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ابب  :رفزفںاکایبؿ
اببامہراضمؿیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ُس َض ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ

اب ا٨َّ ٟا ٔر
اب ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوُُ ِِّ َ٘ ٠ت أَبِ َو ُ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َجا َئ َر ََ ٣ـا ُِّ ُٓ ٪ت َح ِت أَبِ َو ُ
َو ُػ ِّٔ َس ِت َّ
اٟظ َياكٔي ُن
ییحی نب اویب ،ہبیتق ،انب رجح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای
 براضمؿاابملرکآاتےہ وتنجےکدرفازےوھکؽدےیئاجےتںیہافردفزخےکدرفازےدنبرکدےیئاجےتںیہافرایشنیط
وکدیقرکدایاجاتےہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اببامہراضمؿیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 2

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہاب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،اب ٩ابی ا٧ص ،حرضت ابوہزیزہ

اب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّسث َ ُط أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
اب اَّ ٟز ِح َٔ ٤ة َوُُ ِِّ َ٘ ٠ت
أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ك َ َ
اَ ٪ر ََ ٣ـا ُِّ ُٓ ٪ت َح ِت أَبِ َو ُ

اب َج َض ََّ ٥َ ٨و ُس ِٔ ٠شَِ ٠ت َّ
اٟظ َياكٔي ُن
أَبِ َو ُ

رحہلم نب ییحی ،انب فاہب ،وی،س ،انب باہب ،انب ایب ا،س ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
رفامای  ب راضمؿ اابملرک آات ےہ  و رتمح ےک درفازے وھکؽدےیئ اجےت ںیہ افر منہج ےکدرفازے دنب رک دےیئ اجےت ںیہ افر
اطیشونںوکزریجنفںںیمڑکجدایاجاتےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفاہب،وی،س،انبباہب،انبایبا،س،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اببامہراضمؿیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 3

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ٥و اٟح٠وانی ،يٌ٘وب ،ابی ٩ً ،ػاٟح ،اب ٩طہاب٧ ،آٍ ب ٩ابی ا٧ص ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍُ بِ ُ ٩أَبٔی إَٔ َ ٧ص
وب َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥وا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َٗاُلَ َح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
أَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َز َخ ََ ١ر ََ ٣ـا ُ ٪بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
دمحم نب احمت ف اولحلاین ،وقعیب ،ایب ،نع اصحل ،انب باہب ،انعف نب ایب ا،س ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای براضمؿاابملرکآاتےہ۔رھپآےگایسرطحدحثیرابرہکایبؿیک۔
رافی  :دمحمنباحمتفاولحلاین،وقعیب،ایب،نعاصحل،انبباہب،انعفنبایبا،س،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگ...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 4

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

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َّ
َّ
ُ
ِِم ًََِ ٠يَٓ ٥ِ ُٜا ِٗس ُٔروا َٟطُ
ََک َر ََ ٣ـ َ
اَ٘ َٓ ٪ا ََُ ٢ل َت ُؼو ُ٣وا َحًی َت َز ِوا ا ِٟض ٔ ََل ََ ٢و َُل ُتٔ ٔ ُ
أَُ َّ ٧ط ذ َ َ
ِِطوا َحًی َت َز ِو ُظ َٓإ ٔ ِ ٪أُ ٔ َ
ییحینبییحی،امکل،انعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےراضمؿاابملرکاک

ذرکایک ورفامایمترفزہروھکاہیںکتہکاچدندھکیوافرااطفرہنرکفاہیںکتہک متاچدندھکیوافرارگعلطماربآودنو ومت راسیک
راداررکانالزؾےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 5

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اٟظ ِضزُ صَ ََ ٜذا َو َصَ َٜذا َو َص ََ ٜذا ث ُ ََّ َ٘ ًَ ٥س إٔبِ َضا َُ ٣ط فٔی َّ
اََ ٓ ٪رض َب ب ٔ َي َسیِطٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
َّ
َّ
اْٟاَْ ٔ ٟةٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ذ َ َ
ََک َر ََ ٣ـ َ َ
ُ
ِِم ًََِ ٠يَٓ ٥ِ ُٜا ِٗس ُٔروا َُ ٟط ثَ ََلث ٔي َن
ٓ َُؼو ُ٣وا ٟٔزُ ِؤیَتٔطٔ َوأَٓ ٔ ُ
ِِطوا ٟٔزُ ِؤ َیتٔطٔ َٓإ ٔ ِ ٪أُ ٔ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبنرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
 ے راضمؿ اابملرک اک ذرک ایک  و رفامای رھپ اےنپ دفونں اہوھتں ےک اسھت ااشرہ رک ےک رفامای ہی ہنیہماس رطح ےہ افر اس رطح ےہ
افراسرطحےہرھپرسیتیرمہبتاےنپاوگنےھٹوکدنبرکےکرفامایہکاچدندھکیرکرفزےروھکافرااطفر(دیع)رکفاچدندھکیرک،افر
ارگعلطماربآودنو ومت ر سیرفزےیکدعتادوپریرکانالزؾےہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 6

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا ََٓ ٢إ ٔ َِِ ٠ًَ ٥َّ ُُ ٪يَٓ ٥ِ ُٜا ِٗس ُٔروا ثَ ََلث ٔي َن ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ أَبٔی
أ ُ َسا ََ ٣ة

اوب رکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس  دن ےک اسھت ہی دحثی یھب ایس رطح
رفاتییکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 7

راوی ً :بيساہلل ب ٩سٌيس ،یحٌی ب ٩سٌيس ،حرضت ًبيساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ََک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢ذ َ َ
وَّ ٪
اَ٘ َٓ ٪ا ََّ ٢
اٟظ ِضزُ صَ ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا َوصَ ََ ٜذا َو َٗا ََٓ ٢ا ِٗس ُٔروا َٟطُ َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١ثَ ََلث ٔي َن
ْٔش َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ََ ٣ـ َ
اٟظ ِضزُ تٔ ِش ٍْ َوً ِ ُ
دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی نب دیعس ،رضحت دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےراضمؿاابملرکاکذرکایک ورفامایہکہنیہماسیتن(دؿاک)نواتےہافراےنپاہھتےسااشرہرکےکرفامایاسرطحےس
افراسرطحافراسرطحےسنو ومتاسایکسدعتادوپریرکوافر سیاکظفل ںیہرفامای۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحینبدیعس،رضحتدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 8

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ،١ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
و َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َّ٧ا َّ
ِِطوا َحًَّی َت َز ِو ُظ َٓإ ٔ َِِ ٠ًَ ٥َّ ُُ ٪يَٓ ٥ِ ُٜا ِٗ ٔس ُروا َُ ٟط
ْٔش َ
اٟظ ِضزُ تٔ ِش ٍْ َوً ِ ُ
وَََ ٓ ٪ل َت ُؼو ُ٣وا َحًی َت َز ِو ُظ َو َُل ُتٔ ٔ ُ
َ
زریہنب رحب،اامسلیع،اویب،انعف،رضحت انبرمع ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ے
رفامایہنیہماسیتندؿاکیھبنواتےہ ومترفزہہنروھک بکتہکاچدنہندھکیوافرااطفر(دیع)ہنرکو بکتہکاچدنہندھکیوافر
ارگعلطماربآودنو ورفزںیکدعتادمت روپریرکانالزؾےہ۔

رافی  :زریہنبرحب،اامسلیع،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 9

راوی  :ح٤يس ب٣ ٩شٌسہ اٟباہلی ،بْش بٔ٣ ٩ـ ،١س٤٠ہ ،اب٤٘٠ً ٩ہ٧ ،آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة َوص َُو ابِ َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
و َح َّسثَىٔی حُ َِ ٤ي ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ا َِ ٟباصٔل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا بٔ ِ ُ
ًَُ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض٤ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
وَٓ ٪إٔذَا َرأَیِت ُِ ٥ا ِٟض ٔ ََل ََُ ٓ ٢ؼو ُ٣وا َوإٔذَا
ْٔش َ
اٟظ ِضزُ تٔ ِش ٍْ َوً ِ ُ
َ
َ
َ
ِِطوا َٓإ ٔ َِِ ٠ًَ ٥َّ ُُ ٪يَٓ ٥ِ ُٜا ِٗس ُٔروا َُ ٟط
َرأَیِت ُُ٤و ُظ َٓأٓ ٔ ُ

دیمحنبدعسمہاابلیلہ،رشبنبلضفم،ہملس،انبہمقلع،انعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہلفملس ےاراشدرفامایہنیہماسیتندؿاکیھبنواتےہ و بمت ےاچدندھکیایل  ومترفزہروھکافر  بمتاچدندھکیو  وااطفر
(دیع)رکفافرارگعلطماربآودنو ورفزںیکدعتادوپری(ینعی سی)رکو
رافی  :دیمحنبدعسمہاابلیلہ،رشبنبلضفم،ہملس،انبہمقلع،انعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 10

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بسہلل ،حرضت اب٤ً ٩ز

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
َ
ِِطوا
بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َرأَیِت ُُ٤و ُظ ٓ َُؼو ُ٣وا َوإٔذَا َرأَیِت ُُ٤و ُظ َٓأٓ ٔ ُ
َٓإ ٔ َِِ ٠ًَ ٥َّ ُُ ٪يَٓ ٥ِ ُٜا ِٗس ُٔروا َٟطُ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،اسملنبدبعہلل،رضحتانبرمعےسرفاتیےہاوہنں ےرفامایہکںیم ےروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس ہک  ب مت اچدن دوھکی  و رفزہ روھک افر  ب مت اچدن دوھکی  و ااطفر (دیع) رکف افر ارگ علطم

اربآودنو ومت راسیکدعتادوپریرکانالزؾےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،اسملنبدبعہلل،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 11

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،یحٌی ،اس٤اًي ،١اب ٩جٌَف ،حرضت ًبساہلل ب ٩زی٨ار رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و٪
َخ َ
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َویَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
َف ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض٤ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َّ
َ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
اٟظ ِضزُ
َ
َ
َّ
ِِطوا َحًَّی َت َز ِو ُظ إ ٔ َُّل أَ ُِ ٪ي َِ ََِّ ٠ًَ ٥يَٓ ٥ِ ُٜإ ٔ ِِ ٠َ ًَ ٥َّ ُُ ٪يَٓ ٥ِ ُٜا ِٗس ُٔروا َٟطُ
ْٔش َ
تٔ ِش ٍْ َوً ِ ُ
وَِ ٟ ٪ي َّ ٠ة ُلَ َت ُؼو ُ٣وا َحًی َت َز ِو ُظ َو َُل ُتٔ ٔ ُ
ییحی نب ییحی ،ییحی نب اویب ،ہبیتق ،انب رجح ،یحی ،اامسلیع ،انبرفعج ،رضحت دبعاہلل نب دانیر ریض اہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہ ہک
اوہنں ےانسہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہنیہماسیتندؿاکیھبنوات
ےہ مت رفزہ ہن روھک  ب کت ہک اچدن ہن دھکی و افر ااطفر (دیع) ہن رکف  ب کت ہک مت اچدن ہن دھکی و وسا ے اس ےک ہک ارگ آامسؿ
اربآودنو ومت راینترادارںیمرفزےالزؾںیہ۔
رافی  :ییحینبییحی،ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،ییحی،اامسلیع،انبرفعج،رضحتدبعاہللنبدانیرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 12

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،روح بً ٩بازہ ،زَکیا ،اب ٩اسحا٤ً ،ٚزو ب ٩زی٨ار حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا ُئ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
اٟظ ِضزُ َص ََ ٜذا َوصَ ََ ٜذا َوصَ ََ ٜذا َو َٗب َف إٔبِ َضا َُ ٣ط فٔی َّ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض٤ا َي ُ٘وُلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
اْٟأ َْ ٔ ٟة
َ
َ

اہرفؿنبدبعاہلل،رفحنبابعدہ،زرکای،انبااحسؼ،رمعفنبدانیررضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم ےیبنرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتنو ےانسہکہنیہماسرطحافراسرطحافراسرطحافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرسیتی
رمہبتںیماوگنےھٹوکدنبرفامایل۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،رفحنبابعدہ،زرکای،انبااحسؼ،رمعفنبدانیررضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 13

راوی  :ححاد ب ٩طارع ،حش ٩اُلطيب ،طیبا ،٪یحٌی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
ارع َح َّسثَ َ٨ا َح َش ْ ٩اْلِ َ ِط َي ُب َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی َٗا ََ ٢وأَ ِخب َ َرنٔی أَب ُو َسَ ٤ََ ٠ة أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
اٟظ ٔ ٔ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض٤ا َي ُ٘وُلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
و٪
ْٔش َ
اٟظ ِضزُ تٔ ِش ٍْ َوً ِ ُ
َ
اجحج نب اشرع ،نسح االبیش ،ابیشؿٰ ،ییحی ،اوبہملس ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسوکرفامےتنو ےانسہکہنیہماسیتندؿاکیھبنواتےہ۔
رافی  :اجحجنباشرع،نسحاالبیش،ابیشؿ،ییحی،اوبہملس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 14

٣وسی ب ٩ك٠حہ حرضت اب٤ً ٩ز
راوی  :سہ ١ب٤ًْ ٩ا ،٪زیاز بً ٩بساہلل اٟبکائیً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩يرٰ ،

وسی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َس ِض ُ
 ١بِ َُ ٤َ ِْ ًُ ٩
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا زٔیَازُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا َِ ٟبکَّائ ُّٔی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩
بِ َٔ ٤ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
ْشا َوتٔ ِش ٌّا
ْشا َو ًَ ِ ّ
اٟظ ِضزُ َص ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا ًَ ِ ّ
َ
َ
لہس نب امثعؿ ،زاید نب دبعاہلل ااکبلیئ ،دبعاکلمل نب ریمع ،ومٰیس نب ہحلط رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےرفامایہکہنیہماسرطحافراسرطحافراسرطحدسافردسافرون(دؿاک)
رافی  :لہسنبامثعؿ،زایدنبدبعاہللااکبلیئ،دبعاکلملنبریمع،ومٰیسنبہحلطرضحتانبرمع

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

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 15

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،جب٠ة ،حرضت اب٤ً ٩ز

و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ج َب ََ ٠ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اٟظ ِضزُ ََ ٛذا َو ََ ٛذا َو ََ ٛذا َو َػ َّٔ َ ٙبٔي َسیِطٔ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن بٔکُ ِّ١أَ َػابٌٔٔض٤ا َو ََ َ٘ َؽ فٔی اٟؼَّ ِٔ َ٘ ٔة َّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اْٟاَْ ٔ ٟةٔ
َ
َٔ

ْسی
إٔبِ َضا َ ٦ا ُِ ٟي ِ٤ى َی أَ ِو ا ُِ ٟي ِ َ

دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،ذیلة ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ہنیہم ہشیمہ اےسی
اےسیافراےسیےہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےنپدفونںاہوھتںےکاسھتدفونںاہوھتںیکایلگنےسااشرہرکےکرفامایافر
رسیتیرمہبتںیمآپ ےاےنپداںیئایابںیئاوگنےھٹوکدنبرفامایل۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،ذیلة،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 16

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اْ٤ٟىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہً٘ ،بہ ،اب ٩رحیث حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رحیِ ٕث َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة َوص َُو ابِ َُ ُ ٩
اہللُ ًَ ُِ ٨ض٤ا َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
ْس
ْٔش َ
اٟظ ِضزُ تٔ ِش ٍْ َوً ِ ُ
َ
وَ ٪وكَب ََُّ ٙط ٌِ َب ُة َی َسیِطٔ ث َ ََل َث َٔ ٣زا ٕر َو ََ َ ٛ
ِاْلٔبِ َضا ٦فٔی َّ
اْٟاَْ ٔ ٟةٔ َٗا ََ ِ٘ ًُ ٢ب ُة َوأَ ِح ٔشبُطُ َٗا ََّ ٢
وَ ٪وكَب ََِّ َّٔ َٛ ٙيطٔ ثَ ََل َث َٔ ٣زا ٕر
اٟظ ِضزُ ثَ ََلث ُ َ
َ
دمحم نب اینثمل ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ہبقع ،انب رح ثی رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس  ے رفامای ہک ہنیہم اسیتن دونں اک یھب نوات ےہ افر یبعش رافی  ے اےنپ اہوھتں ےس نیت رمہبت ااشرہ ایک افر رسیتی رمہبت ںیم
اوگنےھٹ وک دنب رکایل ہبقع رفای  ے اہک ہک ںیم امگؿ رکات نوں ہک آپ  ے رفامای ہک ہنیہم  سی دونں اک نوات ےہ افر اوہنں  ے اینپ

ویلیھتہںےسنیترمہبتااشرہایک۔
رافی  :دمحمنباینثمل،دمحمنبرفعج،ہبعش،ہبقع،انبرحثیرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 17

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٨ُ ،سر ،طٌبہ٣ ،ح٤س ب ٩اْ٤ٟىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س جٌَف ،طٌبہ ،اسوز بٗ ٩يص ،سٌيس اب٩
ً٤زو ب ٩سٌيس ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ٔيس بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض٤ا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إَّٔ٧ا أ ُ َّْ ٣ة أ ُ َِّّ ٣ي ْة ُلَ َِٜ٧ت ُُب َو َُل ِ َ ٧ح ُش ُب َّ
اٟظ ِضزُ صَ ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا
َ

َو َص ََ ٜذا َو ًَ َ٘ َس ِاْلٔبِ َضا ٦فٔی َّ
اْٟأ َْ ٔ ٟة َو َّ
اٟظ ِضزُ َص ََ ٜذا َوصَ ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا َي ٌِىٔی َت ََ ٤ا ٦ث َ ََلث ٔي َن
َ

اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،دمحم نباینثمل،انب ،رر،دمحمرفعج،ہبعش،اوسدنبس ،،دیعسانبرمعفنبدیعس،رضحتانبرمعریض
اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مہ ایم اتم ےک وگ ںیہ ہن مہ ےتھکل ںیہ افر ہن مہ
اسحبرکےتںیہہنیہماسرطحنواتےہ افراسرطحافراسرطحافررسیتیرمہبتںیماوگنےھٹوکدنبرفامایلافرہنیہماسرطح
افراسرطحافراسرطحنواتےہینعیلمکم سی(دونں)اک
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،دمحمنباینثمل،انب ،رر،دمحمرفعج،ہبعش،اوسدنبس ،،دیعسانبرمعفنبدیعس،رضحتانب
رمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 18

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥اب٣ ٩ہسی ،سٔيا ،٪اسوز بٗ ٩يص

ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ِس َوز ٔ بِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ َُک َّ ٔ ٟ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
٠ظ ِضز ٔ
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ِ
َّ
اْٟانٔی ث َ ََلث ٔي َن
ل َس
دمحمنباحمت،انبدہمی،ایفسؿ،اوسدنبس ،اس دنےکاسھتہیرفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہ نکیاسرفاتیںیماَ ّ ْه ِر
َّ ِ
اثاکذرک ںیہایکایگ
ال ِان َ َث َ
رافی  :دمحمنباحمت،انبدہمی،ایفسؿ،اوسدنبس ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 19

راوی  :ابوكا ١٣جحسریً ،بساٟواحس ب ٩زیاز ،حش ٩بً ٩بيساہلل ،حرضت سٌس بً ٩بيسہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو كَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َس َة َٗا ََ ٢سٍَ ٔ٤
ٔیک أَ ََّّ ٪
ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َر ُج َّل َي ُ٘و َُّ ٢
ٕ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
اِ ٠ٟي ََ ٠ة َِ ٟي َُ ٠ة اِ ٨ِّ ٟؼ ٕٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َ٣ا یُ ِسر َ
اِ ٠ٟي ََ ٠ة اِ ٨ِّ ٟؼ ُ

ْش ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َو َص ََ ٜذا فٔی َّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
اْٟأ َْ ٔ ٟة َوأَ َط َار بٔأ َ َػابٔ ٌٔطٔ
اٟظ ِضزُ صَ ََ ٜذا َوصَ ََ ٜذا َوأَ َط َار بٔأ َ َػابٔ ٌٔطٔ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ

ك ُ َِّ ٠ضا َو َح َب َص أَ ِو َخ ََ ٨ص إٔبِ َضا َُ ٣ط

اوباکلمدحدری،دبعاوادحنبزاید،نسحنبدیبعاہلل،رضحتدعسنبدیبعہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہاوہنں ےرفامایہک
رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےاکیآدیموکےتہکنو ےانسہکآجراتآداھہنیہمنوایگ ورضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
 ے اس آدیم ےس رفامای ہک ےھجت سک رطح ولعمؾ نوا ہک رات آداھ ہنیہم نوایگ ےہ؟ںیم  ے  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
رفامےت نو ے انس ہک ہنیہم اس رطح افر اس رطح افر اس رطح افر آپ  ے اینپ اویلگنں ےس دف رمہبت دس اک ااشرہ رفامای افر اینپ
اسریاویلگنںےسااشرہرفامای۔
رافی  :اوباکلمدحدری،دبعاوادحنبزاید،نسحنبدیبعاہلل،رضحتدعسنبدیبعہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

حسیث 20

ج٠س  :ج٠س زو٦

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابزاہي ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ
َ
ِِطوا َٓإ ٔ َِِ ٠ًَ ٥َّ ُُ ٪يَُ ٓ ٥ِ ُٜؼو ُ٣وا
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َرأَیِت ُِ ٥ا ِٟض ٔ ََل ََُ ٓ ٢ؼو ُ٣وا َوإٔذَا َرأَیِت ُُ٤و ُظ َٓأٓ ٔ ُ

ثَ ََلث ٔي َن یَ ِو ّ٣ا

ییحی نب ییحی ،اربامیہ نب دعس ،انبباہب،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رفامای
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب مت اچدن دوھکی  و رفزہ روھک افر  ب اچدن دوھکی  و ااطفر(دیع) رکف ارگ علطم
اربآودنو ومت سیدونںےکرفزےروھک۔
رافی  :ییحینبییحی،اربامیہنبدعس،انبباہب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

حسیث 21

ج٠س  :ج٠س زو٦

راوی ً :بساٟزح٤ا ،٪ب ٩سَل ٦اٟح٤هی ،ربيٍ ،اب٣ ٩ش٣ ٩ً ٥٠ح٤س ،اب ٩زیاز ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ََّلٕ ٦ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔي ٍُ َي ٌِىٔی ابِ َِ ٣ُ ٩شَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّٕ ٤س َوص َُو ابِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ
ُِم ًََِ ٠يَٓ ٥ِ ُٜأ َ ُِ٠ٔ٤ٛوا ا َِ ٌَ ٟس َز
ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی ا لہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ػو ُ٣وا ٟٔزُ ِؤیَتٔطٔ َوأَٓ ٔ ُ
ِِطوا ٟٔزُ ِؤ َیتٔطٔ َٓإ ٔ َِ ِّ ُ ٪
ج
م
دبعارلنمح،نبالسؾا جی،رعیب،انبملسمنعدمحم،انبزاید،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلص

اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای مت اچدن دھکی رک رفزہ روھک افر اچدن دھکی رک ااطفر رکف افر ارگ علطم اربآود نو  و مت رفزفں یک دعتاد
وپریرکف۔

لج م

رافی  :دبعارلامحؿ،نبالسؾا جی،رعیب،انبملسمنعدمحم،انبزاید،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 22

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ٣ ،ح٤س ب ٩زیاز ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩زٔ َیاز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َي ُ٘وُلُ
ِِطوا ٟٔزُ ِؤیَتٔطٔ َٓإ ٔ ُِِِّ ُ ٪م ًََِ ٠يَّ ٥ِ ُٜ
اٟظ ِضزُ َٓ ٌُ ُّسوا ثَ ََلث ٔي َن
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ػو ُ٣وا ٟٔزُ ِؤیَتٔطٔ َوأَٓ ٔ ُ
َ
دیبعاہللنباعمذ ،ہبعش،دمحم نبزاید،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای

ہکمتاچدن دھکیرکرفزہروھکافراچدندھکیرکااطفر(دیع)رکف وارگمت رہنیہموپہدیہرےہ ومت سیرفزفںیکدعتادوپریرکف۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دمحمنبزاید،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندھکیرکراضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافراچدندھکیرکدیعارطفلرکانافرارگابدؽنوں و سیدؿےکرفزےوپرےرکان۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 23

راوی  :حسث٨ا ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩بْش ًبسیً ،بيساہلل ب٤ً ٩ز ،اب ٩زیاز ،ارعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْش ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َ
ِِطوا
ََک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟض ٔ ََل ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢إٔذَا َرأَیِ ُت ُ٤و ُظ ٓ َُؼو ُ٣وا َوإٔذَا َرأَیِت ُُ٤و ُظ َٓأٓ ٔ ُ
ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢ذ َ َ

ُ
ِِم ًََِ ٠يُّ ٌُ َٓ ٥ِ ُٜسوا ثَ ََلث ٔي َن
َٓإ ٔ ِ ٪أُ ٔ َ

دحانث اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب دبعی ،دیبع اہلل نب رمع ،انب زاید ،ارعج ،اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس  ے رفامای ہک مت اچدن دھکی رک رفزہ روھک افر اچدن دھکی رک ااطفر(دیع) رکف  و ارگ مت  ر ہنیہم وپہدیہ رےہ  و مت  سی رفزفں یک دعتاد
وپریرکف۔
رافی  :دحانثاوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشبدبعی،دیبعاہللنبرمع،انبزاید،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضمؿاابملرکےساکیایدفدؿےلہپرفزہہنرےنھکاکایبؿ...
ابب  :رفزفںاکایبؿ

راضمؿاابملرکےساکیایدفدؿےلہپرفزہہنرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 24

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابوبرک ،وٛيًٍ ،لی ب٣ ٩بارک ،یحٌی ب ٩ابْٛ ٩ير ،ابی س٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٣ُ ٩ب َار ٕک ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
ا ٪بٔ َؼ ِوَ ٔ ٦ی ِوَ ٕ ٦وُلَ َی ِو َ٣ي ِ ٔن
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠لَ َت َ٘ َّس ُ٣وا َر ََ ٣ـ َ

اَ ٪ي ُؼ ُوَ ٦ػ ِو ّ٣ا ََِٓ ٠ي ُؼ ِ٤طُ
إ ٔ َُّل َر ُج ْ ١ك َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوبرکب ،فعیک ،یلع نب رابرک ،ییحی نب انب ریثک ،ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ا وہنں  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت راضمؿ اابملرک ےس ہن اکی دؿ افر ہن یہ دف دؿ
ےلہپرفزہروھکوسا ےاسآدیمےکوجاسدؿرفزہراتھکاھت واےساچےیہہکفہرھکےل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوبرکب،فعیک،یلعنبرابرک،ییحینبانبریثک،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےساکیایدفدؿےلہپرفزہہنرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 25

راوی  :یحٌی ب ٩بْش رحیزیٌ٣ ،اویہ ،اب ٩سَل ،٦ابْ٣ ٩ىی ،ابوًا٣ز ،ہظا ،٦ابْ٣ ٩ىی ،اب ٩ابی ً٤زً ،بساٟوہاب ب٩
ًبسا٤ٟحيس ،ایوب ،زہير ب ٩رحب ،حشين ب٣ ٩ح٤س ،طیبا ،٪حرضت یحٌی ب ٩ابی ْٛير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َحیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩س ََّل ٕ ٦ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ ُ ٩بٔ ِْشٕ ا ِٔ َ ٟ
وب ح و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُ٩
صٔظَ ْا ٦ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔي ٔس َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪ك ُ ُُّ ٠ض َِ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
َِ
ییحی نب رشب رحریی ،اعمفہی ،انب السؾ ،انب ینثم ،اوباعرم ،اشہؾ ،انب ینثم ،انب ایب رمع ،دبعاواہب نب دبعا،دیجم ،اویب ،زریہ نب
رحب ،نیسح نب دمحم ،ابیشؿ ،رضحت ییحی نب ایب ریثک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ایس دحثی یک رطح رفاتی ایک ایگ
ےہ۔

رافی  :ییحینبرشبرحریی،اعمفہی،انبالسؾ،انبینثم،اوباعرم،اشہؾ،انبینثم،انبایبرمع،دبعاواہبنبدبعا،دیجم،اویب،زریہ
نبرحب،نیسحنبدمحم،ابیشؿ،رضحتییحینبایبریثکریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےساکیایدفدؿےلہپرفزہہنرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 26

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حرضت زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٗ َِش َ ٥أَ َُِ ٪ل َی ِس ُخ َ١
َ
وَِ ٟ ٪ي َّ ٠ة أَ ًُ ُّسصَُّ٩
ْٔش َ
رع َوةُ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا ََ ٣ـ ِت تٔ ِش ٍْ َوً ِ ُ
ًَل َی أَ ِز َوا ٔجطٔ َط ِض ّزا َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َٓأ ِخب َ َرنٔی ُ ِ

ک أَ ِٗ َش َِ ٤ت أَ ُِ ٪لَ َت ِس ُخ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َط ِض ّزا
َز َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت بَ َسأَ بٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔ َّ ٧
ی ٩أَ ًُ ُّسصَُ٘ َٓ َّ٩ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
و٪
ْٔش َ
ک َز َخَِ ٠ت ٔ ٩ِ ٣تٔ ِش ٍٕ َوً ِ ٔ
َوإَٔ َّ ٧
ْٔش َ
اٟظ ِض َز تٔ ِش ٍْ َوً ِ ُ
دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس  ےمسقا ےنیئ
ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکیہنیہمکتاینپازفاجرہطماتےکاپس ںیہاجںیئےگزرہیےتہکںیہہکےھجمرعفہ ےربخدی
ہک دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں ے رفامای ہک  ب ان راںیت سگرںیئگ ںیم اؿ را وں وکرامر رکیت ریہ  و
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاہںرشتفیال ے۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےساکیایدفدؿےلہپرفزہہنرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 27

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يثٗ ،تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،اب ٩زبير ،حرضت جابز

اِ ٠ٟي ُث ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو َّ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َرض َٔی
ی٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٩ا إٔ٤َ َّ ٧ا
ْٔش َ
ََخ َد إ ٔ َِ ٟی َ٨ا فٔی تٔ ِش ٍٕ َوً ِ ٔ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ك َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ًِ َتزَ ََٔ َ ٢شائ َ ُط َط ِض ّزا ٓ َ َ

وَ٘ َٓ ٪ا َ ٢إٔ٤َّ٧ا َّ
اٟظ ِضزُ َو َػ َّٔ َ ٙب ٔ َي َسیِطٔ ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
َخة ٔ
ْٔش َ
ا َِ ٟي ِو ُ ٦تٔ ِش ٍْ َوً ِ ُ
َ
ت َو َح َب َص إ ٔ ِػ َب ٌّا َواح َٔس ّة ف ٔی ِاْل ٔ َ
دمحم نب رل  ،ق  ،،ہبیتق نب دیعس ،ق  ،،انب زح  ،،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک روسؽ اہلل اکی ہنیہم کت اینپ
ازفاجرہطماتریضاہلل اعتٰیلہنع ےسدحیلعہرےہ ےھت وآپاوسیتنںیدؿ ںیمامہری رطػرشتفیال ے و مہ  ےرعضایک ہک
آج اوسیتناں دؿ ےہ رھپ آپ  ے رفامای ہک ہنیہم اسیتن دونں اک یھب نوات ےہ افر آپ  ے اےنپ دفونں اہوھتں وک نیت رمہبت یالای افر
آرخیرمہبتںیماکیایلگنوکدنبرفامایل۔
رافی  :دمحمنبرل ،ق ،،ہبیتقنبدیعس،ق ،،انبزح ،،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےساکیایدفدؿےلہپرفزہہنرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 28

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ححاد ب ٩طارع ،ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َو َححَّا ُد بِ َُّ ٩
ارع َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط
َح َّسثَىٔی َص ُ
اٟظ ٔ ٔ
اح تٔ ِش ٍٕ
ََخ َد إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َػ َب َ
َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘وُلُ ا ًِ َتزَ َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٔ َ ٥َ ٠شائ َ ُط َط ِض ّزا ٓ َ َ
یَ٘ َٓ ٩ا َ ٢أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّ ٪
اٟظ ِض َز
ْٔش َ
ْٔش َ
یَ٘ َٓ ٩ا ََ ٢ب ٌِ ُف ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِػ َب ِح َ٨ا ٟٔت ِٔش ٍٕ َوً ِ ٔ
َوً ِ ٔ
ُّ
ی ٩ث ُ َّ ٥كَب ََّ ٙأ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥٠بٔي َسیِطٔ ث َ ََلثّا ََّ ٣ز َتي ِ ٔن بٔأ َ َػاب ٔ ٍٔ َی َسیِطٔ ك ُ َِّ ٠ضا َو َّ
اْٟاَ َْ ٔ ٟة بٔت ِٔش ٍٕ
ْٔش َ
َیُٜو ُ ٪تٔ ِش ٌّا َوً ِ ٔ
َ َ
ُّ
َٔ ٨ِ ٣ضا
اہرفؿ نب دبع اہلل ،اجحج نب اشرع ،اجحج نب دمحم ،انب رج  ،،اوبزح  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملساینپازفاجرہطماتےساکیہنیہمکتدحیلعہرےہاسیتندؿسگراج ےےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسامہریرطػحبصےک فتقرشتفیال ے وھچکووگں ےآپ ےسرعضایک اےاہللےکروسؽ!آپاندونںےکدعب
رشتفیےلآ ے؟رھپیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےنپاہوھتںوکنیترمہبتالمایدفرمہبتاےنپاہوھتںیکاسریاویلگنںےک
اسھتافررسیتیرمہبتںیموناویلگنںےکاسھت۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنباشرع،اجحجنبدمحم،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےساکیایدفدؿےلہپرفزہہنرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 29

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخ ،یحٌی بً ٩بساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩ػيفیً ،رک٣ہ بً ٩بساٟزح٤ا ٪ب٩
حارث ،حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی یَ ِحٌَی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
َح َّسثَىٔی صَ ُ
ٔرک ََ ٣ة بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َػ ِيف ٕٓٔی أَ َّٔ ِ ً ٪
و ٪یَ ِو ّ٣ا ُ ََسا ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥أَ ِو َر َاح َٓ٘ٔي َُ َٟ ١ط َح ََِ ٔ٠ت یَا
ْٔش َ
َو َس ََّ ٥َ ٠حَ ٠
َٕ أَ َُِ ٪ل َی ِس ُخ ًََ ١ل َی َب ٌِ ٔف أَصِٔ٠طٔ َط ِض ّزا َٓ َ٤َّ ٠ا ََ ٣ضی تٔ ِش ٌَ ْة َوً ِ ُ
ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ أَ َُِ ٪ل َت ِس ُخ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َط ِض ّزا َٗا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
ی ٩یَ ِو ّ٣ا
ْٔش َ
اٟظ ِض َز یَُٜو ُ ٪تٔ ِش ٌَ ّة َوً ِ ٔ

اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،انبرج ،،ییحینبدبعاہللنبدمحمنبیفیص،رکعہمنبدبعارلنمحنباحرث،رضحتاؾہملسریض
اہلل اعتٰیل اہنع ربخ دیتی ںیہہکیبن یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے مسق ا ےنیئہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس اینپ ھچک ازفاج رہطمات ےک
اپساکیہنیہمکت ںیہاجںیئےگ۔ و  باسیتندؿ سگرےئگ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس حبصایاشؾاؿیکرطػ رشتفی ےل
ےئگ  و آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس رعض ایک ایگ ہک اے اہلل ےک یبن! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  و مسق ا ےنیئ  یھ ہک آپ
اکیہنیہمکتامہریرطػرشتفی ںیہالںیئےگآپ ےرفامایہکہنیہماندونںاکیھبنواتےہ۔
رافی  :اہرفؿ نبدبعاہلل ،اجحجنبدمحم،انبرج ،،ییحینب دبعاہللنبدمحمنب یفیص ،رکعہمنبدبعارلامحؿنب احرث،رضحتاؾ
ہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےساکیایدفدؿےلہپرفزہہنرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 30

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥روح٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،ؿحاک ،حرضت اب ٩جزیخ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َر ِو ْح ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َّ
اػ َٕ ٥جٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اٟـحَّا ُک َي ٌِىٔی أَبَا ًَ ٔ
ُج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط

ااحسؼنباربامیہ،رفح،دمحمنبینثم،کاحک،رضحتانبرج ،ےساس دنےکاسھتایسدحثییکرطحرفاتیایکایگےہ
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رفح،دمحمنبینثم،کاحک،رضحتانبرج ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےساکیایدفدؿےلہپرفزہہنرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 31

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩بْش ،اس٤اًي ١ب ٩ابی خاٟس٣ ،ح٤س ب ٩سٌيس ،حرضت سٌس ب ٩ابی وٗاؾ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِْشٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َََ ٢ض َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َي ٔسظ ٔ ًَل َی اْلِ ُ َِخی َٓ َ٘ا ََّ ٢
اٟظ ِضزُ صََ َٜذا َوصَ ََ ٜذا
َ
َ
ث ُ ََّ َ٘ ََ ٥ؽ فٔی َّ
اْٟأ َْ ٔ ٟة إ ٔ ِػ َب ٌّا
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،اامسلیعنبایباخدل،دمحمنبدیعس،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ اکی اہھت وک دفرسے اہھت  ر امرا افر رفامای ہک ہنیہم اس رطح افر اس رطح نوات ےہ رھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرسیتیرمہبتاکیایلگنمکرفامیل
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،اامسلیعنبایباخدل،دمحمنبدیعس،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےساکیایدفدؿےلہپرفزہہنرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 32

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ،حشين بً ٩لی ،زائسہ ،اس٤اًي ،١حرضت ٣ح٤س ب ٩سٌس

َکیَّا َئ َح َّسثَ َ٨ا حُ َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َرض َٔی اہللُ
و َح َّسثَىٔی ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
ْشا َوتٔ ِش ٌّا ََّ ٣ز ّة
ْشا َو ًَ ِ ّ
اٟظ ِضزُ َص ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا َوصَ ََ ٜذا ًَ ِ ّ
اقمس نب زرکای ،نیسح نب یلع ،زادئہ ،اامسلیع ،رضحت دمحم نب دعس اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل

ہیلعفآہلفملس ےا راشدرفامایہکہنیہماسرطحافراسرطحافراسرطحےسنواتےہدسافردسافرونرمہبت۔
رافی  :اقمسنبزرکای،نیسحنبیلع،زادئہ،اامسلیع،رضحتدمحمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےساکیایدفدؿےلہپرفزہہنرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 33

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہللً ،لی ب ٩حش ٩ب ٩طٔي ،ٙزائسہ ،س٤٠ہ ب ٩س٠امیً ،٪بساہلل ب٣ ٩بارک ،اس٤اًي ١ب ٩ابی خاٟس

يَ ٙو َسُ ٤ََ ٠ة بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ َٗ ٪اُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ُٗ ٩ضزَاذَ َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
 ١بِ ُ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیْ ٔض ٔ َ٤ا
َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ

دمحمنبدبعاہلل،یلعنبنسحنبقیفش،زادئہ،ہملسنبامیلسؿ،دبعاہللنبرابرک،اامسلیعنبایباخدلاس دنےکاسھتہیرفاتی
یھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہلل،یلعنبنسحنبقیفش،زادئہ،ہملسنبامیلسؿ،دبعاہللنبرابرک،اامسلیعنبایباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکرہرہشےکےئلاسیکاینپیہرؤتیربتعمےہ۔...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرہرہشےکےئلاسیکاینپیہرؤتیربتعمےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 34

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،یحٌی ب ٩یحٌی ،اس٤اًي ،١اب ٩جٌَف٣ ،ح٤س ،اب ٩رح٠٣ہ حرضت
َکیب

١
وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َخ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
رح ََ ٠َ ٣ة ًَ َُِ ٩کیِبٕ أَ َّ ٪أُ َّ٦ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ب ٔ َِ ٨ت ا َِ ٟحار ٔٔث َب ٌَ َْ ِت ُط إلٔ َی ٌَُ ٣اؤیَ َة ب ٔ َّ
اٟظاَٗ ٔ ٦ا َ٢
َوص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َ ِ
َ

َ َّ
َٓ َ٘ ٔس ُِ ٣ت َّ
َفأَیِ ُت ا ِٟض ٔ ََل ََِ ٟ ٢ي ََ ٠ة ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ ث ُ َّٔ َٗ ٥س ُِ ٣ت ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة
اٟظ َاَ َ٘ َٓ ٦ـ ِي ُت َحا َج َت َضا َو ِ
استُض ٔ ًََّ ١ل َ َّی َر ََ ٣ـا َُ ٪وأَ٧ا بٔاٟظاَ َ ٔ ٦

آَخ َّ
ََک ا ِٟض ٔ ََل ََ٘ َٓ ٢ا ًََ٣َ ٢ی َرأَیِت ُِ ٥ا ِٟض ٔ ََل َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َرأَیِ َ٨ا ُظ َِ ٟي ََ ٠ة
اٟظ ِضز ٔٓ ََشأ َ َٟىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
فٔی ٔ ٔ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ث ُ َّ ٥ذ َ َ

اض َو َػا ُ٣وا َو َػ َاٌَ ٣ُ ٦او ٔ َی ُة َٓ َ٘ا ََ ٢ل ٔ٨َّ ٜا َرأَیِ َ٨ا ُظ َِ ٟي ََ ٠ة َّ
اٟش ِبتٔ ٓ َََل َ٧زَا ُ٢
ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َٓ َ٘ا َ ٢أََ ِ ٧ت َرأَیِ َتطُ َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٌَ َِ ٥و َرآ ُظ اُ ٨َّ ٟ
ََ ُؼ ُوَ ٦حًَّی  ١َ ٔ٤ُِٜ٧ثَ ََلث ٔي َن أَ ِو َ َ ٧زا ُظ َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َو َُل َتَ ِٜتف ٔی بٔزُ ِؤیَ ٔة ٌَُ ٣اؤیَ َة َو ٔػ َيا ٔ٣طٔ َٓ َ٘ا ََُ ٢ل َص ََ ٜذا أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َط َّ
ک َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی فٔی َ َِٜ٧تف ٔی أَ ِو َتَ ِٜتف ٔی

ییحینبییحی،ییحینباویب ،ہبیتق،انبرجح،ییحینبییحی،اامسلیع،انبرفعج،دمحم،انبرحہلمرضحترکبیےسرفاتیےہہکرضحت
اؾالضفلتنباحرثریضاہللاعتٰیلہنع ےےھجمرضحتاعمفہیریضاہللاعتٰیلہنعیکرطػکلماشؾاجیھبںیماشؾںیماچنہپ وںیم
 ےرضحتاؾالضفلاکاکؾوپراایکافر فںیہ رراضمؿاابملرکاکاچدناظرہنوایگافرںیم ےاشؾںیمیہہعمجیکراتاچدنداھکیرھپ
ںیمہنیہمےکآرخںیمدمہنیآای ورضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےساچدناکذرکنوا وےھجموپےنھچےگلہکمت ےاچدنبکداھکی
ےہ؟  و ںیم  ے اہک ہک مہ  ے ہعمج یک رات اچدن داھکی ےہ رھپ رفامای  و  ے وخدداھکی اھت؟ ںیم  ے اہکاہں! افرووگں  ے یھب داھکی افر
اوہنں ےرفزہراھکافررضحتاعمفہیریضاہللاعتٰیلہنع ےیھبرفزہراھکرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع ےرعضایکہکایک
رضحتاعمفہیاکاچدندانھکیافراؿاکرفزہ رانھکاکیف ںیہےہ؟رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامای ںیہ!روسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےںیمہایسرطحرک ےاکمکحرفامایےہ
رافی  :ییحینبییحی،ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،ییحینبییحی،اامسلیع،انبرفعج،دمحم،انبرحہلمرضحترکبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچدنےکٹوھ ےےڑےنو ےاکارابتر ںیہافر بابدؽنوں و سیدؿرامررکو...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدنےکٹوھ ےےڑےنو ےاکارابتر ںیہافر بابدؽنوں و سیدؿرامررکو

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 35

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بٓ ٩ـي ،١حؼين٤ً ،ز ب٣ ٩زہ ،حرضت ابواٟبدتری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخ ِج َ٨ا َ ٤ِ ٌُ ٠ِ ٔ ٟزة ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ُٕ ٩ِ ًَ ١ح َؼي ِ ٕن ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٣ُ ٩زَّ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟب ِدتَر ِّٔی َٗا ََ َ ٢

َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَ ِ٨َ ٟا ب ٔ َب ِل ِٔ َ ٧ ٩د ََ ٠ة َٗا ََ ٢ت َزائ َ ِی َ٨ا ا ِٟض ٔ ََل ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ب ٌِ ُف ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦ص َُو ابِ ُ ٩ثَ ََل ٕث َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦ص َُو ابِ َُِ ٟ ٩ي ََ ٠تي ِ ٔن َٗا َ٢
ض َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا إَّٔ٧ا َرأَیِ َ٨ا ا ِٟض ٔ ََل ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ب ٌِ ُف ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦ص َُو ابِ ُ ٩ثَ ََل ٕث َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦ص َُو ابِ َُِ ٟ ٩ي ََ ٠تي ِ ٔن َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّی
َٓ َٔ٘٠ی َ٨ا ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

َِ ٟي َٕ ٠ة َرأَیِت ُُ٤و ُظ َٗا َ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٢ا َِ ٟي ََ ٠ة ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ََّ ٣س ُظ ُّ ٔ ٟرل ِؤیَ ٔة َٓ ُض َو َِ ٠ٟٔي َٕ ٠ة

َرأَیِت ُُ٤و ُظ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب لیضف ،نیصح،رمع نب رمہ ،رضحت اوبارتخبلی ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامایہکمہ
رمعہےکےئلےلکن و بمہفادی ہلخنںیمارتے ومہ ےاچدنداھکیضعبووگں ےاہکہکہیرسیتیاکاچدنےہافریسک ےاہکہکہی
دفرا وںاکاچدنےہ وامہریالماقترضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسنویئ ومہ ےاؿےسرعضایک ہکمہ  ےاچدنداھکی
ےہوکیئاتہکےہہکرسیتیاترخیاکاچدن ےہ،وکیئاتہکےہدفرسیاکاچدنےہ ،ورضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکمت
 ےسکراتاچدنداھکیاھت؟مہ ےرعضایکہکالفںالفںراتاک وآپ ےرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشد
رفامایہکاہللاعتیل ےدےنھکیےکےئلاےسےڑاھدایےہدرتقیقحفہایسراتاکاچدنےہ سراتمت ےاےسداھکی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،نیصح،رمعنبرمہ،رضحتاوبارتخبلیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدنےکٹوھ ےےڑےنو ےاکارابتر ںیہافر بابدؽنوں و سیدؿرامررکو

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 36

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٨ُ ،سر ،طٌبہ ،ابْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ٤ً ،زواب٣ ٩زہ ،حرضت
ابواٟبدتری

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٪وِ َ ٧ح ُ ٩ب ٔ َذا ٔ
رع َٕٓ ٚأ َ ِر َس ِ٨َ ٠ا َر ُج َّل إلٔ َی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ا َِ ٟب ِدتَر ِّٔی َٗا َ ٢أَصِ َ٨َ ٠ِ ٠ا َر ََ ٣ـ َ
ت ِٔ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِس
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ِشأَُ ُٟط َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُ
َ َّ
ِِم ًََِ ٠يَٓ ٥ِ ُٜأ َ ُِ٠ٔ٤ٛوا ا َِّٔ ٌٟس َة
أ َ٣س ُظ ٟٔزُ ِؤ َیتٔطٔ َٓإ ٔ ِ ٪أُ ٔ َ
اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،انبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفانبرمہ،رضحتاوبارتخبلیرفامےتںیہہکمہ ےذات
رعؼںیمراضمؿاکاچدنداھکی  ومہ  ےرضحتانبابعسریضاہلل اعتٰیل ہنعیک رطػ اکیآدیم اجیھباتہکفہاچدن ےکابرے ںیم
آپےس وپےھچ ورضحتانب ابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایاہللاعتیل  ے
اچدنےکدےنھکیےکےئلےڑاھدایےہ وارگعلطماربآودنو ویتنگوپریرکف۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،انبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفانبرمہ،رضحتاوبارتخبلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسوقؽےکینعمےکایبؿںیمہکدیعےکدفےنیہمانؼ...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسوقؽےکینعمےکایبؿںیمہکدیعےکدفےنیہمانصق ںیہنوےت۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 37

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یزیس ب ٩زریٍ ،خاٟس ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابی برکہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رک َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا َ ٢أ ِخب َ َرَ٧ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ط ِض َزا ً ٔي ٕس َُل یَ َِ ُ٘ ٨ؼا َٔ ٪ر ََ ٣ـا َُ ٪وذُو ا ِٔ ٟح َّح ٔة
ییحینبٰییحی،سیدینبزرعی،اخدل،رضحتدبعارلنمحنبایبرکبہریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتیرکےتنو ےرفامےتںیہ
ہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکدیعےکدفامہانصق ںیہنوےتاکیراضمؿاابملرکاکدفرسےذیاہجحلاک۔
رافی  :ییحینبییحی،سیدینبزرعی،اخدل،رضحتدبعارلنمحنبایبرکبہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسوقؽےکینعمےکایبؿںیمہکدیعےکدفےنیہمانصق ںیہنوےت۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 38

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی ،٪اسحا ٚب ٩سویس ،خاٟس ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابی برکہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ َ
رک َة
رک بِ ُ ٩أبٔی َط ِی َب َة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ُٔ ٩س َویِ ٕس َو َخإ ٔ ٟس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
َ
رک َة أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ط ِض َزا ً ٔي ٕس َُل َی َِ ُ٘ ٨ؼا ٔ ٪فٔی َحسٔیثٔ َخإ ٔ ٟس َط ِض َزا ً ٔي ٕس َر ََ ٣ـا َُ ٪وذُو
ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ

ا ِٔ ٟح َّحةٔ

اوبرکبنبایبہبیش،رمتعمنبامیلسؿ،ااحسؼنبوسدی،اخدل،رضحتدبعارلنمحنبایبرکبہریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتی

رکےتنو ےرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل فملس ےاراشدرفامایدفےنیہمانصق ںیہنوےتاخدلیکدحثیںیمےہہکدیع
ےکدفےنیہمراضمؿافرذیاہجحلےکںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمتعمنبامیلسؿ،ااحسؼنبوسدی،اخدل،رضحتدبعارلنمحنبایبرکبہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیممہاؿااکحؾےسثحبرکںیےگوجحبصاصدؼافرحبصاکذبےسقلعتمںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 39

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب ٩ازریص ،حؼين ،طٌيی ،حرضت ًسی ب ٩حات ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص ًَ ِ ٩حُ َؼي ِ ٕن ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔ ٥رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
١
َ٤َّ ٟا َ٧زََِ ٟت َحًَّی َیت ََبي َّ َن َل ٥ِ ُٜا َِ ٟد ِي ُم اْلِ َبِ َي ُف ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد ِي ٔم اْلِ َ ِس َوز ٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َٗا َُ َٟ ٢ط ًَس ُّٔی بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أَ ِج ٌَ ُ

رع ُٖ َّ
اِ ٠ٟي َ ٩ِ ٣ٔ ١اَ ٨َّ ٟضارٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ٪
َت ِح َت و ٔ َسا َزت ٔی ً ٔ َ٘ا َٟي ِ ٔن ً ٔ َ٘ ّاُل أَبِ َي َف َوً ٔ َ٘ ّاُل أَ ِس َو َز أَ ِ ٔ
ک ٌََ ٟز ٔ ْیف إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َس َوازُ َّ
اِ ٠ٟي َٔ ١وبَ َي ُ
اق اَ ٨َّ ٟضارٔ
و ٔ َسا َز َت َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ادرسی ،نیصح ،یبعش ،رضحت دعی نب احمت ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رفامای
لْف َ
تیَ َُک
س ِد نِمْ ا حْرِ۔ انزؽ نویئ  و رضحت دعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے آپ ےس
ال ْ َ و
ال ْب َی ُض نِمْ الْح َْی ِط َْ ا
ہک  ب آتی َذ َّتی َ َی َّی َن ل ْم الْح َْی ُط َْ ا
رعضایکاےاہللےکروسؽ!ںیم ےاےنپےیکتےکےچیندیفسافرایسہرگنےکدفداھےگرھکےئلںیہنجیکفہجےسںیمراتافر
دؿ ںیم اایتمز رکاتیل نوں  و روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامایہک اہمترا ہیکت تہب وچڑا ےہہک  س ںیم رات افر دؿ امس ےئگ
ال ْب َی ُضےسدؿیکدیفسیرمادےہ۔
س ِد"ےسراتیکاتریکیافرذ َْی ُط َْ ا
ال ْ َ و
ںیہ"ذ َْی ِط َْ ا
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،نیصح،یبعش،رضحتدعینباحمتریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیممہاؿااکحؾےسثحبرکںیےگوجحبصاصدؼافرحبصاکذبےسقلعتمںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 40

راوی ً :بيساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزیٓ ،ـي ١ب ٩س٠امی ،٪ابوحاز ،٦حرضت سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت
 ١بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َحازَٔ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا َس ِض ُ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ُٓ َـ ِي ُ
َ ١یأ ِ ُخ ُذ َخ ِي ّلا أَبِ َي َف َو َخ ِي ّلا
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
اْشبُوا َحًَّی َیت ََبي َّ َن َل ٥ِ ُٜا َِ ٟد ِي ُم اْلِ َبِ َي ُف ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد ِي ٔم اْلِ َ ِس َوز ٔ َٗا َ ٢ك َ َ
َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َوكُُ٠وا َو ِ َ

ک
َ ١حًَّی َي ِشتَبٔی َُ ٨ض َ٤ا َحًَّی أَِ ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َٔ ٟحز ٔٓ ََبي َّ َن ذََ ٔ ٟ
أَ ِس َو َز ٓ ََيأِك ُ ُ

اشوُبا
دیبعاہللنبرمعوقارریی،لیضفنبامیلسؿ،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعسریضاہللہنعایبؿرکےتںیہ بہیآتی َف ُ ُُکوا َف ْ َ
تیَ َُک
س ِد۔انزؽنویئ وضعبآدیمدیفسداھہگافرایسہداھہگےلےتیلافر بکتاؿںیمفاحض
ال ْ َ و
ال ْب َی ُضنِمْالْح َْی ِط َْ ا
َذ َّتی َ َی َّی َنل ْمالْح َْی ُط َْ ا
لْف َ
اایتمزرظنہنآات واھکےترےتہاہیںکتاہللاعتیل ےظفل"نِمَا حْرِ"انزؽرفامایافردیفسداھےگیکفاضتحنویئگ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقارریی،لیضفنبامیلسؿ،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیممہاؿااکحؾےسثحبرکںیےگوجحبصاصدؼافرحبصاکذبےسقلعتمںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 41

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سہ ١ت٤يِم ،ابوبرک ب ٩اسحا ،ٚاب ٩ابی ٣زی ،٥ابوُشا ،٪ابوحاز ،٦حرضت سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َّ َ
َّ
اَ ٪ح َّسثَىٔی أَبُو َحازٔ٩ِ ًَ ٕ ٦
يِم َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ َٗ ٙاُل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َ٣زِ َی َ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ُ ََّش َ
َحسثىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اٟتُّ ٔ ٔ٤
اْشبُوا َحًَّی َیت ََبي َّ َن َل ٥ِ ُٜا َِ ٟد ِي ُم اْلِ َبِ َي ُف ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد ِي ٔم
َس ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َوك ُ ُ٠وا َو ِ َ
١
 ١إٔذَا أَ َرا َز اٟؼَّ ِو ََ ٦ربَ َم أَ َح ُسص ُِ ٥فٔی رٔ ِجَِ ٠يطٔ ا َِ ٟد ِي َم اْلِ َ ِس َو َز َوا َِ ٟد ِي َم اْلِ َبِ َي َف ٓ َََل یَزَا ُ ٢یَأِك ُ ُ
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
اْلِ َ ِس َوز ٔ َٗا ََٓ ٢ک َ َ
ک َّ
اِ ٠ٟي ََ ١واَ ٨َّ ٟض َار
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َٔ ٟحز ٔٓ ٌََ٤ُ ٔ ٠وا أَ٤َ َّ ٧ا َي ٌِىٔی ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ْش ُب َحًَّی َیت ََبي َّ َن َُ ٟط رٔئ ِ ُي ُض َ٤ا َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َو َي ِ َ
دمحمنبلہسیمیمت،اوبرکب نب ااحسؼ،انبایبرممی،اوباسغؿ،اوباحزؾ،رضحتلہس نب دعسریضاہللاعتٰیلہنع ےس رفاتیےہہک
تیَ َُک
س ِدانزؽنویئ وضعبآدیم باؿںیمےسیسکاکرفزہرےنھکاک
ال ْ َ و
نِمالْح َْی ِط َْ ا
ال ْب َی ُض ْ
اشوُبا َذ َّتی َ َی َّی َنل ْمالْح َْی ُط َْ ا
 بہیآتی َف ُ ُُکوا َف ْ َ
ارادہ نوات  و اےنپ دفونں اپؤں ںیم ایسہ افر دیفس داھےگ ابدنھ ےتیل افر  ب کت دفونں داھوگں ںیم فاحض اایتمز رظن ہن آات  و اھکےت
لْف َ
افر ےتیپ رےتہ اہیں کت ہک اہلل اعتیل  ے ظفل "نِمَ ا حْرِ" انزؽ رفامای  و بت ولعمؾ نوا ہک ایسہ فدیفس داھےگ ےس رات افر دؿ رماد
ےہ۔

رافی  :دمحمنبلہسیمیمت،اوبرکبنبااحسؼ،انبایبرممی،اوباسغؿ،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیممہاؿااکحؾےسثحبرکںیےگوجحبصاصدؼافرحبصاکذبےسقلعتمںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 42

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يثٗ ،تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ،حرضت ًبساہلل رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اب
اِ ٠ٟي ُث ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪ب ٔ ََل ُّل یُ َذ ِّذ ُ ٪بَِٔ ٠ي ٕ١

ی ٩ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوٕ ٦
اْشبُوا َحًَّی َت ِش ٌَُ ٤وا َتأِذ ٔ َ
َٓکُُ٠وا َو ِ َ

ییحی نبییحی،دمحم نبرل ،ق  ،،ہبیتق نبدیعس،ق ،،انبباہب ،اسمل نب دبعاہلل،رضحت دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعروسؽاہلل یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہہک اوہنں  ے رفامای ہک رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رات ےک فتق یہ
اذاؿدےدےتیےھتذہلامتاھکےتےتیپرنواہیںکتہکرضحتانبوتکمؾریضاہللاعتٰیلہنعیکاذاؿونس۔
رافی  :ییحینبییحی،دمحمنبرل ،ق ،،ہبیتقنبدیعس،ق ،،انبباہب،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیممہاؿااکحؾےسثحبرکںیےگوجحبصاصدؼافرحبصاکذبےسقلعتمںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 43

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
اْشبُوا َحًَّی َت ِش ٌَُ ٤وا
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ب ٔ ََل ُّل یُ َذ ِّذ ُ ٪ب َِٔ ٠ي َٕٓ ١کُُ٠وا َو ِ َ

َا ٪ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوٕ ٦
أَذ َ

رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،اسمل نب دبع اہلل ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ںیم  ے روسؽ اہلل

یلصاہللہیلعفآہلفملس ےہیاراشدرفامےتنو ےانسرضحتالبؽراتےکفتقیہاذاؿدےدےتیںیہذہلامتاھکےتافرےتیپرنو
اہیںکتہکمترضحتانبوتکمؾیکاذاؿونس۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،اسملنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیممہاؿااکحؾےسثحبرکںیےگوجحبصاصدؼافرحبصاکذبےسقلعتمںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 44

راوی  :اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل ب٧ ٩آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٔ ٟ ٪ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ك َ َ

َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠ذ ِّذَ٧ا ٔ ٪ب ٔ ََل َْ ٢وابِ ُ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُو ٕ ٦اْلِ َ ًِ َِم َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ب ٔ ََل ُّل یُ َذ ِّذ ُ ٪بَِٔ ٠ي َٕٓ ١ک ُ ُ٠وا
اْشبُوا َحًَّی یُ َذ ِّذ َ ٪ابِ ُ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوَٗ ٕ ٦ا ََ ٢و ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜبَ ِی َُ ٨ض َ٤ا إ ٔ َُّل أَ ِ ٪یَ ِ٨ز ٔ ََ ٢ص َذا َو َی ِزقَی َص َذا
َو ِ َ

انب ریمن ،دیبع اہلل نب انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دف نذذؿ ےھت
رضحت البؽ افر رضحت انب وتکمؾ انانیب ےھت  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  و رات ےک
فتق یہاذاؿدےدےتی ںیہ ذہلامتاھکےتافرےتیپرنو اہیںکتہکرضحتانباؾ وتکمؾاذاؿدںیرافی ے اہکہک اؿدفونںیک
اذاؿںیموکیئرفؼ ںیہاھتوسا ےاسےکہکفہاذاؿدےرکارتےتےھتافرہیڑچےتھےھت۔
رافی  :انبریمن،دیبعاہللنبانعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیممہاؿااکحؾےسثحبرکںیےگوجحبصاصدؼافرحبصاکذبےسقلعتمںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 45

راوی  :اب٤٧ ٩يرً ،بيساہللٗ ،اس ،٥سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ًَُ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
انبریمن،دیبعاہلل،اقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع ےیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحرفاتیایکےہ۔
رافی  :انبریمن،دیبعاہلل،اقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیممہاؿااکحؾےسثحبرکںیےگوجحبصاصدؼافرحبصاکذبےسقلعتمںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 46

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ،اسحاْ٣ ،ٚىی ،ح٤از ب٣ ٩شٌسہً ،بيساہلل

و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ
بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ك ُ ُُّ ٠ض ًُِ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِي ٔس اہللٔ ب ٔ ِاْل ٔ ِس َ٨ا َزیِ ٔ ٩كَِٔ ٠يض ٔ َ٤ا ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ابِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،ااحسؼ،ینثم،امحدنبدعسمہ،دیبعاہلل،اس دنےکاسھتایسرطحدحثیرفاتییکیئگےہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،ااحسؼ،ینثم،امحدنبدعسمہ،دیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیممہاؿااکحؾےسثحبرکںیےگوجحبصاصدؼافرحبصاکذبےسقلعتمںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 47

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥س٠امی ٪تيِم ،ابی ًْ٤ا ،٪حرضت اب٣ ٩شٌوز

ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيُ ٩ِ ًَ ٥سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِْ ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩

َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل یَ ِ َّ٩ٌَ ٨َ ٤أَ َح ّسا ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَذَا ُ ٪ب ٔ ََل ٕ ٢أَ ِو َٗا ََ ٔ ٧ ٢سا ُئ ب ٔ ََل ُٕ ٩ِ ٣ٔ ٢س ُحورٔظ ٔ َٓإُٔ َّ ٧ط یُ َذ ِّذ ُ٪
أَ ِو َٗا َ ٢یُ َ٨ازٔی بَِٔ ٠ي ٕٔ ٟ ١ي َ ِر ٔج ٍَ َٗائ ََٔ ٥ِ ُٜ٤ویُوٗ ٔ َى َ٧ائ ََٔ ٥ِ ُٜ٤و َٗا ََِ ٟ ٢ي َص أَ َِ ٪ي ُ٘و ََ ٢ص ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا َو َػ َّو َب َی َس ُظ َو َرٓ ٌََ َضا َحًَّی َي ُ٘و َ٢
َف َد بَي ِ َن إ ٔ ِػ َب ٌَ ِيطٔ
َص ََ ٜذا َو َ َّ

زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،امیلسؿیمیت،ایبامثعؿ،رضحتانبوعسمد ےاہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای
متںیمےسوکیئرضحتالبؽیکاذاؿیکفہجےسہنرےکایآپ ےرفامایہکرضحتالبؽیکاکپررحسیاھک ےےسہنرفےکویکہکنفہ
اذاؿ دےتی ںیہ ای رفامای ہک فہ اکپرےت ںیہ اتہک امنز ںیم ڑھکا نو ے فاال رحسی اھک ے ےک ےئل وٹ اج ے افر مت ںیم ےس وس ے
فاالاجگاج ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےہیرفامرکاہھتدیساھایکافراف روکدنلبایکاہیںکتہکآپرفامےتہکحبصاسرطح
 ںیہنویترھپاویلگنںوکالیھپرکرفامایہکحبصاسرطحنویتےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،امیلسؿیمیت،ایبامثعؿ،رضحتانبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیممہاؿااکحؾےسثحبرکںیےگوجحبصاصدؼافرحبصاکذبےسقلعتمںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 48

راوی  :اب٤٧ ٩ير ،ابوخاٟس ،س٠امی ٪تيِم ،اض س٨س ٛے سات٭ حرضت س٠امی ٪تيِم

ِم ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُٔي ِ َر أََّ٧طُ َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ َٔ ٟح َز َِ ٟي َص َّأ ٟذی
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس َي ٌِىٔی اْلِ َ ِح ََ ٤ز ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ
ق َو َلَّ ٩ِٔ ٜأ ٟذی َي ُ٘و َُ ٢ص ََ ٜذا َو َو َؿ ٍَ ا َِ ٤ُ ٟش ِّب َح َة ًَل َی ا َِ ٤ُ ٟش ِّب َح ٔة َو ََّ ٣س یَ َسیِطٔ
َي ُ٘و ُ ٢صَ ََ ٜذا َو َج َ ٍَ ٤أَ َػابٔ ٌَطُ ث ُ ََّ َٜ َ ٧ ٥ش َضا إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ

ا نب ریمن ،اوباخدل ،امیلسؿ یمیت ،اس  دن ےک اسھت رضحت امیلسؿ یمیت ےس ہی رفاتی ایس رطح لقن یک یئگ ےہ وسا ے اس ےک ہک
اسںیماوہنں  ےرفامایہکرجففہ ںیہوجاسرطحنوافرآپ  ےاویلگنںوک المایرھپ ا ںیہزنیمیکرطػاکھجایافر رفامایہکرجف فہ
ےہوجاسرطحنوافرباہدتیکایلگنوکباہدتیکایلگن ررھکرکدفونںاہوھتںوکالیھپای۔
رافی  :انبریمن،اوباخدل،امیلسؿیمیت،اس دنےکاسھترضحتامیلسؿیمیت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیممہاؿااکحؾےسثحبرکںیےگوجحبصاصدؼافرحبصاکذبےسقلعتمںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 49

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی ،٪اسحا ٚب ٩ابزہي ،٥جزیزٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی٪

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ح و َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز َوا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ٪
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِم ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َواَ ِ ٧ت َهی َحس ُ
ٔیث ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ًٔ ٔ َِ ٨س َٗ ِؤٟطٔ یُ َِّ ٨ب ُط َ٧ائ ََٔ ٥ِ ُٜ٤ویَ ِز ٔج ٍُ َٗائ َٔ ٥ِ ُٜ٤و َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُٙ
ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ

َٗا ََ ٢جز ٔ ْیز فٔی َحسٔیْٔطٔ َوَِ ٟي َص أَ َِ ٪ي ُ٘و َ ٢صَ ََ ٜذا َو َلَ ٩ِٔ ٜي ُ٘و ُ ٢صَ ََ ٜذا َي ٌِىٔی ا ِِ َٔ ٟح َز ص َُو ا ٌِِ ٤ُ ٟتَر ُٔق َوَِ ٟي َص بٔا ِِ ٤ُ ٟش َت ٔلي ٔ١
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمتعم نب امیلسؿ ،ااحسؼ نب اربمیہ ،رجری ،رمتعم نب امیلسؿاس  دن ےکاسھت رضحت امیلسؿ یمیت ےس ایس رطح
رفاتیلقنیکیئگےہاسںیمےہہکرضحتالبؽیکاذاؿاسفہجےسنویتےہہکمتںیمےسوجوسراہنوفہدیبارنواج ےافروج
امنزڑپھراہنوفہوٹاج ےرجری ےاینپدحثیںیماہکےہہکحبصاسرطح ںیہےہبلطمہیہکوچڑایئںیمےہابملیئںیم ںیہ
ےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمتعمنبامیلسؿ،ااحسؼنباربمیہ،رجری،رمتعمنبامیلسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیممہاؿااکحؾےسثحبرکںیےگوجحبصاصدؼافرحبصاکذبےسقلعتمںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 50

راوی  :طیبا ٪بَ ٩فورً ،بساٟوارثً ،بساہلل ب ٩سوزاة ٗظيری ،حرضت س٤زہ ب ٩ج٨سب

َفو َر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩س َوا َز َة ا ُِ٘ ٟظَ ي ِر ِّٔی َح َّسثَىٔی َوأٟسٔی أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤س َُ ٤ز َة بِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
اٟش ُحورٔ َو َُل َص َذا ا ِٟب َ َي ُ
ُج ُِ ٨س ٕب َي ُ٘وُلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُُ ٢لَ َي ُِز ََّّ ٪أَ َح َس َُ ٔ ٧ ٥ِ ٛسا ُئ ب ٔ ََل َّٕ ٩ِ ٣ٔ ٢
اق

َحًَّی َي ِش َت ٔلي َر

ابیشؿنبرففخ،دبعاوارث،دبعاہللنبوسداةریشقی ،رضحترمسہ نبدنجب رفامےتںیہہکںیم ےدمحمیلص اہللہیلعفآہل فملس
ےسانسےہآپرفامےتںیہہکمتںیمےسوکیئرحسیےکفتقرضحتالبؽیکاذاؿےسدوھہکہناھک ےافرہنیہاسدیفسیےس
 بکتہکفہلیھپہناج ے۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،دبعاوارث،دبعاہللنبوسداةریشقی،رضحترمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیممہاؿااکحؾےسثحبرکںیےگوجحبصاصدؼافرحبصاکذبےسقلعتمںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 51

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ١ب٠ً ٩يةً ،بساہلل ب ٩سوازة ،حرضت س٤زہ ب ٩ج٨سب

 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩س َوا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨س ٕب َرض َٔی اہللُ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل َي ُِ َّز ٥ِ َُّٜ٧أَذَا ُ ٪ب ٔ ََل َٕ ٢و َُل َص َذا ا ِٟب َ َي ُ
اٟؼ ِبحٔ َحًَّی َي ِش َت ٔلي َر
اق ٤ُ ٌَ ٔ ٟوز ٔ ُّ
َص ََ ٜذا
زریہ نب رحب ،اامسلیع نب علیہا ،دبعاہلل نب وسادة ،رضحت رمسہ نب دنجب رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
رفامای مت ںیم ےس وکیئ آدیم رضحت البؽ یک اذاؿ ےس دوھہک ہن اھک ے افر ہن یہ دیفسی ےس وج ہک حبص ےک فتق وتسونں یک رطح
نویتےہاہیںکتہکفہاظرہنواج ے۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنبعلیہا،دبعاہللنبوسادة،رضحترمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیممہاؿااکحؾےسثحبرکںیےگوجحبصاصدؼافرحبصاکذبےسقلعتمںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 52

راوی  :ابوربيٍ زہزانی ،ح٤از ،اب ٩زیسً ،بساہلل ب ٩سوازة ٗظيری ،حرضت س٤زہ ب ٩ج٨سب

و َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩س َوا َز َة ا ُِ٘ ٟظَ ي ِر ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ٔ٩
ُج ُِ ٨س ٕب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل َي ُِ َّزَ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ َُّٜ٧س ُحورٔ ُ ٥ِ ٛأَذَا ُ ٪ب ٔ ََل َٕ ٢و َُل بَ َي ُ
اق اْلِ ُ ُٓ ٔٙ
 ١صَ ََ ٜذا َحًَّی َي ِش َت ٔلي َر َص ََ ٜذا َو َحکَا ُظ َح َّ٤ا ْز ب ٔ َي َسیِطٔ َٗا ََ ٢ي ٌِىٔی ٌُِ ٣تَر ّٔؿا
ا ِِ ٤ُ ٟش َت ٔلي ُ

اوبرعیب زرہاین ،امحد ،انب زدی ،دبعاہلل نب وسادة ریشقی ،رضحت رمسہ نب دنجب رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
 ےرفامایمتںیمےسوکیئآدیمرضحتالبؽیکاذاؿےساینپرحسیےسدوھہکہناھک ےافرہنیہاقفیکیبملدیفسیےساہیںکت
ہکفہلیھپاج ے۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،امحد،انبزدی،دبعاہللنبوسادةریشقی،رضحترمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیممہاؿااکحؾےسثحبرکںیےگوجحبصاصدؼافرحبصاکذبےسقلعتمںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 53

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،سوازہ ،حرضت س٤زہ ب ٩ج٨سب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س َوا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس َُ ٤ز َة بِ َُ ٩ج ُِ ٨س ٕب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َوص َُو َی ِد ُل ُب
یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َُ ٢لَ َي ُِزََّ ٔ ٧ ٥ِ َُّٜ٧سا ُئ ب ٔ ََل َٕ ٢و َُل َص َذا ا ِٟب َ َي ُ
اق َحًَّی یَ ِب ُس َو ا ِِ َٔ ٟحزُ أَ ِو َٗا ََ ٢حًَّی
َی َِٔ ٨حٔ َز ا ِِ َٔ ٟحزُ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،وسادہ،رضحترمسہنبدنجبریضاہللاعتٰیلہنعہبطخدےتینو ےایبؿرکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےس رفاتی ےہ آپ  ے رفامای مت ںیم ےس وکیئ آدیم رضحت البؽ یک اذاؿ ےس دوھہک ہن اھک ے افر ہن اس دیفسی ےس اہیں

کتہکرجفاظرہنواج ے۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،وسادہ،رضحترمسہنبدنجبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہولطعرجفےسرشفعنواجاتےہاسےسلبقکتاھکانانیپاجزئےہافراساببںیممہاؿااکحؾےسثحبرکںیےگوجحبصاصدؼافرحبصاکذبےسقلعتمںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 54

راوی  :ابْ٣ ٩ىی ،ابوزاؤز  ،طٌبہ ،سوازة ح٨و٠ہ ٗظيری ،حرضت س٤زہ ب ٩ج٨سب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسث َ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِخب َ َرنٔی َس َوا َزةُ بِ َُ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة ا ُِ٘ ٟظَ ي ِر ُّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس َُ ٤ز َة بِ َُ ٩ج ُِ ٨س ٕب
َّ
َّ
َک َص َذا
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
انبینثم،اوبداؤد ،ہبعش،وسادةہلظنحریشقی،رضحترمسہ نبدنجبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےاراشدرفامایرھپآےگایسرطحدحثیرابرہکذرکرفامیئ۔
رافی  :انبینثم،اوبداؤد،ہبعش،وسادةہلظنحریشقی،رضحترمسہنبدنجبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحسیاھک ےیکتلیضفافراسیکاتدیکافرآرخیفتقکتاھک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحسیاھک ےیکتلیضفافراسیکاتدیکافرآرخیفتقکتاھک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 55

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی  ،ہظيً ،٥بساٌٟزیز ب ٩ػہيب ،ا٧ص ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،اب٠ً ٩يہً ،بساٌٟزیز،
ا٧صٗ ،تیبہ ب ٩سٌيسٗ ،تازہً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہيب ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي ِْ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِيبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ
رح ٕب ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط حو َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة
بِ ُِ َ ٩
اٟش ُحورٔ
َو ًَ ِب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِيبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َش َّ ُ
َحوا َٓإ ٔ َّ ٪فٔی ُّ

بَ َز َّ ٛة

ییحینب ییحی ، ،میش،دبعایزعسی نب،بیہ ،ا،س،اوبرکبنب ایبہبیش،زریہ نبرحب،انبہیلع،دبعایزعسی،ا،س ،ہبیتق نبدیعس،داتدہ،
دبعایزعسینب،بیہ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکرحسیاھکای
رکفویکہکنرحسیےکاھک ےںیمربتکنویتےہ۔
رافی  :ییحی نب ییحی ، ،میش ،دبعایزعسی نب ،بیہ ،ا،س ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ہیلع ،دبعایزعسی ،ا،س ،ہبیتق نب
دیعس،داتدہ،دبعایزعسینب،بیہ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحسیاھک ےیکتلیضفافراسیکاتدیکافرآرخیفتقکتاھک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 56

٣وسی بً ٩لی ،ابی ٗيص٣ ،ولی ً٤زو بً ٩اؾ ،حرضت ً٤ز ب ٩اٌٟاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يثٰ ،

اؾ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
وسی بِ ًُٔ ٩ل َٕٓی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ ِي ٕص َِ ٣ول َی ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ َِ ٣ُ ٩
اب أَك ِ َُ ٠ة َّ
َح
اٟش َ ٔ
ا ِٔ ٌَ ٟ
٣َ ١ا بَي ِ َن ٔػ َيا ٔ٨َ ٣ا َو ٔػ َيأ ٦أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
اؾ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٓ ٢ؼ ُ
ہبیتقنبدیعس،ق ،،ومٰیسنبیلع،ایبس ،،ومیلرمعفنباعص،رضحترمعنبااعلصریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایامہرےرفزےافرالہاتکبےکرفزےےکدرایمؿرحسیاھک ےاکرفؼےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،ومٰیسنبیلع،ایبس ،،ومیلرمعفنباعص،رضحترمعنبااعلصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحسیاھک ےیکتلیضفافراسیکاتدیکافرآرخیفتقکتاھک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 57

٣وسی بً ٩لی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی  ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ اض س٨س ٛے سات٭ حرضت ٰ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩ؤٛي ٍٕ ح و َح َّسثَٔ٨يطٔ أَبُو َّ
اٟلاص ٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
وسی بِ ًُٔ ٩ل َٕٓی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
َُ ٣
ییحی نبییحی ،اوبرکبنب ایب ہبیش ریضاہللاعتٰیلہنعاس دن ےکاسھترضحتومٰیس نب یلعریضاہللاعتٰیلہنعےس ایسرطحرفاتی
لقنیکیئگےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیشریضاہللاعتٰیلہنعاس دنےکاسھترضحتومٰیسنبیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحسیاھک ےیکتلیضفافراسیکاتدیکافرآرخیفتقکتاھک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 58

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،ہظاٗ ،٦تازہ ،ا٧ص ،حرضت زیس ب ٩ثابت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩صٔظَ اَ َٗ ٩ِ ًَ ٕ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اِ َٗ ٪س ُر َ٣ا بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢خ ِٔ ٤شي َن آیَ ّة
َحَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َّ٨َ ٤ُِ ٗ ٥ا إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ ُُِٗ ٠ت َ ٥ِ ٛك َ َ
َت َش َّ ِ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾ،داتدہ،ا،س،رضحتزدینباثتبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنں ےرفامایہکمہ ے

روس ؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت رحسی اھکیئ رھپ امنز ےک ےئل ڑھکے نو ے ںیم  ے رعض ایکہک رحسی اھک ے افرامنز
ےکدرایمؿانتکفہفقاھتآپ ےرفامایاچپسآایتےکربارب۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾ،داتدہ،ا،س،رضحتزدینباثتبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحسیاھک ےیکتلیضفافراسیکاتدیکافرآرخیفتقکتاھک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 59

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ہ٤ا ،٦ابْ٣ ٩ىی ،سا ٥ٟب٧ ٩وح٤ً ،ز بً ٩ا٣زٗ ،تازہ

و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َص َّْ ٤ا ٦ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُُ ٧ ٩و ٕح َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
ًَا ٔ٣ز ٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
رمعف اندق ،سیدی نب اہرفؿ ،امہؾ ،انب ینثم ،اسمل نب ونح ،رمع نب اعرم ،داتدہ اس  دن ےک اسھت رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :رمعفاندق،سیدینباہرفؿ،امہؾ،انبینثم،اسملنبونح،رمعنباعرم،داتدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحسیاھک ےیکتلیضفافراسیکاتدیکافرآرخیفتقکتاھک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 60

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساٌٟزیز ب ٩ابی حاز ،٦حرضت سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

ِٔط
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل یَزَا ُ ٢اُ ٨َّ ٟ
اض ب ٔ َديِر ٕ َ٣ا ًَ َّحُ٠وا ا َِ ِ ٟٔ

ییحی نب ییحی  ،دبعایزعسی نب ایب احزؾ ،رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس
 ےرفامایوگہشیمہالھبیئےکاسھترںیہےگ بکترفزہدلجااطفررکےترںیہےگ
رافی  :ییحینبییحی،دبعایزعسینبایباحزؾ،رضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحسیاھک ےیکتلیضفافراسیکاتدیکافرآرخیفتقکتاھک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 61

راوی ٗ :تیبہ ،يٌ٘وب ،زہير ب ٩رحبً ،بساٟزح٤ا ٪اب٣ ٩ہسی ،سٔيا ،٪حرضت سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
اَ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔی
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
وب ح و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ

ہبیتق ،وقعی ب ،زریہ نب رحب ،دبعارلنمح انب دہمی ،ایفسؿ ،رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسایسدحثیرابرہکیکرطحرفاتیلقنیکےہ
رافی  :ہبیتق،وقعیب،زریہنبرحب،دبعارلامحؿانبدہمی،ایفسؿ،رضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحسیاھک ےیکتلیضفافراسیکاتدیکافرآرخیفتقکتاھک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 62

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوَکیب٣ ،ح٤س بًَ ٩لء ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٤ً ،ارہ ب٤ً ٩ير ،حرضت ابوًليہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو ُ َ
اب َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْس ْ
وًَ ٚل َی ًَائٔظَ َة َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا یَا أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن َر ُج ََل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
ًَ ٔل َّي َة َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت أََ٧ا َو َُ ِ ٣

ِ ١اْلٔٓ َِل َار
َخ اٟؼَّ ََل َة َٗاَِ ٟت أَ ُّی ُض َ٤ا َّأ ٟذی ي ٌَُ ِّح ُ
ِ ١اْلٔٓ َِل َار َوي ٌَُ ِّح ُ
أَ َح ُسص َُ٤ا ي ٌَُ ِّح ُ
َخ ِاْلٔٓ َِل َار َویُ َذ ِّ ُ
َخ یُ َذ ِّ ُ
 ١اٟؼَّ ََل َة َو ِاْل َ ُ
اَ ٪ي ِؼ ََ ٍُ ٨ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زا َز
 ١اٟؼَّ ََل َة َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا ًَ ِب ُس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗاَِ ٟت ََ ٛذَ ٔ ٟ
َوي ٌَُ ِّح ُ
کكَ َ

وسی
َخ أَبُو َُ ٣
َکیِبٕ َو ِاْل َ ُ
أَبُو ُ َ

ییحینبییحی،اوبرکبی،دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،امعرہنبریمع،رضحتاوبہیطعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہاوہنں ے
رفامایہکںیمافررسمفؼدفونں ےرضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعیکدختمںیماحرضنورکرعضایکاےاؾاموم!ننی!
دمحم یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےکاسویھتں ںیم ےس دف آدیم ںیہ اؿ ںیم ےس اکی ااطفری ںیم دلجی رکات ےہ افر امنز ںیم یھب دلجی
رکاتےہدفرسااس یھااطفریںیماتریخرکاتےہافرامنزںیمیھباتریخرکاتےہ؟رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع ےرفامای
ہکاؿںیمےسفہوکؿںیہوجااطفریںیمدلجیرکےتںیہافرامنزیھبدلجیڑپےتھںیہرضحتاوبہیطعےتہکںیہہکمہ ےرعض
ایک ہک فہ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیہ ینعی انب وعسمد ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس یھب ایس رطح ایک رکےت ےھت اب رکبی یک رفاتی ںیم اانت زادئ ےہ ہک دفرسے اس یھ رضحت اوبومیس ریض اہلل
اعتٰیلہنعںیہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبی،دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،امعرہنبریمع،رضحتاوبہیطعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحسیاھک ےیکتلیضفافراسیکاتدیکافرآرخیفتقکتاھک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 63

راوی  :ابوَکیب ،اب ٩ابی زائسہ ،اً٤ع٤ً ،ارہ ،حرضت ابوًليہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وًَ ٚل َی ًَائٔظَ َة
ْس ْ
َکیِبٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ٔل َّي َة َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت أََ٧ا َو َُ ِ ٣
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اب َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٔ ٥َ ٠لِکص َُ٤ا َُل َیأُِٟو ًَ ِ ٩ا َِ ٟدي ِر ٔأَ َح ُسصُ َ٤ا
ْس ْ
وَ ٚر ُج ََل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َُ ِ ٣
 ١ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ِْل ٔٓ َِل َار َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َٓ َ٘اَِ ٟت
َخ ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َو ِاْلٔٓ َِل َار َٓ َ٘اَِ ٟت َ ٩ِ ٣ي ٌَُ ِّح ُ
ي ٌَُ ِّح ُ
َخ یُ َذ ِّ ُ
 ١ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َو ِاْلٔٓ َِل َار َو ِاْل َ ُ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼ ٍَُ ٨
َص ََ ٜذا ك َ َ

اوبرکبی ،انب ایب زادئہ ،اشمع ،امعرہ ،رضحت اوبہیطع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک ںیم افر رضحت
رسمفؼ ریض اہلل اعتٰیلہنع رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعیک دختم ںیم احرض نو ے  وآپ ےس رضحت رسمفؼ ریض
اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایکہک دمحم یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاسویھتں ںیم ےس دفآدیم اےسی ںیہ وج الھبیئ ےک ابرے ںیم یمک  ںیہ
رکےتاؿںیمےساکیرغمبیکامنزافرااطفری ںیمدلجیرکاتےہدفرسارغمبیکامنزافرااطفریںیماتریخرکاتےہ ورضحت
اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےرفامایہکرغمبیکامنزافرااطفریںیموکؿدلجیرکاتےہ؟رسمفؼریضاہللاعتٰیلہنع ےرعض ایک
ہکرضحتدبعاہلل ورضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےرفامایہکروسؽاہللیھبایسرطحایکرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبی،انبایبزادئہ،اشمع،امعرہ،رضحتاوبہیطعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزہوپرانو ےافردؿےکےنلکنےکفتقےکایبؿںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہوپرانو ےافردؿےکےنلکنےکفتقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 64

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی  ،ابوَکیب ،اب٤٧ ٩ير ،یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،اب٤٧ ٩ير ،ابوَکیب ،اسا٣ہ ،ہظا ،٦رعوہً ،اػ ،٥اب٤ً ٩ز،
حرضت ً٤ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو َُکیِبٕ َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َو َّات َٔ ُ٘وا فٔی َّ
أِ ٔ٠ٟى َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة و َٗا َ ٢ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی
َ
ُ
اػ ٔ ٥بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ٢
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِٔ ًَ ٩
و َٗا َ ٢أَبُو ُ َ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َّ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَٗ َِب ََّ ١
َک ابِ ُ٩
َ ١وأَ ِزبَ َز اَ ٨َّ ٟض ُ
اِ ٠ٟي ُ
ِِط اٟؼَّ ائ ٔ ُ ٥َِ ٟ ٥یَ ِذ ُ ِ
ار َوَُابَ ِت اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ ِس أَٓ َ َ
٤َُ ٧ي ِر ٕ َٓ َ٘ ِس
ییحینبییحی،اوبرکبی،انبریمنٰ،ییحی،اوباعمفہی،انبریمن،اوبرکبی،ااسہم،اشہؾ،رعفہ،اعمص،انبرمع،رضحترمعریضاہللہنع
ےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایہک  براتآاج ے افر دؿالچ اج ے افر وسرج رغفب نواج ے  و
رفزہرےنھکفاےلوکرفزہااطفررکانیلاچےیہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبی،انبریمن،ییحی،اوباعمفہی،انبریمن،اوبرکبی،ااسہم،اشہؾ،رعفہ،اعمص،انبرمع،رضحترمعریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہوپرانو ےافردؿےکےنلکنےکفتقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 65

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظي ،٥ابی اسحا ٚطیبانی ،حرضت ًبساہلل ب ٩ابی اوفی

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی إ ٔ ِس َح ََّ ٙ
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ٍََ ٣
ا٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َُابَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٗا َ ٢یَا ُٓ ََل ُ ٪اِ٧ز ٔ َِٓ ٢ا ِج َس ِح َ٨َ ٟا َٗا َ ٢یَا
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
َف فٔی َط ِضز ٔ َر ََ ٣ـ َ
َْش َب أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
ک َ َ ٧ض ّارا َٗا َ ٢اِ٧ز ٔ َِٓ ٢ا ِج َس ِح َ٨َ ٟا َٗا َ٨َ َٓ ٢زَ ََ َٓ ٢ح َس َح َٓأ َ َتا ُظ بٔطٔ ٓ َ ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََِّ ٠ًَ ٪ي َ
ب ٔ َي ٔسظ ٔإٔذَا َُابَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٔ ٩ِ ٣صا صُ َ٨ا َو َجا َئ َّ
ِِط اٟؼَّ ائ ٔ ُ٥
اِ ٠ٟي ُ
َ ٩ِ ٣ٔ ١صا صُ َ٨ا َٓ َ٘ ِس أَٓ َ َ
ییحی نب ٰییحی، ،میش ،ایب ااحسؼ ابیشین ،رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامایہک مہ روسؽ اہللیلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےکاسھتراضمؿےکےنیہمںیماکیرفسںیمےھت بوسرج رغفبنوایگ وآپ ےرفامایاےالفں!ارتافرامہرےےئلوتس
الماس ےرعضایکاےاہللےکروسؽ!ایھب ودؿےہآپ ےرفامایارتافرامہرےےئلرتسالم وفہارتاافراس ےوتسالمرکآپ
یک اختم ںیم آ ش ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وتس ایپ رھپ آپ  ے اےنپ اہھت رابرک ےس رفامای  ب وسرج اس رطػ ےس
رغفبنواج ےافراسرطػےسراتآاج ے ورفزہرےنھکفاےلوکرفزہااطفررکانیلاچےیہ۔

رافی  :ییحینبییحی،،میش،ایبااحسؼابیشین،رضحتدبعاہللنبایبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہوپرانو ےافردؿےکےنلکنےکفتقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 66

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہزً ،باز بً ٩وا ،٦طیبانی ،حرضت اب ٩ابی اوفی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَلٔی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ َو ًَبَّازُ بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَّ ٩ِ ًَ ٔ ٦
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
َف َٓ َ٤َّ ٠ا َُابَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٗا ََ ٔ ٟ ٢ز ُج ٕ ١اِ٧ز ٔ َِٓ ٢ا ِج َس ِح َ٨َ ٟا َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ُ٨َّ ٛا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
َْش َب ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َذا َرأَیِت َُِّ ٥
اِ ٠ٟي َِ َٗ ١س أَٗ َِب ََ ٩ِ ٣ٔ ١صا
َِ ٟو أَ َِ ٣ش ِي َت َٗا َ ٢اِ٧ز ٔ َِٓ ٢ا ِج َس ِح َ٨َ ٟا َٗا َ ٢إ ٔ َِّ ٠َ ًَ ٪ی َ٨ا َ َ ٧ض ّارا َٓ َ٨زَ ََ َٓ ٢ح َس َح َُ ٟط ٓ َ ٔ

ِِط اٟؼَّ ائ ٔ ُ٥
صُ َ٨ا َوأَ َط َار ب ٔ َي ٔسظ ِٔ َ ٧ح َو ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
ْش ِٔ َ٘ َٓ ٚس أَٓ َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ابعدنبتراؾ،ابیشین،رضحتانبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہاوہنں ےرفامایہکمہ
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی رفس ںیم ےھت  ب وسرج رغفب نوایگ  و آپ  ے اکی آدیم ےس رفامای ارت افر
امہرے ےئل وتس الم اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ارگآپ اشؾ نو ے دںی؟  و آپ  ے رفامای ارت افر امہرے ےئل وتس الم اس
 ے رعض ایک ایھب  ودؿ ےہ فہ ارتا افراس  ے وتس المای آپ  ے وتس ایپ رھپآپ  ے رفامایہک  ب متدوھکی ہک رات اس رطػآیئگ
ےہافرآپ ےرشمؼیکرطػاےنپاہھتےسااشرہرفامای ورفزہداروکرفزہااطفررکانیلاچےئہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ابعدنبتراؾ،ابیشین،رضحتانبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہوپرانو ےافردؿےکےنلکنےکفتقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 67

راوی  :ابوكاً ،١٣بساٟواحس ،س٠امی ٪طیبانی ،حرضت ًبساہلل ب ٩اوفی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو كَا َٔ ١ٕ ٣ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُّ ٪
اٟظ ِی َبان ٔ ُّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘وُلُ
ِٔسَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َػائ ْٔ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا ََغبَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٗا ََ ٢یا ُٓ ََل ُ ٪اِ٧ز ٔ َِٓ ٢ا ِج َس ِح َ٨َ ٟا َٔ ١َ ِْ ٣حسٔیثٔ
ِ
َ

ابِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕ َو ًَبَّاز ٔبِ ٔ ٩ا َِّ ٌَ ٟوأ ٦
اوباکلم ،دبعاوادح ،امیلسؿ ابیشین ،رضحت دبعاہلل نب افیف ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےتںیہہک مت روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس
ےکاسھتاکیرفسںیمےھتافرآپرفزہیکاح تلںیمےھت و بوسرجرغفبنوایگ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاے
الفں!ارتافرامہرےےئلوتسالآےگدحثیایسرطحےہ۔
رافی  :اوباکلم،دبعاوادح،امیلسؿابیشین،رضحتدبعاہللنبافیفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہوپرانو ےافردؿےکےنلکنےکفتقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 68

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪اسحا ،ٚجزیز ،طیبانی ،اب ٩ابی اوفیً ،بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،ابْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَُ ٤ز أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِيا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ٔ َلِکصُ٤ا ًَ َِّ ٩
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوفَی ح و َح َّسثَ َ٨ا
َ
َ
َف َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِّ ٩
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

أَبٔی أَ ِوفَی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ابِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕ َو ًَبَّاز ٕ َو ًَ ِب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َوَِ ٟي َص فٔی َحسٔیثٔ
اَ ٪و َُل َٗ ِوُ ُٟط َو َجا َئ َّ
َ ٩ِ ٣ٔ ١صا صُ َ٨ا إ ٔ َُّل فٔی رٔ َوایَ ٔة صُظَ ِي َٕ ٥و ِح َس ُظ
اِ ٠ٟي ُ
أَ َح ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥فٔی َط ِضز ٔ َر ََ ٣ـ َ

انبایبرمع،ایفسؿ،ااحسؼ،رجری،ابیش ین،انبایبافیف،دیبعاہللنباعمذ،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعشاس دنےکاسھترضحتانب
افیفریضاہللاعتٰیلہنع ےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحرفاتیلقنیکےہ نکیاسںیمضعباافلظیکیمکےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،ااحسؼ،رجری،ابیشین،انبایبافیف،دیبعاہللنباعمذ،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وصؾفاصؽیکنام تعےکایبؿںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾفاصؽیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 69

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سے روایت ےہ ٛہ ٧يی ػلی اہلل ً٠يہ وآٟہ وس٥٠

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َٗ ١ا َ ٢إنِّٔی َِ ٟش ُت ََ ٛض ِيئَتٔ ٥ِ ُٜإنِّٔی أُك ِ ٌَ َُ ٥وأ ُ ِس َقی
ک تُ َو ٔ
َ َ ٧هی ًَ ِ ٩ا ِٟو ٔ َػا َٔٗ ٢ا ُٟوا إَٔ َّ ٧
اػ ُ
ییحینبٰییحی،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےوصؾفاصؽےسعنمرفامایےہ
احصہب ریض اہلل اعتٰیلہنع  ےرعض ایکہک آپ  وفاصؽ رکےت ںیہآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے رفامایہک ںیم اہمتری رطح ںیہ
نوںویکہکنےھجم والھکایافرالپایاجاتےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾفاصؽیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 70

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
اض َٓ ََ ٨ضاص ُِٔٗ ٥ي َُ َٟ ١ط أََ ِ ٧ت
ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َاػ َ ١فٔی َر ََ ٣ـ َ
اََ ٓ ٪و َاػ َ ١اُ ٨َّ ٟ

َٗ ١ا َ ٢إنِّٔی َِ ٟش ُت ٔ ٥ِ ُٜ٠َ ِْ ٣إنِّٔی أُك ِ ٌَ َُ ٥وأ ُ ِس َقی
تُ َو ٔ
اػ ُ

اوبرکب نبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےراضمؿ ںیمفاصؽ رفامای(ینعی ریغبااطفریےک لسلسمرفزےرےھک)ذہلا احصہبریضاہللاعتٰیلہنع  ے یھبفاصؽرشفع
رکدای وآپ  ے اؿوکعنمرفامای۔آپےسرعضایکایگہکآپیھب  وفاصؽ رکےتںیہ۔آپ ےرفامایہکںیماہمتری رطح  ںیہ
نوںویکہکنےھجمالھکایافرالپایاجاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾفاصؽیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 71

راوی ً :بساٟوارث بً ٩بساٟؼ٤س ،ایوب٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ث بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ا٪
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١فٔی َر ََ ٣ـ َ
دبعاوارثنبدبعادمصل،اویب،انعف،انب رمعےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسدحثییک رطحلقن
رفامایےہ نکیاسںیمراضمؿاکظفل ںیہ۔
رافی  :دبعاوارثنبدبعادمصل،اویب،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾفاصؽیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 72

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
ک یَا َر ُسو َ٢
ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟو ٔ َػا َٔ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٓإَٔ َّ ٧
يت یُ ِلٌ ُٔ٤ىٔی َرب ِّی َو َي ِش٘ٔيىٔی َٓ َ٤َّ ٠ا أَبَ ِوا أَ َِ ٪ی َِ ٨ت ُضوا ًَ ِ٩
اہللٔ تُ َو ٔ
َٗ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ُّیِْ ٣ٔ ٥ِ ُٜلٔی إنِّٔی أَب ٔ ُ
اػ ُ
َ
َخ ا ِٟض ٔ ََل َُٟ ٢ز ٔ ِزتُ ٥ِ ُٜكَا ِ٨َ ٤ُ ٟک ِّ ُٔ َٟ ١ض ِ ٥ح ٔي َن أَبَ ِوا أَ ِ ٪یَ َِ ٨ت ُضوا
ا ِٟو ٔ َػا َٔ ٢و َاػ َ ١بٔض ٔ َِ ٥ی ِو ّ٣ا ث ُ ََّ ٥ی ِو ّ٣ا ث ُ ََّ ٥رأَ ِوا ا ِٟض ٔ ََل ََ٘ َٓ ٢ا ََِ ٟ ٢و َتأ َّ َ
رحہلم نب ٰییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،اوبہملس نب دبعارلنمح  ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں

 ے رفام ایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےفاصؽےسعنمرفامایاملسمونںںیمےساکیآدیم ے رعضایک ہکاےاہلل ےک
روسؽ! آپ یھب  و لسلسم رفزے رےتھک ںیہ۔ روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامای مت ںیم ےس ریمیرطح وکؿ ےہ؟ ںیم  و
اس احؽںیمراتسگاراتنوںہک ریماربےھجمالھکاتافر الپاتےہ باسےکابفوجد احصہبریضاہللاعتٰیلہنعوصؾفاصؽےسہن
رےک  و آپ  ے اؿ ےک اسھت اکی ااطفری ےکریغب رفزہ راھک رھپ ااطفر ےکریغب رفزہ راھک رھپ اوہنں  ے اچدندھکی ایل آپ  ے رفامای
ہکارگاچدناتریخرکات وںیمافرزایدہفاصؽرکاتوگایہکآپ ےاؿےکہنرےنک راندنسپدییگاکااہظررفامای۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،اوبہملسنبدبعارلامحؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾفاصؽیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 73

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اسحا ،ٚزہير ،جزیز٤ً ،ارہ ،ابی زرًہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح َُٗ ٙا َُ ٢ز َصي ِ ْر َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ٢
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ک ِْٔ ٣لٔی إنِّٔی
ک تُ َو ٔ
 ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إَِٔ ٟ ٥ِ َُّٜ ٧شت ُِ ٥فٔی ذََ ٔ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّیا َُ ٥ِ ٛوا ِٟو ٔ َػا ََٗ ٢ا ُٟوا َٓإَٔ َّ ٧
اػ ُ
و٪
أَب ٔ ُ
يت یُ ِلٌ ُٔ٤ىٔی َربِّی َو َي ِش٘ٔيىٔی َٓاك ِ َُٔ ٠وا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ًِ َ٤ا ٔ٣َ ٢ا تُ ٔلي ُ٘ َ

زریہنبرحب،ااحسؼ،زریہ ،رجری ،امعرہ،ایبزرہع،رضحت اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس  ے رفامای ہک مت فاصؽ ےک رفزے رےنھک ےس  وچ احصہب  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! آپ یھب  و فاصؽ ےک رفزے
رےتھکںیہ؟آپ ےرفامایمتاساعمہلمںیمریمیرطح ںیہنوویکہکنںیماساح تلںیمراتسگاراتنوںہکریماربےھجمالھکات
ےہافرالپاتےہ ومتفہاکؾرکف سیکمتاطتقرےتھکنو۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼ،زریہ،رجری،امعرہ،ایبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾفاصؽیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 74

راوی ٗ :تیبہِ٣ ،يرہ ،ابی ز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرضٔ َی اہللُ ًَ ِ٨طُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََٓ ٢اك ِ َُٔ ٠وا َ٣ا َل ٥ِ ُٜبٔطٔ كَا َٗ ْة

ہبیتق ،ریغمہ ،ایب زاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع  ے روسؽ اہلل ےس ایسرطح رفاتی ایک ےہ۔ وسا ے اس ےک ہک
اسںیمےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای ساکؾیکمتاطتقروھکفیہاکؾرکف
رافی  :ہبیتق،ریغمہ،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾفاصؽیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 75

راوی  :اب٤٧ ٩ير ،اً٤ع ،ابی ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هی ًَ ِ ٩ا ِٟو ٔ َػا ٔ ٢بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ًُ ََ ٤ار َة ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة
انبریمن،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےیبنےسایسرطحرفاتیایکےہ سںیمےہہکآپ ےفاصؽ

ےسعنمرفامای۔
رافی  :انبریمن،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾفاصؽیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 76

راوی  :زہير ب ٩رحب ابوَرض ہاط ٥بٗ ٩اس ٥س٠امی ٪ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا٪
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
رض َصا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٩ِ ًَ ٪ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ك َ َ
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
آَخ َٓ َ٘ َا ٦أَي ِّـا َحًَّی ُ٨َّ ٛا َرص ِّلا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی فٔی َر ََ ٣ـ َ
آَ ٪حٔئ ُِت َٓ ُ٘ ُِ ٤ت إلٔ َی َج ِ٨بٔطٔ َو َجا َئ َر ُج ُْ َ ١

يضا ً ٔ َِ ٨سَ٧ا
َٓ َ٤َّ ٠ا َح َّص أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧ا َخ ُِ َٔ ٠ط َج ٌَ ََ ١ی َت َح َّو ُز فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ ث ُ ََّ ٥ز َخ ََ ١ر ِح َُ ٠ط ٓ ََؼلَّی َػ ََل ّة َُل ي َُؼ َِّ ٠
َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا َُ ٟط ح ٔي َن أَ ِػ َب ِح َ٨ا أَٓ ََل َِ ٨ت َ٨َ ٟا َّ
١
اِ ٠ٟي ََ ٠ة َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٥ِ ٌَ ََ ٢ذَا َک َّأ ٟذی َح َ٠َ ٤ىٔی ًَل َی ا َّٔ ٟذی َػ َُ ٌِ ٨ت َٗا ََٓ ٢أ َ َخ َذ یُ َو ٔ
اػ ُ

آَخ َّ َ
وَ٘ َٓ ٪ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ا ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِػ َحابٔطٔ یُ َو ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وذَا َک فٔی ٔ ٔ
اػَ ُ٠
اٟظ ِضز َٔٓأ َخ َذ رٔ َج ْ

و ٪إَِٔ ٟ ٥ِ َُّٜ٧شت ُِِْ ٣ٔ ٥لٔی أَ َ٣ا َواہللٔ َِ ٟو َت٤ا َّز لٔی َّ
وَ ٪ت ٌَ ُُّ َ٘ ٤ض ِ٥
َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا بَا ُ ٢رٔ َجا ٕ ٢یُ َو ٔ
اٟظ ِضزُ ََ ٟو َاػُِ ٠ت و ٔ َػ ّاُل َی َس َُ ا َِ ٤ُ ٟت ٌَ َِّ ُ٘ ٤
اػَ ُ٠
َ

زریہ نب رحب اوبرضن اہمش نب اقمس امیلسؿ اثتب رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
راضمؿںیمامن زڑپھرےہےھت وںیمآرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکک ولیکاجبنڑھکانوایگاہیںکتہکامہریاکیامجتع
نب یئگ  ب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وسحمس رفامای ہک ںیم آپ ےک ےھچیپ نوں  و آپ  ے امنز ںیم فیفخت رشفع رفام دی رھپ

آپ رھگ ںیمدالخ نو ے آپ  ے اکی ا یس امنز ڑپ ی  یسی امنز آپ امہرےاسھت  ںیہ ڑپےتھ ےھت  ب حبص نویئ  و مہ  ے آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکہکایکراتآپوکامہراملعنوایگاھت؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہںایسفہجےسفہ
اکؾایکوجںیم ےایکرضحتا،سےتہکںیہہکرھپ روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےفاصؽےکرفزےرےنھکرشفع رفامدےیئفہ
ہنیہمےکآرخںیمےھتآپےکاحصہبےسیھبھچکووگں ےفاصؽےکرفزےرےنھکرشفعرکدےیئ ویبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ے رفامای ہک ہی وگ وصؾ فاصؽ ویکں رھک رےہ ںیہ؟ مت وگ ریمی رطح  ںیہ نو اہلل یک مسق ارگ ہی ہنیہم ابمل نوات  و ںیم اس دقر
فاصؽےکرفزےراتھکہکدضرک ےفاےلاینپدضٹوھڑدےتی۔
رافی  :زریہنبرحباوبرضناہمشنباقمسامیلسؿاثتبرضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾفاصؽیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 77

راوی ً :اػ ٥بَ ٩رضتيِم ،خاٟس ،اب ٩حارث ،ح٤يس ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ُ ٥بِ ُ ٩اَّ ٔ ِ ٨َّ ٟ
ِم َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسث َ َ٨ا حُ َِ ٤ي ْس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
رض اٟت ِي ٔ ُّ
ک َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و َُّ ٣س َ٨َ ٟا
اض ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٓ َب َُ َِ ٠ط ذََ ٔ ٟ
َو َاػ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی أَ َّو َٔ ٢ط ِضز ٔ َر ََ ٣ـ َ
اََ ٓ ٪و َاػ َْ َ ٧ ١
َّ
وَ ٪ت ٌَ ُُّ َ٘ ٤ض ِ ٥إَِٔ ٟ ٥ِ َُّٜ٧شت ُِِْ ٣ٔ ٥لٔی أَ ِو َٗا َ ٢إنِّٔی َِ ٟش ُت ٔ ٥ِ ُٜ٠َ ِْ ٣إنِّٔی أَهَ ُّ ١یُ ِلٌ ُٔ٤ىٔی َربِّی
اٟظ ِضزُ ََ ٟو َاػ ِ٨َ ٠ا و ٔ َػ ّاُل َی َس َُ ا َِ ٤ُ ٟت ٌَ َِّ ُ٘ ٤

َو َي ِش٘ٔيىٔی
اعمص نب رضنیمیت ،اخدل ،انب احرث،دیمح ،اثتب ،رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل
فملس  ے راضمؿ ےک ہنیہم ےک آرخ ںیم فاصؽ ےک رفزے رےھک  و املسمونں ںیم ےس ھچک ووگں  ے فاصؽ ےک رفزے رےنھک
رشفعرکدےیئآپکتہیابتیچنہپ وآپ ےرفامایارگامہرےےئلہیہنیہمابملنواج ے وںیماسدقرفاصؽےکرفزےراتھکہک
دضرک ےفاےلاینپدضٹوھڑدےتیویکہکنمتریمیرطح ںیہنوایآپ ےرفامایہکںیماہمتریرطح ںیہنوںںیم واساح تل
ںیمراتسگاراتنوںہکریماربےھجمالھکاتافرالپاتےہ
رافی  :اعمصنبرضنیمیت،اخدل،انباحرث،دیمح،اثتب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾفاصؽیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 78

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٤ًْ ،٥ا ٪ب ٩ابی طیبہً ،بسہ ب ٩س٠امی ،٪ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِِ ًَ ٩ب َس َة َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ أ ٦بِ ٔ٩
ک
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ َ ٧ضاص ُِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟو ٔ َػا َٔ ٢ر ِح َّ ٤ة َُ ٟض َِ٘ َٓ ٥اُٟوا إَٔ َّ ٧
ُِ

َٗ ١ا َ ٢إنِّٔی َِ ٟش ُت ََ ٛض ِي َئتٔ ٥ِ ُٜإنِّٔی یُ ِلٌ ُٔ٤ىٔی َرب ِّی َو َي ِش٘ٔيىٔی
تُ َو ٔ
اػ ُ

ااحسؼ نب اربامیہ ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،دبعہ نب امیلسؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک یبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿوکتقفشےکوطر رفاصؽےکرفزفںےسعنمرفامایاحصہبرکاؾ ےرعضایکہکآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس  و فاصؽ ےک رفزے رےتھک ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ںیم اہمتری رطح  ںیہ نوں ویکہکن ریما رب
ےھجمالھکاتافرالپاتےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،امثعؿنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکرفزہںیماینپویبیاکوبہسانیلرحاؾ ںیہرشطہیےہہکانپ...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرفزہںیماینپویبیاکوبہسانیلرحاؾ ںیہرشطہیےہہکاےنپتاابت ر لورفؽنو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 79

راوی ً :لی ب ٩ححز ،سٔيا ،٪ہظا ٦ب ٩رعوہ ،سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ك َ َ
َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ک
 ١إ ٔ ِح َسی َ َٔشائٔطٔ َوص َُو َػائ ْٔ ٥ث ُ ََّ ٥ت ِـ َح ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠يُ َ٘ ِّب ُ

یلع نب رجح ،ایفسؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازفاج

رہطماتںیمےسیسکاکوبہسےلایلرکےتےھترضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعرکسماڑپںی۔
رافی  :یلعنبرجح،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرفزہںیماینپویبیاکوبہسانیلرحاؾ ںیہرشطہیےہہکاےنپتاابت ر لورفؽنو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 80

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اب ٩ابی ً٤ز ،حرضت سٔيا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َّ
اٟش ٌِس ُّٔی َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُٗ ٪ا َُِ ٠ُٗ ٢ت ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥أَ َسَ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َک
اُ ٪ي َ٘ ِّبَ ُ٠ضا َوص َُو َػائ ََْٔ ٓ ٥ش ََ ٜت َسا ًَ ّة ث ُ ََّٗ ٥ا َ٥ِ ٌَ ََ ٢
یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
یلع نب رجح ،انب ایب رمع ،رضحت ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہہک ںیم  ے دبعارلنمح نب اقمس ےس وپاھچ ہک ایک مت  ے اےنپ
ابپ وک اعہشئ ےس رفاتی ایبؿ رکےت نو ے انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ یک اح تل ںیم اؿ وک وبہس ےل ایل رکےت ےھت؟
رضحتدبعارلنمحوھتڑیدریاخومشرےہرھپرفامایاہں
رافی  :یلعنبرجح،انبایبرمع،رضحتایفسؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرفزہںیماینپویبیاکوبہسانیلرحاؾ ںیہرشطہیےہہکاےنپتاابت ر لورفؽنو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 81

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہزً ،بيساہلل ب٤ً ٩زٗ ،اس ،٥سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ي َ٘ ِّبُ٠ىٔی َوص َُو َػائ َْٔ ٥وأَ ُّی ٥ِ ُٜیَ ُِ ٔ ٠٤
ک إ ٔ ِربَ ُط َ٤َ ٛا ك َ َ
كَ َ
یَ ُِ ٔ ٠٤
ک إ ٔ ِربَطُ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دیبعاہللنبرمع،اقمس،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیل اہنعرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
رفزہ یک اح تل ںیم ریما وبہس ےلایل رکےت ےھت افر مت ںیم ےس وکؿ ےہ وج اےنپتاابت وک اقوب ںیمرک ےکس  س رطح ہک روسؽ اہلل

یلصاہللہیلعفآہلفملسوکاےنپتاابت ر لورفؽاھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دیبعاہللنبرمع،اقمس،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرفزہںیماینپویبیاکوبہسانیلرحاؾ ںیہرشطہیےہہکاےنپتاابت ر لورفؽنو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 82

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہي ،٥اسوز٤٘٠ً ،ہ ،سيسہ ًائظہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ َو ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ح و َح َّسثَ َ٨ا ُط َحا َُ بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ك َ َ
َزائ َٔس َة َح َّسث َ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
اْش َوص َُو َػائ َْٔ ٥و َل ُٔ ٨َّ ٜط أَ ِْٔ ٥ِ ُُٜٜ٠َ ٣ل ٔ ِربٔطٔ
ُي َ٘ ِّب ُ
َ ١وص َُو َػائ َْٔ ٥ویُ َب ٔ ُ
ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،ییحی ،اوباعمفہی ،اشمع ،اربامیہ ،اوسد ،ہمقلع ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہہک
روسؽاہللرفزہیکاح تلںیماینپازفاجرہطماتوکوبہسےلایلرکےتےھتافررفزہیکاح تلںیماؿےس ریگلغبنواجایرکےت ےھت
 نکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ومتںیمےسبسےسزایدہاےنپتاابتوک لورفؽںیمرےنھکفاےلےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ییحی،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،اوسد،ہمقلع،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرفزہںیماینپویبیاکوبہسانیلرحاؾ ںیہرشطہیےہہکاےنپتاابت ر لورفؽنو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 83

راوی ً :لی ب ٩ححز ،زہير ب ٩رحب ،سٔيا٨٣ ،٪ؼور ،ابزہي٤٘٠ً ،٥ہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رح ٕب َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩

ا ٪أَ ِْٔ ٥ِ َُٜٜ ٠َ ٣ل ٔ ِربٔطٔ
اُ ٪ي َ٘ ِّب ُ
َ ١وص َُو َػائ َْٔ ٥وك َ َ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ

یلعنبرجح،زریہنبرحب،ایفسؿ،وصنمر،اربمیہ،ہمقلع،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسرفزہیکاح تلںیماینپیسکزفہجاکوبہسےلایلرکےتےھتافرآپوک ومتںیمےسبسےسزایدہاےنپتاابت ر لورفؽ
اھت۔
رافی  :یلعنبرجح،زریہنبرحب،ایفسؿ،وصنمر،اربمیہ،ہمقلع،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرفزہںیماینپویبیاکوبہسانیلرحاؾ ںیہرشطہیےہہکاےنپتاابت ر لورفؽنو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 84

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،ابزہي٤٘٠ً ،٥ہ ،سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة
اْش َوص َُو َػائ ْٔ٥
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
ا ٪یُ َب ٔ ُ

دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمر،اربمیہ،ہمقلع،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللاینپیسک
زفہجرہطمہےسرفزہیکاح تلںیمریگلغبنواجایرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمر،اربمیہ،ہمقلع،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرفزہںیماینپویبیاکوبہسانیلرحاؾ ںیہرشطہیےہہکاےنپتاابت ر لورفؽنو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 85

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،ابوًاػ ،٥ابً ٩و ،٪ابزاہي ،٥اسوز

وٚ
ْس ْ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َِ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ َٗا َ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت أََ٧ا َو َُ ِ ٣
ا٪
اْش َوص َُو َػائ َْٔٗ ٥اَِ ٟت ََ ٌَ َِ ٥و َل ُٔ ٨َّ ٜط ك َ َ
إلٔ َی ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا ََ ٟضا أَك َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َب ٔ ُ
أَ ِْٔ ٥ِ َُٜٜ ٠َ ٣ل ٔ ِربٔطٔ أَ ِو ٔ ٩ِ ٣أَ ِْٔ ٥ِ ُٜٜٔ ٠َ ٣ل ٔ ِربٔطٔ َط َّ
اػ ٕ٥
ک أَبُو ًَ ٔ

دمحمنبینثم،اوباعمص،انبترؿ،اربامیہ،اوسد،رفامےتںیہہکںیمافررسمفؼرضحتاعہشئیکدختمںیمآ ے ومہ ےآپےس

رعضایکہکایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفزہیکاح تلںیماینپیسکزفہجرہطمہےسریگلغبنواجایرکےتےھت؟رضحتاعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع ےرفامایاہں نکیآپ ومتںیمبسےسزایدہاےنپتاابت ر لورفؽرےنھکفاےلےھتایرفامایہکمتںیم
ےسوکؿےہوجآپیکرطحاےنپتاابت راقوبرھکےکساوباعمصرافیوککشےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوباعمص،انبترؿ،اربامیہ،اوسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرفزہںیماینپویبیاکوبہسانیلرحاؾ ںیہرشطہیےہہکاےنپتاابت ر لورفؽنو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 86

راوی  :يٌ٘وب ،اس٤اًي ،١ابً ٩و ،٪ابزاہي ،٥اسوزْ٣ ،سوٚ

وب َّ
ْسو ٕ ٚأَُ َّ ٧ض َ٤ا َز َخ ََل ًَل َی أ ُ ِّ٦
اٟس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ َي ٌِ ُ٘ ُ
 ٩ِ ًَ ١ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ َو َُ ِ ٣
َ
َک ِ َ ٧ح َو ُظ
ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن َ ٔ ٟي ِشأ َُلَ ٔ ٧ضا ٓ ََذ َ َ
وقعیب ،اامسلیع ،انب ترؿ ،اربامیہ ،اوسد ،رسمفؼ اس  دن ےک اسھت رضحت اربامیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رضحت اوسد افر
رضحترسمفؼےکابرےںیمرفاتیےہہکفہدفونںاؾاموم!ننیےکاپسآ ےافرآپےسوپاھچرھپآرگایسرطحدحثیذرک
رفامیئ۔
رافی  :وقعیب،اامسلیع،انبترؿ،اربامیہ،اوسد،رسمفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرفزہںیماینپویبیاکوبہسانیلرحاؾ ںیہرشطہیےہہکاےنپتاابت ر لورفؽنو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 87

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حش ٩ب٣ ٩وسی ،طیبا ،٪یحٌی ب ٩ابی ْٛير ،ابی س٤٠ہ٤ً ،ز بً ٩بساٌٟزیز ،رعوہ ب ٩زبير ،ا٦
ا٤ٟو٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وسی َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٔ ْٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ ِخب َ َر ُظ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ِخب َ َر ِتطُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَ ِب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔأَ ِخب َ َر ُظ أَ َِّ ُ ٪

اُ ٪ي َ٘ ِّبَ ُ٠ضا َوص َُو َػائ ْٔ٥
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،نسحنبومیس،ابیشؿ،ییحینبایبریثک،ایبہملس،رمعنبدبعایزعسی،رعفہنبزح ،،اؾامومنینمدیسہاعہشئدصہقی
ریضاہللاعتٰیلاہنعربخدیتیںیہہکروسؽاہللرفزہیکاح تلںیمریماوبہسےلایلرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،نسح نب ومیس ،ابیشؿ ،ییحی نب ایب ریثک ،ایب ہملس ،رمع نب دبعایزعسی ،رعفہ نب زح  ،،اؾ امومنینم دیسہ
اعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرفزہںیماینپویبیاکوبہسانیلرحاؾ ںیہرشطہیےہہکاےنپتاابت ر لورفؽنو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 88

راوی  :یحٌی ب ٩بْشرحیزیٌ٣ ،اویہ ،حرضت یحٌی بْٛ ٩ير

َحیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩س ََّلَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩بٔ ِْشٕ ا ِٔ َ ٟ
ییحینبرشبرحریی،اعمفہی،رضحتییحینبریثکےساس دنےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ
رافی  :ییحینبرشبرحریی،اعمفہی،رضحتییحینبریثک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرفزہںیماینپویبیاکوبہسانیلرحاؾ ںیہرشطہیےہہکاےنپتاابت ر لورفؽنو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 89

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیٗ ،تیبہ ب ٩سٌيس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی ،ابواحوؾ ،زیاز بًَ ٩لٗہ٤ً ،زو ب٣ ٩ي٤و ،٪سيسہ
ًائظہ ػسي٘ہ

ؾ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
 ١فٔی
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ي َ٘ ِّب ُ
ًَ ِ ٩زٔیَاز ٔبِ ََٔٔ ً ٩ل َٗ َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و ًَٕ ٩ِ ًَ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ك َ َ
َط ِضز ٔاٟؼَّ ِؤ ٦
ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس ،اوبرکبنبایبہبیش،ییحی،اوباوحص،زایدنبالعہق،رمعفنبومیمؿ،دیسہاعہشئدصہقیرفامیتںیہہکروسؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفزفںےکہنیہمںیماینپیسکزفہجرہطمہاکوبہسےلایلرکےتےھت
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،ییحی،اوباوحص،زایدنبالعہق،رمعفنبومیمؿ،دیسہاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرفزہںیماینپویبیاکوبہسانیلرحاؾ ںیہرشطہیےہہکاےنپتاابت ر لورفؽنو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 90

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥ب٬زب ٩اسس ،ابوبرک٧ہظلی ،زیازبًَ ٩لٗہ٤ً ،زو ب٣ ٩ي٤و ،٪سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضز ُبِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ اِ ٨َّ ٟضظَ ل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا زٔیَازُ بِ ََُٔ ً ٩ل َٗ َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و ٕ٩ِ ًَ ٪
اَ ٪وصُ َو َػائ ْٔ٥
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠يُ َ٘ ِّب ُ
 ١فٔی َر ََ ٣ـ َ
ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ك َ َ

ہہ
دمحمنباحمت،بنبا،د،اوبرکب للی،زایدنبالعہق،رمعفنبومیمؿ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسرفزہیکاح تلںیماینپزفہجرہطمہریضاہللاعتٰیلہنعاکوبہسےلایلرکےتےھت۔
ہہ
رافی  :دمحمنباحمت،بنبا،د،اوبرکب للی،زایدنبالعہق،رمعفنبومیمؿ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرفزہںیماینپویبیاکوبہسانیلرحاؾ ںیہرشطہیےہہکاےنپتاابت ر لورفؽنو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 91

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح٤ا ،٪سٔيا ،٪ابی ز٧ازً ،لی ب ٩حشين ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ
َ ١وص َُو َػائ ْٔ٥
اُ ٪ي َ٘ ِّب ُ
ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ

دمحمنب ،رر،دبعارلنمح ،ایفسؿ،ایبزاند،یلعنبنیسح،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملساینپزفہجرہطمہاکرفزہیکاح تلںیموبہسےلایلرکےتےھت
رافی  :دمحمنب ،رر،دبعارلامحؿ،ایفسؿ،ایبزاند،یلعنبنیسح،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرفزہںیماینپویبیاکوبہسانیلرحاؾ ںیہرشطہیےہہکاےنپتاابت ر لورفؽنو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 92

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٣ ،ش ،٥٠طتيرب ٩طک ،١حرضت حٔؼہ

َخا َٔ ٪ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
١
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠يُ َ٘ ِّب ُ
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩شُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ط َتي ِر ٔبِ َٔ ٩طک َ َٕ ٩ِ ًَ ١حٔ َِؼ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ك َ َ
َوص َُو َػائ ْٔ٥
ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ییحی،اوباعمفہی،اشمع،ملسم،شنبلکش،رضحتہصفحرفامیتںیہہکروسؽاہللرفزہیک
اح تلںیماینپزفہجرہطمہاکوبہسےلایلرکےتےھت
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ییحی،اوباعمفہی،اشمع،ملسم،شنبلکش،رضحتہصفح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرفزہںیماینپویبیاکوبہسانیلرحاؾ ںیہرشطہیےہہکاےنپتاابت ر لورفؽنو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 93

راوی  :ابوربيٍ زہزانی ،ابوًوا٧ہ ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥جزیز٨٣ ،ؼور٣ ،ش ،٥٠طتير ب ٩طک ،١حٔؼہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٩ِ ًَ ٥جزٔیز ٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ح و َح َّسث َ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َُ ٨ِ ٣ؼورٕ ًَ ِِ ٣ُ ٩شُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ط َتي ِر ٔبِ َٔ ٩طک َ َٕ ٩ِ ًَ ١حٔ َِؼ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
اوبرعیب زرہاین ،اوبتراہن ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،وصنمر ،ملسم ،ش نب لکش ،ہصفح اس  دن ےک اسھت رضحت
ہصفحریضاہللاعتٰیلاہنع ےیبنےسایسرطحدحثیلقنرفامیئےہ
رافی  :اوبرعیبزرہاین،اوبتراہن،اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،ملسم،شنبلکش،ہصفح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرفزہںیماینپویبیاکوبہسانیلرحاؾ ںیہرشطہیےہہکاےنپتاابت ر لورفؽنو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌيس ،اب ٩وہب٤ً ،زو ،اب ٩حارثً ،بسربہ ب ٩سٌيسً ،بساہلل بٌٛ ٩ب ح٤يری ،حرضت ً٤ز ب ٩ابی
س٤٠ہ

ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس َربِّطٔ بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
َح َّسثَىٔی َص ُ
 ١اٟؼَّ ائ ٔ َُ٘ َٓ ٥ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ
بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ا ِٟحٔ ِ٤ي َر ٔ ِّی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَُ َّ ٧ط َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُي َ٘ ِّب ُ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س َِ ١ص ٔذظ ٔ ْٔل ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٓأ َ ِخب َ َر ِت ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼ َ ٍُ ٨ذََ ٔ ٟ
َ
َخ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا َواہللٔ إنِّٔی َْلَ ِت َ٘ا ُِ ٥ِ ٛهَّلِل
َک َ٣ا َت َ٘ َّس ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ذِ٧ب ٔ َ
ََف اہللُ َ ٟ
ک َو َ٣ا َتأ َّ َ
اہللٔ َٗ ِس ُ َ َ
َوأَ ِخظَ ا َُٟ ٥ِ ٛطُ
اہرفؿ نب دیعس ،انب فبہ ،رمعف ،انب احرث ،دبعرہب نب دیعس ،دبعاہلل نب بعک ریمحی ،رضحت رمع نب ایب ہملس ےس رفاتی ےہ
اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک ایک رفزہ دار وبہس ےل اتکس ےہ؟  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
رضحت رمعنبہملسےسرفامایہکہیرضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےسوپٹوھ ورضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع ےا ںیہربخ
دیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایسرطحرکےتںیہرضحترمعنبہملس ےرعضایکاےاہللےکروسؽ!اہللاعتیل ے و
آپےکاےلگےلھچپ اسرےانگہاعمػرفامدےیئںیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرضحترمعنبہملسےسرفامایونساہللیک
مسق!ںیممتںیمبسےسزایدہوقتیفاالافراہللاعتیلےسڈر ےفاالنوں۔
رافی  :اہرفؿنبدیعس،انبفبہ،رمعف،انباحرث،دبعرہبنبدیعس،دبعاہللنببعکریمحی،رضحترمعنبایبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجنو ےیکاح تلںیم س ررجفولطعنواج ے وا اکرفزہدر تےہ...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
یبنجنو ےیکاح تلںیم س ررجفولطعنواج ے وا اکرفزہدر تےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌيس ،اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ٚب ٩ہ٤ا ،٦اب ٩جزیخً ،بسا٠٤ٟک ب ٩ابی
برکبً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوبرک

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس

رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی بَ ِرکٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة
اٟز ََّّزا ٔ ٚبِ ُ ٩صَ َّ٤ا ٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ

ک ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ْٔلَبٔيطٔ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َي ُ٘ ُّؽ َي ُ٘و ُ ٢فٔی َٗ َؼ ٔؼطٔ َ ٩ِ ٣أَ ِز َر َُ ٛط ا ِِ َٔ ٟحزُ ُجّ ُ٨با ٓ َََل َي ُؼ ََِ ٓ ٥ذ َ ِ
َ
ک َٓاَ ِ ٧لِ ًَ ََٙ ٠ب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤واَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت ٌََ ٣طُ َحًَّی َز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی ًَائٔظَ َة َوأ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ٓ ََشأ َ َُ ٟض َ٤ا ًَ ِب ُس
رک ذََ ٔ ٟ
َٓأَ َ ِ ٧
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ُِؼبٔحُ ُجّ ُ٨با َُٔ ٩ِ ٣ي ِر ٔ ُح ٥ٕ ُ٠ث ُ ََّ ٥ي ُؼ ُوَٗ ٦ا َ٢
اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ذََ ٔ ٟ
ک َٗا ََٓ ٢ک ٔ َِ ٠تاص َُ٤ا َٗاَِ ٟت ك َ َ
ک إ ٔ َُّل َ٣ا ذَ َص ِب َت إلٔ َی أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ک َٟطُ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا َِ ٣َ ٢ز َوا ًَُ ٪زَ ُِ ٣ت ًََِ ٠ي َ
َک ذََ ٔ ٟ
َٓاَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َحًَّی َز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی َِ ٣ز َو َ
اََ ٓ ٪ذ َ َ
َک َٟطُ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة أَص َُ٤ا
اَض ذََ ٔ ٟ
َف َز ِز َت ًََِ ٠يطٔ َ٣ا َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََٓ ٢حٔئِ َ٨ا أَبَا ص َُزیِ َز َة َوأَبُو بَ ِرکٕ َح ٔ ُ
ک ك ُ ِّ٠طٔ َٗا َََ ٓ ٢ذ َ َ
ََ
ض َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َسُ ٌِ ٔ٤ت
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢فٔی ذََ ٔ ٟ
َٗا ََ ٟتا ُظ َ ٟ
َک َٗا ََٗ ٥ِ ٌَ ََ ٢ا َ ٢ص َُ٤ا أَ ًِ َ ٥ُ ٠ث ُ ََّ ٥ر َّز أَبُو ص َُزیِ َز َة َ٣ا ك َ َ
ک إلٔ َی ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ ٔ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
َّ
َّ
َ
ک ُُِٗ ٠ت ِ ٌَ ٔ ٟبسٔ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢فٔی ذََ ٔ ٟ
ذََ ٔ ٟ
َف َج ٍَ أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َّ٤ا ك َ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِِ ٟٔـ َٔ ١و ٥َِ ٟأ ِس َُ ٌِ ٤ط ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ َ ٢
ا ٪ي ُِؼبٔحُ ُجّ ُ٨با َُٔ ٩ِ ٣ي ِر ٔحُ ٥ٕ ُ٠ث ُ ََّ ٥ي ُؼ ُو٦
اَٗ ٪ا ََ َٛ ٢ذَ ٔ ٟ
کك َ َ
ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک أَ َٗا ََ ٟتا فٔی َر ََ ٣ـ َ

دمحم نب احمت ،ییحی نب دیعس ،انب رج  ،،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ نب امہؾ ،انب رج  ،،دبعاکلمل نب ایب رکبنب دبعارلنمح  ،رضحت
اوبرکب ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک ںیم  ے رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک فہ اینپ رفاایت ایبؿ رکےت ںیہ
 س آدیم  ے یبنج اح تل ںیم حبص یک  و فہ رفزہ ہن رےھک ،رافی رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے اس اک ذرک
اےنپابپدبعارلنمحنباحرثےسایک واوہنں ےاساکااکنررکدای ورضحتدبعارلنمحےلچافرںیمیھباؿےکاسھتالچاہیں
کتہکرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعافررضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنعیکدختمںیماحرضنو ےرضحتدبعارلنمح ے
اؿ دفونں ےس اس ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ے رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس االتحؾ ےک ریغب یبنج نو ے یک اح تل ںیم حبص
رکےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ رےتھک رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ مہ ےلچ اہیں کت ہک رمفاؿ ےک اپس آےئگ رضحت
دبعارلنمح  ے رمفاؿ ےس اس ابرے ںیم ذرک ایک  و رمفاؿ  ے اہک ہک ںیم مت  ر الزؾ رکات نوں ہک مت رضفر رضحت اوبرہریہ ریض
اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ اجؤ افر اس یک رتددی رکف وج ف ہ ےتہک ںیہ  و مہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آ ے افر رضحت
اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب فاہں وموجد ےھت رضحت دبعارلنمح  ے رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہی اسرا ھچک ذرک ایک
رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع ےرفامایایک اؿدفونں  ےھجت ےسہیرفامایےہ؟ رضحتدبعارلنمحریضاہللاعتٰیلہنع ے اہک
ہکاہںرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکفہدفونںاسہلئسموکزایدہاجیتنںیہرھپرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
 ےاےنپاس وقؽیکوجہکآپ ےلضفنبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسانس اھت اسیک رتددیرکدیافررضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنع ےرفامایہکںیمہیلضفنبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسانساھتافریبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےس ںیہانسرافیےتہکںیہہک

رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےاےنپوقؽےسروجعرکایلوجفہاہکرکےتےھترافیےتہکںیہہکںیم ےدبعاکلملےساہکہک
ایکاؿدفونں ےہیدحثیراضمؿےکابرےںیمایبؿیک یھ؟اوہنں ےاہکہکآپریغباالتحؾےکیبنجاح تلںیمحبصاےتھٹرھپ
آپرفزہرےتھک۔
رافی  :دمحم نباحمت ،ییحی نبدیعس،انبرج ،،دمحم نبراعف،دبعارلزاؼ نب امہؾ،انب رج ،،دبعاکلمل نبایب رکبنب دبعارلامحؿ،
رضحتاوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
یبنجنو ےیکاح تلںیم س ررجفولطعنواج ے وا اکرفزہدر تےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :رح٠٣ة ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبير ،ابی برکبً ٩بساٟزح٤ا ،٪سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َوأَبٔی بَ ِ ٔ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
اب ًَ ِِ ُ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِسرٔ ُُ ٛط ا ِِ َٔ ٟحزُ فٔی
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َٗ ِس ك َ َ
َ ١و َي ُؼ ُو٦
اَ ٪وص َُو ُجْ ُ٨ب َُٔ ٩ِ ٣ي ِر ٔ ُحََ ٓ ٥ٕ ُ٠ي ِِ َت ٔش ُ
َر ََ ٣ـ َ
رحملة نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،رعفہ نب زح  ،،ایب رکبنب دبعارلنمح  ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکزفہجرہطمہرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسراضمؿںیمیبنجاح تلںیمریغباالتحؾےکحبص
اےتھٹرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسک لرفامےتافررفزہرےتھک۔
رافی  :رحملةنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،رعفہنبزح ،،ایبرکبنبدبعارلامحؿ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
یبنجنو ےیکاح تلںیم س ررجفولطعنواج ے وا اکرفزہدر تےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 97

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌيس ،اب ٩وہب٤ً ،زو ،اب ٩حارثً ،بسربہ ،حرضت ًبساہلل بٌٛ ٩ب ح٤يری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس َربِّطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ
َح َّسثَىٔی َص ُ

