہ زار ای ابغ ںیم وت  ہ وھگڑے ابغ ای زبسہ زار ےس وج ھچک اھکںیئ ےگ وت اؿ ےک اھکےن یک دعتاد ےک وماقف اس
ےک ےئایکینں یھکاجیتںیافراسیکدیلافراشیپبیکدقمارےک ےئرباربایکینں یھکاجیتںیافرفہاینپیبمل ریسوتڑرکا کای
دفولیٹںرپڑچھ اجےئوتاس ےکدقومںےکاشنانتافردیلےکرباربایکینںاہللھکلداتیےہافربجاساک امکلاس وکیسکرہنےس
ےلرکسگراتےہ افراپین الپےناکارادہہنوہبت یھباہللاسےک  ےئاپینےکرطقفں ےکدعتادےکرباربایکینںھکلداتیےہوجاس

ےنایپ،رعضایکایگ ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس دگوھںاکایکمکحےہ؟ وتلپ یلصاہللہیلعفل ہفملس ےن رفامایدگوھںےک
ف َ تع ث
خا
ابرے ںیم وساےئ ا ک لتی ےک وکیئ ا ماؾ انزؽ ںیہن وہےئ فہ لتی ےب لثم افر عمج رکےنفایل ےہ ( مَ ْن َ ْمَلْ ِم ْیََا َؽ َذ َّر ٍة َ ْ ً د
تع ث
َ َ دیـُ َفنَمْ َ ْمَلْ ِم ْیََا َؽ َذ َّر ٍةرَشًّا َ َ دیـُ) ینعی سج ےن ذرہ ےک ربارب یکین یک فہ اےس دےھکی اگ افر سج ےن ذرہ ےک ربارب دبییکفہ یھب اےس
دےھکیاگینعیایقتمےکدؿ۔
رافی  :وسدینبدیعس،صفحنبئآ رہاعنصین،زدینباملس،اوباصحلذوکاؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
زوکةرفےنکےکانگہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2285

راوی  :یو٤س ب ٦وبساِلولی ظسفی ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،ہصا ٣بَ ٦ىس ،زیس ب ٦اَ٢ٝ

َح َّسثَىٔي یُوُُ ٤س بِ َُ ٦و ِبسٔ الِ َ ِول َی اٜعَّ َسف ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َح َّسثَىٔي صٔصَ ُا ٣بِ ُِ ََ ٦ى ٕس َو َِ ٦زیِسٔ بِ ٔ ٦أَ َِ ٢ََ ٝفٔی َص َذا
آِخظ ٌَٔي ِ َْ أََّ٤طُ َٔا َ٠َ ٟا َٔ ٦ِ ٠ظاح ِٔٔ إٔب ٔ َِٕ ٞل یُ َؤ ِّزی َح َّٕ َضا َوَ ٢َِ ٜي ُٕ َِ ٥ِ ٠ٔ ٞضا َح َّٕ َضا
َس َة إلٔ َی ٔ ٔ
ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ َحّ ِٔغ بِ ِٔ ٠َ ٦ي َ َ
َک ِ ٔيطٔ ِلَ َي ِّٕ ٔ ُس َٔ ٥ِ ٠ضا ِ َٔع ّيَل َواح ّٔسا َو َٔا َ ٟیَُ ِٙوی ب ٔ َضا َج َِ ٥با ُظ َو َج ِب َض ُتطُ َولَ ِضزُ ُظ
َو َذ َ َ
ویسن نب دبعاالیلع دصیف ،دبعاہلل نب فبہ ،اشہؾ نب دعس ،زدی نب املس ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ ھچک اافلظ اک ریغت
فدبتؽےہنکیلینعمفوہفمؾفیہےہ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلعدصیف،دبعاہللنبفبہ،اشہؾنبدعس،زدینباملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ

زوکةرفےنکےکانگہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2286

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساٝ١ٜک ا٠وی ،وبساٜىزیزب٠ ٦دتارَ ،ہي ٞب ٦ابوظاٜح ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

 ٞبِ ُ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک الِ ُ َ٠و ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔبِ ُ ٦ا ِِ ١ُ ٜد َتارٔ َح َّسثَ َ٥ا َُ َض ِي ُ
َّ
َّ
َّ ُ
َ
ٞ
ِم َوَِ ٝيطٔ فٔی َ٤ارٔ َج َض َُّ َِ ٢َ ٥ي ِح َى ُ
ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ٠َ ٢َ ٝا َٔ ٦ِ ٠ظاح ِٔٔ ٘ ِ٥ز ٕ َِل یُ َؤ ِّزی َزکَا َت ُط إِٔل أ ِح ٔ َ
ْ ََ َٕ ٥ة ث ُ َّ ٢یَ َزی ََبٔي َُ ٝط
َظَّائ ٔحَ َِ ُيَ ِٙوی ب ٔ َضا َج َِ ٥با ُظ َو َجبٔيُ ُ٥ط َحًَّي َی ِح ٢َ ُٙاهَّللُ بَي ِ َن و َٔبازٔظ ٔفٔی َی ِو ٕ ٣ک َ َ
اَ ِٕ ٠ٔ ٧س ُار ُظ َخ ِٔ ١سي َن أَ َِ ٜ
إ ٔ َّ٠ا إلٔ َی ا َِ ٜح َّ٥ةٔ َوإ ٔ َّ٠ا إلٔ َی ا٥َّ ٜارٔ َو َ٠ا َٔ ٦ِ ٠ظاح ِٔٔ إٔب ٔ ِٕ ٞلَ یُ َؤ ِّزی َزکَا َت َضا إ ٔ َِّل ب ُ ٔفحَ ََ ٜضا بٔ َٕا ًٕ َ ِْق َْقٕ َ٘أ َ ِو َ َٔف َ٠ا کَاِ َ ٤ت َت ِسَّ َ ُّن َوَِ ٝيطٔ
ْ ََ َٕ ٥ة ث ُ ََّ ٢ی َزی
ِخا َصا ُر َّز ِت َوَِ ٝيطٔ أ ُ َوِل َصا َحًَّي َی ِح ٢َ ُٙاهَّللُ بَي ِ َن و َٔبازٔظ ٔفٔی یَ ِو ٕ ٣ک َ َ
اَ ِٕ ٠ٔ ٧سا ُر ُظ َخ ِٔ ١سي َن أَ َِ ٜ
ک ُ َّ١َ ٝا ََ ٠ضي َوَِ ٝيطٔ أ ُ ِ َ
ََبٔي َُ ٝط إ ٔ َّ٠ا إلٔ َی ا َِ ٜح َّ٥ةٔ َوإ ٔ َّ٠ا إلٔ َی ا٥َّ ٜارٔ َو َ٠ا َٔ ٦ِ ٠ظاح ِٔٔ ٌَ َِ ٢ٕ ٥لَ یُ َؤ ِّزی َزکَا َت َضا إ ٔ َِّل ب ُ ٔفحَ ََ ٜضا بٔ َٕا ًٕ َ ِْق َْقٕ َ٘أ َ ِو َ َٔف َ٠ا کَاِ َ ٤ت َِ َت َف ُؤ ُظ
َ
ِخا َصا ُر َّز ِت َو َِ ٝيطٔ أ ُ َوِل َصا َحًَّي َی ِح ٢َ ُٙاهَّللُ
ُقوَ ٔ ٤ضا َِ ٜي َس ِ َٔيضا َو ِٕ َعا ُِ َو َِل َج َِ ٝحا ُِ ک ُ َّ١َ ٝا ََ ٠ضي َوَِ ٝيطٔ أ ُ ِ َ
بٔألِ ََلِ َٔضا َو َت َِ ٥ف ُحطُ بٔ ُ ُ
و ٧ث ُ َّ ٢یَ َزی ََبٔي َُ ٝط إ ٔ َّ٠ا إلٔ َی ا َِ ٜح َّٔ ٥ة َوإ ٔ َّ٠ا إلٔ َی ا٥َّ ٜارٔ َٔا ََ َُ ٟض ِي ْٞ
ْ ََ َٕ ٥ة ٔ١َّ ٠ا َت ُى ُّس َ
بَي ِ َن و َٔبازٔظ ٔفٔی یَ ِو ٕ ٣ک َ َ
اَ ِٕ ٠ٔ ٧س ُار ُظ َخ ِٔ ١سي َن أَ َِ ٜ

يضا َٔا َٟ
ِ ٠َ ٞى ُٕو ْز فٔی َ َ ٤و ٔ
 ٞفٔی َ َ ٤و ٔ
يضا أَ ِو َٔا َ ٟا َِ ٜد ِي ُ
َ ٞیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ ٟا َِ ٜد ِي ُ
ُق أَ َِِ ٣ل َٔاُٜوا َِا َِ ٜد ِي ُ
اظ َ
اظ َ
ِ َََل أَ ِزرٔی أَذ َ َ
ََک ا َِ ٜب َ َ
 ٞثَ ََلثَ ْة َِه ٔ َی َ ٔ ٜز ُج ٕ ٞأَ ِج ْز َوَ ٔ ٜز ُج َٕ ْْ ِ ََّٔ ٞوَ ٔ ٜز ُج ٕ ٞو ٔ ِز ْر َِأ َ َّ٠ا َّأًٜي ه ٔ َی َُ ٜط أَ ِج ْز
ک ا َِ ٜديُِْ إلٔ َی یَ ِو ٔ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة ا َِ ٜد ِي ُ
َُ َض ِي ْ ٞأََ٤ا أَ ُش ُّ
َ ٞی َّتد ٔ ُذ َصا فٔی ََبٔي ٔ ٞاهَّللٔ َويُى ُّٔس َصا َُ ٜط ِ َََل ُت ٍَي ُِِّ َش ِيئّا فٔی ب ُ ُفوَ ٔ ٤ضا إ ٔ َِّل َ٘ َت َِ اهَّللُ َُ ٜط أَ ِج ّزا َوَِ ٜو َر َوا َصا فٔی َ٠زِ ٕد َ٠ا أَکََِ ٝت
َِاَّ ٜز ُج ُ
َّ
ََک الِ َ ِج َز فٔی
َٔ ٦ِ ٠ش ِي ٕئ إ ٔ َِّل َ٘ َت َِ اهَّللُ َُ ٜط ب ٔ َضا أَ ِج ّزا َوَِ ٜو ََ َٕا َصا ِٔ َ ٤ ٦ِ ٠ضز ٕک َ َ
اُ َٜ ٧ط بٔکَُ ِ َٔ ِّٞ
ْطة ٕ ُت ٍَ ِّيبُ َضا فٔی ب ُ ُفوَ ٔ ٤ضا أَ ِج ْز َحًي ذ َ َ
َ ٞی َّتد ٔ ُذ َصا
َش َِي ِ ٔن ُ٘ت َِٔ َٜطُ بٔکُُ ِّٞخ ِف َوة ٕ َت ِد ُفوصَا أَ ِج ْز َوأَ َّ٠ا َّأ ٜذی ه ٔ َی َُ ٜط ََّٔ ِ ْْ َِاٜزَّ ُج ُ
أَبِ َواَ ٔ ٜضا َوأَ ِر َواث َٔضا َوَِ ٜو ِ
َشِّا أَ ِو َ َ
اَت َ َِّ ٥ت َ َ

ْطا
َس َصا َوي ِ ٔ
ْک ّ٠ا َو َت َح َُّّ ١ل َوِلَ َی َِ ٥سي َح َّٖ ُل ُضورٔ َصا َوب ُ ُفوَ ٔ ٤ضا فٔی وُ ِ ٔ
َُس َصا َوأَ َّ٠ا َّأ ٜذی َوَِ ٝيطٔ و ٔ ِز ْر ِ ََّأ ٜذی یَ َّتد ٔ ُذ َصا أَ َ ّ
َشا َوبَ َ ّ
َت َ ُّ
اک َّأ ٜذی ه ٔ َی َوَِ ٝيطٔ و ٔ ِز ْر َٔا ُٜوا َِا ُِ ٜح ُ١زُ َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ٠َ ٟا أَِ٤زَ َ ٟاهَّللُ َول َ َّی ِ َٔيضا َش ِيئّا إ ٔ َِّل َص ٔذظ ٔ
س ِ ََذ َ
َوبَ َذ ّخا َورٔیَا َِ ا٥َّ ٜا ٔ
َشا َی َز ُظ
ِاْل َی َة ا َِ ٜحا َٔ ٠ى َة ا َِّٜاذَّ َة ِ َََ ٦ِ ١ي ِى َِ ٠ٔ ِٞ ١ث َٕا َ ٟذ ََّرة ٕ َخي ِ ّْا َی َز ُظ َو ََ ٦ِ ٠ي ِى َِ ٠ٔ ِٞ ١ث َٕا َ ٟذ ََّرة ٕ َ ًّ

دمحمنبدبعاکلملاومی،دبعازعلسینباتخمر،لیہس نباوباصحل،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل

ےنرفامایزخاہنفاالوجزوکةاداںیہنرکاتاسرپفہزخاہنمنہجیکلگںیمرگؾایکاجےئاگافراسوکاٹچونںیکرطحانبرکاسےساس
ےکولہپافراشیپینوکدااغاجےئاگاہیںکتاہللاےنپدنبفںاکہلصیفرکدےاسدؿںیمسجیکدقماراچپسزہاراسؽےہرھپاس
وکتنجایمنہجیکرطػراہتسداھکایاجےئافروکیئاف ںوںفاالااسیںیہنوجاؿیکزوکةںیہنداتیرگم ہہکاسوکا کومہارزنیمرپاٹلای
اج ےئاگافرفہ افٹنرفہبوہ رکلںیئےگ اسیجہک فہافٹنداینںیمتہبرفیہبےکفتق ےھتفہاسوکرفدنںیےگاس رپبجاؿاک
لرخیسگراجےئاگوتےلہپفاالفاسپلرکدفابرہرفدنے اگ اہیںکتہکاہللاےنپدنبفں ےکدرایمؿہلصیفاسدؿ ںیمرکےسج
یکدقماراچپسزہاراسؽوہ یگرھپاسوکتنجایدفزخاکراہتسداھکایاجےئاگافروکیئ رکبویںفاالااسیںیہنوجاؿیکزوکةاداہنرکات
وہرگم ہہکاسوکومہارزنیمرپاٹلایاجےئاگافرفہتہبرفہبوہرکلںیئےگافرفہبساےنپرھکفںےکاسھتاسوکرفدنںییگافر
وگنیسںےسامرںییگاسفتقاؿںیموکیئڈنمیایاےٹلوگنیسںفایلہنوہیگبجاسرپاؿںیمےسلرخیسگرےیگوتیلہپوکاس
رپ ولاٹای اجےئ اگ اہیں کت ہک اہلل اےنپ دنبفں اک ہلصیف اچپس زہار اسؽ فاےل دؿ ںیم رکںیل رھپ اس وک تنج ای دفزخ اک راہتس داھکای
اجےئاگ۔ لیہس ےتہکںی ےھجم ولعمؾ ںیہن ہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےناگےئاکذرک ایک ایںیہن،احصہب ےنرعض ایکوھگڑفں اک
ایکمکح ےہایروسؽاہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس؟رفامایوھگڑےیکاشیپین ںیمریخےہ لیہس ےتہکںیہک ےھجمریخایقتمےک دؿ کت
ںیم کشےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنوھگڑے یک نیتااسقؾ ںی افر ہلدیم ےک ےئوثابرپدہافروبھج ےہسپفہوجاس
ےک ےئوثابےہفہاسصخشےک ےئےہسجےنوھگڑےوکاہللےکراہتسںیمابدناھافراہللیہےک ےئاےسایترراھکوکیئ یھب
زیچاسےکٹیپںیماغبئںیہنیکاجیترگماہللاسےک ےئوثاباتھکلےہ افرارگاسوکںیہکرچااگہںیمرچاایاسےناسںیموج
ھچکیھباھکایاہللاسےکدب ہاسےک ےئوثاباتھکلےہ افرارگیسکرہنےساسوکالپای وت اسےک امکلےک ےئرہرطقہ ےکدبےل
وثابےہوجاس ےکٹیپ ںیماغبئوہاتےہاہیں کتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےناس ےکاشیپبافر دیلاک یھبذرکرفامای
افرارگفہا کایدفولیٹںرپڑچاھوترہدقؾرپوجفہرےھکاگاسےک ےئوثاباھکلاجاتےہافرفہوھگڑاوجاسےک ےئرپدہوپ یےہ
فہ ہےہسجوکلدیمااسحؿافرزتنیےک ےئابدناتھےہافراسوکاسیکوساریاکقحافراسےکٹیپاکقحاینپیگنتلاسینںیم
ہنوھبال افر فہ وھگڑا وج اس رپ وبھج ےہ فہ  ہ ےہ ہک سج وک رخف رسیشک افرولوگں وک داھکےن ےک  ےئ ابدناھ وہ  ہ فہ ےہ وج اس رپ وبھج
ےہ احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دگوھں اک ایک مکح ےہ؟ وت لپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن رفامای اس ےک
تع ث
ابرےںیمھجمرپوکیئمکحانزؽںیہنوہارگم ہلتیاجعمافرےبلثمےہ(فَمَ ْنتَعْمَلْ ِم ْیثََا َؽ َذ َّر ٍة ْ ًَ
خدا َ َ دیـُ َفنَمْ َ ْمَلْ ِم ْیََا َؽ َذ َّر ٍةرَشًّا
َ َ دیـُ)۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلملاومی،دبعازعلسینباتخمر،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :زوکۃاکایبؿ
زوکةرفےنکےکانگہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2287

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،وبساٜىزیز زراورزیَ ،ہيٞ

َح َّسثَ َ٥اظ ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َي ِىىٔي َّ
اٗ ا َِ ٜحس َ
اٜس َرا َو ِرز ٔ َّی َو َِ َُ ٦ض ِي ٕ ٞب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو ََ َ
ٔیث
ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیدرافردی،لیہسیہےسدفرسیدنسےسایسدحثییکرطحذموکرےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیدرافردی،لیہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
زوکةرفےنکےکانگہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2288

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب ٦بزیي ،یزیس ب ٦زریي ،روح بٔ ٦اََ ،٢ہي ٞب ٦ابوظاٜح

َح َّسثَٔ٥يطٔ َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦بَز ٔ ٕ
 ٞبِ ُ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح ب ٔ َض َذا
یي َح َّسثَ َ٥ا یَزٔی ُس بِ ُ ٦ز َُریِ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َر ِو ُح بِ ُ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َُ َض ِي ُ

ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َ ٟبَ َس ََ ٟو ِٕ َعا ُِ َو ِؽ َبا ُِ َو َٔا َُ َِ ٟيَ ِٙوی ب ٔ َضا َج ِ٥بُ ُط َولَ ِضزُ ُظ َوَ ٢َِ ٜی ِذ َُک َجبٔيُ ُ٥ط

دمحمنبدبعاہللنبرزعی،سیدینبزرعی،رفحنباقمس،لیہسنباوباصحلےسا کافردنسےکاسھتیہیدحثیذرکرفامیئےہنکیل

اسںیمعیضاءعصبیاءےسدبالےہافراسںیماشیپیناکذرکںیہن۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبرزعی،سیدینبزرعی،رفحنباقمس،لیہسنباوباصحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
زوکةرفےنکےکانگہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2289

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،بٙيْ ،ذ٘وا ،٧ابوہزیزہ

اَ ٧و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَىٔي َص ُ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث أَ َّ ٧ب ُ َٙي ِ ّْا َح َّسثَ ُط َو ِ ٦ذ َِ٘ َو َ
اٗ ا َِ ٜحس َ
َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟإٔذَا  ٢َِ ٜیُ َؤ ِّز ا ِِ ١َ ٜز ُِ َح َّٖ اهَّللٔ أَ ِو اٜعَّ َس َٔ َة فٔی إٔبٔٔٝطٔ َو ََ َ
ٔیث ب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔ

َُ َض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ

اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،ریکب ،ذوکاؿ ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد
رفامایبجلدیمےناہللاکقحایزوکةاےنپاف ںوںیکاداہنیک۔ابیقدحثیلیہسیکرطحےہ
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعفنباحرث،ریکب،ذوکاؿ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
زوکةرفےنکےکانگہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2290

راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبساٜززاٗ٠ ،ح١س ب ٦راِي ،اب ٦جزیخ ،ابوزبيْ ،حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ وبساهَّلل رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُ٦
ُج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔأَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ الِ َ ِن َعار َّٔی َي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ٠َ ٟا

َٔ ِ ٞيضا َح َّٕ َضا إ ٔ َِّل َجائ َ ِت َی ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ أَ ِ٘ث َ َْ َ٠ا کَاِ َ ٤ت َٔ ُّق َو َٔ َى َس ََ ٜضا بٔ َٕا ًٕ َ ِْق َْقٕ َت ِسَّ َ ُّن َوَِ ٝيطٔ
َٔ ٦ِ ٠ظاح ِٔٔ إٔب ٔ َِٕ ٞل َيّ َِى ُ
بٔ َٕ َوائَٔ ٔ١ضا َوأَ ِخَّاِ َٔضا َو َِل َظاح ِٔٔ َب َ ٕ
َٔ ِ ٞيضا َح َّٕ َضا إ ٔ َِّل َجائ َ ِت یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة أَ ِ٘ث َ َْ َ٠ا کَاِ َ ٤ت َو َٔ َى َس ََ ٜضا بٔ َٕا ًٕ َ ِْق َْقٕ
ُق َِل َيّ َِى ُ
َٔ ِ ٞيضا َح َّٕ َضا إ ٔ َِّل َجائ َ ِت یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ أَ ِ٘ث َ َْ َ٠ا کَاِ َ ٤ت َو َٔ َى َس ََ ٜضا
ُقوَ ٔ ٤ضا َو َت َف ُؤ ُظ بٔ َٕ َوائَٔ ٔ١ضا َوِلَ َظاح ِٔٔ ٌَ ََِ ٢ٕ ٥ل َيّ َِى ُ
َت َِ ٥ف ُح ُط بٔ ُ ُ
َ
ٔ ِ ٞيطٔ َح َّٕ ُط إ ٔ َِّل
َس َ ِْقَُ ٤ضا َو َِل َظاح ِٔٔ َ٘ ِ٥ز ٕ َِل َيّ َِى ُ
ُقوَ ٔ ٤ضا َو َت َف ُؤ ُظ بٔألِ ََلِ َٔضا َِ ٜي َس ِ َٔيضا َج َّ١ا ُِ َو َِل ُْ ٔ َٙ٥ِ ٠
بٔ َٕا ًٕ َ ِْق َْقٕ َت َِ ٥ف ُح ُط بٔ ُ ُ
َ
َف ُٔ ٥ِ ٠ط َِيُ َ٥ازٔیطٔ ُخ ِذ َ٘ ِ٥زَ َک َّأ ٜذی َخ َبأ ِ َت ُط َِأََ٤ا َو ُِ ٥ط ٌَىٔ ٌّي
ْق ًَ َیت ِ َب ُى ُط َِات ٔ ّحا َِا ُظ َِإٔذَا أَ َتا ُظ َ َّ
َجا َِ َ٘ ِ٥ز ُ ُظ یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ ُش َحا ّوا أ ِ َ
َک َی َس ُظ فٔی ِ ٔيطٔ ِ ََي ِٕ َؽ َُ ١ضا َٔ ِؽ َ ٢ا ِِ َّ ٜح َٔٔ ٞا َ ٟأَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔ ََِ ٔ١ى ُت ُوب َ ِي َس بِ َ ٦وُ َ١ي ِْ ٕ َي ُٕوِلُ صَ َذا ا ِِ َٕ ٜو َٟ
َِإٔذَا َرأَی أَ َِِ ٧ل ب ُ َّس ُٔ ٥ِ ٠ط َََ ٝ
ک َِ َٕا َِ ٠ٔ ٟث َِ َٔ ٞو ٔ ٟوُب َ ِي ٔس بِ ٔ ٦وُ َ١يِْ ٕو َٔا َ ٟأَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔ ََِ ٔ١ى ُت وُب َ ِي َس بِ َ ٦وُ َ١يِْ ٕ َي ُٕوِلُ َٔا َٟ
ث ُ َََّ ٢أ َ ِ٥َ ٜا َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو ِ ٦ذََ ٔ ٜ
ِ َوإ ٔ َو َار ُة َز ِٜو ٔ َصا َوإ ٔ َو َار ُة َِ ِحَ ٔ ٝضا َو َٔ٥٠ي َحت َُضا َو َح َِ ْٞ ١وَِ ٝي َضا فٔی
َر ُج َْ ٞیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٠ا َح ُّٖ ِاْلٔب ٔ َٔٔ ٞا ََ ٟح َٝبُ َضا َول َی ا ِ١َ ٜا ٔ
ََبٔي ٔ ٞاهَّللٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،دمحم نب راعف ،انب رججی ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن رفامای وج افٹن فاال اس اک قح ادا ہن رکے وت فہ ایقتم ےک دؿ زایدہ وہ رک لںیئ
ےگافراؿےکامکلوکومہارزنیمرپاھٹبایاجےئاگافرفہاسوکاےنپریپفںافررھکفںےسرفدنںیےگافروجاگےئفاالاساکقحادا
ہنرکےاگوتایقتمےکدؿےلہپےستہبزایدہوہرکلںیئیگافراؿےکامکلوکومہارزنیمرپاھٹبایاجےئاگافراسوکاےنپوگنیسں
ےسزیمخافراےنپرھکفںےسرفدنںییگافروجرکبویںفاالاؿاکقحاداںیہنرکاتوتفہایقتمےکدؿےلہپےسزایدہوہرکلںیئیگ
افر اؿ اک امکل ومہار زنیم رپ اھٹبای اجےئ اگ افر فہ اس وک اےنپ وگنیسں ےس زیمخ افر رھکفں ےس رفدنںی یگ اؿ ںیم وکیئ ےب گنیس ای
وٹےٹ وہ ےئ گنیسفایل ہن وہیگ افر وج زخاےنفاال اس اک قح ادا ںیہنرکات وت اس اک زخاہنایقتم ےکدؿ الای اجےئ اگ  ےجن اددےھ یک
وصرتںیمہنموھکؽرکاساکےھچیپرکےاگبجفہاسےکاپسلےئاگوتفہاسےساھبےگاگوتفہزخاہناسوکاکپرےاگاانپزخاہن
ےلوجوتےناپھچ راھکاھتوتفہےہکاگےھجماسیکرضفرتںیہنبجفہدےھکیاگہکاسےسےنچبیکوکیئوصرتںیہنوتفہاسےکہنم

ںیماانپاہھتڈاؽدےاگ فہاےسافٹنےک  ابےنیک رطح اباجےئاگاوباسلریبےناہک ہکںیمےنعنبیڈنبریمعریض اہللاعتٰیل ہنع
ےسانسفہےتہکےھتا کلدیمےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساف ںوںاکایکقحےہرفامایاؿےکدفدھوکاپینرپاکنؽانیلاس
اکڈفؽافراسےکرنافراسےکےفطنوکامےگندےدانیافراسیکوساریوکاہللیکراہںیمدانی۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،دمحمنبراعف،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
زوکةرفےنکےکانگہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2291

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،وبساٝ١ٜک ،ابوزبيْ ،جابز ب ٦وبساهَّلل

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی
َات
ُق َو َِل ٌَ ََِ ٢ٕ ٥ل یُ َؤ ِّزی َح َّٕ َضا إ ٔ َِّل أ ُ ِٔى َٔس ََ ٜضا یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ بٔ َٕا ًٕ َ ِْق َْقٕ َت َف ُؤ ُظ ذ ُ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ٠َ ٟا َٔ ٦ِ ٠ظاح ِٔٔ إٔب ٔ َٕ ٞو َِل َب َ ٕ
ِّ
ُق ٔ٥َ ِٝ ُٔ ٧ا َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َو َ٠ا
اٜم ِْٔ ٝب ٔ ٔم َِٔ ّٝضا َو َت َِ ٥ف ُحطُ ذ ُ
ُقَ ٔ ٤ضا َِ ٜي َس ِ َٔيضا یَ ِو َ٠ئ ٔ ٕذ َج َّ١ا ُِ َو َِل َُ ِٙ٠س َورةُ ا ِِ َ ٜ
ُق ٔ ٧بٔ َ ِ
َات ا ِِ َ ٜ

ِ َو َح َِ ْٞ ١وَِ ٝي َضا فٔی ََب ٔي ٔ ٞاهَّللٔ َو َِل َٔ ٦ِ ٠ظاح ِٔٔ َ٠ا ٕٟ
َط ُاٗ َِ ِحَ ٔ ٝضا َوإ ٔ َو َارةُ َز ِٜو ٔ َصا َو َٔ٥٠ي َحت َُضا َو َح َٝبُ َضا َول َی ا ِ١َ ٜا ٔ
َحٕ َُّضا َٔا َ ٟإ ٔ ِ َ
َّ
َ
ک َّأ ٜذی
َف ُٔ ٥ِ ٠ط َو ُي َٕا َُ ٟص َذا َ٠اَ ُٜ
ْق ًَ َیت ِ َب ُي َظاح َٔب ُط َح ِي ُث َ١ا َذ َص َِ َوص َُو َي ٔ ُّ
َِل یُ َؤ ِّزی َزکَا َت ُط إِٔل َت َح َّو َ ٟیَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ ُش َحا ّوا أ ِ َ
ٞ
 ٞبٔطٔ َِإٔذَا َرأَی أَُ َّ ٤ط َِل ب ُ َّس ُٔ ٥ِ ٠ط أَ ِز َخ ََ ٞی َس ُظ فٔی ِ ٔيطٔ َِ َح َى ََ ٞي ِٕ َؽ َُ ١ضا َ٘ َ١ا َي ِٕ َؽ ُ ٢ا ِِ َّ ٜح ُ
ُ٘ َِ ٥ت َت ِب َد ُ
دمحم نب دبعاہلل نبریمن ،دبعاکلمل ،اوبزریب ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہہک یبن رکمی یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن رفامای وج اف ںوں
افر اگویئں رکبویں فاال اؿ اک قح ادا ہن رکے وت ایقتم ےک دؿ ا ک ومہار زنیم رپ اھٹبای اجےئ اگ افر رھکفں فاال اجونر اس وک اےنپ
رھکفں ےس رفدنے اگ افر وگنیسں فاال اس وک اےنپ وگنیسں ےس زیمخ رکے اگ اس دؿ وکیئ اجونر ریغب گنیس افر وٹےٹ وہےئ گنیس
فاالہنوہاگمہےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساساکقحایکےہرفامایاسےکرنوکوھچڑانافراسےکڈفؽیسکوکشخب

دانیاپینرپاؿاکدفھاکنانلافراہللےکرا ےتںیماؿرپوساریرکاانافروکیئامؽفاالوجاسیکزوکةاداںیہنرکاتایقتمےکدؿاساک
امؽ ےجناسپنیکوصرتںیمدبتلیایکاجےئاگوجاےنپ امکلاکاھچیپرکےاگاہجںفہاجےئاگفہاسےکےھچیپاھبےگاگاہکاجےئاگ
 ہریتافہامؽےہسجرپوتلخبایکرکاتاھتبجفہدےھکیاگہکاسےسےنچبیکوکیئوصرتںیہنوتاانپاہھتاسےکہنمںیمڈاؽدے
اگوتفہاسےکاہھتوک ابڈاےلاگاسیجہکرنافٹن اباتیلےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعاکلمل،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زوکةفوصؽرکےنفاولںیکرایضرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
زوکةفوصؽرکےنفاولںیکرایضرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2292

راوی  :ابوکاِ ٞ٠ؽي ٞب ٦حسين جحسری ،وبساٜواحس ب ٦زیاز٠ ،ح١س ب ٦ابواَ١اوي ،ٞوبساٜزح ٦١ب ٦ہَل ٟوبسي ،جزیز
ب ٦وبساهَّلل

 ٞبِ ُُ ٦ح َسي ِ ٕن ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜواح ٔ ٔس بِ ُ ٦زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َ١ىٔي ََ ٞح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو کَا َٔ ُِ ٕٞ ٠ؽ ِي ُ
َ
اب إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ُع ٔ
اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُ ٦ص ََٔل ٕ ٟا َِ ٜى ِب ٔس ُّي َو َِ ٦جزٔیز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََ ٟجا َِ ْ َ ٤
اس ٔ ٦ِ ٠الِ ِ َ
اَا ٔ ٦ِ ٠ا َِ ١ُ ٜع ِّسٔٔي َن َیأِتُو٥َ َ ٤ا ِ ََيمِ ١ُ ٔ ٝو٥َ َ ٤ا َٔا ََٕ َِ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِر ُؼوا َُ ٠ع ِّسٔٔئَ ٢ِ ُٙا َٟ
َِ َٕاُٜوا إ ٔ َّّ َ ٤ ٧
َجز ٔ ْیز َ٠ا َظ َس َر َوىِّي َُ ٠ع ِّس ْٗ ُُ ٥ِ ٠ذ ََِ ٔ١ى ُت َص َذا َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َِّل َوص َُو َوىِّي َراؿٕ
اوباکلملیضفنبنیسح یججڈری،دبعاولادحنبزاید،دمحمنباوباامسلیع،دبعارلنمحنبالہؽعن یشی،رجرینبدبعاہللےسرفاتیےہ
ہک ھچک ارعاویبں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک مہ رپ زوکة فوصؽ رکےن فاےل زایدیت
رکےت ںی ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای زوکة فوصؽ رکےن فاولں وک وخش رک دای رکف رجری ےتہک ںی ہک بج ےس ںیم

ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساک ہاراشدرگایمانسےہوترہزوکةفوصؽرکےنفاالھجمےسرایضوہرکیہایگےہ۔
رافی  :اوباکلملیضفنبنیسح یججڈری،دبعاولادحنبزاید،دمحمنباوباامسلیع،دبعارلنمحنبالہؽعن یشی،رجرینبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
زوکةفوصؽرکےنفاولںیکرایضرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2293

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساٜزحي ٢بََٝ ٦مي٠ ،٧ح١س ب ٦بصار ،یحٌي بَ ٦ىيس ،اَحاٗ ،ابواَا٠ہ٠ ،ح١س ب٦
ابواَ١اويٞ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜزَّح ٔٔي ٢بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي َ ٧ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ح و
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ ٔ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعارلمیح نب امیلسؿ ،دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ،ااحسؼ ،اوبااسہم ،دمحم نب اوباامسلیع اس دنس ےک اسھت یھب  ہ
دحثیایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ااحسؼ،اوبااسہم،دمحمنباوباامسلیع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زوکةاداہنرکےنرپزسایکیتخسےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
زوکةاداہنرکےنرپزسایکیتخسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2294

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و٘يي ،او١ض٠ ،ىزور بَ ٦ویس ،حَّضت ابوذر

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو ِ ٦ا ِِ ١َ ٜىزُورٔ بِ َٔ َُ ٦ویِ ٕس َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َٔا َ ٟاَ ِ ٤ت َض ِي ُت إلٔ َی أ ٥َّ ٜي ِّي
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
وَ ٧و َر ِّب ا ِل َِ ٙى َبةٔ َٔا ََِ ٟحٔئ ُِت َحًَّي َجَِ ٝس ُت
َس َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوص َُو َجاْ ٔ ٜس فٔی ل ٔ ِّٞا ِل َِ ٙى َبةٔ َِ َ١َّ ٝا َرآنٔی َٔا َ ٟص ُِ ٢الِ َ ِخ َ ُ

و ٧أَ َِ ٠وا ِّل إ ٔ َِّل ََٔ ٦ِ ٠ا ََ ٟص ََ ٙذا َوصَ ََ ٙذا
َِ ٢َِ ٝأَ َت َٕ َّار أَ ُِ ١ُِ ٔ ٧ت َِ ُُِٕ ٝت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ِ َٔسا َک أَبٔی َوأُم ِّی َ ٦ِ ٠ص َُِٔ ٢ا َ ٟص ُِ ٢الِ َ ِ٘ثَُْ َ

ُق َو َِل ٌَ َِ ٢ٕ ٥لَ یُ َؤ ِّزی
َو َص ََ ٙذا ٔ ٦ِ ٠بَي ِ َن َی َسیِطٔ َو َٔ ٦ِ ٠خ ِّٔ ٝطٔ َو َو َِ ٦یٔ١ئ٥طٔ َو َو ِٔ ٦ش َ١أٜطٔ َو َٔٔٝي ْ٠َ ٞا ص ُِ٠َ ٢ا َٔ ٦ِ ٠ظاح ِٔٔ إٔب ٔ َٕ ٞوِلَ َب َ ٕ
َ
َّ
ِخاصَا َوا َز ِت
ُقوَ ٔ ٤ضا َو َت َف ُؤ ُظ بٔألِ ََلِ َٔضا ک ُ َّ١َ ٝا َنّ َٔس ِت أ ُ ِ َ
َزکَا َت َضا إِٔل َجائ َ ِت یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة أَ ِومَ َ٠َ ٢ا کَاِ َ ٤ت َوأَ َِ َ٥َ ١طُ َت َِ ٥ف ُح ُط بٔ ُ ُ
س
َوَِ ٝيطٔ أ ُ َوِل َصا َحًَّي ُي ِٕ َضي بَي ِ َن ا٥َّ ٜا ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش،فعیک ،اشمع،رعمفر نب وسدی ،رضحت اوبذر ےس رفاتی ےہہکںیم یبن یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےک اپساچنہپ افر
لپ یلص اہللہیلعفل ہ فملس ہبعک ےک اس ہ ںیمرشتفی رفام ےھت بجلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن ےھجمداھکی وت رفامایربہبعک یک
مسق فیہ ولگ اصقنؿ ااھٹےن فاےل ںی ،ںیم لرک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ھٹیب ایگ وت ہن رہھٹ اکس افر ڑھکا وہایگ ںیم ےن
رعض ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسریمےامں ابپلپ یلصاہللہیلعفل ہ فملس رپرقابؿوہںفہوکؿ ںی؟رفامایفہتہب
امؽفاےلںیوساےئاسےک وجاساسرطحاےنپاسےنم ےساےنپےھچیپ ےس اےنپداںیئ افرابںیئےس افر اؿ ںیمےس مکولگفہ
ںی وجافٹنافراگےئ افررکبویںفاےلاؿیکزوکةاداںیہنرکےتوتفہایقتمےکدؿڑبھڑچھرکرفہبوہرکلںیئیگاسوکاےنپ
وگنیسںےسزیمخرکںییگافراےنپرھکفںےسرفدنںییگبجاؿاکالھچپسگراجےئاگوتاسرپاؿاکالہپولٹلےئاگاہیںکتہک
ولوگںاکہلصیفرکدایاجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشمع،رعمفرنبوسدی،رضحتاوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ

زوکةاداہنرکےنرپزسایکیتخسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2295

راوی  :ابوَکیِ٠ ،ح١س ب ٦وَلء ،ابو٠ىاویہ ،او١ض٠ ،ىزور ،ابوذر

ِ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦ا ِِ ١َ ٜىزُورٔ َو ِ ٦أَب ٔی ذ ٓ َٕر َٔا َ ٟاَ ِ ٤ت َض ِي ُت إلٔ َی أ ٥َّ ٜي ِّي
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو ُ َ
َّ
َّ
َک ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ َو٘ ٔ ٕ
يي ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٟو َّأ ٜذی َن ِّ ٔسي ب ٔ َيسٔظ ٔ َ٠ا َول َی
َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝوص َُو َجاْ ٔ ٜس فٔی ل ٔ ِّٞا ِل َِ ٙى َب ٔة ِ ََذ َ َ

وت ِ ََي َس ًُ إٔب ٔ َّل أَ ِو َب َ ُّقا أَ ِو ٌَ َ١ّ ٥ا  ٢َِ ٜیُ َؤ ِّز َزک َا َت َضا
ؿ َر ُج َْ ٞی ُُ ١
الِ َ ِر ٔ

اوبرکبی،دمحمنبالعء،اوباعمف ہ،اشمع،رعمفر،اوبذرےسرفاتیےہہکںیمیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپساچنہپافرلپیلص
اہلل ہیلعفل ہ فملس ہبعک ےک اس ہ ںیم ےنھٹیبفاےل ےھت ابیق دحثی سگر یکچ ےہاس ںیم ےہہکلپ یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن رفامای
مسق اسذاتیکسجےک ہضبقںیمریمیاجؿےہوجلدیمزنیمرپرماتےہ افرافٹن ایاگےئایرکبیوھچڑاتےہ پ یکزوکةاداہن
رکاتاھت۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،اوباعمف ہ،اشمع،رعمفر،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
زوکةاداہنرکےنرپزسایکیتخسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2296

راوی  :وبساٜزح ٦١بََ ٦ل ٣ج١هی ،اب٠ ٦س٠ ،٢ٝح١س ب ٦زیاز ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ََُّ ََ ٦ل ٕ ٣ا ُِ ٜح َ١ه ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا اَّ ٜزبٔي ُي َي ِىىٔي ابِ َِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو َِ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦زٔ َیاز ٕ َو ِ ٦أَبٔی صُ َزیِ َز َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي

َسنٔی أَ َّ ٧لٔی أ ُ ُح ّسا ذَ َص ّبا َتأتِ ٔی َول َ َّی ثَاَ ٔ ٜث ْة َوو ٔ ِ٥سٔی ُٔ ٥ِ ٠ط زٔی َْ ٥ار إ ٔ َِّل زٔی َْ ٥ار أَ ِر ُظ ُس ُظ َ ٔ ٜسیِ َٕ ٦ول َ َّی
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ٠َ ٟا َي ُ ُّ
دبعارلنمحنبالسؾیحمج،انبملسم،دمحمنبزاید،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنرفامایریمے ےئ ہابتابثعقورتںیہنہکریمے ےئادحاہپ ڑےکرباربوسانوہافررسیتیبشھجمرپلاجےئافراؿںیم
ےسا کدانیریھبریمےاپسابیقوہوساےئاسدانیرےکہکاسوکںیماےنپرقضیکادایگیئےک ےئاچبروھکں۔
رافی  :دبعارلنمحنبالسؾیحمج،انبملسم،دمحمنبزاید،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
زوکةاداہنرکےنرپزسایکیتخسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2297

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ٠ ،ح١س ب ٦زیاز ،ابوہزیزہ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ ٔ ٦زٔ َیاز ٕ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دمحمنبزاید،اوبرہریہایسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دمحمنبزاید،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقیکرتبیغےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ

دصہقیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2298

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،اب١٤ ٦يْ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،زیس ب ٦وہِ ،حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦أَبٔی َُ ٠ىاو ٔ َی َة َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة
َح َّسثَ َ٥اأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َوأَبُو ُ َ
ِحة ٔ ا ِ١َ ٜسٔی َٔ ٥ة و ٔصَ ّ
اِ
َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦زیِ ٔس بِ َٔ ٦وصِِٕ َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت أَ ِ٠شٔي ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َ َّ
ک یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ٠َ ٟا أُح ُِّٔ أَ َّ٧
َوِ َ ٤ح ُُ ٥ِ َ ٤ ٦مزُ إلٔ َی أُحُ ٕس َِ َٕا َ ٟلٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَا أَبَا ذ َٓرٕ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َٜب َّ ِي َ

أ ُ ُح ّسا ذَا َک و ٔ ِ٥سٔی َذ َص ِْ أَ َِ ٠سي ثَاَ ٔ ٜث ّة و ٔ ِ٥سٔی ُٔ ٥ِ ٠ط زٔی َْ ٥ار إ ٔ َِّل زٔی َّ ٥ارا أَ ِر ُظ ُس ُظ َ ٔ ٜسیِ ٕ ٦إ ٔ َِّل أَ ِ ٧أَُٔو َ ٟبٔطٔ فٔی و َٔباز ٔاهَّللٔ َص ََ ٙذا َح َثا
ک یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ ٟإ ٔ َّ٧
بَي ِ َن َی َسیِطٔ َوصَ ََ ٙذا َو َِ ٦یٔ١ئ٥طٔ َوصَ ََ ٙذا َو ِٔ ٦ش َ١أٜطٔ َٔا َ ٟث ُ َّ٠َ ٢صَ ِي َ٥ا َِ َٕا ََ ٟیا أَبَا ذ ٓ َٕر َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َٜب َّ ِي َ
و ٧یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة إ ٔ َِّل ََٔ ٦ِ ٠ا َ ٟصَ ََ ٙذا َو َص ََ ٙذا َو َص ََ ٙذا ِٔ ٠ث َ٠َ ٞا َظ ََ ٥ي فٔی ا ِ١َ ٜزَّة ٔالِ ُول َی َٔا َ ٟث ُ َّ٠َ ٢صَ ِي َ٥ا َٔا َ ٟیَا
الِ َ ِ٘ثَْ ٔ َ
ی ٦ص ُِ ٢الِ َ َٔ َُّ ٝ

ک َٔا ََِ ٟاَ ِ ٤ف ََ َٖ ٝحًَّي َت َو َاری َوىِّي َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َّ ٍَ ٜفا َو ََِ ٔ١ى ُت َظ ِو ّتا َٔا َُِ ُٕٝ َِ ٟت ََ ٜى ََّ ٞر َُو َ ٟاهَّللٔ
أَبَا ذ ٓ َٕر َ٘ َ١ا أََ ِ ٤ت َحًَّي آت َٔي َ
َّ
ک َٔا ََِ ٟاَ ِ ٤تمَ ِزتُ ُط َِ َ١َّ ٝا
ََک ُت َٔ ِو َُ ٜط ِلَ َتب ِ َْ ِح َحًَّي آت َٔي َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّٔ ُ ٢َ ٝ
ُع َؿ َٜطُ َٔا َََ ِ ٟض َُ ١ِ ١ت أَ ِ ٧أَتب ٔ َى ُط َٔا َ ٟث ُ َّ ٢ذ َ ِ
َُّش ُک ب ٔاهَّللٔ َش ِيئّا َز َخ َٞ
ک ِلَ ي ِ ٔ
 ٞأَ َتانٔی َِ َٕا ََ ٠َ ٦ِ ٠َ ٟ
ات ٔ ٦ِ ٠أ ُ َّ٠تٔ َ
ََک ُت َُ ٜط َّأ ٜذی ََِ ٔ١ى ُت َٔا ََٕ َِ ٟا َ ٟذَا َک ٔجبِْٔی ُ
َجا َِ ذ َ ِ
َس َٗ
َس َٗ َٔا ََ ٟوإ ٔ َِ ٧زنَی َوإ ٔ َِ َ ٧
ا َِ ٜح ََّ ٥ة َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َوإ ٔ َِ ٧زنَی َوإ ٔ َِ َ ٧

اوب رکب نب ایب ہبیش ،ییحی نب ییحی ،انب ریمن ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،زدی نب فبہ ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت اشعء یک امنز ےک فتق دمہنی یک زنیم رحة ںیم لچ راہ اھت افر مہ ادح وک دھکی
رےہ ےھت وت ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ،اے اوبذر! ںیم ےن رعض ایک  کیب اے اہلل ےک روسؽ! ںیم  ہ  دنس
ںیہن رکات ہک ادح اہپڑ ریمے اپس وسےن اک وہ افر رسیتی بش کت ریمے اپس اس ںیم ےس ا ک دانیر یھب چب اجےئ وساےئ اس
دانیر ےک سج وک ںیم اےنپ رقض یک ادایگیئ ےک ےیل رفک روھکں ہکلب ںیم اہلل ےک دنبفں وک اسرطح اب ںوں افر لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسداںیئافرایسرطحاےنپابںیئرھپمہپ ےلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای،اےاوبذر!ںیمےناہکلنبیکاےاہللےک
روسؽ!رفامایرثکت امؽفاےلیہلیلق امؽفاےلوہںےگایقتم ےکدؿوساےئاؿولوگںےکوجاسرطحافراس رطحدےتی
ںیاسیجہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےن یلہپرمہبت ایک رھپمہپ ےلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامای،اےاوبذر!متاہیں یہ

رانہ بج کت ںیم اہمترے اپس ہن لؤں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس پ ے ہک ھجم ےس پھچ ےئگ رھپ ںیم ےن ھچک انگنگٹہ افر لفاز
ینسوتںیمےناہکاشدیروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکوکیئارمشیپلایگوہںیمےنلپیلصاہلل ہیلعفل ہفملسےکےھچیپاجےناک
ارادہایکوتےھجملپیلصاہللہیلعفل ہفملساکمکحایدلایگہکبجکتںیماہمترےاپسہن لاجؤںمتاینپہگجرپیہرانہںیمےنلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملس اکااظتنرایک بجلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسرشتفیالےئوت ںیم ےناساکذرک ایکوج ںیمےن انسوتلپ یلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایربجالیئہیلعاالسلؾریمےاپسلےئرفامایہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاتمںیمےسوجوفتوہا
اساحؽںیمہکاہللےکاسھتیسکزیچوکیر کہنرکاتوہوتتنجںیمداہ وہاگ،اوبذرےتہکںیںیمےناہکارگاسےنزانایکایوچری
یکرفامایارگہچاسےنزانایوچرییک۔
رافی  :ییحینبییحی،انبریمن،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،زدینبفبہ،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2299

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،جزیز ،وبساٜىزیز ب ٦رِيي ،زیس ب ٦وہِ ،ابوذر

ِخ ِج ُت َِ ٜي َّ ٝة ٔ٦ِ ٠
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو َِ ٦و ِبسٔ ا َِ ٜىزٔیز ٔ َوص َُو ابِ ُُ ٦رِ َِي ٕي َو َِ ٦زیِ ٔس بِ َٔ ٦وصِِٕ َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َٔا ََ َ ٟ
َّ
َ
ْک ُظ أَ َِ ٧ی ِ١ش َٔي ََ ٠ى ُط أَ َح ْس
اَ ٜٝيالٔی َِإٔذَا َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِ١شٔي َو ِح َس ُظ َِ ٜي َس ََ ٠ى ُط إ ٔ ِن َس ْ
أَ ٧ا ََِ ٟمَ َُ ٥ِ ٥ت أَّ٤طُ َی ِ َ

َ
ک َٔا َ ٟیَا أَبَا ذ ٓ َٕر َت َىا َِ ٜط
َفآنٔی َِ َٕا ََ ٦ِ ٠َ ٟص َذا َِ ُُِٕ ٝت أَبُو ذ َٓرٕ َج َى َٝىٔي اهَّللُ ِ َٔسائ َ َ
َٔا ََ َِ ٟح َىُِ ٝت أ ِ٠شٔي فٔی ل ٔ ِّٞا ِ١َ َٕ ٜز َِٔا َِ ٜتّ ََت َ َ
َٔا َ١ََ ِ ٟصَ ِي ُت ََ ٠ى ُط ََا َو ّة َِ َٕا َ ٟإ ٔ َّ ٧ا ِِٙ١ُ ٜث ْٔ ٔ َ
و ٧یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة إ ٔ َِّل َ ٦ِ ٠أَ ِو َفا ُظ اهَّللُ َخي ِ ّْا َِ ََّ٥حَ ِ ٔيطٔ َیٔ١ي َُ ٥ط َو ٔش َ١ا َٜطُ
ی ٦ص ُِ ٢ا َِ ُّٝ ٔ ٕ١ُ ٜ

َوبَي ِ َن َی َسیِطٔ َو َو َرائَطُ َو َؤ ِ َٞ ٔ١يطٔ َخي ِ ّْا َٔا َ١ََ ِ ٟصَ ِي ُت ََ ٠ىطُ ََا َو ّة َِ َٕا َ ٟا ِجِ ٔ ٝس صَا صُ َ٥ا َٔا ََِ ٟأ َ ِجََ ٝسىٔي فٔی َٔا ًٕ َح ِو َُ ٜط ح ٔ َحا َر ْة
َحة ٔ َحًَّي َِل أَ َرا ُظ ََِٝب ٔ َث َوىِّي َِأَـَا ََّ ٟ
ک َٔا ََِ ٟاَ ِ ٤ف ََٖ ٝفٔی ا َِّ َ ٜ
اِ ٜٝب َث ث ُ َّ ٢إنِّٔی ََِ ٔ١ى ُت ُط َوص َُو
َِ َٕا َ ٟلٔی ا ِجِ ٔ ٝس َصا صُ َ٥ا َحًَّي أَ ِر ٔج َي إَِٔ ٜي َ
ک َ ٦ِ ٠تُک َ ِّ ٢ُ ٝفٔی َجأِ ٔ ٤
َس َٗ َوإ ٔ َِ ٧زنَی َٔا َ١َّ َٝ َِ ٟا َجا َِ  ٢َِ ٜأَ ِظب ٔ ِْ َِ ُُِٕ ٝت یَا ٔ َ ٤ي َّي اهَّللٔ َج َى َٝىٔي اهَّللُ ِ َٔسائ َ َ
ُِٕ ٠ب ٔ َْ ٞوص َُو َي ُٕو َُ ٟوإ ٔ َِ َ ٧

ُع َؿ لٔی فٔی َجا ِٔ ٔ ٤ا َِّ َ ٜ
ا َِّ َ ٜ
ات ِلَ
ک أَُ َّ ٤ط ََ ٠َ ٦ِ ٠
َّش أ ُ ََّ ٠ت َ
َحة ٔ َ٠ا ََِ ٔ١ى ُت أَ َح ّسا َی ِز ٔج ُي إَِٔ ٜي َ
ک َش ِيئّا َٔا َ ٟذَا َک ٔجبِْٔی ُ
َحة ٔ َِ َٕا ََ ٟب ِّ ِ
ََ ٞ

َس َٗ َوإ ٔ َِ ٧زنَی َٔا ََ ٟن َى َِٔ ٢ا َٟ
يِ ٔ
َُّش ُک بٔاهَّللٔ َش ِيئّا َز َخ َ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة َِ ُُِٕ ٝت یَا ٔجبِْٔی ُ
َس َٗ َوإ ٔ َِ ٧زنَی َٔا ََ ٟن َى َِٔ ٢ا َُِ ُٝٔ ٟت َوإ ٔ َِ َ ٧
َ ٞوإ ٔ َِ َ ٧
َش َب ا َِ ٜد َِ ١ز
َس َٗ َوإ ٔ َِ ٧زنَی َٔا ََ ٟن َى َِ ٢وإ ٔ ِٔ َ ٧
ُُِٔ ٝت َوإ ٔ َِ َ ٧
ہبیتق نب دیعس ،رجری ،دبعازعلسی نب رعیف ،زدی نب فبہ ،اوبذر ےس رفاتی ےہہک ںیم ا ک رات الکن وتداھکیہک روسؽ اہلل اغ ےل ریغب
یسکرمہایہااسنؿےکلہٹر ےہےھتںیمےنامگؿایکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساےنپاسھتیسکےکےنلچوکان دنسرفامںیئےگوتںیم
ےناچدنےکاس ہںیمانلچیرفعرکدایلپیلصاہللہیلعفل ہفملسریمیرطػوتمہجوہےئےھجمدھکیرکرفامایوکؿےہ؟ںیمےناہک
اوبذراہللےھجملپیلصاہللہیلعفل ہفملسرپرقابؿرکے،رفامایاےاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعریمےاپسلؤںیملپیلصاہللہیلع
فل ہفملسےکاسھتھچکدریالچوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایامدلارولگیہایقتمےکدؿمکامؽفاےلوہںےگوساےئ
اؿولوگںےکپ وکاہللےنامؽاطعایکافروھپکنےساےنپداںیئابںیئایاسےنمافرےھچیپاڑادےافراسںیمکیناامعؽرکےرھپ
ںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتھچکدریالچوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہیںھٹیباجافرلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنےھجما کومہارزنیمرپاھٹبدایسجےک اردرگدرھتپےھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایریمےلےنکتاہیںےھٹیب
روہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسزنیمرحہںیما کرطػلچدےیاہیںکتہکںیمےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکہنداھکیاکیف
دری رہھٹ ےن ےک دعب ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےسلےت وہےئ انس ارگہچ اس ےن وچری افر اس ےن زان ایک لپ یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسبجرشتفیالےئوتںیمےنربصےئکریغبرعضایکاےاہللےکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملساہللےھجملپیلصاہللہیلع
فل ہ فملس رپ رقابؿ رکے لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رحہ یک رطػ وکؿ وگتفگ رک راہ اھت ںیم ےن وت یسک وک ںیہن داھکی رفامای فہ
ربجالیئ ےھت وج رحہ ںیم ریمے اپس لےئ وت اوہنں ےن اہک اینپ اتم وک وخربخشی دے دف وج اہلل ےک اسھت یرک ےئک ریغب رم ایگ
تنجںیمداہ وہاگںیمےناہکاےربجالیئارگہچاسےنوچریایزانایکوہاہکیجاہںرفامایںیمےناہکارگہچاسےنوچریافرزان
ایکاسےناہکیجاہںںیمےناہکارگہچاسےنوچریافرزانایکوہاسےناہکاہںارگہچاسےنیرابیپ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،دبعازعلسینبرعیف،زدینبفبہ،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اَ١اوي ٞب ٦ابزاہي ،٢جزیزی ،ابووَلء ،حَّضت اح ْ٥بٔ ٦يس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ َو ِ ٦الِ َ ِح َ ْٔ ٥بِ ِٔ َٔ ٦ي ٕس َٔا َٔ َٔ ٟس ُِ ٠ت
 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦ا ُِ ٜح َزیِز ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی ا َِ ٜى ََل ٔ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

َ
ْ
اب أَ ِخصَ ُ ٦ا َِ ٜح َسسٔ أَ ِخصَ ُ ٦ا َِ ٜو ِجطٔ َِ َٕ َا٣
ْقیِ ٕض إٔذِ َجا َِ َر ُج ْ ٞأَ ِخصَ ُ ٦اِّ ٜث َي ٔ
ا ِ١َ ٜسٔی ََ ٥ة َِب َ ِي َ٥ا أَ٤ا فٔی َح ِٕ َٕ ٝة ِ َٔيضا ََْ ٠ل َٔ ُ ٦ِ ٠
َّ
ْخ َد ٔ ٦ِ ٠نُ ٍِ ٔؾ
َّش ا ِٜکَأ٤ز ٔ َ
وؼ ُي َول َی َح١ََ ٝةٔ ثَ ِس ٔ
ی ٦ب ٔ َز ِؼ ْٕ یُ ِح َِم َوَِ ٝيطٔ فٔی َ٤ارٔ َج َض َُّ َِ ٢َ ٥ي َ
ی أَ َح ٔسص َِٔ ٢حًي یَ ِ ُ
َوَِ ٝيض ٔ َِٕ َِ ٢ا َ ٟبَ ِّ ِ
َّ
ْخ َد َٔ ٦ِ ٠حٔ ١ََ ٝة ثَ ِس َی ِيطٔ یَ َتزَ ِٜزَ َُٔ ٟا َََ ِ ٟو َؼ َي ا ِِ َٕ ٜو ُُ ٣رُ ََُ ُض ِ١ََ ِ ٢ا َرأَیِ ُت أَ َح ّسا ُٔ ٥ِ ٠ض ِ٢
َ٘تّٔ َِيطٔ َویُ َ
وؼ ُي َول َی نُ ٍِ ٔؾ َ٘تّٔ َِيطٔ َحًي َی ِ ُ
َکصُوا َ٠ا َُِٔ ٝت َُ ٜض َِٔ ٢ا َ ٟإ ٔ َّ٧
َر َج َي إَِٔ ٜيطٔ َش ِيئّا َٔا ََِ ٟأ َ ِزبَ َز َو َّات َب ِى ُت ُط َحًَّي َجََ ٝس إلٔ َی ََارٔیَ ٕة َِ ُُِٕ ٝت َ٠ا َرأَیِ ُت صَ ُؤ َِل ٔ
ِ إ ٔ َِّل َ ٔ
وَ ٧ش ِيئّا إ ٔ ََّ ٧خٔٝيلٔی أَبَا ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢ظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝز َوانٔی َِأ َ َجب ِ ُتطُ َِ َٕا َ ٟأَ َت َزی أُحُ ّسا َِ َ٥مَ زِ ُت َ٠ا َول َ َّی
َص ُؤ َِل ٔ
ِ ِلَ َي ِىَٕٔ ُٝ
َّ
َسنٔی أَ َّ ٧لٔی ِٔ ٠ث َُ ٝط َذصَ ّبا أ ُ ِن ّٔ ُٕ ُط ک ُ َُّ ٝط إ ٔ َِّل ث َ ََلثَ َة َزَ٤أ٤ي َْ
ٔ ٦ِ ٠اٜص ِٔ ١س َوأََ٤ا أَ ُل ُّ ٦أَُ َّ ٤ط یَ ِب َى ُثىٔي فٔی َحا َج ٕة َُ ٜط َِ ُُِٕ ٝت أَ َرا ُظ َِ َٕا َ٠َ ٟا َي ُ ُّ

يِ ُٔ ٥ِ ٠ض َِٔ ٢ا ََِ ٟل
ث ُ ََّ ٢ص ُؤ َِل ٔ
وَ ٧ش ِيئّا َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َ٠ا َ ٜ
اٜسَ ِ ٤يا َِل َي ِىَٕٔ ُٝ
ِ َی ِح َُ ١ى َ
ْقیِ ٕض َِل َت ِىََّْٔیض ٔ َِ ٢و ُت ٔع ُ
وُّ ٧
َک َو ْٔل ٔ ِخ َوت َٔک َٔ ُ ٦ِ ٠
ِّک َِل أَ َِأَُ ُٜض َِ ٢و ِ ٦زَُ ِ ٤يا َو َِل أَ َِ َت ِّت ٔيض ٔ َِ ٢و ِ ٦ز ٔ ٕ
یَ ٦حًَّي أَ َِ ٜح َٖ بٔاهَّللٔ َو َر َُؤٜطٔ
َو َرب َ
زریہ نب رحب ،اامسلیع نب اربامیہ ،رجریی ،اوبالعء ،رضحت افنح نب سیق ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیمدمہنی لای وت
ںیمرسداراؿرقشیےکاسھتاھٹیباھتہکا کلدیمومےٹڑپکےتخسمسجفرہچےفااللایافراؿےکاپسڑھکاوہاافراہکاشبرت
دے دف امؽ عمج رکےن فاولں وک رگؾ رھتپ یک ہک اؿ ےک  ےئ منہج یک لگ ںیم رگؾ ایک اجےئ اگ افر اؿ ےک ونیسں رپ اس رطح راھک
اجےئاگہکاشہنیکونکےساپروہاجےئاگافراشونںیکونکرپراھکاجےئاگاہیںکتہکاتسپؿےکرسےساپروہاجےئافرلدیم
ےبرقاروہاجےئاگوتولوگںےناےنپرساکھج ےئںیمےنیسکلدیموکہنداھکیہکسجےناسوکوکیئوجابدایوہفہرھپےافرںیم
ےن اؿ یک ریپفی یک اہیں کت ہک فہ ا ک وتسؿ ےک اپس اج ےھٹیب وت ںیم ےن اہک ریما ایخؽ ےہ ہک اؿ ولوگں وک لپ یک ابت انوگار
سگری ےہ وت اوہنں ےن اہک  ہ ولگ وکیئ ھجمس وبھج ںیہن رہ ےت ریمے لیلخ اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم البای ںیم ایگ وت
رفامای ایک مت ادح دھکی رےہ وہ وت ںیم ےن اےنپ افرپ ڑپےن فایل وسرج یک اعشع وک داھکی افر ںیم ےن ایخؽ ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

فملسےھجماینپیسکرضفرتےک ےئانجیھباچےتہںیںیمےنرعضایکیجاہںںیماوکسداتھکیوہںوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےن
رفامایےھجم ہابت دنسںیہنہکریمے ےئاسیکلثم وسانوہنکیلارگوہوتںیمنیتدانیرےکالعفہبساکبسرخچرک دفں افر ہ
ولگداینعمجرکےتںیافرھجمسرہ ےتںیمےناہکلپاکاےنپرقیشیاھبویئںےکاسھتایکاحؽےہہنلپاؿےسےتلمںیہناؿےک
اپساجےتافرہناؿےسھچکامےتگنںیرفامایاہللیکمسقںیمہناؿےسدایناموگنںاگفرہندوینیاعمہلمرکفںاگاہیںکتہکںیماہلل
افراسےکروسؽےساج ولں۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،رجریی،اوبالعء،رضحتافنحنبسیقریضاہللاعتٰیلہنع
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ابب  :زوکۃاکایبؿ
اوماؽعمجرکےنفاولںرپذعابیکیتخسےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2301

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فور ،ابواِلشہِ ،خٝيسوَّصی ،حَّضت اح ْ٥بٔ ٦يس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّص ُّی َو ِ ٦الِ َ ِح َ ْٔ ٥بِ ِٔ َٔ ٦ي ٕس َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت فٔی َن ََفٕ ٔ٦ِ ٠
َفو َر َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِش َض ِٔ َح َّسثَ َ٥ا ُخَِ ٝي ْس ا َِ ٜى َ ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
ْخ ُد ٔ٦ِ ٠
َّش ا ِٜکَأ ٤ز ٔ َ
ْخ ُد ُٔ ٦ِ ٠جُ٥وبٔض ٔ َِ ٢وبٔک َٕٓی َٔ ٔ ٔ ٦ِ ٠ب ٔ ٞأَ َِّٔائ ٔض ٔ ِ ٢یَ ِ ُ
ی ٦بٔک َٕٓی فٔی ُل ُضورٔص ِٔ ٢یَ ِ ُ
ْقیِ ٕض ِ ََ١زَّ أَبُو ذ َٓرٕ َوص َُو َي ُٕو ُ ٟبَ ِّ ِ
َُ

ٞ
ٔج َباص ٔض ٔ َِٔ ٢ا َ ٟث ُ ََّ ٢ت ََّ ٥هی َِ َٕ َى َس َٔا َُِ ُٝٔ ٟت ََ ٦ِ ٠ص َذا َٔاُٜوا َص َذا أَبُو ذ ٓ َٕر َٔا َُ ١ِ ُٕ َِ ٟت إَِٔ ٜيطٔ َِ ُُِٕ ٝت َ٠ا َش ِي ْئ ََِ ٔ١ى ُت َ
ک َت ُٕو ُُٔ ٟب َ ِي ُ
ِ َٔا َُ ٟخ ِذ ُظ َِإ ٔ َّ٧
َٔا َ٠َ ٟا ُُِٔ ٝت إ ٔ َِّل َش ِيئّا َٔ ِس ََِ ٔ١ى ُت ُط َٔ٤ ٦ِ ٠بٔيِّض ٔ َِ ٢ظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َُِ ُٝٔ ٟت َ٠ا َت ُٕو ُ ٟف ٔی َص َذا ا َِ ٜى َفا ٔ

ک ِ ََس ِوطُ
ا ٧ث َ َ٥ّ ١ا ٜٔسٔیَ ٔ ٥
ِ ٔيطٔ ا َِ ٜي ِو َُ ٠َ ٣ىوّ َ ٤ة َِإٔذَا ک َ َ

ابیشؿ نب رففخ ،اوباالبہش ،خلبڈرصعی ،رضحت افنح نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رقشی یک ا ک
امجتعںیماھتہکرضحتاوبذر ہےتہکوہےئسگرے،وخربخشیدےدفامؽعمجرکےنفاولںوکاےسیداوغںےسوجاؿیکتشپرپ
اگلےئاجںیئےگوتاؿیکاشیپوینںےسلکنلںیئےگ ،رھپفہدحیلعہوہرکھٹیبےئگ،ںیمےناہک ہوکؿےہ؟اوہنںےناہک ہاوبذرےہ
ںیم اؿ یک رطػ ڑھکا وہا افر اہک  ہ ایک ابت یھت وج ںیم ےن لپ ےس ایھب ینس ،اہک ںیم ےنفیہ ابت یہک سج وک ںیم ےن اؿ ےک یبن

یلصاہللہیلعفل ہفملسےسانسںیمےناہکلپاطعفششخبےکام ؽےکابرےںیمایکےتہکںی؟رفامایاسوکےلولویکںہکاسےس
لجلکںیہمتدمداحلصوہیگافرارگ ہریتےدنییکتمیقوہوتوھچڑدف۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،اوباالبہش،خلبڈرصعی،رضحتافنحنبسیقریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رخچرکےنیکرتبیغافررخچرکےنفاےلےک ےئاشبرتےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
رخچرکےنیکرتبیغافررخچرکےنفاےلےک ےئاشبرتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2302

راوی  :زہيْ بِ ٦حب٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يَّْ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،ابوز٤از ،اُعد حَّضت ابوہزیزہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَب ٔی
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
ک َو َٔا َ ٟیَٔ١ي ُن اهَّللٔ
ص َُزیِ َز َة َی ِب ُ َُ ٝبٔطٔ أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََٔ ٟا َ ٟاهَّللُ َت َب َار َک َو َت َىال َی َیا ابِ َ ٦آ َز َ ٣أَ ِنّ ِٖٔ أ ُ ِنّ ِٖٔ َوَِ ٝي َ

ٔيؽ َضا َش ِي ْئ َّ
اِ ٜٝي ََ ٞواَ ٥َّ ٜض َار
ََْ ِ ٠لی َو َٔا َ ٟابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ ََِ ٠ل ََُ ٧حَّا ُِ َِل َيٍ ُ

زریہ نب رحب ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ایفسؿ نب ہنییع ،اوبزاند ،ارعج رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےناراشدرفامایاہللرفامےتںیاےینبلدؾوترخچرکںیمھجترپرخچرکفںاگزینرفامایاہللاکداایںاہھترھباوہاےہافررات
دؿےکربےنسےساسںیموکیئیمکفاعقںیہنوہیت۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایفسؿنبہنییع،اوبزاند،ارعجرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رخچرکےنیکرتبیغافررخچرکےنفاےلےک ےئاشبرتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2303

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ب ٦ہ١ا٠ ،٣ى١ز ب ٦راشس ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،وہِ ب٥٠ ٦بہ حَّضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ بِ َُ ٦ص َّ١اَ ٕ ٣ح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َ١زُ بِ َُ ٦را ٔش ٕس َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ أَخٔی َوص ِِٔ بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٥ِ ٠ضا َو َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
ٔيؽ َضا
ک َو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَٔ١ي ُن اهَّللٔ ََْ ِ ٠لی َِل َيٍ ُ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َٔا َ ٟلٔی أَ ِنّ ِٖٔ أ ُ ِنّ ِٖٔ َوَِ ٝي َ

ََحَّا ُِ َّ
اِ ٜٝي ََ ٞواَ ٥َّ ٜض َار أَ َرأَیِت ُِ٠َ ٢ا أَ ِنّ ََٖ ُِ ٠ذ َخَّ ََٖ ٝ
ُع ُش ُط َول َی
اٜس َ١ا َِ َوالِ َ ِر َؿ َِإُٔ َّ ٤ط َ ٢َِ ٜيٍ ِٔؾ َ٠ا فٔی یَٔ١ئ٥طٔ َٔا ََ ٟو َ ِ
ِخی ا ِِ َٕ ٜب َؾ َی ِز َِ ُي َو َی ِدّ ُٔؾ
ا ِ١َ ٜا ٔ
ِ َوب ٔ َي ٔسظ ٔالِ ُ ِ َ

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼنبامہؾ،رمعمنبرادش،امہؾنبہبنم،فبہنبہبنمرضحت اوبرہریہیکرفاتیںیمےہا کرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاہللرفاماتےہرخچرکھجترپرخچایکاجےئاگافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
رفامایاہللاکداایںاہھترھباوہاےہافرراتدؿیکایفیض ےساسںیمیمکفاعقںیہن وہیتایکمتںیہندےتھکیہک اس ےنلامسؿفزنیم
ےکدیپارکےنےسینتکایفیضیکےہنکیلاسےکداںیئاہھتںیموکیئیمکفاعقںیہنوہیئافررفامایاہللاکرعشاپینرپاھتافراسےک
دفرسےاہھتںیمرفےنکیکاطتقےہےسجاچاتہےہدنلبرکاتےہافرےسجاچاتہےہ تسرکاتےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼنبامہؾ،رمعمنبرادش،امہؾنبہبنم،فبہنبہبنمرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہفتداؽافرالغؾرپرخچرکےنیکتلیضفافراےکنقحوکاضعئرکےنافراےکنہقفنک...
ابب  :زوکۃاکایبؿ

الہفتداؽافرالغؾرپرخچرکےنیکتلیضفافراےکنقحوکاضعئرکےنافراےکنہقفنوکرفکرکھٹیباجےنےکانگہےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2304

راوی  :ابوربيي زہزانیٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ح١از ب ٦زیس ،ابوربيي ،ح١از ب ٦ربيىہ ،ایوب ،ابؤَلبہ ،اَ١اء رحيي ،حَّضت
ثوبا ٧رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َو ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦ح َّ١از ٔبِ َٔ ٦زیِ ٕس َٔا َ ٟأَبُو اٜزَّب ٔي ٔي َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ْز َح َّسثَ َ٥ا أَ ُّی ُ
 ٞزٔی َْ ٥ار یُ ُِٕ ّٔ ٥طُ
 ٞزٔی َ٥ا ٕر یُ ُِٕ ّٔ ٥طُ اَّ ٜز ُج ُ
أَ ٧ا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَِ َِؽ ُ
ٔ ٔ ََلبَ َة َو ِ ٦أَبٔی أَ َِ َ١ا َِ َو ِ ٦ث َ ِوبَ َ

َ ٞول َی َزابَّت ٔطٔ فٔی ََبٔي ٔ ٞاهَّللٔ َوزٔی َْ ٥ار یُ ُِ ُٕ ّٔ ٥ط َول َی أَ ِظ َحابٔطٔ فٔی ََبٔي ٔ ٞاهَّللٔ َٔا َ ٟأَبُو ٔ ٔ ََلبَ َة َوبَ َسأَ
َول َی و َٔيأٜطٔ َوزٔی َْ ٥ار یُ ُِ ُٕ ّٔ ٥ط اَّ ٜز ُج ُ
بٔا ِٜى َٔيا ٔ ٟث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَبُو ٔ ٔ ََلبَ َة َوأَ ُّی َر ُج ٕ ٞأَ ِومَ ُ ٢أَ ِج ّزا َٔ ٦ِ ٠ر ُج ٕ ٞیُ َِ ُٖٔ ّ٥ول َی و َٔيا ٕٔ ٟظ ٍَارٕ ُي ٔى ُّّ ُض ِ ٢أَ ِو َی ُِ َّ ٥ى ُض ِ ٢اهَّللُ بٔطٔ َويُ ٍِٔ٥يض ٔ ِ٢

اوبرعیبزرہاین،ہبیتقنبدیعس،امحدنبزدی،اوبرعیب،امحدنبرہعیب،اویب،اوبالقہب،اامسءریبح،رضحتوثابؿریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک روسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای الضف دانیر وجلدیم رخچرکات ےہفہ ےہ وج اےنپالہ فتداؽ رپرخچ رکات
ےہ افر فہ دانیر سج وک اہلل ےک راہتس ںیم اےنپ اجونر رپ رخچ رکات ےہ افر فہ دانیر وج اےنپ اسویھتں رپ اہلل ےک را ےت ںیم رخچ رکات
ےہ۔ اوبالقہب ےن اہک تداؽ ےس یرفع ایک رھپ اوبالقہب ےن اہک اس ےس ڑبھ رک سک لدیم اک وثاب ےہ وج اےنپ وھچےٹ وچبں رپ اؿ یک
زعتفلربفاچبےنےک ےئرخچرکاتےہایعفندےاہللاؿوکاسےکب بےسافراؿوکےبرپفاہرکداتیےہ۔
رافی  :اوبرعیب زرہاین ،ہبیتق نب دیعس ،امحد نب زدی ،اوبرعیب ،امحد نب رہعیب ،اویب ،اوبالقہب ،اامسء ریبح ،رضحت وثابؿ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
الہفتداؽافرالغؾرپرخچرکےنیکتلیضفافراےکنقحوکاضعئرکےنافراےکنہقفنوکرفکرکھٹیباجےنےکانگہےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2305

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،ابوَکیِ ،و٘ييَّ ،يا٠ ،٧زاح ٢ب ٦زَف٠ ،حاہس ،حَّضت ابوہزیزہ

َّ
اَ ٧و ِ٠ُ ٦زَاح ٔٔ٢
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َو َِِ َُّ ٦ي َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
َکیِِٕ َواُِ ّٜٝن ٔلَبٔی ُ َ
ِح ٕب َوأَبُو ُ َ
َُف َو َِ ٠ُ ٦حاصٔ ٕس َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝزٔی َْ ٥ار أَ ِن َّ ِٕ َت ُط فٔی ََبٔي ٔ ٞاهَّللٔ َوزٔی َْ ٥ار
بِ ٔ ٦ز َ َ
ک
ک أَ ِومَ َُ ١ضا أَ ِج ّزا َّأ ٜذی أَ ِن َّ ِٕ َت ُط َول َی أَصَِ ٔ ٝ
أَ ِن َّ ِٕ َت ُط فٔی َر َٔ َب ٕة َوزٔی َْ ٥ار َت َع َّسٔ َِت بٔطٔ َول َی ِٔ ٠سٔٙي ٕن َوزٔی َْ ٥ار أَ ِن َّ ِٕ َتطُ َول َی أَصَِ ٔ ٝ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،اوبرکبی ،فعیک ،ایفسؿ ،زمامح نب زرف ،اجمید ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فہدانیر سج وک وت اہلل ےک راہتس ںیمرخچ رکات ےہ افر فہ دانیر سج وک وت الغؾ رپ رخچ رکات ےہ افر فہ
دانیروجوتےننیکسمرپریخاترکدایافرفہدانیروجوتےناےنپالہفتداؽرپرخچایکےہاؿںیمبسےسزایدہوثاباسدانیراکےہ
وجوتاےنپالہفتداؽرپرخچرکاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،اوبرکبی،فعیک،ایفسؿ،زمامحنبزرف،اجمید،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
الہفتداؽافرالغؾرپرخچرکےنیکتلیضفافراےکنقحوکاضعئرکےنافراےکنہقفنوکرفکرکھٹیباجےنےکانگہےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2306

راوی َ :ىيس ب٠ ٦ح١س جزمی ،وبساٜزح ٦١ب ٦وبساٝ١ٜک ب ٦ابحز ٘٥انی ،ـٝحہ بَّ٠ ٦صٓ ،حَّضت خيث١ہ

َّص ٕ
َح َّسثَ َ٥ا ََىٔي ُس بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س ا َِ ٜح ِزم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َُ ٦و ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ٔ ٦أَبِ َح َز ا ِل ٔ٥َ ٙان ٔ ُّی َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦ـَ َِ ٝح َة بِ ِّٔ َ ٠ُ ٦
ٓ
يٖ ُٔو َت ُض َِٔ ٢ا ََِ ٟل َٔا َٟ
اُ َٜ ٧ط ِ ََس َخ ََٕ َِ ٞا َ ٟأَ ِو َف ِي َت اَّ ٜزٔ ٔ َ
وَا ََ ٠ي َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو إٔذِ َجائ َ ُط َٔ ِض َز َْ ٠
َو َِ ٦خ ِي َث ََ ١ة َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا ُجّ ُٝ
ک ُٔو َت ُط
َِاَ ِ ٤فَِ ِٖ ٔ ٝأ َ ِو ٔفض ٔ َِٔ ٢ا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ٘ ٢َ ٝفَی بٔا ِِ ١َ ٜز ٔ
ِ إٔث ِ ّ١ا أَ ِ ٧یَ ِحب ٔ َس َو َّ ٦ِ ١یَ ُِ ٔ ٝ١
دیعس نب دمحم رجیم ،دبعارلنمح نب دبعاکلمل نب ارجب انکین ،ہحلط نب رصمػ ،رضحت ہمثیخ ےس رفاتی ےہ ہک مہ انب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنعےکاسھتےھٹیبوہےئےھتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسلپاکزخایچنداہ وہاوتانبرمعےناہکوتےنالغومں

وکاؿاکقحدےدای؟اسےناہکںیہنرفامایاجؤاؿوکااکناھک اندےدف،اہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایلدیماکیہیانگہ
اکیفےہہکاےنپولممکےکقحوکرفکرکھٹیباجےئ۔
رافی  :دیعسنبدمحمرجیم،دبعارلنمحنبدبعاکلملنبارجبانکین،ہحلطنبرصمػ،رضحتہمثیخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رخچرکےنںیماےنپلپےسادتباءرکےرھپالہفتداؽرھپرہتشدار۔...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
رخچرکےنںیماےنپلپےسادتباءرکےرھپالہفتداؽرھپرہتشدار۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2307

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث٠ ،ح١س ب ٦ر٠ح ،ابوزبيْ ،حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕ َٔا َ ٟأَ ِو َت َٖ
اٌَ ٟيُِْ ُظ َِ َٕا ََِ ٟل َِ َٕا َٟ
ک َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟأََ ٜ
َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞبَىٔي وُ ِذ َر َة َو ِب ّسا َُ ٜط َو ِ ٦زُبُز ِٕ ََب َ ََ ٝذََ ٔ ٜ
َک َْ ٠

ََ ٦ِ ٠ي ِصََّْٔیطٔ ٔ٠ىِّي ِ ِ
َاشَّ َ َْا ُظ نُ َى ِي ُ ٢بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ ا َِ ٜى َسو ٔ ُّی ب ٔ َث َ١ا ٔ٠ٔ ٧ائَةٔ ز ٔ ِر َص َٕ َِ ٢حا َِ ب ٔ َضا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ک َِ َت َع َّس ِٗ َوَِ ٝي َضا َِإ ٔ ََِ ِ ٧ؽ ََ ٞش ِي ْئ ِ ٔ َ
ک
ْقابَتٔ َ
ک َِإ ٔ ََِ ِ ٧ؽ ََ ٞو ِ ٦أَصَِ ٔ ٝ
َْلصَِ ٔ ٝ
ِ ََسِ ََى َضا إَِٔ ٜيطٔ ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟابِ َسأِب ٔ َٔ ِّ ٥س َ
ک َش ِي ْئ َِٔ ٔ ٝذی َ َ

ک
ک َو َو ِٔ ٦ش َ١اَ ٔ ٜ
ک َو َو َِ ٦یٔ١يَ ٔ ٥
ک َش ِي ْئ ِ ََض ََ ٙذا َو َص ََ ٙذا َي ُٕو ََُ ِ ٟبي ِ َن َی َسیِ َ
ْقابَتٔ َ
َِإ ٔ ََِ ِ ٧ؽ ََ ٞو ِ ٦ذٔی َ َ

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،دمحم نب رحم ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ینب ذعرہ ںیم ےس ا ک لدیم ےن اانپ
الغؾاےنپرمےنےکدعبلزاد ایکینعی اس ےن ہاہکہک ریمےرمےن ےکدعب وتلزاد ےہاسابتیکاقالعروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملس وک وہیئ وت لپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای ایک ریتےاپساس ےک العفہ امؽ ےہ؟اس ےن اہک ںیہن لپ یلص اہللہیلع
فل ہفملسےنرفامایاسوکھجمےسوکؿرخدیےاگ وتاسوکمیعننبدبعاہللےنلھٹوسدرمہںیمرخدیایلافرفہدرامہروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےکاپسالےئےئگافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنالغؾےکامکلوکدےدےیرھپرفامایاینپذاتےسادتباء

رک افر اس رپ رخچ رکف ارگ اس ےس ھچک چب اجےئ وت اےنپ الہ ےک  ےئ ارگ ریتےالہ ےس چب اجےئ وت اےنپ رہتش دارفں ےک  ےئ افر
ارگریتےرہتشدارفںےسیھبھچکچباجےئوتاساسرطحافراےنپاہوھتںےسلپیلصاہللہیلعفل ہفملساےنپداںیئافرابںیئ
ااشرہرکےتےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رخچرکےنںیماےنپلپےسادتباءرکےرھپالہفتداؽرھپرہتشدار۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2308

راوی  :يىٕوب ب ٦ابزاہي ٢زورقی ،اَ١ىي ٞب ٦وٝيہ ،ایوب ،ابوزبيْ ،حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَّ ٢
وب َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٕأَ ََّ ٧ر ُج َّل ٔ٦ِ ٠
اٜس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَىٔي َي ِى ُٕ ُ
َ ٞي ِىىٔي ابِ َ ٦وُ ََّ ٝي َة َو ِ ٦أَ ُّی َ
ٔیث ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔ َّ
اٗ ا َِ ٜحس َ
وب َو ََ َ
اِ ٜٝيثٔ
الِ َ ِن َعارٔ يُ َٕا ُُ َٜ ٟط أَبُو َِ ٠ذ ُ٘و ٕر أَ ِو َت َٖ ٌ ََُل ّ٠ا َُ ٜط َو ُِ ٦زبُز ٕ ُي َٕا ُُ َٜ ٟط َي ِى ُٕ ُ
وقعیب نباربامیہدفریق،اامسلیعنبہیلع،اویب،اوبزریب ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہکااصنر ںیم ےسا ک
لدیماوبذموکرےناےنپالغؾوقعیبوکاےنپدعبلزادوہےناکاہکابیقدحثیافرپسگریکچ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہدفریق،الیعمسنبہیلع،اویب،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہتشدارویبیافالدافرفادلنیارگہچرشمکوہںاؿرپرخچرکےنیکتلیضفےکایبؿیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ

رہتشدارویبیافالدافرفادلنیارگہچرشمکوہںاؿرپرخچرکےنیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2309

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،اَحاٗ ب ٦وبساهَّلل ب ٦ابوـٝحہ ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
ا٧
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ِ ٦إ ٔ َِ َح َٖ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی ـَ َِ ٝح َة أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َي ُٕوِلُ ک َ َ
َح َّسث َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ
أَبُو ـَ َِ ٝح َة أَ ِ٘ث َ َْ أَ ِن َعار ٓ ٕ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ
ا ٧أَ َح ُِّ أَ َِ ٠وأٜطٔ إَِٔ ٜيطٔ بَي ِ َْوَی َوکَاِ َ ٤ت ُِ ٠س َت ِٕب ٔ ََ ٝة ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َوک َ َ
ٔی بٔا ِ١َ ٜسٔی َٔ ٥ة َّ ٠اِل َوک َ َ

ِ ِ َٔيضا ـَ ِّيِٕ َٔا َ ٟأَْ َ ٤س َِ َ١َّ ٝا َ٤زََِ ٜت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َ ٦َِ ٜت َ٥اُٜوا ا ِٜبَّْٔ َحًَّي تُ ُِٕ ّٔ ٥وا
َّش ُب ٔ٠َ ٦ِ ٠ا ٕ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَ ِس ُخَ ُٝضا َو َي ِ َ
وَ َٔ ٧ا ٣أَبُو ـَ َِ ٝح َة إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ َّ ٧اهَّللَ َي ُٕو ُ ٟفٔی ٘ ٔ َتابٔطٔ َ ٦َِ ٜت َ٥اُٜوا ا ِٜبَّْٔ َحًَّي تُ ُِٕ ّٔ ٥وا
ٔ١َّ ٠ا تُ ٔح ُّب َ
ِخصَا و ٔ َِ ٥س اهَّللٔ ِ ََؽ ِى َضا َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َح ِي ُث ٔشئ َِت
ٔ١َّ ٠ا تُ ٔح ُّب َ
وَ ٧وإ ٔ َّ ٧أَ َح َِّ أَ َِ ٠والٔی إلٔ َ َّی بَي ِ َْوَی َوإَٔ َّ ٤ضا َظ َس َٔ ْة ِهَّلِل أَ ِر ُجو ب ٔ َّز َصا َوذُ ِ َ

اَ ٟراب ٔ ْح َٔ ِس ََِ ٔ١ى ُت َ٠ا َُِٔ ٝت ِ َٔيضا َوإنِّٔی أَ َری أَ ِ٧
اَ ٟراب ٔ ْح ذََ ٔ ٜ
َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبَ ِذ ذََ ٔ ٜ
ک َْ ٠
ک َْ ٠
َ
ْقبٔي َن َِ َٕ َس ََ ١ضا أَبُو ـَ َِ ٝح َة فٔی أَ َٔارٔبٔطٔ َوبَىٔي َو ِّ١طٔ
َت ِح َىََ ٝضا فٔی الِ ِ َ
ییحی نب ییحی ،امکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط ،رضحت اسن نب امکل ریض اہللاعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک اوبہحلط ااصنر ںیمےس
بسےسزایدہامدلارےھتافراؿوکاےنپامؽںیمبسےسزایدہابغریباحءوبحمباھتافرفہدجسموبنیےکاسےنماھتروسؽاہللیلص
َ
ال َل َّیینُ ْیف ِ ُیووا ِ َّ
َم
(َ َ َب ُلوا ْ ِ ی َّد
اہللہیلعفل ہفملساسںیمرشتفیےلاجےتافراساکدمعہاپینونشرفامےت،اسنےتہکںیبجلتی ْ
ت
ُحِ ُّییو َوؿ)انزؽوہیئوتاوبہحلطےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسےنمڑھکےوہرکرعضایکہکاہللاینپاتکبںیمرفاماتےہ
متیکین یکدح وکاوستقکت ںیہنچنہپ ےتکسبج کت متاینپ  دنسدیہزیچرخچ ہنرکف افر ےھجمریمےامتؾاوماؽںیم بسےسوبحمب
ریب احء ےہ  ہ اہلل ےک  ےئ ریخات ےہ ںیم اس ےک وثاب افر لرخت ںیم ذریخہ وہےن یک ادیم رکات وہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملس!لپیلصاہللہیلعفل ہفملساسوکاہجںاچںیرںیھک،روسؽاہللےنرفامایتہبوخب ہتہبعفنشخبامؽےہںیمےنانس
وجمتےناہکںیمانمبس ہ اتھجمسوہںہکمتاسوکاےنپرہتشدارفںںیمرکدف وتاوبہحلط ےناسابغوکاےنپرہتشدارفںافراچچ ےک
وٹیبںںیممیسقترکدای۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنباوبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رہتشدارویبیافالدافرفادلنیارگہچرشمکوہںاؿرپرخچرکےنیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2310

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢ب٩ز ،ح١از ب١َٝ ٦ہ ،ثابت ،حَّضت ا٤س

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ١ََ ََٝ ٦ة َح َّسث َ َ٥ا ثَاب ٔ ْت َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا َ١َّ َٜ ٟا َ٤زََِ ٜت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة ََ ٦ِ ٜت َ٥اُٜوا
ؤَ ٧ا َ ٟأَبُو ـَ َِ ٝح َة أَ َری َربَّ َ٥ا َي ِسأَ٥َ ُٜا ٔ ٦ِ ٠أَ َِ ٠وا٥َ ٔ ٜا َِأ ُ ِشض ٔ ُس َک یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَنِّی َٔ ِس َج َىُِ ٝت أَ ِرِضٔي
ا ِٜب ٔ َّْ َحًَّي تُ ُِٕ ّٔ ٥وا ٔ١َّ ٠ا تُ ٔح ُّب َ
َّ
َّ
ا ٧بِ ٔ ٦ثَاب ٔ ٕت َوأُب َ ِّی بِ ٔ٦
ْقابَتٔ َ
ک َٔا ََ َِ ٟح َىََ ٝضا فٔی َح َّس َ
بَزٔی َحا ِهَّلِل َٔا ََٕ َِ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝا ِج َىَِ ٝضا فٔی َ َ

َ٘ ِىِٕ

نبل َ َ ُ ْ ی َل َّی ُن ْیف ِ ُی ِ َ ت
َم ُحِ ُّییو َوؿ وہیئ وت اوبہحلط
دمحم نب احمت ،یبد ،امحد نب ہملس ،اثتب ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک بج  ہ ل ْن َبلوا ِ َّد
ال ی ووا ّ
ےن اہک ںیم ےن داھکی ہک امہرا رپفداگر امہرا امؽ مہ ےس بلط رفامات ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک وگاہ رکات وہں ہک ںیم
اینپزنیمریباحءفایلاہللےک ےئداتیوہںوتروسؽاہللےنرفامایہکاسوکاےنپرہتشدارفںوکدےدفوتاوہنںےناےساسحؿنب
اثتبافرایبنب بعںیممیسقترکدای۔
رافی  :دمحمنباحمت ،یبد،امحدنبہملس،اثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رہتشدارویبیافالدافرفادلنیارگہچرشمکوہںاؿرپرخچرکےنیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2311

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،و١زو ،بٙيَْ ،کیِ ،حَّضت ٠ي١و٤ہ ب٥ت حارث

َکیِِٕ َو ِِ ٠َ ٦ي ُ١وَ َ ٤ة ب ٔ ِ٥تٔ ا َِ ٜحار ٔٔث أََ َّ ٤ضا
َح َّسثَىٔي صَ ُ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو َو ِ ٦ب ُ َٙي ِْ ٕ َو َِ ُ ٦

َّ
َّ
ک َ ٔ ٜز َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََِ ٜ ٟو
أَ ِو َت َٕ ِت َوَ ٔ ٜ
َک ِت ذََ ٔ ٜ
يس ّة فٔی َز َ٠ا َٔ ٧ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
ا ٧أَ ِومَ َٔ ٢لَ ِجز ٔ ٔک
أَ ِو َف ِيت َٔضا أَ ِخ َوا َٔ ٜک ک َ َ
اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،رمعف ،ریکب ،رکبی ،رضحت ومیمہن تنب احرث ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس ےک زامہن ںیم ا ک ولڈنی لزاد یک افر ںیم ےن اس اک ذرک روسؽ اہلل ےس ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگ وت
اےساےنپامومںوکدےدیتیوتریتے ےئڑباوثابوہات۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعف،ریکب،رکبی،رضحتومیمہنتنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رہتشدارویبیافالدافرفادلنیارگہچرشمکوہںاؿرپرخچرکےنیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2312

راوی  :حس ٦ب ٦ربيي ،ابواحوػ ،او١ض ،ابووائ ،ٞو١زو ب ٦حارث ،زوجہ وبساهَّلل حَّضت زیِ٥

ػ َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔ ٞو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو َِ ٦زیِ َ َِ ٥ا َِ ٠زأَة ٔ َو ِب ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا َح َس ُ ٦بِ ُ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ

ُ
َف َج ِى ُت إلٔ َی َو ِب ٔس اهَّللٔ
َّش اَ ٥ِّ ٜسا ٔ
َٔاَِ ٜت َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝت َع َّسٔ ََِ ٦یا َِ ٠ى َ َ
ِ َوَِ ٜو ُٔ ٦ِ ٠حِّ ٔ ٝئَ َّ٦ٙاَِ ٜت َ َ
ِ
ٔيْ ذَا ٔ
ا٧
َِ ُُِٕ ٝت إَٔ َّ ٤
َاَأ َ ُِ ٜط َِإ ٔ ِ ٧ک َ َ
ک َر ُج َْ ٞخّ ُ
ت ا َِ ٜي ٔس َوإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝس أَ ََ ٠زَ٤ا بٔاٜعَّ َس َٔ ٔة َِأتٔطٔ ِ ِ
ْ ِِت َُضا إلٔ َی ٌَي ِْ ٔ ُ٘ َِٔ ٢اَِ ٜت َِ َٕا َ ٟلٔی َو ِب ُس اهَّللٔ بَ ِ ٞائِت ٔيطٔ أَِ٤تٔ َٔاَِ ٜت َِاَ ِ ٤ف َُ ِٕ ٝت َِإٔذَا ا َِ ٠زأَ ْة ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِن َعارٔ
ذََ ٔ ٜ
ک یَ ِحزٔی َوىِّي َوإ ٔ َِّل َ َ

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝس أ ُ َِ ٔ ٕٜي ِت َوَِ ٝيطٔ
ب ٔ َب ٔ
اب َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝحا َجًٔي َحا َجت َُضا َٔاَِ ٜت َوک َ َ
اب
َْخ َد َو َِ ٝي َ٥ا ب ٔ ََل ْ٥َ ِٝ ُٕ َِ ٟا َٜطُ ائِتٔ َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ ِخب ٔ ِْ ُظ أَ َّ ٧ا َِ ٠زأَ َتي ِ ٔن بٔا َِ ٜب ٔ
ا َِ ١َ ٜضابَ ُة َٔاَِ ٜت ِ َ َ

ک أَتُ ِحز ٔ ُِ اٜعَّ َس َٔ ُة َو ُِ ٥ض َ١ا َول َی أَ ِز َوا ٔجض ٔ َ١ا َو َول َی أَیِ َتا ٕ ٣فٔی ُح ُحورٔص َٔ١ا َوِلَ تُ ِدبِْٔ ُظ َِ َ ٤ ٦ِ ٠ح َُٔ ٦اَِ ٜت ِ ََس َخ َ ٞب ٔ ََل َْ ٟول َی
َت ِسأ َ َِلَ ٔ ٤
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝسأ َ َُ ٜط َِ َٕا ََٜ ٟطُ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝص َُ١ا َِ َٕا َ ٟا َِ ٠زأَ ْة ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِن َعارٔ
َو َزیِ ََٕ َِ ُِ ٥ا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ُّی اٜزَّیَأَ ِٔ ٔ ٤ا َ ٟا َِ ٠زأَةُ َو ِب ٔس اهَّللٔ َِ َٕا ََٜ ٟطُ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

َّ
ُقابَ ٔة َوأَ ِجزُ اٜعَّ َس َٔ ٔة
َو ََُ َٜ ٢َ ٝض َ١ا أَ ِج َزا ٔ ٧أَ ِجزُ ا َِ َ ٜ

نسح نب رعیب ،اوباوحص ،اشمع ،اوبفالئ ،رمعف نب احرث ،زفہج دبعاہلل رضحت زبنی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنرفامایاےوعروتںیکامجتعدصہقرکفارگہچاہمترےزویراتےسوہ رفامیتںیںیمرضحتدبعاہللےکاپسولیٹ
افر رعض ایکہک لپ اخیل اہھتفاےللدیم ںی افر روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےنںیمہ دصہقرکےن اک مکح رفامای ےہ متلپ
ےکاپساجرکوپھچرکلؤارگریمیرطػےسلپوکدانیاکیفوہاجےئوترتہبفرہناہمترےالعفہیسکافروکدفں،وتدبعاہللریضاہلل
اعتٰیلہنعےنےھجمرفامایمتوخدیہاجرکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےسوپھچولںیم یلبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکدرفازہرپ
یچنہپ وت ااصنری وعروتں ںیم ےس ا ک وعرت ریمی احتج یہ ےل رک وموجد یھت افر اہلل ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ
تمظعفالجؽاھچایوہااھتامہریرطػ رضحتالبؽلےئوت اؿےسمہےناہکمتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےک اپساجؤافر
لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  رب دف ہک درفازے رپ وموجد دف وعرںیت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وساؽ رکیت ںی ہک اؿ یک
رطػ ےس دصہق اؿ ےک اخفدنفں رپ افکتی رک اجےئ اگ ای اؿ ومیتیں رپ دصہق رکدںی وج اؿ یک وگد ںیم ںی افر لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسوک ہہناتبانہکمہوکؿںیرضحتالبؽریضاہللاعتٰیلہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماحرضوہےئوت
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنوپاھچہکوکؿںی؟وتاوہنںےن اہکزبنیافرا کوعرتااصنرےسوتروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرفامایوکؿیسزبنی؟رعضایکدبعاہللیکویبیوتاسرپروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاؿےک ےئدفارج
فوثابںیا کرہتشداریاکوثابافردفرسادصہقفریخاتاکوثاب۔
رافی  :نسحنبرعیب،اوباوحص،اشمع،اوبفالئ،رمعفنباحرث،زفہجدبعاہللرضحتزبنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رہتشدارویبیافالدافرفادلنیارگہچرشمکوہںاؿرپرخچرکےنیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2313

راوی  :اح١س ب ٦یوَْ اززی ،و١زو ب ٦حّغ بٌ ٦ياث ،او١ض ،شٕيٖ ،و١زو ب ٦حارث

ْ الِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا وُ َ١زُ بِ َُ ٦حّ ِٔغ بِ َٔ ٌٔ ٦ي ٕ
يٖ َو َِ ٦و ِ١زٔو
اث َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َح َّسثَىٔي َشٕ ٔ ْ
َح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦یُو َُ َ
َک ُت ْٔلٔبِ َزاص َٔيَ َِ ٢ح َّسثَىٔي َو ِ ٦أَبٔی وُب َ ِي َس َة َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو َِ ٦زیِ ََِ ٥
بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو َِ ٦زیِ َ َِ ٥ا َِ ٠زأَة ٔ َو ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َََ ِ ٟذ َ ِ

ُ
ا َِ ٠زأَة ٔ َو ِب ٔس اهَّللٔ بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ ََ َو ّ
َفآنٔی أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََ ٟت َع َّسٔ ََِ ٦وَِ ٜو ٔ٦ِ ٠
اِ َٔا ََٔ ٟاَِ ٜت ٘ ُِ ٥ت فٔی ا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس َ َ
اٗ ا َِ ٜحس َ
حُِّ ٔ ٝيَ َّ٦ُٙو ََ َ
ػ
ٔیث ب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔ أَبٔی الِ َ ِح َو ٔ
ادمحنبویفسازدی،رمعفنبصفحنبایغث،اشمع،قیقش،رمعفنب احرث،ایسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہنکیلاسںیم ہ
ےہہکرضحتزبنیرفامیتںیںیمدجسمںیمیھتیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنےھجمداھکیوترفامایدصہقرکفارگہچاےنپزویراتیہ
ےسوہابیقدحثیسگریکچ۔
رافی  :ادمحنبویفسازدی،رمعفنبصفحنبایغث،اشمع،قیقش،رمعفنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رہتشدارویبیافالدافرفادلنیارگہچرشمکوہںاؿرپرخچرکےنیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2314

راوی  :ابوَکیِ ٠ح١س ب ٦وَلء ،ابواَا٠ہ ،ہصا ٣بُ ٦عوہ ،زی ِ٥ب٥ت ابوَ١ٝہ حَّضت ا١َٝ ٣ہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ِ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦زیِ َ َِ ٥ب ٔ ِ٥تٔ أَبٔی َََ ١ََ ٝة َو ِ ٦أ ُ َِّ ١ََ ََٝ ٣ة
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ

َٔاَِ ٜت ُُِٔ ٝت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ صَ ِ ٞلٔی أَ ِج ْز فٔی بَىٔي أَبٔی َََ ١ََ ٝة أ ُ ِنّ ُٖٔ َوَِ ٝيض ٔ َِ ٢وَِ ٜس ُت ب ٔ َتار َٔ٘تٔض ٔ ِ ٢صَ ََ ٙذا َو َص ََ ٙذا إٔ١َ َّ ٤ا ص ُِ ٢بَىٔ َّي َِ َٕا َٟ
َن َى َِٔ ٜ ٢ک ِ ٔيض ٔ ِ ٢أَ ِجزُ َ٠ا أَ ِن َّ ِٕتٔ َوَِ ٝيض ٔ ِ٢

اوبرکبیدمحمنبالعء،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،زبنیتنباوبہملسرضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکںیمےن
رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےھجماوبہملسےکوٹیبںرپرخچرکےنےسوثابوہاگ؟افرںیماؿوکوھچڑےنفایلںیہن
وہں ہک ادرھ ادرھ رپاشیؿ وہ اجںیئ ویکہکن فہ ریمے ےٹیب ںی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں ریتے  ےئ اؿ رپ رخچ
رکےنںیموثابےہ۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعء،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،زبنیتنباوبہملسرضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رہتشدارویبیافالدافرفادلنیارگہچرشمکوہںاؿرپرخچرکےنیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2315

راوی َ :ویس بَ ٦ىيس ،ولی ب٠ ٦سہز ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہصا ٣بُ ٦عوہ

َح َّسثَىٔي َُ َویِ ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕح و َح َّسثَ َ٥اظ إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ

ُع َو َة فٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َجٔ١ي ّىا َو ِ ٦صٔصَ أ ٣بِ ِٔ ُ ٦

وسدی نب دیعس ،یلع نب رہسم ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اشہؾ نب رعفة ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک
ےہ۔
رافی  :وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ

رہتشدارویبیافالدافرفادلنیارگہچرشمکوہںاؿرپرخچرکےنیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2316

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ و٥بْی ،شىبہ ،وسی ب ٦ثابت ،وبساهَّلل ب ٦یزیس ،ابو٠سىوز بسری

َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ ا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦وس ٓ ٕ
یس َو ِ ٦أَبٔی
ٔی َوص َُو ابِ ُ ٦ثَاب ٔ ٕت َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦یز ٔ َ
َِ ٠س ُىوز ٕ ا َِ ٜب ِسر ِّٔی َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ َّ ٧ا ِِ ١ُ ٜس ٢َ ٔ ٝإٔذَا أَ ِنّ ََٖ َول َی أَصِٔٝطٔ َن َّ َٕ ّة َوص َُو یَ ِح َت ٔسبُ َضا کَاِ َ ٤ت َٜطُ
َظ َس َٔ ّة
دیبعاہلل نباعمذربنعی ،ہبعش،دعینب اثتب ،دبعاہلل نب سیدی،اوبوعسمددبری ےسرفاتیےہہک یبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
اراشدرفامایوجاےنپالہفتداؽرپوثابیکتینےسرخچرکاتےہوتفہایسےک ےئدصہقوہاگ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذربنعی،ہبعش،دعینباثتب،دبعاہللنبسیدی،اوبوعسمددبری
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رہتشدارویبیافالدافرفادلنیارگہچرشمکوہںاؿرپرخچرکےنیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2317

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار ،ابوبْک ب٤ ٦اِي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،ابوَکیِ ،و٘يي ،شىبہ

َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َجٔ١ي ّىا
ْک بِ َُ٤ ٦اِ ٕٔي ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
َح َّسثَ َ٥اظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ َوأَبُو بَ ِ ٔ
َف ح و َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو ُ َ

َو ُِ ٦ش ِى َب َة فٔی َص َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ

دمحمنباشبر،اوبرکبنبانعف،دمحمنبرفعج،اوبرکبی،فعیک،ہبعشایسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہ۔

رافی  :دمحمنباشبر،اوبرکبنبانعف،دمحمنبرفعج،اوبرکبی،فعیک،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رہتشدارویبیافالدافرفادلنیارگہچرشمکوہںاؿرپرخچرکےنیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2318

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساهَّلل ب ٦ازریس ،ہصا ٣بُ ٦عوة ،حَّضت اَ١اء رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ُع َو َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَ َِ َ١ا َِ َٔاَِ ٜت ُُِٔ ٝت یَا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
ٔیس َو ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ ِٔ ُ ٦
َر َُو َ ٟاهَّللٔ إ ٔ َّ ٧أُم ِّی َٔ ٔس َِ ٠ت َول َ َّی َوه ٔ َی َرأٌ َب ْة أَ ِو َراص َٔب ْة أََِأ َ ٔظَ ُٝضا َٔا ََ ٟن َى ِ٢
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ادرسی ،اشہؾ نب رعفة ،رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے
اہللےکروسؽریمیفادلہاحتل رفںیمریمےاپسلںیئایکںیماسےکاسھتہلصریمحرکیتکسوہں؟رفاماییجاہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،اشہؾنبرعفة،رضحتاامسءریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رہتشدارویبیافالدافرفادلنیارگہچرشمکوہںاؿرپرخچرکےنیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2319

راوی  :ابوَکیِ ٠ح١س ب ٦وَلء ،ابواَا٠ہ ،ہصا ،٣حَّضت اَ١اء ب٥ت ابوبْک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَ َِ َ١ا َِ ب ٔ ِ٥تٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َٔاَِ ٜت َٔ ٔس َِ ٠ت َول َ َّی
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ

ْقیِ ٕض إٔذِ َوا َص َسص َُِِ ٢ا َِ َت ِّت َِي ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُِّ ُٕٝ َِ ٢َ ٝت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔ ٔس َِ ٠ت
أُم ِّی َوه ٔ َی ُٔ ِ ٠
َّش َ٘ ْة فٔی َو ِضسٔ ُ َ
 ٞأُم ِّی َٔا ََ ٟن َى ِٔ ٢ظلٔی أ ُ َّٔ ٠ک
َول َ َّی أُم ِّی َوه ٔ َی َرأٌ َب ْة أََِأ َ ٔظ ُ
اوبرکبیدمحمنبالعء،اوبااسہم،اشہؾ،رضحتاامسءتنباوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکریمیفادلہریمےاپسلںیئ
احالہکن فہ رشمہک یھت بج ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رقشی ےک اسھت اعمیدہ ایک وہا اھت وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس ےس وتفی بلط ایک ںیم ےن رعض ایک ہک ریمی رشمہک فادلہ ریمے اپس لیئ ےہ ایک ںیم اینپ امں ےک اسھت ہلص ریمح
رکفںلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاینپفادلہےکاسھتنسحولسکرک۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعء،اوبااسہم،اشہؾ،رضحتاامسءتنباوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمیکرطػےسااصیؽوثابےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
تیمیکرطػےسااصیؽوثابےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2320

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ٠ ،ح١س ب ٦بَّش ،ہصا ،٣حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َّش َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة أَ ََّ ٧ر ُج َّل أَتَی أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
وػ َوأَ ُل َُّ ٥ضا َِ ٜو َتک َ َِّ ١َ ٝت َت َع َّس َٔ ِت أَ َََِ ٝضا أَ ِج ْز إ ٔ ِ٧
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ إ ٔ َّ ٧أُم َِّی ا ِِ ُتَ ٔ ٝت ِت َنّ َِس َضا َو ٢َِ ٜتُ ٔ

َت َع َّسٔ ُِت َو َِ ٥ضا َٔا ََ ٟن َى ِ٢

دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنبرشب،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکا کلدیمیبنیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےکاپسلایافررعضیکایروسؽاہللریمیفادلہریغبفتیصےکوفتوہیئگےہافرریماامگؿےہارگفہابترکیتوتفہدصہقرکیت

ارگںیماسیکرطػےسدصہقرکفںوتاسوکوثابوہاجےئاگلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہں۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنبرشب،اشہؾ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
تیمیکرطػےسااصیؽوثابےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2321

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،یحٌي بَ ٦ىيس ،ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ ،ولی ب ٦ححز ،ولی ب٠ ٦سہز ،ح ٢ٙب٠ ٦وسي ،شىيِ ب٦
اَحاٗ ،ہصا ،٣ابواَا٠ہ

َکیِِٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة ح و َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕ
َح َّسثَٔ٥يطٔ ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ

وسي َح َّسثَ َ٥ا ُش َى ِي ُِ بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦صٔصَ ا ٕ ٣ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ أَبٔی
أَ ِخب َ ََْ٤ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َ ٢ُ ٙبِ َُ ٠ُ ٦
ُو٧
وػ َ٘ َ١ا َٔا َ ٟابِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
أ ُ ََا ََ ٠ة َو ٢َِ ٜتُ ٔ
َّش َوَ ٢َِ ٜي ُٕ ِ ٞذََ ٔ ٜ
ک ا َِ ٜبأ َ

زریہ نب رحب ،ییحی نب دیعس ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،یلع نب رجح ،یلع نب رہسم ،مکح نب ومیس ،بیعش نب ااحسؼ ،اشہؾ ،اوبااسہم ایس
دحثییکدفرسیاانسدذرکیکںی۔
رافی  :زریہ نب رحب ،ییحی نب دیعس ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،یلع نب رجح ،یلع نب رہسم ،مکح نب ومیس ،بیعش نب ااحسؼ ،اشہؾ،
اوبااسہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہمسقیکیکینرپدصہقاکانؾفاعقوہےنےکایبؿںیم...

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رہمسقیکیکینرپدصہقاکانؾفاعقوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2322

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوووا٤ہ ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وباز ب ٦ووا ،٣ابو٠اٜک اشحعی ،ربعی بِ ٦حاط ،حَّضت حذيّہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َو َّبازُ بِ ُ ٦ا َِ ٜى َّواَ ٔ ٔ ٣لَکص َُ١ا َو ِ ٦أَبٔی َ٠إ ٔ ٜک
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

ط َو ِ ٦حُ َذ ِي َّ َة فٔی َحسٔیثٔ ُٔت َ ِي َب َة َٔا ََٔ ٟا ََ٤ ٟب ٔ ُّيَ ٢ِ ُٙظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة
ِحا ٕ
الِ َ ِش َحع ٔ ِّی َو ِ ٦رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٦
َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟک ُ ُِّ ٠َ ٞىزُ ٕ
وٓ َظ َس َٔ ْة

ہبیتق نب دیعس ،اوبوعاہن ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ابعد نب وعاؾ ،اوبامکل ایعجش ،ر یع نب رحاش ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایرہیکیندصہقےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،اوبرکبنبایبہبیش،ابعدنبوعاؾ،اوبامکلایعجش،ر یعنبرحاش،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رہمسقیکیکینرپدصہقاکانؾفاعقوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2323

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦ح١س ب ٦اَ١اء ؼبعی٠ ،ہسی ب٠ ٦ي١و ،٧واظ٠ ٞولی ابی ويي٥ہ ،یحٌي ب ٦وٕي ،ٞیحٌي ب ٦يى١ز،
ابواَوز زیلی ،حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اظ ِْ ٠َ ٞول َی أَبٔی ُو َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦یَ ِحٌَي بِ ٔ٦
اٜؽ َبع ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا َِ ٠ضس ُّٔی بِ ُِ ٠َ ٦ي ُ١و َٕ ٧ح َّسثَ َ٥ا َو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ ٔ ٦أَ َِ َ١ا َِ ُّ

ُو َٕ ِي َٕ ٞو َِ ٦ی ِحٌَي بِ َٔ ٦ي ِى ََ ١ز َو ِ ٦أَبٔی الِ َ َِ َوز ٔ ِّ
اب أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝاُٜوا
اَا ٔ ٦ِ ٠أَ ِظ َح ٔ
اٜسیل ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر أَ َّّ َ ٤ ٧

و١َ َ٘ ٧ا َن ُع ُو٣
ٔ ٥َّ ٜٝٔي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َذصَ َِ أَصِ ُ
و١َ َ٘ ٧ا نُ َعل ِّی َو َي ُعو َُ ٠
اٜسثُورٔ بٔالِ ُ ُجورٔ ي َُع َُّ ٝ
ُّ ٞ
ُو ٧إ ٔ َّ ٧بٔکَُ ِّٞت ِسب ٔي َح ٕة َظ َس َٔ ّة َوکَُ ِّٞتِٙبٔي َْة ٕ
ُو ٧بٔ ُّ ُؽو ٔ ٟأَ َِ ٠وأٜض ٔ َِٔ ٢ا َ ٟأَ َو َِ ٜي َس َٔ ِس َج َى َ ٞاهَّللُ َل٠َ ٢ِ ُٙا َتعَّ َّسٔ َ
َویَ َت َع َّسٔ َ
يسة ٕ َظ َس َٔ ّة َوکَُ ِّٞت ِضٔٝي َٕ ٝة َظ َس َٔ ّة َوأَ ِْ ٠ز بٔا ِِ ١َ ٜىزُ ٔ
وٓ َظ َس َٔ ْة َوِ َ ٤ه ْی َو َِْ ٥ِ ٠ُ ٦کٕ َظ َس َٔ ْة َوفٔی بُ ِؽ ٔي أَ َح ٔس ُ٘ ِ٢
َظ َس َٔ ّة َوکَُ ِّٞت ِحَ ٔ١
اَ ٧وَِ ٝيطٔ ِ َٔيضا و ٔ ِز ْر
ِحا ٕ ٣أَک َ َ
َظ َس َٔ ْة َٔا ُٜوا َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َیأت ٔی أَ َح ُسَ٤ا َش ِض َو َتطُ َویَُٙو ُُ َٜ ٧ط ِ َٔيضا أَ ِج ْز َٔا َ ٟأَ َرأَیِت َُِِ ٜ ٢و َو َؼ َى َضا فٔی َ َ

اُ َٜ ٧ط أَ ِج ّزا
َِ ََ ٙذَ ٔ ٜ
ک إٔذَا َو َؼ َى َضا فٔی ا َِ ٜح ََل ٔ ٟک َ َ

دبع اہلل نب دمحم نب اامسء یعبض ،دہمی نب ومیمؿ،فالص ومیل ایب ہنییع ،ییحی نب لیقع ،ییحی نب  رمع ،اوباوسد دیلی ،رضحت اوبذر ریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکااحصبایبنلیلصاہللہیلعفل ہفملسںیمےسھچکولوگںےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےسرعضایک
اے اہلل ےک روسؽ! امدلار بس وثاب ےل ےئگ افہ امنز ڑپےتھ ںی اسیج ہک مہ امنز ڑپےتھ ںی فہ امہری رطح رفزہ رہ ےت ںی افر فہ
اےنپزادئاوماؽےسدصہقرکےتںی،لپےنرفامایایکاہللےناہمترے ےئفہزیچںیہنانبیئسجےسمتوکیھبدصہقاکوثابوہ
رہحیبسترہریبکتدصہقےہرہرعتیفیہملکدصہقےہافر َلاِہٰلَا ِ َّلاہللانہکدصہقےہافریکیناکمکحرکان دصہقےہافرربایئےسعنمرکان
دصہقےہاہمترے رہا کیکیراگمہ ںیمدصہقےہ ،احصہبےن رعض ایکاہللےکروسؽایکمہ ںیموکیئاینپوہشت وپریرکے وت
اسںیمیھباسےک ےئوثابےہرفامایایکمتدےتھکیںیہنارگفہاےسرحاؾہگجاامعتسؽرکاتوتفہاسےک ےئانگہاک ابثعوہاتایس
رطحارگفہاےسالحؽہگجرصػرکےاگوتاسرپاسوکوثاباحلصوہاگ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنباامسءیعبض،دہمینبومیمؿ،فالصومیلایبہنییع،ییحینبلیقع،ییحینب رمع،اوباوسددیلی،رضحتاوبذر
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رہمسقیکیکینرپدصہقاکانؾفاعقوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2324

راوی  :حس ٦ب ٦ولی حٝوانی ،ابوتوبہ ربيي ب٤ ٦اِي٠ ،ىاویہ بََ ٦ل ،٣زیس ،ابوََل ،٣وبساهَّلل بَ ٦فور ،حَّضت وائصہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا َح َس ُ ٦بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َت ِوبَ َة اَّ ٜزبٔي ُي بِ َُ٤ ٦اِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاو ٔ َی ُة َي ِىىٔي ابِ َََّ ََ ٦لَ ٕ ٣و َِ ٦زیِ ٕس أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا
َّ
َفو َر أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي َوائٔصَ َة َت ُٕو ُ ٟإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإُٔ َّ ٤ط ُخ َٖ ٔ ٝک ُ ُّٞ
َََلَ ٕ ٣ي ُٕو َُ ٟح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُُّ َ ٦

َّ
َف اهَّللَ
إ ٔ ِن َسا ٕ ٦ِ ٠ٔ ٧بَىٔي آ َز ََ ٣ول َی َٔ ِّتي َن َوث َ ََل ٔث ٔ٠ائ َ ٔة َِٔ ّ٠ع َٕ٘ ٦ِ ١ََ ِ ٞب َّ َْ اهَّللَ َو َحَ ٔ١س اهَّللَ َو َص َٞ ٝاهَّللَ َو ََبَّحَ اهَّللَ َوا َِ َت ٍِ َ َ

س َوأَ ََ ٠ز ب ٔ َِ ١ىزُ ٕ
ِک ِّ
اٜس ِّتي َن
س أَ ِو َش ِو َ٘ ّة أَ ِو َومِ ّ١ا َو ِٔ َ ٦
َو َوزَ ََ ٟح َح ّزا َو ِٔ َ ٦
وٓ أَ ِو َ َ ٤هی َو َِْ ٥ِ ٠ُ ٦کٕ َو َس َز تَٔ ٝ
َط ٔ
َط ٔ
یٖ ا٥َّ ٜا ٔ
یٖ ا٥َّ ٜا ٔ
َّ
ٜس ََلمَی َِإُٔ َّ ٤ط َی ِ١شٔي َی ِو َ٠ئ ٔ ٕذ َو َٔ ِس َز ِحزَ َح َنّ َِس ُط َو ِ ٦ا٥َّ ٜارٔ َٔا َ ٟأَبُو َت ِوبَ َة َو ُربَّ َ١ا َٔا َ ٟیُ ِٔ ١سي
َواٜث ََل ٔث ٔ٠ائ َ ٔة ا ُّ
نسح نب یلع ولحاین ،اوبوتہب رعیب نب انعف ،اعمف ہ نب السؾ ،زدی ،اوبالسؾ ،دبعاہلل نب رففخ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس

رفاتیےہ ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایینبلدؾںیمےسرہااسنؿوکنیتوساسھٹوجڑفںےسدیپاایکایگےہ،سج
ّللَّ اہک افر
ّللَّ اہک افر اَ ْس َنعْف َ َرد ا َ
ہٰل ا ِ َّل اہلل اہک افر اہلل یک حیبست ینعی ُش ْییجَا َؿ ا ِ
ےن اہلل یک ڑبایئ ایبؿ یک افر اہلل یک رعتفی یک افر لیلہت ینعی َل ا ِ َ
ولوگںےکراہتس ےسرھتپایاکےٹن ای ییوک  اٹدایافریکیناک مکحایکافرربایئےس عنمایک نیتوساسھٹوجڑفں یکدعتاد ےکربارب۔اس
دؿ اتلچ ےہ احالہکن اس ےن اینپ اجؿ وک دفزخ ےس دفر رک ایل ےہ اوبوتہب یک رفاتی ےہ ہک فہ اشؾ وک بس انگوہں ےس اپک ف اصػ
وہاگ۔
رافی  :نسح نب یلع ولحاین ،اوبوتہب رعیب نب انعف ،اعمف ہ نبالسؾ ،زدی ،اوبالسؾ ،دبعاہلل نب رففخ ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رہمسقیکیکینرپدصہقاکانؾفاعقوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2325

راوی  :وبساهَّلل ب ٦وبساٜزح ٦١زارمی ،یحٌي ب ٦حسا٠ ،٧ىاویہ ،زیس

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََّ ٦ٔ ١
اَ ٧ح َّسثَىٔي َُ ٠ىاؤیَ ُة أَ ِخب َ َْنٔی أَخٔی َزیِ ْس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
اٜسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا یَ ِحٌَي بِ َُ ٦ح َّس َ

ِٔ ٠ث َُ ٝط ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟأَ ِو أَ ََ ٠ز ب ٔ َِ ١ىزُ ٕ
وٓ َو َٔا ََِ ٟإُٔ َّ ٤ط یُ ِٔ ١سي َی ِو َ٠ئ ٔ ٕذ

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،ییحی نب اسحؿ ،اعمف ہ ،زدیافرپ فایل دحثی یہ یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ اافلظ ےک ریغت فدبتؽ یک
رطػااشرہایکینعمفوہفمؾا کیہےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،ییحینباسحؿ،اعمف ہ،زدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رہمسقیکیکینرپدصہقاکانؾفاعقوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2326

راوی  :ابوبْک ب٤ ٦اِي وبسی ،یحٌي ب٘ ٦ثيْ ،ولی ب٠ ٦بارک ،یحٌي ،زیس بََ ٦ل ،٣ابوََل ،٣وبساهَّلل بَ ٦فور ،حَّضت
وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ْک بِ َُ٤ ٦اِ ٕٔي ا َِ ٜى ِبس ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ٘ ٦ثٔيْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ٌّی َي ِىىٔي ابِ َ ٦ا َِ ١ُ ٜب َار ٔک َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي َو َِ ٦زیِ ٔس بِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
َفو َر أََّ٤طُ َََ ٔ١ي َوائ ٔصَ َة َت ُٕو َُٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َََلَ ٕ ٣و َِ ٦ج ِّسظ ٔأَبٔی َََلَٔ ٕ ٣ا ََ ٟح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُُّ َ ٦
ُخ َٖ ٔ ٝک ُ ُّ ٞإ ٔ ِن َسا ٕ ٧ب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔ َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو َِ ٦زیِ ٕس َو َٔا ََِ ٟإُٔ َّ ٤ط َی ِ١شٔي یَ ِو َ٠ئ ٔ ٕذ

اوبرکبنبانعفدبعی،ییحینبریثک،یلعنبابمرک،ییحی،زدینبالسؾ،اوبالسؾ،دبعاہلل نبرففخ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایرہااسنؿوکدیپاایکایگےہاعمف ہنعزدییکدحثییکرطحافر
اسںیمےہہکفہاسدؿاشؾرکاتےہ۔

رافی  :اوبرکبنبانعفدبعی،ییحی نبریثک،یلع نبابمرک،ییحی،زدی نبالسؾ،اوبالسؾ ،دبعاہللنبرففخ،رضحت اعدص ریضاہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رہمسقیکیکینرپدصہقاکانؾفاعقوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2327

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ ،شىبہَ ،ىيس ب ٦ابی بززہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو ََِ ٦ىٔيسٔ بِ ٔ ٦أَبٔی ب ُ ِز َز َة َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦ج ِّسظ ٔ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

 ٞب ٔ َي َسیِطٔ َِ َي ُِ َّ ٥ي َنّ َِسطُ َویَ َت َع َّس ُٗ َٔا َٔٔ ٟي َٞ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟول َی کُِ ٠ُ ِّٞسَ ٢ٕ ٔ ٝظ َس َٔ ْة ٔٔي َ ٞأَ َرأَیِ َت إ ٔ ِ ٢َِ ٜ ٧یَحٔ ِس َٔا ََ ٟي ِى َتُ ٔ١
وٓ َٔا َٔٔ ٟي َُ َٜ ٞط أَ َرأَیِ َت إ ٔ َِ ٢َِ ٜ ٧ي ِس َت ٔف ِي َٔا ََ ٟیأ ِ ُ٠زُ بٔا ِِ ١َ ٜىزُ ٔ
وٓ أَ ِو ا َِ ٜدي ِْ ٔ
أَ َرأَیِ َت إ ٔ َِ ٢َِ ٜ ٧ي ِس َت ٔف ِي َٔا َُ ٟيىٔي ُن ذَا ا َِ ٜحا َج ٔة ا ُِ ِٝ ١َ ٜض َ

ک َو ِِّ َّ ٦
اَّٜش َِإَٔ َّ ٤ضا َظ َس َٔ ْة
َٔا َ ٟأَ َرأَیِ َت إ ٔ َِ ٢َِ ٜ ٧يّ َِى َِٔ ٞا َ ٟیُ ِٔ ١س ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،ہبعش ،دیعس نب ایب ربدہ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رہ
ناملسؿ رپدصہقالزؾ ےہ رعض ایک ایگارگ  ہہن وہ ےکسوتایک مکحےہ؟رفامای اےنپاہوھتں ےسامکےئ افر اےنپ لپ وکعفناچنہپےئ افر
دصہقرکے،رعضایکارگاسیکیھباطتقہنراتھکوہوتایکمکحےہ؟رفامایرضفرتدنمتبیصمزدہیکدمدرکے،لپےسرعض
ایکایگارگ ہیھبہنوہےکسوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفاماییکیناکمکحرکےافر ہیھبہنرکےکسوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
ایکمکحدےتیںی؟رفامایربایئےسرکاجےئاسےک ےئ ہیھبدصہقےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،ہبعش،دیعسنبایبربدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رہمسقیکیکینرپدصہقاکانؾفاعقوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2328

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜزح ٦١ب٠ ٦ہسی ،شىبہ

ٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ
َح َّسثَ َ٥اظ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
دمحمنبینثم،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعشایسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رہمسقیکیکینرپدصہقاکانؾفاعقوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2329

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ ب ٦ہ١ا٠ ،٣ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،حَّضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ بِ ُ ٦صَ َّ١اَ ٕ ٣ح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦صَ َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو صُ َزیِ َز َة

َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٥ِ ٠ضا َو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک ُ ََُّ َُ ٞلمَی
َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
س َوَِ ٝيطٔ َظ َس َٔ ْة ک ُ ََّ ٞی ِوَ ٕ ٣ت ِفُ ُٝي ِ ٔيطٔ َّ
اٜص ُِ ١س َٔا ََ ٟت ِىسٔ ُ ٟبَي ِ َن ٔاِلث ِ َ٥ي ِ ٔن َظ َس َٔ ْة َو ُتىٔي ُن اٜزَّ ُج َ ٞفٔی َزابَّتٔطٔ َِ َت ِحُ ُٝٔ١ط
ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
َوَِ ٝي َضا أَ ِو َت ِز َِ ُي َٜطُ َوَِ ٝي َضا ََ ٠تا َوطُ َظ َس َٔ ْة َٔا ََ ٟوا ِٜکَُ ١َ ٔ ٝة َّ
يضا إلٔ َی اٜعَّ ََلة ٔ َظ َس َٔ ْة َوتُُ ٔ١يق
اٜفي َِّب ُة َظ َس َٔ ْة َوک ُ ُُّ ٞخ ِف َوة ٕ َت ِٔ ١ص َ
یٖ َظ َس َٔ ْة
اْٜط ٔ
الِ َذَی َو ِٔ َّ ٦

دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ نب امہؾ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
اراشدرفامایرہدؿسجںیموسرجولطعوہاتےہرہلدیمےکرہوجڑرپدصہقفابجوہاتےہرفامایدفلدویمںےکدرایمؿدعؽرکان
دصہقےہلدیموکاسیکوساریرپوساررکانایاساک اسامؿ ااھٹانایاس ےکاسامؿ وکوساریےسااتراندصہق ےہافر اپزیکہابترکان
دصہقےہافرامنزیکرطػلچرکاجےنںیمرہدقؾدصہقےہافرراہتسےسفیلکتدہزیچاک اٹدانییھبدصہقےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼنبامہؾ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رخچرکےنفاےلافرلخبرکےنفاےلےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
رخچرکےنفاےلافرلخبرکےنفاےلےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2330

راوی ٔ :اَ ٢ب ٦زَکیا ،خاٜس ب٠ ٦دٝسََٝ ،مي ٧ب ٦بَل٠ ،ٟىاویہ ب ٦ابو٠زرزَ ،ىيس ب ٦يسار ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َکیَّا َح َّسثَ َ٥ا َخاُ ٔ ٜس بِ ُِ ٠َ ٦د َٕ ٝس َح َّسثَىٔي ََََُ ِ ٝمي َُ ٧وص َُو ابِ ُ ٦ب ٔ ََل َٕ ٟح َّسثَىٔي َُ ٠ىاو ٔ َی ُة بِ ُ ٦أَبٔی ُ٠زَ ِّرز ٕ َو ِ٦
َح َّسثَىٔي ا َِٕ ٜا َٔ ُ ٢بِ َُ ٦ز َ ٔ
ََىٔي ٔس بِ َٔ ٦ي َسا ٕر َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝا َٔ ٦ِ ٠ی ِو ٕ ٣ي ُِعب ٔ ُح ا ِٜى َٔبازُ ِ ٔيطٔ إ ٔ َِّل ََٝ ٠کَا ٔ٧

ِخ َّ
َی ِ٥ز ٔ َِل ََٔ ِ ٧ي ُٕو ُ ٟأَ َح ُسص َُ١ا َّ
اُ ٜٝض َّ ٢أَ ِو ٔق ُٔ ١ِ ٠سکّا َت َّّٝا
اُ ٜٝض َّ ٢أَ ِو ٔق ُّٕ ّٔ ٥ِ ٠ا َخ َّّٝا َو َي ُٕو ُِ ٟاْل َ ُ

اقمس نب زرکای ،اخدل نب دلخم ،امیلسؿ نب البؽ،اعمف ہ نب اوبزمرد،دیعس نب اسیر ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکروسؽ اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایرہدؿسجںیمدنبےحبصرکےتںیدفرفےتشارتےتںیاؿںیمےسا ک
اتہکےہاےاہللرخچرکےنفاولںوکااھچدب ہاطعرفامافردفرسااتہکےہاےاہلللیخبوکالہکرکےنفاالامؽاطعرک۔

رافی  :اقمسنبزرکای،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ،اعمف ہنباوبزمرد،دیعسنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقوبقؽرکےنفاالہناپےنےسےلہپےلہپدصہقرکےنیکرتبیغےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقوبقؽرکےنفاالہناپےنےسےلہپےلہپدصہقرکےنیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2331

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شبيہ ،اب١٤ ٦يْ ،و٘يي ،شىبہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ٠ ،ىبس ب ٦خاٜس ،حَّضت
حارثہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب ٦وہِ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

َف َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِِ ٠َ ٦ى َبسٔ بِ َٔ ٦خإ ٔ ٜس َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َحارٔثَ َة بِ ََ ٦وصِِٕ َي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
 ٞیَ ِ١شٔي بٔ َع َس َٔتٔطٔ ِ ََي ُٕو َُّ ٟأ ٜذی أ ُ ِو ٔف َي َضا َِ ٜو ٔج ِئت َ َ٥ا ب ٔ َضا بٔالِ َ ِٔ ٠س َٔب ٔ ِٝت َُضا َِأ َ َّ٠ا
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٟت َع َّسُٔوا َِ ُيو ٔش ُ
ک اَّ ٜز ُج ُ
ِاْل ََََ ِ ٧ل َحا َج َة لٔی ب ٔ َضا ِ َََل َیح ٔ ُس ََ ٦ِ ٠ي ِٕ َب َُ ٝضا
اوبرکبنبایبہیبش،انبریمن،فعیک،ہبعش،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعمنباخدل،رضحتاحرہثریضاہللاعتٰیلہنعنبفبہ
ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽاہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس وک رفامےتوہےئ انس دصہقرکف ویکہکن رقنعبی ااسی
فتقلےنفاالےہہکلدیماانپدصہقےلےکپ ےاگوتفہسجوکدےاگفہےہکاگارگوتریمےاپسلکےللاتوتاسوکوبقؽرکاتیل
نکیلاسفتقےھجماسیکاحتجرضفرتںیہنرغضاےسوکیئہن ےلاگوجدصہقوبقؽرکےل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبش،انبریمن،فعیک،ہبعش،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعمنباخدل،رضحتاحرہثریضاہللاعتٰیلہنع
نبفبہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقوبقؽرکےنفاالہناپےنےسےلہپےلہپدصہقرکےنیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2332

راوی  :وبساهَّلل ب ٦بزاز اشىزی ،ابوَکیِ ٠ح١س ب ٦وَلء ،ابواَا٠ہ ،بزیسہ ،حَّضت ابو٠وسي

ِ َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو ِ ٦ب ُ َزیِ ٕس َو ِ ٦أَبٔی بُزِ َز َة َو ِ ٦أَبٔی
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦بَزَّاز ٕالِ َ ِش َىز ٔ ُّی َوأَبُو ُ َ
ٔ ِ ٞيطٔ بٔاٜعَّ َس َٔ ٔة َّٔ ٦ِ ٠
اَ ٧ی ُف ُ
اٜذ َص ِٔ ث ُ َِّ ٢لَ
وٓ اٜزَّ ُج ُ
وسي َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ َٜ ٟيأِتٔي َ َّن َول َی ا٥َّ ٜا ٔ
س َز َْ ٠
َُ ٠
ِ َوفٔی رٔ َوایَ ٔة
و ٧ا َِ ٠زأَ ّة یَِ ُٝذ َ ٧بٔطٔ ٔٔ َّٝ ٔ ٔ ٦ِ ٠ة اِّ ٜز َجا َٔ ٟو َ٘ث ِ َْة ٔاَ ٥ِّ ٜسا ٔ
یَحٔ ُس أَ َح ّسا یَأ ِ ُخ ُذصَا ُٔ ٥ِ ٠ط َویُ َزی اٜزَّ ُج ُ
 ٞا َِ ٜواح ٔ ُس یَت ِ َب ُىطُ أَ ِر َب ُى َ
ابِ ٔ ٦بَزَّاز ٕ َو َت َزی اَّ ٜز ُج َٞ
دبعاہللنبربادارعشی،اوبرکبیدمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدیہ،رضحتاوبومیسےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنرفامایولوگںرپا کزامہنااسیرضفرلےئاگہکلدیموسےناکدصہقےلرکرھپےاگرھپ فہیسکوکاسےسےنیلفاالہناپےئاگافر
ا کلدیمداھکی اجےئ اگہک اچسیلوعرںیتاس ےکےھچیپوہںیگافراسےسانپہںیلیگرمدفں یک تلقافروعروتںیکرثکت یک
فہجےسانبربادیکرفاتیےہہکوتلدیموکدےھکیاگ۔
رافی  :دبعاہللنبربادارعشی،اوبرکبیدمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدیہ،رضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقوبقؽرکےنفاالہناپےنےسےلہپےلہپدصہقرکےنیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2333