ا ٪أَ ِر َس َُ ٠ط إلٔ َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َي ِشأ َ ُ ٩ِ ًَ ٢اَّ ٟز ُج ٔ ١ي ُِؼبٔحُ ُجّ ُ٨با أَ َي ُؼ ُوَ٘ َٓ ٦اَِ ٟت
ا ِٔ ٟح ِ٤ي َر ِّٔی أَ َّ ٪أَبَا بَ ِرکٕ َح َّسثَ ُط أَ َِّ ٣َ ٪ز َو َ
ِِط َو َُل َي ِ٘ ٔضی
كَ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ُِؼب ٔ ُح ُجّ ُ٨با ٔٔ ٩ِ ٣ج َ٤ا َٕ َُل ٔ ٩ِ ٣حُ ٥ٕ ُ٠ث ُ َُّ ٥لَ ُئ ٔ ُ
اہرفؿ نب دیعس ،انب فبہ ،رمعف ،انب احرث ،دبعرہب ،رضحت دبعاہلل نب بعک ریمحی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتاوبرکبدصقیایبؿ رکےتںیہہکرمفاؿ  ےاؿوک رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنعیکرطػاکی آدیم ےکابرے ںیم
وپےنھچ ےک ےئل اجیھب ہک فہ یبنج اح تل ںیم حبص ااتھٹ ےہ ایک فہ رفزہ رھک اتکس ےہ؟  و رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامجعیکفہجےسیبنج اح تلںیمریغب االتحؾ ےکحبص اےتھٹرھپآپااطفرہنرکےتافرہنیہاسیک
اضقرکےت۔
رافی  :اہرفؿنبدیعس،انبفبہ،رمعف،انباحرث،دبعرہب،رضحتدبعاہللنببعکریمحیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
یبنجنو ےیکاح تلںیم س ررجفولطعنواج ے وا اکرفزہدر تےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 98

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکً ،بسربہ ب ٩سٌيس ،ابی برک بً ٩بساٟزح٤ا ٪ب ٩حارث ب ٩ہظا ،٦سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا اور حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا ٧يی َکی ٥ػلی اہلل ً٠يہ وآٟہ وس ٥٠كی ازواد ٣لہزات

َ
رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ٩
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس َربِّطٔ بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
صٔظَ اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ائٔظَ َة َوأ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِوظ َِی أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ض َ٤ا َٗا ََ ٟتا إ ٔ ِ ٪ك َ َ
ا ٪ث ُ ََّ ٥ي ُؼ ُو٦
َُ ٟي ِؼبٔحُ ُجّ ُ٨با ٔٔ ٩ِ ٣ج َ٤ا َٕ َُي ِر ٔا ِحت ََٔلٕ ٦فٔی َر ََ ٣ـ َ

ییحینبییحی،امکل،دبعرہبنبدیعس،ایبرکبنبدبعارلنمحنباحرثنب اشہؾ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعافررضحتاؾ
ہملسریضاہللاعتٰیلاہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکازفاجرہطماترفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسراضمؿ
ںیمامجعیکفہجےسہنہکاالتحؾیکفہجےسیبنجاح تلںیمحبصرکےترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفزہرےتھکےھت۔
رافی  :ییحینبییحی ،امکل ،دبعرہبنبدیعس ،ایبرکبنب دبعارلامحؿنباحرثنباشہؾ،دیسہاعہشئدصہقیریض اہللاعتٰیلاہنعافر
رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکازفاجرہطمات
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
یبنجنو ےیکاح تلںیم س ررجفولطعنواج ے وا اکرفزہدر تےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 99

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،اب ٩ایوب ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَفً ،بساہلل بً ٩بساٟزح٤ا ،٪اب٤ٌ٣ ٩ز ب ٩حز٦
اَؼاری ،ابوكواٟہ ،یو٧ص ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َف أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َوص َُو ابِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٔبِ َٔ ٩حزِٕ ٦اْلِ َ َِ َؼار ُّٔی أَبُو ك ُ َوا ََ ٟة أَ َّ ٪أَبَا یُوَُ ٧ص َِ ٣ول َی ًَائٔظَ َة أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُج َّل َجا َئ

اب َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ تُ ِسرٔ ُٛىٔی اٟؼَّ ََلةُ َوأََ٧ا ُجْ ُ٨ب
إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِش َت ِٔت ٔيطٔ َوه ٔ َی َت ِش ََ ٩ِ ٣ٔ ٍُ ٤و َرا ٔ
ئ ا َِ ٟب ٔ
أََٓأ َ ُػ ُوَ٘ َٓ ٦ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا تُ ِسرٔ ُٛىٔی اٟؼَّ ََلةُ َوأََ ٧ا ُجْ ُ٨ب َٓأ َ ُػ ُوَ٘ َٓ ٦ا ََِ ٟ ٢ش َت ٔ٨َ ٠َ ِْ ٣ا َیا َر ُسو َ٢
َ
و ٪أَ ِخظَ ا ُِ ٥ِ ٛهَّلِل َوأَ ًِ ٥ِ ُٜ٤ََ ٠ب ٔ َ٤ا أَ َّتقٔی
َک َ٣ا َت َ٘ َّس َ ٩ِ ٣ٔ ٦ذَِ٧ب ٔ َ
ََف اہللُ َ ٟ
َخ َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ إنِّٔی َْلَ ِر ُجو أَ ِ ٪أَ َُ ٛ
ک َو َ٣ا َتأ َّ َ
اہللٔ َٗ ِس ُ َ َ

ییحینبییحی،اویب،ہبیتق،انبرجح،انباویب،اامسلیعنبرفعج،دبعاہللنبدبعارلنمح،انبرمعمنبزحؾااصنری،اوبوطاہل،وی،س،
دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیموکیئہلئسموپےنھچےک
ےئل آای افر فہ درفازہ ےک ےھچیپ ےس  ن ریہ  ںیھ اس آدیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! یبنج اح تل ںیم نوات نوں ہک امنز اک
فتقنواجاتےہ وایکںیماسفتقرفزہرھکاتکسنوں؟ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایںیمیھب وامنزےکفتق یبنج
اح تلںیمااتھٹنوں وںیمیھب ورفزہراتھکنو ں واسآدیم ےرعضایکاےاہللےکروسؽ!آپامہریرطح و ںیہںیہاہلل ے
ے
 وآپےکاےلگےلھچپاسرےانگہاعمػرفامدیںیہ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہللیکمسقےھجمادیمےہہکںیممتںیم
بسےسزایدہاہللےسڈر ےفاالنوںافرںیممتںیمبسےسزایدہاج اتنوںاؿزیچفںوکنجےس انچاچےہ۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،اویب ،ہبیتق ،انب رجح ،انب اویب ،اامسلیع نب رفعج ،دبعاہلل نب دبعارلامحؿ ،انب رمعم نب زحؾ ااصنری،
اوبوطاہل،وی،س،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
یبنجنو ےیکاح تلںیم س ررجفولطعنواج ے وا اکرفزہدر تےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 100

راوی  :اح٤س ب٤ًْ ٩ا٧ ٪وٓلی ،ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س ب ٩یوسٕ ،حرضت س٠امی ٪ب ٩يشار رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشارٕ
ا ٪اِ ٨َّ ٟوَٓل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ ِْ ًُ ٩
اػ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ُِؼب ٔ ُح
أَُ َّ ٧ط َسأ َ َ ٢أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ًَ ِ ٩اَّ ٟز ُج ٔ ١ي ُِؼب ٔ ُح ُجّ ُ٨با أَ َي ُؼ ُوَٗ ٦اَِ ٟت ك َ َ
ُجّ ُ٨با َُٔ ٩ِ ٣ي ِر ٔا ِحت ََٔلٕ ٦ث ُ ََّ ٥ي ُؼ ُو٦
ادمح نب امثعؿ ونیلف ،اوباعمص ،انب رج  ،،دمحم نب ویفس ،رضحت امیلسؿ نب اسیر ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے
رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےساکیآدیمےکابرےںیموپاھچہکفہیبنجاح تلںیمحبصرکاتےہ وایکفہآدیمرفزہرھکاتکس
ےہ؟رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع ےرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسجاح تلںیمریغباالتحؾےکحبصرکےترھپ

آپرفزہرےتھک۔
رافی  :ادمحنبامثعؿونیلف،اوباعمص،انبرج ،،دمحمنبویفس،رضحتامیلسؿنباسیرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضمؿےکدونںںیمرفزہدارمہرتسبییکرحتمافراسےکافکرہےکفوجبےکایبؿںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکدونںںیمرفزہدارمہرتسبییکرحتمافراسےکافکرہےکفوجبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 101

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،اب٤٧ ٩ير ،ابً ٩یی٨ہ ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،ح٤يس ب٩
ًبساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِيا ُ٪
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ي ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

اَٗ ٪ا ََ ٢ص َِ ١تحٔ ُس َ٣ا ُت ٌِت َُٔ ٙر َٗ َب ّة
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ص َُ ِٜ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢و َ٣ا أَصِ ََ َٜ٠
ک َٗا ََ ٢و َٗ ٌِ ُت ًَل َی ا َِ ٣زأَت ٔی فٔی َر ََ ٣ـ َ
َٗا ََُ ٢ل َٗا َََ ٓ ٢ض َِ ١ت ِش َت ٔلي ٍُ أَ َِ ٪ت ُؼ َوَ ٦ط ِض َزیِ ٔ٣ُ ٩ت َ َتابٔ ٌَي ِ ٔن َٗا ََُ ٢ل َٗا َََ ٓ ٢ض َِ ١تحٔ ُس َ٣ا تُ ِل ٌٔ ُٔ ٥س ِّتي َن ِٔ ٣شٜٔی ّ٨ا َٗا ََُ ٢ل َٗا َ٢
 ١بَ ِي ٕت
ث ُ ََّ ٥جََ ٠ص َٓأت ُ َٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌَ َز ٕٔ ٓ ٚيطٔ َت ِْ ٤ز َٓ َ٘ا ََ ٢ت َؼ َّس ِ ٚب ٔ َض َذا َٗا َ ٢أَ ِٓ ََ
َق ٔ٨َّ ٣ا ٓ ََ٤ا بَي ِ َن َُلبَت َِي َضا أَصِ ُ
ک
ک أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی بَ َس ِت أََ ِ ٧ياب ُ ُط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اذِصَ ِب َٓأَكٌِ ُِٔ ٤ط أَصِ ََ ٠
أَ ِح َو ُد إَِٔ ٟيطٔ ٔ٨َّ ٣ا ٓ ََـ ٔح َ

ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبریمن،انبہنییع،ایفسؿنبہنییع،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمیبنیلصاہللہیلع فآہلفملسیکدختمںیمآایافراس ےرعضایکاےاہللےکروسؽ!ںیم
یالکنوایگآپ ےرفامای وےسیکیالکنوایگ؟اس ےرعضایکہکںیم ےراضمؿںیماینپویبیےسمہرتسبیرکیلےہآپ ے
رفامای ایک  و اکی الغؾ آزاد رکاتکس ےہ؟ اس  ے رعض ایک  ںیہ آپ  ے رفامای ایک  و لسلسم دف ےنیہم رفزے رھک اتکس ےہ؟ اس  ے
رعضایک ںیہ،آپ ےرفامای وایک واسھٹونیکسمںوکاھکانالھکاتکسےہ؟اس ےرعضایکہک ںیہ،رافیےتہکںیہہکرھپفہآدیمھٹیب
ایگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکی وٹرکا الای ایگ  س ںیم وجھکرںی  ںیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اوکن
اتحموجںںیمدصہقرکدفاس ےرعضایکایکمہےسیھبزایدہاتحمجےہ؟دمہنیےکدفونںارطاػےکدرایمؿفاےلرھگفںںیم
وکیئرھگااسی ںیہوجمہےسزایدہاتحمجنویبنیلصاہللہیلعفآہلفملسسنہڑپےاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکداڑ
رابرکاظرہنوںیئگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسآدیمےسرفامایاجافراےساےنپرھگفاوںوکالھک۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبریمن،انبہنییع،ایفسؿنبہنییع،دیمحنبدبعارلامحؿ،رضحتاوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکدونںںیمرفزہدارمہرتسبییکرحتمافراسےکافکرہےکفوجبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 102

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ،حرضت ٣ح٤س ب٣ ٩ش ٥٠زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ ١َ ِْ ٣رٔ َوا َی ٔة ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة
ک أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حً َّی بَ َس ِت أََ ِ ٧يابُطُ
َک ٓ ََـ ٔح َ
َو َٗا َ ٢بٔ ٌَ َز ٕٔ ٓ ٚيطٔ َت ِْ ٤ز َوص َُو اٟزِِّ٧بٔي ُ
َ ١وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،رضحتدمحمنبملسمزرہیریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےکاسھت اسرطح رفاتیلقنیکیئگ
ےہافررافی ےاہکہکاسںیماسوٹرکےاکذرک ںیہ ےہ سںیموجھکرںی ںیھینعیزلیبنافرفہہییھبذرک  ںیہرکےتہک یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسنہاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکڈاڑ

اظرہنوںیئگ۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،رضحتدمحمنبملسمزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ

راضمؿےکدونںںیمرفزہدارمہرتسبییکرحتمافراسےکافکرہےکفوجبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 103

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يثٗ ،تیبہٟ ،يث ،اب ٩طہاب ،ح٤يس بً ٩بساٟزح٤ا ٪بً ٩وٖ ،حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َٗاُلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ي ٔس
اِ ٠ٟي ُث ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
آَ ٪ا ِس َت ًَِٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُج َّل َو َٗ ٍَ بٔا َِ ٣زأَتٔطٔ فٔی َر ََ ٣ـ َ

ک َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ١تحٔ ُس َر َٗ َب ّة َٗا ََُ ٢ل َٗا ََ ٢و َص َِ ١ت ِش َت ٔلي ٍُ ٔػ َي َاَ ٦ط ِض َزیِ َٔٗ ٩ا ََُ ٢ل َٗا ََٓ ٢أَكٌِ ِٔٔ ٥س ِّتي َن
ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
ِٔ ٣شٜٔی ّ٨ا

ییحینبییحی،دمحمنبرل ،ق ،،ہبیتق،ق ،،انبباہب،دیمحنبدبعارلنمحنبترػ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہک اکیآدیم  ےراضمؿںیماینپویبی ےس مہ رتسبیرکیل افررھپروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےساس ہلئسمےکابرے
ںیم وپاھچ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و اکی الغؾ آزاد رک اتکس ےہ؟ اس  ے رعض ایک  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس  ے رفامای ایک  و دف ےنیہم ےک رفزے رھک اتکس ےہ اس  ے رعض ایک  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و رھپ  و اسھٹ
ونیکسمںوکاھکانالھکدے۔
رافی  :ییحینبییحی،دمحمنبرل ،ق ،،ہبیتق،ق ،،انبباہب،دیمحنبدبعارلامحؿنبترػ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکدونںںیمرفزہدارمہرتسبییکرحتمافراسےکافکرہےکفوجبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 104

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،اسحا ٚبً ٩يسی٣ ،اٟک ،حرضت زہزی

ا٪
ِِط فٔی َر ََ ٣ـ َ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُٔ ً ٩يسی أَ ِخب َ َرَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔأَ ََّ ٪ر ُج َّل أَٓ َ َ
َ
َّ
َّ
ََک بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة
َف بٔ ٌٔ ِت َٔ ٙر َٗ َب ٕة ث ُ َّ ٥ذ َ َ
َٓأ ََ ٣ز ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ََ ِّ ٜ
دمحمنبراعف،ااحسؼنبیسیع،امکل،رضحتزرہیےساس دنےکاسھترفاتیےہہکاکیآدیم ےراضمؿںیمرفزہااطفررکایل
 و روسؽ اہلل یلص ا ہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس مکح رفامای ہک اکی الغؾ آزاد رک ےک افکرہ ادا رکے رھپ انب ہنییع یک دحثی یک رطح

دحثیذرکرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبراعف،ااحسؼنبیسیع،امکل،رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکدونںںیمرفزہدارمہرتسبییکرحتمافراسےکافکرہےکفوجبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 105

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،اب ٩طہاب ،ح٤يس بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ي ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
ا ٪أَ ِ ٪ي ٌُِت ََٔ ٙر َٗ َب ّة أَ ِو َي ُؼ َوَ ٦ط ِض َزیِ ٔ ٩أَ ِو یُ ِلٌ َٔٔ ٥س ِّتي َن
ِِط فٔی َر ََ ٣ـ َ
ص َُزیِ َز َة َح َّسثَ ُط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز َر ُج َّل أَٓ َ َ

ِٔ ٣شٜٔی ّ٨ا

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انب رج ،،انبباہب،دیمح نب دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنع ے ایبؿ ایکہک یبنرکمی
یلصاہللہیلع فآہلفملس ےاکیآدیموکمکحرفامای سآدیم ےراضمؿںیمرفزہ وڑایلاھتاےساچےیہہکفہاکیالغؾآزادرکےای
دفےنیہمےکرفزےرےھکایاسھٹونیکسمںوکاھکانالھک ے۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،انبباہب،دیمحنبدبعارلامحؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکدونںںیمرفزہدارمہرتسبییکرحتمافراسےکافکرہےکفوجبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حرضت زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة

دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےکاسھتانبہنییعیکدحثییکرطحرفاتیلقنیک
یئگےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکدونںںیمرفزہدارمہرتسبییکرحتمافراسےکافکرہےکفوجبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :ح٤س ب ٩ر٣ح ،اب٣ ٩ہاجزٟ ،يث ،یحٌی ب ٩سٌيسً ،بساٟزح٤ا ٪بٗ ٩اس٣ ،٥ح٤س ب ٩جٌَف ،اب ٩زبيرً ،بازب٩
ًبساہلل ب ٩زبير ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِ٣حٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
َف بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َجا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َج ٌِ َ ٔ

اَ َ ٧ ٪ض ّارا َٗا َ٢
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِحت َ َرٗ ُِت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٔ ٟ ٥َ ٠ا ََ ٢وكٔئ ُِت ا َِ ٣زأَت ٔی فٔی َر ََ ٣ـ َ
َ
رع َٗا ٔٔ ٓ ٪يض ٔ َ٤ا ك َ ٌَ ْآَ ٦أ َ ََ ٣ز ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َت َؼ َّس َِ ٚت َؼ َّس َِٗ ٚا َ٣َ ٢ا ً ٔ ِ٨سٔی َط ِي ْئ َٓأ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ی ِحَ ٔ ٠ص َٓ َحائ َ ُط ََ

َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ی َت َؼ َّس َ ٚبٔطٔ

دمحمنب رل ،انباہمرج،ق ،،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنباقمس،دمحمنبرفعج،انبزح ،،ابعدنبدبعاہللنبزح ،،دیسہاعہشئدصہقی
ریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکاکیآدیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآایافراس ےرعضایکہکںیم ولج
ایگ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایویکں؟اس ےرعضیکایکہکںیم ےراضمؿےکدونںںیماینپویبیےسرتسبمہی
رکیلےہ  وآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایدصہق رک ،دصہقرک،اسآدیم ے رعضایکہکریمےاپس  وھچک یھب ںیہےہ  و
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےاےسمکحرفامای ہکفہھٹیب اج ے وآپیکدختم ںیمدفوٹرکےآ ے  س ںیماھکان اھت وآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےاسآدیموکمکحرفامایہکاسوکدصہقرکف۔
رافی  :دمحم نب رل  ،انب اہمرج ،ق  ،،ییحی نب دیعس ،دبعارلامحؿ نب اقمس ،دمحم نب رفعج ،انب زح  ،،ابعدنب دبعاہلل نب زح  ،،دیسہ
اعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکدونںںیمرفزہدارمہرتسبییکرحتمافراسےکافکرہےکفوجبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب ث٘فی ،یحٌی ب ٩سٌيسً ،بساٟزح٤ا ٪بٗ ٩اس٣ ،٥ح٤س ب ٩جٌَف ب ٩زبيرً ،بساہلل ب٩

زبير ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اب َّ
اَ٘ ْٟف ُّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔي ٕس َي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
َف بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ ِخب َ َر ُظ أَ ًََّ ٪بَّا َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َسًَ ٍَ ٔ٤ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ ََ ٩ج ٌِ َ ٔ
َّ
َّ
َک ا َِ ٟحس َ
ٔیث َوَِ ٟي َص فٔی أَ َّو ٔ ٢ا َِ ٟح ٔسیثٔ َت َؼ َّس َِ ٚت َؼ َّس َِ ٚو َُل َٗ ِوُ ُٟط
َت ُ٘و ُ ٢أَتَی َر ُج ْ ١إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

َ َ ٧ض ّارا
دمحمنبینثم،دبعاواہبیفقث،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنباقمس،دمحمنبرفعجنبزح ،،دبعاہللنبزح ،،دیسہاعہشئدصہقیریضاہلل
اعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکاکیآدیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآایافررھپدحثیذرکرفامیئافراسںیمدصہقاک
ذرک ںیہےہافرہنیہدؿاکذرکےہ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،دبعاواہب یفقث ،ییحی نب دیعس ،دبعارلامحؿ نب اقمس ،دمحم نب رفعج نب زح  ،،دبعاہلل نب زح  ،،دیسہ اعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکدونںںیمرفزہدارمہرتسبییکرحتمافراسےکافکرہےکفوجبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارثً ،بساٟزح٤ا ٪بٗ ٩اس٣ ،٥ح٤س ب ٩جٌَف ب ٩زبيرً ،باز بً ٩بساہلل ب ٩زبير،
سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
َف
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ ُط أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ ََ ٩ج ٌِ َ ٔ
بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َح َّسثَ ُط أَ ًََّ ٪بَّا َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َح َّسث َ ُط أَُ َّ ٧ط َسًَ ٍَ ٔ٤ائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ُ٘و ُ ٢أَتَی

اَ٘ َٓ ٪ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِحت َ َرٗ ُِت ا ِحت َ َرٗ ُِت ٓ ََشأ َ َُ ٟط َر ُسو ُ٢
َر ُج ْ ١إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس فٔی َر ََ ٣ـ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َطأُِ ُ ٧ط َٓ َ٘ا َ ٢أَ َػ ِب ُت أَصِلٔی َٗا ََ ٢ت َؼ َّس َِ٘ َٓ ٚا ََ ٢واہللٔ یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َ٣الٔی َط ِي ْئ َو َ٣ا أَ ِٗس ُٔر ًََِ ٠يطٔ

ک أَٗ َِب ََ ١ر ُج َْ ١ي ُش ُ
و ٚح َّٔ ٤ارا ًََِ ٠يطٔ ك َ ٌَ ْاَ٘ َٓ ٦ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َ ٢ا ِجِ ٔ ٠ص َٓ َحََ ٠ص َٓب َ ِی َ٨ا ص َُو ًَل َی ذََ ٔ ٟ
َ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َؼ َّس ِ ٚب ٔ َض َذا َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََُي ِ َرَ٧ا ٓ ََواہللٔ
أَیِ َ ٩ا ِِ ٤ُ ٟحتَر ُٔ ٚآَّٔٔا َٓ َ٘ َا ٦اَّ ٟز ُج ُ

إَّٔ٧ا َٟحٔ َيا َْ َ٣ا َ٨َ ٟا َط ِي ْئ َٗا ََٓ ٢کُُ٠و ُظ
اوباطرہ ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،دبعارلنمح نب اقمس ،دمحم نبرفعج نب زح  ،،ابعد نب دبعاہلل نب زح ،،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض
اہللاعتٰیلاہنع یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزفہجرہطمہرفامیتںیہ اکیآدیمیبن یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم ںیم راضمؿںیم
دجسم ںیم آای افر اس ےس رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم  و لج ایگ ںیم  و لج ایگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس
وپاھچہکایکنوا؟ واس ےرعضایکہکںیم ےاینپویبیےسمہرتسبیرکیلےہآپ  ےرفامایدصہقرک واس ےرعضایکاہللیک
مسق!اےاہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپس وھچکیھب ںیہافرںیماس ردقرتیھب ںیہراتھکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس  ےرفامایھٹیباج وفہھٹیبایگایسدفراؿاکیآدیماانپدگاھاہےتکننو ے الای س  ر اھکانراھکنوااھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےرفامایفہےنلجفاالآدیماہکںےہ؟فہآدیمڑھکانوا وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاسوکدصہقرک واسآدیم
 ےرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس! ایکامہرےالعفہ یھب(وکیئدصہقاکقحتسمےہ)اہللیک مسق مہوھبےک ںیہ
امہرےاپسھچکیھب ںیہےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایمتیہاےساھکو۔
رافی  :اوباطرہ ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،دبعارلامحؿ نب اقمس ،دمحم نب رفعج نب زح  ،،ابعد نب دبعاہلل نب زح  ،،دیسہ اعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو ورفزہرےنھکافرہنرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 110

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يثٗ ،تیبہ ،ب ٩سٌيسٟ ،يث ،اب ٩طہابً ،بيساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،حرضت
ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َٗاُلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اب
اِ ٠ٟي ُث ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسث َ َ٨ا َِ ٟيثْ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أََّ٧طُ أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اَ ٪ػ َحابَ ُة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اََ ٓ ٪ؼ َاَ ٦حًَّی بَ َ َّ ٠ا ِل َٜس َ
ِِط َٗا ََ ٢وك َ َ
َخ َد ًَ َا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ فٔی َر ََ ٣ـ َ
ََ
ٔیس ث ُ َّ ٥أَٓ َ َ

و ٪اْلِ َ ِح َس َث َٓاْلِ َ ِح َس َث ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔظ ٔ
َیتَّب ٔ ٌُ َ
ییحینبییحی،دمحمنبرل ،ق  ،،ہبیتق،نبدیعس،ق ،،انبباہب،دیبعاہلل نبدبعاہللنبہبتع،رضحتانبابعسریض اہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حتف ہکم فاےل اسؽ راضمؿ ںیم ےلکن  و آپ  ے رفزہ راھک  ب آپ دکدی ےک
اقمؾ رےچنہپ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفزہااطفررکایلرافی ےاہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکرہےئنےسےئنمکحیکریپفیایکرکےتےھت۔
رافی  :ییحی نبییحی ،دمحم نب رل ،ق  ،،ہبیتق ،نبدیعس ،ق  ،،انبباہب ،دیبعاہلل نب دبعاہلل نبہبتع ،رضحت انب ابعس ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو ورفزہرےنھکافرہنرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 111

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،ز ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥سٔيا ،٪حرضت زہزی

ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيُ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِي َ
َخ ِٔ َٗ ٩ِ ٣و َٔ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ا ٪یُ ِذ َخ ُذ ب ٔ ِاْل ٔ ٔ
ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َٗا ََ ٢ی ِحٌَی َٗا َُ ٢سٔ َِيا ُُ ٪لَ أَ ِزرٔی ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ ٩ِ ٣َ ٢ص َُو َي ٌِىٔی َوك َ َ

َو َس َّ٥َ ٠

ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،رمع،ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،رضحتزرہیےساس دنےکاسھتایسرطحدحثیلقنیکیئگےہ
ایفسؿ ےاہکہکےھجم ںیہولعمؾہکہیسکاکوقؽےہافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکآرخیوقؽوکایلاجاتاھت؟
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،رمع،ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو ورفزہرےنھکافرہنرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 112

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حرضت زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

آَخ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َوك َ َ
ا ٪ا ُِ ِ ٟٔ
ِٔط ٔ َ
َخ َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی ٓ ََؼبَّحَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َخ ٓ َِاْل ٔ ٔ
اْلِ َ َِ ٣زیِ َٔ ٩وإٔ٤َ َّ ٧ا یُ ِذ َخ ُذ ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ِاْل ٔ ٔ
َّ
ا٪
ْش َة َِ ٟي َّ ٠ة َخَِ ٠ت َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٜ٣َ ٥َ ٠ة ََ َْ ٔ ٟل َث ًَ ِ َ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہافرزرہی
 ےاہکہکرفزہااطفررکانآرخیلمعاھتافرروسؽاہللےکآرخیلمعیہوکاانپایاجاتےہزرہی ےاہکہکینبیلصاہللہیلعفآہلفملس
راضمؿیکریتہاترخیوکہکمرکمہمےچنہپ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو ورفزہرےنھکافرہنرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 113

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابٟ ،يث

اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٔ ١َ ِْ ٣حسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟيثٔ َٗا َ٢
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
و ٪اْلِ َ ِح َس َث َٓاْلِ َ ِح َس َث ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔظ ٔ َو َی َز ِوُ َ ٧ط ا٨َّ ٟاس َٔذ ا ِِ ٤ُ ٟح َ٥َ ٜ
ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب َٓکَاُ ٧وا َیتَّب ٔ ٌُ َ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،ق ،اس دن ےکاسھتانبباہب ےسق ،یکدحثییکرطحرفاتی لقنیکیئگےہ
انب باہب  ے رفامای ہک فہ وگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آرخی لمع یک ریپفی رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکآرخیلمعوکانخسرقاردےتیےھت۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،ق ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو ورفزہرےنھکافرہنرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 114

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥جزیز٨٣ ،ؼور٣ ،حاہس ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَف
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢س َ َ
َْشبَ ُط َ َ ٧ض ّارا ٟٔي َ َرا ُظ
اب ٓ َ ٔ
اََ ٓ ٪ؼ َاَ ٦حًَّی بَ َِ ًُ َّ ٠شٔ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ف ٔی َر ََ ٣ـ َ
َا ٪ث ُ ََّ ٥ز ًَا بٔإَٔ٧ا ٕئ ٓ ٔيطٔ َ َ
ْش ْ
ِِط ٓ ََ٩ِ ٤
ِِط َحًَّی َز َخ ََ َّٜ ٣َ ١ة َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
اُ ٨َّ ٟ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ٓ ََؼ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَٓ َ َ
اض ث ُ َّ ٥أَٓ َ َ
ِِط
َطا َئ َػ َاَ ٦و ََ ٩ِ ٣طا َئ أَٓ َ َ

ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اجمدہ،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس راضمؿ ںیم اکی رفس ںیم ےھت  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس  ے رفزہ راھک  ب آپ افسعؿ ےک اقمؾ  ر ےچنہپ  و آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس  ے اکی ربنت وگنماای  س ںیم وکیئ ےنیپ یک زیچ  یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس دؿ ےک فتق ںیم ایپ اتہک
وگ اےس دھکی ںیل رھپ آپ  ے رفزہ  ںیہ راھک اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم ںیمدالخ نو ےئگ رضحت انب ابعس
ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے رفس ےک دفراؿ رفزہ راھک یھب افر  ںیہ یھب راھک  و وج اچےہ
رفسںیمرفزہرھکےلافروجاچےہرفزہہنرےھک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اجمدہ،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو ورفزہرےنھکافرہنرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 115

راوی  :ابوَکیب ،وٛيٍ ،سٔياً ،٪بسالرکی ،٥كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َُ ٢لَ َتٌ ِٔب
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ِرک ٔی ٩ِ ًَ ٥كَا ُو ٕ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ ال َ ٔ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ِِط َٗ ِس َػ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َّ
ِِط
اٟش َ ٔ
َف َوأَٓ َ َ
ًَل َی ََ ٩ِ ٣ػ َاَ ٦و َُل ًَل َی َ ٩ِ ٣أَٓ َ َ
اوبرکبی ،فعیک ،ایفسؿ ،دبعارکلمی ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک مہ ربا الھب
 ںیہےتہکےھتہکوجرفزہ رےھکافرہنیہرباالھب ےتہکںیہ وجآدیمرفسںیمرفزہہنرےھک قیقحتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
رفسںیمرفزہراھکیھبافررفزہااطفریھبایکےہ۔
رافی  :اوبرکبی،فعیک،ایفسؿ،دبعارکلمی،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو ورفزہرےنھکافرہنرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 116

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب ،ابً ٩بسا٤ٟحيس ،جٌَف ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩بسٔ ا ِ٤َ ٟحٔيسٔ َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ْ
َّ
َکا ََ ا ِٔ ٔ٤َِ ٟي٥
َخ َد ًَ َا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ إلٔ َی ََ َّٜ ٣ة فٔی َر ََ ٣ـ َ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
اََ ٓ ٪ؼ َاَ ٦حًی بَ ََ ُ َّ ٠
ض َٗ ِس
اض ث ُ ََّ ٥ز ًَا بٔ َ٘ َس ٕح ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕ
اض إَِٔ ٟيطٔ ث ُ َّٔ َ ٥
ْش َب َٓ٘ٔي َُ َٟ ١ط بَ ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ک إ ٔ ََّ ٪ب ٌِ َف ا٨َّ ٟا ٔ
َفٓ ٌََطُ َحًَّی َ٧وَ َز اُ ٨َّ ٟ
ٓ ََؼ َا ٦اُ ٨َّ ٟ
ئ ََ
ک ا َِ ٌُ ٟؼاةُ
ک ا َِ ٌُ ٟؼاةُ أُو َٟئ ٔ َ
َػ َاَ٘ َٓ ٦ا َ ٢أُو َٟئ ٔ َ

دمحمنبینثم،دبعاواہب ،انبدبعا،دیجم،رفعج،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
لغمت
فآہلفملسحتفہکمفاےلاسؽراضمؿںیمہکمیکرطػےلکن وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفزہراھک بآپرکاعا مےچنہپ و
ووگں  ے یھب رفزہ راھک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اپین اک اکی ایپہل وگنماای رھپ اےس دنلب ایک اہیں کت ہک ووگں  ے اےس
دھکیایلرھپآپ ےفہیپایلاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکایگہکھچکووگں ےرفزہراھکنواےہ وآپ ے
رفامایہکہیوگانرفامؿںیہہیوگانرفامؿںیہ
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاواہب،انبدبعا،دیجم،رفعج،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو ورفزہرےنھکافرہنرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 117

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسً ،بساٌٟزیز ،حرضت جٌَف رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی َّ
اض
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز َٓ٘ٔي َُ َٟ ١ط إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
َٗ ِس َط ََِّ ٠ًَ ٙيض ٔ ِِّ ٥
ص
وَ ٔ ٓ ٪امی ٓ ٌَََِ ٠ت ٓ ََس ًَا بٔ َ٘ َس ٕح ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕ
ئ َب ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اٟؼ َي ُاَ ٦وإٔ٤َ َّ ٧ا یَ ُِ ٨وزُ َ
ہبیتقنبدیعس،دبعایزع سی ،رضحترفعجریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےکاسھتہیرفاتیلقنیکیئگےہ افراس ںیمہیزادئےہ
ہکآپےسرعضایکایگہکووگں ررفزہدوشارنوراہےہافرفہاسابرےںیمااظتنررک رےہںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس

ایکرکےتںیہ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے رصےکدعباپیناکاکیایپہلوگنماای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعایزعسی،رضحترفعجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو ورفزہرےنھکافرہنرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 118

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف٨ُ ،سر ،طٌبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح٤ا ،٪اب٩
سٌس٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩حش ،٩حرضت جابز بً ٩بساہلل

َف َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
َّ
َّ
اض ًََِ ٠يطٔ َو َٗ ِس ُه َِِّ ٠ًَ ١َ ٠يطٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َُ ٟط
َٗا َ ٢ك َ َ
َفأَی َر ُج َّل َٗ ِس ا ِج َت َ ٍَ ٤اُ ٨َّ ٟ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی َس ََفٕ َ َ
َٗاُٟوا َر ُج َْ ١ػائ َْٔ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ي َص ٔ ٩ِ ٣ا ِٟب ٔ ِّر أَ َِ ٪ت ُؼو ُ٣وا فٔی َّ
َف
اٟش َ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،دنغر،ہبعش،دمحمنبدبعارلنمح،انبدعس،دمحمنبرمعفنبنسح،رضحتاجرب
نبدبعاہللےسرفاتیےہاوہنں ےرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکیرفسںیمےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
اکیآدیموکداھکیہکوگاسےکاردرگد عمںیہافراس راسہیایکایگےہ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکاسآدیموک
ایکنوا؟ووگں ےرعضایکہیاکیآدیمےہ س ےرفزہراھکنواےہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہییکین ںیہ
ہکمترفسںیمرفزہروھک۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،دنغر ،ہبعش ،دمحم نب دبعارلامحؿ ،انب دعس ،دمحم نب رمعف نب نسح،
رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو ورفزہرےنھکافرہنرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 119

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح٤ا٣ ،٪ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩حش ،٩حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل

تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
ا َِ ٟح َش ٔ ٩یُ َح ِّس ُث أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘وُلُ َرأَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دمحم نبدبعارلنمح،دمحمنبرمعف نبنسح،رضحتاجربنب دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاکیآدیموکداھکیابیقدحثیایسرطحےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دمحمنبدبعارلامحؿ،دمحمنبرمعفنبنسح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو ورفزہرےنھکافرہنرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 120

راوی  :اح٤س ب٤ًْ ٩ا٧ ٪وٓلی ،ابوزاؤز  ،طٌبہ ،یحٌی ب ٩ابی ْٛير

اَ ٪ی ِبُِ ُ٠ىٔی
ا ٪اِ ٨َّ ٟوَٓل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ َو َزا َز َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َوك َ َ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ ِْ ًُ ٩
اَ ٪یزٔی ُس فٔی َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َوفٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔأََّ٧طُ َٗا ََِ ٠ًَ ٢ي ٥ِ ُٜبٔزُ ِخ َؼةٔ اہللٔ َّأ ٟذی َر َّخ َؽ َلَٗ ٥ِ ُٜا َ٢
ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕأََّ٧طُ ك َ َ

َٓ َ٤َّ ٠ا َسأ َ ُِ ٟتطُ  ٥َِ ٟیَ ِحَٔوِ طُ

ادمح نب امثعؿ ونیلف ،اوبداؤد ،ہبعش ،ییحی نب ایب ریثک اس رطح اکی افر  دن ےک اسھت یھب ہی رفاتی لقن یک یئگ ےہ  س ںیم ےہ ہک
اہللاعتیل ےںیہمتوجرتصخاطعءرفامیئےہاس رلمعرکاناہمترےےئلرضفریےہرافی ےاہکہک بںیم ےاؿےسوساؽ
ایک واؿوکاید ںیہاھت۔
رافی  :ادمحنبامثعؿونیلف،اوبداؤد،ہبعش،ییحینبایبریثک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو ورفزہرےنھکافرہنرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 121

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس ،ہ٤ا ٦ب ٩یحٌیٗ ،تازہ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َص َُّ ٤ا ٦بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ِ َ
ِِط ََٓ ٥َِ ٠يٌ ِٔب
ْش َة ََ ٣ـ ِت َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
َُزَ ِوَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٔ ٟ ٥َ ٠ش َّت ًَ ِ َ
ا٨َّ ٔ٤َٓ ٪ا ََ ٩ِ ٣ػ َاَ ٦و ٔ٨َّ ٣ا َ ٩ِ ٣أَٓ َ َ
ِِط ًَل َی اٟؼَّ ائ ٔٔ٥
اٟؼَّ ائ ٔ ًَُ ٥ل َی ا ِٔ ٔ ٔ٤ُ ٟ
ِِط َو َُل ا ُِ ٔ ٔ٤ُ ٟ
دہابنباخدل،امہؾنبییحی،داتدہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہاوہنں ےرفامایہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھتوسہلراضمؿوکاکیزغفہںیمےئگ ومہںیمےسھچکوگرفزےےسےھتافرھچکریغبرفزےےکانچہچن
ہن ورفزہرےنھکفاوں ےرفزہہنرےنھکفاوںیکذمتمیکافرہنیہرفزہہنرےنھکفاوں ےرفزہرےنھکفاوں روکیئریکنیک۔
رافی  :دہابنباخدل،امہؾنبییحی،داتدہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو ورفزہرےنھکافرہنرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 122

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی برک ٘٣سمی ،یحٌی ب ٩سٌيس ،تيِم٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب٣ ٩ہسی ،طٌبہ ،ابوًا٣ز ،ہظا ،٦سا ٥ٟب٩
٧وح٤ً ،ز (ابً ٩ا٣ز)  ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ

ِم ح و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩اٟت َّ ِي ٔ ِّ
َِ ٣ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح َو َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُُ ٧ ٩و ٕح
ْش ًَ َِ ٩سٌٔي ٕس ك ُ ُُّ ٠ض َِ َٗ ٩ِ ًَ ٥تا َز َة ب ٔ َض َذا
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ َي ٌِىٔی ابِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ْش َة َخَِ ٠ت َوفٔی َحسٔیثٔ َسٌٔي ٕس فٔی ث ٔ ِِ َ ً٨ی
ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ صَ َّ٤إَُ ٦ي ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ اٟت َّ ِي ٔ ِّ
ِم َوًُ ََ ٤ز بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َوصٔظَ اَ ٤َ َْ ٔ ٟٕ ٦
اَ ِ ًَ ٪
ْش َة
ْش َة أَ ِو تٔ ِش ٍَ ًَ ِ َ
ْش َة َو ُط ٌِ َب َة َ ٔ ٟش ِب ٍَ ًَ ِ َ
ًَ ِ َ
دمحمنبایبرکبرادیم،ییحی نبدیعس،یمیت،دمحمنبینثم،انبدہمی،ہبعش،اوباعرم،اشہؾ،اسملنبونح،رمع(انباعرم)،اوبرکبنبایب
ہبیشاس دنےکاسھترضحتداتدہریضاہللاعتٰیلہنعےسامہؾیکدحثییکرطحرفاتیایکایگےہوسا ےاسےکہکیمیتافررمع
نباعرمافراشہؾیکرفاتیںیما ےن رہاترخیافردیعسیکدحثیںیمابرہاترخیافرہبعشیکدحثیںیمرتسہایا سیاترخیذرکیکیئگ
ےہ۔
رافی  :دمحم نب ایب رکب رادیم ،ییحی نب دیعس ،یمیت ،دمحم نب ینثم ،انب دہمی ،ہبعش ،اوباعرم ،اشہؾ ،اسمل نب ونح ،رمع (انب اعرم) ،

اوبرکبنبایبہبیش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو ورفزہرےنھکافرہنرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 123

راوی َ :ص بً ٩لی جہـِم ،بْش (ابٔ٣ ٩ـ ،)١ابی ٣ش٤٠ہ ،ابی َرضة ،حرضت ابوسٌيس خسری

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٌٔي ٕس َرض َٔی اہللُ
ِم َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
َح َّسثَ َ٨ا ََ ِ ُ
ْش َي ٌِىٔی ابِ َََّ ٔ٣ُ ٩ـ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َِ ٣شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ِ َ
ص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ

ُ
ِِط
اَف ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َر ََ ٣ـ َ
اب ًَل َی اٟؼَّ ائ َٔٔ ٥ػ ِو ُ٣طُ َو َُل ًَل َی ا ِٔ ٔ ٔ٤ُ ٟ
ا٤ََ ٓ ٪ا ي ٌَُ ُ
ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٨َّ ٛ ٢ا َُ َش ٔ ُ
ار ُظ
إٔٓ َِل ُ

دہض
رصننبیلع می،رشب(انبلضفم)،ایبہملسم،ایبرضنة،رضحتاوبدیعسدخریرفامےتںیہہکمہراضمؿںیمروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھتاکیرفسںیمےھت ووکیئیھبرفزہرےنھکفاےلےکرفزہ ردیقنت ںیہرکاتاھتافرہنیہرفزہےکااطفررک ے

فاےل روکیئدیقنترکاتاھت۔
دہض
رافی  :رصننبیلع می،رشب(انبلضفم)،ایبہملسم،ایبرضنة،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو ورفزہرےنھکافرہنرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 124

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥جزیزی ،ابی َرضة ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ِ َ
ِِط َو َُل
ُ٨َّ ٛا ََ ِِزُو ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َر ََ ٣ـ َ
ِِط ٓ َََل َیحٔ ُس اٟؼَّ ائ ٔ ًَُ ٥ل َی ا ِٔ ٔ ٔ٤ُ ٟ
ا٨َّ ٔ٤َٓ ٪ا اٟؼَّ ائ ٔ َُ ٥و ٔ٨َّ ٣ا ا ُِ ٔ ٔ٤ُ ٟ
َ
ک َح َش ْ٩
ِِط َٓإ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
ِِط ًَل َی اٟؼَّ ائ ٔٔ ٥یَ َز ِو َ ٪أَ ََّ ٩ِ ٣َ ٪و َج َس ُٗ َّو ّة ٓ ََؼ َآَ ٦إ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
ا ُِ ٔ ٔ٤ُ ٟ
ک َح َش َْ ٩ویَ َز ِو َ ٪أَ ََّ ٩ِ ٣َ ٪و َج َس َؿ ٌِّٔا َٓأٓ َ َ

رمعف اندق ،اامسلیع نب اربامیہ ،رجریی ،ایب رضنة ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رفامای ہک
مہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتراضمؿںیماکیزغفہںیمےھت ومہںیمےسوکیئرفزہدارنواتافروکیئااطفرنوات و

ہن ورفزہدارااطفررک ےفاےل ردیقنترکاتفہہیےتھجمسےھتہکارگوکیئاطتقراتھکےہ و رفزہرھکےل وہیاسےکےئلااھچےہافر
فہہییھبےتھجمسارگوکیئفعضاپاتےہ وفہااطفررکےل وہیاسےکےئلااھچےہ۔
رافی  :رمعفاندق،اامسلیعنباربامیہ،رجریی،ایبرضنة،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو ورفزہرےنھکافرہنرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 125

راوی  :سٌيس ب٤ً ٩ز ،سہ ١ب٤ًْ ٩ا ،٪سویس ب ٩سٌيس ،حشين ب ٩رحیث ،سٌيس٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویہً ،اػ ،٥ابوَرضة،
حرضت ابوسٌيس خسری ،جابز بً ٩بساہلل اور حرضت جابز بً ٩بساہلل

ٔيس
اَٗ ٪ا ََ ٢سٌ ْ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اْلِ َ ِط ٌَثٔ ُّی َو َس ِض ُ
رحیِ ٕث ك ُ ُُّ ٠ض ِِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ز َو َ
 ١بِ َُ ٤َ ِْ ًُ ٩
اَ ٪و ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوحُ َشي ِ ُن بِ َُ ُ ٩
رض َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َو َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ََ ِ َ

ٔيب َب ٌِ ُـ ُض ًَِ ٥ل َی
ِِط ٓ َََل َيٌ ُ
ِِط ا ُِ ٔ ٔ٤ُ ٟ
اَفَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ي ُؼ ُو ٦اٟؼَّ ائ ٔ َُ ٥وئُ ٔ ُ
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َِ َٗ ٥اُل َس َ ِ
َب ٌِ ٕف
دیعس نب رمع ،لہس نب امثعؿ ،وسدی نب دیعس ،نیسح نب رحثی ،دیعس ،رمفاؿ نب اعمفہی ،اعمص ،اابرضنة ،رضحت اوبدیعس دخری،
اجربنبدبعاہللافررضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہرفامایہکمہ ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترفسایک ورفزہ
رےنھکفاالرفزہراتھکافرااطفررک ےفاالرفزہااطفررکاتیلاھتافراؿںیمےسوکیئیسکوکالمتمیہنرکاتاھت۔
رافی  :دیعس نب رمع  ،لہس نبامثعؿ ،وسدی نب دیعس ،نیسح نب رحثی ،دیعس ،رمفاؿ نب اعمفہی ،اعمص ،اوبرضنة ،رضحت اوبدیعس
دخری،اجربنبدبعاہللافررضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو ورفزہرےنھکافرہنرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 126

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخيْ٤ة ،حرضت ح٤يس سے روایت ےہ ٛہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪فٔی َّ
َف َٓ َ٘ا َ٢
اٟش َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِي َْ ََ ٤ة ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١أَْ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ َِ ٩ػ ِوَ ٔ ٦ر ََ ٣ـ َ
ِِط ًَل َی اٟؼَّ ائ ٔٔ٥
اَفَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َر ََ ٣ـا ََ ٥َِ ٠َٓ ٪يٌ ِٔب اٟؼَّ ائ ٔ ًَُ ٥ل َی ا ِٔ ٔ ٔ٤ُ ٟ
ِِط َو َُل ا ُِ ٔ ٔ٤ُ ٟ
َس َ ِ
ییحینبییحی،اوبخیتمة،رضحتدیمحےسرفاتیےہہکرضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعےسرفسںیمراضمؿےکرفزےےکابرے
ںیموپاھچایگ واوہنں ےرفامایہکمہ ےروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےکاسھترفسایکےہ ووکیئرفزہرےنھکفاالرفزہٹوھڑ ے
فاےلیکالمتم ںیہرکاتاھتافرہنیہرفزہٹوھڑ ےفاالرفزہرےنھکفاےلیکالمتمرکاتاھت۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبخیتمة،رضحتدیمحےسرفاتیےہہکرضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکےنیہمںیماسمرفےکےئلہکبجاساکرفسدفزنمؽایاسےسزایدہنو ورفزہرےنھکافرہنرےنھکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 127

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوخاٟس اح٤ز ،حرضت ح٤يس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخ ِج ُت ٓ َُؼ ُِ ٤ت َٓ َ٘اُٟوا لٔی أًَ ٔ ِس َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت إ ٔ َّ ٪أَ ََ ّشا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اْلِ َ ِح َ٤زُ ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ي ٕس َٗا ََ َ ٢
َّ
َّ
ِِط ًَل َی
اَف َ
ٔيب اٟؼَّ ائ ٔ ًَُ ٥ل َی ا ِٔ ٔ ٔ٤ُ ٟ
وَََ ٓ ٪ل َيٌ ُ
أَ ِخب َ َرنٔی أَ َّ ٪أَ ِػ َح َ
ِِط َو َُل ا ُِ ٔ ٔ٤ُ ٟ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠كَاُ ٧وا ي َُش ٔ ُ
يت ابِ َ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة َٓأ َ ِخب َ َرنٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
اٟؼَّ ائ ُٔٔ ٔ ٘٠َ َٓ ٥
اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمح،رضحتدیمحریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکںیمالکنافرںیم ےرفزہرھکایل وووگں ے
ےھجمےساہکہکمتدفابرہرفزہروھکںیم ےاہکہکرضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع ےےھجمربخدیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفس رکےت ےھت  و وکیئ یھب رفزہ رےنھک فاال رفزہ ٹوھڑ ے فاےل یک المتم  ںیہ رکات اھت افر ہن یہ
رفزہ ٹوھڑ ےفاال رفزہ رےنھک فاےلیک المتم رکات اھت رھپ ںیم  ے انب ایب ہیکلم ےس الماقتیک  و اوہنں  ے یھب رضحت اعہشئ ریض
اہللاعتٰیلاہنعےکوحاہلےسایسرطحیکربخدی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمح،رضحتدیمحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسںیمرفزہرےنھکفاےلےکارجےکایبؿںیمہکبجفہدختمفاےلاکؾںیمےگلرںیہ...

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفسںیمرفزہرےنھکفاےلےکارجےکایبؿںیمہکبجفہدختمفاےلاکؾںیمےگلرںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 128

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوٌ٣اویہً ،اػ٣ ،٥ور ،ٚحرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥و ِّر ٕ ٩ِ ًَ ٚإَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِٔ ًَ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ِِط َٗا َ٨َ َٓ ٢زَ ِ٨َ ٟا َ٨ِ ٣ز ُّٔل فٔی یَ ِوَ ٕ ٦ح ٓ ٕ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َّ
ئ َو ٔ٨َّ ٣ا َ٩ِ ٣
ار أَ ِٛثَرَُ٧ا ه أَل َػاح ُٔب ا ِلَٔ ٜشا ٔ
اٟش َ ٔ
َف َٓ٨َّ ٔ٤ا اٟؼَّ ائ ٔ َُ ٥و ٔ٨َّ ٣ا ا ُِ ٔ ٔ٤ُ ٟ
َّ
اب َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ِِط َ
َرضبُوا اْلِ َبَِ ٔ ٨يةٔ َو َس َ٘ ِوا اٟزِّك َ َ
اٟؼ َّو ُاَ ٦و َٗ َا ٦ا ُِ ٔ ٔ٤ُ ٟ
یَ َّتقٔی اٟظ َِ ٤ص ب ٔ َي ٔسظ ٔ َٗا َََ ٓ ٢ش َ٘ َم ُّ
وَ َ ٓ ٪

و ٪ا َِ ٟي ِو َ ٦بٔاْلِ َ ِجز ٔ
ِِط َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ذصَ َب ا ُِ ٔ ٔ٤ُ ٟ

اوبرکبنبایب ہبیش،اوباعمفہی ،اعمص،ومرؼ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہرفامایہکمہیبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےکاسھتاکیرفسںیم ےھت ومہںیمھچکرفزہدارےھتافرھچکرفزہٹوھڑےنو ےےھترافی ےاہکہکمہاکیہگجگ ترگیمےک
وممسںیمارتےافرمہںیمبسےسزایدہاسہیاحلصرک ےفاالفہآدیماھتہک سےکاپساچدر یھمہںیمےسھچکاےنپاہوھتں
ےس دوھپ ےس چب رےہ ےھت رافی  ے اہک ہک رفزہ رےنھک فاےل  و رگےئگ افر رفزہ ٹوھڑ ے فاےل اقمئ رےہ اوہنں  ے ےمیخ اگل ے
افرافوٹنںوکاپینالپایافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکآجےکدؿرفزہٹوھڑ ےفاےلارجاحلصرکےئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اعمص،ومرؼ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفسںیمرفزہرےنھکفاےلےکارجےکایبؿںیمہکبجفہدختمفاےلاکؾںیمےگلرںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 129

راوی  :ابوَکیب ،حٔؽً ،اػ٣ ،٥ور ،ٚحرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٥اْلِ َ ِح َو َٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢و ِّر ٕ ٩ِ ًَ ٚإَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ك َ َ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

اٟؼ َّو ُاَ ٩ِ ًَ ٦ب ٌِ ٔف ا َِٗ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟا ََ٘ َٓ ٢ا َ٢
ِِط َ
وَ ٪و ًَُ٠ٔ٤وا َو َؿ ٌُ َ
ِِط َب ٌِ ْف َٓ َت َحزَّ َ ٦ا ُِ ٔ ٔ٤ُ ٟ
ٕ ُّ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس ََفٕ ٓ ََؼ َاَ ٦ب ٌِ ْف َوأَٓ َ َ
و ٪ا َِ ٟي ِو َ ٦بٔاْلِ َ ِجز ٔ
فٔی ذََ ٔ ٟ
ِِط َ
ک َذ َص َب ا ُِ ٔ ٔ٤ُ ٟ

اوبرکبی،صفح،اعمص،ومرؼ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکیرفسںیم

ےھت ھچک  ے رفزہ راھک افر ھچک  ے رفزہ ٹوھڑدای رفزہ ہن رےنھکفاےل  و دختمفاےل اکؾ  ر گل ےئگ افر رفزہ رےنھکفاےل اکؾ رک ے
ےکابرےںیمزمکفرڑپےئگرافی ےاہکہکآپ ےاؿےکابرےںیمرفامایہکرفزہااطفررک ےفاےلارجاپےئگ۔
رافی  :اوبرکبی،صفح،اعمص،ومرؼ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفسںیمرفزہرےنھکفاےلےکارجےکایبؿںیمہکبجفہدختمفاےلاکؾںیمےگلرںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 130

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حاتً ،٥بساٟزح٤ا ٪ب٣ ٩ہسیٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،حرضت ربيٌہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
يٌ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َٗزَ ًَ ُة َٗا َ٢
ٔی ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩رب ٔ َ
ک
أَ َت ِي ُت أَبَا َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َوص َُو َْ ُْ ِٜ٣ور ًََِ ٠يطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َت َ َّ
ک ًَ َّ٤ا َي ِشأََ ُٟ
اض ًَ ِ٨طُ ُُِٗ ٠ت إنِّٔی َُل أَ ِسأََ ُٟ
َف َ ٚاُ ٨َّ ٟ

ئ ًَ ُِ ٨ط َسأ َ ُِ ٟت ُط ًَ ِ ٩اٟؼَّ ِو ٔ ٦فٔی َّ
اَفَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ََ َّٜ ٣ة َوِ َ ٧ح ُٔ ٩ػ َي ْاَٗ ٦ا َ٢
َص ُذ َُل ٔ
اٟش َ ٔ
َف َٓ َ٘ا ََ ٢س َ ِ
ِٔط أَٗ َِوی َلَٓ ٥ِ ُٜکَاِ َ ٧ت ُر ِخ َؼ ّة َٓ٨َّ ٔ٤ا
َٓ َ٨زَ ِ٨َ ٟا َ٨ِ ٣ز ُّٔل َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إِٔ َٗ ٥ِ َُّٜ٧س َزِ َ ٧وتُ ُِ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٥س ِّو َُ ٥ِ ٛوا ُِ ِ ٟٔ
َ
ِِطوا َوكَاِ َ ٧ت ًَزِ َّ ٣ة
ِٔط أَٗ َِوی َلَٓ ٥ِ ُٜأٓ ٔ ُ
آَخ َٓ َ٘ا َ ٢إَٔ ٣ُ ٥ِ َُّٜ٧ؼ ِّب ُحو ًَ ُس ِّو َُ ٥ِ ٛوا ُِ ِ ٟٔ
ِِط ث ُ ََّ٧ ٥زَ ِ٨َ ٟا َ٨ِ ٣ز ُّٔل َ َ
ََ ٩ِ ٣ػ َاَ ٦و ٔ٨َّ ٣ا َ ٩ِ ٣أَٓ َ َ
َ
ک فٔی َّ
َف
اٟش َ ٔ
ِِطَ٧ا ث ُ ََّٗ ٥ا َِ َ٘ َٟ ٢س َرأَیِت ُ َ٨ا ََ ُؼ ُوَ ٍَ ٣َ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َٓأٓ َ ِ
دمحمنباحمت،دبعارلنمحنبدہمی،اعمفہینباصحل ،رضحترہعیبےسرفاتیےہفہ ےتہکںیہہکھجمےسزقہع ے ایبؿایکاوہنں
 ے اہک ہک ںیم رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیلہنع ےک اپس آای اس احؽ ںیم ہک اؿ ےک اپس ووگں اک  اٹھگم اگل نوا اھت  و ب
وگ اؿ ےس دحیلعہ نو ےئگ  و ںیم  ے اؿ ےس رعض ایک ہک ںیم آپ ےس فہ  ںیہ وپٹوھں اگ  س ےک ابرے ںیم ہی وپھچ رےہ ںیہ
(رافیےتہکںیہ)ہکںیم ے رفسںیمرفزہےکابرےںیم وپاھچ واوہنں ے رفامایہکمہ ےروسؽاہللےکاسھتہکمرکمہمکت رفس
ایک ےہ افر مہ رفزہیک اح تل ںیم ےھت اوہنں  ے رفامایہک مہ اکی ہگج ارتے  و روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے رفامای متدنمش
ہ
ےک رقبی نو ےئگ نو افر اب ااطفر رکان (رفزہ ہن رانھک) مھاارے ےئل وقت فاطتق اک ابثع نواگ  و رفزہ یک رتصخ  یھ رھپ مہ ںیم
ےس ھچک  ے رفزہ راھک افر ھچک  ے رفزہ ہن راھک رھپ  ب مہ دفرسی زنمؽکت ےچنہپ  و آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامای ہک مت حبص
ےکفتقاےنپدنمشےکاپسےئگافررفزہہنرےنھکےساہمترےادنراطتقزایدہنویگاسےئلرفزہہنروھکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملساکہیمکحرضفریاھتاسےئلمہ ےرفزہ ںیہراھکرھپمہ ےداھکیہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترفس ںیم

رفزہرےتھکرےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،دبعارلامحؿنبدہمی،اعمفہینباصحل،رضحترہعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسںیمرفزہرےنھکایہنرےنھکےکاایتخرےکایبؿںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفسںیمرفزہرےنھکایہنرےنھکےکاایتخرےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 131

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َسأ َ ََ ٢ح ِ٤زَةُ بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َ
َ
َِم َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
اٟؼ َيأ ٦فٔی َّ
ِِط
اٟش َ ٔ
َف َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت ٓ َُؼ َِ ٥وإ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َٓأٓ ٔ ِ
ًَ ِ٤ز ٕو اْلِ ِسُّ ٔ ٠
ہبیتقنبدیعس،ق ،،اشہؾنبرعفة،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکرضحتزمحہنبرمعایملس ریضاہللاعتٰیلہنع
 ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفسںیمرفزےرےنھکےکابرےںیموپاھچ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای
ہکارگ واچےہ ورفزہرھکےلافرارگ واچےہ وااطفررکےل۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،اشہؾنبرعفة،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفسںیمرفزہرےنھکایہنرےنھکےکاایتخرےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 132

راوی  :ابوربيٍ ،ح٤از ،اب ٩زیس ،ہظا ،٦سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َوص َُو ابِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ح ِ٤زَ َة بِ َ٩
ًَ٤ز ٕو اْلِ َسَ َّ ٔ ٠
ِسزُ اٟؼَّ ِو َ ٦أََٓأ َ ُػ ُو ٦فٔی َّ
َف َٗا َ٢
اٟش َ ٔ
ِ
ِ
َِم َسأ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َر ُج ْ ١أَ ِ ُ
ِِط إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت
ُػ ِ ٥إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َوأَٓ ٔ ِ

اوبرعیب ،امحد ،انب زدی ،اشہؾ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زمحہ نب رمعف ایملس ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکاےاہللےکروسؽ!ںیماکیااسیآدیمنوںہکلسلسمرفزےراتھکنوں وایکںیم
رفسںیمیھبرفزہروھکں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایارگ واچےہ ورفزہرھکےلافرارگاچےہ وااطفررکےل۔
رافی  :اوبرعیب،امحد،انبزدی،اشہؾ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفسںیمرفزہرےنھکایہنرےنھکےکاایتخرےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 133

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،حرضت ہظا٦

ِسزُ
و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٕ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٔ ١َ ِْ ٣ح ٔسیثٔ َح َّ٤از ٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس إنِّٔی َر ُج ْ ١أَ ِ ُ
اٟؼَّ ِو َ٦
ییحینبییحی،اوباعمفہی،رضحتاشہؾےساس دنےکاسھتایسرطحدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ییحینبییحی ،اوباعمفہی،رضحتاشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفسںیمرفزہرےنھکایہنرےنھکےکاایتخرےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 134

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ابوَکیب ،اب٤٧ ٩ير ،ابوبرکً ،بساٟزحي ٥ب ٩س٠امی ،٪حرضت ہظا٦

َکیِبٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َو َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟزح ٔٔي ٥بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
صٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔأَ ََّ ٪ح ِ٤زَ َة َٗا َ ٢إنِّٔی َر ُج ْ ١أَ ُػ ُو ٦أََٓأ َ ُػ ُو ٦فٔی َّ
َف
اٟش َ ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش اوبرکبی ،انب ریمن ،اوبرکب ،دبعارلمیح نب امیلسؿ ،رضحت اشہؾ ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ ہک رضحت
زمحہریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکہکںیماکیرفزےدارآدیمنوں وایکںیمرفسںیمیھبرفزہروھکں؟
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشاوبرکبی،انبریمن،اوبرکب،دبعارلمیحنبامیلسؿ،رضحتاشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفسںیمرفزہرےنھکایہنرےنھکےکاایتخرےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 135

راوی  :ابوكاہز ،ہارو ٪ب ٩سٌيس ،ہارو ،٪ابوكاہز ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،ابی اسوز ،رعوة ب ٩زبير ،ابی ٣زواح ،حرضت
ح٤زہ ب٤ً ٩ز اسِ٠م رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ ٢أَبُو َّ
و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ٩
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َٗا َ ٢صَ ُ
اٟلاص ٔز ٔ َوصَ ُ
َِم َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ٢
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣زاو ٔ ٕح ًَ َِ ٩ح ِ٤زَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِِ ُ ٩
اہللٔ أَ ٔج ُس بٔی ُٗ َّو ّة ًَل َی ِّ
اٟؼ َيا ٔ ٦فٔی َّ
َف ٓ ََض ًَِ ١ل َ َّی ُج َْ ٨اح َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ه ٔ َی ُر ِخ َؼ ْة ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ٓ ََ٩ِ ٤
اٟش َ ٔ
َک ٔ ٩ِ ٣اہللٔ
اح ًََِ ٠يطٔ َٗا ََ ٢ص ُ
أَ َخ َذ ب ٔ َضا َٓ َح َش َْ ٩و َ ٩ِ ٣أَ َح َّب أَ َِ ٪ي ُؼ َوَََ ٓ ٦ل ُج ََ ٨
ارو ُ ٪فٔی َحسٔیْٔطٔ ه ٔ َی ُر ِخ َؼ ْة َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اوباطرہ،اہرفؿنبدیعس،اہرفؿ،اوباطرہ،انبفبہ،رمعفنباحرث،ایباوسد،رعفةنبزح ،،ایبرمفاح،رضحتزمحہنبرمعایملس
ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس! ںیم رفس ںیم رفزے رےنھک یک
اطتق راتھک نوں  و ایک ھجم  ر وکیئ انگہ  و  ںیہ؟  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ہی اہلل اعتیل یک رطػ ےس اکی
رتصخےہ و س ےاسرتصخ رلمعایک واس ےااھچایکافر س ےرفزہرانھکدنسپایک واس روکیئانگہ ںیہاہرفؿ ےاینپ
دحثیںیمرذضةاکظفلاہکےہافرنماہللاکذرک ںیہایک۔
رافی  :اوباطرہ،اہرفؿنبدیعس،اہرفؿ،اوباطرہ،انبفبہ،رمعفنباحرث،ایباوسد،رعفةنبزح ،،ایبرمفاح،رضحتزمحہ نب
رمعایملسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفسںیمرفزہرےنھکایہنرےنھکےکاایتخرےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 136

راوی  :زاؤز ب ٩رطيس ،وٟيس ب٣ ٩ش ،٥٠سٌيس بً ٩بساٌٟزیز ،اس٤اًيً ،١بيساہلل ،ا ٦زرزاء ،حرضت ابوزرزاء رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُُ ٩ر َط ِي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠سٌٔي ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٦

ئ ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
َّ
رحٕ
اٟس ِر َزا ٔ
اٟس ِر َزا ٔ
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َط ِضز ٔ َر ََ ٣ـ َ
ا ٪فٔی َ ٓ
ئ َرضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٢
ا ٪أَ َح ُسَ٧ا ََ ٟي َـ ٍُ َی َس ُظ ًَل َی َرأِ ٔسطٔ ٔٔ ٩ِ ٣ط َّسة ٔ ا ِِّ َ ٟ
َح َو َ٣ا ٓ ٔی َ٨ا َػائ ْٔ ٥إ ٔ َُّل َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َطسٔی ٕس َحًَّی إ ٔ ِ ٪ك َ َ
َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ر َوا َح َة
داؤدنبرہدی،فدیلنبملسم،دیعسنبدبعایزعسی،اامسلیع،دیبعاہلل،اؾدرداء،رضحتاوبدرداءریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتراضمؿےکےنیہمںیمرگیمےکوممسںیماکیرفسںیمےلکناہیںکتہکرگیمیک
فہج ےس مہ ںیم ےس ھچک وگ اےنپ اہوھتں وک اےنپ رس  ر رھک ےتیل ےھت افر مہ ںیم ےس وکیئ یھب رفزہ دار  ںیہ اھت وسا ے روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسافررضحتدبعاہللنبرفاخةریضاہللاعتٰیلہنعےک۔
رافی  :دا ؤدنبرہدی،فدیلنبملسم،دیعسنبدبعایزعسی،اامسلیع،دیبعاہلل،اؾدرداء،رضحتاوبدرداءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفسںیمرفزہرےنھکایہنرےنھکےکاایتخرےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 137

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ة ،ہظا ٦ب ٩سٌيس٤ًْ ،ا ٪اب ٩حيا ٪ز٣ظقی ،حرضت ا ٦زرزاء رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟس َِ ٣ظق ٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ُ َِّّ ٦
َّاِّ ٪
ئ َٗاَِ ٟت
اٟس ِر َزا ٔ
ا ٪بِ َٔ ٩حي َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّی َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٤َ ِْ ًُ ٩
َٗا َ ٢أَبُو َّ
ئ َِ َ٘ ٟس َرأَیِت ُ َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َب ٌِ ٔف أَ ِسَٔارٔظ ٔفٔی یَ ِوَ ٕ ٦طسٔیسٔ ا ِِّ َ ٟ
َح َحًَّی إ ٔ َّ ٪اٟزَّ ُج َ١
اٟس ِر َزا ٔ

ََ ٟي َـ ٍُ یَ َس ُظ ًَل َی َرأ ِ ٔسطٔ ٔٔ ٩ِ ٣ط َّسة ٔا ِِّ َ ٟ
َح َو َ٣ا ٔ٨َّ ٣ا أَ َح ْس َػائ ْٔ ٥إ ٔ َُّل َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ر َوا َح َة

دبعاہلل نبمللمة،اشہؾنب دیعس،امثعؿانب ایحؿ دیقشم ،رضحتاؾدرداء ریضاہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتی ےہہک رضحتاوبدرداء
ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکمہ ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتگ ترگویمںےکدونںںیمضعبرفسفںںیم
داھکیہکوگگ ترگیمیکفہجےساےنپاہوھتںوکاےنپرسفں ررھکےتیلںیہافرمہںیمےسوسا ےروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہل
فملسافررضحتدبعاہللنبرفاہحریضاہللاعتٰیلہنعےکوکیئیھبرفزہدار ںیہاھت۔
رافی  :دبعاہللنبمللمة،اشہؾنبدیعس،امثعؿانبایحؿدیقشم،رضحتاؾدرداءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احیجےکےئلرعافتےکدیماؿںیمرعہفےکدؿرفزہہنرےنھکےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
احیجےکےئلرعافتےکدیماؿںیمرعہفےکدؿرفزہہنرےنھکےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 138

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،ابی َرض٤ً ،ير٣ ،ولی ابً ٩باض  ،حرضت ا ٦أٟـ ١ب٨ت حارثہ

َ
ض ًَ ِ ٩أ ُ ِّ ٦ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ب ٔ ِ٨تٔ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
رض ًَ ِ٤َ ًُ ٩يِر ٕ َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

رع َٓ َة فٔی ٔػ َياَ ٔ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥ص َُو َػائ َْٔ ٥و َٗا َ٢
ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّّ َ ٧ ٪
اسا َت ََ ٤ار ِوا ً ٔ َِ ٨س َصا َی ِو ََ َ ٦
َ
َْشبَ ُط
ٕ ًَل َی َبٌٔيرٔظ ٔبٔ ٌَ َز َٓ َة ٓ َ ٔ
َب ٌِ ُـ ُض َِِ ٟ ٥ي َص بٔ َؼائ َٕٔٓ ٥أ ِر َسُِ ٠ت إَِٔ ٟيطٔ بٔ َ٘ َس ٔح َٟب َ ٕن َوص َُو َواٗ ٔ ْ
ییحینبییحی،امکل،ایبرضن،ریمع،ومیلانبابعس،رضحتاؾالضفلتنباحرہثےسرفاتیےہہکھچکووگں ےاؿےکاپسرعہف
ےکدؿروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفزےےکابرےںیمابتتیچیکاؿںیمےسھچک ےاہکہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس رفزے یک اح تل ںیم ےھت افر ھچک  ے اہک ہک آپ رفزہ ےس  ںیہ ےھت۔ آپ یک رطػ دفدھ اک اکی ایپہل اس فتق اجیھب  ب
آپاےنپافٹن ررعہفےکدؿوسارےھت وآپ ےفہدفدھیپایل۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ایبرضن،ریمع،ومیلانبابعس،رضحتاؾالضفلتنباحرہث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
احیجےکےئلرعافتےکدیماؿںیمرعہفےکدؿرفزہہنرےنھکےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 139

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪حرضت ابی ا٨ٟص

ٕ ًَل َی بٌَٔيرٔظ ٔ َو َٗا َ٢
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َک َوص َُو َواٗ ٔ ْ
رض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ًَ ِ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ َِ ٣ول َی أ ُ ِّ ٦ا َِِ ٟٔـ ٔ١
ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،ایفسؿ،رضحتایبارصنلےساس دنےکاسھترفاتیےہ نکیاسںیمآپاکافٹن روسارنو ے
اکذرک ںیہ۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،ایفسؿ،رضحتایبارصنل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
احیجےکےئلرعافتےکدیماؿںیمرعہفےکدؿرفزہہنرےنھکےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 140

راوی  :زہير ب ٩رحبً ،بساٟزح٤ا ٪ب٣ ٩ہسی ،سٔيا ،٪حرضت سا ٥ٟب ٩ابی ا٨ٟرض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
رض ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ابِ ٔ٩
اَ ٩ِ ًَ ٪سا ٥ٕ ٔ ٟأَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ًُ َی ِی ََ ٨ة َو َٗا َ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٢يِر ٕ َِ ٣ول َی أ ُ ِّ ٦ا َِِ ٟٔـ ٔ١
زریہنبرحب،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،رضحتاسملنبایبارضنلریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےکاسھتایسرطحرفاتی

لقنیکیئگےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعارلامحؿنبدہمی،ایفسؿ،رضحتاسملنبایبارضنلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
احیجےکےئلرعافتےکدیماؿںیمرعہفےکدؿرفزہہنرےنھکےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 141

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌيس ،اب ٩وہب٤ً ،زو ،ابی َرض٣ ،ولی ابً ٩باض ،حرضت آ ٦ـ ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو أَ َّ ٪أَبَا أ ِ ٨َّ ٟ
رض َح َّسثَ ُط أَ َّ٤َ ًُ ٪ي ِ ّرا َِ ٣ول َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَىٔی َص ُ
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َح َّسثَطُ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أُ َّ٦ا َِِ ٟٔـ َٔ ١رض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َت ُ٘و َُ ٢ط َّ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی
اض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
کْ َ٧
َْشبَ ُط
رع َٓ َة َوِ َ ٧ح ُ ٩ب ٔ َضا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِر َسُِ ٠ت إَِٔ ٟيطٔ بٔ َ٘ ٌِبٕ ٓ ٔيطٔ َٟب َ ْن َوص َُو بٔ ٌَ َز َٓ َة ٓ َ ٔ
ٔػ َياَ ٔ ٦ی ِوَ َ ٔ ٦
اہرفؿنبدیعس،انبفبہ،رمعف،ایبرضن،ومیلانبابعس،رضحتاؾلضفریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک احصہب ںیم ےس ھچک ووگں  ے رعہف ےک دؿ رفزہ ےک ابرے ںیم کش ایک رضحت اؾ لضف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت
ںیہہکمہیھبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھت ےھت وںیم ےآپیکرطػ اکیایپہلاجیھب سںیمدفدھ اھترعہف ےک
دؿ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےفہدفدھیپایل۔

رافی  :اہرفؿنبدیعس،انبفبہ،رمعف،ایبرضن،ومیلانبابعس،رضحتاؾلضفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
احیجےکےئلرعافتےکدیماؿںیمرعہفےکدؿرفزہہنرےنھکےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 142

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌيس ،اب ٩وہب٤ً ،زو ،بٜيرب ٩اطخَ ،کیب٣ ،ولی ابً ٩باض ،حرضت ٣ي٤و٧ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ض َرض َٔی
َکیِبٕ َِ ٣ول َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَىٔی صَ ُ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو ًَ ِ ٩ب ُ َٜي ِر ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ َِ ُ ٩
اض َط ُّٜوا فٔی ٔػ َياَ ٔ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِِ ٣َ ٩ي ُ٤وَ َ ٧ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ََ ٦رع َٓ َة َٓأ َ ِر َسَِ ٠ت إَِٔ ٟيطٔ َِ ٣ي ُ٤وُ َ ٧ة ب ٔ ٔح ََل ٔب َّ
و ٪إ َِٔ ٟيطٔ
ٕ فٔی ا ِِ ٤َ ٟوٗ ٔ ٕٔ ٓ َ ٔ
اض َی ُِ ٨وزُ َ
َْش َب ُٔ ٨ِ ٣ط َواُ ٨َّ ٟ
ا٠ٟب َ ٔن َوص َُو َواٗ ٔ ْ
َ
اہرفؿنبدیعس،انبفبہ،رمعف،ریکبنباجش،رکبی،ومیلانبابعس،رضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
یک زفہج رہطمہ ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک وگ رعہف ےک دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزے ےک ابرے ںیم
کشںیمڑپےئگانچہچن رضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنع ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػدفدھاکاکی و ااجیھب سفتق
ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعافت ےک دیماؿ ںیم ڑھکے نو ے ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس دفدھ ےس ایپ ہکبج
وگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػدھکیرےہےھت۔
رافی  :اہرفؿنبدیعس،انبفبہ،رمعف،ریکبنباجش،رکبی،ومیلانبابعس،رضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 143

راوی  :زہير ب ٩رحب ،جزیز ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ
َقیِ ْع َت ُؼ ُو٦
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
رع َو َة ًَ ِ ٩أبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت كَاِ َ ٧ت ُ َ

ًَا ُط َورا َئ فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠يةٔ َوكَا ََ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُؼو ُُ ٣ط َٓ َ٤َّ ٠ا َصا َج َز إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َػا َُ ٣ط َوأَ ََ ٣ز بٔ ٔؼ َيا ٔ٣طٔ

اَٗ ٪ا ََ ٩ِ ٣َ ٢طا َئ َػا َُ ٣ط َو ََ ٩ِ ٣طا َئ َت َز َٛطُ
َٓ َ٤َّ ٠ا َفُ ٔ َق َط ِضزُ َر ََ ٣ـ َ

زریہ نب رحب ،رجری ،اشہؾ نب رعفة ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک رقشی اجتیلہ ےک زامہن ںیم
اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےتھک ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے یھب  ب دمہنی یک رطػ رجہت رفامیئ  و اےنپ احصہب ریض
اہلل اعتٰیل ہنع وک یھب اس اک رفزہ رےنھک اک مکح رفامای  و  ب راضمؿ ےک ےنیہم ےک رفزے رفض رک دےیئ ےئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےرفامایہکوجاچےہویؾاعوشرہاکرفزہرےھکافروجاچےہٹوھڑدے۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،اشہؾنبرعفة،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 144

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،اب٤٧ ٩ير ،حرضت ہظا٦

َک فٔی أَ َّو ٔ ٢ا َِ ٟحسٔیثٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٕ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
آَخ ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َت َز َک ًَا ُط َورا َئ ٓ َََ ٩ِ ٤طا َئ َػا َُ ٣ط َو ََ ٩ِ ٣طا َئ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُؼو ُُ ٣ط َو َٗا َ ٢فٔی ٔ ٔ
َوك َ َ
َک َوا َیةٔ َجزٔیز ٕ
َت َز َُ ٛط َوَ ٥َِ ٟی ِح ٌَ ُِ ٠ط ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،انبریمن ،رضحت اشہؾ ےس اس دن ےکاسھت رفاتی ےہ افر دحثی ےک رشفع ںیم ذرک  ںیہ ایکہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسویؾاعوشرہاکرفزہرےتھکےھتافردحثیےکآرخںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاعوشرہ
اکرفزہٹوھڑدایہکوجاچےہاساکرفزہرےھکافروجاچےہٹوھڑدے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،انبریمن،رضحتاشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 145

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،سٔيا ،٪زہزی ،رعوة ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ا ٪ي َُؼ ُا ٦فٔی
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪یَ ِو ًََ ٦ا ُط َورا َئ ك َ َ
َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠يةٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ ِاْل ٔ ِس ََل َُ ٩ِ ٣َ ٦طا َئ َػا َ٣طُ َو ََ ٩ِ ٣طا َئ َت َز َٛطُ

رمعفان دق،ایفسؿ،زرہی،رعفة،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکاعوشرہےکدؿاجتیلہےکزامہنںیمرفزہ
راھکاجاتاھت و باالسؾآایہکوجاچےہاساکرفزہرےھکافروجاچےہٹوھڑدے۔
رافی  :رمعفاندق،ایفسؿ،زرہی،رعفة،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 146

راوی  :رح٠٣ة ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوة ب ٩زبير ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َ ِ
اب أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
َّ ِ
َّ
ا٩ِ ٣َ ٪
َُف َق َر ََ ٣ـا ُ٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َفُ ٔ َق َر ََ ٣ـا ُ ٪ك َ َ
ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ك َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠یأ ُ٣زُ بٔ ٔؼ َيا ٔ٣طٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ِ َ
ِِط
َطا َئ َػ َا ٦یَ ِو ًََ ٦ا ُط َورا َئ َو ََ ٩ِ ٣طا َئ أَٓ َ َ
رحملةنبییحی،انبفبہ ،وی،س،انب باہب ،رعفةنب زح ،،دیسہ اعہشئ دصہقیریض اہللاعتٰیلاہنع رفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسراضمؿ ےکرفزےرفضنو ےےسےلہپاعوشرہ ےکرفزہاک مکحرفامای رکےتےھت  و براضمؿےک رفزےرفض
نوےئگ ووجاچےہاعوشرہےکدؿرفزہرےھکافروجاچےہٹوھڑدے۔
رافی  :رحملةنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،رعفةنبزح ،،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 147

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ب ٩سٌيس ،یزیس ب ٩ابی حبيب ،رعوةً ،ائظہ

اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِّ ٩
یس بِ ٔ ٩أَبٔی
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َ
َ
َحبٔيبٕ أَ َّٔ ٪رعاكّا أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ َ ِ ُ ٪
َقي ِّظا كَاِ َ ٧ت َت ُؼ ُوًَ ٦ا ُط َورا َئ فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز َر ُسو ُ٢
َ
رع َو َة أ ِخب َ َر ُظ أ ًََّ ٪ائٔظَ َة أ ِخب َ َر ِت ُط أ ََّ ُ ٪

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٔؼ َيا ٔ٣طٔ َحًَّی َفُ ٔ َق َر ََ ٣ـا َُ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠طا َئ ََِٓ ٠ي ُؼ ِ٤طُ
ِِط ُظ
َو ََ ٩ِ ٣طا َئ َٓ ُِ ٠ئ ٔ ِ
ہبیتق نب دیعس ،دمحم نب رل  ،ق  ،نب دیعس ،سیدی نب ایب بیبح ،رعفة ،اعہشئ ،رفامیت ںیہ ہک اجتیلہ ےک زامہن ںیم رقیشی وگ اعوشرہ
ےک دؿ رفزہ رےنھک اک مکح رفامای رکےت ےھت  و  ب راضمؿ ےک رفزے رفض نوےئگ  و (آپ یلص اہلل ہیلع فملس  ے اراشد رفامای) وج
اچےہاعوشرہےکدؿرفزہرےھکافروجاچےہٹوھڑدے۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبرل ،ق ،نبدیعس،سیدینبایببیبح،رعفة،اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 148

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير ،اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
وَ ٪ی ِو ًََ ٦ا ُط َورا َئ َوأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َ٧آ ٍٕٔ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ ٪أَصِ َ ١ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة كَاُ ٧وا َي ُؼو َُ ٣

وِ َٗ ٪ب َ ١أَ ُِ ٪ي ِٔت َ َر َق َر ََ ٣ـا ُ٤َّ ٠َ َٓ ٪ا ا ِٓتُر َٔق َر ََ ٣ـا َُٗ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػا َ٣طُ َوا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
إ ٔ ًََّ ٪ا ُط َورا َئ یَ ِو ْ ٩ِ ٣ٔ ٦أَیَّأ ٦اہللٔ ٓ َََ ٩ِ ٤طا َئ َػا َُ ٣ط َو ََ ٩ِ ٣طا َئ َت َز َُ ٛط
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،انب ریمن ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اجتیلہ ےک زام ے

ےکوگاعوشرہےکدؿرفزہرےتھکےھت وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافراملسمونں ےیھبراضمؿےکرفزےرفضنو ے
ےس ےلہپ اس اک رفزہ راھک  ب راضمؿ ےک رفزے رفض نو ےئگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اعوشرہ اہلل ےک
دونںںیماےساکیدؿےہ ووجاچےہاعوشرہاکرفزہرےھکافروجاچےہاےسٹوھڑدے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،انبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 149

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،زہير ب ٩رحب ،یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ،حرضت ًبيسا١ٟ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
رح ٕب َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
أ ُ َسا ََ ٣ة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
دمحم نب ینثم ،زریہ نب رحب ،ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،رضحت دیبع اہلل ےس اس  دن ےک اسھت یھب ہی دحثی رفاتی یک یئگ
ےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،زریہنبرحب،ییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،رضحتدیبعالل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 150

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،اب ٩ر٣حٟ ،يث٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَُ َّ ٧ط
ا ٪یَ ِو ّ٣ا َي ُؼو ُُ ٣ط
َک ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ًَُ ٦ا ُط َورا َئ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
ذُ ٔ َ
َک َظ ََِٓ ٠ي َس ًِ ُط
 ١ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة ٓ ََ ٩ِ ٤أَ َح َّب ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َِ ٪ي ُؼو َُ ٣ط ََِٓ ٠ي ُؼ ِ٤طُ َو َٔ َ ٩ِ ٣
أَصِ ُ
ہبیتق نب دیعس ،ق  ،،انب رل  ،ق  ،،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکاپساعوشرہےکدؿاکذرکایکایگ  وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکاجتیلہفاےلوگاسدؿرفزہرےتھکےھت ومت
ںیمےسوجوکیئدنسپرکاتےہہکفہرفزہرےھک وفہرھکےلافروجوکیئاندنسپرکاتےہ وفہٹوھڑدے۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،انبرل ،ق ،،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 151

راوی  :ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،وٟيس ،ابْٛ ٩ير٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔس َي ٌِىٔی ابِ ََْٔٛ ٩ير ٕ َح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

 ١ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة ٓ ََ٩ِ ٤
اَ ٪ي ُؼو ُُ ٣ط أَصِ ُ
َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی یَ ِوًَ ٔ ٦ا ُط َورا َئ إ ٔ ََّ ٪ص َذا یَ ِو ْ ٦ك َ َ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َُل َي ُؼو ُُ ٣ط إ ٔ َُّل أَ ِ ٪یُ َوآ َٔٔ ٙػ َيا َُ ٣ط
أَ َح َّب أَ َِ ٪ي ُؼو َُ ٣ط ََِٓ ٠ي ُؼ ُِ ٤ط َو َ ٩ِ ٣أَ َح َّب أَ َِ ٪یتِرُ َُ ٛط ََِٓ ٠يتِرُ ُِ ٛط َوك َ َ
اوبرکبی،اوبااسہم،فدیل،انبریثک،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرکےتںیہاوہنں ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےساعوشرہےکدؿےک ابرےںیمرفامےتنو ےانسہکہیفہدؿےہ سدؿ اجتیلہےک وگرفزہرےتھک ےھت ووجوکیئ دنسپ
رکاتےہہکاسدؿرفزہرےھک وفہرفزہرھکےلافروج وکیئہیدنسپرکاتےہہکٹوھڑدے وفہٹوھڑدےافر رضحتدبعاہللریض
اہللاعتٰیلہنعرفزہ ںیہرےتھکےھتوسا ےاسےکہکاؿےکرفزفںےسوماتقفنواج ے۔
رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،فدیل،انبریثک،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 152

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اح٤س ب ٩ابی خ ،ٕ٠روح ،ابو٣اٟکً ،بيساہلل ب ٩اخ٨ص٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٣إ ٔ ٟک ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ُ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ

بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ذُ َٔک ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ِو ُ ٦یَ ِوًَ ٔ ٦ا ُط َورا َئ ٓ ََذ ََک َٔ ١َ ِْ ٣حسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟيثٔ بِ ٔ٩
َ
َ
َس ٌِ ٕس َس َو ّ
ائ
دمحمنبادمح نبایبفلخ،رفح،اوبامکل ،دیبعاہللنب اسنخ ،انعف،رضحتانبرمعریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہک یبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپساعوشرہےکدؿےکرفزہاکذرکایکایگرھپآےگایسرطحدحثیایبؿیک۔
رافی  :دمحمنبادمحنبایبفلخ،رفح،اوبامکل،دیبعاہللنباسنخ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ

اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 153

راوی  :اح٤س ب٤ًْ ٩ا٧ ٪وٓلی ،ابوًاػ٤ً ،٥ز اب٣ ٩ح٤س ب ٩زیس ًشَ٘لنی ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

اػ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩زیِ ٕس ا ِِ ٌَ ٟش َ٘ ََلن ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
ا ٪اِ ٨َّ ٟوَٓل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ ِْ ًُ ٩

َاک َی ِو ْ٦
َک ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ًَُ ٦ا ُط َورا َئ َٓ َ٘ا َ ٢ذ َ
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ذُ ٔ َ
 ١ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠يةٔ ٓ َََ ٩ِ ٤طا َئ َػا َُ ٣ط َو ََ ٩ِ ٣طا َئ َت َز َٛطُ
اَ ٪ي ُؼو ُُ ٣ط أَصِ ُ
كَ َ
ادمحنبامثعؿونیلف،اوباعمص،رمعانبدمحمنبزدیالقسعین،اسملنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپساعوشرہےکدؿاکذرک ایکایگ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکہیفہدؿ ےہہک سدؿ
اجتیلہےکوگرفزہرےتھکےھت ووجاچےہرفزہرےھکافروجاچےہرفزہٹوھڑدے۔
رافی  :ادمحنبامثعؿونیلف،اوباعمص،رمعانبدمحمنبزدیالقسعین،اسملنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 154

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابی ٌ٣اویہ ،ابوبرک ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٤ً ،ارة ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩یزیس

َکیِبٕ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ

ئ
یس َٗا ََ ٢ز َخ َ ١اْلِ َ ِط ٌَ ُث بِ ُِ َٗ ٩ي ٕص ًَل َی ًَ ِبسٔ اہللٔ َوص َُو یَ َت َِ َّسی َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَبَا َُ ٣ح َّٕ ٤س ا ِز ُ ٪إلٔ َی ا َِ َِ ٟسا ٔ
ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ َوَِ ٟي َص ا َِ ٟي ِو ُ ٦یَ ِو ًََ ٦ا ُط َورا َئ َٗا ََ ٢و َص َِ ١ت ِسرٔی َ٣ا یَ ِو ًَُ ٦ا ُط َورا َئ َٗا ََ ٢و َ٣ا ص َُو َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا صُ َو یَ ِو ْ ٦ك َ َ
َکیِبٕ َت َز َٛطُ
ا٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َ٧زَ ََ ٢ط ِضزُ َر ََ ٣ـ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُؼو ُُ ٣ط َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ ِ٨ز ٔ ََ ٢ط ِضزُ َر ََ ٣ـ َ
ا ٪تُز ٔ َک و َٗا َ ٢أَبُو ُ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،ایب اعمفہی ،اوبرکب ،اوباعمفہی ،اشمع ،امعرة ،رضحت دبعارلنمح نب سیدی رفامےت ںیہ ہک ا ثع نب
س  ،رضحت دبعاہلل یک دختم ںیم آ ے اس احؽ ںیم ہک فہ حبص اک انہتش رک رےہ ےھت اوہنں  ے رفامای اے اوبدمحم! آؤ انہتش رکو  و
اوہنں ےاہکہکایکآجاعوشرہاکدؿ ںیہےہ؟رضحتدبعاہلل ےرفامایہکایک واج اتےہہکاعوشرہاکدؿایکےہ؟ا ثع ےاہکفہ

ایک ےہ؟رضحتدبعاہلل ےرفامایہکہیفہدؿےہہک سدؿروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسراضمؿےکےنیہمےکرفزےرفض
نو ےےسےلہپرفزہراھکرکےتےھت و براضمؿےکےنیہمےکرفزےرفضنوےئگ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاعوشرہےک
دؿاکرفزہٹوھڑدای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ایباعمفہی،اوبرکب،اوباعمفہی،اشمع،امعرة،رضحتدبعارلنمحنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 155

راوی  :زہير ب ٩رحب٤ًْ ،ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز ،حرضت اً٤ع

رح ٕب َوًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَٗاُلَ َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَ ََ ٢ر ََ ٣ـا ُ٪
و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َت َز َُ ٛط
زریہنبرحب،امثعؿنبایبہبیش،رجری،رضحتاشمعےساس دنےکاسھتہیدحثیایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،امثعؿنبایبہبیش،رجری،رضحتاشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 156

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،یحٌی ب ٩سٌيس ،سٔيا٣ ،٪ح٤س ب ٩حات ،٥زبيسیامی٤ً ،ارة ب٤ً ٩ير ،حرضت ٗيص ب٩
س ٩ٜرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َؤٛي ٍْ َو َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ا َِّ َ٘ ٟلا ُُ ٩ِ ًَ ٪سٔ َِي َ

َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٪ح َّسثَىٔی ُزبَ ِي ْس ا َِ ٟيام ٔ ُّی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِر ٕ ًَ ِِ َٗ ٩ي ٔص بِ َٔ ٩س َ ٩ٕ ٜأَ َّ ٪اْلِ َ ِط ٌَ َث
َ٘ َٓ ١ا ََ ٢یا أَبَا َُ ٣ح َّٕ ٤س ا ِز َُٓ ٪ک ُ َِٗ ١ا َ ٢إنٔ ِّی َػائ َْٔٗ ٥ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ُؼو ُُ ٣ط ث ُ َّ٥
بِ َِ َٗ ٩ي ٕص َز َخ ًََ ١ل َی ًَ ِبسٔ اہللٔ یَ ِو ًََ ٦ا ُط َورا َئ َوص َُو َیأِك ُ ُ
تُز ٔ َک

اوبرکب نبایبہبیش،فعیک،ییحینبدیعس،ایفسؿ،دمحمنباحمت،زدیباییم،امعرةنبریمع،رضحتس ،نبنکسریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکا ثعنبس ،ریضاہللاعتٰیلہنعاعوشرہےکدؿرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعیکدختمںیماس
احؽ ںیم آ ے ہک آپ اھک رےہ ےھت  و اوہنں  ے رفامای اے اوبدمحم! رقبی نو اجؤ افر اھکؤ اوہنں  ے اہک ہک ںیم رفزے ےس نوں
رضحتدبعاہلل ےرفامایہکمہیھباسدؿرفزہرےتھکےھترھپٹوھڑدای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ییحینبدیعس،ایفسؿ،دمحمنباحمت،زدیباییم،امعرةنبریمع،رضحتس ،نبنکسریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 157

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،اِسائي٨٣ ،١ؼور ،ابزاہي٤٘٠ً ،٥ہ ،اطٌث بٗ ٩يصً ،لی اب٣ ٩شٌوز ،حرضت
ً٤٘٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاصٔي ََ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة َٗا ََ ٢ز َخ َ١
ِسائ ٔي ُ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ
 ١یَ ِو ًََ ٦ا ُط َورا َئ َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَبَا ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟي ِو َ ٦یَ ِو ًَُ ٦ا ُط َورا َئ َٓ َ٘ا َ٢
اْلِ َ ِط ٌَ ُث بِ ُِ َٗ ٩ي ٕص ًَل َی ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َوص َُو َیأِك ُ ُ

ِِطا َٓاك ِ ٌَ ِ٥
َٗ ِس ك َ َ
ا ٪ي َُؼ ُاِ َٗ ٦ب َ ١أَ َِ ٪ی ِ٨ز ٔ ََ ٢ر ََ ٣ـا ُ٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َ٧زَ ََ ٢ر ََ ٣ـا ُ ٪تُز ٔ َک َٓإ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت ُّ ٔ ٔ٣

دمحمنباحمت،ااحسؼ نبوصنمر،ارسالیئ،وصنمر،اربامیہ ،ہمقلع،ا ثع نبس  ،،یلع انبوعسمد،رضحت ہمقلع ریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکا ثعنبس ،ریضاہللاعتٰیلہنعانبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےکاپساعوشرہےکدؿاساحؽںیمآ ےہک
فہاھکاناھکرےہےھت واوہنں ےرفامایاےاوبدبعارلنمح!آج واعوشرہےہ؟ وانبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکراضمؿ
ےکرفزےرفضنو ےےسےلہپرفزہراھکاجاتاھت و براضمؿےکرفزےرفضنوےئگہیرفزہٹوھڑدایایگہکارگریتارفزہ ںیہ
 و ویھباھک۔
رافی  :دمحم نب احمت ،ااحسؼ نب وصنمر ،ارسالیئ ،وصنمر ،اربامیہ ،ہمقلع ،ا ثع نب س  ،،یلع انب وعسمد ،رضحت ہمقلع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ

اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 158

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بيساہلل ب٣ ٩وسی ،طیبا ،٪اطٌث ب ٩ابی طٌْاء ،جٌَف ب ٩ابی ثور ،حرضت جابز ب ٩س٤زہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی أَ ِخب َ َرَ٧ا َط ِی َبا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ِط ٌَ َث بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
َف بِ ٔ ٩أَبٔی
اٟظ ٌِ َْا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَأ ِ ُ٣زَُ٧ا بٔ ٔؼ َيا ٔ ٦یَ ِوًَ ٔ ٦ا ُط َورا َئ َو َی ُح ُّْ َ٨ا
ثَ ِو ٕر ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ك َ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َی َت ٌَا َص ُسَ٧ا ً ٔ َِ ٨س ُظ َٓ َ٤َّ ٠ا َفُ ٔ َق َر ََ ٣ـا َُ ٥َِ ٟ ٪یأ ِ ُ٣زَِ٧ا َوَ ٥َِ ٟی َِ ٨ض َ٨ا َوَ ٥َِ ٟی َت ٌَا َص ِسَ٧ا ً ٔ َِ ٨س ُظ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دیبع اہلل نب ومیس ،ابیشؿ ،ا ثع نب ایب اثعشء ،رفعج نب ایب وثر ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملساعوشرہےکدؿرفزہرےنھکاکمکحرفامےتےھتافرںیمہاس رآامدہرکےتےھتافر
ا اکاامتہؾرکےتےھت و براضمؿےکرفزےرفضرکدےیئےئگ ورھپآپہنںیمہاساکمکحرفامےتافرہناسےسعنمرفامےت
افرہنیہا اکاامتہؾرفامےت۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دیبعاہلل نب ومیس ،ابیشؿ ،ا ثع نب ایب اثعشء ،رفعج نب ایب وثر ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 159

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حرضت ح٤يس بً ٩بساٟزح ٩٤رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ ِخب َ َرنٔی حُ َِ ٤ي ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
اَ ٪خ ٔلی ّبا بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َي ٌِىٔی فٔی َٗ ِس َٕ ٣ة َٗ ٔس ََ ٣ضا َخ َل َب ُض َِ ٥ی ِو ًََ ٦ا ُط َورا َئ َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ َ٤ََ ٠ًُ ٩ا ُؤ ُ ٥ِ ٛیَا أَصِ َ١
ٌَُ ٣او ٔ َی َة بِ َ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ

ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٔ ٟ ٢ض َذا ا َِ ٟي ِوَ ٔ ٦ص َذا یَ ِو ًَُ ٦ا ُط َورا َئ َو ٥َِ ٟیَِٜت ُِب اہللُ ًََِ ٠ئ ٥ِ ُٜػ َيا َ٣طُ
ِِط
ِِط َٓ ُِ ٠ئ ٔ ِ
َوأََ٧ا َػائ ْٔ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥أَ َح َّب ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َِ ٪ي ُؼ َوَِ ٠َٓ ٦ي ُؼ َِ ٥و َ ٩ِ ٣أَ َح َّب أَ ُِ ٪ئ ٔ َ
رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،رضحت دیمح نب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک اوہنں  ے رضحت

اعمفہینبایبایفسؿاکدمہنیںیمہبطخانسینعی بفہدمہنیآ ے واوہنں ےاعوشرہ ےکدؿہبطخدایافررفامایاےدمہنیفاو!اہکں
ںیہاہمترےاملعء؟ںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسدؿےکےئلرفامےتنو ےانسہکہیاعوشرہاکدؿےہافراہللاعتیل
 ے مت  ر اس دؿ اک رفزہ رفض  ںیہ ایک افر ںیم رفزے ےس نوں  و وج مت ںیم ےس دنسپ رکات نو ہک فہ رفزہ رےھک  و اےس اچےئہ ہک فہ
رفزہرھکےلافروجمتںیمےسدنسپرکاتنوہکفہااطفررکےل واےساچےیہہکفہااطفررکےل۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،رضحتدیمحنبدبعارلنمحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 160

راوی  :ابوكاہزً ،بساہلل ب ٩وہب٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،حرضت اب ٩طہاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔبٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َ٣اُ ٔ ٟ
اوباطرہ ،دبعاہلل نب فبہ ،امکل نب ا،س ،رضحت انب باہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح
رفاتییکیئگےہ۔
رافی  :اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،امکلنبا،س،رضحتانبباہبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 161

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،حرضت زہزی

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی
َک بَاقٔی َحسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک َویُوَُ ٧ص
َٔ ١ٔ ِْ ٣ص َذا ا َِ ٟي ِؤ ٦إنِّٔی َػائ َْٔ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥طا َئ أَ َِ ٪ي ُؼ َوَِ ٠َٓ ٦ي ُؼ َِ ٥وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،رضحتزرہیےساس دنےکاسھترفاتیےہہکاوہنں ےیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعےساسدؿ
ےک ابرے ںیم رفامےت نو ے انس ہک ںیم رفزے ےس نوں  و وج اچاتہ ےہ ہک رفزہ رےھک فہ رھک ےل افر امکل نب ا،س ریض اہلل اعتٰیل
ہنعافروی،سریضاہللاعتٰیلہنعیکدحثیاکابیقہصحذرک ںیہایک

رافی  :انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 162

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظي ،٥ابی بْش ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢س ََٔ ٦ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی بٔ ِ ٕ
ْش ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ک َٓ َ٘اُٟوا َص َذا ا َِ ٟي ِو َُّ ٦أ ٟذی
و ٪یَ ِو ًََ ٦ا ُط َورا َئ ٓ َُشئُٔ٠وا ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٓ ََو َج َس ا َِ ٟي ُضو َز َي ُؼو َُ ٣

ِسائ ٔي ًََ ١ل َی ٔ َِف ًَ ِو َِ ٨َ َٓ ٪ح ُُ ََ ٩ؼو ُُ ٣ط َت ٌِو ّٔامی َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح ُ ٩أَ ِول َی
أَهِ َض َز اہللُ ٓ ٔيطٔ َُ ٣
وسی َوبَىٔی إ ٔ ِ َ
وسی َٔٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أ َ ََ ٣ز بٔ َؼ ِو ٔ٣طٔ
ب ٔ َُ ٤
ییحینبییحی،،میش،ایبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس دمہنی رشتفی ال ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وہیدویں وک اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےتھک نو ے اپای  و ووگں  ے اؿ ےس
اسرفزےےکابرےںیموپاھچ وفہےنہکےگلہکہیفہدؿےہہک سںیماہللاعتیل ےرضحتومٰیسہیلعاالسلؾوکافرینبارسالیئ
وکرفترؿ رہبلغاطعرفامایاھت ومہاسدؿیکتمظعیکفہجےسرفزہرےتھکںیہ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکمہمت
ےسزایدہرضحتومٰیسہیلعاالسلؾےکرقبیںیہ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسرفزےاکمکحرفامای۔
رافی  :ییحینبییحی،،میش،ایبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 163

راوی  :ب ٩بظار ،ابوبرک ب٧ ٩آٍ٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،ابی بْش

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ج ٌِ ََفٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِْشٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ َُ ٩ب َّظارٕ َوأَب ُو بَ ِ ٔ
ک
ٓ ََشأ َ َُ ٟض ِ ٩ِ ًَ ٥ذََ ٔ ٟ

انب ،رر،اوبرکبنبانعف،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایبرشباس دنےکاسھترضحتایبرشبریضاہللاعتٰیلہنعےسایسرطحرفاتیلقن
یکیئگےہافراسںیمےہہکآپ ےاؿےساسیکفہجوپیھچ۔
رافی  :نب ،رر،اوبرکبنبانعف،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایبرشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 164

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ایوبً ،بساہلل ب ٩سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ
وب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠س َٔ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٓ ََو َج َس ا َِ ٟي ُضو َز ٔػ َيا ّ٣ا یَ ِو ًََ ٦ا ُط َورا َئ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ

َغ ََِ ٔ ٚف ًَ ِو َ٪
وسی َو َٗ ِو َُ ٣ط َو َ َّ
ٔي ٥أََ ِ ٧طی اہللُ ٓ ٔيطٔ َُ ٣
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َص َذا ا َِ ٟي ِو َُّ ٦أ ٟذی َت ُؼو ُ٣وُ َ ٧ط َٓ َ٘اُٟوا َص َذا یَ ِو ًَْ ٦و ْ
وسی ٔ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
رکا َٓ َِ ٨ح ُُ ََ ٩ؼو ُُ ٣ط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٨َ َٓ ٥َ ٠ح ُ ٩أَ َح َُّ ٙوأَ ِول َی ب ٔ َُ ٤
َو َٗ ِو َُ ٣ط ٓ ََؼا َُ ٣ط َُ ٣
وسی ُط ِ ّ

ٓ ََؼا َُ ٣ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ََ ٣ز بٔ ٔؼ َيا ٔ٣طٔ

انب ایبرمع ،ایفسؿ ،اویب ،دبعاہلل نبدیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہل فملس  ب دمہنیونمرہ رشتفی ال ے  و آپ  ے وہیدویں وک اعوشرہ ےکدؿ رفزہ رےتھک نو ے اپای  و روسؽ اہلل یلص اہللہیلع
فآہلفملس ےاؿےسرفامایہکاسدؿیکایکفہجےہ؟ وفہےنہکےگلہکہیفہمیظعدؿےہہک سںیماہللاعتیل ےومٰیسہیلعاالسلؾ
افراؿیکوقؾوکاجنتاطعرفامیئافررفترؿافراسیکوقؾوکرغؼرفامایانچہچنرضحتومٰیسہیلعاالسلؾ ےرکشا ےاکرفزہراھکاس
ےئلمہیھبرفزہرےتھکںیہ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکمہزایدہدقحارںیہافرمتےسزایدہومٰیسہیلعاالسلؾےک
رقبیںیہ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےیھباعوشرہےکدؿرفزہراھکافراےنپاحصہبریضاہللاعتٰیلہنعوکیھبرفزہرےنھکاک
مکحرفامای۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اویب،دبعاہللنبدیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ

اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 165

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حرضت ایوب

وب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ إ ٔ َُّل أََّ ٧طُ َٗا َ ٩ِ ًَ ٢ابِ َٔ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسث َ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ُج َبيِر ٕ ٥َِ ٟي َُش ِّ٤طٔ
ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتاویبےساس دنےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہوسا ےاسےکہکاس
ںیمانبدیعسنبریبجےہانؾذرک ںیہایکایگ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتاویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 166

راوی  :وبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩ير ،ابواسا٣ہ ،ابی ً٤يصٗ ،يص ب ٩سا ،٥ٟكار ٚب ٩طہاب ،حرضت ابو٣وسی رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ َِ ٤ي ٕص ًَ ِِ َٗ ٩ي ٔص بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَارٔ ٔ ٚبِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
يسا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ا ٪یَ ِو ًَُ ٦ا ُط َورا َئ یَ ِو ّ٣ا ُت ٌَ ِّو ُُ ٤ط ا َِ ٟي ُضوزُ َو َت َّتد ٔ ُذ ُظ ً ٔ ّ
ٔط َض ٕ
وسی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ك َ َ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ػو ُ٣و ُظ أَْمُتْن

اوبرکبنب ایب ہبیش،انبریمن ،اوبااسہم،ایب سیمع،س ،نب اسمل،اطرؼنبباہب ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتی
ےہرفامایہکوہیدیوگاعوشرہےکدؿیک میظعترکےت ےھتافراےسدیعےتھجمس ےھت  و روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس ےاراشد
رفامایہکمتیھباسدؿوکرفزہروھک۔
رافی  :فرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوبااسہم،ایبسیمع،س ،نباسمل،اطرؼنبباہب،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 167

راوی  :اح٤س ب٨٣ ٩ذر ،ح٤از ب ٩اسا٣ہ ،ابوً٤يصٗ ،يص ،ػسٗہ ب ٩ابی ً٤زاٗ ،٪يص ب٣ ٩ش ،٥٠كار ٚب ٩طہاب،
حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

٣وسی رضی
وحسث٨ا اح٤س ب ٩ا٨٤ٟذر حسث٨ا ح٤از ب ٩اسا٣ط حسث٨ا وزاز ٗا ٢ابواسا٣ة ٓحسثىی ػسٗة ب ٩ابی ٰ
اہلل ً٨ط ٗا ٢كا ٪اص ١خيبر يؼو٣و ٪یوً ٦اطورائ یتدذو٧ط ً٨سا وی٠بشوَ ٪شائضٓ ٥يط ح٠يض ٥وطارتض٘ٓ ٥ا٢

رسو ٢اہلل ػلی اہلل ً٠يط وس٥٠
ادمح نب ذنمر ،امحد نب ااسہم ،اوبسیمع ،س  ،،دصہق نب ایب رمعاؿ ،س  ،نب ملسم ،اطرؼ نب باہب ،رضحت اوبومیس ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہہک ربیخ ےکوہیدی اعوشرہ ےکدؿ رفزہ رےتھک ےھت افر اےس دیع ےتھجمس ےھت افر اینپ ترر وں وک
زویرانہپےتافرانبؤاھگنسررکےت وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکمتیھباسدؿوکرفزہروھک۔
رافی  :ادمح نب ذنمر ،امحد نب ااسہم ،اوبسیمع ،س  ،،دصہق نب ایب رمعاؿ ،س  ،نب ملسم ،اطرؼ نب باہب ،رضحت اوبومیس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 168

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،ز و ٧اٗس ،سٔيا ،٪ابوبرک ،ابً ٩یی٨ہً ،بيساہلل اب ٩ابی یزیس ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

یس
اَٗ ٪ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی یَز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َجٔ٤ي ٌّا ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َو ُسئ ٔ َٔ ٩ِ ًَ ١ػ َيأ ٦یَ ِوًَ ٔ ٦ا ُط َورا َئ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َػ َا ٦یَ ِو ّ٣ا یَ ِلُ ُ٠ب ٓ َِـ َُ ٠ط ًَل َی اْلِ َیَّأ ٦إ ٔ َُّل َص َذا ا َِ ٟي ِو ََ ٦و َُل َط ِض ّزا إ ٔ َُّل َص َذا َّ
اٟظ ِض َز َي ٌِىٔی َر ََ ٣ـا َ٪

اوبرکب نبایبہبیش ،رمعفاندق ،ایفسؿ،اوبرکب،انب ہنییع،دیبع اہللانبایبسیدی،رضحتانب ابعسریضاہللاعتٰیلہنعےس اعوشرہ ےک
دؿےکرفزفںےکابرےںیموپاھچایگ واوہنں ےرفامایہکںیم ںیہاج اتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاساعوشرہےک
دؿےکالعفہیسکافردؿتلیضفیکفہجےسرفزہراھکنوافرہنیسکےنیہمںیموسا ےاسےنیہمینعیراضمؿےک۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ایفسؿ،اوبرکب،انبہنییع،دیبعاہللانبایبسیدی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرےنھکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 169

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخً ،بيساہلل ب ٩ابی یزیس

یس فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔبٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َیز ٔ َ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،دیبعاہللنبایبسیدیاس دنےکاسھتایسدحثییکرطحہیدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،دیبعاہللنبایبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکاعوشرہےکرفزہسکدؿراھکاج ے؟...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاعوشرہےکرفزہسکدؿراھکاج ے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 170

راوی  :بوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ب ٩جزاح ،حاجب اب٤ً ٩ز ،حرضت ح ٥ٜب ٩ارعد

و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ َ
َ
رع ٔد َٗا َ ٢اَ ِ ٧ت َض ِي ُت إلٔ َی ابِ ٔ٩
رک بِ ُ ٩أبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍُ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ ًَ َِ ٩حا ٔج ٔب بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ٔ ٩اْلِ ِ َ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َوص َُو َُ ٣ت َو ِّس ْس رٔ َزائَطُ فٔی َز ِ٣زَ َُِ ٠ُ٘ َٓ ٦ت َٟطُ أَ ِخبٔرِنٔی ًَ َِ ٩ػ ِوًَ ٔ ٦ا ُط َورا َئ َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا َرأَیِ َت ص ََٔل َ ٢ا َِّ َ ٤ُ ٟ
َحٔ ٦
ًَبَّا ٕ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُؼو ُُ ٣ط َٗا َ٥ِ ٌَ ََ ٢
َٓا ًِ ُس ِز َوأَ ِػبٔحِ َی ِو َ ٦اَّ ٟتا ٔس ٍٔ َػائ ّٔ٤ا ُُِٗ ٠ت َص ََ ٜذا ك َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک نب رجاح ،اح ب انب رمع ،رضحت مکح نب ارعج ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت انب ابعس
ریضاہللاعتٰیلہنع ےکاپسایگاساحؽںیمہکفہزؾ زؾ(ےکرقبی)اینپاچدرےسل کاگل ےت ےھٹےھت وںیم  ےاؿےسرعض
ایکہکےھجماعوشرہےکرفزےےکابرےںیمربخدےئجیاوہنں ےرفامایہک ب ورحمؾاکاچدندےھکی و واتنگرہافرونںیاترخیےکدؿ
یکحبصرفزےیکاح تلںیمرک۔ںیم ےرعضایکہکایکدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسایسرطحرفزہرےتھکےھتاوہنں ےرفامایاہں!
رافی  :وبرکبنبایبہبیش،فعیکنبرجاح،اح بانبرمع،رضحتمکحنبارعج

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

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاعوشرہےکرفزہسکدؿراھکاج ے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 171

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌيسٌ٣ ،اویہ ب٤ً ٩زو ،حرضت ح ٥ٜب ٩ارعد

َ
رع ٔد َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ا َِّ َ٘ ٟلا ٌَُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪او ٔ َی َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ ُ ٩اْلِ ِ َ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َوص َُو َُ ٣ت َو ِّس ْس رٔ َزائَطُ ً ٔ َِ ٨س َز ِ٣زَ ََ ٩ِ ًَ ٦ػ ِوًَ ٔ ٦ا ُط َورا َئ بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َحا ٔج ٔب بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،اعمفہینبرمعف،رضحتمکحنبارعجےتہکںیہہکںیم ےرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےساس
احؽ ںیم وپاھچ ہک فہ زؾ زؾ ےک اپس اینپ اچدر ےس ل ک اگل ے ت ےھٹ ےھت اعوشرہ ےک رفزے ےک ابرے ںیم وپاھچ اس ےک دعب ایس
رطحدحثیرابرہکےہ
رافی  :دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،اعمفہینبرمعف،رضحتمکحنبارعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاعوشرہےکرفزہسکدؿراھکاج ے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 172

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ،اب ٩ابی ٣زی ،٥یحٌی ب ٩ایوب ،اس٤اًي ١ب ٩ا٣يہ ،حرضت ابً ٩باض

 ١بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا
وب َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
و َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣زیَ ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َط ٕ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘وُلُ ح ٔي َن َػ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
یٕ ا ِ٤ُ ٟز َِّّی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
َا ٪بِ َٔ َ ٩
ُ ََلٔ َ

َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ًََ ٦ا ُط َورا َئ َوأَ ََ ٣ز بٔ ٔؼ َيا ٔ٣طٔ َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إُٔ َّ ٧ط یَ ِو ُْ ٦ت ٌَ ِّو ُُ ٤ط ا َِ ٟي ُضو ُز َواَ ٨َّ ٟؼ َاری َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
 ١إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ُػ ِ٨َ ٤ا ا َِ ٟي ِو َ ٦اَّ ٟتا ٔس ٍَ َٗا ََ ٥َِ ٠َٓ ٢یأ ِ ٔ
َ ١حًَّی تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ت ا ُِ ٌَ ٟا ٦ا ِِ٘ ٤ُ ٟب ٔ ُ
ا ٪ا ُِ ٌَ ٟا ٦ا ِِ٘ ٤ُ ٟب ٔ ُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا ك َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
نسحنبیلعولحاین،انبایب رممی،ییحینباویب،اامسلیع نباہیم،رضحتانبابعس رفامےتںیہہک سفتقروسؽاہللیلصاہلل

ہیلع فآہل فملس  ے اعوشرہ ےک دؿ رفزہ راھک افر اس ےک رفزے اک مکح رفامای  و اوہنں  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! اس دؿ  و

وہیدیافراصنریمیظعترکےتںیہ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہک  بآدنئہاسؽآ ےاگ و مہونںی اترخیاکیھب
رفزہرںیھکےگرافی ےاہکہکایھبآدنئہاسؽ ںیہآایاھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفافتاپےئگ۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین،انبایبرممی،ییحینباویب،اامسلیعنباہیم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاعوشرہےکرفزہسکدؿراھکاج ے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 173

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،وٛيٍ ،اب ٩ابی ذئبٗ ،اس ٥بً ٩باضً ،بساہلل ب٤ً ٩ير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َکیِبٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
يت إلٔ َی َٗاب ٔ ٕ١
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٟ ٥َ ٠ئ ٔ َِ ٩ب٘ ٔ ُ
ًُ َ٤يِر ُٕ ٠َّ ٌََ ٟط َٗا َِ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َْلَ ُػو َ َّ٩٣اَّ ٟتا ٔس ٍَ َوفٔی رٔ َوایَ ٔة أَبٔی بَ ِرکٕ َٗا ََ ٢ي ٌِىٔی یَ ِو ًََ ٦ا ُط َورا َئ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،فعیک ،انب ایب ذبئ ،اقمس نب ابعس ،دبعاہلل نب ریمع ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ رف امای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ارگ ںیم آ ے فاےل اسؽ کت زدنہ راہ  و ںیم ونںی اترخی اک یھب
رضفررفزہروھکںاگافراوبرکبیکرفاتیںیمےہہکآپ ےرفامایاعوشرہےکدؿاکرفزہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،فعیک،انبایبذبئ،اقمسنبابعس،دبعاہللنبریمع،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہک س ےاعوشرہےکدؿاھکاناھکایلنو واےساچےیہہکابیقد...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہک س ےاعوشرہےکدؿاھکاناھکایلنو واےساچےیہہکابیقدؿاھک ےےسراکرےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 174

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،حات ٥يٌىی اب ٩اس٤اًي ،١یزیس اب ٩ابی ًبيس ،حرضت س٤٠ہ ب ٩اٛوَ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی ًُب َ ِي ٕس ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥ي ٌِىٔی ابِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٩ِ ًَ ١یز ٔ َ

اَ ٥َِ ٟ ٪ي ُؼ ِ٥
ض َ ٩ِ ٣ك َ َ
َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِس ٥ََ ٠یَ ِو ًََ ٦ا ُط َورا َئ َٓأ َ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪یُ َذ ِّذ َ ٪فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
ا ٪أَك َ َ٠ِ َٓ ١یُت ٔ َّٔ ٥ػ َيا َُ ٣ط إلٔ َی َّ
اِ ٠ٟي ٔ١
ََِٓ ٠ي ُؼ َِ ٥و َ ٩ِ ٣ك َ َ
ہبیتقنبدیعس،احمتینعیانباامسلیع،سیدیانبایبدیبع،رضحتہملسنباوکعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہاوہنں ےرفامایہک
روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس  ے ہلیبق املس ےک اکی آدیم وک اعوشرہ ےک دؿ اجیھب افر اےس مکح رفامای ہک فہووگں ںیم االعؿ رک
دے ہک  س آدیم  ے رفزہ ہن راھک نو فہ رفزہ رھک ےل افر  س  ے اھک ایل نو  و اےس اچےئہ ہک فہ اےنپ رفزے وک رات کت وپرا رک
ےل۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،احمتینعیانباامسلیع،سیدیانبایبدیبع،رضحتہملسنباوکعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہک س ےاعوشرہےکدؿاھکاناھکایلنو واےساچےیہہکابیقدؿاھک ےےسراکرےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 175

راوی  :ابوبرک ب٧ ٩آٍ ،بْش بٔ٣ ٩ـ ١بُ ٩لح ،ٙخاٟس ب ٩ذٛوا ،٪حرضت ربيٍ ب٨ت ٌ٣وذ بًَ ٩فاء رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟزبَ ِّي ٍٔ ب ٔ ِ٨تٔ ٌَُ ٣وِّذ ٔ
و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
ْش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ٔ ١بِ َُٔ ٩لح َٕٔ ٙح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ذ ََِ ٛو َ
رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا بٔ ِ ُ
اُّ ٩ِ ًَ ٪
َّ
َّ
َ
َقی اْلِ َ َِ َؼارٔ َّأًٟی َح ِو َ ٢ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َ٩ِ ٣
بِ َٔ ِ ًَ ٩
َفا َئ َٗاَِ ٟت أ ِر َس ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ُ ٥َ ٠سا َة ًَا ُط َورا َئ إلٔ َی ُ َ
ک ََ ُؼو ُُ ٣ط َوَُ َؼو ُِّٔ ٦ػب ِ َيا٨َ َ ٧ا
ِِطا َٓ ِ٠یُتٔ ََّ ٥ب٘ ٔ َّي َة یَ ِو ٔ٣طٔ َٓ٨َّ ُٜا َب ٌِ َس َذَ ٔ ٟ
ا ٪أَ ِػ َبحَ َػائ ّٔ٤ا َٓ ِ٠یُتٔ ََّ ٥ػ ِو َُ ٣ط َو َ ٩ِ ٣ك َ َ
كَ َ
ا ٪أَ ِػ َبحَ ُّ ٔ ٔ٣

ِّ
ُ َٟ ١ض ِ ٥اَ ٌِ ٠ُّ ٟب َة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌٔ ٟض َٔٓ ٩إٔذَا بَکَی أَ َح ُسص ًَُِ ٥ل َی ا َّٟل ٌَأ ٦
اٟؼ َِ َار ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َوِ َ ٧ذ َص ُب إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َِ ٨ح ٌَ ُ

أَ ًِ َل ِی َ٨ا َصا إٔیَّا ُظ ً ٔ َِ ٨س ِاْلٔٓ َِلارٔ

اوبرکبنبانعف،رشبنبلضفمنبالقح،اخدلنبذوکاؿ،رضحترعیبتنبوعمذنبرفعاءریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ے اعوشرہیکحبصوکااصنریکاسیتسبیکرطػوجدمہنیونمرہ ےکاردرگد یھہیاغیپؾوجھبادایہک سآدیم
 ےحبصرفزہراھک وفہاےنپرفزےوکوپرارکےلافر س ےحبصوکااطفررکایلنو و اےساچےیہہکابیقدؿرفزہوپرارک ےلاس ےک
دعبمہرفزہرےتھکےھتافرمہاےنپٹوھ ے وچںوکیھبرفزہروھکاےتےھتافرمہا ںیہدجسمیکرطػےلاجےتافرمہاؿےکےئل
رفیئیکزگایانبےتافر ب اؿ وچںںیمےسوکیئاھک ےیکفہجےسرفات  ومہا ںیہفہ زگایدےدےتی اتہک فہااطفریکتاؿ ےک
اسھتےتلیھکرںیہ۔

رافی  :اوبرکبنبانعف،رشبنبلضفمنبالقح،اخدلنبذوکاؿ،رضحترعیبتنبوعمذنبرفعاءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہک س ےاعوشرہےکدؿاھکاناھکایلنو واےساچےیہہکابیقدؿاھک ےےسراکرےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 176

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوٌْ٣شً ،لار ،حرضت خاٟس ب ٩ذٛواٛ ٪ہتے ہيں ٛہ ٣يں ےن ربيٍ ب٨ت ٌ٣وذ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َٕ َ ٌِ ٣
اٟزبَ ِّي ٍَ ب ٔ َِ ٨ت ٌَُ ٣وِّذ ٕ ًَ َِ ٩ػ ِؤ ٦
ْش ا َِّ ٌَ ٟلا ُر ًَ َِ ٩خأٟسٔ بِ ٔ ٩ذ ََِ ٛو َ
اَٗ ٪ا ََ ٢سأ ُِ ٟت ُّ
َّ
َّ
َک بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ بٔ ِْشٕ َُي ِ َر أََّ٧طُ َٗا َ٢
َقی اْلِ َ َِ َؼارٔ ٓ ََذ َ َ
ًَا ُط َورا َئ َٗاَِ ٟت َب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسُ ٥َ ٠ر ُس َ٠طُ فٔی ُ َ
َو ََ ِؼ َُ َٟ ٍُ ٨ض ِ ٥اَ ٌِ ٠ُّ ٟب َة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌٔ ٟض ِٔ ٨َ َٓ ٩ذ َص ُب بٔطٔ َ٨َ ٌَ ٣ا َٓإٔذَا َسأَُٟوَ٧ا َّ
اٟل ٌَ َا ٦أَ ًِ َل ِی َ٨اص ُِ ٥اَ ٌِ ٠ُّ ٟب َة تُِ٠ضٔيض ٔ َِ ٥حًَّی یُت ُّٔ٤وا َػ ِو َُ ٣ض ِ٥
ییحی نب ییحی ،اوبرشعم ،اطعر ،رضحت اخدل نب ذوکاؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے رعیب تنب وعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اعوشرہ ےک رفزے
ےک ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ااصنر یک یتسب ںیم اانپ امندنئہ اجیھب رھپ آ رک رشب یک
دحثی یک رطح رفاتی ذرک یک وسا ے اس ےک ہک اوہنں  ے اہک ہک مہ اؿ  وچں ےک ےئل رفیئ یک زگایں انبےت اتہک فہ اؿ ےس
ںیلیھکافرفہامہرےاسھتدجسمںیماجےت و بفہمہےساھکانامےتگن ومہا ںیہفہزگایںدےدےتیافرفہاؿےسلیھکںیمگل
رکرفزہوھبؽاجےتاہیںکتہکاؿاکرفزہوپرانواجات۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرشعم،اطعر،رضحتاخدلنبذوکاؿےتہکںیہہکںیم ےرعیبتنبوعمذریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعںیےکدونںںیمرفزہرےنھکیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
دیعںیےکدونںںیمرفزہرےنھکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 177

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک اب ٩طہاب ،حرضت ابوًبيس ٣ولی ب ٩ازہز

َ
ٔيس ٍََ ٣
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی ًُب َ ِي ٕس َِ ٣ول َی ابِ ٔ ٩أَ ِز َص َز أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت ا َِ ٌٟ
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

َّ ُ
اض َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذیِ ٔ ٩یَ ِو َ٣ا َٔ َ ٧ ٪هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ص َٖ َٓ َد َل َب اَ ٨َّ ٟ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٓ َحا َئ ٓ ََؼلی ث َّ ٥ا َِ َ َ
ؤ ٓ ٪يطٔ ُٔ َُ ٩ِ ٣ش ٔ٥ِ ُٜٜ
َخ یَ ِو َْ ٦تأِكَُ ُ٠
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ػ َيا ٔ٣ض ٔ َ٤ا یَ ِو ُٔ ِ ٓ ٦
ِٔط ُٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛػ َيا َٔ ٥ِ ُٜ٣و ِاْل َ ُ
ییحینبییحی،امکلانبباہب،رضحتاوبدیبعومیلنبازرہےسرفاتیےہاوہنں ےاہکہکںیمدیعےکدؿرضحترمعنباطخب
ریضاہللہنعےکاپسوموجداھت وآپآ ےافرامنزڑپ یرھپامنزےسافرغنورکووگںوکہبطخدایافررفامایہکہیدفدؿںیہروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفزہرےنھکےسعنمرفامایےہاکیفہدؿہک سدؿمتااطفررکےتنوافردفرسافہدؿہک سںیممت
اینپرقابوینںاکوگتشاھکےتنو۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلانبباہب،رضحتاوبدیبعومیلنبازرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
دیعںیےکدونںںیمرفزہرےنھکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 178

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک٣ ،ح٤س ب ٩یحٌی ب ٩حبا ،٪ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩یَ ِحٌَی بِ َٔ ٩ح َّب َ
ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ ِ َ
و َح َّسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ِٔط
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِٔ ٩ػ َيأ ٦یَ ِو َ٣ي ِ ٔن َی ِؤ ٦اْلِ َ ِؿ َهی َویَ ِؤ ٦ا ِٔ ِ ٟٔ
ییحینبییحی ،امکل،دمحمنبییحی نبةحؿ،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےدفدونںےکرفزںےسعنمرفامایاکیرقابینےکدؿافردفرسارطفےکدؿ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دمحمنبییحینبةحؿ،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعنیےکدونںںیمرفزہرےنھکیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
دیعنیےکدونںںیمرفزہرےنھکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 179

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،جزیزً ،بسا٠٤ٟک ،اب٤ً ٩يرٗ ،زًہ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َوص َُو ابِ ُ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ ًَ َِٗ ٩زَ ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
ُٔ ٨ِ ٣ط َحسٔی ّْا َٓأ َ ًِ َح َبىٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط آَ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت َص َذا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢أَُٗو ًَُ ٢ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا  ٥َِ ٟأَ ِس ََٗ ٍِ ٤ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤تطُ َي ُ٘و َُُ ٢ل َي ِؼُ٠حُ ِّ
ا٪
ِٔط َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
اٟؼ َي ُا ٦فٔی یَ ِو َ٣ي ِ ٔن یَ ِؤ ٦اْلِ َ ِؿ َهی َویَ ِؤ ٦ا ِٔ ِ ٟٔ

ہبیتقنبدیعس،رجری،دبعاکلمل،انبریمع،زقہع،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم ےاکیدحثی
ینسوجےھجمےڑی بیجعیگل زقہعےتہک ںیہہکںیم  ےرضحتاوبدیعسےساہکہک ایکآپ  ے روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسےس ہی
دحثیینسےہ؟رضحتاوبدیعس ےرفامایہکایکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس رفہابتہہکاتکسنوں سوکںیم ےآپ
ےسہنانسنواوہنں ےرفامایہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتنو ےانسہکدفدونںںیمرفزہرانھکدر ت ںیہ
اکیرقابینےکدؿدفرسےراضمؿدیعارطفلےکدؿ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،دبعاکلمل،انبریمع،زقہع،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
دیعنیےکدونںںیمرفزہرےنھکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 180

راوی  :ابوكا ١٣جحسریً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩دتار٤ً ،زو ب ٩یحٌی ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ك َا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی
َح
ِٔط َویَ ِؤ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِٔ ٩ػ َيأ ٦یَ ِو َ٣ي ِ ٔن یَ ِؤ ٦ا ِٔ ِ ٟٔ

اوباکلم دحدری ،دبعایزعسی نب اتخمر ،رمعف نب ییحی ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ض
ہیلعفآہلفملس ےدفدونںےکرفزےرےنھکےسعنمرفامایےہاکیدیعارطفلےکدؿدفرسےدیعاال جیینعیرقابینےکدؿ۔
رافی  :اوباکلمدحدری،دبعایزعسینباتخمر،رمعفنبییحی،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
دیعنیےکدونںںیمرفزہرےنھکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 181

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،ابً ٩و ،٪حرضت زیاز ب ٩جبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪زٔیَاز ٔ بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َ َ ٧ذ ِر ُت أَ ِ ٪أَ ُػ َوَ ٦ی ِو ّ٣ا ٓ ََوآ ََ ٙیَ ِو َ ٦أَ ِؿ َهی أَ ِو ٓ ِِٔطٕ َٓ َ٘ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََ ٣ز اہللُ َت ٌَال َی ب ٔ َوَٓا ٔ
اِ ٨َّ ٟذرٔ َوَ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ػ ِوَ ٔ ٦ص َذا ا َِ ٟي ِؤ ٦

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،انبترؿ،رضحتزایدنبریبجریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامایہکاکیآدیمرضحتانبرمع
ریض اہلل اعتٰیلہنع یک رطػ آای افر رعض ایک ہک ںیم  ے تنم امین  یھ ہک ںیم اکی دؿ اک رفزہ روھکں اگ  و فہ دؿ رقابینیک دیع ےک
دؿ ای دیعارطفل ےکدؿ ےس وماتقف رک راہ ےہ  و رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامایہک اہلل اعتیل  ے تنم وک وپرارک ےاک
مکحدایےہافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسدؿےکرفزےےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،انبترؿ،رضحتزایدنبریبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
دیعنیےکدونںںیمرفزہرےنھکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 182

راوی  :اب٤٧ ٩ير ،سٌس ب ٩ابی سٌيس٤ً ،زة ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َس ٌِ ُس بِ َُ ٩سٌٔي ٕس أَ ِخب َ َر ِتىٔی ًَ َِ ٤زةُ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ِٔط َویَ ِؤ ٦اْلِ َ ِؿ َهی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ػ ِو َ٣ي ِ ٔن َی ِؤ ٦ا ِٔ ِ ٟٔ

انب ریمن ،دعس نب ایب دیعس ،رمعة ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
ض
فملس ےدفرفزفںےسعنمرفامایےہاکیدیعارطفلےکدؿافردیعاال جیےکدؿ۔
رافی  :انبریمن،دعسنبایبدیعس،رمعة،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اایؾرشتقیےکرفزفںیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکہیدؿاھک ےےنیپافراہلل...
ابب  :رفزفںاکایبؿ

اایؾرشتقیےکرفزفںیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکہیدؿاھک ےےنیپافراہللاعتیلےکذرکےکدؿںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 183

راوی ِ :سیخ ب ٩یو٧ص ،ہظي ،٥خاٟس ،ابی ٠٣يح ،حرضت ٧بيظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِسیِ ُخ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِٔ ٠٤َ ٟيحٔ ًَ ُِ٧ ٩ب َ ِيظَ َة ا ُِ ٟض َذل ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا ُ َ

ْش ٕب
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَیَّ ُا ٦اَّ ٟت ِ ٔ
ْش ٔ
ی ٙأَیَّ ُا ٦أَك ِ َٕ ١و ُ ِ

رس ،نبوی،س،،میش،اخدل،ایبحیلم،رضحتبییلہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس ےرفامای
رشتقیےکدؿاھک ےافرےنیپےکدؿںیہ۔
رافی  :رس ،نبوی،س،،میش،اخدل،ایبحیلم،رضحتبییلہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اایؾرشتقیےکرفزفںیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکہیدؿاھک ےےنیپافراہللاعتیلےکذرکےکدؿںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 184

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل اب٤٧ ٩ير ،اس٤اًي ١اب٠ً ٩يہ ،خاٟس ،ابوَٗلبہ ،ابی ٠٣يح٧ ،بيظہ

ئ َح َّسثَىٔی أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی
َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َ
َک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ١ٔ ِْ ٔ٤
ا ِٔ ٠٤َ ٟيحٔ ًَ ُِ٧ ٩ب َ ِيظَ َة َٗا ََ ٢خاْ ٔ ٟس َٓ َُ ٔ ٘٠
يت أَبَا ا ِٔ ٠٤َ ٟيحٔ ٓ ََشأ ُِ ٟت ُط َٓ َح َّسثَىٔی بٔطٔ ٓ ََذ َ َ

َک ِهَّلِل
َحسٔیثٔ صُظَ ِي َٕ ٥و َزا َز ٓ ٔيطٔ َوذ ٔ ِ ٕ

دمحم نب دبعاہلل انب ریمن ،اامسلیع انب ہیلع ،اخدل ،اوبالقہب ،ایب حیلم ،بییلہ اس  دن ےک اسھت یھب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس
دحثییکرطحدحثیوقنمؽےہافراسںیمرصػذرکاہللےکاافلظزادئںیہ
رافی  :دمحمنبدبعاہللانبریمن،اامسلیعانبہیلع،اخدل،اوبالقہب،ایبحیلم،بییلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اایؾرشتقیےکرفزفںیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکہیدؿاھک ےےنیپافراہللاعتیلےکذرکےکدؿںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 185

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩ساب ،ٙابزاہي ٥ب ٩كہ٤ا ،٪ابی زبير ،حرضت ٌٛب ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ساب ٔ َٕ ٙح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُ ٩ك َ ِض ََ ٤
ی٨َ َٓ ٙا َزی أََّ٧طُ َُل
َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَُ َّ ٧ط َح َّسثَطُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َْ ُط َوأَ ِو َض بِ َ ٩ا َِ ٟح َسثَا ٔ ٪أَیَّ َا ٦اَّ ٟت ِ ٔ
ْش ٔ
ْش ٕب
یَ ِس ُخ ُ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة إ ٔ َُّل ُِ ٣ذ َٔ ٩ْ ٣وأَیَّ ُا٣ٔ ٦ىّی أَیَّ ُا ٦أَك ِ َٕ ١و ُ ِ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب اسقب ،اربامیہ نب امہطؿ ،ایب زح  ،،رضحت بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی
رکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےا ںیہافس نبدحاثؿوکرشتقیےکدونںںیمہیاالعؿرکا ےےکےئلاجیھبہک
تنجںیمومنمےکوساوکیئدالخ ںیہنواگافر ی
نمںیمدؿاھک ےافرےنیپےکدؿںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنباسقب،اربامیہنبامہطؿ،ایبزح ،،رضحتبعکنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اایؾرشتقیےکرفزفںیکرحتمافراسابتےکایبؿںیمہکہیدؿاھک ےےنیپافراہللاعتیلےکذرکےکدؿںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 186

راوی ً :بس ب ٩ح٤يس ،ابوًا٣زً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩زو ،ابزاہي ٥ب ٩كہ٤ا٪

ا ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُٔي ِ َر أََّ٧طُ َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُ ٩كَ ِض ََ ٤
َٓ َ٨ا َزیَا
دبعنبدیمح،اوباعرم،دبعاکلملنبرمعف،اربامیہنبامہطؿاس دنےکاسھتیھبایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہوسا ےاسےک
ہکاسںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکمتدفونںاجرکاالعؿرکدف۔
رافی  :دبعنبدیمح،اوباعرم،دبعاکلملنبرمعف،اربامیہنبامہطؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخصہعمجےکدؿرفزہرےنھکیکرکاتہےکایبؿںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اخصہعمجےکدؿرفزہرےنھکیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 187

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہً ،بساٟح٤يس اب ٩جبير ،حرضت ٣ح٤س بً ٩باز ب ٩جٌَف رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َسأ َ ُِ ٟت َجاب ٔ َز بِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟحٔ٤ي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
وٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ أََ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ػ َيا ٔ ٦یَ ِو ٔ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٓ َ٘ا َ٥ِ ٌَ ََ ٢
ًَ ِب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َوص َُو َی ُل ُ

َو َر ِّب َص َذا ا ِٟب َ ِيتٔ
رمعفاندق،ایفس ؿ نبہنییع ،دبعاا دیمانبریبج،رضحتدمحم نبابعدنبرفعجریضاہلل اعتٰیلہنع ےتہکںیہہکںیم  ے رضحتاجرب نب
دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچاساحؽںیمہک فہ تیباہللاکوطاػرک رےہےھتہکایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ے
ہعمجےکدؿرفزہرےنھکےسعنمرفامایےہ؟ واوہنں ےرفامایاہں!مسقےہاسرھگےکربیک۔
رافی  :رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،دبعاا دیمانبریبج،رضحتدمحمنبابعدنبرفعجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اخصہعمجےکدؿرفزہرےنھکیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 188

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخً ،بساٟح٤يس ب ٩جبير ب ٩طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩باز ب ٩جٌَف ،جابز بً ٩بساہلل

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخبَرَنٔی ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ي ٔس بِ ُُ ٩ج َبي ِر ٔبِ َٔ ٩ط ِی َب َة أََّ٧طُ أَ ِخب َ َر ُظ
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩ج ٌِ ََفٕ أَُ َّ ٧ط َسأ َ ََ ٢جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انبرج  ،،دبعاا دیم نب ریبج نب ہبیش ،دمحم نب ابعد نب رفعج ،اجرب نب دبعاہللاس دن ںیم یھب رضحت دمحم
نب ابعد نبرفعج ربخ دےتی ںیہہک اوہنں  ے رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس وپاھچ اوہنں  ے یبن یلص اہللہیلعفآہل
فملسےساسدحثییکرطحلقنرفامای۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،دبعاا دیمنبریبجنبہبیش،دمحمنبابعدنبرفعج،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اخصہعمجےکدؿرفزہرےنھکیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 189

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حٔؽ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابی ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ َوأَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل َي ُؼ ِ٥
أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة إ ٔ َُّل أَ َِ ٪ي ُؼ َوِ َٗ ٦ب َُ ٠ط أَ ِو َي ُؼ َوَ ٦ب ٌِ َس ُظ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،صفح ،اوباعمفہی ،اشمع ،ییحی نب ییحی ،اوباعمفہی ،اشمع ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایمتںیمےسوکیئآدیمہعمجےکدؿرفزہہنرےھکوسا ےاسےکہک
فہاسےسےلہپایاسےکدعبرفزہرےھک
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفح،اوباعمفہی،اشمع،ییحینبییحی،اوباعمفہی،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اخصہعمجےکدؿرفزہرےنھکیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 190

راوی  :ابوَکیب ،حشين يٌىی جٌفی ،زائسہ ،ہظا ،٦اب ٩سيری ،٩حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ٩
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِْن َي ٌِىٔی ا ُِ ٟح ٌِف ٔ َّی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
و َح َّسثَىٔی أَبُو ُ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢لَ َت ِد َت ُّؼوا َِ ٟي ََ ٠ة ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة بٔ٘ ٔ َيا ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦بَي ِ ٔن َّ
اَ ٠ٟيالٔی َو َُل َتد ُُّؼوا َی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة بٔ ٔؼ َيا٩ِ ٣ٔ ٕ ٦

و ٪فٔی َػ ِوَ ٕ ٦ي ُؼو ُُ ٣ط أَ َح ُس ُ٥ِ ٛ
بَي ِ ٔن اْلِ َیَّأ ٦إ ٔ َُّل أَ ِ ٪یََ ُٜ

اوبرکبی،نیسحینعییفعج،زادئہ،اشہؾ،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملس ےرفامایہکرا وں ںیمےسہعمجیکرات وکایقؾ ےکاسھتوصخمصہنرکفافر ہنیہ دونں ںیم ےس ہعمج ےکدؿوکرفزے
ےکاسھتوصخمصرکفوسا ےاسےکہکمتںیمےسوجوکیئرفزےرھکراہنو۔
رافی  :اوبرکبی،نیسحینعییفعج،زادئہ،اشہؾ،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلےکرفامؿوجوگرفزہرےنھکیکاطتقرےتھکنوںفہرفزہےکدبہلںیماکی...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿوجوگرفزہرےنھکیکاطتقرےتھکنوںفہرفزہےکدبہلںیماکینیکسموکاھکانالھکدںیےکوسنمخنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 191

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،برک يٌىی اب٣ ٩رض٤ً ،زو ب ٩حارث ،بٜير ،یزیس ٣ولی س٤٠ہ ،حرضت س٤٠ہ ب ٩اٛوَ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

یس َِ ٣ول َی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة
رض ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ب ُ َٜيِر ٕ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا بَ ِ ْ
رک َي ٌِىٔی ابِ ََ َ ٣ُ ٩
ِِط
بِ ٔ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َو ًَل َی َّأ ٟذ َ
ی ٩یُ ٔلي ُ٘وُ َ ٧ط ٓ ِٔس َی ْة ك َ ٌَ ُاِ ٣ٔ ٦شٜٔي ٕن ك َ َ
ا ٩ِ ٣َ ٪أَ َرا َز أَ ُِ ٪ئ ٔ َ
َو َي ِٔ َتس َٔی َحًَّی َ٧زََِ ٟت ِاْلیَ ُة َّأًٟی َب ٌِ َسصَا َٓ ََ ٨ش َد ِت َضا
ہبیتقنبدیعس،رکبینعیانبرضم،رمعفنباحرث،ریکب،سیدیومیلہملس،رضحتہملسنباوکعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک ب
مِل
ہیآتیرکہمیانزؽنویئ( َف َ َلَع َّ ِ
يتُ ِطی ُقوو َت ُةدِفْ َت ٌة َطعَا ُاؾ ْ ِکی ٍن)افروجوگرفزہرےنھکیکاطتقرےتھکنوںفہرفزہےکدبہلںیم
ال َ
اکینیکسموکاھکانالھکدںی سآدیماکرفزہٹوھڑ ےاکارادہنوات وفہہیہیدےداتیاہیںکتہکاسےکدعبفایلآتیانزؽنویئ
 س ےاسمکحوکوسنمخرکدای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رکبینعیانبرضم،رمعفنباحرث،ریکب،سیدیومیلہملس،رضحتہملسنباوکعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿوجوگرفزہرےنھکیکاطتقرےتھکنوںفہرفزہےکدبہلںیماکینیکسموکاھکانالھکدںیےکوسنمخنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 192

راوی ٤ً :زو ب ٩سواز ًا٣زیً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،بٜير ب ٩اطحٍ ،یزیس ٣ولی س٤٠ة ب ٩اٛوَ ،حرضت س٤٠ہ
ب ٩اٛوَ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس َِ ٣ول َی
َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز ٕا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ب ُ َٜي ِر ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ َِ ٩یز ٔ َ

اًَ ٪ل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َسَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا فٔی َر ََ ٣ـ َ

َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠طا َئ َػ َاَ ٦و ََ ٩ِ ٣طا َئ أَٓ َِِط َٓا ِٓ َت َسی ب ٔ َل ٌَاِ ٣ٔ ٔ ٦شٜٔي ٕن َحًَّی أُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة ََٓ ٩ِ ٤طض ٔ َس َّٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
اٟظ ِض َز
َ
َ
ََِٓ ٠ي ُؼ ُِ ٤ط
رمعفنبوساداعرمی،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنبا ،ع،سیدیومیلملمةنباوکع،رضحتہملسنباوکعریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکراضمؿےکہنیہمںیمروسؽاہللےکزامہنرابرکںیممہںیمےسوجاچاتہرفزہرھکاتیلافروجاچاتہ
فَ
م ُک
رفزہ ٹوھڑ داتی افر اکی نیکسم وک اھکان الھک رک اکی رفزے وک ہیہی دے داتی اہیں کت ہک ہی آتی رکہمی انزؽ نویئ ( مَ ْن َشھ ِ َد ِ ْی ْم
ل َس
ا ّ ْه َرفَل ْ َی ُضمْ ُة) ووجمتںیمےساسہنیہمںیموموجدنو واےساچےہہکفہرفزہرےھک۔
رافی  :رمعفنبوساداعرمی،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنبا ،ع،سیدیومیلملمةنباوکع،رضحتہملسنباوکعریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضمؿےکرفزفںیکاضق بکتہکدفرساراضمؿہنآاج ےاتریخےکوجازےکایبؿںیماف...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکرفزفںیکاضق بکتہکدفرساراضمؿہنآاج ےاتریخےکوجازےکایبؿںیمافرہیاسآدیمےکےئلےہ س ےامیبریرفسضیحفریغہذعریکفہجےس
رفزہٹوھڑدای

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 193

راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یو٧ص ،زہير ،یحٌی ب ٩سٌيس ،حرضت ابوس٤٠ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُزصَي ِ ْر َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ

َ ٩ِ ٣ٔ ١ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اُّ ٪
اٟظ ِِ ُ
ا٤ََ ٓ ٪ا أَ ِس َت ٔلي ٍُ أَ ِ ٪أَ ِٗـ َٔي ُط إ ٔ َُّل فٔی َط ٌِ َب َ
اَ ٪یُٜو ًَُ ٪ل َ َّی اٟؼَّ ِو َُ ٩ِ ٣ٔ ٦ر ََ ٣ـ َ
ًَ َِ ٨ضا َت ُ٘و ُ ٢ك َ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ادمح نب دبعاہلل نب وی،س ،زریہ ،ییحی نب دیعس ،رضحت اوبہملس ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اعہشئ دصہقی ریض
اہللاہنعوکرفامےتنو ے انسہکراضمؿ ےکرفزےھجم ےساضقءنواجےت ےھت  وںیم اؿرفزفںےکوسا ےابعشؿیک اضق ںیہ رک
یتکس یھروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیموغشمتیلیکفہجےس۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبوی،س،زریہ،ییحینبدیعس،رضحتاوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکرفزفںیکاضق بکتہکدفرساراضمؿہنآاج ےاتریخےکوجازےکایبؿںیمافرہیاسآدیمےکےئلےہ س ےامیبریرفسضیحفریغہذعریکفہجےس
رفزہٹوھڑدای

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 194

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥بْش ب٤ً ٩ز زہزانی ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢یحٌی ،حرضت یحٌی ب ٩سٌيس

ْش بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ب ٔ َض َذا
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔ َ
ي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا بٔ ِ ُ
ک ٤َ ٔ ٟکَا َٔ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِاْل ٔ ِس َ٨از َُٔي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢وذََ ٔ ٟ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رشب نب رمع زرہاین ،امیلسؿ نب البؽ ،ییحی ،رضحت ییحی نب دیعس اس  دن ےک اسھت اس رطح ایبؿ رکےت ںیہ
وسا ےاسہکاںیمسںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسویکہجےسوغشمؽریتہ یھ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رشبنبرمعزرہاین،امیلسؿنبالبؽ،ییحی،رضحتییحینبدیعس
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکرفزفںیکاضق بکتہکدفرساراضمؿہنآاج ےاتریخےکوجازےکایبؿںیمافرہیاسآدیمےکےئلےہ س ےامیبریرفسضیحفریغہذعریکفہجےس
رفزہٹوھڑدای

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 195

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،حرضت یحٌی ب ٩سٌيس

و َح َّسثَٔ٨يطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩س ٌٔي ٕس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا ََٓ ٢وَ َُ ٨ِ ٨ت
ک ٤َ ٔ ٟکَاَ ٔ ٧ضا ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِحٌَی َي ُ٘وُٟطُ
أَ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،رضحتییحینبدیعس  ےاس دن ےکاسھتاس رطحایبؿایکہکریماایخؽےہ ہکہیاتریخ یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیموغشمیلیکفہجےسنویت یھ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،رضحتییحینبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکرفزفںیکاضق  بکتہکدفرساراضمؿہنآاج ےاتریخےکوجازےکایبؿںیمافرہیاسآدیمےکےئلےہ س ےامیبریرفسضیحفریغہذعریکفہجےس

رفزہٹوھڑدای

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 196

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب٤ً ،ز و ٧اٗس ،سٔيا ،٪حرضت یحٌی

اب ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ

 ١ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َکا فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ ُّ
اٟظ ِِ ُ
َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ َ

دمحم نب ینثم ،دبعاواہب ،رمعف اندق ،ایفسؿ ،رضحت ییحی ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ افر اس دحثی ںیم ہی ذرک  ںیہ ایک ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفہجےساضقںیماتریخنویت یھ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاواہب،رمعفاندق،ایفسؿ،رضحتییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکرفزفںیکاضق بکتہکدفرساراضمؿہنآاج ےاتریخےکوجازےکایبؿںیمافرہیاسآدیمےکےئلےہ س ےامیبریرفسضیحفریغہذعریکفہجےس
رفزہٹوھڑدای

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 197

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی ً٤ز ٣کیً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س زراورزی ،یزیس بً ٩بساہلل ب ٩ہاز٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہي ،٥ابی س٤٠ہ ب٩
ًبساٟزح٤ا ،٪سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ا ِ٤َ ٟک ِّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َّ
یس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِ٩
اٟس َرا َو ِرز ٔ ُّی ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ُّ
ِِط فٔی َز َ٣ا ٔ٪
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت إ ٔ ِ ٪كَاِ َ ٧ت إ ٔ ِح َساَ٧ا َُ ٟتٔ ٔ ُ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤ََ ٓ ٥َ ٠ا َت ِ٘ ٔس ُر ًَل َی أَ َِ ٪ت ِ٘ـ َٔي ُط ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َیأتِ َٔی َط ٌِ َبا ُ٪

دمحم نب ایب رمع یکم ،دبعایزعسی نب دمحم درافردی ،سیدی نب دبعاہلل نب اہد ،دمحم نب اربامیہ ،ایب ہملس نب دبعارلنمح  ،دیسہ اعہشئ دصہقی
ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک ارگ مہ ںیم ےس وکیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم وکیئ رفزہ
ٹوھڑیت یھ وفہدقرتہنریتھکہکاؿیکاضقرکےلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفہجےساہیںکتہکابعشؿآاجات۔
رافی  :دمحمنبایب رمعیکم ،دبعایزعسینبدمحمدرافردی ،سیدینبدبعاہلل نباہد،دمحم نباربامیہ،ایب ہملسنبدبعارلامحؿ،دیسہ اعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمیکرطػےسرفزفںیکاضقےکایبؿںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
تیمیکرطػےسرفزفںیکاضقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 198

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌيس ،اح٤س بً ٩يسی ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارثً ،بيساہلل ب ٩ابی جٌَف٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ب ٩زبير،
رعوة ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩يسی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخبَرََ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
و َح َّسثَىٔی َص ُ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
َف ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٔ
َف بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِِ ُ ٩

ََ ٣َ ٩ِ ٣
ات َو ًََِ ٠يطٔ ٔػ َي ْاَ ٦ػ َاُ ٨ِ ًَ ٦ط َوُّ ٔ ٟيطُ
اہرفؿ نب دیعس ،ادمح نب یسیع ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،دیبع اہلل نب ایب رفعج ،دمحم نب رفعج نب زح  ،،رعفة ،دیسہ اعہشئ دصہقی
ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکوجآدیمااقتنؽرکاج ےافراس  رھچکرفزے
الزؾنوں واساکفارثاسیکرطػےسرفزےرےھک۔
رافی  :اہرفؿ نب دیعس ،ادمح نب یسیع ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،دیبعاہلل نب ایب رفعج ،دمحم نب رفعج نب زح  ،،رعفة ،دیسہ اعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
تیمیکرطػےسرفزفںیکاضقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 199

ًيسی ب ٩یو٧ص ،اً٤ع٣ ،ش ،٥٠سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيٰ ،٥

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ا َِ ٟب ٔلي ٔن ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة أَ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت إ ٔ َّ ٪أُم ِّی َ٣ا َت ِت َو ًََِ ٠ي َضا َػ ِو َُ ٦ط ِضز ٕ َٓ َ٘ا َ٢
ًَبَّا ٕ
ئ
اَِ ٠ًَ ٪ي َضا َزیِ ْ ٩أَ ُ٨ِ ٛتٔ َت ِ٘ـٔی َُ ٨ط َٗاَِ ٟت ََ ٌَ َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢سیِ ُ ٩اہللٔ أَ َح ُّ ٙبٔا َِ َ٘ ٟـا ٔ
أَ َرأَیِتٔ َِ ٟو ك َ َ

ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب وی،س ،اشمع ،ملسم ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی
تررت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آیئ افر ےنہک یگل ہک ریمی امں اک ااقتنؽ نوایگ ےہ افر اس  ر اکی ےنیہم ےک
رفزےالزؾںیہ وآپ ےرفامایہکریتاایکایخؽےہہکارگاس روکیئرقضنوات وایک واےسادارکیت؟اس ےرعضایکاہں!آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکاہللاعتیلےکرقضاکزایدہقحےہہکاےساداایکاج ے
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبوی،س،اشمع،ملسم،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
تیمیکرطػےسرفزفںیکاضقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 200

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩ز وٛيعی ،حشين بً ٩لی ،زائسہ ،س٠امی٣ ،٪ش ،٥٠سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٟؤٛيع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َِ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ش ٥ٕ ٔ ٠ا َِ ٟب ٔلي ٔن ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أُم ِّی َ٣ا َت ِت
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ک َزیِ ْ ٩أَ َُ ٨ِ ٛت َٗاؿ َٔي ُط ًَ َِ ٨ضا َٗا ََٗ ٥ِ ٌَ ََ ٢ا ََ َٓ ٢سیِ ُ ٩اہللٔ أَ َح ُّ ٙأَ ِ٪
اًَ ٪ل َی أ ُ َِّ ٣
َو ًََِ ٠ي َضا َػ ِو َُ ٦ط ِضز ٕأََٓأ َ ِٗـٔيطٔ ًَ َِ ٨ضا َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و ك َ َ
وض ح ٔي َن َح َّس َث ُِ ٣ش ٥ْ ٔ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َٓ َ٘اُلَ
ُي ِ٘ َضی َٗا َُ ٢سََ ِ ٠امی َُ٘ َٓ ٪ا َ ٢ا َِ ٟح ََ ٥ُ ٜو َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ُٛ ٩ض ِي َٕ ١جٔ٤ي ٌّا َوِ َ ٧ح ُُ ٩جْ ُ٠
ض
َک َص َذا ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َس٨َ ٌِ ٔ٤ا َُ ٣حاص ّٔسا َی ِذ ُ ُ

ادمحنبرمعفکیغی،نیسحنب یلع،زادئہ،امیلسؿ،ملسم،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکی
تررتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآیئافراس ےرعضایکاےاہللےکروسؽ!یلصاہللہیلعفآہلفملسریمیامںاک
ااقتنؽنوایگےہافراس راکیےنیہمےکرفزفںیکاضق الزؾےہ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایارگریتیامں روکیئرقض
نوات وایکفہرقضاسیک رطػےس وادارکیت؟رعض ایکہکاہں!آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکاہللاک رقضزایدہاس اک
دقحارےہہکاےساداایکاج ے۔
رافی  :ادمحنبرمعفکیغی،نیسحنبیلع،زادئہ،امیلسؿ،ملسم،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ

تیمیکرطػےسرفزفںیکاضقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 201

راوی  :ابوسٌيس اطخ ،ابوخاٟس ،اً٤ع ،س٤٠ہ بٛ ٩ہي ،١ح ٥ٜبً ٩تیبہ٣ ،ش ،٥٠سٌيس ب ٩جبير٣ ،حاہس ،و ًلاء ،اب٩
ًباض

و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕس اْلِ َ َط ُّخ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اْلِ َ ِح َ٤زُ َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِي َٕ ١وا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ًُٔ ٩ت َ ِی َب َة َو ُِ ٣ش٥ٕ ٔ ٠
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا
ا َِ ٟب ٔلي ٔن ًَ َِ ٩سٌٔيسٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ َو َُ ٣حاصٔ ٕس َو ًَ َلا ٕ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا َِ ٟحسٔیثٔ

اوبدیعس اجش ،اوباخدل ،اشمع ،ہملس نب ہہی ،،مکح نب ،ہبیت ،ملسم ،دیعس نب ریبج ،اجمدہ ،ف اطعء ،انب ابعس اس  دن ےک اسھت رضحت
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساسدحثییکرطحرفاتیایک۔
رافی  :اوبدیعساجش،اوباخدل،اشمع،ہملسنبہہی،،مکحنب،ہبیت،ملسم،دیعسنبریبج،اجمدہ،فاطعء،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
تیمیکرطػےسرفزفںیکاضقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 202

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،اب ٩ابی خً ،ٕ٠بس ب ٩ح٤يس ،زَکیا بً ٩سیً ،بيساہلل ب٤ً ٩زو ،زیس ب ٩ابی ا٧يشہ ،ح ٥ٜب٩
ًتیبہ ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا َئ بِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
َکیَّا ُئ
ٔی َٗا َِ ًَ ٢ب ْس َح َّسثَىٔی َز َ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َوابِ ُ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠و ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩ز َ ٔ
بِ ًَُ ٩س ٓ ٕ
ض
ٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ي َش َة َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ ًُُ ٩ت َ ِی َب َة ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أ ُم ِّی َ٣ا َت ِت َو ًََِ ٠ي َضا َػ ِو ُ٦
ا ٪یُ َذ ِّزی ذَٔ ٔ ٟک ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ََ ٌَ َِٗ ٥ا ََُ ٓ ٢ؼومٔی ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ٣ک
اًَ ٪ل َی أ ُ ِّٔ ٣ک َزیِ َْ َ٘ َٓ ٩ـ ِیت ٔيطٔ أَك َ َ
ِ َ ٧ذ ٕر أََٓأ َ ُػ ُوَ ٨ِ ًَ ٦ضا َٗا َ ٢أَ َرأَیِتٔ َِ ٟو ك َ َ

ااحسؼنبوصنمر،انبایبفلخ،دبعنبدیمح،زرکاینبدعی،دیبعاہللنبرمعف،زدینبایباہسین،مکحنب،ہبیت،دیعسنبریبج،رضحت
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہرفامایہکاکی تررتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآیئ افررعض
رک ے یگل اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ریمی امں اک ااقتنؽ نوایگ ےہ افر اس  ر تنم اک رفزہ الزؾ اھت  و ایک ںیم اس یک

رطػ ےس رفزہ روھکں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ریتا ایک ایخؽ ےہ ہک ارگ ریتی امں  ر وکیئ رقض نوات  و ایک  و اس یک
رطػےسادارکیت؟اس ےرعضایکاہں!آپ ےرفامایہکاہللاکرقضاسابتاکزایدہدقحارےہہکاےساداایکاج ے۔آپ ے
رفامایہک واینپامںیکرطػےسرفزہرھک۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،انبایبفلخ،دبعنبدیمح ،زرکاینبدعی،دیبعاہللنبرمعف،زدینبایباہسین،مکحنب،ہبیت،دیعسنبریبج،
رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
تیمیکرطػےسرفزفںیکاضقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 203

راوی ً :لی ب ٩ححزً ،لی ب٣ ٩شہز ،ابواٟحشً ،٩بساہلل بً ٩لاء ،حرضت ًبساہلل ب ٩بزیسہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َّ
اٟش ٌِس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕأَبُو ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ٩
أَبٔيطٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا أََ٧ا َجاْ ٔ ٟص ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ أَ َت ِت ُط ا َِ ٣زأَ ْة َٓ َ٘اَِ ٟت إنِّٔی َت َؼ َّسٗ ُِت ًَل َی

أُم ِّی ب ٔ َحارٔیَ ٕة َوإَٔ َّ ٧ضا َ٣ا َت ِت َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢و َج َب أَ ِجزُ ٔک َو َر َّزصَا ًََِ ٠ي ٔک ا ِٔ٤ٟي َر ُ
اَِ ٠ًَ ٪ي َضا َػ ِو َُ ٦ط ِضز ٕ
اث َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧طُ ك َ َ
أََٓأ َ ُػ ُوَ ٨ِ ًَ ٦ضا َٗا َُ ٢ػومٔی ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت إَٔ َّ ٧ضا َ ٥َِ ٟت ُح َّخ َٗ ُّم أََٓأ َ ُح ُّخ ًَ َِ ٨ضا َٗا َُ ٢حطِّی ًَ َِ ٨ضا
یلع نب رجح ،یلع نب رہسم ،اوبانسحل ،دبعاہلل نب اطعء ،رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت
نو ےرفامےتںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساھٹیبنوااھتہکاکیتررتآیئافراس ےرعضایکہکںیم ے
اینپامں راکیابدنیدصہقیک یھافرفہوفتنویئگےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایریتاارجالزؾےہافرفراتث ےھجت
 راےسو ادایاستررت ےرعضایکہکاس راکیامہےکرفزےیھبالزؾےھتایکںیماسیکرطػےسرفزےروھکں؟آپ
 ےرفامای  واسیکرطػےسرفزےرھکےلاستررت ےرعضایکہکریمںامں ےجح ںیہایکاھتایکںیماسیکرطػےسجح
یھبرکوں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاسیکرطػےسجحیھبرکےل۔
رافی  :یلعنبرجح،یلعنبرہسم،اوبانسحل،دبعاہللنباطعء،رضحتدبعاہللنبربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
تیمیکرطػےسرفزفںیکاضقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 204

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٤٧ ٩يرً ،بساہلل بً ٩لاء ،حرضت ًبساہلل ب ٩بزیسہ

ئ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َرض َٔی
و حسث٨اظ ابوبرک ب ٩ابی طیبة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َجاّ ٔ ٟشا ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ابِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز َُٕيِرَ أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢ػ ِو َُ ٦ط ِض َزیِ ٔ٩
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،دبعاہلل نب اطعء ،رضحت دبعاہلل نب ربدیہ اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک
ںیمیبنرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپساھٹیبنوا اھترھپآےگانب رہسمیکدحثیرابرہک یکرطحدحثیرابرہکذرک رفامیئ افر
اسںیمدفےنیہمےکرفزفںاکاہک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،دبعاہللنباطعء،رضحتدبعاہللنبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
تیمیکرطػےسرفزفںیکاضقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 205

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا ،ٚثوریً ،بساہلل بً ٩لاء ،حرضت بزیسہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ْٟور ُّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َرض َٔی اہللُ
َ

َّ
َّ
َک بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َو َٗا ََ ٢ػ ِو َُ ٦ط ِضز ٕ
ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،وثری،دبعاہلل نباطعء،رضحت ربدیہریضاہللاعتٰیلہنعاےنپ ابپ ےسرفاتیرکےتنو ےرفامےتںیہ
ہکاکیتررتیبنرکمییلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآیئافراسرطحذرکرفامایافراسںیماکیےنیہمےکرفزفںاکذرکےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،وثری،دبعاہللنباطعء،رضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
تیمیکرطػےسرفزفںیکاضقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 206

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بيساہلل ب٣ ٩وسی ،حرضت سٔيا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا ََ ٢ػ ِو َُ ٦ط ِض َزیِ ٔ٩
وسی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩

ااحسؼنبوصنمر،دیبعاہللنبومیس،رضحتایفسؿریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےکاسھترفاتیذموکرےہافراسںیمدفمہییے

ےکرفزفںاکاہکےہ
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دیبعاہللنبومیس،رضحتایفسؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
تیمیکرطػےسرفزفںیکاضقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 207

راوی  :اب ٩ابی خ ،ٕ٠اسحا ٚب ٩یوسًٕ ،بسا٠٤ٟک ب ٩ابی س٠امیً ،٪بساہلل بً ٩لاء ٣کی ،حرضت س٠امی ٪ب ٩بزیسہ

ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی َِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اہللٔ بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ ا ِ٤َ ٟک ِّ ِّی ًَ ِ٩
و َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩یُو ُس َ
ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَ َت ِت ا َِ ٣زأَ ْة إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیْٔض ٔ َِ ٥و َٗا ََ ٢ػ ِو ُ٦
َط ِضز ٕ
انبایبفلخ،ااحسؼنبویفس،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،دبعاہللنباطعءیکم،رضحتامیلسؿنبربدیہاےنپابپےساسدحثی
یک رطح رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ اکی تررت آیئ آےگ ایس رطح دحثی ےہ افر اکی ےنیہم ےک
رفزفںاکاہک۔
رافی  :انبایبفلخ،ااحسؼنبویفس،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،دبعاہللنباطعءیکم،رضحتامیلسؿنبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکاابحتسبےکایبؿںیمہک بوکیئرفزہداروکاھک ےکیطرػالب ےایاےساگ...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکاابحتسبےکایبؿںیمہک بوکیئرفزہداروکاھک ےکیطرػالب ےایاےساگیلدیاج ےایاسےسڑگھجاایکاج ے وفہہیےہکہکںیمرفزہدارنوں

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 208

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو٧اٗس ،زہير ب ٩رحب ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابی ز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة رٔ َوا َی ّة و َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َی ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠و َٗا َُ ٢ز َصي ِ ْر
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢أَبُو بَ ِ ٔ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا زُعٔ َی أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإلٔ َی كَ ٌَاَ ٕ ٦وص َُو َػائ َِْٔ ٠َٓ ٥ي ُ٘ ِ ١إنٔ ِّی َػائ ْٔ٥
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعفاندق ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ نب ہنییع ،ایب زاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای بمتںیمےسیسکوکوکیئاھک ےیکرطػالب ےاساحؽںیمہکفہرفزہدارنو واےس
اچےئہہکفہےہکہکںیمرفزہدارنوں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزہدارےکےئلزابؿیکافحتظےکایبؿںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہدارےکےئلزابؿیکافحتظےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 209

راوی  :زہير ب ٩رحب ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابی ز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط رٔ َوایَ ّة َٗا َ ٢إٔذَا
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
أَ ِػ َبحَ أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛی ِو ّ٣ا َػائ ّٔ٤ا ٓ َََل َی ِز ُٓ ِث َو َُل َی ِح َض َِٓ ١إ ٔ ِ ٪ا ِ٣زُ ْؤ َطا َت َ٤طُ أَ ِو َٗا َت َُ ٠ط ََِٓ ٠ي ُ٘ ِ ١إنِّٔی َػائ ْٔ ٥إنِّٔی َػائ ْٔ٥

زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہک بمتںیمےسوکیئرفزےیکاح تلںیمحبص
رکے وہن وفہوکیئےبنودہابترکےافرہنیہوکیئاہج تلاکاکؾرکے وارگوکیئاےساگیلےسایاسےسڑلے واےساچےئہہک
فہہہکدےہکںیمرفزہےسنوںںیمرفزہےسنوں۔
رافی  :زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزفںیکتلیضفےکایبؿںیم...

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزفںیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 210

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی اُّ ٟتحٔي ٔي ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َرنٔی َسٌٔي ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب أََّ٧طُ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١ك ُ ُّ ١ٔ ٤َ ًَ ١ابِ ٔ ٩آ َز ََٟ ٦طُ

إ ٔ َُّل ِّ
اٟؼ َي َا ٦ص َُو لٔی َوأََ٧ا أَ ِجزٔی بٔطٔ ٓ ََو َّأ ٟذی ََٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َي ٔسظ ٔ َُ ٟد ُِ َٔ ٠ة ٓ َٔ ٥اٟؼَّ ائ ٔٔ ٥أَك ِ َي ُب ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ٔ ٩ِ ٣رٔیحٔ ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک

رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس اہلل اعتیل  ے رفامای ہک انب آدؾ  ے رہ لمع اےنپ ےئل ایک وسا ے رفزفں ےک ہک فہ
ریمےےئلےہافرںیماساکدبہلدفںاگ ومسقےہاسذاتیکہک سےکہضبقدقرتںیمدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاجؿےہ
ہکاہللاعتیلےکاہںرفزہدارےکہنمیکوبکشمےسزایدہاپزیکہےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزفںیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 211

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩بٗ ،تیبہ ب ٩سٌيسِ٣ ،يرہ ،ابی ز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ َوص َُو ا ِٔ ٟحزَام ٔ ُّی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّّ ٥َ ٠
اٟؼ َي ُاُ ٦ج َّْ ٨ة

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق ،ہبیتق نبدیعس ،ریغمہ ،ایب زاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکرفزہڈاھؽےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،ہبیتقنبدیعس،ریغمہ،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزفںیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 212

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخً ،لاء ،ابی ػاٟح ،حرضت ابو ػاٟح زیات

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ َلائْ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح اٟزَّیَّا ٔ
ت أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١ك ُ ُّ ١ٔ ٤َ ًَ ١ابِ ٔ ٩آ َز َُ َٟ ٦ط إ ٔ َُّل ِّ
اٟؼ َي َآَ ٦إُٔ َّ ٧ط لٔی َوأََ٧ا
أَ ِجزٔی بٔطٔ َو ِّ
ا ٪یَ ِو َُ ٦ػ ِو ٔ ٦أَ َح ٔس َََُ ٓ ٥ِ ٛل یَ ِز ُٓ ِث یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َو َُل َي ِش َد ِب َٓإ ٔ َِ ٪سابَّطُ أَ َح ْس أَ ِو َٗا َت َُ ٠ط ََِٓ ٠ي ُ٘ ِ ١إنِّٔی
اٟؼ َي ُاُ ٦ج َّْ ٨ة َٓإٔذَا ك َ َ
وٖ ٓ َٔ ٥اٟؼَّ ائ ٔٔ ٥أَك ِ َي ُب ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ ٔ ٩ِ ٣رٔیحٔ ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک َو٠ٟٔؼَّ ائ ٔٔ٥
ا ِ٣زُ ْؤ َػائ َْٔ ٥و َّأ ٟذی ََٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َي ٔسظ ٔ َُ ٟدُ ُ٠
ِٔطظ ٔ َوإ ٔذَا َٟق ٔ َی َربَّطُ َ َٔف َح بٔ َؼ ِو ٔ٣طٔ
ِِط َ َٔف َح بٔٔ ِ ٔ
َف ُح ُض َ٤ا إٔذَا أَٓ َ َ
َ َِف َح َتا َٔ ٪ي ِ َ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اطعء،ایباصحل،رضحتاباصحلزایتےسرفاتیےہہکاوہنں ےرضحتاوبرہریہریض
اہلل اعتٰیل ہنع وک رفامےت نو ے انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اہلل زعفلج رفامےت ںیہ ہک انب آدؾ اک رہ لمع
رفزفںاکالعفہایسےکےئلےہافررفزہاخصریمےےئلےہافرںیمیہرفزفںاکدبہلدفںاگافررفزہڈاھؽےہ و بمتںیمےس
وکیئرفزہرےھک وفہاسدؿہنےبنودہوگتفگرکےافرہنوکیئشحفاکؾرکےافرارگوکیئاےساگیلدےایاسےسڑگھجے واےس
اچےئہہکفہآےگےسہہکدےہکںیمرفزہےسنوںںیمرفزہےسنوںمسقےہاسذاتیک سےکہضبقدقرتںیمدمحمیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکاجؿےہہکرفزہرےنھکفاےلےکہنمیکوباہللےکاہںایقتمےکدؿکشمیکوخوبشےسزایدہوخوبشدارنواگافر
رفزہرےنھکفاےلےکےئل دف وخایشںںیہ سیکفہجےس فہوخشنواگ برفزہااطفررکاتےہ وفہاینپ اسااطفریےسوخشنوات
ےہ بفہاےنپربےسےلماگ وفہاےنپرفزہےسوخشنواگ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اطعء،ایباصحل،رضحتاوباصحلزایت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزفںیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 213

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،وٛيٍ ،اً٤ع ،زہير ب ٩رحب ،جزیز ،اً٤ع ،ابوسٌيس ،وٛيٍ ،اً٤ع ،ابی ػاٟح،

حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َو َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕس اْلِ َ َط ُّخ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ

ْش أَ َِْ ٣اَ ٔ ٟضا إلٔ َی َس ِبٌٔ٤ائَة ؿ ٌِٔ ٕٕ
ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك ُ ُّ ١ٔ ٤َ ًَ ١ابِ ٔ ٩آ َز َ ٦ي َُـا ًَ ُ
ٕ ا َِ ٟح َش َُ ٨ة ًَ ِ ُ
َّ
ِٔطظ ٔ
َف َح ْة ً ٔ َِ ٨س ٓ ِ ٔ
َف َح َتا ِٔ َ ٪
َٗا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١إُٔل اٟؼَّ ِو ََٓ ٦إُٔ َّ ٧ط لٔی َوأََ٧ا أَ ِجزٔی بٔطٔ َی َس َُ َط ِض َو َت ُط َوكَ ٌَا َُ ٣ط ٔ ٩ِ ٣أَ ِجلٔی ٠ٔ ٟؼَّ ائ ِٔٔ َ ٥
وٖ ٓ ٔيطٔ أَك ِ َي ُب ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ٔ ٩ِ ٣رٔیحٔ ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک
ئ َربِّطٔ َو َُ ٟدُ ُ٠
َو َ َِف َح ْة ً ٔ َِ ٨س َ٘ ٔ ٟا ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،فعیک ،اشمع ،زریہ نب رحب ،رجری ،اشمع ،اوبدیعس ،فعیک ،اشمع ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبن رکمی یلصاہللہیلعفملس  ےرفامایانبآدؾےکرہلمع ںیمےس کینلمع وکدسانگکتےڑاھدای
اجات ےہ۔ اہلل  ے رفامای وسا ے رفزے ےک ویکہکن فہ ریمے ےئل ےہ افر ںیم یہ اس اک دبہلدفں اگ ویکہکن رفزہ رےنھک فاال ریمیفہج
ےساینپوہشتافراےنپاھک ےےسراکراتہےہ۔رفزہرےنھکفاےلےکےئلدفوخایشںںیہاکیاےسااطفریےکفتقوخیشاحلص
نویتےہافردفرسیوخیشاےنپربزعفلجےسالماقتےکفتقاحلصنویگافررفزہرےنھکفاےلےکہنمیکوباہللزعفلجےک
اہںکشمیکوخوبشےسزایدہاپزیکہ(وخوبشدار)ےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،فعیک ،اشمع ،زریہ نب رحب ،رجری ،اشمع ،اوبدیعس ،فعیک ،اشمع ،ایب اصحل ،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزفںیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 214

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،وٛيٍ ،اً٤ع ،زہير ب ٩رحب ،جزیز ،اً٤ع ،ابوسٌيس ،وٛيٍ ،اً٤ع ،ابی ػاٟح،
حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ٔس َ٨ا ٕ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأَبٔی َسٌٔي ٕس َرض َٔی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗ َاُل َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ ِو َ ٦لٔی َوأََ٧ا أَ ِجزٔی بٔطٔ إ ٔ َّ٠ٟٔ ٪ؼَّ ائ َِٔٔ َ ٥ف َح َتي ِ ٔن
وٖ ٓ َٔ ٥اٟؼَّ ائ ٔٔ ٥أَك ِ َي ُب ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ٔ ٩ِ ٣رٔیحٔ ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک
ِِط َ َٔف َح َوإٔذَا َٟق ٔ َی اہللَ َ َٔف َح َو َّأ ٟذی ََٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َي ٔسظ ٔ َُ ٟدُ ُ٠
إٔذَا أَٓ َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب لیضف ،ایب انسؿ ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
رفامای انب آدؾ ےک رہ لمع ںیم ےس اکی کین لمع وکدس انگ ےساست وسانگ کت ےڑاھ دای اجات ےہ اہلل  ے رفامای وسا ے رفزے ےک
ویکہکنفہریمےےئلےہافر ںیمیہاساکدبہلدفںاگ ویکہکنرفزہرےنھکفاالریمیفہج ےساینپوہشتافراےنپ اھک ےےسراکراتہ
ےہرفزہرےنھک فاےلےلود دفوخایشںںیہاکیاےسااطفریےکفتقوخیشاحلصنویتےہافردفرسیوخیشاےنپربزعفلج
ےسالماقتےکفتقاحلصنویگافررفزہرےنھکفاےلےکہنمیکوباہللزعفلجےکاہںکشمیکوخوبشےسزایدہاپزیکہےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،فعیک ،اشمع ،زریہ نب رحب ،رجری ،اشمع ،اوبدیعس ،فعیک ،اشمع ،ایب اصحل ،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزفںیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 215

راوی  :اسحا ٚب٤ً ٩ز ب ٩س٠يمً ،بساٌٟزیز يٌىی ٣شَ ،٥٠ضار ب٣ ٩زة ،اب ٩س٨ا٪

َضا ُر بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة َوص َُو أَبُو ٔس َ٨ا ٕ٪
و َح َّسثَٔ٨يطٔ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩سٕ ٔ ٠يم ا ُِ ٟض َذل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ َِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ٔ َ

ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗا ََ ٢و َٗا َ ٢إٔذَا َٟق ٔ َی اہللَ َٓ َحزَا ُظ َ َٔف َح

ااحسؼنبرمعنبطیلس،دبعایزعسیینعیملسم،رضارنبرمة،انبانسؿاس دنےکاسھتاسرفاتیںیمےہرافی ےاہکہک بفہ
اہللےسالماقترکےاگ واہللاےسدبہلاطعرفام ےاگ وفہوخشنواج ےاگ۔
رافی  :ااحسؼنبرمعنبطیلس،دبعایزعسیینعیملسم،رضارنبرمة،انبانسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزفںیکتلیضف ےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 216

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،خاٟسب٣ ٩د٠س ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢ابوحاز ،٦حرضت سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َوص َُو ا َِ َ٘ ٟل َوان ٔ ُّی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
و٪
َس ٌِ ٕس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة بَا ّبا ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط اَّ ٟزیَّا َُ ٪ی ِس ُخ ُ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط اٟؼَّ ائ َُٔ ٤

آَخص ُِ ٥أَُُِ ٥َِ ٠َٓ َٙ ٔ ٠ی ِس ُخ ِ١
َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َُل َی ِس ُخ ُ
وََ ٓ ٪ي ِس ُخَ ُ٠
ُ ٌَ ٣َ ١ض ِ ٥أَ َح ْس َُيِرُص ُُِ ٥ي َ٘ا ُ ٢أَیِ َ ٩اٟؼَّ ائ َُٔ ٤
وُ ٨ِ ٣ٔ ٪ط َٓإٔذَا َز َخ َُ ٔ ١
ُٔ ٨ِ ٣ط أَ َح ْس
اوبرکب نبایبہبیش،اخدلنب دلخم،امیلسؿ نبالبؽ،اوباحزؾ،رضحتلہس نبدعسریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای تنج ںیم اکی درفازہ ےہ  ےس رایؿ اہک اجات ےہ اس درفازہ ےس ایقتم ےک دؿ رفزہ رےنھک
فاےلیہدالخنوںےگاؿےکالعفہوکیئافردالخ ںیہنواگاہکاج ےاگہکرفزہرےنھکفاےلاہکںںیہ؟رھپفہاسدرفازےےس
دالخنوںےگافر برفزہرےنھکفاوںںیمآرخیدالخنواج ےاگ وفہدرفازہدنبنواج ےاگافررھپوکیئاسدرفازہےسدالخ
 ںیہنواگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللےکراےتسںیماےسیآدیمےکےئلرفزےرےنھکیکتلیضفےکایبؿںیمہک ےسوکیئت...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اہللےکراےتسںیماےسیآدیمےکےئلرفزےرےنھکیکتلیضفےکایبؿںیمہک ےسوکیئفیلکتفریغہہننو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 217

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ر٣ح ب٣ ٩ہاجزٟ ،يث ،اب ٩ہاز ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟح٤ٌَ ،ا ٪ب ٩ابی ًياغ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِ٣حٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔأَ ِخب َ َرنٔی َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی
غ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٕس َي ُؼ ُوَ ٦ی ِو ّ٣ا ف ٔی
ًَيَّا ٕ
َخئّا
َسبٔي ٔ ١اہللٔ إ ٔ َُّل بَا ًَ َس اہللُ ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک ا َِ ٟي ِوَ ٔ ٦و ِج َض ُط ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟارٔ َس ِبٌٔي َن َ ٔ

دمحمنبرل نباہمرج،ق ،،انباہد،لیہسنبایباصحل،امعنؿنبایبایعش،رضحت اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس ےاراشدرفامایوجدنبہیھباہللاعتیلےکراےتسںیماکیدؿرفزہراتھکےہاہللاعتیلاسدؿیک
فہجےساسےکرہچےوکدفزخیکآگےسرتساسؽیکدفریےکرباربرکدےاگ۔
رافی  :دمحمنبرل نباہمرج،ق ،،انباہد،لیہسنبایباصحل،امعنؿنبایبایعش،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اہللےکراےتسںیماےسیآدیمےکےئلرفزےرےنھکیکتلیضفےکایبؿںیمہک ےسوکیئفیلکتفریغہہننو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 218

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسً ،بساٌٟزیز زراورزی ،حرضت سہي ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی َّ
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ًَ ُِ ٩س َض ِي ٕ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ

ہبیتقنبدیعس،دبعایزعسیدرافردی،رضحتلیہسریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےکاسھتہیرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعایزعسیدرافردی،رضحتلیہسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اہللےکراےتسںیماےسیآدیمےکےئلرفزےرےنھکیکتلیضفےکایبؿںیمہک ےسوکیئفیلکتفریغہہننو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 219

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩بْشً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،یحٌی ب ٩سٌيس ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟح ،حرضت
ابوسٌيس خسری

و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َو ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِْشٕ ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ٩
غ اٟزُّ َرق ٔ َّی یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
ا ٪بِ َ ٩أَبٔی ًَيَّا ٕ
َسٌٔي ٕس َو ُس َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح أَُ َّ ٧ض َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ػ َاَ ٦ی ِو ّ٣ا فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ بَا ًَ َس اہللُ َو ِج َضطُ ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟارٔ َس ِبٌٔي َن

َخئّا
َٔ
ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمحنبرشب،دبعارلزاؼ،انبرج ،،ییحینبدیعس،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتی
ےہاوہنں ےرفامایہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاراشدرفامےتنو ےانسہک سآدیم ےاکیدؿاہللاعتیلےک
راےتسںیمرفزہراھکاہللاعتیلدفزخیکآگوکاسےکہنمےسرتساسؽیکاسمتفکتدفررکدےاگ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعارلامحؿنبرشب،دبعارلزاؼ،انبرج ،،ییحینبدیعس،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دؿوکزفاؽےسےلہپیلفنرفزےیکتیناکوجازیلفنرفزہےکریغبذعرااطفرےکوجاز...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
دؿوکزفاؽےسےلہپیلفنرفزےیکتیناکوجازیلفنرفزہےکریغبذعرااطفرےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 220

راوی  :ابوكآ ،١٣ـي ١ب ٩حشينً ،بساٟواحس ب ٩زیاز ،ك٠حہ ب ٩یحٌی بً ٩بيساہلل ،ا ٦ا٤ٟو٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

 ١بِ ُ ٩حُ َشي ِ ٕن َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ُ ٩زٔیَاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا كَ َِ ٠ح ُة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ َح َّسثَ ِتىٔی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو كَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِي ُ
َات َی ِوَ ٕ ٦یا
ًَائٔظَ ُة ب ٔ ُِ ٨ت كَ َِ ٠ح َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ

ََخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَائٔظَ ُة َص َِ ٨ِ ٔ ً ١س َُ ٥ِ ٛط ِي ْئ َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ً ٔ َِ ٨سَ٧ا َط ِي ْئ َٗا ََٓ ٢إٔنِّی َػائ َْٔٗ ٥اَِ ٟت ٓ َ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أُصِ ٔسیَ ِت َ٨َ ٟا صَ ٔسیَّ ْة أَ ِو َجائ َ َ٨ا َز ِو ْر َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ک َط ِيئّا َٗا َ٣َ ٢ا ص َُو ُُِٗ ٠ت َح ِي ْص َٗا ََ ٢صات ٔيطٔ َٓحٔئ ُِت بٔطٔ َٓأَك َ َ ١ث ُ ََّٗ ٥ا َِ َٗ ٢س
أُصِ ٔس َی ِت َ٨َ ٟا َص ٔس َّی ْة أَ ِو َجائ َ َ٨ا َز ِو ْر َو َٗ ِس َخ َبأ ِ ُت ََ ٟ

َخ ُد اٟؼَّ َس َٗ َة ٔ٣َ ٩ِ ٣أٟطٔ
َاک ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٔ ٟة اَّ ٟز ُج ٔ ١یُ ِ ٔ
ُُ ٨ِ ٛت أَ ِػ َب ِح ُت َػائ ّٔ٤ا َٗا َ ٢كَ َِ ٠ح ُة َٓ َح َّسث ِ ُت َُ ٣حاص ّٔسا ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َٓ َ٘ا َ ٢ذ َ
َٓإ ٔ َِ ٪طا َئ أَ َِ ٣ـا َصا َوإ ٔ َِ ٪طا َئ أَ َِ ٣شَ َٜضا

اوباکلم،لیضفنبنیسح،دبعاوادحنبزاید،ہحلطنبییحینبدیبعاہلل ،اؾامومنینمدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہ
ہک روسؽ اہلل یلص ایکاہمترےاپس ھچک ےہ؟ ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےکروسؽ یلصاہللہیلعفآہلفملس! امہرے اپس  و ھچک یھب
 ںیہ ےہ آپ  ے رفامای  و ںیمرھپ رفزہ رھکاتیل نوں رھپرضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہل
فملسابرہرشتفیےل ےئگ و امہرےاپسھچکدہہی الای ایگافرھچکامہمؿ یھبآےئگدیسہ اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع رفامیت ںیہہک  ب
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفا سرشتفیال ے و ںیم ےرعضیکاےاہللےکروسؽ!امہرےاپسھچکدہہیالایایگےہافر
ھچکامہمؿیھبآ ےںیہافرںیم ےآپےکےئلھچکاپھچرکراھکےہآپ ےرفامایفہایکےہ؟ںیم ےرعضایکفہیسحےہآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےس ےل آؤ ںیم اےس ےل آیئ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس اھکای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےرفامایںیم ےحبصرفزہراھکاھتہحلطےتہکںیہہکںیم ےایس دنےکاسھتاجمدہےسہیدحثیایبؿیک واوہنں ےرفامای
ہکہیاسآدیمیکرطحےہہکوجاےنپامؽےسدصہقاکنےل واباسےکاایتخرںیمےہاچےہ ودےدےافرارگاچےہ واےس

رفکےل۔
رافی  :اوباکلم،لیضفنبنیسح،دبعاوادحنبزاید،ہحلطنبییحینبدیبعاہلل،اؾامومنینمدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
دؿوکزفاؽےسےلہپیلفنرفزےیکتیناکوجازیلفنرفزہےکریغبذعرااطفرےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،ك٠حہ ب ٩یحٌی ،ا ٦ا٤ٟذ٨٣ين حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ َٔ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ٤َّ ًَ ٩تٔطٔ ًَائٔظَ َة ب ٔ ِ٨تٔ كَ َِ ٠ح َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َات یَ ِوَ٘ َٓ ٕ ٦ا ََ ٢ص َِ ٨ِ ٔ ً ١س َُ ٥ِ ٛط ِي ْئ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا ُلَ َٗا ََٓ ٢إٔنِّی إٔذ ََِ ٪ػائ ْٔ ٥ث ُ َّ ٥أَ َتاَ٧ا
َٗاَِ ٟت َز َخ ًََ ١ل َ َّی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
آَخ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أُصِس َٔی َ٨َ ٟا َح ِي ْص َٓ َ٘ا َ ٢أَرٔیٔ٨يطٔ َٓ َِ َ٘ ٠س أَ ِػ َب ِح ُت َػائ ّٔ٤ا َٓأَك َ َ١
َی ِو ّ٣ا َ َ

ے
اوبرکب نبایبہبیش ،فعیک ،ہحلط نب ییحی،اؾالموونینمرضحت اعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیل اہنع رفامیتںیہہک اکیدؿ یبن یلصاہلل ہیلع
فآہلفملسریمیرطػرشتفیال ے وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایکاہمترےاپسھچکےہ؟مہ ےرعضایک ںیہ،آپ
 ےرفامای و رھپںیمرفزہرھکاتیلنوں رھپدفرسےدؿرشتفیال ے و مہ  ےرعض ایکاےاہللےکروسؽ!امہرے ےئلیسح اک
دہہیالایایگےہآپ ےرفامایفہےھجمداھکؤںیم ےحبصرفزےیکتینیکےھترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےساھکایل۔
ے
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ہحلطنبییحی،اؾالموونینمرضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکوھبؽرکاھک ےےنیپافرامجعرک ےےسرفزہ ںیہوٹاتٹ...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکوھبؽرکاھک ےےنیپافرامجعرک ےےسرفزہ ںیہوٹاتٹ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٤ً :زو ب٣ ٩ح٤س ٧اٗس ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥ہظاَ ٦فزوسی٣ ،ح٤س ب ٩سيری ،٩حرضت ابوہزیزہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی
َق ُزو ٔس ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
و َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥صٔظَ ا ٕ ٦ا ِِ ُ ٟ

ْش َب َٓ ِ٠یُتٔ ََّ ٥ػ ِو َُ ٣ط َٓإٔ٤َ َّ ٧ا
ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ َ ٧ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠س َی َوص َُو َػائ َْٔٓ ٥أ َك َ َ ١أَ ِو َ ٔ

أَك ِ ٌَ َ٤طُ اہللُ َو َس َ٘ا ُظ

رمعفنبدمحماندق،اامسلیعنباربامیہ،اشہؾرفدفیس،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس  ےاراشدرفامای وجآدیم رفزےیکاح تل ںیموھبؽ اج ے افر اھکیپ ےل  واےساچےئہہک فہاانپرفزہوپرارکےل ویکہکن اوکس ہی
اہلل ےالھکایافرالپایےہ۔
رافی  :رمعفنبدمحماندق،اامسلیعنباربامیہ،اشہؾرفدفیس،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضمؿےکالعفہدفرسونیہمںںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفزفںافراؿےکاس...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکالعفہدفرسونیہمںںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفزفںافراؿےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٌيس جزیزی ،حرضت ًبساہلل ب ٩ط٘ي ٙرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

يَٗ ٙا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٩سٌٔي ٕس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ

اَٗ ٪اَِ ٟت َواہللٔ إ ٔ َِ ٪ػ َاَ ٦ط ِض ّزا َُ٠ٌِ ٣و ّ٣ا س َٔوی
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُؼ ُوَ ٦ط ِض ّزا َُ٠ٌِ ٣و ّ٣ا س َٔوی َر ََ ٣ـ َ
ًَ َِ ٨ضا َص ِ ١ك َ َ
َر ََ ٣ـ َ َّ
يب ٔ٨ِ ٣طُ
ِِط ُظ َحًَّی ي ُٔؼ َ
اَ ٪حًی ََ ٣ضی َ ٔ ٟو ِجضٔطٔ َو َُل أَٓ َ َ

ییحینبییحی،سیدینبزرعی،دیعسرجریی،رضحتدبعاہلل نب قیقریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکںیم ےرضحتاعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرعضیکہکایکیبنیلص اہللہیلعفآہلفملس ےراضمؿےکالعفہیسک افرہنیہمںیموپراہنیہمرفزے
رےھکںیہ؟رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےرفامایاہللیکمسق!راضمؿےکالعفہ یسکہنیہمںیم وپراہنیہمرفزے ںیہرےھکافر
ہنیہوکیئااسیہنیہمذگراےہہک سںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےابلکلرفزےہنرےھکنوںاہیںکتہکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسرتلحرفامےئگ۔
رافی  :ییحینبییحی،سیدینبزرعی،دیعسرجریی،رضحتدبعاہللنب قیقریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکالعفہدفرسونیہمںںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفزفںافراؿےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 224

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذٛ ،ہ٤ص ،حرضت ًبساہلل ب ٩ط٘ي ٙرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ َف٣اےت ہيں ٛہ ٣يں ےن حرضت ًائظہ
ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ا٪
و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َِ ٛض َْ ٤ص ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
يَٗ ٙا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَك َ َ
ِِط ُظ ك ُ َُّ ٠ط َحًَّی َي ُؼ َو٦
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُؼ ُوَ ٦ط ِض ّزا ك ُ َُّ ٠ط َٗاَِ ٟت َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت ُط َػ َاَ ٦ط ِض ّزا ك ُ َُّ ٠ط إ ٔ َُّل َر ََ ٣ـ َ
اَ ٪و َُل أَٓ َ َ

ُٔ ٨ِ ٣ط َحًَّی ََ ٣ضی َ ٔ ٟشبٔئ٠طٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ہہ
دیبع اہلل نب اعمذ ،مس ،رضحت دبعاہلل نب  قیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل
اہنعےسرعضایکہکایکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےوپراہنیہمرفزےرےھکںیہ؟رضحتاعہشئدصہقیریضاہلل اعتٰیلاہنعرفامیت
ںیہہکںیم ںیہاجیتنہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےراضمؿےکالعفہیسکہنیہمںیموپراہنیہمرفزےرےھکنوںافرہنیہیسک
ہنیہم ںیم رفزے ٹوھڑے نوں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ ےنیہم ھچک ہن ھچک رفزے رےتھک رےہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع

فآہلفملساسدارافینےسسگرےئگ۔
ہہ
رافی  :دیبعاہلل نب اعمذ ،مس ،رضحت دبعاہلل نب  قیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اعہشئ دصہقی ریض
اہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکالعفہدفرسونیہمںںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفزفںافراؿےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 225

راوی  :ابوربيٍ زہزانی ،ح٤از ،ایوب ،ہظا٣ ،٦ح٤س ،حرضت ًبساہلل ب ٩ط٘يٙ

وب
وب َوصٔظَ اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦ح َّٕ ٤س ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
يَٗ ٙا ََ ٢ح َّ٤ا ْز َوأَ ُه ُّ ٩أَ ُّی َ
و َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ا٪
َٗ ِس َسُ ٌَ ٔ٤ط ِٔ ًَ ٩ِ ٣بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
يَٗ ٙا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ًَ َِ ٩ػ ِؤ ٦أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ ٟت ك َ َ
َي ُؼ ُوَ ٦حًَّی ََ ُ٘و َِ َٗ ٢س َػاِ َٗ ٦س َػاَ ٦و ُئ ٔ َّ
ِِط َٗاَِ ٟت َو َ٣ا َرأَیِ ُتطُ َػ َاَ ٦ط ِض ّزا كَا َّٔ ٣ل ُُ ٨ِ ٣ذ َٗس َٔ٦
َ
َ
ُ
ِِط َٗ ِس أَٓ َ َ
ِِط َحًی ََ ُ٘و َِ َٗ ٢س أَٓ َ َ

ا٪
وَ ٪ر ََ ٣ـ َ
ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة إ ٔ َُّل أَ ِ ٪یََ ُٜ
اوبرعیبزرہاین،امحد،اویب،اشہؾ،دمحم،رضحتدبعاہللنب قیقرفامےتںیہہکںیم ےرضحتاعہشئریضاہللےسیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک رفزفں ےک ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ے رف امایہک آپ رفزے رےتھک ےھت اہیں کت ہک مہ ےتہک ہک آپ رفزے یہ
رےتھکرںیہےگآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسااطفررکےت و مہ ےتہکہکآپ یلصاہللہیلع فآہلفملسااطفر یہرکےترںیہ ےگرضحت
اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک  س فتق ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی رشتفی ال ے ںیہ ںیم  ے  ںیہ داھکی ہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےراضمؿےکالعفہیسکہنیہمںیموپراہنیہمرفزےرےھکنوں۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،امحد،اویب،اشہؾ،دمحم،رضحتدبعاہللنب قیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکالعفہدفرسونیہمںںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفزفںافراؿےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 226

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از ،ایوبً ،بساہلل ب ٩ط٘ي ،ٙحرضت ًبساہلل ب ٩ط٘ي ٙرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َک فٔی
وب ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
يَٗ ٙا ََ ٢سأ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔصٔظَ ا ّ٣ا َو َُل َُ ٣ح َّّ ٤سا

ہبیتق  ،امحد ،اویب ،دبعاہلل نب  قیق ،رضحت دبعاہلل نب  قیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیلاہنعےسوپاھچرھپآےگایسرطحدحثیذرکرفامیئ۔
رافی  :ہبیتق،امحد،اویب،دبعاہللنب قیق،رضحتدبعاہللنب قیقریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکالعفہدفرسونیہمںںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفزفںافراؿےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 227

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،ابی َرض٣ ،ولی ً٤ز بً ٩بيساہلل ،ابی س٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ،٪ا ٦ا٤ٟو٨٣ين حرضت ًائظہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ
رض َِ ٣ول َی ًُ ََ ٤ز بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
َح َّسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

َّ
ِِط
ًَائٔظَ َة أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت ك َ َ
ِِط َو ُئ ٔ ُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُؼ ُوَ ٦حًی ََ ُ٘و ََُ ٢ل ئُ ٔ ُ
اَ ٪و َ٣ا َرأَیِ ُت ُط فٔی َط ِضز ٕ
َحًَّی ََ ُ٘و ََُ ٢ل َي ُؼ ُوَ ٦و َ٣ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس َتٔ ١َ ٤َ ِٜػ َي َاَ ٦ط ِضز ٕ َٗ ُّم إ ٔ َُّل َر ََ ٣ـ َ

ا٪
أَ ِٛث َ َر ٔ٨ِ ٣طُ ٔػ َيا ّ٣ا فٔی َط ٌِ َب َ

ییحینبییحی،امکل،ایبرضن،ومیلرمعنبدیبعاہلل،ایبہملسنبدبعارلنمح،اؾ امومنینمرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفزےرےتھکرےتہےھتاہیںکتہکمہےتہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسااطفر ںیہرکںیےگ
افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسااطفررکےت ومہےتہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفزے ںیہرںیھکےگافرںیم ےروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکراضمؿےکہنیہمےکالعفہیسکافرہنیہمںیموپراہنیہمرفزہرےتھکنو ے ںیہداھکیافرہنیہںیم ےآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکابعشؿےکہنیہمےکالعفہیسکافرہنیہمںیماینترثکتےسرفزےرےتھکنو ے ںیہداھکی۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ایبرضن،ومیلرمعنبدیبعاہلل،ایبہملسنبدبعارلامحؿ،اؾامومنینمرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکالعفہدفرسونیہمںںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفزفںافراؿےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 228

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،ابً ٩یی٨ہ ،ابوبرک ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابی ٟبيس ،حرضت ابوس٤٠ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٪ي ُؼ ُو٦
َٟبٔي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ًَ ِٔ ٩ػ َياَ ٔ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ك َ َ
َحًَّی ََ ُ٘و َِ َٗ ٢س َػاَ ٦و ُئ ٔ َّ
اَ ٪ي ُؼ ُو٦
ا ٪ك َ َ
ِِط َو ٥َِ ٟأَ َر ُظ َػائ ّٔ٤ا َٔ ٩ِ ٣ط ِضز ٕ َٗ ُّم أَ ِٛث َ َر ٔٔ ٩ِ ٣ػ َيا ٔ٣طٔ َٔ ٩ِ ٣ط ٌِ َب َ
َ
ُ
ِِط َحًی ََ ُ٘و َِ َٗ ٢س أَٓ َ َ
ا ٪إ ٔ َُّل َّٗ ٔ ٠يَل
اَ ٪ي ُؼ ُوَ ٦ط ٌِ َب َ
ا ٪ك ُ َُّ ٠ط ك َ َ
َط ٌِ َب َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،انب ہنییع ،اوبرکب ،ایفسؿ نب ہنییع ،ایب دیبل ،رضحت اوبہملس رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت اعہشئ دصہقی
ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں ےک ابرے ںیم وپاھچ  و دیسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک
آپرفزےرےتھکرےتہےھتاہیںکتہکمہےتہکہکآپرفزےیہرےتھکرںیہےگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسااطفررکےت و
مہ ےتہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ااطفر یہ رکےت رںیہ ےگ افر ںیم  ے آپ وک  ںیہ داھکیہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
ابعشؿےکہنیہمےسزایدہیسکافرہنیہمںیماینترثکتےسرفزےرےھکنوںآپابعشؿےکوھتڑےرفزفںےکالعفہوپراہنیہم

رفزےرےتھکےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،انبہنییع،اوبرکب،ایفسؿنبہنییع،ایبدیبل،رضحتاوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکالعفہدفرسونیہمںںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفزفںافراؿےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيٌ٣ ،٥اذ ب ٩ہظا ،٦یحٌی ب ٩ابی ْٛير ،ابوس٤٠ہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی
اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َّ
اٟظ ِضز ٔ َّٔ ٩ِ ٣
اَ ٪ي ُ٘و ُ٢
اَ ٪وك َ َ
اٟش َٔ ٨ة أَ ِٛث َ َر ٔػ َيا ّ٣ا ُٔ ٨ِ ٣ط فٔی َط ٌِ َب َ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢أَ َح ُّب ا ِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟإلٔ َی اہللٔ َ٣ا َزا َو ََِ ٠ًَ ٦يطٔ َػاحٔبُ ُط َوإ ٔ ِ٪
وَٓ ٪إ ٔ َّ ٪اہللَ  ٩َِ ٟیَ ََ ١َّ ٤حًَّی َت َ٠ُّ ٤وا َوك َ َ
ُخ ُذوا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ًِ َ٤ا ٔ٣َ ٢ا تُ ٔلي ُ٘ َ
َٗ َّ١
ااحسؼ نب اربامیہ ،اعمذ نب اشہؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہل فملسیسکہنیہمںیمابعشؿےسزایدہرفزے ںیہرےتھکےھتافرآپرفامےتےھتہکںیہمتینتجاطتقنواےنتاامعؽرکف
ویکہکناہللںیہمت ںیہاتکھت اہیںکتہکمتکھتہناجؤ افرآپرفامےتےھتہکاہللےک زندکیاامعؽ ںیمےس بسوبحمبفہلمع
ےہ س راےسوکیئرک ےفاالیگشیمہےکاسھترکےارگہچفہمکنو۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اعمذنباشہؾ،ییحینبایبریثک،اوبہملس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکالعفہدفرسونیہمںںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفزفںافراؿےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :ابوربيٍ زہزانی ،ابوًوا٧ہ ،ابی بْش ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٣َ ٢ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِ ٕ
ْش ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َُ ١ل َواہللٔ ُلَ
اَ ٪ي ُؼ ُو ٦إٔذَا َػ َاَ ٦حًَّی َي ُ٘و َ ٢ا َِ٘ ٟائ ٔ ُ
اَ ٪وك َ َ
َػ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِض ّزا كَا َّٔ ٣ل َٗ ُّم َُي ِ َر َر ََ ٣ـ َ

َُ ١ل َواہللٔ َُل َي ُؼ ُو٦
ِِط َحًَّی َي ُ٘و َ ٢ا َِ٘ ٟائ ٔ ُ
ِِط َو ُئ ٔ ُ
ُئ ٔ ُ
ِِط إٔذَا أَٓ َ َ
اوبرعیب زرہاین ،اوبتراہن ،ایب رشب ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےوکیئہنیہمراضمؿےکالعفہلمکمہنیہمرفزے ںیہرےھکافر بآپرفزےرےتھک وےنہکفاالاتہک ںیہاہللیکمسق!اب
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر  ںیہ رکںی ےگ افر  ب ااطفر رکےت  و ےنہک فاال اتہک  ںیہ اہلل یک مسق! اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسرفزہ ںیہرںیھکےگ۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،اوبتراہن،ایبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکالعفہدفرسونیہمںںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفزفںافراؿےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،ابوبرک ب٧ ٩آٍ٨ُ ،سر ،طٌبہ ،حرضت ابی بْش رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ َِ ٨ِ ُُ ٩س ٕر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِْشٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا ََ ٢ط ِض ّزا ُ٣ت َ َتابٔ ٌّا
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َوأَبُو بَ ِ ٔ

ُُ ٨ِ ٣ذ َٗس َٔ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة
دمحمنب ،رر،اوبرکبنبانعف،دنغر،ہبعش،رضحتایبرشبریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےکاسھترفاتییکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنب ،رر،اوبرکبنبانعف،دنغر،ہبعش،رضحتایبرشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکالعفہدفرسونیہمںںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفزفںافراؿےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير ،اب٤٧ ٩ير ،حرضت ًْ٤ا ٪ب ٩حٜي ٥اَؼاری

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩حٕٔ ٜي٥
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ض َرض َٔی اہللُ
اْلِ َ َِ َؼار ُّٔی َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َسٌ َ
ٔيس بِ َُ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ َِ ٩ػ ِوَ ٔ ٦ر َجبٕ َوِ َ ٧ح ُ ٩یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ فٔی َر َجبٕ َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َّ
ِِط َحً َّی ََ ُ٘و َُ ٢لَ َي ُؼ ُو٦
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘وُلُ ك َ َ
ِِط َو ُئ ٔ ُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُؼ ُوَ ٦حًی ََ ُ٘و َُ ٢لَ ُئ ٔ ُ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،انبریمن،رضحتامثعؿنبمیکحااصنریرفامےتںیہہکںیم ےرضحتدیعسنبجریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےس ر ب ےک رفزفں ےک ابرے ںیم وپاھچ افر مہ اس فتق ےک ہنیہم یہ ںیم ےھت رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے
رفامایہکںیم ےرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسانسفہرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفزےرےتھکےھت
اہیںکت ہکمہےتہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسااطفر ںیہرکںیےگافرااطفررکےتاہیںکتہکمہےتہکہکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسرفزہ ںیہرںیھکےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،انبریمن،رضحتامثعؿنبمیکحااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکالعفہدفرسونیہمںںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفزفںافراؿےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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ًيسی ب ٩یو٧ص ،حرضت ًْ٤ا ٪ب ٩حٜي ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ً :لی ب ٩ححزً ،لی ب٣ ٩شہز ،ابزاہي ٥ب٣ ٩وسیٰ ،

ا٪
وسی أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٤َ ِْ ًُ ٩
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕح و َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩

بِ َٔ ٩حٕٔ ٜي ٥فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔبٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ

یلعنبرجح،یلعنب رہسم،اربامیہنب ومیسٰ،یسیعنبوی،س ،رضحتامثعؿنبمیکحریض اہللاعتٰیلہنعےساس دنےکاسھتذموکرہ
دحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،یلعنبرہسم،اربامیہنبومیسٰ،یسیعنبوی،س،رضحتامثعؿنبمیکحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکالعفہدفرسونیہمںںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفزفںافراؿےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :زہير ب ٩رحب ،اب ٩ابی خ ،ٕ٠روح بً ٩بازة ،ح٤از ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوابِ ُ ٩أَبٔی َخَ َٗ َٕٕ ٠اُل َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ح و
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ

اَ ٪ي ُؼ ُوَ ٦حًَّی يُ َ٘ا َِ َٗ ٢س َػاِ َٗ ٦س َػاَ ٦و ُئ ٔ َّ
ِِط
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
َ
َ
ُ
ِِط َٗ ِس أَٓ َ َ
ِِط َحًی ُي َ٘ا َِ َٗ ٢س أَٓ َ َ
زریہ نب رحب ،انب ایب فلخ ،رفح نب ابعدة ،امحد ،اثتب ،رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسرفزےرےتھکےھت اہیںکتہکاہکاج ے  اتگہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفزےیہرےھکرںیہ ےگافرآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسااطفررکےتاہیںکتہکاہکاج ےاگلہکابآپیلصاہللہیلعفآہلفملسااطفریہرکےترںیہےگ۔
رافی  :زریہنبرحب،انبایبفلخ،رفحنبابعدة،امحد،اثتب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وصؾدرہاہیںکتہکدیعافررشتقیےکدونںںیمیھبرفزہرےنھکیکنام تعافروصؾدا...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾدرہاہیںکتہکدیعافررشتقیےکدونںںیمیھبرفزہرےنھکیکنام تعافروصؾداؤدیینعیاکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿرفزہہنرےنھکیکفضلیتےکایبؿںیم
۔

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :ابوكاہزً ،بساہلل ب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رح٠٣ة ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌيس ب٣ ٩شيب،
ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌ َی
اٟلاصٔز ٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٩وصِبٕ یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ح و َح َّسثَىٔی َ ِ
اب أَ ِخب َ َرنٔی َسٌٔي ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب َوأَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

اؾ َٗا َ ٢أ ُ ِخب ٔ َر َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َي ُ٘و َُْ ٢لَُٗو ََّ َّ٩٣
اِ ٠ٟي ََ ١و َْلَ ُػو َ َّ٩٣اَ ٨َّ ٟض َار َ٣ا ً ِٔظ ُت
ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ک َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط َٗ ِس ُٗ ُِ ٠ت ُط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آَ ِ ٧ت َّأ ٟذی َت ُ٘و ُ ٢ذََ ٔ ٟ
ِِط َوَ ٥ِ َ ٧وٗ َُِ ٥و ُػ َِّ ٩ِ ٣ٔ ٥
ْش أَ َِْ ٣اَ ٔ ٟضا
اٟظ ِضز ٔثَ ََلثَ َة أَیَّآَ ٕ ٦إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َش ََ ٨ة بٔ ٌَ ِ ٔ
ک َُل َت ِش َت ٔلي ٍُ ذََ ٔ ٟ
اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إَٔ َّ ٧
ک ٓ َُؼ َِ ٥وأَٓ ٔ ِ

ٔ ١ػ َياَّ ٔ ٦
ٔيٙ
ِِط َی ِو َ٣ي ِ ٔن َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٓإٔنِّی أُك ُ
اٟسصِز ٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٓإٔنِّی أُك ُ
ٔي ٙأَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
َوذََ ٔ ٟ
ک ُٔ ِْ ٣
ک َٗا َُ ٢ػ َِ ٥ی ِو ّ٣ا َوأَٓ ٔ ِ

اٟش ََلَ ٦وص َُو أَ ًِ َس ُِّ ٢
ک ٔػ َي ُاَ ٦زا ُو َز ًََِ ٠يطٔ َّ
اٟؼ َياَٗ ٔ ٦ا َُِ ٠ُٗ ٢ت
ِِط یَ ِو ّ٣ا َوذََ ٔ ٟ
أَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َُ ٢ػ ِ ٥یَ ِو ّ٣ا َوأَٓ ٔ ِ
ک َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َرضٔ َی اہللُ
َٓإٔنِّی أُك ُ
ک َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل أَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ٔي ٙأَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
وَٗ ٪بُِٔ ٠ت َّ
اََ ْٟلثَ َة اْلِ َیَّ َاَّ ٦أًٟی َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َح ُّب إلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَصِلٔی َو َ٣الٔی
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َْلَ ِ ٪أَ َُ ٛ

اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،وی،س،انبباہب،رحملةنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،دیعسنببیسم،اوبہملسنبدبعارلنمح
،رضحتدبعاہللنبرمعفنب اعصریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس وکریمےابرےںیمربخدی
یئگہکفہاتہکےہہکںیمراترھبامنزڑپاتھرنوںاگافردؿوکرفزہراتھکرنوںاگ بکتہکںیمزدنہرنوں وروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس  ے رفامای ایک  و ایسرطح اتہک ےہ؟  و ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ!یج اہں ںیم  ے اہک ےہ  ،و روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہک وہی ںیہرکےکساگ ورفزہیھبرھکافرااطفریھبافردنینیھبرکافرامنزیھبڑپھافرہنیہمںیمنیتدؿ
رفزےرھکایلرکویکہکناکییکیناکدسانگارجاتلمےہافرہیزامہنےکرفزےرےنھکیکرطحےہرضحتانب رمعریضاہللاعتٰیلہنع
رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رعض ایک ہک ںیم  و اس ےس زایدہ یک اطتق راتھک نوں اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
رفامایاکیدؿرفزےرھکافر اکیدؿااطفررکافریہیداؤدہیلعاالسلؾ ےکرفزےںیہ افریہیادتعاؽفاےلرفزےںیہرضحت
دبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ںیم  ے رعض ایک ہک ںیم  و اس ےس زایدہ یک اطتق راتھک نوں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس  ے رفامایاس ےس زایدہ تلیضففایل وکیئزیچ  ںیہ رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےتہک ںیہ ہک اکش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس اک ہی رفامان ہک ےنیہم ںیم نیت دونں ےک رفزے روھک ںیم وبقؽ رک اتیل  و ہی ابت ےھجم اےنپ رھگ ابر افر اےنپ امؽ ےس زایدہ دنسپ
نویت۔
رافی  :اوباطرہ ،دبعاہلل نب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،رحملة نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،دیعس نب بیسم ،اوبہملس نب
دبعارلامحؿ،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾدرہاہیںکتہکدیعافررشتقیےکدونںںیمیھبرفزہرےنھکیکنام تعافروصؾداؤدیینعیاکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿرفزہہنرےنھکیکفضلیتےکایبؿںیم
۔

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س رومیَ ،رض ب٣ ٩ح٤سً ،رک٣ہ ،اب٤ً ٩ار ،حرضت یحٌی َف٣اےت ہيں ٛہ ٣يں اور حرضت ًبساہلل
ب ٩یزیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔرک َُ ٣ة َوص َُو ابِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَی َٗا َ٢
رض بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ابِ ُُّ ٩
اٟزوم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت أََ٧ا و ًَب ُس اہللٔ بِ ٩یَز ٔ َ َّ ِ
َ
اب َزارٔظ ٔ َِ ٣شحٔ ْس َٗا َ٢
ََخ َد ًَ َِ ٠ی َ٨ا َوإٔذَا ً ٔ َِ ٨س بَ ٔ
ُ
َ ِ
یس َحًی َ٧أت َٔی أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة َٓأ ِر َس ِ٨َ ٠ا إ ٔ َِ ٟيطٔ َر ُس ّوُل ٓ َ َ
َّ
َخ َد إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َِ ٪تظَ اؤُا أَ َِ ٪ت ِس ُخُ٠وا َوإ ٔ َِ ٪تظَ اؤُا أَ َِ ٪ت ِ٘ ٌُ ُسوا َصا صُ َ٨ا َٗا َ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٢ا َُل بَ ُِ ٌُ ِ٘ ََ ١س َصا
َٓ٨َّ ُٜا فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َحًی َ َ

اٟسص َِز َوأَ ِ ُ
اؾ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ُػ ُوَّ ٦
آ ٪ك ُ ََِّ ٟ ١ي َٕ ٠ة
صُ َ٨ا َٓ َح ِّسث ِ َ٨ا َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َق َ
َقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
اٟسص َِز َو َت َِقأ ُ
َک ُت ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وإ ٔ َّ٣ا أَ ِر َس َ ١إلٔ َ َّی َٓأ َ َت ِی ُتطُ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی أَ ٥َِ ٟأ ُ
َ
َّ
َّ
َ
و٦
ؼ
ت
ک
٧
أ
ر
ب
خ
ِ
َ
َ
ِ
ُ
ُ
َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ٣ا ذُ ٔ ِ
َ
ک أَ َِ ٪ت ُؼ َو ٩ِ ٣ٔ ٦كَُ ِّ١ط ِضز ٕثَ ََلثَ َة أَیَّإ ٦
ک إ ٔ َُّل ا َِ ٟدي ِ َر َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪ب ٔ َح ِشب ٔ َ
آ ٪ك ُ ََِّ ٟ ١ي َٕ ٠ة َٓ ُُِ٘ ٠ت بَل َی یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َو ٥َِ ٟأُرٔ ِز ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َق َ
ا ِِ ُ ٟ

ک َح٘اا َٗا َ٢
ُُِٗ ٠ت َیا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ إنِّٔی أُك ُ
ک َح٘اا َوَ ٔ ٟح َشس َٔک ًََِ ٠ي َ
ک َح٘اا َؤٟزَ ِور َٔک ًََِ ٠ي َ
ک ًََِ ٠ي َ
ک َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّٟٔ ٪زَ ِو ٔج َ
ٔي ٙأَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ا٪
ض َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َو َ٣ا َػ ِو َُ ٦زا ُو َز َٗا َ ٢ك َ َ
ٓ َُؼ َِ ٥ػ ِو ََ ٦زا ُو َز ٔ َ ٧ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إُٔ َّ ٧ط ك َ َ
ا ٪أَ ًِ َب َس ا٨َّ ٟا ٔ
آ ٪فٔی كَُ ِّ١ط ِضز ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ إنِّٔی أُك ُ
َاَقأِ ُظ فٔی ك ُِّ١
ٔي ٙأَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
َق َ
َي ُؼ ُو ٦یَ ِو ّ٣ا َو ُئ ٔ ُ
اَقأ ِ ا ِِ ُ ٟ
ک َٗا ََ ِ ٓ ٢
ِِط یَ ِو ّ٣ا َٗا ََ ٢و ِ َ

ٔي ٙأَٓ َِـ َ٩ِ ٣ٔ ١
َاَقأ ِ ُظ فٔی كُِْ ًَ ِّ١شٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ إنِّٔی أُك ُ
یَٗ ٩ا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ إنِّٔی أُك ُ
ْٔش َ
ًِ ٔ
ٔي ٙأَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ک َٗا ََ ِ ٓ ٢
ک َح٘اا َٗا َ٢
ک َح٘اا َوَ ٔ ٟح َشس َٔک ًََِ ٠ي َ
ک َح٘اا َؤٟزَ ِور َٔک ًََِ ٠ي َ
ک ًََِ ٠ي َ
ک َٓإ ٔ َّٟٔ ٪زَ ِو ٔج َ
َاَقأ ِ ُظ فٔی كَُ ِّ١س ِب ٍٕ َو َُل َتز ٔ ِز ًَل َی ذََ ٔ ٟ
ذََ ٔ ٟ
ک َٗا ََ ِ ٓ ٢

َص ُت إلٔ َی
ک یَ ُلو ُ ٢ب ٔ َ
ک َُل َت ِسرٔی َ ٠َّ ٌََ ٟ
َٓظَ َّس ِز ُت ٓ َُظ ِّس َز ًَل َ َّی َٗا ََ ٢و َٗا َ ٢لٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ َّ ٧
ک ًُ ِْ ٤ز َٗا َِ ٔ ٓ ٢
ا َّٔ ٟذی َٗا َ ٢لٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َٛب ٔ ِر ُت َوز ٔ ِز ُت أَنِّی ُُ ٨ِ ٛت َٗبُِٔ ٠ت ُر ِخ َؼ َة ٔ َ ٧ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دبع اہلل نب دمحم رفیم ،رضن نب دمحم ،رکعہم ،انب امعر ،رضحت ییحی رفامےت ںیہ ہک ںیم افر رضحت دبعاہلل نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےلچ اہیں کت ہک مہ رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس آ ے  و مہ  ے اؿ یک رطػ اکی اقدص اجیھب  و فہ ابرہ رشتفی
ال ے افر اؿ ےک رھگ ےک درفازے ےک اپس اکی دجسم  یھ اوہنں  ے اہک ہک مہ دجسم ںیم ےھت اہیں کت ہک آپ امہری رطػ
رشتفیےلآ ےرضحتاوبہملسریضاہللاعتٰیل اہنع  ے رفامایہکارگ متاچنو  ورھگ ےتلچ ںیہافرارگ متاچنو  و ںیہیھٹیب اجےتںیہ  و
مہ  ے اہک ہک  ںیہ ہکلب مہ ںیہی ںیھٹیب ےگ آپ ںیمہ دحںیثیایبؿ رکںی اوہنں  ے اہک ہک رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض
اہلل اعتٰیل ہنع  ے ھجم ےسایبؿ ایک ہک ںیم ہشیمہ رفزے راتھک نوں افر رہ رات رقآؿ پ دی ڑپاتھ نوں۔ اوہنں  ے اہک ہک یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےس(ریمےابرےںیم)ذرکایکایگ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےےھجمولباای وںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک
دختمںیماحرض نواآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےھجمےسرفامایےھجمہیربخدییئگہک وہشیمہرفزےراتھکےہافررہراترقآؿ
پ دی ڑپاتھ ےہ؟ و ںیم  ے رعض ایک یج اہں اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر ریما اس ےس وسا ے ریخ ےک افر وکیئ دصقم
 ںیہآپیلصاہللہیلعفآہل فملس ےرفامایہکےھجتیہیاکیفےہہک ورہےنیہمنیتدؿرفزےرھکںیم ےرعضایکاےاہللےکیبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسںیم واسےسزایدہاطتقراتھکنوںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکریتیویبیاکیھبھجت رقحےہ
افر ریتے امہمؿ اک یھب ھجت  ر قح ےہ افر ریتے مسج اک یھب ھجت  ر قح ےہ آپ  ے رفامای ہک  و اہلل ےک یبن رضحت داؤد ہیلع االسلؾ

ےک رفزے رھک ویکہکن فہ ووگں ںیم بس ےس زایدہ ابعدت سگار ےھت ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رضحتداؤدہیلعاالسلؾےکرفزےسکرطحےھت؟آپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےرفامایفہاکیدؿرفزہرےتھکےھتافراکیدؿ
ااطفررکےتےھتافرآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایرہ ےنیہماکیرقآؿ پ دی مت ایکرکںیم  ےرعض یکاےاہلل ےکیبن یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم  و اس ےس یھب زایدہ اطتق راتھک نوں  و آپ  ے رفامای  سی دونں ںیم اکی رقآؿ پ دی ڑپھ ایل رک ںیم  ے
رعضایکںیم واسےسیھبزایدہاطتقراتھکنوں وآپ ےرفامایہکدسدؿںیماکیرقآؿپ دیڑپھایلرکںیم ےرعضایکںیم
 واسےسیھبزایدہیکاطتقراتھکنوں وآپ ےرفامایرھپ واستدؿںیماکیرقآؿپ دیڑپھایلرکافراسےسزایدہاےنپآپوک
تقشمںیمتمڈاؽویکہکن ریتیویبیاکیھبھجت رقح ےہافرریتےامہمؿاکیھب ھجت رقحےہافرریتےمسج اکیھبھجت ر قح
ےہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک ںیم  ے یتخس یک رھپ ھجم  ر یتخس یک یئگ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےھجمےسرفامایہک و ںیہاج اتاشدیہکریتیرمعیبملنورضحتانبرمعےتہکںیہہکرھپںیماسرمعکت
چنہپ ایگ  س یک یبن  ے ھجم ےس اشنؿ دیہ رفامیئ  یھ افر  ب ںیم وبڑاھ نوایگ  و ںیم ہی اچےنہ اگل ہک اکش ہک اہلل ےک یبن یک دی یئگ
رتصخںیموبقؽرکاتیل۔
رافی  :دبعاہلل نب دمحم رفیم ،رضن نب دمحم ،رکعہم ،انب امعر ،رضحت ییحی رفامےت ںیہ ہک ںیم افر رضحت دبعاہلل نب سیدی ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾدرہاہیںکتہکدیعافررشتقیےکدونںںیمیھبرفزہرےنھکیکنام تعافروصؾداؤدیینعیاکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿرفزہہنرےنھکیکفضلیتےکایبؿںیم
۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 237

راوی  :زہير ب ٩رحب ،روح بً ٩بازة ،حشين ،حرضت یحٌی ب ٩ابی ْٛير

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ْن ا َِ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز ٓ ٔيطٔ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩

ک َّ
اٟسصِزُ ك ُ ُُّ ٠ط َو َٗا َ ٢فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ ُُِٗ ٠ت َو َ٣ا
ْش أَ َِْ ٣اَ ٔ ٟضا ٓ ََذَ ٔ ٟ
َب ٌِ َس َٗ ِؤٟطٔ ٔ ٩ِ ٣كَُ ِّ١ط ِضز ٕثَ ََلثَ َة أَیَّآَ ٕ ٦إ ٔ ََّ ٟ ٪
َک بٔکَُ ِّ١ح َش َٕ ٨ة ًَ ِ َ
ٕ َّ
ک َح٘اا
َقآ َٔ ٪ط ِيئّا َو ََ ٥ِ ٟي ُ٘ َِ ١وإ ٔ َّٟٔ ٪زَ ِورٔ َک ًََِ ٠ي َ
َػ ِو ُٔ َ ٧ ٦ي ِّی اہللٔ َزا ُو َز َٗا َِٔ َ ٢ؼ ُ
اٟسصِز ٔ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
َقائَةٔ ا ِِ ُ ٟ
َک فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٔ ٔ ٩ِ ٣

ک َح٘اا
َو َلَٗ ٩ِٔ ٜا ََ ٢وإ ٔ ََّ ٔ ٟ ٪و َٔ ٟس َک ًََِ ٠ي َ

زریہ نب رحب ،رفح نب ابعدة ،نیسح ،رضحت ییحی نب ایب ریثک ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ایک ےہ افر اس ںیم ہی زادئ ےہ ہک رہ

ےنیہم نیت رفزے ےک دعب ےہ ویکہکن رہ یکین اک دس انگ ارج ےہ افر ہی اسرے زامہن ےک ربارب ےہ افر اس دحثی ںیم ےہ ہک ںیم  ے
رعض ایک ہک اہلل ےک یبن داؤد ہیلع االسلؾ ےک رفزے ایک ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای آداھ زامہن افر اس دحثی ںیم
رقآؿ پ دیڑپےنھےکابرے ںیمھچک یھبذرک ںیہ ےہاس ںیمہی یھب  ںیہ ہکہکریتے امہمؿاک یھبھجت  ر قحےہ افر نکیاس
ںیمےہہکریتیےٹیباکیھبھجت رقحےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رفحنبابعدة،نیسح،رضحتییحینبایبریثک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾدرہاہیںکتہکدیعافررشتقیےکدونںںیمیھبرفزہرےنھکیکنام تعافروصؾداؤدیینعیاکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿرفزہہنرےنھکیکفضلیتےکایبؿںیم
۔

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیاً ،بيساہلل ب٣ ٩وسی ،طیبا ،٪یحٌی٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح٤ا٣ ٪ولی بىی زہزة ،ابی س٤٠ہ ،حرضت
ًبساہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َِ ٣َ ٩ٔ ٤ول َی بَىٔی
َح َّسثَىٔی ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
وسی ًَ َِ ٩ط ِی َب َ
َکیَّا َئ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩

ُزص َِز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢وأَ ِح َشبُىٔی َٗ ِس َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط أََ٧ا ٔ ٩ِ ٣أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی
َّ
َّ
َ
یَِ ٟ ٩ي َّ ٠ة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت
ْٔش َ
َاَقأ ِ ُظ فٔی ً ِ ٔ
َق َ
اَقأ ِ ا ِِ ُ ٟ
آ ٪ف ٔی كَُ ِّ١ط ِضز ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت إنِّٔی أ ٔج ُس ُٗ َّو ّة َٗا ََ ِ ٓ ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ِ ٥َ ٠
َ
ک
َاَقأ ِ ُظ فٔی َس ِب ٍٕ َوُلَ َتز ٔ ِز ًَل َی ذََ ٔ ٟ
إنِّٔی أ ٔج ُس ُٗ َّو ّة َٗا ََ ِ ٓ ٢
اقمس نب زرکای ،دیبع اہلل نب ومیس ،ابیشؿ ،ییحی ،دمحم نب دبعارلنمح ومیل ینب زرہة ،ایب ہملس ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض
اہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےھجمےسرفامایہکرہہنیہمںیماکیرقآؿپ دیڑپوھںیم ےرعض
ایکہکںیم واسےسزایدہیکاطتقراتھکنوںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای ہکرھپ و سیرا وںںیمرقآؿپ دیڑپھںیم ے
رعضایک ہکںیماسےسیھب زایدہیکاطتقراتھکنوںآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایرھپ واستدونںںیمرقآؿپ دیڑپھ
افراسےسزایدہہنرک
رافی  :اقمس نب زرکای ،دیبعاہلل نب ومیس ،ابیشؿ ،ییحی ،دمحم نب دبعارلامحؿ ومیل ینب زرہة ،ایب ہملس ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب
اعصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾدرہاہیںکتہکدیعافررشتقیےکدونںںیمیھبرفزہرےنھکیکنام تعافروصؾداؤدیینعیاکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿرفزہہنرےنھکیکفضلیتےکایبؿںیم
۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 239

راوی  :اح٤س ب ٩یوسٕ اززی٤ً ،زو ب ٩ابی س٤٠ہ ،اوزاعی ،یحٌی ب ٩ابی ْٛير ،ح ٥ٜب ٩ثوبا ،٪ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا،٪
حرضت اب٤ً ٩ز بً ٩اؾ

َ ٔ
َ
و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ َ
َ
َقائ َ ّة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ ًَ ِ٩
ٕ اْلِ ِزز ٔ ُّی َح َّسث َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩اْلِ ِو َزاع ِّی ٔ َ
اؾ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ٢
اَ ٪ح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ابِ ٔ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ٔ ٩ثَ ِوبَ َ
اِ ٠ٟي ََٓ ١ت َ َر َک ٗ ٔ َي َاَّ ٦
اَ ٪ي ُ٘ ُوَّ ٦
اِ ٠ٟي ٔ١
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ًَ ِب َس اہللٔ َُل َت ٩ِ ُٜبََٔ ُٓ ١ٔ ِْ ٔ٤ل ٕ ٪ك َ َ

ادمحنبویفس ازدی،رمعفنبایبہملس،افزایع،ییحینبایبریثک،مکحنبوثابؿ،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتانبرمعنباعصےس
رفاتی ےہ رفامایہک روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے اراشد رفامای اے دبع اہلل!  والفںیکرطح ہن نواجہک رات وک ڑھکا راتہ اھت
رھپاس ےراتاکایقؾٹوھڑدای۔
رافی  :ادمحنبویفسازدی،رمعفنبایبہملس،افزایع،ییحینبایبریثک،مکحنبوثابؿ،اوبہملسنبدبعارلامحؿ،رضحتانبرمعنب
اعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾدرہاہیںکتہکدیعافررشتقیےکدونںںیمیھبرفزہرےنھکیکنام تعافروصؾداؤدیینعیاکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿرفزہہنرےنھکیکفضلیتےکایبؿںیم
۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 240

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخً ،لاء ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َل ّ
ض أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط
ائ َیزًُِ ُ ٥أَ َّ ٪أَبَا ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ِسزُ َوأ ُ َػل ِّی
َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘وُلُ بَ َ َّ ٠أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَنِّی أَ ُػ ُو ٦أَ ِ ُ
ِِط َو ُت َؼل ِّی َّ
َّ
ک َح اوا
اِ ٠ٟي ََََ ٓ ١ل َتٔ ٌَِ َِٓ ١إ ٔ َِّ ٌَ ٔ ٟ ٪یَ ٔ ٨
اِ ٠ٟي ََٓ ١إ ٔ َّ٣ا أَ ِر َس َ ١إلٔ َ َّی َوإ ٔ َّ٣ا َٟٔ٘ی ُت ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَ ٥َِ ٟأ ُ ِخبَرِ أََ َّ ٧
ک َت ُؼ ُوَ ٦و َُل ُتٔ ٔ ُ

َک أَ ِجزُ تٔ ِش ٌَ ٕة َٗا َ ٢إنِّٔی أَ ٔج ُسنٔی أَٗ َِوی
ْشة ٔ أَیَّاَ ٕ ٦ی ِو ّ٣ا َوَ ٟ
ک َح اوا َو ْٔلَصَِ ٔ ٠
َؤ ِٔ ٨َ ٔ ٟش َ
ِِط َو َػَ ِّ١وَ ٥ِ َ ٧و ُػ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥كَُ ِ ًَ ِّ١
ک َح اوا ٓ َُؼ َِ ٥وأَٓ ٔ ِ

ک َیا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َٗا ََُ ٓ ٢ؼ ِٔ ٥ػ َي َاَ ٦زا ُو َز ًََِ ٠يطٔ َّ
اَ ٪ي ُؼو َُ ٦ی ِو ّ٣ا
ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اَ ٪زا ُوزُ َي ُؼ ُوَ ٦یا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َٗا َ ٢ك َ َ
ٕكَ َ
اٟش ََلَٗ ٦ا ََ ٢و َِ ٛي َ
ََک ٔػ َي َا ٦اْلِ َبَ ٔس َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َف إٔذَا َُلقَی َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢لٔی ب ٔ َض ٔذظ ٔیَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َٗا ََ ًَ ٢لائْ ٓ َََل أَ ِزرٔی َِ ٛي َ
َو ُئ ٔ ُ
ِِط یَ ِو ّ٣ا َو َُل َي ٔ ُّ
ٕذ َ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل َػ َاَ ٩ِ ٣َ ٦ػ َا ٦اْلِ َبَ َس َُل َػ َاَ ٩ِ ٣َ ٦ػ َا ٦اْلِ َبَ َس َُل َػ َاَ ٩ِ ٣َ ٦ػ َا ٦اْلِ َبَ َس

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اطعء،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسوک(ریمےابرےںیم)ہیابتیچنہپہکںیم(لسلسم)رفزےراتھکراتہنوںافرراترھبامنزڑپاتھراتہنوں وآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےریمیرطػاغیپؾاجیھب وںیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسالماقتیکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای
ہکایکےھجمہیربخ ںیہدییئگہک ورفزےراتھکراتہےہافرااطفر ںیہرکاتافرراترھبامنزڑپاتھراتہےہ و واسرطحہنرکویکہکن
ریتی آںوھکں اک یھب ھجت  ر قح ےہ افرریتے سفن اک یھب ھجت  ر قح ےہ افر ریتی ویبی اک یھب ھجت  ر قح ےہ افر  و رفزہ یھب رھک افر
ااطفر یھب رک افر امنز یھب ڑپھ افر دنین یھب رک افر رہ دس دونں ںیم ےس اکی دؿ اک رفزہ رھک افر ہی ریتے ےئل ون رفزفں وک ارج نب
اج ے اگ رضحت دبعاہلل  ے رعض ایکہک ںیم  و اس ےس زایدہ یک اطتق راتھک نوں اے اہلل ےک روسؽآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
 ےرفامایرضحتداؤدہیلعاالسلؾ ےکرفزفںیکرطحرفزےرھکےلاوہنں ےرعضایکہکرضحتداؤدہیلعاالسلؾےکرفزے
سکرطحےھت؟اےاہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے رفامایہکاکیدؿرفزہرےتھک ےھتافراکی
دؿ ااطفر رکےت ےھت افر  ںیہ اھبےتگ ےھت  ب سک دنمش ےس الماقت نو اج ے رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رعض رک ے
ےگلاےاہللےکیبنہیریمےےئلےسیکنواتکسےہ؟اطعررافیےتہکںیہہکںیم ںیہاج اتہکہشیمہےکرفزفںاکذرکےسیکآایگ؟ یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای ںیہاسےکرفزے س ےہشیمہرےھک ںیہاسےکرفزے س ےہشیمہرفزےرےھک ںیہ
وبقؽاسےکرفزے س ےہشیمہرفزےرےھک۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اطعء،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾدرہاہیںکتہکدیعافررشتقیےکدونںںیمیھبرفزہرےنھکیکنام تعافروصؾداؤدیینعیاکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿرفزہہنرےنھکیکفضلیتےکایبؿںیم
۔

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات٣ ،٥ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،ابواٌٟباض

و َح َّسثَٔ٨يطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَبَا ا ٌَِ ٟبَّا ٔ َّ
ارع أَ ِخب َ َر ُظ
ض اٟظ ٔ َ
ض َّ
َفو َر ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ َّٜ ٣َ ١ة ٔث َ٘ ْة ًَ ِس ْ٢
َٗا َِ ٣ُ ٢ش ٥ٔ٠أَبُو ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
اٟشائ ُٔب بِ ُُّ َ ٩
دمحم نب احمت ،دمحم نب رکب ،انب رج  ،،اوباابعلساس  دن ےک اسھت یھب ہی رفاتی ایسرطحلقن یک یئگ ےہ اوہنں  ے اہک ہک رضحت
اوباابعلساسبئنبرففخہکمفاوںںیمےسںیہافرہقثافراعدؽںیہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،دمحمنبرکب،انبرج ،،اوباابعلس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾدرہاہیںکتہکدیعافررشتقیےکدونںںیمیھبرفزہرےنھکیکنام تعافروصؾداؤدیینعیاکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿرفزہہنرےنھکیکفضلیتےکایبؿںیم
۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 242

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،حبيب ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َرض َٔی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩حبٔيبٕ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
اٟسص َِز َو َت ُ٘ ُوَّ ٦
ک ََ ٟت ُؼ ُوَّ ٦
ک إٔذَا
اِ ٠ٟي ََ ١وإَٔ َّ ٧
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو إَٔ َّ ٧
اٟظ ِضز ٔ َػ ِو َُّ ٦
ک َص َحِ ٤ت َُ ٟط ا ٌَِ ٟي ِ ُن َوَ َ ٧ض َِ ٜت ُلَ َػ َاَ ٩ِ ٣َ ٦ػ َا ٦اْلِ َبَ َس َػ ِو ُ ٦ث َ ََلثَ ٔة أَیَّاَّ ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦
اٟظ ِضز ٔك ُ ِّ٠طٔ ُُِٗ ٠ت َٓإٔنِّی
ٓ ٌَََِ ٠ت ذََ َ ٔ ٟ
َف إٔذَا َُلقَی
أُك ُ
ٔي ٙأَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ک َٗا َُ َٓ ٢ؼ َِ ٥ػ ِو ََ ٦زا ُو َز ك َ َ
اَ ٪ي ُؼ ُو ٦یَ ِو ّ٣ا َو ُئ ٔ ُ
ِِط یَ ِو ّ٣ا َو َُل َي ٔ ُّ

دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،بیبح ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
رفامایاےدبعاہلل وہشیمہرفزےراتھکےہافر راترھبایقؾرکاتےہافرارگ وایسرطحرکےاگ وریتیآںیھکنرخابنواجںیئیگ
افر زمکفر نو اجںیئ یگ وکیئ رفزے  ںیہ  س  ے ہشیمہ رفزے رےھک ےنیہم ںیم ےس نیت دونں ےک رفزے رانھک اسرے ےنیہم ےک
رفزے رےنھک ےک ربارب ےہ ںیم  ے رعض یک ہک ںیم اس ےس زایدہ یک اطتق راتھک نوں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک
رضحتداؤدہیلعاالسلؾےکرفزےرھکےلہکفہاکیدؿرفزہرےتھکےھتافراکیدؿااطفررکےتےھتافر ںیہاھبےتگےھت ب
یسکدنمش ےالماقتنواجیت۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،بیبح،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾدرہاہیںکتہکدیعافررشتقیےکدونںںیمیھبرفزہرےنھکیکنام تعافروصؾداؤدیینعیاکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿرفزہہنرےنھکیکفضلیتےکایبؿںیم
۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 243

راوی  :ابوَکیب ،اب ٩بْش٣ ،شٌز ،حبيب ب ٩ابی ثابت

يب بِ ُ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا ََ ٢و ََٔ َٔض ِت اُِ ٔ٨َّ ٟص
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
ْش ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َحب ٔ ُ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ
اوبرکبی،انبرشب ،رعسم،بیبح نبایب اثتب اس دن ےکاسھترضحت بیبحنب ایب اثتبریضاہللاعتٰیلہنع  ے ںیمہایبؿ ایک
ے
افررفامایفہوخدزمکفرنواجیئ۔
رافی  :اوبرکبی،انبرشب،رعسم،بیبحنبایباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾدرہاہیںکتہکدیعافررشتقیےکدونںںیمیھبرفزہرےنھکیکنام تعافروصؾداؤدیینعیاکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿرفزہہنرےنھکیکفضلیتےکایبؿںیم
۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 244

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ،ابی اٌٟباض ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟبَّا ٔ

ک َت ُ٘ ُوَّ ٦
ک
ک َٗا ََٓ ٢إَٔ َّ ٧
 ١ذََ ٔ ٟ
َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ٥َِ ٟأ ُ ِخبَرِ أََ َّ ٧
اِ ٠ٟي ََ ١و َت ُؼ ُو ٦اَ ٨َّ ٟض َار ُُِٗ ٠ت إنِّٔی أَٓ ٌَِ ُ
ِِط
ک َص َح َِ ٤ت ًَ ِی ََ ٨
ک َح ٌَّ ٙو ْٔلَصَِ ٔ ٠
ک َح ٌَّ ٙؤ ِٔ ٨َ ٔ ٟش َ
ک ِ ٌَ ٔ ٟیَ ٔ ٨
اک َو ََٔ َٔض ِت ََٔ ُِش َ
إٔذَا ٓ ٌَََِ ٠ت ذََ ٔ ٟ
ک َح ٌَّ ٥ُِ ٗ ٙوَ ٥ِ َ ٧و ُػ َِ ٥وأَٓ ٔ ِ
اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،رمعف،ایباابعلس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس  ے ھجم ےس رفامای ہک ایک ےھجم ربخ  ںیہ دی یئگ ہک  و رات رھب ایقؾ رکات ےہ افر دؿ وک رفزہ راتھک ےہ؟ رضحت دبعاہلل
ریضاہللاعتٰیلہنع ےرعضایکںیمایسرطحرکاتنوںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہک ب واسرطحرکےاگ وریتی
آںیھکن رخاب نو اجںیئ یگ افر ریتا سفن زمکفر نو اج ے اگ ریتی آںوھکں اک یھب ھجت  ر قح ےہ افرریتے سفن اک یھب ھجت  ر قح ےہ
افرریتےرھگفاوںاکیھبھجت رقحےہ وایقؾیھبرکافردنینیھبرکافررفزہیھبرھکافرااطفریھبرک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،رمعف،ایباابعلس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾدرہاہیںکتہکدیعافررشتقیےکدونںںیمیھبرفزہرےنھکیکنام تعافروصؾداؤدیینعیاکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿرفزہہنرےنھکیکفضلیتےکایبؿںیم
۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 245

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو يٌىی اب ٩زی٨ار٤ً ،زو ب ٩اوض ،حرضت ًبساہلل ب٩
ً٤زو

رح ٕب َٗا َُ ٢ز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
ض ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ َح َّب ِّ
اٟؼ َيا ٔ ٦إلٔ َی اہللٔ ٔػ َي ُا٦
أَ ِو ٕ
ٕ َّ
َزا ُو َز َوأَ َح َّب اٟؼَّ ََلة ٔ إلٔ َی اہللٔ َػ ََلةُ َزا ُو َز ًََِ ٠يطٔ َّ
اَ ٪ي ُؼ ُو٦
اِ ٠ٟي َٔ ١و َي ُ٘ ُو ٦ثُُ َْ ُ٠ط َو َی َُ ٨اُ ٦س ُس َس ُط َوك َ َ
اٟش ََل ٦ك َ َ
اَ ٪ی َُ ٨أِ َ ٦ؼ َ

ِِط یَ ِو ّ٣ا
َی ِو ّ٣ا َو ُئ ٔ ُ
اوبرکب نبایبہبیش،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،رمعفینعی انبدانیر،رمعفنبافس ،رضحتدبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہرفامای
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکرفزفںںیمےسبسےسدنسپدیہرفزےاہللےکزندکیرضحتداؤدہیلعاالسلؾ
ےکرفزےںیہافرامن زںیماہللےکزندکیبسےسدنسپدیہامنزرضحتداؤدہیلعاالسلؾیکامنزےہفہآد یراتوسےتےھتافر
رسیتاہصحایقؾرکےتےھتراتاکاٹھچہصحوسےتےھتافراکیدؿرفزہرےتھکےھتہکبجاکیدؿااطفررکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،رمعفینعیانبدانیر،رمعفنبافس،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾدرہاہیںکتہکدیعافررشتقیےکدونںںیمیھبرفزہرےنھکیکنام تعافروصؾداؤدیینعیاکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿرفزہہنرےنھکیکفضلیتےکایبؿںیم
۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 246

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار٤ً ،زو ب ٩اوض ،حرضت اب٤ً ٩ز بً ٩اؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِ٩
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخبَرََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪زو بِ َ ٩أَ ِو ٕ
اؾ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َح ُّب ِّ
ا٪
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اٟؼ َيأ ٦إلٔ َی اہللٔ ٔػ َي ُاَ ٦زا ُو َز ك َ َ

ِط َّ
ٕ َّ
اٟسصِز ٔ َوأَ َح ُّب اٟؼَّ ََلة ٔ إلٔ َی اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١ػ ََلةُ َزا ُو َز ًََِ ٠يطٔ َّ
اِ ٠ٟي ٔ ١ث ُ ََّ ٥ي ُ٘ ُو ٦ث ُ ََّ ٥ی ِز ُٗ ُس
اٟش ََل ٦ك َ َ
َي ُؼ ُؤِ َ ٦ؼ َ
اَ ٪ی ِز ُٗ ُس َط ِ َ
اَ ٪ي ُ٘و َُ ٢ي ُ٘ ُو ٦ثَُ ُ٠ث َّ
آَخ ُظ َي ُ٘ ُو ٦ثَُ ُ٠ث َّ
اِ ٠ٟي َٔ ١ب ٌِ َس
ِطظ ٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٤ِ ٌَ ٔ ٟزٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر أَ ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَ ِو ٕ
ضكَ َ
اِ ٠ٟي َٔ ١ب ٌِ َس َط ِ ٔ
َٔ

ِطظ ٔ َٗا َ٥ِ ٌَ ََ ٢
َط ِ ٔ

دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رج  ،،رمعف نب دانیر ،رمعف نب افس ،رضحت انب رمع نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکاہللاعتیلےکزندکیبسےسدنسپدیہرفزےرضحتداؤدہیلعاالسلؾےکرفزےںیہافرفہ
آداھ زامہن رفزے رےتھک ےھت افر امنز ںیم اہلل ےک زندکی بس ےس دنسپدیہ امنز رضحت داؤد ہیلع االسلؾ یک امنز ےہ فہ آد ی رات
وسےت ےھت رھپایقؾ رکےتےھت رھپآپ وس اجےت افرآد ی رات ےک دعبرات ےکرسیتے ہصح ںیمایقؾ رکےت رافی ےتہک ںیہہک
ںیمرمعنبدانیرےساہکہکایکرمعفنبافسآد یراتےکدعبراتےکرسیتےذضةںیمایقؾرکےتےھت واوہنں ےاہکاہں
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،رمعفنبدانیر،رمعفنبافس،رضحتانبرمعنباعصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾدرہاہیںکتہکدیعافررشتقیےکدونںںیمیھبرفزہرےنھکیکنام تعافروصؾداؤدیینعیاکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿرفزہہنرےنھکیکفضلیتےکایبؿںیم
۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 247

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،خاٟس بً ٩بساہلل ،خاٟس ،ابی َٗلبہ ،ابو٠٣يح ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ا ِٔ ٠٤َ ٟيحٔ َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ٍََ ٣
َّ
َّ
َک َُ ٟط َػ ِومٔی ٓ ََس َخ ًََ ١ل َ َّی َٓأ َ ِِ َ٘ ٟي ُت َُ ٟط و ٔ َسا َز ّة
أَب ٔ َ
يک ًَل َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٓ َح َّسثَ َ٨ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ذُ ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣كَُ ِّ١ط ِضز ٕث َ ََلثَ ُة أَ َّیإ ٦
يٕ َٓ َحََ ٠ص ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
ق َو َػ َار ِت ا ِٟو ٔ َسا َزةُ بَ ِيىٔی َوبَ ِی َُ ٨ط َٓ َ٘ا َ ٢لٔی أَ َ٣ا َیِٜٔٔي َ
ٔ ٩ِ ٣أَ َزَ ٕ ٦ح ِظ ُوصَا ْ ٔ ٟ
ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢خ ِّ ٤شا ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢س ِب ٌّا ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢تٔ ِش ٌّا ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ٢
ِط َّ
اٟسصِز ٔ ٔػ َي ُا ٦یَ ِوَ ٕ ٦وإٔٓ َِلا ُر
أَ َح َس ًَ َ َ
ْش ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل َػ ِو ََِ ٓ ٦و ََ ٚػ ِوَ ٔ ٦زا ُو َز َط ِ ُ
َی ِوٕ ٦
ییحی نب ییحی ،اخدل نب دبع اہلل ،اخدل ،ایب القہب ،اوبحیلم ،رضحت دبعاہلل نب رمعف رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اسےنم ریمے رفزفں اک ذرک ایک ایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی رطػ رشتفی ال ے ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےک ےئل ڑمچے اک دگا اھچبای  س ںیم وجھکرفں یک اھچؽ رھبی نویئ ےھت  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زنیم  ر ھٹیب ےئگ افر فہ دگا
ریمےافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدرایمؿاھت وآپ ےےھجمرفامایایکےھجترہےنیہمنیت دؿےکرفزےاکیف ںیہ؟ںیم ے
رعض ایکاےاہلل ےکروسؽآپ ےرفامایاپچنںیم  ے رعض ایکاےاہللےکروسؽآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس  ے رفامایاست
ںیم ےرعض ایکاےاہللےکروسؽآپ ےرفامای وںیم ےرعض ایکاےاہللےکروسؽآپ ےرفامایایگرہںیم  ےرعض ایک
اےاہللےکروسؽ ویبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکرضحتداؤدےکرفزفں ےسےڑھرکافروکیئرفزہ  ںیہ ہکاوہنں ے
آداھزامہنرفزےرےھکفہاکیدؿرفزہرےتھکےھتافراکیدؿااطفررکےت۔
رافی  :ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،اخدل،ایبالقہب،اوبحیلم،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾدرہاہیںکتہکدیعافررشتقیےکدونںںیمیھبرفزہرےنھکیکنام تعافروصؾداؤدیینعیاکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿرفزہہنرےنھکیکفضلیتےکایبؿںیم
۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 248

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٨ُ ،سر ،طٌبہ٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،زیاز بٓ ٩ياق ،حرضت ًبساہلل ب٩
ً٤زو رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا
رک بِ ُ ٩أَب ٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩زٔ َیاز ٔبِ َٔٓ ٩يَّاقٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ً َٔياقٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ٔيٙ
ک أَ ِجزُ َ٣ا بَق ٔ َی َٗا َ ٢إنِّٔی أُك ُ
َک أَ ِجزُ َ٣ا بَق ٔ َی َٗا َ ٢إنِّٔی أُك ُ
ک َٗا َُ ٢ػ ِ ٥یَ ِو َ٣ي ِ ٔن َو ََ ٟ
ٔي ٙأَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٟ ٢طُ ُػ ِ ٥یَ ِو ّ٣ا َوَ ٟ

ک أَ ِجزُ َ٣ا بَق ٔ َی
ک أَ ِجزُ َ٣ا بَق ٔ َی َٗا َ ٢إنِّٔی أُك ُ
ک َٗا َُ ٢ػ ِ ٥أَ ِر َب ٌَ َة أَیَّاَ ٕ ٦و ََ ٟ
ٔي ٙأَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ک َٗا َُ ٢ػ ِ ٥ثَ ََلثَ َة أَیَّاَ ٕ ٦و ََ ٟ
أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ک َٗا َُ ٢ػ ِ ٥أَٓ َِـ َِّ ١
اٟؼ َياَ ٨ِ ٔ ًٔ ٦س اہللٔ َػ ِو ََ ٦زا ُو َز ًََِ ٠يطٔ َّ
ِِط َی ِو ّ٣ا
َٗا َ ٢إنِّٔی أُك ُ
ٔي ٙأَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اٟش ََل ٦ك َ َ
اَ ٪ي ُؼ ُوَ ٦ی ِو ّ٣ا َو ُئ ٔ ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ،ہبعش ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،زاید نب ایفض ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿےسرفامایہک واکیدؿاکرفزہرھکافرہیریتےےئلابیقدونںاکیھبارجنب
اج ےاگرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع ےرعضایکہکںیم واسےسزایدہیکاطتقراتھکنوںآپ ےرفامایہک ودفدفونںوک
رفزہرھک افرہیریتےےئل ابیقدونں اکیھبارجنب اج ے اگرضحتدبعاہللریضاہلل اعتٰیلہنع  ےرعضایک ہک ںیم و اس ےس یھب

زایدہیکاطتقراتھکنوںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہک ونیتدؿرفزےرھکافرہیریتےابیقدونںےکےئلیھبارجنب
اجںیئ ےگ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایکہک ںیم  و اس ےس یھب زایدہیک اطتق راتھک نوں آپ  ے رفامای ہک  و اچر
دونں ےکرفزےرھکےل افرہیریتےابیق دونں ےک ےئل یھبارج نباجںیئ ےگرضحت دبعاہللریضاہللاعتٰیل ہنع  ےرعضایک
ہکںیم واسےسیھبزایدہیکاطتقراتھکنوںآپ ےرفامایہک وفہرفزےرھکوجاہللاعتیلےکاہںبسےسزایدہتلیضففاےل
ںیہفہرضحتداؤدہیلعاالسلؾےکرفزےںیہفہاکیدؿرفزہرےتھکےھتافراکیدؿااطفررکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،زایدنبایفض،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وصؾدرہاہیںکتہکدیعافررشتقیےکدونںںیمیھبرفزہرےنھکیکنام تعافروصؾداؤدیینعیاکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿرفزہہنرےنھکیکفضلیتےکایبؿںیم
۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 249

راوی  :زہير ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب ٩حات ،٥اب٣ ٩ہسی ،زہيرً ،بساٟزح٤ا ٪ب٣ ٩ہسی ،س٠ي ٥ب ٩حيا ،٪سٌيس ب٣ ٩ی٨اء،
حرضت ب ٩اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔی َٗا َُ ٢ز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥جٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
َّاَ ٪ح َّسث َ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُ٣ٔ ٩ی َ٨ا َئ َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ًَ ِب َس
َسٔ٠ي ُ ٥بِ َُ ٩حي َ
ک َت ُؼ ُو ٦اَ ٨َّ ٟض َار َو َت ُ٘ ُوَّ ٦
ک َح اوا َوإ ٔ َّ٪
ک ًََِ ٠ي َ
ک َح اوا َوِ ٌَ ٔ ٟیَ ٔ ٨
اِ ٠ٟي ََََ ٓ ١ل َتٔ ٌَِ َِٓ ١إ ٔ ََّ ٔ ٟ ٪ح َشس َٔک ًََِ ٠ي َ
اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو بَ ََِ ٠ىٔی أََ َّ ٧
ک َػ ِو َُّ ٦
اٟسصِز ٔ ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪بٔی ُٗ َّو ّة َٗا ََُ ٓ ٢ؼ ِ٥
ِِط ُػ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥كَُ ِّ١ط ِضز ٕثَ ََلثَ َة أَیَّاََ ٓ ٕ ٦ذَ ٔ ٟ
ک ًََِ ٠ي َ
ٟٔزَ ِو ٔج َ
ک َح اوا ُػ َِ ٥وأَٓ ٔ ِ
َػ ِو ََ ٦زا ُو َز ًََِ ٠يطٔ َّ
اٟز ِخ َؼ ٔة
ِِط یَ ِو ّ٣ا َٓک َ َ
اٟش ََلُ ٦ػ َِ ٥ی ِو ّ٣ا َوأَٓ ٔ ِ
اَ ٪ي ُ٘و َُ ٢یا َِ ٟی َتىٔی أَ َخ ِذ ُت ب ٔ ُّ
زریہنبرحب،دمحمنباحمت،انبدہمی،زریہ،دبعارلنمحنبدہمی،میلسنبایحؿ،دیعسنبانیمء،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےھجمےسرفامایاےدبعاہللنبرمعفےھجمہیابتیچنہپےہہک ودؿوکرفزہراتھک
افرراترھبایقؾرکاتےہ واسرطحہنرکویکہکنریتےمسجاکیھبھجت رقحےہافرریتیآںوھکںاکیھبھجت رقحےہافرریتی
ویبیاکیھبھجت رقحےہ ورفزہیھبرھکافرااطفریھبرکرہےنیہمںیمےسنیتدونںےک رفزےرھکہیزام ےےکرفزفںیکرطح
ےہ ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم اس ےس زایدہ یک اطتق ےہ آپ  ے رفامای ہک رھپ  و رضحت

داؤد ہیلعاالسلؾ ےکرفزے رھکفہ اکیدؿرفزہرےتھکافر اکیدؿااطفررکےت رے رضحتدبعاہللرفامایرکےت ےھتہک اکش ہک
ںیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػےسدییئگرتصخ رلمعرکایلنوات۔
رافی  :زریہ نب رحب ،دمحم نب احمت ،انب دہمی ،زریہ ،دبعارلامحؿ نب دہمی ،میلس نب ایحؿ ،دیعس نب انیمء ،رضحت نب انب رمع
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہےنیہمنیتدؿےکرفزےافراایؾرعہفاکاکیرفزہافراعوشرہافروسومارافررعمج...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رہےنیہمنیتدؿےکرفزےافراایؾرعہفاکاکیرفزہافراعوشرہافروسومارافررعمجاتےکدؿےکرفزےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :طیبا ٪بَ ٩فورً ،بساٟوارث ،یزیس ،حرضت ٌ٣اذہ ًسویہ

َفو َر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
یس اٟز ِِّط ٔک َٗا ََ ٢ح َّسثَ ِتىٔی ٌَُ ٣اذَةُ ا َِ ٌَ ٟسو ٔیَّ ُة أََ َّ ٧ضا َسأََِ ٟت ًَائٔظَ َة َز ِو َد
ث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُؼ ُو ٩ِ ٣ٔ ٦كَُ ِّ١ط ِضز ٕثَ ََلثَ َة أَیَّاَٗ ٕ ٦اَِ ٟت ََ ٌَ ُِِ ٠ُ٘ َٓ ٥ت ََ ٟضا
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَك َ َ

اَ ٪ي ُؼ ُوَٗ ٦اَِ ٟت  ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜیُ َبالٔی ٔ ٩ِ ٣أَ ِّی أَیَّاَّ ٔ ٦
ٔ ٩ِ ٣أَ ِّی أَیَّاَّ ٔ ٦
اٟظ ِضز ٔ َي ُؼ ُو٦
اٟظ ِضز ٔك َ َ

ابیشؿ نب رففخ ،دبعاوارث ،سیدی ،رضحت اعمذہ دعفہی ایبؿ رکیت ںیہ ہک اوہنں  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زفہج رہطمہ
دیسہاعہشئدصہقیریضاہلل اعتٰیلاہنعےسوپاھچہکایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس رہےنیہمنیت دونںےکرفزے رےتھکےھت؟
اوہنں ےرفامایہکاہں وںیم ےرعضایکہکےنیہمےکنکدونںےکرفزےرےتھکےھت؟دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع ے
رفامایہکدونںیک رفاہ ںیہرکےتےھتےنیہمےکنجدونںںیمےساچےتہرفزےرھکےتیل۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،دبعاوارث،سیدی،رضحتاعمذہدعفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رہےنیہمنیتدؿےکرفزےافراایؾرعہفاکاکیرفزہافراعوشرہافروسومارافررعمجاتےکدؿےکرفزےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩اس٤اء ؿبعی٣ ،ہسی ،اب٣ ٩ي٤وُ ،٪يَل ٪ب ٩جزیزِ٣ ،طٖ ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين رضی

اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِط ٕ
ٖ
اٟـ َبع ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َِ ٣ضس ٌّٔی َوص َُو ابِ ُِ ٣َ ٩ي ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُ َِي ََل ُ ٪بِ َُ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ُّ

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط أَ ِو َٗا ََ ٔ ٟ ٢ز ُج َٕ ١وص َُو َي ِش ََ ٍُ ٤یا ُٓ ََل ُ ٪أَ ُػ َِ ٤ت
ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ِسة ٔ َص َذا َّ
ِِط َت ٓ َُؼ َِ ٥ی ِو َ٣ي ِ ٔن
َّٔ ُ ٩ِ ٣
اٟظ ِضز ٔ َٗا َُ ٢لَ َٗا ََٓ ٢إٔذَا أَٓ َ ِ
دبع اہللنبدمحمنباامسءیعبض،دہمی،انبومیمؿ،الیغؿنبرجری،رطمػ،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےس ای یسک آدیم ےس رفامای افر فہ  ن رےہ ےھت اے الفں! ایک  و  ے اس ےنیہم ےک درایمؿ
ںیمےسرفزےرےھکںیہ ؟اس ےرعضایک ںیہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہک ب  وااطفررکےل ودف دونںےکافر
رفزےرانھک۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنباامسءیعبض،دہمی،انبومیمؿ،الیغؿنبرجری،رطمػ،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رہےنیہمنیتدؿےکرفزےافراایؾرعہفاکاکیرفزہافراعوشرہافروسومارافررعمجاتےکدؿےکرفزےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیٗ ،تیبہ ب ٩سٌيس ،ح٤از ،ح٤از ب ٩زیسُ ،يَلً ،٪بساہلل بٌ٣ ٩بس ز٣انی ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
يِم َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ َِِ ُ ٩ي ََل َ٩ِ ًَ ٪
و َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
ٔب َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس اٟزِّ َّ٣ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة َر ُج ْ ١أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ َٛ ٢ي َ
ٕ َت ُؼ ُوَِ َٓ ٦ـ َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َرأَی ًُ َ٤زُ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ُ ََـ َب ُط َٗا ََ ٢رؿٔی َ٨ا بٔاہللٔ َرباا َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ََل ٔ ٦زٔی ّ٨ا َوب ٔ َُ ٤ح َّٕ ٤س َ٧ب ٔ ايا ََ ٌُوذُ
بٔاہللٔ ََٔ ُ ٩ِ ٣ـ ٔب اہللٔ َوُ ََـ ٔب َر ُسؤٟطٔ َٓ َح ٌَ َ٤َ ًُ ١زُ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ یُ َز ِّززُ َص َذا ا ِٟک َ ََل ََ ٦حًَّی َس َََ ُ ٩َ ٜـبُطُ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َیا َر ُسو َ٢
ٕ ب ٔ ََ ٩ِ ٤ي ُؼ ُوَّ ٦
ِِط
ِِط َٗا َِ َٛ ٢ي َ
اہللٔ َِ ٛي َ
ٕ ََ ٩ِ ٣ي ُؼ ُو ٦یَ ِو َ٣ي ِ ٔن َو ُئ ٔ ُ
ِِط أَ ِو َٗا ََ ٥َِ ٟ ٢ي ُؼ َِ ٥وُ ٥َِ ٟئ ٔ ِ
اٟسص َِز ك ُ َّ٠طُ َٗا ََُ ٢ل َػ َاَ ٦و َُل أَٓ َ َ

َاک َػ ِو َُ ٦زا ُو َز ًََِ ٠يطٔ َّ
ٕ َ٩ِ ٣
َی ِو ّ٣ا َٗا ََ ٢ویُ ٔل ُ
ِِط َی ِو ّ٣ا َٗا َ ٢ذ َ
ي ٙذََ ٔ ٟ
اٟش ََلَٗ ٦ا َِ َٛ ٢ي َ
ک أَ َح ْس َٗا َِ َٛ ٢ي َ
ٕ ََ ٩ِ ٣ي ُؼ ُوَ ٦ی ِو ّ٣ا َو ُئ ٔ ُ
ک ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَ ََل ْث ٔ ٩ِ ٣كَُ ِّ١ط ِضز ٕ
ِِط َی ِو َ٣ي ِ ٔن َٗا ََ ٢وز ٔ ِز ُت أَنِّی كُوِّٗ ُِت ذََ ٔ ٟ
َي ُؼ ُو ٦یَ ِو ّ٣ا َو ُئ ٔ ُ

اََ ٓ ٪ض َذا ٔػ َي ُاَّ ٦
اٟش ََ ٨ة َّأًٟی َٗ ِب َُ ٠ط َو َّ
َف َّ
اٟش ََ ٨ة
َو َر ََ ٣ـا ُ ٪إلٔ َی َر ََ ٣ـ َ
رع َٓ َة أَ ِح َت ٔش ُب ًَل َی اہللٔ أَ ِ ٪یُ ََ ِّ ٜ
اٟسصِز ٔك ُ ِّ٠طٔ ٔػ َي ُا ٦یَ ِوَ َ ٔ ٦
َّ
َف ا َّ
ٟش ََ ٨ة َّأًٟی َٗ ِب َ٠طُ
أًٟی َب ٌِ َس ُظ َو ٔػ َي ُا ٦یَ ِوًَ ٔ ٦ا ُط َورا َئ أَ ِح َت ٔش ُب ًَل َی اہللٔ أَ ِ ٪یُ ََ ِّ ٜ

ییحی نب ییحی ،ہبیتق نب دیعس ،امحد ،امحد نب زدی ،الیغؿ ،دبعاہلل نب دبعم زامین ،رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اکیآدیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآایافررعضایکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفزےےسیکرےتھکںیہ؟روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک ابت ےس ہصغ ںیم آےئگ افر  ب رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے آپ وک ہصغ یک اح تل ںیم
ضی َ ْ ِ ِہم
ُ
ج
َ
ت
ػ
َ
َ
َ
ّللّ َر ًّبا َف ِب ِ اال ْ َ
ن ُوو ُذ ِ ابّللِّ) مہ اہلل اعتیل اعتیل ےس اس وک رب امےتن نو ے افر االسؾ وک دنی
ْساؾ ِد ً اي َف مّ ٍد َ ِ ًّ ا
(ر ِ َیاا ِ اب ِ
داھکی  و ےنہک ےگل َ
امےتن نو ے افر دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یبن امےتن نو ے رایض ںیہ مہ اہلل اعتیل ےس انپہ امےتگن ںیہ اہلل اعتیل ےک بضغ ےس افر
اسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکبضغےسرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعاےنپ اسالکؾوکابرابردرہاےترےہاہیںکت
ہکآپیلصاہللہیلعفآہل فملساکہصغ ڈنھٹا نوایگ و رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع  ے رعض ایکاےاہلل ےکروسؽوجآدیماسری
اسری رمع رفزے رےھک اس ےک ابرے ںیم ایک مکح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہن اس  ے رفزہ راھک افر ہن اس  ے
ااطفرایکرضحترمعریضاہلل اعتٰیلہنع  ے رعض ایکہکوجآدیمدفدؿرفزےرےھک افر اکیدؿااطفررکےاس ےک ابرے ںیم
ایکمکحےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایفہوکؿےہوجاسیکاطتقراتھکنو؟رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےرعض ایک
ہک وج آدیم اکیدؿ رفزہ رےھک افر اکیدؿ ااطفر رکے اس ےک ابرے ںیم ایک مکح ےہ؟آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے رفامای ہی
رضحت داؤد ہیلع االسلؾ ےک رفزے ںیہ۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک ہک وج آدیم اکی دؿ رفزہ رےھک افر دف دؿ
ااطفررکےاسےکابرےںیمایک مکحےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایںیمدنسپرکاتنوںہکےھجماسیکاطتقنویترھپ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رہ ےنیہم نیت دؿ رفزے رانھک افر اکی راضمؿ ےک دعب دفرسے راضمؿ ےک رفزے رانھک
وپرے اکی زامہن ےک رفزے ےک ربارب ےہ افر رعہف ےک دؿ رفزہ رےنھک ےس ںیم اہلل اعتیل یک ذات ےس ادیم رکات نوں ہک ہی اکی
اسؽ ےلہپ ےک افر اکی اسؽ دعب ےک انگنوں اک افکرہ نب اج ے اگ افر اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رےنھک ےس یھب اہلل اعتیل یک ذات ےس ادیم
رکاتنوںہکہیاکیرفزہاسےکاکیاسؽےلہپےکانگنوںاکافکرہنباج ےاگ۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،امحد،امحدنبزدی،الیغؿ،دبعاہللنبدبعمزامین،رضحتاوبداتدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رہےنیہمنیتدؿےکرفزےافراایؾرعہفاکاکیرفزہافراعوشرہافروسومارافررعمجاتےکدؿےکرفزےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہُ ،يَل ٪ب ٩جزیزً ،بساہلل بٌ٣ ٩بس ز٣انی ،حرضت
ابوٗتازہ اَؼاری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ُ َِي ََل َ ٪بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ ََ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس اٟزِّ َّ٣ان ٔ َّی ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة اْلِ َ َِ َؼار ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ٔب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٤َ ًُ ٢زُ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َر ٔؿی َ٨ا بٔاہللٔ َرباا
َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ ََ ٩ِ ًَ ١ػ ِو ٔ٣طٔ َٗا ََِ َٓ ٢ـ َ
َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ََل ٔ ٦زٔی ّ٨ا َوب ٔ َُ ٤ح َّٕ ٤س َر ُس ّوُل َوبٔب َ ِي ٌَت ٔ َ٨ا بَ ِي ٌَ ّة َٗا ََُ ٓ ٢شئ ٔ َٔ ٩ِ ًَ ١ػ َياَّ ٔ ٦
ِِط أَ ِو َ٣ا َػ َاَ ٦و َ٣ا
اٟسصِز ٔ َٓ َ٘ا ََُ ٢ل َػا ََ ٦و َُل أَٓ َ َ

ک َٗا ََ ٢و ُسئ ٔ ََ ٩ِ ًَ ١ػ ِؤ ٦یَ ِوَ ٕ ٦وإٔٓ َِلارٔ یَ ِو َ٣ي ِ ٔن َٗا ََِ ٟ ٢ي َت
ِِط َٗا ََُ ٓ ٢شئ ٔ ََ ٩ِ ًَ ١ػ ِؤ ٦یَ ِو َ٣ي ِ ٔن َوإٔٓ َِلارٔ یَ ِوَٗ ٕ ٦ا ََ ٢و َ ٩ِ ٣یُ ٔل ُ
ي ٙذََ ٔ ٟ
أَٓ َ َ
َاک َػ ِو ُ ٦أَخٔی َزا ُو َز ًََِ ٠يطٔ َّ
اٟش ََلَٗ ٦ا ََ ٢و ُسئ ٔ ََ ٩ِ ًَ ١ػ ِؤ ٦
ک َٗا ََ ٢و ُسئ ٔ ََ ٩ِ ًَ ١ػ ِؤ ٦یَ ِوَ ٕ ٦وإٔٓ َِلارٔ َی ِوَٗ ٕ ٦ا َ ٢ذ َ
أَ َّ ٪اہللَ َٗ َّواَ٧ا َ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
ا ٪إلٔ َی
َی ِؤ ٔ ٦اُلث ِ َ٨ي ِ ٔن َٗا َ ٢ذ َ
َاک یَ ِو ُْ ٦وِ ٔ ٟس ُت ٓ ٔيطٔ َو َی ِو ْ ٦بُ ٌٔ ِْ ُت أَ ِو أُِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َ َّی ٓ ٔيطٔ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ػ ِو ُ ٦ثَ ََلثَ ٕة ٔ ٩ِ ٣كَُ ِّ١ط ِضز ٕ َو َر ََ ٣ـ َ