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،يىٕوب ب ٦وبساٜزحٔ ٦١اریَ ،ہي ،ٞحَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َوص َُو ابِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ا َِٕ ٜار ُّٔی َو َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
اٜسا َو ُة َحًَّي َیِٙث ُ َْ ا ِ١ٜا َُ ٟو َيّ َ َّ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل َت ُٕ ُوَّ ٣
 ٞب ٔزَکَاة ٔ َ٠أٜطٔ ِ َََل یَحٔ ُس أَ َح ّسا
ْخ َد اَّ ٜز ُج ُ
ٔيؾ َحًي یَ ِ ُ
َ
َي ِٕ َبَ ُٝضا ٔ٥ِ ٠طُ َو َحًَّي َت ُىو َز أَ ِر ُؿ ا َِ ٜى َز ٔب ُ٠زُو ّجا َوأََ ِ ٤ض ّارا
ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمحاقری،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرفامایبجکتامؽیکرثکتہنوہاجےئیگافرہہبہنڑپےاگایقتماقمئہنوہیگاہیںکتہکلدیماےنپامؽیکزوکة
ےلرک ےلکناگافرفہیسکوکہناپےئاگوجاسےسدصہقوبقؽرکےلاہیںکتہکرعبیکزنیمرچااگوہںافررہنفںیکرطػولٹ
لےئیگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمحاقری،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقوبقؽرکےنفاالہناپےنےسےلہپےلہپدصہقرکےنیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2334

راوی  :ابوـاہز ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،ابویو٤س ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َّ
اٜفاص ٔز ٔ َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو ِ ٦أَبٔی یُوَُ ٤س َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َٔا ََِ ٟل َت ُٕ ُوَّ ٣
ٞ
اٜسا َو ُة َحًَّي َیِٙث ُ َْ ِ ٔي ٢ِ ُٙا ِ١َ ٜا ََُ ِ ٟيّ َ
ٔيؾ َحًَّي یُض ٔ ََّ ٢ربَّ ا ِ١َ ٜا َٔ ٦ِ ٠َ ٟي ِٕ َب ُُ ٝط ٔ٥ِ ٠طُ َظ َس َٔ ّة َویُ ِسع َی إَِٔ ٜيطٔ اَّ ٜز ُج ُ

ِ ََي ُٕو َُِ ٟل أَ َر َب لٔی ِ ٔيطٔ

اوباطرہ،انبفبہ،رمعفنباحرث،اوبویسن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےن
رف امای ایقتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ بج کت اہمترے اپس امؽ یک رثکت ہن وہ اجےئ افر فہ ڑبھ ہن اجےئ اہیں کت ہک امؽ فاال

وسےچاگہکاسےسدصہقوکؿفوصؽرکےاگافراسیک رطػلدیمدصہقےنیلےک ےئالبایاجےئاگوتفہےہکاگ ہکےھجماسیک
رضفرتںیہنےہ۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،رمعفنباحرث،اوبویسن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقوبقؽرکےنفاالہناپےنےسےلہپےلہپدصہقرکےنیکرتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2335

راوی  :واظ ٞب ٦وبساِلولی ،ابوَکیِ٠ ،ح١س ب ٦یزیس رِاعی٠ ،ح١س بِ ٦ؽي ،ٞحاز ،٣حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

یس اِّ ٜزَِاعٔی َو َّ
اظ َٕٔ ٞاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞو ِ٦
اُِ ّٜٝن َ ٔ ٜو ٔ
َح َّسثَ َ٥ا َو ٔ
َکیِِٕ َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦یز ٔ َ
اظ ُ
 ٞبِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َوأَبُو ُ َ
ُّ
أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝتٕٔي ُئ الِ َ ِر ُؿ أَِ ََِل َذ َ٘بٔسٔ َصا أَ َِ ٠ثا َٟ

الِ ُ َِ ُف َوا َّٔ ٦ِ ٠ٔ ٧
ََ ِ ٞي ُٕو ُ ٟفٔی َص َذا َٔ َتُِ ٝت َو َیحٔي ُئ ا َِٕ ٜاـٔ ُي ِ ََي ُٕو ُ ٟفٔی َص َذا َٔ َف ِى ُت َرح ِٔٔم َو َیحٔي ُئ
اٜذ َص ِٔ َوا َِّٔ ّٜؽ ٔة ِ ََيحٔي ُئ ا َِٕ ٜات ٔ ُ
َّ
وُ ٥ِ ٠ٔ ٧ط َش ِيئّا
اٜسار ُٔٗ ِ ََي ُٕو ُ ٟفٔی َص َذا ُٔ ٔف َى ِت َیسٔی ث ُ ََّ ٢ی َسوُوُ َ ٤ط ِ َََل َیأ ِ ُخ ُذ َ
فالص نب دبعاال یلع ،اوبرکبی ،دمحم نب سیدی رافیع ،دمحم نب لیضف ،احزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای زنیم اےنپ ےجیلک ےک ڑکٹفں یک ےق رک دے یگ وسےن افر اچدنی ےک وتسونں یک
رطحاقلتلرکےہکاگایسیکفہجےسںیم ےنلتقایکاھتافرعطقریمحرکےنفاالےہکاگںیمےنایسیکفہجےسعطقریمحیکوچری
رکےنفااللےئاگوتےہکاگایسیکفہجےسریمااہھتاکاٹایگرھپفہبساسوکوھچڑدںیےگفہاسںیمےسھچکیھبہنںیلےگ۔
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،اوبرکبی،دمحمنبسیدیرافیع،دمحمنبلیضف،احزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الحؽامکیئےسدصہقیکوبقتیلافراسےکڑبےنھےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
الحؽامکیئےسدصہقیکوبقتیلافراسےکڑبےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2336

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يثَ ،ىيس ب ٦ابی َىيسَ ،ىيس ب ٦يسار ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ َو ََِ ٦ىٔيسٔ بِ ٔ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ َٔ ٦ي َسا ٕر أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا َٟ
 ٞاهَّللُ إ ٔ َِّل َّ
اٜفي َِِّ إ ٔ َِّل أَ َخ َذصَا اَّ ٜز ِح َ ٦ُ ١ب ٔ َئ١ئ٥طٔ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝا َت َع َّس َٗ أَ َح ْس بٔ َع َس َٔ ٕة ٔ ٦ِ ٠ـَ ِّيِٕ َو َِل َي ِٕ َب ُ
و ٧أَ ِومَ َ ٦ِ ٠ٔ ٢ا َِ ٜح َب ٔ١َ َ٘ ٞا یُ َزبِّی أَ َح ُس ُ٘ َِّ َُِٝ ٢و ُظ أَ ِو ِ َٔعي َٝطُ
َوإ ٔ ِ ٧کَاِ َ ٤ت َت َِ ١ز ّة َََِِّْبُو فٔی َ٘ ِّْ اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١حًَّي َتَ ُٙ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،دیعسنبایبدیعس،دیعسنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرفامایاہللاپکامؽیہوکوبقؽرکاتےہوجاےنپاپزیکہامؽےسدصہقداتیےہوتاہللاسوکاےنپداںیئاہھتںیمےلاتیلےہ
ارگہچفہ ا کوجھکریہوہوتفہ اہللےکاہھتںیمڑباتھراتہےہاہیںکتہکفہاہپڑےسیھبڑباوہاجات ےہسجرطحمتںیمےسوکیئ
اےنپڑھچبےایافینٹنےکےچبیکرپفرشرکاتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دیعسنبایبدیعس،دیعسنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
الحؽامکیئےسدصہقیکوبقتیلافراسےکڑبےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2337

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،يىٕوب ب ٦وبساٜزحٔ ٦١اریَ ،ہي ،ٞحَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َي ِىىٔي ابِ ََ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ا َِٕ ٜار َّٔی َو َِ َُ ٦ض ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َٟ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
ِّيضا َ٘ َ١ا یُ َزبِّی أَ َح ُس ُ٘ ِ٢
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل یَ َت َع َّس ُٗ أَ َح ْس ب ٔ َت َِ ١زة ٕ ِٔ َ٘ ٦ِ ٠سِٕ ـَ ِّيِٕ إ ٔ َِّل أَ َخ َذصَا اهَّللُ ب ٔ َئ١ئ٥طٔ َِي ُ َْب َ

وِ ٠ٔ ٧ث َ ٞا َِ ٜح َب ٔ ٞأَ ِو أَ ِومَ َ٢
وظطُ َحًَّي َتَ ُٙ
ََِّ ُٝو ُظ أَ ِو ََٔ ُٝ

ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمحاقری،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہف ملس ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ یھب اینپ اپزیکہ امکیئ ںیم ےس ا ک وجھکر یھب دصہقرکات ےہ وت اہلل اس وک اےنپ داںیئ اہھت ںیم اتیل
ےہاسیکرپفرشرکاتےہاسیجہکمتںیموکیئاےنپڑھچبےایافینٹنےکےچبیکرپفرشرکاتےہاہیںکتہکفہاہپڑایاسےسیھب
ڑباوہاجاتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمحاقری،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
الحؽامکیئےسدصہقیکوبقتیلافراسےکڑبےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2338

راوی  :ا٠يہ ب ٦بسفا ،٣یزیس ب ٦زریي ،روح بٔ ٦اَ ،٢اح١س ب ٦وث١ا ٧اوزی ،خاٜس ب٠ ٦دٝسََٝ ،مي ٧ب ٦بَلَ ،ٟہيٞ

ا ٧الِ َ ِوز ٔ ُّی
َح َّسثَىٔي أ ُ ََّ ٠ي ُة بِ ُ ٦بٔ ِس َف َاَ ٣ح َّسثَ َ٥ا یَزٔی ُس َي ِىىٔي ابِ َ ٦ز َُریِ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َر ِو ُح بِ ُ ٦ا َِٕ ٜاَ ٔٔ ٢ح و َح َّسثَٔ٥يطٔ أَ ِح َُ ١س بِ ُُ ٦و ِث ََ ١
َح َّسثَ َ٥ا َخاُ ٔ ٜس بِ ُِ ٠َ ٦د َٕ ٝس َح َّسثَىٔي ََََُ ِ ٝمي َُ ٧ي ِىىٔي ابِ َ ٦ب ٔ ََل َٕ ٔ ٟلَکص َُ١ا َو َِ َُ ٦ض ِي ٕ ٞب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔف ٔی َحسٔیثٔ َر ِو ٕح ٔ ٦ِ ٠ا ِلِ َٙس ِٔ

َّ
اٜفي ِِّٔ ِ ََي َؽ ُى َضا فٔی َح ِّٕ َضا َوفٔی َحسٔیثٔ ََََُ ِ ٝمي َََ ِ ٧ي َؽ ُى َضا فٔی َِ ٠و ٔؼى َٔضا

اہیمنباطسبؾ،سیدینبزرعی،رفحنباقمس،ادمحنبامثعؿافدی،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ،لیہسایسدحثییکدفرسی دنس

ذرکیکےہنکیلاسںیمےہہکاپکامکیئےسدصہقدےافر ہدصہقاسےکقحیکہگجںیمدے۔
رافی  :اہیمنباطسبؾ،سیدینبزرعی،رفحنباقمس،ادمحنبامثعؿافدی،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ،لیہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
الحؽامکیئےسدصہقیکوبقتیلافراسےکڑبےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2339

راوی  :ابوـاہز ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،ہصا ٣بَ ٦ىس ،زیس ب ٦اَ ،٢ٝابوظاٜح ،ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَٔ٥يطٔ أَبُو َّ
اٜفاصٔز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی ص ٔصَ ُا ٣بِ ُِ ََ ٦ى ٕس َو َِ ٦زیِ ٔس بِ ٔ ٦أَ ََِ ٢ََ ٝو ِ ٦أَبٔی َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ٦
وب َو َِ َُ ٦ض ِي ٕٞ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َ ٤ ٢َ ٝح َو َحسٔیثٔ َي ِى ُٕ َ
اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،اشہؾنبدعس،زدینباملس،اوباصحل ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےس ہ
دحثیرمفیےہ۔
رافی  :اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،اشہؾنبدعس،زدینباملس،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
الحؽامکیئےسدصہقیکوبقتیلافراسےکڑبےنھےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2340

راوی  :ابوَکیِ ٠ح١س ب ٦وَلء ،ابواَا٠ہِ ،ؽي ٞب٠ ٦ززوٗ ،وسی ب ٦ثابت ،ابوحاز ،٣حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی

و٥ہ

 ٞبِ ُِ ٠َ ٦ززُو ٕٗ َح َّسثَىٔي َوس ُّٔی بِ ُ ٦ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦أَبٔی
َکیِِٕ َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜى ََل ٔ
ِ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َح َّسثَ َ٥ا ُِ َؽ ِي ُ
َح َّسثَىٔي أَبُو ُ َ
 ٞإ ٔ َِّل ـَ ِّي ّبا َوإ ٔ َّ ٧اهَّللَ أَ ََ ٠ز
اس إ ٔ َّ ٧اهَّللَ ـَي ِِّْ َِل َي ِٕ َب ُ
َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ُّی َضا اُ ٥َّ ٜ
 ٞکُُٝوا َّٔ ٦ِ ٠
اٜفي َِّبا ٔ
وَ ٧وْ ٔ ٝيَ ٢و َٔا َ ٟیَا
اٜز َُ ُ
ت َوا ِو َُٝ١وا َظاّ ٔ ٜحا إنِّٔی ب ٔ َ١ا َت ِى ََ ُٝ١
ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن ب ٔ َ١ا أَ ََ ٠ز بٔطٔ ا ِ١ُ ٜزِ ََٔٝي َن َِ َٕا َ ٟیَا أَ ُّی َضا ُّ
َف أَ ِش َى َث أٌَِب َ َْ یَ ُُّ ١س یَ َسیِطٔ إلٔ َی َّ
َّ ٞ
ی ٦آ َُ٥٠وا کُُٝوا ٔ ٦ِ ٠ـَي َِّبا ٔ
ِ یَا َر ِّب
أَ ُّی َضا َّأ ٜذ َ
اٜس َ١ا ٔ
ََک اَّ ٜز ُج َ ٞیُ ٔفي ُ
اٜس َ َ
ت َ٠ا َر َز ِٔ َ٥ا ُ٘ ِ ٢ث ُ َّ ٢ذ َ َ

َ
ک
اب َ ٔ ٜذَ ٔ ٜ
َحأَِ ٣أنَّی ي ُِس َت َح ُ
ِح ْاَ ٣وٌُ ٔذ َی بٔا َِ َ ٜ
ِح ْاَ ٣و ََِ ٝ٠ب ُس ُط َ َ
َّشب ُ ُط َ َ
َیا َر ِّب َو َِ ٠ف َى ُُ ١ط َ َ
ِح ْاَ ٣و ََ ِ ٠

اوبرکبی دمحم نب العء ،اوبااسہم ،لیضف نب رمزفؼ ،دعی نب اثتب ،اوباحزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاےولوگںاہللاپکےہافراپکیہوکوبقؽرکات ےہافراہللےنومنینموکیھبفیہ
مکحدایےہوجاسےنروسولںوکدایاہللےنرفامایاےروسول!متاپکزیچںیاھکؤافرکینلرکفںیماہمترےولمعںوکاجےننفاال
وہں افر رفامای اے اامیؿ فاول مہ ےن وج مت وک اپزیکہ رزؼ دای اس ںیم ےس اھکؤ رھپ اےسی لدیم اک ذرک رفامای وج ےبمل ےبمل رفس رکات ےہ
رپاشیؿابؽمسجرگدلولداےنپاہوھتںوکلامسؿیکرطػدرازرکےکاتہکےہاےرباےرب!احالہکناساکاھکانرحاؾافراساک
اننہپرحاؾافراساکابلسرحاؾافراسیکذغارحاؾوتاسیکداعےسیکوبقؽوہ۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعء،اوبااسہم،لیضفنبرمزفؼ،دعینباثتب،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقیکرتبیغارگہچا کوجھکرایدمعہالکؾیہوہفہدفزخےسلڑےہےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقیکرتبیغارگہچا کوجھکرایدمعہالکؾیہوہفہدفزخےسلڑےہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2341

راوی  :وو ٧بََ ٦ل٘ ٣وفی ،زہيْ ب٠ ٦ىاویہ جىفی ،ابواَحاٗ ،وبساهَّلل ب٠ ٦ىٕ ،ٞحَّضت وسی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ ب٦

حات٢

َح َّسثَ َ٥ا َو ِو ُ ٧بِ ََُّ ََ ٦ل ٕ ٣ا ِلُٙوف ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ َُ ٠ُ ٦ىاؤیَ َة ا ِٜحُ ِىف ُّٔی َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ َِ َح َٖ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ٠َ ٦ىٕ ٔ َٕ ٞو َِ ٦وس ِّٔی بِ ٔ٦
ٔ
َحات َٕٔٔ ٢ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٦ِ ٠َ ٟا َِ َت َفا ًَ ٔ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠أَ َِ ٧ي ِس َتَّ َْ ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜارٔ َوَِ ٜو بٔ ٔص ِّٖ َت َِ ١زة ٕ ََِِ ٝيّ َِى ِٞ
وعؿنبالسؾوکیف،زریہنباعمف ہیفعج،اوبااحسؼ،دبعاہللنبلقعم،رضحتدعیریضاہللاعتٰیلہنعنباحمتےسرفاتیےہہک
ںیمےنیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسوکرفامےتوہےئ انسہکارگ متںیمےسوکیئلگ ےس ا کوجھکراکڑکٹادےرکیھب ےنچبیکاطتق
راتھکوہوترکسگرے۔
رافی  :وعؿنبالسؾوکیف،زریہنباعمف ہیفعج،اوبااحسؼ،دبعاہللنبلقعم،رضحتدعیریضاہللاعتٰیلہنعنباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقیکرتبیغارگہچا کوجھکرایدمعہالکؾیہوہفہدفزخےسلڑےہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2342

ويسي ب ٦یو٤س ،او١ض ،خيث١ہ ،حَّضت وسی
راوی  :ولی ب ٦ححز َىسی ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ولی ب ٦خَّش ،٣اب ٦ححزٰ ،
ب ٦حات ٢رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َّ
ِخا ٔ ٧أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي
اٜس ِىس ُّٔی َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َول ٔ ُّی بِ َُ ٦خ ِ َ
َّشَٔ ٕ ٣ا َ ٟابِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َح َّسثَ َ٥ا و َٔا َِ ٟاْل َ َ

بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض َو َِ ٦خ ِي َث ََ ١ة َو َِ ٦وس ِّٔی بِ َٔ ٦حات َٕٔٔ ٢ا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝا ٔ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠
اَ َِ ٧ي ُِ ٥مزُ أَیِ َ٥ِ ٠ٔ ٦َ ١طُ ِ َََل َی َزی إ ٔ َِّل َ٠ا َٔ َّس ََ ٣و َی ُِ ٥مزُ أَ ِشأ َ َُ ٥ِ ٠ٔ ٣ط ِ َََل َی َزی إ ٔ َِّل َ٠ا
أَ َح ٕس إ ٔ َِّل ََ ُيک َ ِّ١ُ ٝطُ اهَّللُ َِ ٜي َس بَ ِي َُ ٥ط َوبَ ِي َ٥طُ تُ ِز ُج َْ ١
َٔ َّس ٣ویَ ُِ ٥مزُ بَي ِ َن یَ َسیِطٔ ِ َََل یَزی إ ٔ َِّل اَ ٥َّ ٜار ت ٔ َِٕ ٝا َِ و ِجضطٔ ِ َّ
َات ُٕوا اَ ٥َّ ٜار َوَِ ٜو بٔ ٔص ِّٖ َت َِ ١زة ٕ َزا َز ابِ ُ ٦حُ ِحز ٕ َٔا َ ٟالِ َ ِو َُ ١ض َو َح َّسثَىٔي
َ َ
َ
َ ٔ
َو ِ١زُو بِ َُّ ٠ُ ٦ز َة َو َِ ٦خ ِي َث ََ ١ة ِٔ ٠ث َُ ٝط َو َزا َز ِ ٔيطٔ َوَِ ٜو بٔکَٕ ١َ ٔ ٝة ـَي َِّب ٕة و َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ َٔا َ ٟالِ َ ِو َُ ١ض َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة َو َِ ٦خ ِي َث ََ ١ة

یلعنبرجحدعسی،ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾ،انبرجحٰ،یسیعنبویسن،اشمع،ہمثیخ،رضحتدعینباحمتریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ ااسی ےہ سج ےکاسھت اہللرقنعبی وگتفگ اس رطح
رکےاگہکاسےکافراہللےکدرایمؿوکیئرتامجؿہنوہاگلدیماینپداںیئرطػدےھکیاگوتاےساےنپلےگےجیھبوہےئاامعؽرظن
لںیئےگاےنپابںیئاےنپاامعؽدےھکیاگاےنپلےگدفزخ دےھکیاگاےنپہنمےکاسےنملگ،وتلگےسوچبارگہچوجھکرےکڑکٹے
ےکاسھتیہوہاییسکدمعہوگتفگےسیہ۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾ،انبرجحٰ،یسیعنبویسن،اشمع،ہمثیخ،رضحتدعینباحمتریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقیکرتبیغارگہچا کوجھکرایدمعہالکؾیہوہفہدفزخےسلڑےہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2343

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،و١زو ب٠ ٦زة ،خيث١ہ ،حَّضت وسی ب ٦حات ٢رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة َو َِ ٦خ ِي َث ََ ١ة َو َِ ٦وس ِّٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َّ
ََک َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝاَ ٥َّ ٜار َِأ َ ُِع َؿ َوأَ َش َ ُ
ُ َ
اح َحًَّي
ُع َؿ َوأَ َش َ
بِ َٔ ٦حات َٕٔٔ ٢ا َ ٟذ َ َ
اح ث ََّٔ ٢ا َ ٟات ُٕوا اَ ٥َّ ٜار ث َّ ٢أ ِ َ
َ
َّ
َ
َکیِِٕ َ٘أَ١َ َّ ٤ا
لَ َ٥َّ ٥ا أََّ٤طُ َ٘أ١َ َّ ٤ا َی ُِ ٥مزُ إَِٔ ٜي َضا ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟات ُٕوا اَ ٥َّ ٜار َوَِ ٜو بٔ ٔص ِّٖ َت َِ ١زة ٕ ِ َََ ٢َِ ٜ ٦ِ ١یحٔ ِس َِبٔکَٕ ١َ ٔ ٝة ـَي َِّب ٕة َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
َک أَب ُو ُ َ
َو َٔا ََ ٟح َّسث َ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشمع ،رمعف نب رمة ،ہمثیخ ،رضحت دعی نب احمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دفزخ اک ذرک رفامای رھپ اس ےس تہب زایدہ ارعاض ایک رھپ رفامای دفزخ ےس وچب رھپ لپ یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےنارعاضایکافرزایدہایکاہیںکتہکمہےن امگؿایکوگایلپیلصاہللہیلعفل ہفملساسیکرطػدھکیرےہںی

رھپرفامایدفزخےسوچبارگہچوجھکرےکڑکٹےےکاسھتیہوہسپوج ہہناپےئوتہملکہبیطےکاسھتیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشمع،رمعفنبرمة،ہمثیخ،رضحتدعینباحمتریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقیکرتبیغارگہچا کوجھکرایدمعہالکؾیہوہفہدفزخےسلڑےہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2344

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،و١زو ب٠ ٦زة ،خيث١ہ ،حَّضت وسی ب ٦حات ٢رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة َو َِ ٦خ ِي َث ََ ١ة َو ِ٦
َّ
َّ
اح ب ٔ َو ِجضٔطٔ ث َ ََل َث َٔ ٠زا ٕر ث ُ ََّٔ ٢ا َٟ
ََک اَ ٥َّ ٜار َِ َت َى َّوذَ َٔ ٥ِ ٠ضا َوأَ َش َ
َوس ِّٔی بِ َٔ ٦حات َٕٔ ٢و َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط ذ َ َ
َّات ُٕوا اَ ٥َّ ٜار َوَِ ٜو بٔ ٔص ِّٖ َت َِ ١زة ٕ َِإ ٔ َِ ٢َِ ٜ ٧تحٔ ُسوا َِبٔکَٕ ١َ ٔ ٝة ـَي َِّب ٕة
دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رمعف نب رمة ،ہمثیخ ،رضحت دعی نب احمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےندفزخاکذترکہرفامایاسےسانپہامیگنافرنیترمہبتاانپرہچہابمرکریھپارھپرفامایدفزخےسوچبارگہچ
وجھکرےکڑکٹےےکذرہعییہوہارگمت ہہناپؤوتہملکہبیطےسیہیہس۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمة،ہمثیخ،رضحتدعینباحمتریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ

دصہقیکرتبیغارگہچا کوجھکرایدمعہالکؾیہوہفہدفزخےسلڑےہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2345

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي و٥زی٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،وو ٧ب ٦ابی جحيّہ٥٠ ،ذر ب ٦جزیز ،حَّضت جزیز

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٦و ِو ٔ ٧بِ ٔ ٦أَبٔی ُج َح ِي َّ َة َو ِ ٦ا ِٔ ٥ِ ١ُ ٜذرٔ بِ َٔ ٦جزٔیز ٕ
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي ا َِ ٜى َ٥ز ٔ ُّی أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َّ
َّ
ُ
َ
ُعا ْة ُِ ٠ح َتابٔی ا١َ ٥ِّ ٜارٔ أَ ِو
َو ِ ٦أبٔيطٔ َٔا َ٥َّ ٘ ٟا و ٔ َِ ٥س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝفٔی َظ ِسرٔ اَ ٥َّ ٜضارٔ َٔا ََ َِ ٟحائ َ ُط َٔ ِو ْ ٣حَُّا ْة ُ َ
اٜس ُي ٔ
َّض َِ َت َ١ى ََّز َو ِج ُط َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ١َ ٔ ٜ ٢َ ٝا
ا َِ ٜى َبا ٔ
ِ َُ ٠ت َٕ ِّٝسٔی ُّ
َّض بَ ِ ٞک ُ ُُّ ٝض َِ َ ٠ُ ٦ِ ٠ٔ ٢
وٓ َوا َُّ ٠ت ُض َِ َ ٠ُ ٦ِ ٠ٔ ٢
اس َّات ُٕوا َربََّّ ٢ِ ُٙأ ٜذی
ِخ َد َِأ َ ََ ٠ز ب ٔ ََل ِّل َِأَذَّ ََ ٧وأَ َٔ َاََ ِ ٣علَّی ث ُ ََّ ٢خ َف َِ َِ َٕا َ ٟیَا أَ ُّی َضا اُ ٥َّ ٜ
َرأَی بٔض ٔ ِ ٦ِ ٠ٔ ٢ا َِّٜا َٔ ٔة ِ ََس َخ َ ٞث ُ ََّ َ ٢
َّش َّات ُٕوا اهَّللَ َو ِٜت َ ُِ ٥مزِ َنّ ِْس َ٠ا
اَ ٧وَِ ٝيَ ٢ِ ُٙرٔٔي ّبا َو ِاْل َی َة َّأًٜي فٔی ا َِ ٜح ِ ٔ
َخ ََ ٦ِ ٠ٔ ٢ِ َُٕٙ ٝنّ ِٕس َواح َٔسة ٕ إلٔ َی ٔ ٔ
آِخ ِاْل َی ٔة إ ٔ َّ ٧اهَّللَ ک َ َ
َٔ َّس َِ ٠ت ٕ ٍَ ٔ ٜس َو َّات ُٕوا اهَّللَ َت َع َّس َٗ َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞزٔی َ٥ارٔظ ٔ ٔ ٦ِ ٠ز ٔ ِر َصٔ١طٔ ٔ ٦ِ ٠ثَ ِوبٔطٔ َٔ ٦ِ ٠ظا ًٔ ب ُ ِّزظ ٔ َٔ ٦ِ ٠ظا ًٔ َت ِ١زٔظ ٔ َحًَّي َٔا ََ ٟوَِ ٜو
اس َحًَّي
بٔ ٔص ِّٖ َت َِ ١زة ٕ َٔا ََ َِ ٟحا َِ َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞالِ َ ِن َعارٔ بٔ ُ َّ
َّصة ٕ کَا َز ِت َ٘ ُّّ ُط َت ِىحٔز ُ َو َِ ٥ضا بَ ِِ َٔ ٞس َو َحزَ ِت َٔا َ ٟث ُ ََّ ٢ت َتابَ َي اُ ٥َّ ٜ
َ٘ ٞأَُ َّ ٤ط ُِ ٠ذ َص َب ْة َِ َٕا ََ ٟر َُو ُٟ
َرأَیِ ُت َ٘ ِو َ٠ي ِ ٔن ٔ ٦ِ ٠ـَ َىاَ ٕ ٣وث َٔي ٕ
اب َحًَّي َرأَیِ ُت َو ِج َط َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی َت َض َُّ ٝ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ َّ٦ََ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝفٔی ِاْل ٔ َِ ََلّ ٥َّ َُ ٔ ٣ة َح َس َّ ٥ة َِ َُ ٝط أَ ِجزُصَا َوأَ ِجزُ ََ ٦ِ ٠و َٞ ٔ١ب ٔ َضا َب ِى َس ُظ ٌَٔ ٦ِ ٠ي ِْ ٔأَ ِ ٧یَ َِ ُٕ ٥غ ٔ٦ِ ٠

اَ ٧وَِ ٝيطٔ و ٔ ِز ُر َصا َوو ٔ ِز ُر ََ ٦ِ ٠و َٞ ٔ١ب ٔ َضا َٔ ٦ِ ٠ب ِى ٔسظ ٔ ٌَٔ ٦ِ ٠ي ِْ ٔأَ ِ ٧یَ َِ ُٕ ٥غ ٔ٦ِ ٠
أ ُ ُجورٔص َِٔ ٢ش ِي ْئ َو َ َّ٦ََ ٦ِ ٠فٔی ِاْل ٔ َِ ََلّ ٥َّ َُ ٔ ٣ة ََ ِّي َئ ّة ک َ َ
أَ ِو َزارٔص َِٔ ٢ش ِي ْئ
دمحم نب ینثم زنعی ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،وعؿ نب ایب ہفیحج ،ذنمر نب رجری ،رضحت رجری ےس رفاتی ےہ ہک مہ دؿ ےک یرفع ںیم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسےھتوتا کوقؾےگنناپؤںےگنندبؿڑمچےیکابعںیئےنولترافںوکاکٹلےئوہےئاحرض
وہیئاؿ ںیمےسارثک ہکلباسرے ےکاسرے ہلیبق ک ر ےس ےھتوتروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملس اک رہچہ ادقس اؿ ےکافہق وک
دھکیرکریغتموہایگلپیلص اہللہیلعفل ہفملسرھگرشتفی ےلےئگرھپرشتفیالےئوت رضحتالبؽریضاہللاعتٰیلہنعوکمکحدایوت
اوہنں ےن اذاؿ افر ااقتم یہک۔ رھپ لپ ےن ہبطخ دای رفامای اے ولوگں اےنپ رب ےس ڈرف سج ےن مت وک دیپا ایک ا ک اجؿ ےس
عل َبُک
َ ُ َ َّ َّ ُ َّ ُ ی َّ ِ َخل َ ََُک
نِمتَفْ
ْ
ِ)کتافرفہلتیوجوسرۃ رشیک
اح ٍةےس ِإ َّؿا َ
س َف َِ
ْ
م
نالق
ّللّ َک َؿ َ ْ ْم َر ِ ً ی
ٍ
(بأ ّيال ُ
ساَوا َر ْ
لتییکالتفتیک َ
تَ ْف
ےہ َّ ُ
ْلِع ٍَڈ)یکالتفتیکافررفامایہکلدیماےنپدانیرافردرمہافراےنپڑپکےافردنگؾےکاصعےس
(اَواا َ
ّللَّ َفلْن َْی ُغ ْرد ٌس َادَقَّ َ ْ

افروجھکرےکاصعےسدصہقرکاتےہ۔اہیںکتہکلپےنرفامایارگہچوجھکراکڑکٹایہوہرھپااصنرںیمےسا کلدیمیلیھتاینت
اھبری ےل رک لای ہک اس اک اہھت ااھٹ ےن ےس اعزج وہ راہ اھت رھپ ولوگں ےن اس یک ریپفی یک اہیں کت یک ںیم ےن دف ڈریھ ڑپکفں افر
اھکےن ےک دےھکی افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رہچہ ادقس دنکؿ یکرطح اتکمچ وہا رظن ل ےن اگل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنرفامایسجصخشےناالسؾںیمیسکاےھچرطہقییکادتباءیکوتاسےک ےئاساکارجافراسےکدعبلرکےنفاولں
اکوثابوہاگریغباسےکہکاؿےکوثابںیمیمکیکاجےئافرسجاالسؾںیمیسکربےلیکادتباءیکوتاسےک ےئاساکانگہ
ےہافراؿاکھچکانگہوہنجںےناسےکدعبلایکریغباسےکہکاؿےکانگہںیمھچکیمکیکاجےئ۔
رافی  :دمحمنبینثمزنعی،دمحمنبرفعج،ہبعش،وعؿنبایبہفیحج،ذنمرنبرجری،رضحترجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقیکرتبیغارگہچا کوجھکرایدمعہالکؾیہوہفہدفزخےسلڑےہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2346

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابواَا٠ہ ،وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ ،وو ٧ب ٦ابی جحيّہ٥٠ ،ذرب ٦جزیز

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة ح و َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ ا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َٔاِلَ َجٔ١ي ّىا َح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ

ُش ِى َب ُة َح َّسثَىٔي َو ِو ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی ُج َح ِي َّ َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت ا ِٔ ٥ِ ١ُ ٜذ َر بِ ََ ٦جزٔیز ٕ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا و ٔ َِ ٥س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

اٜم ِض َز ث ُ ََّ ٢خ َف َِ
َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ِس َر اَ ٥َّ ٜضارٔ بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ابِ َٔ ٦ج ِى َ ٕ
َف َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ َٔ ٠ُ ٦ىاذ ٕ ٔ ٦ِ ٠اٜزِّ َیا َزة ٔ َٔا َ ٟث ُ ََّ ٢ظلَّی ُّ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،وعؿ نب ایب ہفیحج ،ذنمرنب رجری اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںی ہک مہ حبص
ےکفتقروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسوموجد ےھترھپلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرہظیک امنزادایک افرہبطخدای۔
ابیقدحثیسگریکچےہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،وعؿنبایبہفیحج،ذنمرنبرجری

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

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقیکرتبیغارگہچا کوجھکرایدمعہالکؾیہوہفہدفزخےسلڑےہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2347

راوی  :وبيساهَّلل ب ٦و١ز ٔواریزی ،ابوکا٠ ،ٞ٠ح١س ب ٦وبساٝ١ٜک ا٠وی ،ابوووا٤ہ ،وبساٝ١ٜک ب ٦و١يْ٥٠ ،ذر ب ٦جزیز

َح َّسثَىٔي ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ُُ ٦و ََ ١ز ا َِ َٕ ٜوارٔیز ٔ ُّی َوأَبُو کَا َٔ ٕٞ ٠و َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک الِ ُ َ٠و ٔ ُّی َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو َِ ٦و ِب ٔس
ا ِٔ ٔ ٝ١َ ٜک بِ ٔ ٦وُ َ١يِْ ٕ َو ِ ٦ا ِٔ ٥ِ ١ُ ٜذرٔ بِ َٔ ٦جزٔیز ٕ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت َجاّ ٔ ٜسا و ٔ َِ ٥س أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ َتا ُظ َٔ ِو ِْ ٠ُ ٣ح َتابٔی

ا١َ ٥ِّ ٜارٔ َو ََأُوا ا َِ ٜحس َ
اٜم ِض َز ث ُ ََّ ٢ظى َٔس ٔ٥ِ ٠ب َ ّْا َظٍٔي ّْا َِ َحَ ٔ١س اهَّللَ َوأَثِى َي َوَِ ٝيطٔ ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَ َّ٠ا َب ِى ُس َِإ ٔ َّ٧
ٔیث بٕٔٔعَّ تٔطٔ َوِ ٔيطٔ ِ ََعلَّی ُّ
اس َّات ُٕوا َربَِّ ٢ُ ُٙاْل َی َة
اهَّللَ أَِ٤زَ َ ٟفٔی ٘ ٔ َتابٔطٔ یَا أَ ُّی َضا اُ ٥َّ ٜ
دیبعاہللنبرمعوقارریی،اوباکلم،دمحمنبدبعاکلملاومی،اوبوعاہن،دبعاکلمل نبریمع،ذنمرنبرجریاےنپفادلےسرفاتیرکےت
ںیہکںیمیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپساھٹیب اھتہکدنچولگےگننڑمچےیک ابعںیئےنوہےئلےئابیق دحثیسگریکچ
ےہاسںیم ہےہہکلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسرہظیک امنزڑپھرکوھچےٹربنم رپرشتفی الےئاہللیکدمحف انثایبؿیکرھپرفامایاام
دعباہللےناینپاتکبںیمانزؽایکےہ
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقارریی،اوباکلم،دمحمنبدبعاکلملاومی،اوبوعاہن،دبعاکلملنبریمع،ذنمرنبرجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقیکرتبیغارگہچا کوجھکرایدمعہالکؾیہوہفہدفزخےسلڑےہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2348

٠وسي ب ٦وبساهَّلل ب ٦یزیس ،ابوؼهی ،وبساٜزح ٦١ب ٦ہَل ٟوبسي ،جزیز ب ٦وبساهَّلل
راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیز ،او١ضٰ ،

اٜؽ َهی َو َِ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ٦
وسي بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦یَز ٔ َ
یس َوأَبٔی ُّ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٠ُ ٦
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َ
وٓ
اٜع ُ
ُع ٔ
ص ََٔل ٕ ٟا َِ ٜى ِب ٔس ِّي َو َِ ٦جزٔیز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََ ٟجا َِ ْ َ ٤
اب إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوَِ ٝيض ٔ ُِّ ٢
اس ٔ ٦ِ ٠الِ ِ َ
َک ب ٔ َِ ١ىى َي َحسٔیثٔض ٔ ِ٢
َفأَی َُو َِ َحأٜض ٔ ِِ َٔ ٢س أَ َظابَ ِت ُض َِ ٢حا َج ْة ِ ََذ َ َ
ََ

ض
زریہنبرحب،رجری،اشمع،ومٰیسنبدبعاہللنبسیدی،اوب جی،دبعارلنمحنبالہؽعن یشی،رجرینبدبعاہللےسرفاتیےہہکدنچ
داہییتولگ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہفملس یک دختم ںیم احرض وہےئ اوہنں ےن افؿ ینہپ وہیئ یھت افر اؿ اک احؽ ربا اھت لپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿاکربااحؽداھکیوتاؿےکرضفرتدنموہےناکایخؽرفامایابیقدحثیسگریکچےہ۔
ض
رافی  :زریہنبرحب،رجری،اشمع،ومٰیسنبدبعاہللنبسیدی،اوب جی،دبعارلنمحنبالہؽعن یشی،رجرینبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نی
زمدفراینپزمدفریےسدصہقےکرکںیافرمکدصہقرکےنفاےلرکےنفاےلیک یی رک...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
نیی
زمدفراینپزمدفریےسدصہقےکرکںیافرمکدصہقرکےنفاےلرکےنفاےلیک ی رکےنےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2349

راوی  :یحٌي ب٠ ٦ىين٥ٌ ،سر ،شىبہ ،بَّش ب ٦خاٜس ،اب ٦جىَف ،شىبہََٝ ،مي ،٧ابووائ ،ٞحَّضت ابو٠سىوز رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

َّش بِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ح َّْ ١س َي ِىىٔي ابِ َ٦
َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ُ٠َ ٦ىٔي ٕن َح َّسثَ َ٥ا ٌُ َِ ٥س ْر َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ح و َح َّسثَٔ٥يطٔ بٔ ِ ُ
َٔ ٞا ََ َِ ٟت َع َّس َٗ أَبُو
َج ِى َ ٕ
َف َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو َََِ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔ ٞو ِ ٦أَبٔی َِ ٠س ُىوز ٕ َٔا َ ٟأ ُ ٔ٠زَِ٤ا بٔاٜعَّ َس َٔ ٔة َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا َ ُ ٤حا ُٔ ٠
و ٧إ ٔ َّ ٧اهَّللَ ٍََ ٜىٔ ٌّي َو َِ ٦ظ َس َٔةٔ َص َذا َو َ٠ا ِ ََى ََ ٞص َذا
َوٕ ٔ ٕ
ا ٧بٔصَ ِي ٕئ أَ ِ٘ثََْ ٔ٥ِ ٠طُ َِ َٕا َ ٟا ِ٥َ ١ُ ٜاِ ٔ ُٕ َ
ي ٞبِٔ ٔ ٥ع ْٔ َظا ًٕ َٔا ََ ٟو َجا َِ إ ٔ ِن َس ْ

ِخ إ ٔ َِّل رٔیَ ّ
و ٧ا َِّ ١ُ ٜفوِّو ٔي َن ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن فٔی اٜعَّ َس َٔا ٔ
و ٧إ ٔ َِّل ُج ِض َسص َُِ ٢وَ ٢َِ ٜی ِِٔ ّٝن
ت َو َّأ ٜذ َ
اِ َِ َ٥زََِ ٜت َّأ ٜذ َ
یَِ ٦ل َیحٔ ُس َ
یَ ٦ی ِٔ١ٝز ُ َ
ِاْل َ ُ

َّش بٔا َِّ ١ُ ٜفوِّو ٔي َن
بٔ ِ ْ

ییحی نب نیعم ،دنغر ،ہبعش ،رشب نب اخدل ،انبرفعج ،ہبعش ،امیلسؿ ،اوبفالئ ،رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہکںیمہدصہقاکمکحدایایگاحالہکنمہوبھجااھٹرکزمدفریایکرکےتےھتافردصہقدایاوبلیقعےنلداھاصعافروکیئدفرسالدیم
اؿ ےس زایدہ الای وت انم نیق ےن اہک ےب کش اہللاس دصہق ےس ےب رپفاہ ےہ وت دفرسے ےن وت رصػ داھکفے یہ ےک ےیل ااسی ایک
َّ ِ یل ْ
فؿالْمُ َّغ ِّووعِن َن)انزؽوہیئوجولگہنعطدےتیںیوخ یےسدصہقرکےنفاےلومونمںوکافراؿولوگںوکوجاینپ
ي َ م ِ ُرد َ
ےہوت(ال َ
زمدفریےکوساھچکںیہناپےتںیافررشبیکرفاتیںیممُ َّغ ِّوو ِعن َناکظفلںیہنےہ
رافی  :ییحینبنیعم،دنغر،ہبعش،رشبنباخدل،انبرفعج،ہبعش،امیلسؿ،اوبفالئ،رضحتاوبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
نیی
زمدفراینپزمدفریےسدصہقےکرکںیافرمکدصہقرکےنفاےلرکےنفاےلیک ی رکےنےسرفےنکےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2350

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصارَ ،ىيس ب ٦ربيي ،اَحاٗ ب٥٠ ٦عور ،ابوزاز ،شىبہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َح َّسثَىٔي ََىٔي ُس بِ ُ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي ح و َح َّسثَٔ٥يطٔ إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َزا ُو َز ٔ َلَکص َُ١ا َو ُِ ٦ش ِى َب َة

َ ٞول َی ُل ُضورَٔ٤ا
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ ََىٔي ٔس بِ ٔ ٦اَّ ٜزبٔي ٔي َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا َ ُ ٤حا ُٔ ٠

دمحم نب اشبر،دیعس نب رعیب ،ااحسؼ نب وصنمر ،اوبداد ،ہبعش ،ایس دحثییک دفرسیدنس ذرکیک ےہ ،دیعس نب رعیبیک دحثی ںیم ےہ
ہکزمدفریرپاینپوھٹیپںرپوبھجااھٹےتےھت۔
رافی  :دمحمنباشبر،دیعسنبرعیب،ااحسؼنبوصنمر،اوبداد،ہبعش

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

دفدھفاالاجونرتفمدےنییکتلیضفےکایبؿںیم۔...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
دفدھفاالاجونرتفمدےنییکتلیضفےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2351

راوی  :زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،ابوز٤از ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َی ِب َُ ُٝبٔطٔ أَ َِل َر ُج ْ ٞیَ ُِ ٥َ ١ح أَ ِص َٞ
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
ٔي٢
بَ ِي ٕت َ٤ا َٔ ّة َت ٍِ ُسو بٔ ُى ٕٓس َو َتزُو ُح بٔ ُى ٕٓس إ ٔ َّ ٧أَ ِج َز َصا ََ ٜىم ْ
زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملس ےن رفامای ل اگہ روہ وج لدیم یسک رھگ فاولں وک ایسی افینٹن داتی ےہ وج حبص یھب ربنت رھبے افر اشؾ وک یھب وت اس اک تہب ڑبا وثاب
ےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دفدھفاالاجونرتفمدےنییکتلیضفےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2352

راوی ٠ :ح١س ب ٦اح١س ب ٦ابی خ ،ْٝزَکیا ب ٦وسی ،وبساهَّلل ب ٦زیس ،وسی ب ٦ثابت ،ابوحاز ،٣حَّضت ابوہزیزہ

َکیَّا ُِ بِ َُ ٦وس ٓ ٕ
ٔی أَ ِخب َ ََْ٤ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِ١ز ٕو َو َِ ٦زیِ ٕس َو َِ ٦و ٔس ِّی بِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَ ِح ََ ١س بِ ٔ ٦أَبٔی َخَ َْٕ ٝح َّسثَ َ٥ا َز َ ٔ
َّ
َّ
َک خ َٔع ّاِل َو َٔا َ٥َ ٠َ ٦ِ ٠َ ٟحَ َٔ٥٠ي َح ّة ٌ ََس ِت
ثَاب ٔ ٕت َو ِ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝأََّ٤طُ َ َ ٤هی ِ ََذ َ َ

بٔ َع َس َٔ ٕة َو َرا َح ِت بٔ َع َس َٔ ٕة َظبُوح َٔضا َوٌَبُؤ ٔ َضا

دمحمنبادمحنبایبفلخ،زرکاینبدعی،دبعاہللنبزدی،دعینباثتب،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکیبنرکمییلص
اہللہیلعفل ہفملسےنعنمرفامای سجےندفدھدےنیفایلافینٹندیوتافینٹناکحبصوکدفدھدانییھباسےکےیلدصہقوہاگافراشؾوک
یھباسےکےیلدصہقوہاگحبصوکحبصےکدفدھےکےنیپاکافراشؾوکاشؾےکدفدھےنیپاک۔
رافی  :دمحمنبادمحنبایبفلخ،زرکاینبدعی،دبعاہللنبزدی،دعینباثتب،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یخسافرلیخبیکاثمؽےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
یخسافرلیخبیکاثمؽےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2353

راوی  :و١زو ٤أسَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،ابوز٤از ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
س َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي
َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َو َح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َٔا ََ ٟو َٔا َ ٟابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ َو ِ ٦ا َِ ٜح َس ٔ ٦بِ ِٔ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ِ ٦ـَا ُو ٕ
 ٞا َِ ٖٔٔ ّ٥ِ ١ُ ٜوا َِ ١ُ ٜت َع ِّس ٔٗ َ٘ ََ ١ث َٔ ٞر ُج َٕ ٞوَِ ٝيطٔ ُجب َّ َتا ٔ ٧أَ ِو ُج ََّ ٥تا ُٔ َٜ ٦ِ ٠ٔ ٧س ِ ٧ث ُ ٔسیِّض ٔ َ١ا إلٔ َی
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٠َ ٟث ُ

 ٞأَ ِ٧
ِخ َِإٔذَا أَ َرا َز ا َِ ١ُ ٜت َع ِّس ُٗ أَ ِ ٧یَ َت َع َّس َٗ ََ َب ٍَ ِت َوَِ ٝيطٔ أَ ِو َ٠ز َِّت َوإٔذَا أَ َرا َز ا َِ ٜبدٔي ُ
َت َزأٔيض ٔ َ١ا َِإٔذَا أَ َرا َز ا َِ ُٖٔ ّ٥ِ ١ُ ٜو َٔا َِ ٟاْل َ ُ
یُ ََِ َٝٔ َٖٔ ّ٥ع ِت َوَِ ٝيطٔ َوأَ َخ َذ ِت ک ُ َُّ ٞح ِٕ َٕ ٝة َِ ٠وؼ َٔى َضا َحًَّي تُحٔ َّ٦بَ َ٥اَ٤طُ َو َت ِى ُّ َو أَثَ َز ُظ َٔا ََٕ َِ ٟا َ ٟأَبُو ص َُزیِ َز َة َِ َٕا َ ٟیُ َو َِّ ُى َضا ِ َََل

َت َّت ٔس ُي
رمعف اندق ،ایفسؿ نب ہنییع ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رخچ
رکےنفاےلافردصہقرکےنفاےلیکاثمؽاسلدیمیکیسےہ(الصںیم ہوہاناچےیہاھتہکیخسافرلیخبیکاثمؽاسلدیمیسیج
ےہ) سج ےک افرپ دف زرںی ای دف رکےت وہں اس یک اھچویتں ےس یلسنہ ( ےلگ) یک  یی کت ،بج رخچ رکےن فاال ارادہ رکے افر
دفرسےرا فیےناہکبجدصہقرکےنفاالارادہرکےہکفہدصہقرکےوتفہزرہلھکاجےئاییبملوہاجےئافراسےکاسرے
دبؿ رپ لیھپ اجےئ افر بج لیخبرخچ رکےن اک ارادہ رکے وت فہ زرہاس رپ گنت وہ اجےئ افر اینتڑکس اجےئ ہک رہ ڑکی اینپ ہگجرپ
سکاجےئاہیںکتہکاسےکدقومںےکاشنؿوکاٹمدےاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہکفہاسوکاشکدہرکاناچاتہےہ
نکیلفہاشکدہںیہنوہیت۔
رافی  :رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
یخسافرلیخبیکاثمؽےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2354

راوی ََٝ :مي ٧ب ٦وبيساهَّلل ،ابوایوب ٌيَلنی ،ابووا٠ز وٕسی ،ابزاہي ٢ب٤ ٦اِي ،حس ٦ب٠ ٦س ،٢ٝـاُس ،حَّضت ابوہزیزہ

وب ا ِِ ٍَ ٜي ََلن ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َوا ٔ٠ز ٕ َي ِىىٔي ا َِ ٜى َٕس َّٔی َح َّسثَ َ٥ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ َُ٤ ٦اِ ٕٔي َو ِ ٦ا َِ ٜح َس ٔ٦
َح َّسثَىٔي ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُُ ٦وب َ ِي ٔس اهَّللٔ أَبُو أَ ُّی َ
ْض َب َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠َ ٢َ ٝث َ ٞا َِ ٜبدٔي َٔ ٞوا َِ ١ُ ٜت َع ِّس ٔٗ َ٘ ََ ١ث ٔٞ
بِ ِٔ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو ِ ٦ـَا ُو ٕ
س َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََ َ ٟ

ْط ِت أَیِسٔیض ٔ َ١ا إلٔ َی ث ُ ٔسیِّض ٔ َ١ا َو َت َزأٔيض ٔ َ١ا َِ َح َى َ ٞا َِ ١ُ ٜت َع ِّس ُٗ ک ُ َّ١َ ٝا َت َع َّس َٗ بٔ َع َس َٔ ٕة
اؼ ُ َّ
َر ُج َٝي ِ ٔن َوَِ ٝيض ٔ َ١ا ُج ََّ ٥تا َٔ ٦ِ ٠ٔ ٧حسٔی ٕس َٔ ِس ِ
 ٞک ُ َّ١َ ٝا َص َّ ٢بٔ َع َس َٔ ٕة َََٔ ٝع ِت َوأَ َخ َذ ِت ک ُ َُّ ٞح ِٕ َٕ ٝة َ٠کَاَ َ ٤ضا َٔا َٟ
اَ ِ ٤ب َس َف ِت َو ُِ ٥ط َحًَّي ُت ٍَ ِّش َي أََ ٤ا ُٔ َٝ ٠ط َو َت ِى ُّ َو أَثَ َز ُظ َو َج َى َ ٞا َِ ٜبدٔي ُ
َِأََ٤ا َرأَیِ ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟبٔإ ٔ ِظ َب ٔىطٔ فٔی َج ِيبٔطٔ ََِِ ٝو َرأَیِ َت ُط یُ َو َِّ ُى َضا َو َِل َت َوََّ ُي

امیلسؿ نب دیبع اہلل ،اوباویب الیغین ،اوباعرم دقعی ،اربامیہ نب انعف ،نسح نب ملسم ،اطؤس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنلیخبافردصہقدےنیفاےلیکاثمؽایبؿرفامیئاسیجہکدفلدیموہںاؿرپولےہیکدفزرںی
وہںافراؿےکدفونںاہھتاھچویتںیکرطػولگںںیمابدنھدےیئےئگوہںدصہقرکےنفاالبجدصہقرکاناچےہوتفہزرہاس
رپ اشکدہ وہ اجےئ اہیں کت ےک ڈاھپن ےل اس ےک وپرفں وک افر اٹم دے اس ےک دقومں ےک اشنانت وک افر لیخب بج دصہق
رکےن اک ارادہ رکے۔ وت فہ زرہ گنت وہ اجےئ افر اس اک رہ ہقلح اینپ ہگج  سنھ اجےئ رفامےت ںیہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسوکداھکیہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناےنپرگةیؿںیماویلگنںوکڈاؽرکااشرہرفامایارگوتداتھکیہکلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسزرہاشکدہرکاناچےتہےھتنکیلفہاشکدہںیہنوہریہیھت۔
رافی  :امیلسؿنبدیبعاہلل،اوباویبالیغین،اوباعرمدقعی،اربامیہنبانعف،نسحنبملسم،اطؤس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
یخسافرلیخبیکاثمؽےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2355

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اح١س ب ٦اَحاٗ حَّضمی ،وہيِ ،وبساهَّلل ب ٦ـاُس ،حَّضت ابوہزیزہ

س َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی
َّضم ٔ ُّی َو ُِ ٦و َص ِيِٕ َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦ـَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ ا َِ ٜح ِ َ
َ ٞر ُج َٝي ِ ٔن َوَِ ٝيض ٔ َ١ا ُج ََّ ٥تا َٔ ٦ِ ٠ٔ ٧حسٔی ٕس
 ٞا َِ ٜبدٔي َٔ ٞوا َِ ١ُ ٜت َع ِّس ٔٗ ََ ٠ث ُ
ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٠َ ٢َ ٝث ُ
 ٞبٔ َع َس َٔ ٕة َت َٕ ََّ ٝع ِت َوَِ ٝيطٔ َوا ِن َؽ َِّ ١ت یَ َسا ُظ إلٔ َی
إٔذَا َص َّ ٢ا َِ ١ُ ٜت َع ِّس ُٗ بٔ َع َس َٔ ٕة َّات َس َى ِت َوَِ ٝيطٔ َحًَّي ُت َىف ِّ َی أَثَ َز ُظ َوإٔذَا َص َّ ٢ا َِ ٜبدٔي ُ
َت َزأٔيطٔ َوا ِن َٕ َب َؽ ِت ک ُ َُّ ٞح ِٕ َٕ ٝة إلٔ َی َظاحٔبَت َٔضا َٔا َََ ِ ٟسِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ََُ ِ ٟي ِح َض ُس أَ ِ ٧یُ َو َِّ َى َضا ِ َََل
َي ِس َت ٔفي ُي
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ادمح نب ااحسؼ رضحیم ،فبیہ ،دبعاہلل نب اطؤس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس ےن رفامای ہک لیخب افر دصہق رکےن فاےل یک اثمؽ اؿ دف لدویمں یسیج ےہ پ  رپ دف زرںی ولےہ یک وہں بج دصہق

دےنیفاالدصہقرکےناکارادہرکےوتفہاسرپاشکدہوہاجےئاہیںکتہکاسےکدقومںےکاشنانتوکاٹمدےافربج لیخب
دصہق اک ارادہ رکے وت فہ اس رپ گنت وہ اجےئ افر اس ےک اہھت اس ےک ےلگ ںیم  سنھ اجںیئ افر رہ ہقلح دفرسے ہقلح ںیم سھگ
اجےئ رفامےت ںی ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ فملس وک رفامےت انس فہ اس وک اشکدہ رکےن یک وکششرکے نکیل اطتق ںیہن
راتھک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ادمحنبااحسؼرضحیم،فبیہ،دبعاہللنباطؤس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تہنی
دصہقارگہچافقسفریغہےکاہھت چاجےئدصہقدےنیفاےلوکوثابےنلمےکوبثتےک...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
تہنی
دصہقارگہچافقسفریغہےکاہھت چاجےئدصہقدےنیفاےلوکوثابےنلمےکوبثتےکایبؿ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2356

٠وسي ب ٦وٕبہ ،ابوز٤از ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ
راوی َ :ویس بَ ٦ىيس ،حّغ ب٠ ٦يَسہٰ ،

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ٦
َس َة َو َِ ٠ُ ٦
َح َّسثَىٔي َُ َویِ ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَىٔي َحّ ُِغ بِ ُِ ٠َ ٦ي َ َ
وسي بِ ٔ ٦وُ ِٕ َب َة َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََٔ ٟا ََ ٟر ُج َْ ٞل َ َت َع َّس ََّٔ َّ٦
َْخ َد بٔ َع َس َٔتٔطٔ ِ ََو َؼ َى َضا فٔی َیسٔ َزاَ ٔ ٤ي ٕة َِأ َ ِظ َب ُحوا
اِ ٜٝي ََ ٝة بٔ َع َس َٔ ٕة ِ َ َ

اِ ٜٝي ََ ٝة َول َی َزاَ ٔ ٤ي ٕة َٔا ََّ ٟ
وُ ٧ت ُع ِّس َٗ َّ
َْخ َد بٔ َع َس َٔتٔطٔ ِ ََو َؼ َى َضا فٔی
اُ ٜٝض ََّ ٜ ٢
یَ َت َح َّسث ُ َ
َک ا َِ ٜح ُِ ١س َول َی َزاَ ٔ ٤ي ٕة َلَ َت َع َّس َٔ َّ٦بٔ َع َس َٔ ٕة ِ َ َ
وُ ٧ت ُع ِّس َٗ َول َی ٌَىٔ ٕ ٓي َٔا ََّ ٟ
َْخ َد بٔ َع َس َٔتٔطٔ
اُ ٜٝض ََّ َٜ ٢
َی ٔس ٌَىٔ ٕ ٓي َِأ َ ِظ َب ُحوا یَ َت َح َّسث ُ َ
ک ا َِ ٜح ُِ ١س َول َی ٌَىٔ ٕ ٓي َلَ َت َع َّس َٔ َّ٦بٔ َع َس َٔ ٕة ِ َ َ
وُ ٧ت ُع ِّس َٗ َول َی ََارٔ ٕٗ َِ َٕا ََّ ٟ
َک ا َِ ٜح ُِ ١س َول َی َزاَ ٔ ٤ي ٕة َو َول َی ٌَىٔ ٕ ٓي َو َول َی
اُ ٜٝض ََّ ٜ ٢
ِ ََو َؼ َى َضا فٔی َیسٔ ََارٔ ٕٗ َِأ َ ِظ َب ُحوا یَ َت َح َّسث ُ َ
ْٔ ب ٔ َضا َو ِ ٦زَٔ٤ا َصا َوََ ٜى َّ ٞا ٍَِ ٜىٔ َّي َي ِى َتب ُْٔ َِيُ ُِٖٔ ّ٥
ََارٔ ٕٗ َِأت ُ َٔی َِٕٔي ََٜ ٞطُ أَ َّ٠ا َظ َس َٔ ُت َ
ک َِ َٕ ِس ُٔبَِٔ ٝت أَ َّ٠ا اٜزَّاَ ٔ ٤ي ُة َََِ ٝى ََّ ٝضا َت ِس َتى ُّ
ٔ١َّ ٠ا أَ ِو َفا ُظ اهَّللُ َوََ ٜى ََّّ ٞ
َس َٔتٔطٔ
ْٔ ب ٔ َضا َو ِٔ َ ٦
اٜسار َٔٗ َي ِس َتى ُّ

وسدی نب دیعس ،صفح نب ئآ رہ ،ومٰیس نب ہبقع ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ا ک لدیم ےن اہک ہک لج رات رضفر دصہق رکفں اگ ۔ فہ دصہق اک امؽ ےل رک الکن۔ وت اس ےن فہ
دصہقاک امؽ یسکزاہینےکاہھترپراھکحبص وہیئوتولوگں ںیم رچاچوہاہکرات وکزاہین وک دصہقدای وتاسےن اہکاے اہلل!ریتے یہ
 ےئزاہین رپدصہقدےنیرپ رعتفی ےہ ،رھپاس ےن دصہق اک امؽامدلارےکاہھت ںیمدےدایولوگں ےن حبصوک ابںیتیکہکراتوک
امدلار ےکاہھت ںیم دے دای وت اس ےن اہک اے اہلل امدلار رپ دصہقاچنہپ دےتی ںیم ریتی یہ رعتفی ےہاس ےن زمدی دصہق دےنی اک
ارادہایکافردصہقدےنیےکےیلالکنوتوچرےکاہھتںیمدےدایحبصوکولوگںےنہچوگیمایئںںیکہکراتوکوچررپدصہقایکایگوت
اسےناہکاےاہللزاہینامدلارافروچرکتدصہقاچنہپدےنیںیمریتےیہےیلرعتفی ےہاسےکاپسا کصخشےنلرکاہکہک
ریتےبسےکبسدصاقتوبقؽرکےیلےئگزاہینوکدصہقاس ےئدولاایایگہکاشدیفہلدنئہزانےسابزرےہافراشدیہکامدلار
ربعتاحلصرکےافراہللےنوجاےساطعایکےہاسںیمےسرخچرکےافراشدیہکوچروچریرکےنےسابزلاجےئ۔
رافی  :وسدینبدیعس،صفحنبئآ رہ،ومٰیسنبہبقع،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامتندارزخایچنافراسوعرتےکوثاباکایبؿوجاےنپوشرہیکرصحیااجزتایرع...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
اامتندارزخایچنافراسوعرتےکوثاباکایبؿوجاےنپوشرہیکرصحیااجزتایرعیفااجزتےسدصہقرکے

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2357

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابووا٠ز اشىزی ،اب١٤ ٦يْ ،ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ ،ابووا٠ز ،ابواَا٠ہ ،بزیس ،ابوبززہ ،حَّضت
ابو٠وسي رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦أَبٔی أ ُ ََا ََ ٠ة َٔا َ ٟأَبُو َوا ٔ٠ز ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو َوا ٔ٠ز ٕالِ َ ِش َىز ٔ ُّی َوابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َوأَبُو ُ َ
وسي َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإ ٔ َّ ٧ا َِ ٜداز َٔ ٧ا ِِ ١ُ ٜس ٢َ ٔ ٝالِ َ ٔ٠ي َن
أ ُ ََا ََ ٠ة َح َّسثَ َ٥ا ب ُ َزیِ ْس َو َِ ٦ج ِّسظ ٔأَبٔی ب ُ ِز َز َة َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠
َّأ ٜذی یُ ُِٔ ّ٥ذ َو ُربَّ َ١ا َٔا َ ٟي ُِى ٔفی َ٠ا أ ُ َٔ ٠ز بٔطٔ َِ ُي ِى ٔفيطٔ کَا َّٔ ٠ل َُ ٠و َّ َّفا ـَي َِّب ّة بٔطٔ َنّ ُِس ُط ِ ََي ِس َِ ُىطُ إلٔ َی َّأ ٜذی أ ُ َٔ ٠ز َُ ٜط بٔطٔ أَ َح ُس

ا َِ ١ُ ٜت َع ِّس َٔي ِ ٔن
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعرم ارعشی ،انب ریمن ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،اوباعرم ،اوبااسہم ،ربدی ،اوبربدہ ،رضحت اوبومیس ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایفہاامتندارناملسؿزخایچنریخاترکےنفاولںںیمےسےہ
وج وخ ی ےک ےکاسھت وپرا وپرااس لدیم وک دےداتی ےہ سج وکدےنی اک مکح دای ایگ وہ وجانتج رخچ رکےن اک مکح ایک ایگ وہا انت یہ رخچ
رکاتوہافرسجوکدےنیاکمکحدایایگوہاسوکدےداتیوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعرمارعشی،انبریمن،اوبرکبی،اوبااسہم،اوباعرم،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
اامتندارزخایچنافراسوعرتےکوثاباکایبؿوجاےنپوشرہیکرصحیااجزتایرعیفااجزتےسدصہقرکے

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2358

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،زہيْ بِ ٦حب ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز ،یحٌي٥٠ ،عور ،شٕيَٖ٠ ،سوٗ ،حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢جٔ١ي ّىا َو َِ ٦جزٔیز ٕ َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َشٕ ٔ ٕ
َسو ٕٗ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا أَ ِن َّ َٕ ِت ا ِِ ١َ ٜزأَةُ ٔ ٦ِ ٠ـ َ َىا ٔ ٣بَ ِيت َٔضا ٌَيَِْ
يٖ َو ُِ ِ ٠َ ٦

ک َِل َی ُِ ُٕ ٥غ َب ِى ُؽ ُض ِ ٢أَ ِج َز َب ِى ٕؾ َش ِيئّا
 ٞذََ ٔ ٜ
اََ ٜ ٧ضا أَ ِجزُصَا ب ٔ َ١ا أَ ِن َّ َٕ ِت َؤٜزَ ِو ٔج َضا أَ ِجزُ ُظ ب ٔ َ١ا َ٘ َس َِ َوَ ِٝ ٔ ٜدازٔ ِٔ ٠ٔ ٧ث ُ
ُٔ ِّ ٠س َسة ٕک َ َ

ییحینبییحی،زریہنبرحب ،ااحسؼنباربامیہ،رجری،ییحی ،وصنمر،قیقش،قورفؼ ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای بج وعرت اےنپ رھگ ےس ریغب اسفد ےک رخچ رکیت ےہ وت اس وک رخچ رکےن اک
وثابوہاگافرزخایچنےکےیلیھبایسرطحوثابوہاگیسکےکوثابںیموکیئیمکفاعقںیہنوہیگ۔

رافی  :ییحینبییحی،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،رجری،ییحی،وصنمر،قیقش،قورفؼ،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
اامتندارزخایچنافراسوعرتےکوثاباکایبؿوجاےنپوشرہیکرصحیااجزتایرعیفااجزتےسدصہقرکے

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2359

راوی  :اب ٦ابی و١زِ ،ؽي ٞب ٦وياؿ٥٠ ،عور

 ٞبِ ُ ٦و َٔياؿٕ َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َ ٦ِ ٠ٔ ٟـَ َىاَ ٔ ٣ز ِو ٔج َضا
َح َّسثَ َ٥اظ ابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َح َّسث َ َ٥ا ُِ َؽ ِي ُ
انبایبرمع،لیضفنبتداض،وصنمرایسدحثییکدفرسیدنسںیم ہےہہکاےنپاخفدنےکاھکےنےسدصہقرکے۔
رافی  :انبایبرمع،لیضفنبتداض،وصنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
اامتندارزخایچنافراسوعرتےکوثاباکایبؿوجاےنپوشرہیکرصحیااجزتایرعیفااجزتےسدصہقرکے

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2360

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض ،شٕيَٖ٠ ،سوٗ ،حَّضت وائصہ

َسو ٕٗ َو َِ ٦وائٔصَ َة َٔاَِ ٜت َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاؤیَ َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦شٕ ٔ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
يٖ َو ُِ ِ ٠َ ٦
اََ ٜ ٧ضا أَ ِجزُ َصا َو َُ ٜط ِٔ ٠ثُ ُٝط ب ٔ َ١ا ِا٘ َت َس َِ َوََ ٜضا ب ٔ َ١ا
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا أَ ِن َّ َٕ ِت ا ِِ ١َ ٜزأَةُ ٔ ٦ِ ٠بَ ِيتٔ َز ِو ٔج َضا ٌَي ِ َْ ُٔ ِّ ٠س َسة ٕ ک َ َ