اَ ٪ػ ِو َُّ ٦
َف َّ
اٟش ََ ٨ة ا ِ٤َ ٟاؿ َٔي َة َوا َِ ٟباٗ ٔ َي َة َٗا ََ ٢و ُسئ ٔ ََ ٩ِ ًَ ١ػ ِو ٔ ٦یَ ِؤ ٦
َر ََ ٣ـ َ
رع َٓ َة َٓ َ٘ا َ ٢یُ َُ ِّ ٜ
اٟسصِز ٔ َٗا ََ ٢و ُسئ ٔ ََ ٩ِ ًَ ١ػ ِو ٔ ٦یَ ِوَ َ ٔ ٦

َف َّ
اٟش ََ ٨ة ا ِ٤َ ٟاؿ َٔي َة َوفٔی َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ٔ ٩ِ ٣رٔ َوا َی ٔة ُط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢و ُسئ ٔ ََ ٩ِ ًَ ١ػ ِو ٔ ٦یَ ِؤ ٔ ٦اُلث ِ َ٨ي ِ ٔن
ًَا ُط َورا َئ َٓ َ٘ا َ ٢یُ َُ ِّ ٜ
يص َ٤َّ ٟا َُ ٧زا ُظ َوص ِّ٤ا
َک ا َِ ٟدٔ ٔ٤
َوا َِ ٟدٔ ٔ٤
يص ٓ ََش َٜت ِ َ٨ا ًَ ِ ٩ذ ٔ ِ ٔ

دمحمنبینثم،دمحمنب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،الیغؿنبرجری،دبعاہللنبدبعمزامین،رضحتاوبداتدہااصنریریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک رفزے ےک ابرے ںیم وساؽ ایکایگ  و روسؽ
اہللہصغنوےئگ ورضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعرعضرک ےےگلمہاہللاعتیلوکربامےتننو ےافراالسؾوکدنی امےتننو ےافر
دمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسوکروسؽامےتننو ےرایضںیہافروجمہ ےتعیبیکاستعیب ریھبرایضںیہرافی ےتہکںیہہکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسوصؾدرہاسریرمعےکرفزےےکابرےںیموپاھچایگ وآپ ےرفامایہکہناس ےرفزہراھکافرہناس
 ے ااطفر ایک رافی ےتہک ںیہہکرھپآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس دفدؿ ےک رفزے افر اکیدؿ رفزہ افر دف دؿ ااطفررک ے ےک
ابرےںیموپاھچایگ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاکشہکاہللاعتیلںیمہاسیکاطتقاطعرکات،رافیےتہکںیہہکرھپآپ
ےسیلصاہللہیلعفآہلفملسےساکیدؿرفزہافراکیدؿااطفررک ےےکابرےںیموپاھچایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای
ہی رفزے ریمے اھبیئ رضحتداؤد ہیلع االسلؾ ےک ںیہ رافی ےتہک ںیہہک رھپ آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس وسومارےک دؿ ےک
رفزہےکابرےںیم وپاھچایگآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایہیفہدؿےہ س ںیمےھجمدیپاایکایگافرایس دؿےھجموعبمثایک

ایگ ایس دؿ ھجم  ر انزؽ ایک ایگ رافی ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رہ ےنیہم نیت رفزے افر اکی راضمؿ ےک دعب
دفرسےراضمؿےکرفزےرانھکاسریرمعےکرفزفںےکرباربےہرافیےتہکںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرعہفےکدؿ
ےکرفزےےکابرےںیموپاھچایگ وآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےرفامایسگرےنو ےاسؽافرآ ےفاےلاسؽےکانگنوںاک
افکرہ نب اجات ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک آپ ےس اعوشرہ ےک دؿ ےک رفزے ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
رفامایہیرفزہرانھکسگرےنو ےاکیاسؽےکانگنوںاکافکرہنباجاتےہاامؾملسمرفامےتںیہافراسدحثیںیمہبعشیکرفاتی
ںیم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ریپ افر رعمجات ےک دؿ ےک رفزفں ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ  و مہ رعمجات ےک ذرک ےس
اخومشرےہویکہکنمہاسںیمفمہایخؽرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنب ،رر،دمحمنبرفعج ،ہبعش،الیغؿنبرجری،دبعاہللنبدبعمزامین،رضحتاوبداتدہااصنریریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رہےنیہمنیتدؿےکرفزےافراایؾرعہفاکاکیرفزہافراعوشرہافروسومارافررعمجاتےکدؿےکرفزےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،طبابہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہيَ ،٥رض ب ٩ط٤ي ،١حرضت طٌبہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي٥
و َح َّسثَ َ٨اظ ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ي ٕ ١ك ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
دیبعاہللنباعمذ،اوبرکبنب ایبہبیش ،ابشہب ،ااحسؼنباربامیہ،رضننبلیمش،رضحت ہبعشےساس دنےکاسھت ایسرطحرفاتی
لقنیکیئگےہ
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،ااحسؼنباربامیہ،رضننبلیمش،رضحتہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رہےنیہمنیتدؿےکرفزےافراایؾرعہفاکاکیرفزہافراعوشرہافروسومارافررعمجاتےکدؿےکرفزےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :اح٤س ب ٩سٌيس زارمی ،حبا ٪ب ٩ہَل ،٢اباً ٪لارُ ،يَل ٪ب ٩جزیز ،طٌبہ

َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َّ
ار َح َّسثَ َ٨ا ُ َِي ََل ُ ٪بِ َُ ٩جزٔیز ٕفٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َحبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ص ََٔل َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪ا َِّ ٌَ ٟل ُ

يص
َک ا َِ ٟدَ ٔ٤
ََک ٓ ٔيطٔ ٔاُلث ِ َ٨ي ِ ٔن َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ُط ٌِ َب َة َُي ِ َر أََّ٧طُ ذ َ َ

ادمحنبدیعسداریم،ةحؿنبیالؽ،اابؿاطعر،الیغؿنبرجری،ہبعشاس دنےکاسھتیھباسرطحدحثیلقنیکیئگےہوسا ے
اسےکہکاسںیموسوماراکذرکےہافررعمجاتاکذرک ںیہایک۔
رافی  :ادمحنبدیعسداریم،ةحؿنبیالؽ،اابؿاطعر،الیغؿنبرجری،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رہےنیہمنیتدؿےکرفزےافراایؾرعہفاکاکیرفزہافراعوشرہافروسومارافررعمجاتےکدؿےکرفزےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :زہير ب ٩رحبً ،بساٟزح٤ا ٪ب٣ ٩ہسی٣ ،ہسی ب٣ ٩ي٤وُ ،٪يَلً ،٪بساہلل بٌ٣ ٩بس ز٣انی ،حرضت ابوٗتازہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسث َ َ٨ا َِ ٣ضس ُّٔی بِ ُِ ٣َ ٩ي ُ٤و َِٕ ُ ٩ِ ًَ ٪ي ََل َِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس
َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩

اٟزِّ َّ٣ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة اْلِ َ َِ َؼار ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ ََ ٩ِ ًَ ١ػ ِؤ ٔ ٦اُلث ِ َ٨ي ِ ٔن َٓ َ٘ا َٔ ٓ ٢يطٔ

ُوِ ٔ ٟس ُت َوٓ ٔيطٔ أُِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َ َّی

زریہ نب رحب ،دبعارلنمح نب دہمی ،دہمی نب ومیمؿ ،الیغؿ ،دبعاہلل نب دبعم زامین ،رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےس وسومار ےک دؿ ےک رفزے ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ایس
دؿںیمےھجمدیپاایکایگافراسدؿںیمھجم رفیحانزؽیکیئگ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،دبعارلامحؿ نب دہمی ،دہمی نب ومیمؿ ،الیغؿ ،دبعاہلل نب دبعم زامین ،رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابعشؿےکےنیہمےکرفزفںےکایبؿںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ

ابعشؿےکےنیہمےکرفزفںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 257

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ثابتِ٣ ،طٖ ،ہساب ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِط ٕ
ا ٪بِ ٔ٩
ٖ َو ٥َِ ٟأَٓ َِض ِِّ َ ٣ُ ٥
اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ِطّٓا َٔ ٩ِ ٣ص َّس ٕ
اب ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
اَٗ ٪ا ََُ ٢ل َٗا ََٓ ٢إٔذَا
ِسرٔ َط ٌِ َب َ
ُح َؼي ِ ٕن َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط أَ ِو ْلٔ َ َ
َخ أَ ُػ َِ ٤ت َٔ ُ ٩ِ ٣

ِِط َت ٓ َُؼ َِ ٥ی ِو َ٣ي ِ ٔن
أَٓ َ ِ

دہاب نب اخدل ،امحد نب ہملس ،اثتب ،رطمػ ،دہاب ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےس ای یسک دفرسے ےس رفامایہک ایک  و  ے ابعشؿ ےک ےنیہم ںیم رفزے راھک ےہ؟ اس  ے رعض ایک
 ںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہک ب وااطفرےک ودفدونںےکرفزےرانھک۔
رافی  :دہابنباخدل،امحدنبہملس،اثتب،رطمػ،دہاب،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ابعشؿےکےنیہمےکرفزفںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 258

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ،٪جزیزی ،ابی اٌَٟلء ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِط ٕ
ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن
ئ ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
و ٩ِ ًَ ٪ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ٖ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ار َ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض٤ا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٟ ٢ز ُج َٕ ١ص ُِ ١ػ َِ ٤ت ُِٔ ٩ِ ٣سرٔ َص َذا َّ
اٟظ ِضز ٔ َط ِيئّا َٗا ََُ ٢ل َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َ
َ
اَُ ٓ ٪ؼ ِ ٥یَ ِو َ٣ي ِ ٔن َ٣کَاَ٧طُ
ِِط َت َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا أَٓ َ ِ
اوبرکبنبایب ہبیش،سیدینباہرفؿ ،رجریی،ایباالعلء ،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک یبنرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملس ےاکیآدیمےسرفامایایک و ےاسےنیہمےکدرایمؿںیمھچکرفزےرےھکںیہ؟ واس ےرعضیک ںیہآپ

یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہک ب وراضمؿےکرفزےااطفررکےل ودیعارطفلےکدعباسیکہگجدفرفزےرانھک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،رجریی،ایباالعلء،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ابعشؿےکےنیہمےکرفزفں ےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 259

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،اب ٩اخی ِ٣طٖ ب ٩طدير ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٖ بِ ِّٔ ٩
ِط ٔ
ِطّٓا
اٟظ ِّدير ٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُِّ َ ٣
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَخٔی ُِّ َ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

َّ
َّ
ِسرٔ َص َذا
یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٟ ٢ز ُج َٕ ١ص ُِ ١ػ َِ ٤ت َٔ ُ ٩ِ ٣
َّ
اَُ ٓ ٪ؼ ِ ٥یَ ِو ّ٣ا أَ ِو یَ ِو َ٣ي ِ ٔن ُط ٌِ َب ُة َّأ ٟذی َط َّ
ک ٓ ٔيطٔ َٗا َ٢
ِِط َت َر ََ ٣ـ َ
اٟظ ِضز ٔ َط ِيئّا َي ٌِىٔی َط ٌِ َب َ
اَٗ ٪ا َُ ٢لَ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََٟ ٢طُ إٔذَا أَٓ َ ِ

َوأَ ُه ُُّ ٨ط َٗا ََ ٢ی ِو َ٣ي ِ ٔن

دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،انبایخرطمػنبریخش،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےاکیآدیمےسرفامایایک و ےاسےنیہمینعیابعشؿےکدرایمؿںیمھچکرفزےرےھکںیہ؟اس ےرعضایک ںیہ
 و روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے رفامایہک  ب  و راضمؿ ےک رفزے ااطفر رکےل  و اکیدؿ ایدف دؿ ےک رفزے رھکہبعش
 ےاسںیمکشایکےہفہےتہکںیہہکریماایخؽےہآپ ےدفدؿرفامای
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،انبایخرطمػنبریخش،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ابعشؿےکےنیہمےکرفزفںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 260

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ہ ،یحٌی ٟوٟویَ ،رض ،طٌبہً ،بساہلل ب ٩ہانی ،اب ٩اخی ِ٣طٖ

رض أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩صأ ٔ ٧ئ ابِ ٔ ٩أَخٔی
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َو َی ِحٌَی اِ ٠ُّ ٟذُٟذٔ ُّی َٗاُلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ِط ٕ
ٖ فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔبٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
ُِّ َ ٣
دمحم نب دقاہم ،ییحیووی ،رضن ،ہبعش ،دبعاہلل نباہین ،انب ایخ رطمػ اس  دن ےک اسھت ایس دحثی یکرطح ہی دحثی لقن یک یئگ
ےہ۔
رافی  :دمحمنبدقاہم،ییحیووی،رضن،ہبعش،دبعاہللنباہین،انبایخرطمػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾےکرفزفںےکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحمؾےکرفزفںےکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 261

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،ابوًوا٧ہ ،ابی بْش ،ح٤يس بً ٩بساٟزح٤ا ٪ح٤يری ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِ ٕ
ْش ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ي ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ٟح ِ٤ي َر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ
ِّ ١
اَ ٪ط ِضزُ اہللٔ ا َِّ َ ٤ُ ٟ
 ١اٟؼَّ ََلة ٔ َب ٌِ َس
َح َُ ٦وأَٓ َِـ ُ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٓ َِـ ُ
اٟؼ َياَ ٔ ٦ب ٌِ َس َر ََ ٣ـ َ
يـ ٔة َػ ََلةُ َّ
اِ ٠ٟي ٔ١
َف َ
ا ِٔ َ ٟ

ہبیتقنبدیعس،اوبتراہن،ایب رشب،دیمحنبدبعارلنمح ریمحی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہایبؿایکہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکراضمؿےکرفزفںےکدعببسےسزایدہتلیضففاےلرفزےاہللےکےنیہمرحمؾےکںیہ
افررفضامنزےکدعببسےسزایدہتلیضففایلامنزراتیکامنزےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبتراہن،ایبرشب،دیمحنبدبعارلامحؿریمحی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحمؾےکرفزفںےکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 262

راوی  :زہير ب ٩رحب ،جزیزً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩ير٣ ،ح٤س ب٨٣ ٩تْش ،ح٤يس بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ْش ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ي ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت ٔ ٔ
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َ ١ب ٌِ َس ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ ٔة َوأَ ُّی ِّ
اَ٘ َٓ ٪ا َ٢
اٟؼ َيأ ٦أَٓ َِـ ُ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط یَ ِز َٓ ٌُ ُط َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١أَ ُّی اٟؼَّ ََلة ٔأَٓ َِـ ُ
َ ١ب ٌِ َس َط ِضز ٔ َر ََ ٣ـ َ

ٖ َّ
ِّ ١
 ١اٟؼَّ ََلة ٔ َب ٌِ َس اٟؼَّ ََلة ٔ ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ ٔة اٟؼَّ ََلةُ فٔی َج ِو ٔ
أ ٪ػ َي ُاَ ٦ط ِضز ٔ اہللٔ
اِ ٠ٟي َٔ ١وأَٓ َِـ ُ
أَٓ َِـ ُ
اٟؼ َياَ ٔ ٦ب ٌِ َس َط ِضز ٔ َر ََ ٣ـ َ
ا َِّ َ ٤ُ ٟ
َحٔ ٦

زریہ نب رحب ،رجری ،دبعاکلمل نب ریمع ،دمحم نب رشتنم ،دیمح نب دبعارلنمح  ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
رفامایہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچ ایگہکرفضامنزےکدعبوکن یامنزبسےسالضفےہ؟افرراضمؿےکےنیہمےکدعب
وکؿ ےس رفزے بس ےس الضف ںیہ؟ آپ  ے رفامای ہک رفض امنزے ےک دعب بس ےس الضف امنز رات یک امنز ےہ افر راضمؿ
ےکےنیہمےکرفزفںےکدعببسےسالضفرفزےاہللےکےنیہمرحمؾےکرفزےںیہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،دبعاکلملنبریمع،دمحمنبرشتنم،دیمحنبدبعارلامحؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحمؾےکرفزفںےکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 263

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حشين بً ٩لی ،زائسہ ،حرضت ًبسا٠٤ٟک ب٤ً ٩ير

َک ِّ
اٟؼ َيأ ٦
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔفٔی ذ ٔ ِ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،رضحتدبعاکلملنبریمعےساس دنےکاسھترفاتیےہاسںیمیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکرفزںاکایسرطحذرکایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،رضحتدبعاکلملنبریمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضمؿےکدعبامہوشاؽےکدونںںیمھچرفزفںےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکدعبامہوشاؽےکدونںںیمھچرفزفںےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 264

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩سٌيسً ،لی ب ٩ححز ،اسٌ٤ي ،١اب ٩ایوب ،اسٌ٤ي ١ب ٩جٌَف ،سٌس ب ٩سٌيس بٗ ٩يص،
ً٤ز ب ٩ثابت ب ٩حارث خزرظی ،حرضت ابوایوب اَؼاری

َف
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََٗ ١ا َ ٢ابِ ُ ٩أَ ُّیو َب َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ

أَ ِخب َ َرنٔی َس ٌِ ُس بِ َُ ٩سٌٔي ٔس بِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ثَابٔتٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
وب اْلِ َ َِ َؼار ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط
ث ا َِ ٟدزِ َرظٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
أ َٛ ٪ؼ َياَّ ٔ ٦
اٟسصِز ٔ
ا ٪ث ُ َّ ٥أَ ِت َب ٌَ ُط ٔس اتا َٔ ٩ِ ٣ط َّوا ٕ ٢ك َ َ
َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػ َاَ ٦ر ََ ٣ـ َ

ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،یلع نب رجح ،اامسلیع ،انب اویب ،اامسلیع نب رفعج ،دعس نب دیعس نب س  ،،رمع نب اثتب نب احرث
زخریج ،رضحت اوباویب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے ایبؿ ایک ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک وج
آدیمراضمؿےکرفزےرےھکرھپاسےکدعبوشاؽےکھچرفزےرےھکہیہشیمہرفزےرےنھکیکرطحےہ۔
رافی  :ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،یلع نب رجح ،الیعمس ،انب اویب ،الیعمس نب رفعج ،دعس نب دیعس نب س  ،،رمع نب اثتب نب
احرثزخریج،رضحتاوباویبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکدعبامہوشاؽےکدونںںیمھچرفزفںےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 265

راوی  :اب٤٧ ٩ير ،سٌس ب ٩سٌيس ،یحٌی ب ٩سٌيس٤ً ،ز ب ٩ثابت ،حرضت ابوایوب اَؼاری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا َس ٌِ ُس بِ َُ ٩سٌٔي ٕس أَ ُخو یَ ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو أَ ُّی َ
اْلِ َ َِ َؼار ُّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
انبریمن،دعسنبدیعس،ییحی نبدیعس،رمعنب اثتب ،رضحتاوباویبااصنریریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم ےروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکایسرطحرفامےتنو ےانس۔
رافی  :انبریمن،دعسنبدیعس،ییحینبدیعس،رمعنباثتب،رضحتاوباویبااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکدعبامہوشاؽےکدونںںیمھچرفزفںےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 266

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،سٌس ب ٩سٌيس٤ً ،ز ب ٩ثابت ،حرضت ابوایوب

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ

وب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا أَ ُّی َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب رابرک ،دعس نب دیعس ،رمع نب اثتب ،رضحت اوباویب رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےایسرطحرفامایےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبرابرک،دعسنبدیعس،رمعنباثتب،رضحتاوباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لیلةادقلریکفضلیتافراسیکالتشےکافاقتےکایبؿںیم...
ابب  :رفزفںاکایبؿ
لیلةادقلریکفضلیتافراسیکالتشےکافاقتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 267

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ب٧ ٩آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ ٪رٔ َج ّاُل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ُروا َِ ٟي ََ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟأ ٦فٔی َّ
اَخ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َری ُر ِؤ َیا ُ٥ِ ٛ
اٟش ِب ٍٔ اْلِ َ َو ٔ ٔ
اَ ٣ُ ٪ت َ ِّ
َحصَا فٔی َّ
َٗ ِس َت َواكَأ َ ِت فٔی َّ
َحیَ َضا َٓ َِ ٠ی َت َ َّ
اَخ
اٟش ِب ٍٔ اْلِ َ َو ٔ ٔ
اٟش ِب ٍٔ اْلِ َ َو ٔ ٔ
اَخ ٓ ََ ٩ِ ٤ك َ َ

ییحینبییحی ،امکلنبانعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاحصہبںیمےس
ھچک آدویمں وک وخاب ںیم راضمؿ ےک آرخی ہتفہ ںیم لیلة ادقلر داھکیئ یئگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم
داتھکینوںہکاہمتراوخابںیمدانھکیآرخیاسترا وںےکاطمقبےہ ووجآدیملیلةادقلروکاحلصرکاناچاتہےہ واےساچےئہہک
فہاےسآرخیاسترا وںںیمالتشرکے۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلنبانعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
لیلةادقلریکفضلیتافراسیکالتشےکافاقتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 268

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َح ِوا َِ ٟي ََ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ فٔی َّ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت َ َّ
اَخ
اٟش ِب ٍٔ اْلِ َ َو ٔ ٔ

ییحینبییحی،امکل،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشد
رفامایہکلیلةادقلروکراضمؿاابملرکیکآرخیاسترا وںںیمالتشایکرکف۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
لیلةادقلریکفضلیتافراسیکالتشےکافاقتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 269

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،زہير ب ٩رحب ،زہير ،سٔيا ٪ابً ٩یی٨ہ ،زہزی ،حرضت سا٥ٟ

رح ٕب َٗا َُ ٢ز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔيطٔ َرض َٔی اہللُ
و َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩

ْش
ْش َ
یَ٘ َٓ ٩ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َری ُر ِؤیَا ُ ٥ِ ٛفٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢رأَی َر ُج ْ ١أَ ََِّ ٟ ٪ي ََ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ َِ ٟي َُ ٠ة َس ِب ٍٕ َوً ٔ ِ ٔ
اَخ َٓاكُِ٠بُوصَا فٔی ا ِٟو ٔ ِتز ٔ َٔ ٨ِ ٣ضا
اْلِ َ َو ٔ ٔ

رمعفاندق،زریہنبرحب،زریہ،ایفسؿانبہنییع،زرہی،رضحتاسملاےنپابپےسرفاتیرکےتنو ےرفامےتںیہہکاکیآدیم
 ےلیلةادقلروکراضمؿیک اتسوسیئںیراتداھکی ویبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکںیم داتھکینوں ہکاہمترا وخابراضمؿ
ےکآرخیرشعہںیمفاعقنواےہ ومتلیلةادقلروکراضمؿےکآرخیرشعہیکاطؼرا وںںیمالتشرکف۔
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،زریہ،ایفسؿانبہنییع،زرہی،رضحتاسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
لیلةادقلریکفضلیتافراسیکالتشےکافاقتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 270

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حرضت سا ٥ٟب ٩اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

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

َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُِ ٠ٟٔ ٢ي َٔ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ إ ٔ ََّ٧ ٪ا ّسا ِٔ َٗ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣س أ ُ ُروا أََ َّ ٧ضا فٔی َّ
اٟش ِب ٍٔ

اض ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أََ َّ ٧ضا فٔی َّ
اٟش ِب ٍٔ ا َِ َِ ٟوابٔز َٔٓا َِ ٟتُ ٔ٤شو َصا فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْش ا َِ َِ ٟوابٔز ٔ
اْلِ ُ َو َٔ ٢وأُر َٔی ْ َ ٧

رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،رضحتاسمل نب انبرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخدےتی ںیہہک اؿ ےک ابپ رفامےتںیہ
ہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکلیلةادقلرےکابرےںیمرفامےتنو ےانسہکمتںیمےسھچکووگں ےلیلةادقلروک
داھکی ہک فہ ادتبایئ است را وں ںیم ےہ افر مت ںیم ےس ھچک ووگں وک آرخی است را وں ںیم لیلةادقلر داھکیئ یئگ  و مت لیلةادقلر وک
راضمؿےکآرخیرشعہںیمالتشرکف۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،رضحتاسملنبانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
لیلةادقلریکفضلیتافراسیکالتشےکافاقتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 271

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہً٘ ،بہ ،اب ٩رحیث ،حرضت اب٤ً ٩ز

رحیِ ٕث َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة َوص َُو ابِ َُ ُ ٩
ٕ
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟتُ ٔ٤شو َصا فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ ٔ
اَخ َي ٌِىٔی َِ ٟي ََ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ َٓإ ٔ َِ ٪ؿ ٌُ َ

أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ ِو ًَ َحزَٓ َََل ُي ِِ َ٠ب َ َّن ًَل َی َّ
اٟش ِب ٍٔ ا َِ ٟب َواقٔی

دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج ،ہبعش،ہبقع،انبرحثی،رضحتانبرمعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےاراشدرفامای
لیلةادقلروکراضمؿےکآرخیرشعہںیمالتشرکفویکہکنارگمتںیمےسوکیئزمکفرنوایاعزجنو ونوآرخیاسترا وںںیمیتسس
ہنرکے۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،ہبقع،انبرحثی،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
لیلةادقلریکفضلیتافراسیکالتشےکافاقتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 272

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،جب٠ہ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ج َب ََ ٠ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا

اَخ
اَ ٠ِ ٣ُ ٪تَ ٔ٤ش َضا ََِٓ ٠ي َِ ٠تِ ٔ٤ش َضا فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ ٔ
یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢ك َ َ

دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ہلبج ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت نو ےایبؿ
رکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکوجآدیملیلةادقلروکالتشرکاناچاتہےہ واےساچےئہہکفہاےسآرخیرشعہ
ںیمالتشرکے۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،ہلبج،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
لیلةادقلریکفضلیتافراسیکالتشےکافاقتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 273

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،طیبانی ،جب٠ہ٣ ،حارب ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَلٔی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ َِّ ٩
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ َِ ٩ج َب ََ ٠ة َو َُ ٣حار ٕٔب ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ

اَخ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َح َّیُ٨وا َِ ٟي ََ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اَخ أَ ِو َٗا َ ٢فٔی اِّ ٟت ِش ٍٔ اْلِ َ َو ٔ ٔ
ْش اْلِ َ َو ٔ ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ابیشین،ہلبج،احمرب،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای مت لیلةادقلر وک آرخی رشعہ ںیم التش رکف ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای آرخی ہتفہ
ںیم۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ابیشین،ہلبج،احمرب،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
لیلةادقلریکفضلیتافراسیکالتشےکافاقتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 274

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابی س٤٠ہ ،ابی ًبساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َّ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
ٔیت َِ ٟي ََ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ ث ُ َّ ٥أَ ِي َ٘وَ ىٔی َب ٌِ ُف أَصِلٔی
اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أُر ُ
رح َُ ٠َ ٣ة َٓ َٔ ٨شیت َُضا
َِّٓ ُ٨شیت َُضا َٓا َِ ٟتُ ٔ٤شو َصا فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْش ا َِ َِ ٟوابٔز ٔو َٗا َِ َ ٢
اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،ایبہملس،ایب دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایےھجملیلةادقلروخابںیمداھکیئیئگرھپریمےرھگفاوںںیمےسیسک ےےھجماگج
دای وںیماسوکوھبؽایگ ومتاسوکآرخیرشعہںیمالتش رکفافررحہلم ےاہکہک آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسوکلیلة ادقلرالھبدی
یئگ۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،ایبہملس،ایبدبعارلامحؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ٗ :تبيہ ب ٩سٌيس ،برک ،اب٣ ٩رض ،اب ٩ہاز٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہي ،٥ابی س٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوسٌيس خسری
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا بَ ِ ْ
رک َوص َُو ابِ َُ َ ٣ُ ٩
ْش َّأًٟی فٔی َو َس ٔم َّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َحاو ٔ ُر فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اٟظ ِضز ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢ك َ َ
ا ٪یُ َحاو ٔ ُر َُ ٌَ ٣ط ث ُ َّ ٥إُٔ َّ ٧ط
ْٔش َ
 ١إ ٔ ِح َسی َوً ِ ٔ
وَِ ٟ ٪ي َّ ٠ة َو َي ِش َت ِ٘ب ٔ ُ
یَ ٩ی ِز ٔج ٍُ إلٔ َی َِ ٣ش َٔ٨ٜطٔ َو َر َج ٍَ َ ٩ِ ٣ك َ َ
ْٔش َ
َٓإٔذَا ك َ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ح ٔي ٔن َت ِٔ ٤ضی ً ِ ُ
ِک َّ
اض َٓأ َ ََ ٣زص ُِ ٥ب ٔ َ٤ا َطا َئ اہللُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت أ ُ َجاو ٔ ُر
أَ َٗ َا ٦فٔی َط ِضز ٕ َجا َو َر ٓ ٔيطٔ تَٔ ٠
اِ ٠ٟي ََ ٠ة َّأًٟی ك َ َ
اَ ٪ی ِز ٔج ٍُ ٓ َٔيضا َٓ َد َل َب اَ ٨َّ ٟ
ٕ َ٣عٔی َٓ َِ ٠یب ٔ ِت فٔی َُ ٌِ ٣ت َٔٔ ٜطٔ َو َٗ ِس َرأَیِ ُت صَ ٔذظ ٔ َّ
اِ ٠ٟي ََ ٠ة
اَخ ٓ ََ ٩ِ ٤ك َ َ
ا ٪ا ًِ َتَ َٜ
ْش ث ُ َّ ٥بَ َسا لٔی أَ ِ ٪أ ُ َجاو ٔ َر َص ٔذظ ٔا َِ ِ ٌَ ٟ
َص ٔذظ ٔا َِ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ َ
ِطَ٧ا
َٓأ ُ َِ ٔشیت َُضا َٓا َِ ٟتُ ٔ٤شو َصا فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ ٔ
اَخ فٔی كُ ِّ١و ٔ ِتز ٕ َو َٗ ِس َرأَیِ ُتىٔی أَ ِس ُح ُس فٔی َ٣ا ٕئ َوكٔي ٕن َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔي ٕس ا ُِ ٟد ِسر ُّٔی ُِ ٔ ٣
َّ
َّ
َّ
ص َٖ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ
ْٔش َ
َِ ٟي ََ ٠ة إ ٔ ِح َسی َوً ِ ٔ
یََ ٓ ٩و ََ ٛ
ٕ ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ُس فٔی َُ ٣ؼلی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس٨َ َٓ ٥َ ٠وَ ِز ُت إ َِٔ ٟيطٔ َو َٗ ِس ا َِ َ َ
اٟؼ ِبحٔ َو َو ِج ُضطُ ُ٣ب ِ َت ٌّ ١كٔی ّ٨ا َو َّ ٣
ائ
ُّ

قیییہ نب دیعس ،رکب ،انب رضم ،انب اہد ،دمحم نب اربامیہ ،ایب ہملس نب دبعارلنمح  ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےنیہم ےک درایمین رشعہ ںیم ااکتعػ رفامای رکےت ےھت  و  ب  سی راںیت سگر
اجںیت افر اوسیکںی رات آیت  و آپ اینپ راہشئ اگہ یک رطػ وٹ اجےت افر فہ یھب وٹ اجےت وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اسھت ااکتعػ ںیم نوےت ےھت۔ رھپ آپ  ے اکی ہنیہم یک اس رات ںیم ااکتعػ رفامای ہک  س رات ںیم ےلہپ آپ رھگ ںیم وٹ
اجےتےھترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےووگںوکہبطخدایافروجاہلل ےاچاہفہااکحؾووگںوکدےیئرھپآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس  ے رفامای ہک ںیم ےلہپ درایمین رشعہ ںیم ااکتعػ رکات اھت رھپ ریمے ےئل اظرہ نوا ہک ںیم آرخی رشعہ ںیم ااکتعػ رکفں  و وج
آدیمریمےاسھتااکتعػںیمےہ وفہااکتعػفایلہگج رراتسگارےافرےھجماسراتلیلةادقلرداھکیئیئگ وںیماسوکوھبؽ
ایگ نوں  و مت اس وک آرخی رشعہیک نو اطؼ رات ںیم التش رکف افر ںیم  ے وخاب ںیمداھکی ےہ ہک ںیم اپین افر یٹم ںیم دجسہ رک راہ
نوںرضحتاوبدیعسدخریرفامےتںیہہکاوسیکںیراتابرشنویئافردجسمںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےک امنزڑپےنھ
یکہگجںیماپیناکپٹ و بآپحبصیکامنزےسافرغنو ے وںیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرہچہادقسیکرطػداھکی واپین
افریٹمیگلنویئ یھ
رافی  :قیییہنبدیعس،رکب،انبرضم،انباہد،دمحمنباربامیہ،ایبہملسنبدبعارلامحؿ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ًبساٌٟزیز يٌىی ،زراورزی ،یزیس٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہي ،٥ابی س٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوسٌيس
خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی َّ
یس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ْش
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َحاو ٔ ُر فٔی َر ََ ٣ـ َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ك َ َ
ا ٪ا َِ ِ ٌَ ٟ
َّأًٟی فٔی َو َس ٔم َّ
یث بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََِ ٠َٓ ٢ي ِْبُ ِت فٔی َُ ٌِ ٣ت َٔٔ ٜطٔ َو َٗا ََ ٢و َجبٔیُ ُ٨ط َُ ٤ِ ٣تٔ٠ئّا كٔی ّ٨ا َو َّ ٣
ا ٚا َِ ٟح ٔس َ
اٟظ ِضز ٔ َو َس َ
ائ

انبایبرمعدبعایزعسی ینعی،درافردی،سیدی،دمحم نباربامیہ ،ایبہملس نبدبعارلنمح ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہلل اعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکاوہنں ےرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسراضمؿےکےنیہمےکدرایمینرشعہںیمااکتعػرفامایرکےتےھت
افراسےکدعبایسرطحدحثیایبؿیکیئگےہوسا ےاسےکہکاسںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکفہاینپ

ااکتعػفایلہگجںیمرہھٹےرافیےتہکںیہہکاساحؽںیمہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکیناشیناپینافریٹمےسآودہ یھ۔
رافی  :انبایبرمعدبعایزعسیینعی،درافردی،سیدی،دمحمنباربامیہ،ایبہملسنبدبعارلامحؿ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساُلًلیٌ٣ ،ت٤ز٤ً ،ارہ بُ ٩زیة اُلَؼاری٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہي ،٥ابی س٤٠ہ ،حرضت ابوسٌيس خسری
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َح َّسثَ َ٨ا ًُ ََ ٤ارةُ بِ َُُ ٩زٔیَّ َة اْلِ َ َِ َؼار ُّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔي٥
ْش
یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ًِ َتَ َٜ
ٕ ا َِ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ ِو َس َم فٔی ُٗ َّب ٕة تُ ِزَّ ٔ ٛي ٕة ًَل َی ُس َّست َٔضا َح ٔؼي ْر َٗا ََٓ ٢أ َ َخ َذ ا َِ ٟح ٔؼي َر ب ٔ َي ٔسظ ٔ َٓ َ٨حَّاصَا فٔی
اْلِ َ َّو ََ ٩ِ ٣ٔ ٢ر ََ ٣ـ َ
ا ٪ث ُ َّ ٥ا ًِ َت ََ ٜ
ٕ ا َِ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ َّو َ ٢أَ َِ ٟتُ ٔ٤ص َص ٔذظ ٔ َّ
اِ ٠ٟي ََ ٠ة ث ُ َّ ٥ا ًِ َت َُِ ٜٔت
َ٧اح َٔي ٔة ا َِّ ُ٘ ٟب ٔة ث ُ َّ ٥أَك ِ ََ ٍَ ٠رأِ َس ُط َٓک َ َّ ٥َ ٠اَ ٨َّ ٟ
اض ٓ ََسِ َ ٧وا ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی ا ًِ َت َُِ ٜٔت ا َِ ِ ٌَ ٟ
اض َُ ٌَ ٣ط
ْش اْلِ َ ِو َس َم ث ُ َّ ٥أُت ُ
ٔيت َٓ٘ٔي َ ١لٔی إَٔ َّ ٧ضا فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ ٔ
ٕٔ ََِٓ ٠ي ٌِ َتِ ٜ
ٕ اُ ٨َّ ٟ
ٕٔ َٓا ًِ َتَ َٜ
اَخ ٓ ََ ٩ِ ٤أَ َح َّب ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َِ ٪ي ٌِ َتَ ٜ
ا َِ ِ ٌَ ٟ
اٟؼ ِبحٔ
َٗا ََ ٢وإنِّٔی أ ُ ِربٔئِت َُضا َِ ٟي ََ ٠ة و ٔ ِتز ٕ َوإنِّٔی أَ ِس ُح ُس َػبٔي َح َت َضا فٔی كٔي ٕن َو َ٣ا ٕ
ْٔش َ
ئ َٓأ َ ِػ َبحَ َِٔ ٟ ٩ِ ٣ي َٔ ٠ة إ ٔ ِح َسی َوً ِ ٔ
یَ ٩و َٗ ِس َٗ َا ٦إلٔ َی ُّ

َ
ِط ِت َّ
اٟؼ ِبحٔ َو َجبٔیُ ُ٨ط َو َر ِوثَ ُة أَ َِ ٔٔطٔ
ََخ َد ح ٔي َن ََ
اٟش َ٤ا ُئ ٓ ََو ََ ٛ
ص ُت اِّ ٟلي َن َوا ِ٤َ ٟا َئ ٓ َ َ
َفَْ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ ُّ
ٓ َََ َ ٤
ٕ ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ُس َٓأبِ َ ِ

اَخ
ْٔش َ
ی ٩ِ ٣ٔ ٩ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ٓ ٔيض ٔ َ٤ا اِّ ٟلي ُن َوا ِ٤َ ٟا ُئ َوإٔذَا ه ٔ َی َِ ٟي َُ ٠ة إ ٔ ِح َسی َوً ِ ٔ
ْش اْلِ َ َو ٔ ٔ

دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم ،امعرہ نب زغتة االاصنری ،دمحم نب اربامیہ ،ایب ہملس ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے راضمؿ ےک ادتبایئ رشعہ ںیم ااکتعػ رفامای رھپ آپ  ے راضمؿ ےک درایمین
رشعہںیماکیرتیکہمیخںیمااکتعػرفامای سےکدرفازے راٹچیئیگلنویئ یھرافیےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
اےنپاہھتےسفہاٹچیئاٹہیئافرہمیخےکاکیوک ےںیماےسرھکدایرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاانپرسرابرکہمیخےسابرہ
اکنال افرووگں ےس ابت رفامیئ  و فہ آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک رقبی نو ےئگ افرآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے رفامای ہک ںیم
 ےاسراتیکالتشںیمےلہپرشعےںیمااکتعػایکاھترھپںیم ےدرایمینرشعہںیمااکتعػایکرھپالایایگافرھجمےساہکایگہکہی

رات آرخی رشعہ ںیم ےہ  و مت ںیم ےس  ےس ااکتعػ رکان دنسپ نو  و اےس اچےیہ ہک فہ ااکتعػ رک ےل  و ووگں  ے آپ ےک اسھت
ااکتعػایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکںیماسراتوکاطؼراتںیمداھکیافرںیم ےداھکیہکںیمایساطؼراتیک
حبصوک یٹمافراپینںیمدجسہ رکراہنوںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاوسیکںیراتیک حبصکتایقؾایکحبصےکفتق ابرشنویئافر
دجسمےساپیناکپٹ و سفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسحبصیکامنزےسافرغنو ے وںیم ےداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
یکیناشینافرانکیکوچیٹاکانکرہیٹمافراپینےسآودہاھتافرہیحبصآریخرشعہیکاوسیکںیراتیک یھ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،امعرہنبزغتةاالاصنری،دمحمنباربامیہ،ایبہملس،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
لیلةادقلریکفضلیتافراسیکالتشےکافاقتےکایبؿںیم
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راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،ابوًا٣ز ،ہظا ،٦یحٌی ،حرضت ابوس٤٠ہ

َّ
اَکَ٧ا َِ ٟي ََ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ َٓأ َ َت ِي ُت أَبَا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ت َذ َ ِ
يؼ ْة َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط َسَ ٌِ ٔ٤ت
َسٌٔي ٕس ا ُِ ٟد ِسر َّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َوك َ َ
ََخ َد َو ًََِ ٠يطٔ َخَ ٔ٤
ا ٪لٔی َػسٔي ّ٘ا َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َُل َت ِ ُ
َخ ُد ب ٔ َ٨ا إلٔ َی اِ ٨َّ ٟد َٔ َ ٓ ١

ْش
َک َِ ٟي ََ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ َٓ َ٘ا َ ٥ِ ٌَ ََ ٢ا ًِ َت َ٨َ ِٔ ٜا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ِ ٌَ ٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِذ ُ ُ
ٔیت َِ ٟي ََ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ
یَ َٓ ٩د َلب َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی أُر ُ
ْٔش َ
ََخ ِج َ٨ا َػبٔي َح َة ً ِ ٔ
ا ُِ ٟو ِس َلی َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
اَ َ ٓ ٪

ا٪
اَخ ٔ ٩ِ ٣كُ ِّ١و ٔ ِتز ٕ َوإنِّٔی أُرٔی ُت أَنِّی أَ ِس ُح ُس فٔی َ٣ا ٕ
َوإنِّٔی ََ ٔشیت َُضا أَ ِو أ ُ َِ ٔشیت َُضا َٓا َِ ٟتُ ٔ٤شوصَا فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ ٔ
ئ َوكٔي ٕن ٓ ََ ٩ِ ٤ك َ َ
َّ
َّ
َف َج ٌِ َ٨ا َو َ٣ا َ َ ٧زی فٔی َّ
ئ َٗزَ ًَ ّة َٗا ََ ٢و َجائ َ ِت َس َحابَ ْة
اٟش َ٤ا ٔ
ا ًِ َت ََ ٜ
ٕ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس٠ِ َٓ ٥َ ٠ي َ ِر ٔج ٍِ َٗا ََ َ ٢

ُ
َفأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٕ ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َوك َ َ
ِطَ٧ا َحًَّی َسا ََ ٢س ِ٘ ُ
ٓ َُِ ٔ ٤
اَ ٩ِ ٣ٔ ٪جزٔیسٔ اِ ٨َّ ٟد َٔ ١وأٗ ٔ َيِ ٤ت اٟؼَّ ََلةُ َ َ
ئ َواِّ ٟلي ٔن َٗا ََ ٢حًَّی َرأَیِ ُت أَثَ َز اِّ ٟلي ٔن فٔی َج ِب َضتٔطٔ
َي ِش ُح ُس فٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
دمحمنبینثم،اوباعرم،اشہؾ،ییحی،رضحتاوبہملسےسرفاتیےہرفامےتںیہہکمہ ےلیلةادقلرےکقلعتمثحبیکرھپںیمرضحت
اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسآایوجہکریمےدف تےھتںیم ےاؿےساہکایکآپامہرےاسھتوجھکرفںےکابغ
کت ںیہتکلیے؟فہاےنپ اف ر اکیاچدرافڑےنو ےریمےاسھتےلکن وںیم ےاؿ ےساہک ہکایکآپ ےروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےس لیلة ادقلر اک ذترکہ انس ےہ؟ اوہنں  ے رفامای اہں مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت راضمؿ ےک

درایمین رشعہ ںیم ااکتعػ ایک وسیبںی یک حبص وکمہ ےلکن  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ ہبطخ دای افر رفامای ہک لیلة ادقلر
ےھجمداھکیئیئگےہافرںیم اےسوھبؽایگنوںایآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکےھجمالھبدییئگافرمتاےسآرخیرشعے
یکاطؼرا وںںیمالتشرکفافرںیم ےوخابںیمداھکیہکںیماپینافریٹمںیمدجسہرکراہنوں و سآدیم ےروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھتااکتعػایکاھتفہفا سوٹاج ےرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکمہفا سوٹےئگافرمہ
 ےآامسؿںیمابدؽاکوکیئڑکٹا ںیہداھکیاھترضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکاسفتق ںیہداھکیاھترضحتاوبدیعس
ےتہک ںیہ ہک داتعف ابدؽ آ ے افر رھپ ابرش نویئ اہیں کت ہک دجسم یک تھچ ےنکپٹ یگل وج ہک وجھکر یک اشوخں ےس یبن نویئ  یھ رھپ امنز
اقمئ یک یئگ افر ںیم  ے داھکی ہک روسؽ اہلل اپین افریٹم ںیم دجسہ رک رےہ ںیہ رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم
 ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکیناشینرابرکںیمیٹماکاشنؿداھکی۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوباعرم،اشہؾ،ییحی،رضحتاوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚزً ،بساہلل بً ٩بساٟزح٤ا ٪زارمی ،حرضت یحٌی ب ٩ابی ْٛير

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو
ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِ َ ٧ح َو ُظ َوفٔی َحسٔیْ ٔض ٔ َ٤ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َّ
ص َٖ َو ًَل َی َج ِب َضتٔطٔ َوأَ ِرَ٧بَتٔطٔ أَثَزُ اِّ ٟلي ٔن
ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ح ٔي َن ا َِ َ َ
دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،دبعاہلل نب دبعارلنمحداریم ،رضحت ییحی نب ایب ریثک ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی ےہ
افر اؿ دفونں دحوثیں ںیم ےہہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس  سفتق امنز ےس افرغ نو ے  وآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
یکیناشینافرانکرابرک ریٹمےکاشنؿنوےتےھت۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،دبعاہللنبدبعارلامحؿداریم،رضحتییحینبایبریثک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
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راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،ابوبرک ب ٩خَلزً ،بساُلًلی ،سٌيس ،ابی َرضہ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ َُ ٩خ ََّلز ٕ َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ
ٔيس ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ِ َ
ا ٪یَ َِ ٠تُ ٔ٤ص َِ ٟي ََ ٠ة
ْش اْلِ َ ِو َس َم َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ا ًِ َتَ َٜ
ٕ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ِ ٌَ ٟ

ٔيس ث ُ َّ٥
اَخ َٓأ َ ََ ٣ز بٔا ِٟب ٔ َ٨ا ٔ
ئ َٓ ُ٘و َِّق ث ُ َّ ٥أُبٔی َِ ٨ت َُ ٟط أََ َّ ٧ضا فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اُ َٟ ٪ط َٓ َ٤َّ ٠ا ا َِ َ٘ َـي ِ َن أَ ََ ٣ز بٔا ِٟب ٔ َ٨ا ٔ
ئ َٓأًُ َ
ْش اْلِ َ َو ٔ ٔ
ا ِِ َ٘ ٟسرٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪تُ َب َ
َخ ِج ُت ْٔل ُ ِخب ٔ َر ُ ٥ِ ٛب ٔ َضا َٓ َحا َئ َر ُج ََل َٔ ٪ی ِح َت َّ٘ا ٔ٪
َخ َد ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اض إَٔ َّ ٧ضا كَاِ َ ٧ت أُبٔی َِ ٨ت لٔی َِ ٟي َُ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ َوإنِّٔی َ َ
ََ
َُ ٌَ ٣ض٤ا َّ
ا ٪ا َِ ٟتُ ٔ٤شوصَا فٔی اَّ ٟتاس ٌَٔةٔ َو َّ
اٟشابٔ ٌَةٔ َوا َِ ٟدا َٔ ٣ش ٔة
اٟظ ِي َلا ُِّ ُ٨َٓ ٪شیت َُضا َٓا َِ ٟتُ ٔ٤شو َصا فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ ٔ
اَخ َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
َ
ک َٔٗ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا َُ ٠ِ ُٗ ٢ت َ٣ا اَّ ٟتاس ٌَٔ ُة َو َّ
اٟشابٔ ٌَ ُة
َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا أَبَا َسٌٔي ٕس إٔ ٥ِ َُّٜ٧أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔا َِ ٌَ ٟسز ٔ ٔ٨َّ ٣ا َٗا َ ٢أَ َج ِِ َ ٧ ١ح ُ ٩أَ َح ُّ ٙب ٔ َذَ ٔ ٟ
و٪
ْٔش َ
يضا ث ٔ َِ ٨تي ِ ٔن َوً ِ ٔ
ْٔش َ
ْٔش َ
وََّ ٓ ٪أًٟی َتَ ٔ ٠
یَ ٩وه ٔ َی اَّ ٟتاس ٌَٔ ُة َٓإٔذَا ََ ٣ـ ِت ث َ ََل ْث َوً ِ ُ
َوا َِ ٟدا َٔ ٣ش ُة َٗا َ ٢إٔذَا ََ ٣ـ ِت َواح َٔس ْة َوً ِ ُ
يضا َّ
ا ٪یَ ِح َت َّ٘ا ٔ ٪یَ ِد َت ٔؼ َ٤ا ٔ٪
يضا ا َِ ٟدا َٔ ٣ش ُة و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩خ ََّلز ٕ َ٣ک َ َ
ْٔش َ
وََّ ٓ ٪أًٟی َتَ ٔ ٠
ٓ ََّأًٟی َتَ ٔ ٠
اٟشابٔ ٌَ ُة َٓإٔذَا ََ ٣ضی َخ ِْ ٤ص َوً ِ ُ
دمحم نب ینثم ،اوبرکب نب الخد ،دبعاالیلع ،دیعس ،ایب رضنہ ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے راضمؿ ےک درایمین رشعہ ںیم ااکتعػ رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے لیلة ادقلر ےک
اظرہنو ےےسےلہپاےسالتشایکرافیےتہکںیہہک بدرایمینرشعہوپرانوایگ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےہمیخوکاکنےنل اک
مکح رفامای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آاگہ ایک ایگ ہک لیلةادقلر آرخی رشعہ ںیم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رھپ ہمیخ
اگل ےاکمکحرفامایرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسووگںےکاپسرشتفیال ےافررفامایاےووگںےھجملیلةادقلرےکابرےںیم
اتبای ایگ اھت افر ںیم اس یک ربخ دےنی ےک ےئل الکن اھت ہک دف آدیم ڑلےت نو ے رظن آ ے اؿ ےک اسھت اطیشؿ اھت  و ںیم اےس وھبؽ ایگ
نوں  و اب مت لیلةادقلر وک راضمؿ ےک آرخی رشعہ ونںی ،اس وںی افر اپوچنںی رات ںیم التش رکف رافی اتہک ےہ ہک ںیم  ے اہک
اوبدیعس مہ ےس زایدہ یتنگ وک مت اجےتن نو  و فہ ےنہک ےگل ہک اہں اس ابرے ںیم مہ مت ےس زایدہ قح رےتھک ںیہ رافی  ے اہک ہک ںیم  ے
رعض ایک ہک ونںی افر اس وںی افر اپوچنںی اک ایک بلطم ےہ؟ اوہنں  ے رفامای رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
اوسیکںی رات سگار ے ےک دعب وج ابوسیئںی رات آیت ےہفیہ ونںی رات ےہ افر  ب ابوسیئںی رات سگار ے ےک دعب وچوسیبںی
راتآیتےہفیہاس وںیراتےہافر بیوسیچںیراتسگار ےےکدعبیوسیبھںیراتآیتےہ وفیہاپوچنںیراتےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبرکبنبالخد،دبعاالیلع،دیعس،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
لیلةادقلریکفضلیتافراسیکالتشےکافاقتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :سٌيس ب٤ً ٩زو ب ٩سہ ١ب ٩اسحا ٚب٣ ٩ح٤س ب ٩اطٌث ابٗ ٩يص ٨ٛسیً ،لی ب ٩خْش ،٦ابوؿ٤زہ ،ؿحاک ب٩
ًْ٤ا ،٪اب ٩خْش ،٦ؿحاک ب٤ًْ ٩ا ،٪ابی َرض ٣ولی ً٤ز بً ٩بيساہلل ،بْس اب ٩سٌيس ،حرضت ًبساہلل ب ٩ا٧يص

ْشَ َٗ ٕ ٦اُل َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩اْلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص ا ِل ٔ٨ِ ٜس ُّٔی َو ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ

ْشَّ ٩ِ ًَ ٕ ٦
أَبُو َؿ َِ ٤ز َة َح َّسثَىٔی َّ
رض َِ ٣ول َی ًُ ََ ٤ز بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
اٟـحَّا ٔک بِ َٔ ٤َ ِْ ًُ ٩
اٟـحَّا ُک بِ َُ ٤َ ِْ ًُ ٩
اَ ٪و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩خ ِ َ

ٔیت َِ ٟي ََ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ ث ُ َّ ٥أ ُ َِ ٔشیت َُضا
ْس بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أُِ َ ٧ي ٕص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أُر ُ
ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ

یََ ٓ ٩ؼلَّی ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْٔش َ
ِطَ٧ا َِ ٟي ََ ٠ة ثَ ََل ٕث َوً ِ ٔ
َوأَ َرانٔی ُػ ِب َح َضا أَ ِس ُح ُس فٔی َ٣ا ٕئ َوكٔي ٕن َٗا َِ ٔ ٤َُ ٓ ٢
ی٩
ْٔش َ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُِ َ ٧ي ٕص َي ُ٘و ُ ٢ث َ ََل ٕث َوً ِ ٔ
ص َٖ َوإ ٔ َّ ٪أَثَ َز ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َواِّ ٟلي ٔن ًَل َی َج ِب َضتٔطٔ َوأَ َِ ٔٔطٔ َٗا ََ ٢وك َ َ
َٓا َِ َ َ
دیعس نب رمعف نب لہس نب ااحسؼ نب دمحم نب ا ثع انب س  ،دنکی ،یلع نب رشخؾ ،اوبرمضہ ،کاحک نب امثعؿ ،انب رشخؾ ،کاحک
نب امثعؿ،ایبرضنومیلرمعنبدیبعاہلل،رسبانبدیعس،رضحتدبعاہللنبا سیےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ے رفامای ہک ےھجم ۃلیل ادقلر داھکیئیئگ رھپ اےس الھب دایایگ افر ںیم  ےاسیک حبصداھکی ہک ںیم اپین افریٹم ںیم دجسہرک راہ نوں رافی
ےتہکںیہہکوسئیتںیراتابرشنویئ  وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہ امنزڑپاھیئآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس امنز ےس
افرغنو ے وآپیکیناشینافرانک راپینافریٹمےکاشنؿےھترضحتدیبعاہللانبا سیریضاہللاعتٰیلہنعوسئیتںیراتوکلیلة
ادقلررفامےتےھت
رافی  :دیعسنبرمعفنبلہسنبااحسؼنبدمحمنبا ثعانبس ،دنکی،یلعنبرشخؾ،اوبرمضہ،کاحکنبامثعؿ،انبرشخؾ،
کاحکنبامثعؿ،ایبرضنومیلرمعنبدیبعاہلل،رسبانبدیعس،رضحتدبعاہللنبا سی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
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راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩ير ،وٛيٍ ،ہظا ،٦سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َو َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرضٔ َی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕا َِ ٟتُ ٔ٤شوا َو َٗا ََ ٢ؤٛي ٍْ َت َ َّ
ا٪
َح ِوا َِ ٟي ََ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ ٔ
اَخ َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،فعیک ،اشہؾ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایلیلةادقلروکراضمؿےکآرخیرشعہںیمالتشرکفانبریمن ےاہک"ال ْ َتم ِ ُسووا"فعیک ےاہک َ َ
"تَّ ْفا"
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،فعیک،اشہؾ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
لیلةادقلریکفضلیتافراسیکالتشےکافاقتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥اب ٩ابی ً٤ز ،ابً ٩یی٨ہ ،اب ٩حات ٥سٔيا ٪بً ٩یی٨ہً ،بسةً ،اػ ٥ب ٩ابی ا٨ٟحوز ،حرضت زر ب٩
حبيع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َ ٢ابِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُس ِٔ َيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِِ ًَ ٩ب َس َة
اک ابِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َي ُ٘و ُ٢
َو ًَ ٔ
اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی اُ ٨َّ ٟحوز ٔ َسٌَ ٔ٤ا زٔ َّر بِ َ ٩حُب َ ِي ٕع َي ُ٘وُلُ َسأ َ ُِ ٟت أُب َ َّی بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٓ ُُِ٘ ٠ت إ ٔ َّ ٪أَ َخ َ
اَ ٪وأََ َّ ٧ضا فٔی
اض أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ط َٗ ِس ًَ ٥َ ٔ ٠أََ َّ ٧ضا فٔی َر ََ ٣ـ َ
ََ ٩ِ ٣ي ُ٘ ِ ٥ا َِ ٟح ِو َ ٢ي ُٔؼ ِب َِ ٟي ََ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ َٓ َ٘ا ََ ٢رح َُٔ ٤ط اہللُ أَ َرا َز أَ َُِ ٪ل یَ َّتک ٔ َ ١اُ ٨َّ ٟ
ک یَا
ْٔش َ
َٕ ُلَ َي ِش َت ِْىٔی أََ َّ ٧ضا َِ ٟي َُ ٠ة َس ِب ٍٕ َوً ِ ٔ
اَخ َوأََ َّ ٧ضا َِ ٟي َُ ٠ة َس ِب ٍٕ َوً ِ ٔ
ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْٔشی َُِ ٠ُ٘ َٓ ٩ت بٔأ َ ِّی َط ِي ٕئ َت ُ٘و ُ ٢ذََ ٔ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ ٔ
ی ٩ث ُ ََّ ٥حَ ٠
أَبَا ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َٗا َ ٢بٔا ََِ ٌَ ٟل َٔ ٣ة أَ ِو ب ٔ ِاْل َی ٔة َّأًٟی أَ ِخب َ َرَ ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا َت ِل ٍُ ُ٠یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َُل ُط ٌَا ََ ََ ٟضا
دمحمنباحمت،انبایبرمع،انبہنییع،انباحمتایفسؿنبہنییع،دبعة،اعمصنبایباوجنلد،رضحتزرنبشیبحریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ افر رعض ایک ہک آپ ےک اھبیئ رضحت انب
وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وج آدیم اسرا اسؽ ایقؾ رکے اگ  و فہ لیلة ادقلر وک اپےل اگ رضحت ایب نب بعک ریض اہلل
اعتٰیلہنع ےرفامایہکاہللاس ررمحرفام ےفہہی اچےتہےھتہکںیہکوگاکییہرات  رہنرھبفہسرکےکھٹیباجںیئفرہنانیقیفہ
ایھچ رطح اجےتن ےھت ہک لیلةادقلر راضمؿ ںیم ےہ افر فہ یھب راضمؿ ےک آرخی رشعے ںیم ےہ افر فہ رات اتسوسیئںی رات
ےہرھپاوہنں ےریغباانثتسءاؿاشءاہللےکریغبےکمسقاھکیئہکلیلةادقلراتسوسیئںیراتےہںیم ےرعضایکاےاوبا!رذنر!
آپ ہی ابت سک فہج ےس رفام رےہ ںیہ؟ اوہنں  ے رفامای ہک اس دلیل افر اشنین یک انب  ر ہک  س یک ربخ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ےںیمہدیےہہکہیفہراتےہہکاسراتےکدعبےکدؿوجوسرجولطعنواتےہ واسیکاعشںیئ ںیہنوںیت۔
رافی  :دمحمنباحمت،انبایبرمع،انبہنییع،انباحمتایفسؿنبہنییع،دبعة،اعمصنبایباوجنلد،رضحتزرنبشیبحریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
لیلةادقلریکفضلیتافراسیکالتشےکافاقتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 284

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،بسہ ب ٩ابی ٟبابة ،حرضت زر ب ٩حبيع حرضت ابی بٌٛ ٩ب رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس َة بِ َ ٩أَبٔی َ ُٟبابَ َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩زٔ ِّر بِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
حُب َ ِي ٕع ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أُبَی فٔی َِ ٟي َ٠ةٔ ا ِِ َ٘ ٟسرٔ َواہللٔ إنِّٔی َْلَ ًَِ ٤َُ ٠ضا َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َوأَ ِٛبَرُ ًِِٔٔ ٠م هٔی َّ
اِ ٠ٟي َُ ٠ة
َ
ٌّ
یَ ٩وإٔ٤َ َّ ٧ا َط َّ
َح ٔ
ٖ ه ٔ َی
ْٔش َ
َّأًٟی أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ٘ ٔ َيا َٔ ٣ضا ه ٔ َی َِ ٟي َُ ٠ة َس ِب ٍٕ َوً ِ ٔ
ک ُط ٌِ َب ُة فٔی َص َذا ا ِِ َ ٟ
َّ
اِ ٠ٟي َُ ٠ة ا ًَّٟٔی أَ ََ ٣زَ٧ا ب ٔ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َح َّسثَىٔی ب ٔ َضا َػاح ْٔب لٔی ًَ ِ٨طُ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دبعہ نب ایب ابلتة ،رضحت زر نب شیبح رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ابرے ںیم
رفامےتںیہہکرضحتایبریضاہللاعتٰیلہنع ےلیلةادقلرےکابرےںیمرفامایاہللیکمسق!ںیماسراتوکاج اتنوںہبعش ےاہک
ہکرضحتایبرفامےتںیہہکےھجمبسےسزایدہاسابت رنیقیےہہکہیفیہراتےہہک سراتںیمروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےںیمہایقؾاکمکحرفامایا فرفہاتسوسیئںیراتےہہبعشوکرضحتایبریضاہللاعتٰیلہنعےکاؿاافلظںیمکشےہہک
ہیفیہراتےہہک سںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہمکحرفامای۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعہنبایبابلتة،رضحتزرنبشیبحرضحتایبنببعکریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
لیلةادقلریکفضلیتافراسیکالتشےکافاقتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 285

راوی ٣ :ح٤س بً ٩باز ،اب ٩ابی ً٤ز٣ ،زوآ ،٪زاری ،یزیس ،ابٛ ٩يشا ،٪ابی حاز ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا َ٣زِ َوا َُ ٪وص َُو ا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس َوص َُو ابِ ُِ َٛ ٩ي َش َ
َک ح ٔي َن كَ َ ٍَ ٠ا ِ٤َ َ٘ ٟزُ
اَکَ٧ا َِ ٟي ََ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّیَ ٥ِ ُٜی ِذ ُ ُ
ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢ت َذ َ ِ

ٔ ١ط َِّ ٙج ِٔ َٕ ٨ة
َوص َُو ُٔ ِْ ٣

دمحم نب ابعد ،انب ایب رمع ،رم فاؿ ،زفاری ،سیدی ،انباسیکؿ ،ایب احزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک
مہ ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسلیلةادقلراکذترکہایک وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکمتںیمےسسکوک
ایدےہہک سفتقاچدنولطعنوالیلةادقلرفہراتےہہک سںیماچدنتشطےکاکیڑکٹےیکرطحولطعنواتےہ۔
رافی  :دمحمنبابعد،انبایبرمع،رمفاؿ،زفاری،سیدی،انباسیکؿ،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااکتعػاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکآرخیرشعہںیمااکتعػےکایبؿںیم...
ابب  :ااکتعػاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکآرخیرشعہںیمااکتعػےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 286

٣وسی بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ہزا ٪رازی ،حات ٥ب ٩اس٤اًيٰ ،١

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ٔ ٩ض َز َ
ا ٪اٟزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ١

ا٪
ٕٔ فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ ٔ
اَخ َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
اَ ٪ي ٌِ َتُ ٜ

دمحمنبرہماؿرازی،احمتنباامسلیع،ومٰیسنبہبقع،انعف ،رضحتانبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسراضمؿےکآرخیرشعہںیمااکتعػرفامایرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبرہماؿرازی،احمتنباامسلیع،ومٰیسنبہبقع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااکتعػاکایبؿ

راضمؿاابملرکےکآرخیرشعہںیمااکتعػےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 287

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب ،یو٧ص ب ٩یزیس ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
یس أَ ََّ٧ ٪آ ٔ ٌّا َح َّسثَطُ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ٪
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩یز ٔ َ
اَٗ ٪ا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ َو َٗ ِس أَ َرانٔی ًَ ِب ُس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
اَخ َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
اَ ٪ي ٌِ َتُ ٜ
ٕٔ ا َِ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ َ

ٕٔ ٓ ٔيطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ ٔس
ا ِ٤َ ٟکَا ََّ ٪أ ٟذی ك َ َ
اَ ٪ي ٌِ َتُ ٜ

اوباطرہ ،انب فبہ ،وی،س نب سیدی ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک یبنرکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس راضمؿ
ےک آرخی رشعہ ںیم ااکتعػ رفامای رکےت ےھت رضحت انعف ےتہک ںیہ ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ےھجم دجسم یک فہ ہگج
داھکیئ سںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسااکتعػرفامایرکےتےھت۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،وی،سنبسیدی،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااکتعػاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکآرخیرشعہںیمااکتعػےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 288

راوی  :سہ ١ب٤ًْ ٩اً٘ ،٪بہ ب ٩خاٟس سٜونیً ،بيساہلل ب٤ً ٩زً ،بساٟزح٤ا ٪بٗ ٩اس ،٥سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َّ
اٟشُٜون ٔ ُّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َس ِض ُ
 ١بِ َُ ٤َ ِْ ًُ ٩

ا٪
اَخ َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ك َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌِ َتُ ٜ
ٕٔ ا َِ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ َ

لہسنبامثعؿ،ہبقعنباخدلوکسین،دیبعاہللنبرمع،دبعارلنمحنباقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےراضمؿےکآرخیرشعہںیمااکتعػرفامایرکےتےھت۔
رافی  :لہسنبامثعؿ،ہبقعنباخدلوکسین،دیبعاہللنبرمع،دبعارلامحؿنباقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااکتعػاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکآرخیرشعہںیمااکتعػےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 289

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،سہ ١ب٤ًْ ٩ا ،٪حٔؽ بُ ٩ياث ،ہظا ،٦ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،اب٤٧ ٩ير،
ہظا ٦ب ٩رعوة ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ا ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
اث َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٕ ٦ح و
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َس ِض ُ
 ١بِ َُ ٤َ ِْ ًُ ٩

َّ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
َکیِبٕ َواُِ ٔ٠ٟى َُ ٟض َ٤ا َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ا٪
اَخ َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ك َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌِ َتُ ٜ
ٕٔ ا َِ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ َ

ییحی نب ییحی ،اوباعمفہی ،لہس نب امثعؿ ،صفح نب ایغث ،اشہؾ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،انب ریمن ،اشہؾ نب رعفة ،دیسہ اعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسراضمؿےکآرخیرشعہںیمااکتعػرفامایرکےتےھت۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،اوباعمفہی ،لہس نب امثعؿ ،صفح نب ایغث ،اشہؾ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،انب ریمن ،اشہؾ نب رعفة،
دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااکتعػاکایبؿ
راضمؿاابملرکےکآرخیرشعہںیمااکتعػےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 290

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يثً٘ ،ي ،١زہزی ،رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ي ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ٕ أَ ِز َوا ُج ُط ٔ ٩ِ ٣بَ ٌِ ٔسظ ٔ
اَخ َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
اَ ٪ي ٌِ َتُ ٜ
اَ ٪حًَّی َت َو َّٓا ُظ اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١ث ُ َّ ٥ا ًِ َتَ َٜ
ٕٔ ا َِ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ َ
ہبیتق نب دیعس ،ق  ،،لیقع ،زرہی ،رعفہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
راضمؿےکآرخیرشعہںیم ااکتعػرفامایرکےتےھتاہیںکتہکاہللاعتیل ےآپیلص اہللہیلعفآہلفملسوکفافت دےدیرھپ

آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکازفاجرہطماتریضاہللاعتٰیلہنعااکتعػرفامایرکیت ںیھ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،لیقع،زرہی،رعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہک ساکااکتعػاکارادہنو وفہاینپااکتعػفایلہگجںیمبک...
ابب  :ااکتعػاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہک ساکااکتعػاکارادہنو وفہاینپااکتعػفایلہگجںیمبکدالخنو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 291

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،یحٌی ب ٩سٌيس٤ً ،زہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اَ ٪ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ك َ َ
اٖ
َرض َب أَ َرا َز ٔاُل ًِتٔک َ َ
ٕٔ َػلَّی ا ِِ َٔ ٟح َز ث ُ ََّ ٥ز َخ ََ ٌِ ٣ُ ١ت َُ َٔ ٜط َوإُٔ َّ ٧ط أَ ََ ٣ز بٔد ٔ َبائٔطٔ ٓ ُ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َرا َز أَ َِ ٪ي ٌِ َتَ ٜ

َرض َب َوأَ ََ ٣ز َُيِرُ َصا ٔ ٩ِ ٣أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
آَ ٪أ َ ََ ٣ز ِت َزیِ َُ ٨ب بٔد ٔ َبائ َٔضا ٓ ُ ٔ
ْش اْلِ َ َو ٔ ٔ
اَخ َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
َرض َب َٓ َ٤َّ ٠ا َػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ َٔ ٟح َز َ٧وَ َز َٓإٔذَا اْلِ َ ِخب ٔ َي ُة َٓ َ٘ا َ ٢آ ِٟب ٔ َّر تُز ٔ ِز ََٓ ٪أ َ ََ ٣ز بٔد ٔ َبائٔطٔ
بٔد ٔ َبائٔطٔ ٓ ُ ٔ
ْش اْلِ َ َّو َٔ ٩ِ ٣ٔ ٢ط َّوا ٕ٢
َٓ ُ٘و َِّق َو َت َز َک ٔاُل ًِتٔک َ َ
ٕ فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اٖ فٔی َط ِضز ٔ َر ََ ٣ـ َ
اَ ٪حًَّی ا ًِ َتَ َٜ
ییحینبییحی،اوباعمفہی،ییحینبدیعس،رمعہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس اک  ب ااکتعػ اک ارادہ نوات  و حبص یک امنز ڑپےتھ رھپآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااکتعػ فایل ہگج ںیم رشتفی ےل اجےت
افرہیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاکیرمہبتہمیخاگل ےاکمکحرفامای وہمیخاگلدایایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےراضمؿ
ےکآرخیرشعہںیمااکتعػاکارادہرفامایرضحتزبنیریضاہللاعتٰیلاہنع ےاےنپےئلہمیخاکمکحدای واؿےکےئلیھبہمیخاگلدای
ایگافراؿےکالعفہدفرسیازفاجرہطماتریضاہللاعتٰیلاہنع ےیھبےمیخاگل ےاکمکحرفامای واؿےکےئلیھبےمیخاگلدےیئےئگ و
 بروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرجفیکامنزڑپ یافر بآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےومیخںوکےگلداھکی وآپیلص
اہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایایکہییکیناکارادہرکیتںیہ؟رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے اانپہمیخوھکےنلاکمکحرفامای وفہوھکؽدای
ایگافرراضمؿےکےنیہمںیمااکتعػٹوھڑدایاہیںکتہکوشاؽےکادتبایئرشعہںیمااکتعػرفامای۔
رافی  :ییحینبییحی،اوباعمفہی،ییحینبدیعس،رمعہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااکتعػاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہک ساکااکتعػاکارادہنو وفہاینپااکتعػفایلہگجںیمبکدالخنو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 292

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٤ً ،٪زو ب ٩سواز ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ ،ابواح٤س ،سٔيا ،٪س٤٠ہ ب٩
طبيب ،ابوِ٣يرہ ،اوزاعی ،زہير ب ٩رحب ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥ب ٩سٌس ،اب ٩اسحا ،ٚیحٌی ب ٩سٌيس٤ً ،زہ ،سيسہ ًائظہ
ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز ٕأَ ِخبَرََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ح و َح َّسثَىٔی
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪ح و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ح و
ئ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙك ُ َُّ ١ص ُذ َُل ٔ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة
َضبِ َ ٩اْلِ َ ِخب ٔ َي َة َٔ ٔ ٟل ًِتٔکَا ٔ
ٖ
َو ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َوابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙذ ٔ ِ ُ
َک ًَائٔظَ َة َو َحٔ َِؼ َة َو َزیِ ََ ٨ب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َّ٩أَُ َّ ٧ضَ َ َّ٩

انب ایب رمع ،ایفسؿ ،رمعف نب وساد ،انبفبہ ،رمعف نب احرث ،دمحم نب راعف ،اوبادمح ،ایفسؿ ،ہملس نب بیبش ،اوبریغمہ ،افزایع ،زریہ
نب رحب ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،انب ااحسؼ ،ییحی نب دیعس ،رمعہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے یبن یلص اہلل ہیلع
فآہل ف ملس ےس ایس رطح دحثی رفاتی یک افر اکی رفاتی ںیم ےہ ہک رضحت اعہشئ افر رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر
رضحتزبنیریضاہللاعتٰیلاہنعےکےئلےمیخاگل ےےئگاتہکہیااکتعػرکںی۔
رافی  :انب ایب رمع ،ایفسؿ ،رمعف نب وساد ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،دمحم نب راعف ،اوبادمح ،ایفسؿ ،ہملس نب بیبش ،اوبریغمہ،
افزایع،زریہنبرحب،وقعیبنباربامیہنبدعس،انبااحسؼ،ییحینبدیعس،رمعہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضمؿےکآرخیرشعہںیماہللزعفلجیکابعدتںیمافرزایدہدجفدہجرک ےےکایبؿیم...
ابب  :ااکتعػاکایبؿ
راضمؿےکآرخیرشعہںیماہللزعفلجیکابعدتںیمافرزایدہدجفدہجرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 293

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ٥ح٨ولی ،اب ٩ابی ً٤ز ،ابً ٩یی٨ہ ،اسحا ،ٚسٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابی ئٌور٣ ،ش ٥٠ب ٩ػبيح،
ْ٣سو ،ٚسيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَبٔی
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا
ْسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ك َ َ
َي ٌِ ُٔو ٕر ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ُٔ ٩ػب َ ِي ٕح ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

ْش أَ ِح َيا َّ
اِ ٠ٟي ََ ١وأَ ِي َ٘ َى أَصِ َُ ٠ط َو َج َّس َو َط َّس ا ِٔ٤ٟئِزَ َر
َز َخ َ ١ا ُِ ِ ٌَ ٟ

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،انب ایب رمع ،انب ہنییع ،ااحسؼ ،ایفسؿ نب ہنییع ،ایب وفعیر ،ملسم نب حیبص،رسمفؼ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض
اہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس بآرخیرشعہںیمدالخنوےتےھت وآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسراتوکاجےتگےھتافراےنپرھگفاوںوکیھباگجےتافرابعدتںیموخبوکششرکےتافردنبہتوبضمطابدنھےتیل۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،انب ایب رمع ،انب ہنییع ،ااحسؼ ،ایفسؿ نب ہنییع ،ایب وفعیر ،ملسم نب حیبص ،رسمفؼ ،دیسہ اعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااکتعػاکایبؿ
راضمؿےکآرخیرشعہںیماہللزعفلجیکابعدتںیمافرزایدہدجفدہجرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 294

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،ابوكا ١٣جحسریً ،بساٟواحس ب ٩زیازٗ ،تیبہً ،بساٟواحس ،حش ٩بً ٩بيساہلل ،ابزاہي ،٥اسوز
ب ٩یزیس ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوأَبُو كَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواحٔسٔ بِ ٔ ٩زٔ َیاز ٕ َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس ًَ ِ٩
ا٪
ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اْلِ َ ِس َو َز بِ ََ ٩یز ٔ َ
یس َي ُ٘و َُٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ك َ َ

اَخ َ٣ا ُلَ َی ِح َتض ٔ ُس فٔی َُي ِرٔظ ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِح َتض ٔ ُس فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ ٔ

ہبیتق نب دیعس ،اوباکلم دحدری ،دبعاوادح نب زاید ،ہبیتق ،دبعاوادح ،نسح نب دیبع اہلل ،اربامیہ ،اوسد نب سیدی ،دیسہ اعہشئ دصہقی
ریضاہللاعت ٰیلاہنعرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسراضمؿےکآرخیرشعہںیماینترایتضرکےتےھتہکاسےک
العفہافردونںںیماینترایتض ںیہرکےتےھت
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،اوباکلم دحدری ،دبعاوادح نب زاید ،ہبیتق ،دبعاوادح ،نسح نب دیبعاہلل ،اربامیہ ،اوسد نب سیدی ،دیسہ اعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشعہذیاہجحلےکرفزفںےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :ااکتعػاکایبؿ
رشعہذیاہجحلےکرفزفںےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،اسحا ،ٚابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہي ،٥اسوز ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح َُٗ ٙا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخبَرََ٧ا َو َٗا َِ ٢اْل َ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
ْش َٗ ُّم
ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػائ ّٔ٤ا فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ

اوبرکب نبایبہبیش،اوبرکبی ،ااحسؼ،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،اوسد،دیسہاعہشئدصہقی ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ رفامیت
ںیہہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکامہذیاہجحلےکرشعہںیمیھبکرفزہرےتھکنو ے ںیہداھکی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ااحسؼ،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،اوسد،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااکتعػاکایبؿ
رشعہذیاہجحلےکرفزفںےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :ابوبرک ب٧ ٩آٍ ًبسیً ،بساٟزح٤ا ،٪سٔيا ،٪اً٤ع ،ابزاہي ،٥اسوز ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ٩
و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
ْش
ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠ي ُؼ ِ ٥ا َِ ِ ٌَ ٟ
اوبرکب نب انعف دبعی ،دبعارلنمح  ،ایفسؿ ،اشمع ،اربامیہ ،اوسد ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےذیاہجحلےکرشعہںیمرفزہ ںیہراھک۔
رافی  :اوبرکبنبانعفدبعی،دبعارلامحؿ،ایفسؿ،اشمع،اربامیہ،اوسد،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکجحایرمعہاکارحاؾابدنےنھفاےلےکےئلوکاسنابلساننہپج...
ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکجحایرمعہاکارحاؾابدنےنھفاےلےکےئلوکاسنابلساننہپاجزئےہافروکاسناناجزئےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

اب َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل َت َِ ٠ب ُشوا ا َِ ٤ُ ُ٘ ٟؽ َو َُل ا ِ٤َ ٌَ ٟائ ََٔ ٥وُلَ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َیَِ ٠ب ُص ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح ُ ٩ِ ٣ٔ ٦اَ ِّْ ٟي ٔ
اْٟساو ٔ َیَل ٔ
َاٖ إ ٔ َُّل أَ َح ْس َُل یَحٔ ُس ا٠َ ٌِ ٨َّ ٟي ِ ٔن ََِٓ ٠يَِ ٠ب ِص ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن َو َِ ٟي ِ٘ َل ٌِ ُض َ٤ا أَ ِس َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِلَ ٌِ َٜبي ِ ٔن َوُلَ
ت َو َُل ا ِٟب َ َراَ ٔ ٧ص َو َُل ا ِٟدٔٔ َ
َّ َ

َفا َُ ٪و َُل ا َِ ٟو ِر ُض
َتَِ ٠ب ُشوا ٔ ٩ِ ٣اَ ِّْ ٟي ٔ
اب َط ِيئّا ََّ ٣ش ُط اٟزَّ ًِ َ َ

ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
وپاھچہکارحاؾابدنےنھفاالڑپکفںںیمےسایکےنہپ؟ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکرکاتہنونہپافرہنیہامعہمابدنوھ
افرہنیہولشارںیافرہنیہومزےونہپوسا ےاسےک ہک سےکاپسوجیتہننو وفہومزےنہپےلافراؿوکاانتاکٹےلہک
ونخٹںےسےچیننواجںیئافراےسیڑپکےہنونہپہک سںیمزرفعاؿافرفرسنو
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکجحایرمعہاکارحاؾابدنےنھفاےلےکےئلوکاسنابلساننہپاجزئےہافروکاسناناجزئےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٤ً ،زو ٧اٗس ،زہير ب ٩رحب ،ابً ٩یی٨ہ ،یحٌی ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َح َُٗ ٦ا ََُ ٢ل َیَِ ٠ب ُص
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔيطٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َیَِ ٠ب ُص ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اَ ٪وُلَ ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن إ ٔ َُّل أَ َُِ ٪ل یَحٔ َس
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح ُ ٦ا َِ ٔ٤َ٘ ٟ
َف ْ
اْٟساؤی ََ ١و َُل ثَ ِوبّا ََّ ٣ش ُط َو ِر ْض َو َُل َز ًِ َ َ
يؽ َو َُل ا ِ٤َٔ ٌٟا ََ ٣ة َو َُل ا ِٟبُرَُِ ٧ص َوُلَ َّ َ
ََ ٌِ َ٠ي ِ ٔن ََِٓ ٠ي ِ٘ َل ٌِ ُض َ٤ا َحًَّی َیُٜوَ٧ا أَ ِس َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِل ََ ٌِ ٜبي ِ ٔن
ییحینبییحی،رمعفاندق،زریہنبرحب،انبہنییع،ییحی،ایفسؿ نبہنییع،زرہی،اسمل ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہرفامایہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچایگہکارحاؾابدنےنھفاالایکےنہپ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایارحاؾفاالہن
ضیمقےنہپافرہنامعہمابدنےافرہنوٹیپافرہنیہولشارافرہنیہڑپکاہک سوکفرسیگلنو افرہنیہفہڑپکا ےسزرفعاؿاگلنوافرہن
یہومزےوسا ےاسےکہکارگوکیئوجےتہناپ ے وفہومزےنہپےلرگمونخٹںےکےچینےساکٹےل۔
رافی  :ییحینبییحی،رمعفاندق،زریہنبرحب،انبہنییع،ییحی،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکجحایرمعہاکارحاؾابدنےنھفاےلےکےئلوکاسنابلساننہپاجزئےہافروکاسناناجزئےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 299

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أََّ٧طُ َٗا ََ َ ٧ ٢هی
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

ض َو َٗا َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٢یَحٔ ِس ََ ٌِ َ٠ي ِ ٔن
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یََِ ٠ب َص ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َفا ٕ ٪أَ ِو َو ِر ٕ
َح ُ ٦ثَ ِوبّا َِ ٣ؼبُوُّا بٔزَ ًِ َ َ
ََِٓ ٠يَِ ٠ب ِص ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن َو َِ ٟي ِ٘ َل ٌِ ُض َ٤ا أَ ِس َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِلَ ٌِ َٜبي ِ ٔن
ییحی نب ییحی ،ام کل ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامایہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس  ے ارحاؾ ابدنےنھ فاےل وک زرفعاؿ ای فرس رےگن نو ے ڑپکے ےننہپ ےس عنم ایک افر رفامای وج آدیم وج ایتں ہن اپ ے  و فہ
ومزےنہپےلافراؿومزفںوکونخٹںےکےچینےساکٹےل۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

اسابتےکایبؿںیمہکجحایرمعہاکارحاؾابدنےنھفاےلےکےئلوکاسنابلساننہپاجزئےہافروکاسناناجزئےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 300

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوربيٍ زہزانیٗ ،تیبہ ب ٩سٌيس ،ح٤از ،یهی ،ح٤از ب ٩زیس٤ً ،زو ،جابز ب ٩زیس ،حرضب ابً ٩باض
رضی اہلل تٌال ٰی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َوأَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا َ ٢یَ ِحٌَی أَ ِخبَرََ٧ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٩
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َی ِد ُل ُب َي ُ٘و ُ٢
ًَ ِ٤ز ٕو ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َ٦
َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ١یحٔ ِس ِاْل ٔ َز َار َوا ِٟد َُّٔا َٔ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ٪یحٔ ِس ا٠َ ٌِ ٨َّ ٟي ِ ٔن َي ٌِىٔی ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اْٟساؤی ُ
َّ َ

ییحی نب ییحی ،اوبرعیب زرہاین ،ہبیتق نب دیعس ،امحد ،یحی ،امح د نب زدی ،رمعف ،اجرب نب زدی ،رضحب انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہرفامایہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہبطخدےتینو ےانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتںیہہکاس
آدیمےکےئلولشارےہوجاچدرہناپ ےافروجآدیموجایتںہناپ ےفہومزےنہپ ےلینعیارحاؾفاالآدیم
رافی  :ییحینبییحی،اوبرعیبزرہاین،ہبیتقنبدیعس،امحد،یحی،امحدنبزدی،رمعف،اجربنبزدی،رضحبانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکجحایرمعہاکارحاؾابدنےنھفاےلےکےئلوکاسنابلساننہپاجزئےہافروکاسناناجزئےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 301

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س يٌىی اب ٩جٌَف ،ابوُشا ٪رازی ،بہز ،طٌبہ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،حرضت ً٤زو ب ٩زی٨ار رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪اٟزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َٗاُلَ َجٔ٤ي ٌّا َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ح و َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ

ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔأََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِد ُل ُب بٔ ٌَ َزَٓا ٕ
َک َص َذا ا َِ ٟحسٔی َث
ت ٓ ََذ َ َ

دمحمنب ،رر،دمحمینعیانب رفعج،اوباسغؿرازی،زہب ،ہبعش،رمعف نبدانیر،رضحترمعف نب دانیرریضاہللاعتٰیلہنعےس اس دنےک
اسھترفاتیےہہکاوہنں ےینبیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرعافتںیمہبطخدےتینو ےانسافررھپہیدحثیذرکرفامیئ۔
رافی  :دمحمنب ،رر،دمحمینعیانبرفعج،اوباسغؿرازی،زہب،ہبعش،رمعفنبدانیر،رضحترمعفنبدانیرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکجحایرمعہاکارحاؾابدنےنھفاےلےکےئلوکاسنابلساننہپاجزئےہافروکاسناناجزئےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 302

ًيسی ب٩
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظي ،٥ابوَکیب ،وٛيٍ ،سٔياً ،٪لی ب ٩خْشٰ ،٦
یو٧ص ،اب ٩جزیخً ،لی ب ٩ححز ،اس٤اًي ،١ایوب ،حرضت ً٤ز ب ٩زی٨ار

َکیِبٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي ْ ٥ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ْش ٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ا ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ

َک أَ َح ْس ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ی ِد ُل ُب بٔ ٌَ َزَٓا ٕ
وب ك ُ َُّ ١ص ُذ َُل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ت َُيِرُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
ئ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ُط ٌِ َب َة َو ِح َس ُظ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،ییحی نب ییحی، ،میش ،اوبرکبی ،فعیک ،ایفسؿ ،یلع نب رشخؾٰ ،یسیع نب وی،س ،انب رج  ،،یلع نب
رجح،اامسلیع،اویب،رضحترمعنبدانیرےساس دنےکاسھترفاتیےہافراؿرافویںںیمےسیسک ےیھبرعافتےکہبطخاک
ذرک ںیہایکوسا ےاےلیکہبعشےک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش ،ایفسؿنبہنییع،ییحینبییحی، ،میش،اوبرکبی،فعیک،ایفسؿ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبوی،س،انبرج ،،
یلعنبرجح،اامسلیع،اویب،رضحترمعنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکجحایرمعہاکارحاؾابدنےنھفاےلےکےئلوکاسنابلساننہپاجزئےہافروکاسناناجزئےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 303

راوی  :اح٤س بً ٩بيساہلل ب ٩یو٧ص ،زہير ،ابوزبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َّ
ِساو ٔی َ١
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠یح ٔ ِس ََ ٌِ َ٠ي ِ ٔن ََِٓ ٠يَِ ٠ب ِص ُخ َّٔي ِ ٔن َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یحٔ ِس إ ٔ َز ّارا ََِٓ ٠يَِ ٠ب ِص َ َ

ادمحنبدیبع اہللنبوی،س،زریہ،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ےاراشدرفامایہکوجآدیموجایتںہناپ ے وفہومزےنہپےلافروجآدیماچدرہناپ ے وفہولشارنہپےل۔

رافی  :ادمحنبدیبعاہللنبوی،س،زریہ،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکجحایرمعہاکارحاؾابدنےنھفاےلےکےئلوکاسنابلساننہپاجزئےہافروکاسناناجزئےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 304

راوی  :طیبا ٪بَ ٩فور ،ہ٤اً ،٦لاء ب ٩ابی رباح ،حرضت ػٔوا ٪ب ٩يٌلی ب٨٣ ٩بة رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بِ َٔ ٩ي ٌِل َی بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
َفو َر َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسث َ َ٨ا ًَ َلا ُئ بِ ُ ٩أَبٔی َربَا ٕح ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
ٕ
َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو بٔا ِٟحٔ ٌِ َزأ َ ٧ة ًََِ ٠يطٔ ُج َّب ْة َو ًََِ ٠ي َضا َخْ ُ٠
َفة ٕ َٓ َ٘ا َِ َٛ ٢ي َ
و ٚأَ ِو َٗا َ ٢أَثَزُ ُػ ِ َ
ٔ
اَ ٪ي ٌِل َی َي ُ٘و َُ ٢وز ٔ ِز ُت أنِّیَ
َتأ ِ ُ٣زُنٔی أَ ِ ٪أَ ِػ َ ٍَ ٨فٔی ًُ َِ ٤زت ٔی َٗا ََ ٢وأُِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟوو ُِی ٓ َُشت َر ب ٔ َْ ِو ٕب َوك َ َ
ْس َک أَ َِ ٪ت ِ٨و َُز إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس
أَ َری أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس َ٧زَ ََِ ٠ًَ ٢يطٔ ا َِ ٟوو ُِی َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَ َي ُ ُّ
أُِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢يطٔ ا ِٟووِی َٗا َََ ٢ف َٓ ٍَ ًُ٤زُ ََط َٖ َّ
رک َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا ُ ِّ
ِس َی
اِ ْٟو ٔب َٓ َ٨وَ زِ ُت إَِٔ ٟيطٔ َُ ٟط َُ ٔل ْيم َٗا ََ ٢وأَ ِح َشبُ ُط َٗا َٔ َِ َٛ ٢ل ٔيم ا َِ ٟب ِ ٔ
َ ُ
َ َ َ
ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَیِ ََّ ٩
ک َو ِاػ َ ٍِ ٨فٔی ًُ َِ ٤زت َٔک َ٣ا
ک ُجب َّ َت َ
َفة ٔأَ ِو َٗا َ ٢أَثَ َز ا َِ ٟدُ٠و َٔ ٚوا ِخ ََ ٨ِ ًَ ٍِ ٠
 ٩ِ ًَ ١ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔاُِ ٔش َِ ٨ِ ًَ ١
اٟشائ ٔ ُ
ک أَثَ َز ُّ
اٟؼ ِ َ
ک
أََ ِ ٧ت َػا ٍْ ٔ ٧فٔی َح ِّح َ

ابیشؿ نب رففخ ،امہؾ ،اطعء نب ایب رابح ،رضحت وفصاؿ نب یلعی نب مییة ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے
رفامےتںیہہکیبن یلصاہلل ہیلعفآہلفملسرعجاہن ےکاقمؾ ںیمےھتہکاکیآدیم آای فہ ولخؼاگلنواہبجےنہپنو ے اھت ایھچکزردیاک
اشنؿاھتاس ےرعضایکاہللےکروسؽآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجم ایکمکحرفامےتںیہہکںیمرمعہںیمایکرکفں؟افریبنیلص
اہللہیلعفآہلفملس راسفتقفیحانزؽنوانرشفعنویئافرآپےکاچرفںرطػےس ردہایکایگافریلعیےتہکںیہہکںیماچاتہاھت
ہکںیمدوھکیںہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس  رفیحسکرطحانزؽنویتےہ افررضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےیھبرفامایہکایک
متاچےتہنوہکمتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفیحانزؽنو ےیکتیفیکدوھکیہیرفامرکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےڑپکےاک
اکیانکہفاٹہدای وںیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػداھکیہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرخا ےےلرےہںیہرافیاتہک
ےہہکریماامگؿےہہکفہآفازافٹنیکرطحاہےنپنیک یھ بفیحاجیتریہ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکفہرمعہےک
ابرےںیموپےنھچفاالاہکںےہ؟فہاحرضنوا وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےسرفامایہکوخوبشےکاشنؿدوھڈاوافرہبجااتر
دفافراےنپرمعہےکاامعؽرکفوجمتاےنپجحںیمرکےتنو۔

رافی  :ابیشؿنبرففخ،امہؾ،اطعءنبایبرابح،رضحتوفصاؿنبیلعینبمییةریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکجحایرمعہاکارحاؾابدنےنھفاےلےکےئلوکاسنابلساننہپاجزئےہافروکاسناناجزئےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٤ً ،٪زوً ،لاء ،حرضت ػٔوا ٪ب ٩يٌلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بِ َٔ ٩ي ٌِل َی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ ٢أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ

ات َي ٌِىٔی ُج َّب ّة َوص َُو َُ ٣ت َـ ِّْ ٤ذ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َْ ١وص َُو بٔا ِٟحٔ ٌِ َزأ َ ٧ة َوأََ٧ا ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠يطٔ َُّ َ٘ ٣ل ٌَ ْ
رح ُِ ٣ت بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َو ًَل َ َّی َص َذا َوأََ٧ا َُ ٣ت َـ ِّْ ٤ذ بٔا َِ ٟدُ٠و َٔ٘ َٓ ٚا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َُ ٨ِ ٛت
بٔا َِ ٟدُ٠و َٔ٘ َٓ ٚا َ ٢إنِّٔی أَ ِ َ
ًَ ١ىِّی َص َذا ا َِ ٟدَ ُ٠
وَ٘ َٓ ٚا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َُ ٨ِ ٛت
َػاَ ٔ ٌّا فٔی َح ِّح َ
اب َوأَُِ ٔش ُ
ک َٗا َ ٢أَِ٧ز ٔ َُ ًَىِّی َص ٔذظ ٔاَ ِّْ ٟي َ
ک
َاػ َُ ٌِ ٨ط فٔی ًُ َِ ٤زت ٔ َ
َػاَ ٔ ٌّا فٔی َح ِّح َ
کٓ ِ

انب ایبرمع،ایفسؿ،رمعف،اطعء،رضحتوفصاؿنبیلعیریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتیرکےتںیہاوہنں ےرفامایہکاکی
آدیم یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک دختم ںیمآای افر آپ رعجاہن ںیم ےھت افر ںیم یھب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھت افر
اسآدیمےک اف راکیہبجاھتافراسوکوخوبشیگلنویئ یھاسآدیم ےرعضایکہکںیم ےرمعہاکارحاؾابدناھےہافرھجم رہبج
ےہافراس روخوبشیھبیگلنویئےہ ویبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسآدیمےسرفامایہک وفہرکوج واےنپجحںیمرکاتاھتاس ے
رعضایکہک ںیمایکہیڑپکےااتردفںافراؿےسوخوبشدوھڈاو! ویبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےسرفامایہکوج واےنپجحںیم
رکاتاھتفیہاےنپرمعںیمیھبرک۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رمعف،اطعء،رضحتوفصاؿنبیلعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکجحایرمعہاکارحاؾابدنےنھفاےلےکےئلوکاسنابلساننہپاجزئےہافروکاسناناجزئےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦
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ًيسی ب٩
راوی  :زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہيً ،٥بس ب ٩ح٤يس٣ ،ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخً ،لی ب ٩خْش ،٦حرضت ٰ

جزیخ

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ َٗا َُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ْشَ ٕ ٦و َّ
ا ٪بِ ََ ٩ي ٌِل َی بِ ٔ٩
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ َلائْ أَ ََّ ٪ػٔ َِو َ
ُج َزیِ ٕخ ح و َح َّسث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
اَ ٪ي ُ٘و َُ ٤َ ٌُ ٔ ٟ ٢ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّلا ٔب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َِ ٟی َتىٔی أَ َری ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن یُ ِ٨زَ ُ٢
أ ُ ََّ ٣ي َة أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ي ٌِل َی ك َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ِٟحٔ ٌِ َزاَ٧ةٔ َو ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث َ ِو ْب َٗ ِس أُه ٔ َّ ١بٔطٔ ًََِ ٠يطٔ َُ ٌَ ٣ط
ًََِ ٠يطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ك َ َ

اض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ ٓ ٔيض ٔ ِ٤َ ًُ ٥زُ إٔذِ َجائ َ ُط َر ُج َِْ ٠ًَ ١يطٔ ُج َّب ُة ُػ ٕ
ٕ َت َزی فٔی َر ُج ٕ١
وٖ َُ ٣ت َـ ِّْ ٤ذ ب ٔ ٔليبٕ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛي َ
ْ َ٧
رح َ ٦بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ فٔی ُج َّب ٕة َب ٌِ َس َ٣ا َت َـ ََّ ٤ذ ب ٔ ٔليبٕ َٓ َ٨وَ َز إ ٔ َِ ٟيطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سا ًَ ّة ث ُ ََّ ٥س ََ ٜت َٓ َحائ َ ُط ا َِ ٟوو ُِی َٓأ َ َط َار
أَ ِ َ

ًُ َ٤زُ ب ٔ َي ٔسظ ٔ إلٔ َی َي ٌِل َی بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة َت ٌَا ََ َٓ ٢حا َئ َي ٌِل َی َٓأ َ ِز َخ ََ ١رأِ َس ُط َٓإٔذَا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ح َُّ ٤ز ا َِ ٟو ِجطٔ َيِ ُّٔم
َسا ًَ ّة ث ُ َِّّ ُ ٥
َٓ ١حٔي َئ بٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ِس َی ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ ََّ ٩أ ٟذی َسأ َ َٟىٔی ًَ ِ ٩ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ آَّٔٔا َٓا ُِ ٟتَ ٔ٤ص اَّ ٟز ُج ُ

ک َٓاُِ ٔش ُِ ٠ط ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ک
ک َ٣ا َت ِؼ َ ٍُ ٨فٔی َح ِّح َ
ت َوأَ َّ٣ا ا ُِ ٟح َّب ُة َٓاِ٧ز ٔ ًِ َضا ث ُ َِّ ٥اػ َ ٍِ ٨فٔی ًُ َِ ٤زت ٔ َ
يب َّأ ٟذی ب ٔ َ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ٣ا اِّ ٟل ُ

زریہ نب رحب ،اامسلیع نب اربامیہ ،دبع نبدیمح ،دمحم نب رکب ،انب رج  ،،یلع نب رشخؾ ،رضحتٰیسیع نب رج  ،رفامےت ںیہ ہک ےھجم
اطعء ریض اہلل اعتٰیلہنع  ے ربخدیہک وفصاؿ نب یلعی نب اہیم ریض اہلل اعتٰیلہنع ا ںیہ ربخدےتی ںیہہکیلعی  ے رضحترمع ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک اھت ہک اکش ہک ںیم یبن ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک دوھکیں  س فتق ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر فیح اک زنفؽ
نواتےہ و بیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرعجاہنےکاقمؾںیمےھت افریبنیلصاہللہیلعفآہلفملس  راکیڑپکےےس اسہیرکدای ایگ
اھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبریضاہللاعتٰیلہنعںیمےسیھبھچکوگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتاؿ
ںیم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت ہک اکی آدیم آای افر اس  ر وخوبش ےس آودہ ہبج اھت  و اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک
روسؽ!اےسیآدیمےکابرےںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکایکمکحےہہک س ےرمعہاکارحاؾابدناھنوافراس ےااسیہبجیھب
انہپنوانوہکوخوبشےسآودہنو ویبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےھچکدریاسیکرطػداھکیرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساخومش
رےہ  و رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر فیح آان رشفع نویئگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےنپ اہھت ےس یلعی نب اہیم یک
رطػ ااشرہ ایک یلعی وفرا آےئگ افر ڑپکے ںیم رسڈاؽ رک داھکی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ رابرک رسخ نو راہ ےہ افر آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسزفرزفرےساس،سےلرےہںیہھچکدریدعب بفیحیکتیفیکاجیتریہ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس  ے
رفامایہکفہاہکںےہ س ےھجمےسرمعہےکابرےںیموپاھچاھت؟ واسآدیموکالتشایکایگافرفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اپسآای ویبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکوجوخوبشریتےاسھتیگلےہاےسنیترمہبتدوھڈاؽافرہبجااترےدےافررھپ

اےنپرمعہںیمفیہاامعؽرکوج واےنپجحںیمرکاتےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،دبعنبدیمح،دمحمنبرکب،انبرج ،،یلعنبرشخؾ،رضحتٰیسیعنبرج ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکجحایرمعہاکارحاؾابدنےنھفاےلےکےئلوکاسنابلساننہپاجزئےہافروکاسناناجزئےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ً٘ :بہ ب٣ ٩رک٣ ،٦ح٤س ب ٩رآٍ ،اب ٩رآٍ ،وہب ب ٩جزیز ب ٩حازً ،٦لاء ،حرضت ػٔوا ٪ب ٩يٌلی ب ٩ا٣يہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ ُِ ٣ُ ٩رک ٕ ٦ا ِِِّ ٌَ ٟم َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٔبِ َٔ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی
َ
ُّ
ا ٪بِ َٔ ٩ي ٌِل َی بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ ِي ّشا یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
رح ُِ ٣ت
َف ِ ٔ ٟح َی َت ُط َو َرأِ َس ُط َو ًََِ ٠يطٔ ُج َّب ْة َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أَ ِ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو بٔا ِٟحٔ ٌِ َزأ َ ٧ة َٗ ِس أَ َص َّ ١بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َوص َُو َُ ٣ؼ ِّ ْ

َاػ َُ ٌِ ٨ط فٔی ًُ َِ ٤زت َٔک
َف َة َو َ٣ا َُ ٨ِ ٛت َػاَ ٔ ٌّا فٔی َح ِّح َ
ک ا ُِ ٟح َّب َة َواُِ ٔش َِ ٨ِ ًَ ١
بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َوأََ٧ا َ٤َ ٛا َت َزی َٓ َ٘ا َ ٢اِ٧ز ٔ َِ ًَ َِ ٨
کٓ ِ
ک ُّ
اٟؼ ِ َ

ہبقعنبرکمؾ،دمحمنبراعف،انبراعف،فبہنبرجرینب احزؾ،اطعء،رضحتوفصاؿنبیلعینباہیمریضاہللاعتٰیل ہنعاےنپابپ
ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی آدیم یبن یلص اہللہیلع فآہلفملس یک دختم ںیم آای افر آپ رعجاہن ےکاقمؾ ںیم ےھت افر اسآدیم
 ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ نوا اھت افر اس یک داڑ ی افر اس ےک رس ےک ابؽ ذرد آود افر اس ےک مسج  ر اکی ہبج اھت اس  ے رعض ایک
اے اہلل ےک روسؽ! ںیم  ےرمعہ اک ارحاؾ ابدناھ ےہ افر اسیجہکآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےھجمدھکی رےہ ںیہ  و آپ یلص اہللہیلع
فآہلفملس  ےرفامایاےنپمسج ےس ہبجااترےدے افر اےنپ ےس افرداڑ یےکابوں ےسزردرگن دوھڈاؽافر وج  واےنپ جح ںیم
رکاتاھتاےنپرمعہںیمیھبایسرطحرک۔
رافی  :ہبقعنبرکمؾ،دمحمنبراعف،انبراعف،فبہنبرجرینباحزؾ،اطعء،رضحتوفصاؿنبیلعینباہیمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکجحایرمعہاکارحاؾابدنےنھفاےلےکےئلوکاسنابلساننہپاجزئےہافروکاسناناجزئےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،ابوًلیً ،بيساہلل بً ٩بسا٤ٟحيس ،رباح ب ٩ابی ٌ٣زوًٖ ،لاء ،حرضت ػٔوا ٪ب ٩يٌلی

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَل ٔ ٕٓی ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔي ٔس َح َّسثَ َ٨ا َربَا ُح بِ ُ ٩أَبٔی ٌَِ ٣زُ ٕ
وٖ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َل ّ
ائ
َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُ ٩ي ٌِل َی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َتا ُظ َر ُج َِْ ٠ًَ ١يطٔ
ا٤َ ًُ ٪زُ َي ِشتُرُ ُظ
ٕ أَٓ ٌَِ ُ
ََ ٓ ١شَ َٜت ًَ ِ٨طُ َٓ ٥َِ ٠یَ ِز ٔج ٍِ إَِٔ ٟيطٔ َوك َ َ
رح ُِ ٣ت بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َٓ َِ ٜي َ
ُج َّب ْة ب ٔ َضا أَثَ ْز َٔ ٩ِ ٣خُ٠و َٕ٘ َٓ ٚا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أَ ِ َ
إٔذَا أُِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢يطٔ ا ِٟووِی یُ ٔو ُُّ ٠ط َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٤ٌُ ٔ ٟز َرضٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط إنِّٔی أُح ٔب إٔذَا أُِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢يطٔ ا ِٟووِی أَ ِ ٪أ ُ ِزخٔ ََ ١رأِسٔی َُ ٌ٣ط فٔی َّ
اِ ْٟو ٔب َٓ َ٤َّ ٠ا
َ
َ َ
ُّ
َ ُ
َ ُ
اْٟو ٔب َٓحٔئِ ُتطُ َٓأ َ ِز َخُِ ٠ت َرأِسٔی ٌَ٣طُ ف ٔی َّ
َّ
ِس َی ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢أَیِ َ٩
اِ ْٟو ٔب َٓ َ٨وَ ِز ُت إَِٔ ٟيطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ُ ِّ
َ
أُِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢يطٔ َخ ََّ ٤ز ُظ ًُ َ٤زُ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ ب ٔ ِ
َّ
ک َوآ ٌَِ ِ ١فٔی ًُ َِ ٤زت َٔک َ٣ا
ک َواُِ ٔش ِ ١أَثَ َز ا َِ ٟدُ٠و َّٔ ٚأ ٟذی ب ٔ َ
ک ُجب َّ َت َ
َ٘ َٓ ١ا َ ٢اِ٧ز ٔ َِ ًَ َِ ٨
 ١آَّٔٔا ًَ ِ ٩ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َٓ َ٘ َا ٦إَِٔ ٟيطٔ اَّ ٟز ُج ُ
اٟشائ ٔ ُ

ک
َُ ٨ِ ٛت َٓاً َّٔل فٔی َح ِّح َ

ااحسؼ نب وصنمر ،اوبیلع ،دیبع اہلل نب دبعا،دیجم ،رابح نب ایب رعمفػ ،اطعء ،رضحت وفصاؿ نب یلعی اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت
نو ےرفامےتںیہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتہکاکیآدیمولخؼوخوبشےسآودہہبجےنہپنو ےآایافر
اس ےرعضایک اےاہللےکروسؽںیم ےرمعہاکارحاؾابدناھےہ وںیمسکرطحرکفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملساخومش
رےہافراےسوکیئوجابہندایافررضحترمعاکومعمؽاھتہک بآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس رفیحانزؽنویت ووخداکیڑپکے
ےسآڑرکےتیلےھت افرںیم  ےرضحت رمعےسےلہپیہ ہہکراھکاھتہک بآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس  رفیحانزؽنویتےہ و ںیم
ڑپکےںیم رسڈاؽرکدانھکیاچاتہنوں و  بآپ رفیحانزؽنوانرشفعنویئ  وومعمؽ ےکاطمقبرضحت رمعریض اہللاعتٰیل ہنع
 ےآپیلصاہللہیلعفآہل فملسوکڑپکےںیم اپھچایل افر  بفیحیکتیفیکاجیتریہ  وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایہکفہ
رمعہےکابرےںیمھجمےسوپےنھچفاالاہکںےہ؟ وفہآدیمڑھکانوایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکہبجااتردفافرریتے
اسھتوجوخوبشاکاشنؿاگلےہاےسدوھڈاؽافررھپاےنپرمعںیمفیہاامعؽرکوج واےنپجحںیمرکاتےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،اوبیلع،دیبعاہللنبدبعا،دیجم،رابحنبایبرعمفػ،اطعء،رضحتوفصاؿنبیلعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحیکوماتیقدحفدےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
جحیکوماتیقدحفدےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،خ ٕ٠ب ٩ہظا ،٦ابوربيٍٗ ،تیبہ ،ح٤از ،یحٌی ،ح٤س ب ٩زیس٤ً ،ز ب ٩زی٨ار ،كاؤض ،حرضت اب٩
ًباض

َٕ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦وأَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ َو ُٗت َ ِی َب ُة َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َخُ ٠
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢و َّٗ َت َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠لَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ

ذَا ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔ ٔة َو ْٔلَصِ َّٔ ١
اٟظأ ٦ا ُِ ٟح ِح َٔ َة َو ْٔلَصِ ِٔ َ ٧ ١ح ٕس َ َِق َ ٪ا ِ٨َ ٤َ ٟازٔ َٔ ٢و ْٔلَصِ ٔ ١ا َِ ٟي ََ ٩ٔ ٤یَٗ ٥ََ ٠٤َِ ٠ا َُ َٓ ٢ضُ َٟ َّ٩ضَ َّ٩و ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَتَی ًََِ ٠يضٔ٩ِ ٣ٔ َّ٩
وَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا
ا ٪زُوُ َ ٧ض ٩ِ ٔ٤َٓ َّ٩أَصِٔ٠طٔ َو ََ ٛذا َٓ ََ ٜذَ ٔ ٟ
ک َحًَّی أَصِ ُ
َ َّٜ ٣َ ١ة یُض ٔ َُّ ٠
َُي ِر ٔأَصِٔ٠ضٔ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ َّ٩أَ َرا َز ا َِ ٟح َّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة ٓ ََ ٩ِ ٤ك َ َ
ییحی نب ییحی ،فلخ نب اشہؾ ،اوبرعیب ،ہبیتق ،امحد ،ییحی ،دمح نب زدی ،رمع نب دانیر ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ رفامای ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دمہنی ونمرہ فاوں ےک ےئل ذفاہفیلحل اقیمت رقمر رفامای افر اشؾ فاوں ےک ےئل دحفہ افر دجن
فاوں ےک ےئل رقآؿ افر نمی فاوں ےک ےئل ململی وک اقیمت رقمر رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ہی وماتیق اؿ
ووگںےکےئلیھبںیہ وجدفرسےالعوقںںیمےساؿوماتیقیکدحفدںیمآںیئاچےہاؿںیمےسیسکاکارادہجحاکنوایرمعہاکافر
وجاؿےکالعفہاےنپالعوقںںیمرےنہفاوںںیمےسنوں وفہاینپدحفدےسارحاؾابدن
ارحاؾابدن

ےگاہیںکتہکہکمفاےلہکمیہےس

ےگ۔

رافی  :ییحینبییحی،فلخنباشہؾ،اوبرعیب،ہبیتق،امحد،ییحی،دمحنبزدی،رمعنبدانیر،اطؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحیکوماتیقدحفدےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 310

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی ب ٩ابی آز ،٦وہيبً ،بساہلل ب ٩كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض
ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِي ْب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩كَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّٗ َت ْٔلَ ِص ٔ ١ا ِ٤ٟسٔی َ٨ةٔ ذَا ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔ ٔة َو ْٔلَ ِص َّٔ ١
اٟظا ٔ ٦ا ُِ ٟح ِح َٔ َة َو ْٔلَ ِص ٔ١
َ
َ

ِ َ ٧ح ٕس َ َِق َ ٪ا ِ٨َ ٤َ ٟازٔ َٔ ٢و ْٔلَصِ ٔ ١ا َِ ٟي ََ ٩ٔ ٤یَ ٥ََ ٠٤َِ ٠و َٗا َ ٢صُُ َٟ َّ٩ض َِ ٥ؤٟکُ ِّ١آ ٕ
ت أَتَی ًََِ ٠يضَُٔ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ي ِرٔصٔ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ َّ٩أَ َرا َز ا َِ ٟح َّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة َو َ٩ِ ٣
َ َّٜ ٣َ ١ة َٔ َّٜ ٣َ ٩ِ ٣ة
و ٪ذََ ٔ ٟ
ک ََٓ ٩ِ ٔ٤ح ِي ُث أَ َِظَ أ َ َحًَّی أَصِ ُ
ا ٪زُ َ
كَ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش،ییحی نب ایب آدؾ ،فبیہ ،دبعاہلل نب اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽاہلل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دمہنی فاوں ےک ےئل ذفاہفیلحل افر اشؾ فاوں ےک ےئل دحفہ افر دجن فاوں ےک ےئل رقؿ اانملزؽ افر نمی
فاوں ےک ےیل ململی اقیمت رقمر رفامای افر اؿ ووگں ےک ےئل یھب ںیہ وج جح افر رمع ےک ارادے ےس دفرسے العوقں ےس اؿ
اقیمت فاےل العوقں ںیم آںیئ افر وج وگ اؿ اقیمت فایل ہگج ےک ادنر نوں  و فہ ایس ہگج ےس ارحاؾ ابدن

اہیں کت ہک ہکم

فاےلہکمرکمہمیہےسارحاؾابدنھںیل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبایبآدؾ،فبیہ،دبعاہللنباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحیکوماتیقدحفدےکایبؿںیم

حسیث 311

ج٠س  :ج٠س زو٦

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

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

َّ ١
ِ َ ٧ ١ح ٕس َِٔ َ ٩ِ ٣ق َٕٗ ٪ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َوبَ ََِ ٠ىٔی
اٟظا ٩ِ ٣ٔ ٔ ٦ا ُِ ٟح ِح َٔ ٔة َوأَصِ ُ
 ١ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔةٔ َوأَصِ ُ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یُض ٔ ُّ ١أَصِ ُ
 ١ا َِ ٟي َ ٩ِ ٣ٔ ٩ٔ ٤یَ٥ََ ٠٤َِ ٠
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ویُض ٔ ُّ ١أَصِ ُ

ییحی نب ییحی  ،امکل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس  ے رفامای ہک دمہنی
ےک رےنہ فاےل ذفاہفیلحل ےس افر اشؾ ےک رےنہ فاےل دحفہ ےس افر دجن ےک رےنہ فاےل رقؿ ےس ارحاؾ ابدن رضحت دبعاہلل
ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک ےھجم ہی ابت یچنہپ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے رفامای ہک نمی ےک رےنہفاےل ململی
ےکاقمؾےسارحاؾابدن

۔

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

ابب  :جحاکایبؿ
جحیکوماتیقدحفدےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 312

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حرضت سا ٥ٟب ٩اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

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

َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٣ُ ٢ض ُّ ١أَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ذُو ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔ ٔة َو َُ ٣ض ُّ١
أَصِ َّٔ ١
اٟظاِ ٣َ ٔ ٦ض َي ٌَ ُة َوه ٔ َی ا ُِ ٟح ِح َٔ ُة َو َُ ٣ض ُّ ١أَصِ ِٔ َ ٧ ١ح ٕس َ َِق َْٗ ٪ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َو َز ًَ ُ٤وا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ

ک ٔ٨ِ ٣طُ َٗا ََ ٢و َُ ٣ض ُّ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟي َ ٩ٔ ٤یَ٥ُ ٠َ ٤َِ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ٥َِ ٟأَ ِس َ ٍِ ٤ذََ ٔ ٟ

رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،رضحتاسمل نب انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ رفامےت
ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس ہک دمہنی ےک رےنہ فاوں ےک ےئل ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج
ذفاہفیلحل ےہ افر اشؾ ےک رےنہ فاوں ےک ےئل ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج مهیعہ ینعی دحفہ ےہ افر دجن ےک رےنہ فاوں ےک ےئل ارحاؾ
ابدنےنھیکہگجرقؿےہانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکووگںاکایخؽےہافراسوکںیم ےوخد و ںیہانسہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکنمیےکرےنہفاوںےکےئلارحاؾابدنےنھیکہگجململیےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،رضحتاسملنبانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحیکوماتیقدحفدےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 313

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩سٌيسً ،لی ب ٩ححز ،یحٌی ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَفً ،بساہلل ب ٩زی٨ار،
حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا
َخ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َویَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ

َف ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أَ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
أَصِ َ ١ا ِ٤ٟسٔی َٔ ٨ة أَ ِ ٪یُض ٔ ُّ٠وا ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔ ٔة َوأَصِ ََّ ١
اٟظا ٩ِ ٣ٔ ٔ ٦ا ُِ ٟح ِح َٔ ٔة َوأَصِ َِ َ ٧ ١ح ٕس َِٔ َ ٩ِ ٣ق َٕ ٪و َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی
َ
 ١ا َِ ٟي ََ ٩ِ ٣ٔ ٩ٔ ٤ی٥ََ ٠٤َِ ٠
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َوأ ُ ِخب ٔ ِر ُت أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢ویُض ٔ ُّ ١أَصِ ُ

ییحی نب ییحی ،ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،یلع نب رجح ،ییحی ،اامسلیع نب رفعج ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
افراشؾ ےک

رفامےتںیہہکروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےدمہنی ےکرےنہفاوںوک مکحرفامایہکذفاہفیلحل ےسارحاؾابدن
رےنہفاوںوکمکحرفامایہکدحفہےسافردجنفاےلرقؿےس ارحاؾابدن افررضحت انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ے رفامایہکےھجم
اسابتیکربخدییئگےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکنمیےکرےنہفاےلململیےسارحاؾابدن

۔

رافی  :ییحی نب ییحی ،ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،یلع نب رجح ،ییحی ،اامسلیع نب رفعج ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحیکوماتیقدحفدےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 314

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥روح بً ٩بازہ ،اب ٩جزیخ ،حرضت ابوزبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ي ُِشأ َ ُ ٩ِ ًَ ٢ا َِ ٤ُ ٟضَ٘ َٓ ِّ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ت َهی َٓ َ٘ا َ ٢أ ُ َرا ُظ َي ٌِىٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ااحسؼ نب اربامیہ ،رفح نب ابعدہ ،انب رج  ،،رضحت اوبزح  ،ریض اہلل اعتٰیلہنع ربخ دےتی ںیہہک رضحت اجربنب دبعاہلل ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسارحاؾابدنےنھیکہگجےکابرےںیموپاھچایگ واوہنں ےرفامایہک ںیم ےانسےہرھپآرخکترفامایرافیاوبزح ،ےتہک
ںیہہکریماایخؽےہہکرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع ےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رفحنبابعدہ،انبرج ،،رضحتاوبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحیکوماتیقدحفدےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 315

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪زہزی ،حرضت سا ٥ٟرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔيطٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ٪
و َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
َّ ١
١
اٟظا ٩ِ ٣ٔ ٔ ٦ا ُِ ٟح ِح َٔةٔ َویُض ٔ ُّ ١أَصِ ُ
 ١ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔ ٔة َویُض ٔ ُّ ١أَصِ ُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یُض ٔ ُّ ١أَصِ ُ
١
َک لٔی َو ٥َِ ٟأَ ِس َ ٍِ ٤أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ویُض ٔ ُّ ١أَصِ ُ
ِ َ ٧ح ٕس َِٔ َ ٩ِ ٣ق َٕٗ ٪ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َوذُ ٔ َ
ا َِ ٟي َ ٩ِ ٣ٔ ٩ٔ ٤یَ٥ََ ٠٤َِ ٠

زریہنبرحب،انبایبرمع،ایفسؿ،زرہی،رضحتاسملریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل

ہیلعفآہلفملس ےرفامایہکدمہنیےکرےنہفاےلذفاہفیلحلےسارحاؾابدن
ےگافردجنےکرےنہفاےلرقؿےسارحاؾابدن

ےگافراشؾےکرےنہفاےلدحفہےسارحاؾابدن

ےگرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکےھجمذرکایکایگےہافرںیم

 ےوخد ںیہانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکنمیےکرےنہفاےلململیےسارحاؾابدن

۔

رافی  :زریہنبرحب،انبایبرمع،ایفسؿ،زرہی،رضحتاسملریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحیکوماتیقدحفدےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 316

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حاتً ،٥بس ب ٩ح٤يس٣ ،ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩بَ ِرکٕ َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی
أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ي ُِشأ َ ُ ٩ِ ًَ ٢ا َِ ٤ُ ٟضَ٘ َٓ ِّ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ ِح َشبُ ُط َر َٓ ٍَ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

َخ ا ُِ ٟح ِح َٔ ُة َو َُ ٣ض ُّ ١أَصِ ٔ ١ا َِٔ ٌٟزا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٚذَا ٔ
رع ٕٚ
اِٟط ُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٣ُ ٢ض ُّ ١أَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔ ٔة َو َّ ٔ
یِ ٙاْل َ ُ
ت ِٔ
َو َُ ٣ض ُّ ١أَصِ ِٔ َ ٧ ١ح ٕس َِٔ َ ٩ِ ٣ق َٕ ٪و َُ ٣ض ُّ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟي ََ ٩ِ ٣ٔ ٩ٔ ٤ی٥ََ ٠٤َِ ٠

دمحمنباحمت،دبعنبدیمح،دمحم نبرکب،انبرج ،،اوبزح  ،،رضحتاجربنبدبعاہلل ریض اہللاعتٰیلہنعےسجح ایرمعہاک ارحاؾابدنےنھ
یکوہگجںینعیاقیمتےکابرےںیموپاھچایگ واوہنں ےرفامایہکںیم ےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےرفامایہکدمہنیونمرہفاوںےکےئلارحاؾابدنےنھیکہگجذیاہفیلحلےہافردفرساراہتسدحفہےہرعاؼفاوںےکےئل
ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج ذات رعؼ ےہ افر دجن فاوں ےک ےئل ارحاؾ ابدنےنھ یک ہگج رقؿ ےہ ہکبج نمی ےک رےنہ فاوں ےک ےئل
ارحاؾابدنےنھیکہگجململیےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،دبعنبدیمح،دمحمنبرکب،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تلییہڑپےنھافراساکرطہقیافراسےکڑپےنھےکفتقےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
تلییہڑپےنھافراساکرطہقیافراسےکڑپےنھےکفتقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 317

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤يِم٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ت ِ٠ب ٔ َي َة َر ُسو ٔ٢
يِم َٗا ََ َ ٢
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
ک َّ
َک
ک َُل َ ٔ
ک َُل َ ٔ
کَ ٟ
ْشی َ
َک َوا َِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ک إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َِ ٤س َواَ ٤َ ٌِ ٨ِّ ٟة َ ٟ
َک َٟب َّ ِي َ
کَ ٟ
ْشی َ
ک َٟب َّ ِي َ
اُ ٠ٟض ََّٟ ٥ب َّ ِي َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٟ ٥َ ٠ب َّ ِي َ

ک
ک َواَّ ٟزُ َِبا ُئ إَِٔ ٟي َ
ک َٟب َّ ِي َ
ک َوا َِ ٟديِرُ ب ٔ َي َسیِ َ
ک َو َس ٌِ َسیِ َ
ک َٟب َّ ِي َ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َیزٔی ُس ٓ َٔيضا َٟب َّ ِي َ
َٗا ََ ٢وك َ َ
١
َوا ُِ ٤َ ٌَ ٟ
ییحینبییحییمیمت،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےہیبلتڑپاھ
لل َّ
ْ
ل
ه
ْ
ل
ج
ُ
ل
َ
َ
َ
َ
َل)ںیماحرضنوںاےاہللںیماحرضنوںےب
ِي َ
ک ِإ َّؿا َمْ َد َفا ّیِغْمَ َة َ
ِي َ
َل َفا مُ ْل َ
َلل ََّی ْی َ
کل ََّی ْی َ
کا ّمل ََّی ْی َ
(ل ََّی ْی َ
ک َ الرَش َ
ک َ الرَش َ
کش اسری رعتںیفی افر ںیتمعن افر ابداشتہ ریتے یہ ےئل ےہ ریتا وکیئ رشکی  ںیہ افر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہیبلت
ےک اؿ املکت ںیم ہی زایدہ رکےت ےھت ںیم احرض نوں ںیم احرض نوں افر ریتے ااکحؾ یک رفامربنداری ےک ےئل احرض نوں اسری
الھبایئںریتےہضبقفدقرتںیمںیہںیماحرضنوںافررتبغافرلمعریتیرطػےہ۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تلییہڑپےنھافراساکرطہقیافراسےکڑپےنھےکفتقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 318

٣وسی بً٘ ٩بہ ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ٣ولی ًبساہلل ،ح٤زہ ب٩
راوی ٣ :ح٤س بً ٩باز ،حات ٥يٌىی اب ٩اس٤اًيٰ ،١
ًبساہلل ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوَ٧آ ٔ ٍٕ َِ ٣ول َی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥ي ٌِىٔی ابِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ١
اس َت َو ِت
ًَ ِب ٔس اہللٔ َو َح ِ٤زَ َة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
ا ٪إٔذَا ِ
ک َّ
ک إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َِ ٤س
ک ُلَ َ ٔ
ک َٟب َّ ِي َ
ک ََ ٟ
ْشی َ
ک َٟب َّ ِي َ
اُ ٠ٟض ََّٟ ٥ب َّ ِي َ
بٔطٔ َراح ٔ َُ ٠ت ُط َٗائ َّٔ ٤ة ً ٔ َِ ٨س َِ ٣شحٔ ٔس ذٔی ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔةٔ أَ َص ََّ٘ َٓ ١ا ََٟ ٢ب َّ ِي َ

اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و َُ ٢ص ٔذظ ٔ َت ِ٠ب ٔ َي ُة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ک ُلَ َ ٔ
یک ََ ٟ
ْش َ
ک َوا َِ ٠ِ ٤ُ ٟ
َواَ ٤َ ٌِ ٨ِّ ٟة ََ ٟ
ک َٗاُٟوا َوك َ َ
ک َواَّ ٟزُ َِبا ُئ
ک َٟب َّ ِي َ
ک َوا َِ ٟديِرُ ب ٔ َي َسیِ َ
ک َو َس ٌِ َسیِ َ
ک َٟب َّ ِي َ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ یَزٔی ُس ََ ٍَ ٣ص َذا َٟب َّ ِي َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ ك َ َ

١
إَِٔ ٟي َ
ک َوا ُِ ٤َ ٌَ ٟ
دمحمنبابعد،احمتینعیانباامسلیع،ومٰیسنبہبقع،اسملنبدبعاہللنبرمع،انعفومیلدبعاہلل،زمحہنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساینپوساری روسارنو ےافر بفہذیاہفیلحلیک دجسمےکاپس
ڑھکی نویئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ارحاؾ ابدناھ افر رفامای (ہیبلت اک رتہمج) ںیم احرض نوں اے اہلل ںیم احرض نوں ںیم
احرض نوں ریتا وکیئ رشکی  ںیہ ےہ ںیم احرض نوں ےب کش اسری رعتںیفی افر ںیتمعن افر ابداشتہ ریتے یہ ےئل ےہ ریتا وکیئ
رشکی ںیہرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتےھتہکہیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیبلتےہرضحتانعفےتہکںیہ
لْ
ي
ح
َ
ک
ب
ر
ِ
ْ
َ
ي ل ََّی ْی َ
ک ل ََّی ْی َ
ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہیبلت ےک اسھت اؿ املکت اک ااضہف رکےت ےھت (ل ََّی ْی َ
َ
ي َفا ُ ْ َ
ک َف َسعْ َد ْ َ
َ ْ َ ل ْغ
َل َفا َمَ ُ)،
َفارلّ َ ا
غئُ ِإ ْ َ
رافی  :دمحمنبابعد،احمتینعیانباامسلیع،ومٰیسنبہبقع،اسملنبدبعاہللنبرمع،انعفومیلدبعاہلل،زمحہنبدبعاہلل،رضحتانب
رمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تلییہڑپےنھافراساکرطہقیافراسےکڑپےنھےکفتقےکایبؿںیم
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راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌی يٌىی اب ٩سٌيسً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سٌٔي ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٢
َّ
َّ
َّ
َک بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیْٔض ٔ ِ٥
َتُِ َٔ٘٠ت اَّ ٟت ِ٠ب ٔ َي َة ٔ ٩ِ ٣فٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
دمحمنبینثم ،ییحی ینعیانبدیعس،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہکرفامےتںیہ ںیم  ےروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےساسرطحہیبلت ےہ اےہرھپایسرطحدحثیذرکرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحیینعیانبدیعس،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تلییہڑپےنھافراساکرطہقیافراسےکڑپےنھےکفتقےکایبؿںیم
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راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حرضت سا ٥ٟب ٩اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َٗا ََٓ ٢إ ٔ ََّ ٪سا ٥َ ٔ ٟبِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َرنٔی
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
ک َّ
ک ُلَ
ک َٟب َّ ِي َ
اُ ٠ٟض ََّٟ ٥ب َّ ِي َ
ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُض ٔ ُّ٠َ ٣ُ ١ب ِّّسا َي ُ٘و َُٟ ٢ب َّ ِي َ
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ت َوإ ٔ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی
ک ُلَ َیزٔی ُس ًَل َی َص ُذ َُل ٔ
ک َُل َ ٔ
َٔ
یک ََ ٟ
ْش َ
ک َوا َِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ک إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َِ ٤س َواَ ٤َ ٌِ ٨ِّ ٟة ََ ٟ
ک َٟب َّ ِي َ
ک ََ ٟ
ْشی َ
اس َت َو ِت بٔطٔ ا٨َّ ٟا َٗ ُة
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢ك َ َ
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ك َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِز َ ٍُ ٛب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔ ٔة َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ َّ ٥إٔذَا ِ

ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ا٤َ ًُ ٪زُ بِ ُ٩
َٗائ َّٔ ٤ة ً ٔ َِ ٨س َِ ٣شحٔ ٔس ذٔی ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔ ٔة أَ َص َّ ١ب ٔ َض ُذ َُل ٔ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و ُ ٢ك َ َ
ت َوك َ َ
ک َّ
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ک
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط یُض ٔ ُّ ١بٔإٔص ََِل َٔ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ص ُذُلَ ٔ
اُ ٠ٟض ََّٟ ٥ب َّ ِي َ
ت َو َي ُ٘و َُٟ ٢ب َّ ِي َ
ا َِ ٟد َّل ٔ
١
ک َواَّ ٟزُِ َبا ُئ إَِٔ ٟي َ
ک َٟب َّ ِي َ
ک َوا َِ ٟديِرُ فٔی یَ َسیِ َ
ک َو َس ٌِ َسیِ َ
َٟب َّ ِي َ
ک َوا ُِ ٤َ ٌَ ٟ
رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،رضحت اسمل نب انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے ربخ
لل َّ
ه
ُ
ک
ک ا َّم ل ََّی ْی َ
دےتی ںیہ ہک ںیم  ے انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ابوں وک امج ے نو ے ہیبلت ہہک رےہ ےھت (ل ََّی ْی َ
ل ََّییک َ الرَشِي ََلل ََّییک ِإ َؿ الْجَمْ َدفال ّیِغْم َة َ ل ْ
َل)افر آپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ے اؿاملکت  رااضہف  ںیہ
َ َ ْ َ ّ
ِي َ َ
َ َ َ
َل َفا مُ ْل َ
ْ َ
ک َ الرَش َ
رفامایافررضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملس ےذفاہفیلحلںیمدفرڑپ ںیڑپ

رھپ

 بافینٹنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےلرکذفاہفیلحلیکدجسمےکاپسآرکدیس یڑھکینویئگ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
ہیبلتےکہیاملکتڑپھ رکارحاؾابدناھرضحتانبرمعرفامےتںیہہکرضحترمعنب اطخبریضاہللاعتٰیلہنعروسؽاہللیلصاہلل
لل َّ
ْ
ل
ه
ےھت(ل ََّیی ُ
ک
يل ََّی ْی َ
کل ََّی ْی َ
کا َّمل ََّی ْی َ
ہیلعفآہلفملسےکاسھتاؿاملکتےکاسھتہیبلتڑپےتھےھتافرےتہک َ ْ َ
ي َفا حيَْ ُر ِف َ َي ْ َ
ک َف َسعْ َد ْ َ
َ ْ َ ل ْغ
َل َفا َمَ ُ)،
َفارلّ َ ا
غئُ ِإ ْ َ
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،رضحتاسملنبانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تلییہڑپےنھافراساکرطہقیافراسےکڑپےنھےکفتقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 321

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟويَ ،٥رض ب٣ ٩ح٤س ی٤امیً ،رک٣ہ يٌىی اب٤ً ٩ار ،ابوز٣ي ،١حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ٔرک َُ ٣ة َي ٌِىٔی ابِ َ٤َّ ًَ ٩ارٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
رض بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ َ ٟامیم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
و َح َّسثَىٔی ًَب ُ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔي ٥ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َک َٗا َََ ٓ ٢ي ُ٘و َُ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ا ٪ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ک ُلَ َ ٔ
ُز َِ ٣ي ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
کَ ٟ
ْشی َ
وَٟ ٪ب َّ ِي َ
وَ ٪ي ُ٘وَ ُٟ
ْش َُ ٛ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ك َ َ
و ٪بٔا ِٟب َ ِيتٔ
و ٪إ ٔ َُّل َ ٔ
ک َت ُِ ُٜٔ٠٤ط َو َ٣ا ََ ٠َ ٣
ْشیکّا ص َُو ََ ٟ
و ٪صَ َذا َوص ُِ ٥یَ ُلوُٓ َ
ک َي ُ٘وَ ُٟ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ویِ َِ َٗ ٥ِ ُٜ٠س َٗ ِس ٓ ََي ُ٘وَ ُٟ

ابعسنبدبعامیظعل،رضننبدمحمامییم،رکعہمینعیانبامعر،اوبزلیم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےت
ںیہہکرشمک نےتہکےھتلییکالرشکی وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساراشدرفامےتیالتکنواہمترےےئلاسےسآےگہن
وہکرگمرشمک نےتہکاےاہلل واساکامکلےہ نکیاسےکولممکاک وامکل ںیہےہہیےتہکافرتیباہللاکوطاػرکےت۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،رضننبدمحمامییم،رکعہمینعیانبامعر،اوبزلیم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمہنیفاوںےکےئلذیاہفیلحلیکدجسمےسارحاؾابدنےنھےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیفاوںےکےئلذیاہفیلحلیکدجسمےسارحاؾابدنےنھےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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٣وسی بً٘ ٩بہ ،حرضت سا ٥ٟبً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکٰ ،

َ
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ُظ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ ٣ُ ٩
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
وًَ ٪ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٔ ٓ ٥َ ٠يضا َ٣ا أَ َص ََّ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َي ُ٘وُلُ بَ ِي َسا ُؤ َُ ٥ِ ٛص ٔذظ ٔ َّأًٟی َتٔ ِٜذب ُ َ

إ ٔ َُّل ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َي ٌِىٔی ذَا ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔةٔ

ییحی نب ییحی ،امکل ،ومٰیس نب ہبقع ،رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے اےنپ فادل ےس انس فہ
رفامےت ںیہ ہک ہی اہمترا دیباء ےہ  س ےک ابرے ںیم مت روسؽ اہلل  ر وھجٹ وبےتل نو روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہیبلت
 ںیہڑپاھوسا ےذیاہفیلحلیکدجسمےک۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ومٰیسنبہبقع،رضحتاسملنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

دمہنیفاوںےکےئلذیاہفیلحلیکدجسمےسارحاؾابدنےنھےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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٣وسی بً٘ ٩بہ ،حرضت سا٥ٟ
راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،حات ٥يٌىی اب ٩اس٤اًيٰ ،١

ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩ساَٗ ٥ٕ ٔ ٟا َ ٢ك َ َ
و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥ي ٌِىٔی ابِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ١
ؤَ ٓ ٪يضا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا
رح ُا ٩ِ ٣ٔ ٦ا ِٟب َ ِي َسا ٔ
ئ َٗا َ ٢ا ِٟب َ ِي َسا ُئ َّأًٟی َتٔ ِٜذب ُ َ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا إٔذَا ٗٔي َُ َٟ ١ط ِاْل ٔ ِ َ
أَ َص ََّ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َُّل ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سٔ َّ
اٟظ َح َزة ٔح ٔي َن َٗ َا ٦بٔطٔ َبٌٔيرُ ُظ

ہبیتق نبدیعس،احمتینعیانب اامسلیع ،ومٰیس نبہبقع ،رضحتاسملےسرفاتی ےہہک رضحتانب رمعریضاہللاعتٰیلہنع ےس  ب
اہکاجاتہکارحاؾ ودیباءےسےہ وآپرفامےتہکدیباء وفہےہ سےکابرےںیممتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس روھجٹ
وبےتلنوروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےہیبلت  ںیہڑپاھوسا ےاسدرتخےکاپس سہگجآپیلصاہللہیلعفآہلفملس اک
افٹنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےلرکڑھکانوایگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،احمتینعیانباامسلیع،ومٰیسنبہبقع،رضحتاسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےسیفتقارحاؾابدنےنھیکتلیضفےکایبؿںیمہک سفتقوساریہکمرکمہمیکرطػتم...
ابب  :جحاکایبؿ
اےسیفتقارحاؾابدنےنھیکتلیضفےکایبؿںیمہک سفتقوساریہکمرکمہمیکرطػوتمہجنورکڑھکینواج ے۔