ک ٌَٔ ٦ِ ٠ي ِْ ٔأَ ِ ٧یَ َِ ٥تٕ ٔ َغ ٔ ٦ِ ٠أ ُ ُجورٔص َِٔ ٢ش ِيئّا
 ٞذََ ٔ ٜ
أَ ِن َّ َٕ ِت َوَ ِٝ ٔ ٜدازٔ ِٔ ٠ٔ ٧ث ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمف ہ ،اشمع ،قیقش ،قورفؼ ،رضحت اعدص  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای
وعرت بج اےنپ اخفدن ےک رھگ ےس ریغب اسفد ریخات رکے وت اس وعرت ےک ےیل وثاب وہاگ افر اس ےک اخفدن ےک ےیل امکےن یک
فہجےساسیکلثمافروعرتےکےیلاسرخچیکفہجےسافراخزؿےکےیلیھباسےکلثموثابوہاگاؿےکوثابںیمےس
ھچکیھبیمکےئکریغب۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمف ہ،اشمع،قیقش،قورفؼ،رضحتاعدص 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
اامتندارزخایچنافراسوعرتےکوثاباکایبؿوجاےنپوشرہیکرصحیااجزتایرعیفااجزتےسدصہقرکے

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2361

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،ابو٠ىاویہ ،او١ض

َح َّسثَ َ٥اظ ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َوأَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ
انبریمن،اوباعمف ہ،اشمعاسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہ۔
رافی  :انبریمن،اوباعمف ہ،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لاقےکامؽےسالغؾےکرخچرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ

لاقےکامؽےسالغؾےکرخچرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2362

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب١٤ ٦يْ ،زہيْ بِ ٦حب ،حّغ بٌ ٦ياث٠ ،ح١س ب ٦زیس ،و١يْ

ِح ٕب َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦حّ ِٔغ بِ َٔ ٌٔ ٦ي ٕ
اث َٔا َ ٟابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا َحّ ِْغ َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َُ ٠ح َّٔ ١س بِ َٔ ٦زیِ ٕس َو ِ ٦وُ َ١يِْ ٕ َِ ٠ول َی آبٔی َّ
اِ ٜٝح َٔٔ ٢ا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت َُٝ ١ِ ٠وکّا ِ ََسأ َ ُِ ٜت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَأَ َت َع َّس ُٗ ٔ٦ِ ٠
َ٠ا َٔ ٠َ ٟوال ٔ َّی بٔصَ ِي ٕئ َٔا ََ ٟن َى َِ ٢والِ َ ِجزُ بَ ِي َ١َ ُٙ٥ا ن ِٔعَّا ٔ٧

اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،زریہ نب رحب ،صفح نب ایغث ،دمحم نب زدی ،ریمع ےس رفاتی ےہ وج ہک اوبامحلل ےک لزاد رکدہ الغؾ
ںی ہک ںیم الغؾ اھت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےس وپاھچ ایک ںیم اےنپ اموکلں ےک امؽ ےس ھچک دصہق دفں؟ رفامایاہں
افروثابمتدفونںےکدرایمؿلداھلداھ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،زریہنبرحب،صفحنبایغث،دمحمنبزدی،ریمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
لاقےکامؽےسالغؾےکرخچرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2363

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،حات ٢ب ٦اَ١اوي ،ٞیزیس ب ٦ابی وبيس ،حَّضت و١يْ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یس َي ِىىٔي ابِ َ ٦أَبٔی ُوب َ ِي ٕس َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت وُ َ١ي ِ ّْا َِ ٠ول َی آبٔی
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َحات َْٔ ٢ي ِىىٔي ابِ َ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي ََ ٞو َِ ٦یز ٔ َ
َّ
ََّضبَىٔي َِأ َ َت ِي ُت َر َُو َٟ
ٔين َِأَـ ِ َى ُِ ١ت ُط ُٔ ٥ِ ٠ط ِ ََى ٢َ ٔ ٝب ٔ َذَ ٔ ٜ
ک َِ ٠و َِل َی ِ ََ
اِ ٜٝح َٔٔ ٢ا َ ٟأَ ََ ٠زنٔی َِ ٠و َِل َی أَ ِ ٧أ ُ َٔ ِّس َز َِ ٜح ّ١ا َِ َحائَىٔي ِٔ ٠سْ ٙ

َک ُت ذََ ٔ ٜ
ْضبِ َت ُط َِ َٕا َ ٟي ُِى ٔفی ـَ َىامٔی بٔ ٍَي ِْ ٔأَ ِ ٧آ َُ ٠ز ُظ َِ َٕا َ ٟالِ َ ِجزُ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝذ َ ِ
ک َٜطُ ِ ََس َوا ُظ َِ َٕا ََ َ ٢َ ٔ ٜ ٟ

بَ ِي َ١َ ُٙ٥ا
ہبیتقنبدیعس،احمتنباامسلیع،سیدینبایبدیبع،رضحتریمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکوجاوبامحللےکلزادرکدہالغؾ
ںی ریمے لاق ےن ےھجم مکح دای ہک ںیم وگتش اھکؤں ریمے اپس ا ک نیکسم لای وت ںیم ےن اس ںیم ےس اس وک الھک دای۔ ریمے
امکل وک اس اک ملع وہا وت اس ےن ےھجم امرا ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس احرض وہ رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےساساکذرکایکوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناسوکالبایافررفامایوتےناسوک ویکںامراوتاسےناہکہک ہریمااھکانریمےمکح
ےکریغباطعرکاتےہوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوثابمتدفونںوکےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،احمتنباامسلیع،سیدینبایبدیبع،رضحتریمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
لاقےکامؽےسالغؾےکرخچرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2364

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،حَّضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو َِ ٦ص َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٥ِ ٠ضا َو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل َت ُع ِ ٢ا ِ١َ ٜزِأَةُ َو َب ِىَ ُٝضا
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
ِ
ْ أَ ِجزٔظ ٔ َُ ٜط
َشاص ْٔس إ ٔ َِّل بٔإٔذِٔ٤طٔ َو َِل َتأذ َِ ٧فٔی بَ ِيتٔطٔ َوص َُو َشاص ْٔس إ ٔ َِّل بٔإٔذِٔ٤طٔ َو َ٠ا أَ ِن َّ َٕ ِت ِٔ َ٘ ٦ِ ٠سبٔطٔ ٌَٔ ٦ِ ٠ي ِْ ٔأَ ِ٠زٔظ ٔ َِإ ٔ َّ ٧ن ِٔع َ
دمحمنبراعف ،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہیکرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفاماییسکاخفدن
یکوموجدیگںیموکیئوعرتاےنپاخفدنیکااجزتےکریغبرفزہ(لفنہنرےھکافراسےکرھگںیماسیکوموجدیگںیمیسکوکاسیک
ااجزتےکریغبلےن ہندےافراسیکامکیئںیمےساسےکمکحےکریغبرخچہنرکےویکہکناسںیمیھباسےکاخفدنےکےیل
لداھوثابےہ۔

رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقےکاسھتافریکینالمےنفاےلیکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقےکاسھتافریکینالمےنفاےلیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2365

راوی  :ابوـاہزِ ،حٝ٠ہ ب ٦یحٌي تحييي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ح١يس ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي اُّ ٜتحٔي ٔيي َو َّ
اُِ ّٜٝن ٔلَبٔی َّ
َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اب
اٜفاصٔز ٔ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اٜفاصٔز ٔ َو َ ِ
ُّ
َو ِ ٦حُ َِ ١ي ٔس بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٦ِ ٠َ ٟأَ ِنّ ََٖ َز ِو َجي ِ ٔن فٔی ََبٔي ٔ ٞاهَّللٔ
ا ٦ِ ٠ٔ ٧أَ ِص ٔ ٞا ِٜحٔ َضاز ٔ ُزعٔ َی
ا ٦ِ ٠ٔ ٧أَصِ ٔ ٞاٜعَّ ََلة ٔ ُزعٔ َی ٔ ٦ِ ٠بَ ٔ
اب اٜعَّ ََلة ٔ َو َ ٦ِ ٠ک َ َ
ُ ٤وز ٔ َی فٔی ا َِ ٜح َّ٥ةٔ یَا َو ِب َس اهَّللٔ َص َذا َخي ِ ْْ ِ ََ ٦ِ ١ک َ َ
ا ٦ِ ٠ٔ ٧أَصِ ِّٔ ٞ
اب اَّ ٜزیَّا ٔ٧
اٜع َياُ ٔ ٣زعٔ َی ٔ ٦ِ ٠بَ ٔ
ا ٦ِ ٠ٔ ٧أَصِ ٔ ٞاٜعَّ َس َٔ ٔة زُعٔ َی ٔ ٦ِ ٠بَ ٔ
ٔ ٦ِ ٠بَ ٔ
اب اٜعَّ َس َٔ ٔة َو َ ٦ِ ٠ک َ َ
اب ا ِٜحٔ َضاز ٔ َو َ ٦ِ ٠ک َ َ

َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ ِّ
ک
اٜع ِّس ُ
ورة ٕ ِ ََض ِ ٞیُ ِسع َی أَ َح ْس ٔ ٦ِ ٠ت ٔ َِ ٝ
ک الِ َبِ َو ٔ
یٖ یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٠ا َول َی أَ َح ٕس یُ ِسع َی ٔ ٦ِ ٠ت ٔ َِ ٝ
ْض َ
اب ُٔ َ ٦ِ ٠
وُ ٥ِ ٠ٔ ٧ض ِ٢
الِ َبِ َو ٔ
اب ک ُ َِّ ٝضا َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝن َى َِ ٢وأَ ِر ُجو أَ َِ ٧تَ ُٙ
ت
اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی جین ییی ،انب فبہ  ،ویسن ،انب اہشب ،دیمح نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایسجےناےنپامؽںیمےسیسکزیچاکوجڑااہللےکراہتسںیمرخچایکوتتنج
ںیماکپرااجےئاگ۔اےاہللےکدنبے ہرتہبےہ،سپ وجامنزفاولںںیمےسوہاگوتفہاببامنزےساکپرااجےئاگافروجالہاہجدںیم
ےس وہاگفہ اہجد ےکدرفازہ ےس اکپرا اجےئ اگ وج دصہق فاولں ںیم ےس وہاگ فہ دصہق ےکدرفازہ ےس البای اجےئ اگ افر وج رفزہفاولں
ےسوہاگفہاببارلایؿ(ریسابرکےنفاالدرفازہ)ےس اکپرا اجےئاگرضحتاوبرکب دصقیےنرعضایکاےاہللےک روسؽیلص

اہلل ہیلع فملس ایک وکیئ ا ک اؿ بس درفازفں ںیم ےس اکپرا اجےئ اگ؟ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں! افر ںیم ادیم
رکاتوہںہکوتاؿںیمےسوہاگ۔
ت
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی جین ییی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقےکاسھتافریکینالمےنفاےلیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2366

راوی  :و١زو ٤أس ،حس ٦حٝوانی ،وبس ب ٦ح١يس ،اب ٦ابزاہي ٢بَ ٦ىس ،ظاٜح ،وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی،
یو٤س

وب َوص َُو ابِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو ِ٦
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َوا َِ ٜح َس ُ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
َظإ ٔ ٜح ح و َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔإ ٔ َِ َ٥از ٔیُوَُ ٤س َو َِ ٠ىى َي َحسٔیثٔطٔ
رمعف اندق ،نسح ولحاین ،دبع نب دیمح ،انب اربامیہ نب دعس ،اصحل ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،ویسن دحثی ذموکر یک
دفرسیاانسدذرکںی۔
رافی  :رمعفاندق،نسحولحاین،دبعنبدیمح،انباربامیہنبدعس،اصحل،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ویسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقےکاسھتافریکینالمےنفاےلیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2367

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل ب ٦زبيْ ،شيبا٠ ،٧ح١س ب ٦حات ،٢شبابة ،شيا ٧ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت
ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٕٔي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َح َّسث َ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧ح و َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢و َّ
اُِ ّٜٝن َٜطُ
َح َّسثَ َ٥ا َش َبابَ ُة َح َّسثَىٔي َش ِي َبا ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح ََ ٦ٔ ١و َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو ِ ٦أَبٔی َََ ١ََ ٝة بِ َٔ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة
ٞ
َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝأَ ِنّ ََٖ َز ِو َجي ِ ٔن فٔی ََب ٔي ٔ ٞاهَّللٔ َز َوا ُظ َخزَُ َ ٤ة ا َِ ٜح َّٔ ٥ة ک ُ َُّ ٞخزَٔ َ ٤ة بَ ٕ
اب أَ ِی ُِ ُ
و٧
َصَٕ َِ ٢َّ ُٝا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ذََ ٔ ٜ
ک َّأ ٜذی َِل َت َوی َوَِ ٝيطٔ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإنِّٔی َلَ ِر ُجو أَ َِ ٧تَ ُٙ

ُٔ ٥ِ ٠ض ِ٢
دمحم نب راعف ،دمحم نب دبعاہلل نب زریب ،ابیشؿ ،دمحم نب احمت ،ابشییة ،ایشؿ نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن اراشد رفامای سج ےن اہلل ےک راہتس ںیم یسک زیچ اک وجڑارخچ ایک وت اس وک تنج اک
زخایچن البےئ اگ رہ درفازہ اک اخزؿ اتہک ےہ اے الفں! ادرھ ل ! رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ
یلصاہللہیلعفل ہفملس!اےسیصخشرپوتوکیئلکشمہنوہیگ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایںیمادیمرکاتوہںہک
وتایہنںیمےسوہاگ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دمحمنبدبعاہللنبزریب،ابیشؿ،دمحمنباحمت،ابشییة،ایشؿنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقےکاسھتافریکینالمےنفاےلیکتلیضفےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2368

راوی  :اب ٦ابی و١ز٠ ،زواِ ٧زاری ،یزیس ب٘ ٦يسا ،٧ابوحاز ٣اشحعی ،حَّضت ابوہزیزہ

اَ ٧و ِ ٦أَبٔی َحازٔ ٕ ٣الِ َ ِش َحع ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی ُو ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ز َوا َُ ٧ي ِىىٔي ا َِّ ٜزَار َّٔی َو َِ ٦یز ٔ َ
یس َوص َُو ابِ ُِ َ٘ ٦ي َس َ
َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝأَ ِظ َبحَ ٔ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ا َِ ٜي ِو ََ ٣ظائ ّٔ١ا َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط أََ٤ا َٔا ََ ٦ِ ١ََ ِ ٟتب ٔ َي ٔ٢ِ ُٙ٥ِ ٠

ا َِ ٜي ِو ََ ٣ج ََ ٥از ّة َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط أََ٤ا َٔا َ ٦ِ ١ََ ِ ٟأَـ ِ َى َ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ٔ ٢ا َِ ٜي ِو َِ ٠ٔ ٣سٔٙي ّ٥ا َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط أََ٤ا َٔا َٟ
يؽا َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط أََ٤ا َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠َ ٢َ ٝا ا ِج َت َِ ١ى َ ٦فٔی
ِ َََ ٦ِ ١وا َز ٔ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ا َِ ٜي ِو َ٠َ ٣ز ٔ ّ
ا ِ٠ز ٔ ِٕ إ ٔ َِّل َز َخ َ ٞا َِ ٜح ََّ ٥ة

انب ایب رمع ،رمفاؿ زفاری ،سیدی نب اسیکؿ ،اوباحزؾ ایعجش ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےن رفامای مت ںیم ےس لج سک ےن رفزہدار حبص یک اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ںیم ےن ،لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
رفامایمتںیمےسسک ےنلجرمضییکتدادتیک،اوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےن رعض ایکںیمےن ،وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنرفامای ہبساکؾبجیسکا کلدیمںیمعمجوہاجےتںیوتفہرضفرتنجںیمداہ وہاتےہ۔
رافی  :انبایبرمع،رمفاؿزفاری،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾایعجش،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رخچرکےنیکرتتیغافرنگنگرکرےنھکیکرکاک ےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
رخچرکےنیکرتتیغافرنگنگرکرےنھکیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2369

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حّغ بٌ ٦ياث ،ہصاِ ،٣اـ١ہ ب٥ت ٥٠ذر ،اَ١اء ب٥ت ابوبْک

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َحّ ِْغ َي ِىىٔي ابِ ََ ٌٔ ٦ي ٕ
اث َو ِ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣و َِِ ٦اـ ََٔ ١ة ب ٔ ِ٥تٔ ا ِٔ ٥ِ ١ُ ٜذرٔ َو ِ ٦أَ َِ َ١ا َِ ب ٔ ِ٥تٔ أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
بَ ِْکٕ َرِض َٔي اهَّللُ َو َِ ٥ضا َٔاَِ ٜت َٔا َ ٟلٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِنّٔقٔی أَ ِو ا ِن َؽهٔی أَ ِو ا ِن َّهٔی َو َِل تُ ِح ٔصي َِ ُي ِح ٔص َي اهَّللُ

َوَِ ٝي ٔک
اوبرکب نب ایب ہبیش ،صفح نب ایغث ،اشہؾ ،افہمط تنب ذنمر ،اامسء تنب اوبرکب ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنرفامایرخچرکایایفیضرکافردےنیاکامشرہنرکفرہنھجترپاہللیھبامشررکےاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اشہؾ،افہمطتنبذنمر،اامسءتنباوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رخچرکےنیکرتتیغافرنگنگرکرےنھکیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2370

راوی  :و١زو ٤أس ،زہيْ بِ ٦حب ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢ابو٠ىاویہ ،زہيْ٠ ،ح١س ب ٦حاز ،٣ہصا ٣بُ ٦عوہ ،وباز ب ٦ح١زہ،
ِاـ١ہ ب٥ت ٥٠ذر ،حَّضت اَ١اء رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

ِح ٕب َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢جٔ١ي ّىا َو ِ ٦أَبٔی َُ ٠ىاؤیَ َة َٔا َُ ٟزصَي ِ ْْ َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦خازٕٔ ٣
َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َو ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦

ُع َو َة َو َِ ٦وبَّاز ٔبِ َٔ ٦ح ِ١زَ َة َو َو َِِ ٦اـ ََٔ ١ة ب ٔ ِ٥تٔ ا ِٔ ٥ِ ١ُ ٜذرٔ َو ِ ٦أَ َِ َ١ا َِ َٔاَِ ٜت َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ُا ٣بِ ُِ ُ ٦

َو ََ َّ ٢َ ٝا ِن َّهٔی أَ ِو ا ِن َؽهٔی أَ ِو أَ ِنّٔقٔی َو َِل تُ ِح ٔصي َِ ُي ِح ٔص َي اهَّللُ َوَِ ٝي ٔک َو َِل تُوعٔی َِ ُيوعٔ َی اهَّللُ َو َِ ٝي ٔک

رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعمف ہ ،زریہ ،دمحم نب احزؾ ،اشہؾ نب رعفہ ،ابعد نب زمحہ ،افہمط تنب ذنمر ،رضحت
اامسءریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاخسفتایایفیضایرخچرکافرامشرہنرکسپامشر
رکےاگاہللھجترپافرعمجرکےکہنرھکفرہناہللیھبےھجتدانیدنبرکدےاگ۔
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،اوباعمف ہ،زریہ،دمحمنباحزؾ،اشہؾنبرعفہ،ابعدنبزمحہ،افہمط تنبذنمر،
رضحتاامسءریضاہللاعتٰیلاہنع

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

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رخچرکےنیکرتتیغافرنگنگرکرےنھکیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2371

راوی  :اب١٤ ٦يْ٠ ،ح١س ب ٦بَّش ،ہصا ،٣وباز ب ٦ح١زہ ،اَ١اء رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َّش َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ْاَ ٣و َِ ٦وبَّاز ٔبِ َٔ ٦ح ِ١زَ َة َو ِ ٦أَ َِ َ١ا َِ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦بٔ ِ ٕ
َٔا َََ ٜ ٟضا ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔض ٔ ِ٢
انبریمن،دمحمنبرشب،اشہؾ،ابعدنبزمحہ،اامسءریضاہللاعتٰیلاہنعےسایسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہ۔
رافی  :انبریمن،دمحمنبرشب،اشہؾ،ابعدنبزمحہ،اامسءریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
رخچرکےنیکرتتیغافرنگنگرکرےنھکیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2372

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،ححاد ب٠ ٦ح١س ،اب ٦جزیخ ،اب ٦ابی ٝ٠يٙہ ،وباز ب ٦وبساهَّلل ب ٦زبيْ ،حَّضت
اَ١اء ب٥ت ابی بْک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ١ا

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َححَّا ُد بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َٔا ََٔ ٟا َ ٟابِ ُُ ٦ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َْنٔی ابِ ُ ٦أَبٔی َُِ ٝ٠ي ََ ٙة
َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢وصَ ُ
أَ ََّ ٧وبَّا َز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔأَ ِخب َ َْ ُظ َو ِ ٦أَ َِ َ١ا َِ ب ٔ ِ٥تٔ أَبٔی بَ ِْکٕ أََ َّ ٤ضا َجائ َ ِت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝاَِ ٜت یَا ٔ َ ٤ي َّي

اَ َت َف ِىتٔ َو َِل
اهَّللٔ َِ ٜي َس لٔی َش ِي ْئ إ ٔ َِّل َ٠ا أَ ِز َخ ََ ٞول َ َّی اٜزُّبَيُِْ ِ ََض َِ ٞول َ َّی ُج َْ ٥اح أَ ِ ٧أَ ِر َؼ َذ ٔ١َّ ٠ا یُ ِسخٔ ُ
َ ٞول َ َّی َِ َٕا َِ ٟار َؼخٔی َ٠ا ِ

تُوعٔی َِ ُيوعٔ َی اهَّللُ َوَِ ٝي ٔک

دمحم نب احمت ،اہرفؿ نب دبع اہلل ،اجحج نب دمحم ،انب رججی ،انب ایب ملبکہ ،ابعد نب دبعاہلل نب زریب ،رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل
اعتٰیلامہنعےسرفاتیےہہکفہیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپساحرضوہںیئافررعضایک اےاہللےکیبنریمےاپسوکیئ
زیچںیہنوساےئاسےکوجرضحتزریبریضاہللاعتٰیلہنعےھجمدںیایکھجمرپوکیئانگہےہہکارگںیماسدےیئوہےئںیمےسھچک
دصہقدفں؟وتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفاماییتنجےھجتاطتقوہاانتدفافرعمجرکےکہنروھکفرہندخایھبمتوکدانیدنبرکدے
اگ۔
رافی  :دمحم نب احمت ،اہرفؿ نب دبعاہلل ،اجحج نب دمحم ،انب رججی ،انب ایب ملبکہ ،ابعد نب دبعاہلل نب زریب ،رضحت اامسء تنب ایب رکب
ریضاہللاعتٰیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لیلقدصہقیکرتتیغافرلیلقامؽےساسیکراقرتیکفہجےسدصہقیکاممتعنہنوہےن...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
لیلقدصہقیکرتتیغافرلیلقامؽےساسیکراقرتیکفہجےسدصہقیکاممتعنہنوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2373

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌيٜ ،يث بَ ٦ىسٔ ،تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يثَ ،ىيس ب ٦ابوَىيس ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اِ ٜٝي ُث بِ ُِ ََ ٦ى ٕس ح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسث َ َ٥ا َّ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس َو ِ٦
اَ ٧ي ُٕو َُ ٟیا ن َٔسا َِ ا ِِ ١ُ ٜس١َ ٔ ٝا ٔ
ُق ََّ ٧ج َار ْة َ ٔ ٜح َارت َٔضا َوَِ ٜو
أَبٔيطٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
ت َِل َت ِح ٔ َ

ٔ َِفَ ََٔ ٦شاة ٕ

ییحینب ییحی،ثیلنب دعس،ہبیتقنبدیعس،ثیل،دیعسنباوبدیعس،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل

یلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایناملسؿوعروت!مت ںیموکیئ اینپاسمہیئےکرھگرکبیےک اپےئاکا کرھکےنجیھبوک یھبریقحہنےھجمس۔
ینعیھچکہنھچکید ہیتجیھبرےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،ثیلنبدعس،ہبیتقنبدیعس،ثیل،دیعسنباوبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقاپھچرکدےنییکتلیضفےکایبؿںیم۔...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقاپھچرکدےنییکتلیضفےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2374

راوی  :زہيْ بِ ٦حب٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،یحٌي ٔفا ،٧زہيْ ،یحٌي بَ ٦ىيس ،وبيس اهَّلل ،خبيِ ب ٦وبساٜزح ،٦١حّغ ب٦
واظ ،٢حَّضت ابوہزیزہ

ِح ٕب َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦ی ِحٌَي ا َِّ َٕ ٜفا َٔٔ ٧ا َُ ٟز َصي ِ ْْ َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
اظ َٕ ٢و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َِ ََ ٟب َى ْة یُ ٔم ُُّ ٝض ِ٢
أَ ِخب َ َْنٔی ُخب َ ِي ُِ بِ َُ ٦و ِب ٔس اٜزَّ ِح ََ ٦ٔ ١و َِ ٦حّ ِٔغ بِ َٔ ٦و ٔ
َّ
اب َنصَ أ َبٔى َٔبا َزة ٔاهَّللٔ َو َر ُج ِْٝ َٔ ٞبُ ُط َُ ٠ى َّ ْٖ ٝفٔی ا َِ ١َ ٜسا ٔج ٔس َو َر ُج ََل َٔ ٧ت َحابَّا
اهَّللُ فٔی ل ٔ ِّٝطٔ َی ِو ََِ ٣ل ل ٔ َّ ٞإِٔل ل ٔ ُُّ ٝط ِاْل ٔ َُ ٠ا ٣ا َِ ٜىاز ٔ َُ ٟو َش ٌّ

آ اهَّللَ َو َر ُج َْ ٞت َع َّس َٗ
َات َٔ ٥ِ ٠عِٕ َو َج َ١ا َٕٕ َِ ٟا َ ٟإنِّٔی أَ َخ ُ
َف َٔا َوَِ ٝيطٔ َو َر ُج َْ ٞز َو ِت ُط ا َِ ٠زأَ ْة ذ ُ
فٔی اهَّللٔ ا ِج َت ََ ١ىا َوَِ ٝيطٔ َو َت َ َّ
َ
َّ
َاؼ ِت َو ِي َ٥ا ُظ
ََک اهَّللَ َخاّ ٔ ٜيا َِّ َ
بٔ َع َس َٔ ٕة َِأ ِخَّا َصا َحًي َِل َت ِى ٢ََ ٝیَٔ١يُ٥طُ َ٠ا تُ ِٔ ُٖٔ ّ٥ش َ١اُ ُٜط َو َر ُج ْ ٞذ َ َ
زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،ییحی اطقؿ ،زریہ ،ییحی نب دیعس ،دیبع اہلل ،بیبخ نب دبعارلنمح ،صفح نب اعمص ،رضحت اوبرہریہ ےس
رفاتیےہہک یبنرکمی یلص اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاستلدیماےسی ںیپ وکاہلل اےنپاس ہ ںیماس ہ اطعرکے اگ۔سجدؿ
اسےکالعفہوکیئاس ہ ہنوہاگا کاعدؽابداشہ،دفرسافہوجاؿسجیکرپفرشاہللیکابعدتںیموہیئوہ،رسیتافہلدیمسجاکدؽ
اسمدجںیمااکٹوہاوہ،وچےھتفہدفلدیمپ یکدف یتاہللےکےیلوہایسرپعمجوہںافرایسرپدجاوہںاپوچناںفہلدیمسجوکوکیئ

بسنفامجؽفایلوعرتالبےئ (ربایئیکرطػ)وتفہےہکںیماہللےسڈراتوہں،اٹھچفہلدیموجدصہقاسرطحاپھچرکداتیےہہک
اسےکداںیئاہھتوکابںیئاہھتےکدےنییک ربہنوہ۔اسوتاںفہلدیموجولختںیماہللاکذرکرکےوتاسیکلںیھکنہہبڑپںی۔
رافی  :زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،ییحی اطقؿ ،زریہ ،ییحی نب دیعس ،دیبع اہلل ،بیبخ نب دبعارلنمح ،صفح نب اعمص ،رضحت
اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دصہقاپھچرکدےنییکتلیضفےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2375

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي٠ ،اٜک ،حبيِ ب ٦وبساٜزح ،٦١حّغ ب ٦واظ ،٢ابوَىيس خسری ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

َ
اظ َٕ ٢و ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی
ْقأِ ُت َول َی َ٠إ ٔ ٜک َو ُِ ٦خب َ ِي ِٔ بِ َٔ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َِ ٦حّ ِٔغ بِ َٔ ٦و ٔ
َح َّسث َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َٔا ََ َ ٟ

أَ ِو َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٤ط َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ ُوب َ ِي ٔس اهَّللٔ َو َٔا ََ ٟو َر ُج َْ ٠ُ ٞى َّ ْٖ ٝبٔا ِِ ١َ ٜسحٔ ٔس
ِخ َد ٔ٥ِ ٠طُ َحًَّي َي ُىو َز إَِٔ ٜيطٔ
إٔذَا َ َ
ییحی نبییحی ،امکل ، ،بینب دبعارلنمح ،صفح نباعمص ،اوبدیعسدخری،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ا ک فہ لدیم ےہ سج اک دؽ دجسم ںیم قلعم وہ بج اس ےس ےلکن اہیں کت ہک اس یک
رطػولٹلےئابیقفیہدحثیےہوجسگریکچ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل ،،بینبدبعارلنمح،صفحنباعمص،اوبدیعسدخری،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الضفدصہقردنر یتافروخلاحیلںیمدصہقرکانےہ۔...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
الضفدصہقردنر یتافروخلاحیلںیمدصہقرکانےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2376

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،جزیز ،و١ارہ بٔ ٦ىٕاً ،ابوزروہ ،حَّضت ابوہزیزہ

ِح ٕب َح َّسث َ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ُِ ٦و ََ ١ار َة بِ ٔ ٦ا ِِ َٕ ٜى َٕا ًٔ َو ِ ٦أَبٔی ز ُِر َو َة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َ ٟأَتَی َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
 ٞا ٍِٜٔى َي
يح َش ٔح ْ
َو ََ ََّ ٢َ ٝر ُج َْٕ َِ ٞا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ ُّی اٜعَّ َس َٔ ٔة أَ ِومَ َُٕ َِ ٢ا َ ٟأَ َِ ٧ت َع َّس َٗ َوأََ ِ ٤ت َظ ٔح ْ
َُق َو َتأ ِ ُُ ٠
يح َت ِد َشي ا َِ ِ ّٜ
اََ ُّ ٔ ٜ ٧ل ٕ٧
َو َِل تُ ِ١ض ٔ ََ ٞحًَّي إٔذَا بَ َِ ٍَ ٝت ا ُِ ٜح َِ ُٕ ٝوَِ ُٝٔ ٣ت ََ ُّ ٔ ٜل َٕ َ٘ ٧ذا َوََ ُّ ٔ ٜل َٕ َ٘ ٧ذا أَ َِل َو َٔ ِس ک َ َ
زریہنبرحب،رجری،امعرہنباقعقع،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسا ک
لدیملای۔اسےناہکاے اہللےکروسؽ!وکؿاسدصہق ڑباےہ؟رفامایہکوت دصہقرکےاس احؽ ںیمہک وتردنرتسافررحصی
وہافراتحمجاکوخػرکاتوہافرامدلاریاکادیمفاروہافروتدریہنرکاہیںکتہکاسسنےلگںیملاجےئوتاسفتقےہکالفںوکاانت
افرالفںےکےیلاسرطح،لاگہروہہکفہوتالفںےکےیلوہیہاکچ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،امعرہنباقعقع،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
الضفدصہقردنر یتافروخلاحیلںیمدصہقرکانےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2377

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،اب١٤ ٦يْ ،ابِ ٦ؽي ،ٞو١ارہ ،ابوزروہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞو ِ ٦وُ ََ ١ار َة َو ِ ٦أَبٔی ز ُِر َو َة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََ ٟجا َِ َر ُج ْ ٞإلٔ َی
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ک َٜت ُ َ٥بَّأََّ٤طُ أَ َِ ٧ت َع َّس َٗ َوأََ ِ ٤ت
أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ ُّی اٜعَّ َس َٔ ٔة أَ ِومَ ُ ٢أَ ِج ّزا َِ َٕا َ ٟأَ َ٠ا َوأَبٔي َ
ا٧
يح َش ٔح ْ
َظ ٔح ْ
َُق َو َتأ ِ ُُ ٠
 ٞا َِ ٜب َٕا َِ َو َِل تُ ِ١ض ٔ ََ ٞحًَّي إٔذَا بَ َِ ٍَ ٝت ا ُِ ٜح َِ ُٕ ٝوَِ ُٝٔ ٣ت ََ ُّ ٔ ٜل َٕ َ٘ ٧ذا َوََ ُّ ٔ ٜل َٕ َ٘ ٧ذا َو َٔ ِس ک َ َ
يح َت ِد َشي ا َِ ِ ّٜ

ََ ُّ ٔ ٜل ٕ٧

اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،انبلیضف،امع رہ،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکا کلدیمیبنرکمی
یلصاہللہیلعفل ہفملسیکدختمںیماحرضوہاافراسےنرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملس!وکؿےسدصےق
اک وثاب ڑبا ےہ لپ ےن رفامای نس ریتے ابپ یک مسق ےھجت ولعمؾ وہان اچےئ ہک اس دصہق اک دانی الضف ےہ بج وت ردنرتس وہ افر
ایسیاحتلںیموہسجںیمولگلخبرکےتںیافروترقففافہقاکوخػرکےافرامؽےکابیقرےنھکاکادیمفاروہوتاتریخہنرکاہیں
کتہکاسسنےلگںیملاجےئافروتےہکالفںےکےیلاانتافرالفںوکاانتدےدفاحالہکنفہوتالفںاکوہاکچ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،انبلیضف،امعرہ،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
الضفدصہقردنر یتافروخلاحیلںیمدصہقرکانےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2378

راوی  :ابوکا ٞ٠جحسری ،وبساٜواحس ،و١ارہ بٔ ٦ىٕاً

َح َّسثَ َ٥ا أَبُو کَا ٔ ٕٞ ٠ا َِ ٜح ِح َسر ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜواحٔسٔ َح َّسث َ َ٥ا ُو ََ ١ارةُ بِ ُ ٦ا ِِ َٕ ٜى َٕا ًٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ َجزٔیز ٌَٕي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا َٟ
ٞ
أَ ُّی اٜعَّ َس َٔةٔ أَِ َِؽ ُ
اوباکلم یججڈری،دبعاولادح،امعرہنباقعقع،ایسدحثییکدفرسیدنسذرکیکےہنکیلاسںیمےہہکوکؿاسدصہقالضفےہ۔

رافی  :اوباکلم یججڈری،دبعاولادح،امعرہنباقعقع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افرپفاالاہھتےچینفاےلاہھتےسرتہبافرافرپفاالاہھترخچرکےنفاالافرےچین...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
افرپفاالاہھتےچینفاےلاہھتےسرتہبافرافرپفاالاہھترخچرکےنفاالافرےچینفاالاہھتےنیلفاالےہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2379

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤س٤ ،اِي ،وبساهَّلل ب ٦و١ز ،رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْق َِ َوَِ ٝيطٔ َو َِ٤ ٦اِ ٕٔي َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ُٔ ٦و ََ ١ز أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س ِ ٔ ََمي ُ ٔ
َ
اٜس ِّل َی َوا َِ ٜي ُس
َک اٜعَّ َس َٔ َة َواَّ ٜت َى ُّّ َ
ْ َو ِ ٦ا ِِ ١َ ٜسأ َٔ ٜة ا َِ ٜي ُس ا ُِ ٜىَِ ٝيا َخي ِ ْْ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜي ٔس ُّ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟوص َُو َول َی ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔ َوص َُو َی ِذ ُ ُ
اٜس ِّل َی َّ
اٜسائ ٔ َُ ٝة
ا ُِ ٜىَِ ٝيا ا ُِ َٕ ّٔ ٥ِ ١ُ ٜة َو ُّ
ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،انعف،دبعاہللنبرمع،ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنربنم
رپدصہقرکےنافروساؽےسےنچباکذرکرکےتوہےئاراشدرفامایافرپ فاالاہھتےچینفاےلاہھتےسرتہبےہافرافرپفاالرخچرکےن
فاالےہافرےچینفاالاہھتامےنگنفاالےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،انعف،دبعاہللنبرمع،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
افرپفاالاہھتےچینفاےلاہھتےسرتہبافرافرپفاالاہھترخچرکےنفاالافرےچینفاالاہھتےنیلفاالےہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2380

٠وسي ب ٦ـٝحہ ،حَّضت
راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦حات ،٢اح١س ب ٦وبسہ ،یحٌي ٔفا ،٧یحٌي ،و١زو ب ٦وث١اٰ ،٧
حٙي ٢ب ٦حزا ٣رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصارٕ َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢وأَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِب َس َة َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦ی ِحٌَي ا َِّ َٕ ٜفا َٔٔ ٧ا َ ٟابِ َُ ٦ب َّصارٕ َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي
ٔي ٢بِ َ ٦حٔزَاَ ٕ ٣ح َّسثَ ُط أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا َو ِ١زُو بِ ُُ ٦و ِث ََ ١
أَ ٧ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َُ ٠
وسي بِ َ ٦ـَ َِ ٝح َة یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٧حَ ٙ
اٜس ِّل َی َوابِ َسأِب ٔ ََ ٦ِ ١ت ُىو ُٟ
َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأَِ َِؽ ُ
 ٞاٜعَّ َس َٔ ٔة أَ ِو َخيُِْ اٜعَّ َس َٔ ٔة َو ِ ٦لَ ِضز ٌٔٔىّي َوا َِ ٜي ُس ا ُِ ٜىَِ ٝيا َخي ِ ْْ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜي ٔس ُّ

دمحمنباشبر،دمحمنباحمت،ادمحنبدبعہ،ییحیاطقؿ،ییحی،رمعف نبامثعؿ،ومٰیسنبہحلط ،رضحتمیکحنبزحاؾریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایالضفایرتہب دصہقفہےہاسےکدعبیھبدےنیفاالینغرےہافرافرپفاال
اہھتےچینفاےلاہھتےسرتہبےہافردصہقدانیاےنپتداؽےسیرفعرکے۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنباحمت،ادمحنبدبعہ،ییحیاطقؿ،ییحی،رمعفنبامثعؿ،ومٰیسنبہحلط،رضحتمیکحنبزحاؾریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
افرپفاالاہھتےچینفاےلاہھتےسرتہبافرافرپفاالاہھترخچرکےنفاالافرےچینفاالاہھتےنیلفاالےہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2381

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أسَّ ،يا ،٧زہزیُ ،عوہَ ،ىيس ،حَّضت حٙي ٢ب ٦حزا ٣رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ُع َو َة بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َو ََىٔي ٕس َو َِ ٦حٔٔ ٙي ٢بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی َو ِِ ُ ٦
حٔزَأَ ٕ ٣ا َََ ٟأ َ ُِ ٜت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ ِو َفانٔی ث ُ َََّ ٢أ َ ُِ ٜتطُ َِأ َ ِو َفانٔی ث ُ َََّ ٢أ َ ُِ ٜتطُ َِأ َ ِو َفانٔی ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟإ ٔ َّ ٧صَ َذا ا ِ١َ ٜا َٟ

َش ٔ
َ ٞو َِل
َّض ْة ُحَِ ٝو ْة ِ ََ ٦ِ ١أَ َخ َذ ُظ ب ٔ ٔف ٔ
ا ٧ک َ َّأ ٜذی َیأِک ُ ُ
آ َنّ ِٕس  ٢َِ ٜیُ َب َار ِک َُ ٜط ِ ٔيطٔ َوک َ َ
يِ َنّ ِٕس بُور َٔک َُ ٜط ِ ٔيطٔ َو َ ٦ِ ٠أَ َخ َذ ُظ بٔإ ٔ ِ َ
َخ ٔ َ
اٜس ِّل َی
َي ِص َب ُي َوا َِ ٜي ُس ا ُِ ٜىَِ ٝيا َخي ِ ْْ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜي ٔس ُّ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،ایفسؿ ،زرہی ،رعفہ ،دیعس ،رضحت میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وساؽ ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم اطع ایک رھپ ںیم ےن اماگن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنےھجماطعایکرھپںیمےناماگنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنےھجماطعایکرھپرفامای ہامؽرہارھباافرریشںیےہوجاسوکاپزیکہ
سفن ےس اتیل ےہ وت اس ےک ےیل اس ںیم ربتک دی اجیت ےہ افر وج اس وک سفن یک رحص ف وہس ےس اتیل ےہ وت اس ےک ےیل ربتک
ںیہندیاجیتافرفہاےسیصخشیکرطحوہاجاتےہوجاھکاتےہنکیلریسںیہنوہاتافرافرپفاالاہھتےچینفاےلاہھتےسرتہبےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،دیعس،رضحتمیکحنبزحاؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
افرپفاالاہھتےچینفاےلاہھتےسرتہبافرافرپفاالاہھترخچرکےنفاالافرےچینفاالاہھتےنیلفاالےہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2382

راوی  :نَّص ب ٦ولی جہؽِم ،زہيْ بِ ٦حب ،وبس ب ٦ح١يس ،و١ز ب ٦یو٤س ،وْک٠ہ ب ٦و١ار ،حَّضت ابوا٠ا٠ہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

ْٔک َُ ٠ة بِ َُ ٦و َّ١ارٕ
ِح ٕب َو َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا وُ َ١زُ بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا و ِ ٔ
ِم َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َح َّسثَ َ٥ا َن ِ ُ
َّص بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا َِ ٜح ِض َؽ ٔ ُّ

ک أَ َِ ٧ت ِب ُذ َ ٟا َِِ ّٜؽ ََ ٞخي ِ ْْ
َح َّسثَ َ٥ا َش َّسا ْز َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا أ ُ َ٠ا ََ ٠ة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝیَا ابِ َ ٦آ َز َ ٣إَٔ َّ ٤
ک َو َِل تُ ََل َُ ٣ول َی َّ٘ ٕ
اٜس ِّل َی
َک َوأَ ِ ٧تُ ِٔ ١س َٙطُ َ ٌَّش ََ ٜ
َ ٜ
َآ َوابِ َسأِب ٔ ََ ٦ِ ١ت ُىو َُ ٟوا َِ ٜي ُس ا ُِ ٜىَِ ٝيا َخي ِ ْْ ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜي ٔس ُّ
ج یہض
م
رصننبیلع ی،زریہنبرحب،دبعنبدیمح،رمعنبویسن،مرکہمنبامعر،رضحتاوباامہمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے انب لدؾ اینپ رضفرت ےس زادئ امؽ رخچ رک دانی ریتے ےیل رتہب ےہ ارگ وت اس وک

رفکےلاگوتریتےےیلرباوہاگافردےنییکادتباءاےنپالہفتداؽےسرکافرافرپفاالاہھتےچینفاےلاہھتےسرتہبےہ۔
ج یہض
رافی  :رصننبیلع می،زریہنبرحب،دبعنبدیمح،رمعنبویسن،مرکہمنبامعر،رضحتاوباامہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امےنگنےساممتعنےکایبؿںیم۔...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
امےنگنےساممتعنےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2383

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،زیس ب ٦حباب٠ ،ىاویہ ب ٦ظاٜح ،ربيىہ ب ٦یزیس ز٠صقی ،وبساهَّلل ب ٦وا٠زیحعيي ،حَّضت
٠ىاویہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یس ِّ
اٜس َِ ٠صق ٔ ُّی َو ِ٦
يى ُة بِ َُ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َزیِ ُس بِ ُ ٦ا ُِ ٜح َب ٔ
اب أَ ِخب َ َْنٔی َُ ٠ىاو ٔ َی ُة بِ َُ ٦ظإ ٔ ٜح َح َّسثَىٔي َرب ٔ َ
َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦وا ٔ٠ز ٕا َِ ٜي ِح َع ٔي ِّي َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َُ ٠ىاؤیَ َة َي ُٕوِلُ إ ٔ َّیا ُ٘ َِ ٢وأَ َحاز ٔ َ
يْ
ا ٧فٔی َو ِض ٔس وُ ََ ١ز َِإ ٔ َّ ٧وُ ََ ١ز ک َ َ
یث إ ٔ َِّل َحسٔی ّثا ک َ َ
ا ٧یُد ٔ ُ
ی٦
اس فٔی اهَّللٔ َوزَّ َو َج َِّ ٔ١ََ ٞى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوص َُو َي ُٕو ُ ٦ِ ٠َ ٟیُز ٔ ِز اهَّللُ بٔطٔ َخي ِ ّْا ُي َّ ِّٕ ِضطُ فٔی ِّ
اٜس ٔ
اَ ٥َّ ٜ
ٔيِ َنّ ِٕس َِيُ َب َار ُک َُ ٜط ِ ٔيطٔ َو َ٦ِ ٠
َو ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٟإٔ١َ َّ ٤ا أََ٤ا َخاز ْٔ ٦ِ ١ََ ِ ٧أَ ِو َف ِي ُت ُط َو ِ ٦ـ ٔ

َ
َ ٞو َِل َي ِص َب ُي
ا ٧ک َ َّأ ٜذی َیأِک ُ ُ
َشظ ٕک َ َ
أَ ِو َف ِي ُت ُط َو ِِ ٠َ ٦سأ َٕ ٜة َو َ َ

ت
ح
صی
ی
اوبرکبنبایبہبیش،زدینبةحب،اعمف ہنباصحل،رہعیبنبسیدیدیقشم،دبعاہللنباعرم ی،رضحتاعمف ہریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک ااحدثی ےس وچب وساےئ اؿ ااحدثی ےک وج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک زامہن الختف ںیم رمفی ںیھت۔
ویکہکنرمعریضاہللاعتٰیلہنعولوگںوکاہللےکابرےںیموخػدےتیےھتہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسانسلپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسرفامےتےھتاہللسجےکاسھت الھبیئ اکارادہرفاماتےہاےسدنییک ھجمساطعرکاتےہ افرںیمےن روسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےس انس ےہلپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن رفامای ںیم زخایچن وہں سج وک ںیم بیط سفن ینعی دیل وخ ی ےس

ھچکاطعرکفںوتاسںیماےس ربتکوہیتےہافرسجوکںیماسےکامےنگنرپ افراتسےنرپدفںاساک احؽاسصخشاسیجوہات ےہ
وجاھکاتےہنکیلریسںیہنوہات۔
ت
ح
صی
ی
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زدینبةحب،اعمف ہنباصحل،رہعیبنبسیدیدیقشم،دبعاہللنباعرم ی،رضحتاعمف ہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
امےنگنےساممتعنےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2384

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يَّْ ،يا ،٧و١زو ،وہِ ب٥٠ ٦بہ ،ہ١ا ،٣حَّضت ٠ىاویہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦ي ِْ ٕ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٦و ِ١ز ٕو َو َِ ٦وص ِِٔ بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َو ِ ٦أَخٔيطٔ صَ َّ١اَ ٕ ٣و َِ ٠ُ ٦ىاو ٔ َی َة َٔا ََٔ ٟا َٟ
ُْخ َد َُ ٜط َِ ٠سأ َ َُ ٜت ُط ٔ٠ىِّي
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل تُ ِٔ ٝح ُّوا فٔی ا ِِ ١َ ٜسأ َ َٔ ٜة ِ ََواهَّللٔ َِل َي ِسأ َ ُٜىٔي أَ َح ْس َٔ ٢ِ ُٙ٥ِ ٠ش ِيئّا َِت ِ ٔ
َش ِيئّا َوأََ٤ا َٜطُ کَارٔ ْظ َِيُ َب َار َک َُ ٜط ِ ٔ ََمي أَ ِو َف ِي ُتطُ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ایفسؿ ،رمعف ،فبہ نب ہبنم،امہؾ ،رضحتاعمف  ہ ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن
رفامایمتامےنگنںیمٹپلرکہناموگن۔اہللیکمسقمت ںیموکیئھجمےسوکیئزیچام اتگےہوتاسےکامےنگنیکفہجےسفہزیچھجمےسلکناجیت
ےہینعیرخچوہاجیتےہوتاسوکربااجاتنوہں۔اسوکریمےاطعرکدہامؽںیمربتکبیصنںیہنوہیت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایفسؿ،رمعف،فبہنبہبنم،امہؾ،رضحتاعمف ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ

امےنگنےساممتعنےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2385

راوی  :ابوو١ز٠کیَّ ،يا ،٧و١زو ب ٦زی٥ار ،وہِ ب٥٠ ٦بہ حَّضت و١زو ب ٦زی٥ار

َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز ا ِ١َ ٜک ُِّّی َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦زٔی َ٥ا ٕر َح َّسثَىٔي َوص ُِِ بِ ُِّ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َو َز َخُِ ٝت َوَِ ٝيطٔ فٔی َزارٔظ ٔبٔ َع َِ ٥ىا َِ
اَ ٧ي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َِأَـ ِ َى َ١ىٔي َٔ ٦ِ ٠ج ِو َزة ٕ فٔی َزارٔظ ٔ َو ِ ٦أَخٔيطٔ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َُ ٠ىاؤیَ َة بِ َ ٦أَبٔی َُّ َِي َ
َّ
َک ِٔ ٠ث َُ ٝط
َو َََ ٢َ ٝي ُٕو ََُ ِ ٟذ َ َ
اوبرمعیکم ،ایفسؿ ،رمعف نب دانیر ،فبہ نب ہبنم رضحت رمعف نب دانیر ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس رضحت ف بہ نب ہبنم ےن دحثی
ایبؿ یک افر ںیم اؿ ےک رھگ اعنصء ںیم داہ  وہا وت ےھجم اوہنں ےن اےنپ رھگ ںیم ارخفٹ الھکےئ افر اؿ ےک اھبیئ ےن ےھجم رضحت
اعمف ہریضاہللاعتٰیلہنعیکدحثیایبؿرفامیئوجسگریکچےہ۔
رافی  :اوبرمعیکم،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،فبہنبہبنمرضحترمعفنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
امےنگنےساممتعنےکایبؿںیم۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2386

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ح١يس ب ٦وبساٜزح ٦١ب ٦ووٓ ،حَّضت ٠ىاویہ ب ٦ابوَّيا ٧رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي حُ َِ ١ي ُس بِ َُ ٦و ِبسٔ اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ٦
ِح َُ َٝ ٠ة بِ ُ ٦یَ ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخبََْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
َو ِو ٕ
اَ ٧وص َُو َی ِد ُف ُِ َي ُٕو ُ ٟإنِّٔی ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو ُ ٦ِ ٠َ ٟیُز ٔ ِز
ٓ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َُ ٠ىاو ٔ َی َة بِ َ ٦أَبٔی َُّ َِي َ

اهَّللُ بٔطٔ َخي ِ ّْا ُي َّ ِّٕ ِض ُط فٔی ِّ
یَ ٦وإٔ١َ َّ ٤ا أََ٤ا َٔاَ َْٔ ٢وي ُِى ٔفی اهَّللُ
اٜس ٔ
رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ ،رضحت اعمف ہ نب اوبایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ اوہنں ےن رفامای ںیم ےن اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےس انس۔ لپ یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن رفامای اہلل سج
ےکاسھتالھبیئاکارادہرکےتںیاےسدںییکھجمساطعرکےتںیافرںیممیسقترکےنفاالوہںافراےساطعرکاتوہں۔
رافی  :رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ ،رضحت اعمف ہ نب اوبایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیکسمفہےہوجدقبررضفرتامؽہنراتھکوہافرہننیکسموصترایکاجاتوہہکاےس...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
نیکسمفہےہوجدقبررضفرتامؽہنراتھکوہافرہننیکسموصترایکاجاتوہہکاےسدصہقدایاجےئ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2387

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٍ٠ ،يْہ حزامی ،ابوز٤از ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا ا ٍِٔ١ُ ٜي َْةُ َي ِىىٔي ا ِٔ ٜحزَام ٔ َّی َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٜ ٟي َس ا ِِ ٔ١ٜسٔٙي ُن ب ٔ َض َذا َّ
اٜف َّو ٔ
س َََُِّْ ُّز ُظ اُ ١َ ِٕ ُّٝ ٜة َواَ ١َ ِٕ ُّٝ ٜتا َٔ ٧واَّ ٜت َِ ١زةُ َواَّ ٜت َِ ١ز َتا ٔ٧
آ َّأ ٜذی یَ ُف ُ
وٓ َول َی ا٥َّ ٜا ٔ
َ
اس َش ِيئّا
َٔاُٜوا ِ ََ١ا ا ِِ ٔ١ٜسٔٙي ُن یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا ََّ ٟأ ٜذی َِل َیحٔ ُس ٌٔىّي ُي ٍِٔ٥يطٔ َو َِل ُيّ َِف ُُ َٜ ٦ط َِيُ َت َع َّس َٗ َوَِ ٝيطٔ َو َِل َي ِسأ ُ ٟاَ ٥َّ ٜ

ہبیتق نب دیعس ،ریغمہ زحایم ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنرفاماینیکسمفہںیہنوجوھگاتمراتہےہافرولوگںےکاردرگدرھپاتراتہےہرھپا کہمقلایدفےمقلافرا کوجھکرایدفوجھکرںی
ےلرکولٹاجاتےہ۔احصہبرکاؾریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکہکاےاہللےکروسؽرھپنیکسم وکؿےہ؟وتلپیلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرفاماینیکسمفہےہوجاانتامدلارہنوہسجےسرضفرتزدنیگوپریرکےکسافرہنولگاےسنیکسموصتررکےتوہں

ہکاسوکدصہقدںیافرہنفہولوگںےسھچکام اتگوہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ریغمہزحایم،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
نیکسمفہےہوجدقبررضفرتامؽہنراتھکوہافرہننیکسموصترایکاجاتوہہکاےسدصہقدایاجےئ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2388

راوی  :یحٌي ب ٦ایوبٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،اب ٦ایوب ،اَ١اوي ،ٞاب ٦جىَفَ ،شیک ،وفاء ب ٦يسار٠ ،ي١و٤ہ ،حَّضت ابوہزیزہ
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِ بِ ٔ٦
َ ٞوص َُو ابِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
یک َو َِ ٦و َفا ٔ
َف أَ ِخب َ َْنٔی َ ٔ
وب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َش ْ
وب َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔا َ ٟابِ ُ ٦أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ُ ٦أَ ُّی َ
َي َسارٕ َِ ٠ول َی َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٜ ٟي َس ا ِِ ٔ١ٜسٔٙي ُن ب ٔ َّأ ٜذی َتزُ ُّز ُظ اَّ ٜت َِ ١زةُ
اس إ ٔ َِ ٜحاِّا
اْقُُا إ ٔ ِٔ ٧شئِت ُِِ ٢لَ َي ِسأََ ُٜ
َواَّ ٜت َِ ١ز َتا َٔ ٧و َِل اُ ١َ ِٕ ُّٝ ٜة َواَ ١َ ِٕ ُّٝ ٜتا ٔ ٧إٔ١َ َّ ٤ا ا ِِ ٔ١ٜسٔٙي ُن ا َِ ١ُ ٜت َى ِّّ ُ
و ٧اَ ٥َّ ٜ
ْ َِ
ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،انباویب،اامسلیع،انبرفعج،یر ک،اطعءنباسیر،ومیمہن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفاماینیکسمفہ صخشںیہنےہہکوجا کدفوجھکرںی ایا کدف ومقلںےکاسھت
ولٹاجاتےہ۔نیکسموتفہےہوجوساؽرکےنےساتچبےہ۔ارگاچوہوتمت ہلتیڑپوھفہولوگںےسٹپلرکںیہنامےتگن۔
رافی  :ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،انب اویب ،اامسلیع ،انب رفعج ،یر ک ،اطعء نب اسیر ،ومیمہن ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ

نیکسمفہےہوجدقبررضفرتامؽہنراتھکوہافرہننیکسموصترایکاجاتوہہکاےسدصہقدایاجےئ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2389

راوی  :ابوبْک ب ٦اَحاٗ ،اب ٦ابی ٠زی٠ ،٢ح١س ب ٦جىَفَ ،شیک ،وفاء ب ٦يسار ، ،وبساٜزح ٦١ب ٦ابو و١زہ ،ابوہزیزہ

ک أَ ِخب َ َْنٔی َو َفا ُِ بِ َُ ٦ي َسا ٕر َو َو ِب ُس
ْک بِ ُ ٦إ ٔ َِ َح َٖ َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َِ ٠ز َی َ ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َف أَ ِخب َ َْنٔی َ ٔ
َح َّسثَٔ٥يطٔ أَبُو بَ ِ ٔ
َشی ْ
اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُ ٦أَبٔی َو َِ ١ز َة أَُ َّ ٤ض َ١ا َََ ٔ١ىا أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ إ ٔ َِ َ١ىٔي َٞ
اوبرکب نب ااحسؼ ،انب ایب رممی ،دمحم نبرفعج ،یر ک ،اطعء نب اسیر ،،دبعارلنمح نب اوب رمعہ ،اوبرہریہ ،افرپفایل دحثییک دفرسی
دنسذرکیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبااحسؼ،انبایبرممی،دمحمنبرفعج،یر ک،اطعءنباسیر،،دبعارلنمحنباوبرمعہ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولوگںےسامےنگنیکرکاک اکایبؿ...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
ولوگںےسامےنگنیکرکاک اکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2390

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،وبساِلولی ب ٦وبساِلولی٠ ،ى١ز ،وبساهَّلل ب٠ ٦س ،٢ٝزہزی ،ح١زہ ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس الِ َ ِول َی بِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َو ِِ ٠َ ٦ى َ١ز ٕ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ٠ُ ٦س ٢ٕ ٔ ٝأَخٔی اٜزُّصِز ٔ ِّی َو َِ ٦ح ِ١زَ َة
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟل َتزَا ُ ٟا ِِ ١َ ٜسأ َ َُ ٜة بٔأ َ َح ٔس ُ٘ َِ ٢حًَّي َی َِ ٝقی اهَّللَ َوَِ ٜي َس فٔی َو ِجضٔطٔ

ُ٠زِ َو ُة َِ ٜح ٕ٢
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلعنبدبعاالیلع،رمعم،دبعاہللنبملسم،زرہی،زمحہنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبن
رکمی یلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایمت ںیمےسامےنگنفاال ہشیمہام اتگرےہاگاہیںکتہکاہلل ےساس احؽ ںیم  ےل اگہک اس ےک
رہچےرپوگتشاکا کڑکٹایھبہنوہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلعنبدبعاالیلع،رمعم،دبعاہللنبملسم،زرہی،زمحہنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ولوگںےسامےنگنیکرکاک اکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2391

راوی  :و١زو ٤أس ،اَ١اوي ٞب ٦ابزاہي٠ ،٢ى١ز ،زہزی

َک ُ٠زِ َو ُة
َح َّسثَىٔي َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَىٔي إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦أَخٔی اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ا ِْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َٝطُ َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ
رمعفاندق،اامسلیعنباربامیہ،رمعم،زرہی،ایسدحثییکدفرسیدنسںیمزمہع(ڑکٹے)اکظفلںیہن۔
رافی  :رمعفاندق،اامسلیعنباربامیہ،رمعم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ولوگںےسامےنگنیکرکاک اکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2392

راوی  :ابوـاہز ،وبساهَّلل ب ٦وہِٜ ،يث ،وبيساهَّلل ب ٦ابوجىَف ،ح١زہ ب ٦وبساهَّلل ب ٦و١ز

اٜفاصٔز ٔأَ ِخبَََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َّ
َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
َف َو َِ ٦ح ِ١زَ َة بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز أَُ َّ ٤ط
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َج ِى َ ٕ
ََ ٔ١ي أَبَا ُظ َي ُٕوِلُ َٔاَ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ ظلَّی اهَّللُ َوَٝيطٔ وَ َّ٠َ ٢ٝا َیزَا ُ ٟاَّ ٜز ُج ُ َ
اس َحً َّي َیأتِ َٔی َی ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة َوَِ ٜي َس فٔی
َ
َ
َ ٞي ِسأ ُ ٟاَ ٥َّ ٜ
َ
ِ َ َ َ

َو ِجضٔطٔ ُ٠زِ َو ُة َِ ٜح ٕ٢

اوباطرہ ،دبعاہلل نبفبہ ،ثیل ،دیبع اہلل نب اوبرفعج ،زمحہ نب دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس
ےن رفامای ہشیمہ لدیم ولوگں ےس ام اتگ رےہ اگ اہیں کت ہک ایقتم اک دؿ ل اجےئ افر اس ےک رہچے رپ وگتش اک ا ک ڑکٹا یھب ہن
وہاگ۔
رافی  :اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،ثیل،دیبعاہللنباوبرفعج،زمحہنبدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ولوگںےسامےنگنیکرکاک اکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2393

راوی  :ابوَکیِ ،واظ ٞب ٦وبساِلولی ،ابِ ٦ؽي ،ٞو١ارہ بٔ ٦ىٕاً ،ابو زروہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

 ٞبِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞو ِ ٦وُ ََ ١ار َة بِ ٔ ٦ا ِِ َٕ ٜى َٕا ًٔ َو ِ ٦أَبٔی ز ُِر َو َة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َکیِِٕ َو َو ٔ
اظ ُ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
َ
اس أَ َِ ٠وا َُ ٜض َِ ٢تَٙث ُّ ّْا َِإٔ١َ َّ ٤ا َي ِسأ َ َُ ٟج ِّ ١زا ََِِ ٝي ِس َتٕ ٔ َّ ٞأَ ِو َ ٔ ٜي ِس َتِٙث ٔ ِْ
َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ٦ِ ٠َ ٢َ ٝأ َ ٟاَ ٥َّ ٜ
اوبرکبی ،فالص نب دبعاالیلع ،انب لیضف  ،امعرہ نب اقعقع ،اوب زرہع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایوجولوگںےسرصػاانپامؽڑباھےنیکرغضےسام اتگےہوت ہااگنرفںوکام اتگےہوخاہ
مکےلایزایدہعمجرکےل۔

رافی  :اوبرکبی،فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،امعرہنباقعقع،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ولوگںےسامےنگنیکرکاک اکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2394

راوی  :ہ٥از بَ ٦سی ،ابواِلحوػ ،بيا ٧ابوبَّشٔ ،يس ب ٦ابی حاز ،٣حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّش َو ِِ َٔ ٦ي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی َحازَٔ ٕ ٣و ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َٟ
ػ َو ِ ٦بَ َيا ٕ ٧أَبٔی بٔ ِ ٕ
َح َّسثَىٔي َص َّ٥ازُ بِ ُٔ َّ ٦
اَٜس ِّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
س َخي ِ ْْ َُ ٜط
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٟلَ َِ ٧ي ٍِ ُس َو أَ َح ُس ُ٘ ََِ ِ ٢ي ِح ٔف َِ َول َی لَ ِضزٔظ ٔ َِ َي َت َع َّس َٗ بٔطٔ َو َي ِس َت ٍِىٔ َي بٔطٔ ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
اٜس ِّل َی َوابِ َسأ ِب ٔ ََ ٦ِ ١ت ُىو ُٟ
ٔ ٦ِ ٠أَ َِ ٧ي ِسأ َ ََ ٟر ُج َّل أَ ِو َفا ُظ أَ ِو ََ ٥َ ٠ىطُ ذََ ٔ ٜ
ک َِإ ٔ َّ ٧ا َِ ٜي َس ا ُِ ٜىَِ ٝيا أَِ َِؽ ُ
 ٦ِ ٠ٔ ٞا َِ ٜي ٔس ُّ
انہد نب رسی ،اوباالوحص ،ایبؿ اوبرشب ،سیق نب ایب احزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےسانس ۔لپ یلص اہللہیلعفل ہفملسرفامےتےھتمت ںیم یسکاک حبصےکفتقاجرکاینپ ھٹیپرپڑکلی اکاھٹگ
ااھٹرکالانافراسںیمےسدصہقرکانافرولوگںےسینغتسموہاجاناسےسرتہبےہہکولوگںےسوساؽرکاترھپےفہاےسدےای
ہندے۔ےبکشافرپفاالاہھتےچینفاےلاہھتےسرتہبےہافرپ اکاھکانریتےذہمےہاؿےسدصہقیرفعرک۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباالوحص،ایبؿاوبرشب،سیقنبایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ولوگںےسامےنگنیکرکاک اکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2395

راوی ٠ :ح١س ب ٦حات ،٢یحٌي بَ ٦ىيس ،اَ١اوئ ،ٞيس ب ٦ابی حاز ،٣حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦حات َٕٔ ٢ح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي ََ ٞح َّسثَىٔي َٔ ِي ُس بِ ُ ٦أَبٔی َحازَٔٔ ٕ ٣ا َ ٟأَ َت ِي َ٥ا أَبَا ص َُزیِ َز َة َِ َٕا َٟ
ََک بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ بَ َيا ٕ٧
َٔا َ ٟأ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝواهَّللٔ َلَ َِ ٧ي ٍِ ُس َو أَ َح ُس ُ٘ ََِ ِ ٢ي ِح ٔف َِ َول َی لَ ِضزٔظ ٔ َِ َيب ٔ َ
يى ُط ث ُ َّ ٢ذ َ َ
دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،اامسلیع،سیقنبایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلع
فل ہفملسےنرفامایاہللیکمسقمتںیمےسوکیئحبصاساحؽںیمرکےہکاینپھٹیپرپڑکلیااھٹرکالےئرھپاؿوک چیدےابیقدحثی
ایبؿوہیکچےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،اامسلیع،سیقنبایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ولوگںےسامےنگنیکرکاک اکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2396

راوی  :ابوـاہز ،یو٤س ب ٦وبساِلولی ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،اب ٦شہاب ،اب ٦وبيس ٠ولی وبساٜزح ٦١ب ٦ووٓ،
حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اب َو ِ ٦أَبٔی
اٜفاصٔز ٔ َویُوُُ ٤س بِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
وُب َ ِي ٕس َِ ٠ول َی َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َٔ ٦و ِو ٕ
ٓ أَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝلَ ِ ٧یَ ِح َتز ٔ َ ٣أَ َح ُس ُ٘ ِ٢
يى َضا َخي ِ ْْ َُ ٜط ٔ ٦ِ ٠أَ َِ ٧ي ِسأ َ ََ ٟر ُج َّل ي ُِى ٔفيطٔ أَ ِو یَ ُِ ٥َ ١ى ُط
ُحزِ َّ ٠ة َٔ ٦ِ ٠ح َفِٕ ِ ََي ِحََ ٝٔ١ضا َول َی لَ ِضزٔظ ٔ َِ َيب ٔ َ
اوباطرہ ،ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،انب اہشب ،انب دیبع ومیل دبعارلنمح نب وعػ ،رضحت اوبرہریہ ریض

اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایارگمتںیم ےسوکیئڑکلویںاکاھٹگاینپ ھٹیپرپالدے رھپ
اؿوک چیدےوت ہاسےکےیلرتہبےہاسےسہکفہولوگںےسامےگنولعمؾںیہنہکفہدںیایہندںی۔
رافی  :اوباطرہ،ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،انبدیبعومیلدبعارلنمحنبوعػ،رضحتاوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ولوگںےسامےنگنیکرکاک اکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2397