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،سٌيس ب ٩ابی سٌيس ٘٣بری ،حرضت ًبيس ب ٩جزیخ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس بِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَُ َّ ٧ط َٗا َِ ٌَ ٔ ٟ ٢ب ٔس
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

ک َي ِؼ ََ ٌُ ٨ضا َٗا َ٣َ ٢ا صَُ َّ٩یا
ُک َت ِؼ َ ٍُ ٨أَ ِر َب ٌّا  ٥َِ ٟأَ َر أَ َح ّسا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحاب ٔ َ
اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َیا أَبَا ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤رأَیِت َ
َفة ٔ
ُک َتَِ ٠ب ُص اٌَ ٨ِّ ٟا َِّ ٢
اٟشبِت ٔ َّي َة َو َرأَیِت َ
ُک َُل َت َُّ ٤ص ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِركَا ٔ ٪إ ٔ َُّل ا َِ َ ٟامیَ ٔ ٧يي ِ ٔن َو َرأَیِت َ
ابِ َُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢رأَیِت َ
ُک َت ِؼبُ ُّ ب ٔ ُّ
اٟؼ ِ َ

َّ
و ٪یَ ِو ُ ٦اٟت َّ ِرؤیَ ٔة َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٣ا
َو َرأَیِ ُت َ
اض إٔذَا َرأَ ِوا ا ِٟض ٔ ََل ََ ٢و ٥َِ ٟتُ ِض ١ِ ٔ ٠أََ ِ ٧ت َحًَّی یََ ُٜ
ک إٔذَا َُ ٨ِ ٛت ب ٔ ََ ٜ٤ة أَصَ َّ ١اُ ٨َّ ٟ

اْلِ َ ِركَا َُٓ ٪إٔنِّی  ٥َِ ٟأَ َر َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َُّ ٤ص إ ٔ َُّل ا َِ َ ٟامیَ ٔ ٧يي ِ ٔن َوأَ َّ٣ا اٌَ ٨ِّ ٟا ُِّ ٢
اٟشبِت ٔ َّي ُة َٓإٔنِّی َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ

ُ
َ
َّ
َفةُ َٓإٔنِّی َرأَیِ ُت
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یَِ ٠ب ُص اٌَ ٨ِّ ٟا َ ٢أًٟی َِ ٟي َص ٓ َٔيضا َط ٌَ ْز َو َی َت َو َّؿأ ٓ َٔيضا َٓأَ٧ا أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ َِ ٟب َش َضا َوأَ َّ٣ا ُّ
اٟؼ ِ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼبُ ُّ ب ٔ َضا َٓأََ٧ا أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ ِػبُ َّ ب ٔ َضا َوأَ َّ٣ا ا ِْلٔص ََِل َُٓ ٢إٔنِّی  ٥َِ ٟأَ َر َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠یُض ٔ َُّ ١حًَّی َت َِ ٨بٌ َٔث بٔطٔ َراح ٔ َُ ٠تطُ

ییحینبییحی،امکل،دیعسنبایبدیعسربقمی،رضحتدیبعنبرج ،ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنں ےرضحتانبرمع
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک اے اوبدبعارلنمح! ںیم  ے آپ وک اچر اےسی اکؾ رکےت نو ے داھکی ہک آپ ےک اسویھتں ںیم ےس یسک
افر وک اےسی رکےت نو ے  ںیہ داھکی رضحت دبعاہلل  ے رفامای اے انب رج  !،فہ ایک ںیہ؟ انب رج   ،ے اہک ہک اکی ہی ہک ںیم  ے
آپ وک کػیة اہلل ےک دف رنک امیوینں ےک وسا افر یسک وک  ےوک ٹوھےت نو ے  ںیہداھکیدفرسا ہیہک ںیم  ےآپ وکریغب ابوںفاےل
ڑمچےیکوجایتںےنہپداھکیافررسیتاہیہکںیم ےآپوکداھکیہکآپزردرگنےسرےتگنںیہافروچاھتہیہکںیم ےآپوکداھکی
ہک بہکمںیمےھت وآپ ےآھٹذیاہجحلوکارحاؾابدناھہکبجہکمںیمرےنہفاےلوگاچدند ےتھکیہارحاؾابدنےتھںیہرضحت
انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک دف رنک امیوینں ےک ٹوھ ے یک فہج ہی ےہ ہک ںیم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دف رنک
امیوینںےکالعفہافریسکرنکوکٹوھےتنو ے ںیہداھکیافرابوںےکریغبڑمچےیکوجیتیکفہجہیےہہکںیم ےروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکاےسیڑمچےیکوجیتےنہپنو ےےھتہک سںیمابؽ ںیہےھتافرایسڑمچےںیمفوضرکےتاسےئل
ںیم دنسپ رکات نوں ہک ا یس وجیت ونہپں افر زرد رگن یک فہج ہی ےہ ہک ںیم  ے داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زرد رگن
ےکاسھتراگنرکےتےھتایسےئلںیمیھبزردرگنےکرےنگنوکدنسپرکاتنوںافرابیقارحاؾابدنےنھاکوجہلئسمےہفہہیےہہکںیم
 ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوک ںیہداھکی ہکآپ ارحاؾابدنھیتہووںاہیںکت ہکآپیکوساریآپوکےلرک رھاجیت
 یھ
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دیعسنبایبدیعسربقمی،رضحتدیبعنبرج ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اےسیفتقارحاؾابدنےنھیکتلیضفےکایبؿںیمہک سفتقوساریہکمرکمہمیکرطػوتمہجنورکڑھکینواج ے۔

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌيس ایلی ،اب ٩وہب ،ابوػَخ ،ابٗ ٩شيم ،حرضت ًبيس ب ٩جزیخ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخ ًَ ِ ٩ابِ َُٔ ٗ ٩ش ِي ٕم ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس بِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢ح َح ِح ُت
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی أَبُو َػ ِ ٕ
َح َّسثَىٔی َص ُ

ْش َة ََّ ٣ز ّة َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا أَبَا ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َِ َ٘ َٟ ٩ٔ ٤س َرأَیِ ُت
َِ ًَ ٍَ ٣بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا بَي ِ َن َح ٓ ٕخ َوًُ َِ ٤زة ٕ ث ٔ ِِ َ ً٨ی ًَ ِ َ
ا ٚا َِ ٟحس َ
ک أَ ِربَ ٍَ خ َٔؼا َٕ ٢و َس َ
َک ُظ ب ٔ ٌَِ ٤ىّی س َٔوی
َٔ ٨ِ ٣
ٔیث ب ٔ َض َذا ا ٌِِ ٤َ ٟى َی إ ٔ َُّل فٔی ٗٔؼَّ ٔة ِاْلٔص ََِل َٔٓ ٢إَّٔ٧طُ َخاَ ٟ
َٕ رٔ َوا َی َة ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ٓ ََذ َ َ
َکظ ٔإٔیَّا ُظ
ذٔ ِ ٔ

اہرفؿنبدیعسا،یل،انب فبہ،اوب،رخ،انبقلیط،رضحتدیبعنبرج ،ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکںیم ے
رضحت انب رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت ابرہ رمہبت جح افر رمعہ ایک  و ںیم  ے رعض ایک اے اوبدبعارلنمح! ںیم  ے
آپےساچرںیتلصخدیھکیںیہرھپآےگایسرطحدحثیایبؿیکوسا ےالھؽےکفاہعقےک۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسا،یل،انبفبہ،اوب،رخ،انبقلیط،رضحتدیبعنبرج ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اےسیفتقارحاؾابدنےنھیکتلیضفےکایبؿںیمہک سفتقوساریہکمرکمہمیکرطػوتمہجنورکڑھکینواج ے۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 326

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہزً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا٪
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ك َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َو َؿ ٍَ رٔ ِج َُ ٠ط فٔی ا َِِ ٟزِزٔ َواَ ِ ٧ب ٌَ َْ ِت بٔطٔ َراح ٔ َُ ٠ت ُط َٗائ َّٔ ٤ة أَ َص َّ ٩ِ ٣ٔ ١ذٔی ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔةٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس  ے  ب راکب ںیم اانپ اپؤں راھک افر وساریآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک ےل رک ذی اہفیلحل ںیم ڑھکی نویئگ  و آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےارحاؾابدناھہیبلتڑپاھ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اےسیفتقارحاؾابدنےنھیکتلیضفےکایبؿںیمہک سفتقوساریہکمرکمہمیکرطػوتمہجنورکڑھکینواج ے۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 327

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخ ،ػاٟح بٛ ٩يشا٧ ،٪آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
و َح َّسثَىٔی َص ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َػاُ ٔ ٟح بِ ُِ َٛ ٩ي َش َ
اس َت َو ِت بٔطٔ َ٧ا َٗ ُتطُ َٗائ َّٔ ٤ة
ًُ ََ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أَُ َّ ٧ط ك َ َ
ا ٪یُ ِدبٔرُ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َص َّ ١ح ٔي َن ِ
اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،انبرج ،،اصحلنباسیکؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنں ے
ربخدیہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےارحاؾابدناھ سفتقافینٹنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےلرکدیس یڑھکینویئگ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،انبرج ،،اصحلنباسیکؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اےسیفتقارحاؾابدنےنھیکتلیضفےکایبؿںیمہک سفتقوساریہکمرکمہمیکرطػوتمہجنورکڑھکینواج ے۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 328

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

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

بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رَ ٔ ٛب َراح ٔ ََ ٠ت ُط ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔةٔ ث ُ َّ ٥یُض ٔ ُّ ١ح ٔي َن
َت ِش َتؤی بٔطٔ َٗائ َّٔ ٤ة
رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،اسمل نب دبع اہلل ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ںیم  ے روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکذیاہفیلحلںیماینپوساری روسارداھکیرھپ سفتقفہوساریآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےلرکڑھکی
نویئگ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےارحاؾابدناھ
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،اسملنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیاہفیلحلیکدجسمںیمامنزڑپےنھےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
ذیاہفیلحلیکدجسمںیمامنزڑپےنھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 329

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اح٤س بً ٩يسی ،اح٤س ،رح٠٣ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بيساہلل بً ٩بساہلل ب٤ً ٩ز،
حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩يسی َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َو َٗا َِ َ ٢
و َح َّسثَىٔی َ ِ
ات َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٔط َض ٕ
اب أَ ًَُّ ٪ب َ ِي َس اہللٔ بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢بَ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔ ٔة َِ ٣ب َسأَ ُظ َو َػلَّی فٔی َِ ٣شحٔ ٔس َصا

رحہلم نب ییحی ،ادمح نب یسیع ،ادمح ،رحہلم ،انب فبہ ،وی،س ،انبباہب،دیبع اہلل نب دبعاہلل نبرمع ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہ اوہن ں  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ذی اہفیلحل ںیم رات سگاری افر انم ک جح یک ادتباء
ںیہیےسیکافرایسدجسمںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےامنزڑپ ی۔
رافی  :رحہلم نب ییحی ،ادمح نب یسیع ،ادمح ،رحہلم ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،دیبعاہلل نب دبعاہلل نب رمع ،رضحت انب رمع ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 330

راوی ٣ :ح٤س بً ٩باز ،سٔيا ،٪زہزی ،رعوة ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت كَ َّی ِب ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
وٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ
رح ََ ٦ؤ ٔ ٟح ِّ٠طٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ ُل َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ُ ٔ ٟ ٥َ ٠
َح ٔ٣طٔ ح ٔي َن أَ ِ َ

دمحمنبابعد ،ایفسؿ،زرہی ،رعفة،دیسہاعہشئدصہقی ریضاہللاعتٰیلاہنع ےسرفاتی ےہ رفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس  ے  س فتق ارحاؾ ابدناھ  و ںیم  ے وخوبش اگلیئ افر تیب اہلل ےک وطاػ ےس ےلہپ  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الحؽ
نو ےارحاؾوھکال واسفتقیھبیہیوخوبشاگلیئ۔
رافی  :دمحمنبابعد،ایفسؿ،زرہی،رعفة،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 331

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ،آ٠ح ب ٩ح٤يسٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسث َ َ٨ا أَ ِٓ َُ ٠ح بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َز ِو ٔد
رح ََ ٦ؤ ٔ ٟح ِّ٠طٔ ح ٔي َن أَ َح َّ١
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت كَ َّی ِب ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َيسٔی ِ ُ ٔ ٟ
َح ٔ٣طٔ ح ٔي َن أَ ِ َ

وٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ
َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ ُل َ

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق ،احلف نب دیمح ،اقمس نب دمحم ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج
رہطمہےسرفاتیےہرفامیت ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے سفتقارحاؾابدناھ  وںیم  ےارحاؾیکفہجےساےنپ
اہھت ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وخوبش اگلیئ افر  س فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے تیب اہلل ےک وطاػ ےس ےلہپ
ارحاؾوھکال واسفتقیھبوخوبشاگلیئ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،احلفنبدیمح،اقمسنبدمحم،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 332

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکً ،بساٟزح٤ا ٪بٗ ٩اس ،٥سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
وٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ
َح ََ ٦ؤ ٔ ٟح ِّ٠طٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ ُل َ
رحا ٔ٣طٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ ِ ٔ
َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أُكَي ُِّب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠ل ٔ ِ َ

ییحینبییحی،امکل،دبعارلنمحنباقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہرفامیتںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکاؿےکارحاؾیکفہجےساسےسےلہپہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسارحاؾابدن
فتق بآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوطاػےسےلہپالحؽنوےتارحاؾوھکےتل۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دبعارلامحؿنباقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع

وخوبشاگلایرکیت  یھافراس

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

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 333

راوی  :اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل ب٤ً ٩زٗ ،اس ،٥سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ٘ ٟاس ًََٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت كَ َّی ِب ُت
َح ٔ٣طٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٔ ٟ ٥َ ٠ح ِّ٠طٔ َوِ ُ ٔ ٟ
انبریمن،دیبعاہللنبرمع،اقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہرفامیتںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکارحاؾوھکےتلافرارحاؾابدنےتھفتقوخوبشاگلیت یھ۔
رافی  :انبریمن،دیبعاہللنبرمع،اقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 334

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حاتً ،٥بس ب ٩ح٤يس ،اب ٩حات٣ ،٥ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ٤ً ،ز بً ٩بساہلل ب ٩رعوہٗ ،اس ،٥سيسہ ًائظہ
ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔ َٕ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ
رع َو َة َوا َِ٘ ٟاس َٔ ٥یُ ِدب ٔ َرا ًَٔ ٩ِ ًَ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت كَ َّی ِب ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ
رع َو َة أََّ٧طُ َسِ ُ ٍَ ٔ٤
أَ ِخب َ َرنٔی ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ُ ٩
رحأ ٦
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َيسٔی ب ٔ َذر َٔیزة ٕفٔی َح َّحةٔ ا َِ ٟو َزا َٔ ٠ِ ٔ ٟحَٔ ِّ١و ِاْل ٔ ِ َ

دمحم نب احمت ،دبع نب دیمح ،انب احمت ،دمحم نب رکب ،انب رج  ،،رمع نب دبعاہلل نب رعفہ ،اقمس ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع
ےسرفاتیےہرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدحةاوداعےکومعق رارحاؾوھکےتلافرارحاؾابدنےتھفتقںیم
 ےاےنپاہوھتںےسزرریہوخوبشاگلیئ۔
رافی  :دمحم نب احمت ،دبع نب دیمح ،انب احمت ،دمحم نب رکب ،انب رج  ،،رمع نب دبعاہلل نب رعفہ ،اقمس ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل

اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 335

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،ابً ٩یی٨ہ ،زہير ،سٔيا ،٪حرضت ًْ٤ا ٪ب ٩رعوہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رع َو َة
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َُ ٢ز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ُ ٩
َ
َ
رح ٔ٣طٔ َٗاَِ ٟت
ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢سأ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا بٔأ ِّی َط ِي ٕئ كَ َّی ِبتٔ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س ُ ِ
يب
بٔأَك ِ َي ٔب اِّ ٟل ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبہنییع،زریہ،ایفسؿ،رضحتامثعؿنبرعفہریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتیرکےت
نو ےایبؿرکےتںیہہکںیم ےرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسوپاھچہکآپ ےروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسوکآپ
ےکارحاؾےکفتقوکن یوخوبشاگلیئ یھ؟رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےرفامایبسےسزایدہاپزیکہافرایھچوخوبش۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبہنییع،زریہ،ایفسؿ،رضحتامثعؿنبرعفہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 336

راوی  :ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،ہظا٤ًْ ،٦ا ٪ب ٩رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ اَ ٤َ ِْ ًُ ٩ِ ًَ ٕ ٦
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ
رع َو َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُ ِ
ا ٪بِ ِٔ ُ ٩
َح ُ٦
َح َ ٦ث ُ َّ ٥یُ ِ ٔ
ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أُكَي ُِّب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأَك ِ َي ٔب َ٣ا أَ ِٗس ُٔر ًََِ ٠يطٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ ِ ٔ
اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾ،امثعؿنبرعفہ،دیسہاعہشئ دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےس رفاتیےہ رفامیتںیہہکںیمروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس ےس لبق ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ ابدنےتھ آپ وک  س دقر ایھچ وخوبش اگل یتکس ںیم آپ وک
وخوبشاگلیترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسارحاؾابدنےتھ۔

رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾ،امثعؿنبرعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 337

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،اب ٩ابی ٓسیک ،ؿحاک ،ابی رجا ،٢سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اٟـحَّا ُک ًَ ِ ٩أَبٔی اِّ ٟز َجا ٔ ٩ِ ًَ ٢أ ُ ِّ٣طٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
ٔيف بٔأَك ِ َي ٔب َ٣ا َو َج ِس ُت
رح ََ ٦ؤ ٔ ٟح ِّ٠طٔ َٗ ِب َ ١أَ ُِ ٪ئ َ
أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت كَ َّی ِب ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ُ ٔ ٟ ٥َ ٠
َح ٔ٣طٔ ح ٔي َن أَ ِ َ
دمحمنب راعف،انبایبہیکی ،کاحک،ایبراجؽ،دیسہاعہشئ دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ رفامیتںیہہکںیم ےروسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس وک  سفتقہک آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ارحاؾ ابدنےنھےتگل افر ارحاؾوھکےنل ےتگل وخوبش اگلیت افر ہی

ہکوطاػاافہضےسلبقوجوخوبشاپیتفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاگلیت۔
رافی  :دمحمنبراعف،انبایبہیکی،کاحک،ایبراجؽ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 338

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،سٌيس ب٨٣ ٩ؼور ،ابوربيٍ ،خ ٕ٠ب ٩ہظاٗ ،٦تیبہ ب ٩سٌيس ،یحٌی ،ح٤از ب ٩زیس٨٣ ،ؼور،
ابزاہي ،٥اسوز ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َٕ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦و ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َوأَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ َو َخُ ٠
يؽ
وَ ٪ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗا َِ ٟت َٛأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َوب ٔ ٔ
َخ َ
ِاْل َ ُ

ٔيب
َٕ َوص َُو ُٔ ِ ٣
َف َٔ ٚر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ُٔ ِ ٣
َح َْ ٦و َل ُٔ ٨َّ ٜط َٗا ََ ٢وذ َ
اِّ ٟل ٔ
يب فٔی َٔ ِ ٣
َاک ك ُ
َح َْ ٦وَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١خْ ٠
رحا ٔ٣طٔ
إٔ ِ َ
ییحینبییحی،دیعسنبوصنمر،اوبرعیب،فلخنباشہؾ،ہبیتقنبدیعس،ییحی،امحدنبزدی،وصنمر،اربامیہ،اوسد،دیسہاعہشئدصہقیریض

اہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ رفامیتںیہہکوگایہکںیم دھکی ریہنوںہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامگن ںیموخوبش کہ
ریہےہاساحؽںیمہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ارحاؾ ابدنےنو ےںیہفلخرافی ےہی ںیہاہکہکآپ یلصاہللہیلعفآہل
فملسارحاؾیکاح تلںیمےھت نکیاوہنں ےاہکہکہیوخوبشارحاؾیکفہجےس یھ۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،دیعس نب وصنمر ،اوبرعیب ،فلخ نب اشہؾ ،ہبیتق نب دیعس ،ییحی ،امحد نب زدی ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،دیسہ اعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 339

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہي ،٥اسوز ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َخا َٔ ٪ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
يب ف ٔی ََٔ٣ارٔ َٔ ٚر ُسو ٔ ٢اہللٔ
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َل َٜأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َوب ٔ ٔ
يؽ اِّ ٟل ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو یُض ٔ ُّ١

ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،ییحی ،اوباعمفہی ،اشمع ،اربامیہ ،اوسد ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی
ےہ رفامیت ںیہ ہک وگای ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دھکی ریہ نوں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس یک امگن ںیموخوبش
کہریہےہاساحؽںیمہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسارحاؾابدنھرےہںیہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ییحی،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،اوسد،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 340

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،ابوسٌيس اطخ ،وٛيٍ ،اً٤ع ،ابی ؿهیْ٣ ،سو ،ٚسيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اٟـ َهی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َوأَبُو َسٌٔي ٕس اْلِ َ َط ُّخ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
يب فٔی ََٔ٣ارٔ َٔ ٚر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٛأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َوب ٔ ٔ
يؽ اِّ ٟل ٔ
ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
َوص َُو یُ َ٠يِّی

ض
اوبرکبنبایبہبیش،زریہنب رحب،اوبدیعساجش ،فعیک،اشمع،ایب جی،رسمفؼ ،دیسہاعہشئ دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےس رفاتی
ےہ رفامیتںیہہکوگایہک ںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک رطػدھکیریہنوںہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامگن ںیم

وخوبشکہریہ یھاساحؽںیمہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہیبلتہہکرےہےھت۔
ض
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،اوبدیعساجش،فعیک،اشمع،ایب جی،رسمفؼ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 341

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير ،اً٤ع ،ابزاہي ،٥اسوز٣ ،شْ٣ ،٥٠سو ،ٚسيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ْسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ َو ًَ ِِ ٣ُ ٩شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َل َٜأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َؤٛي ٍٕ
ادمح نب وی،س ،زریہ ،اشمع ،اربامیہ ،اوسد ،ملسم ،رسمفؼ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک وگای

ہکںیمدھکیریہنوںآےگدحثیایسرطحےہ
رافی  :ادمحنبوی،س،زریہ،اشمع،اربامیہ،اوسد،ملسم،رسمفؼ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 342

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،ح ،٥ٜابزاہي ،٥اسوز ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت إٔبِ َزاص َٔي٥
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
يب فٔی ََٔ ٣ارٔ َٔ ٚر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َٛأَ٤َ َّ ٧ا أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َوب ٔ ٔ
يؽ اِّ ٟل ٔ
َح ْ٦
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ُٔ ِ ٣

دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،مکح،اربامیہ ،اوسد،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہآپرفامیت ںیہ
ہکوگایہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامگنںیموخوبشیتکہمنویئدھکیریہنوںاساحؽںیمہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسارحاؾںیمںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،مکح،اربامیہ،اوسد،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 343

راوی  :اب٤٧ ٩ير٣ ،اٟک بِ٣ ٩وً ،٢بساٟزح٤ا ٪ب ٩اسوز ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ک بِ َُ ِِ ٣ٔ ٩و ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َح ْ٦
يب فٔی ََٔ٣ارٔ َٔ ٚر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ُٔ ِ ٣
َٗاَِ ٟت إ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت َْلَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َوب ٔ ٔ
يؽ اِّ ٟل ٔ

انب ریمن  ،امکل نب ،لوؽ ،دبعارلنمح نب اوسد ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکامگنںیموخوبشیتکہمنویئدیتھکی یھاساحؽںیمہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسارحاؾںیمےھت۔
رافی  :انبریمن،امکلنب،لوؽ،دبعارلامحؿنباوسد،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 344

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،س٠ولی ،ابزاہي ٥ب ٩یوسٕ ،اب ٩اسحا ٚب ٩ابی اسحا ٚسبيعی ،ابی اسحا،ٚ
اسوز ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َوص َُو َّ
ٕ َوص َُو ابِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ٔ ٩أَبٔی
اٟشُ٠ول ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُ ٩یُو ُس َ
إ ٔ ِس َح ََّ ٙ
اَ ٪ر ُسو ُ٢
َک ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ك َ َ
اٟشبٔيع ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٙس ٍَ ٔ٤ابِ َ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ َی ِذ ُ ُ
ک
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َرا َز أَ ِ ٪یُ ِ ٔ
ٟسص ِٔ ٩فٔی َرأِ ٔسطٔ َوِ ٔ ٟح َیتٔطٔ بَ ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
يؽ ا ُّ
َح َ ٦یَ َت َلي َُّب بٔأَك ِ َي ٔب َ٣ا یَحٔ ُس ث ُ َّ ٥أَ َری َوب ٔ َ
دمحم نب احمت ،ااحسؼ نب وصنمر ،ولسیل ،اربامیہ نب ویفس ،انب ااحسؼ نب ایب ااحسؼ یعیبس ،ایب ااحسؼ ،اوسد ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض
اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ارحاؾ ابدنےنھ اک ارادہ نوات اھت  و ںیم ایھچ ےس
ایھچ وخوبش وج ںیم اپیت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اگلیت رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس افر داڑ ی رابرک ںیم لیت
اتکمچنوادیتھکی۔
رافی  :دمحم نب احمت ،ااحسؼ نب وصنمر ،ولسیل ،اربامیہ نب ویفس ،انب ااحسؼ نب ایب ااحسؼ یعیبس ،ایب ااحسؼ ،اوسد ،دیسہ اعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 345

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسً ،بساٟواحس ،حش ٩بً ٩بيساہلل ،ابزاہي ،٥اسوز ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة
َح ْ٦
َف َٔ ٚر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ُٔ ِ ٣
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٛأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َوب ٔ ٔ
يؽ ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک فٔی َٔ ِ ٣
ہبیتق نب دیعس ،دبعاوادح ،نسح نب دیبع اہلل ،اربامیہ ،اوسد ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ وگای ہک ںیم دھکی ریہ
نوں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امگن ںیم کشم یک وخوبش کہ ریہ ےہ اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ارحاؾںیمںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعاوادح،نسحنبدیبعاہلل،اربامیہ،اوسد،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 346

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥ؿحاک ب٣ ٩د٠س ،ابوًاػ ،٥سٔيا ،٪حرضت حش ٩بً ٩بساہلل

و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اػ َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا
اٟـحَّا ُک بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س أَبُو ًَ ٔ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ
ااحسؼنباربامیہ،کاحکنبدلخم،اوباعمص،ایفسؿ،رضحتنسحنبدبعاہللےساس دنےکاسھتایسرطحرفاتیےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،کاحکنبدلخم،اوباعمص،ایفسؿ،رضحتنسحنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 347

راوی  :اح٤س ب٨٣ ٩يح ،يٌ٘وب زورقی ،ہظي٨٣ ،٥ؼورً ،بساٟزح٤ا ٪بٗ ٩اس ،٥سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وب َّ
و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
اٟس ِو َرق ٔ ُّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ
يٍ َو َي ٌِ ُ٘ ُ
وٖ
َح َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ُل َ
َح ََ ٦ویَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أُكَي ُِّب أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ب َ ١أَ ِ ٪یُ ِ ٔ

ک
بٔا ِٟب َ ِيتٔ ب ٔ ٔليبٕ ٓ ٔيطٔ ِٔ ٣ش ْ

میت
ادمحنب ح،وقعیبدفریق، ،میش،وصنمر،دبعارلنمحنب اقمس،دیسہاعہشئدصہقی ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتی ےہرفامیتںیہ ہک
ںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکارحاؾابدنےنھےسےلہپافررقابینفاےلدؿافرتیباہللاکوطاػرک ےےسےلہپفہوخوبشاگلیت یھ

ہک سںیمکشم یھ۔
میت
رافی  :ادمحنب ح،وقعیبدفریق،،میش،وصنمر،دبعارلامحؿنباقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 348

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼور ،ابوكا ،١٣ابی ًوا٧ہ ،سٌيس ،ابوًوا٧ہ ،حرضت ابزاہي ٥ب٣ ٩ح٤س ب٨٣ ٩تْش رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔيس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َوأَبُو كَا َٔ ١ٕ ٣جٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ َواَ َ ٧ة َٗا ََ ٢سٌ ْ
َح ّ٣ا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أُح ُّٔب أَ ِ٪
ْش ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩اَّ ٟز ُج َٔ ١ی َت َلي َُّب ث ُ َّ ٥ي ُِؼبٔحُ ُٔ ِ ٣
ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت ٔ ٔ

َّ
ک ٓ ََس َخُِ ٠ت ًَل َی ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
أ ُ ِػبٔحَ ُٔ ِ ٣
ِطا ٕ ٪أَ َح ُّب إلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أَٓ ٌَِ َ ١ذََ ٔ ٟ
َح ّ٣ا أَ َِ َـ ُذ كٔی ّبا َْلَ ِ ٪أَكل ٔ َی بٔ َ٘ ٔ َ
َّ
ک
َٓأ َ ِخب َ ِرتُ َضا أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٣َ ٢ا أُح ُّٔب أَ ِ ٪أ ُ ِػبٔحَ ُٔ ِ ٣
ِطا ٕ ٪أَ َح ُّب إلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أَٓ ٌَِ َ ١ذََ ٔ ٟ
َح ّ٣ا أَ َِ َـ ُذ كٔی ّبا َْلَ ِ ٪أَكل ٔ َی بٔ َ٘ ٔ َ
َح ّ٣ا
رحا ٔ٣طٔ ث ُ َّ ٥ك َ َ
اٖ فٔی َ َٔشائٔطٔ ث ُ َّ ٥أَ ِػ َبحَ ُٔ ِ ٣
َٓ َ٘اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة أََ٧ا كَ َّی ِب ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س إ ٔ ِ َ
دیعسنبوصنمر،اوباکلم،ایبتراہن،دیعس،اوبتراہن،رضحتاربامیہنبدمحمنبرشتنمریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتیرکےت
نو ےرفامےتںیہہکںیم ےرضحتانبرمعریضاہلل اعتٰیل ہنعےساکی اےسیآدیم ےکابرےںیموپاھچہک فہوخوبشاگلاتےہ رھپ
حبص وک ارحاؾ ابدناتھ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ںیم اےس دنسپ  ںیہ رکات ہک ںیم حبص وک اس احؽ ںیم ارحاؾ
ابدنوھں ہک ریمے مسج ےس وخوبش وھپٹ ریہ نو ارگ ںیم اےنپ مسج  ر اتروکؽ ےک دف ےرطے لم وں  و ںیم اس وک دنسپ رکات نوں
اربامیہنبدمحمےتہکںیہہکںیمرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکدختمںیمایگافرںیم ےاؿوکربخدیہکرضحتانبرمعریض
اہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکںیماسوکدنسپ ںیہرکاتہکںیمحبصوکارحاؾابدنوھںاساحؽ ںیمہکریمےمسجےسوخوبشکہریہنو
ارگںیماےنپمسج راتروکؽےکدفےرطےاگلوں وہیریمےےئلزایدہدنسپدیہےہ ورضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےرفامایہک
ںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوخوبشاگلیئرھپآپاینپازفاجرہطماتریضاہللنہنع ررشتفیالےترھپحبصوکآپ
یلصاہللہیلعفملسارحاؾابدنےتھ ووخوبشوھپٹریہنویت
رافی  :دیعسنبوصنمر،اوباکلم،ایبتراہن،دیعس،اوبتراہن،رضحتاربامیہنبدمحمنبرشتنمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 349

راوی  :یحٌی ب ٩حبيب حارثی ،خاٟس يٌىی اب ٩حارث ،طٌبہ ،ابزاہي ٥ب٣ ٩ح٤س ب٨٣ ٩تْش ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

ْش
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاصٔي َ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت ٔ ٔ
وٖ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أُكَي ُِّب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ی ُل ُ

َح ّ٣ا یَ َِ ٨ـ ُذ كٔی ّبا
ًَل َی َ َٔشائٔطٔ ث ُ َّ ٥ي ُِؼب ٔ ُح ُٔ ِ ٣
ییحی نب بیبح احریث ،اخدل ینعی ا نب احرث ،ہبعش ،اربامیہ نب دمحم نب رشتنم ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ
رفامیتںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوخوبشاگلیت یھرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینپازفاجرہطماتریضاہلل
اعتٰیلنہنع ررشتفیالےترھپحبصوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسارحاؾابدنےتھ ووخوبشوھپٹریہنویت۔
رافی  :ییحینببیبحاحریث،اخدلینعیانباحرث،ہبعش،اربامیہنبدمحمنبرشتنم،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسےلہپدبؿںیموخوبشاگل ےافرکشمےکاامعتسؽرک ےافراسابتےکایبؿںیمہکوخوبشاکارثابیقرےنہںیموکیئرحج ںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 350

راوی  :ابوَکیب ،وٛيٍ٣ ،شٌز ،سٔيا ،٪حرضت ابزاہي ٥ب٣ ٩ح٤س ب٨٣ ٩تْش

ْش ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
ا ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت ٔ ٔ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ َو ُسٔ َِي َ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َح ّ٣ا أَ َِ َـ ُذ كٔی ّبا َٗا َََ ٓ ٢س َخُِ ٠ت ًَل َی ًَائٔظَ َة
ِطا ٕ ٪أَ َح ُّب إلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أ ُ ِػبٔحَ ُٔ ِ ٣
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘وُلُ َْلَ ِ ٪أ ُ ِػبٔحَ َُّ ٣لّ ٔ ٠يا بٔ َ٘ ٔ َ
َح ّ٣ا
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٓأ َ ِخبَرِتُ َضا بٔ َ٘ ِؤٟطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت كَ َّی ِب ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠لا َٖ فٔی َ َٔشائٔطٔ ث ُ َّ ٥أَ ِػ َبحَ ُٔ ِ ٣

اوبرکبی،فعیک ،رعسم ،ایفسؿ ،رضحت اربامیہ نب دمحم نب رشتنم اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے انس ہک
انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیماسابتوکدنسپرکاتنوںہکاتروکؽےکدفےرطفںوکلمرکحبصرکفں اسابت ےس
ہکںیمحبصوکارحاؾابدنوھںافرریمےمسجےسوخوبشوھپٹریہنورضحتاربامیہنبدمحمےتہکںیہہکںیمرضحتاعہشئریضاہلل
اعتٰیل اہنع یک دختم ںیمایگ افر ا ںیہ رضحت انب رمع ےک اس وقؽیک ربخ دی  و رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہکںیم
 ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وخوبش اگلیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم
وغشمؽنو ےرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےحبصوکارحاؾابدناھ۔
رافی  :اوبرکبی،فعیک،رعسم،ایفسؿ،رضحتاربامیہنبدمحمنبرشتنم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحایرمعہایاؿدفونںاکارحاؾابدنےنھفاےل ریکشخاکاکشررک ےیکرحتمےکایب...

ابب  :جحاکایبؿ
جحایرمعہایاؿدفونںاکارحاؾابدنےنھفاےل ریکشخاکاکشررک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 351

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،اب ٩طہابً ،بيساہلل بً ٩بساہلل ،ابً ٩باض ،حرضت ػٌب ب ٩جْا٣ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
ض ًَ ِ ٩اٟؼَّ ٌِ ٔب
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
بِ َٔ ٩ج َّْا ََ ٣ة َّ
َف َّز ُظ ًََِ ٠يطٔ
اِ ٠ٟيثٔ ِّی أََّ٧طُ أَص َِسی َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح َّٔ ٤ارا َو ِح ٔظ ايا َوص َُو ب ٔاْلِ َبِ َوا ٔ
ئ أَ ِو ب ٔ َو َّز َ
اَ َ ٪
ک
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا أَ َِ ٪رأَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا فٔی َو ِجهٔی َٗا َ ٢إَّٔ٧ا َ٧ ٥َِ ٟزُ َّز ُظ ًََِ ٠ي َ
رح ْ٦
إ ٔ َُّل أََّ٧ا ُ ُ
ییحی نب ییحی ،امکل ،انب باہب ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،انب ابعس ،رضحت بعص نب اثجہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس وک اوبا ای فداؿ ےک اقمؾ  ر اکی یلگنج دگاھ دہہی آ ش ایک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس  ے اس دگے وک ایس  ر فا س و ا دای رضحت بعص ےتہک ںیہ ہک  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم داھکی ہک
ریمے رہچے ںیم ھچک مغاس ےہ  وآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامایہک ںیم  ےےھجت ہیدگاھفا س  ںیہ ایک وسا ے اس ےک ہک
مہارحاؾیکاح تلںیمںیہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انبباہب،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،رضحتبعصنباثجہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحایرمعہایاؿدفونںاکارحاؾابدنےنھفاےل ریکشخاکاکشررک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 352

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٗ ،تیبہٟ ،يث ب ٩سٌسً ،بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حش ٩ح٠وائی ،يٌ٘وب،
ػاٟح

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َو ُٗت َ ِی َب ُة َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس

وب َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ح و َح َّسثَ َ٨ا َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ک َوفٔی َحسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟيثٔ َو َػإ ٔ ٟح أَ َّ ٪اٟؼَّ ٌِ َب بِ ََ ٩ج َّْا ََ ٣ة أَ ِخب َ َر ُظ
أَص َِسیِ ُت َٟطُ ح ََٔ ٤ار َو ِح ٕع َ٤َ ٛا َٗا َ٣َ ٢اْ ٔ ٟ

ییحی نب ییحی ،دمحم نب رل  ،ہبیتق ،ق  ،نب دعس ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ،رمعم،نسح ولحایئ ،وقعیب ،اصحلاس  دن ےک اسھت رضحت
زرہیےسرفاتیےہہک رضحتبعصنباثجہم ے ربخدیہکںیم  ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاکییلگنجدگاھوطبر
دہہیآ شایکآےگدحثیایسرطحےہےسیجیلھچپسگری۔
رافی  :ییحینبییحی،دمحمنبرل ،ہبیتق،ق ،نبدعس،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،نسحولحایئ،وقعیب،اصحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحایرمعہایاؿدفونںاکارحاؾابدنےنھفاےل ریکشخاکاکشررک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 353

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،حرضت زہزی

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ

َو َٗا َ ٢أَص َِسیِ ُت َُ ٟط ِٔ َٟ ٩ِ ٣ح ٔ ٥ح َٔ٤ارٔ َو ِح ٕع

ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،رضحتزرہیےساس دنےکاسھترفاتیےہاوہنں ےاہکہکںیم ے
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیلگنجدگےاکوگتشدہہیےکوطر رآ شایک۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحایرمعہایاؿدفونںاکارحاؾابدنےنھفاےل ریکشخاکاکشررک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 354

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،حبيب ب ٩ابی ثابت ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

يب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ٩
َکیِبٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أَص َِسی اٟؼَّ ٌِ ُب بِ َُ ٩ج َّْا ََ ٣ة إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ََٔ ٤ار َو ِح ٕع َوص َُو
ُج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ک
َف َّز ُظ ًََِ ٠يطٔ َو َٗا ََِ ٟ ٢و َُل أََّ٧ا ُٔ ِ ٣
ُٔ ِ ٣
وَ٘ َٟ ٪ب ٔ ِ٨َ ٠ا ُظ َٔ ٨ِ ٣
َح َُ ٣
َح َْ َ ٦

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمفہی ،اشمع ،بیبح نب ایب اثتب ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہرفامےتںیہہکرضحتبعصنباثجہم ےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوک یلگنجدگےاکدہہیآ شایکاساحؽںیمہکآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ ںیم ےھت  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس وک ایہن  ر فا س رکدای افر رفامای ہک ارگ ارحاؾ ںیم ہن
نوےت ومہھجتےساسوکوبقؽرکےتیل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،بیبحنبایباثتب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحایرمعہایاؿدفونںاکارحاؾابدنےنھفاےل ریکشخاکاکشررک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیٌ٣ ،ت٤زب ٩س٠امی٨٣ ،٪ؼور ،ح٣ ،٥ٜح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،ح،٥ٜ
ًبيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،حبيب ،سٌيس ب ٩جبير ،ابً ٩باض ،حرضت ح ٥ٜرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٨ِ ٣ؼ ّورا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی
ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا فٔی رٔ َوا َی ٔة َُ ٨ِ ٣ؼو ٕر ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜأَص َِسی
َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩حبٔيبٕ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟؼَّ ٌِ ُب بِ َُ ٩ج َّْا ََ ٣ة إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠رٔ ِج َ ١ح َٔ٤ارٔ َو ِح ٕع َوفٔی رٔ َوایَ ٔة ُط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َُ ًَ ٥ٔ ٜحزَ ح َٔ٤ارٔ َو ِح ٕع
َّ
َّ
ُ
َف َّز ُظ
َي ِ٘ ُ ُ
ِط َز ّ٣ا َوفٔی رٔ َوا َیةٔ ُط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩حبٔيبٕ أصِس َٔی ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسٔ ٥َ ٠ط ُّ ٙح َٔ٤ارٔ َو ِح ٕع َ َ
ییحی نب ییحی ،رمتعمنب امیلسؿ ،وصنمر ،مکح ،دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،مکح ،دیبع اہلل نباعمذ ،بیبح ،دیعس نب ریبج،
انب ابعس ،رضحت مکح ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک رضحت بعص نب اثجہم  ے یبنرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک یلگنج
دگےاکاکیاپؤںدہہیایکافرہبعشیکرفاتیںیمرضحتمکحےسےہہکاوہنں ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیلگنجدگےاک
الھچپ دڑھ  س ےس وخؿ ےک ےرطے کپٹ رےہ ےھت دہہی دای افر ہبعش یک اکی رفاتی  ر رضحت بیبح ےس ےہ ہک اوہنں  ے یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکیلگنجدگےاکاکیہصحدہہیدای وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےسفا سرفامدای۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،رمتعمنب امیلسؿ ،وصنمر ،مکح ،دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،مکح ،دیبعاہلل نب اعمذ ،بیبح ،دیعس
نبریبج،انبابعس،رضحتمکحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحایرمعہایاؿدفونںاکارحاؾابدنےنھفاےل ریکشخاکاکشررک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 356

راوی  :زہير ب ٩رحب ،یحٌی ب ٩سٌيس ،اب ٩جزیخ ،حش ٩ب٣ ٩ش ،٥٠كاوئص ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَا ُو ٕ
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ٕ أَ ِخب َ ِر َتىٔی ًَ ِِ َٟ ٩ح َٔ ٥ػ ِي ٕس
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢س ََٔ ٦زیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِر َٗ ََ٘ َٓ ٥ا َُ َٟ ٢ط ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ًَبَّا ٕ
َک ُظ َِ ٛي َ
ض َي ِش َت ِذ ٔ ُ
ُ
َف َّز ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إَّٔ٧ا َُل َ٧أِكُُ ُ٠ط إَّٔ٧ا
أُصِس َٔی إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َ َ
رح ْاَٗ ٦ا ََٗ ٢ا َ ٢أصِس َٔی َُ ٟط ًُ ِـ ْو ِٔ َٟ ٩ِ ٣ح َٔ ٥ػ ِي ٕس َ َ

رح ْ٦
ُُ
زریہ نب رحب ،ییحی نب دیعس ،انب رج  ،،نسح نب ملسم ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک
رضحتزدینبارمق بآ ے و اؿےسرضحتانبابعس ے رفامایہک و  ےےھجم اکشرےکاسوگتشےکابرے ںیمایکربخدی
 یھ ہک وج یبن یلص اہللہیلع فآہلفملس وک ارحاؾ یک اح تل ںیم دہہی ایک ایگ اھت ۔ اوھنں  ے رفامایہک آپ وک اکشر ےکوگتش اک اکی وضع
دہہیایکایگ وآپ ےاےسفا سرکدایافررفامایہکمہاےس ںیہاھکےتویکہکنمہارحاؾںیمںیہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعس،انبرج ،،نسحنبملسم،اطفسئ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحایرمعہایاؿدفونںاکارحاؾابدنےنھفاےل ریکشخاکاکشررک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،سٔيا ،٪ػاٟح بٛ ٩يشا ،٪اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ػاٟح بٛ ٩يشا٣ ،٪ح٤س ٣ولی ابی ٗتازہ ،حرضت
ابوٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٪
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ي َش َ
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َػأ ٟحُ بِ ُِ َٛ ٩ي َش َ
اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َُ ٣ح َّٕ ٤س َِ ٣ول َی أَبٔی َٗ َتا َز َة َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َٗ َتا َز َة َي ُ٘وُلُ َ َ
ص ُت بٔأ َ ِػ َحابٔی یَت َ َرا َِؤ ََ ٪ط ِيئّا َٓ َ٨وَ ِز ُت
َح َُ ٦و ٔ٨َّ ٣ا َُيِرُ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی إٔذَا ُ٨َّ ٛا بٔا َِ٘ ٟا َحةٔ َٓ٨َّ ٔ٤ا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح ٔ ٦إٔذِ َب ُ ِ

َ
َح ٔ٣ي َن
َفسٔی َوأَ َخ ِذ ُت ُر ِ٣هٔی ث ُ ََّ ٥رِ ٔ ٛب ُت ٓ ََش َ٘ َم ٔ٣ىِّی َس ِو ِٔط َٓ ُُِ٘ ٠ت ْٔل َ ِػ َحابٔی َوكَاُ ٧وا ُٔ ِ ٣
َٓإٔذَا ح َٔ٤ا ُر َو ِح ٕع َٓأ ِ َ
ِس ِج ُت َ َ
َ٧اؤُٟونٔی َّ
ک ًََِ ٠يطٔ بٔظَ ِي ٕئ َٓ َ٨زَ ُِ ٟت َٓت َ َ٨ا َو ُِ ٟت ُط ث ُ ََّ ٥رِ ٔ ٛب ُت َٓأ َ ِز َر ُِ ٛت ا ِٔ ٟح ََ ٤ار َٔ ٩ِ ٣خ ِٔٔ ٠طٔ َوص َُو َو َرا َئ
اٟش ِو َن َٓ َ٘اُٟوا َواہللٔ َُل ٌَُٔیَ ُ٨

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َقتُ ُط َٓأ َ َت ِي ُت بٔطٔ أَ ِػ َحابٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥كُُ٠و ُظ َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َُِ ٥ل َتأ ِكُُ٠و ُظ َوك َ َ
أَ َٕ ٤َ ٛة ٓ ََل ٌَ ُِ ٨ت ُط بٔزُ ِ٣هٔی ٓ ٌََ َ ِ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا َ٨َ ٣ا ٓ َ َّ
َفسٔی َٓأ َ ِز َر ُِ ٛت ُط َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو َح ََل َْٓ ٢کُُ٠و ُظ
ََح ُِ ٛت َ َ
ہبیتق نب دیعس ،ایفسؿ ،اصحل نباسیکؿ ،انب ایب رمع ،ایفسؿ ،اصحل نباسیکؿ ،دمحم ومیل ایب داتدہ ،رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیلہنع
رفامےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن اہیں کت ہک  ب مہ اقہح ےک اقمؾ  ر ےچنہپ  و مہ ںیم ےس ھچک
وگارحاؾںیمےھتافرھچکریغبارحاؾےک وااچکنںیم ےداھکیہکریمےاس یھوکیئزیچدھکیرےہںیہںیم ےداھکیہکفہاکی
یلگنجدگاھاھتںیم ےاےنپوھگڑے رزنیسکیلافرںیم ےاانپزینہایلرھپںیموسارنوایگ ھجمےسریمااچکبرگایگ وںیم ےاےنپ
اسویھتںےساہکہکےھجمریمااچکبا ےندفافرفہاس یھاح تلارحاؾںیمےھت وفہےنہکےگلاہللیکمسق!اسزیچ رمہاہمتریدمد ںیہ
رکےتکسرھپںیمارتاافرںیم ےاچکبراھکافررھپوسارنوایگ وںیم ےاسیلگنجدگےوک اجرکڑکپایلافرفہاکیےلیٹےکےھچیپاھتںیم
 ےاےسزینہامراافراسیکوکںیچناکٹدںیافراےساےنپاسویھتںےکاپسےلآایاؿںیمےسھچکاسویھتں ےاہکہکمتاےسہن
اھکؤیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےآےگےھتںیم ےاےنپوھگڑےوکدفڑارکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاپایلافرآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسوپاھچ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکفہالحؽےہمتاےساھکو۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،ایفسؿ ،اصحل نب اسیکؿ ،انب ایب رمع ،ایفسؿ ،اصحل نب اسیکؿ ،دمحم ومیل ایب داتدہ ،رضحت اوبداتدہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحایرمعہایاؿدفونںاکارحاؾابدنےنھفاےل ریکشخاکاکشررک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 358

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکٗ ،تیبہ٣ ،اٟک ،ابی َرض٧ ،آٍ ٣ولی ابی ٗتازہ ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
رض ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َِ ٣ول َی
َق َئ ًََِ ٠يطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ٓ ٔ َامی ُ ٔ
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
یَ َّٜ ٣َ ٙة
ا ٪ب ٔ َب ٌِ ٔف َ ٔ
َط ٔ
اَ ٍَ ٣َ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی إٔذَا ك َ َ
أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط ك َ َ
َحَ َ ٕ ٦
َف ٔسطٔ ٓ ََشأ َ َ ٢أَ ِػ َحابَ ُط أَ ِ ٪یُ َ٨او ٔ ُٟو ُظ
ٕ َ ٍَ ٣أَ ِػ َح ٕ
اب َُ ٟط ُٔ ِ ٣
َت َد ََّ ٠
َفأی ح َّٔ ٤ارا َو ِح ٔظ ايا َٓا ِس َت َوی ًَل َی َ َ
َح ٔ٣ي َن َوص َُو َُيِرُ َُ ٔ ِ ٣

اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َس ِوكَ ُط َٓأَبَ ِوا ًََِ ٠يطٔ ٓ ََشأ َ َُ ٟض ُِ ٥ر َِ ٣ح ُط َٓأَبَ ِوا ًََِ ٠يطٔ َٓأ َ َخ َذ ُظ ث ُ ََّ ٥ط َّس ًَل َی ا ِٟحٔ َ٤ارٔ َٓ َ٘ َت َُ ٠ط َٓأَك َ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َب ٌِ ُف أَ ِػ َح ٔ
ک َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی ك ُ ٌِ َْ ٤ة
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبَی َب ٌِ ُـ ُض َِٓ ٥أ َ ِز َر ُٛوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأَُٟو ُظ ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
أَك ِ ٌَ َ٤ُ ُٜ٤و َصا اہللُ
ییحی نب ییحی ،امکل ،ہبیتق ،امکل ،ایب رضن ،انعف ومیل ایب داتدہ ،رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتاہیںکتہک بآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہکمےکیسکراےتس رےھت ورضحتاوبداتدہریضاہلل
اعتٰیلہنعاےنپارحاؾفاےل ھچکاسویھتںےکاسھتےھچیپ رہےئگافروخداوبداتدہ ارحاؾ ےکریغبےھت ورضحتاوبداتدہریضاہللاعتٰیل
ہنع  ے اکی یلگنج دگاھ داھکی فہ اےنپ وھگڑے  ر وسار نو ے افر اےنپ اسویھتں ےس وساؽ ایک ہک فہ اؿ وک اؿ اک اچکب وکڑا ا ےن دںی
اوہنں  ے ااکنررکدای رھپ رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اؿ ےس وکڑا اماگن  و اوہنں  ےاس ےس یھب ااکنررکدای  و رھپ اوہنں
 ے وخد زینہ ڑکپا افر رھپ اےنپ وھگڑے وک دفڑا رک اس دگے وک ڑکپ رک لتق رکدای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ھچک احصہب ریض اہلل
اعتٰیل ہنع  ے اس ںیم ےس اھکای افر ھچک  ے ااکنر رکدای رھپ فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک اپس احرض نو ے افر اوہنں  ے
اسابرےںیمآپےسوپاھچ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکہیاکیاھکانےہ ےساہلل ےںیہمتالھکایےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ہبیتق،امکل،ایبرضن،انعفومیلایبداتدہ،رضحتاوبداتدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحایرمعہایاؿدفونںاکارحاؾابدنےنھفاےل ریکشخاکاکشررک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 359

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اٟک ،زیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشار ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط فٔی ح َٔ٤ارٔ ا َِ ٟو ِح ٔع ٔ١َ ِْ ٣
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
رض َُي ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس ٥ََ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ص ِِ َٟ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٌَُٜ ٣َ ١حٔ٤طٔ َط ِي ْئ
َحسٔیثٔ أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
ہبیتق ،امکل،زدی نباملس،اطعء نباسیر،رضحتاوبداتدہریضاہللاعتٰیلہنع ےساوبارضنل یکدحثی یکرطحرفاتی ےہوسا ےاس
ےک ہک زدی نب املس یک دحثی رابرہک ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ہک ایک اہمترے اپس اس ےک

وگتشںیمےسھچکےہ؟
رافی  :ہبیتق،امکل،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبداتدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحایرمعہایاؿدفونںاکارحاؾابدنےنھفاےل ریکشخاکاکشررک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 360

راوی  :ػاٟح ب٣ ٩يش٤ار سِ٠مٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦یحٌی ب ٩ابی ْٛير ،حرضت ًبساہلل بٗ ٩تازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َِم َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩ص ٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٔ ْٛير ٕ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی
و َح َّسثَ َ٨ا َػأ ٟحُ بِ ُِ ٣ٔ ٩ش َ٤ارٕ ُّ
اٟشُّ ٔ ٠
َ
َح َِ ٦و ُح ِّس َث َر ُسو ُ٢
رح َ ٦أَ ِػ َحاب ُ ُط َو ٥َِ ٟیُ ِ ٔ
َٗ َتا َز َة َٗا َ ٢اَ ِ ٧ل ََٙ ٠أَبٔی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠ا ٦ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َي ٔة َٓأ ِ َ

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َُّ ًَ ٪س اوا بٔ َِ ِي َ٘ َة َٓاَ ِ ٧ل ََ َٙ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢ب َ ِی َ٤َ ٨ا أََ٧ا َ ٍَ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ
ک َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥إلٔ َی َب ٌِ ٕف إٔذِ َ٧وَ ِز ُت َٓإٔذَا أََ٧ا ب ٔ ٔح َ٤ارٔ َو ِح ٕع َٓ َح َُِ ٠٤ت ًََِ ٠يطٔ ٓ ََل ٌَ ُِ ٨ت ُط َٓأَثِب َ ُّت ُط َٓا ِس َت ٌَ ُِ ٨ت ُض َِٓ ٥أَبَ ِوا أَ ُِ ٪ي ٌٔیُ٨ونٔی
َي ِـ َح ُ
َ
َّ
َّ َ
َ
َ ُ
َفسٔی َطأ ِ ّوا َوأَسٔيرُ َطأ ِ ّوا
َٓأك َ ِ٨َ ٠ا ِٔ َٟ ٩ِ ٣حٔ٤طٔ َو َخ ٔظی َ٨ا أ َِ ِ٘ َ ٪ت َل ٍَ َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت أكُِ ُ٠ب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أ ِر َٓ ٍُ َ َ

ٖ َّ
يت َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َُٔٔا ٕر فٔی َج ِو ٔ
اِ ٠ٟي ُِٔ ٠ُ٘ َٓ ١ت أَیِ ََٟٔ٘ ٩ي َت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت َز ُِ ٛت ُط ب ٔ َت ٌِض ٔ ََ ٩وص َُو
َٓ َُ ٔ ٘٠
ک َّ
اٟش ََل ََ ٦و َر ِح ََ ٤ة اہللٔ َوإُٔ َّ ٧ض ِِ َٗ ٥س َخ ُظوا أَ ِ ٪يُ ِ٘ َت َل ٌُوا
َقؤ ََُِ ٠ًَ ٪ي َ
اٟش ِ٘ َيا َٓ َ٠حٔ ِ٘ ُتطُ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَ ِػ َحابَ َ
َٗائ ٔ ُّْ ١
ک َي ِ َ

ک اَ ِ ٧ت ٔو ِزص َُِٓ ٥اَ ِ ٧توَ َزص ُُِِ ٠ُ٘ َٓ ٥ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أَ َػ ِس ُت َو َ٣عٔی ُٔ ٨ِ ٣ط َٓا ٔؿ َْ ٠ة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ٘ ٠ِ ٔ ٟ ٥َ ٠ؤ ٦
ُزوَ َ ٧

و٪
كُُ٠وا َوص ُِٔ ِ ٣ُ ٥
َح َُ ٣

اصحلنبمیسمااریملس،اعمذنباشہؾ،ییحینبایبریثک،رضحتدبعاہللنبداتدہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکریمےابپروسؽ
اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےکاسھت دحہیبی وک ےلچ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےک احصہبرکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ارحاؾ یک اح تل
ںیمےھتافرفہ(ریمےابپ)ارحاؾیکاح تلںیم ںیہےھتافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿایکایگہکدنمشغیقہںیم
ےہ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےلچرضحتاوبداتدہ ےتہکںیہہکںیم اےنپاسویھتںےکاسھت اھتافرفہریمی رطػدھکی رک
سنہرےہےھت وںیم ےاکییلگنجدگےوکداھکیافرںیم ےاس رہلمحرک ےکافراس رزینہامررکاےسرفکایلرھپںیم ےاےنپ
اسویھتںےسدمدامیگن واوہنں ےریمیدمدرک ےےسااکنررکدایرھپمہ ےاساکوگتشاھکایافرںیمہڈراگلہکمہروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےس ںیہک دحیلعہہننواجںیئںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس یکالتشںیمالکنیھبکوھگڑےوکاگھبات افریھبک
آہتسہ الچات آد ی رات وک نب افغر ےک اکی آدیم ےس الماقت نویئ  و ںیم  ے اس ےس وپاھچ ہک ےھجت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
بت
فملس اہکں ےلم ےھت؟ اس  ے اہک ںیم  ے آپ وک هن ےک اقمؾ ںیم ٹوھڑا ےہ افر آپ ایقس ےک اقمؾ ںیم آراؾ رفامںیئ ےگ  و ںیم

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس ہگج اج رک الم افر ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ!آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک احصہب
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ رعض رکےت ںیہ افر ا ںیہ ہی ڈر ےہ ہک ںیہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دحیلعہ ہن نو
اجںیئآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿاکااظتنررفامںیئ وآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿاکااظتنررفامایرھپںیم ےرعضایکاے
اہللےکروسؽ!ںیم ےاکشرایکےہافراسےساچبنواریمےاپسھچکوگتشےہ ویبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےوقؾ ےکووگں
ےسرفامایہکمتاھکؤاحالہکنفہبسارحاؾیکاح تلںیمےھت۔
رافی  :اصحلنبمیسمااریملس،اعمذنباشہؾ،ییحینبایبریثک،رضحتدبعاہللنبداتدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحایرمعہایاؿدفونںاکارحاؾابدنےنھفاےل ریکشخاکاکشررک ےیکرحتمےکایبؿںیم
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راوی  :ابوكا ١٣ححسری ،ابوًوا٧ہ٤ًْ ،ا ٪بً ٩بساہلل ب٣ ٩وہب ،حرضت ًبساہلل ب ٩ابی ٗتازہ

ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ
َح َّسثَىٔی أَبُو كَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٤َ ِْ ًُ ٩

َص َٖ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ ٓ ٔيض ٔ ِ ٥أَبُو
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح ا
اجا َو َ َ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٢
َخ ِج َ٨ا ٌََ ٣طُ َٗا ََ َ ٓ ٢
ص ُٓوا ٗ ٔ َب ََ ١ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َح َحًَّی َت ِِ َ٘ ٠ونٔی َٗا ََٓ ٢أ َ َخ ُذوا َساح ٔ َ ١ا َِ ٟب ِ ٔ
َٗ َتا َز َة َٓ َ٘ا َُ ٢خ ُذوا َساح ٔ َ ١ا َِ ٟب ِ ٔ
َح َٓ َ٤َّ ٠ا ا َِ َ َ

َق
رح ُ٣وا ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٥إ ٔ َُّل أَبَا َٗ َتا َز َة َٓإَّٔ٧طُ  ٥َِ ٟیُ ِ ٔ
َح َِٓ ٦ب َ ِی َ٤َ ٨ا ص َُِ ٥ي ٔشيرُ َ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ َ
و ٪إٔذِ َرأَ ِوا حُ َُ ٤ز َو ِح ٕع َٓ َح َِ ٠َ ًَ ١َ ٤ي َضا أَبُو َٗ َتا َز َة ٓ ٌََ َ َ
وَٗ ٪ا ََ َٓ ٢ح َُ٠٤وا َ٣ا بَق ٔ َی ِٔ َٟ ٩ِ ٣ح ٔ ٥اْلِ َ َتا ٔ٤َّ ٠َ َٓ ٪ا
َٔ ٨ِ ٣ضا أَ َتاّ٧ا َٓ َ٨زَُٟوا َٓأَكَُ٠وا ِٔ َٟ ٩ِ ٣حَ ٔ٤ضا َٗا ََ٘ َٓ ٢اُٟوا أَك َ ِ٨َ ٠ا َِ ٟح ّ٤ا َوِ َ ٧ح ُٔ ِ ٣ُ ٩
َح َُ ٣

َفأَیِ َ٨ا حُ َُ ٤ز َو ِح ٕع
ا ٪أَبُو َٗ َتا َز َة  ٥َِ ٟیُ ِ ٔ
رح ِ٨َ ٣ا َوك َ َ
أَ َت ِوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا أَ ِ َ
َح َِ َ ٦
وَ َٓ ٪ح َ٨َ ٠ِ ٤ا َ٣ا
ِ َٟ ١ح ََ ٥ػ ِي ٕس َوِ َ ٧ح ُٔ ِ ٣ُ ٩
َق َٔ ٨ِ ٣ضا أَ َتاّ٧ا َٓ َ٨زَ ِ٨َ ٟا َٓأَك َ ِ٨َ ٠ا ِٔ َٟ ٩ِ ٣حَ ٔ٤ضا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َ٧أِك ُ ُ
َح َُ ٣
َٓ َح ََِ ٠ًَ ١َ ٤ي َضا أَبُو َٗ َتا َز َة ٓ ٌََ َ َ
بَق ٔ َی ِٔ َٟ ٩ِ ٣حَ ٔ٤ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ص ِ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١أَ َح ْس أَ ََ ٣ز ُظ أَ ِو أَ َط َار إَِٔ ٟيطٔ بٔظَ ِي ٕئ َٗا ََٗ ٢اُٟوا َُل َٗا ََٓ ٢کُُ٠وا َ٣ا بَق ٔ َی ِٔ َٟ ٩ِ ٣حَ ٔ٤ضا
اوباکلمدجحری،اوبتراہن،امثعؿنبدبعاہلل نبومبہ ،رضحتدبعاہلل نبایبداتدہ اےنپابپ ےسرفاتی رکےت نو ےرفامےتںیہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسجحرک ےےکےئلےلکنافرمہیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےلکنرافی ےتہکںیہہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےنپاحصہبریضاہللاعتٰیلہنعںیمےسھچکوکاکیرطػریھپدایرضحتاوبداتدہیھبا ںیہںیمےھت
 و آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس  ے رفامای ہک مت دنمسر ےک اسلح  ر ولچ اہیں کت ہک مت ھجم ےس آرک انلم رافی ےتہک ںیہ ہک بسوگ

دنمسر ےکاسلح  ر ےلچ  و  ب فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملسیک رطػ رھپے  و اوہنں  ے ارحاؾ ابدنھ ایل وسا ے رضحت
اوبداتدہےکہکاوہنں ےارحاؾ ںیہابدناھایسدفراؿفہلچرےہےھتہکاوہنں ےیلگنجدگےدےھکیرضحتاوبداتدہریضاہلل
اعتٰیل ہنع  ے اؿ  ر ہلمح رک ےک اکی دگ ی یک وکںیچن اکٹ دںی رھپ فہ بس ارتے افر اوہنں  ے اس وگتش ےس اھکای رضحت
اوبداتدہریضاہللاعتٰیلہنع ےتہکںیہہکاوہنں ےاہکہک مہ ےوگتش واھکایلےہاحالہکنمہ وارحاؾںیمںیہ رضحتاوبداتدہ ےتہک
ںیہہکاوہنں ے اچبنواوگتشاسھترھکایلافر بروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآ ے واوہنں ےرعضایک
اےاہللےکروسؽ!مہارحاؾیکاح تلںیمےھتافراوبداتدہارحاؾںیم ںیہےھتمہ ےیلگنجدگےدےھکی واوبداتدہریضاہللاعتٰیل
ہنع  ے اؿ  ر ہلمح رکدای افر اؿ ںیم ےس اکی دگ ییک وکںیچن اکٹ دںی رھپ مہ ارتے افر مہ  ے اس وگتش ےس اھکای رھپ مہ  ے
وساچہک مہ  واکشر اکوگتش اھکت ےھٹںیہاحالہکنمہ  وارحاؾ ںیمںیہ افراکشراکاچبنوا وگتشمہ  ےاسھتا ےنایل  و آپ یلصاہللہیلع
فآہلفملس  ےرفامایایکمتںیم ےس یسکاکاکشراکارادہاھتای اکشریکرطػیسک ےیسکزیچ ےکاسھتااشرہایکےہ؟احصہب  ےرعضایک
ہک ںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکاکشرےساچبنواوگتشیھبمتاھکو۔
رافی  :اوباکلمدجحری،اوبتراہن،امثعؿنبدبعاہللنبومبہ،رضحتدبعاہللنبایبداتدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحایرمعہایاؿدفونںاکارحاؾابدنےنھفاےل ریکشخاکاکشررک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 362

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،اس ٥ب ٩زَکیاً ،بيساہلل ،حرضت طیبا٪

َکیَّا َئ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَىٔی ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ

اَ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔفٔی رٔ َوا َیةٔ َط ِی َب َ
اَ ٪جٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٤َ ِْ ًُ ٩
ًَ َِ ٩ط ِی َب َ
ْشتُ ِ ٥أَ ِو أَ ًَ ِ٨ت ُِ ٥أَ ِو أَ َػ ِستُ َِٗ ٥ا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ُلَ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َح ْس أَ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ی ِحَِ ٠ًَ ١َ ٔ٤ي َضا أَ ِو أَ َط َار إَِٔ ٟي َضا َوفٔی رٔ َوا َیةٔ ُط ٌِ َب َة َٗا َ ٢أَ َ ِ
أَ ِزرٔی َٗا َ ٢أَ ًَ ِ٨ت ُِ ٥أَ ِو أَ َػ ِستُ ِ٥

دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اقمس نب زرکای ،دیبع اہلل ،رضحت ابیشؿ یک اکی رفاتی ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ے رفامایہکایکمتںیمےسیسک ےہیمکحدایاھتہکاوبداتدہریضاہللاعتٰیلہنعیلگنجدگوھں رہلمحرکںیایاسیکرطػیسک ے
ااشرہایک؟ افرہبعشیکرفاتی ںیمےہہکآپ  ےرفامایہک ایکمت  ےااشرہ ایکاھت ای ایکمت  ےاکشر ںیمدمد یک یھ ایمت  ےاکشر ایک اھت

ہبعشےتہکںیہہکںیم ںیہاج اتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے َأعَیْ ُت ْمرفامایای َأ ُ
ترفامای۔
ص ْ
َ ْ
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اقمسنبزرکای،دیبعاہلل،رضحتابیشؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحایرمعہایاؿدفونںاکارحاؾابدنےنھفاےل ریکشخاکاکشررک ےیکرحتمےکایبؿںیم
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راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح٤ا ٪زارمی ،یحٌی ب ٩حشاٌ٣ ،٪اویہ ،اب ٩سَل ،٦یحٌی ،حرضت ًبساہلل ب ٩ابی ٗتازہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة َوصُ َو ابِ َُ ٩س ََّل ٕ ٦أَ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَی أَ ِخب َ َرنٔی
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح َّش َ
ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة أَ َّ ٪أَبَا ُظ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َُزَا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠زِ َو َة ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َي ٔة َٗا َ٢

َ
و ٪ث ُ َّ ٥أَ َت ِي ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َاػ َل ِس ُت ح ََٔ ٤ار َو ِح ٕع َٓأَك ِ ٌَ ُِ ٤ت أَ ِػ َحابٔی َوص ُِٔ ِ ٣ُ ٥
َح َُ ٣
َٓأ َص ُّ٠وا بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َُي ِر ٔی َٗا َِ ٓ ٢
و٪
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أََ ِ ٧بأِتُ ُط أَ ََّ ٨ِ ٔ ً ٪سَ٧ا ِٔ َٟ ٩ِ ٣حٔ٤طٔ َٓا ٔؿ َّ ٠ة َٓ َ٘ا َ ٢كُُ٠و ُظ َوص ُِٔ ِ ٣ُ ٥
َح َُ ٣
دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،ییحینباسحؿ،اعمفہی،انبالسؾ،ییحی،رضحتدبعاہللنبایبداتدہریضاہلل اعتٰیل ہنعرفامےتںیہہک
اؿ ےک ابپ ربخ دےتی ںیہ ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت زغفہ دحہیبی ںیم ےھت فہ ےتہک ںیہ ہک ریمے العفہ  ے
رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ ایل فہ ےتہک ںیہہک ںیم  ے اکی یلگنج دگے اک اکشر ایک افر اےس اےنپ ارحاؾفاےلاسویھتں وک الھکای رھپ ںیم روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآایافرںیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسیکربخدیہکامہرےاپساساکوگتش
چبایگےہ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایمتاےساھکؤاحالہکنفہاسرےارحاؾیکاح تلںیمےھت۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلامحؿداریم،ییحینباسحؿ،اعمفہی،انبالسؾ،ییحی،رضحتدبعاہللنبایبداتدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحایرمعہایاؿدفونںاکارحاؾابدنےنھفاےل ریکشخاکاکشررک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 364

راوی  :اح٤س بً ٩بسة ؿيیٓ ،ـي ١ب ٩س٠امی٤٧ ٪يری ،ابوحاز ،٦حرضت ًبساہلل ب ٩ابی ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َّ
 ١بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ا٤َ ٨ُّ ٟي ِر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َحازِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ
اٟـي ُِّّی َح َّسث َ َ٨ا ُٓ َـ ِي ُ

ا ٚا َِ ٟحس َ
ٔیث َوٓ ٔيطٔ
وَ ٪وأَبُو َٗ َتا َز َة ُٔ ٣ح ٌَّ ١و َس َ
َخ ُجوا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص ُِٔ ِ ٣ُ ٥
َح َُ ٣
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ض َِ َ ٥
َٓ َ٘ا ََ ٢ص ِ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ٌَُٜ ٣َ ١طُ َط ِي ْئ َٗاُٟوا َ٨َ ٌَ ٣ا رٔ ِجُ٠طُ َٗا ََٓ ٢أ َ َخ َذ َصا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَكَََ ٠ضا
ادمح نب دبعة یبض ،لیضف نب امیلسؿریمنی ،اوباحزؾ ،رضحت دبعاہلل نب ایب داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت
ںیہ ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ارحاؾ یک اح تل ںیم ےلکن افر رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع الحؽ ےھت
ارحاؾ ےکریغباسےک دعب ایسرطحدحثیےہ افراس ںیمےہہکآپ یلصاہللہیلع فآہلفملس  ے رفامایہکایک اہمترےاپساس
ںیمےسھچکےہ؟اوہنں ےرعضایکہکامہرےاپساساکاکیاپؤںےہ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےفہاپؤںاؿےس
ایلافراےساھکایل۔
رافی  :ادمحنبدبعةیبض،لیضفنبامیلسؿریمنی،اوباحزؾ،رضحتدبعاہللنبایبداتدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحایرمعہایاؿدفونںاکارحاؾابدنےنھفاےل ریکشخاکاکشررک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 365

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواُلحوؾٗ ،تیبہ ،اسحا ،ٚجزیزً ،بساٌٟزیز ب ٩رٓيٍ ،حرضت ًبساہلل ب ٩ابی ٗتازہ

ؾ ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َوإ ٔ ِس َح َُ ٩ِ ًَ ٙجزٔیز ٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِي ٍٕ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
َح ٔ٣ي َن َوأَبُو َٗ َتا َز َة ُٔ ٣ح ٌَّ ١وا ِٗ َت َّؽ ا َِ ٟحس َ
ٔیث َوٓ ٔيطٔ َٗا ََ ٢ص ِ١
ا ٪أَبُو َٗ َتا َز َة فٔی ََ ََفٕ ُٔ ِ ٣
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة َٗا َ ٢ك َ َ

ا ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪أَ ِو أَ ََ ٣ز ُظ بٔظَ ِي ٕئ َٗاُٟوا ُلَ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢کُُ٠وا
أَ َط َار إَِٔ ٟيطٔ إ ٔ َِ َش ْ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباالوحص ،ہبیتق ،ااحسؼ ،رجری ،دبعایزعسی نب رعیف ،رضحت دبعاہلل نب ایب داتدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
اوبداتدہریضاہللاعتٰیلہنعارحاؾیکاح تلںیم ںیہےھتہکبجابیقبسارحاؾںیمےھتآےگدحثیایس رطحےہافراسںیمےہ
ہک ایک مت ںیم ےس یسک ااسنؿ  ے اس اکشر یک رطػ ااشرہ ایک اھت ای اےس یسک زیچ ےس مکح دای اھت؟ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے
رعضایکہک ںیہاےاہللےکروسؽ!آپ ےرفامای ورھپمتاےساھکو۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباالوحص،ہبیتق،ااحسؼ،رجری،دبعایزعسینبرعیف،رضحتدبعاہللنبایبداتدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحایرمعہایاؿدفونںاکارحاؾابدنےنھفاےل ریکشخاکاکشررک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 366

راوی  :زہير ب ٩رحب ،یحٌی ب ٩سٌيس ،اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،حرضت ٌ٣اذ بً ٩بساٟزح ٩٤ب٤ًْ ٩ا ٪تيِم رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح َْٓ ٦أُصِس َٔی َُ ٟط كَي ِ ْر َوكَ َِ ٠ح ُة َراٗ ٔ ْس َٓ٨َّ ٔ٤ا َ ٩ِ ٣أَك َ َ١
ا ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ
بِ َٔ ٤َ ِْ ًُ ٩
ِم ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣كَ َِ ٠ح َة بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ َوِ َ ٧ح ُُ ُ ٩

است َِي َ٘ َى كَ َِ ٠ح ُة َو َّٓ َ ٩ِ ٣َ ٙأَك َ َُ ٠ط َو َٗا َ ٢أَك َ ِ٨َ ٠ا ُظ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو ٔ٨َّ ٣ا ََ ٩ِ ٣ت َو َّر ََ َٓ َ٤َّ ٠ا ِ

زریہنبرحب،ییحینبدیعس،انبرج ،،دمحمنبدکنمر،رضحتاعمذنبدبعارلنمحنبامثعؿیمیتریضاہللاعتٰیلہنع اےنپابپےس
رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہہک مہ رضحت ہحلط نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت اسھت ےھت افر مہ ارحاؾ یک اح تل ںیم
ےھت ہک اؿ ےک ےیل اکی  ردنہ دہہی الای ایگ افر رضحت ہحلط وس رےہ ےھت  و مہ ںیم ےس ھچک  ے فہ اھکایل افر ھچک  ے  رزیہ ایک  و  ب
رضح تہحلطاجےگ واوہنں ےاؿیکوماتقفیکوہنجں ےاھکایاھتافررفامایہکمہ ےارحاؾیکاح تلںیمروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاسھتاھکایےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعس،انبرج ،،دمحمنبدکنمر،رضحتاعمذنبدبعارلنمحنبامثعؿیمیتریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکارحاؾافرریغارحاؾفاےلےکےئلرحؾافرریغرحؾںیمنجاجؿ...
ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکارحاؾافرریغارحاؾفاےلےکےئلرحؾافرریغرحؾںیمنجاجونرفںاکلتقبحتسمےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 367

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌيس ،اح٤س بً ٩يسی ،اب ٩وہبَ٣ ،خ٣ہ ب ٩بٜيرً ،ببساہلل ب٘٣ ٩شٗ ،٥اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،سيسہ ًائظہ
ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َخ َُ ٣ة بِ ُ ٩ب ُ َٜيِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا صَا ُرو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩يسی َٗاُلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ََ ِ ٣

ًُب َ ِي َس اہللٔ بِ ََ ِ٘ ٣ٔ ٩ش َٕ ٥ي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ُ٘و ُ٢
اب َوا َِٟٔأ ِ َرةُ
َح ٔ ٦ا ِٔ ٟح َسأَةُ َوا َِ ُِ ٟز ُ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢أَ ِربَ ٍْ ك ُ ُُّ ٠ضَٓ َّ٩اس ُْٔ ٙي ِ٘ َت ٩َِ ٠فٔی ا ِٟحَٔ ِّ١وا َِ َ ٟ

َ
 ١بٔ ُؼ ِِز ََٕ ٟضا
َفأَیِ َت ا َِ ٟح َّي َة َٗا َُ ٢ت ِ٘ َت ُ
َوا ِٟکَُِ ٠ب ا ُِ٘ ٌَ ٟو ُر َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َ٘ ٠ِ ٔ ٟاس ٔٔ ٥أ َ َ

اہرفؿ نب دیعس ،ادمح نب یسیع ،انب فبہ ،رخمہم نب ریکب ،عیید اہلل نب مسقم ،اقمس نب دمحم ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رفامےت ںیہہک اچر اجونر اذیاء دےنی فاےل ںیہ افر اؿ وک رحؾ افر ریغرحؾ ںیم لتق ایک اج اتکس ےہ لیچ ،وکا ،وچاہ  ،اکےنٹ فاال اتک ،رافی
ےتہکںیہہکںیم ےاقمسےساہکہکاسپنےکابرےںیمریتاایکایخؽےہ؟اوہنں ےاہکہکاسیکذ تلیکفہجےساےسلتقایک
اج ےاگ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعس،ادمحنبیسیع،انبفبہ،رخمہمنبریکب،عییداہللنبمسقم،اقمسنبدمحم،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکارحاؾافرریغارحاؾفاےلےکےئلرحؾافرریغرحؾںیمنجاجونرفںاکلتقبحتسمےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 368

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٨ُ ،سر ،طٌبہ ،ابْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَفٗ ،تازہ ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،سيسہ
ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩سٌٔيسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ور َوا ُِ ٟح َسیَّا
اب اْلِ َبِ َ٘ ٍُ َوا َِٟٔأ ِ َرةُ َوا ِٟکَُِ ٠ب ا ُِ ُ٘ ٌَ ٟ
َحٔ ٦ا َِ ٟح َّي ُة َوا َِ ُِ ٟز ُ
َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢خ ِْ ٤ص ٓ ََواس ُُٔ ٙي ِ٘ َت ٩َِ ٠فٔی ا ِٟحَٔ ِّ١وا َِ َ ٟ

اوبرکب نبایب ہبیش،دنغر ،ہبعش،انب ینثم،انب ،رر،دمحم نبرفعج،داتدہ،دیعسنببیسم ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیل اہنع ےس
رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اپچن اجونر اذیاء دےنی فاےل ںیہ ا ںیہ رحؾ افر ریغرحؾ ںیم لتق ایک اج اتکس ےہ
اسپنایسہفدیفس،وکا،وچاہ،اکےنٹفاالاتکافرلیچ۔
رافی  :اوبرکب نبایب ہبیش ،دنغر،ہبعش،انب ینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،داتدہ،دیعس نببیسم،دیسہاعہشئدصہقی ریضاہللاعتٰیل

اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکارحاؾافرریغارحاؾفاےلےکےئلرحؾافرریغرحؾںیمنجاجونرفںاکلتقبحتسمےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 369

راوی  :ابوربيٍ زہزانی ،ح٤از ،اب ٩زیس ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َوص َُو ابِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
ِ
اب
َق ُب َوا َِٔ ٟأ َرةُ َوا ُِ ٟح َسیَّا َوا َِ ُِ ٟز ُ
َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِْ ٤ص ٓ ََواس ُُٔ ٙي ِ٘ َت ٩َِ ٠فٔی ا َِ َ ٟ
َح ٔ ٦ا َِ ِ ٌَ ٟ
َوا ِٟکَُِ ٠ب ا ُِ٘ ٌَ ٟو ُر
اوبرعیبزرہاین،امحد،انبزدی،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایاپچناجونراذیاءدےنیفاےلںیہنجوکرحؾںیمیھبلتقایکاجاتکسےہوھچب،وچاہ،لیچ،وکاافراکےنٹفاال
اتک۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،امحد،انبزدی،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکارحاؾافرریغارحاؾفاےلےکےئلرحؾافرریغرحؾںیمنجاجونرفںاکلتقبحتسمےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 370

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،اب٤٧ ٩ير ،حرضت ہظا٦

َکیِبٕ َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،انبریمن،رضحتاشہؾ ےاس دنےکاسھتایسرطحایبؿایکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،انبریمن،رضحتاشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکارحاؾافرریغارحاؾفاےلےکےئلرحؾافرریغرحؾںیمنجاجونرفںاکلتقبحتسمےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 371

راوی ً :بيساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی ،یزیس ب ٩زریٍ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ِ
اب َوا ُِ ٟح َسیَّا
َق ُب َوا َِ ُِ ٟز ُ
ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِْ ٤ص ٓ ََواس ُٔ ٙيُ ِ٘ َت ٩َِ ٠فٔی ا َِ َ ٟ
َح ٔ ٦ا َِٟٔأ َرةُ َوا َِ ِ ٌَ ٟ
َوا ِٟکَُِ ٠ب ا ُِ٘ ٌَ ٟو ُر
دیبع اہلل نب رمع وقارریی ،سیدی نب زرعی ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک
روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے اراشد رفامایاپچن اجونراذیاءدےنیفاےل ںیہ نج وکرحؾ ںیم لتق ایک اجاتکس ےہوچاہ افر وھچب افر
لیچافروکاافراکےنٹفاالاتک
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقارریی،سیدینبزرعی،رمعم،زرہی،رعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکارحاؾافرریغارحاؾفاےلےکےئلرحؾافرریغرحؾںیمنجاجونرفںاکلتقبحتسمےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 372

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حرضت زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗاَِ ٟت أَ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ
یس بِ ٔ ٩ز َُریِ ٍٕ
ََک بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َیز ٔ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ ِت َٔ ١خ ِٔ ٤ص ٓ ََواس َٔ ٙفٔی ا ِٟحَٔ ِّ١وا َِ َ ٟ
َحٔ ٦ث ُ َّ ٥ذ َ َ

دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےکاسھترفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس  ے اپچن اذیاء دےنی فاےل اجونرفں وک رحؾ افر ریغرحؾ ںیم لتق رک ے اک مکح رفامای رھپ سیدی نب زرعی یک دحثی یک رطح ذرک
رفامای۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکارحاؾافرریغارحاؾفاےلےکےئلرحؾافرریغرحؾںیمنجاجونرفںاکلتقبحتسمےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 373

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبير ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی
رح َُ ٠َ ٣ة َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
اب ًَ ِِ ُ ٩
اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِْ ٤ص َّٔ ٩ِ ٣
اب
اٟس َو ِّ
اب ك ُ َُّ ٠ضا ٓ ََواس ُُٔ ٙت ِ٘ َت ُ
َح ٔ ٦ا َِ ُِ ٟز ُ
 ١فٔی ا َِ َ ٟ
َق ُب َوا َِٟٔأ ِ َرةُ
َوا ِٔ ٟح َسأَةُ َوا ِٟکَُِ ٠ب ا ُِ ُ٘ ٌَ ٟ
ور َوا َِ ِ ٌَ ٟ
اوباطرہ ،رحہلم ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،رعفہ نب زح  ،،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایہکامتؾاجونرفںںیمےساپچناجونراذیاءدےنیفاےلںیہنجوکرحؾںیمیھبلتق
ایکاجاتکسےہوکا،لیچ،اکےنٹفاالاتک،وھچبافروچاہ۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،وی،س،انبباہب،رعفہنبزح ،،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکارحاؾافرریغارحاؾفاےلےکےئلرحؾافرریغرحؾںیمنجاجونرفںاکلتقبحتسمےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 374

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اب ٩ابی ً٤ز ،ابً ٩یی٨ہ ،زہير ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،حرضت سا ٥ٟاپ٨ے باپ

رح ٕب َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َُ ٢ز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا٥ٕ ٔ ٟ
و َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
رحأ ٦
ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خ ِْ ٤ص َُل ُج ََ ٨
اح ًَل َی ََ َٗ ٩ِ ٣ت َُ ٠ض َّ٩فٔی ا َِ َ ٟ
َحَ ٔ ٦و ِاْل ٔ ِ َ
ِ
رحأ ٦
اب َوا ِٔ ٟح َسأَةُ َوا ِٟکَُِ ٠ب ا ُِ ُ٘ ٌَ ٟ
َق ُب َوا َِ ُِ ٟز ُ
ور و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز فٔی رٔ َوایَتٔطٔ فٔی ا ُِ ُ ٟ
َحَ ٔ ٦و ِاْل ٔ ِ َ
ا َِٟٔأ َرةُ َوا َِ ِ ٌَ ٟ

زریہنبرحب،انبایبرمع ،انبہنییع،زریہ ،ایفسؿ نب ہنییع،زرہی،رضحت اسمل اےنپابپےسرفاتیرکےت ںیہہک یبنیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس  ے رفامایہک اپچن اجونر اےسی ںیہ ہک اؿ وک رحؾ ںیم افر ارحاؾ یک اح تل ںیم لتق رکان وکیئ انگہ  ںیہ وچاہ افر وھچب افر وکا
افرلیچافراکےٹنفاالاتک۔
رافی  :زریہنبرحب،انبایبرمع،انبہنییع،زریہ،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رضحتاسملاےنپابپ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

اسابتےکایبؿںیمہکارحاؾافرریغارحاؾفاےلےکےئلرحؾافرریغرحؾںیمنجاجونرفںاکلتقبحتسمےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 375

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،حرضت اب ٩طہاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ ِخب َ َرنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت َحٔ َِؼ ُة َز ِو ُد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِْ ٤ص ٔ٩ِ ٣
َّ
اب َوا ِٔ ٟح َسأَةُ َوا َِٟٔأ ِ َرةُ َوا ِٟکَُِ ٠ب ا ُِ٘ ٌَ ٟو ُر
اٟس َو ِّ
َق ُب َوا َِ ُِ ٟز ُ
اب ك ُ َُّ ٠ضا َٓاس َُْٔ ٙل َ َ
رح َد ًَل َی ََ َٗ ٩ِ ٣ت َُ ٠ض َّ٩ا َِ ِ ٌَ ٟ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،رضحتانبباہبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتاسملنبدبعاہلل ےےھجمربخدی
ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ رضحت ذةضة ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامیتںیہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایہک اجونرفںںیمےساپچناجونر اےسیںیہہک وجیلکوطر  راذیاء دےنیفاےل
ںیہاؿےکلتقرک ےفاوں روکیئانگہ ںیہوھچبافروکاافرلیچافروچاہافراکےنٹفاالاتک۔

رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،رضحتانبباہبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکارحاؾافرریغارحاؾفاےلےکےئلرحؾافرریغرحؾںیمنجاجونرفںاکلتقبحتسمےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 376

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير ،حرضت زیس ب ٩جبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َُّ ٩ِ ٣ٔ ٦
اب َٓ َ٘ا َ٢
اٟس َو ِّ
 ١ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُُ ٩ج َبيِر ٕأَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َ َ ٢ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َ٣ا َي ِ٘ ُت ُ
ِ
َّ
َّ
ُ
َق َب َوا ِٔ ٟح َسأَ َة َوا ِٟکََِ ٠ب
أَ ِخب َ َر ِتىٔی إ ٔ ِح َسی َ ِٔش َوة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أََّ٧طُ أَ ََ ٣ز أَ ِو أ َٔ ٣ز أَ َِ ٪ي ِ٘ ُت َ ١ا َِٟٔأ َر َة َوا َِ ِ ٌَ ٟ

اب
ا َِ ُ٘ ٌَ ٟور َوا َِ ُِ ٟز َ

ادمح نب وی،س ،زریہ ،رضحت زدی نب ریبج ریض اہلل اعتٰیلہنعایبؿ رکےت ںیہ ہک اکی آدیم  ے رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع
ےسوپاھچہکارحاؾفاالنکاجونرفںوکلتقرکاتکسےہ؟رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسیکازفاجرہطماتںیمےسیسک ےےھجمربخدیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےمکحرفامایایرفامایہکارحاؾفاےلوکمکحدایایگ
ہکفہوچےہافروھچبافرلیچافراکےنٹفاےلےتکافروکےوکلتقرکدے۔

رافی  :ادمحنبوی،س،زریہ،رضحتزدینبریبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکارحاؾافرریغارحاؾفاےلےکےئلرحؾافرریغرحؾںیمنجاجونرفںاکلتقبحتسمےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 377

راوی  :طیبا ٪بَ ٩فور ،ابوًوا٧ہ ،حرضت زیس ب ٩جبير

َّ ٩ِ ٣ٔ ١
اب َوص َُو
اٟس َو ِّ
 ١اَّ ٟز ُج ُ
َفو َر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ َٗا ََ ٢سأ َ ََ ٢ر ُج ْ ١ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َ٣ا َي ِ٘ ُت ُ
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
ِ
َحَٗ ٦اَ ٢ح َّسثَ ِتىٔی إ ٔ ِح َسی َ ِٔشوة ٔ أ ٨َّ ٟي ِّی ػلَّی اہللُ ًََ٠يطٔ وس َّ ٥٠أََّ٧طُ ك َ َ ِ
َق ٔب
َ
َُ ْ ٔ ِ ٣
ِ َ َ َ
َ
ا ٪یَأ ُ٣زُ بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ِٟکَِٔ ٠ب ا ُِ٘ ٌَ ٟورٔ َوا َِٟٔأ َرة ٔ َوا َِ ِ ٌَ ٟ

اب َوا َِ ٟح َّيةٔ َٗا ََ ٢وفٔی اٟؼَّ ََلة ٔأَي ِّـا
َوا ُِ ٟح َسیَّا َوا َِ ُِ ٟز ٔ

ابیشؿنبرففخ ،اوبتراہن،رضحتزدینبریبجےسرفاتیےہرفامایہکاکیآدیم ےرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچ
ہک ارحاؾ یک اح تل ںیم نک اجونرفں وک لتق ایک اجاتکس ےہ؟ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس  ے یک یسک زفہج رہطم ہ  ے ھجم ےس ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکےنٹ فاےل ےتک ،وچےہ افر وھچب افر وکا افر
اسپنےکلتقرک ےاکمکحرفامےتےھتافررفامایہکامنزںیمیھبا ںیہلتقرکدایاج ے۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،اوبتراہن،رضحتزدینبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکارحاؾافرریغارحاؾفاےلےکےئلرحؾافرریغرحؾںیمنجاجونرفںاکلتقبحتسمےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 378

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

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خ ِْ ٤ص َّٔ ٩ِ ٣
َق ُب َوا َِٟٔأ ِ َرةُ َوا ِٟکَُِ ٠ب
اٟس َو ِّ
اب َِ ٟي َص ًَل َی ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح ٔ ٦فٔی َٗ ِتٔ٠ضُٔ َّ٩ج َْ ٨اح ا َِ ُِ ٟز ُ
اب َوا ِٔ ٟح َسأَةُ َوا َِ ِ ٌَ ٟ
ا ُِ٘ ٌَ ٟو ُر
ییحینب ییحی ،امکل،انعف ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےاراشدرفامایہک

اپچناجونراےسیںیہہکنجوکلتقرک ےںیمارحاؾفاےل روکیئانگہ ںیہوکا،لیچ،وھچب،وچاہ،اکےنٹفالاتک۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکارحاؾافرریغارحاؾفاےلےکےئلرحؾافرریغرحؾںیمنجاجونرفںاکلتقبحتسمےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 379

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل٣ ،ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،حرضت اب ٩جزیخ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٨َ ٔ ٟآ ٍٕٔ َ٣اذَا َسَ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز یُ ٔح ُّ١
و َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
اب َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َ٧آ ٔ ٍْ َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢خ ِْ ٤ص َّٔ ٩ِ ٣
َِحاِ َٗ ٔ ٦ت َُ ٠ط َّٔ ٩ِ ٣
اب
اٟس َو ِّ
اٟس َو ِّ
َ َ ٠ٟٔ
َق ُب َوا َِٟٔأ ِ َرةُ َوا ِٟکَُِ ٠ب ا ُِ٘ ٌَ ٟو ُر
َُل ُج ََ ٨
اح ًَل َی ََ َٗ ٩ِ ٣ت َُ ٠ض َّ٩فٔی َٗ ِتٔ٠ضٔ َّ٩ا َِ ُِ ٟز ُ
اب َوا ِٔ ٟح َسأَةُ َوا َِ ِ ٌَ ٟ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،دمحم نبرکب ،انب رج  ،،رضحت انب رج ،ایبؿ رکےت ںیہہک ںیم  ے رضحت انعف ریض اہللاعتٰیلہنع ےس اہک ہک
آپ  ےارحاؾفاےلےک ےئلاجونرفںےک لتقرک ے ےکابرےںیمرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےسایک انس؟رضحتانعف
ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ھجم ےس رفامای ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
رفامےت نو ے انس ہک اجونرفں ںیم ےس اپچن اےسی اجونر ںیہ ہک اؿ ےک لتق رک ے ںیم ارحاؾ فاےل  ر وکیئ انگہ  ںیہ وکا ،لیچ ،وھچب،
وچاہ،اکےنٹفاالاتک۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنبرکب،انبرج ،،رضحتانبرج ،
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکارحاؾافرریغارحاؾفاےلےکےئلرحؾافرریغرحؾںیمنجاجونرفںاکلتقبحتسمےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 380

راوی ٗ :تیبہ ،اب ٩ر٣حٟ ،يث ب ٩سٌس ،طیبا ٪بَ ٩فور ،جزیز يٌىی اب ٩حاز٧ ،٦آٍ ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز،
اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل ،ابوكا ،١٣ح٤از ،ایوب ،ابْ٣ ٩ىی ،یزیس ب ٩ہارو ،٪یحٌی ب ٩سٌيس٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩زا٪

َّ
َفو َر َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩حازَٔ ٕ ٦جٔ٤ي ٌّا ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ ِ ٩اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َجٔ٤ي ٌّا ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ح و
َ٧آ ٔ ٍٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ك ُ ُّ١
وب ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩صا ُر َ
َح َّسثَىٔی أَبُو كَا َٔ ١ٕ ٣ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ

ئ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک َوابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َو٥َِ ٟ
َص ُذ َُل ٔ
َي ُ٘ ِ ١أَ َح ْس ُٔ ٨ِ ٣ض ِٕ َ ٧ ٩ِ ًَ ٥
آٍ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َُّل ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َو ِح َس ُظ َو َٗ ِس
ک ابِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َٙ
َتابَ ٍَ ابِ َُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَل َی ذََ ٔ ٟ
ہبیتق ،انب رل  ،ق  ،نب دعس ،ابیشؿ نب رففخ ،رجری ینعی انب احزؾ ،انعف ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،انب ریمن ،دیبع اہلل،
اوباکلم،امحد،اویب،انبینثم،سیدینباہرفؿ،ییحینب دیعس،انعف،انبرمعاؿ دنفںےکاسھترضحتانعف ےرضحتانبرمعےس
رفاتیایکےہفہرفامےتںیہہکںیم ےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسرھپایسرطحآےگدحثیایبؿیک۔
رافی  :ہبیتق ،انب رل  ،ق  ،نب دعس ،ابیشؿ نب رففخ ،رجری ینعی انب احزؾ ،انعف ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،انب ریمن،
دیبعاہلل،اوباکلم،امحد،اویب،انبینثم،سیدینباہرفؿ،ییحینبدیعس،انعف،انبرمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکارحاؾافرریغارحاؾفاےلےکےئلرحؾافرریغرحؾںیمنجاجونرفںاکلتقبحتسمےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 381

راوی ٓ :ـ ١ب ٩سہ ،١یزیس ب ٩ہارو٣ ،٪ح٤س ب ٩اسحا٧ ،ٚآًٍ ،بيساہلل بً ٩بساہلل ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ٧ ٩ِ ًَ ٙآ ٍٕٔ َوًُب َ ِيسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
 ١بِ َُ ٩س ِض َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ٓ َِـ ُ
ار َ
َحٔ ٦
ًُ ََ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢خ ِْ ٤ص َُل ُج ََ ٨
اح فٔی َٗ ِت ٔ٣َ ١ا ُٗتٔ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ض َّ٩فٔی ا َِ َ ٟ

َک بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
ٓ ََذ َ َ
لضفنبلہس،سیدینباہرفؿ،دمحمنبااحسؼ،انعف،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےت
ںیہ ہک ںیم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس ہک اپچن اجونر اےسی ںیہ ہک نج ےک لتق رک ے ںیم وکیئ انگہ  ںیہ فہ
اجونرہکنجوکرحؾںیملتقایکاج ےرھپایسرطحدحثیذرکرفامیئ۔
رافی  :لضفنبلہس،سیدینباہرفؿ،دمحمنبااحسؼ،انعف،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکارحاؾافرریغارحاؾفاےلےکےئلرحؾافرریغرحؾںیمنجاجونرفںاکلتقبحتسمےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 382

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،یحٌی اب ٩یحٌی ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَفً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت
اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا
َخ َ
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌ َی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ

َف ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر أََّ٧طُ َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
اب َوا ُِ ٟح َسیَّا
َق ُب َوا َِٟٔأ ِ َرةُ َوا ِٟکَُِ ٠ب ا ُِ ُ٘ ٌَ ٟ
رح ْاَََ ٓ ٦ل ُج ََ ٨
ور َوا َِ ُِ ٟز ُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِْ ٤ص ََ َٗ ٩ِ ٣ت َُ ٠ضَ َّ٩وص َُو َ َ
اح ًََِ ٠يطٔ ٓ ٔيضٔ َّ٩ا َِ ِ ٌَ ٟ
َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟي ِحٌَی بِ َٔ ٩ی ِحٌَی
ییحی نب ییحی ،ییحی نب اویب ،ہبیتق ،انب رجح ،ییحی انب ییحی ،اامسلیع نب رفعج ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اپچن اجونر اےسی ںیہ ہک وج اؿ رک ارحاؾ یک اح تل ںیم لتق رکے  و
اس روکیئانگہ ںیہاؿاجونرفںںیموھچب،وچاہ،اکےنٹفاالاتک،وکاافرلیچںیہ۔
رافی  :ییحینب ییحی،ییحی نب اویب،ہبیتق،انبرجح،ییحیانبییحی،اامسلیعنبرفعج،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾوک بوکیئفیلکتفریغہآ شآاج ے ورسناڈا ےہیہیافراسیکرادارےکایبؿ...
ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾوک بوکیئفیلکتفریغہآ شآاج ے ورسناڈا ےہیہیافراسیکرادارےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 383

راوی ً :بيساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی ،ح٤از يٌىی اب ٩زیس ،ایوب ،ابوربيٍ ،ح٤از ،ایوب٣ ،حاہسً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩ابی ٟيلی،
حرضت ٌٛب بً ٩حزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ح و َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَىٔی ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

وب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣حاص ّٔسا یُ َح ِّس ُث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَتَی ًَل َ َّی َر ُسو ُ٢
أَ ُّی ُ
١
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َ ٩َ ٣ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َي ٔة َوأََ٧ا أُوٗ ٔ ُس َت ِح َت َٗا َ ٢ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی ٗ ٔ ِسرٕ لٔی و َٗا َ ٢أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ ب ُ ِز َٕ ٣ة لٔی َوا ُِ ٤ِ َ٘ ٟ

ک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ََ ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢ا ِحَ ِٙ ٔ ٠و ُػ ِ ٥ث َ ََلثَ َة أَیَّا ٕ ٦أَ ِو أَكٌِ ِٔٔ ٥س َّت َة ََ ٣شأٛي َن أَ ِو
یک َص َو ُّاَ ٦رأِ ٔس َ
یَت َ َ٨اثَزُ ًَل َی َو ِجهٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَیُ ِذذ ٔ َ
ک بَ َسأَ
ا َِ ُش ِ
وب ٓ َََل أَ ِزرٔی بٔأ َ ِّی ذََ ٔ ٟ
ک ََ ٔشي َّ ٜة َٗا َ ٢أَ ُّی ُ
دیبع اہلل نب رمع وقارریی ،امحد ینعی انب زدی ،اویب ،اوبرعیب ،امحد ،اویب ،اجمدہ ،دبعارلنمح نب ایب یلیل ،رضحت بعک نب رجعہ ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس دحہیبیفاےل اسؽ ریمےاہں رشتفیال ے افر ںیماہیڈی ےک
ےچین آگ الج راہ اھت افر ریمے رہچے  ر وجںیئ رگ رںیہ  ںیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ایک ےھجت وجںیئ تہب فیلکت
دےریہںیہ؟ںیم ےرعضایکہکاہں!آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہک واانپرسناڈادےافرنیتدونںےکرفزےرھک
ےلایھچونیکسمں وکاھکانالھک دے ایاکیرقابینرک۔اویبرافی ے اہکہک ںیم ںیہاج اتہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےادتبا ء
ںیمسکزیچاکذرکرفامای۔
رافی  :دیبعاہلل نب رمع وقارریی ،امحد ینعی انب زدی ،اویب ،اوبرعیب ،امحد ،اویب ،اجمدہ ،دبعارلامحؿ نب ایب یلیل ،رضحت بعک نب
رجعہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾوک بوکیئفیلکتفریغہآ شآاج ے ورسناڈا ےہیہیافراسیکرادارےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 384

راوی ً :لی ب ٩ححز سٌسی ،زہير ب ٩رحب ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ،٥اب٠ً ٩ية ،حرضت ایوب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َّ
وب فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
رح ٕب َو َي ٌِ ُ٘ ُ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥جٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اٟش ٌِس ُّٔی َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩

بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ

یلع نب رجح دعسی ،زریہ نب رحب ،وقعیب نب اربامیہ ،انب علیہا ،رضحت اویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ذموکرہ
دحثیرابرہکیکرطحلقنیکیئگےہ
رافی  :یلعنبرجحدعسی،زریہنبرحب،وقعیبنباربامیہ،انبعلیہا،رضحتاویبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾوک بوکیئفیلکتفریغہآ شآاج ے ورسناڈا ےہیہیافراسیکرادارےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 385

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩ابی ًسی ،ابً ٩و٣ ،٪حاہسً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩ابی ٟيلی ،حرضت ٌٛب بً ٩حزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪حاصٔ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٩
يـا أَ ِو بٔطٔ أَذّی َٔ ٩ِ ٣رأِ ٔسطٔ َٓٔ ِٔس َی ْة ٔٔ ٩ِ ٣ػ َيا ٕ ٦أَ ِو َػ َس َٗ ٕة
ا٣َ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪ز ٔ ّ
ًُ ِح َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢ف ٔ َّی أُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة ٓ ََ ٩ِ ٤ك َ َ
ک َٗا َ ٢ابِ ُ٩
اَ ٣
أَ ِو َُ ُش ٕک َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُت ُط َٓ َ٘ا َ ٢ا ِزِ ُ ٧ط ٓ ََسِ َ ٧و ُت َٓ َ٘ا َ ٢ا ِزِ ُ ٧ط ٓ ََسِ َ ٧و ُت َٓ َ٘ا ََ ٢ػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَیُ ِذذٔی َ
ک َص َو ُّ
ْس
ًَ ِو َٕ ٪وأَ ُه ُُّ ٨ط َٗا ََٗ ٥ِ ٌَ ََ ٢ا ََٓ ٢أ َ ََ ٣زنٔی بٔٔ ِٔس َی ٕة ٔٔ ٩ِ ٣ػ َيإ ٦أَ ِو َػ َس َٗ ٕة أَ ِو َُ ُش ٕک َ٣ا َت َي ََّ
دمحمنبینثم،انبایبدعی،انبترؿ،اجمدہ،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتبعکنبرجعہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہک
ریمےابرےںیمہیآتیانزؽیکیئگمتںیمےسوجآدیمامیبرنوایاسےکرسںیموکیئفیلکتنو وفہہیہیےکوطر ررفزےرےھک
ای دصہق دے ای رقابینرکے رضحت بعک ریض اہلل اعتٰیلہنع ےتہک ںیہہک ںیمآپ یلص اہللہیلعفآہلفملسیک دختم ںیم آایآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایرقبینواجؤ وںیمافررقبینوایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایرقبینواجؤ وںیمرقبی
نوایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ایک ےھجت وجںیئ تہب فیلکت دیتی ںیہ؟ انب ترؿ ےتہک ںیہ افر رافی ےتہک ںیہ ہک ریما
ایخؽےہہکرضحتبعکریضاہللاعتٰیلہنع ےرعضایکیجاہںرضحتبعکےتہکںیہہکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےےھجم
ہیہیےکوطر ررفزفںاکایدصہقرک ےاکایرقابینرک ےاکوجآاسینےسنوےکسرک ےاکمکحرفامای۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،انبترؿ،اجمدہ،دبعارلامحؿنبایبیلیل،رضحتبعکنبرجعہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾوک بوکیئفیلکتفریغہآ شآاج ے ورسناڈا ےہیہیافراسیکرادارےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 386

راوی  :اب٤٧ ٩ير ،سیيٕ٣ ،حاہسً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩ابی ٟيلی ،حرضت ٌٛب بً ٩حزہ

ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣حاص ّٔسا َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی َح َّسثَىٔی َُ ٌِ ٛب
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َس ِي ْ

ک
اَ ٣
ٕ ًََِ ٠يطٔ َو َرأِ ُس ُط یَ َت َضآ َُت َٗ َِّ ٤ل َٓ َ٘ا َ ٢أَیُ ِذذٔی َ
بِ ُِ ًُ ٩ح َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ َ
ک َص َو ُّ
يـا أَ ِو بٔطٔ أَذّی َٔ ٩ِ ٣رأ ِ ٔسطٔ َٓٔ ِٔس َی ْة ٔ٩ِ ٣
ا٣َ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪ز ٔ ّ
ُُِٗ ٠ت ََ ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢ا ِحَ ِٙ ٔ ٠رأ ِ َس َ
ک َٗا ََٓ ٢ف ٔ َّی َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة ٓ ََ ٩ِ ٤ك َ َ
َّ
َّ
َف ٕ ٚبَي ِ َن ٔس َّت ٔة
ٔػ َيا ٕ ٦أَ ِو َػ َس َٗ ٕة أَ ِو َُ ُش ٕک َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسُ ٥َ ٠ػ ِ ٥ثَ ََلث َ َة أَیَّا ٕ ٦أَ ِو َت َؼ َّس ِ ٚبٔ َ َ

ْس
ََ ٣شأٛي َن أَ ِو ا َِ ُش ِ
ک َ٣ا َت َي َّ َ

انب ریمن ،مییف ،اجمدہ ،دبعارلنمح نب ایب یلیل ،رضحت بعک نب رجعہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ  ر
ڑھکے نو ے اس احؽ ںیم ہک ریمے رس ےس وجںیئ ڑھج ریہ  ںیھ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ایک ےھجت فیلکتدیتی
ںیہ؟ ںیم  ے رعض ایک ہکیج اہں آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے رفامای ہک  و اانپ رس ناڈاےل رضحت بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک
ںیہہکہیآتیریمےابرےںیمانزؽنویئمتںیمےسوجوکیئامیبرنوایاسےکرسںیموکیئفیلکتنو وفہہیہیےکوطر ررفزے
رھک ےل ای دصہق دے دے ای رقابین رکےل  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ھجم ےس رفامای ہک  و نیت دؿ ےک رفزے رھک ای
اکیوٹرکاھچونیکسمںےکدرایمؿدصہقرکدےای ورقابینرکرغضہیہکوجےھجتآاسیننورکےل۔
رافی  :انبریمن،مییف،اجمدہ،دبعارلامحؿنبایبیلیل،رضحتبعکنبرجعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾوک بوکیئفیلکتفریغہآ شآاج ے ورسناڈا ےہیہیافراسیکرادارےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 387

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪اب ٩ابی ٧حيح ،ایوب ،ح٤يسً ،بسالرکی٣ ،٥حاہس ،حرضت ٌٛب بً ٩حزہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
ِرک ٔیَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی
وب َوحُ َِ ٤ي ٕس َو ًَ ِب ٔس ال َ ٔ
يح َوأَ ُّی َ
ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز بٔطٔ َوص َُو بٔا ُِ ٟح َسیِب ٔ َي ٔة َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِس ُخ ََ َّٜ ٣َ ١ة َوص َُو
ک
ُٔ ِ ٣
ک َص ٔذظ ٔ َٗا ََٗ ٥ِ ٌَ ََ ٢ا ََٓ ٢ا ِحَ ِٙ ٔ ٠رأِ َس َ
اَ ٣
 ١یَ َت َضآ َُت ًَل َی َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَیُ ِذذ ٔ َ
َح َْ ٦وص َُو یُوٗ ٔ ُس َت ِح َت ٗ ٔ ِس ٕر َوا ُِ ٤ِ َ٘ ٟ
یک َص َو ُّ
َ
ک ََ ٔشيّ َٜة َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی َ٧ح ٔ ٕ
يح أَ ِو اذِبَحِ
آػ ٍٕ أَ ِو ُػ ِ ٥ث َ ََلثَ َة أَیَّا ٕ ٦أَ ِو ا َِ ُش ِ
َف ُ ٚث َ ََلثَ ُة ُ
َفّٗا بَي ِ َن ٔس َّت ٔة ََ ٣شأٛي َن َوا َِ َ ٟ
َوأكٌِ َِٔ َ ٥

َطا ّة

دمحمنبایبرمع،ایفسؿ،انبایبحیجن،اویب،دیمح،دبعارکلمی،اجمدہ،رضحتبعکنبرجعہ ےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
اؿ ےک اپس ےس سگرے افر احؽ ہی ہک آپ دحہیبی ںیم ےھت افر ایھب کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم ںیم دالخ  ںیہ

نو ے ےھت افر ںیم ارحاؾ یک اح تل ںیم اہیڈی ےک ےچین آگ الج راہ اھت افر وجںیئ ریمے رہچے  ر ےس ڑھج ریہ  ںیھ  و روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس  ے رفامایہک ایکےھجتوجںیئتہبفیلکتدےریہںیہ؟ رضحت بعکریضاہللاعتٰیلہنع  ےرعض ایکہکیج
اہیںآپ یلصاہللہیلعفآہل فملس ےرفامایہکاانپرسناڈادے افرھچونیکسمں ےکدرایمؿاکیرفؼاکاھکان میسقترکافررفؼنیت
اصعاکنواتےہاینیتدونںےکرفزےرھکایرقابینرکانبایبحیجنےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکایاکیرکبی
ذحبرک۔
رافی  :دمحمنبایبرمع،ایفسؿ،انبایبحیجن،اویب،دیمح،دبعارکلمی،اجمدہ،رضحتبعکنبرجعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾوک بوکیئفیلکتفریغہآ شآاج ے ورسناڈا ےہیہیافراسیکرادارےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 388

راوی  :حٌی ب ٩یحٌی ،خاٟسبً ٩بساہلل ،خاٟس ،ابی َٗلبہً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩ابی ٟيلی ،حرضت ٌٛب بً ٩حزہ

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٩
ٔک َٗا َ٥ِ ٌَ ََ ٢
ًُ ِح َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز بٔطٔ َز َ ٩َ ٣ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َي ٔة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط آذ َ
َاک صَ َو ُّاَ ٦رأِس َ

آػ ٍٕ َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِحَ ِٙ ٔ ٠رأِ َس َ
ک ث ُ َّ ٥اذِبَحِ َطا ّة َُ ُشک ّا أَ ِو ُػ ِ ٥ثَ ََلث َ َة أَیَّا ٕ ٦أَ ِو أَكٌِ ِٔ ٥ثَ ََلثَ َة ُ

ًَل َی ٔس َّتةٔ ََ ٣شأٛي َن

ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،اخدل،ایبالقہب،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتبعکنبرجعہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس دحہیبی فاےل اسؽ اؿ ےک اپس ےس سگرے افر رفامای ہک ایک ےھجت وجںیئ تہب فیلکت دے ریہ ںیہ؟ رضحت بعک  ے
رعض ایک ہک یج اہں  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےس رفامای ہک اےنپ رس وک ناڈا دف رھپ اکی رکبی ذحب رک ےک رقابین رک ای نیت
دونںےکرفزےرھکایوجھکرفںںیمےسنیتاصعھچونیکسمںوکالھکدے۔
رافی  :ییحنبییحی،اخدلنبدبعاہلل،اخدل،ایبالقہب،دبعارلامحؿنبایبیلیل،رضحتبعکنبرجعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾوک بوکیئفیلکتفریغہآ شآاج ے ورسناڈا ےہیہیافراسیکرادارےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 389

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار ،ابْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩اػب٬انی ،حرضت ًبساہلل ب٩
١ٌ٘٣

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اْلِ َ ِػ َب َضان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔٗ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩ا َِ ٌَ َٗ ٢س ُت إلٔ َی ٌَِ ٛبٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َوص َُو فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط ًَ َِ ٩ص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٔة َٓٔ ِٔسیَ ْة
ا ٪بٔی أَذّی َٔ ٩ِ ٣رأِسٔی َٓ ُحُِ ٠ٔ٤ت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٔٔ ٩ِ ٣ػ َيإ ٦أَ ِو َػ َس َٗ ٕة أَ ِو َُ ُش ٕک َٓ َ٘ا َْ ٌِ َٛ ٢ب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َ٧زََِ ٟت ف ٔ َّی ك َ َ

ک َ٣ا أَ َری أَ َتحٔ ُس َطا ّة َٓ ُُِ٘ ٠ت َُل َٓ َ٨زََِ ٟت
َ ١یت َ َ٨اثَزُ ًَل َی َو ِجهٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ُُ ٨ِ ٛت أ ُ َری أَ َّ ٪ا َِ ٟح ِض َس بَ ََ ٨ِ ٣ٔ َّ ٠
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ُِ ٤ِ َ٘ ٟ
ٕ َػا َٕ كَ ٌَا ّ٣ا
َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َٓٔ ِٔسیَ ْة ٔٔ ٩ِ ٣ػ َيا ٕ ٦أَ ِو َػ َس َٗ ٕة أَ ِو َُ ُش ٕک َٗا ََ ٢ػ ِو ُ ٦ثَ ََلثَ ٔة أَیَّا ٕ ٦أَ ِو إٔك ِ ٌَ ُأ ٦س َّت ٔة ََ ٣شأٛي َن َ ِٔؼ َ
ٟٔکُِ ٣ٔ ِّ١شٜٔي ٕن َٗا َ٨َ َٓ ٢زََِ ٟت ف ٔ َّی َخ َّ
اػ ّة َوه ٔ َی َلًَ ٥ِ ُٜا َّّ ٣ة

دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دبعارلنمح نب اصتھااین ،رضحت دبعاہلل نب لقعم ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ
صق ٍَة َأ ْفتُ ُل ٍک)بعک
ہکںیمبعکےکاپسدجسمںیماھٹیباھت وںیم ےاؿےساسآتیےکابرےںیموپاھچ(فَف ِ ْد َت ٌة ْ
ص ٍاؾ َأ ْف َ َ
نِم ِ َ
ریضاہللاعتٰیلہنع  ےرفامایہک ہیآتیریمےابرے ںیمانزؽنویئ  یھریمےرس ںیمفیلکت  یھ  وےھجمروسؽ اہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسکیطرػالبایایگاحؽہیاھتہکوجںیئریمےرہچے  رےسڑھجریہ ںیھآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکںیمدھکی
ص ٍاؾ َأ ْف
راہ نوں ہک ےھجت تہب فیلکت چنہپ ریہ ےہ ایک  و اکی رکبی ےل اتکس ےہ؟ ںیم  ے اہک  ںیہ  و ہی آتی انزؽ نویئ (فَف ِ ْد َت ٌة نِمْ ِ َ
صق ٍَة َأ ْف تُ ُل ٍک) ہک اس اک ہیہی رفزے ںیہ ای دصہق ای ھچ ونیکسمں وک اھکان الھکان ای رہ نیکسم ےک ےئل آداھ آداھ اصع اھکان الھکان بعک
َ َ
رفامےتںیہہکہیآتیاخصوطر رریمےابرےںیمانزؽنویئ نکیاساکمکحاہمترےےئلیھباعؾےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعارلامحؿنباصتھااین،رضحتدبعاہللنبلقعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾوک بوکیئفیلکتفریغہآ شآاج ے ورسناڈا ےہیہیافراسیکرادارےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 390

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير ،زَکیا ب ٩ابی زائسہً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩اػب٬انیً ،بساہلل ب ،١ٌ٘٣ ٩حرضت
ٌٛب بً ٩حزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا َئ بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩اْلِ َ ِػ َب َضان ٔ ِّی
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ ًَ َِ ٩ز َ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َح ّ٣ا
َخ َد َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ِ ٣ُ ٥َ ٠
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩ح َّسثَىٔی َُ ٌِ ٛب بِ ُِ ًُ ٩ح َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َ َ
ک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِر َس َ ١إَِٔ ٟيطٔ ٓ ََس ًَا ا َِ ٟح ََّل ََ َٓ ٚحَ ََٙ ٠رأ ِ َسطُ ث ُ ََّٗ ٥ا ََٟ ٢طُ َص ِ١
َٓ ََ٘ ١َ ٔ٤رأ ِ ُس ُط َوِ ٔ ٟح َی ُت ُط ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ

ً ٔ َِ ٨س َک َُ ُش ْک َٗا َ٣َ ٢ا أَ ِٗس ُٔر ًََِ ٠يطٔ َٓأ َ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ي ُؼ َو ٦ثَ ََلثَ َة أَیَّا ٕ ٦أَ ِو یُ ِلٌ َٔٔ ٥س َّت َة ََ ٣شأٛي َن ٟٔکُِ ٣ٔ ِّ١شٜٔی َ٨ي ِ ٔن َػا َْ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ
ًَزَّ َو َج َّٔ ٓ ١يطٔ َخ َّ
يـا أَ ِو بٔطٔ أَذّی َٔ ٩ِ ٣رأِ ٔسطٔ ث ُ َّ ٥كَاِ َ ٧ت ِ ٤ُِ ٠ٟٔشٔ٤ٔ٠ي َن ًَا َّّ ٣ة
ا٣َ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪ز ٔ ّ
اػ ّة ٓ ََ ٩ِ ٤ك َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،زرکاینبایب زادئہ،دبعارلنمحنباصتھااین،دبعاہلل نبلقعم،رضحت بعکنب رجعہریضاہلل
اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ارحاؾ یک اح تل ںیم ےلکن  و اؿ ےک رس افر داڑ ی ںیم وجںیئ
ڑپںیئگہیابتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسکتیچنہپ وآپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےاسیکرطػاغیپؾجیھبرکاسوکالبایلافراکی
اجحؾوکولبارکاساکرسناڈفادایرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایکریتےاپسرقابینےہ؟رضحتبعکریضاہللاعتٰیلہنع

 ے رعض ایکہک ںیماس یک دقرت  ںیہ راتھک  وآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس  ے رضحت بعک وک مکح رفامایہک نیت رفزے رںیھک ای
فَ
ھچ ونیکسمں وک اھکان الھکںیئ رہ دف ونیکسمں ےک ےئل اکی اصع اک اھکان نو  و اہلل اعتیل  ے اخص اےسی فتق آتی انزؽ رفامیئ ( مَ ْن َ اک َؿ
َ َ ِ
ِم ْیُک
ّ
ْ
م َّر ْأ ِم ِة)رھپاسآتیاکمکحاملسمونںےکےئلاعؾنوایگ۔
ًی
ذ
أ
ة
ف
أ
ا
ِي
رَم
م
ً
ْ تِ ِ
ْ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش ،دبعاہللنبریمن،زرکاینبایب زادئہ،دبعارلامحؿنباصتھااین،دبعاہللنبلقعم،رضحت بعکنبرجعہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾےکےنھچپوگلا ےےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾےکےنھچپوگلا ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 391

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اسحا ،ٚسٔيا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ،كاؤضً ،لاء ،حرضت
ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
َح ْ٦
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح َت َح ََ ٥وص َُو ُٔ ِ ٣
ض َو ًَ َلا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًُ َی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ

اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼ،ایفسؿنبہنییع،رمعف،اطؤس،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےارحاؾیکاح تلںیمےنھچپوگلا ے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼ،ایفسؿنبہنییع،رمعف،اطؤس،اطعء،رضحتانبابعسریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾےکےنھچپوگلا ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 392

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہٌ٣ ،لی ب٨٣ ٩ؼور ،س٠امی ٪ب ٩بَل٤٘٠ً ،٢ہ ب ٩ابی ً٤٘٠ہً ،بساٟزح٤ا ٪ارعد ،حرضت اب ٩بحی٨ہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ا ٌَِ ٤ُ ٟلَّی بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٢ة بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َح َْ ٦و َس َم َرأ ِ ٔسطٔ
یَ َّٜ٣َ ٙة َوص َُو ُٔ ِ ٣
ِط ٔ
رع ٔد ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َح ِی ََ ٨ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح َت َح َ ٥ب ٔ َ ٔ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ
اوبرکبنبایبہبیش،معلینبوصنمر،امیلسؿنبالبؽ،ہمقلعنبایبہمقلع،دبعارلنمحارعج،رضحتانبہنیحبریضاہللاعتٰیلہنعےس

رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ارحاؾ یک اح تل ںیم ہکم ےک راےتس ںیم اےنپ رس رابرک ےک درایمین ہصح ںیم ےنھچپ
وگلا ے۔

رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،معلی نب وصنمر ،امیلسؿ نب البؽ ،ہمقلع نب ایب ہمقلع ،دبعارلامحؿ ارعج ،رضحت انب ہنیحب ریض اہلل

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

ارحاؾفاےلےکےئلاینپآںوھکںاکالعؿرکفا ےےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾفاےلےکےئلاینپآںوھکںاکالعؿرکفا ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 393

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،زہير ب ٩رحب ،ابً ٩یی٨ہ ،ابوبرک ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابوب ب٣ ٩وسی٧ ،بيہ ب٩

وہب

رح ٕب َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
اَ ٪حًَّی إٔذَا ُ٨َّ ٛا ب ٔ َ ١َٕ ٠٤ا ِط َتکَی ًُ َ٤زُ بِ ُ٩
ا ٪بِ َٔ ٤َ ِْ ًُ ٩
َخ ِج َ٨ا َ ٍَ ٣أَبَ َ
وب بِ َُ ٣ُ ٩
ًُ َی ِی ََ ٨ة َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
وسی ًَ ُِ٧ ٩ب َ ِيطٔ بِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا ََ َ ٢

ئ ِ
اؿِ ٔ٤سص َُ٤ا
ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ِی َِ ٨يطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ُ٨َّ ٛا بٔاَّ ٟز ِو َحا ٔ
اَ ٪ي ِشأَُ ُٟط َٓأ َ ِر َس َ ١إَِٔ ٟيطٔ أَ ِِ ٪
ا ٪بِ َٔ ٤َ ِْ ًُ ٩
اط َت َّس َو َج ٌُ ُط َٓأ َ ِر َس َ ١إلٔ َی أَبَ َ
اَ ٪رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َح َّس َث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی اٟزَّ ُج ٔ ١إٔذَا ِ
َح ْ٦
اط َتکَی ًَ ِی َِ ٨يطٔ َوص َُو ُٔ ِ ٣
بٔاٟؼَّ بٔر ٔ َٓإ ٔ ََّ ٤َ ِْ ًُ ٪
َؿ ََّ ٤سص َُ٤ا بٔاٟؼَّ بٔر ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،انب ہنییع ،اوبرکب ،ایفسؿ نب ہنییع ،اوبب نب ومیس ،ہیبن نب فبہ ےس رفاتی ےہ فہ
ےتہک ںیہ ہک مہ اابؿ نب امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت ےلکن اہیں کت ہک  ب مہ للم ےک اقمؾ  ر ےچنہپ  و رمع نب دیبع اہلل یک
آںوھکںںیمفیلکتنویئافر برفاحءےکاقمؾ رےچنہپ ودشدیدردنو ےاگلبتاوہنں ےاابؿنبامثعؿیکرطػاسہلئسمےک
ابرےںیماانپاقدصاجیھبانچہچناابؿ ےاؿوکوجاباجیھبہکاولیےاکپیلاگلوویکہکن امثعؿریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرکےتںیہہک
اکیآدیمیکآںوھکںںیمفیلکتڑپیئگافرفہآدیمارحاؾیکاح تلںیماھت ویبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسیکآںوھکں راولیے
اکپیلرکاای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،انبہنییع،اوبرکب،ایفسؿنبہنییع،اوببنبومیس،ہیبننبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾفاےلےکےئلاینپآںوھکںاکالعؿرکفا ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 394

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ٥ح٨ولیً ،بساٟؼ٤س بً ٩بساٟوارث ،ایوب ب٣ ٩وسی ،حرضت ٧بيہ ب ٩وہب بياَ ٪کےت ہيں ٛہ
حرضت ً٤ز بً ٩بيساہلل ب٤ٌ٣ ٩ز

وسی َح َّسثَىٔی
وب بِ َُ ٣ُ ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوارٔ ٔث َح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
اَ ٪وأَ ََ ٣ز ُظ أَ ِ٪
ُ٧ب َ ِي ُط بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ ًَُ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َر َٔ ٣س ِت ًَ ِیُ ُ٨ط َٓأ َ َرا َز أَ ِ ٪یَُ ِٜحََ ٠ضا َٓ ََ ٨ضا ُظ أَبَا ُ ٪بِ َُ ٤َ ِْ ًُ ٩
ک
ا ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ٓ ٌََ َ ١ذََ ٔ ٟ
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
ي َُـ َِّ ٤س َصا بٔاٟؼَّ بٔر ٔ َو َح َّس َث ًَ َِ ٤َ ِْ ًُ ٩
ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،دبعادمصل نب دبعاوارث ،اویب نب ومیس ،رضحت ہیبن نب فبہ ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت رمع نب دیبع

اہلل نب رمعم یک آںیھکن دےنھک ںیگل  و اوہنں  ے اینپ آںوھکں ںیم رسہم وگلاان اچاہ  و رضحت اابؿ نب امثعؿ  ے اوکن عنم رفام دای افر
ا ںیہمکحرفامایہکاولیےاکپیلاگلوویکہکنرضحتامثعؿنبافعؿیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتنو ےایبؿرکےتںیہ
ہکآپ ےاےسییہایکاھت۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،دبعادمصل نب دبعاوارث ،اویب نب ومیس ،رضحت ہیبن نب فبہ ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت رمع
نبدیبعاہللنبرمعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارحاؾفاےلوکاانپرسافردبؿدوھ ےےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾفاےلوکاانپرسافردبؿدوھ ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 395

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،زہير ب ٩رحبٗ ،تیبہ ب ٩سٌيس ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،زیس اب ٩اسٗ ،٥٠تیبہ ب٩
سٌيس٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،حرضت ابزاہي ٥بً ٩بساہلل ب ٩ح٨ين

رح ٕب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
َق َئ ًََِ ٠يطٔ ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس٩ِ ًَ ٥ََ ٠
َزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس ٥ََ ٠ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو َص َذا َحسٔی ُْ ُط ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ٓ ٔ َامی ُ ٔ
ئ َٓ َ٘ا َ٢
َخ ََ ٣ة أَُ َّ ٧ض َ٤ا ا ِخ َت ََٔ٠ا بٔاْلِ َبِ َوا ٔ
إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩حُ َ٨ي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َوا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩
وب
 ١ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
 ١ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح َُ ٦رأ ِ َس ُط َٓأ َ ِر َس َ٠ىٔی ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َح َُ ٦رأ ِ َسطُ َو َٗا َ ٢ا ِِ ٔ٤ٟش َو ُر َُل َي ِِ ٔش ُ
ض َي ِِ ٔش ُ
ض إلٔ َی أَبٔی أَ ُّی َ
ٔ
َّ
َقَ٧ي ِ ٔن َوص َُو َي ِش َتترُ ب ٔ َْ ِو ٕب َٗا َََ ٓ ٢شُ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠يطٔ َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص َذا
اْلِ َ َِ َؼار ِّٔی أَ ِسأَُ ُٟط ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ک ٓ ََو َج ِستُ ُط َي ِِ َت ٔش ُ
 ١بَي ِ َن ا ِِ َ ٟ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض أَ ِسأََ ُٟ
َٓ ُُِ٘ ٠ت أََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩حُ َ٨ي ِ ٕن أَ ِر َس َ٠ىٔی إَِٔ ٟي َ
ٕكَ َ
ک َِ ٛي َ
َحَٓ ٦و َؿ ٍَ أَبُو أَیوب َرضٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط یَ َس ُظ ًَل َی َّ
اِ ْٟو ٔب ٓ ََلأِكَأ َ ُظ َحًَّی بَ َسا لٔی َرأِ ُسطُ ث ُ ََّٗ ٥ا َْٔ ٢ل ٔ َِ َشا ٕ٪
َي ِِ ٔش ُ
ُّ َ َ
َ ١رأِ َس ُط َوص َُو َُ ْ ٔ ِ ٣
َي ُؼ ُّب ِاػبُ ِب ٓ ََؼ َّب ًَل َی َرأِ ٔسطٔ ث ُ ََّ ٥رح ََّک َرأِ َس ُط ب ٔ َي َسیِطٔ َٓأَٗ َِب َ ١بٔض ٔ َ٤ا َوأَ ِزبَ َز ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ص ََ ٜذا َرأَیِ ُت ُط َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

١
َئ ٌَِ ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،ہبیتق نب دیعس ،ایفسؿ نب ہنییع ،زدی انب املس ،ہبیتق نب دیعس ،امکل نب ا،س ،رضحت

اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت
وسمرنبرخمہمریضاہللاعتٰیلہنعےکدرایمؿاوباءےکاقمؾ راالتخػنوایگرضحتدبعاہللرفامےتےھتہکارحاؾفاالآدیماانپرس
دوھ اتکس ےہ افر رضحت وسمر رفامےت ےھتہک ارحاؾفاالآدیم اےنپ رس وک  ںیہ دوھ اتکس  و رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ے
ےھجمرضحتاوباویبااصنریریضاہللاعتٰیلہنعیکرطػاسہلئسمےکابرےںیموپےنھچےکےئلاجیھب وںیم ےاؿوکڑکلویںےک
درایمؿ اکی ڑپکے ےس  ردہ ود  نو ے ک ل رکےت نو ے اپای رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے اؿ  ر السؾ ایک  و اوہنں  ے رفامای وکؿ
ےہ؟ںیم ےاہکہکںیمدبعاہللنبنینحنوںےھجمرضحت انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع  ےآپیکرطػ اسےئل اجیھبےہاتہک
ںیمآپےسوپٹوھںہکایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسارحاؾیکاح تلںیماانپرسدوھےتےھت؟رضحتاویب ےاےنپاہھت
ےسڑپکےوکےچینایکاہیںکتہکآپاکرساظرہنوارھپاوہنں ےیسکاپینڈاےنلفاےلوکرفامایہکاپینڈاو واس ےآپےکرس ر
اپینڈاالرھپاوہنں ےاےنپدفونںاہوھتںےساےنپرسوکیالایرھپاہوھتںوکرس رریھپرکآےگےسےھچیپیکرطػال ےافرےھچیپےس
آےگیکرطػال ےرھپرضحتاوباویبریضاہللاعتٰیلہنعرفام ےےگلہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکایسرطح
رکےتداھکیےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،ہبیتق نب دیعس ،ایفسؿ نب ہنییع ،زدی انب املس ،ہبیتق نب دیعس ،امکل نب ا،س،
رضحتاربامیہنبدبعاہللنبنینح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾفاےلوکاانپرسافردبؿدوھ ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 396

ًيسی ب ٩یو٧ص ،اب ٩جزیخ ،حرضت زیس ب ٩اس٥٠
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥لی ب ٩خْشٰ ،٦

ْشَ َٗ ٕ ٦اُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِس٥ََ ٠
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
َ
وب ب ٔ َي َسیِطٔ ًَل َی َرأ ِ ٔسطٔ َجٔ٤ي ٌّا ًَل َی َجٔ٤ي ٍٔ َرأ ِ ٔسطٔ َٓأَٗ َِب َ ١بٔض ٔ َ٤ا َوأَ ِزبَ َز َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِ ٔ٤ٟش َو ُر ُٔلبِ ٔ٩
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا ََٓ ٢أ ََّ ٣ز أَبُو أَ ُّی َ
ک أَبَ ّسا
ًَبَّا ٕ
ض َُل أ ُ َ٣ارٔی َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نب رشخؾٰ ،یسیع نب وی،س ،انب رج  ،،رضحت زدی نب املس ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ ہک رضحت
اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےنپ دفونں اہوھتں وک اےنپ رس  رآےگ افر ےھچیپ ریھپا  و رضحت وسمر  ے رضحت انب ابعس ریض
اہللاعتٰیلہنعےساہکہکںیمیھبکیھبآپےستجح ںیہرکفںاگ۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبوی،س،انبرج ،،رضحتزدینباملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾ بااقتنؽرکاج ے وایکایکاج ے؟...
ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾ بااقتنؽرکاج ے وایکایکاج ے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 397

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩سٌٔيسٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ات َٓ َ٘ا َ ٢اُِ ٔشُ٠و ُظ ب ٔ َ٤ا ٕئ َو ٔس ِس ٕر َو َُ٨ِّٔ ٛو ُظ فٔی ثَ ِوبَ ِيطٔ َو َُل
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ َ ٥َ ٠
َخ َر ُج َْ ٩ِ ٣ٔ ١بٌٔيرٔظ ٔ ٓ َُوٗ ٔ َؽ ٓ َََ ٤

تُ َد ِّ٤زُوا َرأ ِ َسطُ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ یَ ِب ٌَ ُْ ُط یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ُِّ ٠َ ٣ب ّيا

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےاکیاےسیآدیمےکابرےںیمہکوجاےنپافٹنےسرگاافررمایگرفامایہکاےسح ،یےکوتپںےکاپینےسک لدف
افراےسدفڑپکفںںیمنفکدفافراسےکرسوکہنڈاھوپنویکہکناہللزعفلجایقتمےکدؿاےسہیبلتڑپےتھنو ےا ےن ےاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،رمعف،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾ بااقتنؽرکاج ے وایکایکاج ے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 398

راوی  :ابوربيٍ زہزانی ،ح٤از٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،ایوب ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ
وب ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر َوأَ ُّی َ
وب َٓأ َ ِو َٗ َؼ ِت ُط أَ ِو
ٕ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌَ َز َٓ َة إٔذِ َو َٗ ٍَ َٔ ٩ِ ٣راح ٔ َ٠تٔطٔ َٗا َ ٢أَ ُّی ُ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُج َْ ١واٗ ٔ ْ
َٗا ََٓ ٢أَٗ ٌَِ َؼ ِت ُط و َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو ٓ ََو َٗ َؼ ِتطُ ٓ َُذ َٔ
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢اُِ ٔشُ٠و ُظ ب ٔ َ٤ا ٕئ َوس ِٔسرٕ َو َُ٨ِّٔ ٛو ُظ فٔی
َک ذََ ٔ ٟ