راوی  :وبساهَّلل ب ٦وبساٜزح ٦١زارمی١َٝ ،ہ ب ٦شبيِ١َٝ ،ہ٠ ،زوا ٧ب٠ ٦ح١س ز٠صقیَ ،ىيس ب ٦وبساٜىزیز ،ربيىہ ب٦
یزیس ،ابوازریس خوِلنی ،ابو٠س ٢ٝخوِلنی ،حبيِ ا٠ين ،حَّضت ووٓ ب٠ ٦اٜک اشحعی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اٜسارٔمٔی َو ََُ ١ََ ٝة بِ َُ ٦شبٔيِٕ َٔا َُ ١ََ ََٝ ٟة َح َّسث َ َ٥ا َو َٔا ََّ ٟ
َح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََّ ٦ٔ ١
اٜسارٔم ٔ ُّی أَ ِخبَََْ٤ا َِ ٠ز َوا َُ ٧وص َُو ابِ ُ٦
ُّ
َُ ٠ح َّٕ ١س ِّ
ٔیس ا َِ ٜد ِو َِلن ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی ُِ ٠س٢ٕ ٔ ٝ
يى َة بِ َٔ ٦یز ٔ َ
اٜس َِ ٠صق ٔ ُّی َح َّسث َ َ٥ا ََى ْ
ٔيس َوص َُو ابِ َُ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜىزٔیز ٔ َو َِ ٦رب ٔ َ
یس َو ِ ٦أَبٔی إ ٔ ِزر َ
ين َو ِو ُٓ بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک الِ َ ِش َحع ٔ ُّی َٔا َ٥َّ ُ٘ ٟا
ا َِ ٜد ِو َِلن ٔ ِّی َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ا َِ ٜحب ٔ ُ
يِ إلٔ َ َّی َوأَ َّ٠ا ص َُو و ٔ ِ٥سٔی َِأ َ ْٔ ٠
يِ الِ َ ٔ٠ي ُن أَ َّ٠ا ص َُو َِ َحب ٔ ْ
وَ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َو ُ٘ َّ٥ا َحس َ
ٔیث َو ِض ٕس بٔب َ ِي َى ٕة
و ٔ َِ ٥س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝتٔ ِس َى ّة أَ ِو ث َ َ١اَ ٔ ٤ي ّة أَ ِو ََ ِب َى ّة َِ َٕا َ ٟأَِلَ تُ َباي ٔ ُى َ
و٧
وَ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َِ ُٕ ِ٥َ ٝا َٔ ِس بَا َي ِى َ٥ا َک َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَِلَ تُ َباي ٔ ُى َ
َِ ُٕ ِ٥َ ٝا َٔ ِس بَا َي ِى َ٥ا َک َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَ َِل تُ َباي ٔ ُى َ
َّش ُ٘وا
ک َٔا ََ ٟول َی أَ َِ ٧ت ِىبُ ُسوا اهَّللَ َو َِل ُت ِ ٔ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َََ ِ ٟب َس ِف َ٥ا أَیِ ٔس َی َ٥ا َو ُٔ ِ٥َ ٝا َٔ ِس بَا َي ِى ََ ٥
اک َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ِ ََى ََل ََُ ٤ ٣باي ٔ ُى َ

َ
ب ٔطٔ َش ِيئّا َواٜعَّ ََ ٝوا ٔ
َف َي ِس ُٕ ُق
ت ا َِ ٜد ِٔ ١س َوتُ ٔفي ُىوا َوأَ َ َّ
ک أ َ ٥َّ ٜ
اس َش ِيئّا َِ َِ َٕ ٝس َرأَیِ ُت َب ِى َؾ أُو َٜئ ٔ َ
َس کَّ ١َ ٔ ٝة َخ ّٔ َّي ّة َوِلَ َت ِسأُٜوا اَ ٥َّ ٜ
ََ ِو ُك أَ َح ٔسص ِٔ١ََ ِ ٢ا َي ِسأ َ ُ ٟأَ َح ّسا یُ َ٥اؤُ ُٜط إٔیَّا ُظ
دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،ہملس نب بیبش ،ہملس ،رمفاؿ نب دمحم دیقشم ،دیعس نب دبعازعلسی ،رہعیب نب سیدی ،اوبادرسی وخالین،

اوبملسموخالین ،،بیانیم،رضحتوعػنبامکلایعجشریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہونایلھٹایاستلدیمروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےک اپس احرض ےھتلپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےن رفامای ایک مت روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےس تعیب
ںیہنرکےت۔احالہکنمہرقبییہزامہنںیمتعیبرکےکچےھتوتمہےنرعضایکاےاہللےکروسؽمہلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےستعیبرکےکچںی۔لپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای ایکمتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےستعیبںیہن رکےتمہےن
اےنپ اہھت دراز ےئک افر رعض ایک مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس تعیب رک ےکچ ںی اب مہ سک ابت رپ تعیب رکںی؟ لپ یلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکمتاہللیکابعدترکفےگافراسےکاسھتیسک وکیر کہنرکفےگافراپوچنںامنزںیادارکفےگافر
اہللیکااطتعرکفےگوت ہابتلہتسہےسرفامیئہکولوگںےسھچکہناموگنےگ۔وتںیمےناؿںیمےسضعبلدویمںوکداھکیہکاؿ
ںیمےسیسکاکارگاچکب(وساریےس)رگاجاتوتفہیسکےسااھٹرکدےدےنییکوخاشہہنرکاتاھت۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،ہملسنببیبش،ہملس ،رمفاؿنبدمحمدیقشم،دیعسنبدبعازعلسی،رہعیبنب سیدی،اوبادرسی
وخالین،اوبملسموخالین ،،بیانیم،رضحتوعػنبامکلایعجشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امانگنسکےکےلالحؽےہےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
امانگنسکےکےلالحؽےہےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2398

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌئ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ح١از ب ٦زیس ،یحٌي ،ح١از ب ٦زیس ،ہارو ٧ب ٦ریاب٥٘ ،ا ٤ہ ب ٦نىي ٢وسوی،
ٔبيعہ ب٠ ٦دارٗ ہَللی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

و ٧بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ٔ َلَکص َُ١ا َو َِ ٦ح َّ١از ٔ بِ َٔ ٦زیِ ٕس َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ٦زیِ ٕس َو ِ ٦صَ ُ
ار َ
يع َة بِ َٔ ٠ُ ٦دارٔ ٕٗ ا ِٜض ٔ ََلل ٔ ِّی َٔا ََ ٟت َح َُِّ ٝ١ت َح َ١ا َّ ٜة َِأ َ َت ِي ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی
رٔ َی ٕ
اب َح َّسثَىٔي ٘ ٔ َ٥اُ َ ٤ة بِ ُ ٦نُ َى ِي ٕ ٢ا َِ ٜى َسو ٔ ُّی َو َِٔ ٦ب ٔ َ
يع ُة إ ٔ َّ ٧ا ِِ ١َ ٜسأ َ ََ ٜة َِل َت ٔح ُّ ٞإ ٔ َِّل
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َِأَُٜطُ ِ َٔيضا َِ َٕا َ ٟأَٔ ٔ َِ ٢حًَّي َتأِت ٔ َي َ٥ا اٜعَّ َس َٔ ُة َِ َ٥أ ِ َُ ٠ز ََ ٜ
ک ب ٔ َضا َٔا َ ٟث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟیَا َٔب ٔ َ

َ َّ
يب َضا ث ُ َّ ٢یُ ِٔ ١س ُ
ک َو َر ُج ْ ٞأَ َظابَ ِت ُط َجائ ٔ َح ْة ا ِج َتا َح ِت َ٠ا َٜطُ
ٔلَ َح ٔس ثَ ََلثَ ٕة َر ُج َٕ ٞت َح ََّ َٞ ١ح َ١ا َّ ٜة َِ َح َِّ ٝت َُ ٜط ا ِِ ١َ ٜسأ َُ ٜة َحًي ي ُٔع َ
َ
يِ ٔ ٔ َوا ّ٠ا َٔ ٦ِ ٠و ِي ٕض أَ ِو َٔا ََٔ َ ٟسا ّزا َٔ ٦ِ ٠و ِي ٕض َو َر ُج ْ ٞأَ َظابَ ِتطُ َِا َٔ ْة َحًَّي َي ُٕ َو ٣ثَ ََلثَ ْة ٔ٦ِ ٠
َِ َح َِّ ٝت َٜطُ ا ِِ ١َ ٜسأ َُ ٜة َحًَّي ي ُٔع َ
َ
يِ ٔ ٔ َوا ّ٠ا َٔ ٦ِ ٠و ِي ٕض أَ ِو َٔا ََٔ َ ٟسا ّزا ٔ٦ِ ٠
َذؤی ا ِٔ ٜح َحا ِٔ َٔ ٦ِ ٠و ٔ٠طٔ َِ َٕ ٜس أَ َظابَ ِت ُِ ََلّ٤ا َِا َٔ ْة َِ َح َِّ ٝت َُ ٜط ا ِِ ١َ ٜسأ َُ ٜة َحًَّي ي ُٔع َ
َ
يع ُة َُ ِح ّتا َیأِکَُ ُٝضا َظاحٔبُ َضا َُ ِح ّتا
َو ِي ٕض ِ ََ١ا َ َٔواصُ ٦ِ ٠ٔ َّ٦ا ِِ ١َ ٜسأ َٔ ٜة َیا َٔب ٔ َ

ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،امحدنبزدی،ییحی،امحدنبزدی،اہرفؿنبرایب،انکہننبمیعندعفی،ہصیبقنباخمرؼالہیلریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکںیمےن(یسکارمےکےیل)دنچہعمجرکےناکابراےنپافرپڈاؽایلاھت۔وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےس
اسابرےںیموپےنھچےکےیلاحرضوہا۔وتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایرہھٹاجؤہکامہرےاپسدصہقاکامؽلاجےئوتمہ
متوکدےنیاکمکحدےدںی ےگ۔رھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاےہصیبق! نیتلدویمںےک العفہیسک ےکےیلامانگناجزئ
ںیہن۔ا کفہلدیمسج ےناےنپافرپدنچہاکوبھجڈاالوہوتاسےکےیلاینت رمقوپریرکےنکتامانگناجزئےہرھپ فہ رکاجےئ۔
دفرس ا فہ لدیم سج ےک امؽ وک یسک لتف ےن متخ رکدای وہ وت اس ےک ےیل اےنپ سگر رسب کت ای سگر افاقت ےک اقلب وہےن کت امانگن
اجزئےہرسیتافہلدیمےہسجےکنیتدؿافہقںیمسگراجںیئافراسیکوقؾںیمےسنیتاکلمالقعللدیماسابتیکوگایہدںی
ہکالفںلدیموکافہقاچنہپ ےہوتاسےکےیلسگررسبےکاقلبوہےنکتامانگناجزئےہاےہصیبق!اؿنیتےکالعفہامانگنرحاؾےہ
افرامگنرکاھکےنفاالرحاؾاھکاتےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،امحدنبزدی،ییحی،امحدنبزدی،اہرفؿنبرایب،انکہننبمیعندعفی،ہصیبقنباخمرؼالہیلریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغبوساؽافروخاشہےکےنیلےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
ریغبوساؽافروخاشہےکےنیلےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2399

راوی  :ہارو ٧ب٠ ٦ىزوٓ ،وبساهَّلل ب ٦وہِِ ،حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابَ ،ا ٢ٜب ٦وبساهَّلل ب ٦و١ز،
حَّضت و١ز ب ٦خفاب رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ارو ُ ٧بِ ُِ ٠َ ٦ىزُ ٕ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َص ُ
وٓ َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ ح و َح َّسثَىٔي َ ِ
اَ ٧ر َُو ُٟ
ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو ََِ ٦ا ٢ٔ ٔ ٜبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦وُ ََ ١ز َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت وُ ََ ١ز بِ َ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اب َرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط َي ُٕوِلُ َٔ ِس ک َ َ

َ
َّ
َّ
َّ
ُِق إَِٔ ٜيطٔ ٔ٠ىِّي
ُِق إَِٔ ٜيطٔ ٔ٠ىِّي َحًي أَ ِو َفانٔی َ٠زَّ ّة َّ ٠اِل َِ ُُِٕ ٝت أَ ِو ٔفطٔ أَِ َ َ
اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝي ُِى ٔفيىٔي ا َِ ٜى َفا َِ َِأُٔو ُ ٟأَ ِو ٔفطٔ أَِ َ َ

َّش ٕ
ٓ َو َِل ََائ ٔ َِٕ ٞد ُِذ ُظ َو َ٠ا ِلَ ِ َََل
ک َٔ ٦ِ ٠ص َذا ا ِ١َ ٜا َٔ ٟوأََ ِ ٤ت ٌَيُِْ ُٔ ِ ٠
َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّ ٢َ ٝخ ِذ ُظ َو َ٠ا َجائ َ َ

ک
تُتِب ٔ ِى ُط َنّ َِس َ

اہرفؿ نبرعمفػ،دبعاہلل نبفبہ،رحہلم نبییحی،انب فبہ،ویسن،انباہشب ،اسملنبدبعاہللنبرمع،رضحترمع نب اطخب
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکر وسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےھجمھچکاطعایکرکےتےھت۔وتںیمرعضرکاتہکلپ یلص
اہللہیلعفل ہفملس ھجمےسزایدہرضفرتدنموکاطعرفامںیئ۔بسحلومعؽلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا ک رمہبت ھچک امؽاطع
رفامایوتںیمےنرعضایکہکوجھجمےسزایدہرضفرت دنموہاےساطعرفامںیئوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاےسےل
ےلافرریتےاپسارگریغبالچلےکافرریغبامےنگنےکھچک امؽلاجےئوتاسوکاحلصرکایلرکفافر وجاسرطحہنلےئاساکدؽ
ںیمایخؽہنرکف۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،دبعاہللنبفبہ ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہللنبرمع،رضحترمعنب
اطخبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ریغبوساؽافروخاشہےکےنیلےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2400

راوی  :ابوـاہز ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،اب ٦شہابَ ،ا ٢ٜب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اٜفاصٔز ٔأَ ِخبَََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ
اب َو ََِ ٦ا ٢ٔ ٔ ٜبِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ أَ َّ٧
ث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ

اب َرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط ا َِ ٜى َفا َِ ِ ََي ُٕو ُُ َٜ ٟط ُو َ١زُ أَ ِو ٔفطٔ َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ
ا ٧ي ُِى ٔفی ُو ََ ١ز بِ َ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ

ک َٔ ٦ِ ٠ص َذا ا ِ١َ ٜا َٔ ٟوأََ ِ ٤ت
ُِق إَِٔ ٜيطٔ ٔ٠ىِّي َِ َٕا َُ َٜ ٟط َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّ ٢َ ٝخ ِذ ُظ َِ َت ََّ ١و ُِ ٜط أَ ِو َت َع َّس ِٗ بٔطٔ َو َ٠ا َجائ َ َ
أَِ َ َ
َّش ٕ
ا ٧ابِ ُ ٦وُ ََ ١ز َِل َي ِسأ َ ُ ٟأَ َح ّسا َش ِيئّا َو َِل
ٌَيُِْ ُٔ ِ ٠
ک َٔا َََ ٟا ٦ِ ٔ١َِ ٢ْ ٔ ٜأَ ِج ٔ ٞذََ ٔ ٜ
ٓ َو َِل ََائ َِٕٔ ٞد ُِذ ُظ َو َ٠ا َِل ِ َََل تُتِب ٔ ِى ُط َنّ َِس َ
کک َ َ
َیزُ ُّز َش ِيئّا أ ُ ِو ٔف َي ُط

اوباطرہ،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،اسملنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملس رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ھچک امؽ اطع ایک رکےت ےھت۔ وت رمع ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رعض ایک اے اہلل
ےک روسؽ وج ھجم ےس زایدہ ریقف وہ اس وک اطع ایک رکںی۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اںیہن رفامای اےس ےل ول اےنپ اپس
روھک ای دصہق رکف افر ریتے اپس وج امؽ اس رطح لےئ ہک وت ہن وخا شہ رکےن فاال وہ افر ہن امےنگن فاال وت اےس ےل ایل رکف افر وج اس
رطحہن لےئوتاےنپدؽ وکاسیکرطػ یہہناگلؤ۔ رضحتاسمل ےتہکںیایسفہج ےس رضحتانب رمعریضاہلل اعتٰیلہنع یسکےس
ھچکہنامےتگنےھتافرارگوکیئلپوکھچکدےداتیوتاےسولاٹےتیھبہنےھت۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،اسملنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ریغبوساؽافروخاشہےکےنیلےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2401

راوی  :ابوـاہز ،اب ٦وہِ ، ،و١زو ،اب ٦شہابَ ،ائِ ب ٦یزیس ،وبساهَّلل بَ ٦ىسی ،و١ز ب ٦خفاب،

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ک َو َِّ ٦
یس َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
اٜفاصٔز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َٔا ََ ٟو ِْ ١زو َو َح َّسثَىٔي ابِ ُٔ ٦ش َض ٕ
اٜسائ ِٔٔ بِ َٔ ٦یز ٔ َ
اب بِٔ ٔ١ث ٔ ٞذََ ٔ ٜ

َّ
اب َرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
اٜس ِىس ِّٔی َو ُِ ٦و ََ ١ز بِ ٔ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اوباطرہ،انبفبہ،،رمعف،انباہشب،اسبئنبسیدی،دبعاہللنبدعسی،رمعنباطخب،ایسدحثییکدفرسیدنسرمعنباطخب
ریضاہللاعتٰیلہنعےسذرکرفامیئ۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،،رمعف،انباہشب،اسبئنبسیدی،دبعاہللنبدعسی،رمعنباطخب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ریغبوساؽافروخاشہےکےنیلےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2402

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،بٙيْ ،بَس بَ ٦ىيس ،ابَ ٦اوسی ٠اٜکی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َس بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦ابِ َّٔ ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث َو ِ ٦ب ُ َٙي ِْ ٕ َو ِ ٦بُ ِ ٔ
اٜساؤس ِّٔی ا ِ١َ ٜأٜک ٔ ِّی أَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟا َِ َت ِى ََٝ ١ىٔي ُو َ١زُ
َفٌ ُِت َٔ ٥ِ ٠ضا َوأَ َّزیِت َُضا إَِٔ ٜيطٔ أَ ََ ٠ز لٔی بٔ ُى َ١ا َٕ ٜة َِ ُُِٕ ٝت إٔ١َ َّ ٤ا َوُِ ٝٔ١ت ِهَّلِل َوأَ ِجزٔی
بِ ُ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اب َرِض َٔي اهَّللُ َو ِ٥طُ َول َی اٜعَّ َس َٔ ٔة َِ َ١َّ ٝا َ َ
ک َِ َٕا َٟ
َول َی اهَّللٔ َِ َٕا َُ ٟخ ِذ َ٠ا أ ُ ِو ٔف َ
يت َِإٔنِّی َوُِ ٝٔ١ت َول َی َو ِض ٔس َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝى ََّٝ ١ىٔي َِ ُُِٕ ٝت ِٔ ٠ث َِ َٔ ٞوَ ٔ ٜ
يت َش ِيئّا ٌَٔ ٦ِ ٠ي ِْ ٔأَ َِ ٧ت ِسأ َ ََِ ٟک ُ َِ ٞو َت َع َّس ِٗ
لٔی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا أ ُ ِو ٔف َ

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،ریکب ،رسب نب دیعس ،انب اسدعی امیکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
ےھجم دصہق رپ اعلم رقمر رفامای۔ بج ںیم اس ےس افرغ وہا افر رمقِ زوکۃ ال رک عمج رکادی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےن ریمے
ےیلھچکارجتاکمکحرفامای۔وتںیمےنرعضایکںیمےناہللیکراضےکےیلاکؾایکافرریماوثاباہللرپےہوتلپےنرفامایوجےھجت
دایاجےئفوصؽرکےلویکہکنںیمیھبروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکزامہنںیم اعلمرقمروہااھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےن ےھجم ارجت دی یھت۔ وت ںیم ےن ریتے ےنہک یک رطح رعض ایک اھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم رفامای وج ےھجت
ریتےریغبامےگنلماجےئمتاسوکاھکؤافردصہقیھبرکف۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،ریکب،رسبنبدیعس،انباسدعیامیکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ریغبوساؽافروخاشہےکےنیلےکوجازےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2403

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،بٙيْ ب ٦اشخ ،بَس بَ ٦ىيس ،ابَ ٦ىسی ،و١ز ب ٦خفاب

َس بِ ََٔ ٦ىٔيسٕ
ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َو ِ ٦ب ُ َٙي ِْ ٔبِ ٔ ٦الِ َ َش ِّخ َو ِ ٦بُ ِ ٔ
َح َّسثَىٔي َص ُ

اب َرِض َٔي اهَّللُ َو ِ٥طُ َول َی اٜعَّ َس َٔ ٔة بِٔ ٔ١ث َٔ ٞحسٔیثٔ َّ
َو ِ ٦ابِ َّٔ ٦
اِ ٜٝيثٔ
اَ َت ِى ََٝ ١ىٔي وُ َ١زُ بِ ُ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
اٜس ِىس ِّٔی أََّ٤طُ َٔا َِ ٟ

اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،ریکب نب اجش ،رسب نب دیعس ،انب دعسی ،رمع نب اطخب ،ایس دحثی یک دفرسی دنس
ذرکیکےہنکیلاسںیمانباسدعیےکاجبےئانبدعسیےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنباجش،رسبنبدیعس،انبدعسی،رمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دانیرپرحصیکرکاک ےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
دانیرپرحصیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2404

راوی  :زہيْ بِ ٦حبَّ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،ابوز٤از ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة یَ ِب َُ ُٝبٔطٔ أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َح َّسث َ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
َّ
َّ
اب َول َی ُحِِّ اث ِ ََ ٥تي ِ ٔن ُحِِّ ا َِ ٜى ِي ٔض َوا ِ١َ ٜا ٟٔ
َو َََٔ ٢َ ٝا َ ُِِ َٝٔ ٟاٜص ِيذٔ َش ٌّ

زریہنبرحب ،ایفسؿنبہنییع،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامای
وبڑےھلدیماکدؽدفزیچفںیکتبحمرپوجاؿراتہےہ۔زدنیگافرامؽیکتبحم۔
رافی  :زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دانیرپرحصیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2405

راوی  :ابوـاہزِ ،حٝ٠ہ ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہابَ ،ىيس ب٠ ٦سيِ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اب َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜسي َِّٔ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٧
ِح َُ َٝ ٠ة َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ َو ِ ٦یُوَُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اٜفاص ٔز ٔ َو َ ِ
َّ
َّ
َّ
اب َول َی حُِِّ اث ِ ََ ٥تي ِ ٔن ـُو ُ ٟا َِ ٜح َياة ٔ َوحُ ُِّ ا ِ١َ ٜا ٟٔ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََٔ ٢َ ٝا َ ُِِ َٝٔ ٟاٜص ِيذٔ َش ٌّ
اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہوبڑےھلدیماک
دؽزدنیگےکےبملوہےنافرامؽیکتبحم ںیموجاؿراتہےہ۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دانیرپرحصیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2406

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌيَ ،ىيس ب٥٠ ٦عورٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوووا٤ہ ،یحٌئ ،تازہ ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َو ََىٔي ُس بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦أَب ٔی َو َواَ َ ٤ة َٔا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو ِ٦
َح ُػ َول َی ا ِ١َ ٜا ٟٔ
َٔ َتا َز َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِض َز ُ ٣ابِ ُ ٦آ َز ََ ٣و َت ٔص ُِّ ٔ٥ِ ٠طُ اث ِ ََ ٥تا ٔ ٧ا ِِ ٔ ٜ
َح ُػ َول َی ا ُِ ٜى ُ١ز ٔ
َوا ِِ ٔ ٜ
ییحینب ییحی ،دیعسنبوصنمر ،ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،ییحی ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایانبلدؾوبڑاھوہاتےہافراسںیمدفزیچںیوجاؿریتہںیامؽافررمعرپرحص۔
رافی  :ییحینبییحی،دیعسنبوصنمر،ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،ییحی،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دانیرپرحصیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2407

راوی  :ابوٌسا٠ ٧س١عی٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ىاذ ب ٦ہصأ ،٣تازہ ،ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ا ٧ا ِِ ٔ١ٜس َ١ع ٔ ُّی َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ َّٔ َ ٤ ٧ي َّي
َح َّسثَىٔي أَبُو ٌ ََّس َ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟبِٔ ٔ١ثٔٝطٔ

مش
اوباسغؿ معی،دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،اسنریضاہللاعتٰیلہنعافرپفایلدحثیاسدنسےکاسھتیھبرمفیےہ۔
مش
رافی  :اوباسغؿ معی،دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،اسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
دانیرپرحصیکرکاک ےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2408

راوی  :اب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،تازہ ،ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َٔ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أَٔ َ ٤س
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َِ ٥حؤظ ٔ
انبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع،ایسدحثییکا کافردنسذرکیکےہ۔
رافی  :انبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگانبلدؾےکاپسلگنجیکدففادایںوہںوتیھبفہرسیتیاکاگبلطروہاتےہ۔...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
ارگانبلدؾےکاپسلگنجیکدففادایںوہںوتیھبفہرسیتیاکاگبلطروہاتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2409

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌيَ ،ىيس ب٥٠ ٦عورٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوووا٤ۂ ،تازہ ،حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٦یَ ِحٌَي َو ََىٔي ُس بِ ُُ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔا َ ٟیَ ِحٌ َي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ
أِ ٧لبِ ٔ ٦آ َز ََ ٣واز ٔ َیا ٔ٠َ ٦ِ ٠ٔ ٧ا َِٕ ٟلبِ َتغَی َواز ٔ ّیا ثَاّ ٔ ٜثا َوِلَ
َٔ َتا َز َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٜ ٢َ ٝو ک َ َ

اب
اب َو َیت ُ
َی َِْ ١لُ َج ِو َٓ ابِ ٔ ٦آ َز َ ٣إ ٔ َِّل اُ َْ َُّّٜ
ُوب اهَّللُ َول َی ََ ٦ِ ٠ت َ

ییحی نب ییحی ،دیعس نب وصنمر ،ہبیتق نب دیعس ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایارگانبلدؾےکےیلدففادایںامؽیکرھبیوہیئ وہںبتیھبفہرسیتیفادییکالتشرکےاگافر
انبلدؾاکٹیپوساےئیٹمےکوکیئںیہنرھباتکسافراہللایسرپروجعرفامےتںیوجوتہبرکاتےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،دیعسنبوصنمر،ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ارگانبلدؾےکاپسلگنجیکدففادایںوہںوتیھبفہرسیتیاکاگبلطروہاتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2410

راوی  :اب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،تازہ ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ أَ ِخب َ ََْ٤ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َٔ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث َو ِ٦
اَ ٧ي ُٕو ُُ ٜط بِٔ ٔ١ث ٔٞ
أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َََُ ِ ٟل أَ ِزرٔی أَ َش ِي ْئ أُِ٤ز ٔ َ ٟأَ َِ ٣ش ِي ْئ ک َ َ
َحسٔیثٔ أَبٔی َو َواَ َ ٤ة

انب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ےھت افر ںیم ںیہن اجاتن  ہ ابت ارتی یھت ای لپ وخد رفامےت ےھت ابیق

دحثیاوبوعاہنیکرطحےہ۔
رافی  :انبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ارگانبلدؾےکاپسلگنجیکدففادایںوہںوتیھبفہرسیتیاکاگبلطروہاتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2411

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي ،اب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َح َّسثَىٔي َ ِ
ُوب َول َی َ٦ِ ٠
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َٔا ََِ ٜ ٟو ک َ َ
اب َواهَّللُ َیت ُ
آِخ َوَ ٦َِ ٜی َِْ َ ١ل َِا ُظ إ ٔ َِّل اُ َْ َُّّٜ
أِ ٧لبِ ٔ ٦آ َز ََ ٣واز ٕ ٔ ٦ِ ٠ذَصَِٕ أَ َح َِّ أَ َُّ َٜ ٧ط َواز ٔ ّیا َ َ
اب
َت َ
رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس ےن رفامای ارگ انب لدؾ ےک ےیل وسےن یک ا ک فادی وہ بت یھب دفرسی فادی یک وخاشہ رکے اگ۔ افر اس اک ہنم یٹم یہ
رھبےیگافراہللاعتیلروجعرکےنفاےلیہرپروجعرفامےتںی۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ارگانبلدؾےکاپسلگنجیکدففادایںوہںوتیھبفہرسیتیاکاگبلطروہاتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2412

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،ہارو ٧ب ٦وبساهَّلل ،ححاد ب٠ ٦ح١س ،اب ٦جزیخ ،وفاء ،حَّضت اب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ارو ُ ٧بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َححَّا ُد بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ ٦ابِ ُٔ ٦ج َزیِ ٕخ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو َف ّ
اِ َي ُٕو ُٟ
ِح ٕب َوصَ ُ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
و٧
ََِ ٔ١ى ُت ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
س َي ُٕوِلُ ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُِ ٜ ٟو أَ َِّٔ ٧لبِ ٔ ٦آ َز ََ ِٝ ٠ٔ ٣ئ َواز ٕ َّ ٠اِل َلَ َح َِّ أَ ِ ٧یََ ُٙ

ُقآ ٔ ٧ص َُو أَ ِ٣
اب َٔا َ ٟابِ َُ ٦وبَّا ٕ
اب َواهَّللُ َیت ُ
إَِٔ ٜيطٔ ِٔ ٠ثُ ُٝط َو َِل َی َِْ ١لُ َنّ َِس ابِ ٔ ٦آ َز َ ٣إ ٔ َِّل اُ َْ َُّّٜ
ُوب َول َی ََ ٦ِ ٠ت َ
س ِ َََل أَ ِزرٔی أَ ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ُ ٜ
س
َک ابِ ََ ٦وبَّا ٕ
ُقآ َٔ ٢َِ ٜ ٧ی ِذ ُ ِ
َِل َوفٔی رٔ َوا َی ٔة ُز َصيِْ ٕ َٔا ََََ ِ ٟل أَ ِزرٔی أَ ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ُ ٜ
زریہنبرحب،اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،انبرججی،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسانسلپیلصاہللہیلعفل ہفملسرفامےتےھتارگانبلدؾےک ےئفادیرھبامؽوہوتیھبفہ دنس
رکےاگہکاسیکلثمافروہافرانبلدؾ اکیجوساےئیٹمےکیسکزیچےسںیہنرھباتافراہللایسرپروجعرفامےتںیوجوتہبرکات
ےہانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکںیمںیہناجاتنہک ہرقلؿےسےہایںیہنافرزریہیکرفاتیںیمانبابعسریضاہلل
اعتٰیلہنعاکانؾذرکںیہنایکایگ۔
رافی  :زریہنبرحب،اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،انبرججی،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ارگانبلدؾےکاپسلگنجیکدففادایںوہںوتیھبفہرسیتیاکاگبلطروہاتےہ۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2413

راوی َ :ویس بَ ٦ىيس ،ولی ب٠ ٦سہز ،حَّضت ابواِلَوز رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وسي
ِح ٔب بِ ٔ ٦أَبٔی الِ َ َِ َوز ٔ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َٔا ََ ٟب َى َث أَبُو َُ ٠
َح َّسثَىٔي َُ َویِ ُس بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َول ٔ ُّی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َو َِ ٦زا ُو َز َو ِ ٦أَبٔی َ ِ

َ
َّصة ٔ َو ُ َّْقا ُُص ُِ٢
الِ َ ِش َىز ٔ ُّی إلٔ َی ُ َّْقا ٔ
ُق َ
ْقُُا ا ِِ ُ ٜ
إَٓ َِ ٧ا َ ٟأَْمُتْن خ َٔيا ُر أَصِ ٔ ٞا َِ ٜب ِ َ
ِ أَصِ ٔ ٞا َِ ٜب ِ َ
َّصة ِٔ ََس َخ ََ ٞوَِ ٝيطٔ ث ََل ُث ٔ٠ائ َ ٔة َر ُج ِٕ َٔ ٞس َ َ
ُقأ ُ َُ َور ّة ُ٘ َّ٥ا نُصَ ِّب ُض َضا فٔی
وب َ ٦ِ ٠ک َ َ
َِا ِت ُٝو ُظ َو َِل َی ُفوَ َّ٦َٜوَِ ٝي ٢ِ ُٙالِ َ َُ ٠س َِ َت ِٕ ُس َو ُُٔٝوبُ١َ َ٘ ٢ِ ُٙا َٔ َس ِت ُٔ ُُ ٝ
اِ َٔ ٧ب ََ ٢ِ ُٙٝوإَّٔ٤ا ُ٘ َّ٥ا َن ِ َ
اٜفو َٔ ٟو ِّ
أِ ٧لبِ ٔ ٦آ َز ََ ٣وازٔیَا ٔ٠َ ٦ِ ٠ٔ ٧ا َِٕ ٟلبِ َتغَی َواز ٔ ّیا ثَاّ ٔ ٜثا َوِلَ
اٜص َّسة ٔ بٔب َ َْائ َ َة َِأ ُ ِن ٔسيت َُضا ٌَي ِ َْ أَنِّی َٔ ِس َحّٔمِ ُت َٔ ٥ِ ٠ضا َِ ٜو ک َ َ
ُّ
ُقأ ُ َُ َور ّة ُ٘ َّ٥ا نُصَ ِّب ُض َضا بٔإ ٔ ِح َسی ا َِ ١ُ ٜس ِّب َحا ٔ
ت َِأ ُ ِن ٔسيت َُضا ٌَي ِ َْ أَنِّی َحّٔمِ ُت َٔ ٥ِ ٠ضا یَا
َی َِْ ١لُ َج ِو َٓ ابِ ٔ ٦آ َز َ ٣إ ٔ َِّل اُ َْ َُّّٜ
اب َو ُ٘ َّ٥ا َن ِ َ
وَ ٧و َِ ٥ضا یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ
أَ ُّی َضا َّأ ٜذ َ
وُ َِ ٧تَ ِٙت ُِ َش َضا َز ّة فٔی أَ ِو َ٥أَِٔ ٢ِ ُٙت ُِسأََ ُٜ
و٠َ ٧ا َِل َتّ َِىَ ُٝ
ی ٦آ َُ٥٠وا َ ٢َ ٔ ٜت ُٕوَ ُٜ

وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،رضحتاوباالوسدریضاہللاعتٰیلہنعاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہکاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعوک
الہ رصبہ ےک رق اء یک رطػ اجیھب ایگ لپ اؿ ےک اپس ےچنہپ وت نیت وس افرویسں ےن رقلؿ ڑپاھ وت لپ ےن رفامای ہک مت الہ رصبہ ےک
بسولوگںےسالضفوہافراؿےکاقریوہوتمتاؿوکرقلؿڑپاھؤافرتہبدمتکتمتالتفترقلؿڑپاھؤافرتہبدمتکت
مت التفت رقلؿ ےس اغلف ہن وہا رکففرہن اہمترےدؽ ایس رطح تخس وہاجںیئ ےگ سج رطح مت ےس ےلہپولوگں ےک وہ ےئگ ےھت
افر مہ ا ک وسرت ڑپےتھ ےھت وج ابملیئ ںیم افر تخس فدیعات ںیم وسرة ربات ےک ربارب یھت رھپ ںیم وساےئ اس لتی ےک بس
ي ل َد َؾ) ہک ارگ انب لدؾ ےک  ےئ امؽ ےک دف دیماؿ وہں وت یھب فہ رسیتا دیماؿ بلط رکے اگ افر انب لدؾ اک
وھبؽ ایگ َ ْ و
(ل َک َؿ ِل یْ ِ
ٹیپ وساےئ یٹم ےک وکیئ ںیہن رھب اتکس افر مہ ا ک وسرة افر ڑپےتھ ےھت سج وک مہ مس ییجات ںیم ےس ا ک وسرت ےک ربارب اجےتن
ي َُ
(ب َأ ُّ َي َّ ِ
َ ُل َوؿ َا َلتَفْعَلُو َوؿ)وکایدراھکےہینعیاے
لموا َمِل َ ُ و
ےھتںیماسوکوھبؽایگوساےئاسےکہکاسںیمےسںیمےن َ
ال َ

اامیؿفاولں فہ ابت ویکں ےتہک وہ وج رکےت ںیہن وت اہمتری رگدونں ںیم اہشدت ےک وطر رپ ھکل دی اجیت ےہ ایقتم ےک دؿ مت ےس
اسےکقلعتموپاھچاجےئاگ۔
رافی  :وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،رضحتاوباالوسدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انقتعیکتلیضفافررتبیغےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
انقتعیکتلیضفافررتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2414

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اب١٤ ٦يَّْ ،يا ٧ب ٦ويي٥ہ ،ابوز٤از ،اُعد ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
َ
ُع ٔد َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُٟ
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َوابِ ُ١َُ ٤ ٦ي ِْ َٕٔاِلَ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧بِ ُ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦أبٔی اٜزَِّ٤از ٔ َو ِ ٦الِ ِ َ
ؿ َو َل َّ٦ٔٙا ٍِٜٔى َي ٌٔى َي أِ ّ٥َّ ٜس
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٜ ٢َ ٝي َس ا ٍِٜٔى َي َو َِ٘ ٦ث ِ َْة ٔا َِ ٜى َز ٔ
زریہ نب رحب ،انب ریمن ،ایفسؿ نب ہنییع ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایدفتلدنمیرثکتامؽےسںیہنوہیتہکلبدفتلدنمیدؽےکینغوہےناکانؾےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،انبریمن،ایفسؿنبہنییع،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داینیکزتنیفاشکدیگرپرغفررکےنیکاممتعنےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
داینیکزتنیفاشکدیگرپرغفررکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2415

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌيٜ ،يث بَ ٦ىسٔ ،تيبہ بَ ٦ىيسَ ،ىيس ب ٦ابوَىيس ٕ٠بْی ،وياؿ ب ٦وبساهَّلل بَ ٦ىس ،حَّضت
ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اِ ٜٝي ُث بِ ُِ ََ ٦ى ٕس ح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو َت َٕ َاربَا فٔی َّ
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
أِ ّٜٝن َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا َِ ٜيثْ َو ِ٦
اؿ بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس أََّ٤طُ َََ ٔ١ي أَبَا ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسرٔ َّی َي ُٕوِلُ َٔ َاَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ
ََىٔي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِِٕ ١َ ٜبُْ ِّٔی َو ِ ٦و َٔي ٔ

اٜسَ ِ ٤يا
اس إ ٔ َِّل َ٠ا یُ ِ ٔ
ْخ ُد اهَّللُ َلَ ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙزص َِزة ٔ ُّ
اس َِ َٕا َِ ٟلَ َواهَّللٔ َ٠ا أَ ِخ َشي َوَِ ٝي ٢ِ ُٙأَ ُّی َضا اُ ٥َّ ٜ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َِ ٢َ ٝد َف َِ اَ ٥َّ ٜ
َِ َٕا ََ ٟر ُج َْ ٞیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َیأتِ ٔی ا َِ ٜديُِْ ب ٔ َّ ِّ
ْ َُِٔ ٝت َٔا َٟ
اَّٜش ِ ََع ََ ١ت َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ٢َ ٝا َو ّة ث ُ ََّٔ ٢ا َِ َ٘ ٟي َ

ُُِٔ ٝت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َیأتِ ٔی ا َِ ٜديُِْ ب ٔ َّ ِّ
اَّٜش َِ َٕا َُ َٜ ٟط َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧ا َِ ٜدي ِ َْ ِلَ َیأتِ ٔی إ ٔ َِّل ب ٔ َديِْ ٕأَ َو َخي ِ ْْ ص َُو إ ٔ َّ ٧ک ُ َّٞ
َّ
اْ َتاصَا ا َِ َت ِٕ َبَِ ٝت َّ
اٜص َِ ١س ثَََ ٝف ِت أَ ِو
َ ٞح َب ّفا أَ ِو یُ ٢ُّ ٔ ٝإ ٔ َِّل آک ٔ ََ ٝة ا َِ ٜد ٔ ٔ
َ٠ا یُ ِ٥ب ٔ ُت اَّ ٜزبٔي ُي َي ِٕ ُت ُ
َّض أَکََِ ٝت َحًي إٔذَا ا َِ ٠ت َ َْل ِت َخ ٔ َ
بَاَِ ٜت ث ُ َّ ٢ا ِجَّ َ َّْ ِت ِ ََىا َز ِت َِأَکََِ ٝت ِ ََ ٦ِ ١یَأ ِ ُخ ِذ َّ ٠اِل ب ٔ َح ِّٕطٔ یُ َب َار ِک َُ ٜط ِ ٔيطٔ َو َ ٦ِ ٠یَأ ِ ُخ ِذ َّ ٠اِل بٔ ٍَي ِْ ٔ َح ِّٕطٔ ِ َََ ١ثُ ُٝط َ٘ ََ ١ث َّٔ ٞأ ٜذی
َ ٞو َِل َي ِص َب ُي
َیأِک ُ ُ
ییحینبییحی،ثیلنبدعس،ہبیتقنبدیعس،دیعسنباوبدیعسربقمی،تداضنبدبعاہللنبدعس،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽاہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن ڑھکے وہ رکولوگں وک ہبطخ دای افر رفامای اہللیک مسق ںیم مت رپ اس ےس
زایدہیسکزیچیکفہجےسںیہنڈراتوجاہللاہمترےےیلداینیکزتنییکزیچاکناتلےہا کاحصیبےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!ایک
الھبیئ ےسربایئیھب لیتکس ےہوتروسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملسھچکاخومشرےہ۔رھپرفامایوت ےنےسیک اہکوت اس ےناہکاے اہلل
ےکروسؽںیمےنرعضایکایکالھبیئےسیھبربایئلیتکسےہ۔وتاےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکالھبیئاک ہجیتن
وتالھبیئیہوہاتےہنکیلوممساہبرںیما ےنفاالزبسہاجونرفںوکالہکرکداتیےہ۔ایالہتکےکرقبیرکداتیےہوساےئاسزبسہ
اھکےنفاےلاجونرےکوجاھکےئبجاسیکوکںیھکرھباجںیئوتفہدوھپںیمالچاجےئافراگجیلایاشیپبرکےل۔رھپاگجیلرکے
افراسںیماسےکےیلربتکدیاجےئیگافروجامؽانقحےلاگوتاسیکاثمؽایسیےہےسیجاسیکوجاھکاتوتےہ نکیلریس ںیہن
وہات۔
رافی  :ییحینبییحی،ثیلنبدعس،ہبیتقنبدیعس،دیعسنباوبدیعسربقمی،تداضنبدبعاہللنبدعس،رضحتاوبدیعسدخریریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
داینیکزتنیفاشکدیگرپرغفررکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2416

راوی  :ابوـاہز ،وبساهَّلل ب ٦وہِ٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،زیس ب ٦اَ ،٢ٝوفاء ب ٦يسار ،حَّضت ابوَىيس خسری

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ِ بِ َٔ ٦ي َسا ٕر َو ِ٦
ک بِ ُ ٦إَٔ َ ٤س َو َِ ٦زیِ ٔس بِ ٔ ٦أَ ََِ ٢ََ ٝو َِ ٦و َفا ٔ
اٜفاصٔز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َ٠اُ ٔ ٜ
ْخ ُد اهَّللُ َلَ ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙزص َِزة ٔ
أَبٔی ََىٔي ٕس ا ُِ ٜد ِسر ِّٔی أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟأَ ِخ َو ُٓ َ٠ا أَ َخ ُ
آ َوَِ ٝي٠َ ٢ِ ُٙا یُ ِ ٔ
ؿ َٔاُٜوا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َو َص ِ ٞیَأتِ ٔی ا َِ ٜديُِْ ب ٔ َّ ِّ
اَّٜش َٔا ََِ ٟل یَأتِ ٔی
اٜسَ ِ ٤يا یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َ ٟبَ َزک َ ُ
ات الِ َ ِر ٔ
اٜسَ ِ ٤يا َٔاُٜوا َو َ٠ا َزص َِزةُ ُّ
ُّ
َّض َِإَٔ َّ ٤ضا
 ٞأَ ِو یُ ٢ُّ ٔ ٝإ ٔ َِّل آک ٔ ََ ٝة ا َِ ٜد ٔ ٔ
ا َِ ٜديُِْ إ ٔ َِّل بٔا َِ ٜدي ِْ ٔ َِل َیأتِ ٔی ا َِ ٜديُِْ إ ٔ َِّل بٔا َِ ٜدي ِْ ٔ َِل َیأتِ ٔی ا َِ ٜديُِْ إ ٔ َِّل بٔا َِ ٜدي ِْ ٔإ ٔ َّ ٧ک ُ َّ٠َ ٞا أََ ِ ٤ب َت اَّ ٜزبٔي ُي َي ِٕ ُت ُ
َتأِک ُ ُ َّ
اَ َت ِٕ َبَِ ٝت َّ
َّض ْة
اٜص َِ ١س ث ُ َّ ٢ا ِجَّ َ َّْ ِت َوبَاَِ ٜت َوثَََ ٝف ِت ث ُ ََّ ٢وا َز ِت َِأَکََِ ٝت إ ٔ ََّ ٧ص َذا ا ِ١َ ٜا ََ ٟخ َٔ
اْ َتاصَا ِ
َ ٞحًي إٔذَا ا َِ ٠ت َّس ِت َخ ٔ َ
َ ٞو َِل َي ِص َب ُي
ا ٧ک َ َّأ ٜذی یَأِک ُ ُ
حَُِ ٝو ْة ِ ََ ٦ِ ١أَ َخ َذ ُظ ب ٔ َح ِّٕطٔ َو َو َؼ َىطُ فٔی َح ِّٕطٔ َِِ ٔ ٥ى َ ٢ا ُِ ١َ ٜىوُ َ ٤ة ص َُو َو َ ٦ِ ٠أَ َخ َذ ُظ بٔ ٍَي ِْ ٔ َح ِّٕطٔ ک َ َ
اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،امکلنباسن،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفل ہفملس ےن رفامای بس ےس زایدہ ےھجم اہمترے قلعتم وخػاس ابت اک ےہ وج اہلل اہمترے ےیلداینیک زتنی ےس اکنےلاگ۔
احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ داین یک زتنی ایک ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای زنیم یک
رباکت۔احصہبےناہکاےاہللےکروسؽایکریخاکدب ہربایئیھبوہاتےہرفامایںیہنریخاکہجیتنریخیہوہاتےہاہں ہےہہکاہبرںیم
ا ےن ف اال زبسہ امر داتی ےہ ای رقبی ارملگ رک داتی ےہ۔ وساےئ اؿ زبسہ وخر اجونرفں ےک وج اھکےت ںی اہیں کت ہک اؿ یک وکںیھک
وھپؽ اجیت ںی رھپ دوھپ ںیم ل اجےت ںی رھپ اگجیل افر اشیپب رکےت ںی افر ااگؽ لگن ےتیل ںی رھپ دفابرہ ولےتٹ ںی وت اھکےت ںی
(ینعی اںیہن ھچک ںیہن وہات) ےب کش رہ امؽ زبس ف اشداب افر اھٹیم ےہ سپ وج اس وک قح ےکاسھت فوصؽرکے افر اس ےک قح یہ
ںیمرخچرکےوت ہرتہبنیدمداگرےہافروجاےسانقح رطہقیےساحلصرکے وتفہ ایسیکرطحےہوجاھکاتےہ نکیلریسںیہن
وہات۔
رافی  :اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،امکلنباسن،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
داینیکزتنیفاشکدیگرپرغفررکےنیکاممتعنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2417

راوی  :ولی ب ٦ححز ،اَ١ىي ٞب ٦ابزاہي ،٢ہصا ٣زَتوائی ،یحٌي ب ٦ابی ٘ثيْ ،ہَل ٟب ٦ابی ٠ي١و٤ہ ،وفاء ب ٦يسار ،حَّضت
ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦ص ٔصَ اَ ٕ ٣ظاح ِٔٔ َّ
اٜس َِ َت َوائٔ ِّی َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦أَبٔی َ٘ثٔيْ ٕ َو ِ ٦ص ََٔل ٔ ٟبِ ٔ ٦أَبٔی
َح َّسثَىٔي َول ٔ ُّی بِ ُُ ٦ح ِحز ٕأَ ِخب َ ََْ٤ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
ِ بِ َٔ ٦ي َسا ٕر َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی َٔا ََ ٟجََ ٝس َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝول َی ا ِ٥ِ ٔ١ٜبَْ ٔ َو َجَِ ٝس َ٥ا
َِ ٠ي ُ١وَ َ ٤ة َو َِ ٦و َفا ٔ
اٜسَ ِ ٤يا َوزٔی َ٥ت َٔضا َِ َٕا ََ ٟر ُج ْ ٞأَ َو َیأتِ ٔی ا َِ ٜديُِْ ب ٔ َّ ِّ
اَّٜش َیا
َح ِو َٜطُ َِ َٕا َ ٟإ ٔ َّ١َّ ٠ٔ ٧ا أَ َخ ُ
آ َوَِ ٝيَ ٢ِ ُٙب ِىسٔی َ٠ا ُي ِّ َت ُح َوَِ ٝيَ ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙزص َِزة ٔ ُّ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا َََ ِ ٟس ََ ٙت َو ُِ ٥ط َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّٕٔ ٢َ ٝي َُ َٜ ٞط َ٠ا َشأَُِ ٤ک تُک َ َِّ ٢ُ ٝر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ

اٜز َح َؽا َِ َو َٔا َ ٟإ ٔ ََّ ٧ص َذا َّ
ک َٔا ََ ٟو َرأَیِ َ٥ا أَُ َّ ٤ط یُ ِ٥زَ َُ ٟوَِ ٝيطٔ َِأَِ َ
اٜسائ ٔ ََ ٞو َ٘أَُ َّ ٤ط َحَ ٔ١س ُظ َِ َٕا َ ٟإُٔ َّ ٤ط
َو ََ ََّ ٢َ ٝو َِل یُک َ َِّ ١ُ ٝ
َاٗ َی َِ ١سحُ َو ُِ ٥ط ُّ
َّ
َِل َیأتِ ٔی ا َِ ٜديُِْ ب ٔ َّ ِّ
اْ َتا َصا
 ٞأَ ِو یُ ٢ُّ ٔ ٝإ ٔ َِّل آک ٔ ََ ٝة ا َِ ٜد ٔ ٔ
اَّٜش َوإ ٔ َّ١َّ ٠ٔ ٧ا یُ ِ٥ب ٔ ُت اَّ ٜزبٔي ُي َي ِٕ ُت ُ
َّض َِإَٔ َّ ٤ضا أَکََِ ٝت َحًي إٔذَا ا َِ ٠ت َ َْل ِت َخ ٔ َ
َّ
ُ
َّض ُحِْ ٝو َون ِٔى ََ ٢ظاح ُِٔ ا ِِ ١ُ ٜس ٢ٔ ٔ ٝص َُو  ٦ِ ١َ ٔ ٜأَ ِو َفی ُٔ ٥ِ ٠ط
ِ
اَ َت ِٕ َبَِ ٝت َوي ِ َن اٜص ِٔ ١س َِ َثََ ٝف ِت َوبَاَِ ٜت ث ََّ ٢ر َت َى ِت َوإ ٔ ََّ ٧ص َذا ا ِ١َ ٜا ََ ٟخ ٔ ْ
ا ِِ ٔ١ٜسٔٙي َن َوا َِ ٜيت َٔيَ ٢وابِ ََّ ٦
ا ٧ک َ َّأ ٜذی
اٜسبٔي َ ٞأَ ِو َ٘ َ١ا َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوإُٔ َّ ٤ط ََ ٦ِ ٠یأ ِ ُخ ُذ ُظ بٔ ٍَي ِْ ٔ َح ِّٕطٔ ک َ َ
يسا یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َ٠ةٔ
َ ٞو َِل َي ِص َب ُي َو َیُٙو َُ ٧وَِ ٝيطٔ َشض ٔ ّ
َیأِک ُ ُ

یلع نب رجح ،اامسلیع نب اربامیہ ،اشہؾدوتسایئ ،ییحی نب ایب ریثک،الہؽ نب ایب ومیمہن ،اطعء نب اسیر ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسربنمرپےھٹیبافرمہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاردرگدھٹیبےئگوت
لپیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایںیممترپاےنپدعباسابتےسڈراتوہںہکاہللمترپداینیکزتنیوھکؽدےافردایناکعفن وت
ا کاحصیبریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکاےاہللےکروسؽایکریخاکااجنؾیروہاتےہوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملساسیک
ابت رپ اخومش وہ ےئگ وت اس ےس اہک ایگ ریتی ابت اک ایک احؽ ےہہک مت ےن ایسی ابتیک سج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس
اخومشوہےئگافرھجتےسوگتفگہنیکافرمہےنایخؽایکہکلپرپفیحانزؽوہریہےہرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنوھتڑی
دری دعب ینسب ہ وپھچن رک اراشد رفامای  ہ وساؽ رکےن فاال اسیک ےہ وگای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس یک رعتفی رک رےہ ےھت۔ لپ
یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن رفامای الھبیئ اک دب ہ ربایئ ںیہن وہات نکیل وممس اہبریک دیپافار اجونر وک امرڈایتل ےہ ای رمےن ےک رقبی رک
دیتی ےہ وساےئ ا س زبسے ےک سج وک اس ےن اھکای اہیں کت ہک اس یک وکںیھک رھب ںیئگ فہ دوھپ ںیم الچ ایگ سپ اگجیل یک افر
اشیپبایکافر دعمہاکااگؽ  اب رکاھکای ہامؽ رسزبس فاشداب افرمنیھاےہافراسناملسؿ اکااھچاسیھتےہ وجاسںیم ےسنیکسم،
میتی،اسمرفوکداتیےہایےسیجروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایافرسجےناسوکانقحاحلصایکاسیکاثمؽاےسیےہےسیج

وکیئاھکاتےہنکیلریسںیہنوہاتافرفہامؽایقتمےکدؿاسرپوگاہوہاگ۔
رافی  :یلع نب رجح ،الیعمس نب اربامیہ ،اشہؾ دوتسایئ ،ییحی نب ایب ریثک ،الہؽ نب ایب ومیمہن ،اطعء نب اسیر ،رضحت اوبدیعس دخری
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وساؽےسےنچبافرربصفانقتعیکتلیضفافراؿبسیکرتبیغےکایبؿ...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
وساؽےسےنچبافرربصفانقتعیکتلیضفافراؿبسیکرتبیغےکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2418

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،اب ٦شہاب ،وفاء ب ٦یزیس ٜيثي ،حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

یس َّ
اِ ٜٝيثٔ ِّي َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس
ْق َِ َوَِ ٝيطٔ َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
اب َو َِ ٦و َفا ٔ
ِ بِ َٔ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َو ِ٠َ ٦أ ٔ ٜک بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س ِ ٔ ََمي ُ ٔ
اَا ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِن َعارٔ ََأَُٜوا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝأ َ ِو َفاص ُِ ٢ث ُ َََّ ٢أَُٜو ُظ َِأ َ ِو َفاصُ َِ ٢حًَّي إٔذَا َنّ َٔس َ٠ا
ا ِٜد ُِسر ِّٔی أَ َّّ َ ٤ ٧
ْٔ يُى َّّٔ ُط اهَّللُ َو ََ ٦ِ ٠ي ِس َت ٍِ ُٔ ٦ي ٍِٔ٥طٔ اهَّللُ َو ََ ٦ِ ٠ي ِعب ٔ ِْ
ِخ ُظ َو َِ ٢ِ ُٙ٥و ََ ٦ِ ٠ي ِس َت ِىّ ِ
و ٔ َِ ٥س ُظ َٔا َ٠َ ٟا َی ٦ِ ُٙو ٔ ِ٥سٔی َٔ ٦ِ ٠خيِْ ٕ َِ ٦َِ ٝأَ َّز ٔ َ
ِ َخي ِ ْْ َوأَ ِو ََ ُي ٔ ٦ِ ٠اٜعَّ بِْ ٔ
ي َُعب ِّ ِْ ُظ اهَّللُ َو َ٠ا أ ُ ِو ٔف َی أَ َح ْس َٔ ٦ِ ٠و َفا ٕ

ہبیتق نب دیعس ،امکل نب اسن ،انب اہشب ،اطعء نب سیدی یثیل ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ضعب
ااصنریاحصہبےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسھچکبلطرفامایلپےناؿوکاطعرفامایاوہنںےنرھپاماگنوتلپےناؿوک
اطعرفامایاہیںکتہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسوموجدامؽمتخوہایگ۔وترفامایریمےاپسوجھچکوہاتےہاسوکرہسگمت
ےساچبرکہنروھکںاگ۔وجصخشوساؽےساتچبےہاہللاسوکاچباتےہافروجاانغتسءاایتخررکاتےہاہللاےسینغرکداتیےہافروجربص
رکاتےہاہللاےسربصدےداتیےہوجھچکمتںیمےسیسکوکدایاجےئفہرتہبےہافرربصےسڑبھرکوکیئفتعسںیہن۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنباسن،انباہشب،اطعءنبسیدییثیل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وساؽےسےنچبافرربصفانقتعیکتلیضفافراؿبسیکرتبیغےکایبؿ

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2419

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ
دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دفرسیدنسےسیھبیہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افکتیاعشریافرانقتع دنسیےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
افکتیاعشریافرانقتع دنسیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2420

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابووبساٜزحُ٠ ٦١قیَ ،ىيس ب ٦ابوایوبَ ،شحبي ٞبَ ٦شیک ،ابووبساٜزح ٦١حبلی ،حَّضت
اب ٦و١زو ب ٦اٜىاػ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َش ٕ
یک
َ ٞوص َُو ابِ ُٔ َ ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ا ِٔ ِ ١ُ ٜ
َش ِحبٔي ُ
ُق ُِ َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ٔ ٦أَبٔی أَ ُّی َ
وب َح َّسثَىٔي ُ َ

اػ أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َِ َٔ ٟس أَ َِِٝحَ َ٦ِ ٠
َو ِ ٦أَبٔی َو ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ا ُِ ٜحبُل ٔ ِّی َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٦و ِ١زٔو بِ ٔ ٦ا َِ ٜى ٔ
أَ ََِ ٢ََ ٝو ُر ٔز َٗ ََّ٘اِّا َو َٔ ََّ ٥ى ُط اهَّللُ ب ٔ َ١ا آ َتا ُظ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبدبعارلنمح رقمی ،دیعس نب اوباویب ،یرلیبح نب یر ک ،اوبدبعارلنمحیلبح ،رضحت انب رمعف نب ااعلص
فل ہفملسےنرفامایسجےناالسؾوبقؽایکافراےسدقبرافکتیرزؼ
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع ث

اطعایکایگافراہللےناےنپاطعرکدہامؽرپانقتعاطعرکدیوتفہحشاکایمبوہا۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبدبعارلنمحرقمی،دیعسنباوباویب،یرلیبحنبیر ک،اوبدبعارلنمحیلبح،رضحتانبرمعفنب
ااعلصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
افکتیاعشریافرانقتع دنسیےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2421

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،ابوَىيس اشخ ،و٘يي ،او١ض ،زہيْ بِ ٦حب٠ ،ح١س بِ ٦ؽي ،ٞو١ارہ بٔ ٦ىٕاً،
ابوزروہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َوأَبُو ََىٔي ٕس الِ َ َش ُّخ َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َُ ١ض ح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞو ِ ٦أَبٔيطٔ ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦وُ ََ ١ار َة بِ ٔ ٦ا ِِ َٕ ٜى َٕا ًٔ َو ِ ٦أَبٔی ز ُِر َو َة َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ
َِ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٢َ ٝ
اُ ٜٝض َّ ٢ا ِج َى ِ ٞرٔزِ َٗ آ َٔ ٠ُ ٟح َّٕ ١س ُٔو ّتا

اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق  ،اوبدیعس اجش ،فعیک ،اشمع ،زریہ نب رحب ،دمحم نب لیضف ،امعرہ نب اقعقع ،اوبزرہع ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللےنرفامایاےاہلللؽدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسوکدقبررضفرترزؼاطعرفام۔

رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،اوبدیعس اجش ،فعیک ،اشمع ،زریہ نب رحب ،دمحم نب لیضف ،امعرہ نب اقعقع ،اوبزرہع ،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومہتفلاولقلبافرےسجارگہندایاجےئوتاسےکاامیؿاکوخػوہاےسدےنیافروجا...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
ومہتفلاولقلبافرےسجارگہندایاجےئوتاسےکاامیؿاکوخػوہاےسدےنیافروجاینپاہجتلیکفہجےسیتخسےسوساؽرکےافروخارجافراؿےکا ماامتےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2422

راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ٢ح٥ملی ،اَحاٗ ،جزیز ،او١ض ،ابووائ١َٝ ،ٞا ٧ب ٦ربيىہ،
حَّضت و١ز ب ٦خفاب

ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢ا َِ ٜح ِ٥مَ ل ٔ ُّی َٔا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ٤ا َو َٔا َِ ٟاْل َ َ

اب َرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط َٔ َس ََ ٢ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
يى َة َٔا ََٔ ٟا َ ٟوُ َ١زُ بِ ُ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
َجز ٔ ْیز َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو ِ ٦أَبٔی َوائ َٕٔ ٞو َِ ١َِ ََٝ ٦
ا ٧بِ َٔ ٦رب ٔ َ
ا ٧أَ َح َّٖ بٔطٔ ُٔ ٥ِ ٠ض َِٔ ٢ا َ ٟإُٔ َّ ٤ض َِ ٢خيَُّْونٔی أَ َِ ٧ي ِسأَُٜونٔی بٔا ِِ ُّ ٜح ٔض
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝس ّ١ا َِ ُُِٕ ٝت َواهَّللٔ َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ٍََ ٜيُِْ َص ُؤ َِل ٔ
ِک َ َ
أَ ِو یُ َب ِّدُٝونٔی ََِِ ٝس ُت ب ٔ َباخٔ ٕٞ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،ااحسؼ ،رجری ،اشمع ،اوبفالئ ،املسؿ نب رہعیب ،رضحت رمع نب اطخب
تَنش
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امؽ م رفامای وت ںیم ےن رعض ایک اہلل یک مسق اے اہلل ےک روسؽ اؿ
ولوگںےکالعفہدفرسےولگزایدہقحتسمفدقحارےھتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایہکاؿولوگںےنےھجماایتخردای ہک
 ہھجمےسےبایحیئےکاسھتامںیگنایےھجملیخبںیہکسپںیموتلخبرکےنفاالںیہنوہں۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہیلظنح،ااحسؼ،رجری،اشمع،اوبفالئ،املسؿنبرہعیب،رضحترمعنب

اطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ومہتفلاولقلبافرےسجارگہندایاجےئوتاسےکاامیؿاکوخػوہاےسدےنیافروجاینپاہجتلیکفہجےسیتخسےسوساؽرکےافروخارجافراؿےکا ماامتےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2423

راوی  :و١زو ٤أس ،اَحاٗ بََٝ ٦مي ٧رازی٠ ،اٜک ،یو٤س ب ٦وبساِلولی ،وبساهَّلل ب ٦وہِ٠ ،اٜک ،اَحاٗ ب ٦وبساهَّلل
ب ٦ابی ـٝحہ ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي َ ٧اٜزَّاز ُّٔی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َ٠أٜکّا ح و َح َّسثَىٔي یُوُُ ٤س بِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط
ک بِ ُ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦إ ٔ َِ َح َٖ بِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی ـَ َِ ٝح َة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َُ ٥ِ ُ٘ ٟت
أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ َح َّسثَىٔي َ٠اُ ٔ ٜ
َ
َ
أَ ِ٠شٔي ََ ٠ي َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َوَِ ٝيطٔ رٔ َزاِْ ِ َ ٤ح َزان ٔ ٌّی ٌَُ ٔ ٝ
ُعاب ٔ ٌّی َِ َح َب َذ ُظ بٔز ٔ َزائٔطٔ َج ِب َذ ّة
ين ا َِ ٜحا ٔش َي ٔة َِأ ِز َر َ٘ ُط أ ِ َ
ِ ٔٔ ٦ِ ٠ش َّسة ٔ َج ِب َذتٔطٔ ث ُ َّ٢
ٔیس ّة َ٤مَ ِز ُت إلٔ َی َظ ِّ َحةٔ وَُ ٖٔ ُ٥ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َٔ ِس أَثَّ َز ِت ب ٔ َضا َحا ٔش َي ُة اِّ ٜز َزا ٔ
َشس َ
ک ث ُ َّ ٢أَ ََ ٠ز َُ ٜط
َٔا َ ٟیَا َُ ٠ح َُّ ١س ُ٠زِ لٔی ٔ٠َ ٦ِ ٠ا ٔ ٟاهَّللٔ َّأ ٜذی و ٔ َِ ٥س َک َِا َِ ٜتّ ََت إَِٔ ٜيطٔ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝؽ ٔح َ

ِ
بٔ َى َفا ٕ
رمعف اندق ،ااحسؼ نب امیلسؿ رازی ،امکل ،ویسن نب دبعاالیلع ،دبعاہلل نب فبہ ،امکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،رضحت اسن
نبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتلچراہاھتافرلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسرپومےٹانکرفںفایلرجنایناچدریھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکا کداہییتالماسےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکلپ
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اچدر ےک اسھت تہب دشت ف یتخس ےک اسھت اچنھک سج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رگدؿ
ابمرک رپاچدریکانکریاکاشنؿڑپایگافر ہانکریاکاشنؿاسےکیتخسےکاسھتےچنیھکیکفہجےسڑپارھپاسےناہکاےدمحمیلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس اہلل ےک امؽ ںیم ےس وج ریتے اپس ےہ ریمے  ےئ مکح رکف لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس یک رطػ دھکی رک

رکسماےئرھپاےسھچکدےنیاکمکحرفامای۔
رافی  :رمعف اندق ،ااحسؼ نب امیلسؿ رازی ،امکل ،ویسن نب دبعاالیلع ،دبعاہلل نب فبہ ،امکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط،
رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ومہتفلاولقلبافرےسجارگہندایاجےئوتاسےکاامیؿاکوخػوہاےسدےنیافروجاینپاہجتلیکفہجےسیتخسےسوساؽرکےافروخارجافراؿےکا ماامتےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2424

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وبساٜع١س ب ٦وبساٜوارث ،ہ١ا ،٣و١ز ب ٦یو٤س ،وْک٠ہ ب ٦و١ار١َٝ ،ہ ب ٦شبيِ ،ابوٍ٠يْہ،
ابواوزاعی ،اَحاٗ ب ٦وبساهَّلل ب ٦ابی ـٝحہ ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِح ٕب َح َّسث َ َ٥ا وُ َ١زُ بِ ُ٦
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜعَّ َٔ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس ا َِ ٜوار ٔٔث َح َّسث َ َ٥ا صَ َّْ ١ا ٣ح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
ْٔک َُ ٠ة بِ َُ ٦و َّ١ارٕ ح و َح َّسثَىٔي ََُ ١ََ ٝة بِ َُ ٦شبٔيِٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َح َّسثَ َ٥ا الِ َ ِو َزاعٔ ُّی ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦إ ٔ َِ َح َٖ بِ ٔ٦
یُوَُ ٤س َح َّسث َ َ٥ا و ِ ٔ
ْٔک ََ ٠ة بِ َٔ ٦و َّ١ارٕ
َو ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی ـَ َِ ٝح َة َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ َوفٔی َحسٔیثٔ و ِ ٔ
ٔ ٦ِ ٠اٜزِّ َیا َزة ٔ َٔا َ ٟث ُ ََّ ٢ج َب َذ ُظ إَِٔ ٜيطٔ َج ِب َذ ّة َر َج َي ٔ َ ٤ي ُّي اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َ ٔ ِ َ ٤
ُعاب ٔ ِّی َوفٔی َحسٔیثٔ صَ َّ١اَ َِ ٕ ٣حا َذبَ ُط
َح الِ ِ َ
َحًَّي ا ِنصَ َّٖ ا ِٜب ُ ِْزُ َو َحًَّي َبٕ ٔ َي ِت َحا ٔش َي ُت ُط فٔی ُوَ ٖٔ ُ٥ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
زریہ نب رحب ،دبعادمصل نب دبعاولارث ،امہؾ ،رمع نب ویسن ،مرکہم نب امعر ،ہملس نب بیبش ،اوبریغمہ ،اوبافزایع ،ااحسؼ نب
دبعاہللنبایبہحلط،رضحت اسننب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےنیبن رکمییلصاہللہیلعفل ہفملس ےسیہیدحثیرفاتییکےہ افر
مرکہمنبامعریکدحثیںیم ہزایدیتےہرھپاسےنلپوکاانتاچنیھکہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاچدر ابمرکاسدقرٹھپ
یئگہکاساکانکرہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرگدؿںیمرہایگ۔

رافی  :زریہ نب رحب ،دبعادمصل نب دبعاولارث،امہؾ ،رمع نب ویسن ،مرکہم نب امعر ،ہملس نب بیبش ،اوبریغمہ ،اوبافزایع ،ااحسؼ
نبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ومہتفلاولقلبافرےسجارگہندایاجےئوتاسےکاامیؿاکوخػوہاےسدےنیافروجاینپاہجتلیکفہجےسیتخسےس وساؽرکےافروخارجافراؿےکا ماامتےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2425

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث ،اب ٦ابی ٝ٠يٙہ ،حَّضت ٠سور بْ٠ ٦خ٠ہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْخ ََ ٠ة أََّ٤طُ َٔا ََ َٔ ٟس ََ ٢ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث َو ِ ٦ابِ ٔ ٦أَبٔی َُِ ٝ٠ي ََ ٙة َو ِ ٦ا ِِ ٔ١ٜس َورٔ بِ َٔ ِ ٠َ ٦

ْخ َُ ٠ة یَا بُى َ َّي اَ ِ ٤ف ِٖ ٔ ٝب ٔ َ٥ا إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ْخ ََ ٠ة َش ِيئّا َِ َٕا ََ ِ ٠َ ٟ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِٔب ٔ َي ّة َو ٢َِ ٜي ُِى ٔق ََ ِ ٠
َْخ َد إَِٔ ٜيطٔ َو َوَِ ٝيطٔ َٔ َباِْ َٔ ٥ِ ٠ضا َِ َٕا ََ ٟخ َبأ ِ ُت َص َذا َ ٜ
َک َٔا َ٥َ َِ ٟمَ زَ
َِاَ ِ ٤ف َُ ِٕ ٝت ََ ٠ى ُط َٔا َ ٟا ِز ُخ َِِ ٞا ِزوُ ُط لٔی َٔا َََ ِ ٟس َو ِوتُ ُط َُ ٜط ِ َ َ
ْخ َُ ٠ة
إَِٔ ٜيطٔ َِ َٕا ََ ٟرِض َٔي ََ ِ ٠
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،انب ایب ملبکہ ،رضحت وسمر نب رخمہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ےن ابقںیئ میسقت رفامںیئ نکیل رخمہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ھچک ہن اطع رفامای وت رخمہم ےن اہک اے ریمے وٹیب! ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےکاپسےلولچںیماؿےکاسھتالچ (درفازہرپ)رخمہمےناہکاجؤافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکریمےاپسالب
الؤوتںیمےنلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکاؿےکاپسالبای۔لپاسیکرطػےلکنافرلپرپاؿںیمےسا کابقیھتوتلپےن
رفامای ہںیمےنریتے ےئرھکوھچڑیرھپرخمہمےناچدریکرطػداھکیافروسمرےتہکںیرخمہموخشوہےئگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبایبملبکہ،رضحتوسمرنبرخمہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
ومہتفلاولقلبافرےسج ارگہندایاجےئوتاسےکاامیؿاکوخػوہاےسدےنیافروجاینپاہجتلیکفہجےسیتخسےسوساؽرکےافروخارجافراؿےکا ماامتےکایبؿ
ںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2426

راوی  :ابوخفاب ،زیاز ب ٦یحٌي حسانی ،حات ٢ب ٦ورزا ٧ابوظاٜح ،ایوب َدتيانی ،وبساهَّلل ب ٦ابی ٝ٠يٙہ ،حَّضت ٠سور ب٦
ْ٠خ٠ہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َّ
اٜس ِدت َٔيان ٔ ُّی َو َِ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ا َِ ٜد َّف ٔ
اب زٔیَازُ بِ َُ ٦ی ِحٌَي ا َِ ٜح َّسان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َحات ٔ ُ ٢بِ َُ ٦و ِر َز َ
ا ٧أَبُو َظإ ٔ ٜح َح َّسثَ َ٥ا أَ ُّی ُ

ْخ َُ ٠ة اَ ِ ٤فِٖ ٔ ٝ
ْخ ََ ٠ة َٔا َٔ َٔ ٟس َِ ٠ت َول َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِٔب ٔ َي ْة َِ َٕا َ ٟلٔی أَبٔی ََ ِ ٠
بِ ٔ ٦أَبٔی َُِ ٝ٠يَ َٙة َو ِ ٦ا ِِ ٔ١ٜس َورٔ بِ َٔ ِ ٠َ ٦
َْخ َد
ب ٔ َ٥ا إَِٔ ٜيطٔ َو َسي أَ ِ ٧ي ُِى ٔف َي َ٥ا َٔ ٥ِ ٠ضا َش ِيئّا َٔا ََ َٕ َِ ٟا ٣أَبٔی َول َی ا َِ ٜب ٔ
اب َِ َتک َ َََّ ِ ٢َ ٝى َز َٓ أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝظ ِو َت ُط ِ َ َ
ک
َک َخ َبأ ِ ُت َص َذا ََ ٜ
َو ََ ٠ى ُط َٔ َباِْ َوص َُو یُزٔیطٔ ََ ٠حا َٔ َ٥طُ َوص َُو َي ُٕو َُ ٟخ َبأ ِ ُت َص َذا َ ٜ
اوباطخب،زایدنبییحیاسحین،احمتنبفرداؿاوباصحل،اویبایتخسین،دبعاہللنبایبملبکہ،رضحتوسمرنبرخمہمریضاہللاعتٰیلہنع

ےس رفاتی ےہ ہک ھچک ابقںیئ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےک اپس الیئ ںیئگ وت ےھجم ریمے ابپ رخمہم ےن اہک ںیمہ لپ یلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےل ولچ۔ رقبی ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ںیم ےس ھچک ںیمہ یھب اطع رفام دںی۔ ریمے
ابپےنڑھکےوہرکابتیکسپیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےناسیکلفازناچہؿیلافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنا ک
ابقءیلافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسا کابقءےلرکےلکنافرلپاسیکوخوصبریتداھکےتوہےئرفامرےہےھتہک ہںیمےنلپ
ےکےیلرھکوھچڑییھت ہںیمےنریتےےیلرھکوھچڑییھت۔
رافی  :اوباطخب،زایدنبییحیاسحین،احمتنبفرداؿاوباصحل،اویبایتخسین،دبعاہللنبایبملبکہ،رضحتوسمرنبرخمہمریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےکاامیؿاکوخػوہاےساطعرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
سجےکاامیؿاکوخػوہاےساطعرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2427

راوی  :حس ٦ب ٦ولی حٝوانی ،وبس ب ٦ح١يس ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ٢بَ ٦ىس ،ظاٜح ،اب ٦شہاب ،وا٠ز بَ ٦ىس ،حَّضت َىس
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وب َوص َُو ابِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح
َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َو َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ

اب أَ ِخب َ َْنٔی َوا ٔ٠زُ بِ ُِ ََ ٦ى ٕس َو ِ ٦أَبٔيطٔ ََ ِى ٕس أَُ َّ ٤ط أَ ِو َفی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝرص ِّفا َوأََ٤ا َجاْ ٔ ٜس
َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ِ ٔيض ٔ َِٔ ٢ا ََ َْ َ ََِّ ٟک َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّ ٥ِ ٠ٔ ٢َ ٝض َِ ٢ر ُج َّل َ ٢ِ ٜي ُِى ٔفطٔ َوص َُو أَ ِو َحبُ ُض ِ ٢إلٔ َ َّی َِ ُٕ ُِ ١ت إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
َک َو ََِ ُِ ٦ل َٕ ٧واهَّللٔ إنِّٔی َلَ َرا ُظ ُِ ٠ؤ ٔ٥ّ ٠ا َٔا َ ٟأَ ِو ُِ ٠س١ّ ٔ ٝا ِ ََسُّ َٙت َّٔ ٔ ٝيَل ث ُ َّ٢
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝس َار ِرتُ ُط َِ ُُِٕ ٝت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٠ا َ ٜ

ک َو ََِ ُِ ٦ل ََٕ ِ ٧واهَّللٔ إنِّٔی َلَ َرا ُظ ُِ ٠ؤ ٔ٥ّ ٠ا َٔا َ ٟأَ ِو ُِ ٠س١ّ ٔ ٝا ِ ََسُّ َٙت َّٔ ٔ ٝيَل ث ُ َّ٢
ٌَ ََ ٝبىٔي َ٠ا أَ ِو َ٥ِ ٠ٔ ٢ُ ٝطُ َِ ُُِٕ ٝت یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٠ا ََ ٜ
ک َو ََِ ُِ ٦ل ََٕ ِ ٧واهَّللٔ إنِّٔی َلَ َرا ُظ ُِ ٠ؤ ٔ٥ّ ٠ا َٔا َ ٟأَ ِو ُِ ٠س١ّ ٔ ٝا َٔا َ ٟإنِّٔی َل ُ ِو ٔفی اَّ ٜز ُج َٞ
ٌَََ ٝبىٔي َ٠ا أَ ِو َُ ٥ِ ٠ٔ ٢ُ ٝط َِ ُُِٕ ٝت َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٠ا ََ ٜ
ْکیزُ ا ِِ َٕ ٜو َّٔ ٠َ ٟز َتي ِ ٔن
َوٌَيُِْ ُظ أَ َح ُِّ إلٔ َ َّی ُٔ ٥ِ ٠ط َخ ِص َي َة أَ ِ ٧یُ َِّ َٙفٔی ا٥َّ ٜارٔ َول َی َو ِجضٔطٔ َوفٔی َحسٔیثٔ ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ِّی َت ِ ٔ
نسحنبیلعولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعس،اصحل،انباہشب،اعرمنبدعس،رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعےس

رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنضعبولوگںاطعرفامایافرایہنںیمںیماھٹیبوہااھت۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےناؿںیمےسا کلدیموکوھچڑد ایینعیھچکہندایاحالہکناسوکدانیریمےزند کاؿبسےسااھچاھتوتںیمےنڑھکےوہ
رکےکپچ ےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےس رعضیکاےاہللےکروسؽلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنالفںوکویکںہندای
احالہکنریمیرظنںیمفہومنمایناملسؿےہ۔رھپںیم وھتڑیدریاخومشراہاسےکاحالتیکفاتیفقیکفہجےسھجمرپہبلغوہاوت
ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن الفں صخش وک ویکں ہن دای اہلل یک مسق ںیم وت اس وک ومنم ای
ناملسؿامگؿرکاتوہں۔لپیلصاہللہیلعفل ہفملسوھتڑیدریاخومشرےہرھپاسےکاحالتیکفاتیفقھجمرپاغبلوہیئوتںیم

ےن رعض ایک اے اہلل ےکروسؽلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن الفں وک ویکںہن دای اہللیک مسق ںیم وت اےس ومنم ایناملسؿ وصتر
رکاتوہںلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایضعبلدیمےھجموبحمبوہےتںینکیلاؿ وکوھچڑرکںیمدفرسفںوک رصػاسڈر
افروخػیکفہجےسداتیوہہکارگاےسہندفںوت ہافدنےھہنمدفزخںیماجےئاگافرولحینیکرفاتیںیمرضحتدعسےکوقؽاک
رکتاردفرمہبتےہ۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعس،اصحل،انباہشب،اعرمنبدعس،رضحتدعسریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
سجےکاامیؿاکوخػوہاےساطعرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2428

راوی  :اب ٦ابی و١زَّ ،يا ،٧زہيْ بِ ٦حب ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦شہاب ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢وبس ب ٦ح١يس،
وبساٜززاٗ٠ ،ى١ز ،زہزی

وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاصٔي َ ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَخٔی ابِ ٔ٦
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا ُ ٧ح و َح َّسثَٔ٥يطٔ ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦
اب ح و َح َّسثَ َ٥اظ إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ أَ ِخب َ ََْ٤ا َِ ٠ى َْ ١ز ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا
ٔش َض ٕ
ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َول َی َِ ٠ىى َي َحسٔیثٔ َظإ ٔ ٜح َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی
انبایبرمع،ایفسؿ،زریہنب رحب،وقعیبنباربامیہ ،انباہشب،ااحسؼنباربامیہ ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،افرپ
فایلدحثیاباانسدےسیھبرمفیےہ۔
رافی  :انب ایب رمع ،ایفسؿ ،زریہ نب رحب ،وقعیب نب اربامیہ ،انب اہشب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم،
زرہی

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

ابب  :زوکۃاکایبؿ
سجےکاامیؿاکوخػوہاےساطعرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2429

راوی  :حس ٦ب ٦ولی حٝوانی ،يىٕوب ،ظاٜح ،اَ١اوي ٞب٠ ٦ح١س بَ ٦ىس٠ ،ح١س بَ ٦ىس

وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح َو ِ ٦إ ٔ َِ َ١ىٔي َ ٞبِ َٔ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
َّ
ََ ِى ٕس َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َُ ٠ح ََّ ١س بِ َِ ََ ٦ى ٕس یُ َح ِّس ُث ب ٔ َض َذا ا َِ ٜحسٔیثٔ َي ِىىٔي َحس َ
ََّض َب
ٔیث اٜزُّصِز ٔ ِّی أ ٜذی ذ َ ِ
ََکَ٤ا َِ َٕا َ ٟفٔی َحسٔیث ٔطٔ ِ َ َ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َي ٔسظ ٔبَي ِ َن وُُ٥قٔی َو َ٘تٔف ٔی ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَٔ ٔ َت ّاِل أَ ِی ََ ِى ُس إنِّٔی َل ُ ِو ٔفی اَّ ٜز ُج َٞ

نسح نب یلع ولحاین ،وقعیب ،اصحل ،اامسلیع نب دمحم نب دعس ،دمحم نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دمحم نب دعس ےس زرہی یک
دحثییہیکرطحایبؿرکےتوہےئانسوجمہےنافرپذرکیکدمحمنبدعسیکدحثیںیم ہےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےناانپاہھتریمےدنکےھافررگدؿےکدرایمؿامرارھپاراشدرفامایاےدعسایکوتزلاتےہاسابترپہکںیماسوکدفں۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین،وقعیب،اصحل،اامسلیعنبدمحمنبدعس،دمحمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االسؾاثتبدقؾرےنہےئلیکاتفیلیبلقےکوطررپدےنیافروبضمطاامیؿفاےلوکربص...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
االسؾاثتبدقؾرےنہےئلیکاتفیلیبلقےکوطررپدےنیافروبضمطاامیؿفاےلوکربصیکنیقلترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2430

راوی ِ :حٝ٠ہ ب ٦یحٌي تحييي ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ا٤س ب٠ ٦اٜک

اب أَ ِخب َ َْنٔی أَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ َّ٧
و٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ ُ ٦یَ ِحٌَي اُّ ٜتحٔي ٔي ُّي أَ ِخبَََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُ ُ
َح َّسثَىٔي َ ِ

اَا ٔ ٦ِ ٠الِ ِن َعارٔ َٔاُٜوا یَ ِو َُ ٣ح َ٥ي ِ ٕن ح ٔي َن أََِا َِ اهَّللُ َول َی َر َُؤٜطٔ ٔ ٦ِ ٠أَ َِ ٠وا ٔ ٟصَ َواز َٔ٠َ ٧ا أََِا َِ ِ ََفّ َٖٔ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
أُّ َ ٤

َّ
ْقي ِّصا َو َیَُِّْ ُ٘ َ٥ا َو َُ ُيو ُِ َ٥ا
ْقیِ ٕض ا ِٔ١ٜائ َ َة ِٔ ٦ِ ٠اْلٔب ٔ َٕٔ َِ ٞاُٜوا َي ٍِ ٔ ُ
َف اهَّللُ َ ٔ ٜز َُو ٔ ٟاهَّللٔ ي ُِى ٔفی ُ َ
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝي ُِى ٔفی رٔ َج ّاِل َٔ ُ ٦ِ ٠
ک َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٔ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝؤٜض ٔ َِِ ٢أ َ ِر ََ َ ٞإلٔ َی الِ َ ِن َعارٔ
ْط ٔ ٦ِ ٠ز ٔ َ٠ائ ٔض ٔ َِٔ ٢ا َ ٟأَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک َِ ُح ِّس َث ذََ ٔ ٜ
َت ِٕ ُ ُ
َِ َح ََ ١ى ُض ِ ٢فٔی ُٔ َّب ٕة ٔ ٦ِ ٠أَ َز١َّ َٝ َِ ٕ ٣ا ا ِج َت َُ ١ىوا َجائ َ ُض َِ ٢ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ٠َ ٟا َحسٔیثْ بَ ٍََ ٝىٔي َو َِٕ َِ ٢ِ ُٙ٥ا َُ َٜ ٟط

َف اهَّللُ َ ٔ ٜز َُؤٜطٔ
ُِ َٕ َضا ُِ الِ َ ِن َعارٔ أَ َّ٠ا َذ ُوو َرأِی ٔ َ٥ا َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ََِ ٢َِ ٝي ُٕوُٜوا َش ِيئّا َوأَ َّ٠ا أُْ َ ٤
اس ٔ٥َّ ٠ا َحسٔی َث ْة أَ َِ َ٥اُ ُ ٤ض َِٔ ٢اُٜوا َي ٍِ ٔ ُ
ْط ٔ ٦ِ ٠ز ٔ َ٠ائ ٔض ٔ َِٕ َِ ٢ا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝإٔنِّی أ ُ ِو ٔفی رٔ َج ّاِل َحسٔیثٔي
ْقي ِّصا َویََُِّْ ُ٘ َ٥ا َو َُ ُيو ُِ َ٥ا َت ِٕ ُ ُ
ي ُِى ٔفی ُ َ
و ٧بٔطٔ
َو ِض ٕس بٕٔ ِ ُٙ
و ٧إلٔ َی رٔ َحالٔ ٢ِ ُٙب ٔ َز َُو ٔ ٟاهَّللٔ ِ ََواهَّللٔ ١ََ ٜا َت َِٕٔٝ ٥بُ َ
اس بٔالِ َ َِ ٠وا َٔ ٟو َت ِز ٔج ُى َ
َف أَ َتأ َ َُّ ُّ ٜض ِ ٢أَِ َََل َتزِ َؼ ِو َ ٧أَ َِ ٧ی ِذ َص َِ اُ ٥َّ ٜ

َاظبُْٔوا َحًَّي َت ِِ َٕ ٝوا اهَّللَ
و ٧أَثَ َز ّة َشس َ
و ٧بٔطٔ َِ َٕاُٜوا بَل َی َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔ ِس َرؼٔي َ٥ا َٔا ََِ ٟإَٔ ََ ٢ِ َُّٙ٤تحٔ ُس َ
َخي ِ ْْ ٔ١َّ ٠ا یَ َِٕٔٝ ٥بُ َ
ٔیس ّة ِ ِ
َو َر َُو َٜطُ َِإٔنِّی َول َی ا َِ ٜح ِو ٔ
ؿ َٔاُٜوا ََ َِ ٥عبُْٔ

ت
رحہلم نب ییحی جین ییی ،دبعاہلل نب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ااصنر ںیم ےس ضعب ولوگں ےن نینح ےک
امؽ ےف (ینعی ریغب اہجد) اطع رفامای سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
اوماؽ وہازؿ ںیم ےس ھچک ِ
دؿ رعض ایک بج اہلل ےن اےنپ روسؽ وک ِ
فل ہفملسےنرقویشیںوکوسوسافٹندےنییرفعرفامےئ وتاوہنںےناہکہکاہللاےنپ روسؽےسدرسگر رفامےئہکلپرقشی وک
ہی
دےتی ںیافر منوھچڑ دےتیںیاحالہکنامہریولتارںیاؿ اکوخؿاہبیتںی،اسن ریضاہللاعتٰیل ہنع ےتہکںی روسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم اؿ یک ابت ایبؿ یک یئگ وت لپ ےن ااصنر وک ولباای ہک فہ ڑمچے ےک ہبق ںیم عمج وہں بج فہ عمج وہ ےئگ وت
روسؽاہلل یلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿےکاپساجرکرفامایےھجممتےسایکابتیچنہپےہ؟وتلپےسااصنرےکادھجمارولوگںےن
اہکاےاہللےکروسؽمہےسضعبونرمعاعؾولوگںےن ہاہکےہہکاہللاےنپروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسدرسگررفامےئ
ہی
ہی
ہکلپ منوھچڑ رکرقشیوکاطعرکر ہننافرامہریولتارںیاؿاکوخؿاہبیتںیوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
ںیماؿولوگںوکداتیوہںپ ےک رفاکزامہنرقبییہسگراےہاتہکاؿوکعمجرکفںاتہکمتاےنپرھگفںیکرطػروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفل ہفملس ےک اسھت ول وٹ اہلل یک مسق وج زیچ ےل رک متفاسپ ولوٹ ےگ فہ رتہب ےہ اس ےس وج فہ ےل رک ولںیٹ ےگ وت اوہنں ےن
رعض ایک ویکں ںیہن اے اہللےک روسؽمہوخش ںیلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن رفامای متاس ےک روسؽ ےس الماقت رکف ےگ

افرںیموحضرپوہںاگااصنرےنرعضایکمہربصرکںیےگ۔
ت
رافی  :رحہلمنبییحی جین ییی،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
االسؾاثتبدقؾرےنہےئلیکاتفیلیبلقےکوطررپدےنیافروبضمطاامیؿفاےلوکربصیکنیقلترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2431

راوی  :حس ٦حٝوانی ،وبس ب ٦ح١يس ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ٢بَ ٦ىس ،ظاٜح ،اب ٦شہاب ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

وب َوص َُو ابِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢بِ ِٔ ََ ٦ى ٕس َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َو َِ ٦ظإ ٔ ٜح َو ِ ٦ابِ ٔ٦
َح َّسثَ َ٥ا َح َس ْ ٦ا ُِ ٜحَِ ٝوان ٔ ُّی َو َو ِب ُس بِ ُُ ٦ح َِ ١ي ٕس َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
اب َح َّسثَىٔي أَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَُ َّ ٤ط َٔا َ١َّ َٜ ٟا أََِا َِ اهَّللُ َول َی َر َُؤٜطٔ َ٠ا أََِا َِ ٔ ٦ِ ٠أَ َِ ٠وا ٔ ٟصَ َوازٔ ََ ٧وا ِٔ َت َّغ ا َِ ٜحس َ
ٔیث بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ
ٔش َض ٕ
َ
اس َحسٔی َث ْة أَ َِ َ٥اُ ُ ٤ض ِ٢
ٌَي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا ََٔ ٟا َ ٟأَْ َ ٤س ََِ ٢َِ ٝن ِعبِْٔ َو َٔا ََِ ٟأ َّ٠ا أُْ َ ٤
نسحولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعس،اصحل،انباہشب،رضحتاسننب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
امؽػءاطعرفامایابیقدحثیایسیسیجےہوساےئاسےکہک
ہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنوہازؿےکاوماؽےس ِ
اسنریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیمہےنربصہنایک۔
رافی  :نسحولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعس،اصحل،انباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ

االسؾاثتبدقؾرےنہےئلیکاتفیلیبلقےکوطررپدےنیافروبضمطاامیؿفاےلوکربصیکنیقلترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2432

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،يىٕوب ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦شہاب

اب َو َِ ٦و ِّ١طٔ َٔا َ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک
وب بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢ح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَخٔی ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا َي ِى ُٕ ُ
َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

اٗ ا َِ ٜح ٔس َ
َو ََ َ
َک َوایَ ٔة یُوَُ ٤س َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی
یث بِٔ ٔ١ثٔٝطٔ إ ٔ َِّل أَُ َّ ٤ط َٔا ََٔ ٟا َ ٟأَْ َ ٤س َٔاُٜوا َن ِعبُْٔ َ ٔ

زریہ نب رحب،وقعیب نب اربامیہ ،انباہشب ،اوہنں ےن اےنپ اچچ ےس ،رضحت اسن نب امکل ریض اہللاعتٰیل ہنع یہیدحثی اس
دنسےسیھبذموکرےہوہفمؾفینعما کیہےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،وقعیبنباربامیہ،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
االسؾاثتبدقؾرےنہےئلیکاتفیلیبلقےکوطررپدےنیافروبضمطاامیؿفاےلوکربصیکنیقلترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2433

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار ،اب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،تازہ ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف أَ ِخب َ ََْ٤ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َٔ َتا َز َة
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔا َ ٟابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ

یُ َح ِّس ُث َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا ََ ٟج ََ ١ي َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝالِ َ ِن َع َار َِ َٕا َ ٟأَِ ٔي ٢ِ ُٙأَ َح ْس ٌَٔ ٦ِ ٠ي ِْ ٔ ُ٘ َِٕ َِ ٢اُٜوا َِل
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
ْقي ِّصا َحس ُ
ٔیث َو ِضسٕ
إ ِٔل ابِ ُ ٦أ ِخ ٕت َ٥َ ٜا َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝإ ٔ َّ ٧ابِ َ ٦أ ِختٔ ا ِِ َٕ ٜوُ ٥ِ ٠ٔ ٔ ٣ض َِٕ َِ ٢ا َ ٟإ ٔ ََّ ُ ٧
و ٧ب ٔ َز َُو ٔ ٟاهَّللٔ إلٔ َی
اٜسَ ِ ٤يا َو َت ِز ٔج ُى َ
اس ب ٔ ُّ
يب ٕة َوإنِّٔی أَ َر ِز ُت أَ ِ ٧أَ ِجب ُ َْص َُِ ٢وأَ َتأ َ َُّ َّ ٜض ِ ٢أَ َ٠ا َت ِز َؼ ِو َ ٧أَ َِ ٧ی ِز ٔج َي اُ ٥َّ ٜ
ب ٔ َحاصَّٔ ٔ ٝي ٕة َو ُٔ ٠ع َ

َک الِ َ ِن َعا ُر ٔش ِى ّبا ََ ٜس َُ ِٙٝت ٔش ِى َِ الِ َ ِن َعارٔ
اس َواز ٔ ّیا َو َََ ٝ
ب ُ ُيوتَِٔ ٜ ٢ِ ُٙو َََ ٝ
َک اُ ٥َّ ٜ
دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکل ریضاہللاعتٰیلہنعرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فل ہ فملس ےن ااصنر وک عمج ایک افر رفامای ایک اہمترے درایمؿ اہمترے العفہ وکیئ ںیہن؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
رعضایکوساےئامہرینہبےکزلےکےکوکیئںیہنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےن رفامایوقؾیکنہباکاٹیبایہنںیمےسوہات
ےہرھپلپ یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای رقشی ےن ایھبزامہناجتیلہ افر تبیصم ےساجنتاپیئ ےہافرںیم ےناؿیکدوجلیئ
افراتفیلیبلقاکارادہایکایکمتوخشںیہنہکولگوتداینےلرکرھگفںوکولںیٹافرمتاےنپرھگفںیکرطػروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےکاسھتولاٹارگولگا کفادیںیمںیلچافرااصنرا کئاھیٹںیموتںیمااصنریکئاھیٹںیمولچںاگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
االسؾاثتبدقؾرےنہےئلیکاتفیلیبلقےکوطررپدےنیافروبضمطاامیؿفاےلوکربصیکنیقلترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2434

راوی ٠ :ح١س ب ٦وٜيس٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ابوتياح ،ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦أَبٔی اٜتَّيَّاحٔ َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َ١َّ َٜ ٟا
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ٜؤٜيسٔ َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َّ
ْط ٔ ٦ِ ٠ز ٔ َ٠ائ ٔض ٔ َِ ٢وإ ٔ َّ٥َ ٌَ ٧ائ َٔ٥َ ١ا تُ َز ُّز
ْقیِ ٕض َِ َٕاَِ ٜت الِ َ ِن َعا ُر إ ٔ ََّ ٧ص َذا َُ ٜض َو ا َِ ٜى َح ُِ إ ٔ َُّ َُ ٧يو َِ َ٥ا َت ِٕ ُ ُ
ُِتٔ َح ِت َُ ٙ٠ة َٔ َس َ ٢ا ِ٥َ ٍَ ٜائ َٔ ٢فٔی ُ َ
ک َوکَاُ ٤وا
ک َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َِ ٢َ ٝح ََ ١ى ُض َِٕ َِ ٢ا َ٠َ ٟا َّأ ٜذی بَ ٍََ ٝىٔي َو َِٔ ٢ِ ُٙ٥ا ُٜوا ص َُو َّأ ٜذی بَ ََ ٍَ ٝ
َوَِ ٝيض ٔ ََِ ِ ٢ب َ ََ ٝذََ ٔ ٜ
اس َواز ٔ ّیا
و ٧ب ٔ َز َُو ٔ ٟاهَّللٔ إلٔ َی ب ُ ُيوتَِٔ ٜ ٢ِ ُٙو ََ ََ ٝ
اٜسَ ِ ٤يا إلٔ َی ب ُ ُيوت ٔض ٔ َِ ٢و َت ِز ٔج ُى َ
َِل َیٔ ِٙذب ُ َ
اس ب ٔ ُّ
ک اُ ٥َّ ٜ
ؤَ ٧ا َ ٟأَ َ٠ا َت ِز َؼ ِو َ ٧أَ َِ ٧ی ِز ٔج َي اُ ٥َّ ٜ
أَ ِو ٔش ِى ّبا َو ََ َِ َٙ ٝت الِ َ ِن َعا ُر َواز ٔ ّیا أَ ِو ٔش ِى ّبا ََ ٜس َُ ِٙٝت َواز ٔ َی الِ َ ِن َعارٔ أَ ِو ٔش ِى َِ الِ َ ِن َعارٔ

دمحم نب فدیل ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اوبایتح ،اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ہکم حتف وہا وت ںیتمینغ رقشی ںیم

میسقتیکںیئگوتااصنرےناہک ہیھببیجعابتےہاحالہکنامہریولتارفںےسوخؿکپٹراہےہافرامہراامؽتمینغرقشیرپاٹلای اج
راہےہ ہابتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسوکیچنہپوتلپےناؿوکعمجرکےکرفامایےھجممتےسایکابتیچنہپےہافرفہوھجٹہن
وبےتل ےھتلپ یلصاہللہیلع فل ہفملس ےنرفامایایک متاس ابتےسرایضںیہن وہہکولگ وتداین ےکاسھتولںیٹ ےگ اےنپرھگفں
یکرطػافرمتاےنپرھگفںوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتولوٹےگارگرقشیا کفادیایئاھیٹںیمںیلچافرااصنر
دفرسیفادیایئاھیٹںیمںیلچوتںیمااصنریکفادیافرااصنریکئاھیٹںیمولچںاگ۔
رافی  :دمحمنبفدیل،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبایتح،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
االسؾاثتبدقؾرےنہےئلیکاتفیلیبلقےکوطررپدےنیافروبضمطاامیؿفاےلوکربصیکنیقلترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2435

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،ابزاہي ٢ب٠ ٦ح١س بُ ٦عُعہ٠ ،ىاذ ب٠ ٦ىاذ ،اب ٦وو ،٧ہصا ٣ب ٦زیس ب ٦ا٤س ،حَّضت ا٤س ب٦
٠اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّ
َح ٔ
ٓ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا
ُع َة َیزٔی ُس أَ َح ُسص َُ١ا َول َی ِاْل َ ٔ
َح َٓ َب ِى َس ا ِِ َ ٜ
ِخ ا ِِ َ ٜ
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىي َوإٔبِ َزاصٔي ُ ٢بِ َُ ٠ُ ٦ح َّ١سٔ بِ ِٔ َ ٦
ُع َ َ

اَ ٧ی ِو ُ ٣حُ َ٥ي ِ ٕن أَٔ َِبَِ ٝت
َُ ٠ىاذُ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسث َ َ٥ا ابِ َُ ٦و ِو َٕ ٧و ِ ٦صٔصَ ا ٔ ٣بِ َٔ ٦زیِ ٔس بِ ٔ ٦إَٔ َ ٤س َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َ١َّ َٜ ٟا ک َ َ
َّشةُ آِلَ ٕ
اٜف ََٕ ٝا ُِ
ٓ َو ََ ٠ى ُط ُّ
َص َوازٔ َُ ٧وٌ ََفَّا َُ ٧وٌَيُِْص ُِ ٢ب ٔ َذ َرارٔیِّض ٔ َِ ٢و َن َىٔ١ض ٔ َِ ٢و ََ ٠ي أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِو َ٠ئ ٔ ٕذ َو َ َ
َ
َّ
َّش
َِأ ِزبَزُوا َو ُِ ٥ط َحًي بَق ٔ َی َو ِح َس ُظ َٔا َ٥َ َِ ٟا َزی یَ ِو َ٠ئ ٔ ٕذ َ ٔ ٤سائَي ِ ٔن َ ٢َِ ٜی ِدِ ٔ ٝق بَ ِي َُ ٥ض َ١ا َش ِيئّا َٔا ََِ ٟا َِ ٜتّ ََت َو َِ ٦یٔ١ئ٥طٔ َِ َٕا ََ ٟیا َِ ٠ى َ َ
ک یَا
َّش الِ َ ِن َعارٔ َٔاُٜوا َٜب َّ ِي َ
َّش ِ َ ٤ح َُ ٠َ ٦ى َ
الِ َ ِن َعارٔ َِ َٕاُٜوا َٜب َّ ِي َ
ک یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ ِب ٔ ِ
ک َٔا َ ٟث ُ َّ ٢ا َِ ٜتّ ََت َو َِ ٦ي َسارٔظ ٔ َِ َٕا ََ ٟیا َِ ٠ى َ َ
اب
ک َٔا ََ ٟوص َُو َول َی َب ٍِ َٕ ٝة بَ ِي َؽا َِ َِ َ٥زَ ََٕ َِ ٟا َ ٟأََ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ َو َر َُوُ ُٜط َِاَ ِ ٤ضزَ َ ٣ا ِٔ ِ ١ُ ٜ
َّش ِ َ ٤ح َُ ٠َ ٦ى َ
َّش ُ٘و ََ ٧وأَ َظ َ
َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ ِب ٔ ِ
ار
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٥َ ٌَ ٢َ ٝائ ََٔ٘ ٢ثٔي َْ ّة َِ َٕ َس َ ٢فٔی ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔ َ
اٜف ََٕ ٝا ٔ
ِ َو ٢َِ ٜي ُِى ٔق الِ َ ِن َع َار َش ِيئّا َِ َٕاَِ ٜت الِ َ ِن َع ُ
یَ ٦و ُّ

إٔذَا کَاِ َ ٤ت ِّ
َّش الِ َ ِن َعارٔ َ٠ا َحس ْ
ٔیث
اٜص َّسةُ َِ َِ ٥ح ُِ ُ ٤ ٦سع َی َو ُت ِى َفی ا ِ٥َ ٍَ ٜائ ٔ ٌَُ ٢ي ِ ََْ٤ا ِ ََب َُ ٍَ ٝط ذََ ٔ ٜ
ک َِ َح ََ ١ى ُض ِ ٢فٔی ُٔ َّب ٕة َِ َٕا َ ٟیَا َِ ٠ى َ َ

و ٧ب ٔ َُ ١ح َّٕ ١س َت ُحوزُوُ َ ٤ط إلٔ َی
اٜسَ ِ ٤يا َو َت ِذ َصبُ َ
اس ب ٔ ُّ
َّش الِ َ ِن َعارٔ أَ َ٠ا َت ِز َؼ ِو َ ٧أَ َِ ٧ی ِذصَ َِ اُ ٥َّ ٜ
بَ ٍََ ٝىٔي َو ََِ ِ ٢ِ ُٙ٥سَٙتُوا َِ َٕا ََ ٟیا َِ ٠ى َ َ

اس َواز ٔ ّیا َو ََ َِ َٙ ٝت الِ َ ِن َعا ُر ٔش ِى ّبا َلَ َخ ِذ ُت ٔش ِى َِ
ب ُ ُيوتَٔٔ ٢ِ ُٙاُٜوا بَل َی یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َرؼٔي َ٥ا َٔا ََٕ َِ ٟا ََِ ٜ ٟو ََ ََ ٝ
ک اُ ٥َّ ٜ
الِ َ ِن َعارٔ َٔا َ ٟصٔصَ ْاُِ ُٕٝ َِ ٣ت یَا أَبَا َح ِ١زَ َة أََ ِ ٤ت َشاص ْٔس ذ َ
يِ َو ِ٥طُ
َاک َٔا ََ ٟوأَیِ َ ٦أٌَٔ ُ
دمحم نب ینثم ،اربامیہ نب دمحم نب رعرعہ ،اعمذ نب اعمذ ،انب وعؿ ،اشہؾ نب زدی نب اسن ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفاتی ےہ ہک بج نینح اک دؿ اھت وت وہازؿ افر افطغؿ ف ریغہ اینپ افالد افر اف ںوں تیمس اقمہلب وک لےئ افر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس ےک اس ھت اسدؿ دس زہار ولگ ےھت افرلزاد ےئک وہےئ یھب اسھت ےھت سپ اؿ بس ےن ا ک رمہبت ھٹیپ ریھپ یل اہیں
کتہک لپ یلصاہللہیلعفل ہفملساغ ےلرہےئگ۔اسدؿ لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےندفلفازںیدںیاؿےکدرایمؿوکیئزیچ
ںیہنیہکلپےناینپداںیئ رطػوتہجیکوت رفامایاےااصنریکامجتعاوہنںایک کیباےاہللےکروسؽلپ یلصاہللہیلعفل ہ
فملسوخشوہںمہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاسھتںیرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناینپابںیئرطػوتمہجوہرکرفامای
اے ااصنر یک امجتع اوہنں ےن رعض ایک  کیب اے اہلل روسؽ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وخش وہ اجںیئ مہ لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےکاسھتںیافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسا کدیفسرچخرپوسارےھتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسارتےافررفامایاہللاک
دنبہ افر اس اک روسؽ وہں رشموکں وک تسکش وہیئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک تہب ںیتمینغ احلص وہںیئ وت لپ ےن
اہمرجنیافرطلَاءہکمںیممیسقتںیکافرااصنروکھچکہن دایوتااصنرےناہک بج یتخسوہیتےہوت ںیمہاکپرااجاتےہ افر تمینغامہرے
ریغوکدیاجیتےہلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ہابتیچنہپوتلپیلصاہللہیلع فل ہفملسےناؿوکا کہمیخںیمعمجرکےکرفامای
اےااصنریکامجتعےھجممتےسایکابتیچنہپےہوتفہاخومشوہےئگوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاےامجتعااصنرایک
متوخشںیہنوہںہکولگوتداینےلاجںیئافرمتدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ریھگےوہےئاےنپرھگفںوکاجؤاوہنںےنرعض
ایک اے اہلل ےک روسؽ ویکںںیہن مہوخش ںی افر روضر یلص اہللہیلعفملس ےن رفامای ارگولگ ا کفادی ںیم ںیلچ افر ااصنر ا ک
ئاھیٹ ںیم ںیلچ وت ںیم ااصنر یک ئاھیٹ وک اایتخر رکفں اگ اشہؾ ےتہک ںی ںیم ےن اہک اے اوبزمحہ لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس اس فتق
فاہںاحرضےھتوتاوہنںےنرفامایںیملپیلصاہللہیلعفل ہفملسوکوھچڑرکاہکںاغبئوہات۔
رافی  :دمحمنبینثم،اربامیہنبدمحمنبرعرعہ،اعمذنباعمذ،انبوعؿ،اشہؾنبزدینباسن،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
االسؾاثتبدقؾرےنہےئلیکاتفیلیبلقےکوطررپدےنیافروبضمطاامیؿفاےلوکربصیکنیقلترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2436

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،حا٠س ب ٦و١ز٠ ،ح١س ب ٦وبساٜىلی ،اب٠ ٦ىاذ٠ ،ىت١ز بََٝ ٦مي١َ ،٧يق ،حَّضت ا٤س ب٦
٠اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُوب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َو َحا ُٔ ٠س بِ ُُ ٦و ََ ١ز َو َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس الِ َ ِول َی َٔا َ ٟابِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا ا ِِ ١ُ ٜى َتٔ١زُ بِ َََُ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و ِ٦
و ٧بٔأ َ ِح َس ُٔ ٦ظ ُّ ٕ
وٓ
اٜس َِ ١ي ُق َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َ ٟا ِِت َ َت ِح َ٥ا ََ َّٙ ٠ة ث ُ َّ ٢إَّٔ٤ا ٌَزَ ِوَ٤ا حُ َِ ٥ي ّ٥ا َِ َحا َِ ا ِٔ ِ ١ُ ٜ
َّش ُ٘ َ
أَبٔيطٔ َٔا ََ ٟح َّسثَىٔي ُّ

ک ث ُ َُّ ٢ظ َّّ ِت ا ِ ٢ُ ٥َ ٍَ ٜث ُ َُّ ٢ظ َّّ ِت اَ ٥َّ ٜى َُٔ ٢ا َٟ
 ٞث ُ َُّ ٢ظ َّّ ِت ا َِٕ ١ُ ٜات ٔ َُ ٝة ث ُ َُّ ٢ظ َّّ ِت اَ ٥ِّ ٜسا ُِ َٔ ٦ِ ٠و َرا ٔ
ِ ذََ ٔ ٜ
َرأَیِ ُت َٔا ََُ ِ ٟع َّّ ِت ا َِ ٜد ِي ُ
َّش َ٘ثٔي ْْ َٔ ِس بَ َ٥َ ٍِ ٝا َٔ َّت َة آِلَ ٕ
ِْ ُل ُضورَٔ٤ا
ٓ َو َول َی َُ ٠ح َِّ ٥ب ٔة َخ ِي٥َ ٔ ٝا َخاُ ٔ ٜس بِ ُ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس َٔا ََ َِ ٟح َىَِ ٝت َخ ِي٥َ ُٝا َتِٝؤی َخَ ٝ
َوِ َ ٤ح َُ ٦ب َ ْ

ََِِ َٝ٤ ٢َِ ٝب ِث أَ ِ ٧اَٙ ِ ٤صَ ّ َِت َخ ِي٥َ ُٝا َو َ َّ َ
س َٔا َ٥َ َِ ٟا َزی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
اب َو ََ ٦ِ ٠ن ِى َ ٦ِ ٠ٔ ٢ُ ٝا٥َّ ٜا ٔ
ُع ُ
َف ِت الِ ِ َ
ی ٦ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟیَا َ ٟالِ َ ِن َعارٔ َیا َ ٟالِ َ ِن َعارٔ َٔا ََٔ ٟا َ ٟأَْ َ ٤س َص َذا َحس ُ
ک َیا
یَ ٦یا َ ٟا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔ َ
َیا َ ٟا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔ َ
ٔیث و ٔ َِّّ ١ي ٕة َٔا َ٥َ ِٝ ُٔ ٟا َٜب َّ ِي َ
ک
َر َُو َ ٟاهَّللٔ َٔا ََ َِ ٟت َٕ َّس ََ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟایِ ُ ٢اهَّللٔ َ٠ا أَ َت ِي َ٥اص َُِ ٢حًَّي َصزَ َُ ٠ض ِ ٢اهَّللُ َٔا ََ َٕ َِ ٟب ِؽ َ٥ا ذََ ٔ ٜ
ا ِ١َ ٜا َ ٟث ُ َّ ٢اَ ِ ٤ف َ٥َ ِٕ ٝا إلٔ َی َّ
اَْ٤اص ُِ ٢أَ ِر َبىٔي َن َِ ٜي َّ ٝة ث ُ ََّ ٢ر َج ِى َ٥ا إلٔ َی ََ َّٙ٠ة َِ َ٥زَ ِ٥َ ٜا َٔا ََ َِ ٟح َى ََ ٞر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ
اٜفائ ْٔٔ َِ َح َ ِ

َّ
ََک بَاق ٔ َی ا َِ ٜحسٔیثٔ َ٘ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔ َٔ َتا َز َة َوأَبٔی اٜتَّيَّا ٔح َوصٔصَ أ ٣بِ َٔ ٦زیِ ٕس
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝي ُِى ٔفی اَّ ٜز ُج َ ٞا ِٔ١ٜائ َ َة ِٔ ٦ِ ٠اْلٔب ٔ ٔ ٞث ُ َّ ٢ذ َ َ

دیبع اہلل نب اعمذ ،احدم نب رمع ،دمحم نب دبعایلعل ،انب اعمذ ،رمتعم نب امیلسؿ ،سمیظ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ مہ ےن ہکم حتف رکایل رھپ مہ ےن اہجد ایک۔ رشم نیک ایھچ فص دنبیرک ےکلےئ وج ںیم ےن دںیھکی ےلہپ ڑھگ وسارفں ےن
فص ابدن ی رھپ دیپؽ زلےن فاولں ےن اس ےک ےھچیپ وعروتں ےن فص ابدن ی رھپرکبویںیک فص ابدن ی یئگ رھپ اف ںوں یک فص
دنبییکیئگافرمہتہبولگےھتافرامہریدعتادھچزہاروکچنہپیکچ یھتافرا کاجبنےکوسارفںرپرضحتاخدلنبفدیلریض
اہللاعتٰیلہنعہپساسالرےھتسپامہرےوسارامہریوتشپںےکےھچیپانپہسگںیوہانیرفعوہےئافرزایدہدریہنسگرییھتہکامہرے
وھگڑے ےگنن وہےئ افر داہییت اھبےگ افر فہ ولگ پ  وک مہ اج ےتن ںی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اکپرا اے اہمرجنی!
اےاہمرجنیرھپرفامایاےااصنراےااصنررضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہک ہدحثیریمےاچچؤںیکےہمہےناہک

 کیباےاہللےکروسؽرھپلپیلصاہللہیلعفل ہفملسلےگڑبےھسپاہللیکمسقمہےنچنہپیھبہناپےئےھتہکاہللاینؿوکتسکش
دےدیرھپ مہےناؿاک اچسیلرفزاحمرصہایکرھپ مہہکمیکرطػولےٹ افرارتے افر روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن ا ک
ے
ا کوکوسوسافٹندےنییرفعرکدیرھپابیقدحثیایسرطحذرکرفامیئ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،احدمنبرمع،دمحمنبدبعایلعل،انباعمذ،رمتعمنبامیلسؿ،سمیظ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
االسؾاثتبدقؾرےنہےئلیکاتفیلیبلقےکوطررپدےنیافروبضمطاامیؿفاےلوکربصیکنیقلترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2437

راوی ٠ :ح١س ب ٦ابوو١ز ٠کیَّ ،يا ،٧و١ز بَ ٦ىيس بَ٠ ٦سوٗ ،وبایہ ب ٦رِاوہ ،حَّضت راِي ب ٦خسیخ

َسو ٕٗ َو ِ ٦أَبٔيطٔ َو َِ ٦و َبا َی َة بِ ٔ ٦رَِٔا َو َة َو َِ ٦راِ ٔ ٔي
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی وُ ََ ١ز ا ِ١َ ٜک ُِّّی َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و ِ ٦وُ ََ ١ز بِ ََٔ ٦ىٔي ٔس بِ ُٔ ِ ٠َ ٦
ا ٧بِ َ ٦أ ُ ََّ ٠ي َة َو ُو َي ِي ََ ٥ة بِ َ ٦ح ِٔع ٕ٦
ِح ٕب َو َظّ َِو َ
بِ َٔ ٦خسٔی ٕخ َٔا َ ٟأَ ِو َفی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَبَا َُّ َِي َ
ا ٧بِ َِ َ ٦
َ
س
َّاس بِ ُِ ٠ٔ ٦ز َزا ٕ
َّاس بِ َ٠ٔ ٦زِ َزا ٕ
و ٧ذََ ٔ ٜ
س ُز َ
ک َِ َٕا ََ ٟوب ُ
ْق ًَ بِ ََ ٦حاب ٔ ٕس ک ُ َّ ٞإ ٔ ِن َسا ُٕ ٥ِ ٠ٔ ٧ض ِ٠ٔ ٢ائ َ ّة ِٔ ٦ِ ٠اْلٔب ٔ َٔ ٞوأَ ِو َفی َوب َ
َوالِ ِ َ
َ
و٧
أَ َت ِح َى ُ
ا ٧بَ ِس ْر َو َِل َحاب ٔ ْس َي ُّو َٔا ِٔ ٠ٔ ٧ز َز َاس فٔی ا ِِ ١َ ٜح َٔ ١ي َو َ٠ا ُ٘ ُِ ٥ت زُ َ
ْق ًٔ ِ ََ١ا ک َ َ
ِ َ ٤ ٞض ٔيي َوِ َ ٤ض َِ ا ُِ ٜىب َ ِي ٔس بَي ِ َن وُ َي ِي ََ ٥ة َوالِ ِ َ
ا ِ٠ز ٔ ِٕ ُٔ ٥ِ ٠ض َ١ا َو ََ ٦ِ ٠ت ِدّ ِٔؾ ا َِ ٜي ِو ََِ ٣ل یُ ِز َِ ٔي َٔا ََِ ٟأ َ َت َُّ َٜ ٢ط َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٠ٔ ٢َ ٝائ َ ّة
دمحمنباوبرمعیکم،ایفسؿ،رمعنبدیعسنب قورفؼ،ابع ہنبرافہع،رضحتراعفنبدخجیےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فل ہفملسےناوبایفسؿنبرحبافروفصاؿنباہیمافرہنییعنبنیصحافرارقعنباحسبںیمےسرہا کوکوسافٹناطعےئکافر
ابعس نب رمداس وک ھچک مک دےیئ وت ابعس نب رمداس ےن اہک۔ لپ ریمے افر ریمے وھگڑے دیبع اک ہصح ہنییع افر ارقع ےک
درایمؿرقمررکےتںیاحالہکندبر(داداہنییع)افراحسب(فادلارقع)رمد اس(فادل ابعس)ےسیسکعمجم ںیمڑبھ ہنےتکسافرںیم
دفونںںیمےسیسکےسمکہناھتافرلجسجوکاچینرکدایایگرھپاسوکرسدنلبیاحلصہنوہیگوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےن

اسےکوسافٹنوپرےرکدےیئ۔
رافی  :دمحمنب اوبرمعیکم،ایفسؿ،رمعنبدیعسنبقورفؼ،ابع ہنبرافہع،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
االسؾاثتبدقؾرےنہےئلیکاتفیلیبلقےکوطررپدےنیافروبضمطاامیؿفاےلوکربصیکنیقلترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2438

راوی  :اح١س ب ٦وبسہ ؼيي ،اب ٦ويي٥ہ ،و١ز بَ ٦ىيس بَ٠ ٦سوٗ

َح َّسثَ َ٥ا أَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِب َس َة َّ
َسو ٕٗ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ
اٜؽي ُِّّي أَ ِخب َ ََْ٤ا ابِ ُُ ٦و َي ِي ََ ٥ة َو ُِ ٦و ََ ١ز بِ ََٔ ٦ىٔي ٔس بِ ُٔ ِ ٠َ ٦
اٗ ا َِ ٜحس َ
ِح ٕب ٔ٠ائ َ ّة ِٔ ٦ِ ٠اْلٔب ٔ َٔ ٞو ََ َ
ٔیث ب ٔ َِ ٥حؤظ ٔ َو َزا َز َوأَ ِو َفی َو َِ ١َ َٕ ٝة
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َٔ ٢َ ٝس َ٥َ ٌَ ٢ائ َُٔ ٢ح َ٥ي ِ ٕن َِأ َ ِو َفی أَبَا َُّ َِي َ
ا ٧بِ َِ َ ٦
بِ َ ٦وُ ََلثَ َة ٔ٠ائ َ ّة
ادمح نب دبعہ یبض ،انب ہنییع ،رمع نبدیعس نب قورفؼ ،ایس دحثییکدفرسی دنس ںیم  ہ ےہہک یبنرکمی یلص اہلل ہیلع فل ہفملس ےن
نینحیکتمینغمیسقتیکوتاوبایفسؿنبرحبوکوسافٹندےیئافرہمقلعنبالعہثوکوسافٹندےیئابیقدحثیسگریکچےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعہیبض،انبہنییع،رمعنبدیعسنبقورفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
االسؾاثتبدقؾرےنہےئلیکاتفیلیبلقےکوطررپدےنیافروبضمطاامیؿفاےلوکربصیکنیقلترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2439

راوی ٠ :دٝس ب ٦خاٜس شىيْیَّ ،يا ،٧و١ز بَ ٦ىيس

َّ
َک فٔی ا َِ ٜحسٔیثٔ َو َِ ١َ َٕ ٝة
َح َّسثَ َ٥ا َِ ٠د َُ ٝس بِ َُ ٦خإ ٔ ٜس اٜصىٔيْ ُّٔی َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧ح َّسثَىٔي وُ َ١زُ بِ ََُ ٦ىٔي ٕس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ

َک ِّ
اٜص ِى َز فٔی َحسٔیثٔطٔ
بِ َُ ٦و ََلثَ َة َو َِل َظّ َِو َ
ا ٧بِ َ ٦أ ُ ََّ ٠ي َة َوَ ٢َِ ٜی ِذ ُ ِ

دلخمنباخدلریعشی،ایفسؿ،رمعنبدیعس،ایسدحثییکا کافر دنسذرکرفامیئےہنکیلاسدحثیںیمہمقلعنبالعہثافروفصاؿ
نباہیماکذرکںیہنایکافرہنیہاسدحثیںیمرعشںی۔
رافی  :دلخمنباخدلریعشی،ایفسؿ،رمعنبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
االسؾاثتبدقؾرےنہےئلیکاتفیلیبلقےکوطررپدےنیافروبضمطاامیؿفاےلوکربصیکنیقلترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2440

راوی َ :سیخ ب ٦یو٤س ،اَ١اوي ٞب ٦جىَف ،و١زو ب ٦یحٌي ب ٦و١ارہ ،وباز ب ٦ت١ي ،٢حَّضت وبساهَّلل ب ٦زیس رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہ

 ٞبِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َو َِ ٦و ِ١زٔو بِ َٔ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٦وُ ََ ١ار َة َو َِ ٦وبَّاز ٔبِ َٔ ٦تٕ ٔ١يَ ٢و َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
َسیِ ُخ بِ ُ ٦یُوَُ ٤س َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَ َ٥ا ُ َ
َزیِ ٕس أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ١َّ َٜ ٢َ ٝا َِ َتحَ حُ َِ ٥ي ّ٥ا َٔ َس َ ٢ا ِ٥َ ٍَ ٜائ ََِٔ ٢أ َ ِو َفی ا َِ ١ُ ٜؤ ََّ َّ ٜة ُُٔٝوب ُ ُض ََِ ِ ٢ب ٍََ ٝطُ أَ َّ ٧الِ َ ِن َعا َر

اس َِ َٕ َاَ ٣ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َِ ٢َ ٝد َف َب ُض َِ َِ ٢حَ ٔ١س اهَّللَ َوأَثِى َي َوَِ ٝيطٔ ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟیَا
یُ ٔح ُّب َ
اب اُ ٥َّ ٜ
و ٧أَ ِ ٧ي ُٔعيبُوا َ٠ا أَ َظ َ
و ٧اهَّللُ
َّش الِ َ ِن َعارٔ أَ ٢َِ ٜأَ ٔج ِس ُ٘ ُِ ٢ؼ ََّل ِّل ِ ََض َسا ُ٘ ِ ٢اهَّللُ بٔی َو َوا َّ ٜة َِأٌَِ َ٥ا ُ٘ ِ ٢اهَّللُ بٔی َو َُ ٠ت َ َِّفٔٔي َن َِ َح ََ ١ى ٢ِ ُٙاهَّللُ بٔی َو َي ُٕوَ ُٜ
َِ ٠ى َ َ

ا ٦ِ ٠ٔ ٧الِ َ ِ٠ز ٔ
َو َر َُوُٜطُ أَ ََٕ َِ ٦ُّ ٠ا َ ٟأَِلَ تُحٔيبُونٔی َِ َٕاُٜوا اهَّللُ َو َر َُوُٜطُ أَ ََٕ َِ ٦ُّ ٠ا َ ٟأَ َ٠ا إَِٔ ٜ ٢ِ َُّٙ٤و ٔشئِت ُِ ٢أَ َِ ٧ت ُٕوُٜوا َ٘ َذا َو َ٘ َذا َوک َ َ
اس ب ٔ َّ
و٧
اٜصا ٔ
ِ َو ِاْلٔب ٔ َٔ ٞو َت ِذ َصبُ َ
َ٘ َذا َو َ٘ َذا ٔلَ ِش َيا َِ َو َّس َز َصا َز َو ََ ٢و ِْ ١زو أَ َِِ ٧ل َی ِح َّم َُضا َِ َٕا َ ٟأَ َِل َتزِ َؼ ِو َ ٧أَ َِ ٧ی ِذ َص َِ اُ ٥َّ ٜ
اس َواز ٔ ّیا
اس زٔثَ ْار َوَِ ٜوِلَ ا ِٜض ٔ ِح َزةُ َلُ ٥ِ ُٙت ا َِ ٠زأّ ٔ ٦ِ ٠الِ َ ِن َعارٔ َوَِ ٜو َََ ٝ
َک اُ ٥َّ ٜ
ب ٔ َز َُو ٔ ٟاهَّللٔ إلٔ َی رٔ َحالٔ ٢ِ ُٙالِ َ ِن َعا ُر ٔش َى ْار َواُ ٥َّ ٜ

ؿ
َاظبُْٔوا َحًَّي َت ِِ َٕ ٝونٔی َول َی ا َِ ٜح ِو ٔ
َو ٔش ِى ّبا ََ ٜس َُ ِٙٝت َواز ٔ َی الِ َ ِن َعارٔ َو ٔش ِى َب ُض ِ ٢إ َٔ ََ ٢ِ َُّٙ٤ت ِِ َٕ ٝو ََ ٧ب ِىسٔی أَثَ َز ّة ِ ِ
رسجینبویسن،اامسلیعنبرفعج،رمعفنبییحینبامعرہ،ابعدنبمیمت،رضحتدبعاہللنبزدیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
بجنینححتفوہاوتروسؽاہللےنانغمئمیسقتےئک افرؤمۃفلاولقلبوکامؽدایوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسوک ہابتیچنہپہکااصنر ہ
اچےتہںیہکوجہصحافرفںوکالمےہاںیہنیھب ےلوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسڑھکےوہےئافراؿوکہبطخدایاہللیکدمحف
انثءایبؿیکرھپرفامایاےامجتعااصنرایک ںیمےنمتوکرمگاہہناپای۔رھپاہللےنمتوکریمےذرہعیینغرکدایافرمترفتمؼےھتوتاہلل
ےنریمےذرہعیںیہمتعمجرفامدایافرااصنرےتہکےھتہکاہللافراسےکروسؽاکمہرپڑباااسحؿےہ۔لپیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنرفامایمتےھجموجابںیہندےتی؟وت اوہنںےنرعض ایکاہللافراسےکروسؽاکمہرپڑباااسحؿےہرفامایارگمتاچےتہوتااسیااسی
ہہکےتکسےھتافراعمہلمااسیااسیاھتافرایسرطحلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنیئکاسریزیچفںوکامشرایک۔رمعفےتہکںیہکںیماس
وکایدہنرھک اکسلپ یلصاہللہیلع فل ہفملس ےنرفامایایک مت  دنسںیہن رکےتولگ رکبایں افر افٹنےل اجںیئافرمت روسؽاہلل یلص
اہلل ہیلعفل ہ فملس وک اےنپرھگ ےل اجؤ افر ااصنر ادنرفین ابلسیک لثم ںی افر ولگ ابالیئ ابلسیک لثم ںی ارگ ولگ ا کفادی افر
ئاھیٹ ںیم ںیلچ وت ںیم ااصنر یک فادی افر ئاھیٹ ںیم ولچں۔ رقنعبی ریمے دعب مت وک اےنپ وفنس رپ دفرسے ولوگں یک رتحیج رظن
لےئیگنکیلمتربصرکاناہیںکتہکوحضرپھجمےسالماقترکف۔
رافی  :رسجینبویسن،اامسلیعنبرفعج،رمعفنبییحینبامعرہ،ابعدنبمیمت،رضحتدبعاہللنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
االسؾاثتبدقؾرےنہےئلیکاتفیلیبلقےکوطررپدےنیافروبضمطاامیؿفاےلوکربصیکنیقلترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2441

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢جزیز٥٠ ،عور ،ابووائ ،ٞحَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ِخا َٔ ٧ح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َووُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا َ ٟإ ٔ َِ َح ُٖ أَ ِخب َ ََْ ٤ا و َٔا َِ ٟاْل َ َ
اَا فٔی ا ِِ ٔ ٕٜس َ١ةٔ َِأ َ ِو َفی
َُ ٥ِ ٠عورٕ َو ِ ٦أَبٔی َوائ ٔ َٕ ٞو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا َ١َّ َٜ ٟا ک َ َ
ا ٧یَ ِو ُ ٣حُ َ٥ي ِ ٕن آثَ َز َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّّ َ ٤ ٢َ ٝ

َ
َش ٔ
آ ا َِ ٜى َز ٔب َوآثَ َزص َُِ ٢ی ِو َ٠ئ ٔ ٕذ فٔی
ْق ًَ بِ ََ ٦حاب ٔ ٕس ٔ٠ائ َ ّة ِٔ ٦ِ ٠اْلٔب ٔ َٔ ٞوأَ ِو َفی ُو َي ِي ََ ٥ة ِٔ ٠ث َ ٞذََ ٔ ٜ
ک َوأَ ِو َفی أُّ َ ٤
اَا ٔ ٦ِ ٠أَ ِ َ
الِ ِ َ
ٔیس ِ َٔيضا َو ِج ُط اهَّللٔ َٔا َُِ ُٕٝ َِ ٟت َواهَّللٔ َل ُ ِخب ٔ َْ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ
ا ِِ ٔ ٕٜس َٔ ١ة َِ َٕا ََ ٟر ُج َْ ٞواهَّللٔ إ ٔ ََّ ٧ص ٔذظ ٔ َِ ٔ ٕٜس َْ ١ة َ٠ا وُسٔ ََٔ ِ ٟيضا َو َ٠ا أُر َ

اَّٜص ٔ
ٓ ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٦ِ ١ََ ِ ٟي ِى ٔس ُ ٟإ ٔ ِ٢َِ ٜ ٧
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََِ ٟأ َ َت ِي ُت ُط َِأ َ ِخبَِْتُ ُط ب ٔ َ١ا َٔا ََٔ ٟا ََ َِ ٟت ٍَي َّ َْ َو ِج ُض ُط َحًَّي ک َ َ
ا ٧ک َ ِّ ِ
وسي َٔ ِس أُوذ ٔ َی بٔأ َ ِ٘ث َ َْ َٔ ٦ِ ٠ص َذا ِ ََعب َ َْ َٔا َُِ ُٝٔ ٟت َِل َج َز ََِ ٣ل أَ ِر َِ ُي إَِٔ ٜيطٔ َب ِى َس َصا
َي ِى ٔس ِ ٟاهَّللُ َو َر َُوُ ُٜط َٔا َ ٟث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟی ِز َح ُ ٢اهَّللُ َُ ٠
َحسٔی ّثا

زریہنبرحب،امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اوبفالئ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
گنجنینحےک دؿروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنضعبولوگںوکرتحیجدیوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنارقعنباحسب
وکوسافٹندےیئ افرہنییع وک یھبایسیکلثم افرہنییع ےک ھچکرسدارفںوکیھبایس رطحاطعرفامایافر میسقتےک فتقاؿولوگںوک
رتحیجدیوتا کلدیمےناہکاہللیکمسقاسمیسقتںیمااصنػںیہنایکایگافرہنیہاسںیماہللیکراضاکارادہایکایگ۔رضحتدبعاہلل
ےتہک ںی ںیم ےن اہک اہلل مسق ںیم روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس وک اس ابت یک رضفر  ربدفں اگ ںیملپ یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس
ےکاپسلایافرلپیلص اہللہیلعفل ہفملسوکاسیکابتاچنہپدیوجاسےناہکوتلپاکرہچہریغتموہایگاہیںکتہکوخؿیکرطح
وہایگ رھپ رفامای بج اہلل افر اس ےک روسؽ ےن ااصنػ ںیہن ایک وت افر وکؿ ےہ وج ااصنػ رکے اگ رھپ رفامای اہلل اعتیل ومٰیس رپ رمح
رفامےئہکاؿوکاسےسیھبزایدہفیلکتدییئگوتاوہنںےنربصایکںیمےندؽںیماہکہکلجےکدعبلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
وکیسکابتیک ربہندفںاگ۔
رافی  :زریہنبرحب،امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اوبفالئ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
االسؾاثتبدقؾرےنہےئلیکاتفیلیبلقےکوطررپدےنیافروبضمطاامیؿفاےلوکربصیکنیقلترکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2442

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حّغ بٌ ٦ياث ،او١ض ،شٕيٖ ،وبساهَّلل ،رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َحّ ُِغ بِ َُ ٌٔ ٦ي ٕ
يٖ َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََ َٔ ٟس ََ ٢ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
اث َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض َو َِ ٦شٕ ٔ ٕ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ٔیس ب ٔ َضا َو ِج ُط اهَّللٔ َٔا ََِ ٟأ َ َت ِي ُت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َََّ ِ ٢َ ٝس َار ِرتُ ُط
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٔ ٢َ ٝس ّ١ا َِ َٕا ََ ٟر ُج ْ ٞإَٔ َّ ٤ضا َِ ٔ ٕٜس َْ ١ة َ٠ا أُر َ
َّ
وسي بٔأ َ ِ٘ث َ َْ َٔ ٦ِ ٠ص َذا
ک ٌ ََؽ ّبا َشس ّ
ِٔ ٔ ٦ِ ٠ذََ ٔ ٜ
َِک ُظ َُ ٜط َٔا َ ٟث ُ ََّٔ ٢ا َِ َٔ ٟس أَ ُوذ ٔ َی َُ ٠
َِ ٍَؽ َ
ٔیسا َوا ِح ََّ ١ز َو ِج ُض ُط َحًي َت َِ ٥َّ ١ي ُت أَنِّی  ٢َِ ٜأَذ ُ ِ
ِ ََعب َ َْ
اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اشمع،قیقش،دبعاہلل،ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےن امؽتمینغمیسقتایکوتا کلدیمےناہک ہکاسمیسقت ںیماہللیکراضاکارادہںیہنایکایگ۔دبعاہللےتہکںیںیمیبنرکمییلصاہلل
ہیلعفل ہفملسےکاپسلایافرلپوکےکپچےساسیک ربدیوتلپاسابتےستخسہصغوہےئافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملساک
رہچہ رسخ وہایگ اہیں کت ہک ںیم ےن وخاشہ یک ہک ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس اک ذرک ہن رکات ۔ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنرفامایہکومٰیسوکاسےسزایدہاذتیدییئگوتاوہنںےنربصایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اشمع،قیقش،دبعاہلل،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخارجےکذرکافراؿیکصوصتایتےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجےکذرکافراؿیکصوصتایتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2443

راوی ٠ :ح١س ب ٦ر٠ح ب٠ ٦ہاجزٜ ،يث ،یحٌي بَ ٦ىيس ،ابوزبيْ ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِ٠حٔ بِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜضا ٔجز ٔأَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اِ ٜٝي ُث َو َِ ٦ی ِحٌَي بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦أَبٔی اٜزُّبَي ِْ ٔ َو َِ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِبسٔ اهَّللٔ َٔا َ ٟأَتَی

َّ
َّ
َّص َِ ُط ٔ ٦ِ ٠حُ َ٥ي ِ ٕن َوفٔی ثَ ِو ٔب ب ٔ ََل َّٕٔ ِ ٟؽ ْة َو َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َر ُج َْ ٞر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝبٔا ِٜحٔ ِى َزاَ٤ةٔ َُ َ ٥ِ ٠
َس َت
اس َِ َٕا َ ٟیَا َُ ٠ح َُّ ١س ا ِو ٔس َِٔ ٟا ََ ٟویَِ ٝ
َو ََ ََّ ٢َ ٝي ِٕب ٔ ُؾ َٔ ٥ِ ٠ضا ي ُِى ٔفی اَ ٥َّ ٜ
َک َو ََ ٦ِ ٠ي ِى ٔس ُ ٟإ ٔ َذا  ٢َِ ٜأَ ُ٘ ِ ٦أَ ِو ٔس ُِ َٕ َٜ ٟس خ ِٔب َت َو َخ ٔ ِ