وب َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َی ِب ٌَ ُْ ُط َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ُِّ ٠َ ٣ب ّيا َو َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َی ِب ٌَ ُْ ُط یَ ِو َ٦
ثَ ِوبَي ِ ٔن َو َُل تُ َح ُِّ ٨لو ُظ َو َُل تُ َد ِّ٤زُوا َرأِ َس ُط َٗا َ ٢أَ ُّی ُ
ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة یُ َ٠يِّی
اوبرعیبزرہاین،امحد،رمعفنبدانیر،اویب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکاکی
آدیم رعافت ےک دیماؿ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ڑھکا اھت ااچکن فہ اینپ وساری  ر ےس رگ ڑپا افر اس یک
رگدؿوٹٹیئگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےس اس اکذرک ایکایگ  وآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس  ے رفامایہک اےس ح ،ی ےک وتپںےک
اپینےسک لدفافردفڑپکفںںیماسوکنفکدفافراسوکوخوبشہناگلؤافرہنیہاساکرسڈاھوپنویکہکناہللایقتمےکدؿاےساس
احؽںیما ےن ےاگہکہیہیبلتہہکراہنواگ۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،امحد،رمعفنبدانیر،اویب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾ بااقتنؽرکاج ے وایکایکاج ے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 399

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥ایوب ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ
وب َٗا َِّ ُ ٧ ٢بئِ ُت ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥أَ ُّی َ
وب
اَ ٪واّٗٔٔا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ُٔ ِ ٣
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُج َّل ك َ َ
ََک َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َک ِ َ ٧ح َو َ٣ا ذ َ َ
َح ََْ ٓ ٦ذ َ َ

رمعف اندق ،اامسلیع نب اربامیہ ،اویب  ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم یبن رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتارحاؾیکاح تلںیمڑھکااھترھپآےگایسرطحدحثیرابرہکذرکرفامیئ۔
رافی  :رمعفاندق،اامسلیعنباربامیہ،اویب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾ بااقتنؽرکاج ے وایکایکاج ے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 400

ًيسی يٌىی اب ٩یو٧ص ،اب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل
راوی ً :لی ب ٩خْشٰ ،٦
تٌا ٰلی ً٨ہ

ْش ٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی َي ٌِىٔی ابِ َ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
ََخ َٔ ٩ِ ٣بٌٔيرٔظ ٔ ٓ َُوٗ ٔ َؽ َوٗ ِّؼا
رحا ّ٣ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ َ ٓ ٥َ ٠
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أَٗ َِب ََ ١ر ُج َْ َ ١
ئ َو ٔس ِس ٕر َوأَ ِٟب ٔ ُشو ُظ ثَ ِوبَ ِيطٔ َو َُل تُ َد ِّ٤زُوا َرأِ َسطُ َٓإَّٔ٧طُ یَأتِ ٔی یَ ِو َ٦
ات َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اُِ ٔشُ٠و ُظ ب ٔ َ٤ا ٕ
ٓ َََ ٤
ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ یُ َ٠يِّی
یلعنبرشخؾٰ،یسیع ینعیانب وی،س،انبرج ،،رمعفنبدانیر،دیعس نبریبج،رضحتانب ابعسریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہ
رفامایہکاکیآدیمارحاؾابدنےنو ےروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتآایافرفہاےنپافٹنےسرگڑپا واسیکرگدؿ
یکڈہیوٹٹ یئگافرفہرمایگ و روسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس  ےرفامایہکاےسح ،ی ےکوتپں ےکاپین ےس ک لدف افراےسدف
ڑپکفںںیمنفکدفافراساکرسہنڈاھوپنویکہکنہیایقتمےکدؿلییکاتہکنواآ ےاگ۔
رافی  :یلعنبرشخؾٰ،یسیعینعیانبوی،س،انبرج ،،رمعفنبدانیر،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾ بااقتنؽرکاج ے وایکایکاج ے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 401

راوی ً :بس ب ٩ح٤يس٣ ،ح٤س ب ٩برک بزسانی ،اب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ٔيس بِ َُ ٩ج َبي ِر ٕ
و َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ ا ِٟبُرِ َسان ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر أَ ََّ ٪سٌ َ
رح ْاَ ٍَ ٣َ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أَٗ َِب ََ ١ر ُج َْ َ ١
َخ
َٓإُٔ َّ ٧ط یُ ِب ٌَ ُث یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ُِّ ٠َ ٣ب ّيا َو َزا َز  ٥َِ ٟي َُش َِّ ٥سٌٔي ُس بِ ُُ ٩ج َبي ِر ٕ َح ِي ُث َ َّ
دبعنبدیمح،دمحمنبرکبرباسین،انبرج ،،رمعفنبدانیر،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامای
ہکاکیآدیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتارحاؾیکاح تلںیمآایآےگدحثیایسرطحےہوسا ےاسےکہکاس
ںیمےہہکفہایقتمدیکؿاساحؽںیما ےنایاج ےاگہکفہہیبلتڑپھراہنواگ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دمحمنبرکبرباسین،انبرج ،،رمعفنبدانیر،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾ بااقتنؽرکاج ے وایکایکاج ے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 402

راوی  :ابوَکیب ،وٛيٍ ،سٔيا٤ً ،٪زو ب ٩زی٨ار ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

ئ َوس ِٔسرٕ َو َُ٨ِّٔ ٛو ُظ فٔی
ات َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اُِ ٔشُ٠و ُظ ب ٔ َ٤ا ٕ
أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَ ِو َٗ َؼ ِتطُ َراح ٔ َُ ٠تطُ َوص َُو ُٔ ِ ٣
َح َْ ٤ََ ٓ ٦
ثَ ِوبَ ِيطٔ َو َُل تُ َد ِّ٤زُوا َرأ ِ َس ُط َو َُل َو ِج َض ُط َٓإُٔ َّ ٧ط یُ ِب ٌَ ُث یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ُِّ ٠َ ٣ب ّيا
اوبرکبی،فعیک،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیموجارحاؾ
یکاح تلںیماھتاسیکوساری ےاسیکرگدؿ وڑدیافرفہرمایگ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکاےسح ،یےک
وتپں ےک اپین ےس ک ل دف افر اےس اس ےک ڑپکفں ںیم نفک دف افر اس اک رہچہ افر اس اک رس ہنڈاھوپن ویکہکن ہی ایقتم ےک دؿ کیبل
کیبلاکپراتنوااےھٹاگ۔
رافی  :اوبرکبی،فعیک،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾ بااقتنؽرکاج ے وایکایکاج ے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 403

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح ،ہظي ،٥ابوبْش ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وحسث٨ا ٣ح٤س ب ٩اٟؼباح حسث٨ا صظي ٥اخبر٧ا ابوبْش حسث٨ا سٌيس ب ٩جبير ً ٩ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ض٤ا٦
وحسث٨ا یهی ب ٩یهی وأ٠ٟى ٟط اخبر٧ا صظي ٩ً ٥ابی بْش ً ٩سٌيس ب ٩جبيرً ٩ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ض٤ا ا ٪رجَل

كا ٍ٣ ٪رسو ٢اہلل ػلی اہلل ً٠يط وسَ٣ ٥٠ح٣ا ٓوٗؼتط ٧اٗتط ٓ٤ات ٓ٘ا ٢رسو ٢اہلل ػلی اہلل ً٠يط وس٥٠
اُش٠واظ ب٤ائ وسسر و٨ٔٛوظ فی ثوبيط وُل ت٤شوظ بليب وُل تد٤زوا رأسط ٓا٧ط یبٌث یو ٦اٟ٘يا٣ة ٠٣بسا
دمحمنبابصح،،میش،اوبرشب،دیعسنب ریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک اکیآدیمارحاؾیکاح تل ںیم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھت اھتفہاینپ افینٹن ےسرگاافررمایگ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکاےس

ح ،یےکوتپںےکاپینںیمک لدفافراےساؿیہڑپکفںںیمنفکدفافراےسوخوبشہناگلؤافراساکرسہنڈاھوپنویکہکنفہایقتم
ےکدؿابؽےمجنو ےنو ےیکاح تلںیماےھٹاگ۔
رافی  :دمحمنبابصح،،میش،اوبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾ بااقتنؽرکاج ے وایکایکاج ے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 404

راوی  :ابوكآ ،١٣ـي ١ب ٩حشين ححسری ،ابوًوا٧ہ ،ابی بْش ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض
 ١بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِ ٕ
ْش ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَىٔی أَبُو كَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِي ُ
َح َْ ٍَ ٣َ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُج َّل َو َٗ َؼ ُط َبٌٔيرُ ُظ َوص َُو ُٔ ِ ٣
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُِ ٪ي ِِ َش َ ١ب ٔ َ٤ا ٕئ َوس ِٔسرٕ َو َُل یُ ََّ ٤ص كٔی ّبا َو َُل یُ َد ََّ ٤ز َرأِ ُس ُط َٓإُٔ َّ ٧ط یُ ِب ٌَ ُث یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ ُ٠َ ٣ب ِّّسا

اوباکلم ،لیضف نب نیسح دجحری ،اوبتراہن ،ایب رشب ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی
آدیموجارحاؾیکاح تلںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاھتاسےکافٹن ےاسیکرگدؿ وڑدی سیکفہجےس
فہرمایگ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےمکحرفامایہکاےسح ،یےکوتپںےکاپینےسک لدفافراسوکوخوبشہناگلؤافراس
اکرسیھبہنڈاھوکنویکہکنہیایقتمےکدؿابؽےمجنو ےنو ےیکاح تلںیماےھٹاگ۔
رافی  :اوباکلم،لیضفنبنیسحدجحری،اوبتراہن،ایبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾ بااقتنؽرکاج ے وایکایکاج ے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 405

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،ابوبرک ب٧ ٩آٍ ،اب٧ ٩آٍ٨ُ ،سر ،طٌبہ ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض

رک بِ ُٕ َ ٧ ٩
ْش یُ َح ِّس ُث
آٍ َٗا َ ٢ابِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا بٔ ِ ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َوأَبُو بَ ِ ٔ

َح ْ٦
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ُٔ ِ ٣
ًَ َِ ٩سٌٔيسٔ بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕأََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

ٓ ََو َٗ ٍَ َٔ٧ ٩ِ ٣ا َٗتٔطٔ َٓأَٗ ٌَِ َؼ ِت ُط َٓأ َ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُِ ٪ي ِِ َش َ ١ب ٔ َ٤ا ٕئ َوس ِٔس ٕر َوأَ ِ ٪یُ َ ٩َ َّٔ ٜفٔی ثَ ِوبَي ِ ٔن َو َُل یُ ََّ ٤ص
ک َخار ْٔد َرأ ِ ُس ُط َو َو ِج ُض ُط َٓإُٔ َّ ٧ط یُ ِب ٌَ ُث یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ُ٠َ ٣ب ِّّسا
كٔی ّبا َخار ْٔد َرأ ِ ُس ُط َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ث ُ ََّ ٥ح َّسثَىٔی بٔطٔ َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ

دمحم نب  ،رر ،اوبرکب نب انعف،انب انعف ،دنغر ،ہبعش،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ایبؿ رکےت ںیہہک اکی آدیم ارحاؾ یک اح تل
ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآای وفہاینپافینٹنےسرگڑپاافراسیکرگدؿوٹٹیئگفہرمایگ ویبنیلصاہللہیلعفآہل
فملس  ے مکح رفامای ہک اےس ح ،ی ےکوتپں ےک اپین ےس ک ل دف افر اےس دف ڑپکفں ںیم نفکدای اج ے افر اےس وخوبش ہن اگلیئ اج ے
افراساکرسابرہرےہہبعشےتہکںیہہکاساکرسافراساکرہچہابرہرےہویکہکنہیایقتمےکدؿہیبلتاتہکنوااےھٹاگ۔
رافی  :دمحمنب ،رر،اوبرکبنبانعف،انبانعف،دنغر،ہبعش،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾ بااقتنؽرکاج ے وایکایکاج ے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 406

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،اسوز بً ٩ا٣ز ،زہير ،ابی زبير ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔيس بِ َُ ٩ج َبيِر ٕ َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢ابِ ُ٩
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِس َوزُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ُِ ٩ز َصيِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َو َٗ َؼ ِت َر ُج َّل َراح ٔ َُ ٠ت ُط َوص َُو ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣زص َُِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَبَّا ٕ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ي ِِ ٔشُ٠و ُظ ب ٔ َ٤ا ٕئ َوس ِٔس ٕر َوأَ َِ ٪یٔ ِٜظ ُٔوا َو ِج َض ُط َح ٔشب ِ ُت ُط َٗا ََ ٢و َرأِ َسطُ َٓإُٔ َّ ٧ط یُ ِب ٌَ ُث یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َوص َُو یُض ٔ ُّ١

اہرفؿ نب دبع اہلل ،اوسد نب اعرم ،زریہ ،ایب زح  ،،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم وج
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت اس یک وساری  ے اس آدیم یک رگدؿ  وڑ دی فہ رم ایگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےا ںیہمکحرفامایہکاےسح ،یےکوتپںےکاپینےسک لدفافراساکرہچہالھکروھکرافیےتہکںیہہکریماایخؽےہہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایافراساکرسالھکروھکویکہکنہیایقتمےکدؿہیبلتاتہکنوااےھٹاگ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اوسدنباعرم،زریہ،ایبزح ،،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾ بااقتنؽرکاج ے وایکایکاج ے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 407

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بيساہلل ب٣ ٩وسی ،اِسائي٨٣ ،١ؼور ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض
ُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼورٕ ًَ َِ ٩سٌٔيسٔ بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ِسائ ٔي ُ
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ
ات َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اَ ٍَ ٣َ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ََْ ٓ ١و َٗ َؼ ِتطُ َ٧ا َٗ ُت ُط ٓ َََ ٤
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ك َ َ
َو َس َّ ٥َ ٠اُِ ٔشُ٠و ُظ َو َُل ُت َ َِّقبُو ُظ كٔی ّبا َو َُل ُت َِ ُّلوا َو ِج َض ُط َٓإُٔ َّ ٧ط یُ ِب ٌَ ُث یُ َ٠يِّی
دبعنبدیمح،دیبعاہلل نب ومیس،ارسالیئ،وصنمر،دیعس نبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہرفامایہک یبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی آدیم اھت افینٹن  ے ایکس رگدؿ  وڑ دی  و فہ رم ایگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےس
ک لدفافراوکسوخوبشہناگلؤافرہنیہاساکرہچہڈاھوپنویکہکنہیایقتمےکدؿہیبلتڑپاتھنوااےھٹاگ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،وصنمر،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیرشطاگلرکارحاؾابدنانھہکامیبریایافریسکذعریکانب رارحاؾوھکؽدفںاگ...
ابب  :جحاکایبؿ
ہیرشطاگلرکارحاؾابدنانھہکامیبریایافریسکذعریکانب رارحاؾوھکؽدفںاگےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 408

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س بًَ ٩لء ہ٤سانی ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ئ ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ُؿ َبا ًَ َة ب ٔ ِ٨تٔ اٟزُّبَي ِر ٔ َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا أَ َر ِز ٔ
ت ا َِ ٟح َّخ َٗاَِ ٟت َواہللٔ َ٣ا أَ ٔج ُسنٔی إ ٔ َُّل َو ٔج ٌَ ّة

اطتَر ِٔٔط َو ُٗولٔی َّ
َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا حُطِّی َو ِ
اُ ٠ٟض َّٔ ٣َ ٥حل ِّی َح ِي ُث َح َب ِش َتىٔی َوكَاِ َ ٧ت َت ِح َت ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساز ٔ

اوبرکبی ،دمحم نب العء ہاین ،اوبااسہم ،اشہؾ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسرضحتابضہعتنبزربیریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسرشتفیال ے واؿےسرفامایہکایک و ےجحاکارادہایکےہ؟
رضحت ابضہع  ے رعض ایک اہلل یک مسق! ےھجم درد یک فیلکت ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت ابضہع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفامای ہک  و جح رک افر ہی رشط اگل افر ہہک اے اہلل ریمے جح ےک ارحاؾ اک وھکانل اس ہگج نواگ  س ہگج  و ےھجم رفک دے اگ افر

رضحتابصہعریضاہللاعتٰیلہنعرضحترادادریضاہللاعتٰیلہنعےکاکنحںیم ںیھ
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعءہاین،اوبااسہم،اشہؾ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہیرشطاگلرکارحاؾابدنانھہکامیبریایافریسکذعریکانب رارحاؾوھکؽدفںاگےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 409

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َز َخ َ١
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ُؿ َبا ًَ َة ب ٔ ِ٨تٔ اٟزُّبَي ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٓ َ٘اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أُرٔی ُس ا َِ ٟح َّخ َوأََ٧ا َطاَ ٔ ٛي ْة

َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠حُطِّی َوا ِطتَر ِٔٔط أَ َّٔ ٣َ ٪حل ِّی َح ِي ُث َح َب ِش َتىٔی

دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس رضحت ابضہع نب زربی نب دبعابلطمل ےک اپس رشتفی ال ے  و رضحت ابضہع ریض اہلل اعتٰیلہنع  ے رعض ایک اے اہلل
ےکروسؽ!ںیمجحرکاناچیتہنوںافراحؽہیےہہکںیمامیبرنوں ویبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہک وجحرکافرہیرشطاگلہک
ریمےالحؽنو ےارحاؾوھکےنلیکفیہہگجےہاہجں وےھجمرفکدےاگ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہیرشطاگلرکارحاؾابدنانھہکامیبریایافریسکذعریکانب رارحاؾوھکؽدفںاگےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 410

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسایسدحثییکرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہیرشطاگلرکارحاؾابدنانھہکامیبریایافریسکذعریکانب رارحاؾوھکؽدفںاگےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 411

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟوہاب بً ٩بسا٤ٟحيس ،ابوًاػ٣ ،٥ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س ب٩
برک ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،كاؤضً ،رک٣ہ ٣ولی ابً ٩باض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ َٕ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَ َ٨ا
اب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔيسٔ َوأَبُو ًَ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ

إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َّ
ٔرک ََ ٣ة َِ ٣ول َی
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤كَا ُو ّسا َوً ِ ٔ

ض أَ َُّ ٪ؿ َبا ًَ َة ب ٔ َِ ٨ت اٟزُّبَي ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت إنِّٔی ا َِ ٣زأَ ْة َث٘ٔي َْ ٠ة َوإنِّٔی أُرٔی ُس ا َِ ٟح َّخ ٓ ََ٤ا َتأ ِ ُ٣زُنٔی َٗا َ ٢أَصٔل ِّی بٔا َِ ٟح ِّخ َو ِ
اطتَر ٔ ِٔط أَ َّٔ ٣َ ٪حل ِّی َح ِي ُث َت ِحب ٔ ُشىٔی َٗا َ٢
َٓأ َ ِز َر َِ ٛت
دمحم نب  ،رر ،دبعاواہب نب دبعا،دیجم ،اوباعمص ،دمحم نب رکب ،انب رج  ،،ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب رکب ،انب رج  ،،اوبزح  ،،اطؤس،
رکعہمومیلانبابعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکابضہعتنبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعابلطمل
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضنوںیئافررعضایکہکںیماکیتررتنوںافرںیمجحیھبرکاناچیتہنوں و
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےھجماسابرےںیمایکمکح دےتیںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہک  وجحاکارحاؾابدنھےل
افرہی رشطاگلےلہکریمےارحاؾوھکےنلیکفیہہگجےہ  سہگج ر وےھجمرفکدے رضحتانبابعسریضاہلل اعتٰیلہنع ے
رفامایہکاستررت ےجحاپایل۔
رافی  :دمحم نب  ،رر ،دبعاواہب نب دبعا،دیجم ،اوباعمص ،دمحم نبرکب ،انب رج  ،،ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نبرکب ،انب رج  ،،اوبزح ،،
اطؤس،رکعہمومیلانبابعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہیرشطاگلرکارحاؾابدنانھہکامیبریایافریسکذعریکانب رارحاؾوھکؽدفںاگےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 412

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ابوزاؤز كياٟسی ،حبيب ب ٩یزیس٤ً ،زو ہز ،٦سٌيس ب ٩جبيرً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی

اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َّ
یس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩صزَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ
يب بِ َُ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی َح َّسثَ َ٨ا َحب ٔ ُ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َُّ ٪ؿ َبا ًَ َة أَ َرا َز ِت ا َِ ٟح َّخ َٓأ َ ََ ٣زصَا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ت ِظتَر َٔن
ٔرک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َوً ِ ٔ
ک ًَ ِ ٩أَ ِ٣ز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٓٔ ٌَََِ ٠ت ذََ ٔ ٟ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،اوبداؤد ایطیسل ،بیبح نب سیدی ،رمعف رہؾ ،دیعس نب ریبج ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک رضحت ابضہع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے جح اک ارادہ ایک  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس رشط اگل ے اک مکح رفامای  و
رضحتابضہعریضاہللاعتٰیلہنع ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکمکحےساےسییہایک۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اوبداؤدایطیسل،بیبحنبسیدی،رمعفرہؾ،دیعسنبریبج،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہیرشطاگلرکارحاؾابدنانھہکامیبریایافریسکذعریکانب رارحاؾوھکؽدفںاگےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 413

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥ابوایوب ُيَلنی ،اح٤س بَ ٩خاغ ،اسحا ،ٚابوًا٣زً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩زو ،رباح ،اب ٩ابی
ٌ٣زوًٖ ،لاء ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخا َٔ ٪ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ
َخا ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥وأَبُو أَ ُّی َ
غ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
وب ا ِِ َِ ٟي ََلن ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٔ ٩
َوص َُو ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا َربَ ْاح َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َٕ ٌِ ٣
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
زوٖ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٔ ٟ ٢ـ َبا ًَ َة حُطِّی َوا ِطتَر ِٔٔط أَ َّٔ ٣َ ٪حل ِّی َح ِي ُث َت ِحب ٔ ُشىٔی َوفٔی رٔ َوایَ ٔة إ ٔ ِس َح َ ٙأَ ََ ٣ز ُؿ َبا ًَ َة

ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباویب الیغین ،ادمح نب رخاش ،ااحسؼ ،اوباعرم ،دبعاکلمل نب رمعف ،رابح ،انب ایبرعمفػ ،اطعء ،رضحت انب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرضحتابضہعریضاہللاعتٰیلہنعےس رفامایہک وجحرکافر
ہیرشطاگلہکریمیارحاؾوھکےنلیکفیہہگجےہ سہگج وےھجمرفکدےافرااحسؼیکرفاتیںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےرضحتابضہعریضاہللاعتٰیلہنعوکاساکمکحرفامایاھت۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباویب الیغین ،ادمح نب رخاش ،ااحسؼ ،اوباعرم ،دبعاکلمل نب رمعف ،رابح ،انب ایب رعمفػ ،اطعء،
رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ضیحف ساسفایلترر وںےکارحاؾافرارحاؾےکےئلک لےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
ضیحف ساسفایلترر وںےکارحاؾافرارحاؾےکےئلک لےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 414

راوی  :ہ٨از بِ ٩سی ،زہير ب ٩رحب٤ًْ ،ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،زہيرً ،بسہ ب ٩س٠امیً ،٪بيساہلل ب٤ً ٩زً ،بساٟزح٤ا ٪ب٩
ٗاس ،٥سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رح ٕب َو ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة ك ُ ُُّ ٠ض ِِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب َس َة َٗا َُ ٢ز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ٩ِ ًَ ٪
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اْٟس ِّی َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗا َِ ٟت َُٔ َٔش ِت أَ ِس َ٤ا ُئ ب ٔ ُِ ٨ت ًُ َِ ٤ي ٕص
ب ٔ َُ ٤ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ بٔاَّ ٟظ َح َزة َٔٓأ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبَا بَ ِرکٕ َیأ ِ ُ٣زُ َصا أَ َِ ٪ت ِِ َت ٔش ََ ١وتُض ٔ َّ١
انہد نب رسی ،زریہ نب رحب ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،زریہ ،دبعہ نب امیلسؿ ،دیبع اہلل نب رمع ،دبعارلنمح نب اقمس ،دیسہ اعہشئ دصہقی
ریضاہللاعتٰیل اہنعےسرفاتیےہہکاوہنں ےرفامایہکرضحتاامسءتنبسیمعریضاہللاعتٰیلاہنعوکدمحمنبایبرکبیکدیپاشئیک
فہجےساکیدرتخےکاپسذفاہفیلحلںیم ساسرشفعنوایگ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیل
ہنعوکمکحرفامایہکہیاامسءک لرکںیافرارحاؾابدنھںیل۔
رافی  :انہدنبرسی،زریہنبرحب،امثعؿنبایبہبیش،زریہ،دبعہنبامیلسؿ،دیبعاہللنبرمع،دبعارلامحؿنباقمس،دیسہاعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ضیحف ساسفایلترر وںےکارحاؾافرارحاؾےکےئلک لےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 415

راوی  :ابوُشا٣ ،٪ح٤س ب٤ً ٩زو ،جزیز بً ٩بساٟح٤يس ،یحٌی ب ٩سٌيس ،جٌَف ب٣ ٩ح٤س ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ٩
اَ ٣ُ ٪ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ي ٔس ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ

َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا فٔی َحسٔیثٔ أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ ًُ َِ ٤ي ٕص ح ٔي َن َُٔ َٔش ِت ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔ ٔة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز أَبَا بَ ِرکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٓأ َ ََ ٣ز َصا أَ َِ ٪ت ِِ َت ٔش ََ ١وتُض ٔ َّ١
اوباسغؿ،دمحمنبرمعف،رجرینبدبعاا دیم،ییحی نبدیعس،رفعجنبدمحم،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
رضحتاامسءتنبسیمعریضاہللاعتٰیلاہنعوک سفتقذفاہفیلحلےکاقمؾ ر ساسرشفعنوایگ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ےرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعوکمکحرفامایہکرضحتاامسءوکمکحدںیہکفہک لرکےافرارحاؾابدنھےل۔
رافی  :اوباسغؿ،دمحمنبرمعف،رجرینبدبعاا دیم،ییحینبدیعس،رفعجنبدمحم،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم
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راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤يِم٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َّ َ
َّ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
يِم َٗا ََ َ ٢
َحسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠اَ ٦ح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ َٓأَصِ َ٨َ ٠ِ ٠ا بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََ

اُ ٌَ ٣َ ٪ط َص ِس ْی َٓ ُِ ٠يض ٔ َّ ١بٔا َِ ٟح ِّخ َ ٍَ ٣ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ ث ُ َُّ ٥لَ یَ ٔح َُّ ١حًَّی َی ٔح َُّ ٨ِ ٣ٔ ١ض َ٤ا َجٔ٤ي ٌّا َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ ٔس ُِ ٣ت ََ َّٜ ٣ة َوأََ٧ا َحائ ْٔف ٥َِ ٟ
َ ٩ِ ٣ك َ َ
ک إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ُ٘ ٔضی َرأِ َس ٔک
ٕ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َو َُل بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِ٤َ ٟزِ َوة ٔ َٓظَ ِ َٜو ُت ذََ ٔ ٟ
أَك ُ ِ
َوا َِ ٣ت ٔظ ٔلی َوأَصٔل ِّی بٔا َِ ٟح ِّخ َو َزعٔی ا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة َٗاَِ ٟت َٓٔ ٌََُِ ٠ت َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َـ ِی َ٨ا ا َِ ٟح َّخ أَ ِر َس َ٠ىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٍََّ ٣َ ٥َ ٠
ی ٩أَ َص ُّ٠وا بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔبٔا ِٟب َ ِيتٔ َوبٔاٟؼَّ َٔا
اٖ َّأ ٟذ َ
ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ إلٔ َی اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨يَٓ ٥ا ًِ َت َِ ٤ز ُت َٓ َ٘ا َ ٢صَ ٔذظ ٔ َ٣کَا َُ ٤ِ ًُ ٪زت ٔٔک ٓ ََل َ

ی ٩كَاُ ٧وا َج ٌَُ ٤وا ا َِ ٟح َّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة َٓإٔ٤َ َّ ٧ا
آَخ َب ٌِ َس أَ َِ ٪ر َج ٌُوا ٔ٣ٔ ٩ِ ٣ىّی َ ٔ ٟح ِّحض ٔ َِ ٥وأَ َّ٣ا َّأ ٟذ َ
َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ ث ُ ََّ ٥ح ُّ٠وا ث ُ َّ ٥كَا ُٓوا كَ َوآّا َ َ
كَا ُٓوا كَ َوآّا َواح ّٔسا
ییحینبییحی یمیمت ،امکل،انبباہب ،رعفہ،دیسہاعہشئ دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہاوہنں ے رفامایہکمہدحةاوداع
فاےل اسؽ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن  و مہ  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

رفامای ہک  س آدیم ےک اپس رقابین اک اجونر ےہ فہ جح افر رمعہ اک ارحاؾ ابدنے افر رھپ اس فتق کت ارحاؾ ہن وھکےل  ب کت ہک جح
افررمعہدفونںےسالحؽ ںیہنواج ے۔رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکںیمہکمآیئاساحؽںیمہکںیماحہضئ یھ
ہن وںیم ےتیباہللاکوطاػایکافرہنیہںیم ےافصفرمفہےکدرایمؿیعسیکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساس
یکاکشتییک وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہک واےنپرسےکابؽٹوھڑدےرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہک
ںیم ےاےسییہایک بمہ ےجحرکایل وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےےھجمرضحتدبعارلنمحنباوبرکبدصقیریضاہلل
اعتٰیل ہنعریمےاھبیئےکاسھتک میعےکاقمؾ راجیھب وںیم ےرمعہایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہیریتےرمعےاکدبؽ
ےہ بووگں ےرمعہاکارحاؾابدناھاھتاوہنں ےتیباہللافرافصفرمفہاکوطاػایکرھپفہالحؽنوےئگرھپاوہنں ےٰینمےس
فا سآ ے ےکدعباےنپجحےکےئلاکیافروطاػایکافرنجووگں ےجحافررمعہدفونںاکااھٹکارحاؾابدناھاھتاوہنں ےاکی
یہوطاػایک۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،امکل،انبباہب،رعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌيب بٟ ٩يثً٘ ،ي ١ب ٩خاٟس ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبير ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌال ٰی
ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ َّٔ ٩
رع َو َة
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اِ ٠ٟيثٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِي ُ
اب ًَ ِِ ُ ٩

َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠ا٦
بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ َ
َّ
َّ
رح َ ٦بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َو ٥َِ ٟیُ ِضسٔ
َح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ َٓ٨َّ ٔ٤ا َ ٩ِ ٣أَ َص َّ ١بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َو ٔ٨َّ ٣ا َ ٩ِ ٣أَ َص َّ ١ب ٔ َح ٓ ٕخ َحًی َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ََ ٜ٣ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َ ٩ِ ٣أَ ِ َ
َّ
َح َص ِس َی ُط َو َ ٩ِ ٣أَ َص َّ ١ب ٔ َح ٓ ٕخ َٓ ِ٠یُتٔ ََّ ٥ح َّح ُط َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ
رح َ ٦بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َوأَص َِسی ٓ َََل َی ٔح َُّ ١حًی یَ َِ َ ٨
ََِٓ ٠ي ِحَ ١ِ ٔ ٠و َ ٩ِ ٣أَ ِ َ
رع َٓ َة َو ٥َِ ٟأُصِ ١ِ ٔ ٠إ ٔ َُّل بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َٓأ َ ََ ٣زنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ٪
ًَ َِ ٨ضا َٓ ٔح ِـ ُت َٓ ٥َِ ٠أَ َز َِ ٢حائ ّٔـا َحًَّی ك َ َ
ا ٪یَ ِو َُ َ ٦
ک َحًَّی إٔذَا َٗ َـ ِي ُت َح َّحًٔی َب ٌَ َث َ٣عٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
أَ َِ ُ٘ َف َرأِسٔی َوأَ َِ ٣ت ٔظ َم َوأُصٔ َّ ١ب ٔ َح ٓ ٕخ َوأَ ِتزُ َک ا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة َٗاَِ ٟت َٓٔ ٌََُِ ٠ت ذََ ٔ ٟ
اَ ٤ِ ًُ ٪زت ٔی َّأًٟی أَ ِز َر َٛىٔی ا َِ ٟح ُّخ َو٥َِ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ًَ ٥َ ٠ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َوأَ ََ ٣زنٔی أَ ِ ٪أَ ًِ َتَ ٔ٤ز ٔ ٩ِ ٣اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨ي٣َ ٥ک َ َ

أَ ِحَ ٨ِ ٣ٔ ١ِ ٔ ٠ضا
دبعاکلملنببیعشنبق ،،لیقعنباخدل،انبباہب،رعفہنبزح ،،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسیکزفہجرہطمہےسرفاتیےہاوہنں ےرفامایہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتدحةاوداعےکےئلےلکن ومہ
ںیم ےس یسک  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر یسک  ے جح اک ارحاؾ ابدناھ  ب مہ ہکم آ ے  و روسؽ اہلل  ے رفامای ہک  س  ےرمعہ اک ارحاؾ
ابدناھےہافررقابیناسھت  ںیہالای وفہالحؽنواج ے ارحاؾوھکؽدے افررقابینرک افر س ےرمعہاکارحاؾ ابدناھےہافررقابین
اسھتالایےہ وفہالحؽہننوارحاؾہنوھکےل بکتہکاینپرقابینذحبہنرکےلافر س ےرصػجحاکارحاؾابدناھےہ واےس
اچےیہ ہک فہ اےنپ جح وک وپرا رک ےل رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہہک ںیم احہضئ نویئگ افر اح تل ضیح ںیم ریہ
اہیںکتہکرعہفاکدؿآایگافرںیم ےرمعہاکارحاؾابدناھنوااھت وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےےھجممکحرفامایہکںیماےنپ
رس ےک ابؽ وھکؽ دفں افر یھگنکرکوں افر ںیم جح اک ارحاؾ ابدنھوں افر رمعہ وک ٹوھڑ دفں رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت
ںیہہکںیم ےاےسییہایکاہیںکتہک بںیمجحےسافرغنویئگ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرضحتدبعارلنمحنب
ایبرکبریضاہللاعتٰیلہنعریمےاھبیئوکریمےاسھتاجیھبافرےھجممکحرفامایہکںیماقمؾک میعےسرمعہرکفںاےنپاسرمعہےکدبہل
ںیم ےسںیم ےاحہضئنو ےیکفہجےسٹوھڑدایاھتافراسرمعہاکارحاؾوھکےنلےسےلہپںیم ےجحاکارحاؾابدنھایلاھت۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبق ،،لیقعنباخدل،انبباہب،رعفہنبزح ،،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َخ ِج َ٨ا
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ َ
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠اَ ٦ح َّحةٔ ا َِ ٟو َزا َٔ َٓأَصِ َُِ ٠٠ت بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َو ٥َِ ٟأَ ُُ ٩ِ ٛس ِ٘ ُت ا َِ ٟض ِس َی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اُ ٌَ ٣َ ٪ط َص ِس ْی َٓ ُِ ٠ي ِض ١ِ ٔ ٠بٔا َِ ٟح ِّخ ََ ٤ِ ًُ ٍَ ٣زتٔطٔ ث ُ ََُّ ٥ل َی ٔح ََّ ١حًَّی َی ٔح َُّ ٨ِ ٣ٔ ١ض َ٤ا َجٔ٤ي ٌّا َٗاَِ ٟت َٓ ٔح ِـ ُت َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخَِ ٠ت
َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ك َ َ
ٕ أَ ِػ َ ٍُ ٨ب ٔ َح َّحًٔی َٗا َ ٢ا َِ ُ٘ ٔضی َرأ ِ َس ٔک َوا َِ ٣ت ٔظ ٔلی َوأَ ِٔ ٣شکٔی
رع َٓ َة ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت أَ ِص َُِ ٠٠ت بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َٓ َِ ٜي َ
َِ ٟي َُ ٠ة َ َ
ا٪
ًَ ِ ٩ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َوأَصٔل ِّی بٔا َِ ٟح ِّخ َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َـ ِي ُت َح َّحًٔی أَ ََ ٣ز ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َٓأ َ ِر َز َٓىٔی َٓأ َ ًِ ََ ٤زنٔی ٔ ٩ِ ٣اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨ي٣َ ٥ک َ َ

ًُ َِ ٤زت ٔی َّأًٟی أَ َِ ٣شُ ِٜت ًَ َِ ٨ضا
دبعنبدیمح ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہرفامیتںیہہکمہیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک اسھت دحة اوداع فاےل اسؽ ےلکن  و ںیم  ے رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر ںیم رقابین اک اجونر  ںیہ الیئ  یھ یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس  ے رفامایہک  س ےکاپس رقابین اک اجونر نو  وفہ اےنپرمعہ ےکاسھت جح افر رمعہدفونں ےس افرغ نواج ے اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکںیماحہضئنویئگ و برعہفیکراتآیئ وںیم ےرعضایکاےاہللےکروسؽںیم ےرمعہاکارحاؾابدناھ
اھت وابںیماانپ جحےسیکرکفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےنپرسےکابؽوھکؽڈاؽافریھگنکرکافررمعہیکادا یگیےس
رکاجافرجحاکارحاؾابدنھےلرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہک بںیماےنپجحےسافرغنویئگ وآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس  ے رضحت دبعارلنمح نب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک مکح رفامای  و اوہنں  ے ےھجم ک میع ےس رمعہ رکاای افر ہی ریمے اس
رمعہیکہگجاھت ےسںیم ےٹوھڑدایاھت۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 419

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪زہزی ،رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗا َِ ٟت َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َرا َز ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ ِ ٪یُض ٔ َّ ١ب ٔ َح ٓ ٕخ َو ًُ َِ ٤زة ٕ ََِٓ ٠ئ ٌَِ َِ ١و َ ٩ِ ٣أَ َرا َز أَ ِ ٪یُض ٔ َّ ١ب ٔ َح ٓ ٕخ َٓ ُِ ٠يض ٔ ََّ ١و َ ٩ِ ٣أَ َرا َز أَ ِ ٪یُض ٔ َّ١
َ
اض ٌََ ٣طُ َوأَ َص َّ١
بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َٓ ُِ ٠يض ٔ ََّٗ ١اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٓأ َص ََّ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َح ٓ ٕخ َوأَ َص َّ ١بٔطٔ ْ َ ٧
اض بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َو ُُ ٨ِ ٛت ٓ َٔي ٩ِ ٤أَ َص َّ ١بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ
اض بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َوا َِ ٟح ِّخ َوأَ َص َّْ َ ٧ ١
ْ َ٧

انب ایب رمع ،ایفسؿ ،زرہی ،رعفہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےک اسھت ےلکن  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مت ںیم ےس  س اک ارادہ نو ہک فہ جح اک ارحاؾ ابدنے  و فہ جح اک
ارحاؾ ابدنھ ےل افر  س اک ارادہ نو رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ ےل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےجحاکارحاؾابدناھافرووگںاحصہب ےیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحاکارحاؾابدناھافرھچکووگں  ے

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رمعہ افر جح دفونں اک ارحاؾ ابدناھ افر ھچک ووگں  ے رصػ رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر ںیم اؿ
ووگںںیمےس یھہکوہنجں ےرمعہاکارحاؾابدناھاھت۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 420

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بسہ ب ٩س٠امی ،٪ہظا ،٦سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َخ ِج َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ َ

ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ َُ ٣وآ ٔي َن ٟٔض ٔ ََل ٔ ٢ذٔی ا ِٔ ٟح َّح ٔة َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِِ َ٘ ٟو ٩ِ ٣َ ٔ ٦أَ َص َّ ١بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ
َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ َرا َز ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ ِ ٪یُض ٔ َّ ١بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َٓ ُِ ٠يض ٔ ََِّ ٠َٓ ١و َُل أَنِّی أَص َِسیِ ُت َْلَ ِص َُِ ٠٠ت بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َٗاَِ ٟت َٓک َ َ
َّ َ
رع َٓ َة َوأََ٧ا َحائ ْٔف
ََخ ِج َ٨ا َحًَّی َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ََ ٜ٣ة َٓأ ِز َر َٛىٔی یَ ِو ََُ ٦
َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٩ِ ٣َ ٥أَ َص َّ ١بٔا َِ ٟح ِّخ َٗاَِ ٟت َُٓ ٨ِ ُٜت أََ٧ا ٔ ٩ِ ٤َّ ٣أَ َص َّ ١بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ ٓ َ َ
ک إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢زعٔی ًُ َِ ٤ز َت ٔک َوا َِ ُ٘ ٔضی َرأِ َس ٔک َوا َِ ٣ت ٔظ ٔلی َوأَصٔل ِّی
 ٥َِ ٟأَح ٔ ََّ ٤ِ ًُ ٩ِ ٣ٔ ١زت ٔی َٓظَ ِ َٜو ُت ذََ ٔ ٟ

بٔا َِ ٟح ِّخ َٗاَِ ٟت َٓٔ ٌََُِ ٠ت َٓ َ٤َّ ٠ا كَاِ َ ٧ت َِ ٟي َُ ٠ة ا َِ ٟح ِؼ َبةٔ َو َٗ ِس َٗ َضی اہللُ َح َّح َ٨ا أَ ِر َس َ٣َ ١عٔی ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َٓأ َ ِر َز َٓىٔی
ک َص ِس ْی َو َُل َػ َس َٗ ْة َو َُل َػ ِو ْ٦
َخ َد بٔی إلٔ َی اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨يَٓ ٥أَصِ َُِ ٠٠ت بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َٓ َ٘ َضی اہللُ َح َّح َ٨ا َو ًُ َِ ٤ز َت َ٨ا َو ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜفٔی ذََ ٔ ٟ
َو َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہرفامیتںیہہکمہروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دحةاوداع ےک ےئل ذی اہجحل ےک اچدن ےک اطمقب ےلکن رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےرفامایہکمتںیمےس ساکارادہنوہکفہرمعہاکارحاؾابدنے وفہارحاؾابدنھےلارگںیمرقابیناکاجونراسھتہنالات و
ںیمیھبرمعہاکارحاؾابدناتھرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکاحصہبںیمےسھچک ےرمعہاکارحاؾابدناھافراؿںیمےس
ھچک ےجحاکارحاؾابدناھرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکںیماؿںیمےس یھوہنجں ےرمعہاکارحاؾابدناھاھت ومہ
ےلکناہیںکتہکہکمآےئگ وںیم ےرعہفاکدؿاساحؽںیماپایہکںیماحہضئ یھافرںیماےنپرمعہےسالحؽ ںیہنویئ یھ وںیم
 ے اس یک اکشتی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  و اےنپ رمعہ وک ٹوھڑ دے افر
اےنپرس ےکابؽوھکؽڈاؽافریھگنکرک افرجحاکارحاؾابدنھےلرضحتاعہشئریضاہلل اعتٰیلاہنع رفامیتںیہہکںیم  ےایس رطح

ایک  و برکنکویںیکراتنویئافراہللاعتیل ےامہرےجحوکوپاررکدای وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےریمےاسھتدبعارلنمح
نب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریمے اھبیئ وک اجیھب اوہنں  ے ےھجم اےنپ اسھت وسار ایک افر ک میع یک رطػ ےلکن  و ںیم  ے رمعہ اک ارحاؾ
ابدناھ  واہللاعتیل ےامہرےجحافررمعہوکوپرارفامدایافراسںیمہنوکیئرقابیناکاجونراھتافرہنیہوکیئدصہقافرہنوکیئرفزہاھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 421

راوی  :ابوَکیب ،اب٤٧ ٩ير ،ہظا ،٦سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َخ ِج َ٨ا َُ ٣وآ ٔي َن ٍََ ٣
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ َ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٟٔ ٥َ ٠ض ٔ ََل ٔ ٢ذٔی ا ِٔ ٟح َّحةٔ ُلَ َ َ ٧زی إ ٔ َُّل ا َِ ٟح َّخ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ َح َّب
ا ٚا َِ ٟحس َ
ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ ِ ٪یُض ٔ َّ ١بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َٓ ُِ ٠يض ٔ َّ ١بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َو َس َ
ٔیث بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ًَ ِب َس َة

اوبرکبی،انبریمن،اشہؾ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکمہذیاہجحلاکاچدندھکیرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک اسھت ےلکن مہ جح رک ے ےک وسا ھچک  ںیہ اچےتہ ےھت  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مت ںیم ےس وج دنسپ
رکاتنوہکفہرمعہاکارحاؾابدنے وفہرمعہاکارحاؾابدنھےلافراسےسآےگدحثیایسرطحےہ سرطحسگری۔
رافی  :اوبرکبی،انبریمن،اشہؾ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 422

راوی  :ابوَکیب ،وٛيٍ ،ہظا ،٦سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ َ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠وآ ٔي َن ٟٔض ٔ ََل ٔ ٢ذٔی ا ِٔ ٟح َّحةٔ ٔ٨َّ ٣ا َ ٩ِ ٣أَ َص َّ ١بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َو ٔ٨َّ ٣ا َ ٩ِ ٣أَصَ َّ ١ب ٔ َح َّح ٕة َوًُ َِ ٤زة ٕ َو ٔ٨َّ ٣ا َ ٩ِ ٣أَ َص َّ ١ب ٔ َح َّح ٕة

ا ٚا َِ ٟحس َ
َُٓ ٨ِ ُٜت ٓ َٔي ٩ِ ٤أَ َص َّ ١بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َو َس َ
ک إُٔ َّ ٧ط َٗ َضی اہللُ َحح ََّضا َوًُ َِ ٤ز َت َضا َٗا َ٢
رع َوةُ فٔی ذََ ٔ ٟ
ٔیث ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیْٔض ٔ َ٤ا و َٗا َٔ ٓ ٢يطٔ َٗا َِ ُ ٢
ک َص ِس ْی َو َُل ٔػ َي ْاَ ٦و َُل َػ َس َٗ ْة
صٔظَ ْاَ ٦وَ ٥َِ ٟی ٩ِ ُٜفٔی ذََ ٔ ٟ
اوبرکبی،فعیک،اشہؾ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتذیاہجحل
ےک اچدن ےک اطمقب ےلکن مہ ںیم ےس ھچک  ے رصػ رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ نوا اھت افر ھچک  ے جح افر رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ نوا اھت اس ےس
آےگدحثیایسرطحےسےہ سرطحسگریاسہلسلسںیمرعفہ ےاہکہکاہللاعتیل ےرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےک
جحافراؿےکرمعہدفونںوکوپرارفامدایاشہؾ ےاہکہکاسںیمرقابینفا بنویئہنرفزہافرہندصہقفا بنوا۔
رافی  :اوبرکبی،فعیک،اشہؾ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 423

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،ابی اسوز٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح٤ا ٪ب٧ ٩وٓ ،١رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا َِ َ ٢
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
َقأ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ َُ ٣ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ َِٕ ُ ٩ِ ًَ ١
َ

َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠اَ ٦ح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ َٓ٨َّ ٔ٤ا َ ٩ِ ٣أَ َص َّ ١بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َو ٔ٨َّ ٣ا َ٩ِ ٣
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ َ
أَ َص َّ ١ب ٔ َح ٓ ٕخ َوًُ َِ ٤زة ٕ َو ٔ٨َّ ٣ا َ ٩ِ ٣أَ َص َّ ١بٔا َِ ٟح ِّخ َوأَ َص ََّ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟح ِّخ َٓأ َ َّ٣ا َ ٩ِ ٣أَ َص َّ ١بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َٓ َح ََّ ١وأَ َّ٣ا
َح
ا ٪یَ ِو ُ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َ ٩ِ ٣أَ َص َّ ١ب ٔ َح ٓ ٕخ أَ ِو َج َ ٍَ ٤ا َِ ٟح َّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة َٓ ٥َِ ٠یَ ٔح ُّ٠وا َحًَّی ك َ َ
ییحی نب ییحی ،امکل ،ایب اوسد ،دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف ،رعفہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے
رفامایہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتدحةاوادعےکاسؽےلکن ومہںیمےسھچک ےرمعہاکارحاؾابدناھافرھچک ے
جحافررمعہ دفونںاکارحاؾابدناھنوا اھت ووہنجں ےرمعہاک ارحاؾابدناھنوااھت فہ  والحؽ نوےئگارحاؾوھکؽدای افر وہنجں  ےجح اک
ارحاؾ ابدناھ اھت ای جح افر رمعہ دفونں اک ااھٹک ارحا ؾ ابدناھ اھت  و فہ ویؾ ارحنل رقابین فاےل دؿ ےس ےلہپ الحؽ  ںیہ نو ے ارحاؾ  ںیہ
وھکےل۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ایباوسد،دمحمنبدبعارلامحؿنبونلف،رعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 424

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،زہير ب ٩رحب ،ابً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہً ،بساٟزح٤ا ٪بٗ ٩اس ،٥سيسہ
ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رح ٕب َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩

َخ ِج َ٨ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُل َ َ ٧زی
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ َ
َقی ّبا َٔ ٨ِ ٣ضا ح ِٔـ ُت ٓ ََس َخ ًََ ١ل َ َّی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا أَبِکٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََٔ ِٔشتٔ
إ ٔ َُّل ا َِ ٟح َّخ َحًَّی إٔذَا ُ٨َّ ٛا بٔ َ ٔ
ْس َٖ أَ ِو َ ٔ
َي ٌِىٔی ا َِ ٟح ِي َـ َة َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت ََ ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا َط ِي ْئ َٛت ََب ُط اہللُ ًَل َی بَ َ٨ا ٔ
اد َُي ِ َر أَ َُِ ٪ل َت ُلوفٔی
ت آ َز ََٓ ٦ا ِٗ ٔضی َ٣ا َي ِ٘ ٔضی ا َِ ٟح ُّ
َق
بٔا ِٟب َ ِيتٔ َحًَّی َت ِِ َت ٔشلٔی َٗاَِ ٟت َو َؿ َّهی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٔ َ ٩ِ ًَ ٥َ ٠شائٔطٔ بٔا َِ ٟب َ ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،انب ہنییع ،رمعف ،ایفسؿ نب ہنییع ،دبعارلنمح نب اقمس ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل
اعتٰیلاہنعےسرفاتیےہرفامیتںیہہکمہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےلکن افر امہراجحےکوساوکیئارادہ ںیہاھتاہیںکت
ہک برسػےکاقمؾ رایاسےکرقبیےچنہپ وںیماحہضئنویئگیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسریمیرطػرشتفیال ےافرںیمرف
ریہ  یھ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و احہضئ نویئگ ےہ؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے
رعضایکاہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکہی وفہزیچےہ سوکاہللاعتیل ےآدؾہیلعاالسلؾےکویٹیبں رھکلدای ےہ  و
 وجحےکانم کادارکوسا ےاسےکہک وتیباہللاکوطاػہنرک بکتہک وک لہنرکےلرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
رفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاینپازفاجرہطماتیکرطػےساکیاگ ےیکرقابینیک۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،انب ہنییع ،رمعف ،ایفسؿ نب ہنییع ،دبعارلامحؿ نب اقمس ،دیسہ اعہشئ دصہقی
ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 425

راوی  :س٠امی ٪بً ٩بيساہلل ابوایوب ُيَلنی ابوًا٣زًبسا٠٤ٟک ب٤ً ٩زو ًبساٌٟزیز ب ٩ابی س٤٠ہ ٣اجظوً ٪بساٟزح٤ا ٪ب٩
ٗاس ٥سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وب ا ِِ َِ ٟي ََلن ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ًُُ ٩ب َ ِيسٔ اہللٔ أَبُو أَ ُّی َ

َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ َ
ِس َٖ ٓ ََلُ ِْ ٔ٤ت ٓ ََس َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا أَبِکٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا
َک إ ٔ َُّل ا َِ ٟح َّخ َحًَّی ٔجئِ َ٨ا َ ٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠لَ ِ َ ٧ذ ُ ُ
یُ ِبٔ ٜ
َخ ِج ُت ا َِ ٌَ ٟاَٗ ٦ا َ٣َ ٢ا َٔ ٟک ٔ ٠َّ ٌََ ٟک ََٔ ِٔشتٔ ُُِٗ ٠ت ََ ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ص َذا َط ِي ْئ َٛت ََبطُ اہللُ
ٔيک َٓ ُُِ٘ ٠ت َواہللٔ ََ ٟوز ٔ ِز ُت أَنِّی  ٥َِ ٟأَ َُ َ ٩ِ ٛ
ًَل َی بَ َ٨ا ٔ
اد َُي ِ َر أَ َُِ ٪ل َت ُلوفٔی بٔا ِٟب َ ِيتٔ َحًَّی َت ِل ُضزٔی َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ُِ ٣ت ََ َّٜ٣ة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ت آ َز َ ٦آ ٌَِلٔی َ٣ا َئ ٌَِ ُ
 ١ا َِ ٟح ُّ
ا ٪ا َِ ٟض ِس ُی َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی
اُ ٌَ ٣َ ٪ط ا َِ ٟض ِس ُی َٗاَِ ٟت َٓک َ َ
اض إ ٔ َُّل َ ٩ِ ٣ك َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠ل َ ِػ َحابٔطٔ ا ِج ٌَ ُ٠و َصا ًُ َِ ٤ز ّة َٓأ َ َح َّ ١اُ ٨َّ ٟ
َح كَ َضزِ ُت َٓأ َ ََ ٣زنٔی
اَ ٪ی ِو ُ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبٔی بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز َو َذؤی ا َِ ٟي َش َارة ٔ ث ُ َّ ٥أَ َص ُّ٠وا ح ٔي َن َراحُوا َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا ك َ َ
َق َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا َص َذا َٓ َ٘اُٟوا أَص َِسی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَٓ َِـ ُت َٗاَِ ٟت َٓأُت ٔ َی َ٨ا ب ٔ َِ ٠ح َٔ ٥ب َ ٕ

َّ
اض ب ٔ َح َّح ٕة َوًُ َِ ٤زة ٕ َوأَ ِر ٔج ٍُ ب ٔ َح َّح ٕة
َق َٓ َ٤َّ ٠ا كَاِ َ ٧ت َِ ٟي َُ ٠ة ا َِ ٟح ِؼ َب ٔة ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َی ِز ٔج ٍُ اُ ٨َّ ٟ
ًََِ ٠يطٔ َو َسَٔ َ ٩ِ ًَ ٥َ ٠شائٔطٔ ا َِ ٟب َ َ
َ
َ
َِک َوأََ٧ا َجارٔ َی ْة َحسٔی َْ ُة ِّ
يب
اٟش ِّ ٩أَ َِ ٌَ ُص َٓ ُي ٔؼ ُ
َٗاَِ ٟت َٓأ ََ ٣ز ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َٓأ ِر َز َٓىٔی ًَل َی َج َٔ٠٤طٔ َٗاَِ ٟت َٓإٔنِّی َْلَذ ُ ُ
َخ َة اَّ ٟز ِح َٔ ١حًَّی ٔجئِ َ٨ا إلٔ َی اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨يَٓ ٥أَصِ َُِ ٠٠ت َٔ ٨ِ ٣ضا بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َجزَ ّ
ض َّأًٟی ا ًِ َت َ٤زُوا
ائ بٔ ٌُ َِ ٤زة ٔا٨َّ ٟا ٔ
َو ِجهٔی ُِ ٣ذ ٔ َ
امیلسؿنبدیبعاہللاوباویبالیغیناوباعرمدبعاکلملنبرمعفدبعایزعسینبایبہملساموشجؿدبعارلنمحنباقمسدیسہاعہشئدصہقی

ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہرفامیتںیہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھتےلکنمہوسا ےجح ےکافروکیئ ذرک
 ںیہرکرےہےھتاہیںکتہک بمہرسػےکاقمؾ رآ ے وںیماحہضئنویئگ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمیرطػ
رشتفیال ے ہکبج ںیمرف ریہ  یھ وآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایویکںرفریہ نو؟ںیم  ے رعض ایکاہللیک مسق!اکشہک
ںیم اس اسؽ ہن یتلکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ےھجت ایک نوا؟ اشدی ہک  و احہضئ نویئگ ےہ؟ ںیم  ے رعض یک یج اہں آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایہکہی وفہزیچےہہک ےساہلل ےآدؾہیلعاالسلؾیکویٹیبںےکےئلھکلدایےہمتایسرطحرکف س
رطحاحیجرکےتںیہوسا ےاسےکہکتیباہللاکوطاػہنرکان بکتہک واپکہننواج ےرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
رفامیتںیہہکمہہکمںیمآ ے و روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےنپاحصہبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفامایہکمتاےنپارحاؾوکرمعہ
اکارحاؾرکڈاو ورھپفہوگ والحؽنوےئگہکنجےکاپسرقابینےکاجونرےھترضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکیبن

یلصاہللہیلعفآہلفملس رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعرمعریضاہللاعتٰیلہنعافردرگی امدلارووگںےکاپسرقابینےکاجونرےھت
رھپ سفتقفہےلچ  واوہنں  ےارحاؾابدنھایلرضحت اعہشئریضاہللاعتٰیل اہنع رفامیتںیہہک  بویؾارحنل اکدؿنوا  وںیماپک
نویئگ وروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےےھجممکحرفامایہکںیموطاػاافہضرکوںرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہ
ہک رھپ ںیمہ اگ ے اک وگتش دای ایگ ںیم  ے وپاھچ ہک ہی ایک ےہ؟  و اوہنں  ے رفامای ہک ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اینپ
ازفاجرہطماتریضاہللاعتٰیلہنعیکرطػےساگ ےیکرقابینیک یھ۔ و بمحصتیکراتنویئ وںیم ےرعضایکاےاہلل
ےک روسؽ وگ  و جح افر رمعہ رکےک فا س وںیٹ ےگ افر ںیم رصػ جح رک ےک فا س ووٹں یگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع
رفامیتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرضحتدبعا رلنمحنبایبرکبریضاہللاعتٰیلہنعوکمکحرفامایہک وفہےھجماےنپافٹن  ر
اھٹبرکاےپناسھتےلےئگرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکےھجمایدےہہکںیماؿدونںاکیمکرمعڑلیک یھےھجمافھگن
آاجیت  و اپالؿ یک یلھچپ ڑکلی ریمے رہچے وک یتگل  یھ اہیں کت ہک مہ ک میع یک رطػ آےئگ  و ںیم  ے اس ہگج ےس رمعہ اک ارحاؾ
ابدناھافرہیرمعہاسرمعہےکدبہلںیماھتوجووگں ےایکاھت
رافی  :امیلسؿ نب دیبعاہلل اوباویب الیغین اوباعرمدبعاکلمل نب رمعف دبعایزعسی نب ایب ہملس اموشجؿ دبعارلامحؿ نب اقمس دیسہ
اعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 426

راوی  :ابوایوب بُ ٩يَلنی ،بہز ،ح٤ازً ،بساٟزح٤ا ،٪سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وب ا ِِ َِ ٟي ََلن ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٟب َّ ِی َ٨ا
و َح َّسثَىٔی أَبُو أَ ُّی َ
ا ٚا َِ ٟحس َ
ْس َٖ ح ِٔـ ُت ٓ ََس َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا أَبِکٔی َو َس َ
ٔیث ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ
بٔا َِ ٟح ِّخ َحًَّی إٔذَا ُ٨َّ ٛا بٔ َ ٔ
ا ٪ا َِ ٟض ِس ُی َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبٔی بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز َو َذؤی ا َِ ٟي َش َارة ٔ
ا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو َُٔ ٪ي ِ َر أَ ََّ ٪ح َّ٤ا ّزا َِ ٟي َص فٔی َحسٔیْٔطٔ َٓک َ َ
ث ُ َّ ٥أَ َص ُّ٠وا ح ٔي َن َراحُوا َو َُل َٗ ِوَ ُٟضا َوأََ٧ا َجارٔ َی ْة َحسٔی َْ ُة ِّ
َخ َة اٟزَّ ِح ٔ١
اٟش ِّ ٩أَ َِ ٌَ ُص َٓ ُي ٔؼ ُ
يب َو ِجهٔی ُِ ٣ذ ٔ َ

اوباویبنبالیغین،زہب،امحد،دبعارلنمح،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہرفامیتںیہہکمہ ےجحاکہیبلتڑپاھ
(جح اک ارحاؾ ابدناھ) اہیں کت ہک  ب مہ رسػ ےک اقمؾ  ر آ ے  و ںیم احہضئ نویئگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی

رطػرشتفیال ےہکبج ںیمرفیہ  یھآےگدحثییلھچپ دحثییکرطحےہوسا ے اسےکہک امحد یکدحثیںیم ہی ںیہ ےہ
ہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس افررضحتاوبرکبافررضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعافردفرسےاصبحرثفتاحصہبریضاہللاعتٰیل
ہنع ےک اپس رقابین اک اجونر اھت افر ہن یہ رضحت اعہشئ اک وقؽ ےہہک ںیم مک رمع ڑلیک  یھ افر افےنھگن یتگل  یھ  سیک فہج ےس ریمے
رہچے راجکفےیکیلھچپڑکلیگلاجیت یھ۔
رافی  :اوباویبنبالیغین،زہب،امحد،دبعارلامحؿ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 427

راوی  :اس٤اًي ١ب ٩ابی اویص٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکً ،بساٟزح٤ا ٪بٗ ٩اس ،٥سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

 ١بِ ُ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص َح َّسثَىٔی َخالٔی َ٣اَ ُ ٔ ٟ
َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ک بِ ُ ٩إٔ َ ٧ص ح و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََفِ َ َز ا َِ ٟح َّخ
اامسلیعنبایبافسی،امکلنبا،س،ییحینبییحی،امکل،دبعارلنمحنباقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےجحارفادایکےہ۔
رافی  :اامسلیعنبایبافسی،امکلنبا،س،ییحینبییحی،امکل،دبعارلامحؿنباقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 428

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،اسحا ٚب ٩س٠امی ،٪آ٠ح ب ٩ح٤يسٗ ،اس ،٥سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَ َِٓ٠حَ بِ ٔ ٩حُ َِ ٤ي ٕس ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ
رحٔ ٦ا َِ ٟح ِّخ َوََ ٟيالٔی ا َِ ٟح ِّخ َحًَّی
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠ض ٔ ِّ٠ي َن بٔا َِ ٟح ِّخ فٔی أَ ِط ُضز ٔا َِ ٟح ِّخ َوفٔی ُ ُ
ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ َ

اُ ٌَ ٣َ ٪ط
َ٧زَ ِ٨َ ٟا بٔ َ ٔ
ََخ َد إلٔ َی أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٢یُ ٌَ ٣َ ٩ِ ُٜط َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ص ِس ْی َٓأ َ َح َّب أَ ِ ٪یَ ِح ٌَََ ٠ضا ًُ َِ ٤ز ّة ََِٓ ٠ئ ٌَِ َِ ١و َ ٩ِ ٣ك َ َ
ْس َٖ ٓ َ َ
اُ ٌَ ٣َ ٪ط
َص ِس ْی ٓ َََل َُٓ ٨ِ ٔ٤ض ِِ ٥اْلخ ُٔذ ب ٔ َضا َواَّ ٟتارٔ ُک ََ ٟضا ٔ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤َّ ٣یٌََ ٣َ ٩ِ ُٜطُ َص ِس ْی َٓأ َ َّ٣ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ک َ َ
ا َِ ٟض ِس ُی َو َ ٍَ ٣رٔ َجا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِػ َحابٔطٔ َُ ٟض َِّ ُٗ ٥و ْة ٓ ََس َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا أَبِکٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا یُ ِبٔ ٜ
ٔيک

ُ
رض ٔک َُٜٓونٔی فٔی َح ِّح ٔک ٓ ٌََ َسی
ک َ ٍَ ٣أَ ِػ َحاب ٔ َ
ُُِٗ ٠ت َسُ ٌِ ٔ٤ت َ َلِک ََ ٣
ک ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َٗا ََ ٢و َ٣ا َٔ ٟک ُٗ ُِ ٠ت َُل أ َػل ِّی َٗا ََََ ٓ ٢ل َي ُ ُّ
ٔيضا َوإٔ٤َ َّ ٧ا أَِ٧تٔ ٔ ٩ِ ٣بَ َ٨ا ٔ
ََخ ِج ُت فٔی َح َّحًٔی َحًَّی َ٧زَ ِ٨َ ٟا ٔ٣ىّی
اہللُ أَ َِ ٪ی ِز ُز ََٗ ٜ
ت آ َز ََ َٛ ٦ت َب اہللُ ًََِ ٠ي ٔک َ٣ا ََ ٛت َب ًََِ ٠يضَٔٗ َّ٩اَِ ٟت ٓ َ َ
اَخ ِد
َٓ َت َل َّض ِز ُت ث ُ َّ ٥ك ُ ِٔ َ٨ا بٔا ِٟب َ ِيتٔ َوَ٧زَ ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟحؼَّ َب ٓ ََس ًَا ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَب ٔی بَ ِرکٕ َٓ َ٘ا َُ ِ ٢
ُ
ََخ ِج َ٨ا َٓأَصِ َُِ ٠٠ت ث ُ َّ ٥كُٔ ُِت بٔا ِٟب َ ِيتٔ
َح٠ِ َٓ ٔ ٦تُض ٔ َّ ١بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ت ُل ِ
بٔأ ِخت َٔک ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ ٟ
ٕ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َٓإٔنِّی أََ ِ ٧ت ٔوزُ ُ٤َ ٛا َصا صُ َ٨ا َٗاَِ ٟت ٓ َ َ
َوبٔاٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َٓحٔئِ َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو فٔی َ٨ِ ٣زٟٔٔطٔ َٔ ٩ِ ٣ج ِو ٔ َّ
َفُِتٔ ُُِٗ ٠ت ََ ٌَ ِ٥
ٖ اِ ٠ٟي َٔ٘ َٓ ١ا ََ ٢ص َِ َ ١
َخ َد إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ
ََخ َد ٓ ََ٤زَّ بٔا ِٟب َ ِيتٔ ٓ ََل َ
َٓآذ ََ ٪فٔی أَ ِػ َحابٔطٔ ب ٔاٟزَّح ٔي َٔ َ ٓ ١
اٟؼ ِبحٔ ث ُ ََّ َ ٥
اٖ بٔطٔ َٗ ِب ََ ١ػ ََلة ٔ ُّ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،ااحسؼنبامیلسؿ،احلفنبدیمح،اقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہرفامیتںیہہکجح
ےکونیہمںںیممہ روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحاکارحاؾابدنھرکےلکن بمہرسػےکاقمؾ رآ ے وآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملساےنپاحصہبیکرطػآ ےافررفامایہکمتںیمےس سےکاپسرقابیناکاجونرہننوافرفہدنسپرکاتنوہکاےنپاس
ارحاؾوکرمعہےکارحاؾ ںیمدبؽےل وفہاےسیرکےلافر سےکاپسرقابیناکاجونرہننو وفہاسرطحہنرکے واؿںیمےسھچک
 ے اس  ر لمع ایک افر ھچک  ے ٹوھڑ دای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رقابین اک اجونر اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاحصہب ریضاہللاعتٰیل ہنعںیمےس وجآدیماسیک اطتقرےتھکےھتاؿےکاپس یھبدہی یھروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسریمیرطػرشتفیال ےافرںیمرفریہ  یھآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایاےاعہشئ! متسکفہج ےس رفیہنو ںیم
 ےرعضایکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےنپاحصہبوکوجرفامایںیم ے نایلافرںیم ےرمعہےکابرےںیمانسےہآپیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایےھجتاسےس ایک رغض؟ ںیم  ےرعضایکہکںیم امنزہن ڑپھوکسںیگآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ے
رفامایہکےھجتاسےسوکیئاصقنؿ ںیہنواگمتاےنپجحںیم رنواشدیہکاہللںیہمترمعہیک وقیفاطعرفامدےافرابتدرالصہیےہ
ہکمترضحتآدؾہیلعاالسلؾیکویٹیبںںیمےسنواہلل ےاہمترےےئلیھبفیہرادرایکےہوجدفرسیترر وںےکےئلرادر ایک
ےہ۔رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکںیماےنپانم کجحیکادا یگیےکےئلیلکناہیںکتہک بمہینمچنہپےئگ و
ںیم فاہں اپک نویئگ رھپ مہ  ے تیب اہلل اک وطاػ ایک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فادیئ محصت ںیم ارتے  و رضحت
دبعارلنمحنبایبرکبریض اہللاعتٰیلہنعوک البای افررفامایہک اینپنہبےکاسھترحؾ ےس ولکناتہک ہیرمعہاک ارحاؾابدنھ ںیلرھپ تیب

اہللاکوطاػرکںیافرںیماہیںمتدفونںاکااظتنررکراہنوں۔رضحتاعہشئرفامیتںیہہکمہےلکنںیم ےارحاؾابدناھرھپںیم ے
تیباہللاکوطاػایکافرافصفرمفہاکوطاػ(یعس)یکرھپمہروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےکاپسراتےکدرایمینہصح ںیم
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکہگجںیمآ ے وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایکمتافرغنویئگنو؟ںیم ےرعضایکاہںرھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےنپاحصہبریضاہللاعتٰیلہنعوکاہیںےسوکچرک ےیکااجرتاطعرفامیئ وآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےلکنافر بتیباہللےکاپسےسسگرے وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےحبصیکامنزےسےلہپتیباہللاکوطاػایکرھپآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسدمہنییکرطػےلکن۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ااحسؼنبامیلسؿ،احلفنبدیمح،اقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :یحٌی ب ٩ایوبً ،باز بً ٩باز ٣ہ٠يیً ،بيساہلل ب٤ً ٩زٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،ا ٦ا٤ٟو٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وب َح َّسثَ َ٨ا ًَبَّا ُز بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ ا َِ ٤ُ ٟض َّٔ ٠ي ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟا ٔس ٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٦
َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َق ََ ٪و ٔ٨َّ ٣ا ََ ٩ِ ٣ت ََّ ٤ت ٍَ
ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ٔ٨َّ ٣ا َ ٩ِ ٣أَ َص َّ ١بٔا َِ ٟح ِّخ َُ ِ ٣
َف ّزا َو ٔ٨َّ ٣ا ََ َ ٩ِ ٣

ییحی نب اویب ،ابعد نب ابعد یبلہم،دیبع اہلل نب رمع ،اقمس نب دمحم ،اؾ امومنینمدیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہہک مہ
ںیمےسھچک ےجحارفاداکارحاؾابدناھافرھچک ےجحرقاؿاکافرھچک ےجحک عتاکارحاؾابدناھ۔
رافی  :ییحینباویب،ابعدنبابعدیبلہم،دیبعاہللنبرمع،اقمسنبدمحم،اؾامومنینمدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ً :بس ب ٩ح٤يس٣ ،ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخً ،بيساہلل ب٤ً ٩زٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،حرضت ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ٢
َجائ َ ِت ًَائٔظَ ُة َحا َّج ّة
دبعنبدیمح،دمحمنبرکب،انبرج ،،دیبعاہللنبرمع،اقمسنبدمحم،رضحتاقمسنبدمحمریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکرضحتاعہشئ
ریضاہللاعتٰیلاہنعجحاکرحاؾابدنھرکآیئ ںیھ
رافی  :دبعنبدیمح،دمحمنبرکب،انبرج ،،دیبعاہللنبرمع،اقمسنبدمحم،رضحتاقمسنبدمحمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ،س٠امی ٪يٌىی اب ٩بَل ،٢یحٌی اب ٩سٌيس ،حرضت ً٤زة رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ب ٔ ََل ٕ ٩ِ ًَ ٢یَ ِحٌَی َوص َُو ابِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة َٗاَِ ٟت
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠د ِٕ ٤ص َب٘ٔي َن ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا َِ ٌِ َ٘ ٟسة ٔ َو َُل
َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َت ُ٘و َُ َ ٢
اٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ
َ َ ٧زی إ ٔ َُّل أَُ َّ ٧ط ا َِ ٟح ُّخ َحًَّی إٔذَا َزِ َ ٧وَ٧ا َٔ َّٜ ٣َ ٩ِ ٣ة أَ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠یٌَ ٣َ ٩ِ ُٜطُ َص ِس ْی إٔذَا ك َ َ

َق َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا َص َذا َٓ٘ٔي ََ ١ذبَحَ
َح ب ٔ َِ ٠ح َٔ ٥ب َ ٕ
َوبَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔأَ َِ ٪ی ٔح ََّٗ ١اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٓ ُسخٔ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َک ُت َص َذا ا َِ ٟحس َ
ک َواہللٔ
ٔیث َ٘ ٠ِ ٔ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ِت َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِز َوا ٔجطٔ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی ٓ ََذ َ ِ
بٔا َِ ٟحسٔیثٔ ًَل َی َو ِجضٔطٔ
دبعاہللنبہملسمنببنعق،امیلسؿینعیانبالبؽ،ییحیانبدیعس،رضحترمعۃریض اہلل اعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکرفامیتںیہہک
ںیم ےرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعوکرفامےتنو ےانسہکامہذیدعقہےسایھباپچندؿابیقےھتہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاسھتےلکنافرامہراجحےکوساافروکیئارادہ ںیہاھتاہیںکتہک ب مہہکمےکرقبیےچنہپ وروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس  ےمکحرفامایہک سےکاسھترقابیناکاجونر ہننو وفہتیباہللاکوطاػافرافصافررمفہےکدرایمؿ یعسےکدعبالحؽ
نواج ےارحاؾوھکؽدےرضحتاعہشئرفامیتںیہہکرقابینےکدؿامہریرطػاگ ےاکوگتش آای وںیم ےوپاھچہکہیایکےہ؟
 وےھجماہکایگہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے اےنپازفاجرہطماتیکرطػ ےس اگ ےذحبیکےہییحی ےتہکںیہ ہکںیم  ے
اسدحثیوکاقمسنبدمحمےسذرکایک واوہنں ےاہکہکاہللیکمسق و ےہیدحثیابلکلایسرطحایبؿیکےہ۔

رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،امیلسؿینعیانبالبؽ،ییحیانبدیعس،رضحترمعۃریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب ،حرضت یحٌی ب ٩سٌيس

اب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔي ٕس َي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َر ِتىٔی ًَ َِ ٤زةُ أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ح و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪یَ ِحٌَی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط

دمحمنبینثم،دبعاواہب،رضحتییحینبدیعسےساس دنیکاسھتایسدحثییکرطحلقنیکیئگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاواہب،رضحتییحینبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب٠ً ٩يہ ،ابً ٩و ،٪ابزاہي ،٥اسوز ،ا ٦ا٤ٟذ٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ ٩أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن ح َو ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٥
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اض بُٔ ُ٨ش َٜي ِ ٔن َوأَ ِػ ُس ُر بُٔ ُ٨ش ٕک َواح ٔ ٕس َٗا َ ٢اَ ِ ٧تؤزٔی َٓإٔذَا كَ َض ِز ٔ
ت
ًَ ِ ٩أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َي ِؼ ُس ُر اُ ٨َّ ٟ
َاَخظٔی إلٔ َی اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨يَٓ ٥أَصٔل ِّی ُٔ ٨ِ ٣ط ث ُ َّ ٥ا ِِ َ٘ ٟی َ٨ا ً ٔ َِ ٨س ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا َ ٢أَ ُه ُّ٨طُ َٗا ََّ ُ ٢سا َو َل َٔ ٨َّ ٜضا ًَل َی َٗ ِسرٔ ََ َؼب ٔ ٔک أَ ِو َٗا ََ٘ َٔ ََ ٢ت ٔٔک
ٓ ُِ

ے
اوبرکب نبایب ہبیش،انب ہیلع ،انبترؿ،اربامیہ،اوسد،اؾالموونینمدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیل اہنع ےسرفاتی ےہرفامیت ںیہ
ہکںیم ےرعضایکاےاہللےکروسؽ!وگ ودفانم کجحافررمعہرکےکفا سنوںےگافرںیماکییہانم کرکےکووٹں
یگ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہک وااظتنررکافر ب واپکنواج ےیگ وک میعیکرطػلکنافرفاہںےسارحاؾابدنھ

رھپمہےسالفںاقمؾےکاپسآرکلماجان۔

ے
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبہیلع،انبترؿ،اربامیہ،اوسد،اؾالموونینمدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :ابْ٣ ٩ىی ،اب ٩ابی ًسی ،ابً ٩وٗ ،٪اس ،٥ابزاہي ،٥ا ٦ا٤ٟذ٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع ُٖ َحس َ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
َخ
ٔیث أَ َح ٔسص ٔ َ٤ا ِٔ ٩ِ ٣اْل َ ٔ
ٔی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥وإٔبِ َزاص َٔيَٗ ٥ا ََُ ٢ل أَ ِ ٔ
َک ا َِ ٟح ٔس َ
یث
أَ َّ ٪أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َي ِؼ ُس ُر اُ ٨َّ ٟ
اض بُٔ ُ٨ش َٜي ِ ٔن ٓ ََذ َ َ
ے
انب ینثم ،انب ایب دعی ،انب ترؿ ،اقمس ،اربامیہ ،اؾ الموونینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رعض رکیت ںیہ اے اہلل ےک

روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس!دفرسےوگ ودفابعدںیترکےکفا سوںیٹےگرھپایسرطحدحثیذرکیک۔
ے
رافی  :انبینثم،انبایبدعی،انبترؿ،اقمس،اربامیہ،اؾالموونینمدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :زہير ب ٩رحب  ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہي ،٥اسوز ،ا ٦ا٤ٟو٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَٗ ٥ا َُ ٢زصَي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي٩ِ ًَ ٥
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُل َ َ ٧زی إ ٔ َُّل أَُ َّ ٧ط ا َِ ٟح ُّخ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا
اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ َ
ََ َّٜ ٣ة َت َل َّو ِٓ َ٨ا بٔا ِٟب َ ِيتٔ َٓأ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠یََ ٩ِ ُٜس َ
ا ٚا َِ ٟض ِس َی أَ ِ ٪یَ ٔح ََّٗ ١اَِ ٟت َٓ َح َّ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ١یَ٩ِ ُٜ
َس َ
ٕ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َٓ َ٤َّ ٠ا كَاِ َ ٧ت َِ ٟي َُ ٠ة ا َِ ٟح ِؼ َب ٔة
ا ٚا َِ ٟض ِس َی َوَ َٔشا ُؤ ُظ َ ٥َِ ٟي ُش ِ٘ َ ٩ا َِ ٟض ِس َی َٓأ َ ِح ََٗ ٩َِ ٠٠اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ ٔح ِـ ُت َٓ ٥َِ ٠أَك ُ ِ
اض بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َو َح َّح ٕة َوأَ ِر ٔج ٍُ أََ٧ا ب ٔ َح َّح ٕة َٗا َ ٢أَ ِو َ٣ا ُ٨ِ ٛتٔ كُِٔتٔ ََ ٟيال ٔ َی َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ََ َّٜ ٣ة َٗاَِ ٟت
َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َیزِ ٔج ٍُ اُ ٨َّ ٟ
ُُِٗ ٠ت ُلَ َٗا ََٓ ٢اذِ َص ٔيی َ ٍَ ٣أَخ ٔ
اَ َٛ ٪ذا َو ََ ٛذا َٗا َِ ٟت َػ ٔٔ َّي ُة َ٣ا أ ُ َرانٔی إ ٔ َُّل
ٔيک إلٔ َی اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨يَٓ ٥أَصٔل ِّی بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ ث ُ َِّ ٣َ ٥وً ٔ ُس ٔک َ٣ک َ َ

َفی َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ ََ ٔ ٘٠يىٔی َر ُسو ُ٢
َقی َح َِ ٠قی أَ ِو َ٣ا ُ٨ِ ٛتٔ كُِٔتٔ یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َح َٗاَِ ٟت بَل َی َٗا ََُ ٢ل بَأ ِ َض ا َِ ٔ ٔ
َحابٔ َش َتَٗ ٥ِ ُٜا ََ ِ ًَ ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ُِ ٣ؼٌ ْٔس َٔ َّٜ ٣َ ٩ِ ٣ة َوأََ٧ا َُ ٨ِ ٣ضب ٔ َل ْة ًََِ ٠ي َضا أَ ِو أََ٧ا ُِ ٣ؼٌ َٔس ْة َوص َُو َُ ٨ِ ٣ضب ٔ ْم َٔ ٨ِ ٣ضا و َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُٙ

َُ ٣ت َضب َِّل ْة َو َُ ٣ت َضب ِّْم
زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،اؾ امومنینمدیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہہکمہ
روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس  ےاسھتےلکن افر جح ےک العفہ امہرا افر وکیئ ارادہ  ںیہ اھت  و  ب مہ ہکم آےئگ  و مہ  ے تیب اہلل اک
وطاػایکرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےمکحرفامایہکوجآدیمدہیرقابینوکاجونرےلرکہنآاینو وفہالحؽنواج ےارحاؾ
وھکؽدےرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہہکوجوگدہیاسھت ںیہال ےےھتفہ والحؽنوےئگافرآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس یک ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتٰیلہنع یھب دہی اسھت  ںیہ الیئ  ںیھ اس ےئل اوہنں  ے یھب ارحاؾ وھکؽ دےیئ رضحت
اعہشئریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہہکںیماحہضئنویئگافرںیمتیباہللاکوطاػہنرکیکس و بذصیہیکراتنویئ ورضحتاعہشئ
رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے رعض ایک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس وگ  و رمعہ افر جح رک ےک فا س وںیٹ ےگ افر ںیم رصػ جح ےک
اسھتفا سووٹںیگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےاعہشئ!ایک نجرا وںںیممہہکمآ ےےھتاسفتقمت ےوطاػ
 ںیہایکاھت؟رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہہکںیم ےرعضایک ںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے رفامایہکمتاےنپ
اھبیئےکاسھتک میعیکرطػاجؤافرفاہںےسرمعہاکارحاؾابدنھرکرمعہرکوافررھپالفںالفںہگجمہےسآرکلماجانرضحتہی
ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہہک ںیم ںیہمت رفےنک فایل نوں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایپر ےس رفامای زیمخ افر رس ناڈی ایک  و
 ےرقابینےکدؿ(ویؾرحن)وطاػ ںیہایکاھت؟رضحت ہیریضاہللاعتٰیلہنع ے رعض یکیجاہںآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس
 ےرفامایوکیئرحج ںیہابولچرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسںیماساحؽ
ںیمیلمہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہکمےسدنلبی رڑچھرےہےھتافرںیمارتریہ یھایںیمدنلبی رڑچھریہ یھافرآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسارترےہےھت۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اؾامومنینمدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 436

راوی  :سویس ب ٩سٌيسً ،لی ب٣ ٩شہز ،اً٤ع ،ابزاہي ،٥اسوز ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨اظ ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت
ا ٚا َِ ٟحسٔی َث ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َُ ٨ِ ٣ؼورٕ
َک َح احا َو َُل ًُ َِ ٤ز ّة َو َس َ
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٠َ ُ ٧ ٥َ ٠يِّی َُل ِ َ ٧ذ ُ ُ
ََ

وسدی نب دیعس ،یلع نب رہسم ،اشمع ،اربامیہ ،اوسد ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکاسھتہیبلتڑپےتھنو ےےلکنہنمہ ےجحاکذرکایکافرہنیہرمعہاکذرکایک۔
رافی  :وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،اشمع،اربامیہ،اوسد،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 437

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٨ُ ،سر ،ابْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،حً ،٥ٜلی ب ٩حشين،
ذٛوا٣ ٪ولی ًائظہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٨ِ ُُ ٩سرٕ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اِ ٣َ ٪ول َی ًَائٔظَ َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرضٔ َی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت
َج ٌِ َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ًََ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن ًَ ِ ٩ذ ََِ ٛو َ

َٗس ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠ل َ ِربَ ٍٕ ََ ٣ـي ِ َن ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا ِٔ ٟح َّح ٔة أَ ِو َخ ِٕ ٤ص ٓ ََس َخ ًََ ١ل َ َّی َوص َُو ُ َِـ َبا ُُِ ٠ُ٘ َٓ ٪ت َ٩ِ ٣
ک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِز َخ َُ ٠ط اہللُ اَ ٨َّ ٟار َٗا َ ٢أَ َو َ٣ا َط ٌَ ِز ٔ
وَٗ ٪ا َ ٢ا َِ ٟح ََٛ ٥ُ ٜأَُ َّ ٧ض ِ٥
أَُ َِـ َب َ
اض بٔأ َ ِ٣ز ٕ َٓإٔذَا ص َُِ ٥یت َ َر َّززُ َ
ت أَنِّی أَ َِ ٣ز ُت اَ ٨َّ ٟ
و ٪أَ ِح ٔش ُب َوَِ ٟو أَنِّی ا ِس َت ِ٘ َبُِ ٠ت ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔی َ٣ا ا ِس َت ِسبَ ِز ُت َ٣ا ُس ِ٘ ُت ا َِ ٟض ِس َی َ٣عٔی َحًَّی أَ ِطتَر ٔیَطُ ث ُ َّ ٥أَح ُّٔ٤َ َٛ ١ا َح ُّ٠وا
یَت َ َر َّززُ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دنغر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،مکح ،یلع نب نیسح ،ذوکاؿ ومیل اعہشئ ،دیسہ اعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسذیاہجحلےکاچرایاپچندؿسگرےےھتہک
ہصغاح تلںیمریمےاپسرشتفیال ے وںیم ےرعضایکاےاہللےکروسؽ!آپوکسک ےانراضایکےہ؟اہللاسوکدفزخ
ںیمدالخ رکےآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایایک مت ںیہاجںیتنہک ںیم  ےووگںوکاکیاکؾےکرک ےاک مکحدای اھت ہکبج
وگ اس ںیم رتدد رک رےہ ںیہ مکح رافی ےتہک ہ وگای ہک فہ و گرتدد ںیم ںیہ افر ںیم امگؿرکات نوںہک ارگ ےھجم ریمےاعمہلم اک
ےلہپ ملع نو اجات  و ںیم رقابین اک اجونر اسھت ہن الات اہیں کت ہک ںیم رقابین اک اجونر رخدیات رھپ ںیم الحؽ نوات  س رطح ہک فہ الحؽ
نو ےارحاؾوھکال۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،انب  ،ر ر ،دنغر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،مکح ،یلع نب نیسح ،ذوکاؿ ومیل اعہشئ ،دیسہ
اعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 438

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،حً ،٥ٜلی ب ٩حشين ،ذٛوا ،٪سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اًَ ٩ِ ًَ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی
و َح َّسثَ َ٨اظ ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ٥ٔ ٜسًَ ٍَ ٔ٤ل ٔ َّی بِ َ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن ًَ ِ ٩ذ ََِ ٛو َ
اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗس َٔ ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠ل َ ِربَ ٍٕ أَ ِو َخ ِٕ ٤ص ََ ٣ـي ِ َن ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا ِٔ ٟح َّح ٔة بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ُُ َِ ٨س ٕر َو٥َِ ٟ
َی ِذ َُک َّ
اٟظ َّ
و٪
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜف ٔی َٗ ِؤٟطٔ یَت َ َر َّز ُز َ
ِ

دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،مکح،یلعنبنیسح،ذوکاؿ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہرفامیتںیہہکذیاہجحلےک
اچراپچندؿسگرےنوںےگہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیال ےدحثیایسرطحےسےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،مکح،یلعنبنیسح،ذوکاؿ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 439

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥بہز ،وہيبً ،بيساہلل ب ٩كاؤض ،سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِي ْب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩كَا ُو ٕ
ٔک ك ُ ََّ ٠ضا َو َٗ ِس أَ َص َِّ ٠ت ب ٔا َِ ٟح ِّخ َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ٕ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َحًَّی َح َ
اؿ ِت َٓ ََ ٨ش َِ ٜت ا ِ٨َ ٤َ ٟاس َ
أَ َص َِّ ٠ت بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َٓ َ٘ ٔس َِ ٣ت َوَ ٥َِ ٟت ُل ِ
َف َي َش ٌُ ٔک ك َ َوا ُٓ ٔک َ ٔ ٟح ِّح ٔک َوًُ َِ ٤زت ٔٔک َٓأَبَ ِت ٓ ََب ٌَ َث ب ٔ َضا َِ ًَ ٍَ ٣بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤إلٔ َی اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨يَٓ ٥ا ًِ َت ََ ٤ز ِت
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ

َب ٌِ َس ا َِ ٟح ِّخ
دمحمنباحمت،زہب،فبیہ،دیبعاہللنباطؤس،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکاوہنں ےرمعہاکارحاؾابدناھافرہکم
آںیئگافرایھب تیباہللاکوطاػ ںیہایکاھتہکںیماحہضئنویئگ ورھپاوہنں ےجحاکارحاؾابدنھرکجحےکامتؾانم کاداود  و
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےفایسپفاےلدؿرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفامایہکریتاوطاػریتےجحافررمعہےکےئل
اکیف نواج ے اگ  و رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ااکنر ایک اس وک انمبس ہن  اھجم  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت

اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک رضحت دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت ک میع یک رطػ اجیھب رھپ اوہنں  ے جح ےک دعب رمعہ ادا
ایک۔
رافی  :دمحمنباحمت،زہب،فبیہ،دیبعاہللنباطؤس،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 440

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ،زیس ب ٩حباب ،ابزاہي ٥ب٧ ٩آًٍ ،بساہلل ب ٩ابی ٧حيح٣ ،حاہس ،سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

اب َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
يح ًَ ِ٩
و َح َّسثَىٔی َح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
ْس َٖ َٓ َت َلض ََّز ِت بٔ ٌَ َز َٓ َة َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اؿ ِت بٔ َ ٔ
َُ ٣حاصٔ ٕس ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا َح َ
یُ ِحز ٔ ُئ ًَ ِٔ ٨ک ك َ َوا ُٓ ٔک بٔاٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ ًَ َِ ٩ح ِّح ٔک َو ًُ َِ ٤زت ٔٔک
نسح نب یلع ولحاین ،زدی نب ةحب ،اربامیہ نب انعف ،دبعاہلل نب ایب حیجن ،اجمدہ ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ
رسػ ےک اقمؾ  ر احہضئ نوںیئگ افر رعہف ےک دؿ ضیح ےس اپک نوںیئ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت اعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفامایہکافصافررمفہاکوطاػریتےجحافرریتےرمعہےکوطاػےسافکتیرکاج ےاگ۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین،زدینبةحب،اربامیہنبانعف،دبعاہللنبایبحیجن،اجمدہ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 441

راوی  :یحٌی ب ٩حبيب حارثی ،خاٟس ب ٩حارثَ ،قةً ،بساٟح٤يس ب ٩جبير ب ٩طیبہ ،ػٔيہ ،ب٨ت طیبہ ،حرضت ًائظہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث َح َّسثَ َ٨ا ُ ََّقةُ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤يسٔ بِ ُُ ٩ج َبي ِر ٔ بِ َٔ ٩ط ِی َب َة

اض بٔأ َ ِج َزیِ َٔ ٩وأَ ِر ٔج ٍُ بٔأ َ ِجز َٕٓأ َ ََ ٣ز
َح َّسثَت ِ َ٨ا َػ ٔٔ َّي ُة ب ٔ ُِ ٨ت َط ِی َب َة َٗاَِ ٟت َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َی ِز ٔج ٍُ اُ ٨َّ ٟ
ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ أَ ِ ٪یَ َِ ٨ل َٙ ٔ ٠ب ٔ َضا إلٔ َی اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨يَٗ ٥اَِ ٟت َٓأ َ ِر َز َٓىٔی َخ ُِ َٔ ٠ط ًَل َی َج َُ َٟ ١ٕ ٤ط َٗاَِ ٟت َٓ َح ٌَُِ ٠ت أَ ِر َٓ ٍُ خ َٔ٤ارٔی
رض ُب رٔ ِجلٔی بٌٔ َّٔٔ ٠ة اٟزَّاح ٔ َٔ ٠ة ُُِٗ ٠ت َُ ٟط َو َص َِ ١ت َزی ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٕس َٗاَِ ٟت َٓأَصِ َُِ ٠٠ت بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ِ٨َ ٠ا َحًَّی
ْس ُظ ًَ ُِ٨ًُ ٩قٔی ٓ ََي ِ ٔ
أَ ِح ُ ُ
اَ ِ ٧ت َض ِی َ٨ا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو بٔا َِ ٟح ِؼ َبةٔ
ییحینببیبحاحریث،اخدلنباحرث،رقة،دبعاا دیمنبریبجنبہبیش،ہی،تنبہبیش،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہ
اوہنں ےرعضایکاےاہللےکروسؽایکوگدفارجےلرکفا سوںیٹےگافرںیماکیارجےلرکفا سووٹں یگ وآپ یلص
اہللہیلع فآہلفملس ے رضحتدبعارلنمح نبایبارکب ریضاہللاعتٰیلہنعوکمکحرفامایہکفہرضحتاعہشئریضاہلل اعتٰیلاہنعوکک میع
ےلرک ںیلچ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہہک اوہنں  ے ےھجم اےنپےھچیپ اےنپ افٹن  ر اھٹب ایل رضحت اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیل اہنع رفامیتںیہہکںیماےنپدفےٹپوکاینپرگدؿےس اٹہیت وفہوساریےکاہب ےریمےاپؤں رامرےتںیم ےاؿےساہک ہک
ایکمتیسکوکدھکیرےہنو؟رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکںیم ےرمعہاکارحاؾابدناھرھپمہفا سآ ےاہیںکتہک
مہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسفادیذصیہںیمچنہپےئگ۔
رافی  :ییحینببیبحاحریث،اخدلنباحرث،رقة،دبعاا دیمنبریبجنبہبیش،ہی،تنبہبیش،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
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حسیث 442

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩ير ،سٔيا٤ً ،٪زو٤ً ،زو ب ٩اوض ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابی برکہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَ ِو ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
بَ ِرکٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪یُ ِزز ٔ َٖ ًَائٔظَ َة َٓ ُي ٌَِ ٔ٤ز َصا ٔ ٩ِ ٣اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨ي٥
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،ایفسؿ ،رمعف ،رمعف نب افس ،رضحت دبعارلنمح نب ایب رکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےا ںیہمکحرفامایہکفہرضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعوکک میعےسرمعہرکفاالںیئ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،ایفسؿ،رمعف،رمعفنبافس،رضحتدبعارلنمحنبایبرکبہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 443

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ب ٩سٌسٗ ،تیبہ ،ابوزبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
َّ
َّ
َفز ٕ َوأَٗ َِبَِ ٠ت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَٗ َِب ِ٨َ ٠ا ُ٣ض ٔ ِّ٠ي َن ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ َح ٓ ٕخ َُ ِ ٣
رع َِ ٛت َحًَّی إٔذَا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ك ُ ِٔ َ٨ا بٔا ِلَ ٌِ َٜب ٔة َواٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َٓأ َ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َحًَّی إٔذَا ُ٨َّ ٛا بٔ َ ٔ
ْس َٖ َ َ
يب
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ی ٔح َّ٨َّ ٣ٔ ١ا َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یَُ ٌَ ٣َ ٩ِ ُٜط َص ِس ْی َٗا َ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٢ا ح ُّٔ٣َ ١اذَا َٗا َ ٢ا ِٔ ٟح ُّ ١ك ُ ُُّ ٠ط ٓ ََوا َٗ ٌِ َ٨ا اَ ٨ِّ ٟشا َئ َو َت َل َّیب ِ َ٨ا بٔاِّ ٟل ٔ
رع َٓ َة إ ٔ َُّل أَ ِربَ ٍُ ََ ٟيا ٕ ٢ث ُ َّ ٥أَصِ َ٨َ ٠ِ ٠ا یَ ِو َ ٦اٟت َّ ِرو ٔ َی ٔة ث ُ ََّ ٥ز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َوَٟب ٔ ِش َ٨ا ث َٔيابَ َ٨ا َوَِ ٟي َص بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَي ِ َن َ َ
ِ
ِ
اض َو ٥َِ ٟأَ ِح١ِ ٔ ٠
َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ٓ ََو َج َسصَا َت ِبکٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َطأُٔ ٧ک َٗاَِ ٟت َطأنٔی أَنِّی َٗ ِس ح ِٔـ ُت َو َٗ ِس َح َّ ١اُ ٨َّ ٟ
و ٪إلٔ َی ا َِ ٟح ِّخ ِاْل ََ٘ َٓ ٪ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا أَ ِْ ٣ز َٛت ََب ُط اہللُ ًَل َی بَ َ٨ا ٔ
ت آ َز ََٓ ٦اُِ َت ٔشلٔی ث ُ َّ ٥أَصٔل ِّی
اض َی ِذصَبُ َ
َو ٥َِ ٟأَك ُ ِ
ٕ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َواُ ٨َّ ٟ
ٕ َحًَّی إٔذَا كَ َض َز ِت كَآ َِت بٔا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َواٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َِ َٗ ٢س َح َِ٠٠تٔ َٔ ٩ِ ٣ح ِّح ٔک
بٔا َِ ٟح ِّخ َٓٔ ٌَََِ ٠ت َو َو َٗٔ َِت ا َِ ٤َ ٟواٗ ٔ َ
ٕ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َحًَّی َح َح ِح ُت َٗا ََٓ ٢اذِ َص ِب ب ٔ َضا یَا ًَ ِب َس
َوًُ َِ ٤زت ٔٔک َجٔ٤ي ٌّا َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أَ ٔج ُس فٔی ََ ِٔ ٔسی أَنِّی  ٥َِ ٟأَك ُ ِ
ک َِ ٟي ََ ٠ة ا َِ ٟح ِؼ َبةٔ
اَّ ٟز ِح ََٓ ٩ٔ ٤أ َ ًِِ ٔ٤زصَا ٔ ٩ِ ٣اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨يَ ٥وذََ ٔ ٟ
ہبیتق نبدیعس ،دمحم نب رل ،ق  ،نب دعس ،ہبیتق ،اوبزح  ،،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں ے رفامای ہک مہ ے
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحارفاداکارحاؾابدناھافررضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرمعہاکارحاؾابدنھرکںیئگ
اہیں کت ہک  ب مہ اقمؾ رسػ  ر ےچنہپ  و رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ضیح ںیم التبم نوںیئگ  و  ب مہ ہکم آےئگ افر مہ  ے
ۃبعک اہلل اک وطاػ ایک افر افص فرمفہ ےک درایمؿ یعس یک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ مکح رفامای ہک مہ ںیم ےس  س
آدیمےکاپسرقابیناکاجونرہننو وفہالحؽنواج ےینعیارحاؾوھکؽدےمہ ے رعضایکہکالحؽنو ےاکایکبلطم؟آپیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکفہاسراالحؽنواج ے ومہاینپترر وںےسرتسبمہنو ےافرمہ ےوخوبشاگلیئافرمہ ےےلسنو ے
ڑپکےےنہپافرامہرےافررعہفےکدرایمؿرصػاچرراںیتابیق ںیھرھپمہ ےویؾرتفہیینعیآھٹذیاہجحلےکجحاکارحاؾابدنھ
ایل رھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتاعہشئریض اہللاعتٰیلاہنعےکاپس ےئگ  واؿوکرفاتنوااپای  وآپ یلص اہللہیلع فآہل

فملس ےرفامایایکنوا؟رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےرعضایکہکںیماحہضئنویئگنوںافروگالحؽنوےئگافرںیمالحؽ
 ںیہنویئافرہن یہںیم ے تیباہللاکوطاػایکےہ افروگابجحیکرطػاج رےہ ںیہ وآپیلصاہللہیلعفآہل فملس ےرفامای
ہک ہی اکی ااسی ارم ےہ  ےس اہلل اعتیل  ے رضحت آدؾ ہیلع االسلؾ یک ویٹیبں ےک ےئل ھکل دای ےہ ک ل رک رھپ جح اک ارحاؾ ابدنھ  و
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےایسرطحایکافرامتؾرہھٹ ےیکوہگجں ررہھٹںیاہیںکتہک بفہاپکنوںیئگ ورضحت
اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےہبعکاکوطاػایکافرافصفرمفہیکیعسیکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکمتاےنپجحافررمعہ
ےسالحؽنویئگنو۔رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےرعضیکہکںیماےنپیجںیمہیابتوسحمسرکیتنوںہکںیم ےجحےس
ےلہپ تیباہلل اکوطاػ  ںیہ ایکآپ یلصاہللہیلعفآہل فملس  ےرفامایاےدبعارلنمح اعہشئریضاہللاعتٰیل اہنعوک ےلاجؤ افراؿوک
ک میعےسرمعہرکاؤافرہیفادیمحصتیکراتیکابتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبرل ،ق ،نبدعس،ہبیتق،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 444

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حاتً ،٥بس ب ٩ح٤يس ،اب ٩حاتً ،٥بس٣ ،ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َٗا َ ٢ابِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسث َ َ٨ا َو َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ
أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘وُلُ َز َخ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ًَائٔظَ َة َرض َٔی
َک َ٣ا َٗ ِب ََ ١ص َذا َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ َّ
اہللُ ًَ َِ ٨ضا َوهٔی َت ِبکٔی ٓ ََذ ََک بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟيثٔ
اِ ٠ٟيثٔ إلٔ َی ٔ ٔ
آَخظ ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َ
َ

دمحمنباحمت،دبعنبدیمح،انب احمت،دبع،دمحمنبرکب،انب رج ،،اوبزح ،،رضحتاجرب نب دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ے رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیل اہنعےکاپساس احؽںیمرشتفیےلےئگہک فہرفریہ ںیھرھپاس
ےسآےگآرخکتایسرطحدحثیذرکرفامیئ۔
رافی  :دمحمنباحمت،دبعنبدیمح،انباحمت،دبع،دمحمنبرکب،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 445

راوی  :ابوُشا٣ ٪ش٤عیٌ٣ ،اذ اب ٩ہظاِ٣ ،٦ط ،ابی زبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِِ ٣َ ٩طٕ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
و َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ

ٔیث ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َّ
ا ٚا َِ ٟحس َ
أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا فٔی َح َّحةٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َص َِّ ٠ت بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َو َس َ
اِ ٠ٟيثٔ َو َزا َز
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل َس ِض َّل إٔذَا صَو ٔ َی ِت َّ
اٟظ ِي َئ َتا َب ٌَ َضا ًََِ ٠يطٔ َٓأ َ ِر َسََ ٠ضا َِ ًَ ٍَ ٣ب ٔس
فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا ََ ٢وك َ َ
َ
ِط َٗا َ ٢أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ َٓکَاِ َ ٧ت ًَائٔظَ ُة إٔذَا َحح َِّت َػ َِ ٌَ ٨ت َ٤َ ٛا َػ َِ ٌَ ٨ت
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َٓأ َص َِّ ٠ت بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ ٔ ٩ِ ٣اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨يَٗ ٥ا َْ َ ٣َ ٢
َٔ َ ٧ ٍَ ٣ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
مس
مغ
اوباسغؿ ی ،اعمذ انب اشہؾ ،رطم ،ایب زح  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض

اہللاعتٰیلاہنع ےینبیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحفرمعہاکارحاؾابدناھرھپاےکسدعبق ،یکدحثییکرطحدحثیایبؿیکافر
اسدحثیںیمہیزادئےہرافیےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرنؾ دؽآدیمےھترضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
 بیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسیسکزیچاکاطمہبلرکںیت وآپیلصاہللہیلع فآہلفملساےسوپرارفامدےتیآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعوکرضحتدبعارلنمحنبایبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےکاسھتاجیھب واوہنں ےآپ
وک ک میع ےس ارحاؾدنبوھا رک رمعہ رکاای اکی رفاتی ںیم ےہہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ب جحرکںیت  و ایس رطح رکںیت
 سرطحاوہنں ےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحایک۔
مس
رافی  :اوباسغؿ مغی،اعمذانباشہؾ،رطم،ایبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 446

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُزصَي ِ ْر َح َّسث َ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠ض ٔ ِّ٠ي َن
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِي َْ ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٢

َّ
اِ ٤ٟز َوة ٔ َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
بٔا َِ ٟح ِّخ َ٨َ ٌَ ٣ا اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َوا ِٟو ٔ َِ ٟسا ُ٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ََ ٜ٣ة ك ُ ِٔ َ٨ا بٔا ِٟب َ ِيتٔ َوبٔاٟؼَّ َٔا َو َ
َ
اب
َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠یُ ٌَ ٣َ ٩ِ ُٜط صَ ِس ْی ََِٓ ٠ي ِحَٗ ١ِ ٔ ٠ا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا أَ ُّی ا ِٟحَٔٗ ِّ١ا َ ٢ا ِٔ ٟح ُّ ١ك ُ ُُّ ٠ط َٗا ََٓ ٢أ َت ِی َ٨ا اَ ٨ِّ ٟشا َئ َوَٟب ٔ ِش َ٨ا اَ ِّْ ٟي َ
ا ٪یَ ِو ُ ٦اٟتَّرِؤیَ ٔة أَصِ َ٨َ ٠ِ ٠ا بٔا َِ ٟح ِّخ َو ََٔٛاَ٧ا َّ
اٖ اْلِ َ َّو ُ ٢بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َٓأ َ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اٟل َو ُ
يب َٓ َ٤َّ ٠ا ك َ َ
َو َٔ ٣ش ِش َ٨ا اِّ ٟل َ
َق ك ُ َُّ ١س ِب ٌَ ٕة ٔ٨َّ ٣ا فٔی بَ َسٕ َ ٧ة
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِِ ََ ٪ظتَر َٔک فٔی ِاْلٔب ٔ َٔ ١وا َِ ٟب َ ٔ

ادمح نب وی،س ،زریہ ،اوبزح  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح اک ارحاؾ
ابدنے نو ے ےھت ہکبج تررںیت افر ےچب یھب امہرے اسھت ےھت  ب مہ ہکمآےئگ  و مہ  ے تیب اہلل اک وطاػ ایک افر افص فرمفہ ےک
درایمؿ یعس یک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ رفامای ہک  س آدیم ےک اپس دہی رقابین اک اجونر ہن نو  و فہ الحؽ نو
اج ے رافی ےتہک ںیہہک مہ  ے رعض ایک ہک الحؽےسیک نوں؟آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامایہک یلک وطر  رالحؽ نواجؤ رافی
ےتہکںیہہکرھپمہ ےاینپترر وںےساقمرتبیکافرےلسنو ےڑپکےےنہپافروخوبشاگلیئرھپ برتفہیاکدؿنوا ومہ ےجح اک
ارحاؾ ابدناھ افر ںیمہ افص رمفہ اک الہپ وطاػ یہ اکیف نو ایگ اھت  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ مکح رفامای ہک افٹن افر
اگ ےیکرقابینںیممہںیمےساستآدیمرشکینواجںیئینعیاستآدیملمرکاکیافٹنایاکیاگ ےیکرقابینرکںی۔
رافی  :ادمحنبوی،س،زریہ،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 447

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌيس ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ
َُح َ ٦إٔذَا َت َو َّج ِض َ٨ا إلٔ َی ٔ٣ىّی َٗا ََٓ ٢أَصِ َ٨َ ٠ِ ٠ا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َبِ َلحٔ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا أَ ِح َ٨َ ٠ِ ٠ا أَ ِٔ ِ ٧ ٪
دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہک بمہالحؽنو
ےئگ وروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہمکحرفامایہکمہارحاؾابدنھرکٰینماجںیئرضحتاجربریضاہلل اعتٰیلہنع رفامےت
ںیہہکبجمہ ےاحطبےکاقمؾےسارحاؾابدناھ۔
رافی  :دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 448

راوی  :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌيس ،اب ٩جزیخً ،بس ب ٩ح٤يس٣ ،ح٤س ب ٩برک ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخبَرََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ
ٕ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘وُلُ َ ٥َِ ٟی ُل ِ
َو َس ََّ ٥َ ٠و َُل أَ ِػ َحاب ُ ُط بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔإ ٔ َُّل ك َ َوآّا َواح ّٔسا َزا َز فٔی َحسٔیثٔ َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩بَ ِرکٕ ك َ َوا َٓ ُط اْلِ َ َّو َ٢
دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،انبرج ،،دبعنبدیمح،دمحمنبرکب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےوطاػایکافرہنیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےافصافررمفہےکدرایمؿوطاػایک رگماکییہوطاػایکدمحم
نبرکبیکدحثیںیمہیزادئےہہکےلہپفاالوطاػایک۔
رافی  :دمحنباحمت،ییحینبدیعس،انبرج ،،دبعنبدیمح،دمحمنبرکب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 449

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌيس ٗلا ،٪اب ٩جزیخً ،لاء ،حرضت جابز

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ َلائْ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َرض َٔی اہللُ
اب َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟح ِّخ َخاّ ٔ ٟؼا َو ِح َس ُظ َٗا ََ ًَ ٢لائْ َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا فٔی َ٧ا ٕ
ض َ٣عٔی َٗا َ ٢أَصِ َ٨َ ٠ِ ٠ا أَ ِػ َح َ
َٓ َ٘س َٔ ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ػ ِبحَ َرابٔ ٌَ ٕة ََ ٣ـ ِت ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا ِٔ ٟح َّحةٔ َٓأ َ ََ ٣زَ٧ا أَ ِٔ َ ٧ ٪ح ََّٗ ١ا ََ ًَ ٢لائْ َٗا َ ٢ح ٔ ُّ٠وا َوأَ ٔػیبُوا
َ َّ
ُ
رع َٓ َة إ ٔ َُّل َخ ِْ ٤ص أَ ََ ٣زَ٧ا أَ ِٔ ِٔ َُ ٪ض َی
اَ ٨ِّ ٟشا َئ َٗا ََ ًَ ٢لائْ َوَ ٥َِ ٟي ٌِز ٔ َِِ ٠ًَ ٦يض ٔ َِ ٥و َل ٩ِٔ ٜأ َحُ ٠ضُ َٟ َّ٩ض ِ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥ا َ٤َّ ٟا  ٥َِ ٟیَ ٩ِ ٜبَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَي ِ َن َ َ
ِ
ِط ََ ٣ذأٛيرَُ٧ا ا ِ٤َ ٟىٔ َّی َٗا ََ ٢ي ُ٘و َُ ٢جاب ٔ ْز ب ٔ َي ٔسظ ٔ َٛأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ ب ٔ َي ٔسظ ٔیُ َ ِّ
َح َُ ٛضا َٗا ََ َ٘ َٓ ٢ا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی
رع َٓ َة َت ِ٘ ُ ُ
إلٔ َی َ َٔشائ ٔ َ٨ا َٓ َ٨أت َٔی َ

وَ ٪وَِ ٟو
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٓ ٥َ ٠ی َ٨ا َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س ًَ٤ِ ٔ ٠ت ُِ ٥أَنِّی أَ ِت َ٘ا ُِ ٥ِ ٛهَّلِل َوأَ ِػ َس َُٗ ٥ِ ُٜوأَبَ ُّز َُ ٥ِ ٛو َِ ٟو َُل َص ِسئی ََ ٟح َُِ ٠٠ت َ٤َ ٛا َت ٔح َُّ ٠
اس َت ِسبَ ِز ُت  ٥َِ ٟأَ ُس ِ ٙا َِ ٟض ِس َی َٓ ٔح ُّ٠وا َٓ َح َ٨َ ٠ِ ٠ا َو َس٨َ ٌِ ٔ٤ا َوأَك َ ٌِ َ٨ا َٗا ََ ًَ ٢لائْ َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز َٓ َ٘س ًََٔ ٦ل ٔ ٌّی
اس َت ِ٘ َبُِ ٠ت ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔی َ٣ا ِ
ِ

ٔ ٩ِ ٣س ٌَٔایَتٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢ب ٔ َ ٥أَصِ ََِ ٠٠ت َٗا َ ٢ب ٔ َ٤ا أَ َص َّ ١بٔطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ
ِسا َٗ ُة بِ ُ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ُٔ ٩ج ٌِ ُظ َٕ ٥یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أٌََ ٔ ٟا ٔ٨َ ٣ا َص َذا أَ ِْٔ ٦لَبَ ٕس
َٓأصِ ٔس َوا ِِ ُٜ٣ث َ َ
رحا ّ٣ا َٗا ََ ٢وأَص َِسی َُ ٟط ًَل ٔ ٌّی َص ِس ّیا َٓ َ٘ا ََ ُ ٢

َٓ َ٘ا َْٔ ٢لَبَ ٕس

دمحم نب احمت ،ییحی نب دیعس اطقؿ ،انب رج  ،،اطعء ،رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک ذی اہجحل یک اچر اترخی یک حبص وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسرشتفیال ےافرںیمہ مکحرفامایہکمہالحؽنواجںیئارحاؾوھکؽدںیاطعءےتہک ںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے رفامای
ہکمتالحؽنواجؤافراینپویبویںےکاپساجؤاطعءےتہکںیہہکہیمکحاؿ  ررضفریہناھت نکیاؿیکویبایںاؿےکےئلالحؽنویئگ
 ںیھمہ ےاہکہکابرعہفںیمرصػاپچندؿرہےئگںیہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہاینپویبویںےساقمرتباکمکح
رفامای و ایکمہ اساحؽںیم رعہف ںیمآںیئ ےگہک مہےس اقمرتب ےکارثاتاظرہنو رےہنوں ےگاطعء ےتہکںیہ ہک رضحتاجرب
ریضاہللاعتٰیلہنعہیےتہکنو ےاےھٹاہوھتںوکیالرےہےھترافیےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےنو ےافررفامایہک
متوخباجےتننوہکںیممتبسےسزایدہاہللےسڈر ےفاالنوںافرمتںیمےسبسےسزایدہاچس نوںافرمتںیمےسبسےس
زایدہکیننوںافرارگںیم ےدہیہنیجیھبنویت وںیمیھبالحؽنواجاتاسیجہکمتالحؽنو ےنو۔افرارگںیماساعمہلمیکرطػ
ےلہپ وتمہج نو اجات  س رطػ دعب ںیم وتمہج نوا  و ںیم دہی یہ ہن اتجیھب اب مت الحؽ نواجؤ  و مہ  ے ااطتع یک اطعء ےتہک ںیہ ہک
رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکرضحتیلعدصاقتفریغہفوصؽرکےکآ ے وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای
ہک و ےارحاؾابدناھ وروسؽاہلل ےرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفامایہکاینپدہیجیھبدفافرارحاؾیکاح تلںیمرہھٹے
رنو رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل دہی ال ے رساہق نب امکل نب مثعج  ے
رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ایک ہی مکح رصػاس اسؽ ےک ےئل ےہ ای ہشیمہ ےک ےئل؟آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس  ے رفامایہشیمہ
ےکےئل۔
رافی  :دمحمنباحمت،ییحینبدیعساطقؿ،انبرج ،،اطعء،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 450

راوی  :اب٤٧ ٩يرً ،بسا٠٤ٟک ب ٩ابی س٠امیً ،٪لاء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی ََ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٕ
ک ًَ َِ ٠ی َ٨ا
أَصِ َ٨َ ٠ِ ٠ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟح ِّخ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ََ َّٜ٣ة أَ ََ ٣زَ٧ا أَ ِٔ َ ٧ ٪ح ََّ ١وِ َ ٧ح ٌَََ ٠ضا ًُ َِ ٤ز ّة ََٜٓب ُ َر ذََ ٔ ٟ

ک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤ََ ٓ ٥َ ٠ا ِ َ ٧سرٔی أَ َط ِي ْئ بَ َُ َِ ٠ط َّٔ ٩ِ ٣
ئ أَ َِ ٦ط ِي ْئ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ١
اٟش َ٤ا ٔ
َو َؿا َٗ ِت بٔطٔ ُػ ُسو ُرَ٧ا ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
اض أَح ٔ ُّ٠وا ََِٓ ٠و َُل ا َِ ٟض ِس ُی َّأ ٟذی َ٣عٔی ٓ ٌََُِ ٠ت َ٤َ ٛا ٓ ٌََ ِ٠ت َُِٗ ٥ا ََٓ ٢أ َ ِح َ٨َ ٠ِ ٠ا َحًَّی َوكٔئِ َ٨ا اَ ٨ِّ ٟشا َئ َوٓ ٌََ ِ٨َ ٠ا
ا٨َّ ٟا ٔ
ض َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
ا ٪یَ ِو ُ ٦اٟتَّرِؤیَةٔ َو َج ٌَ ِ٨َ ٠ا ََ َّٜ٣ة بٔوَ ِضز ٕأَصِ َ٨َ ٠ِ ٠ا بٔا َِ ٟح ِّخ
َ٣ا َئ ٌَِ ُ
 ١ا َِ ٟح ََل َُ ٢حًَّی إٔذَا ك َ َ
انب ریمن ،دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ ،اطعء ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےک اسھت مہ  ے جح اک ارح اؾ ابدناھ  و  ب مہ ہکم ںیم آےئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ مکح رفامای ہک مہ الحؽ نو
اجںیئ افر اس ارحاؾ وک رمعہ ےک ارحاؾ ںیم دبؽ ںیل  و ہی ابت مہ وک دوشار یگل افر مہ  ے اےنپ ونیسں ںیم یگنت وسحمس یک ہی ابتیبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسکتچنہپیئگ مہ ںیہاجےتنہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسکتہیابتےسیکیچنہپ؟آامسؿےسایووگںںیمےس
یسک ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسکتہیابتاچنہپیئ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےووگ!متالحؽنواجؤارحاؾوھکؽ
دفافرارگریمےاسھتدہیہننویت وںیم یھبایسرطحرکات سرطحہکمت ےایکرافیےتہکںیہہکرھپمہ ےارحاؾوھکؽدایافر
مہ ےاینپ ویبویںےسامجع ایکافرفہاسرےاکؾود وج اکیالحؽرکاتےہاہیںکتہک برتفہیاکدؿآایینعی ذیاہجحلیکآھٹ
اترخینویئ ومہ ےہکمےستشپریھپیافرمہ ےجحاکارحاؾابدناھ۔
رافی  :انبریمن،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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٣وسی ب٧ ٩آٍ
راوی  :اب٤٧ ٩ير ،ابوٌَي ،٥حرضت ٰ

وسی بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا َٔ َٗ ٢س ُِ ٣ت ََ َّٜ ٣ة َُ ٣ت َِّ ٤ت ٌّا بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َٗ ِب َ ١اٟت َّ ِرؤیَةٔ بٔأ َ ِر َب ٌَ ٔة أَیَّإ ٦
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َُ ٌَ ِي َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح َٓا ِس َت ِٔت َ ِی ُت ُط َٓ َ٘ا ََ ًَ ٢لائْ َح َّسثَىٔی َجابٔزُ بِ ُ٩
ُک ِاْل ََّ ِّٜ ٣َ ٪ي ّة ٓ ََس َخُِ ٠ت ًَل َی ًَ َلا ٔ
اض َت ٔؼيرُ َح َّحت َ
َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ

ًَ ِب ٔس اہللٔ اْلِ َ َِ َؼار ُّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَُ َّ ٧ط َح َّخ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠اَ ٦س َ
ا ٚا َِ ٟض ِس َی َُ ٌَ ٣ط َو َٗ ِس أَ َص ُّ٠وا

صوا
َف ّزا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَح ٔ ُّ٠وا ٔ ٩ِ ٣إ ٔ ِ َ
بٔا َِ ٟح ِّخ َُ ِ ٣
رحا َُٔ ٓ ٥ِ ُٜ٣لوُٓوا بٔا ِٟب َ ِيتٔ َوبَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َو َٗ ِّ ُ
َّ
ٕ ِ َ ٧ح ٌََ ُ٠ضا ُِ ٣ت ٌَ ّة َو َٗ ِس
ي٤وا َح ََل ُّل َحًَّی إٔذَا ك َ َ
ا ٪یَ ِو ُ ٦اٟترِؤیَةٔ َٓأَصٔ ُّ٠وا بٔا َِ ٟح ِّخ َوا ِج ٌَُ٠وا َّأًٟی َٗ ٔس ِ٣ت ُِ ٥ب ٔ َضا ُِ ٣ت ٌَ ّة َٗاُٟوا َِ ٛي َ
َوأَٗ ٔ ُ
َس َِّ ٤ی َ٨ا ا َِ ٟح َّخ َٗا َ ٢آ ٌَُِ٠وا َ٣ا آ ُ٣زُ ُ ٥ِ ٛبٔطٔ َٓإٔنِّی َِ ٟو َُل أَنِّی ُس ِ٘ ُت ا َِ ٟض ِس َی َُِ ٠ٌََ ٟٔت َّٔ ١َ ِْ ٣أ ٟذی أَ َِ ٣زتُ ٥ِ ُٜبٔطٔ َو َلَُ ٩ِٔ ٜل یَ ٔح ُّ٣ٔ ١ىِّی
رح ْاَ ٦حًَّی َی ِب َّ ُ٠ا َِ ٟض ِس ُی َٔ ٣ح َُّ ٠ط َٓٔ ٌََُ٠وا
ََ
انب ریمن ،اوبمیعن ،رضحت ومٰیس نب انعف ےتہک ںیہ ہک ںیم رمعہ ےک ارحاؾ ےس ک عت اک ارحاؾ رک ےک ذی اہجحل یک آھٹ ویؾ رتفہی ےس اچر
دؿےلہپہکمآایگ وووگں ےاہکہکاباہمتراجحہکمفاوںےکجحیکرطحنواج ےاگںیماطعءنبایبرابحےکاپسایگافراؿےس
اس ابرے ںیم وپاھچ  واطعء  ے اہکہک ےھجم رضحت اجرب نب دبعاہلل ااصنری ریض اہللاعتٰیلہنع  ے ہی دحثی ایبؿیک ہک اوہنں ے
 س اسؽروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجح ایکاھتایساسؽآپیلصاہللہیلعفآہلفملس یکدہیآپ یلص اہللہیلعفآہل
فملسےکاسھت یھافرھچکاحصہب ےجحارفاداکارحاؾابدناھ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکمتاےسیارحاؾےسالحؽ
نواج ؤافرمتتیباہللاکوطاػرکف افرافصرمفہےکدرایمؿیعسرکفافرابؽوٹکاؤافر الحؽنورک رنواہیںکتہک  برتفہیاکدؿ
آھٹذیاہجحلنواگ ومتجحاکارحاؾابدنھانیلافراےنپےلہپفاےلارحاؾوکک عترکوووگں ےرعضایکہکمہاےسک عتےسیکرکںیافر
مہ ے  وجحیکتینیک یھآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہک ساکںیمںیہمتمکحدےراہنوںافرںیماےنپارحاؾےساس
فتقکتالحؽ ںیہنواتکس بکتہکدہیاینپہگجہنچنہپاج ےبتاوہنں ےایسرطحرکایل۔
رافی  :انبریمن،اوبمیعن،رضحتومٰیسنبانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾیکااسقؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز ب ٩ربعی ٗيسی ،ابوہظاِ٣ ٦يرہ ،اب ٩س٤٠ہ ٣دزومی ،ابی ًوا٧ہ ،ابی بْشً ،لاء ب ٩ابی رباح ،حرضت
جابز بً ٩بساہلل

ْش ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٔبِ ٔ ٩رٔبِع ٔ ٕٓی ا ِِ َ٘ ٟي ٔس ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو صٔظَ إ ٦ا ِِٔ٤ُ ٟيرَةُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ا ِِ ٤َ ٟدز ُوم ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِ ٕ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َٔ َٗ ٢س ِ٨َ ٣ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠ض ٔ ِّ٠ي َن
ًَ َلا ٔ

اُ ٌَ ٣َ ٪ط ا َِ ٟض ِس ُی ََٓ ٥َِ ٠ي ِش َت ٔل ٍِ أَ ِ٪
بٔا َِ ٟح ِّخ َٓأ َ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِِ َ ٧ ٪ح ٌَََ ٠ضا ًُ َِ ٤ز ّة َؤ َ ٧ح ََّٗ ١ا ََ ٢وك َ َ
َی ِح ٌَََ ٠ضا ًُ َِ ٤ز ّة
دمحمنبرمعمنبریعبیسیق،اوباشہؾریغمہ،انبہملسزخمفیم،ایبتراہن،ایبرشب،اطعءنبایبرابح،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتی
ےہرفامایہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک اسھت جحاکارحاؾابدنےنو ےآ ے وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
رفامای ہک مہ اس جح ےک ارحاؾ وکرمعہ اک ارحاؾ رک دںی افر مہ الحؽ نواجںیئ رمعہرکےک ارحاؾ وھکےتل ںیہ رافی ےتہک ںیہ ہک آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاسھترقابیناکاجونراھتاسےئلآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپاسجحےکارحاؾوکرمعہاکارحاؾہنرکےکس۔
رافی  :دمحنبرمعمنبریعبیسیق،اوباشہؾریغمہ،انبہملسزخمفیم،ایبتراہن،ایبرشب،اطعءنبایبرابح،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحافررمعہںیمک عتےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہںیمک عتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار ،ابْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ابوَرضہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ک َ ٔ ٟحابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
ا ٪ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ض َیأ ِ ُ٣زُ بٔا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ ٔة َوك َ َ
رض َة َٗا َ ٢ك َ َ
ا ٪ابِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َی َِ ٨هی ًَ َِ ٨ضا َٗا َََ ٓ ٢ذ َ ِ
یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ِ َ
اہللٔ َٓ َ٘ا ًََ ٢ل َی َی َس َّی َز َار ا َِ ٟحس ُ
ٔیث َت ََّ ٤ت ٌِ َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َٗ َا٤َ ًُ ٦زُ َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ كَا َ ٪یُ ٔح ُّ١

اح َص ٔذظ ٔ
َق َ
آِ َٗ ٪س َ٧زَ َ٨َ ٣َ ٢ازٔ َُ ٟط َٖ أَت ُّٔ٤وا ا َِ ٟح َّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة ِهَّلِل َ٤َ ٛا أَ ََ ٣ز ُ ٥ِ ٛاہللُ َوأَب ٔ ُّتوا ٔ٧ک َ َ
َ ٔ ٟز ُسؤٟطٔ َ٣ا َطا َئ ب ٔ َ٤ا َطا َئ َوإ ٔ َّ ٪ا ِِ ُ ٟ

ئ َٓ ٩َِ ٠أُوتَی ب ٔ َز ُج ََٕٜ٧ ١حَ ا َِ ٣زأَ ّة إلٔ َی أَ َج ٕ ١إ ٔ َُّل َر َج ُِ ٤تطُ بٔا ِٔ ٟح َح َارة ٔ
اَ ٨ِّ ٟشا ٔ

دمحمنبینثم،انب ،رر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،داتدہ،رضحتاوبرضنہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامایہکرضحتانب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنعںیمہ جحک عت رک ےاک مکحرفامےتےھتافررضحتانبزربی جحک عت ےس عنمرفامےتےھت رافی ےتہکںیہہک
ںیم ےاساکذرکرضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسایک واوہنں ےرفامایہکہیدحثی وریمےیہاہوھتںےسووگں
ںیمیلیھپےہمہ ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحک عتایکےہ و برضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعڑھکےنو ے

ہفیلخ ےنب  و رفامایہک اہلل اعتیل اےنپ روسؽ ےک ےئل وج اچاتہ ےہ  سرطح اچاتہ ےہ الحؽ رکات ےہ افررقآؿ پ دی  ے اس ےک ااکحؾ
انزؽرفام ےںیہہکمتجحافررمعہوپرارکفاسیجہکاہللاعتیل ےںیہمتمکحدایےہافراؿترر وںےساکنحرکف ووکیئآدیمااسیہنالای
اج ے س ےاکیتررتےسرقمرہدمتکتاکنحایکنوہعتمفرہنںیمرھتپفںےکاسھتامرامررکاسوکرمجرکدفںاگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،داتدہ،رضحتاوبرضنہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہںیمک عتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 454

راوی  :زہير ب ٩رحبًٔ ،ا ،٪ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٓآ ِٔؼُ٠وا َح َّح٥ِ ُٜ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
َٔ ٤ِ ًُ ٩ِ ٣زتَٔٓ ٥ِ ُٜإُٔ َّ ٧ط أَ َت َُّ ٔ ٟ ٥ح ِّحَ ٥ِ ُٜوأَ َت َُّ ٤ِ ٌُ ٔ ٟ ٥زتٔ٥ِ ُٜ
زریہ نب رحب ،افعؿ ،امہؾ ،داتدہ ،رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس  دن ےک اسھت ہی دحثی ایبؿ یک ےہ  س ںیم ےہ ہک
اوہنں ےرفامایہکمتاےنپجحوکاےنپرمعہےسدحیلعہرکفویکہکناسےساہمتراجحیھبوپرانواج ےاگافراہمترارمعہیھبوپرانواگ۔
رافی  :زریہنبرحب،افعؿ،امہؾ،داتدہ،رضحتداتدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہںیمک عتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 455

راوی  :خ ٕ٠ب ٩ہظا ،٦ابوربيٍٗ ،تیبہ ،ح٤از ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب٣ ،حاہس ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
و َح َّسثَ َ٨ا َخُ ٠
َٕ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦وأَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ َو ُٗت َ ِی َب ُة َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢خْ ٠
َٕ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َُ ٣حاص ّٔسا یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َٔ َٗ ٢س ِ٨َ ٣ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُُ٘ ََ ٩و ُ٢
ک بٔا َِ ٟح ِّخ َٓأ َ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِِ َ ٧ ٪ح ٌَََ ٠ضا ًُ َِ ٤ز ّة
َٟب َّ ِي َ

فلخنباشہؾ،اوبرعیب،ہبیتق،امحد،امحدنبزدی،اویب،اجمدہ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکمہ

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتآ ےاساحؽںیمہکمہجحاکہیبلتڑپھ رےہےھتجحاکارحاؾابدناھنوااھت وروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہمکحرفامایہکمہاسجحےکارحاؾوکرمعہاکارحاؾرکدںی۔
رافی  :فلخنباشہؾ،اوبرعیب،ہبیتق،امحد،امحدنبزدی،اویب،اجمدہ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکجحیکتیفیکےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکجحیکتیفیکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 456

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥حات ،٥ابوبرک ،حات ٥ب ٩اس٤اًي٣ ١سنی ،حرضت جٌَف ب٣ ٩ح٤س رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥جٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١ا َِ ٤َ ٟسن ٔ ُّی ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢ز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ٓ ََشأ َ َ ٩ِ ًَ ٢ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦حًَّی اَ ِ ٧ت َهی إلٔ َ َّی َٓ ُُِ٘ ٠ت أََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی
َج ٌِ َ ٔ
َ
َّ
ُ
ُ
ِ
اب
بِ ٔ ٩حُ َشي ِ ٕن َٓأص َِوی ب ٔ َي ٔسظ ٔإلٔ َی َرأسٔی َٓ َ٨زَ ََ زٔ ِّری اْلِ َ ًِل َی ث ََّ٧ ٥زَ ََ زٔ ِّری اْلِ َ ِس َٔ َ ١ث ََّ ٥و َؿ ٍَ َُ ٔٛط بَي ِ َن ثَ ِسي َ َّی َوأََ٧ا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ُ ََُل َْ ٦ط ٌّ
َ
رض َوٗ ُِت اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ َا ٦فٔی َ َٔشا َج ٕة َُ ٠ِ ٣تحّٔٔا ب ٔ َضا ك ُ َّ٤َ ٠ا
َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ز َح ّبا ب ٔ َ
ک یَا ابِ َ ٩أَخٔی َس ِ٤َّ ًَ ١ا ٔطئ َِت ٓ ََشأ ُِ ٟت ُط َوص َُو أَ ًِ َِم َو َح َ َ
َطَٓا َصا إَِٔ ٟيطٔ ٔٔ ٩ِ ٣ػ َِزٔصَا َورٔ َزا ُؤ ُظ إلٔ َی َج ِ٨بٔطٔ ًَل َی ا ِِ ٔ٤ٟظ َح ٔب ٓ ََؼلَّی ب ٔ َ٨ا َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ِخب ٔ ِرنٔی ًَ َِ ٩ح َّحةٔ
َو َؿ ٌَ َضا ًَل َی َٜٔ٨ِ ٣بٔطٔ َر َج ٍَ َ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ب ٔ َي ٔسظ ٔٓ ٌََ َ٘ َس تٔ ِش ٌّا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٜ ٣َ ٥َ ٠ث تٔ ِش ٍَ ٔسٔ٨ي َن
ْش َْٔٛي ْر ك ُ ُُّ ٠ض َِ ٥ی َِ ٠تُ ٔ٤ص
َ ٥َِ ٟی ُح َّخ ث ُ َّ ٥أَ َّذ َ ٪فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
اْشة ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح ٌّاد َٓ َ٘سٔ َ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َب َ ْ
ض فٔی ا َِ ٔ ٌَ ٟ

ِ
ََخ ِج َ٨ا ٌََ ٣طُ َحًَّی أَ َت ِی َ٨ا ذَا ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔةٔ ٓ ََوََ ٟس ِت أَ ِس َ٤ا ُئ
أَ َِ ٪یأ َت َّ ٥ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َي ٌِ َٔ٠٤َ ًَ ١َ ِْ ٣ٔ ١َ ٤طٔ ٓ َ َ
َفی
اس َت ِْ ٔ ٔ
ب ٔ ُِ ٨ت ًُ َِ ٤ي ٕص َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َٓأ َ ِر َسَِ ٠ت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ي َ
ٕ أَ ِػ ََٗ ٍُ ٨ا َ ٢اُِ َت ٔشلٔی َو ِ
اس َت َو ِت بٔطٔ َ٧ا َٗ ُت ُط ًَل َی
ب ٔ َْ ِو ٕب َوأَ ِ ٔ
رحمٔی ٓ ََؼلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب ا ِِ َ٘ ٟؼ َوا َئ َحً َّی إٔذَا ِ
ک َو ٔ٩ِ ٣
صی بَي ِ َن َی َسیِطٔ َٔ ٩ِ ٣رأٛبٕ َو َ٣ا ٕ
ا ِٟب َ ِي َسا ٔ
ئ َ٧وَ ِز ُت إلٔ َی َِّ ٣س َب َ ٔ
ک َو ًَ َِ ٩ي َشارٔظ ٔ ٔ ١َ ِْ ٣ذََ ٔ ٟ
غ َو ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨طٔ ٔ ١َ ِْ ٣ذََ ٔ ٟ

َّ
َّ
َقآ َُ ٪وص َُو َي ٌِز ٔ ُٖ َتأِؤی َُ ٠ط َو َ٣ا ًَ ١َ ٔ٤بٔطٔ
َخ ِٔٔ ٠طٔ ٔ ١َ ِْ ٣ذََ ٔ ٟ
ک َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠بَي ِ َن أَهِ ُضزَٔ٧ا َو ًََِ ٠يطٔ یَ ِ٨ز ٔ ُ ٢ا ِِ ُ ٟ
ک َّ
ک َُل
ک ُلَ َ ٔ
ک َوا َِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ک إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َِ ٤س َواَ ٤َ ٌِ ٨ِّ ٟة ََ ٟ
ک َٟب َّ ِي َ
ک ََ ٟ
ْشی َ
ک َٟب َّ ِي َ
اُ ٠ٟض ََّٟ ٥ب َّ ِي َ
َٔ ٩ِ ٣ط ِي ٕئ ًَ٨َ ٠ِ ٔ٤ا بٔطٔ َٓأ َ َص َّ ١بٔاَّ ٟت ِوح ٔي ٔس َٟب َّ ِي َ
و ٪بٔطٔ َٓ ٥َِ ٠یَزُ َّز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠يض ٔ َِ ٥ط ِيئّا ُٔ ٨ِ ٣ط َوَٟز ٔ ََ ٦ر ُسو ُ٢
َٔ
کَ ٟ
ْشی َ
اض ب ٔ َض َذا َّأ ٟذی یُض ٔ َُّ ٠
َک َوأَ َص َّ ١اُ ٨َّ ٟ

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِ٠ب ٔ َی َت ُط َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َِ ٟش َ٨ا ٨ِ َ ٧ؤی إ ٔ َُّل ا َِ ٟح َّخ َِ ٟش َ٨ا ََ ٌِز ٔ ُٖ ا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة َحًَّی إٔذَا أَ َت ِی َ٨ا
َف َ ١َ ٣ثَ ََلثّا َو ََ ٣شی أَ ِر َب ٌّا ث ُ َََّ ََٔ ٥ذ إلٔ َی ََ٘ ٣ا ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔيَِ ٠ًَ ٥يطٔ َّ
ََقأَ َو َّاتد ٔ ُذوا َٔ٘ ٣َ ٩ِ ٣أ ٦
ا ِٟب َ ِي َت َُ ٌَ ٣ط ا ِس َتُّ ٥ََ ٠
اٟش ََلَ َ ٓ ٦
اٟز َِ َ ٩َ ٛ
ََک ُظ إ ٔ َُّل ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
إٔبِ َزاص َٔيَ ٣ُ ٥ؼلای َٓ َح ٌَ َ ١ا َِ َ٘ ٤َ ٟا ٦بَ ِی َ٨طُ َوبَي ِ َن ا ِٟب َ ِيتٔ َٓک َ َ
ا ٪أَبٔی َي ُ٘و َُ ٢و َُل أَ ًُِ ٤َُ ٠ط ذ َ َ

اَ ٪ي ِ ُ
اب إلٔ َی اٟؼَّ َٔا
َخ َد ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ٔ
اَف َ
اٟز ِِ ٓ ٩ٔ ٛ
َاس َتُ ٤ََ ٠ط ث ُ ََّ َ ٥
و ٪ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ إلٔ َی ُّ
كَ َ َ
َقأ فٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن ُٗ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َح ْس َو ُٗ ِ ١یَا أَ ُّی َضا ا ِٟک َ ٔ ُ
َ ُ
َ
َ
َٓ َ٤َّ ٠ا َزَ٧ا ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ َٔا َ َ
َفق ٔ َی ًََِ ٠يطٔ َحًَّی َرأَی ا ِٟب َ ِي َت
َقأ إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ َٔا وا ِِ ٤َ ٟز َو َة َٔ ٩ِ ٣ط ٌَائ ٔز ٔاہللٔ أبِ َسأ ب ٔ َ٤ا بَ َسأ اہللُ بٔطٔ ٓ ََب َسأ بٔاٟؼَّ َٔا َ َ
َ
ک َو َُ ٟط ا َِ ٟح ُِ ٤س َوص َُو ًَل َی كَُ ِّ١ط ِي ٕئ َٗس ْٔیز ُلَ
یک َٟطُ َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
َاس َت ِ٘ َب َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة ٓ ََو َّح َس اہللَ َو َٛب َّ َر ُظ َو َٗا ََُ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َُّل اہللُ َو ِح َس ُظ َُل َ ٔ
ْش َ
ٓ ِ
َّ
ک َٗا ََ ١َ ِْ ٣ٔ ٢ص َذا ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت ث ُ ََّ٧ ٥زَ َ ٢إلٔ َی
اب َو ِح َس ُظ ث ُ ََّ ٥ز ًَا بَي ِ َن ذََ ٔ ٟ
ص ًَ ِب َس ُظ َو َصزَ َ ٦اْلِ َ ِحزَ َ
إ ٔ ََ ٟط إُٔل اہللُ َو ِح َس ُظ أََ ِ ٧حزَ َو ًِ َس ُظ َو ََ َ َ
ا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َحًَّی إٔذَا ا َِ َؼب َِّت َٗ َس َ٣ا ُظ فٔی بَ ِل ٔ ٩ا َِ ٟوازٔی َس َعی َحًَّی إٔذَا َػٌ َٔس َتا ََ ٣شی َحًَّی أَتَی ا ِِ ٤َ ٟز َو َة َٓٔ ٌََ ًََ ١ل َی ا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َ٤َ ٛا ٓ ٌََ َ١
آَخ كَ َوآٔطٔ ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و أَنِّی ا ِس َت ِ٘ َبُِ ٠ت ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔی َ٣ا ا ِس َت ِسبَ ِز ُت  ٥َِ ٟأَ ُس ِ ٙا َِ ٟض ِس َی
ًَل َی اٟؼَّ َٔا َحًَّی إٔذَا ك َ َ
اُ ٔ ٪
ِسا َٗ ُة بِ ُ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ُٔ ٩ج ٌِ ُظ َٕ٘ َٓ ٥ا ََ ٢یا
َو َج ٌَ ِ٠ت َُضا ًُ َِ ٤ز ّة ٓ ََ ٩ِ ٤ك َ َ
اَِ ٟ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪ي َص َُ ٌَ ٣ط َص ِس ْی ََِٓ ٠ي ٔح ََّ ١و َِ ٟي ِح ٌََِ ٠ضا ًُ َِ ٤ز ّة َٓ َ٘ َاَ ُ ٦
َخی َو َٗا ََ ٢ز َخَِ ٠ت
َر ُسو َ ٢اہللٔ أٌََ ٔ ٟا ٔ٨َ ٣ا َص َذا أَ ِْٔ ٦لَبَ ٕس َٓظَ ب َ
َّک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َػابٔ ٌَ ُط َواح ٔ َس ّة فٔی اْلِ ُ ِ َ

ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزةُ فٔی ا َِ ٟح ِّخ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َُل بَ ِْٔ ١لَبَ ٕس أَبَ ٕس َو َٗس ًََٔ ٦ل ٔ ٌّی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟي َ ٩ٔ ٤بٔبُ ِس ٔ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠و َج َس َٓاك ََٔ ٤ة َرض َٔی اہللُ
َ
اًَ ٪ل ٔ ٌّی َي ُ٘و ُ٢
رک ذََ ٔ ٟ
ک ًََِ ٠ي َضا َٓ َ٘ا َِ ٟت إ ٔ َّ ٪أَبٔی أَ ََ ٣زنٔی ب ٔ َض َذا َٗا ََٓ ٢ک َ َ
ًَ َِ ٨ضا َٔ ٩ِ ٤َّ ٣ح ََّ ١وَٟب ٔ َش ِت ث َٔيا ّبا َػبٔي ِّا َو ِاَ ٛت َحَِ ٠ت َٓأَ َ ِ ٧
بٔا َِٔ ٌٟزا ََٔ ٓ ٚذصَ ِب ُت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّّ َ ٣ُ ٥َ ٠
َح ّطا ًَل َی َٓاك ََٔ ٤ة ٔ ٠َّ ٔ ٟذی َػ َِ ٌَ ٨ت ُِ ٣ش َت ِٔت ٔ ّيا َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َ
َّ
َف ِؿ َت ا َِ ٟح َّخ
رک ُت ذََ ٔ ٟ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٔ ٓ ٥َ ٠امی ذ َ َ
ََک ِت ًَ ُِ ٨ط َٓأ ِخبَرِتُطُ أَنِّی أَِ َ ِ ٧
ک ًََِ ٠ي َضا َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس َٗ ِت َػ َس َٗ ِت َ٣اذَا َُِٗ ٠ت ح ٔي َن َ َ
َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َّ
ی َّأ ٟذی َٗس َٔ ٦بٔطٔ
اَ ٪ج َ٤ا ًَ ُة ا َِ ٟض ِس ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أُص ُّٔ ١ب ٔ َ٤ا أَ َص َّ ١بٔطٔ َر ُسو َُ ٟ
ک َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ٣َ ٪ع ٔ َی ا َِ ٟض ِس َی ٓ َََل َت ٔح َُّٗ ١ا ََٓ ٢ک َ َ

صوا إ ٔ َُّل أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
ًَل ٔ ٌّی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟي ََ ٩ٔ ٤و َّأ ٟذی أَتَی بٔطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣ٔ ٥َ ٠ائ َ ّة َٗا ََ َٓ ٢ح َّ ١اُ ٨َّ ٟ
اض ك ُ ُُّ ٠ض َِ ٥و َٗ َّ ُ
ا ٪یَ ِو ُ ٦اٟتَّرِؤیَ ٔة َت َو َّج ُضوا إلٔ َی ٔ٣ىّی َٓأ َ َص ُّ٠وا بٔا َِ ٟح ِّخ َو َرَ ٔ ٛب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اُ ٌَ ٣َ ٪ط َص ِس ْی َٓ َ٤َّ ٠ا ك َ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ ٩ِ ٣ك َ َ

اٟو ِض َز َوا ِِ ٌَ ٟص َوا ِِِ ٤ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َوا ِِ َٔ ٟح َز ث ُ ََّ َٜ ٣َ ٥ث َّٗ ٔ ٠يَل َحً َّی كَِ ٌََ ٠ت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َوأَ ََ ٣ز بٔ ُ٘ َّب ٕة ٔ٩ِ ٣
ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی ب ٔ َضا ُّ
َ َ
َحا٤َ َٛ ٔ ٦ا
رض ُب َٟطُ ب ٔ ََ ٔ٤٨ز َة ٓ ََش َار َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وُلَ َت ُظ ُّ
َقیِ ْع إ ٔ َُّل أََّ ٧طُ َواٗ ٔ ْ
ٕ ً ٔ َِ ٨س ا ِِ ٤َ ٟظ ٌَز ٔا َِ َ ٟ
َط ٌَز ٕ ُت ِ َ
ک َُ
َ
َّ
َّ َّ َ
َضبَ ِت َٟطُ ب ٔ ََ ٔ٤٨ز َة
رع َٓ َة ٓ ََو َج َس ا َِّ ُ٘ ٟب َة َٗ ِس ُ ٔ
َقیِ ْع َت ِؼ َ ٍُ ٨فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة َٓأ َج َاز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠حًی أتَی َ َ
كَاِ َ ٧ت ُ َ
َ
َٓ َ٨زَ َ ٢ب ٔ َضا َحًَّی إٔذَا َزاُ َِت َّ
اض َو َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪ز ٔ َ٣ائَ٥ِ ُٜ
اٟظ ُِ ٤ص أَ ََ ٣ز بٔا ِِ َ٘ ٟؼ َوا ٔ
َفحَِٔ ٠ت َُ ٟط َٓأتَی بَ ِل َ ٩ا َِ ٟوازٔی َٓ َد َل َب اَ ٨َّ ٟ
ئ َُ
َح َٔ ٣ة َی ِو َٔ ٥ِ ُٜ٣ص َذا فٔی َط ِضز ٔ َُ ٥ِ ٛص َذا فٔی بَ َٔ ٠س َُ ٥ِ ٛص َذا أَ َُل ك ُ َُّ ١ط ِي ٕئ ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠يةٔ َت ِح َت َٗ َسم َ َّی
رح ْاَِ ٠ًَ ٦يِ ُ َٛ ٥ِ ُٜ
َوأَ َِ ٣وا َلَ َ ٥ِ ُٜ

اِ ٣ُ ٪شتَرِ ٔؿ ٌّا فٔی بَىٔی
يٌ َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ك َ َ
َِ ٣و ُؿو َْ َوز ٔ َ٣ا ُئ ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠يةٔ َِ ٣و ُؿو ًَ ْة َوإ ٔ َّ ٪أَ َّو ََ ٢زٕ ٦أَ َؿ ٍُ ٔ ٩ِ ٣ز ٔ َ٣ائ ٔ َ٨ا َز ُ ٦ابِ َٔ ٩رب ٔ َ
ض بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٓإُٔ َّ ٧ط َِ ٣و ُؿو َْ ك ُ ُُّ ٠ط
َس ٌِ ٕس َٓ َ٘ َت َِ ٠ت ُط ص َُذیِ َْ ١ورٔبَا ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠يةٔ َِ ٣و ُؿو َْ َوأَ َّو ُ ٢رٔ ّبا أَ َؿ ٍُ رٔبَاَ٧ا رٔبَا ًَبَّا ٔ
َ
ٓ َّ
اس َت ِح َ٠ِ ٠ت َُِ ٥فُ ُو َج ُض َّ٩بٔکَٔ ٤َ ٔ ٠ة اہللٔ َو َلَِ ٠ًَ ٥ِ ُٜيضٔ َّ٩أَ َُِ ٪ل یُوكٔئ َِ٩
َات ُ٘وا اہللَ فٔی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َٓإٔ ٥ِ َُّٜ٧أَ َخ ِذتُ ُ٤وصُ َّ٩بٔأ َ٣ا ٔ ٪اہللٔ َو ِ
ُ َ
َضبّا َُي ِ َر ُ٣ب َ ِّر ٕح َو َُ ٟضَِ ٠ًَ َّ٩ي ٥ِ ُٜرٔزِ ُٗ ُضَ َّ٩وِ ٔ ٛش َوتُ ُض َّ٩بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ َو َٗ ِس
کٓ ِ ٔ
رکصُوُ َ ٧ط َٓإ ٔ ِ ٩َِ ٠ٌََ ٓ ٪ذََ ٔ ٟ
َاَضبُوصُِ َ َّ٩
َفُ ُ َط ٥ِ ٜأ َح ّسا َت ِ َ
ک َٗ ِس
وَٗ ٪اُٟوا ََ ِظ َض ُس أََ َّ ٧
وًَ ٪ىِّی ٓ ََ٤ا أَْمُتْن َٗائَٔ ُ٠
اب اہللٔ َوأَْمُتْن ُت ِشأََ ُٟ
َت َز ُِ ٛت ٓ ٔي٣َ ٥ِ ُٜا َ ٩َِ ٟت ٔـ ُّ٠وا َب ٌِ َس ُظ إ ٔ ِ ٪ا ًِ َت َؼ ِ٤ت ُِ ٥بٔطٔ َ ٔ ٛت ُ

اط َض ِس َّ
ض َّ
اُ ٠ٟض َِّ ٥
اُ ٠ٟض َِّ ٥
اٟشبَّابَ ٔة یَ ِز َٓ ٌُ َضا إلٔ َی َّ
بَ ََّ ِِ ٠ت َوأَ َّزیِ َت َو ََ َؼ ِح َت َٓ َ٘ا َ ٢بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ َّ
اط َض ِس
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َو َی ُِٜ٨ت َُضا إلٔ َی ا٨َّ ٟا ٔ
َّ
ت ث ُ َّ ٥أَ َّذ َ ٪ث ُ َّ ٥أَ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی ُّ ُ
ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ص َو ٥َِ ٟي َُؼ ِّ١بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َط ِيئّا ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟو ِض َز ث َّ ٥أَ َٗ َاَ َٓ ٦ؼلی ا َِ ِ ٌَ ٟ
َخا ٔ
ت َو َج ٌَ ََ ١ح ِب َ ١ا ِ٤ُ ٟظَ اة ٔ بَي ِ َن َی َسیِطٔ َوا ِس َت ِ٘ َب َ١
ٕ َٓ َح ٌَ َ ١بَ ِل ََ٧ ٩ا َٗتٔطٔ ا ِِ َ٘ ٟؼ َوا ٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی أَتَی ا ِِ ٤َ ٟوٗ ٔ َ
ئ إلٔ َی اٟؼَّ َ َ
َّ
َّ
َّ
َق ُؾ َوأَ ِر َز َٖ أ ُ َسا ََ ٣ة َخ ُِ َٔ ٠ط َو َز َٓ ٍَ
َفةُ َّٗ ٔ ٠يَل َحًی ُ َ
َغبَ ِت اٟظ ُِ ٤ص َو َذ َص َب ِت ُّ
اٟؼ ِ َ
َاب ا ِِ ُ ٟ
ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة ََٓ ٥َِ ٠یزَ َِ ٢واّٗٔٔا َحًی َ َ
يب َِ ٣ورٔ َک َر ِحٔ٠طٔ َو َي ُ٘و ُ ٢ب ٔ َي ٔسظ ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس َط َِ َ٘ ٠ِ ٔ ٟ َٙ ٨ؼ َوا ٔ
ئ اٟزِّ ََ ٣اَ ٦حًَّی إ ٔ ََّ ٪رأ ِ َس َضا َُ ٟي ٔؼ ُ
اٟشٜٔی ََ ٨ة َّ
اض َّ
اٟشٜٔی ََ ٨ة ك ُ َّ٤َ ٠ا أَتَی َح ِب َّل ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٟح َبا ٔ ٢أَ ِرخَی ََ ٟضا َّٗ ٔ ٠يَل َحًَّی َت ِؼ ٌَ َس َحًَّی أَتَی ا ِ٤ُ ٟز ِ َزَ َٔ ٔ ٟة ٓ ََؼلَّی
ا ُِ ٟي ِ٤ى َی أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اؿ َل َح ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ب ٔ َضا ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ بٔأَذَا َٕ ٪واح ٔ ٕس َوإ ٔ َٗا ََ ٣تي ِ ٔن َو ٥َِ ٟي َُشبِّحِ بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َط ِيئّا ث ُ َِّ ٥
َ
َّ
َّ
َح َآَ ٦ا ِس َت ِ٘ َب َ١
اٟؼ ِب ُح بٔأذَا َٕ ٪وإ ٔ َٗا َٕ ٣ة ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب ا ِِ َ٘ ٟؼ َوا َئ َحًی أَتَی ا ِِ ٤َ ٟظ ٌَ َز ا َِ َ ٟ
َحًی كَ َ ٍَ ٠ا ِِ َٔ ٟحزُ َو َػلَّی ا ِِ َٔ ٟح َز ح ٔي َن َت َبي َّ َن َُ ٟط ُّ
ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة ٓ ََس ًَا ُظ َو َٛب َّ َر ُظ َو َص َُّ ٠َ ٠ط َو َو َّح َس ُظ ََٓ ٥َِ ٠یزَ َِ ٢واّٗٔٔا َحًَّی أَ ِس ََف ٔج اسا ٓ ََس َٓ ٍَ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ِل َُّ ٍَ ٠
اٟظ ُِ ٤ص َوأَ ِر َز َٖ ا َِِ ٟٔـ َ ١بِ َ٩
َ
اَ ٪ر ُج َّل َح َش ََّ ٩
یََ ٓ ٩لٔ َٔٙ
اٟظ ٌِز ٔأَبِ َي َف َوس ّٔامی َٓ َ٤َّ ٠ا َز َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ز َِّت بٔطٔ ُه ٌُ َْ ٩ی ِحز ٔ َ
ًَبَّا ٕ
ض َوك َ َ
َ ١و ِج َض ُط إلٔ َی ِّ
َخ
اٟظ ِِّ ٙاْل َ ٔ
 ١یَ ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟيضََٔ ٓ َّ٩و َؿ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َس ُظ ًَل َی َو ِجطٔ ا َِِ ٟٔـ َٔ َٓ ١ح َّو َ ٢ا َِِ ٟٔـ ُ
ا َِِ ٟٔـ ُ

ص ُٖ َو ِج َض ُط ِّٔ ٩ِ ٣
َی ُِ ٨وزُ َٓ َح َّو ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َس ُظ ِّٔ ٩ِ ٣
َخ
َخ ًَل َی َو ِجطٔ ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ي ِ ٔ
اٟظ ِِّ ٙاْل َ ٔ
اٟظ ِِّ ٙاْل َ ٔ
َی ُِ ٨وزُ َحًَّی أَتَی بَ ِل ََ ٣ُ ٩ح ِّْسٕ َٓ َ َّ
َخ ُد ًَل َی ا َِ ٟح َِ ٤زة ٔا ِلُٜب ِ َری َحًَّی أَتَی ا َِ ٟح َِ ٤ز َة َّأًٟی
َح َک َّٗ ٔ ٠يَل ث ُ ََّ ٥سَ ٠
َک َّ ٔ
اِٟط َی ٙا ُِ ٟو ِس َلی َّأًٟی َت ِ ُ
َّ
ُ
َف َ٣ا َصا بٔ َش ِب ٍٔ َح َؼ َيا ٕ
ت یَُٜبِّرُ َ ٍَ ٣كَُ ِّ١ح َؼاة ٕ َٔ ٨ِ ٣ضا َٔ ١ٔ ِْ ٣ح َصی ا َِ ٟد ِذ ٔ
ص َٖ
ٖ َرمَی ٔ ٩ِ ٣بَ ِل ٔ ٩ا َِ ٟوازٔی ث َّ ٥ا َِ َ َ
ً ٔ َِ ٨س اٟظ َح َزة ٔ َ َ

ْش َُ ٛط فٔی َص ِسیٔطٔ ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ٔ ٩ِ ٣كُ ِّ١بَ َسٕ َ ٧ة ب ٔ َب ِـ ٌَ ٕة َٓ ُح ٌَِٔ ٠ت
إلٔ َی ا ِٔ َ ٨ِ ٤َ ٟ
َح َ٣ا َُب َ َر َوأَ ِ َ
َح ثَ ََلثّا َو ٔس ِّتي َن ب ٔ َي ٔسظ ٔث ُ َّ ٥أَ ًِ َلی ًَ ٔ ٠ايا َٓ ََ َ ٨
َح َٓ ََ َ ٨
ْشبَا َٔ ٣َ ٩ِ ٣زٗ ٔ َضا ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَٓ َ
َاق إلٔ َی ا ِٟب َ ِيتٔ ٓ ََؼلَّی
فٔی ٗ ٔ ِس ٕر ٓ َُلب ٔ َد ِت َٓأ َ َ َلِک ِٔ َٟ ٩ِ ٣حَ ٔ٤ضا َو َ ٔ
اض ًَل َی
ب ٔ ََ َّٜ ٤ة ُّ
اٟو ِض َز َٓأتََی بَىٔی ًَ ِب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َي ِش ُ٘ َ
وًَ ٪ل َی َز ِ٣زَ ََ٘ َٓ ٦ا َ ٢اِ٧زًُٔوا بَىٔی ًَ ِب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ََِٓ ٠و َُل أَ َِ ٪ي َِِ ٔ ٠ب ٥ِ ُٜاُ ٨َّ ٟ
َْش َب ُٔ ٨ِ ٣ط
ٔس َ٘ا َیتٔ٨َ َٟ ٥ِ ُٜزَ ًِ ُت َ٨َ َٓ ٥ِ ٌَُٜ ٣ا َوُٟو ُظ َز ِّ ٟوا ٓ َ ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،احمت،اوبرکب،احمتنباامسلیعدمین،رضحترفعجنبدمحمریضاہللاعتٰیلہنع ےاےنپابپےس
رفاتی لقن یک ےہ رفامےت ںیہ ہک مہ رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےئگ  و اوہنں  ے مہ ووگں ےک ابرے
ںیموپاھچاہیںکتہکریمیرطػوتمہجنو ےریمےابرےںیموپاھچ وںیم ےرعضایکہکںیمدمحمنبیلعنبنیسحریضاہلل
اعتٰیل ہنع نوں  و رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ا انپ اہھت ریمے رس  ر راھک افر اوہنں  ے ریمی ضیمق اک بس ےس اف ر فاال نٹب
وھکال رھپ ےچین فاال نٹب وھکال رھپ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اینپ یلیھتہ ریمے ےنیس ےک درایمؿ ںیم ریھک افر ںیم اؿ دونں
ہ
ت
ھی
ج
اکی ونوجاؿ ڑلاک اھت  و رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای اے ریمے ے وخش آدمدی وج اچےہ  و ھجم ےس وپھچ  و ںیم  ے
رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچافررضحتاجربانانیبنوےکچےھتافرامنزاکفتقیھبآایگ ورضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
اکی اچدر افڑے نو ے ڑھکے نوےئگ  ب یھب اینپ اس اچدر ےکدفونں انکرفں وک اےنپ دنکوھں  ر رےتھک  و اچدر ٹوھیٹ نو ےیک
فہجےسدفانکرے ےچینرگ اجےتافراؿےکابںیئ رطػ اکیوھکیٹنےکاسھتاکی اچدریکٹلنویئ یھرضحتاجربریضاہللاعتٰیل
ہنع  ے ںیمہ امنز ڑپاھیئ رھپ ںیم  ے رعض ایک ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک جح ےک ابرے ںیم ربخ دںی رھپ اوہنں
 ے اےنپ اہھت ےس ون اک ااشرہ ایک افر رفامےتےگل ہک یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ون اسؽ کت دمہنی ںیم رےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےجح ںیہرفامایرھپدوسںیاسؽووگںںیماالعؿایکایگہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسجحرک ےفاےلںیہانچہچندمہنی
ونمرہ ےس تہب وگ آےئگ افر فہ اسرے ےک اسرے اس ابت ےک التمیش ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ےک
ےئل اجںیئ اتہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اامعؽ جح یک رطح اامعؽ رکںی۔ مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن
 ب مہ ذفاہفیلحل آ ے  و رضحت اامسء تنب سیمع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اہں دمحم نب ایب رکب یک دیپاشئ نویئ رضحت اامسء ریض اہلل
اعتٰیل اہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ںیم اب ایک رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مت

وصقی
ک لرکفافراکیڑپکےاکوگنلٹابدنھرکاانپارحاؾابدنھو وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےدجسمںیمامنزڑپ یرھپ ی
افینٹن  روسارنو ےاہیںکتہک  بآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسیکافینٹندیباء ےکاقمؾ  ر دیس یڑھکینویئگ  و ںیم  ےااہتنیئ
رظنکتاےنپاسےنم داھکی وےھجموساری رافردیپؽےتلچنو ےوگرظنآ ےافرریمےداںیئابںیئافردیپؽےتلچنو ےووگںاک
وجہؾاھتافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےاسھتےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ررقآؿانزؽنواتاھت سیکرماد
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس یہزایدہاجےتنےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوجلمعرکےتےھت ومہیھبفیہلمعرکےتےھتافر
لل َّ
ل َْ
ه
ج
ُ
ک ِإ َّؿا مْ َد
ِي َ َ
َلل ََّی ْی َ
کل ََّی ْی َ
کا َّمل ََّی ْی َ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے ودیحےکاسھتہیبلتےکاملکت رااضہفڑپاھ(ل ََّی ْی َ
ک َ الرَش َ
فال ّیِغْم َة َ ل ْ
َل)افرووگں ےیھبایسرطحڑپاھافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿہیبلتےکاملکت ر
ِي َ َ
َ َ َ
َل َفا مُ ْل َ
ک َ الرَش َ
ااضہف ںیہرفامایافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیہیہیبلتےکاملکتڑپےتھرےہرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ
ہکمہ ےرصػجحیکتینیک یھافرمہرمعہوک ںیہاچہپےتنےھتاہیںکتہک بمہتیباہللآ ے وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ے رجح اوسد اک االتسؾ رفامای افر وطاػ ےک ےلہپ نیت رکچفں ںیم رلم ایک افر ابیق اچر رکچفں ںیم اعؾ اچؽ ےلچ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع
ِت م ً
َ
م ِاؾ ِإ ْ َباه َم ُ َضل ّی)افر مت
فآہلفملس اقمؾاربامیہیک رطػآ ےافر آپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےہیآتی ڑپ ی( َفا ّہح ُِدفانِمْ َ َ
انبؤاقمؾاربامیہوکامنزڑپےنھیکہگج،رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاقمؾاربامیہوکاےنپافرتیباہللےکدرایمؿ ایکآپیلص
ُ
ُ
ي
ق َ اب َأ ُّ َ ا
ها ُ
ق ُ َو
حافر ْ
اہللہیلع فآہل فملس ے دفرتعکامنز ڑپاھیئافراؿ دف روتعکںںیم آپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس  ے ( ْ
ّللَّ َأ َ ٌ
ُفؿ)ڑپ یرھپآپیلص اہللہیلعفآہلفملسرجحاوسدیک رطػآ ےافراساکاالتسؾ ایکرھپآپیلص اہللہیلعفآہلفملسدرفازہ
ْ َا
اْلرِف َ
ےسافصیکرطػےلکن و بآپیلصاہللہیلعفآہلفملسافصےکرقبینوےئگ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکںیمفاہں
ےس رشفع رکفں اگ اہجں ےس اہلل  ے رشفع ایک ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے افص ےس آاغز رفامای افر افص  ر ڑچے آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے تیب اہلل وک داھکی افر ہلبق یک رطػ رخ ایک افر اہلل یک  ودیح افر اس یک ےڑایئ ایبؿ یک افر رفامای اہلل ےک وسا
وکیئوبعمد ںیہفہاالیکےہاساکوکیئرشکی ںیہایسےککلمےہافرایسےکےئلاسریرعتںیفیںیہافرفہرہزیچ ر اقدرےہاہلل
ےکوساوکیئوعبمد ںیہفہاالیکےہاس ےاانپفدعہوپراایکافراےنپدنبےیکدمدیکافراس ےاےلیکاسرےرکشلفںوکتسکشدی
رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےداعیکافرنیترمہبتایسرطحرفامایرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرمفہیکرطػارتےاہیں
کتہک بآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدقؾرابرکنطبیکفادیںیمےچنہپ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفڑےاہیںکتہک
مہ یھب ڑچھ ےئگ افر رھپ آہتسہ ےلچ اہیں کت ہک رمفہ  ر آیئگ افر رمفہ  ر یھب ایس رطح ایک  سرطح ہک افص  ر ایک اھت اہیں کت ہک
 برمفہ رآرخی رکچنوا وآپ ےرفامایہکووگںںیماسرطػےلہپوتمہجنواجات سرطػہکدعبںیموتمہجنوانوں وںیم
دہیہناتجیھبافرںیماس ارحاؾوکرمعہاکارحاؾرکداتی وںیم ےس سآدیمےکاسھتدہی ہننو وفہالحؽنواج ے افر اےسرمعہ ےک

ارحاؾںیمدبؽےل ورساہق نبمثعجڑھکانواافراس ے رعضایکاےاہللےکروسؽایکہیمکحاساسؽےک ےئل ےہایہشیمہےک
ےئل؟  وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےاےنپ اکی اہھتیکاایلگنںدفرسےاہھتیکاویلگنںںیمڈاںیل افررفامای ہکرمعہجح ںیم
دالخنوایگےہدفرمہبت ںیہہکلبہشیمہ ہشیمہےکےئلافررضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعنمیےسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکافٹن
ےلرکآ ے واوہنں ے رضحتافہمطریضاہللاعتٰیلاہنعوکیھبا ںیہںیماپایوجہک الحؽنوےئگ،ارحاؾوھکؽدایےہ افررضحت
افہمطریضاہللاعتٰیلاہنع ےرنیگنڑپکےےنہپ نو ےںیہافررسہماگلاینواےہ ورضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع ےاؿ راضاراض
رفامای  و رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک ےھجم ریمے ااب  ے اس اک مکح دای رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل
ہنعرعاؼںیمہیہہکرےہےھتہکںیمرضحتافہمط ریضاہللاعتٰیلاہنعےکارحاؾوھکےنلیکاکشتیےلرکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس یک رطػ ایگ افر افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے وج ھچک ےھجم اتبایاسیک ربخ ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک دی
افراےنپاضاراضرک ےاکیھبذرکایک وآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےرفامایہکرضحتافہمط ےچساہکچساہک سفتقمت ےجحاک
ارادہایک اھت  وایک اہک اھت؟ رضحتیلع ریضاہللاعتٰیلہنع ے اہکہکںیم  ے اہکاےاہلل ںیماسزیچاکارحاؾابدناتھنوں ہک س ےک
اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ارحاؾ ابدناھ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ریمے اپس  و دہی ےہ  و مت
الحؽہننوانرافیےتہکںیہہکرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعنمیےسوجافٹنےلرکآ ےےھتافروجافٹنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےک اسھت ےھت اسرے  عم رک ےک وس افٹن نو ےئگ ےھت رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ بسوگ الحؽ نو ےئگ افر اوہنں  ے ابؽ
وٹکاےئل وسا ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افر اؿ ووگں ےک نج ےک اسھت دہی  یھ  و  ب رتفہی اک دؿ نوا آھٹ ذی اہجحل  و
اوہنں  ے ٰینم یک رطػ اج رک جح اک ارحاؾ ابدناھ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب وسار نو ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےینمںیمرہظ ،رص،رغمبافراشعءافررجفیکامنزںیڑپ

رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھچکدریرہھٹےاہیںکتہک

وسرجولطعنوایگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےابوںےسےنبنو ےاکیہمیخوکرمنہےکاقمؾ راگل ےاکمکحرفامایرھپروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےلچافررقشیوکاسابتاکنیقیاھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرعشمرحاؾےکاپسرہھٹںیےگ س
رطح ہک رقشی اجتیلہ ےک زامہن ںیم رکےت ےھت رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایتر نو ے اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس رعافت ےک دیماؿ ںیم آےئگ فاہں آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رمنہ ےکاقمؾ  ر اانپ اگل نوا ہمیخ اپای آپ یلص اہللہیلع
فآہل فملس اس ےمیخ ںیم رہھٹے اہیں کت ہک وسرج ڈلھ ایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ افینٹن وصقی وک ایتر رک ے اک
مکحرفامایافرفادینطبںیمآرکووگںوکہبطخاراشدرفامایافررفامایہکاہمتراوخؿافراہمتراامؽاکیدفرسے رایسرطحرحاؾےہ
 سرطحہیآجاکدؿہیہنیہمافرہیرہشرحاؾںیہآاگہرنوہکاجتیلہےکزامہنےکاکومںںیمےسرہزیچریمےدقومںےکےچین
اپامؽےہ افراجتیلہےکزامہنےکوخؿاعمػرکاتنوںافرفہوخؿانبرہعیبنباحرثاکوخؿےہ بہکوبندعسدفدھاتیپہچباھت

 ےسذہلی ےونبدعسےسگنجےکدفراؿلتقرکدایاھتافراجتیلہےکزامہناکوسدیھباپامؽرکدایایگےہافرںیماےنپوسدںیمبس
ےسےلہپ اےنپ اچچابع س نب دبعابلطملاکوسداعمػرکات نوںمتوگاامتنےکاسھت ا ںیہاحلص ایکےہ افر مت  ےاہلل ےک مکح
ےساؿیکرشؾاگنوںوکالحؽ اھجمےہافراہمترےےئلاؿ رہیقحےہہکفہاہمترےرتسبفں راےسییسکآدیموکہنآ ےدںی
ہکنجوکمتاندنسپرکےتنو ارگفہاسرطح رکںی و متا ںیہ امرےتکسنورگما یسامرہکاؿوکوچٹہنےگل افراؿترر وںاکمت ر یھب
قح ےہ ہک مت ا ںیہ بسح ااطتستع اھکان انیپ افر ابلس دف افر ںیم مت ںیم اکی زیچ ٹوھڑ رک اج راہ نوں ہک  س ےک دعب مت یھبک رمگاہ
 ںیہنوےگافرمتوگاہللیکاتکبرقآؿپ دیوک وبضمیطےسڑکپےرانھکافرمتےسریمےابرےںیموپاھچاج ےاگ ومتایکوہک
ےگ؟اوہنں ےاہکہکمہوگایہدےتیںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہاہللےکااکحؾیکغیلبترکدیافرآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےاانپرفضادارکدایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےریخوخایہیکہی نآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےباہدتفایل
ایلگن وک آامسؿ یک رطػ دنلب رکےت نو ے افر ووگں یک رطػ ہنم ومڑےت نو ے رفامای اے اہلل! وگاہ رانہ ،اے اہلل! وگاہ رانہ ،وگاہ
رانہ،آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنیترمہبتہیاملکتےہکرھپ اذاؿافرااقتمنویئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرہظیک
امنز ڑپاھیئ رھپ ااقتم نویئ  وآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  رص یک امنز ڑپاھیئ افر اؿدفونں امنزفں ےک درایمؿ افر وکیئ لفن
فننس فریغہ ںیہڑپ یرھپ روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوسارنورکومفق ںیم آ ے افرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےاینپ
افینٹن وصقی اک ٹیپ رھتپفں یک رطػ رکدای وج ہک لبج رتمح ےک دانم ںیم ےھچب نو ے ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لبح
ااشملہ وک اسےنم ےل رک ہلبق یک رطػ رخ رک ےک ڑھکے نوےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس دری کت ڑھکے رےہ اہیں کت ہک
وسرجرغفبنو ےاگل افر ھچکزردیاجیتریہاہیں کتہک ہیکٹرغفبنویئگ۔اسفتقآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ے رضحت
وصقی یک اہمراینتیچن
ااسہمریضاہللاعتٰیل ہنع وک اےنپ ےھچیپ افینٹن روسار ایکافر آپیلصاہلل ہیلع فآہلفملس لچڑپےافرافینٹن ی
نویئ یھہکاساکرساجکفےےکاےلگےصحےسگلراہاھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپداںیئاہھتےکااشرےےسرفامرےہ
ےھت اے ووگں آہتسہ آہتسہ ولچ افر  ب وکیئ اہپڑ اک ہلیٹ آاجات  و اہمر ڈیلیھ ٹوھڑ دےتی ےھت اتہک افینٹن آاسین ےس اف ر ڑچھ ےکس
اہیں کت ہک زمدہفل آایگ  و اہیں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی اذاؿ افر دف ااقوتمں ےک اسھت رغمب افر اشعء یک امنزںی
ڑپاھںیئ افر اؿ دفونں امنزفں ےکدرایمؿ وکیئ لفنفریغہ  ںیہ ڑپے رھپ روسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس آراؾ رک ے ےک ےئل
ٹیلےئگاہیںکتہکرجفولط عنویئگافر سفتقہکحبصاظرہنویئ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاذاؿافرااقتمےکاسھت
وصقیافینٹن روسارنورکرعشمرحاؾآ ےافرےلبقیکرطػرخرکےکداع،ریبکت
رجفیکامنزڑپاھیئرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ی
افرلیلہتف ودیحںیمرصمفػرےہدریکتفاہںڑھکےرےہ بوخبااجالنوایگ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرضحتلضف
نبابعسریضاہللاعتٰیلہنعوکاےنپےھچیپوسارایکافرولطعآاتفبےسےلہپفاہںےسلچڑپےرضحتلضفنبابعسوخوصبرت

ابوںفاےلافروگرےرگنفاےلاکیوخوصبرتآدیمےھتروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس با ںیہاسھتےلرکےلچ وھچک
ترر وںیکوسارایںیھبیتلچنویئا ںیہںیلم ولضفاؿیک رطػدےنھکیےگلآپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےاانپاہھت رابرکلضف
ےکرہچ ررھکرکادرھےسرہچہریھپدایلضفدفرسیرطػیھبترر وںیکوسارایںدےنھکیےگلآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےنپ
اہھترابرکےساسرطػےسیھبلضفاکرہچہریھپدایاہیںکتہکفادیرسحمںیمچنہپےئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےافینٹن
وکذرازیتالچایافراسدرایمینراہتسےسانلچرشفعایکہکوجرمجہربکییکرطػاجاتلکنےہاہیںکتہکدرتخےکاپسوجرمجہ ےہ
اسےکاپسچنہپےئگافراےساسترکنکایںامرںیافررہرکنکی راہللاربکرفامایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرہرکنکیفادی
ےکادنرےسباہدتفایلایلگنےکااشرہےسامریےسیجیکٹچےسڑکپرکوکیئزیچیکنیھپاجیتےہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرقابؿ
اگہ یک رطػ آ ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ اہوھتں ےس رتھٹسی افٹن رقابؿ ود  (ذحب ود ) رھپ رضحت یلع ریض
اہلل اعتٰیل ہنع وک رباھچ اطع رفامای افر اوہنں  ے ابیق رقاباینں ذحب ںیک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ رقابوینں ںیم رضحت یلع
ریضاہللاعتٰیل ہنعوکرشکی رکایلاھت رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایہکرقابین ےکرہاجونر ںیم ےس اکی اکیوبیٹوٹکا رک
اہیڈیںیموکپایئاج ےرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسافریلعریضاہللاعتٰیلہنع ےاسوگتشںیمےسھچکاھکایافروشرہبیھب ایپ
رھپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس وسارنورکتیباہللیکرطػآ ے افرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ے وطاػاافہضرفامایافرہکمںیم
رہظیکامنز ڑپھرکونبدبعابلطملےکاپسآ ےوجہک زؾزؾ  رڑھکےنورکووگںوک اپینالپ رےہےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ے رفامای اے دبعابلطمل ےک اخدناؿ فاو! اپین زؾ زؾ ےس  ےتچنیھ رنو ارگ ےھجم ہی وخػ ہن نوات ہک وگ اہمترے اس اپین الپ ے یک
دختم راغبلآاجںیئےگ وںیمیھباہمترےاسھتلمرکاپیناتچنیھک وووگں ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاکیڈفؽاپیناکدای
افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسںیمےسھچکایپ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،احمت،اوبرکب،احمتنباامسلیعدمین،رضحترفعجنبدمحمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکجحیکتیفیکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 457

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ بُ ٩ياث ،حرضت جٌَف ب٣ ٩ح٤س

و َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ي ٕ
َف بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا َ ٢أَ َت ِي ُت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ٓ ََشأ َ ُِ ٟتطُ
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ا ٚا َِ ٟحس َ
ًَ َِ ٩ح َّح ٔة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َس َ
ٔیث ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ َحات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١و َزا َز فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َوكَاِ َ ٧ت

رع ٕ
ی َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َج َاز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا ِ٤ُ ٟزِ َزَٔ ٔ ٟةٔ بٔا ِِ ٤َ ٟظ ٌَز ٔ
ا َِ ٌَ ٟز ُب َی ِس َٓ ٍُ بٔض ٔ ِ ٥أَبُو َسي َ
َّار َة ًَل َی ح َٔ٤ارٕ ُ ِ
َ
َحاَ ٥َِ ٟٔ ٦ت ُظ َّ
رعَٓا ٕ
ت َٓ َ٨زَ َ٢
ص ًََِ ٠يطٔ َو َیُٜو ُ٨ِ ٣َ ٪زُٔ ُٟط ثَ ََّٓ ٥أ َج َاز َوَ ٥َِ ٟي ٌِز ٔ ِق َُ ٟط َحًَّی أَتَی ََ
ا َِ َ ٟ
َقیِ ْع أَُ َّ ٧ط َس َي ِ٘ َت ٔ ُ
کَُ
رمع نب صفح نب ایغث ،رضحت رفعج نب دمحمایبؿ رکےت ںیہ ہک ھجم ےس ریمے ابپ  ےایبؿ ایک اوہنں  ے رفامای ہک ںیم رضحت
اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آ ے افر ںیم  ے آپ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح ےک ابرے ںیم
وپاھچ افر رھپ اوہنں  ے احمت نب اامسلیع یک دحثی یک رطح دحثی ایبؿ یک اس دحثی ںیم ےہ ہک رعب اک دوتسر اھت ہک اوبایسرہ
دگے یک یگنن تشپ  ر وسار نو رک اؿ وک زمدہفل فا س الات اھت  و  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زمدہفل ےس رعشم رحاؾ یک
رطػےڑھےئگ والہرقشیوکوکیئکشہنراہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرعشمرحاؾںیمایقؾرفامںیئےگافرایسہگج رآپیلص
اہللہیلعفآہلفملساکڑپاؤنواگ نکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملس واسےسیھبآےگےڑھےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاس
ہگج روکیئ وہجہندیاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرعافتےکدیماؿںیمآےئگ
رافی  :رمعنبصفحنبایغث،رضحترفعجنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکرعہجاسرایہرہھٹ ےیکہگجےہ۔...
ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرعہجاسرایہرہھٹ ےیکہگجےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 458

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ بُ ٩ياث ،جٌَف ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ي ٕ
ک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩جابٔز ٕفٔی َحسٔیْٔطٔ ذََ ٔ ٟ
ُ
ٕ َو َو َٗٔ ُِت َصاصُ َ٨ا َو َج ٍِْ ٤
رع َٓ ُة ك ُ َُّ ٠ضا َِ ٣وٗ ٔ ْ
َح َٓاُ َ ِ ٧
َح ُت َصاصُ َ٨ا َو ٔ٣ىّی ك ُ َُّ ٠ضا َْ َ ٨ِ ٣
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َ َ ٧ ٢
َحوا فٔی رٔ َحالَٔ ٥ِ ٜو َو َٗٔ ُِت صَاصُ َ٨ا َو َ َ

ٕ
ك ُ َُّ ٠ضا َِ ٣وٗ ٔ ْ

رمعنبصفحنبایغث،رفعج،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکںیم
 ےاہیںرقابینیکافرٰینم اسرییکاسریرقابینیکہگجےہ ومتاہجں ارتففںیہرقابینرکوافرںیماہیںرہھٹاافرہیاسرےاکاسرا
دیماؿرعافتےہافررہھٹ ےیکہگجےہافرںیمںیہیرہھٹازمدہفلافرہیاسرییکاسریرہھٹ ےیکہگجےہ۔

رافی  :رمعنبصفحنبایغث،رفعج،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرعہجاسرایہرہھٹ ےیکہگجےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 459

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥یحٌی ب ٩آز ،٦سٔيا ،٪جٌَف ب٣ ٩ح٤س ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪ج ٌِ َ ٔ
َّ
ُ
َف َ١َ ٣
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َٗس ََٔ ٜ٣َ ٦ة أَتَی ا َِ ٟح َح َز ٓ ِ
َاس َتُ ٤ََ ٠ط ث ََّ ٣َ ٥شی ًَل َی یَٔ٤یٔ٨طٔ َ َ
ثَ ََلثّا َو ََ ٣شی أَ ِر َب ٌّا
ااحسؼنباربامیہ،ییحینبآدؾ،ایفسؿ،رفعجنبدمحم ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس  ب ہکمرشتفیال ے  وآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ے رجحاوسد وک االتسؾوبہسایک رھپاینپداںیئ رطػےلچ افر
وطاػےکنیترکچفں رلمعایکافرابیقاچررکچفںںیمومعمؽےکاطمقبلچرکوطاػایک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ییحینبآدؾ،ایفسؿ،رفعجنبدمحم،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوقػافراہللاعتیلےکاسرفامؿہکاہجںےسدفرسےوگوےتٹںیہفاہؿےسمتیھبو...
ابب  :جحاکایبؿ
فوقػافراہللاعتیلےکاسرفامؿہکاہجںےسدفرسےوگوےتٹںیہفاہؿےسمتیھبووٹےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 460

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َقیِ ْع
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ك َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
اَ ُ ٪
و ٪بٔ ٌَ َز َٓ َة َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ ِاْل ٔ ِس ََل ُ ٦أَ ََ ٣ز اہللُ
اَ ٪سائٔزُ ا َِ ٌَ ٟز ٔب َي٘ ٔ ُٔ َ
و ٪بٔا ِ٤ُ ٟزِ َزَٔ ٔ ٟةٔ َوكَاُ ٧وا ي َُش َِّ ٤و َ ٪ا ُِ ٟح َِ ٤ص َوك َ َ
ا ٪زٔی ََ ٨ضا َي٘ ٔ ُٔ َ
َو ََ ٩ِ ٣ز َ
ِ
رعَٓا ٕ
ک َٗ ِوُ ُٟط ًَزَّ َو َج َّ ١ث ُ َّ ٥أَٓ ُٔيـوا ٔ٩ِ ٣
ٕ ب ٔ َضا ث ُ َُّ ٥ئ َ
ٔيف َٔ ٨ِ ٣ضا ٓ ََذَ ٔ ٟ
ت ٓ ََي٘ ٔ َ
ًَزَّ َو َج ََّ٧ ١ب ٔ َّيطُ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪یأت َٔی ََ

َح ِي ُث أَٓ َ
اض
َاق اُ ٨َّ ٟ
ییحینبییحی،اوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہرفامیتںیہہکالہرقشیافروجاؿےک
د
دنیےسوماتقفرےتھکےھتفہزمدہفلںیمرہھٹےےھتافراوہنں ےاانپانؾ مسراھکنوااھتافردرگیامتؾالہرعب رعافتےک
دیماؿ ںیمرہھٹےتےھت و  باالسؾ آای واہلل ےاےنپ یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوک مکحرفامایہکفہرعافتےک دیماؿںیمآںیئ
اض َّ
افر فںیہ فوقػ رکںی رھپ فا س ایس ہگج ےس وںیٹ اہلل اعتیل  ے اےنپ رفامؿ ُ َّ
اس) ںیم یہی رفامای ہک
(ت َأفِی ُصووا نِمْ َ ْ ُ
ح َأ َف َ
ال ُ
اہجںےسدفرسےوگوےتٹںیہمتیھبفںیہےسووٹ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
فوقػافراہللاعتیلےکاسرفامؿہکاہجںےسدفرسےوگوےتٹںیہفاہؿےسمتیھبووٹےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 461

راوی  :ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،ہظا٦

رعا ّة إ ٔ َُّل ا ُِ ٟح َِ ٤ص
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَب ٔيطٔ َٗا َ ٢كَاِ َ ٧ت ا َِ ٌَ ٟز ُب َت ُل ُ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
وٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ ُ َ
رعا ّة إ ٔ َُّل أَ ُِ ٪ت ٌِ ٔل َي ُض ِ ٥ا ُِ ٟح ُِ ٤ص ث َٔيابّا َٓ ُي ٌِ ٔلی اِّ ٟز َجا ُ ٢اِّ ٟز َجا ََ ٢واَ ٨ِّ ٟشا ُئ
َقیِ ْع َو َ٣ا َوََ ٟس ِت كَاُ ٧وا َی ُلوُٓ َ
وَ ُ ٪
َوا ُِ ٟح ُِ ٤ص ُ َ
رعَٓا ٕ
ت َٗا َ ٢صٔظَ ْاَ َٓ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ِ٩
اض ك ُ ُُّ ٠ض َِ ٥ی ِبَ ُِ ُ٠
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِ٤ُ ٟز ِ َزٔ َٔ ٔ ٟة َوك َ َ
َخ ُج َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ
اَ ٨ِّ ٟشا َئ َوكَاِ َ ٧ت ا ُِ ٟح ُِ ٤ص ُلَ َی ِ ُ
وَ َ ٪
ی ٩أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّٔ ٓ ١يض ٔ ِ ٥ث ُ َّ ٥أَٓ ُٔيـوا َٔ ٩ِ ٣ح ِي ُث أَٓ َ
ا٪
ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ا ُِ ٟح ُِ ٤ص ص َُِّ ٥أ ٟذ َ
اض َٗاَِ ٟت ك َ َ
َاق اُ ٨َّ ٟ
رعَٓا ٕ
َح٤َّ ٠َ َٓ ٔ ٦ا َ٧زََِ ٟت أَٓ ُٔيـوا
وَُ ٪ل َُٔ ُ
ا ٪ا ُِ ٟح ُِ ٤ص ُئ ُ
اض ُئ ُ
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِ٤ُ ٟز ِ َزٔ َٔ ٔ ٟة َي ُ٘وَ ُٟ
ٔيـ َ
ت َوك َ َ
ٔيـ َ
اُ ٨َّ ٟ
ٔيف إ ٔ َُّل ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ ٟ
وَ َ ٩ِ ٣ٔ ٪

رعَٓا ٕ
َٔ ٩ِ ٣ح ِي ُث أَٓ َ
ت
َاق اُ ٨َّ ٟ
اض َر َج ٌُوا إلٔ َی َ َ

د
اوبرکبی ،اوبااسہم ،اشہؾ اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ اوہنں  ے رفامای ہک وسا ے الہ مس ےک الہ رعب تیب اہلل اک اگنن
د
د
وطاػرکےترےافر مسرقشیافراؿیکافالدوکےتہکںیہہیوگاگننوطاػرکےتےھتوسا ےاؿووگںےکنجوک مسڑپکا
د
دںی رمد رمدفں وک افر تررںیت ترر وں وک ڑپکا دیتی  ںیھ افر مس زمدہفل ےس آےگ  ںیہ تکلیے ےھت افر ابیق اسرے رعافت ےک
د
دیماؿںیمےتچنہپےھتاشہؾ ےتہکںیہہکریمےابپ ے ھجمےسایبؿ ایکہکرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہک مس فہ

اض َّ
وگ ںیہ نج ےک ابرے ںیم اہلل  ے رفامای ُ َّ
اس) رھپ مت ووٹ اس ہگج ےس اہجں ےس دفرسے وگ
(ت َأفِی ُصووا ْ
نِم َ ْ ُ
ح َأ َف َ
ال ُ

وےتٹ ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ہی وگ زمدہفل یہ ےس فا س وٹ آےت ےھت افر ابیق وگ رعافت ےک
د
دیماؿ ےس فا س وےتٹ ےھت افر مس زمدہفل ےس وٹ رک ےتہک ےھت ہک مہ رحؾ ےک العفہ یسک افر ہگج ےس  ںیہ وےتٹ رھپ  ب ہی

ُ
ف
ی
َ
ِ
ص
َ
َ
ُ
َ
ّ
َ
اس) وفہوگرعافتےسوےنٹےگل۔
ال
اض
ف
أ
ح
نِم
ْ
وا
و
أ
(ت
آتیانزؽنویئ
ُ
َ
ّ
َ
ُ
ْ
رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
فوقػافراہللاعتیلےکاسرفامؿہکاہجںےسدفرسےوگوےتٹںیہفاہؿےسمتیھبووٹےکایبؿںیم
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راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،ابً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو٣ ،ح٤س ب ٩جبير ،حرضت جبير ب٣ ٩لٌ٥
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َسٍَ ٔ٤
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َ
َ
َ
َفأَیِ ُت
َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َُ ٩ج َبي ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٥یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أبٔيطٔ ُج َبي ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ َٕٔٗ ٥ا َ ٢أ ِؿ َُِ ٠٠ت َبٌٔي ّرا لٔی ٓ ََذ َص ِب ُت أكُِ٠بُ ُط َی ِو ََ َ ٦
رع َٓ َة َ َ
ض بٔ ٌَ َز َٓ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت َواہللٔ إ ٔ ََّ ٪ص َذا َ ٩ِ ٔ٤ٟا ُِ ٟح ِٔ ٤ص ٓ ََ٤ا َطأُِ ُ ٧ط َصاصُ َ٨ا َوكَاِ َ ٧ت
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واّٗٔٔا َ ٍَ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
َقیِ ْع ُت ٌَ ُّس ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟح ِٔ ٤ص
َُ

اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،انبہنییع،رمعف،ایفسؿنبہنییع،رمعف،دمحمنبریبج،رضحتریبجنبمعطمریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ
ہک ریما اکی افٹن مگ نوایگ  و اس وک التش رک ے ےک ےئل رعہف ےکدؿ ایگ  و ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک رعافت
د
د
ےک دیماؿ ںیم فوقػ رکےت نو ے داھکی  و ںیم  ے اہک اہلل یک مسق! ہی  و مس ںیہ اؿ وک ایک نوا ہک ہی اہیں ںیہ افر رقشی مس ںیم
ےسرامرود اجےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،انبہنییع،رمعف،ایفسؿنبہنییع،رمعف،دمحمنبریبج،رضحتریبجنبمعطمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےنپارحاؾوکدفرسےرحمؾےکارحاؾےکاسھتقلعمرک ےےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
اےنپارحاؾوکدفرسےرحمؾےکارحاؾےکاسھتقلعمرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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٣وسی
راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار ،ابْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،يص ب٣ ٩ش ،٥٠كار ٚب ٩طہاب ،حرضت ٰ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ َٗ ٩ي ٔص بِ ِٔ ٣ُ ٩ش٥ٕ ٔ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وسی َٗا َٔ َٗ ٢س ُِ ٣ت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ُْ ٔ ٨٣
ئ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی
ًَ ِ ٩كَارٔ ٔ ٚبِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
يذ بٔا َِ ٟب ِل َحا ٔ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

ک بٔإٔص ََِل َٕٛ ٢إٔص ََِل ٔ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َ٘ َٓ ٢س أَ ِح َش َِ ٨ت
أَ َح َح ِح َت َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢ب ٔ َ ٥أَصِ ََِ ٠٠ت َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٟب َّ ِي َ
ٕ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َوبٔاٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َوأَح ٔ ََّٗ ١ا ََُ ٓ ٢لٔ ُِت بٔا ِٟب َ ِيتٔ َوبٔاٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔث ُ َّ ٥أَ َت ِي ُت ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َٗ ِي ٕص َٓ ََِٔ ٠ت َرأِسٔی
كُ ِ
وسی أَ ِو یَا ًَ ِب َس
اض َحًَّی ك َ َ
ا ٪فٔی خ ََٔل َٓةٔ ًُ ََ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُج َْ ١یا أَبَا َُ ٣
ث ُ َّ ٥أَصِ َُِ ٠٠ت بٔا َِ ٟح ِّخ َٗا َُ ٨ِ َُٜٓ ٢ت أ ُ ًِٓٔی بٔطٔ اَ ٨َّ ٟ
اض
اہللٔ بِ َِ َٗ ٩ي ٕص ُر َویِ َس َک َب ٌِ َف ُٓت ِ َي َ
اک َٓإَٔ َّ ٧
ک َُل َت ِسرٔی َ٣ا أَ ِح َس َث أَ ٔ٣يرُ ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن فٔی اُ ٨ُّ ٟش ٔک َب ٌِ َس َک َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

ِ
َک ُت
َ٨َّ ُٛ ٩ِ ٣ا أَ ِٓت َ ِی َ٨ا ُظ ُٓت ِ َيا َٓ َِ ٠ی َّتئ ٔ ِس َٓإ ٔ َّ ٪أَ ٔ٣ي َر ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن َٗاز ٔ َِْ ٠ًَ ٦يَٓ ٥ِ ُٜبٔطٔ َٓأ َت ُّ٤وا َٗا ََ٘ َٓ ٢س َٔ٤َ ًُ ٦زُ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ٓ ََذ َ ِ
اب اہللٔ َیأ ِ ُ٣زُ بٔاَّ ٟت َ٤اَ ٔ ٦وإ ٔ َِ٧ ٪أ ِ ُخ ِذ بٔ ُش َّٔ ٨ة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َِ٧ ٪أ ِ ُخ ِذ ب ٔ َٔ ٜت ٔ
ذََ ٔ ٟ
اب اہللٔ َٓإ ٔ ََّ ٔ ٛ ٪ت َ
َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠ی ٔح ََّ ١حًَّی بَ َ َّ ٠ا َِ ٟض ِس ُی َٔ ٣ح َّ٠طُ
دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،س  ،نب ملسم ،اطرؼ نبباہب ،رضحت ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکاوہنں ےرفامایہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضنواافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساحطبہکمںیم
افٹناھٹب ےنو ےےھت وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےھجمےسرفامایایک و ےارحاؾابدنھایلےہ؟ںیم ےرعضایکہکںیم ے
ارحاؾےکاسھتہیبلتڑپاھےہ سرطحہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےارحاؾابدناھےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای و
 ے تہب ااھچ ایک اب تیب اہلل اک وطاػ افر افص افر رمفہ یک یعس رکف افر الحؽ نواجؤ ینعی ارحاؾ وھکؽ دف رضحت اوبومیس ریض اہلل
اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم ےتیباہللاکوطاػایکافرافصفرمفہیکیعسیکرھپںیمہلیبقیبنس ،یکاکیتررتےکاپسآایاس
 ےریمےرسںیموجںیئدںیھکیرھپںیم ےجحاکارحاؾابدناھافرںیمووگںوکایساکوتفیداتیاھتاہیںکتہکرضحترمعریضاہلل
اعت ٰیلہنعیکالختفاکدفرآای واکیآدیم ےاؿ ےساہکاےاوبومٰیسایکدبعاہللنبس ،اےنپضعبوتفےرےنہدفویکہکنآپ وک
ولعمؾ  ںیہ ہک اریم امومنینم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب جح ےک ااکحؾ ںیم ایک مکح ایبؿ رفامای ےہ  و
وتفی دای ےہ فہ رور رکںی ویکہکن رضحت اریم امومنینم ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رضحت اوب ومٰیس رفام ے ےگل اے ووگ! نج وک مہ  ے ی

اہمترے اپس رشتفی ال ے فاےل ںیہ مت اؿ یہ یک ادتقاء رکف رافی ےتہک ںیہ ہک  ب رضحت اریم امومنینم ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رشتفی ال ے وںیم  ےاؿ ےسایسزیچ اکذرک ایک واوہنں  ےرفامایہکارگمہاہللاعتیلیکاتکبیکریپفیرکےتںیہ  واہللاعتیلیک
اتکب  و جح افر رمعہ دفونں وک وپرا رک ے اک مکح دیتی ےہ افر ارگ مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس یک ریپفی رکےت ںیہ  و
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس واسفتقکتالحؽ ںیہنو ےینعیارحاؾ ںیہوھکال بکتہکرقابیناینپہگج ر ںیہیچنہپ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،س ،نبملسم،اطرؼنبباہب،رضحتومٰیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اےنپارحاؾوکدفرسےرحمؾےکارحاؾےکاسھتقلعمرک ےےکوجازےکایبؿںیم
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راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،حرضت طٌبہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
دیبعاہللنباعمذ،رضحتہبعشےساس دنےکاسھتایسرطحہیدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،رضحتہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اےنپارحاؾوکدفرسےرحمؾےکارحاؾےکاسھتقلعمرک ےےکوجازےکایبؿںیم
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ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟزح٤ا ٪اب٣ ٩ہسی ،سٔياٗ ،٪يص ،كار ٚب ٩طہاب ،حرضت
ٰ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ي ٌِىٔی ابِ َِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
اب ًَ ِ٩
ٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُِ َٗ ٩ِ ًَ ٪ي ٕص ًَ ِ ٩كَارٔ ٔ ٚبِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
وسی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َٔ َٗ ٢س ُِ ٣ت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ُْ ٔ ٨٣
ئ َٓ َ٘ا َ ٢ب ٔ َ ٥أَصِ ََِ ٠٠ت َٗا َ٢
يذ بٔا َِ ٟب ِل َحا ٔ
أَبٔی َُ ٣
ُُِٗ ٠ت أَ ِص َُِ ٠٠ت بٔإٔص ََِل ٔ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ص ُِ ١س ِ٘ َت َٔ ٩ِ ٣ص ِس ٕ
ٕ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َوبٔاٟؼَّ َٔا
ی ُُِٗ ٠ت َُل َٗا ََُ ٓ ٢ل ِ
اض
َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔث ُ َّ ٥ح ٔ ََُّ ٓ ١لٔ ُِت بٔا ِٟب َ ِيتٔ َوبٔاٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔث ُ َّ ٥أَ َت ِي ُت ا َِ ٣زأَ ّة ِٔ َٗ ٩ِ ٣ومٔی ٓ ََ٤ظَ َل ِتىٔی َوُ ََشَِ ٠ت َرأِسٔی َُٓ ٨ِ ُٜت أ ُ ًِٓٔی اَ ٨َّ ٟ

ک َُل َت ِسرٔی َ٣ا أَ ِح َس َث أَ ٔ٣يرُ ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن
ک فٔی إ ٔ ََ ٣ارة ٔأَبٔی بَ ِرکٕ َوإ ٔ ََ ٣ارة ًُٔ ََ ٤ز َٓإٔنِّی ََ٘ ٟائ ْٔ ٥بٔا ِِ ٤َ ٟوس ٔٔ ٥إٔذِ َجائَىٔی َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢إَٔ َّ ٧
ب ٔ َذَ ٔ ٟ

ِ
اض َ٨َّ ُٛ ٩ِ ٣ا أَ ِٓت َ ِی َ٨ا ُظ بٔظَ ِي ٕئ َٓ َِ ٠ی َّتئ ٔ ِس ٓ ََض َذا أَ ٔ٣يرُ ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن َٗاز ٔ َِْ ٠ًَ ٦يَٓ ٥ِ ُٜبٔطٔ َٓأ ِ َت ُّ٤وا َٓ َ٤َّ ٠ا
فٔی َطأ ٔ ٪اُ ٨ُّ ٟش ٔک َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اب اہللٔ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا َ٢
َٗس َُِٔ ٠ُٗ ٦ت َیا أَ ٔ٣ي َر ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن َ٣ا َص َذا َّأ ٟذی أَ ِح َسث ِ َت فٔی َطأ ِ ٔ ٪اُ ٨ُّ ٟش ٔک َٗا َ ٢إ ٔ َِ٧ ٪أ ِ ُخ ِذ ب ٔ َٔ ٜت ٔ
َوأَت ُّٔ٤وا ا َِ ٟح َّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة ِهَّلِل َوإ ٔ َِ٧ ٪أ ِ ُخ ِذ بٔ ُش َّٔ ٨ة َ٧ب ٔ ِّی َ٨ا ًََِ ٠يطٔ اٟؼَّ ََلةُ َو َّ
اٟش ََلَٓ ٦إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یَ ٔح ََّ ١حًَّی
َح ا َِ ٟض ِس َی
َ َ َ٧

دمحمنبینثم،دبعارلنمحانب دہمی،ایفسؿ،س ،،اطرؼ نبباہب،رضحتاوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکاوہنں
 ےرفامایہکںیم روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدختمںیمآایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساحطب ےہکمںیمافٹناھٹب ے
نو ےےھت وآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایک و ےارحاؾابدنھایلےہ؟ںیم  ےرعضایکہکںیم  ےیبن یلصاہللہیلعفآہل
فملسےکارحاؾےکوماقفابدناھےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایک ودہیاسھتالایےہ؟ںیم ےرعضایک ںیہآپیلص
اہللہیلعفآہلفملس  ےرفامای و رھپ وتیباہلل اکوطاػ رک افر افصافررمفہیکیعس رکرھپ الحؽنو اجارحاؾوھکؽ دے و ںیم  ے تیب
اہللاکوطاػایکافرافص افررمفہیکیعسیکرھپںیماینپوقؾیکاکیتررتےکاپسآای واس ےریمےرسںیمیھگنکیکافرریمارس
دوھایافرںیمرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےکدفرالختفافررضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےکدفرالختفںیمایسزیچاکوتفی
دایرکات اھت ۔  و ںیم جح ےک وم مس ںیم ڑھکا نوا  و اکی آدیم ریمےاپس آای افر ےنہک اگل ہک آپ  ںیہ اجےتن ہک رضحت اریم امومنینم
ریضاہللاعتٰیلہنع ےجحےکااکحؾےکابرےںیمایکمکحرفامایےہںیم ےاہکاےووگ!نجوکںیم ےیسکزیچےکابرےںیموتفی
دایےہفہوگابزرںیہویکہکناریمامومنینمریضاہللاعتٰیلہنعاہمتریرطػآ ےفاےلںیہمتایہنیکادتقاءرکفرھپ برضحت
اریمامومنینمریضاہللاعتٰیلہنعرشتفیال ے وںیم ےرعضایکہکآپ ےجحےکابرےںیمایکمکحانذفرفامایےہرضحتاریم
امومنینم ریض اہلل اعتٰیلہنع  ے رفامایہک ارگ مہ اہلل یک اتکبیک ریپفی رکےت ںیہ  و اہلل اعتیل  ے رفامای ےہہک جح افر رمعہ وک اہلل ےک
ےئل وپرارکف افر ارگ مہ اےنپ یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک تنسیک ریپفی رکےت ںیہ  و یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس الحؽ  ںیہ نو ے
 بکتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرقابینوکرحن ںیہرفامایل۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلامحؿانبدہمی،ایفسؿ،س ،،اطرؼنبباہب،رضحتاوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بس ب ٩ح٤يس ،جٌَف بً ٩و ،٪ابوً٤يصٗ ،يص ب٣ ٩ش ،٥٠كار ٚب ٩طہاب ،حرضت ابو٣وسی

َف بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًُ َِ ٤ي ٕص ًَ ِِ َٗ ٩ي ٔص بِ ِٔ ٣ُ ٩ش٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس َٗاُلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا َج ٌِ َ ُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َْىٔی إلٔ َی ا َِ ٟي ََٗ ٩ٔ ٤ا َ٢
كَارٔ ٔ ٚبِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
وسی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ك َ َ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
رح َِ ٣ت َٗا َ٢
ٓ ََوا َٓ ِ٘ ُت ُط فٔی ا ٌَِ ٟاَّ ٔ ٦أ ٟذی َح َّخ ٓ ٔيطٔ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا أَبَا َُ ٣
وسی َِ ٛي َ
ٕ َُِٗ ٠ت ح ٔي َن أَ ِ َ
ٕ بٔا ِٟب َ ِيتٔ
ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِي َ
ک إٔص ََِل ُّل َٛإٔص ََِل ٔ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ص ُِ ١س ِ٘ َت َص ِس ّیا َٓ ُُِ٘ ٠ت َُل َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧لَُ ٓ ِٙ ٔ ٠ل ِ

ا ٚا َِ ٟحس َ
َوبَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔث ُ َّ ٥أَح ٔ َّ ١ث ُ ََّ ٥س َ
ا٪
ٔیث بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ُط ٌِ َب َة َو ُسٔ َِي َ

ااحسؼ نب وصنمر ،دبع نب دیمح ،رفعج نب ترؿ ،اوبسیمع ،س  ،نب ملسم ،اطرؼ نب باہب ،رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم نمی یک رطػ اجیھب افر ںیم ایس اسؽ آای  س اسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے جح اک
ارادہ رفامای  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم رفامای اے اوبومیس!  و  ے ایک اہک اھت؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس
فتق رفامای  س فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ ابدنھ رےہ ےھت رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے
رعض ایک اھت ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارحاؾ ےک اطمقب ہیبلت ڑپاتھ نوں  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و
دہی الای ےہ؟ ںیم  ے رعض ایک  ںیہآپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس  ے رفامای رھپ  و لچ افر تیب اہلل اک وطاػ رک افر افص افر رمفہ ےک
درایمؿیعسرکرھپالحؽنواجینعیارحاؾوھکؽدےرھپآرکہبعشافرایفسؿیکدحثییکرطحدحثیایبؿیک۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعنبدیمح،رفعجنبترؿ،اوبسیمع،س ،نبملسم،اطرؼنبباہب،رضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
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راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار ،ابْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،ح٤ً ،٥ٜارہ ب٤ً ٩ير ،ابزاہي ٥ب ٩ابی ٣وسی،
حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟحَ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٥ٔ َٜار َة
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

ک ُلَ
اُ ٪ي ًِٔٔی بٔا ِِ ٤ُ ٟت ٌَةٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُج ُْ ١ر َویِ َس َک ب ٔ َب ٌِ ٔف ُٓت ِ َي َ
اک َٓإَٔ َّ ٧
وسی أَُ َّ ٧ط ك َ َ
وسی ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ ٔ ٩أَبٔی َُ ٣
َت ِسرٔی َ٣ا أَ ِح َس َث أَ ٔ٣يرُ ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن فٔی اُ ٨ُّ ٟش ٔک َب ٌِ ُس َحًَّی ََ ٔ ٟ٘ي ُط َب ٌِ ُس ٓ ََشأ َ َُ ٟط َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َٗ ِس ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ِط ُر ُؤ ُس ُض ِ٥
َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ٓ ٌََ َُ ٠ط َوأَ ِػ َحاب ُ ُط َو َلٔ َ ٩ِٔ ٜ
َکص ُِت أَ َِ ٪یوَ ُّ٠وا ٌُِ ٣زٔسٔي َن بٔضٔ َّ٩فٔی اْلِ َ َرا ٔک ث ُ ََّ ٥یزُو ُح َ
و ٪فٔی ا َِ ٟح ِّخ َت ِ٘ ُ ُ
دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،مکح ،امعرہ نب ریمع ،اربامیہ نب ایب ومیس ،رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہہکفہک عتاکوتفیدےتیےھت واکیآدیم ےاؿےساہکہکاےنپوتففںوکرےنہدفویکہکنآپ ںیہاجےتنہکرضحت
اریم امومنینم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے آپ ےک دعب جح ےک ابرے ںیم ایک مکح ایبؿ رفامای ےہ اہیں کت ہک فہ رضحت اریم امومنینم
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ےلم افراس ےلسلس ںیم اؿ ےس وپاھچ  و رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامایہک ںیم اج ات نوں ہک یبن یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ایس رطح ایک ےہ  نکی ںیم اس ابت وک دنسپ
اتھجمسنوںہکوگ ولیپےک دروتخںےک ےچینترر وںےس بشابیش رکںیرھپ جح ںیماجںیئ  واؿ ےکرسےساپین ےکےرطےکپٹ
رےہنوں۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،مکح ،امعرہ نب ریمع ،اربامیہ نب ایب ومیس ،رضحت اوبومیس ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحک عتےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 468

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار ،ابْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اًَ ٪ل ٔ ٌّی یَأ ِ ُ٣زُ ب ٔ َضا َٓ َ٘ا َ٤َ ِْ ًُ ٢ا ٌَُ ٔ ٟ ٪ل ٔ ٕٓی كَّ ٤َ ٔ ٠ة ث ُ ََّٗ ٥ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َِ َ٘ ٟس ًََ ٤ِ ٔ ٠ت
ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ط٘ ٔ ٕ
ا٤َ ِْ ًُ ٪ا ُ ٪یَ َِ ٨هی ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ ٔة َوك َ َ
ي ٙك َ َ
أََّ٧ا َٗ ِس َت ََّ ٤ت ٌِ َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َج َِ ١و َل ٔ٨َّ ٜا ُ٨َّ ٛا َخائٔٔٔي َن

دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،انب ینثم ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،رضحت اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامایہک رضحت
دبعاہلل نب قیفش ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ک عت ےس عنم رفامای رکےت ےھت افر رضحت یلع
اساکمکحرفامایرکےتےھت۔ ورضحتامثعؿریضاہلل اعتٰیلہنع ےرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےسوکیئابترفامیئ ورھپرضحت

یلع ریض اہلل اعتٰیلہنع  ے رفامایہکآپ وک ولعمؾ ےہ ہک مہ  ے روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت جح ک عت ایک ےہ رضحت
امثعؿریضاہللاعتٰیلہنع ےرفاماییجاہں نکیاسفتقمہڈرےتےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتاوبداتدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 469

راوی  :یحٌی ب ٩حبيب حارثی ،خاٟس اب ٩حارث ،حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨يطٔ َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
ییحینببیبحاحریث،اخدلانباحرث،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےکاسھتایسرطحدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ییحینببیبحاحریث،اخدلانباحرث،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 470

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤سبظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زة ،حرضت سٌيس ب٣ ٩شيب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ا٤َ ِْ ًُ ٪ا ُ ٪یَ َِ ٨هی ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ ٔة أَ ِو ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َٓ َ٘ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی
َآَ ٪ک َ َ
بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب َٗا َ ٢ا ِج َت ًََ ٍَ ٤ل ٔ ٌّی َوًُ ِْ َ٤ا َُ ٪رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا بٔ ٌُ ِشٔ َ
ک َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َُل أَ ِس َت ٔلي ٍُ أَ ِ٪
َ٣ا تُزٔی ُس إلٔ َی أَ ِ٣ز ٕٓ ٌََ َُ ٠ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َِ ٨هی ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا َ٤َ ِْ ًُ ٢ا َُ ٪ز ًِ َ٨ا َٔ ٨ِ ٣
ک أَ َص َّ ١بٔض ٔ َ٤ا َجٔ٤ي ٌّا
ک َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َِ ٪رأَی ًَل ٔ ٌّی ذََ ٔ ٟ
أَ َز ًَ َ
دمحم نب ینثم ،دمحم ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رمعف نب رمة ،رضحت دیعس نب بیسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے
رفامایہکرضحتیلع افر رضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلامہنعاقمؾافسعؿ ںیماےھٹکنو ے  ورضحتامثعؿریضاہلل اعتٰیلہنعجحک عتای
رمعہ ےس جح ےک دونں ںیم عنم رفامےت ےھت  و رضحت یلعریض اہلل اعتٰیلہنع  ے رفامایہکآپاس اکؾ ےک ابرے ںیم ایک اچےتہ ںیہ

 ےسوخدروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےایکےہافرآپاسےسرفک رےہںیہ  ورضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامای
ہک مت ںیمہ امہرے احؽ  ر ٹوھڑ دف رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ےھجم آپ وک ٹوھڑ ے یک تمہ  ںیہ ےہ رھپ  ب
رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع ےہیاحؽداھکی واوہنں ےجحافررمعہاکااھٹکارحاؾابدناھ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحم ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمة،رضحتدیعسنببیسمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 471

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼور ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہي ٥تيِم ،حرضت ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ِم
َکیِبٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥اٟت َّ ِي ٔ ِّ
و َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
اب َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َّ
اػ ّة
ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢كَاِ َ ٧ت ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ ُة فٔی ا َِ ٟح ِّخ ْٔلَ ِػ َح ٔ
دیعس نب وصنمر ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمفہی ،اشمع ،اربامیہ یمیت ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
اوہنں ےرفامایہکجحک عتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبےکےئلوصخمصاھت۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہیمیت،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 472

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساٟزح٤ا ٪ب٣ ٩ہسی ،سٔياً ،٪ياغ ًا٣زی ،ابزاہي ٥تيِم ،حرضت ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ِم ًَ ِ٩
غ ا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥اٟت َّ ِي ٔ ِّ
اًَ ٩ِ ًَ ٪يَّا ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢كَاِ َ ٧ت َ٨َ ٟا ُر ِخ َؼ ّة َي ٌِىٔی ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ َة فٔی ا َِ ٟح ِّخ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعارلنمح نبدہمی ،ایفسؿ ،ایعش اعرمی ،اربامیہ یمیت ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

اوہنں ےایبؿرفامایجحںیمک عتیکامہرےےئلرتصخ یھ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلامحؿنبدہمی،ایفسؿ،ایعشاعرمی،اربامیہیمیت،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 473

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،جزیزٓ ،ـي ،١زبيس ،ابزاہي ٥تيِم ،حرضت ابزاہي ٥تيِم رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ذ ٓ َٕر َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ُٓ ٩ـ ِي ُٕ ٩ِ ًَ ١زبَ ِي ٕس ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥اٟت َّ ِي ٔ ِّ

َُل َت ِؼُ٠حُ ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ َتا ٔ ٪إ ٔ َُّل َ٨َ ٟا َخ َّ
ئ َو ُِ ٣ت ٌَ َة ا َِ ٟح ِّخ
اػ ّة َي ٌِىٔی ُِ ٣ت ٌَ َة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ

ہبیتق نب دیعس ،رجری ،لیضف ،زدیب ،اربامیہ یمیت ،رضحت اربامیہیمیت ریض اہلل اعتٰیلہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت
ںیہ ہک رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک دف میغے یسک ےک ےئل در ت  ںیہ رصػ امہرے ےئل یہ وصخمص ےھت ینعی
ترر وںےسہعتمافردفرساہعتمجح
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،لیضف،زدیب،اربامیہیمیت،رضحتاربامیہیمیتریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 474

راوی ٗ :تیبہ ،جزیز ،بيا ،٪حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابی طٌْاء رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩بَ َيا ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اٟزَّ ِح ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
ِم
اٟظ ٌِ َْا ٔ
ي ٥اَ ٨َّ ٟدع ٔ َّی َوإٔبِ َزاص َٔي ٥اٟت َّ ِي ٔ َّ
ئ َٗا َ ٢أَ َت ِي ُت إٔبِ َزاصٔ َ
َ
ک َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا
َٓ ُُِ٘ ٠ت إنِّٔی أَص ُُّ ٥أَ ِ ٪أَ ِج َ ٍَ ٤ا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة َوا َِ ٟح َّخ ا َِ ٌَ ٟاَ٘ َٓ ٦ا َ ٢إٔبِ َزاصٔي ُ ٥اَ ٨َّ ٟدع ٔ ُّی َل ٩ِٔ ٜأَب ُ َ
وک  ٥َِ ٟیََ ٔ ٟ ٩ِ ُٜي ُض َّ ٥ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َ
ک َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا كَاِ َ ٧ت َ٨َ ٟا
َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩بَ َيا ٕ ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاص َٔي ٥اٟت َّ ِي ٔ ِّ
َک َٟطُ ذََ ٔ ٟ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أََّ٧طُ َ٣زَّ بٔأبٔی ذ َٓرٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ بٔاَّ ٟزبَ َذة ٔ ٓ ََذ َ َ
َخ َّ
اػ ّة ُزو٥ِ َُٜ٧

ہبیتق،رجری،ایبؿ،رضحتدبعارلنمحنبایباثعشءریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمرضحتاربامیہیعخنریضاہللاعتٰیلہنعافر

رضحت اربامیہ یمیت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آای افر ںیم  ے رعض ایک ہک ںیم اس اسؽ جح افر رمعہ ااھٹک رکان اچاتہ نوں رضحت
اربامہ یعخن رفام ے ےگل ہک ریتے فادل  و اس رطح  ںیہ رکےت ےھت رضحت اربامیہ یمیت ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی
رکےتںیہہکفہرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسےسرذبہےکاقمؾںیمسگرے واوہنں ےرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیل
ہنعےساساکذرکایک واوہنں ےرفامایہکہیامہرےےئلوصخمصاھتہنہکاہمترےےئل۔
رافی  :ہبیتق،رجری،ایبؿ،رضحتدبعارلنمحنبایباثعشءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 475

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼور ،اب ٩ابی ً٤زَ ،فاری ،سٌيس٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ ،س٠امی ٪تيِم ،حرضت ُ٨ي ٥بٗ ٩يص رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔيس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ٪
و َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ا َِٔ ٟزَار ِّٔی َٗا ََ ٢سٌ ْ
َ
َّ
َّ
اَف
ِم ًَ ِِ ٨َ ُُ ٩ي ٔ ٥بِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص َٗا ََ ٢سأ ُِ ٟت َس ٌِ َس بِ َ ٩أَبٔی َوٗاؾٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ ٔة َٓ َ٘ا َ٨َ ٠ِ ٌََ ٓ ٢ا َصا َو َص َذا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ك َ ٔ ْ
اٟت ِي ٔ ُّ
وت ََ َّٜ ٣ة
غ َي ٌِىٔی ب ُ ُي َ
بٔا ٌُِ ٟزُ ٔ
دیعس نب وصنمر ،انب ایب رمع ،رفاری ،دیعس ،رمفاؿ نب اعمفہی ،امیلسؿ یمیت ،رضحت مینغ نب س  ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہاوہنں ےرفامایہکںیم ےرضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنعےسک عتےکابرےںیموپاھچ واوہنں ےرفامایہکمہ
 ےاسوکایکےہافرہیینعیرضحتاعمفہیریضاہللاعتٰیلہنعاسدؿہکمرکمہمےکرھگفںںیمرفکیکاح تلںیمےھت
رافی  :دیعسنبوصنمر،انبایبرمع،رفاری،دیعس،رمفاؿنباعمفہی،امیلسؿیمیت،رضحتمینغنبس ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 476

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی ب ٩سٌيس ،حرضت س٠امی ٪یتِم رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َي ٌِىٔی
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ

ٌَُ ٣او ٔ َی َة
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ییحی نب دیعس ،رضحت امیلسؿ تی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ افر اکی رفاتی ںیم
اوہنں ےاہکینعیرضحتاعمفہیریضاہللاعتٰیلہنع
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبدیعس،رضحتامیلسؿتیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 477

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،ابواح٤سزبيری ،سٔيا٣ ،٪ح٤س ب ٩ابی خ ،ٕ٠روح بً ٩بازہ ،طٌبہ ،حرضت س٠امی ٪تيِم رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س اٟزُّبَي ِر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة

ا ٪ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ ُة فٔی ا َِ ٟح ِّخ
َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َجٔ٤ي ٌّا ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ
ِم ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٔ ١َ ِْ ٣حسٔیْٔض ٔ َ٤ا َوفٔی َحسٔیثٔ ُسٔ َِي َ

رمعف اندق ،اوبادمحزح ،ی ،ایفسؿ ،دمحم نب ایب فلخ ،رفح نب ابعدہ ،ہبعش ،رضحت امیلسؿ یمیت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک
اسھتاؿدفونںدحوثیںیکرطحرفاتیےہافرایفسؿیکدحثیںیمجحںیمک عتےکاافلظںیہ۔
رافی  :رمعفاندق،اوبادمحزح ،ی،ایفسؿ،دمحمنبایبفلخ،رفحنبابعدہ،ہبعش،رضحتامیلسؿیمیتریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 478

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥جزیزی ،ابی اٌَٟلء ،حرضت ِ٣طٖ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِط ٕ
ٖ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ٩
ئ ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
و َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
ک اہللُ بٔطٔ َب ٌِ َس ا َِ ٟي ِوَ ٔ ٦وا ًِ ٥َِ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أَ ًِ ََ ٤ز
ک بٔا َِ ٟحسٔیثٔ ا َِ ٟي ِو ََ ٦ی َِ ٌُ َٔ ٨
ُح َؼي ِ ٕن إنِّٔی َْل ُ َح ِّسث ُ َ
ئ َب ٌِ ُس َ٣ا َطا َئ أَ ِ٪
ک َو ٥َِ ٟیَ َِ ٨ط ًَ ِ٨طُ َحًَّی ََ ٣ضی َ ٔ ٟو ِجضٔطٔ ِار َتأَی ك ُ ُّ ١ا ِ٣ز ٔ ٕ
كَائ ٔ َٔ ّة ٔ ٩ِ ٣أَصِٔ٠طٔ فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْش ََٓ ٥َِ ٠ت ِ٨ز ٔ ِ ٢آیَ ْة َت َِ ٨ش ُذ ذََ ٔ ٟ

َی ِز َتئ ٔ َی
زریہ نب رحب ،اامسلیع نب اربامیہ ،رجریی ،ایب االعلء ،رضحت رطمػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رفامای
رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ھجم ےس رفامای ہک ںیم ےھجت آج اکی ا یس دحثی ایبؿ رکفں اگ ہک آج ےک دعب اس
دحثی ےک ذرہعی ےس اہلل اعتیل ےھجتعفن اطعء رفامںیئ ےگ افر اجؿ ےل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس  ے اےنپ رھگفاوں ںیم
ےس اکی امجتع وک ذی اجحل ےک رشعہ ںیم رمعہ رکفاای  و وکیئ آتی اس وک وسنمخ رک ے فایل انزؽ  ںیہ نویئ افر ہن آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےاسےسعنمرفامایاہیںکتہکآپاس(افینداین)ےسرتصخنوےئگسھےکدعبرہآدیم سرطحاچاہہکدایینعی
رضحترمعریضاہللہنع
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،رجریی،ایباالعلء،رضحترطمػریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 479

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س ب ٩حات ،٥وٛيٍ ،سٔيا ،٪حرضت جزیزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٔ ٥لِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
يٍ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ و َٗا َ٢
ابِ َُ ٩حات ٕٔ ٥فٔی رٔ َوایَتٔطٔ ِار َتأَی َر ُج ْ ١ب ٔ َزأِیٔطٔ َ٣ا َطا َئ َي ٌِىٔی ًُ ََ ٤ز
ااحسؼنباربامیہ،دمحمنباحمت،فعیک،ایفسؿ،رضحترجرییریضاہللاعتٰیلہنع ےاس دنےکاسھترفاتیلقنیکےہافرانب
احمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اینپ رفاتی ںیم اہک ہک رھپ اکی آدیم  ے اینپ را ے ےس وج اچاہ ہہک دای ینعی رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل

ہنع۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنباحمت،فعیک،ایفسؿ،رضحترجرییریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 480

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،ح٤يس ب ٩ہَل ،٢حرضت ِ٣طٖ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِط ٕ
ٖ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُُ ٩ح َؼي ِ ٕن
و َح َّسثَىٔی ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ي ٔس بِ ٔ ٩ص ََٔل ِّٕ َ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢
ک بٔطٔ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج َ ٍَ ٤بَي ِ َن َح َّح ٕة َوًُ َِ ٤زة ٕ ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥یَ َِ ٨ط ًَ ُِ ٨ط َحًَّی
ک َحسٔی ّْا ًَ َسی اہللُ أَ َِ ٪ی َِ ٌََ ٔ٨
أ ُ َح ِّسث ُ َ
آ ٪یُ َ ِّ
ا ٪ي َُش ًََّ ٥ُ ٠ل َ َّی َحًَّی ِاَ ٛت َویِ ُت َٓتُر ُِٔ ٛت ث ُ ََّ ٥ت َز ُِ ٛت ا ِٟکَ َّی ٓ ٌََا َز
ََ ٣
َح ُُ ٣ط َو َٗ ِس ك َ َ
ات َو ٥َِ ٟیَ ِ٨ز ٔ ِٔ ٓ ٢يطٔ ُ َِق ْ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دیمح نبیالؽ،رضحترطمػریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہاوہنں ےرفامایہکےھجمرمعاؿنبنیصح
ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ںیم ھجت ےس اکی دحثی ایبؿ رکفں اگ اشدی ہک اہلل اعتیل اس ےک ذرہعی ےس ےھجت عفن دے فہ ہی ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس  ےجح افررمعہدفونںوک اکیاسھت ااھٹکایک رھپاؿ ےس عنمیھب  ںیہرفامایاہیں کت ہکآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسداینےسرتلحرفامےئگافرہنیہاسیکرحتمےکابرےںیمرقآؿانزؽنواافرھجم رالسؾایکاجاتاھت بکت
ہکںیم ےداغ ںیہوگلاای و بںیم ےداغایل والسؾٹوھٹایگرھپںیم ےداغانیلٹوھڑا وھجم ررھپالسؾایکاج ےاگل۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دیمحنبیالؽ،رضحترطمػریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 481

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،حرضت ح٤يس ب ٩ہَل ٢رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ي ٔس بِ ٔ ٩ص ََٔل َٕٗ ٢ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

ِطّٓا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩حُ َؼي ِ ٕن بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ٌَُ ٣اذ ٕ
ُِّ َ ٣

دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رضحت دیمح نب یالؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رفامای ہک ںیم  ے
رضحت رطمػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس اوہنں  ے رفامای ہک ےھجم رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اعمذ
ریضاہللاعتٰیلہنعیکدحثییکرطحرفامای۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتدیمحنبیالؽریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 482

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار ،ابْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ِ٣طٖ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِط ٕ
ٖ
َف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ک بٔأ َ َحاز ٔ َ
ک ب ٔ َضا
یث  ١َّ ٌََ ٟاہللَ أَ ِ ٪یَ َِ ٌََ ٔ٨
َٗا ََ ٢ب ٌَ َث إلٔ َ َّی ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩حُ َؼي ِ ٕن فٔی ََ ٣ز ٔؿطٔ َّأ ٟذی تُ ُوف ِّ َی ٓ ٔيطٔ َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت َُ ٣ح ِّسثَ َ
َب ٌِسٔی َٓإ ٔ ِِٔ ً ٪ظ ُت ٓ َِاٛت ًَُِ ٥ىِّی َوإ ٔ ُِّ ٣ُ ٪ت َٓ َح ِّس ِث ب ٔ َضا إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت إُٔ َّ ٧ط َٗ ِس ُس ًَِّ ٥َ ٠ل َ َّی َوا ًِ ٥َِ ٠أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اب اہللٔ َوَ ٥َِ ٟی َِ ٨ط ًَ َِ ٨ضا ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُج َْٔ ٓ ١يضا ب ٔ َزأِیٔطٔ
َٗ ِس َج َ ٍَ ٤بَي ِ َن َح ٓ ٕخ َوًُ َِ ٤زة ٕ ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥ی ِ٨ز ٔ َِٔ ٓ ٢يضا َ ٔ ٛت ُ

َ٣ا َطا َئ
دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،داتدہ ،رضحت رطمػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامای ہک
رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیلہنع  ے اینپاس امیبری ںیمہک  س ںیم فہفافت اپ ےئگ ےھجم الب جیھبرک رفامای ہک ںیم ھجت ےس
ھچکااحدثیایبؿرکفںاگاشدیہکریمےدعباہلل اعتیلاسےکذرہعیےسےھجتعفناطع رفام ے وارگںیمزدنہراہ ومتاؿ ااحدثیوک
ریمےانؾ ےساظرہہن رکان افرارگ ںیمفافت اپایگ وارگ واچےہ واےسایبؿرکدانیویکہکن ھجم  ررفوتشں یکرطػ ےسالسؾ ایکایگ
افرںیمایھچرطحےساج ات نوںہکیبنیلصاہللہیلع فآہلفملس ے جحافررمعہدفونںوک اکیاسھتاےھٹکادارفامای ر اسےکابرے
ںیماہللیکاتکبںیموکیئمکحیھبانزؽ ںیہنواافرہنیہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےسعنمرفامایوکیئآدیماسابرےںیم
اینپرا ےےسوجاچےہہہکدے۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،داتدہ،رضحترطمػریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 483

ًيسی ب ٩یو٧ص ،سٌيساب ٩ابی رعوبہٗ ،تازہِ٣ ،طٖ بً ٩بساہلل ب ٩طدير ،حرضت ً٤زا ٪ب٩
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيٰ ،٥
حؼين رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِط ٔ
ٖ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ ُ

بِ ِّٔ ٩
ا ٪بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ا ًِ ٥َِ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج َ ٍَ ٤بَي ِ َن َح ٓ ٕخ َوًُ َِ ٤زة ٕ
اٟظ ِّدير ٔ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

اب َوَ ٥َِ ٟی َِ ٨ض َ٨ا ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٔ ٓ ٢يضا َر ُج ْ ١ب ٔ َزأِیٔطٔ َ٣ا َطا َئ
ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥ی ِ٨ز ٔ َِٔ ٓ ٢يضا َ ٔ ٛت ْ
ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب وی،س ،دیعسانب ایب رعفہب ،داتدہ ،رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامایہک ںیم ایھچرطح اج ات نوں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس  ے جح افر رمعہ دفونں اکی
اسھتاےھٹکادارفام ےرھپاسےکابرےںیمرقآؿیھبانزؽ ںیہنواافرہنیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿدفونںجح
افررمعہاکااھٹکادارک ےےسعنمرفامای واکیآدیم ےاسابرےںیماینپرا ےےسوجاچاہہہکدای۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب وی،س ،دیعسانب ایب رعفہب ،داتدہ ،رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 484

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟؼ٤س ،ہ٤اٗ ،٦تازہِ٣ ،طٖ ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِط ٕ
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن َرض َٔی
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ٖ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َّ
َّ
َقآ َُٗ ٪ا ََ ٢ر ُج ْ ١ب ٔ َزأِیٔطٔ َ٣ا َطا َئ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢ت ََّ ٤ت ٌِ َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠و ٥َِ ٟیَ ِ٨ز ٔ ِٔ ٓ ٢يطٔ ا ِِ ُ ٟ
دمحم نب ینثم ،دبعادمصل،امہؾ ،داتدہ ،رطمػ ،رضحت رمعاؿ نبنیصح ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ےرفامای ہک مہ ے
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحک عتایکافراسابرےںیمرقآؿںیمانزؽ ںیہنوا واکیآدیم ےاسابرےںیم
اینپرا ےےسوجاچاہہہکدای۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعادمصل،امہؾ،داتدہ،رطمػ،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 485

راوی  :ححاد ب ٩طارعً ،بيساہلل بً ٩بسا٤ٟحيس ،اس٤اًي ١ب٣ ٩ش٣ ،٥٠ح٤س ب ٩واسٍِ٣ ،طٖ بً ٩بساہلل ب ٩طدير،
حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩وا ٔس ٍٕ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ َححَّا ُد بِ ُ ٩اَّ ٟظ ٔ ٔ
ارع َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔي ٔس َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ

ٖ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِّٔ ٩
ِط ٔ
ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا ََ ٢ت ََّ ٤ت ٍَ ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
اٟظ ِّدير ٔ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َت ََّ ٤ت ٌِ َ٨ا ٌََ ٣طُ

اجحجنباشرع،دیبعاہللنبدبعا،دیجم،اامسلیعنبملسم،دمحمنبفاعس،رطمػنبدبعاہللنبریخش،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہلل
اعتٰیلہنع ےاسدحثیےکاسھترفاتیایکےہاوہنں ےرفامایہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےجحک عترفامایافرمہ ےیھبآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحک عتایک۔
رافی  :اجحجنباشرع،دیبعاہللنبدبعا،دیجم،اامسلیعنبملسم،دمحمنبفاعس،رطمػنبدبعاہللنبریخش،رضحترمعاؿنبنیصح
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 486

راوی  :حا٣س ب٤ً ٩ز برکوای٣ ،ح٤س ب ٩ابی برک ٘٣سمی ،بْشبٔ٣ ٩ـ٤ً ،١زا ٪ب٣ ٩ش ،٥٠حرضت ابورجاء رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ْش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩ش٥ٕ ٔ ٠
رکاو ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
َح َّسثَ َ٨ا َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٟب ِ َ

اب اہللٔ َي ٌِىٔی ُِ ٣ت ٌَ َة ا َِ ٟح ِّخ َوأَ ََ ٣زَ٧ا ب ٔ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی َر َجا ٕئ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٤ِٔ ً ٢زا ُ ٪بِ ُ ٩حُ َؼي ِ ٕن َ٧زََِ ٟت آیَ ُة ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَةٔ فٔی َ ٔ ٛت ٔ
ات
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥ت ِ٨ز ٔ ِ ٢آ َی ْة َت َِ ٨ش ُذ آیَ َة ُِ ٣ت ٌَةٔ ا َِ ٟح ِّخ َوَ ٥َِ ٟی َِ ٨ط ًَ َِ ٨ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی ََ ٣
َٗا ََ ٢ر ُج ْ ١ب ٔ َزأِیٔطٔ َب ٌِ ُس َ٣ا َطا َئ
احدم نب رمع رکبفای ،دمحم نب ایب رکب رادیم ،رشبنب لضفم ،رمعاؿ نب ملسم ،رضحت اوبراجء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
اوہنں ےرفامایہکرضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکجحںیمک عتیکآتیاہللیکاتکبرقآؿ پ دیںیمانزؽ
نویئافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہاےس رک ےاکمکحرفامایرھپوکیئآتیانزؽ ںیہنویئہک سآتی ےجحںیم
ک عتیکآتیوکوسنمخرکداینوافرہنیہروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےاسےسعنمرفامایاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملساسدانیےسرتلحرفامےئگ۔اباسےکدعباسابرےںیماکیآدیم ےاینپرا ےےسوجاچاہہہکدای۔

رافی  :احدمنبرمعرکبفای،دمحمنبایبرکبرادیم،رشبنبلضفم،رمعاؿنبملسم،رضحتاوبراجءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عتےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 487

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌيس٤ً ،زاٗ ،٪ؼير ،ابورجاء ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
ا ٪ا ِٔ َ٘ ٟؼير ٔ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو َر َجا ٕئ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢وٓ ٌََ ِ٨َ ٠ا َصا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١وأَ ََ ٣زَ٧ا ب ٔ َضا

دمحم نب احمت ،ییحی نب دیعس ،رمعاؿ ،ریصق ،اوبراجء ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ایس دحثی یک رطح رفاتی ایک
اه َ َ
ّللَّعَل َ ْی ِة َفمَّلَسَ)ینعیمہ ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
ّللَّیَّلَصا ُ
وُسؽا ِ
ےہوسا ےاسےکہکاسںیماوہنں ےرفامای( َفف َعَلْ َیا َ ا
َم َر ِ
يینعیںیمہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاساکمکحرفامایہی ںیہرفامای۔
فملسےکاسھتاسوکایکافراسدحثیںیم َأرَم َ اَب ِ َ ا
رافی  :دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،رمعاؿ،ریصق،اوبراجء،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحک عترک ےفاوں ررقابینےکفا بنو ےافراسابتےکایبؿںیمہکرقابینیکاس...
ابب  :جحاکایبؿ
جحک عترک ےفاوں ررقابینےکفا بنو ےافراسابتےکایبؿںیمہکرقابینیکااطتستعہننو ےیکوصرتںیمجحدونںںیمنیترفزےافراےنپرھگیکرطػ
وٹرکاسترفزےرےھک۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 488

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌيب بٟ ٩يثً٘ ،ي ١ب ٩خاٟس ،اب ٩طہاب ،حرضت سا ٥ٟبً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ َّٔ ٩
اب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ٩
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اِ ٠ٟيثٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِي ُ
ًَ ِب ٔس اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢ت ََّ ٤ت ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ف ٔی َح َّحةٔ ا َِ ٟو َزا َٔ بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ إلٔ َی
ا َِ ٟح ِّخ َوأَص َِسی ٓ ََش َ
اُ ٌَ ٣َ ٚط ا َِ ٟض ِس َی ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔةٔ َوبَ َسأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َص َّ ١بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ ث ُ َّ ٥أَ َص َّ١

ض َ ٩ِ ٣أَص َِسی ٓ ََش َ
اٚ
اض ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ إلٔ َی ا َِ ٟح ِّخ َٓک َ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا٨َّ ٟا ٔ
بٔا َِ ٟح ِّخ َو َت ََّ ٤ت ٍَ اُ ٨َّ ٟ
ا ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪أَص َِسی َٓإَّٔ٧طُ َُل
ض َ ٩ِ ٣ك َ َ
ا َِ ٟض ِس َی َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٥یُ ِض ٔس َٓ َ٤َّ ٠ا َٗس ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َّٜ ٣َ ٥َ ٠ة َٗا َ٨َّ ٠ٟٔ ٢ا ٔ
ص
رح َ٨ِ ٣ٔ ٦طُ َحًَّی َي ِ٘ ٔض َی َح َّح ُط َو َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یَ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٩ِ ُٜأَص َِسی ََِٓ ٠ي ُل ِ
یَ ٔح َُّ ٩ِ ٣ٔ ١ط ِي ٕئ َ ُ
ٕ ب ٔا ِٟب َ ِيتٔ َوبٔاٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َو ُِ ٟي َ٘ ِّ ِ

اٖ َر ُسو ُ٢
َو َِ ٟي ِح ١ِ ٔ ٠ث ُ َُّ ٔ ٟ ٥يض ٔ َّ ١بٔا َِ ٟح ِّخ َو ُِ ٟي ِض ٔس ٓ َََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤یحٔ ِس َص ِس ّیا ََِٓ ٠ي ُؼ ِ ٥ثَ ََلثَ َة أَیَّإ ٦فٔی ا َِ ٟح ِّخ َو َس ِب ٌَ ّة إٔذَا َر َج ٍَ إلٔ َی أَصِٔ٠طٔ َوك َ َ
َّ
اٟز ِ ٩َ ٛأَ َّو ََ ٢ط ِي ٕئ ث ُ ََّ ٥خ َّب ثَ ََلثَ َة أَك ِ َو ٕ
اٖ َّٔ ٩ِ ٣
اٟش ِب ٍٔ َو ََ ٣شی أَ ِر َب ٌَ َة
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َٗس ََٔ ٜ٣َ ٦ة َٓا ِس َتُّ ٥ََ ٠
ُ َّ
أَك ِ َو ٕ ُ
اٖ بٔاٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ
ص َٖ َٓأتَ َی اٟؼَّ َٔا ٓ ََل َ
اٖ ث ََّ ٥ر َ ٍَ ٛح ٔي َن َٗ َضی كَ َوا َٓ ُط بٔا ِٟب َ ِيتٔ ً ٔ َِ ٨س ا َِ٘ ٤َ ٟاَ ٔ ٦ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ََّ ٥سَٓ ٥َ ٠ا َِ َ َ
َّ
َس ِب ٌَ َة أَك ِ َو ٕ
َح َوأَٓ َ
اٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ ث ُ ََّ ٥ح َّ١
َاق ٓ ََل َ
َح َص ِس َی ُط یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
اٖ ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥ی ِحَ ٩ِ ٣ٔ ١ِ ٔ ٠ط ِي ٕئ َ ُ
رح َُ ٨ِ ٣ٔ ٦ط َحًی َٗ َضی َح َّح ُط َوَ َ َ ٧

رح َ٨ِ ٣ٔ ٦طُ َوٓ ٌََ َ٣َ ١َ ِْ ٣ٔ ١ا ٓ ٌََ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَص َِسی َو َس َ
ض
ا ٚا َِ ٟض ِس َی ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ٔ ٩ِ ٣كَُ ِّ١ط ِي ٕئ َ ُ

دبعاکلملنببیعشنبق ،،لیقعنباخدل،انبباہب،رضحتاسملنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ۔ہکرضحت
انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع  ےرفامایہکروسؽاہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ے دحةاوداعںیمرمعہےک اسھتجح الم رک رفامایافررقابین
یک افر رقابین ےک اجونر ذیاہفیلحل ےس اےنپاسھت ےل ےئگ افر رشفع ںیم روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس  ے رمعہ اک ہیبلتڑپاھ رھپ
اسےکدعبجحاکہیبلتڑپاھافرو وگں ےیھبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترمعہےکاسھتجحاکک عتایکافرووگںںیم
ےسیسکےکاپساینپرقابین ںیہ یھرھپ بروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہکمرشتفیال ے وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
ووگںےسرفامایہکمتںیمےس سےکاپ سرقابیننو وفہاؿاکومںںیمےسیسکےسالحؽہننونجےسارحاؾیکاح تلںیمدفر
راہاھت بکتہکفہجحےسافرغہننواج ےافرمتںیمےس سےکاپسرقابینہننوفہتیباہللافرافصفرمفہاکوطاػرکےکابؽ
وٹکا ےل افر الحؽ نو اج ے رھپ جح اک ہیبلت ڑپے ارحاؾ ابدنے افر اس ےک دعب رقابین رکے افر ارگ رقابین ہن اپ ے  و رھپ فہ جح ےک
دونںںیمنیترفزےرےھک باےنپرھگیکرطػفا سو ے واسترفزےرےھک۔ارغلض سفتقروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسہکمرکمہمرشتفیال ے وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےوطاػایکافررجح اوسدوکاالتسؾایکرھپوطاػےکاسترکچفں
ںیمےسنیترکچفںںیمرلمرفامایافرابیقاچررکچفںںیماینپاح تلںیمےلچرھپ بوطاػےسافرغنو ے وتیباہللںیماقمؾ
اربامیہےکاپسدفرتعکڑپ

رھپالسؾریھپاافرو ےافرافص ررشتفیال ےافرافصافررمفہےکدرایمؿاسترکچاگل ےرھپ

اؿ زیچفں ںیم ےس یسک وک اےنپ اف ر الحؽ  ںیہ رفامای نج وک ارحاؾیکفہج ےس اےنپ اف ر رحاؾ ایک اھت اہیں کت ہک اےنپ جح ےس افرغ
نوےئگافررقابینےکدؿاینپرقابینذحبیکافررھپہکمفا سوٹآ ےافروطاػاافہضایکافراؿزیچفںوکنجوکارحاؾویکہجےس
اےنپاف ررحاؾایکالحؽرکایلافرووگںںیمےسوجوگاےنپاسھترقابینال ےےھتاوہنں ےیھبایسرطحایک سرطحروسؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےایک۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبق ،،لیقعنباخدل،انبباہب،رضحتاسملنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحک عترک ےفاوں ررقابینےکفا بنو ےافراسابتےکایبؿںیمہکرقابینیکااطتستعہننو ےیکوصرتںیمجحدونںںیمنیترفزےافراےنپرھگیکرطػ
وٹرکاسترفزےرےھک۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 489

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌيب بٟ ٩يثً٘ ،ي ،١اب ٩طہاب ،حرضت رعوہ ب ٩زبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِيبٕ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِي ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
ض
َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َر ِت ُط ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َت َُّ ٤ت ٌٔطٔ بٔا َِ ٟح ِّخ إلٔ َی ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َو َت َُّ ٤ت ٍٔ ا٨َّ ٟا ٔ
َُ ٌَ ٣ط بَّٔ ١ٔ ِْ ٔ٤أ ٟذی أَ ِخب َ َرنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دبعاکلمل نب بیعش نبق  ،،لیقع ،انبباہب ،رضحت رعفہ نب زح  ،ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک رضحت اعہشئ ریض
اہللاعتٰیلاہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزفہجرہطمہربخدیتیںیہہکاوہنں ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکک عتابجحلافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتووگںےکک عتابجحلیکرفاتیایسرطحلقنرفامیئ سرطح
ہک رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس افر اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبق ،،لیقع،انبباہب،رضحترعفہنبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکاقرؿاسفتقارحاؾوھکےل سفتقہکرفمدابجحلارحاؾوھکاتل...
ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاقرؿاسفتقارحاؾوھکےل سفتقہکرفمدابجحلارحاؾوھکاتلےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 490

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت حٔؼہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪حٔ َِؼ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ک َٗا َ ٢إنِّٔی ََّ ٟب ِس ُت َرأِسٔی َو َٗ َِّ ٠س ُت َص ِسئی ٓ َََل أَح َُّٔ ١حًَّی
ض َح ُّ٠وا َوَ ٥َِ ٟت ِح ١ِ ٔ ٠أََ ِ ٧ت َٔ ٤ِ ًُ ٩ِ ٣زت ٔ َ
َٗاَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َطأ ِ ُ ٪ا٨َّ ٟا ٔ

َح
أََ َ ِ ٧

ییحینبییحی،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتہصفحریضاہللاعتٰیلاہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
یک زفہج رہطمہ رعض رکیت ںیہ اے اہلل ےک روسؽ یلص اہللہیلع فآہل فملس ایک فہج ےہ ہکوگ اےنپ رمعہ ےس الحؽ نو ےئگ افرآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ رمعہ ےس الحؽ  ںیہ نو ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم  ے اےنپ رس ےک ابوں وک امجای
ےہافراینپرقابینوکالقدہڈاالےہ وںیمالحؽ ںیہنوںاگ بکتہکرقابینہنرکوں۔
رافی  :ییحینبییحی،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتہصفحریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاقرؿاسفتقارحاؾوھکےل سفتقہکرفمدابجحلارحاؾوھکاتلےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 491

راوی  :اب٤٧ ٩ير ،خاٟس ب٣ ٩د٠س٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز ،حرضت حٔؼہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َِٗ ٥اَِ ٟت ُُِٗ ٠ت یَا
ک َ ٥َِ ٟت ٔح َّ ١ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ََ ٟ
انب ریمن ،اخدل نب دلخم ،امکل ،انعف ،انب رمع ،رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے رعض ایک ہک اے اہلل ےک
روسؽ!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکایکنواہکآپہیلعاالسلؾالحؽ ںیہنو ےابیقرفاتیایسرطحےسےہ۔
رافی  :انبریمن،اخدلنبدلخم،امکل،انعف،انبرمع،رضحتہصفحریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاقرؿاسفتقارحاؾوھکےل سفتقہکرفمدابجحلارحاؾوھکاتلےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 492

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌی ب ٩سٌيسً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز ،حرضت حٔؼہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة َرض َٔی اہللُ
ض َح ُّ٠وا َوَ ٥َِ ٟت ٔح ََّ ٤ِ ًُ ٩ِ ٣ٔ ١زت َٔک َٗا َ ٢إنِّٔی َٗ َِّ ٠س ُت صَ ِسئی َو َٟب َِّس ُت
ًَ ُِ ٨ض َِٗ ٥اَِ ٟت ُُِٗ ٠ت ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َطأ ِ ُ ٪ا٨َّ ٟا ٔ
َرأِسٔی ٓ َََل أَح َُّٔ ١حًَّی أَح ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟح ِّخ
دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،دیبع اہلل،انعف،انبرمع،رضحت ہصفحریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکںیم  ے یبنیلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےس رعض ایک ہک ایک ابت ےہ ہک وگ اےنپ رمعہ ےس الحؽ نو ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ رمعہ ےس الحؽ  ںیہ نو ے
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکںیم ےاینپرقابینوکالقدہڈاالےہافراےنپرسےکابؽامج ےںیہ وںیمالحؽ ںیہنوںاگ
 بکتہکجحاکارحاؾہنوھکؽدفں۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،دیبعاہلل،انعف،انبرمع،رضحتہصفحریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاقرؿاسفتقارحاؾوھکےل سفتقہکرفمدابجحلارحاؾوھکاتلےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 493

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَب ٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪حٔ َِؼ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َح
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک ٓ َََل أَح َُّٔ ١حًی أََ َ ِ ٧
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہلل ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتہصفحریضاہللاعتٰیلاہنع
 ےرعضایکاےاہللےک روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس رھپآےگ امکلیکدحثی یکرطحلقنایک افرآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس
 ےرفامایہکںیمالحؽ ںیہنوںاگ بکتہکرقابینہنرکوں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکاقرؿاسفتقارحاؾوھکےل سفتقہکرفمدابجحلارحاؾوھکاتلےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 494

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،ہظا ٦ب ٩س٠امی٣ ٪دزومیً ،بسا٤ٟحيس ،اب ٩جزیخ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس ا ِ٤َ ٟحٔيسٔ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٢
َح َّسثَ ِتىٔی َحٔ َِؼ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز أَ ِز َوا َج ُط أَ َِ ٪ی ِحَ ًَ ٩َِ ٠ٔ ٠اَ ٦ح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ َٗاَِ ٟت َحٔ َِؼ ُة
َّ
َح َص ِسئی
َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا یَ َِ ٌُ ٨َ ٤
ک أَ َِ ٪ت ٔح ََّٗ ١ا َ ٢إنِّٔی َٟب َِّس ُت َرأِسٔی َو َٗ َِّ ٠س ُت َص ِسئی ٓ َََل أَح َُّٔ ١حًی أََ َ ِ ٧
انبایبرمع،اشہؾنبامیلسؿزخمفیم،دبعا،دیجم،انبرج ،،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہاوہنں ےرفامای
ہکھجمےسرضحتہصفحریضاہللاعتٰیلاہنع ےایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےدحةاوداعےکاسؽاینپازفاجرہطمات
ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک مکح رفامای ہک فہ الحؽ نواجںیئ  و ںیم  ے رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک سک زیچ  ے الحؽ نو ے
ےسرفاکےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکںیم ےاےنپرسےکابوںوکامجایےہافراینپرقابینوکالقدہڈاؽراھکےہ وںیم
الحؽ ںیہنوںاگ بکتہکںیماینپرقابینذحبہنرکوں۔
رافی  :انبایبرمع،اشہؾنبامیلسؿزخمفیم،دبعا،دیجم،انبرج ،،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااصحرےکفتقارحاؾوھکےنلےکوجازرقاؿافراقرؿےکےئلاکییہوطاػافراکییہیعس...
ابب  :جحاکایبؿ
ااصحرےکفتقارحاؾوھکےنلےکوجازرقاؿافراقرؿےکےئلاکییہوطاػافراکییہیعسےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 495

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

َ
َخ َد فٔی ا ِٔٔ ٟت ِ َٔ ٨ة َُ ٌِ ٣تّ ٔ٤زا
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َ َ
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ََخ َد َٓأ َ َص َّ ١بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َو َس َار َحًَّی
َو َٗا َ ٢إ ٔ ُِ ٪ػ ٔس ِز ُت ًَ ِ ٩ا ِٟب َ ِيتٔ َػ َ٨َ ٌِ ٨ا َ٤َ ٛا َػ َ٨َ ٌِ ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٓ ٥َ ٠
ََخ َد
إٔذَا هَ َض َز ًَل َی ا ِٟب َ ِي َسا ٔ
ئ ا َِ ٟتٔ ََت إلٔ َی أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ ِ٣زُص َُ٤ا إ ٔ َُّل َواح ْٔس أ ُ ِطض ٔ ُس ُ ٥ِ ٛأَنِّی َٗ ِس أَ ِو َج ِب ُت ا َِ ٟح َّخ َ ٍَ ٣ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ ٓ َ َ
اٖ بٔطٔ َس ِب ٌّا َوبَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِ٤َ ٟزِ َوة ٔ َس ِب ٌّا  ٥َِ ٟیَز ٔ ِز ًََِ ٠يطٔ َو َرأَی أَُ َّ ٧ط ُِ ٣حزٔئْ ًَ ُِ ٨ط َوأَصِ َسی
َحًَّی إٔذَا َجا َئ ا ِٟب َ ِي َت كَ َ

ییحی نب ییحی ،امکل ،انعف ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہنتف ےک دفر ںیم رمعہ یک ادا یگی
ےک ےئل ےلکن افر رفامای ہک ارگ ںیمہ تیب اہلل کت اج ے ےس رفکدایایگ  سرطح ہک رقشی  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس

ےک اسھت ایک اھت فہ ےلکن افر رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر ےلچ اہیں کت ہک  ب اقمؾ جح افر رمعہ باء  ر آ ے  و اےنپ اسویھتں یک رطػ
وتمہجنو ےافررفامایجحافررمعہدفونںاکاکییہمکحےہںیمںیہمتوگاہانباتنوںہکںیم ےرمعہےکاسھتجحوکفا برکایلےہ و
فہےلکناہیںکتہک بفہتیباہلل رآ ے واسےکاسترکچاگل ےافرافصافررمفہےکدرایمؿیھباسترکچاگل ےاس رھچک
زایدہ ںیہایکافرایسوکاکیفایخؽایکافررقابینیک۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ااصحرےکفتقارحاؾوھکےنلےکوجازرقاؿافراقرؿےکےئلاکییہوطاػافراکییہیعسےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 496

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌیً ،بيساہلل٧ ،آًٍ ،بساہلل بً ٩بساہلل ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ،حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِي ٔس اہللٔ َح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َو َسا ٥َ ٔ ٟبِ َ٩
َّ
و ٪بَي ِ َن
رض َک أَ َُِ ٪ل َت ُح َّخ ا َِ ٌَ ٟآَ ٦إَّٔ٧ا ِ َ ٧د َشی أَ َِ ٪یَ ُٜ
ًَ ِب ٔس اہللٔ كَ٤َ ٠ا ًَ ِب َس اہللٔ ح ٔي َن َ٧زَ َ ٢ا َِ ٟححَّا ُد َ ٔ ٟ٘ٔتا ٔ ٢ابِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َٗ َاُل َُل َي ُ ُّ
ک َوبَي ِ َن ا ِٟب َ ِيتٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ ِ ٪ح ٔي َ ١بَ ِيىٔی َوبَ ِی َ٨طُ ٓ ٌََُِ ٠ت َ٤َ ٛا ٓ ٌََ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٢یُ َحا ُ ٢بَ ِی ََ ٨
ا٨َّ ٟا ٔ
ض ٗ ٔ َت ْ
َقیِ ٕع بَ ِی َُ ٨ط َوبَي ِ َن ا ِٟب َ ِيتٔ أ ُ ِطض ٔ ُس ُ ٥ِ ٛأَنِّی َٗ ِس أَ ِو َج ِب ُت ًُ َِ ٤ز ّة َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠حًَّی أَتَی ذَا ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔ ٔة َٓ ََّ ٠يی
َوأََ٧ا َُ ٌَ ٣ط ح ٔي َن َحاَِ ٟت ُُ َّٔ ٛ
ار ُ َ

بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ُِ ٪خل َِّی َسبٔيلٔی َٗ َـ ِي ُت ًُ َِ ٤زت ٔی َوإ ٔ ِ ٪ح ٔي َ ١بَ ِيىٔی َوبَ ِی َُ ٨ط ٓ ٌََُِ ٠ت َ٤َ ٛا ٓ ٌََ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ئ َٗا َ٣َ ٢ا أَ ِ٣زُص َُ٤ا إ ٔ َُّل َواح ْٔس إ ٔ ِ٪
ا ٪بٔوَ ِضز ٔا ِٟب َ ِي َسا ٔ
اَ ٪ل ٥ِ ُٜفٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ أ ُ ِس َو ْة َح َش َْ ٨ة ث ُ ََّ ٥س َار َحًَّی إٔذَا ك َ َ
َوأََ٧ا ٌََ ٣طُ ث ُ ََّ ٥ت ََل َِ َ٘ ٟس ك َ َ
ح ٔي َ ١بَ ِيىٔی َوبَي ِ َن ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ ح ٔي َ ١بَ ِيىٔی َوبَي ِ َن ا َِ ٟح ِّخ أ ُ ِطض ٔ ُس ُ ٥ِ ٛأَنِّی َٗ ِس أَ ِو َج ِب ُت َح َّح ّة ََ ٤ِ ًُ ٍَ ٣زة ٕ َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠حًَّی ابِ َتا ََ بٔ ُ٘ َسیِ ٕس
َح
َص ِس ّیا ث ُ َّ ٥كَ َ
اٖ َُ ٟض َ٤ا ك َ َوآّا َواح ّٔسا بٔا ِٟب َ ِيتٔ َوبَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥ی ٔح َُّ ٨ِ ٣ٔ ١ض َ٤ا َحًَّی َح َُّ ٨ِ ٣ٔ ١ض َ٤ا ب ٔ َح َّح ٕة یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
دمحمنبینثم،ییحی(اطقؿ)،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللنبدبعاہلل،اسملنبدبعاہلل،رضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع ےایبؿایکہکرضحت
دبعاہللنبدبعاہللریضاہلل اعتٰیلہنعافررضحتاسملنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع ےرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےس اہک
 سفتقہکاجحجرضحتانبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعےسداتؽےکےئلآایہکآپاکوکیئاصقنؿ ںیہنواگارگآپاساسؽجحہن
رکںی ویکہکن ںیمہ ڈر ےہ ہک ووگں ےک درایمؿ داتؽ فاعق ہن نو اج ے رضحت دبعاہلل  ے رفامای ہک ارگ ریمے افر تیب اہلل ےک
درایمؿہیزیچاحلئنویئ و ںیمیھبایسرطح رکفں اگ  سرطحہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ے ایک اھتافرںیمآپیلص

اہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاھت سفتقہکافکررقشیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسافرتیباہللےکدرایمؿاحلئنوےئگےھتںیم
ںیہمت وگاہ انبات نوں ہک ںیم  ے اےنپ اف ر رمعہ فا ب رکایل ےہ۔ انچہچن رضحت دبعاہلل ےلچ  ب ذفاہفیلحل آ ے  و آپ  ے رمعہ اک
ہیبلت ڑپاھ۔ اس ےک دعب رفامای ہک ارگ ریما راہتس ٹوھڑ دای ایگ  و ںیم اانپ رمعہ وپرا رکوں اگ افر ارگ ریمے افر تیب اہلل ےک درایمؿ
راکفٹ دیپا رکدی یئگ  و ںیم فیہ رکفں اگ  س رطح ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے ایک اھت افر ںیم آپ ےک اسھت اھت۔ رھپ ہی
لَُک
س ٌة َذ َس َیةٌ) ،رھپ ےلچ اہیں کت ہک  ب دیباء ےک اقمؾ  ر آ ے  و رفامای ہک جح افر رمعہ
ّللَّ ُأ ْ َ و
وُسؽ ا ِ
آتی التفت یک  ( ،ل َ َق ْد َک َاؿ ْم ِف َر ِ
دفںووں اک اکی یہ مکح ےہ ارگ ریمے افررمعہ ےکدرایمؿ راکفٹڈاؽدییئگ  و جح ےکدرایمؿ یھب راکفٹ ڈاؽ دی اج ے یگ۔ و
ںیم ںیہمتوگاہانباتنوںہک  ےاےنپرمعہےکاسھتجح وک یھبفا برکایلےہ۔ وآپےلکن افراقمؾدقدی ےسرقابین رخدیی افر جح
افر رمعہ دفونں ےک ےیل تیب اہلل اک اکی وطاػ ایک افر افص افر رمفہ ےکدرایمؿ یعس یک رھپ اؿ ےس الحؽ  ںیہ نو ے اہیںکت ہک
ویؾارحنلےکدؿجحےکاسھتدفونںےسالحؽنو ے۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللنبدبعاہلل،اسملنبدبعاہلل،رضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ااصحرےکفتقارحاؾوھکےنلےکوجازرقاؿافراقرؿےکےئلاکییہوطاػافراکییہیعسےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل ،حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ َف٣اےت ہيں ٛہ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َٗا َ ٢أَ َرا َز ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٟح َّخ ح ٔي َن َ٧زَ َ ٢ا َِ ٟححَّا ُد بٔابِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ

َوا ِٗ َت َّؽ ا َِ ٟحس َ
اٖ َواح ْٔس
اَ ٪ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ج َ ٍَ ٤بَي ِ َن ا َِ ٟح ِّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ ََٔٛا ُظ كَ َو ْ
ٔیث بٔ ١ٔ ِْ ٔ٤صَ ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٔة َو َٗا َ ٢فٔی ٔ ٔ
آَخ ا َِ ٟحسٔیثٔ َوك َ َ
َو ََ ٥ِ ٟی ٔح ََّ ١حًَّی َی ٔح َُّ ٨ِ ٣ٔ ١ض َ٤ا َجٔ٤ي ٌّا
انب ریمن ،دیبع اہلل ،رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع  ے اس فتق جح اک ارادہ رفامای

 س فتق ہک اجحج رضحت انب زح  ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس داتؽ رک ے ےک ےئل آای افر اس ےس آےگ دحثی ایس رطح ےس ےہ
ےسیجسگریافراسےکآرخ ںیمےہہکوججحافررمعہدفونںوکااھٹکرکےاگاسےک ےئلاکیوطاػاکیفےہافر الحؽہننواہیں
کتہکاؿدفونںےسالحؽہننواج ےینعیارحاؾہنوھکےل۔
رافی  :انبریمن،دیبعاہلل،رضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ااصحرےکفتقارحاؾوھکےنلےکوجازرقاؿافراقرؿےکےئلاکییہوطاػافراکییہیعسےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يثٗ ،تیبہ ،حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َوا َُِّ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ َرا َز ا َِ ٟح َّخ ًَ َا٦
اَ ٪ل ٥ِ ُٜفٔی َر ُسو ٔ٢
اَ ٢وإَّٔ٧ا َ َ ٧د ُ
اٖ أَ َِ ٪ي ُؼ ُّس َ
وک َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س ك َ َ
َ٧زَ َ ٢ا َِ ٟححَّا ُد بٔابِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َٓ٘ٔي َُ َٟ ١ط إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
اض كَائ ْٔ ٩بَ ِی َُ ٨ض َِ ٔ ٗ ٥ت ْ
ا٪
َخ َد َحًَّی إٔذَا ك َ َ
اہللٔ أ ُ ِس َو ْة َح َش َْ ٨ة أَ ِػ َ٤َ َٛ ٍُ ٨ا َػ ََ ٍَ ٨ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی أ ُ ِطض ٔ ُس ُ ٥ِ ٛأَنِّی َٗ ِس أَ ِو َج ِب ُت ًُ َِ ٤ز ّة ث ُ ََّ َ ٥
ئ َٗا َ٣َ ٢ا َطأ ِ ُ ٪ا َِ ٟح ِّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ إ ٔ َُّل َواح ْٔس ِ
اط َض ُسوا َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أ ُ ِطض ٔ ُس ُ ٥ِ ٛأَنِّی َٗ ِس أَ ِو َج ِب ُت َح احا ََ ٤ِ ًُ ٍَ ٣زت ٔی
بٔوَ اصٔز ٔا ِٟب َ ِي َسا ٔ
َوأَص َِسی َص ِس ّیا ِ
اٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َوبٔاٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َوَ ٥َِ ٟیز ٔ ِز ًَل َی
اطت َ َرا ُظ بٔ ُ٘ َسیِ ٕس ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ل ََٙ ٠یُض ٔ ُّ ١بٔض ٔ َ٤ا َجٔ٤ي ٌّا َحًَّی َٗس ََٔ َّٜ ٣َ ٦ة ٓ ََل َ
َح َو َحَ ََٙ ٠و َرأَی أَ ِِ َٗ ٪س
ا ٪یَ ِو ُ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
ذََ ٔ ٟ
رح َ٨ِ ٣ٔ ٦طُ َحًَّی ك َ َ
ک َو ٥َِ ٟیَ ِِ َ ٨
ص َو ٥َِ ٟیَ ِحَ ٩ِ ٣ٔ ١ِ ٔ ٠ط ِي ٕئ َ ُ
َح َٓ ََ َ ٨
َح َو ٥َِ ٟیَ ِحَ ِٙ ٔ ٠وُ ٥َِ ٟي َ٘ ِّ ِ
ک ٓ ٌََ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗ َضی كَ َو َ
اٖ ا َِ ٟح ِّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔب ٔ َل َوآٔطٔ اْلِ َ َّو َٔ ٢و َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ََ ٛذَ ٔ ٟ

دمحمنبرل ،ق ،،ہبیتق،رضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ے ساسؽہکاجحج
 ے رضحت انب زح  ،ریض اہلل اعتٰیلہنع  ر زنفؽ ایک جح اک ارادہ ایک اؿ ےس اہک ایگ ہک ووگں ےکدرایمؿ ڑلایئ ڑگھجے ےک اناکانت
لَُک
وُسؽ
ںیہ افر ںیمہ ڈر ےہ ہک ںیہک فہ آپ وک جح ےس ہن رفک دںی  و رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ( ل َ َق ْد َک َاؿ ْم ِف َر ِ
س ٌة َذ َس َیةٌ) روسؽ اہللیلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک اوسہ ہنسح یک اابتع رتہبنیزیچ ےہ ںیم یھب ایسرطحرکفں اگ  س رطحہک
ّللَّ ُأ ْ َ و
ا ِ
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک رکےت ےھت ںیم ںیہمت وگاہ انبات نوں ہک ںیم  ے اےنپ اف ر رمعہ وک فا ب رکایل ےہ رھپ رضحت
انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےلکناہیںکتہکدیباءاقمؾ رآ ے ورفامایہکجحافررمعہاکاکییہمکحےہ وںیمںیہمتوگاہانباتنوںہک
ںیم ےاےنپاف ررمعہےکاسھتجحیھبفا برکایلےہافراقمؾدقدیےساکیرقابیناکاجونررخدیرکاسھترھکایلافررھپےلچافرجح
افر رمعہ دفونں اک ااھٹک ہیبلت ڑپےتھ ےھت اہیں کت ہک ہکم رکمہم آ ے افر تیب اہلل اک وطاػ ایک افر افصفرمفہ ےک درایمؿ یعس یک افر
اس رھچکزایدہ ںیہایکافرہنرقابینیکافرہنرسناڈاایافرہنیہابؽٹوھ ےرکفا ےافرہنیہاؿزیچفںںیمےسیسکزیچےسالحؽ
نو ےنجوکارحاؾیکفہج ےسرحاؾایک اھتاہیںکتہک  برقابیناکدؿنوا  و رقابینیکافر رسناڈاایافررضحت انبرمعریضاہلل
امہنع ےفیہےلہپفاےلوطاػوکجحافررمعہےکےیلاکیف اھجمافررضحتانبرمع ےرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلع ےایسرطح
ایکےہ۔

رافی  :دمحمنبرل ،ق ،،ہبیتق،رضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ااصحرےکفتقارحاؾوھکےنلےکوجازرقاؿافراقرؿےکےئلاکییہوطاػافراکییہیعسےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :ابوربيٍ زہزانی ،ابوكا ،١٣ح٤از ،زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ،١ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب
رح ٕب َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َ ٔ ١لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َوأَبُو كَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اُل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ح و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
وک ًَ ِ٩
َک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َُّل فٔی أَ َّو ٔ ٢ا َِ ٟحسٔیثٔ ح ٔي َن ٗٔي َُ َٟ ١ط َي ُؼ ُّس َ
ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٔة َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

آَخ ا َِ ٟحسٔیثٔ َص ََ ٜذا ٓ ٌََ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َک فٔی ٔ ٔ
ا ِٟب َ ِيتٔ َٗا َ ٢إٔذ َِ ٪أَٓ ٌَِ َ٤َ َٛ ١ا ٓ ٌََ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َ َٛ ٥َ ٠ا ذ َََک ُظ َّ
اِ ٠ٟي ُث
َ

اوبرعیبزرہاین،اوباکلم،امحد،زریہنبرحب،اامسلیع،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسیہیفاہعقلقنایکایگےہ
افر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ذرک  ںیہ ایک وسا ے یلہپ دحثی ےک  س فتق اؿ ےس اہک ایگ ہک وگ آپ وک تیب اہلل ےس
رفک دںی ےگ اوہنں  ے رفامای ہک ںیم فیہ رکفں اگ ےسیج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ایک افر دحثی ےک آرخ ںیم ہی ذرک
 ںیہایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسرطحایکےہ سرطحہکق  ،ےاسےسذرکایکےہ۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،اوباکلم،امحد،زریہنبرحب،اامسلیع،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحارفادافررقاؿےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
جحارفادافررقاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 500

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبً ،بساہلل بً ٩و ٪ہَللیً ،باز ابً ٩باز ٣ہلیً ،بيساہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز ،یحٌی

وب َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪ا ِٟض ٔ ََلل ٔ ُّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ًَبَّا ُز بِ ًَُ ٩بَّاز ٕا َِ ٤ُ ٟض َّٔ ٠ي ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ

َّ
َّ
َف ّزا َوفٔی رٔ َوا َی ٔة ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٪أَ َّ٪
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز فٔی رٔ َوایَ ٔة َی ِحٌَی َٗا َ ٢أَصِ َ٨َ ٠ِ ٠ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠بٔا َِ ٟح ِّخ َُ ِ ٣

َّ
َّ
َف ّزا
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أَ َص َّ ١بٔا َِ ٟح ِّخ َُ ِ ٣

م
ییحینباویب،دبعاہللنبترؿیالیل،ابعدانبابعد ہلی،دیبعاہللنبرمع،انعف،انبرمع،ییحییکاکیرفاتیںیمرضحتانبرمعریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہاوہنں ےرفامایہکمہ ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحارفاداکارحاؾابدناھافرانب
ترؿیکرفاتیںیمےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےجحارفاداکارحاؾابدناھ۔
م
رافی  :ییحینباویب،دبعاہللنبترؿیالیل،ابعدانبابعد ہلی،دیبعاہللنبرمع،انعف،انبرمع،ییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحارفادافررقاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 501

راوی ِ :سیخ ب ٩یو٧ص ،ہظي ،٥ح٤يس ،برک ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِسیِ ُخ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِي َْ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُح َِ ٤ي ْس ًَ ِ ٩بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا ُ َ
َّ
يت أَ ََ ّشا
ک ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٓ َ٘ا ََّ َٟ ٢يی ب ٔا َِ ٟح ِّخ َو ِح َس ُظ َٓ َُ ٔ ٘٠
رک َٓ َح َّسث ِ ُت ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠یُ َ٠يِّی بٔا َِ ٟح ِّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َجٔ٤ي ٌّا َٗا َ ٢بَ ِ ْ

ک ًُ َِ ٤ز ّة
َٓ َح َّسث ِ ُت ُط بٔ َ٘ ِو ٔ ٢ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٓ َ٘ا َ ٢أَْ َ ٧ص َ٣ا َت ٌُ ُّسو٨َ َ ٧ا إ ٔ َُّل ٔػب ِ َياّ٧ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُٟ ٢ب َّ ِي َ
َو َح احا
رس ،نبوی،س،،میش،دیمح،رکب،رضحتا،سریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم ےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکجحافررمعہ
اکااھٹکہیبلتڑپےتھنو ےانسےہرکبےتہکںیہہکںیم ےہیدحثیرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسایبؿیک واوہنں ےرفامای
ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےلیکجحاکہیبلتڑپ اھ،رکبےتہکںیہہکںیمرھپ رضحتا،سےسالم افرںیم ے اؿوکرضحتانب
رمعریضاہللاعتٰیلہنعاکوقؽایبؿاک ورضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکمتںیمہہچبےتھجمسنوںیم ےیبنیلصاہللہیلعفآہل
َا)رمعہافرجحدفونںاکہیبلتڑپاھ۔
ُ َ ًة َف َ ًّ
ک ُْ
فملسےسوخدانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای(ل ََّی ْی َ
رافی  :رس ،نبوی،س،،میش،دیمح،رکب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

جحارفادافررقاؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 502

راوی  :ا٣يہ ب ٩بشلاً ٦يشی ،یزیس اب ٩زریٍ ،حبيب ب ٩طہيس ،برکبً ٩بساہلل ،حرضت ا٧ص

يب بِ َُّ ٩
رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
اٟظضٔي ٔس ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
و َح َّسثَىٔی أ ُ ََّ ٣ي ُة بِ ُ ٩بٔ ِش َل َا ٦ا ِِ ٌَ ٟيش ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َحب ٔ ُ
َح َّسثَ َ٨ا أَْ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َرأَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج َ ٍَ ٤بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا بَي ِ َن ا َِ ٟح ِّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َٗا َََ ٓ ٢شأ َ ُِ ٟت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
َ
َف َج ٌِ ُت إلٔ َی إَٔ َ ٧ص َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُط َ٣ا َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٓ َ٘ا ََٛ ٢أَ٤َ َّ ٧ا ُ٨َّ ٛا ٔػب ِ َياّ٧ا
َٓ َ٘ا َ ٢أصِ َ٨َ ٠ِ ٠ا بٔا َِ ٟح ِّخ َ َ
اہیم نب اطسبؾ عیسی ،سیدی انب زرعی ،بیبح نب دیہش ،رکبنب دبع اہلل ،رضحت ا،س ایبؿ رکےت ںیہ ہک اوہنں  ے داھکی ہک یبن یلص