اب َرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط َز ِوىٔي یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َِأ َ ِٔ ُت ََ ٞص َذا ا ِ٥َ ١ُ ٜاِ َٖٔ َِ َٕا ََ ٠َ ٟىا َذ اهَّللٔ أَ ِ٧
إ ٔ ِ ٢َِ ٜ ٧أَ ُ٘ ِ ٦أَ ِوسٔ َُٕ َِ ٟا َُ ٟو َ١زُ بِ ُ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
ُوُ ٥ِ ٠ٔ ٧ط َ٘ َ١ا َی ِ١زُ ُٗ َّ
اٜس ِض ُ٢
اس أَنِّی أَ ِٔ ُت ُ
آَِ ٧ل یُ َحاو ٔ ُز َح َ٥ا ٔج َزص َُِ ٢ی ِ١زُٔ َ
ُق َ
َی َت َح َّس َث اُ ٥َّ ٜ
ُقُ َُ ٧ا ِِ ُ ٜ
 ٞأَ ِظ َحابٔی إ ٔ ََّ ٧ص َذا َوأَ ِظ َحابَ ُط َي ِ َ

ٔ ٦ِ ٠اَّ ٜز َّٔ ٠يةٔ

دمحم نب رحم نب اہمرج ،ثیل ،ییحی نب دیعس ،اوبزریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اقمؾ رعجاہن رپ ا ک لدیم روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لای افر لپ نینح ےس ولےٹ افر رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ڑپکے ںیم اچدنی یھت افر
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ےس یھٹم رھب رھب رک ولوگں وک دے رےہ ےھت اس ےن اہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس!
ااصنػرکںی۔ وتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایریتے ےئفلیوہوکؿےہوجااصنػرکےبجںیماخبئفاخرسوہںاگ
وت رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےھجم ااجزت دںی وت ںیم اس
انمقفوکلتقرکدفںوتلپیلصاہللہیلع فل ہفملسےناہکاہللیکانپہولگابںیترکںیےگہکںیماےنپاسویھتںوکلتقرکاتوہں ہ
افراسےکاسیھترقلؿڑپےتھںینکیلفہاؿےکولگںےساجتفزںیہنرکاتافررقلؿےساےسیلکناجںیئےگےسیجریتاشنہنےس
لکناجاتےہ۔
رافی  :دمحمنبرحمنباہمرج،ثیل،ییحینبدیعس،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجےکذرکافراؿیکصوصتایتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2444

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜوہاب ثٕفی ،یحٌي بَ ٦ىيس ،ابوزبيْ ،حَّضت جابز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اب َّ
اٜث َٕف ُّٔی َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َی ِحٌَي بِ َََ ٦ىٔي ٕس َي ُٕو ُ ٟأَ ِخب َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔأَُ َّ ٤ط َََ ٔ١ي
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوصَّ ٔ
اب َح َّسثَىٔي ُ َّْقةُ بِ َُ ٦خإ ٔ ٜس َح َّسثَىٔي أَبُو اٜزُّبَي ِْ ٔ َو ِ٦
َجاب ٔ َز بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َزیِ ُس بِ ُ ٦ا ُِ ٜح َب ٔ

اٗ ا َِ ٜحس َ
اَ ٧ي ِٕ ٔس ٍَُ ٠َ ٢اَ ٢َ ٔ ٤و ََ َ
ٔیث
َجابٔز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
دمحمنبینثم،دبعاولاہبیفقث،ییحینبدیعس،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہلل
ہیلعفل ہفملسامؽتمینغمیسقتایکرکےتےھتابیقدحثیسگریکچےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہبیفقث،ییحینبدیعس،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجےکذرکافراؿیکصوصتایتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2445

راوی  :ہ٥از بَ ٦سی ،ابواِلحوػَ ،ىيس بَ٠ ٦سوٗ ،وبساٜزح ٦١ب ٦ابی نى ،٢ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َسو ٕٗ َو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦أَبٔی نُ ِى َٕ ٢و ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس
َح َّسثَ َ٥ا صَ َّ٥ا ُز بِ ُٔ َّ ٦
اَٜس ِّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو الِ َ ِح َو ٔ
ػ َو ََِ ٦ىٔي ٔس بِ ُٔ ِ ٠َ ٦
ا ِٜد ُِسر ِّٔی َٔا َ ٟبَ َى َث َول ٔ ٌّی َرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط َوص َُو بٔا َِ ٜي َ ٦ٔ ١ب ٔ َذ َص َب ٕة فٔی تُ ِزبَت َٔضا إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َٕ َِ ٢َ ٝس ََ ١ضا

َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبَي ِ َن أَ ِر َب َى ٔة َن َ ٕ َ
ْق ًُ بِ َُ ٦حاب ٔ ٕس ا َِ ٜح ِ٥مَ ل ٔ ُّی َووُ َي ِي َُ ٥ة بِ ُ ٦بَ ِس ٕر ا َِّ ٜزَارٔ ُّی َو َو ُِ ١َ َٕ ٝة بِ ُ٦
َف الِ ِ َ
ُو ََلثَ َة ا َِ ٜىا ٔ٠ز ٔ ُّی ث ُ َّ ٢أَ َح ُس بَىٔي ٔ َلَک ٕب َو َزیِ ُس ا َِ ٜدي ِْ ٔ َّ
یس
ْقیِ ْض َِ َٕاُٜوا أَ ُت ِى ٔفی َظ َ٥از ٔ َ
اٜفائ ُّٔی ث ُ َّ ٢أَ َح ُس بَىٔي ِ َ ٤ب َض َ
أَ ٧ا ٍََ َِ ٟؽ َٔب ِت ُ َ
َّش ُٓ
ک ٔلَ َتأ َ َُّ َّ ٜض َِ َِ ٢حا َِ َر ُج َْ٘ ٞثُّ اِ ِّٝ ٜح َي ٔة ُٔ ِ ٠
ِ َ ٤ح ٕس َو َت َسوُ َ٥ا َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإنِّٔی إٔ١َ َّ ٤ا ِ ََىُِ ٝت ذََ ٔ ٜ
ا َِ ٜو ِج ََ ٥تي ِ ٔن ٌَائٔزُ ا َِ ٜى ِي َ٥ي ِ ٔن َ٤ات ٔ ُئ ا َِ ٜحبٔي ٔن َِ ٠حُ ُٝ
س َِ َٕا ََّ ٟات ٖٔ اهَّللَ یَا َُ ٠ح َُّ ١س َٔا ََٕ َِ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
وٗ اَّ ٜزأ ِ ٔ

َِ ٞا َِ َتأِذ َََ ٧ر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞا ِِ َٕ ٜؤ ٣
َو ََ َّ ٦ِ ١ََ ِ ٢َ ٝیُ ٔف ِي اهَّللَ إ ٔ َِ ٧و َع ِي ُت ُط أَ َیأ ِ َُ٥٠ىٔي َول َی أَصِ ٔ ٞالِ َ ِر ٔ
ؿ َو َِل َتأ ِ َُ٥٠ونٔی َٔا َ ٟث ُ َّ ٢أَ ِزبَ َز اَّ ٜز ُج ُ
َّ
َّ
آِ ٧لَ
ُق َ
ُقُ َُ ٧ا ِِ ُ ٜ
فٔی َٔ ِتٔٝطٔ یُ َز ِو َ ٧أََّ٤طُ َخاُ ٔ ٜس بِ ُ ٦ا َِ ٜؤٜيسٔ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝإ ٔ َّٔ ٦ِ ٠ٔ ٧ؼئِؽ ٔٔئ َص َذا َٔ ِو ّ٠ا َي ِ َ
ُوِ ٦ِ ٠ٔ ٧اْل ٔ َِ ََل١َ َ٘ ٔ ٣ا یَ ِ١زُ ُٗ َّ
اٜس ِض ُ ٦ِ ٠ٔ ٢اَّ ٜز َّٔ ٠ي ٔة َٜئ ٔ ِ٦
و ٧أَصِ َ ٞالِ َ ِوثَا ٔ ٧یَ ِ١زُٔ َ
و ٧أَصِ َِ ٞاْل ٔ َِ ََلَ ٔ ٣ویَ َسوُ َ
یُ َحاو ٔ ُز َح َ٥ا ٔج َزص َُِ ٢ي ِٕ ُتَ ُٝ

أَ ِز َر ِ٘ ُت ُض َِ ٢لَ ِٔ ُت َُ ٥َّ ٝض ِِ َٔ ٢ت ََ ٞواز ٕ
انہد نب رسی،اوباالوحص ،دیعس نب قورفؼ ،دبعارلنمح نب ایبمعن ،اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
یلع ےن نمی اک ھچک وسانیٹم ںیم الم وہا روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفل ہ فملسیک دختم ںیم اجیھب وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہفملس ےن
اےساچرلدویمںارقعنباحسبیلظنح،ہنییعنبدبرزفاری،ہمقلعنبالعہثاعرمیا کینب الکبںیمایسفرزدیاریخلاطعیئرھپا ک
ینباھبنؿ ںیمےس ،رقشیاس ابترپانراضوہےئوتاوہنں ےناہکہکلپدجن ےکرسدارفںوکدےتی افروھچڑ دےتی ںیمہوک ،وت
روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم ےن ااسی اؿ یک اتفیلِ یبلق ےک  ےئ ایک رھپ ا ک لدیم ینھگڈاڑ ی افر وھپےل وہےئ
یکی
راسخر فاےل ل ھن ادنر یسھگ وہیئ فاےل افر افیچن نیبج فاےل ومڈنے وہےئ رس فاےل ےن ل رک اہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملساہللےسڈرفوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس ےنرفامایارگںیماہللیکانرفامینرکفں وتوکؿےہوجاہللیک رفامربنداریرکے
 ہےسیکحیحصوہاتکسےہےھجمانیمانبایالہزنیمرپافرمتےھجماامدتنارںیہنےتھجمسفہلدیمالچایگوتوقؾںیمےسا کصخشےناسےک
لتق یک ااجزت بلط یک وج ہک اغًابل رضحت اخدل نب فدیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس
لدیم یک لسن ےس  ہ وقؾدیپا وہیگ وجرقلؿ ڑپںیھ ےگ نکیل فہ اؿ ےک ولگں ےس ےچین ہن ارتے اگ الہ االسؾ وک لتق رکںی افر تب
رپوتسںوکوھچڑںیےگفہاالسؾےساےسیلکناجںیئسجرطحریتاشنہنےسلکناجاتےہارگںیماؿوکاپاتوتاںیہنوقؾاعدیکرطح
لتقرکات۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباالوحص،دیعسنبقورفؼ،دبعارلنمحنبایبمعن،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجےکذرکافراؿیکصوصتایتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيس ،وبساٜواحس ،و١ار بٔ ٦ىٕاً ،وبساٜزح ٦١ب ٦ابونى ،٢حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜواح ٔ ٔس َو ِ ٦وُ ََ ١ار َة بِ ٔ ٦ا ِِ َٕ ٜى َٕا ًٔ َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ُ ٦أَبٔی نُ ِى َٕٔ ٢ا َِ ٔ١ََ ٟى ُت أَبَا

َّ
َّ
ُقو ٕه
ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر َّٔی َي ُٕوِلُ َب َى َث َول ٔ ُّی بِ ُ ٦أَبٔی ـَا ِٕٜٔإلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٦ِ ٠ٔ ٢َ ٝا َِ ٜي َ ٦ٔ ١ب ٔ َذ َص َب ٕة فٔی أَز ٔ ٕیُ ِ ٠َ ٢

َ
ْق ًٔ بِ َٔ ٦حاب ٔ ٕس َو َزیِسٔ ا َِ ٜد ِي َٔ ٞواٜزَّاب ٔ ُي إ ٔ َّ٠ا
 ٢َِ ٜتُ َحعَّ ِ ٦ِ ٠ٔ ٞتُ َزاب ٔ َضا َٔا ََ َٕ َِ ٟس ََ ١ضا بَي ِ َن أَ ِر َب َى ٔة َن َ ٕ
َف بَي ِ َن وُ َي ِي ََ ٥ة بِ ٔ ٦ح ِٔع َٕ ٦والِ ِ َ

ک
اٜفّ َِي َٕٔ َِ ٞا ََ ٟر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞأَ ِظ َحابٔطٔ ُ٘ َّ٥ا ِ َ ٤ح ُ ٦أَ َح َّٖ ب ٔ َض َذا َٔ ٦ِ ٠ص ُؤ َِل ٔ
ِ َٔا َََ ِ ٟب َ ََ ٝذََ ٔ ٜ
َو ُِ ١َ َٕ ٝة بِ ُ ٦وُ ََلثَ َة َوإ ٔ َّ٠ا َوا ٔ٠زُ بِ ُُّ ٦
ِ َظ َبا ّحا َو ََ ٠س ّ
ِ َیأِت ٔيىٔي َخبَُْ َّ
أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟأَ َِل َتأ ِ َُ٥٠ونٔی َوأََ٤ا أَ ٔ٠ي ُن َ ٦ِ ٠فٔی َّ
اِ َٔا َٟ
اٜس َ١ا ٔ
اٜس َ١ا ٔ

َّش ُٓ ا َِ ٜو ِج ََ ٥تي ِ ٔن َ٤ا ٔشز ُ ا َِ ٜح ِب َضةٔ َ٘ثُّ اِ ِّٝ ٜح َيةٔ َِ ٠حُ ُٝ
س ُ٠صَ َّ١زُ ِاْل ٔ َزارٔ َِ َٕا ََ ٟیا َر َُو َٟ
َِ َٕ َاَ ٣ر ُج ٌَْ ٞائ ٔزُ ا َِ ٜى ِي َ٥ي ِ ٔن ُٔ ِ ٠
وٗ اَّ ٜزأِ ٔ
َٕ َِ ٞا ََ ٟخاُ ٔ ٜس بِ ُ ٦ا َِ ٜؤٜي ٔس یَا َر َُو َٟ
َک أَ َوَِ ٜس ُت أَ َح َّٖ أَصِ ٔ ٞالِ َ ِر ٔ
اهَّللٔ َّات ٖٔ اهَّللَ َِ َٕا ََ ٟویَِ ٝ
ؿ أَ ِ ٧یَ َّتق ٔ َی اهَّللَ َٔا َ ٟث ُ ََّ ٢ول َّی اٜزَّ ُج ُ
و ٧ي َُعل ِّی َٔا ََ ٟخاْ ٔ ٜس َو َ٘ َِ ٠ُ ٦ِ ٠ٔ ٢ع ٕ َٓ ٞي ُٕو ُ ٟبَٔ ٔ ٝسأ٤طٔ َ٠ا َِ ٜي َس فٔی َِٔٝبٔطٔ َِ َٕا َٟ
اهَّللٔ أَ َِل أَ ِ ٔ
ْض ُب ُوُ َٕ ُ٥ط َِ َٕا ََِ ٟل ََ ٜى َُّ ٝط أَ َِ ٧یَ ُٙ
ْ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإنِّٔی  ٢َِ ٜأُو َِ ٠ز أَ ِ ٧أَ ِن ُٕ َِ َو ِٔ ُٝ ُٔ ٦
وب ا٥َّ ٜا ٔ
س َو َِل أَ ُش َّٖ ب ُ ُفوُ َ ٤ض َِٔ ٢ا َ ٟث ُ ََّ٤ ٢مَ َز إَِٔ ٜيطٔ َوص َُو ُٓ ٕ َٕ ٠

ُوِّ ٦ِ ٠ٔ ٧
ی١َ َ٘ ٦ا یَ ِ١زُ ُٗ َّ
اٜس ِض ُ٢
اٜس ٔ
اب اهَّللٔ َرـ ِ ّبا َِل یُ َحاو ٔ ُز َح َ٥ا ٔج َزص ُِ ٢یَ ِ١زُٔ َ
ْخ ُد ٔٔ ٦ِ ٠ؼئِؽ ٔٔئ َص َذا َٔ ِو ْ ٣یَ ِتَ ُٝ
وَ ٔ ٘ ٧ت َ
َِ َٕا َ ٟإُٔ َّ ٤ط یَ ِ ُ
ٔ ٦ِ ٠اَّ ٜز َّٔ ٠ي ٔة َٔا َ ٟأَ ُل ُُّ ٥ط َٔا ََٜ ٟئ ٔ ِ ٦أَ ِز َر ِ٘ ُت ُض َِ ٢لَ ِٔ ُت َُ ٥َّ ٝض ِِ َٔ ٢ت َ ٞثَ ُ١و َز
ہبیتق نب دیعس ،دبعاولادح ،امعر نب اقعقع ،دبعارلنمح نب اوبمعن ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن نمی ےس ھچک وسان رسخ رےگن وہےئ ڑپکے ںیم دنب رک ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک
رطػاجیھبافراےسیٹمےسیھبدجاایکایگاھت۔لپیلصاہللہیلعفل ہفملسےناےساچرلدویمںہنییعنبدبر،ارقعنباحسب،زدی
لیخافروچےھت ہمقلعنبالعہثایاعرمنبلیفطےکدرایمؿمیسقتایک۔وتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاحصہبریضاہللاعتٰیلہنعںیم
ےسا کلدیمےنرعضایکہکمہاسےکزایدہدقحارےھت ہابتیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسوکیچنہپوتلپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنرفامای ہکمتےھجماامدتنارںیہنےتھجمس۔احالہکنںیملامسونںاکانیموہںریمےاپسلامسؿیک ربںیحبصاشؾلیتںیوتا ک
ا ک لدیم یسھگ وہیئ لوھکنں فاال رھبے وہےئ اگولں فاال ارھبی وہیئ اشیپین فاال ومڈنے وہےئ رس فاال ینھگ داڑ ی فاال اےھٹ
وہےئ ازار دنب فاال ڑھکا وہا ا فر ےنہک اگل اے اہلل ےک روسؽ! اہلل ےس ڈرف وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ریتی رخایب وہ  ،ای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک ںیم اس یک رگدؿ ہن امر ڈاولں؟ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیہن اشدی ہک  ہ امنز
ڑپاتھوہ،اخدلےنرعضایکامن زڑپےنھفاےلےنتکاےسیںیوجزابؿےسارقاررکےتںینکیلدؽےسںیہنامےتنوتروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ےھجم ولوگں ےک دولں وک ریچےن افر اؿ ےک ٹیپ اچک رکےن اک مکح ںیہن دای ایگ۔ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےناسوکتشپومڑرکاجےتوہےئ دھکیرکرفامایاسلدیمیکلسنےسا کوقؾدیپاوہیگوجدمعہادنازےساہللیکاتکب

یک التفت رکے یگ نکیل فہ اؿ ےک ولگں ےس اجتفز ہن رکے یگ فہ دنی ےس اےسی لکن اجںیئ ےگ ےسیج ریت اکشر ےس لکن اجات ےہ
اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ریما امگؿ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگ ںیم اؿ وک اپولں وت اںیہن وقؾ
ومثدیکرطحلتقرکفں۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعاولادح،امعرنباقعقع،دبعارلنمحنباوبمعن،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجےکذرکافراؿیکصوصتایتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ
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راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،جزیز ،حَّضت و١ا رہ بٔ ٦ىٕاً رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َک َوا َٔ ٠ز
َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسث َ َ٥ا َجز ٔ ْیز َو ِ ٦وُ ََ ١ار َة بِ ٔ ٦ا ِِ َٕ ٜى َٕا ًٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َٔا ََ ٟو َو ُِ ١َ َٕ ٝة بِ ُ ٦وُ ََلثَ َة َو ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ
اب َرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط َِ َٕا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َِل
اٜفّ َِي َٔ ٞو َٔا ََ٤ ٟات ٔ ُئ ا َِ ٜح ِب َض ٔة َوَ ٢َِ ٜي ُٕ َِ٤ ٞا ٔشز ُ َو َزا َز َِ َٕ َا ٣إَِٔ ٜيطٔ وُ َ١زُ بِ ُ ٦ا َِ ٜد َّف ٔ
بِ َُّ ٦
ْخ ُد
ْ اهَّللٔ َِ َٕا ََ ٟیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أَ َِل أَ ِ ٔ
أَ ِ ٔ
ْض ُب وُُ َٕ ُ٥ط َٔا ََِ ٟل َٔا َ ٟث ُ َّ ٢أَ ِزبَ َز َِ َٕ َا ٣إَِٔ ٜيطٔ َخاْ ٔ ٜس ََ ِي ُ
ْض ُب وَُٕ ُ٥طُ َٔا ََِ ٟل َِ َٕا َ ٟإَّٔ٤طُ ََ َي ِ ُ

اب اهَّللٔ َِّ ٜي ّ٥ا َرـ ِ ّبا َو َٔا ََٔ ٟا َ ٟوُ ََ ١ارةُ َح ٔسب ِ ُت ُط َٔا ََٜ ٟئ ٔ ِ ٦أَ ِز َر ِ٘ ُت ُض َِ ٢لَ ِٔ ُت َُ ٥َّ ٝض ِِ َٔ ٢ت َ ٞثَ ُ١و َز
ٔٔ ٦ِ ٠ؼئِؽ ٔٔئ َص َذا َٔ ِو َْ ٣ی ِتَ ُٝ
وَ ٔ ٘ ٧ت َ

امثعؿنبایبہبیش،رجری،رضحتامعرہنباقعقعریضاہللاعتٰیلہنعےنیھب ہدحثیایسدنسےسذرکیکےہنکیلہمقلع نبالعہثاہک
َُ ث
ُے ل َْ
ی
ِ
ح
ی
ی
س ںیہن اہکافر اس ںیم ہزایدہ ےہ ہکرضحترمع نب اطخبریضاہلل
ي َب ُ د
ےہافراعرم نبلیفط ذرک ںیہنایک افر َب ِنا ْ َھ ِة َف ْمَل ْ
اعتٰیلہنعڑھکےوہےئرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفل ہفملسایکںیماسیکرگدؿہنامردفں لپیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےنرفامایںیہنافررفامایرقنعبیاسلدیمیکلسنےسا کوقؾےلکنیگامعرہےتہکریماامگؿےہہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنرفامایارگںیماؿوکاپولںوتوقؾومثدیکرطحاںیہنلتقرکدفں۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،رضحتامعرہنباقعقعریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجےکذرکافراؿیکصوصتایتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2448

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،ابِ ٦ؽي ،ٞحَّضت و١ارہ بٔ ٦ىٕاً رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َ
ْق ًُ بِ ُ٦
َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا ابِ َُ ُِ ٦ؽ ِي َٕ ٞو ُِ ٦و ََ ١ار َة بِ ٔ ٦ا ِِ َٕ ٜى َٕا ًٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َ ٟبَي ِ َن أَ ِر َب َىةٔ َن َ ٕ
َف َزیِ ُس ا َِ ٜدي ِْ ٔ َوالِ ِ َ
َک َوا َی ٔة َو ِب ٔس ا َِ ٜواحٔسٔ َو َٔا َ ٟإَّٔ٤طُ
اٜفّ َِي َٔ ٞو َٔا ََ٤ ٟا ٔشز ُ ا َِ ٜح ِب َض ٔة َ ٔ
َحاب ٔ ٕس َووُ َي ِي َُ ٥ة بِ ُ ٦ح ِٔع َٕ ٦و َو ُِ ١َ َٕ ٝة بِ ُ ٦وُ ََلثَ َة أَ ِو َوا ٔ٠زُ بِ ُُّ ٦
َک َٜئ ٔ ِ ٦أَ ِز َر ِ٘ ُت ُض َِ ٢لَ ِٔ ُت َُ ٥َّ ٝض ِِ َٔ ٢ت َ ٞث َ ُ١و َز
ََ َي ِ ُ
ْخ ُد ٔٔ ٦ِ ٠ؼئِؽ ٔٔئ َص َذا َٔ ِو َْ ٣و ٢َِ ٜیَ ِذ ُ ِ

انب ریمن ،انب لیضف ،رضحت امعرہ نب اقعقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس  ہ رفاتی ےہ ہک ایس رطح ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےناچرلدویمںےکدرایمؿمیسقتایکزدیاریخل،ارقعنباحسب،ہنییعنبنیصحہمقلعنبالعہثایاعرملیفطافردبعاولادح
ِ ث لْ
س ا ح یَ ْیی َھ ِة اہک افر رفامای ہک اس یک لسن ےس رقنعبی ا ک وقؾ ےلکن یگ افر اس ںیم لرخی ہن ہ ہک ارگ ںیم اؿ وک
یک رفاتی یکرطح َب ُ د
اپولںوتاںیہنوقؾومثدیکرطحلتقرکدفںذموکرںیہن۔
رافی  :انبریمن،انبلیضف،رضحتامعرہنباقعقعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجےکذرکافراؿیکصوصتایتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2449

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساٜوہاب ،یحٌي بَ ٦ىيس٠ ،ح١س ب ٦ابزاہي ،٢حَّضت ابوَ١ٝہ اور وفاء ب ٦يسار رِضي اهَّلل

تىا ٰلی و٥ہ

اب َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت یَ ِحٌَي بِ َََ ٦ىٔي ٕس َي ُٕو ُ ٟأَ ِخب َ َْنٔی َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜو َّص ٔ
َ
َحورٔ َّی ٔة صَ ِِ ٔ١ََ ٞى َت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َََ ١ََ ٝة َو َو َفا ٔ
ِ بِ َٔ ٦ي َسا ٕر أَُ َّ ٤ض َ١ا أَ َت َيا أَبَا ََىٔي ٕس ا ُِ ٜد ِسر َّٔی ِ ََسأ َِل ُظ َو ِ ٦ا ُِ َ ٜ

ْخ ُد فٔی َص ٔذظ ٔالِ ُ َّ٠ةٔ
َکصَا َٔا ََِ ٟل أَ ِزرٔی َ ٦ِ ٠ا ُِ َ ٜ
َحورٔیَّ ُة َو َل ٔٙىِّي ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٟی ِ ُ
َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِذ ُ ُ
ی٦
ُوِّ ٦ِ ٠ٔ ٧
اٜس ٔ
آَِ ٧ل یُ َحاو ٔ ُز حُُٝو َٔ ُض ِ ٢أَ ِو َح َ٥ا ٔج َزص ُِ ٢یَ ِ١زُٔ َ
ُق َ
ُق َ
ُقُ َُ ٧ا ِِ ُ ٜ
َوَ ٢َِ ٜي ُٕ َِ ٥ِ ٠ٔ ٞضا َٔ ِو َْ ٣ت ِح ٔ ُ
وَ ٧ظ ََل َتَ ٠َ ٢ِ ُٙي َظ ََلت ٔض ٔ ََِ ِ ٢ي ِ َ

اٜس ِض ٔ ٦ِ ٠ٔ ٢اَّ ٜز َّٔ ٠ي ٔة َِ َي ُِ ٥مزُ اَّ ٜزامٔی إلٔ َی ََ ِضٔ١طٔ إلٔ َی َن ِعٔٝطٔ إلٔ َی ر َٔظأِطٔ َِ َي َت ََ ١اری فٔی ا ُِّ ٜو َٔةٔ َص َِ ٞو َٖ ٔ ٝب ٔ َضا َّٔ ٦ِ ٠
وٗ َّ
ُ٠زُ َ
اٜسَ ٔ ٣ش ِي ْئ

دمحم نب ینثم ،دبعاولاہب ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب اربامیہ ،رضحت اوبہملس افر اطعء نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ
دفونں رضحت اوب دیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس لےئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ ہک لپ ےن روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےس رحفر ہےکابرے ںیمھچکانس وت اوہنںےنرفامایںیم ںیہناجاتنہکرحفر ہوکؿںی نکیلںیم ےنروسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفل ہ فملس ےس انسلپ رفامےت ےھتہکاس اتم ںیم ا کوقؾ ےلکن یگ  ہ ںیہن رفامایہکاس اتم ےس وہیگفہ ایسی
وقؾ وہیگ ہک مت اینپ امنز وک اؿ یک امنز ےس ریقح اجون ےگ فہ رقلؿ ڑپںیھ ےگ نکیل فہ اؿ ےک وقلحں ای ولگں ےس ےچین ہن ارتے اگ فہ
دنی ےس ریتےکاشنہنےسےلکناجےنیکرطحلکن اج ںیئ ےگریتادناز اےنپ ریتاس ڑکلیافر اسےک لھپ وکداتھکی ےہافر اس ےک
انکرہاریخرپوغررکاتےہوجاسیکویکٹچںںیماھتہکںیہکاسیکیسکزیچوکوخؿںیمےسوکیئزیچپ یئگےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہب،ییحینبدیعس،دمحمنباربامیہ،رضحتاوبہملسافراطعءنباسیرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجےکذرکافراؿیکصوصتایتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2450

راوی  :ابوـاہز ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،یو٤س ،اب ٦شہاب ،ابوَ١ٝہ ب ٦وبساٜزح ،٦١حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی

و٥ہ

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اب أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و ِ ٦أَبٔی
اٜفاصٔز ٔأَ ِخبَََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
ِح َُ َٝ ٠ة بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوأَ ِح َُ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١ا ِِ ّٔ ٜضز ٔ ُّی َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ ٤ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س َو ِ٦
ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی ح و َح َّسثَىٔي َ ِ

اب أَ ِخب َ َْنٔی أَبُو َََ ١ََ ٝة بِ َُ ٦و ِبسٔ اَّ ٜز ِح ََ ٦ٔ ١و َّ
اٜؽ َّحا ُک ا َِ ٜض َِ ١سان ٔ ُّی أَ َّ ٧أَبَا ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر َّٔی َٔا َ ٟبَ ِي َ٥ا ِ َ ٤ح ُ ٦و ٔ َِ ٥س َر َُو ٟٔ
ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
َّ
َّ
َِّصة ٔ َوص َُو َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞبَىٔي َتٕ ٔ١يَٕ َِ ٢ا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ا ِو ٔس َِٔ ٟا َٟ
اهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو َََ ٢َ ٝوص َُو َي ِٕ ٔس ُِ َٔ ٢س ّ١ا أَ َتا ُظ ذُو ا ِٜد َُوي ٔ َ
َس ُت إ ٔ ِ ٢َِ ٜ ٧أَ ِو ٔس َِٕ َِ ٟا َ ٟوُ َ١زُ بِ ُ٦
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝویِ ََ ٝ
ک َو ََ ٦ِ ٠ي ِىسٔ ُ ٟإ ٔ ِ ٢َِ ٜ ٧أَ ِوسٔ ِِ َٔ ٟس خ ِٔب ُت َو َخ ٔ ِ
اب َرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط یَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ ائ ِ َذ ِ ٧لٔی ِ ٔيطٔ أَ ِ ٔ
ْض ِب وُُ َٕ ُ٥ط َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝز ِو ُط َِإ ٔ ََّٜ ٧طُ
ا َِ ٜد َّف ٔ

ُو٦ِ ٠ٔ ٧
آَِ ٧ل یُ َحاو ٔ ُز َت َزأ ٔ َي ُض ِ ٢یَ ِ١زُٔ َ
ُق َ
ُقُ َُ ٧ا ِِ ُ ٜ
أَ ِظ َحابّا یَ ِح ٔ ُ
ُق أَ َح ُس ُ٘ َِ ٢ظ ََل َت ُط ََ ٠ي َظ ََلت ٔض ٔ َِ ٢و ٔظ َيا َُ ٠ط ََ ٠ي ٔظ َيا ٔ٠ض ٔ َِ ٢ي ِ َ
ِاْل ٔ َِ ََل١َ َ٘ ٔ ٣ا یَ ِ١زُ ُٗ َّ
اٜس ِض ُ ٦ِ ٠ٔ ٢اَّ ٜز َّٔ ٠ي ٔة یُ ِ٥مَ زُ إلٔ َی َن ِعٔٝطٔ ِ َََل یُو َج ُس ِ ٔيطٔ َش ِي ْئ ث ُ َّ ٢یُ ِ٥مَ زُ إلٔ َی ر َٔظأِطٔ ِ َََل یُو َج ُس ِ ٔيطٔ َش ِي ْئ ث ُ َّ ٢یُ ِ٥مَ زُ

َف َث َو َّ
اٜس َ ٣آ َی ُت ُض َِ ٢ر ُج ْ ٞأَ َِ َوزُ
إلٔ َی َن ٔؽ ِّيطٔ ِ َََل یُو َج ُس ِ ٔيطٔ َش ِي ْئ َوص َُو ا ِِ ٔ ٕٜس ُح ث ُ َّ ٢یُ ِ٥مَ زُ إلٔ َی ٔ َُذذٔظ ِٔ َََل یُو َج ُس ِ ٔيطٔ َش ِي ْئ ََ َب َٖ ا ِِ َ ٜ
س َٔا َ ٟأَبُو ََىٔي ٕس
 ٞثَ ِس ٔ
ی ا ِ١َ ٜزِأَة ٔ أَ ِو ِٔ ٠ث ُ
إ ٔ ِح َسی َو ُؽ َسیِطٔ ِٔ ٠ث ُ
ْخ ُج َ
وَ ٧ول َی ح ٔي ٔن َفُ ِ َٔ ٕة ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
 ٞا َِ ٜب ِؽ َىةٔ َت َت َس ِر َز ُر یَ ِ ُ

َِأ َ ِش َض ُس أَنِّی ََِ ٔ١ى ُت َص َذا َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝوأَ ِش َض ُس أَ ََّ ٧ول ٔ َّی بِ َ ٦أَبٔی ـَاَ ِٕٜٔرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط َٔا َت َُ ٝض َِ ٢وأََ ٤ا
ک اَّ ٜز ُج َِٔ ٞا ُِ ٜتَ ٔ١س ِ َُو ٔج َس َِأت ُ َٔی بٔطٔ َحًَّي َ٤مَ ِز ُت إَِٔ ٜيطٔ َول َی َن ِىتٔ َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٢َ ٝأ ٜذی
ََ ٠ى ُط َِأ َ ََ ٠ز ب ٔ َذَ ٔ ٜ
َن َى َت

اوباطرہ ،دبعاہلل نب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسےھتافرلپامؽتمینغمیسقترفامرےہےھتہکلپےکاپسذفاوخلرصیہوجینبمیمت
ںیمےسا کےہاسےناہکاےاہللےکروسؽ!ااصنػرک۔وتروسؽاہللےنرفامایریتیرخایبوہارگںیمااصنػہنرکفںوتوکؿ
ےہ وج ااصنػ رکے اگ افر وت دببیصن افر اصقنؿ ااھٹےن فاال وہایگ ارگ ںیم ےن دعؽ ہن ایک وت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
رعضایکاےاہللےکروسؽےھجماسیکرگدؿامرےنیکااجزتدےدںیوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاےسوھچڑ
دفویکہکناسےکاسیھتاےسیوہںےگہکاہمتراا کلدیماینپامنزوکاؿیکامنزےسریقحوصتررکےاگافراےنپرفزےوکاؿےک
رفزےےسرقلؿڑپںیھےگنکیلفہاؿےکولگںےساجتفزہنرکےاگ۔فہاالسؾےساسرطحلکناجںیئےگاسیجہکریتاشنہن
ےس لکناجات ےہہک ریت ادنازاس ےک اھب ہ وکداتھکی ےہ وتاس ںیم وکیئزیچ ںیہن اپات رھپاس ےک انکرے وکداتھکی ےہ وت اس ںیم وکیئ

زیچںیہناپات۔رھپاسیکڑکلی وکداتھکیےہوتھچکںیہناپاتاحالہکنریتٹیپیکدنگیگافروخؿےسلکناکچوہاتےہاؿیکاشنین ہ ےہ
ہکاؿںیمےسا کلدیمااسیایسہےہہکاساکا کاشہنوعرتےکاتسپؿایوگتشےکولڑھتےیکرطحوہاگوجرھترھتااتوہاگ۔
 ہاسفتقںیلکنےگبجولوگںںیموھپٹوہیگاوبدیعسےتہکںیںیموگایہداتیوہںہکںیمےنیہیروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہ
فملسےسانسافرںیموگایہداتیوہںہکیلعنبایباطبلریضاہللاعتٰیلہنعےناؿےساہجدایکافرںیملپےکاسھتاھتوتلپےن
اس لدیم وک التش رکےن اک مکح دای فہ الم وت اےس یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس الای ایگ۔ اہیں کت ہک ںیم ےن اےس فاسی یہ اپای اسیج
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاھت۔
رافی  :اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجےکذرکافراؿیکصوصتایتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2451

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،ابو وسیََٝ ،مي ،٧ابونَّضہ ،حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَىٔي َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
َّض َة َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ٔی َو َََِ ِ َُٝ ٦مي ََ ٧و ِ ٦أَبٔی َن ِ َ
َش ا َِ ٜد ِٖٔ ٝأَ ِو ٔ ٦ِ ٠أَ َ ِّ
َش ا َِ ٜدِٖٔ ٝ
ْخ ُج َ
و ٧فٔی َفُ ِ َٔ ٕة ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
س َ ََٔميص ُِ ٢اَّ ٜت َحا َُٔ ُٖ ٜا َ ٟص ُُِّ َ ٢
ََک َٔ ِو ّ٠ا یَُٙوَُ ٤و ٧فٔی أ ُ َّ٠تٔطٔ َی ِ ُ
ذ ََ

َي ِٕ ُتُ ُٝض ِ ٢أَ ِزنَی َّ
َ ٞیزِمٔی اَّ ٜز َّٔ ٠ي َة أَ ِو
ََّض َب أ ٥َّ ٜي ُّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّ َٜ ٢َ ٝض َِ ٠َ ٢ث َّل أَ ِو َٔا َِ َٔ ٟو ِّل اَّ ٜز ُج ُ
اٜفائ ٔ َّ َتي ِ ٔن إلٔ َی ا َِ ٜح ِّٖ َٔا ََ َ ِ ٟ
َٔا َ ٟا َِ ٍَ ٜز َؿ َِ َي ُِ ٥مزُ فٔی اِ ٥َّ ٜع َََٔ ِ ٞل یَ َزی َب ٔعي َْ ّة َویَ ُِ ٥مزُ فٔی أ ٥َّ ٜض ِّي ِ َََل یَ َزی َب ٔعي َْ ّة َویَ ُِ ٥مزُ فٔی ا ُِّ ٜو ٔٗ ِ َََل یَ َزی َب ٔعي َْ ّة َٔا ََٔ ٟا َ ٟأَبُو
ََىٔي ٕس َوأَْمُتْن َٔ َت ِٝت ُُ١وص ُِ ٢یَا أَصِ َ ٞا ِٔ ٜى َزا ٔٗ

دمحمنبینثم،اوبدعی،امیلسؿ،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنا ک وقؾ اکذرکرفامایوج لپیکاتم ےسوہں ےگفہولگولوگںیکوھپٹےک فتقںیلکن ےگاؿیکاشنین رس ڈنماانوہیگفہ
دبرتنی ولخم ؼ ںی ای دبرتنی ولخمؼ ںیم ےس ںی اؿ وک فہ ولگ لتق رکںی ےگ وجدف رگفوہں ںیم ےس قح ےک رقبی وہں ےگ رھپیبن

رکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےناؿیکاثمؽایبؿرفامیئایا کابترفامیئاسلدیمیکوجریتاتکنیھپےہایاشنہنوتفہاھب ہںیمرظنرکات
ےہ نکیل اس ںیم ھچک ارث ںیہن داتھکی افر ریت یک ڑکلی ںیم داتھکی ےہ افر ھچک ںیہنداتھکی افر اس ےک افرپ ےک ہصح ںیم داتھکی ےہ وت ھچک
ںیہنداتھکیےہاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایاےالہرعاؼمتےناںیہنلتقایکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبدعی،امیلسؿ،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجےکذرکافراؿیکصوصتایتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2452

راوی  :شيبا ٧بْ ٦قوحٔ ،اَ ٢بِ ٦ؽ ٞحسانی ،ابونَّضہ ،حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّض َة َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی َٔا ََٔ ٟا َٟ
َفو َر َح َّسثَ َ٥ا ا َِٕ ٜا َٔ َُ ٢وص َُو ابِ ُ ٦ا َِِ ّٜؽ ٔ ٞا ُِ ٜح َّسان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َن ِ َ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝت ِ١زُ ُٗ َ٠ارٔ َٔ ْة و ٔ َِ ٥س َفُ ِ َٔ ٕة ٔ ٦ِ ٠ا ِِ ١ُ ٜسٔ١ٔٝي َن َي ِٕ ُتَ ُٝضا أَ ِول َی َّ
اٜفائ ٔ َّ َتي ِ ٔن بٔا َِ ٜح ِّٖ
ابیشؿ نب رففخ ،اقمس نب لضف دحاین ،اوبرضنہ ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ناملسونں ےک ارتفاؼ ےک فتق ا ک رفہق امرہق رخفج رکے اگ اؿ وک دف رگفوہں ںیم ےس ارقب ایل اقحل
رگفہلتقرکےاگ۔
رافی  :ابیشؿنبرقفح،اقمسنبلضفدحاین،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ

وخارجےکذرکافراؿیکصوصتایتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2453

راوی  :ابوربيي زہزانیٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ابوووا٤ۂ ،تازہ ،ابونَّضہ ،حَّضت ابوَىيس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّض َة َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو اَّ ٜزبٔي ٔي اٜزَّص َِزان ٔ ُّی َو ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َٔا َُٔ ٟت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٥ا أَبُو َو َواَ َ ٤ة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦أَبٔی َن ِ َ

ْخ ُد ٔ ٦ِ ٠بَ ِئ٥ض ٔ َ١ا َ٠ارٔ َٔ ْة یَلٔی َٔ ِت َُ ٝض ِ٢
ا ِٜد ُِسر ِّٔی َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝتُٙو ُ ٧فٔی أ ُ ًَّٔ٠ي ٔ َِف َٔ َتا َٔ َِ ٧ت ِ ُ
أَ ِو َِلص ُِ ٢بٔا َِ ٜح ِّٖ
اوبرعیب زرہاین ،ہبیتق نب دیعس ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،اوبرضنہ ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفل ہ فملسےناراشدرفامایریمیاتمںیمدفرگفہوہاجںیئےگوتاؿںیمےسامرہقرفہقےلکناگاؿوخارجےسفہاہجدرکےاگ
وجبسےسزایدہقحےکرقبیوہاگ۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،اتقدہ،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجےکذرکافراؿیکصوصتایتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2454

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،وبساِلولی ،زاُز ب ٦نَّضہ ،حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّ
َّض َة َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ُِ ٜد ِسر ِّٔی أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس الِ َ ِول َی َح َّسثَ َ٥ا َزا ُوزُ َو ِ ٦أَبٔی َن ِ َ

س ِ ََيلٔی َٔ ِت َُ ٝض ِ ٢أَ ِول َی َّ
اٜفائ ٔ َّ َتي ِ ٔن بٔا َِ ٜح ِّٖ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟت ِ١زُ ُٗ َ٠ارٔ َٔ ْة فٔی َفُ ِ َٔ ٕة ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ

دمحم نب ینثم ،دبعاالیلع ،داؤد نب رضنہ ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےناراشدرفامایولوگںےکاالتخػیکفہجےساؿںیمےس ا کرفہقامرہقےلکناگافررگفوہںںیمےساؿوکفہلتقرکے اگ
افردفرگفوہںںیمےساؿوکفہلتقرکےاگوجقحےکزایدہرقبیوہاگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلع،داؤدنبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجےکذرکافراؿیکصوصتایتےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2455

راوی  :وبيساهَّلل ٔواریزی٠ ،ح١س ب ٦وبساهَّلل بَّ ٦يا ،٧حبيِ ب ٦ابی ثابت ،ؼحاک َّ٠شقی ،حَّضت ابوَىيس خسری رِضي
اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

يِ بِ ٔ ٦أَبٔی ثَاب ٔ ٕت َو َِّ ٦
اٜؽحَّا ٔک
َح َّسثَىٔي وُب َ ِي ُس اهَّللٔ ا َِ َٕ ٜوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜزُّبَي ِْ ٔ َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٧و َِ ٦حب ٔ ٔ

َّشق ٔ ِّی َو ِ ٦أَبٔی ََىٔي ٕس ا ِٜد ُِسر ِّٔی َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝفٔی َحس ٕ
وَ ٧ول َی َفُ ِ َٔ ٕة ُِ ٠د َتٕ َّ ٔ ٝة
ْخ ُج َ
ََک ِ ٔيطٔ َٔ ِو ّ٠ا َی ِ ُ
ا َِ ِ ٔ١ٜ
ٔیث ذ َ َ

َ
ْق ُب َّ
اٜفائ ٔ َّ َتي ِ ٔن ٔ ٦ِ ٠ا َِ ٜح ِّٖ
َي ِٕ ُتُ ُٝض ِ ٢أ ِ َ

دیبع اہلل وقارریی ،دمحم نب دبعاہلل نب ایفسؿ ، ،بی نب ایب اثتب ،احضک رشمیق ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک دحثی ںیم ایسی وقؾ اک ذرک رفامای وج االتخػ ےک فتق ےلکن یگ اؿ وک دف
رگفوہںےسوجقحےکزایدہرقبیوہاگفہلتقرکےاگ۔
رافی  :دیبعاہلل وقارریی ،دمحم نب دبعاہلل نب ایفسؿ ، ،بی نب ایب اثتب ،احضک رشمیق ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخارجوکلتقرکےنیکوتبیغےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجوکلتقرکےنیکوتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2456

راوی ٠ :ح١س ب ٦وبساهَّلل ب١٤ ٦يْ ،وبساهَّلل بَ ٦ىيس اشخ ،و٘يي ،او١ض ،خيث١ہ ،حَّضت َو یس بٌّٝ ٦ہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َو َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َ َش ُّخ َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦و٘ ٔ ٕ
يي َٔا َ ٟالِ َ َش ُّخ َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي َح َّسثَ َ٥ا
الِ َ ِو َُ ١ض َو َِ ٦خ ِي َث ََ ١ة َو َِ َُ ٦ویِسٔ بِ َٔ َٝ َّ ٌَ ٦ة َٔا ََٔ ٟا ََ ٟولٔی إٔذَا َح َّسث ِ ُتَ ٢ِ ُٙو َِ ٦ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ َ ِ ٢َ ٝ
ِخ
َْل ِ ٧أَ ٔ َّ
ٌّ

َّٔ ٦ِ ٠
َح َب َخ ِس َو ْة ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َٟ
اٜس َ١ا ٔ
ِ أَ َح ُِّ إلٔ َ َّی ٔ ٦ِ ٠أَ ِ ٧أَُٔو ََ ٟوَِ ٝيطٔ َ٠ا َ ٢َِ ٜي ُٕ َِ ٞوإٔذَا َح َّسث ِ ُتََ ٔ ِ ٢ِ ُٙمي بَ ِيىٔي َوبَ ِي ََِ ٢ِ ُٙ٥إ ٔ َّ ٧ا ِِ َ ٜ
آِخ اٜزَّ َ٠ا ِٔ َٔ ٧و ْ ٣أَ ِح َس ُ
وَ ٦ِ ٠ٔ ٧خي ِْ ٔ َٔ ِو ٟٔ
ْخ ُد فٔی ٔ ٔ
اث الِ َ َِ َ٥ا ََٔ َُّ ٧ضا ُِ الِ َ ِح ََلَ ٔ ٣ي ُٕو َُ ٜ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ََ ٟي ِ ُ

ُوِّ ٦ِ ٠ٔ ٧
ی١َ َ٘ ٦ا یَ ِ١زُ ُٗ َّ
اٜس ِض ُ ٦ِ ٠ٔ ٢اَّ ٜز َّٔ ٠ي ٔة َِإٔذَا َٕٜٔيت ُُ١وص َُِِ ٢ا ِٔ ُتُٝوص ُِ٢
اٜس ٔ
آَِ ٧ل یُ َحاو ٔ ُز َح َ٥ا ٔج َزص ُِ ٢یَ ِ١زُٔ َ
ُق َ
ُقُ َُ ٧ا ِِ ُ ٜ
ا ِٜبَْٔیَّ ٔة َي ِ َ
َِإ ٔ َّ ٧فٔی َٔ ِتٔٝض ٔ ِ ٢أَ ِج ّزا َ َٔ ٦ِ ١َ ٔ ٜت َُ ٝض ِ ٢و ٔ َِ ٥س اهَّللٔ یَ ِو َ ٣ا َِ ٔ ٕٜيا َٔ ٠ة
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دبعاہلل نب دیعس اجش ،فعیک ،اشمع ،ہمثیخ ،رضحت وس دی نب ہلفغ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ارگ ںیم مت ےس روس ؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس یک فہ دحثیایبؿ رکفں وج لپ یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےنںیہنرفامیئوتےھجملامسؿےسرگڑپانزایدہوبحمبےہاسےسہکںیمفہابتوہکںوجلپیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےنںیہنایبؿرفامیئافربجفہابتایبؿرکفںوجریمےافراہمترےدرایمؿےہوتاجؿولہکگنجدوھہکابزیاکانؾےہںیمےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےسانسلپیلصاہللہیلعفملسرفامےتےھترقنعبیاریخزامہنںیما کوقؾےلکنیگونرمعافراؿےک
لقعفاےلویبوقػوہےگنابتوتبسولخمؼےسایھچرکںیےگرقلؿڑپںیھےگنکیل فہاؿےکولگںےسہنارتےاگدنیےس
فہارطسحلکناجںیئےگاسیجہکریتاشنہنےسلکناجاتےہبجمتاؿےس ولوتاؿوکلتقرکدانیویکہکناؿوکلتقرکےنفاےلوکاہلل

ےکاہںایقتمےکدؿوثابوہاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعاہللنبدیعساجش،فعیک،اشمع،ہمثیخ،رضحتوسدینبہلفغریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجوکلتقرکےنیکوتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2457

ويسي ب ٦یو٤س٠ ،ح١س ب ٦ابوبْک ٕ٠سمی ،ابوبْک٤ ،اِي ،وبساٜزح ٦١ب٠ ٦ہسی ،او١ض
راوی  :اَحاٗ ب ٦ابزاہيٰ ،٢

ْک بِ َُ ٤ ٦اِ ٕٔي َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا
َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا و َٔيسي بِ ُ ٦یُوَُ ٤س ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ ا َِّ َٕ ١ُ ٜسم ٔ ُّی َوأَبُو بَ ِ ٔ

َو ِب ُس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ُِ ٠َ ٦ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٥ا َُّ َِيا َُ ٔ ٧لَکص َُ١ا َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ ِٔ ٠ث َُ ٝط

ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنب ویسن،دمحمنباوبرکبدقمیم،اوبرکب،انعف،دبعارلنمح نب دہمی،اشمع،اسدنسےکاسھت یھبافرپ فایل
دحثیابمرہکرمفیےہ
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،دمحمنباوبرکبدقمیم،اوبرکب،انعف،دبعارلنمحنبدہمی،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجوکلتقرکےنیکوتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2458

راوی  :وث١ا ٧ب ٦ابی شيبہ ،جزیز ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،زہيْ بِ ٦حب ،ابو٠ىاویہ ،او١ض

ِح ٕب َٔاُٜوا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو
َح َّسثَ َ٥ا وُ ِث َ١ا ُ ٧بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسث َ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِِٕ َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
ُوِّ ٦ِ ٠ٔ ٧
ی١َ َ٘ ٦ا َی ِ١زُ ُٗ َّ
اٜس ِض ُ ٦ِ ٠ٔ ٢اَّ ٜز َّٔ ٠ي ٔة
اٜس ٔ
َُ ٠ىاو ٔ َی َة ٔ َلَکص َُ١ا َو ِ ٦الِ َ ِو َٔ ١ض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َوَِ ٜي َس فٔی َحسٔیثٔض ٔ َ١ا َی ِ١زُٔ َ
امثعؿنب ایبہبیش،رجری،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،زریہنبرحب،اوباعمف ہ،اشمع،ایسدحثییکا کافردنسذرکیکےہنکیل
اسںیم ہںیہنےہہکفہدنیےساسرطحلکناجںیئےگےسیجریتاشنہنےسلکناجاتےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،زریہنبرحب،اوباعمف ہ،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجوکلتقرکےنیکوتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2459

راوی ٠ :ح١س ب ٦ابوبْک ٕ٠سمی ،اب ٦ابی وٝيہ ،ح١از ب ٦زیسٔ ،تيبہ بَ ٦ىيس ،ح١از ب ٦زیس ،ابوبْک ب ٦ابوشيبہ ،زہيْ ب٦
ِحب ،اَ١اوي ٞب ٦وٝيہ ،ایوب٠ ،ح١س ،وبيسہ ،ولی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦أَبٔی بَ ِْکٕ ا َِّ َٕ ١ُ ٜسم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦وُ ََّ ٝي َة َو َح َّ١ا ُز بِ َُ ٦زیِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َح َّ١ا ُز بِ َُ ٦زیِ ٕس
ِح ٕب َو َّ
وب َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو ِ٦
ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ّٜٝن َُ ٜض َ١ا َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
 ٞابِ ُ ٦وُ ََّ ٝي َة َو ِ ٦أَ ُّی َ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ْطوا
َوب ٔ َ
ََک ا َِ ٜد َوارٔ َد َِ َٕا َٔ ِ ٟيض ٔ َِ ٢ر ُج ِْ ٠ُ ٞد َس ُد ا َِ ٜيسٔ أَ ِو ُ٠و َز ُ ٧ا َِ ٜي ٔس أَ ِو َِ ٠ث ُسو ُ ٧ا َِ ٜي ٔس َِ ٜو َِل أَ َِ ٧ت ِب َ ُ
يس َة َو َِ ٦ول ٔ ٕٓی َٔا َ ٟذ َ َ

یَ ٦ي ِٕ ُتُٝوُ َ ٤ض َِ ٢ول َی َ ٔ ٜسا َٔ ٠ُ ٧ح َّٕ ١س َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َُِ ُٝٔ ٟت آَ ِ ٤ت ََِ ٔ١ى َتطُ َٔ ٠ُ ٦ِ ٠ح َّٕ ١س
ََ ٜح َّسث ِ ُت ٢ِ ُٙب ٔ َ١ا َو َو َس اهَّللُ َّأ ٜذ َ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا َ ٟإٔی َو َر ِّب ا ِلِ َٙى َب ٔة إٔی َو َر ِّب ا ِل َِ ٙى َب ٔة إٔی َو َر ِّب ا ِل َِ ٙى َبةٔ

دمحم نب اوبرکب دقمیم ،انب ایب ہیلع ،امحد نب زدی ،ہبیتق نب دیعس ،امحد نب زدی ،اوبرکب نب اوبہبیش ،زریہ نب رحب ،اامسلیع نب ہیلع،

اویب،دمحم،دیبعہ،یلعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےنوخارجاکذرکایکوترفامایاؿںیما ک
لدیمانصقاہھتفاالایوگتشےکولڑھتےیکرطحاہھتفاالایوعرتےکاتسپؿےسیجاہھتفاالوہاگافرارگمترخفہنرکفوتںیممتےس
ایبؿرکفںفہفدعہوجاہللےناؿولوگںوکلتقرکےناکدمحمیلصاہللہیلعفملسیکزابیندایںیمےنرعضایکلپےندمحمیلصاہللہیلع
فل ہفملسےسانسےہوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسریضاہللاعتیلہنعےنرفامایاہںربیکمسقاہںربہبعکیکمسقاہںربہبعکیک
مسق۔
رافی  :دمحمنباوبرکبدقمیم،انبایبہیلع،امحدنبزدی ،ہبیتقنبدیعس،امحدنبزدی،اوبرکبنباوبہبیش،زریہنبرحب،اامسلیعنب
ہیلع،اویب،دمحم،دیبعہ،یلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجوکلتقرکےنیکوتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2460

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،ابووسی ،اب ٦وو٠ ،٧ح١س ب ٦وبيسہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ٔی َو ِ ٦ابِ َٔ ٦و ِو َٕ ٧و َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َو َِ ٦وب ٔ َ
يس َة َٔا َِ ٟلَ أ ُ َح ِّسث ُ ٢ِ ُٙإ ٔ َِّل َ٠ا ََِ ٔ١ى ُت ٔ٥ِ ٠طُ
وب َِ ٠ز ُِو ّوا
َک َو َِ ٦ول ٔ ٕٓی ِ َ ٤ح َو َحسٔیثٔ أَ ُّی َ
ِ ََذ َ َ
دمحمنبینثم،اوبدعی،انبوعؿ،دمحمنبدیبعہ،ایسدحثیابمرہکیکدفرسیدنسذرکرکدیےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبدعی،انبوعؿ،دمحمنبدیبعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ

وخارجوکلتقرکےنیکوتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2461

راوی  :وبس ب ٦ح١يس ،وبساٜززاٗ ب ٦ہ١ا ،٣وبساٝ١ٜک ب ٦ابی ََٝمي١َٝ ،٧ہ ب٘ ٦ہي ،ٞزیس ب ٦وہِ جہىي رِضي اهَّلل تىا ٰلی
و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس بِ ُ ٦حُ َِ ١ي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ بِ ُ ٦صَ َّ١اَ ٕ ٣ح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا ِ ٚٔ ٔ ٝ١َ ٜبِ ُ ٦أَبٔی ََََُ ِ ٝمي ََ ٧ح َّسثَ َ٥ا ََُ ١ََ ٝة بِ َُ ُ٘ ٦ض ِي َٕ ٞح َّسثَىٔي
اروا إلٔ َى ا َِ ٜد َوارٔ ٔد َِ َٕا ََ ٟول ٔ ٌّی َرِض َٔي
ی ٦کَاُ ٤وا ََ ٠ي َول ٔ ٕٓی َرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط َّأ ٜذ َ
ا ٧فٔی ا َِ ٜح ِي ٔض َّأ ٜذ َ
یُ ََ ٦
َزیِ ُس بِ َُ ٦وصِِٕ ا ُِ ٜح َضىٔ ُّي أَُ َّ ٤ط ک َ َ
ُ
آَِ ٜ ٧ي َس
ُق َ
ُق ُء َ
اهَّللُ َو ِ٥طُ أَ ُّی َضا اُ ٥َّ ٜ
اس إنِّٔی ََِ ٔ١ى ُت َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝي ُٕو َُ ٟی ِ ُ
و ٧ا ِِ ُ ٜ
ْخ ُد َٔ ِو ْ ٦ِ ٠ٔ ٣أ ًَّٔ٠ي َي ِ َ
ٕ
ٕ
ٕ
ٔ ُ
و٧
آ ٧یَ ِح ٔسبُ َ
ُق َ
ُق ُء َ
و ٧ا ِِ ُ ٜ
ْقا َءت ٔض ٔ ِ ٢ب ٔ َش ِيء َو َِل َظ ََلتُ ٢ِ ُٙإلٔ َى َظ ََلت ٔض ٔ ِ ٢ب ٔ َش ِيء َو َِل ٔظ َيا ُ ٢ِ ُٙ٠إلٔ َى ٔظ َيا ٔ٠ض ٔ ِ ٢ب ٔ َش ِيء َي ِ َ
ْقا َءتُ ٢ِ ٙإلٔ َى ٔ َ
َ
ُوِ ٦ِ ٠ٔ ٧اْل ٔ َِ ََل١َ َ٘ ٔ ٣ا یَ ِ١زُ ُٗ َّ
اٜس ِض ُ ٦ِ ٠ٔ ٢اَّ ٜز َّٔ ٠يةٔ َِ ٜو َي ِى َ ٢ُ ٝا َِ ٜح ِي ُض
أَُ َّ ٤ط َُ ٜض َِ ٢وص َُو َوَِ ٝيض ٔ ِِ ٢لَ تُ َحاو ٔ ُز َظ ََلتُ ُض َِ ٢ت َزأ ٔ َي ُض َِ ٢ی ِ١زُٔ َ
ی ٦ي ُٔعيبُوُ َ ٤ض ِ٠َ ٢ا ُٔ ٔض َي َُ ٜض َِ ٢ول َى َ ٔ ٜسا َٔ٤ ٧بٔيِّض ٔ َِ ٢ظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝل َّتکَُٝوا َو ِ ٦ا َِ ٜى ََ ٞٔ ١وآ َی ُة ذَ َٜٚٔأَ َّٔ ِ ٧يض ٔ َِ ٢ر ُج َّل َُ ٜط
َّأ ٜذ َ

َ ٞحٔ ١َٝة َّ
و ٧إلٔ َى َُ ٠ىاؤیَ َة َوأَصِ َّٔ ٞ
اٜصأ ٣
اٜث ِس ٔ
ی َوَِ ٝيطٔ َش َى َز ْ
ات ب ٔ ْ
يؾ َِ َت ِذ َصبُ َ
َو ُؽ ْس َوَِ ٜي َس َٜطُ ذ ٔ َرا ًْ َول َى َرأِ ٔ
س َو ُؽ ٔسظ ٔ ِٔ ٠ث ُ َ

وَ ٧ص ُؤ َِل ٔء َی ِدُّ ُٝو ٢ِ َُٙ٤فٔی ذ ََرارٔیَِّ ٢ِ ُٙوأَ َِ ٠والَٔ ٢ِ ُٙواهَّللٔ إنِّٔی َلَ ِر ُجو أَ ِ ٧یَُٙوُ ٤وا َص ُؤ َِل ٔء ا ِِ َٕ ٜو ََِ ٣إُٔ َّ ٤ض ِِ َٔ ٢س ََ َُّٙوا َّ
َح َا٣
َو َتَُِّْ ُ٘ َ
اٜس َ ٣ا َِ َ ٜ
اَ ٔ ٢اهَّللٔ َٔا َُ ١ََ ََٝ ٟة بِ َُ ُ٘ ٦ض ِي ٕ٥َ َِ ٞزَّ َٜىٔي َزیِ ُس بِ َُ ٦وصِِٕ َ٥ِ ٠ز ِّٔل َحًَّي َٔا ََ ٠َ ٟز ِرَ٤ا َول َى
َس ٔح ا٥َّ ٜا ٔ
س َِ ٔسيُْوا َول َى ِ
َوأٌََا ُروا فٔی َ ِ
اح َو َُ ُّٝوا َُ ُيو َِ٦ِ ٠ٔ ٢ِ ُٙ
ْطة ٕ َِ َ١َّ ٝا ا َِ ٜت َٕ ِي َ٥ا َو َول َى ا َِ ٜد َوارٔ ٔد یَ ِو َ٠ئ ٔ ٕذ َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ اٜزَّا َٔ ٔي ُّي َِ َٕا َُ َٜ ٟض ِ ٢أَ ُِٕ ٜوا اِّ ٜز ََ ٠
َٔ َِ َ ٥
آ أَ ِ ٧یُ َ٥ا ٔش ُسو ُ٘ ِ١َ َ٘ ٢ا َ َ ٤
وٓ َو َش َح َزص ُِ٢
ُج ُّوَ ٔ ٤ضا َِإٔنِّی أَ َخ ُ
اٜس ُي َ
ِح َ
َف َج ُىوا ِ ََو َّح ُصوا بٔز ٔ َ٠اح ٔض ٔ َِ ٢و ََ ُّٝوا ُّ
اش ُسو ُ٘ َِ ٢ی ِو َُ َ ٣
ورا َء َ َ

س َی ِو َ٠ئ ٔ ٕذ إ ٔ َِّل َر ُج ََل َٕٔ َِ ٧ا ََ ٟول ٔ ٌّی َرِض َٔي اهَّللُ َو ِ٥طُ
يِ ٔ ٦ِ ٠ا٥َّ ٜا ٔ
اُ ٥َّ ٜ
اس بٔز ٔ َ٠اح ٔض ٔ َِٔ ٢ا ََ ٟو ُٔت ٔ ََ ٞب ِى ُؽ ُض َِ ٢ول َى َب ِى ٕؾ َو َ٠ا أ ُ ٔظ َ
اَا َٔ ِس ُٔتٔ َ ٞبَ ِى ُؽ ُض َِ ٢ول َى
ا َِ ٜتُ ٔ١سوا ِ ٔيض ٔ ِ ٢ا ِِ ١ُ ٜد َس َد َِا َِ ٜت َُ ١سو ُظ َِ ٢َِ ٝیَحٔ ُسو ُظ َِ َٕ َاَ ٣ول ٔ ٌّی َرِض َٔي اهَّللُ َو ِ٥طُ ب ٔ َٔ ِّ ٥سطٔ َحًَّي أَتَى ّ َ ٤
يسةُ َّ
اٜس١َِ ٝان ٔ ُّی
ِخوص ََُِ ِ ٢و َج ُسو ُظ ٔ١َّ ٠ا یَلٔی الِ َ ِر َؿ َِ َٙب َّ َْ ث ُ ََّٔ ٢ا ََ ٟظ َس َٗ اهَّللُ َوبَ ََّ ََ ٝر َُوُ ُٜط َٔا ََ َٕ َِ ٟا ٣إَِٔ ٜيطٔ َوب ٔ َ
َب ِى ٕؾ َٔا َ ٟأَ ِّ ُ
َِ َٕا ََ ٟیا أَ ٔ٠ي َْ ا ِِ ١ُ ٜؤ ٔٔ٥٠ي َن أََ َّٝ ٔ ٜط َّأ ٜذی َِل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل ص َُو ََ ٜسِ ٔ١ى َت َص َذا ا َِ ٜحس َ
ٔیث َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّى اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟإٔی
ْ َٜطُ
اَ َت ِح َُ َّ ٝط ث َ ََلثّا َوص َُو یَ ِحُ ٔ ٝ
َواهَّللٔ َّأ ٜذی َِل إ ٔ ََ ٜط إ ٔ َِّل ص َُو َحًَّي ِ

دبعنبدیمح،دبعارلزاؼنبامہؾ،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،ہملسنبکہبل،زدینبفبہینہجریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
فہاسرکشلںیمیر کاھتوجدیسانیلعریضاہللاعتٰیلہنعیکتیعمںیموخارجےسگنجےکےیلالچ۔وترضحتیلعریضاہللاعتٰیل
ہنع ےن رفامای اے ولوگ! ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فل ہفملس ےس انسہک ا ک وقؾ ریمی اتم ےس ےلکن یگ فہ رقلؿ اس رطح
ڑپںیھ ےگ ہک مت اؿ یک رقات ےس اقمہلب ہن رک وکس ےگ افر ہن اہمتری امنز اؿ یکامنز اک اقمہلب رک ےکس یگ افر ہن اہمترے رفزے اؿ
ےکرفزفںےسیجوہںےگفہرقلؿڑپےتھوہےئامگؿرکںیےگہکفہاؿےکےیلدیفمےہاحالہکن فہاؿےکالخػوہاگافراؿیک
امنز اؿ ےک قلح ےس ےچین ہن ارتے یگ فہ االسؾ ےس اس رطح لکن اجںیئ ےگ سج رطح ریت اشنہن ےس لکن اجات ےہ اؿ ےس اتقؽ
رکےنفاےلرکشلوکارگ ہولعمؾوہاجےئوجاؿےکےیلیبنرکمییکزابیناؿےکےیلہلصیفایکایگےہایسلرپرھبفہسرکںیلافر
اشنین  ہ ےہ ہک اؿ ںیم ا ک لدیم ےک ابزف یک ابہہن ہن وہیگ افر اس ےک ابزف یک ونک وعرت ےک اتسپؿ یک رطح ولڑھتا وہیگ اس رپ
دیفسابؽوہےگنرفامایمتاعمف ہریضاہللاعتٰیلہنع افرالہ اشؾےساقمہلبےکےیلاجےتوہےئاؿوکوھچڑاجےتوہہک  ہاہمترے
ےھچیپ اہمت ری افالدفں افر اہمترے اوماؽ وک اصقنؿ اچنہپںیئ۔ اہلل یک مسق ںیم ادیم رکات وہں ہک  ہ فیہ ولگ ںی وہنجں ےن رحاؾ
وخؿاہبایافراؿےکومیشیفریغہولٹ ےئمتافرولوگںوکوھچڑفافراؿیکرطػاہللےکانؾرپولچہملسنبلیھکےتہکںیرھپےھجم
زدینبفبہےنا ک زنمؽےکقلعتمایبؿایک۔اہیںکتہکمہا کلپےسسگرےہافربجامہراوخارجےساقمہلبوہوتدبعاہلل
نب ف بہ رایبس ااکن رسدار اھت۔ اس ےن اےنپ رکشل ےس اہک ریت کنیھپ دف افر اینپ ولتارںی ایمونں ےس چنیھک ول ںیم وخػ رکات وہں ہک
ت
اہمترے اسھت فیہ اعمہلم ہن وہ وج مھا رے اسھت رحفراء ےک دؿ وہا اھت وت فہ ولےٹ افر اوہنں ےن زینفں وک دفر کنیھپ دای افر
ولتارفں وک ایمؿ ےس اکنال۔ ولوگں ےن اؿ ےس زینفں ےک اسھت اقمہلب ایک افر  ہ ا ک دفرسے رپ لتق ےئک ےئگ مہ ںیم رصػ دف
لدیماکؾلےئیلعریضاہلل اعتٰیلہنعےنرفامایاؿںیمےسانصقاہھتفاےلوکالتشرکفالتشرکےنرپہنالم وتیلع ریضاہللاعتٰیل
ہنعوخدڑھکےوہےئاہیںکتہکاؿولوگںرپلےئوجا کدفرسےرپلتقوہےکچےھتلپےنرفامایاؿوک اٹؤرھپاسوکزنیم
ےکاسھتالموہااپایلپےن َا َ
کُہہکرکرفامایاہللےنچسرفامایافراسےکروسؽےناچنہپایوترھپدیبعہاملسینےنڑھکےوہرکاہک
ّللُّ َأ ْ ی َ د
اےاریماوملنینماہللیکمسقسجےکوساوکیئوبعمدںیہنہکلپےنوخدیبنیلصاہللہیلعفل ہفملسےس ہدحثیینس۔وتیلعریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامایاہں اہللیک مسق سج ےک وس اوکیئ وبعمد ںیہن رگم فیہ اہیںکتدیبعہ ےن نیت ابر مسق اک  قبہبل ایک افر لپ ےن
نیتابریہاسےکےیلمسقاھکیئ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼنبامہؾ،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،ہملسنبکہبل،زدینبفبہینہجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجوکلتقرکےنیکوتبیغےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2462

راوی  :ابوـاہز ،یو٤س ب ٦وبساِلولی ،وبساهَّلل ب ٦وہِ ،و١زو ب ٦حارث ،بٙيْب ٦اشخ ،بَسبَ ٦ىيس ب ٦وبيساهَّلل ب ٦ابی
راِي

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
اٜفاصٔز ٔ َویُوُُ ٤س بِ َُ ٦و ِبسٔ الِ َ ِول َی َٔ َاِل أَ ِخب َ ََْ٤ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِ١زُو بِ ُ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ
ث َو ِ ٦ب ُ َٙي ِْ ٔبِ ٔ ٦الِ َ َش ِّخ

ِخ َج ِت َوص َُو ََ ٠ي
َو ِ ٦بُ ِ ٔ
َس بِ ََٔ ٦ىٔي ٕس َو ِ ٦وُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦أَبٔی َراِ ٔ ٕي َِ ٠ول َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ َّ ٧ا ُِ َ ٜ
َحورٔیَّ َة َ١َّ ٜا َ َ

ٔیس ب ٔ َضا بَاـٔ ْ ٞإ ٔ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َول ٔ ِّی بِ ٔ ٦أَبٔی ـَاَ ِٕٜٔرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط َٔاُٜوا َِل ُح ٢َ ِٙإ ٔ َِّل ِهَّلِل َٔا ََ ٟول ٔ ٌّی کَُ ١َ ٔ ٝة َح ٕٖٓ أُر َ
و ٧ا َِ ٜح َّٖ بٔأ َ ِٔ ٜس َ٥ت ٔض ٔ َِِ ٢ل َی ُحو ُز َص َذا ُٔ ٥ِ ٠ض َِ ٢وأَ َش َار إلٔ َی َح ِٕٔٝطٔ ٔ٦ِ ٠
ُع ُٓ ٔظ َّ َت ُض ِ ٢فٔی َص ُؤِلَ ٔ
اَا إنِّٔی َل َ ِ ٔ
ِ َي ُٕوَ ُٜ
َو ََ ََّ ٢َ ٝو َظ َ
ْ ّ َ٤
أَبِ ٍَ ٔؾ َخ ِٖٔ ٝاهَّللٔ إَِٔ ٜيطٔ ُٔ ٥ِ ٠ض ِ ٢أَ َِ َوزُ إ ٔ ِح َسی َی َسیِطٔ ـ ُ ِي ُي َشاة ٕ أَ ِو َحُ ١ََ ٝة ثَ ِس ٕ
ی َِ َ١َّ ٝا َٔ َت َُ ٝض َِ ٢ول ٔ ُّی بِ ُ ٦أَبٔی ـَاَ ِٕٜٔرِض َٔي اهَّللُ َو ُِ ٥ط
ِخبَ ٕة َِأ َ َت ِوا
َٔا َ ٟاُ ِ ٤مزُوا َِ َ٥مَ زُوا ََِ ٢َِ ٝیحٔ ُسوا َش ِيئّا َِ َٕا َِ ٟار ٔج ُىوا ِ ََواهَّللٔ َ٠ا َ٘ َذبِ ُت َو َِل ُ٘ ٔذبِ ُت ََّ ٠ز َتي ِ ٔن أَ ِو ث َ ََلثّا ث ُ ََّ ٢و َج ُسو ُظ فٔی َ ٔ
َّ
ک ٔ ٦ِ ٠أَ ِ٠زٔص َِٔ ٢و َٔ ِو َٔ ٟول ٔ ٕٓی ِ ٔيض ٔ َِ ٢زا َز یُوُُ ٤س فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َٔا َ ٟب ُ َٙي ِ ْْ
اْض ذََ ٔ ٜ
بٔطٔ َحًي َو َؼ ُىو ُظ بَي ِ َن َی َسیِطٔ َٔا َُ ٟوب َ ِي ُس اهَّللٔ َوأََ٤ا َح ٔ ُ

ک الِ َ َِ َو َز
َو َح َّسثَىٔي َر ُج َْ ٞو ِ ٦ابِ ٔ ٦حُ َ٥ي ِ ٕن أَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٟرأَیِ ُت ذََ ٔ ٜ

اوباطرہ،ویسننبدبعاالیلع،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنباجش،رسبنبدیعسنبدیبعاہللنبایبراعفےسرفاتیےہہک
رحفر ہےکرخفجےکفتقفہرضحتیلعےکاسھتاھتوخارجےناہکاہللےکوسایسکاکمکحںیہنرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےن
رفامایہملکوتقحےہنکیلاسےسابلطاکارادہایکایگےہ۔ویکہکنروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنھچکولوگںاکاحؽایبؿایک اھت
ںیماؿںیماؿولوگںیکاشناینںناچہؿراہوہں ہزابؿےسوتقحےتہکںیرگمفہزابؿےساجتفزںیہنرکاتافرقلحیکرطػااشرہ
رفامای۔اہللیکولخمؼںیمبسےسزایدہوغبمضاہللےکاہںیہیںیاؿںیمےسا کایسہلدیمےہاساکاہھترکبیےکنھتایاتسپؿ
ےکرسیکرطحےہرھپبجاؿوکرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےنلتقایکوترفامایہکدوھکیولوگںےنداھکیوتفہہنالمرھپاہکدفابرہ
اجؤاہللیکمسقںیمےنوھجٹوبالہنےھجموھجٹاہکایگدفاینیترمہبتیہیرفامایرھپاوہنںےناسوکا کڈنھکرںیماپایوتاسوکالےئ
اہیںکتہکاےسرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےکاسےنمرھکدایرضحتدیبعاہللےتہکںیںیماسہگجوموجداھتبجاوہنںےن

 ہ اکؾایکافررضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےناؿےکقحںیم ہرفامایویسنےناینپرفاتیںیم ہزایدہایکےہہکےھجمریکبےن اہک
ےھجما کصخشےنانبنینحےسرفاتیایبؿایکہکاسےناہکہکںیمےناساوسدوکداھکی۔
رافی  :اوباطرہ،ویسننبدبعاالیلع،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنباجش،رسبنبدیعسنبدیبعاہللنبایبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخارجےکولخمؼںیمبسےسزایدہربےوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجےکولخمؼںیمبسےسزایدہربےوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2463

راوی  :شيبا ٧بَ ٦فوحََٝ ،مي ٧بٍ٠ ٦يْہ ،ح١يس ب ٦ہَل ،ٟوبساهَّلل ب ٦ظا٠ت ،حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َفو َر َح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي ُ ٧بِ ُ ٦ا ٍِٔ١ُ ٜي َْة ٔ َح َّسثَ َ٥ا حُ َِ ١ي ُس بِ ُ ٦ص ََٔل َٕ ٟو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦اٜعَّ ا ٔ٠تٔ َو ِ ٦أَبٔی ذ ٓ َٕر َٔا َٟ
َح َّسثَ َ٥ا َش ِي َبا ُ ٧بِ ُُّ َ ٦
َّ
َّ
ُ
ُ
آَِ ٧ل یُ َحاو ٔ ُز
ُق َ
ُقُ َُ ٧ا ِِ ُ ٜ
َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ٢َ ٝإ ٔ ََّ ٧ب ِىسٔی ٔ ٦ِ ٠أ ًَّٔ٠ي أَ ِو ََ َيُٙو َُ ٧ب ِىسٔی ٔ ٦ِ ٠أ ًَّٔ٠ي َٔ ِو َْ ٣ي ِ َ
وِّ ٦ِ ٠ٔ ٧
ْخ ُد َّ
َش ا َِ ٜدَ ِٖٔ ٝوا َِ ٜدٔٝي َٕةٔ َِ َٕا َ ٟابِ ُ٦
اٜس ٔ
اٜس ِض ُ ٦ِ ٠ٔ ٢اَّ ٜز َّٔ ٠يةٔ ث ُ ََِّ ٢ل َي ُىو ُز َ
ْخ ُج َ
ؤ ِ ٧يطٔ ص ُُِّ َ ٢
ی١َ َ٘ ٦ا َی ِ ُ
َح ََلٔ ٔ َيُ ١ض ِ ٢یَ ِ ُ
يت َراِ ٔ َي بِ ََ ٦و ِ١ز ٕو ا ٍَِّٜٔار َّٔی أَ َخا ا َِ ٜح َ ٢ٔ ٙا َِّ ٍٜٔار ِّٔی ُُِٔ ٝت َ٠ا َحس ْ
َک ُت
اٜعَّ ا ٔ٠تٔ َِ َُ ٔ ٕٝ
ٔیث ََِ ٔ١ى ُت ُط ٔ ٦ِ ٠أَبٔی ذ ٓ َٕر َ٘ َذا َو َ٘ َذا ِ ََذ َ ِ
َُ ٜط َص َذا ا َِ ٜحس َ
ٔیث َِ َٕا ََ ٟوأََ٤ا ََِ ٔ١ى ُتطُ َٔ ٦ِ ٠ر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ٢َ ٝ
ابیشؿ نب رففخ ،امیلسؿ نب ریغمہ ،دیمح نب الہؽ ،دبعاہلل نب اصتم ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس ےن اراشد رفامایرقنعبیریمے دعب ریمی اتم ےس ایسیوقؾ وہیگ وجرقلؿ ڑپےھ یگ نکیل فہ اس ےک
قلحےساجتمفزہنوہاگافرفہدنیےساسرطحلکناجےئیگاسیجریتاشنہنےسلکناجاتےہرھپفہدنیںیم ہنولےٹیگفہولخمؼ ںیم
بسےسزایدہیرریافردبرکداروہیگ۔لےگاسدنسیکقیقحترفامیئےہوجانباصتمےنیک۔

رافی  :ابیشؿنبرففح،امیلسؿنبریغمہ،دیمحنبالہؽ،دبعاہللنباصتم،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجےکولخمؼںیمبسےسزایدہربےوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2464

راوی  :ابوبْک ب ٦ابوشيبہ ،ولی ب٠ ٦سہزَ ،يبانی ،يسيْب ٦ز٠زو ،حَّضت َہ ٞب ٦ح٥يْ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َولٔی بِ ُِ ٠ُ ٦سضٔز ٕ َو َِّ ٦
اٜص ِي َبان ٔ ِّی َو ِ ٦ي َُسي ِْ ٔبِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو َٔا َََ ٟأ َ ُِ ٜت ََ ِض َ ٞبِ َُ ٦ح َِ ٥ي ْٕ َص ِٞ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
آ٧
َک ا َِ ٜد َوار َٔد َِ َٕا َِ ٔ١ََ ٟى ُتطُ َوأَ َش َار ب ٔ َي ٔسظ ٔ ِ َ ٤ح َو ا ِٔ ِ ١َ ٜ
ُق َ
ََِ ٔ١ى َت أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝی ِذ ُ ُ
ُقُ َُ ٧ا ِِ ُ ٜ
َّش ٔٗ َٔ ِو َْ ٣ي ِ َ
اٜس ِض ُ ٦ِ ٠ٔ ٢اَّ ٜز َّٔ ٠يةٔ
ُوِّ ٦ِ ٠ٔ ٧
ی١َ َ٘ ٦ا یَ ِ١زُ ُٗ َّ
اٜس ٔ
بٔأ َ ِٔ ٜس َ٥تٔض ٔ َِِ ٢ل َي ِى ُسو َت َزأ ٔ َي ُض ِ ٢یَ ِ١زُٔ َ
َین،ریسینب درمف ،رضحتلہسنبفینحریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکںیمےن انس یبن
اوبرکبنباوبہبیش،یلع نب رہسم ،ی
رکمییلصاہللہیلعفل ہفملسوخارجاکذرکرفامرےہےھتافرلپےنرشمیقیکرطػااشرہرفامایہکا کوقؾےہوجاینپزابونںےس
رقلؿڑپیتھےہنکیلفہاؿےکولگںےساجتفزںیہنرکاتفہنیسےساسرطحلکناجےتںیاسیجہکریتاشنہنےسلکناجاتےہ۔
َین،ریسینبدرمف،رضحتلہسنبفینحریضاہللاعتٰیلہنع
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،یلعنبرہسم ،ی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجےکولخمؼںیمبسےسزایدہربےوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2465

راوی  :ابوکا ،ٞ٠وبساٜواحسََٝ ،مي ٧شيبانی

َح َّسثَ َ٥اظ أَبُو کَا َٔ ٕٞ ٠ح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜواحٔسٔ َح َّسثَ َ٥ا ََََُ ِ ٝمي َُّ ٧
ْخ ُد ٔ٥ِ ٠طُ أَٔ َِو ْا٣
اٜص ِي َبان ٔ ُّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َ ٟیَ ِ ُ
اوباکلم،دبعاولادح،امیلسؿابیشین،دفرسیدنسذرکیکےہاسںیم ہےہہکاسےساوقاؾںیلکنیگ۔
رافی  :اوباکلم،دبعاولادح،امیلسؿابیشین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وخارجےکولخمؼںیمبسےسزایدہربےوہےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2466

راوی  :ابوبْک ب ٦ابصيبہ ،اَحاٗ ،یزیس ،یزیس ب ٦ہارو ،٧ووا ٣ب ٦حوشِ ،ابواَحاٗ شيبانی ،اَيْب ٦و١زوَ ،ہ ٞب٦
ح٥يْ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

وَ ٧و ِ ٦ا َِ ٜى َّوا ٔ ٣بِ َٔ ٦ح ِو َشِٕ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوإ ٔ َِ َح ُٖ َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
یس َٔا َ ٟأَبُو بَ ِْکٕ َح َّسثَ َ٥ا یَزٔی ُس بِ ُ ٦صَ ُ
ار َ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو إ ٔ َِ َح َٖ َّ
اٜص ِي َبان ٔ ُّی َو ِ ٦أ ُ ََي ِْ ٔبِ َٔ ٦و ِ١ز ٕو َو ِِ ََ ٦ض ٔ ٞبِ ُٔ ٦ح َِ ٥ي ْٕ َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٔ ٢َ ٝا ََ ٟیت ٔي ُط َٔ ِو َْ ٔ ٔ ٣ب َٞ
َّش ٔٗ َُ ٠ح َّْ َٕ ٝة ُر ُُ َُ ُض ِ٢
ا ِٔ ِ ١َ ٜ
تث
ش
ن
اوبرکب نب ا ی بیہ ،ااحسؼ ،سیدی ،سیدی نب اہرفؿ ،وعاؾ نب وحبش ،اوبااحسؼ ابیشین ،اریسنبرمعف ،لہس نب فینح ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایرشمیقےسا کوقؾلےئیگاؿےکرسڈنمےوہےئوہںےگ۔
ث
رافی  :اوبرکب نب اتیشنبیہ ،ااحسؼ ،سیدی ،سیدی نب اہرفؿ ،وعاؾ نب وحبش ،اوبااحسؼ ابیشین ،اریسنب رمعف ،لہس نب فینح ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاؽونباھمش...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاؽونباھمشافردبعالمغتفریغہےکےیلزوکةیکرحتمیایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2467

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ و٥بْی ،شىبہ٠ ،ح١س ب ٦زیاز ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت
حس ٦ب ٦ولی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ ا َِ ٜى ِ٥بَْ ُّٔی َح َّسث َ َ٥ا أَبٔی َح َّسث َ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َوص َُو ابِ ُ ٦زٔ َیاز ٕ َََ ٔ١ي أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُٕوِلُ أَ َخ َذ
ا َِ ٜح َس ُ ٦بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی َت َِ ١ز ّة َٔ ٦ِ ٠ت ِ١ز ٔاٜعَّ َس َٔ ٔة َِ َح َىََ ٝضا فٔی ِ ٔيطٔ َِ َٕا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ ٔ ٘ ٢َ ٝذ ٘ ٔ ِذ ِار ٔ ٣ب ٔ َضا أَ َ٠ا

 ٞاٜعَّ َس َٔ َة
َوَ ١ِ ٔ ٝت أََّ٤ا َِل َ٤أِک ُ ُ

دیبعاہلل نباعمذربنعی ،ہبعش،دمحم نبزاید،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکرضحتنسح نب یلعریضاہلل
اعتٰیلہنع ےندصہقیکوجھکرفںںیمےسا کوجھکرےلیلافراےساےنپہنمںیمڈاؽایلوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامای
وھت،وھت!اسوککنیھپدف۔ایکوتںیہناجاتنہکمہدصہقاکامؽںیہناھکےت۔
رافی  :دیبعاہلل نب اعمذ ربنعی ،ہبعش ،دمحم نب زاید ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت نسح نب یلع
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاؽونباھمشافردبعالمغتفریغہےکےیلزوکةیکرحتمیایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2468

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوبْک ب ٦ابوشيبہ ،زہيْ بِ ٦حب ،و٘يي ،شىبہ

ِح ٕب َجٔ١ي ّىا َو َِ ٦و٘ ٔ ٕ
يي َو ُِ ٦ش ِى َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َو َٔا َ ٟأََّ٤ا َِل
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
َت ٔح ُّ٥َ َٜ ٞا اٜعَّ َس َٔ ُة
ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب اوبہبیش ،زریہ نب رحب ،فعیک ،ہبعش ،ایس دحثی یک دفرسی دنس ےہ اس ںیم ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنرفامایامہرےےیلدصہقالحؽںیہن۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنباوبہبیش،زریہنبرحب،فعیک،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاؽونباھمشافردبعالمغتفریغہےکےیلزوکةیکرحتمیایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2469

راوی ٠ :ح١س ب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،اب٠ ٦ثىي ،ابووسی ،شىبہ ،حَّضت اب٠ ٦ىاذ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َف ح و َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا ابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ٔی ٔ َلَکص َُ١ا َو ُِ ٦ش ِى َب َة فٔی َص َذا
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ب َّصا ٕر َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
 ٞاٜعَّ َس َٔ َة
ِاْل ٔ َِ َ٥از ٔ َ٘ َ١ا َٔا َ ٟابِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕأََّ٤ا َِل َ٤أِک ُ ُ
دمحم نب اشبر ،دمحم نبرفعج ،انب ینثم ،اوبدعی ،ہبعش ،رضحت انباعمذ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلعفل ہ
فملسےنرفامایمہدصہقںیہناھکےت۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،انبینثم،اوبدعی،ہبعش،رضحتانباعمذریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :زوکۃاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاؽونباھمشافردبعالمغتفریغہےکےیلزوکةیکرحتمیایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2470

راوی  :ہارو ٧بَ ٦ىيس ایلی ،اب ٦وہِ ،و١زو ،ابویو٤س ،جو ٘ہ ٠و ٰلی ہيں حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ارو ُ ٧بِ ََُ ٦ىٔي ٕس الِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َو ِْ ١زو أَ َّ ٧أَبَا یُوَُ ٤س َِ ٠ول َی أَبٔی صُ َزیِ َز َة َح َّسثَ ُط َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ِ٦
َح َّسثَىٔي صَ ُ
َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَُ َّ ٤ط َٔا َ ٟإنِّٔی َل َ ِن َٕ ُِ ٔ ٝإلٔ َی أَصِلٔی َِأ َ ٔج ُس اَّ ٜت َِ ١ز َة ََأ ٔ َف ّة َول َی َٔ
َفاشٔي ث ُ َّ ٢أَ ِر َِ ُى َضا ْلٔ کََُ ٝضا ث ُ َّ٢
ُ
يضا
أَ ِخ َشي أَ َِ ٧تَ ُٙ
وَ ٧ظ َس َٔ ّة َِأ َِ ٔ ٕٜ
اہرفؿ نب دیعس ایلی ،انب فبہ ،رمعف ،اوبویسن ،وج ہک ومٰیل ںی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایںیماےنپالہیکرطػایگوتںیمےنرتسبرپرگیوہیئا کوجھکراپیئںیمےناےساھکےنےک
ےیلااھٹایرھپےھجموخػوہاہکفہدصہقیکہنوہذہلاںیمےناےسکنیھپدای۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسایلی،انبفبہ،رمعف،اوبویسن،وجہکومٰیلںیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاؽونباھمشافردبعالمغتفریغہےکےیلزوکةیکرحتمیایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2471

راوی ٠ :ح١س ب ٦راِي ،وبساٜزراٗ ب ٦ہ١ا٠ ،٣ى١ز ،ہ١ا ٣ب٥٠ ٦بہ ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦راِ ٔ ٕي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜز ََّّزا ٔٗ بِ ُ ٦صَ َّ١اَ ٕ ٣ح َّسثَ َ٥ا َِ ٠ى َْ ١ز َو ِ ٦صَ َّ١ا ٔ ٣بِ ِّٔ ٥َ ٠ُ ٦بطٕ َٔا ََ ٟص َذا َ٠ا َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ص َُزیِ َز َة

َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٥ِ ٠ضا َو َٔا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝواهَّللٔ إنِّٔی
َو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََََ ِ ٢َ ٝذ َ َ
َ
َ
َ
وَ ٧ظ َس َٔ ّة أَ ِو ٔ ٦ِ ٠اٜعَّ َس َٔ ٔة
َفاشٔي أَ ِو فٔی بَ ِئًي َِأ َ ِر َِ ُى َضا ْلٔ کََُ ٝضا ث ُ َّ ٢أَ ِخ َشي أَ َِ ٧تَ ُٙ
َل ِن َٕ ُِ ٔ ٝإلٔ َی أصِلٔی َِأ ٔج ُس اَّ ٜت َِ ١ز َة ََأ ٔ َف ّة َول َی ٔ َ
ُ
يضا
َِأ َِ ٔ ٕٜ
دمحم نب راعف ،دبعارلراؼ نبامہؾ ،رمعم،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنعیک رفاایت ںیم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاہللیکمسقںیماےنپالہیکرطػولاتٹوہںوتاےنپ رتسبرپا کوجھکررگیوہیئاپاتوہںایاےنپ
رھگںیموتاسوکاھکےنےکےیلااھٹاتوہںرھپںیمڈراتوہںہکفہدصہقیکہنوہوتںیماےسکنیھپداتیوہں۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلراؼنبامہؾ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاؽونباھمشافردبعالمغتفریغہےکےیلزوکةیکرحتمیایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2472

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،و٘ييَّ ،يا٥٠ ،٧عور ،ـٝحہ بَّ٠ ٦صٓ ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّص ٕ
اَ ٧و ُِ ٥ِ ٠َ ٦عورٕ َو ِ ٦ـَ َِ ٝح َة بِ ِّٔ َ ٠ُ ٦
ٓ َو ِ ٦أَٔ َ ٤س بِ ٔ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو٘ٔي ْي َو َِِ َُّ ٦ي َ

و ٦ِ ٠ٔ ٧اٜعَّ َس َٔ ٔة َلَک َ ِٝت َُضا
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َج َس َت َِ ١ز ّة َِ َٕا ََِ ٜ ٟو َِل أَ َِ ٧تَ ُٙ

ییحی نب ییحی ،فعیک ،ایفسؿ ،وصنمر ،ہحلط نب رصمػ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسےنا کوجھکراپیئوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایارگ ہدصہقیکہنوہیتوتںیماھکاتیل۔
رافی  :ییحینبییحی،فعیک،ایفسؿ،وصنمر،ہحلطنبرصمػ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :زوکۃاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاؽونباھمشافردبعالمغتفریغہےکےیلزوکةیکرحتمیایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2473

راوی  :ابوَکیِ ،ابواَا٠ہ ،زائسہ٥٠ ،عور ،ـٝحہ بَّ٠ ٦صٓ ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َّص ٕ
َکیِِٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبُو أ ُ ََا ََ ٠ة َو َِ ٦زائ َٔس َة َو ُِ ٥ِ ٠َ ٦عو ٕر َو ِ ٦ـَ َِ ٝح َة بِ ِّٔ َ ٠ُ ٦
ٓ َح َّسثَ َ٥ا أَُ َ ٤س بِ ُ٠َ ٦إ ٔ ٜک أَ ََّ ٧ر َُو َٟ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو ُ َ
و ٦ِ ٠ٔ ٧اٜعَّ َس َٔ ٔة َلَک َ ِٝت َُضا
اْٜط ٔ
یٖ َِ َٕا ََِ ٜ ٟوِلَ أَ َِ ٧تَ ُٙ
اهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّّ ٠َ ٢َ ٝز ب ٔ َت َِ ١زة ٕب ٔ َّ ٔ
اوبرکبی ،اوبااسہم ،زادئہ ،وصنمر،ہحلط نب رصمػ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہللاعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبنرکمی یلص اہلل
ہیلعفل ہفملسراہتسںیمڑپیوہیئا کوجھکرےکاپسےسسگرےوترفامایارگ ہدصہقیکہنوہیتوتںیماےساھکاتیل۔
رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،زادئہ،وصنمر،ہحلطنبرصمػ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسافرلپیلصاہللہیلعفل ہفملسیکاؽونباھمشافردبعالمغتفریغہےکےیلزوکةیکرحتمیایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2474

راوی ٠ :ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ىاذ ب ٦ہصأ ،٣تازہ ،حَّضت ا٤س ب٠ ٦اٜک رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ىاذُ بِ ُ ٦صٔصَ اَ ٕ ٣ح َّسثَىٔي أَبٔی َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي َظلَّی اهَّللُ

وَ ٧ظ َس َٔ ّة َلَک َ ِٝت َُضا
َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َج َس َت َِ ١ز ّة َِ َٕا ََِ ٜ ٟو َِل أَ َِ ٧تَ ُٙ

دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،اعمذ نب اشہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملسےنا کوجھکراپیئوترفامایارگ ہدصہقیکہنوہیتوتںیماےساھکاتیل۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباشبر،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسیک لؽےئلیکدصہقاکاامعتسؽرتکرکےناکایبؿؾ...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسیکلؽےئلیکدصہقاکاامعتسؽرتکرکےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2475

راوی  :وبساهَّلل ب٠ ٦ح١س ب ٦اَ١اء ؼبعی ،جویزیہ٠ ،اٜک ،زہزی ،وبساهَّلل ب ٦وبساهَّلل ب٤ ٦وِ ٞب ٦حارث ،حَّضت وبس
ا١ٜف ِٝب ٦ربيىہ ب ٦حارث رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

اٜؽ َبع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا ُج َویِز ٔ َی ُة َو ِ٠َ ٦إ ٔ ٜک َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی أَ ََّ ٧و ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٦
َح َّسثَىٔي َو ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ح َّٔ ١س بِ ٔ ٦أَ َِ َ١ا َِ ُّ
ِ َ ٤و َِ ٔ ٞبِ ٔ ٦ا َِ ٜحارٔ ٔ
يى ُة بِ ُ٦
يى َة بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َح َّسثَطُ َٔا َ ٟا ِج َت ََ ١ي َرب ٔ َ
ث بِ َٔ ٦و ِب ٔس ا َِّ ١ُ ٜفَ ِٔ ٔ ٝح َّسثَطُ أَ ََّ ٧و ِب َس ا َِّ ١ُ ٜف ِٔ ٔ ٝبِ ََ ٦رب ٔ َ

س إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
َّاس بِ َُ ٦و ِب ٔس ا َِّ ١ُ ٜفَ َٕ َِ ِٔ ٔ ٝاِل َواهَّللٔ َِ ٜو َب َى ِث َ٥ا َص َذیِ ٔ ٦ا ََِ ٍُ ٜل َ٠ي ِ ٔن َٔاِلَ لٔی َوَِ ِّٝ ٔ ٜؽ ٔ ٞبِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ا َِ ٜحار ٔٔث َوا َِ ٜىب ُ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََِّ ٢َ ٝک َ َّ١َ ٝا ُظ َِأ َ ََّ ٠زص َُ١ا َول َی َص ٔذظ ٔ اٜعَّ َس َٔا ٔ
اس َٔا َٟ
اس َوأَ َظابَا ٔ١َّ ٠ا ي ُٔع ُ
يِ اُ ٥َّ ٜ
ت َِأ َ َّز َیا َ٠ا یُ َؤ ِّزی اُ ٥َّ ٜ
ک َِ َٕا ََ ٟول ٔ ُّی بِ ُ ٦أَبٔی ـَاَِ ِٕٜٔل َتّ َِى ََل ِ ََواهَّللٔ َ٠ا ص َُو
َکا َُ ٜط ذََ ٔ ٜ
َِب َ ِي َ١َ ٥ا ص َُ١ا فٔی ذََ ٔ ٜ
ک َجا َِ َول ٔ ُّی بِ ُ ٦أَبٔی ـَاََ ِ ِٕٜٔو َٔ َ
ْ َوَِ ٝيض ٔ َ١ا ِ ََذ َ َ
ک َو َِ ٝي َ٥ا ِ ََواهَّللٔ َِ َٕ ٜس َِ ٝٔ٤ت ٔظ ِض َز َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ
َاَ ّة َٔ ٥ِ ٠
يى ُة بِ ُ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث َِ َٕا ََ ٟواهَّللٔ َ٠ا َت ِع َُ ٥ي َص َذا إ ٔ َِّل َنّ َ
بَّٔاو َِٕٔ ٞاَ ِ ٤ت َحا ُظ َرب ٔ َ
اؼ َف َح َي َول ٔ ٌّی َٔا َ١َّ َٝ َِ ٟا َظلَّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
ک َٔا ََ ٟول ٔ ٌّی أَ ِر َُٔٝوص َُ١ا َِاَ ِ ٤ف ََٕ ٝا َو ِ
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ١ََ ِ ٢َ ٝا َنّ ِٔس َ٥ا ُظ َوَِ ٝي َ
ِخ َجا َ٠ا ُت َ ِّ
َّص َرا ٔ ٧ث ُ ََّ ٢ز َخ َٞ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َُّّ ٢َ ٝ
اٜم ِض َز ََ َب ِٕ َ٥ا ُظ إلٔ َی ا ُِ ٜح ِح َزة ٔ َِ ُٕ ِ٥َ ١ا و ٔ َِ ٥سصَا َحًَّي َجا َِ َِأ َ َخ َذ بٔآذَا٥َ ٔ ٤ا ث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟأَ ِ ٔ
َو َز َخ ِ٥َ ٝا َوَِ ٝيطٔ َوص َُو یَ ِو َ٠ئ ٔ ٕذ و ٔ َِ ٥س َزیِ َ َِ ٥ب ٔ ِ٥تٔ َج ِح ٕض َٔا ََ َِ ٟت َواک َ ِ٥َ ٝا ا ِٜک َ ََل َ ٣ث ُ ََّ ٢تک َ َّ ٢َ ٝأَ َح ُسَ٤ا َِ َٕا َ ٟیَا َر َُو َ ٟاهَّللٔ أََ ِ ٤ت أَبَ ُّز

اح َِحٔئِ َ٥ا ُ ٔ ٜت َؤ َِّ ٠زَ٤ا َول َی َب ِى ٔؾ َص ٔذظ ٔاٜعَّ َس َٔا ٔ
اس
ت ََِ ُ٥ؤ ِّز َی إَِٔ ٜي َ
س َوأَ ِو َظ ُ
س َو َٔ ِس بَ َ٥َ ٍِ ٝا ا٥ِّ ٜک َ َ
 ٞا٥َّ ٜا ٔ
ا٥َّ ٜا ٔ
ک َ٘ َ١ا یُ َؤ ِّزی اُ ٥َّ ٜ
اب أَ ِ٧
ؤَ ٧ا َََ ِ ٟس ََ ٙت ـَو ٔ ّیَل َحًَّي أَ َر ِزَ٤ا أَ ُِ٤ ٧ک َ ُِّ ١َ ٝط َٔا ََ ٟو َج َىَِ ٝت َزیِ َ ُِ ٥تُ ُِ ٔ١ٝي َو َِ ٝي َ٥ا َٔ ٦ِ ٠و َرا ٔ
ِ ا ِٔ ٜح َح ٔ
يِ َ٘ َ١ا ي ُٔعيبُ َ
َونُ ٔع َ
اَ ٧ول َی ا ِٜد ُُٔ ١س
س ا ِزوُ َوا لٔی َِ ٠حَ ٔ١ي َة َوک َ َ
َِل تُک َ ِّ١َ ٝا ُظ َٔا َ ٟث ُ ََّٔ ٢ا َ ٟإ ٔ َّ ٧اٜعَّ َس َٔ َة َِل َت َِ ٥بغٔی ْلٔ َٔ ٠ُ ٟح َّٕ ١س إٔ١َ َّ ٤ا ه ٔ َی أَ ِو ََا ُر ا٥َّ ٜا ٔ
س َِأََ َٙ ِ ٤ح ُط
ک َِ ِّٝ ٔ ٜؽ ٔ ٞبِ َٔ ٦وبَّا ٕ
َوِ َ ٤و َِ َ ٞبِ َ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث بِ َٔ ٦و ِب ٔس ا َِّ ١ُ ٜفَٔ ِٔ ٔ ٝا ََ َِ ٟحائَا ُظ َِ َٕا َِ ١َ ٔ ٜ ٟحَ ٔ١ي َة أَِٔٙ٤حِ َص َذا ا ََِ ٍُ ٜل َ ٣ابِ ََ ٥ت َ
ک لٔی َِأََ َٙ ِ ٤حىٔي َو َٔا َِ ١َ ٔ ٜ ٟحَ ٔ١ي َة أَ ِظس ِٔٗ َو ُِ ٥ض َ١ا ٔ ٦ِ ٠ا ِٜد ُُٔ ١س َ٘ َذا َو َ٘ َذا
َو َٔا َِ ٥َ ٔ ٜ ٟو َِ ٔ ٞبِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث أَِٔٙ٤حِ َص َذا ا ََِ ٍُ ٜل َ ٣ابِ ََ ٥ت َ
َٔا َ ٟاٜزُّصِز ٔ ُّی َو ٢َِ ٜي َُس ِّ١طٔ لٔی
دبعاہللنبدمحمنباامسءیعبض،وجری ہ،امکل،زرہی،دبعاہللنبدبعاہللنبونلفنباحرث،رضحتدبعابلطملنبرہعیبنباحرث
ت عمج وہےئ وت اوہنں ےن رفامای اہلل یک مسق ارگ مہ دف
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رہعیب نب احرث افر ابعس نب دبعالمغ ی
ونوجاونںینعیابعسنبدبعابلطملافرلضفنبابعس ریضاہللاعتٰیلہنعوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیک رطػںیجیھبافر
 ہ دفونںاجرکلپےسوگتفگ رکںیہکلپیلصاہللہیلعفل ہفملساںیہناعلمدصاقت انبدںیافردفونںایسرطحفوصؽرکےک
ادارکںیسجرطحدفرسےولگادارکےتںیافراںیہنیھبفیہلماجےئوجافرولوگںوکاتلمےہ ،ہابتاؿدفونںےکدرایمؿ
اجرییھتہکیلعنبایباطبل ریضاہللاعتٰیلہنعرشتفیےللےئاؿےکاسےنم ڑھکےوہےئگوتاںیہنےناساکیلعریضاہلل
اعتٰیلہنعےسذرکایکوتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایمتااسیہنرکفاہللیکمسقلپیلصاہللہیلعفل ہفملسااسیرکےنفاےلںیہنںی
رہعیبنباحرثےناؿیکابتےس ارعاضرکےتوہےئاہکاہللیکمسقمتمہرپدسحرکےتوہےئہہکرےہوہافراہللیکمسقںیہمت
روسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکداامدیاکیرػاحلصوہاوتمہےناسرپلپےسدسحںیہنایکرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
ےنرفامایااھچاؿدفونںوکوجیھبسپمہدفونں پ ےےئگافریلعریضاہللاعتٰیلہنعٹیلےئگ۔بجروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملس
ےن رہظ یک امنز ادا یک وت مہ روضر یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےس ےلہپ رجحہ ےک اپس اج رک ڑھکے وہ ےئگ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہ فملس رشتفی الےئ افر امہرے اکونں ےس ڑکپا رھپ رف امای اہمترے دولں ںیم وج ابت ےہ اظرہ رک دف رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ
فملس رھگ رشتفی ےل ےئگ افر مہ یھب داہ  وہےئ افر لپ اس دؿ رضحت زتنی تنب شحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےھت مہ
ےن ا ک دفرسے ےس وگتفگ یک رھپ مہ ںیم ےس ا ک ےن رعض ایک اے اہلل ےکروسؽلپ بس ےس زایدہ ہلص ریمح افر بس ےس
زایدہ ااسحؿ رکےن فاےل ںی اب مہ وجاؿ وہ ےکچ ںی مہ لپ ےک اپس احرض وہےئ ںی اتہک لپ ںیمہ زوکۃ فوصؽ رکےن یک
دختمرپامومررفامدںیمہیھبایسرطحادارکںیےگےسیجافرولگلپےکاپسلرکادارکےتںیافرمہوکیھبھچکلماجےئاگ
نی
ےسیجافرولوگںوکاتلمےہلپاکیفدریکتاخومشرےہیتحہکمہےنارادہایکمہدفابرہوگتفگرکںیافررضحتزبنیوپدہےک ھجے

ےس زمدی وگتفگ ہن رکےن اک ااشرہ رفام ریہ ںیھت رھپ لپ ےن رفامای ہک دصہق لؽ دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےیل انمبس ںیہن۔
م
ت وک البؤ افر فہ سمخ رپ امومر ےھت۔ بج فہ
ویکہکن  ہ ولوگں اک لیم لیچک وہات ےہ ریمے اپس جمبہ افر ونلف نب احرث نب دبعالمغ ی
م
احرض وہےئ وت لپ ےن جمبہ ےس اہک اس ونوجاؿ لضف نب ابعس ےس اینپ یٹیب اک اکنح رکدف وت اس ےن اکنح رکدای افر ونلف نب احرث
م
ےسرفامایہکمتاینپیٹیباکاکنحاسونوجاؿےسرکدفوتاوہنںےنھجمےساکنحرکدایافر جمبہےساہکہکسمخےساؿدفونںاکاانتاانت
رہمادارکدف،زرہیےتہکںیہکریمےخیشےنرہمیکرمقنیعمںیہنیک۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم نب اامسءیعبض،وجری ہ ،امکل،زرہی،دبعاہلل نبدبعاہلل نبونلفنباحرث ،رضحتدبع ابلطمل نبرہعیب
نباحرثریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسیکلؽےئلیکدصہقاکاامعتسؽرتکرکےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2476

راوی  :ہارو ٧ب٠ ٦ىزوٓ ،اب ٦وہِ ،یو٤س ب ٦یزیس ،اب ٦شہاب ،وبساهَّلل ب ٦حارث ب٤ ٦وِ ٞہاشِم ،وبسا١ٜف ِٝب٦
ربيىہ ب ٦حارث ب ٦وبسا١ٜف ،ِٝوباس ب ٦وبسا١ٜف ،ِٝوبسا١ٜف ِٝب ٦ربيىہِ ،ؽ ٞب ٦وباس رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ارو ُ ٧بِ ُِ ٠َ ٦ىزُ ٕ
اب َو َِ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث بِ ٔ٦
یس َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ
وٓ َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی یُوُُ ٤س بِ َُ ٦یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٥ا َص ُ
يى َة بِ َ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث بِ َٔ ٦و ِب ٔس
ِ َ ٤وِ َٕ ٞا َِ ٜضا ٔش ٔ ِّ
يى َة بِ ٔ ٦ا َِ ٜحار ٔٔث بِ َٔ ٦و ِب ٔس ا َِّ ١ُ ٜف ِٔ ٔ ٝأَ ِخب َ َْ ُظ أَ َّ ٧أَبَا ُظ َرب ٔ َ
ِم أَ ََّ ٧و ِب َس ا َِّ ١ُ ٜف ِٔ ٔ ٝبِ ََ ٦رب ٔ َ

س ائ ِت َٔيا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
يى َة َوَِ ِّٝ ٔ ٜؽ ٔ ٞبِ َٔ ٦وبَّا ٕ
ا َِّ ١ُ ٜفَ ِٔ ٔ ٝوا َِ ٜىب َ
َّاس بِ ََ ٦و ِبسٔ ا َِّ ١ُ ٜفَ َٔ ِٔ ٔ ٝاِل َ ٔ ٜى ِبسٔ ا َِّ ١ُ ٜف ِٔ ٔ ٝبِ َٔ ٦رب ٔ َ
اٗ ا َِ ٜحس َ
َو ََ ََّ ٢َ ٝو ََ َ
ُق ُ٣
ٔیث ب ٔ َِ ٥حو ٔ َحسٔیثٔ َ٠إ ٔ ٜک َو َٔا َٔ ِ ٟيطٔ َِأ َ َِ ٜقی َول ٔ ٌّی رٔ َزائ َ ُط ث ُ َِّ ٢
اؼ َف َح َي َوَِ ٝيطٔ َو َٔا َ ٟأََ٤ا أَبُو َح َس ٕ ٦ا ِِ َ ٜ
َواهَّللٔ ِلَ أَرٔی ُ٠َ ٢کَانٔی َحًَّي یَ ِز ٔج َي إَِٔ ٜي١َ ُٙا ابِ َ٥ا ُ٘ َ١ا ب ٔ َح ِورٔ َ٠ا َب َى ِثت َُ١ا بٔطٔ إلٔ َی َر َُو ٔ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝو َٔا َ ٟفٔی
ا َِ ٜحسٔیثٔ ث ُ ََّٔ ٢ا َ٥َ َٜ ٟا إ ٔ ََّ ٧ص ٔذظ ٔاٜعَّ َس َٔا ٔ
س َوإَٔ َّ ٤ضا َِل َت ٔح َُّ ١ُ ٔ ٜ ٞح َّٕ ١س َو َِل ْلٔ َٔ ٠ُ ٟح َّٕ ١س َو َٔا َ ٟأَي ِّؽا ث ُ ََّٔ ٢ا َٟ
ت إٔ١َ َّ ٤ا ه ٔ َی أَ ِو ََا ُر ا٥َّ ٜا ٔ
اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َو َِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝا ِزوُ َوا لٔی َِ ٠حَ ٔ١ي َة بِ ََ ٦جزِ ِٕ َوص َُو َر ُج ْ ٦ِ ٠ٔ ٞبَىٔي أَ ََ ٕس ک َ َ

س
اَ َت ِى َُ َٝ ١ط َول َی الِ َ ِخ َ١ا ٔ
َو ََ َِّ ٢َ ٝ
اہرفؿ نب رعمفػ ،انب فبہ ،ویسن نب سیدی ،انب اہشب ،دبعاہلل نب احرث نب ونلف اہیمش ،دبعابلطمل نب رہعیب نب احرث نب
دبعابلطمل ،ابعس نب دبعابلطمل ،دبعابلطمل نب رہعیب ،لضف نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ،ہ دحثی یھب ایس رطح رمفی ےہ
ھچکدبتیلیاسرطحےہہکدبعاہللنباحرثنبونلفااہلیمشریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرہعیبنباحرثافرابعسنب
دبع ابلطمل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن دبع ابلطمل نب رہعیب افرلضف نب ابعس ےس اہکہک متدفونں روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفل ہفملس
ےکاپساجؤابیقدحثیسگریکچاسںیم ہےہہکرضحتیلعےناینپاچدرڈایلافرٹیلےئگافررفامایہکںیمیھبوقؾںیمحیحصراےئ
رےنھک فاال وہں اہلل یک مسق ںیم اس ہگج ےس ہن ںوٹں اگ اہیں کت ہک اہمترے دفونں ےٹیب اہمترے اپس اس اغیپؾ اک وجاب ےل رک
فاسپہنلاجںیئوجمتےندےرکاؿدفونںوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسیکرطػاجیھبےہافردحثیںیمرفامایرھپلپےن
مہےس ہرفامای ہدصاقتولوگ ںاکلیملیچکیہوہےتںیافر ہدمحمیلصاہللہیلعفل ہفملسےکےیلالحؽںیہنافرہنلؽدمحمیلص
م
اہللہیلعفل ہفملسےکےیل ہیھباہکرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناراشدرفامایہکمت جمبہنبزجءوکریمےاپسالبالؤافر
فہینبادسےکلدیمےھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفل ہفملسےناںیہنامؽسمخاکاحمکانبایاھت۔
رافی  :اہرفؿ نب رعمفػ ،انب فبہ ،ویسن نب سیدی ،انب اہشب ،دبعاہلل نب احرث نب ونلف اہیمش ،دبعابلطمل نب رہعیب نب
احرثنبدبعابلطمل،ابعسنبدبعابلطمل،دبعابلطملنبرہعیب،لضفنبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسیکلؽےئلیکدصہقاکاامعتسؽرتکرکےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2477

راوی ٔ :تيبہ بَ ٦ىيسٜ ،يث٠ ،ح١س ب ٦ر٠حٜ ،يث ،اب ٦شہاب ،وبيس بَ ٦باٗ ،ا ٣ا١ٜو ٥٠ين حَّضت جویزیہ رِضي اهَّلل
تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا ُٔت َ ِي َب ُة بِ ََُ ٦ىٔي ٕس َح َّسثَ َ٥ا َِ ٜي ْث ح و َح َّسث َ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُُ ٦ر ِٕ ٠ح أَ ِخب َ ََْ٤ا َّ
اب أَ َّ ٧وُب َ ِي َس بِ ََّ ٦
اٜسبَّا ٔٗ
اِ ٜٝي ُث َو ِ ٦ابِ ٔٔ ٦ش َض ٕ

َٔا َ ٟإ ٔ َُّ ٧ج َویِز ٔ َی َة َز ِو َد أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝأَ ِخب َ َْ ِت ُط أَ ََّ ٧ر َُو َ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّ ٢َ ٝز َخ ََ ٞوَِ ٝي َضا َِ َٕا ََ ٟص ِٞ
ٔ ٦ِ ٠ـَ َىأَ ٕ ٣اَِ ٜت َِل َواهَّللٔ َیا َر َُو َ ٟاهَّللٔ َ٠ا و ٔ َِ ٥سَ٤ا ـ َ َى ْا ٣إ ٔ َِّل َومِ َْ ٦ِ ٠ٔ ٢شاة ٕ أ ُ ِو ٔف َي ِتطُ َِ ٠و َِلت ٔی ٔ ٦ِ ٠اٜعَّ َس َٔةٔ َِ َٕا َِّْ َ ٟقبٔيطٔ َِ َٕ ِس

بَ َِ ٍَ ٝت َٔ ٠ح ََّ ٝضا

ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،انباہشب،دیبعنبابسؼ،اؾاوملنینمرضحتوجری ہریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہفملس اس ےک اپس رشتفی الےئ وت رفامای ھچک اھکان ےہ وت اوہنں ےن رعض ایک ںیہن اہلل یک مسق اے اہلل
ےک روسؽ امہرےاپس اس رکبی ےک وگتش یک  یی ےک وسا وکیئ اھکان ںیہن وج ریمیلزادرکدہ ابدنی وک دصہق ںیم یلم یھت وت لپ
یلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایاسوکےللؤاس  ےئہکدصہقوتاینپہگجچنہپاکچےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبرحم،ثیل،انباہشب،دیبعنبابسؼ،اؾاوملنینمرضحتوجری ہریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسیکلؽےئلیکدصہقاکاامعتسؽرتکرکےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2478

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢اب ٦ويي٥ہ ،زہزی

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢جٔ١ي ّىا َو ِ ٦ابِ ٔ ٦وُ َي ِي ََ ٥ة َو ِ ٦اٜزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ِٔ َ ٤ح َو ُظ
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ااحسؼنباربامیہ،انبہنییع،زرہی،ایسدحثییکا کافردنسذرکیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ااحسؼنباربامیہ،انبہنییع،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسیکلؽےئلیکدصہقاکاامعتسؽرتکرکےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2479

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،ابوَکیِ ،و٘يي٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبۂ ،تازہ ،حَّضت ا٤س
رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َو٘ٔي ْي ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َف ٔ َلَکص َُ١ا َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو َِ َٔ ٦تا َز َة َو ِ ٦إَٔ َ ٤س ح و َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َو َّ
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ٦
بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
َٔ َتا َز َة َََ ٔ١ي أََ َ ٤س بِ َ٠َ ٦إ ٔ ٜک َٔا َ ٟأَص َِس ِت بَز ٔ َیزةُ إلٔ َی أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َِّ َٜ ٢َ ٝح ّ١ا ُت ُع ِّس َٗ بٔطٔ َوَِ ٝي َضا َِ َٕا ٟص َُو ََ ٜضا

َظ َس َٔ ْة َو َ٥َ ٜا َص ٔسیَّ ْة
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،فعیک ،دمحم نب ینثم ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکرضحتربریہریضاہللاعتٰیلاہنعےنیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسوکوگتشید ہدایوجاسوکدصہقدایایگاھت۔وتلپیلص
اہللہیلعفل ہفملسےنرفامای ہاسےک ےئدصہقافرامہرے ےئید ہےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،فعیک،دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسیکلؽےئلیکدصہقاکاامعتسؽرتکرکےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2480

راوی  :وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي ،اب ٦بصار٠ ،ح١س ب ٦جىَف ،شىبہ ،ح ،٢ٙابزاہي ،٢اَوز ،حَّضت

وائصہ ظسيٕہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َوابِ َُ ٦ب َّصا ٕر َو َّ
اُِ ّٜٝن ِٔلبِ ٔ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي

َف َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َو ِ ٦ا َِ ٜحَ ٢ٔ َٙو ِ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و ِ ٦الِ َ َِ َوز ٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َوأتُ َٔی أ ٥َّ ٜي ُّي َظل َّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ
َٔ َاِل َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى َ ٕ
ُق َِٕٔي ََ ٞص َذا َ٠ا ُت ُع ِّس َٗ بٔطٔ َول َی بَز ٔ َیز َة َِ َٕا َ ٟص َُو ََ ٜضا َظ َس َٔ ْة َو َ٥َ ٜا َص ٔسیَّ ْة
َو ََ َّ ٢َ ٝب ٔ َِ ٝح َٔ ٢ب َ ٕ

دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،مکح،اربامیہ،اوسد،رضحتاعدص دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےس
رفاتیےہ یبن رکمی یلصاہللہیلعفل ہفملس ےکاپساگےئ اکوگتشالایایگ افرلپ یلص اہللہیلعفل ہفملس ےساہک ایگ ہ فیہ ےہ وج
ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رپ دصہق ایک ایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای  ہ اس ےک  ےئ دصہق افر امہرے  ےئ ید ہ
ےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دمحمنبینثم،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،مکح،اربامیہ،اوسد،رضحتاعدص دصہقیریضاہللاعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسیکلؽےئلیکدصہقاکاامعتسؽرتکرکےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2481

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،ابوَکیِ ،ابو٠ىاویہ ،ہصا ٣بُ ٦عوہ ،وبساٜزح ٦١بٔ ٦اَ ،٢حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ُع َو َة َو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢و ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦
ِح ٕب َوأَبُو ُ َ
َکیِِٕ َٔ َاِل َح َّسث َ َ٥ا أَبُو َُ ٠ىاو ٔ َی َة َح َّسثَ َ٥ا صٔصَ ُا ٣بِ ُِ ُ ٦
أَبٔيطٔ َو َِ ٦وائٔصَ َة َرِض َٔي اهَّللُ َو َِ ٥ضا َٔاَِ ٜت کَاِ َ ٤ت فٔی بَز ٔ َیز َة ثَ ََل ُث َٔ ٔؽيَّا ٕ
َک ُت
اس یَ َت َع َّسٔ َ
تکَ َ
ا ٧اُ ٥َّ ٜ
ُوَ ٧وَِ ٝي َضا َوتُ ِضسٔی َ٥َ ٜا ِ ََذ َ ِ
ک ٔ ٥َّ ٜٝٔي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ ََّٕ َِ ٢َ ٝا َ ٟصُ َو َوَِ ٝي َضا َظ َس َٔ ْة َو َلَ ٢ِ ُٙص ٔسیَّ ْة َِکُُٝو ُظ
ذََ ٔ ٜ

زریہ نب رحب ،اوبرکبی ،اوباعمف ہ ،اشہؾ نب رعفہ ،دبعارلنمح نب اقمس ،رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

رضحت ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم نیت ںیتلصخ ںیھت (اؿ ںیم ا ک  ہ ےہ)ہک ولگ اس رپ دصہق رکےت ےھت افر فہ ںیمہ ید ہ
رکدیتی یھت ںیم ےن اس ابت اک یبن رکمی یلص اہلل ہیلعفل ہ فملس ےس ذرک ایک وت لپ یلص اہللہیلع فل ہفملس ےن رفامای فہ اس رپ دصہق
ےہافراہمترے ےئید ہےہمتاسےساھکایلرکف۔
رافی  :زریہنبرحب،اوبرکبی،اوباعمف ہ،اشہؾنبرعفہ،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسیکلؽےئلیکدصہقاکاامعتسؽرتکرکےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2482

راوی  :ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حسين ب ٦ولی ،زائسہ١َ ،اک ،وبساٜزح ٦١بٔ ٦اَ ،٢وائصہ٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي٠ ،ح١س ب٦
جىَف ،وبساٜزح ٦١بٔ ٦اَ ،٢حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا حُ َسي ِ ُن بِ َُ ٦ول ٔ ٕٓی َو َِ ٦زائ َٔس َة َو ِ١َٔ َ ٦ا ٕک َو َِ ٦و ِب ٔس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ ٔ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢و ِ ٦أَبٔيطٔ َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
َوائٔصَ َة ح و َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ َُ ٦ج ِى ََفٕ َح َّسثَ َ٥ا ُش ِى َب ُة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس اَّ ٜز ِح َ ٦ٔ ١بِ َ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔٔ ٢ا َٟ
ک
ََِ ٔ١ى ُت ا َِٕ ٜاَ َٔ ٢یُ َح ِّس ُث َو َِ ٦وائٔصَ َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث ٔ ٞذََ ٔ ٜ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،نیسح نب یلع ،زادئہ ،امسک ،دبعارلنمح نب اقمس ،اعدص  ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،دبعارلنمح نب اقمس،
رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلہنعےساسدنسےکاسھتیھبایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،نیسح نب یلع ،زادئہ ،امسک ،دبعارلنمح نب اقمس ،اعدص  ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،دبعارلنمح نب
اقمس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسیکلؽےئلیکدصہقاکاامعتسؽرتکرکےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2483

راوی  :ابوـاہز ،اب ٦وہِ٠ ،اٜک ب ٦ا٤س ،ربيىۂ ،اَ ،٢حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
يى َة َو ِ ٦ا َِٕ ٜاَ َٔٔ ٢و َِ ٦وائ ٔصَ َة َو ِ ٦أ ٥َّ ٜي ِّي َظلَّی اهَّللُ
اٜفاصٔز ٔ َح َّسثَ َ٥ا ابِ َُ ٦وصِِٕ أَ ِخب َ َْنٔی َ٠اُ ٔ ٜ
ک بِ ُ ٦إَٔ َ ٤س َو َِ ٦رب ٔ َ

ک ٌَي ِ َْ أََّ٤طُ َٔا ََ ٟوص َُو َ٥َ ٜا َٔ ٥ِ ٠ضا َص ٔسیَّ ْة
َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبِٔ ٔ١ث ٔ ٞذََ ٔ ٜ

اوباطرہ،انبفبہ،امکلنباسن،رہعیب،اقمس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےنیبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسےسایسرطح
دحثیرفاتییکےہنکیلاسںیم ہںیہنےہہکلپےنرفامایافرامہرےےلاسیکرطػےسید ہےہ۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،امکلنباسن،رہعیب،اقمس،رضحتاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملسیکلؽےئلیکدصہقاکاامعتسؽرتکرکےناکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2484

راوی  :زہيْ بِ ٦حب ،اَ١اوي ٞب ٦ابزاہي ،٢خاٜس ،حّعہ ،حَّضت ا ٣وفيہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہا

 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔيَ ٢و َِ ٦خإ ٔ ٜس َو َِ ٦حّ َِع َة َو ِ ٦أ ُ َِّ ٣و ٔف َّي َة َٔاَِ ٜت َب َى َث إلٔ َ َّی َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
ِح ٕب َح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
َح َّسثَىٔي ُزصَيُِْ بِ ُِ َ ٦

اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝبٔصَ اة ٕ ٔ ٦ِ ٠اٜعَّ َس َٔ ٔة ِ ََب َى ِث ُت إلٔ َی َوائٔصَ َة َٔ ٥ِ ٠ضا بٔصَ ِي ٕئ َِ َ١َّ ٝا َجا َِ َر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإلٔ َی
َوائٔصَ َة َٔا ََ ٟص ِ ٞو ٔ َِ ٥س ُ٘ َِ ٢ش ِي ْئ َٔاَِ ٜت َِل إ ٔ َِّل أَ َّ ٧نُ َس ِي َب َة َب َى َث ِت إ ٔ َِ ٜي َ٥ا َّٔ ٦ِ ٠
اٜصاة ٔ َّأًٜي َب َى ِثت ُِ ٢ب ٔ َضا إ ٔ َِ ٜي َضا َٔا َ ٟإَٔ َّ ٤ضا َٔ ِس بَ َِ ٍَ ٝت

َٔ ٠ح ََّ ٝضا
زریہ نب رحب ،اامسلیع نب اربامیہ ،اخدل ،ہصفح ،رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فل ہفملسےنریمےاپس دصہقےسا کرکبییجیھبوت ںیمےناس ںیمےسھچکدیسہ اعدص یکرطػ جیھبدای بجروسؽاہللیلص
اہللہیلعفل ہفملسدیسہاعدص ریضاہللاعتٰیلاہنعےکاپسلےئوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےنرفامایایکاہمترےاپسوکیئزیچےہ
وتاوہنںےنرعضایکںیہنوساےئاسےکوجہبیسنےناسیکرطػیجیھبیھتوتلپےنرفامایفہاینپہگجچنہپیکچےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،اخدل،ہصفح،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملساکید ہوبقؽرکےنافردصہقردرکدےنیرکایبؿ...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفل ہفملساکید ہوبقؽرکےنافردصہقردرکدےنیرکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2485

راوی  :وبساٜزح ٦١بََ ٦ل ٣ج١هی ،ربيي ب٠ ٦س٠ ،٢ٝح١س ب ٦زیاز ،حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اٜزَّ ِح َ ٦ٔ ١بِ ََُّ ََ ٦لٕ ٣ا ُِ ٜح َ١ه ٔ ُّی َح َّسثَ َ٥ا اَّ ٜزبٔي ُي َي ِىىٔي ابِ َِ ٠ُ ٦سَ ٢ٕ ٔ ٝو َِ ٠ُ ٦ح َّٕ ١س َوص َُو ابِ ُ ٦زٔیَاز ٕ َو ِ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٧أ ٥َّ ٜي َّي
ا ٧إٔذَا أتُ َٔی ب ٔ َف َىاََ ٕ ٣أ َ ََ ٟو ُِ ٥ط َِإ ٔ ِٔٔ ٧ي ََ ٞص ٔسیَّ ْة أَک َ ََ ٥ِ ٠ٔ ٞضا َوإ ٔ ِٔٔ ٧ي ََ ٞظ َس َٔ ْة َ ٢َِ ٜیأِک ُ َِ ٥ِ ٠ٔ ٞضا
َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝک َ َ
دبعارلنمح نب السؾ یحمج ،رعیب نب ملسم ،دمحم نب زاید ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہللیلص
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس وکیئ اھکان الای اجات وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ےس وپےتھچ سپ ارگ ید ہ اہک اجات وت لپ یلص اہلل ہیلع
فل ہفملساسےساھکےتیلافرارگدصہقاہکاجاتوتلپیلصاہللہیلعفل ہفملساسںیمےسہناھکےت۔
رافی  :دبعارلنمحنبالسؾیحمج،رعیبنبملسم،دمحمنبزاید،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

وجدصہقالےئاسےکےلداعرکےنےکایبؿںیم...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
وجدصہقالےئاسےکےلداعرکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2486

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،و١زو ٤أس ،اَحاٗ ب ٦ابزاہي ،٢یحٌي ب ٦و٘يي ،شىبہ ،و١زو ب٠ ٦زہ ،وبساهَّلل
ب ٦اوفی ،وبيساهَّلل ب٠ ٦ىاذ ،شىبہ و١زو ب٠ ٦زہ ،حَّضت وبساهَّلل ب ٦ابی اوفی رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َو َو ِْ ١زو ا٥َّ ٜأ ٔ ُس َوإ ٔ َِ َح ُٖ بِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔئَ ٢ا ََ ٟی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا َو٘ٔي ْي َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو ِ٦
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي َوأَبُو بَ ِ ٔ
َو ِ١زٔو بِ َّٔ ٠ُ ٦ز َة َٔا َِ ٔ١ََ ٟى ُت َو ِب َس اهَّللٔ بِ َ ٦أَبٔی أَ ِوفَی ح و َح َّسثَ َ٥ا وُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ َُ ٠ُ ٦ىاذ ٕ َو َّ
اُِ ّٜٝن َٜطُ َح َّسثَ َ٥ا أَبٔی َو ُِ ٦ش ِى َب َة َو َِ ٦و ِ١ز ٕو

اَ ٧ر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا أَ َتا ُظ َٔ ِو ْ ٣بٔ َع َس َٔت ٔض ٔ َِٔ ٢ا ََّ ٟ
اُ ٜٝض َّ٢
َوص َُو ابِ َُّ ٠ُ ٦ز َة َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦أَبٔی أَ ِوفَی َٔا َ ٟک َ َ
َظَ ِّٞوَِ ٝيض ٔ َِِ ٢أ َ َتا ُظ أَبٔی أَبُو أَ ِوفَی بٔ َع َس َٔتٔطٔ َِ َٕا ََّ ٟ
اُ ٜٝض ََّ ٢ظَ ِّٞول َی آ ٔ ٟأَبٔی أَ ِوفَی
ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ییحی نب فعیک ،ہبعش ،رمعف نب رمہ ،دبعاہلل نب افیف ،دیبع اہلل نب اعمذ،
ہبعشرمعفنبرمہ،رضحتدبعاہللنبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبجلپیلصاہللہیلعفل ہفملسےکاپسوکیئ
وقؾ اانپ دصہق ےل رک لیت وت لپ رف امےت اے اہلل اؿ رپ رتمح رفام ریمے فادل اوبافیف ےس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد
رفامایاےاہللرتمحرفامایبافیفیکافالدرپ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ااحسؼنباربامیہ،ییحینبفعیک،ہبعش،رمعفنبرمہ،دبعاہللنبافیف،دیبعاہللنب
اعمذ،ہبعشرمعفنبرمہ،رضحتدبعاہللنبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکۃاکایبؿ
وجدصہقالےئاسےکےلداع رکےنےکایبؿںیم

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2487

راوی  :اب١٤ ٦يْ ،وبساهَّلل ب ٦ازریس ،حَّضت شىبہ رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ٔیس َو ُِ ٦ش ِى َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ َِ َ٥از ٌَٔي ِ َْ أَُ َّ ٤ط َٔا ََ ٟظَ ِّٞوَِ ٝيض ٔ ِ٢
َح َّسثَ َ٥اظ ابِ ُ١َُ ٤ ٦يِْ ٕ َح َّسث َ َ٥ا َو ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٦إ ٔ ِزر َ
انب ریمن ،دبعاہلل نب ادرسی ،رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھب ایس دنس ےک اسھت دحثی ایبؿ یک ےہ نکیل اس ںیم لص
مہیلعےکاافلظںی۔
رافی  :انبریمن،دبعاہللنبادرسی،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زوکةفوصؽرکےنفاےلوکرایضرےنھکاکایبؿبجکتفہرحاؾامؽبلطہنرکے۔...
ابب  :زوکۃاکایبؿ
زوکةفوصؽرکےنفاےلوکرایضرےنھکاکایبؿبجکتفہرحاؾامؽبلطہنرکے۔

جٝس  :جٝس اوٟ

حسیث 2488

راوی  :یحٌي ب ٦یحٌي ،ہصي ،٢ابوبْک ب ٦ابی شيبہ ،حّغ بٌ ٦ياث ،ابوخاٜس اح١ز٠ ،ح١س ب٠ ٦ثىي وبساٜوہاب ،ابووسی،
وبساِلولی ،زاُز ،زہيْ بِ ٦حب ،اَ١اوي ٞب ٦ابزاہي ،٢شىيي ،حَّضت جزیز ب ٦وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىا ٰلی و٥ہ

ْک بِ ُ ٦أَبٔی َش ِي َب َة َح َّسثَ َ٥ا َحّ ُِغ بِ َُ ٌٔ ٦ي ٕ
اث َوأَبُو َخإ ٔ ٜس الِ َ ِح َ١زُ ح و
َح َّسثَ َ٥ا َی ِحٌَي بِ َُ ٦ی ِحٌَي أَ ِخب َ ََْ٤ا صُصَ ِي ْ ٢ح و َح َّسثَ َ٥ا أَبُو بَ ِ ٔ
اب َوابِ ُ ٦أَبٔی َوس ٓ ٕ
ِح ٕب
َح َّسثَ َ٥ا َُ ٠ح َُّ ١س بِ ُ ٦ا َِ ١ُ ٜثىَّي َح َّسثَ َ٥ا َو ِب ُس ا َِ ٜوصَّ ٔ
ٔی َو َو ِب ُس الِ َ ِول َی ک ُ ُُّ ٝض َِ ٢و َِ ٦زا ُو َز ح و َح َّسثَىٔي ُز َصيُِْ بِ ُِ َ ٦

 ٞبِ ُ ٦إٔبِ َزاص َٔي ٢أَ ِخب َ ََْ٤ا َزا ُو ُز َو َِّ ٦
َو َّ
اٜص ِى ٔي ِّي َو َِ ٦جزٔیز ٔبِ َٔ ٦و ِب ٔس اهَّللٔ َٔا ََٔ ٟا ََ ٟر َُو ُ ٟاهَّللٔ َظلَّی
اُِ ّٜٝن َُ ٜط َٔا ََ ٟح َّسثَ َ٥ا إ ٔ َِ َ١ىٔي ُ
اهَّللُ َوَِ ٝيطٔ َو ََ َّ ٢َ ٝإٔذَا أَ َتا ُ٘ ِ ٢ا َِ ١ُ ٜع ِّس ُٗ ََِِ ٝي ِع ُس ِر َو َِ ٢ِ ُٙ٥وص َُو َو َِ ٢ِ ُٙ٥راؿٕ

ییحی نب ییحی ،میشہ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،صفح نب ایغث ،اوباخدل ارمح ،دمحم نب ینثم دبعاولاہب ،اوبدعی ،دبعاالیلع ،داؤد ،زریہ نب
رحب،اامسلیع نباربامیہ ،یبعش،رضحترجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلص اہللہیلعفل ہفملس
ےناراشدرفامایبجزوکةفوصؽرکےنفاالاہمترےاپسلےئوتاچےئہہکفہمتےساساحؽںیمولےٹہکفہمتےسرایضوہ۔
رافی  :ییحینبییحی،میشہ،اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اوباخدلارمح،دمحمنبینثمدبعاولاہب،اوبدعی،دبعاالیلع،داؤد،زریہ
نبرحب،اامسلیعنباربامیہ،یبعش،رضحترجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
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