اہللہیلعفآہلفملس ے جحافررمعہدفونں وک عمایک ےہ رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع رفامےتںیہہک ںیم  ےرضحت انبرمعریض
اہللاعتٰیلہنعےسوپاھچ واوہنں ےرفامایمہ ےجحاکارحاؾابدناھاھترافیےتہکںیہہکںیمرضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعیکرطػ
و اافرںیم ےاؿوکربخدیہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعایکےتہکںیہ واوہنں ےاہکہکوگایمہےچبےھت۔
رافی  :اہیمنباطسبؾعیسی،سیدیانبزرعی،بیبحنبدیہش،رکبنبدبعاہلل،رضحتا،س
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احیجےکےئلوطاػدقفؾافراسےکدعبیعسرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
احیجےکےئلوطاػدقفؾافراسےکدعبیعسرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 503

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بْش ،اس٤اًي ١ب ٩ابی خاٟس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِبث َ ْر ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ َِ ٩وبَ َز َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َجاّ ٔ ٟشا ً ٔ َِ ٨س ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٓ َحائ َ ُط َر ُج ْ١
ٕ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َحًَّی
َٓ َ٘ا َ ٢أَ َي ِؼُ ُ٠ح لٔی أَ ِ ٪أَك ُ َ
ٕ َٓ َ٘ا ََ٘ َٓ ٥ِ ٌَ ََ ٢ا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َي ُ٘و َُُ ٢ل َت ُل ِ
وٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪آت َٔی ا ِِ ٤َ ٟوٗ ٔ َ
ِ
ِ
ٕ َٓب ٔ َ٘ ِو ٔ٢
ٕ َٓ َ٘ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٓ َ٘ ِس َح َّخ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ل َ
اٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَأت َٔی ا ِِ ٤َ ٟوٗ ٔ َ
َتأت َٔی ا ِِ ٤َ ٟوٗ ٔ َ
ض إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َػازّٔٗا
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َح ُّ ٙأَ َِ ٪تأ ِ ُخ َذ أَ ِو بٔ َ٘ ِو ٔ ٢ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ییحینبییحی،عیشر،اامسلیعنبایباخدل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکںیمرضحتانبرمعریض

اہللاعتٰیلہنعےکاپساھٹیباھتہکاکیآدیمآایافراس ےرعضایکہکایکریمےےئلفوقػرعہفےسےلہپتیباہللاکوطاػرکان
در ت ےہ؟  و رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک اہں  و اس  ے رعض یک ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رف امےت ںیہ ہک فوقػ رعہف ہن رکف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے جح ایک افر
تیب اہلل اک وطاػ ایک اس ےس ےلہپ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعافت رشتفی الےت فوقػ ےک ےئل  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکرف امؿاکزایدہقحےہہکاےسایلاج ےایرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےکوقؽاکارگ واچسےہ واتبہکسک ر
لمعایکاج ے۔

رافی  :ییحینبییحی،عیشر،اامسلیعنبایباخدل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجےکےئلوطاػدقفؾافراسےکدعبیعسرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 504

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،جزیز ،بيا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َو َٗ ِس
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩بَ َيا َٕ ٩ِ ًَ ٪وبَ َز َة َٗا ََ ٢سأ َ ََ ٢ر ُج ْ ١ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَك ُ ُ

َ
اٟسَ ِ ٧يا َٓ َ٘ا َ٢
رح ُِ ٣ت بٔا َِ ٟح ِّخ َٓ َ٘ا ََ ٢و َ٣ا یَ َِ ٌُ ٨َ ٤
رکصُ ُط َوأََ ِ ٧ت أَ َح ُّب إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ُٔ ٨ِ ٣ط َرأَیِ َ٨ا ُظ َٗ ِس َٓت َ َِ ٨ت ُط ُّ
أَ ِ َ
ک َٗا َ ٢إنِّٔی َرأیِ ُت ابِ َََ ُٓ ٩ل ٕ ٪یَ ِ َ
اٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َو َس َعی بَي ِ َن
رح َ ٦بٔا َِ ٟح ِّخ َوك َ َ
َوأَ ُّی َ٨ا أَ ِو أَ ُّیَ ٥َِ ٟ ٥ِ ُٜت ِٔت ٔ ِ٨طُ ُّ
اٟسَ ِ ٧يا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢رأَیِ َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ َ
اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔٓ َُش َُّ ٨ة اہللٔ َو ُس َُّ ٨ة َر ُسؤٟطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َح ُّ ٙأَ َِ ٪تتَّب ٔ ٍَ ُٔ ٩ِ ٣س َّٔ ٨ة ُٓ ََل ٕ ٪إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َػازّٔٗا

ہبیتق نب دیعس ،رجری ،ایبؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک اکی آدیم  ے رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسوساؽایکہکایکںیمتیباہللاکوطاػرکوں؟ںیم ےجحاکارحاؾابدناھنواےہ ورضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
 ےرفامایہکےھجتسک ےرفاک ےہ؟ و فہآدیمےنہکاگلہک ںیم  ےالفںےک ےٹیبوکداھکیہکفہاےساندنسپےتھجمسںیہ آپ یلصاہللہیلع
فآہل فملس  و ںیمہ اؿ ےس زایدہ وبحمب ںیہ مہ  ے اؿ وک داھکی ہک فہداین ےک ہنتف ںیم التبم نو ےئگ ںیہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےرفامایہکمہںیمےسافرمتںیمےسوکؿااسیےہہک ےسداینےکہنتفںیمالتبمہنرکدای ایگنورھپرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنع ےرفامایہکمہ ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےجحاکارحاؾابدناھافرتیباہللاک
وطاػایکافرافصفرمفہےکدرایمؿیعسیک واہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہل فملسیکتنساکالفںآدیمیکتنسےسزایدہ

قحےہہکاسیکریپفییکاج ےارگ واچسےہ واتب۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،ایبؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکرمعہاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػےکاسھتیعسرک ےےسےلہپح...
ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرمعہاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػےکاسھتیعسرک ےےسےلہپالحؽ ںیہنواتکسافرہنیہجحاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػدقفؾےسےلہپالحؽنو
اتکسےہینعیارحاؾ ںیہوھکؽاتکس۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 505

راوی  :زہير ب ٩رحب ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،حرضت ً٤زو ب ٩زی٨ار

اٖ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗا ََ ٢سأ َ ِ٨َ ٟا ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ر ُج َٕٗ ١س َٔ ٦بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕٓ ََل َ
َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
اٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َس ِب ٌّا
ٕ بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ أَیَأتِ ٔی ا َِ ٣زأَ َت ُط َٓ َ٘ا ََٗ ٢س ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ل َ
بٔا ِٟب َ ِيتٔ َو ٥َِ ٟیَ ُل ِ
اَ ٪ل ٥ِ ُٜفٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ أ ُ ِس َو ْة َح َش َْ ٨ة
ِٕ ا َِ٘ ٤َ ٟاَ ٔ ٦ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوبَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َس ِب ٌّا َو َٗ ِس ك َ َ
َو َػلَّی َخَ ٠
زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،رضحترمعفنبدانیرےسرفاتیےہرفامےتںیہہکمہ ےرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےس
اکیآدیمےکابرےںیموپاھچ ہکفہرمعہرک ےےکےئلآایافراس ےتیباہللاکوطاػایکہکبجافصافررمفہےکدرایمؿوطاػ
یعس  ںیہ ایک فہ آدیم اینپ ویبی ےک اپس آاتکس ےہ؟  و رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس رشتفی ال ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے تیب اہلل ےک است رکچ اگل ے ینعی وطاػ ایک افر اقمؾ اربامیہ ےک ےھچیپ دف
رڑپ ںیڑپ

افرافصفرمفہ ےکدرایمؿاسترکچاگل ے ینعییعسیک افررفامایہکاہمترے ےئلروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس

یکایحتہبیطرتہبنیومنہنےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،رضحترمعفنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرمعہاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػےکاسھتیعسرک ےےسےلہپالحؽ ںیہنواتکسافرہنیہجحاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػدقفؾےسےلہپالحؽنو
اتکسےہینعیارحاؾ ںیہوھکؽاتکس۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 506

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوربيٍ زہزانی ،ح٤از ب ٩زیسً ،بس ب ٩ح٤يس٣ ،ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ٤ً ،ز ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا
ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو َحسٔیثٔ ابِ ٔ٩
ًُ َی ِی ََ ٨ة
ییحینبییحی،اوبرعیبزرہاین،امحدنبزدی،دبعنبدیمح،دمحمنبرکب،انبرج ،،رمعنبدانیر،انبرمعاس دنےکاسھترضحتانبرمع
ریضاہللاعتٰیلہنع ےیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانبہینیعیکدحثییکرطحرفاتیلقنیک۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرعیبزرہاین،امحدنبزدی،دبعنبدیمح،دمحمنبرکب،انبرج ،،رمعنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرمعہاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػےکاسھتیعسرک ےےسےلہپالحؽ ںیہنواتکسافرہنیہجحاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػدقفؾےسےلہپالحؽنو
اتکسےہینعیارحاؾ ںیہوھکؽاتکس۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 507

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌيس ایلی ،اب ٩وہب٤ً ،زو ،اب ٩حارث ،حرضت ٣ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ ََّ ٪ر ُج َّل
َح َّسثَىٔی صَ ُ

ک َُل
رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ١یُض ٔ ُّ ١بٔا َِ ٟح ِّخ َٓإٔذَا كَ َ
اٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ أَ َی ٔح ُّ ١أَ َُِ ٦ل َٓإ ٔ َِٗ ٪ا ََ َٟ ٢
ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِٔ ٌٟزا َٔٗ ٚا َُ َٟ ٢ط َس ِ ١لٔی ُ ِ
اَ ٪ي ُ٘و ُ٢
َی ٔح َُّٟ ١ِ ُ٘ َٓ ١طُ إ ٔ ََّ ٪ر ُج َّل َي ُ٘و ُ ٢ذََ ٔ ٟ
ک َٗا َََ ٓ ٢شأ َ ُِ ٟت ُط َٓ َ٘ا َُ ٢لَ َی ٔح ُّ ٩ِ ٣َ ١أَ َص َّ ١بٔا َِ ٟح ِّخ إ ٔ َُّل بٔا َِ ٟح ِّخ ُُِٗ ٠ت َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُج َّل ك َ َ

ا ٪یُ ِدبٔرُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ذََ ٔ ٟ
ک َٗا َ ٢بٔئ َِص َ٣ا َٗا ََ َٓ ٢ت َؼ َّسانٔی اَّ ٟز ُج ُ
ََ ٓ ١شأ َ َٟىٔی َٓ َح َّسث ِ ُت ُط َٓ َ٘ا َُ َٟ ١ِ ُ٘ َٓ ٢ط َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُج َّل ك َ َ
ک َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص َذا َٓ ُُِ٘ ٠ت
َک ُت َُ ٟط ذََ ٔ ٟ
ک َو َ٣ا َطأ ِ ُ ٪أَ ِس َ٤ا َئ َواٟزُّبَي ِر ٔ َٗ ِس ٓ ٌََ ََل ذََ ٔ ٟ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ٓ ٌََ َ ١ذََ ٔ ٟ
ک َٗا ََٓ ٢حٔئِ ُت ُط ٓ ََذ َ ِ
َُل أَ ِزرٔی َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا بَاُٟطُ َُل َیأِت ٔيىٔی ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ َي ِشأَُٟىٔی أَ ُه ُُّ ٨ط َٔ
رعاٗ ٔ ايا ُُِٗ ٠ت ُلَ أَ ِزرٔی َٗا ََٓ ٢إَّٔ٧طُ َٗ ِس ََ ٛذ َب َٗ ِس َح َّخ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َر ِتىٔی ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أَ َّو ََ ٢ط ِي ٕئ بَ َسأَ بٔطٔ ح ٔي َن َٗ ٔس ََ َّٜ ٣َ ٦ة أَُ َّ ٧ط َت َو َّؿأ َث ُ َّ ٥كَا َٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ
 ١ذََّ ُ َ ٔ ٟ
ا ٪أَ َّو ََ ٢ط ِي ٕئ بَ َسأَ بٔطٔ َّ
َفأَیِ ُت ُط أَ َّو ُ٢
اٟل َو ُ
اٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥یََُ ٩ِ ُٜيِرُ ُظ ث ُ َّ٤َ ًُ ٥زُ ُٔ ِْ ٣
ث ُ ََّ ٥ح َّخ أَبُو بَ ِرکٕ َٓک َ َ
ک ث ََّ ٥حخ ًُ ِْ َ٤ا َُ َ ٪

َط ِي ٕئ بَ َسأَ بٔطٔ َّ
ا٪
اٟل َو ُ
اٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥یَُ ٩ِ ُٜيِرُ ُظ ث ُ ٌََّ ٣ُ ٥او ٔ َی ُة َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ث ُ ََّ ٥ح َح ِح ُت َ ٍَ ٣أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔبِ ٔ ٩ا َِّ ٌَ ٟوآَ ٔ ٦ک َ َ
أَ َّو ََ ٢ط ِي ٕئ بَ َسأَ بٔطٔ َّ
ک ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥یََُ ٩ِ ُٜيِرُ ُظ ث ُ َّ٥
اٟل َو ُ
اٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥یََُ ٩ِ ُٜيِرُ ُظ ث ُ ََّ ٥رأَیِ ُت ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
و ٪ذََ ٔ ٟ
یَ ٩واْلِ َ َِ َؼ َار َئ ٌََِ ُ٠
ک ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥یَ ِِ ُ٘ ٨ـ َضا بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َو َص َذا ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ً ٔ َِ ٨سص ُِ ٥أَٓ َََل َي ِشأَُٟوَ٧طُ َو َُل أَ َح ْس َٔ ٣َ ٩ِ ٤َّ ٣ضی َ٣ا
آَخ ََ ٩ِ ٣رأَیِ ُت ٓ ٌََ َ ١ذََ ٔ ٟ
ُٔ

و ٪أَٗ َِسا َُ ٣ض ِ ٥أَ َّو ََّ ٩ِ ٣ٔ ٢
اٟل َو ٔ
وَ ٪و َٗ ِس َرأَیِ ُت أُم ِّی َو َخا ًَٟٔی ح ٔي َن
اٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ ث ُ ََُّ ٥ل َی ٔح َُّ ٠
كَاُ ٧وا یَ ِب َسؤ َُ ٪بٔظَ ِي ٕئ ح ٔي َن َي َـ ٌُ َ
َت ِ٘ َس َ٣ا َُٔ ٪ل َت ِب َسأَا ٔ ٪بٔظَ ِي ٕئ أَ َّو َ ٩ِ ٣ٔ ٢ا ِٟب َ ِيتٔ َت ُلوَٓا ٔ ٪بٔطٔ ث ُ َُّ ٥لَ َت ٔح ََّل َٔ ٪و َٗ ِس أَ ِخب َ َر ِتىٔی أُم ِّی أََ َّ ٧ضا أَٗ َِبَِ ٠ت ه ٔ َی َوأ ُ ِخت َُضا َواٟزُّبَيِرُ

ک
ََک ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َو ُٓ ََل َْ ٪و ُٓ ََل ْ ٪بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َٗ ُّم َٓ َ٤َّ ٠ا ََ ٣ش ُحوا ُّ
اٟز َِ ٩َ ٛح ُّ٠وا َو َٗ ِس ََ ٛذ َب ٓ ٔ َامی ذ َ َ

اہرفؿ نب دیعس ا،یل ،انب فبہ ،رمعف ،انب احرث ،رضحت دمحم نب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رعاؼ فاوں
ںیمےس اکیآدیم ےاؿےساہکہکرضحترعفہنبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعےساسآدیمےکابرےںیموپٹوھہکوججحاکارحاؾ
ابدنھےلافر بفہتیباہللاکوطاػرکےل وایکفہالحؽنواتکسےہای ںیہ؟ وارگفہےھجتںیہکہکفہالحؽ ںیہنواتکس واؿےس
انہکہکاکیآدیم  واسرطحاتہکےہینعیالحؽنواتکسےہرضحترعفہ ےاہکہکاس ےوجاہکربااہکرھپفہآدیمرعاؼفاالھجمےس
المافر ھجم ےساس ےوپاھچ و ںیم ےاےسرضحت رعفہ اک وقؽایبؿرکدایاسآدیم  ے اہکرضحت رعفہ ےسوہکہک اکیآدیم ربخ
داتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسرطحایکےہافررضحتاامسءافررضحتزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعیکایکاشؿےہ
ہکاوہنں ےیھباسرطحایکرافیدمحمنبدبعارلنمحےتہکںیہہکرھپرضحترعفہےکاپسآایافراؿےساساکذرکایک ورضحت
رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک فہ وک ؿ ےہ؟ ںیم  ے اہک ہک ںیم  ںیہ اج ات اوہنں  ے رفامای ہک فہ وخد ریمے اپس آرک ویکں
 ںیہاج ات ریمے ایخؽ ںیمفہ رعایق ےہ ںیم  ے اہک ںیم ںیہاج ات رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیلہنع  ےرفامای اس آدیم  ے وھجٹ
وبال ےہ اہتبل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وج جح ایک ےہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ےھجم اس یک ربخ دی ہک  س
فتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےلہپہکمرشتفیال ے وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےفوضرفامایرھپتیباہللاکوطاػایکرھپ جح
ےکالعفہھچکیھب ںیہایکرھپرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےیھب ایسرطحایکرھپرضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنع ےجحایکںیم
 ےاؿوکداھکیہکاوہنں ےبسےسےلہپتیباہللوکوطاػایکافرجحےکالعفہھچک ںیہایکرھپرضحتاعمفہیریضاہللاعتٰیلہنع
افررضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےیھب جحایکرھپںیم ےیھبرضحتزح ،نبتراؾریضاہللاعتٰیل
ہنع ےکاسھتجح ایک واوہنں  ےیھب بسےسےلہپتیب اہللاکوطاػ ایکافرجح ےکالعفہھچک ںیہ ایکرھپ ںیم  ےداھکیہکاہمرجنی
افر ااصنر یھب ایسرطح رکےت ںیہ افر فہ یھب جح ےک العفہ ھچک  ںیہ رکےت رھپ ںیم  ے بس ےسآرخ ںیم رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنعوکایسرطحرکےتنو ےداھکیافررمعہےکدعبجحےکارحاؾوک ںیہوھکالافرہیرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ورعاؼ

فاوںےکاپسوموجدیہںیہ ہیاؿےسویکں ںیہوپےتھچافرےنتجاالسػےھتبسےکبسہکمںیم آےتیہتیباہللےکوطاػ
ےس ادتباء رکےت ےھت رھپ الحؽ  ںیہ نوےت ےھت ارحاؾ ںیہ وھکےتل ےھت افر ںیم  ے اینپ امں افر اخہل وک یھب داھکی ہک  سفتق فہ
آںیئ وفہیھببسےسےلہپتیباہللاکوطاػرکیت ںیھرھپالحؽ ںیہنویت ںیھریمیامں ےےھجمربخدیہکںیمافرریمینہب
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعافررضحتزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعافرالفںالفںآدیمرصػرمعہرک ےآ ےےھت و  برنک
وکٹوھایل وفہبسالحؽنوےئگافراس ےھجتےسوجذرکایکوھجٹایک
رافی  :اہرفؿنبدیعسا،یل،انبفبہ،رمعف،انباحرث،رضحتدمحمنبدبعارلنمحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرمعہاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػےکاسھتیعسرک ےےسےلہپالحؽ ںیہنواتکسافرہنیہجحاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػدقفؾےسےلہپالحؽنو
اتکسےہینعیارحاؾ ںیہوھکؽاتکس۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 508

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،زہير ب ٩رحب ،روح بً ٩بازہ٨٣ ،ؼور بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت
اس٤اء ب٨ت ابی برک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی َُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أ ُ ِّ٣طٔ َػ ٔٔ َّي َة ب ٔ ِ٨تٔ َط ِی َب َة ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َرض َٔی

رحا ٔ٣طٔ
َخ ِج َ٨ا ُٔ ِ ٣
َح ٔ٣ي َن َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ك َ َ
اٌَ ٣َ ٪طُ َص ِس ْی ََِٓ ٠ي ُ٘ ًَِ ٥ل َی إ ٔ ِ َ
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗاَِ ٟت َ َ

ا ٍَ ٣َ ٪اٟزُّبَي ِر ٔصَ ِس ْی ََٓ ٥َِ ٠ی ِحَٗ ١ِ ٔ ٠اَِ ٟت ََٓ٠ب ٔ ِش ُت ث َٔيابٔی
َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یُ ٌَ ٣َ ٩ِ ُٜط َص ِس ْی ََِٓ ٠ي ِحَ ٥َِ ٠َٓ ١ِ ٔ ٠ی٣َ ٩ِ ُٜعٔی َص ِس ْی َٓ َح َُِ ٠٠ت َوك َ َ
ک
َخ ِج ُت َٓ َحَِ ٠ش ُت إلٔ َی اٟزُّبَي ِر ٔ َٓ َ٘ا َُٗ ٢ومٔی ًَىِّی َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َت ِد َشی أَ ِ ٪أَث َٔب ًََِ ٠ي َ
ث ُ ََّ َ ٥
ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبرکب ،انبرج ،،زریہ نبرحب،رفحنبابعدہ،وصنمرنبدبعارلنمح،رضحتاامسءتنبایبرکب ریضاہلل

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک مہ ارحاؾ ابدنے نو ے ےلکن  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س ےک اپس
رقابین اک اجونر نوفہ اےنپ ارحاؾ  ر اقمئ رےہ افر  س ےک اپس رقابین اک اجونر ہن نو  و فہ الحؽ نو اج ے افر ریمے اپس رقابین وک اجونر
 ںیہ اھت  و ںیم الحؽ نویئگ ارحاؾ وھکؽ ڈاال افر رضحت زح  ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس رقابین اک اجونر اھت  و اوہنں  ے ارحاؾ  ںیہ
وھکال رضحت اامسء رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے اےنپ ڑپکے ےنہپ رھپ ںیم یلکن افر رضحت زح  ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اج رک ھٹیب یئگ  و

اوہنں ےرفامایہکھجمےسڑھکینواجویکہکنںیمارحاؾیکاح تلںیمنوںرضحتاامسءریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکںیم ےاہک
ہکایکںیہمتڈرےہہکںیمھجت روکدڑپفںیگ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ ،دمحمنبرکب،انبرج ،،زریہ نبرحب،رفح نبابعدہ ،وصنمرنبدبعارلامحؿ،رضحتاامسءتنبایبرکب
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرمعہاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػےکاسھتیعسرک ےےسےلہپالحؽ ںیہنواتکسافرہنیہجحاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػدقفؾےسےلہپالحؽنو
اتکسےہینعیارحاؾ ںیہوھکؽاتکس۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 509

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟوي٨ً ٥بری ،ابوہظاِ٣ ٦يرہ ،اب ٩س٤٠ہ ٣دزومی ،وہب٨٣ ،ؼور بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت اس٤اء
ب٨ت ابی برک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ور
َّاض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟو ٔٔي ٥ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص ٔظَ ا ٕ ٦ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِي ْب َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
و َح َّسثَىٔی ًَب ُ
بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أ ُ ِّ٣طٔ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗاَِ ٟت َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
است َ ِرخٔی ًَىِّی َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َت ِد َشی أَ ِ ٪أَث َٔب
ََک بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢ا ِست َ ِرخٔی ًَىِّی ِ
ُ٣ض ٔ ِّ٠ي َن بٔا َِ ٟح ِّخ ث ُ َّ ٥ذ َ َ

ک
ًََِ ٠ي َ
ابعسنبدبعامیظعلربنعی،اوباشہؾریغمہ،انبہملسزخمفیم،فبہ،وصنمرنبدبعارلنمح ،رضحتاامسءتنبایبرکبریضاہللاعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اسھت جح اک ارحاؾ ابدنھ نو ے آ ے رھپ انب رج  ،یک
دحثییکرطحدحثیذرکیکوسا ےاسےکاسںیمےساوہنں ےرفامایہکھجمےسدفرنواجںیم ےاہکہکھجمےساےسیڈرےت
نوہکںیمھجت روکدڑپفںیگ۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعلربنعی،اوباشہؾریغمہ،انبہملسزخمفیم،فبہ،وصنمرنبدبعارلامحؿ،رضحتاامسءتنبایبرکبریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرمعہاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػےکاسھتیعسرک ےےسےلہپالحؽ ںیہنواتکسافرہنیہجحاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػدقفؾےسےلہپالحؽنو

اتکسےہینعیارحاؾ ںیہوھکؽاتکس۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 510

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌيسایلی ،اح٤س بً ٩يسی ،اب ٩وہب٤ً ،زو ،حرضت ابواسوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩يسی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔأَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ َِ ٣ول َی
و َح َّسثَىٔی َص ُ

اَ ٪ي ِش َ ٍُ ٤أَ ِس َ٤ا َئ ك ُ َّ٤َ ٠ا َ٣ز َِّت بٔا َِ ٟح ُحو َٔ ٪ت ُ٘و َُ ٢ػلَّی اہللُ ًَل َی َر ُسؤٟطٔ
أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط ك َ َ

َاٖ ا َِ ٟح َ٘ائ ٔٔب َٗٔ٠ي ْ ١هَ ِضزَُ٧ا َٗٔ٠ي َْ ٠ة أَ ِز َوا ُزَ٧ا َٓا ًِ َت َِ ٤ز ُت أََ٧ا َوأ ُ ِخًٔی ًَائٔظَ ُة
َو َس َِّ َ٘ َٟ ٥َ ٠س َ٧زَ ِ٨َ ٟا َُ ٌَ ٣ط صَاصُ َ٨ا َوِ َ ٧ح َُ ٩ی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ خٔٔ ُ
ارو ُ ٪فٔی رٔ َوایَتٔطٔ أَ َِّ ٣َ ٪ول َی أَ ِس َ٤ا َئ
َواٟزُّبَيِرُ َو ُٓ ََل َْ ٪و ُٓ ََل ْ٤َّ ٠َ َٓ ٪ا ََ ٣ش ِح َ٨ا ا ِٟب َ ِي َت أَ ِح َ٨َ ٠ِ ٠ا ث ُ َّ ٥أَصِ َ٨َ ٠ِ ٠ا ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٌَ ٟش ِّی بٔا َِ ٟح ِّخ َٗا ََ ٢ص ُ

َو ٥َِ ٟي َُش ِِّ ًَ ٥ب َس اہللٔ
اہرفؿ نب دیعسا،یل ،ادمح نب یسیع ،انب فبہ ،رمعف ،رضحت اوباوسد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل وج
رضحت اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ومیل ںیہ فہ ایبؿ رکےت ںیہ ہک اوہنں  ے رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس انس
 ب فہ وجحؿ ےک اقمؾ ےس سگرںی  و رفامںیت ہک اہلل اےنپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر رتمح انزؽ رفام ے ہک مہ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےک اسھت اہیں ارتے افر امہرےاپساسدؿوبھج وھتڑا اھت افر وسارایںمک ںیھ افر زادراہ یھب وھتڑا اھت  و ںیم ے
افرریمینہبرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعافررضحتزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعافرالفںالفں ےرمعہایک و بمہ ےتیباہلل
اکوطاػرکایل ومہالحؽنوےئگافررھپاشؾوکمہ ےجحوکارحاؾابدناھ،اہرفؿ ےاینپرفاتیںیمرضحتاامسءےکومیلذرکایکےہ
افردبعاہللاکانؾذرک ںیہایک۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسا،یل،ادمحنبیسیع،انبفبہ،رمعف،رضحتاوباوسدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اس ابتےکایبؿںیمہکرمعہاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػےکاسھتیعسرک ےےسےلہپالحؽ ںیہنواتکسافرہنیہجحاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػدقفؾےسےلہپالحؽنو
اتکسےہینعیارحاؾ ںیہوھکؽاتکس۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 511

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥روح بً ٩بازہ ،طٌبہ ،حرضت ٣شَ ٥٠قی

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ا َِِّ ُ ٟق ِّی َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

ا ٪ابِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َی َِ ٨هی ًَ َِ ٨ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ص ٔذظ ٔ أ ُ ُّ ٦ابِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔتُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
يضا َوك َ َ
َف َّخ َؽ ٓ ٔ َ
ًَ ِِ ٣ُ ٩ت ٌَةٔ ا َِ ٟح ِّخ َ َ
َاسأَُٟو َصا َٗا َََ ٓ ٢س َخ ِ٨َ ٠ا ًََِ ٠ي َضا َٓإٔذَا ا َِ ٣زأَ ْة َؿ ِد َْ ٤ة ًَ َِ ٤يا ُئ َٓ َ٘اَِ ٟت َٗ ِس َر َّخ َؽ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ ٓ َٔيضا َٓا ِز ُخُ٠وا ًََِ ٠ي َضا ٓ ِ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٔ ٓ ٥َ ٠يضا
دمحمنباحمت،رفحنبابعدہ ،ہبعش،رضحتملسمرقیرفامےتںیہہکںیم  ےرضحت انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےسجحک عت ےک
ابرے ںیموپاھچ  واوہنں  ےاسابرے ںیمرتصخدے دیہکبجرضحتانبزح  ،ریضاہللاعتٰیلہنع اس ےسعنم رفامےتےھت
رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ہی رضحت انب زح  ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فادلہ وموجد ںیہ وج ایبؿ رکیت ںیہ ہک
روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس  ےاس ہلسلس ںیم رتصخدی ےہ  و مت اؿ یک دختم ںیم اجؤ افر اؿ ےس وپٹوھ بت مہ اؿ ےک
اپس ےئگ  و فہ اکی ومیٹ افر انانیب تررت  یھ امہرے وپےنھچ  ر اوہنں  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ہلسلس
ںیمرتصخدیےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،رفحنبابعدہ،ہبعش،رضحتملسمرقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرمعہاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػےکاسھتیعسرک ےےسےلہپالحؽ ںیہنواتکسافرہنیہجحاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػدقفؾےسےلہپالحؽنو
اتکسےہینعیارحاؾ ںیہوھکؽاتکس۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 512

راوی  :ابْ٣ ٩ىیً ،بساٟزح٤ا ،٪اب ٩بظار٣ ،ح٤سيٌىی اب ٩جٌَف ،حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َجٔ٤ي ٌّا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة
و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ح و َح َّسث َ َ٨اظ ابِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َٓ َ٘ا ََٗ ٢ا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َٗا َ٢
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٓأ َ َّ٣ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٓ ٩ٔ ٤ف ٔی َحسٔیْٔطٔ ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ ُة َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِِ ٣ُ ١ت ٌَ ُة ا َِ ٟح ِّخ َوأَ َّ٣ا ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ئ
ُِ ٣شَُ ٥ْ ٔ ٠ل أَ ِزرٔی ُِ ٣ت ٌَ ُة ا َِ ٟح ِّخ أَ ِو ُِ ٣ت ٌَ ُة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
انبینثم،دبعارلنمح،انب ،رر،دمحمینعیانبرفعج،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہابیق
لْج
َ
ِ
دبعارلنمح ےاینپدحثیرابرہکںیمہعتماکظفلاہکافرمُ ْی َع ُةا حّاکظفل  ںیہاہکافرانبرفعجیکرفاتیںیمےہہک ہبعش ےاہکےہ
لْج
ہکملسمرقی ےاہکہکےھجم ںیہولعمؾہک(مُ ْیعَ ُةا َِحّ َأ ْفمُ ْیعَ ُةا ّلی ِ َلاا ِء)اہک۔
رافی  :انبینثم،دبعارلامحؿ،انب ،رر،دمحمینعیانبرفعج،رضحتہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرمعہاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػےکاسھتیعسرک ےےسےلہپالحؽ ںیہنواتکسافرہنیہجحاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػدقفؾےسےلہپالحؽنو
اتکسےہینعیارحاؾ ںیہوھکؽاتکس۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 513

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،حرضت ٣شَ ٥٠قی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘وُلُ أَ َص َّ١
و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ْ ٔ ٠ا َِِّ ُ ٟق ُّی َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َوأَ َص َّ ١أَ ِػ َحاب ُ ُط ب ٔ َح ٓ ٕخ ََٓ ٥َِ ٠ی ٔح َّ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُل ََ ٩ِ ٣س َ
ا ٚا َِ ٟض ِس َی
ا ٪كَ َِ ٠ح ُة بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ٓ َٔيَ ٩ِ ٤س َ
ا ٚا َِ ٟض ِس َی ََٓ ٥َِ ٠یحٔ َّ١
ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ َو َح ََّ ١ب٘ ٔ َّی ُت ُض َِٓ ٥ک َ َ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،رضحتملسمرقیریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرکےتںیہہکاوہنں ےرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعوک
رفامےتنو ےانسہکیبن یلص اہللہیلعفآہلفملس  ےرمعہاک ارحاؾابدناھافرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسویھتں  ےجحوکارحاؾ
ابدناھ  و ہن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الحؽ نو ے افر ہن یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےس وج
رقابین اسھت الای اھت فہ الحؽ نو ے افر اؿ ںیم ےس ابیق احصہب الحؽ نوےئگ افر رضحت ہحلط نب دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایہن
رضحاتںیمےسےھتنجےکاسھترقابین یھاسےئلفہالحؽ ںیہنو ےارحاؾ ںیہوھکال۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،رضحتملسمرقیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرمعہاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػےکاسھتیعسرک ےےسےلہپالحؽ ںیہنواتکسافرہنیہجحاکارحاؾابدنےنھفاالوطاػدقفؾےسےلہپالحؽنو
اتکسےہینعیارحاؾ ںیہوھکؽاتکس۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 514

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س يٌىی اب ٩جٌَف ،ك٠حہ بً ٩بيساہلل

ا٥َِ ٟ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٪
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢وك َ َ
آَخ َٓأ َ َح ََّل
َیُ ٌَ ٣َ ٩ِ ُٜط ا َِ ٟض ِس ُی كَ َِ ٠ح ُة بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ َو َر ُج ُْ َ ١
دمحمنب ،رر،دمحمینعیانبرفعج،ہحلطنبدیبعاہللاس دنےکاسھتہیرفاتییھباسرطحلقنیکیئگےہ نکیاس ںیم ےہہک نج

ےکاپسرقابین ںیہ یھفہرضحتہحلطنبدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعافراکیدفرسےآدیمےھت وفہدفونںالحؽنوےئگ۔
رافی  :دمحمنب ،رر،دمحمینعیانبرفعج،ہحلطنبدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحےکونیہمںںیمرمعہرک ےےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
جحےکونیہمںںیمرمعہرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 515

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥بہز ،وہيبً ،بساہلل ب ٩كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ
ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِي ْب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩كَا ُو ٕ

و ٪إٔذَا بَ َزأَ
و ٪ا َِّ َ ٤ُ ٟ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢كَاُ ٧وا یَ َز ِو َ ٪أَ َّ ٪ا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة فٔی أَ ِط ُضز ٔا َِ ٟح ِّخ ٔ ٩ِ ٣أَ ِٓ َحز ٔا ُِ ُٔ ٟحورٔ فٔی اْلِ َ ِر ٔ
َح ََ ٦ػ َ َّفا َو َي ُ٘وَ ُٟ
ق َویَ ِح ٌََ ُ٠
َّ
َف َح َِّ ٠ت ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزةُ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟا ًِ َت َِ ٤ز َٓ َ٘س َٔ ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحاب ُ ُط َػبٔي َح َة َرابٔ ٌَ ٕة
اٟسبَ ِز َو ًََٔا اْلِ َثَ ِز َوا َِ َشََ ٠ذ َػ َ ِ
ک ً ٔ َِ ٨سص َُِ٘ َٓ ٥اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی ا ِٟحَٔٗ ِّ١ا َ ٢ا ِٔ ٟح ُّ ١ك ُ ُُّ ٠ط
ُ٣ض ٔ ِّ٠ي َن بٔا َِ ٟح ِّخ َٓأ َ ََ ٣زص ُِ ٥أَ ِ ٪یَ ِح ٌَُ٠وصَا ًُ َِ ٤ز ّة َٓ َت ٌَاهَ َ ٥ذََ ٔ ٟ
دمحمنباحمت،زہب،فبیہ،دبعاہللنباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہرفامےتںیہاجتیلہےکزامہنںیم
وگہیایخؽرکےتےھتہکجحےکونیہمںںیمرمعہرکانزنیم رامتؾانگنوںےسےڑاانگہےہافرفہوگرحمؾوکرفصانبےتےھتافرفہ
ےتہک ہک  ب افبیییووں یک ںیتشپ ایھچ نو اجںیئ افر راہتس ےس احویجں ےک اپؤں ےک اشنؿ ٹم اجںیئ افر رفص اک ہنیہم  مت نو اج ے  و
رمعہرک ےفاوںےکےئلرمعہالحؽنواجاتےہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس افرآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےکاحصہب ریضاہللاعتٰیل
ہنع ذی اجحل یک اچر اترخی یک حبص جح اک ارحاؾ ابدنے نو ے آ ے  و آپ  ے مکح رفامای ہک اس ارحاؾ وک رمعہ اک ارحاؾ انب ڈاو  و ا ںیہ ہی
رگاںسگرا واوہنں ےرعضایک@اےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس!مہےسیکالحؽنوں؟آپ ےرفامای@متاسرےالحؽ
نواجؤ۔
رافی  :دمحمنباحمت،زہب،فبیہ،دبعاہللنباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحےکونیہمںںیمرمعہرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 516

راوی َ :صبً ٩لی جہـِم ،طٌبہ ،ایوب ،ابی اٌٟاٟية اٟبراء ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟي ٔة ا ِٟب َ َّرا ٔ
ئ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ِم َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا ََ ِ ُ
ص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ

اٟؼ ِبحَ َو َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘وُلُ أَ َص ََّ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟح ِّخ َٓ َ٘س َْٔٔ ٦لَ ِربَ ٍٕ ََ ٣ـي ِ َن ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا ِٔ ٟح َّحةٔ ٓ ََؼلَّی ُّ
اٟؼ ِبحَ ََ ٩ِ ٣طا َئ أَ ِ ٪یَ ِح ٌَََ ٠ضا ًُ َِ ٤ز ّة ََِٓ ٠ي ِح ٌََِ ٠ضا ًُ َِ ٤ز ّة
َػلَّی ُّ

دہض
رصننبیلع می،ہبعش،اویب،ایبااعللیة اربلاء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس  ےجح اکارحاؾ ابدناھافرذیاہجحلیکاچراترخییکرات سگر ےےکدعبہکمرشتفی ال ے افرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ے
حبصیکامنزڑپ یافررفامایہک س ےحبصیکامنزڑپھیلےہ ووجاچاتہےہہکرمعہرکے وفہرمعہرکےل۔
دہض
رافی  :رصننبیلع می،ہبعش،اویب،ایبااعللیةاربلاء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحےکونیہمںںیمرمعہرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 517

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩زی٨ار ،روح ،ابوزاؤز ٣باركی ،ابوطہاب٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌی بْٛ ٩ير ،حرضت طٌبہ

اب ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی
و َح َّسثَ َ٨اظ إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ا َِ ٤ُ ٟب َارك ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٔط َض ٕ

ص أَ َص ََّ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُْٔٛ ٩ير ٕك ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ أَ َّ٣ا َر ِو ْح َو َی ِحٌَی بِ َُْٔٛ ٩ير ٕ َٓ َ٘اُلَ َ٤َ ٛا َٗا َْ ِ ََ ٢

َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٧ ٥َ ٠ض ٔ ُّ ١بٔا َِ ٟح ِّخ َوفٔی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟح ِّخ َوأَ َّ٣ا أَبُو ٔط َض ٕ
اب َٓف ٔی رٔ َوایَتٔطٔ َ َ
ِم َٓإُٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟي ُ٘ ُِ ٠ط
اٟؼ ِبحَ بٔا َِ ٟب ِل َحا ٔ
ئ َخ ََل ا َِ ٟح ِض َـ ٔ َّ
َحسٔیْٔض ٔ َِ ٥جٔ٤ي ٌّا ٓ ََؼلَّی ُّ

اربامیہ نب دانیر ،رفح ،اوبداؤد رابریک ،اوبباہب ،دمحم نب ینثم ،ییحی نب ریثک ،رضحت ہبعش ےس اس  دن یک رفاتی ںیم ےہ ہک مہ
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح اک ارحاؾ ابدنھ رک ےلچ افر اکی رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
احطبءںیمچنہپےکرجفیکامنزڑپ ی۔
رافی  :اربامیہنبدانیر،رفح،اوبداؤدرابریک،اوبباہب،دمحمنبینثم،ییحینبریثک،رضحتہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحےکونیہمںںیمرمعہرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 518

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل٣ ،ح٤س بٓ ٩ـ ١سسوسی ،وہيب ،ایوب ،ابی اٌٟاٟية اٟبراء ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َّٔ ١
ئ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟي ٔة ا ِٟبَرَّا ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
اٟش ُسوس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِي ْب أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ُّی ُ
و٪
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢س َٔ ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحاب ُ ُط ْٔلَ ِربَ ٍٕ َخَِ ٠و َ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ْش َوص ُِ ٥یَُُّ ٠ب َ
بٔا َِ ٟح ِّخ َٓأ َ ََ ٣زص ُِ ٥أَ َِ ٪ی ِح ٌَُ٠و َصا ًُ َِ ٤ز ّة
اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنبلضف،دفیس،فبیہ،اویب،ایبااعللیةاربلاء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامای
ہکیبنیلصاہللہیلع فآہلفملسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبرکاؾریضاہللاعتٰیلہنعاچراترخیوکجحاکہیبلتڑپےتھنو ے
ہکمرشتفیال ے وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿوکرمعہںیمدبےنلاکمکحرفامای۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنبلضف،دفیس،فبیہ،اویب،ایبااعللیةاربلاء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحےکونیہمںںیمرمعہرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 519

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب ،ابی اٌٟاٟية ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٢
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟي ٔة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اٟؼ ِبحَ ب ٔ ٔذی ك َ ّوی َو َٗس َْٔٔ ٦لَ ِربَ ٍٕ ََ ٣ـي ِ َن ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا ِٔ ٟح َّح ٔة َوأَ ََ ٣ز أَ ِػ َحابَ ُط أَ ِ ٪یُ َحوِّ ُٟوا
َػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠

اُ ٌَ ٣َ ٪ط ا َِ ٟض ِس ُی
رحا َُ ٣ض ِ ٥بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕإ ٔ َُّل َ ٩ِ ٣ك َ َ
إٔ ِ َ

دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اویب ،ایب ااعللیة ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےحبصیکامنزذیوطیںیمڑپ یافرذیاہجحلیکاچراترخیوکہکمرشتفیال ےافراےنپاحصہبریضاہللاعتٰیل
ہنعوکمکحرفامایہکفہوگاےنپارحاؾوکرمعہاکارحاؾرکںیلوسا ےاسےکہک سےکاپسرقابیناکاجونرنو۔

رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،ایبااعللیة،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحےکونیہمںںیمرمعہرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 520

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،ح٣ ،٥ٜحاہس ،حرضت ابً ٩باض
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َو َّ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜحاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اس َت َِ ٤ت ٌِ َ٨ا ب ٔ َضا ٓ َََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤یَ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ُٜس ُظ ا َِ ٟض ِس ُی ََِٓ ٠ي ٔح َّ ١ا ِٔ ٟح َّ ١ك ُ َّ٠طُ َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة َٗ ِس َز َخَِ ٠ت فٔی ا َِ ٟح ِّخ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ٔذظ ًُٔ َِ ٤ز ْة ِ

إلٔ َی یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ
دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،مکح،اجمدہ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامایہک ہی رمعہ ےہ  س ےس مہ  ے عفن احلص ایک ےہ  و  س آدیم ےک اپس رقابین اک
اجونر ںیہےہ وفہوپریرطحالحؽنواج ےارحاؾوھکؽدےویکہکنرمعہایقتمکتجحںیمدالخنوایگےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،مکح،اجمدہ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحےکونیہمںںیمرمعہرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 521

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،حرضت ابوج٤زہ ؿبعی

اٟـ َبع ٔ َّی َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َج َِ ٤ز َة ُّ
ک َٓأ َ ََ ٣زنٔی ب ٔ َضا َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت إلٔ َی ا ِٟب َ ِيتٔ َُٓ ٤ِ ٔ ٨ت َٓأ َ َتانٔی
ک َٓأ َ َت ِي ُت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َٓ َشأ َ ُِ ٟت ُط ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
اض ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
َت ََّ ٤ت ٌِ ُت َٓ ََ ٨ضانٔی ْ َ ٧
آ ٕ
ور َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِي ُت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُط ب ٔ َّأ ٟذی َرأَیِ ُت َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ
ت فٔی َ٨َ ٣امٔی َٓ َ٘ا ََ ٤ِ ًُ ٢ز ْة َُ ٣ت َ٘ َّب َْ ٠ة َو َح ٌّخ َ٣بِرُ ْ

ُس َُّ ٨ة أَبٔی ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتاوبرمجہ یعبضرفامےتںیہہکںیم  ے ک عت ایک وووگں ے ےھجماس ےسعنم ایک ںیم
رضحتانبابعسریضاہلل اعتٰیلہنعیکدختمںیمآایا فراؿےساسابرے ںیموپاھچ واوہنں  ےےھجماساک مکحرفامایرضحت
اوبرمجہ ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم تیب اہلل یک رطػ الچ افر ںیم وس ایگ  و وکیئ آ ے فاال ریمے وخاب ںیم آای افر اس  ے اہک ہک رمعہ وبقؽ
رکایل ایگ افر جح ربمفر رضحت اوبرمجہ ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آای افر اس وخاب ےک ابرے
کُ! اوباساقمس یلص اہلل
کُ!اَ ُ
ںیم ا ںیہ ربخ دی ہک ںیم  ے داھکی ےہ  و رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک اَ ُ
ّللَّ َأ ْ َ
ّللَّ َأ ْ َ
ہیلعفملسیکیہیتنسےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتاوبرمجہیعبض
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارحاؾےکفتقرقابینےکافٹنوکاعشررک ےافراےسالقدہڈاےنلاکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےکفتقرقابینےکافٹنوکاعشررک ےافراےسالقدہڈاےنلاکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 522

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار ،اب ٩ابی ًسی ،ابْ٣ ٩ىی ،طٌبہٗ ،تازہ ،ابی حشا ،٪حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ٔی َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ٩
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢ػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اُّ ٟو ِض َز ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔ ٔة
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َح َّش َ
ث ُ ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َ٨ا َٗتٔطٔ َٓأ َ ِط ٌَ َز َصا فٔی َػ ِٔ َح ٔة َس َ٨ا َٔ ٣ضا اْلِ َیِ ََ ٩ٔ ٤و َسََ ٠ت َّ
اس َت َو ِت بٔطٔ
اٟس ََ ٦و َٗ ََّ ٠س َصا ََ ٌِ َ٠ي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب َراح ٔ ََ ٠تطُ َٓ َ٤َّ ٠ا ِ
ئ أَ َص َّ ١بٔا َِ ٟح ِّخ
ًَل َی ا ِٟب َ ِي َسا ٔ
دمحمنبینثم،انب ،رر،انب ایب دعی،انب ینثم،ہبعش،داتدہ ،ایباسحؿ،رضحتانبابعس ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہرفامایہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےذفاہفیلحل ںیمرہظیک امنزڑپ یرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےاینپافینٹنوک وگنماای افراس
ےک وکاہؿ ںیم داںیئ رطػ اعش ر ایک  س ےس وخؿ اہب افر اس ےک ےلگ ںیم دف وج ںوں اک اہرڈاال رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ

وساری روسارنو ے بآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدیباءےکاقمؾ رےچنہپ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےجحاکارحاؾابدناھ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،انبایبدعی،انبینثم،ہبعش،داتدہ،ایباسحؿ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےکفتقرقابینےکافٹنوکاعشررک ےافراےسالقدہڈاےنلاکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 523

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ُط ٌِ َب َة َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط

اٟو ِض َز
َٗا َ ٢إ ٔ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا أَتَی ذَا ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔ ٔة َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١ػلَّی ب ٔ َضا ُّ

دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،رضحتداتدہریضاہللاعتٰیلہنعےساؿ دنفںںیمایسرطح رفاتیلقنیکیئگےہوسا ےاسےکہک
اسںیمےہہکاوہنں ےاہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس بذفاہفیلحلآ ےافراسںیمرہظیکامنزاک ںیہاہک۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،رضحتداتدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسووگںاکہیانہکہکآپاک...
ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسووگںاکہیانہکہکآپاکہیایکوتفیےہہک سںیموگوغشمؽںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 524

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار ،ابْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َح َّش َ َ
ض َ٣ا َص َذا ا ُِٔ ٟت ِ َيا َّأًٟی َٗ ِس َتظَ َِّٔ َِت أَ ِو َتظَ َِّ َب ِت
رع َد َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی ا ُِ ٟض َح ِي ُٔٔ ٥لبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٪اْلِ ِ َ

اٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َٓ َ٘ ِس َح ََّ٘ َٓ ١ا َُ ٢س َُّ ٨ة َ٧ب ٔ ِّيَ ٥ِ ُٜػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وإ ٔ َِ ٪رُٔ ِ٤ت ُِ٥
ض أَ َّ ٩ِ ٣َ ٪ك َ َ
بٔا٨َّ ٟا ٔ

دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے

اوباسحؿےسانسفہرفامےتںیہہک ینب میہےکاکیآدیم ے رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےساہکہکآپےک اسوتفیہک
 س ےتیباہللاکوطاػرکایلفہالحؽنوایگیکفہجےسووگںںیماکیفوشرنوایگےہ ورضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ے
رفامایہکہیاہمترےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتنسےہارگہچںیہمتانوگارےگل۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتداتدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسووگںاکہیانہکہکآپاکہیایکوتفیےہہک سںیموگوغشمؽںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 525

راوی  :اح٤س ب ٩سٌيس زارمی ،اح٤س ب ٩اسحا ،ٚہ٤ا ٦ب ٩یحٌیٗ ،تازہ ،حرضت ابوحشا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َّ
اَٗ ٪ا َٔٗ ٢ي َ١
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا صَ َُّ ٤ا ٦بِ َُ ٩ی ِحٌَی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َح َّش َ
اٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َٓ َ٘ ِس َح ََّّ ١
اٖ ًُ َِ ٤ز ْة َٓ َ٘ا َُ ٢س َُّ ٨ة َ٧ب ٔ ِّيَ ٥ِ ُٜػلَّی اہللُ
اٟل َو ُ
ض َ ٩ِ ٣كَ َ
ُٔلبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض إ ٔ ََّ ٪ص َذا اْلِ َ َِ ٣ز َٗ ِس َتٔ ََّظ َّ بٔا٨َّ ٟا ٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وإ ٔ َِ ٪رُ َِ٤ت ُِ٥

ادمحنب دیعسداریم،ادمحنبااحسؼ،امہؾنبییحی،داتدہ،رضحتاوباسحؿریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکرضحت
انبابعسریضاہللاعتٰیل ہنعےساہکایگہکاسہلئسمیکفہجےسووگںںیماکیفوشرچمایگےہہک س ےتیباہللاکوطاػرکایلفہ
الحؽنوایگافرفہاےسرمعہاکوطاػرکےل ورضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکاہمترےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
یکہیتنسےہارگہچںیہمتانوگارنو۔
رافی  :ادمحنبدیعسداریم،ادمحنبااحسؼ،امہؾنبییحی،داتدہ،رضحتاوباسحؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسووگںاکہیانہکہکآپاکہیایکوتفیےہہک سںیموگوغشمؽںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 526

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،حرضت ًلاء

وٖ
ض َي ُ٘وُلُ َُل َی ُل ُ
ا ٪ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ َلائْ َٗا َ ٢ك َ َ

ک َٗا َِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٢و ٔ ٢اہللٔ َت ٌَال َی ث ُ َّٔ ٣َ ٥ح َُّ ٠ضا إلٔ َی ا ِٟب َ ِيتٔ
بٔا ِٟب َ ِيتٔ َح ٌّاد َو َُل َُيِرُ َحا ٓ ٕد إ ٔ َُّل َح َُِّ ٠ُٗ ١ت َ ٌَ ٔ ٟلا ٕ
ئ ٔ ٩ِ ٣أَیِ ََ ٩ي ُ٘و ُ ٢ذََ ٔ ٟ
ض َي ُ٘و ُ ٢ص َُو َب ٌِ َس ا ٌَِ ٤ُ ٟز ٔ
ک َب ٌِ َس ا ٌَِ ٤ُ ٟز ٔ
ک ٔ٩ِ ٣
ا ٪ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
اَ ٪یأ ِ ُخ ُذ ذََ ٔ ٟ
ٔيَٗ ٙا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٓإ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
ا ٌَِ ٟت ٔ
َّٖ َو َٗ ِب َ٠طُ َوك َ َ
َّٖ َٓ َ٘ا َ ٢ك َ َ
أَ ِ٣ز ٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن أَ ََ ٣زص ُِ ٥أَ ِ ٪یَحٔ ُّ٠وا فٔی َح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نبرکب ،انب رج  ،،رضحتاطعء رفامےت ںیہہک رضحت انب ابعسریض اہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہ ہک وکیئ جح
رکےایہنرکے تیباہللاکوطاػرک ےےسالحؽنو اجاتےہںیم ےاطعء ےساہکہکفہاہکںےسہیابترفامےتںیہ اوہنں ے
ُمُ
لْ
(تَ َحِل ّ َھاا ِإ ََلال َْی ْی ِتا عَ ِیی ِق)رھپرقابینذحبرک ےاکلحمتیباہللےہرافی ےاہکہک ںیم ےاہکہکرقابین
اہکہکاہللاعتیلےکرفامؿ ّ
 ورعافتےسفایسپےکدعبنویتےہ واوہنں ےاہکہکرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعیہیرفامےتےھتہکرعافتےکدعبای
رعافت ےس ےلہپ اوہنں  ے ہیہلئسم یبن یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک اس مکح ےسایل  س فتق ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ۃجح
اوداعںیما ںیہارحاؾوھکےنلاکمکحرفامای۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبرکب،انبرج ،،رضحتاطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمعہرک ےفاوںےکےئلاےنپابوںےکوٹکا ےایاےنپرسوکناڈا ےےکوجازےکایبؿ...
ابب  :جحاکایبؿ
رمعہرک ےفاوںےکےئلاےنپابوںےکوٹکا ےایاےنپرسوکناڈا ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 527

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،ہظا ٦ب ٩ححير ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َٗا َ ٢لٔی ٌَُ ٣او ٔ َی ُة
ض َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ُٔ ٩ح َحي ِر ٕ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ض َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س ا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ بِٔ ٔ٤ظ َ٘ ٕؽ َٓ ُ٘ ُِ ٠ت َٟطُ َُل أَ ًِ َ ٥ُ ٠صَ َذا إ ٔ َُّل حُ َّح ّة
ص ُت َٔ ٩ِ ٣رأ ِ ٔ
أَ ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أَنِّی َٗ َّ ِ

ک
ًََِ ٠ي َ
رمعفاندق ،ایفس ؿ نبہنییع،اشہؾ نب،ریج،اطؤس،رضحت انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع رفامےتںیہہک ےھجمرضحتاعمفہیریضاہلل
اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ایک مت اجےتن نو ہک ںیم  ے رمفہ ےک اپس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ےک ابؽ ریت ےک اکیپؿ ےس اک ے
ےھت وںیماینؿےساہکہکںیم وہی ںیہاج اتوسا ےاسےکہکآپ رتجحےہ۔

رافی  :رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،اشہؾنب،ریج،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رمعہرک ےفاوںےکےئلاےنپابوںےکوٹکا ےایاےنپرسوکناڈا ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 528

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌيس ،اب ٩جزیخ ،حش ٩ب٣ ٩ش ،٥٠كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَا ُو ٕ
ص ُت ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ظ َ٘ ٕؽ َوص َُو ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔأَ ِو
ًَبَّا ٕ
ض أَ ٌََّ ٣ُ ٪اؤیَ َة بِ َ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ
ا ٪أَ ِخب َ َر ُظ َٗا َِ َّ َٗ ٢
ص ًَ ُِ ٨ط بِٔ ٔ٤ظ َ٘ ٕؽ َوص َُو ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ
َرأَیِ ُت ُط يُ َ٘ َّ ُ

دمحم نب احمت ،ییحی نب دیعس ،انب رج  ،،نسح نب ملسم ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
اعمفہینبایبایفسؿریضاہللاعتٰیلہنع  ےا ںیہربخدیرفامایہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابؽرمفہ رریتےک
اکیپؿ ےس اک ے ای اہک ہک ںیم  ےآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس رمفہ  ر ریت ےک اکیپؿ ےس ابؽ
وٹکارےہںیہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،انبرج ،،نسحنبملسم،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحںیمک عتافررقاؿےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
جحںیمک عتافررقاؿےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 529

راوی ً :بيساہلل ب٤ً ٩زٗ ،واریزیً ،بساُلًلی ،زاؤز  ،ابی َرضة ،حرضت ابوسٌيس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َ٢
َح َّسثَىٔی ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ِ َ
َّ
َّ
ُصا ّخا َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ََ َّٜ ٣ة أَ ََ ٣زَ٧ا أَ ِِ َ ٧ ٪ح ٌَََ ٠ضا ًُ َِ ٤ز ّة إ ٔ َُّل َ٩ِ ٣
ص ُر بٔا َِ ٟح ِّخ ُ َ
ََ
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسُ ِ ََ ٥َ ٠

َس َ
اَ ٪ی ِو ُ ٦اٟت َّ ِرو ٔ َی ٔة َو ُر ِح َ٨ا إلٔ َی ٔ٣ىّی أَصِ َ٨َ ٠ِ ٠ا بٔا َِ ٟح ِّخ
ا ٚا َِ ٟض ِس َی َٓ َ٤َّ ٠ا ك َ َ
دیبعاہللنبرمع،وقارریی،دبعاالیلع،داؤد،ایبرضنة،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکمہروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن ا فر مہ خیچ خیچ رک جح وک ہیبلت ہہک رےہ ےھت  و  ب مہ ہکم آےئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
ںیمہمکحرفامایہکنجووگں ےرقابیناکاجونرجیھبدایاؿےکالعفہابیقوگاےنپارحاؾوکرمعہاکارحاؾرکدںیرھپ برتفہیاکدؿ
آھٹذیاجحلنوا ومہینمیکرطػےئگافرمہ ےجحاکارحاؾابدناھ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمع،وقارریی،دبعاالیلع،داؤد،ایبرضنة،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحںیمک عتافررقاؿےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 530

راوی  :ححاد ب ٩طارعٌ٣ ،لی ب ٩اسس ،وہيب ب ٩خاٟس ،زاؤز  ،ابی َرضة ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ اور حرضت
ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُّ ٩
َّ
رض َة ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َو ًَ ِ ٩أَب ٔی
اٟظ ٔ ٔ
ارع َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لی بِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِي ُب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٩زا ُو َز ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ِ َ
َّ
َّ
ُصا ّخا
ص ُر بٔا َِ ٟح ِّخ ُ َ
َسٌٔي ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗ َاُل َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُُ ِ ََ ٩
اجحج نب اشرع ،معلی نب ا،د ،فبیہ نب اخدل ،داؤد ،ایب رضنة ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل

اعتٰیلہنعےسرفاتیےہدفونںرفامےتںیہہکمہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےئگاساحؽںیمہکمہخیچخیچرکجحوکہیبلت
ہہکرےہےھت۔

رافی  :اجحج نب اشرع ،معلی نب ا،د ،فبیہ نب اخدل ،داؤد  ،ایب رضنة ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوبدیعس دخری
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحںیمک عتافررقاؿےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 531

راوی  :حا٣س ب٤ً ٩ز برکاویً ،بساٟواحسً ،اػ ،٥حرضت ابوَرضہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨س َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٓأ َ َتا ُظ
رکاو ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ََ ِ َ
َح َّسثَىٔی َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٟب ِ َ
آ ٕ
ض َوابِ َ ٩اٟزُّبَي ِر ٔا ِخ َت ََٔ٠ا فٔی ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ َتي ِ ٔن َٓ َ٘ا ََ ٢جاب ٔ ْز ٓ ٌََ ِ٨َ ٠اص َُ٤ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ت َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

ث ُ ََّ َ ٧ ٥ضاَ٧ا ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًُ َ٤زُ َِٓ ٌُ ََ ٥َِ ٠س َُ ٟض َ٤ا

احدم نب رمع رکبافی ،دبعاوادح ،اعمص ،رضحت اوبرضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت اجرب نب
دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اھت  و اکی آ ے فاےل  ے آرک رعض ایک ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت
انبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعوعتمںےکابرےںیماالتخػرکرےہںیہ ورضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکمہ ےروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتدفرمہبتک عتایکرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہعنمرفامایرھپمہ ےدفابرہ ںیہ
ایک۔
رافی  :احدمنبرمعرکبافی،دبعاوادح،اعمص،رضحتاوبرضنہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکارحاؾافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدہیےکیب...
ابب  :جحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکارحاؾافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدہیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 532

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥اب٣ ٩ہسی ،س٠ي ٥ب ٩حبا٣ ،٪زوا ٪اػِز ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
َف ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ٪
ا ٪اْلِ َ ِػ َ ٔ
َّاِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ز َو َ
ٔی َح َّسثَىٔی َسٔ٠ي ُ ٥بِ َُ ٩حي َ

ًَ ٔ ٠ايا َٗس َٔ ٩ِ ٣ٔ ٦ا َِ ٟي ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ ٥أَصِ ََِ ٠٠ت َٓ َ٘ا َ ٢أَصِ َُِ ٠٠ت بٔإٔص ََِل ٔ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و َُل أَ َّ٣َ ٪عٔی ا َِ ٟض ِس َی َْلَ ِح َُِ ٠٠ت

دمحم نب احمت ،انب دہمی ،میلس نب ةحؿ ،رمفاؿ ارغص ،رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ریض اہلل
اعتٰیل ہنع نمی ےس فا س آ ے  و یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےس رفامای ہک  و  ے ارحاؾ ابدنےتھ فتق سک یک تین یک  یھ؟
رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض یک ہک ںیم  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارحاؾ ابدنےنھ ےک اسھت ارحاؾ ابدناھ ینعی
ےسیجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتین یھف یسیہریمی یھآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایارگریمےاسھترقابیناکاجونر

ہننوات وںیمالحؽنواجات۔
رافی  :دمحمنباحمت،انبدہمی،میلسنبةحؿ،رمفاؿارغص،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکارحاؾافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدہیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 533

راوی  :ححاد ب ٩طارعً ،بساٟؼ٤سً ،بساہلل ب ٩ہاط ،٥بہز ،س٠ي ٥ب ٩حبا٪

و َح َّسثَٔ٨يطٔ َححَّا ُد بِ َُّ ٩
َّا٪
اٟظ ٔ ٔ
ارع َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩صا ٔط َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا َسٔ٠ي ُ ٥بِ َُ ٩حي َ
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َُي ِ َر أَ َّ ٪فٔی رٔ َوا َیةٔ بَ ِضز ٕ ََ ٟح َُِ ٠٠ت
اجحجنباشرع،دبعادمصل،دبعاہللنباہمش،زہب،میلسنبةحؿ،اس دنےکاسھتہیرفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اجحجنباشرع،دبعادمصل،دبعاہللنباہمش،زہب،میلسنبةحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکارحاؾافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدہیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 534

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظي ،٥یحٌی ب ٩ابی اسحاً ،ٚبساٌٟزیز ب ٩ػہيب ،ح٤يس ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي َْ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٙو ًَ ِب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِيبٕ َوحُ َِ ٤ي ٕس أَُ َّ ٧ض َِ ٥سٌُ ٔ٤وا أَ ََ ّشا َرض َٔی
ک ًُ َِ ٤ز ّة َو َح احا
ک ًُ َِ ٤ز ّة َو َح احا َٟب َّ ِي َ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َص َّ ١بٔض ٔ َ٤ا َجٔ٤ي ٌّا َٟب َّ ِي َ

ییحینبییحی، ،میش،ییحینبایب ااحسؼ،دبعایزعسینب،بیہ،دیمح،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعرفامےت ںیہہکںیم ےروسؽاہلل
َ
ُ َ ًة َف َ ًّ ا
ک ُْ
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکجحافررمعہدفونںوکااھٹکارحاؾابدنےتھنو ےانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامرےہےھت(ل ََّی ْی َ
َ)
ُ َ ًة َف َ ًّ ا
ک ُْ
ل ََّی ْی َ
رافی  :ییحینبییحی،،میش،ییحینبایبااحسؼ،دبعایزعسینب،بیہ،دیمح،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکارحاؾافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدہیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 535

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥یحٌی اب ٩ابی اسحا ،ٚح٤يس ،كوی ،١حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٙوحُ َِ ٤ي ٕس َّ
اٟلؤی َٔٗ ١ا ََ ٢ی ِحٌَی َسُ ٌِ ٔ٤ت أَ ََ ّشا
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ک ًُ َِ ٤ز ّة َو َح احا و َٗا َُ ٢ح َِ ٤ي ْس َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َي ُ٘وُلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُٟ ٢ب َّ ِي َ

ک بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َو َح ٓ ٕخ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُٟ ٢ب َّ ِي َ

یلعنب رجح،اامسلیعنباربامیہ،ییحیانبایبااحسؼ،دیمح،وطلی،رضحتا،سریضاہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہ ہک ںیم  ےروسؽاہلل
َا) افررافیدیمحےتہک ںیہ ہک رضحتا،س ریضاہللاعتٰیل ہنع  ےرفامای
ُ َ ًة َف َ ًّ
ک ُْ
یلصاہلل ہیلعفآہلفملسوکرفامےتنو ےانس ہک (ل ََّی ْی َ
ک ِتغُم ْ َر ٍة َف ٍ َح ّ)رفامےتنو ےانس۔
ہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوک(ل ََّی ْی َ
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنباربامیہ،ییحیانبایبااحسؼ،دیمح،وطلی،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکارحاؾافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدہیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 536

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼور٤ً ،زو ٧اٗس ،زہير ب ٩رحب ،ابً ٩یی٨ہ ،سٔيا ،٪زہزی ،ح٨و٠ہ اسِ٠م ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔيس َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة
رح ٕب َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا ََ ٢سٌ ْ
و َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩

َِم َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَىٔی اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
اجا أَ ِو َُ ٌِ ٣تّ ٔ٤زا أَ ِو ََ ٟي َِْ ٔ ٨ی َُّ ٨ض َ٤ا
َو َّأ ٟذی ََ ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔسظ ٔ َُ ٟيض ٔ َّ َّ٩٠ابِ ُِ ٣َ ٩ز َی َ ٥بٔٔ َِّخ اَّ ٟز ِو َحا ٔ
ئ َح ا
دیعس نب وصنمر ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،انب ہنییع ،ایفسؿ ،زرہی ،ہلظنح ایملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتنو ےایبؿرکےتںیہہکمسقےہاسذاتیک سےکہضبقفدقرتںیمریمیاجؿےہرضحت
فَ
ح ِءںیمجحایرمعہدفونںاکہیبلتڑپ ےگ۔
انبرممی ِحّارلَّ ْف َ ا
رافی  :دیعسنبوصنمر،رمعفاندق،زریہنبرحب،انبہنییع،ایفسؿ،زرہی،ہلظنحایملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکارحاؾافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدہیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 537

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،حرضت اب ٩طہاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َٗا ََ ٢و َّأ ٟذی ََ ِٔ ُص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َي ٔسظ ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ہبیتقنبدیعس،ق ،،رضحتانبباہبریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےکاسھتایسرطحرفاتیےہافراسںیمےہ ہکمسقےہ
اسذاتیک سےکہضبقفدقرتںیمدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاجؿےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،رضحتانبباہبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکارحاؾافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدہیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 538

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ح٨و٠ہ بً ٩لی اسِ٠م ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َِم أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا
اب ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ َ ِ
ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی ََ ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔسظ ٔبَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیْٔض ٔ َ٤ا
رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،ہلظنحنبیلعایملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایمسقےہاسذاتیک سےکہضبقفدقرتںیمریمیاجؿےہآےگسگہتشدفونںدحثییکرطحلقن
رفامای۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،ہلظنحنبیلعایملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمعہیکدعتادےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمعہیکدعتادےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 539

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ أَ َّ ٪أَ ََ ّشا َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
ا ًِ َت ََ ٤ز أَ ِربَ ٍَ ًُ َ٤ز ٕك ُ ُُّ ٠ض َّ٩فٔی ذٔی ا َِ ٌِ َ٘ ٟسة ٔ إ ٔ َُّل َّأًٟی ََ ٍَ ٣ح َّحتٔطٔ ًُ َِ ٤ز ّة ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َي ٔة أَ ِو َز َ ٩َ ٣ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َي ٔة فٔی ذٔی ا َِ ٌِ َ٘ ٟسة ٔ َو ًُ َِ ٤ز ّة
ٔ ٩ِ ٣ا ٌَِ ٟأ ٦ا ِِ٘ ٤ُ ٟب ٔ ٔ ١فٔی ذٔی ا َِ ٌِ َ٘ ٟسة ٔ َو ًُ َِ ٤ز ّة ٔٔ ٩ِ ٣ج ٌِ َزاَ َ ٧ة َح ِي ُث َٗ َش َ٨َ َُ ٥ائ َُٔ ٥ح َ٨ي ِ ٕن فٔی ذٔی ا َِ ٌِ َ٘ ٟسة ٔ َو ًُ َِ ٤ز ّة ََ ٍَ ٣ح َّحتٔطٔ
دہابنباخدل،امہؾ،داتدہ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعربخدےتیںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاچررمہبترمعہایک
افرہیاسرےےکاسرےرمعےذیدعقہںیمود وسا ےاسرمعہےکوجآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےجحےکاسھتایکےہاکی
رمعہحلصدحہیبیےکومعق رذیادعقلہںیمایک اھتافردفرسارمعہآ ےفاےلاسؽذیادعقلہںیمایکافررسیتارمعہرعجاہنےسایکاہجں
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےزغفہنینحاک امؽتمینغذیادعقلہںیممیسقتایکافروچاھترمعہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےنپ
جحےکاسھتایکےہ۔
رافی  :دہابنباخدل،امہؾ،داتدہ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمعہیکدعتادےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 540

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟؼ٤س ،ہ٤ا ،٦حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أَ ََ ّشا ََ ٥ِ ٛح َّخ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

َّ
اب
ََک بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َص َّس ٕ
اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ح َّح ّة َواح َٔس ّة َوا ًِ َت ََ ٤ز أَ ِربَ ٍَ ًُ َ٤ز ٕث ُ َّ ٥ذ َ َ

دمحم نب ینثم ،دبعادمصل ،امہؾ ،رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  ےنت جح ود  رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک اکی جح افر اچر رمعے ود  رھپ ایس
رطحدحثیذرکرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعادمصل،امہؾ،رضحتداتدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمعہیکدعتادےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 541

راوی  :زہير ب ٩رحب ،حش ٩ب٣ ٩وسی ،زہير ،حرضت ابواسحاٚ

وسی أَ ِخب َ َرَ٧ا ُز َصي ِ ْر ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َزیِ َس بِ َ ٩أَ ِر َٗ ََُ ٥ِ َٛ ٥زَ ِو َت ٍََ ٣
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ْش َة َٗا ََ ٢و َح َّسثَىٔی َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِر َٗ َ ٥أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠زَا
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢س ِب ٍَ ًَ ِ َ
َّ
َخی
تٔ ِش ٍَ ًَ ِ َ
ْش َة َوأَُ َّ ٧ط َح َّخ َب ٌِ َس َ٣ا صَا َج َز َح َّح ّة َواح َٔس ّة َح َّح َة ا َِ ٟو َزا َٔ َٗا َ ٢أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٙوب ٔ ََ ٜ٤ة أ ُ ِ َ
زریہنبرحب،نسحنبومیس،زریہ،رضحتاوبااحسؼرفامےتںیہہکںیم ےرضحتزدینبارمقریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچہک
آپ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت  ےنت زغفات ود  ںیہ؟ رضحت زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک رتسہ
زغفاتںیمرشکینوارافیےتہکںیہہکرضحتزدینبارمقریضاہللاعتٰیلہنع ےھجمےسایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےا سیزغفاتںیمرشتکیکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرجہتےکدعباکیجحایکافرفہدحةاوداعےہرافیاوب
ااحسؼےتہکںیہہکہکمںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرےتہنو ےدفرساجحیھب ںیہایک۔
رافی  :زریہنبرحب،نسحنبومیس،زریہ،رضحتاوبااحسؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمعہیکدعتادےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 542

راوی  :ہاور ٪بً ٩بساہلل٣ ،ح٤س ب ٩برک بزسانی ،اب ٩جزیخً ،لاء ،حرضت رعوہ ب ٩زبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ ا ِٟب ُ ِر َسان ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َل ّ
ائ یُ ِدبٔرُ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی
و َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
َضبَ َضا ب ٔ ِّ
اٟش َوا ٔک َت ِشت َ ُّن َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت یَا
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أََ٧ا َوابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ُِ ٣شتََ ٔ ٨سیِ ٔ ٩إلٔ َی حُ ِح َزة ٔ ًَائٔظَ َة َوإَّٔ٧ا َِ ٨َ ٟش َِ َ ٍُ ٤
ُِ
أَبَا ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ًِ َت ََ ٤ز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َر َجبٕ َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٥ِ ٌَ ََ ٢ت ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة أَ ِی أ ُ ََّ ٣تا ُظ أَ َُل َت ِش ٌَٔ٤ي َن َ٣ا َي ُ٘و ُ٢
َف اہللُ ْٔلَبٔی ًَ ِبسٔ
أَبُو ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤اَِ ٟت َو َ٣ا َي ُ٘و ُُِ ٠ُٗ ٢ت َي ُ٘و ُ ٢ا ًِ َت ََ ٤ز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َر َجبٕ َٓ َ٘اَِ ٟت َي ِِ ٔ ُ

اَّ ٟز ِح َ٤ِ ٌََ ٟ ٩ٔ ٤زٔی َ٣ا ا ًِ َت ََ ٤ز فٔی َر َجبٕ َو َ٣ا ا ًِ َت ََ ٤ز َٔ ٤ِ ًُ ٩ِ ٣زة ٕإ ٔ َُّل َوإُٔ َّ ٧ط ٌَ ٤ََ ٟطُ َٗا ََ ٢وابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َي ِش َ٤ََ ٓ ٍُ ٤ا َٗا ََُ ٢ل َو َُل ََ ٌَ َِ ٥س ََ ٜت

اہفرؿنبدبعاہلل،دمحمنبرکبرباسین،انبرج ،،اطعء،رضحترعفہنبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمافررضحتانب
رمعریضاہللاعتٰیلہنعدفونںرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےکرجحہیکرطػل کاگل ےنو ےےھتافرمہرضحتاعہشئریض
اہلل اعتٰیل اہنع ےک وسماک رک ےیک آفاز  ن رےہ ےھت  و ںیم  ے اہک اے اوب دبعارلنمح! ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ر ب
ںیمرمعہایکےہ؟اوہنں ےاہکہکاہں وںیم ےرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرعضایکاےریمیاامں!ایکآپ ںیہ  ن
رںیہہکاوبدبعارلنمحایکہہکرےہںیہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےرفامایہکفہایکےتہکںیہںیم ےرعضایکہکفہےتہکںیہ
ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ر ب ںیم رمعہ ایک ےہ  و رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک اہلل اوبدبعارلنمح یک
رفغمت رفام ے ریمیرمعیکمسقہکآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس  ے ر ب ںیمرمعہ  ںیہ ایک افرآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے وج
رمع ہیھبایک ورضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھترافیےتہکےھتہکرضحتانبرمعریض
اہللاعتٰیلہنع نرےہےھت واوہنں ےہن واہک ںیہافرہنیہاہکاہںہکلبفہاخومشرےہ۔
رافی  :اہفرؿنبدبعاہلل،دمحمنبرکبرباسین،انبرج ،،اطعء،رضحترعفہنبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمعہیکدعتادےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 543

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ،حرضت ٣حاہس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔا ِِ ٤َ ٟشح ٔ َس َٓإٔذَا ًَ ِب ُس
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت أََ٧ا َو ُ ِ
اٟـ َهی فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ ٓ ََشأ َ ِ٨َ ٟا ُظ ًَ َِ ٩ػ ََلت ٔض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢ب ٔ ِس ًَ ْة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط
اض ي َُؼ َُّ ٠
وُّ ٪
اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َجاْ ٔ ٟص إلٔ َی ُح ِح َزة ٔ ًَائٔظَ َة َواُ ٨َّ ٟ
َرکصِ َ٨ا أَ ِ٪
رع َوةُ َیا أَبَا ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٥ِ َٛ ٩ٔ ٤ا ًِ َت ََ ٤ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِربَ ٍَ ًُ َ٤ز ٕإ ٔ ِح َساصُ َّ٩فٔی َر َجبٕ ٓ َ ٔ
ُِ
رع َوةُ أَ َُل َت ِش ٌَٔ٤ي َن َیا أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن إلٔ َی َ٣ا َي ُ٘و ُ ٢أَبُو ًَ ِب ٔس
است ٔ ََ ٨
ِّ َٜ ُ ٧ذبَ ُط َوَ٧زُ َّز ًََِ ٠يطٔ َو َس٨َ ٌِ ٔ٤ا ِ
اًَ ٪ائٔظَ َة فٔی ا ُِ ٟح ِح َزة ٔ َٓ َ٘ا َِ ُ ٢

اَّ ٟز ِح ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤اَِ ٟت َو َ٣ا َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢ا ًِ َت ََ ٤ز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِربَ ٍَ ًُ َ٤ز ٕإ ٔ ِح َساصُ َّ٩فٔی َر َجبٕ َٓ َ٘اَِ ٟت یَزِ َح ُ ٥اہللُ أَبَا
ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ٣َ ٩ٔ ٤ا ا ًِ َت ََ ٤ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َُّل َوص َُو ٌََ ٣طُ َو َ٣ا ا ًِ َت ََ ٤ز فٔی َر َجبٕ َٗ ُّم
ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،رضحتاجمدہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکںیمافررضحترعفہنبزح ،ریض
اہللاعتٰیلہنعدجسمںیمدالخنو ے وداھکیہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےکرجحہرابرک

ےس ل ک اگل ے ت ےھٹ ےھت افر وگ دجسم ںیم اچتش یک امنز ڑپھ رےہ ےھت  و مہ  ے رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ
ووگںیکامنزےکابرےںیموپاھچ واوہنں ےرفامایہکہیدبتعےہرھپرضحترعفہریضاہللاعتٰیلہنع ےرضحتانبرمعریض
اہللاعتٰیلہنعےسوپاھچہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ے ےنترمعے ود ںیہ؟  و اوہنں ےرفامایہکاچررمعے ود افراؿ
ںیمےساکیرمعہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےر بںیمایک ومہ ےاندنسپ اھجمہکمہاؿوکالٹھجںیئافراؿیکرتددیرکںی رھپ
مہ ےرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےکرجحہںیموسماکرک ےیکآفازینس ورضحترعفہےنہکےگلاےاؾامومنینم!ایکآپ
 ن ریہ ںیہہک اوبدبعارلنمحایک ہہک رےہ ںیہ؟ رضحتاعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ےرفامایہکفہ ایک ےتہک ںیہ؟ رعفہ ےنہکےگلہک فہ
ےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاچررمعےود ںیہافراؿںیمےساکیرمعہر بںیمایکےہرضحتاعہشئریض
اہللاعتٰیلاہنع ےرفامایاہللاوبدبعارلنمح ررمحرفام ےہک روسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےوکیئرمعہ ںیہایکوسا ےاس ےک
ہکفہاؿےکاسھتےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےر بںیموکیئرمعہ ںیہایک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،رضحتاجمدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضمؿےکےنیہمںیمرمعہرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
راضمؿےکےنیہمںیمرمعہرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 544

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ٥ب٣ ٩ي٤و ،٪یحٌی ب ٩سٌيس ،اب ٩جزیخً ،لاء ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ َلائْ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
اس ََ ٤ضا َ٣ا َٔ ٌَ ٨َ ٣ک
ض َٓ َٔ ٨ش ُ
یُ َح ِّسث ُ َ٨ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّٔ ٥َ ٠ل َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ َس َّ٤ا َصا ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
يت ِ
أَ َِ ٪ت ُحطِّی َ٨َ ٌَ ٣ا َٗاَِ ٟت  ٥َِ ٟیَ٨َ َٟ ٩ِ ُٜا إ ٔ َُّل َ٧ا ٔؿ َحا َٔ َٓ ٪ح َّخ أَبُو َو َٔ ٟس َصا َوابَِ ُ٨ضا ًَل َی َ٧اؿ ٕٔح َو َت َز َک َ٨َ ٟا َ٧ا ٔؿ ّحا ٔ ٨ِ َ ٧ـ ُح ًََِ ٠يطٔ َٗا ََٓ ٢إٔذَا

َجا َئ َر ََ ٣ـا َُٓ ٪ا ًِ َتٔ٤زٔی َٓإ ٔ ََّ ٤ِ ًُ ٪ز ّة ٓ ٔيطٔ َت ٌِ ٔس َُ ٢ح َّح ّة
دمحمنباحمتنبومیمؿ،ییحینبدیعس،انبرج ،،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےااصنریکاکیتررتےسرفامایرافی ےاہکہکرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےاستررتاکانؾیھبایل

اھتںیماساکانؾوھبؽایگنوںرفامایہکےھجتامہرےاسھتجحرک ےےسسک ےعنمایکےہ؟فہتررتےنہکیگلہکامہرےاپینال ے
فاےل دف افٹن ےھت اکی افٹن  ر ریمے ڑلےک اک ابپ ینعی ریما اخفدن افراس اک اٹیب جح ےک ےئل ایگ نوا ےہ افر دفرسا افٹن امہرے
ےئل ٹوھڑ دای اتہک اس  ر مہ اپین الںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  ب راضمؿ اک ہنیہم آ ے اگ  و رمعہ رکانیل ویکہکن
راضمؿےکہنیہمںیمرمعہرک ےاکارججحےکرباربےہ۔
رافی  :دمحمنباحمتنبومیمؿ،ییحینبدیعس،انبرج ،،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
راضمؿےکےنیہمںیمرمعہرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 545

راوی  :اح٤س بً ٩بسة ؿيی ،یزیس يٌىی اب ٩زریٍ ،حبيب ً ،٥٠ٌ٣لاء ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َّ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
يب ا َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟلا ٕ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟـي ُِّّی َح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َحب ٔ ْ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُٔ ٢ل َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ يُ َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا أ ُ ُّٔ ٦س َ٨ا ٕ٣َ ٪ا َٔ ٌَ ٨َ ٣ک أَ َِ ٪تُٜونٔی َح َح ِحتٔ َ٨َ ٌَ ٣ا َٗاَِ ٟت َ٧ا ٔؿ َحا ٔ٪
اَ ٪ت ِ٘ ٔضی َح َّح ّة أَ ِو
َخ َي ِشقٔی ًََِ ٠يطٔ ُ ََُل ُ٨َ ٣ا َٗا ََ ٤ِ ٌُ َٓ ٢ز ْة فٔی َر ََ ٣ـ َ
كَاَ٧ا ْٔلَبٔی ُٓ ََل َٕ ٪ز ِو ٔج َضا َح َّخ ص َُو َوابُِ٨طُ ًَل َی أَ َح ٔسص َٔ٤ا َوك َ َ
اِ ٪اْل َ ُ

َح َّح ّة َ٣عٔی
ادمحنبدبعةیبض،سیدیینعیانبزرعی،بیبحملعم،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس  ے ااصنر یک اکی تر رت  ےس اؾ انسؿ ریض اہلل اعتٰیلہنع اہک اجات ےہ رفامای ہک ےھجت سک  ے عنم ایک ہک  و امہرے اسھت جح
رکےفہرعضرک ےیگلہکامہرےدفافٹنےھتاؿافوٹنںںیمےساکی رریمااخفدنافراساکاٹیبجحرک ےےکےئلایگنواےہ
افردفرساافٹن س رامہراالغؾاپینالات ےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکراضمؿےکےنیہمںیمرمعہرکانجحےکرباربےہ
ایآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکریمےاسھتجحرک ےےکرباربےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعةیبض،سیدیینعیانبزرعی،بیبحملعم،اطعء،رضحت انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکمرکمہمںیمدنلبیفاےلہصحےسدالخنو ےافرےلچنفاےلےصحےسےنلکنےکاابحتسب...

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمرکمہمںیمدنلبیفاےلہصحےسدالخنو ےافرےلچنفاےلےصحےسےنلکنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 546

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير ،اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
یَّ ٙ
ض َوإٔذَا َز َخ ََ َّٜ٣َ ١ة
ٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١
َخ ُد ٔٔ َ ٩ِ ٣
َط ٔ
اٟظ َح َزة ٔ َو َی ِس ُخ ُ
َط ٔ
ًُ ََ ٤ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
ی ٙا ٌَِ ٤ُ ٟزَّ ٔ
اَ ٪ی ِ ُ
َّ
َّ
اٟش ِٔل َی
َخ ُد ٔ ٩ِ ٣اَّ ٔ ٨ْٟيةٔ ُّ
َز َخ َ ٩ِ ٣ٔ ١اَّ ٔ ٨ْٟيةٔ ا َِِ ٠ٌُ ٟيا َویَ ِ ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،انب ریمن ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس درتخ فاےل راےتس ےس تکلیے ےھت افر رعمس فاےل راہتس ےس دالخ نوےت ےھت افر  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسہکمرکمہمںیمدالخنوےت ودنلباھگیٹےسدالخنوےتافر بہکمرکمہمےستکلیے وےلچنفایلاھگیٹےستکلیےےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،انبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمرکمہمںیمدنلبیفاےلہصحےسدالخنو ےافرےلچنفاےلےصحےسےنلکنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 547

راوی  :زہير ب ٩رحب٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌیٗ ،لا ،٪حرضت ًبيساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِي ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ و َٗا َ ٢فٔی
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ئ
رٔ َوا َی ٔة ُز َصي ِر ٕا َِِ ٠ٌُ ٟيا َّأًٟی بٔا َِ ٟب ِل َحا ٔ
زریہنبرحب،دمحمنبینثم،ییحی،اطقؿ،رضحتدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےساؿ دنفںےکاسھتاسرطحرفاتیوقنمؽےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،ییحی،اطقؿ،رضحتدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمرکمہمںیمدنلبیفاےلہصحےسدالخنو ےافرےلچنفاےلےصحےسےنلکنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 548

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩ابی ً٤ز ،ابً ٩یی٨ہ ،ابْ٣ ٩ىی ،سٔيا ،٪ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َّ
َّ
رع َو َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىی َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َّ
َخ َد ٔ ٩ِ ٣أَ ِس ََٔ ٔ ٠ضا
أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َجا َئ إلٔ َی ََ ٜ٣ة َز َخََ ٠ضا ٔ ٩ِ ٣أَ ًِ ََل َصا َو َ َ

دمحمنبینثم،انبایبرمع،انبہنییع،انبینثم،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس بہکمرکمہمیکرطػرشتفیالےتےھت واسیکدنلبییکرطػےسدالخنوےتےھتافر بفا ستکلیے واس
ےکےلچنےصحیکرطػےستکلیےےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبرمع،انبہنییع،انبینثم،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمرکمہمںیمدنلبیفاےلہصحےسدالخنو ےافرےلچنفاےلےصحےسےنلکنےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 549

راوی  :ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ََ ًَ ١ا٦
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َ َٛ ٩ِ ٣ٔ ١سا ٕئ
ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٔ َٛ ٩ِ ٣سا ٕ
ا ٪أَبٔی أَ ِٛثَرَ َ٣ا یَ ِس ُخ ُ
ا ٪أَبٔی یَ ِس ُخ ُ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ض َ٤ا كَِٔ ٠يض ٔ َ٤ا َوك َ َ
ئ ٔ ٩ِ ٣أَ ًِل َی ََ َّٜ ٣ة َٗا َ ٢صٔظَ ْآَ ٦ک َ َ
اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسحتفہکمفاےلاسؽ
ہکمرکمہمںیمدالخنو ے وہکمیکدنلبیفاےلہصحدکاءیکرطػےسدالخنو ےرضحتاشہؾےتہکںیہہکریماابپاؿدفونں
رطػےسدالخنواتاھترگمزایدہرتدکاءیکرطػےسدالخنوےتےھت۔
رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکمرکمہمںیم بداہلخنو وذیوطیںیمراتسگار ےافرک لرک ےافردؿےکفتقکم...
ابب  :جحاکایبؿ
ہکمرکمہمںیم بداہلخنو وذیوطیںیمراتسگار ےافرک لرک ےافردؿےکفتقہکمرکمہمںیمدالخنو ےےکاابحتسبںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 550

راوی  :زہير ب ٩رحبً ،بيساہلل ب ٩سٌيس ،یحٌیٗ ،لاً ،٪بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َٗاُلَ َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِي ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٪
َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
ک َوفٔی رٔ َوایَةٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ َ
 ١ذََ ٔ ٟ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ َئ ٌَِ ُ
ات ب ٔ ٔذی ك َ ّوی َحًَّی أَ ِػ َبحَ ث ُ ََّ ٥ز َخ ََ َّٜ ٣َ ١ة َٗا ََ ٢وك َ َ
َّ
اٟؼ ِبحَ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِو َٗا ََ ٢حًَّی أَ ِػ َبحَ
ابِ َٔ ٩سٌٔي ٕس َحًی َػلَّی ُّ
زریہنبرحب،دیبعاہلل نبدیعس،ییحی،اطقؿ،دیبعاہلل ،انعف،رضحتانبرمعریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہک روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےذیوطیںیمراتسگاریاہیںکتہکحبصنویئگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہکمرکمہمںیمدالخنو ے
رافی ےتہک ںیہہک رضحت دبعاہلل ریض اہللاعتٰیلہنع یھب ایسرطح ایک رکےت ےھت افر انبدیعسیک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس  ے رات سگاری اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے حبص یک امنزںی ڑپ

ییحی  ے اہک اہیں کت ہک حبص

نویئگ۔
رافی  :زریہنبرحب،دیبعاہللنبدیعس،ییحی،اطقؿ،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمرکمہمںیم بداہلخنو وذیوطیںیمراتسگار ےافرک لرک ےافردؿےکفتقہکمرکمہمںیمدالخنو ےےکاابحتسبںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 551

راوی  :ابوربيٍ زہزانی ،ح٤از ،ایوب ،حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ات ب ٔ ٔذی كَ ّوی َحًَّی
اَُ ٪ل َي ِ٘ َس َُ َّٜ ٣َ ٦ة إ ٔ َُّل بَ َ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ك َ َ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
يُؼبٔحَ و َي ِِ َت ٔش ١ث ُ َّ ٥ی ِس ُخ ُ َّ
َک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٓ ٌَ َُ ٠ط
َ َ
ِ َ
َ ٜ٣َ ١ة َ َ ٧ض ّارا َو َی ِذ ُ ُ
اوبرعیبزرہاین،امحد،اویب ،رضحتانعف ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل ہنع ہکمںیمرشتفی
 ںیہالےتےھتوسا ےاسےکہکآپذیوطیںیمراتسگارےتاہیںکتہکحبصنواجیترھپدؿےکفتقہکمرکمہمںیمدالخ
نوےتافرذرکرفامےتےھتہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیھبایسرطحرکےتےھت۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،امحد،اویب،رضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

ہکمرکمہمںیم بداہلخنو وذیوطیںیمراتسگار ےافرک لرک ےافردؿےکفتقہکمرکمہمںیمدالخنو ےےکاابحتسبںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 552

٣وسی ابً٘ ٩بہ ،حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤س ب ٩اسحا ،ٚا٧ص يٌىی ابً ٩ياقٰ ،

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ َح َّسثَطُ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙا َِ ٤ُ ٟش َّي ٔي ُّی َح َّسثَىٔی أَْ َ ٧ص َي ٌِىٔی ابِ ََٔ ً ٩ياقٕ ًَ َِ ٣ُ ٩
َّ
اٟؼ ِبحَ ح ٔي َن َي ِ٘ َس َُ َّٜ ٣َ ٦ة َو َُ ٣ؼلَّی
اَ ٪ی ِ٨ز ٔ ُ ٢ب ٔ ٔذی كَ ّوی َو َیب ٔ ُ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
يت بٔطٔ َحًی ي َُؼل َِّی ُّ
ک ًَل َی
ک ًَل َی أَ َٕ ٤َ ٛة َُٔ٠يوَ ٕة َِ ٟي َص فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َّأ ٟذی بُىٔ َی ثَ ََّ ٥و َل ٩ِٔ ٜأَ ِس َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ

أَ َٕ ٤َ ٛة َُٔ٠يوَ ٕة

دمحمنبااحسؼ،ا،س ینعیانبایعض،ومٰیسانبہبقع،رضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہلل ےایبؿایک
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس سفتقیھبہکمرکمہمرشتفیالےت وذیوطیںیمارتےتافرفںیہراتسگارےتاہیںکت
ہکحبصیکامنزڑپےتھافرروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسیکامنزڑپےنھیکہگجاکیدنلبےلیٹ رنویت یھہنہکاسدجسمںیموجہکدعب
ںیمانبیئیئگافر نکیاسےسےچیناکیدنلبےلیٹ رےہ۔
رافی  :دمحمنبااحسؼ،ا،سینعیانبایعض،ومٰیسانبہبقع،رضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمرکمہمںیم بداہلخنو وذیوطیںیمراتسگار ےافرک لرک ےافردؿےکفتقہکمرکمہمںیمدالخنو ےےکاابحتسبںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 553

٣وسی بً٘ ٩بہ ،حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤س ب ٩اسحا ،ٚا٧ص يٌىی ابً ٩ياقٰ ،

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙا َِ ٤ُ ٟش َّي ٔي ُّی َح َّسثَىٔی أَْ َ ٧ص َي ٌِىٔی ابِ ََٔ ً ٩ياقٕ ًَ َِ ٣ُ ٩

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس َت ِ٘ َب ََ ١فُ ِ َؿً َ ِی ا َِ ٟح َب َّٔ ١أ ٟذی بَ ِی َُ ٨ط َوبَي ِ َن ا َِ ٟح َب َّٔ ١
١
اٟلو ٔی ِٔ َ ٧ ١ح َو ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َی ِح ٌَ ُ
َّ
َّ
ِط ٔ
ٖ اْلِ َ َ٤َ ٛةٔ َو َُ ٣ؼلَّی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِس َٔ َ٨ِ ٣ٔ ١طُ ًَل َی
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس أ ٟذی بُىٔ َی ثَ ََّ ٥ي َش َار ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ أ ٟذی ب ٔ َ َ
َف َؿ َتي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َب َّٔ ١
اْلِ َ َ٤َ ٛةٔ َّ
اٟلؤی َّٔ ١أ ٟذی
اٟش ِو َزا ٔ
ئ یَ َس َُ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َ٤َ ٛةٔ ًَ ِ َ
ْش َة أَذ ُِر َٕ أَ ِو ِ َ ٧ح َو َصا ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی ُِ ٣ش َت ِ٘ب ٔ َ ١ا ِِ ُ ٟ

ک َوبَي ِ َن ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ
بَ ِی ََ ٨

دمحم نب ااحسؼ ،ا،س ینعی انب ایعض ،ومٰیس نب ہبقع ،رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل

اعتٰیلہنع ےاؿوکربخدیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسےبملاہپڑیکدفونںوچویٹںےکدرایمؿہبعکیکرطػرخرکےت
اف راسدجسموکوجفاہںانبیئیئگےہاےسےلیٹےکابںیئرطػرکدےتیافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزڑپےنھیکہگجاس
ایسہےلیٹےسیھبےچینےہاسایسہےلیٹےسدساہھتٹوھڑرکایرقتةیاانتیہرھپاسےبملاہپڑیکدفونںوچویٹںےکاسےنموجآپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افر ۃبعک اہلل ےک درایمؿ ےہ رخ رک ےک امنز ڑپےتھ ےھت اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر رکفڑفں درفد
فالسؾانزؽرفام ے۔آنیم
رافی  :دمحمنبااحسؼ،ا،سینعیانبایعض،ومٰیسنبہبقع،رضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحافررمعہےکےلہپوطاػںیمرلمرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہےکےلہپوطاػںیمرلمرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 554

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير ،اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل ب٧ ٩آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َّ
اَ ٪ي ِش َعی
اٟل َو َ
ا ٪إٔذَا ك َ َ
اٖ اْلِ َ َّو ََ ٢خ َّب ث َ ََلثّا َو ََ ٣شی أَ ِر َب ٌّا َوك َ َ
ًُ ََ ٤ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ

ک
ب ٔ َب ِل ٔ ٩ا ِٔ ٤َ ٟشي ٔ ١إٔذَا ك َ َ
 ١ذََ ٔ ٟ
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َئ ٌَِ ُ
اٖ بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َوك َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،انبریمن،دیبعاہللنبانعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس بیھبتیباہللاکالہپوطاػرکےتےھت وےلہپنیترکچفں ںیمزیتزیتدفڑےتافرابیقاچررکچفںںیماعؾاچؽ
ےتلچ افر  ب افص فرمفہ ےک درایمؿ وطاػ رکےت  و دف زبس اشنونں ےک درایمؿ دفڑ رک ےتلچ ےھت رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت انب رمع
ریضاہللاعتٰیلہنعیھبایسرطحرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،انبریمن،دیبعاہللنبانعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہےکےلہپوطاػںیمرلمرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 555

٣وسی بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤س بً ٩باز ،حات ٥يٌىی اب ٩اس٤اًيٰ ،١

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥ي ٌِىٔی ابِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ١
اٖ فٔی ا َِ ٟح ِّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔأَ َّو َ٣َ ٢ا َي ِ٘ َس َُٓ ٦إَّٔ٧طُ َي ِش َعی ث َ ََلثَ َة أَك ِ َو ٕ
اٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ ث ُ َّ ٥یَ ِ٤شٔی أَ ِر َب ٌَ ّة
ا ٪إٔذَا كَ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ

وٖ بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ
ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی َس ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ َّ ٥یَ ُل ُ

دمحم نب ابعد ،احمت ینعی انب اامسلیع ،ومٰیس نب ہبقع ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس  ب یھب(تیباہللآ ےےکدعب) جحافررمعہ بسےس الہپوج وطاػ رکےت  وآپ یلصاہللہیلعفآہل فملس تیب اہلل
ےکےلہپنیترکچفںںیمدفڑےترھپابیقاچررکچفںںیملچرکوطاػرکےترھپدفرتعکامنزڑپےتھافررھپافصرمفہےکدرایمؿ
وطاػرکےت
رافی  :دمحمنبابعد،احمتینعیانباامسلیع،ومٰیسنبہبقع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہےکےلہپوطاػںیمرلمرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 556

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،رح٠٣ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب أَ ََّ ٪سا ٥َ ٔ ٟبِ َِ ًَ ٩ب ٔس
رح َُ ٠َ ٣ة أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا َِ َ ٢
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
َّ
اٟز ِ ٩َ ٛاْلِ َ ِس َو َز
اہللٔ أَ ِخب َ َر ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َي ِ٘ َس َُ ٜ٣َ ٦ة إٔذَا ِ
اس َتُّ ٥ََ ٠
وٖ ح ٔي َن َي ِ٘ َس ُ ٦یَد ُُّب ثَ ََلثَ َة أَك ِ َو ٕ
اٖ َّٔ ٩ِ ٣
اٟش ِب ٍٔ
أَ َّو َ٣َ ٢ا َی ُل ُ

اوباطرہ،رحہلمنبییحی،رحہلم،انبفبہ،وی،س،انبباہب،اسملنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم
 ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکی بہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہکمرکمہمرشتفیالےت ورجحاوسداکاالتسؾرفامےت
افررشتفیال ےےکدعببسےسےلہپوطاػےکاسترکچفںںیمےسنیترکچفںںیمزیتےتلچےھت۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی،رحہلم،انبفبہ،وی،س،انبباہب،اسملنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہےکےلہپوطاػںیمرلمرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 557

راوی  :اب٤ً ٩ز ب ٩ابا ،٪اب٣ ٩بارکً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبَا ٕ ٪ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢ر ََ ١َ ٣ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا َِ ٟح َحز ٔإلٔ َی ا َِ ٟح َحز ٔث َ ََلثّا َو ََ ٣شی أَ ِر َب ٌّا

انب رمع نب اابؿ ،انب رابرک ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےرجحاوسدےسرجحاوسدکتےلہپنیترکچفںںیمرلمرفامایافرابیقاچررکچفںںیماعؾاچؽےلچ۔
رافی  :انبرمعنباابؿ،انبرابرک،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہےکےلہپوطاػںیمرلمرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 558

راوی  :ابوكا ١٣ححسری ،س٠ي ٥ب ٩اخرضً ،بيساہلل ب٤ً ٩ز ،حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َر َ ٩ِ ٣ٔ ١َ ٣ا َِ ٟح َحز ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو كَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسَِ ٠ي ُ ٥بِ ُ ٩أَ ِخ َ َ
ََک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٠َ ٌََ ٓ ٥َ ٠ط
إلٔ َی ا َِ ٟح َحز ٔ َوذ َ َ
اوباکلم دجحری ،میلس نب ارضخ ،دیبع اہلل نب رمع ،رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےرجحاوسدےسرجحاوسدکترلمایکافررفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساےسییہایکرکےتےھت۔
رافی  :اوباکلمدجحری،میلسنبارضخ،دیبعاہللنبرمع،رضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہےکےلہپوطاػںیمرلمرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 559

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب٣ ،اٟک ،یحٌی ب ٩یحٌی ،جٌَف ب٣ ٩ح٤س ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
ک ح و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َواُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َٗا ََ َ ٢
َف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َ١َ ٣
َج ٌِ َ ٔ
ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َحز ٔاْلِ َ ِس َوز ٔ َحًَّی اَ ِ ٧ت َهی إَِٔ ٟيطٔ ثَ ََلثَ َة أَك ِ َو ٕ
اٖ
دبعاہللنبہملسمنببنعق،امکل،ییحینبییحی،رفعجنبدمحم،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہاوہنں ے
رفامای ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رجح اوسد ےس رجح اوسد کت رلم رفامای
اہیںکتہکاسکتنیترکچنوےئگ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،امکل،ییحینبییحی،رفعجنبدمحم،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہےکےلہپوطاػںیمرلمرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 560

راوی  :ابوكاہزً ،بساہلل ب ٩وہب٣ ،اٟک ،اب ٩جزیخ ،جٌَف ب٣ ٩ح٤س ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
َف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
اٟلاص ٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخبَرَنٔی َ٣اْ ٔ ٟک َوابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
ًَ ِب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥٠ر ََّ ١َ ٣
اََ ْٟلثَ َة أَك ِ َو ٕ
اٖ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َحز ٔإلٔ َی ا َِ ٟح َحز ٔ
َ
اوباطرہ،دبعاہلل نبفبہ ،امکل،انب رج ،،رفعج نبدمحم ،رضحتاجرب نبدبعاہلل ےس رفاتیےہ ہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہل
فملس ےرجحاوسدےسرجحاوسدکتےلہپنیترکچفںںیمرلمرفامای۔
رافی  :اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،امکل،انبرج ،،رفعجنبدمحم،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہےکےلہپوطاػںیمرلمرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 561

راوی  :ابوكآ ١٣ـي ١ب ٩حشين جحسریً ،بساٟواحس ب ٩زیاز ،جزیزی ،حرضت ابواٟلٔي ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟلٔ َِي َٔٗ ١ا َُِ ٠ُٗ ٢ت
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو كَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِي ُ
 ١بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ُ ٩زٔیَاز ٕ َح َّسث َ َ٨ا ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ

اٖ َو َِ ٣ش َی أَ ِر َب ٌَةٔ أَك ِ َو ٕ
ض أَ َرأَیِ َت َص َذا اٟزَّ َ ١َ ٣بٔا ِٟب َ ِيتٔ ثَ ََلثَ َة أَك ِ َو ٕ
و ٪أَُ َّ ٧ط ُس َّْ ٨ة َٗا َ٢
ُٔلبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٖ أَ ُس َّْ ٨ة ص َُو َٓإ ٔ َِّ َٗ ٪و ََ ٣
ک َیزًُِ َُ ٤
ک َػ َسُٗوا َو ََ ٛذبُوا َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠س ََٔ َّٜ ٣َ ٦ة َٓ َ٘ا َ٢
َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َسُٗوا َو ََ ٛذبُوا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ٣ا َٗ ِوَ ُٟ
و ٪أَ َِ ٪ی ُلو ُٓوا بٔا ِٟب َ ِيتٔ ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟضزَا َٔ ٢وكَاُ ٧وا َی ِح ُش ُسوُ َ ٧ط َٗا ََٓ ٢أ َ ََ ٣زص َُِ ٥ر ُسو ُ٢
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
و ٪إ ٔ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َوأَ ِػ َحابَ ُط َُل َي ِش َت ٔلي ٌُ َ
ْش َُ ٛ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ی ِز ُُ٠٣وا ث َ ََلثّا َو َی ُِ ٤ظوا أَ ِر َب ٌّا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٟطُ أَ ِخب ٔ ِرنٔی ًَ َِّ ٩
اٟل َو ٔ
اٖ بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َراّ ٔ ٛبا

ک َػ َسُٗوا َو ََ ٛذبُوا َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
و ٪أَُ َّ ٧ط ُس َّْ ٨ة َٗا ََ ٢ػ َسُٗوا َو ََ ٛذبُوا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َو َ٣ا َٗ ِوَ ُٟ
أَ ُس َّْ ٨ة ص َُو َٓإ ٔ َِّ َٗ ٪و ََ ٣
ک یَزًُِ َُ ٤
َّ
َخ َد ا َِ ٌَ ٟوات ُٔ ٩ِ ٣ٔ ٙا ِٟب ُ ُيو ٔ
ا٪
ت َٗا ََ ٢وك َ َ
اض َي ُ٘وَ ُٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٛ ٥َ ٠ث ُ َر ًََِ ٠يطٔ اُ ٨َّ ٟ
وَ ٪ص َذا َُ ٣ح َّْ ٤س َص َذا َُ ٣ح َّْ ٤س َحًی َ َ
َّ
َّ
اض بَي ِ َن یَ َسیِطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َٛث ُ َر ًََِ ٠يطٔ َرَ ٔ ٛب َوا ِِ ٤َ ٟش ُی َو َّ
١
اٟشع ُِی أَٓ َِـ ُ
ُرض ُب اُ ٨َّ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَُ ٥َ ٠ل ي ِ َ
اوباکلم لیضف نب نیسح دحدری ،دبعاوادح نب زاید ،رجریی ،رضحت اوبالیفطل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک

ںیم ےرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرعضایکہکتیباہللاکوطاػےلہپےکنیترکچفںںیمرلمافراچررکچفںںیم
اعؾ اچؽ ےنلچ ےک ابرے ںیم آپ یک ایک را ے ےہ ایک ہی تنس ےہ؟ ویکہکن آپ یک وقؾ ےک وگ اےس تنس ھجمس رےہ ںیہ رضحت
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع  ےرفامایہکفہےچسںیہافر وھج ےیھبںیہافررفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہکمرشتفی
ال ے ورشموکں ےاہک ہکدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبدےلبےلتپنو ےیکفہجےستیباہلل
اکوطاػرک ےیکاطتق ںیہرےتھکافراوہنں ےاہکہکرشمکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدسحرکےتںیہ وروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےاےنپاحصہبوکمکحرفامایہکفہوطاػےکےلہپنیترکچفںںیمرلمرکںیینعیہنیساکنؽرکدنکےیالیالرکوھتڑا
زیت ںیلچ افر ابیق اچر رکچفں ںیم اعؾ اچؽ ںیلچ رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک
آپ ےھجم افص رمفہ ےک درایمؿ یعس رک ے ےک ابرے ںیم ربخ دںی ہک ایک وسار نو رک رکان تنس ےہ؟ ویکہکن آپ یک وقؾ ےک وگ
اےستنسھجمسرےہںیہرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکفہےچسیھبںیہافروھج ےیھبرافیےتہکںیہہکںیم ے
رعضایکہکآپےکاسوقؽہکےچسیھبںیہافروھج ےیھبںیہاکایکبلطمےہ؟رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامای
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپستہبےسووگںاکوجہؾنوایگافرفہےنہکےگلہکہیدمحمںیہہیدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملس
ںیہاہیںکتہکونوجاؿتررںیتیھباےنپرھگفںےسابرہلکنآںیئافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملساےنپاسےنمےسووگں
وک  ںیہ اٹہےت ےھت  و  ب تہب زایدہ وگ نو ےئگ  و آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وسار نو رک ےئگ افر دیپؽ انلچ افر دفڑان ہی زایدہ رتہب
ےہ۔

رافی  :اوباکلملیضفنبنیسحدحدری،دبعاوادحنبزاید،رجریی،رضحتاوبالیفطلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہےکےلہپوطاػںیمرلمرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 562

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یزیس ،حرضت جزیزی

َ َّٜ ٣َ ١ة َٗ ِو ََ ٦ح َش ٕس َو٥َِ ٟ
ا ٪أَصِ ُ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢وك َ َ
َي ُ٘ ِ ١یَ ِح ُش ُسوَ٧طُ
دمحمنبینثم،سیدی،رضحترجرییاس دنےکاسھتذموکرہدحثییکرطحایبؿرکےتںیہوسا ےاسےکہکاسںیماوہنں ےاہک
ہکہکمیکوقؾےکوگدسحرک ےفاےلےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،سیدی،رضحترجریی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہےکےلہپوطاػںیمرلمرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 563

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪اب ٩ابی حشين ،حرضت ابواٟلٔي ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و ٪أَ َّ٪
اٟلٔ َِي َٔٗ ١ا َُِ ٠ُٗ ٢ت ُٔلبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض إ ٔ َِّ َٗ ٪و ََ ٣
ک یَزًُِ َُ ٤
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی حُ َشي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َ ١َ ٣بٔا ِٟب َ ِيتٔ َوبَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َوه ٔ َی ُس َّْ ٨ة َٗا ََ ٢ػ َسُٗوا َو ََ ٛذبُوا

انب ایب رمع ،ایفسؿ ،انب ایب نیسح ،رضحت اوبالیفطل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامایہک ںیم  ے رضحت انب ابعس ریض
اہللاعتٰیلہنعےس رعضایک ہکآپیکوقؾےکوگایخؽ رکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےتیباہلل ےکوطاػ
ںیمرلمایکافرافصفرمفہےکدرایمؿیعسیکافریہیتنسےہرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکاوہنں ےچسیھب
اہکافروھجٹیھباہک۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،انبایبنیسح،رضحتاوبالیفطلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہےکےلہپوطاػںیمرلمرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 564

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،یحٌی ب ٩آز ،٦زہيرً ،بسا٠٤ٟک ب ٩سٌيس ب ٩ابحز ،حرضت ابواٟلٔي ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟلٔ َِي َٔٗ ١ا َ٢
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُزصَي ِ ْر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ َٔ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩اْلِ َبِ َحز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
ض أ ُ َرانٔی َٗ ِس َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٔ ٓ ٢ؼ ِٔ ُط لٔی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َرأَیِ ُت ُط ً ٔ َِ ٨س ا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ ًَل َی َ٧ا َٗ ٕة
ُُِٗ ٠ت ُٔلبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُو٪
ضذ َ
اض ًََِ ٠يطٔ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
رکص َ
َاک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إُٔ َّ ٧ض ِ ٥كَاُ ٧وا ُلَ یُ َس ًُّ َ
َو َٗ ِس َٛث ُ َر اُ ٨َّ ٟ
وُ ٨ِ ًَ ٪ط َو َُل یُ ِ َ

دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،زریہ،دبعاکلملنبدیعسنبارجب،رضحتاوبالیفطلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکںیم
 ے رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک ریما ایخؽ ےہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی
رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ھجم ےس ایبؿ رک ہک رضحت اوبالیفطل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے
رعضایکہکںیم ےآپوکرمفہےکاپسافینٹن رداھکیافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپستہبےسوگےھترافیےتہکںیہ
ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت ویکہکن فہ وگ ینعی احصہب ریض اہلل
اعتٰیلہنعہن وآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکٹوھڑےتےھتافرہنیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدفرنوےتےھت۔
رافی  :دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،زریہ،دبعاکلملنبدیعسنبارجب،رضحتاوبالیفطلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وطاػںیمدفامیینرونکںےکاالتسؾےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
وطاػںیمدفامیینرونکںےکاالتسؾےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 565

راوی  :ابوربيٍ زہزانی ،ح٤از يٌىی اب ٩زیس ،ایوب ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َٗا ََٗ ٢س َٔ٦
وب ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّصِ َزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
و ٪إ ُٔ َّ ٧ط َي ِ٘ َس َُِ ٠ًَ ٦يَّ ُ ٥ِ ُٜسا َٗ ِو ِْ َٗ ٦س
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحاب ُ ُط ََ َّٜ ٣ة َو َٗ ِس َو َص َِ ٨ت ُض ِ ٥حُ َِّم َیثِر َٔب َٗا َ ٢ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْش َُ ٛ

َو َص َِ ٨ت ُض ِ ٥ا ُِ ٟح َِّم َو َُ٘ ٟوا َٔ ٨ِ ٣ضا ٔط َّس ّة َٓ َحَُ ٠شوا ٔ٤َّ ٣ا یَلٔی ا ِٟحٔ ِح َز َوأَ ََ ٣زص ُِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ی ِز ُُ٠٣وا ثَ ََلث َ َة أَ ِط َوا ٕن

ئ
ئ َّأ ٟذ َ
یَ ٩ز ًَ ِ٤ت ُِ ٥أَ َّ ٪ا ُِ ٟح َِّم َٗ ِس َوصَ َِ ٨ت ُض َِ ٥ص ُذ َُل ٔ
وَ ٪ص ُذ َُل ٔ
وَ ٪جََ ٠سص َُِ٘ َٓ ٥ا َ ٢ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اٟز ِ٨َ ٛي ِ ٔن ٟٔي َ َری ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْش َُ ٛ
ْش َُ ٛ
َو َی ُِ ٤ظوا َ٣ا بَي ِ َن ُّ
ض َو ٥َِ ٟیَ ُِ ٌِ ٨َ ٤ط أَ ِ ٪یَأ ِ َُ ٣زص ُِ ٥أَ ِ ٪یَ ِز ُُ٠٣وا اْلِ َ ِط َو َان ك ُ ََّ ٠ضا إ ٔ َُّل ِاْلٔبِ َ٘ا ُئ ًََِ ٠يض ٔ ِ٥
أَ ِج َُ ٠س َٔ َٛ ٩ِ ٣ذا َو ََ ٛذا َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
اوبرعیب زرہاین ،امحد ینعی انب زدی ،اویب ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہکم رشتفی ال ے احؽ ہی ہک رثیب دمہنی ےک
اخبر ےاؿوکزمکفررک دایاھت و رشموکں ےاہکہکلک اہمترےاپسا یسوقؾےکوگآںیئےگہکںیہنجاخبر ے زمکفررکدای ےہ
افرا ںیہاسےسگ تفیلکتیلمےہرشمکرجحےکرقبیمیطحںیمت ےھٹےھتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےنپاحصہبریضاہلل
اعتٰیلہنعوک مکحرفامایہک نیترکچفں ںیمرلمرکںیافردف رونکںےکدرایمؿاعؾاچؽںیلچ اتہکرشموکں وکاؿیک اطتقداھکییئ
اج ے ورشموکں ےاہکہیفہوگںیہہکنجےکابرےںیماہمتراہیایخؽاھتہکہیاخبریکفہجےسزمکفرنوےئگںیہہی والفںالفں
ےسزایدہاطروترےتگلںیہرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿےککھتاج ےیک
فہجےساؿوکامتؾرکچفںںیمرلمرک ےاکمکح ںیہرفامای۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،امحدینعیانبزدی،اویب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػںیمدفامیینرونکںےکاالتسؾےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 566

راوی ٤ً :ز ٧اٗس ،اب ٩ابی ً٤ز ،اح٤س بً ٩بسة ،ابً ٩یی٨ہ ،ابً ٩بسة ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو

ْشٔٛي َن ُٗ َّو َت ُط
ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ض َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َس َعی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َ ١َ ٣بٔا ِٟب َ ِيتٔ ٟٔيُر َٔی ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

رمع اندق ،انب ایب رمع ،ادمح نب دبعة ،انب ہنییع ،انب دبعة ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع  ے رفامایہک روسؽاہلل یلص اہللہیلع
فآہلفملس ےتیباہللےکوطاػںیمرلماسےئلایکاتہکرشموکںوکاینپاطتقداھکںیئ۔
رافی  :رمعاندق،انبایبرمع،ادمحنبدبعة،انبہنییع،انبدبعة،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػںیمدفامیینرونکںےکاالتسؾےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 567

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیٟ ،يثٗ ،تیبہٟ ،يث ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
اِ ٠ٟي ُث ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

َّ
اٟز ِ٨َ ٛي ِ ٔن ا َِ َ ٟامیَ ٔ ٧يي ِ ٔن
بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أََّ٧طُ َٗا َ ٥َِ ٟ ٢أَ َر َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٤شحُ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟب َ ِيتٔ إُٔل ُّ

ییحی نب ییحی ،ق  ،،ہبیتق ،ق  ،،انب باہب ،اسمل نب دبع اہلل ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامایہک
ںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدفامیینرونکںےکالعفہتیباہللیکیسکزیچوکوبہسدےتینو ے ںیہداھکی۔
رافی  :ییحینبییحی،ق ،،ہبیتق،ق ،،انبباہب،اسملنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػںیمدفامیینرونکںےکاالتسؾےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 568

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہً ،بساہلل ب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حرضت سا٥ٟ

رح َُ ٠َ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو َّ
و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب ًَ َِ ٩سا٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
َّ
اٟز ِ ٩َ ٛاْلِ َ ِس َو َز َو َّأ ٟذی َیٔ٠يطٔ ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣حو ٔ
أَبٔيطٔ َٗا ََ ٥َِ ٟ ٢یَ ٩ِ ُٜر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِش َت ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٔ ٠أَ ِركَا ٔ ٪ا ِٟب َ ِيتٔ إُٔل ُّ
زُورٔ ا ُِ ٟح َٔ ٤حيِّي َن
اوباطرہ ،رحہلم ،دبعاہلل نب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،رضحت اسمل اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب اہلل ےک رونکں اک االتسؾ  ںیہ رکےت ےھت وسا ے رنک اوسد رجح اوسد افر اس ےک اسھت فاےل اس رنک
دم
ےکوجہکنب حےکرھگفںیکرطػےہ۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلم،دبعاہللنبفبہ،وی،س،انبباہب،رضحتاسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػںیمدفامیینرونکںےکاالتسؾےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 569

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،خاٟسب ٩حارثً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
ََک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىی َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ذ َ َ
َّ
اٟز ِ ٩َ ٛا َِ َ ٟامین ٔ َی
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
اَُ ٪ل َي ِش َت ٥ُ ٔ ٠إُٔل ا َِ ٟح َح َز َو ُّ

دمحمنبینثم،اخدلنباحرث،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
االتسؾ ںیہرکےتےھتوسا ےرجحاوسدافررنکامیینےک۔
رافی  :دمحمنبینثم،اخدلنباحرث،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػںیمدفامیینرونکںےکاالتسؾےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 570

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،زہير ب ٩رحبً ،بيساہلل ب ٩سٌيس ،یحٌیٗ ،لا ،٪ابْ٣ ٩ىی ،یحٌیً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٩
ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی ا َِّ َ٘ ٟلا َٔٗ ٪ا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩

اٟز ِ٨َ ٛي ِ ٔن ا َِ َ ٟامین ٔ َی َوا َِ ٟح َح َز ُِ ٣ذ َرأَیِ ُت َر ُسو َ٢
َی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ َح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٣َ ٢ا َت َز ُِ ٛت ِ
است ََٔل ََ ٦ص َذیِ ُّٔ ٩
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِش َتُ ٤ُ ٔ ٠ض َ٤ا فٔی ٔط َّسة ٕ َو َُل َر َخا ٕئ
دمحم نب ینثم ،زریہ نب رحب ،دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،اطقؿ ،انب ینثم ،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہرفامایہک ںیم ے اؿدفرونکںامیین افررجحاوسد اکاالتسؾ ںیہٹوھڑا سفتق ےسںیم  ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکاؿوکاالتسؾرکےتداھکیےہیتخسںیمافرہنیہآاسینںیم۔
رافی  :دمحمنبینثم،زریہنبرحب،دیبعاہللنبدیعس،ییحی،اطقؿ،انبینثم،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػںیمدفامیینرونکںےکاالتسؾےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 571

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩ير ،ابی خاٟس ،حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اْلِ َ ِح َ٤زُ ًَ ًُِ ٩ب َ ِيسٔ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َٗا ََ ٢رأَیِ ُت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ِش َت ٥ُ ٔ ٠ا َِ ٟح َح َز ب ٔ َي ٔسظ ٔ ث ُ ََّّ َٗ ٥ب َ ١یَ َس ُظ َو َٗا َ٣َ ٢ا َت َز ُِ ٛت ُط ُُ ٨ِ ٣ذ َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

َئ ٌَُِ ُ٠ط
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،ایب اخدل ،رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم  ے رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیل ہنع وک داھکی ہک اوہنں  ے رجح اوسد اک اےنپ اہھت ےس االتسؾ ایک رھپ اوہنں  ے اےنپ اہھت وک وبہس دای افر رفامای ہک ںیم  ے اس اک
االتسؾ افر اہھت وک وبہس دانی  س فتق ےس ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس رطح رکےت نو ے داھکی ںیم  ے اس
رطحرکان ںیہٹوھڑا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،ایباخدل،رضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػںیمدفامیینرونکںےکاالتسؾےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 572

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارثٗ ،تازہ ب ٩زًا٣ة ،ابواٟلٔي ،١حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
رک َّی
اٟلٔ َِي ٔ ١ا َِ ٟب ِ ٔ
ث أَ ََّ َٗ ٪تا َز َة بِ َ ٩ز ٔ ًَا ََ ٣ة َح َّسثَطُ أَ َّ ٪أَبَا ُّ

اٟز ِ٨َ ٛي ِ ٔن ا َِ َ ٟامیَ ٔ ٧يي ِ ٔن
َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َي ُ٘وُلُ َ ٥ِ ٟأَ َر َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِش َتَُ ٥ُ ٔ ٠ي ِ َر ُّ

اوباطرہ،انبفبہ ،رمعف نب احرث،داتدہنبداعمة،اوبالیفطل،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم ےروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاالتسؾرکےتنو ے ںیہداھکیوسا ےدفرنکامیوینںےک۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،رمعفنباحرث،داتدہنبداعمة،اوبالیفطل،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وطاػںیمرجحاوسدوکوبہسدےنیوکاابحتسبےکایبؿںیم۔...

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػںیمرجحاوسدوکوبہسدےنیوکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 573

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص٤ً ،زو ،ہارو ٪ب ٩سٌيس ،اب ٩وہب٤ً ،زو اب ٩طہاب ،حرضت سا٥ٟ

ارو ُ ٪بِ َُ ٩س ٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَىٔی ابِ ُ٩
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص َو ًَ ِْ ٤زو ح و َح َّسثَىٔی صَ ُ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
اب ا َِ ٟح َح َز ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ََ ٦واہللٔ َِ َ٘ ٟس
َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ َِ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟأَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط َٗا ََّ َٗ ٢ب َ٤َ ًُ ١زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ارو ُ ٪فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو
ک َزا َز صَ ُ
ک َ٣ا َٗ َّب ُِ ٠ت َ
ک َح َح ْز َوَِ ٟو َُل أَنِّی َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ي َ٘ ِّبَ ُ٠
ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أََ َّ ٧

َو َح َّسثَىٔی بَٔ ٔ ٠ِْ ٔ٤ضا َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔيطٔ أَ ِس٥ََ ٠

رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،رمعف ،اہرفؿ نب دیعس ،انب فبہ ،رمعف انب باہب ،رضحت اسمل ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک ابپ
ایبؿرکےت ںیہہکرضحترمع ریضاہللاعتٰیل ہنعنب اطخب  ے رجحاوسد وکوبہس دای رھپ رجح اوسدرکاخم برکےکرفامای اہلل یکمسق!
ںیموخباج اتنوںہک واکیرھتپےہافرارگںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےھجتوبہسدےتینو ےہنداھکینوات وںیم
یھبےھجتوبہسہنداتی۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،رمعف،اہرفؿنبدیعس،انبفبہ،رمعفانبباہب،رضحتاسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػںیمرجحاوسدوکوبہسدےنیوکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 574

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی برک ٘٣سمی ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز َٗ َّب َ ١ا َِ ٟح َح َز َو َٗا َ ٢إنِّٔی
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ک
ک َح َح ْز َو َل ٜٔىِّی َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠يُ َ٘ ِّبَ ُ٠
ک َوإنِّٔی َْلَ ًِ َ ٥ُ ٠أََ َّ ٧
َْل ُ َٗ ِّبَ ُ٠
دمحم نب ایب رکب رادیم ،امحد نب زدی ،اویب ،انعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رجح اوسد وک
وبہس دای افر رفامایہک ںیمےھجت وبہسدے راہ نوں افر ںیم ہی ایھچرطحاج ات نوںہک  و اکی رھتپ ےہ  نکی ںیم  ے  و روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکفہےھجتوبہسدےتیںیہ۔

رافی  :دمحمنبایبرکبرادیم،امحدنبزدی،اویب،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػںیمرجحاوسدوکوبہسدےنیوکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 575

راوی  :خ ٕ٠ب ٩ہظا٘٣ ،٦سمی ،ابوكاٗ ،١٣تیبہ ب ٩سٌيس ،ح٤از ،ح٤از ب ٩زیس ،حرضت ًبساہلل بِ ٩سجص رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َخُ ٠
َٕ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦وا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َوأَبُو كَا َٔ ١ٕ ٣و ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ك ُ ُُّ ٠ض َِ ٩ِ ًَ ٥ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢خ َْ ٠
 ١ا َِ ٟح َح َز َو َي ُ٘و َُ ٢واہللٔ إنِّٔی
ًَ ٔ
ِس ٔج َص َٗا ََ ٢رأَیِ ُت اْلِ َ ِػ ََ ٍَ ٠ي ٌِىٔی ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب يُ َ٘ ِّب ُ
اػ ٕ ٥اْلِ َ ِح َو ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ َ ٩
ک
َک َ٣ا َٗ َّب ُِ ٠ت َ
رض َو َُل َت َِ ٍُ َٔ ٨وَِ ٟو َُل أَنِّی َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ َٗ ٥َ ٠بَ ٠
ک َح َح ْز َوأََ َّ ٧
ک َوإنِّٔی أَ ًِ َ ٥ُ ٠أََ َّ ٧
َْل ُ َٗ ِّبَ ُ٠
ک َُل َت ُ ُّ
َوفٔی رٔ َوایَ ٔة ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ِّی َوأَبٔی كَا َٔ ١ٕ ٣رأَیِ ُت اْلِ ُ َػ ِيٍَ ٔ ٠
فلخ نب اشہؾ ،رادیم ،اوباکلم ،ہبیتق نب دیعس ،امحد ،امحد نب زدی ،رضحت دبعاہلل نب رس س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
رفامای ہک ںیم  ے رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی ہک فہ رجح اوسد وک وبہس دے رےہ ںیہ افر رفام رےہ ںیہ اہلل یک مسق! اے رجح
اوسدںیمےھجتوبہسدےراہنوںافرںیمایھچرطحاج اتنوںہک واکیرھتپےہہن واصقنؿدےاتکسےہافرہنیہ وعفندےاتکس
ےہافرارگںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےھجتوبہسدےتینو ےہنداھکینوات وںیمےھجتوبہسہنداتی۔
رافی  :فلخنباشہؾ،رادیم،اوباکلم،ہبیتقنبدیعس،امحد،امحدنبزدی،رضحتدبعاہللنبرس سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػںیمرجحاوسدوکوبہسدےنیوکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 576

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،اب٤٧ ٩ير ،ابوٌ٣اویہ ،یحٌی ،اً٤ع ،ابزاہي ،٥حرضت ًابص
ب ٩ربيٌہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩

ک
ک َوأَ ًِ َ ٥ُ ٠أََ َّ ٧
 ١ا َِ ٟح َح َز َو َي ُ٘و ُ ٢إنٔ ِّی َْل ُ َٗ ِّبَ ُ٠
يٌ َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت ًُ ََ ٤ز يُ َ٘ ِّب ُ
ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيًَ ٩ِ ًَ ٥اب ٔ ٔص بِ َٔ ٩رب ٔ َ
ک
ک  ٥َِ ٟأ ُ َٗ ِّب َِ ٠
َح َح ْز َوَِ ٟو َُل أَنِّی َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠يُ َ٘ ِّبَ ُ٠
ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبریمن،اوباعمفہی،ییحی،اشمع،اربامیہ،رضحتاعسبنبرہعیبریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہرفامایہکںیم ےرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعوکداھکیہکفہرجحاوسدوکوبہسدےرےہںیہافررفامرےہںیہہکاے
رجحاوسد!ںیمےھجتوبہسدے راہنوںافرںیماج اتنوںہک  واکیرھتپےہ افرارگںیم  ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوک ےھجت
وبہسدےتینو ےداھکیہننوات وںیمےھجتوبہسہنداتی۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبریمن،اوباعمفہی،ییحی،اشمع،اربامیہ،رضحتاعسبنبرہعیبریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػںیمرجحاوسدوکوبہسدےنیوکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 577

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،وٛيٍ ،ابوبرک ،وٛيٍ ،سٔيا ،٪ابزاہيً ،٥بساُلًلی ،حرضت سویس رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ ب٠ُٔ ٩ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
ا ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
يٍ َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
ک
ًَ ِب ٔس اْلِ َ ًِل َی ًَ ُِ ٩س َویِ ٔس بِ َٔ ٠َ َٔ َُ ٩ة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت ًُ ََ ٤ز َٗ َّب َ ١ا َِ ٟح َح َز َوا َِ ٟتزَ َُ ٣ط َو َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ
َحٔ أيا
اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،فعیک،اوبرکب،فعیک ،ایفسؿ،اربامیہ،دبعاالیلع ،رضحتوسدیریضاہللاعتٰیلہنعنبہلفغریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہرفامایہک ںیم  ے رضحترمع ریض اہلل اعتٰیلہنع وکداھکیہک اوہنں  ے رجح اوسد وک وبہس دایافر اس ےس
ٹمچےئگافررفامایہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکفہےھجتتہباچےتہےھت۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،فعیک ،اوبرکب ،فعیک ،ایفسؿ ،اربامیہ ،دبعاالیلع ،رضحت وسدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب
ہلفغریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػںیمرجحاوسدوکوبہسدےنیوکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 578

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟزح٤ا ،٪حرضت سٔيا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗا ََ ٢و َل ٜٔىِّی َرأَیِ ُت أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِي َ

ک َحٔ أيا َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١وا َِ ٟتزَ َ٣طُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ

دمحمنبینثم،دبعارلنمح،رضحتایفسؿریضاہللاعتٰیلہنعےسایس دنےکاسھتایس رطحرفاتیوقنمؽےہ نکیاسںیمےہہک
رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک فہ رجح اوسد وک تہب اچےتہ ےھت افر
اسںیمہیذرک ںیہہکفہرجحاوسدےسٹمچےئگنوں۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلامحؿ،رضحتایفسؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افٹنفریغہ روسارنورکتیباہللاکوطاػافرڑھچیفریغہےسرجحاوسدوکاالتسؾک...
ابب  :جحاکایبؿ
افٹنفریغہ روسارنورکتیباہللاکوطاػافرڑھچیفریغہےسرجحاوسدوکاالتسؾرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 579

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بيساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،حرضت ابً ٩باض رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ

اٟز ِ ٩َ ٛبِٔ ٔ٤ح َح ٕ٩
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَ َ
بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٖ فٔی َح َّحةٔ ا َِ ٟو َزا َٔ ًَل َی َبٌٔير ٕ َي ِش َتُّ ٥ُ ٔ ٠

اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےدحةاوداعںیمافٹن روطاػایکافرڑھچیےکاسھترجحاوسداکاالتسؾایک۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
افٹنفریغہ روسارنورکتیباہللاکوطاػافرڑھچیفریغہےسرجحاوسدوکاالتسؾرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 580

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،اب ٩جزیخ ،ابی زبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢ك َ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْش َٖ َوَ ٔ ٟي ِشأَُٟو ُظ
اض َوُ ٔ ٟي ِ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ِٟب َ ِيتٔ فٔی َح َّحةٔ ا َِ ٟو َزا َٔ ًَل َی َراح ٔ َ٠تٔطٔ َي ِش َت ٥ُ ٔ ٠ا َِ ٟح َح َز بِٔ ٔ٤ح َحٔ٨طٔ ْٔلَ َِ ٪ی َزا ُظ اُ ٨َّ ٟ
اض ُ َُظو ُظ
َٓإ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،انبرج ،،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ے دحةاوداعںیم تیباہللاکوطاػاینپوساری رایک افراینپڑھچیےکاسھت رجحاوسداکاالتسؾرفامایاسفہج ےساتہک
وگآپیلصاہللہیلعفآہلفملس وکدھکیںیلافروگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسملئفریغہوپھچںیکساسےئلووگں ے
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکریھگراھکاھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،انبرج ،،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
افٹنفریغہ روسارنورکتیباہللاکوطاػافرڑھچیفریغہےسرجحاوسدوکاالتسؾرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 581

ًيسی ب ٩یو٧ص ،اب ٩جزیخً ،بسة ب ٩ح٤يس٣ ،ح٤س يٌىی اب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز
راوی ً :لی ب ٩خْشٰ ،٦
بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْشٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ َ ٩بَ ِرکٕ
و َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
اٖ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َح َّحةٔ
َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ كَ َ
َ
َک ابِ ُ٩
اض َوُ ٔ ٟي ِ ٔ
ا َِ ٟو َزا َٔ ًَل َی َراح ٔ َ٠تٔطٔ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َوبٔاٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ ٟٔي َ َرا ُظ اُ ٨َّ ٟ
ْش َٖ َوَ ٔ ٟي ِشأُٟو ُظ َٓإ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
اض ُ َُظو ُظ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
ْشَ ٕ ٦وَ ٔ ٟي ِشأَُٟو ُظ َٓ َ٘ ِم
َخ ِ َ
یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبوی،س،انبرج ،،دبعةنبدیمح،دمحمینعیانبرکب،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیل

ہنعرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےدحةاوداعںیماینپوساری رتیباہللوکوطاػافرافصفرمفہےکدرایمؿیعسیک
ہیدنلبنواناسفہجےساتہکوگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسملئفریغہوپھچںیکسویکہکنووگں ےآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکریھگراھکاھت۔
رافی  :یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبوی،س،انبرج ،،دبعةنبدیمح،دمحمینعیانبرکب،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
افٹنفریغہ روسارنورکتیباہللاکوطاػافرڑھچیفریغہےسرجحاوسدوکاالتسؾرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 582

راوی  :ح ٥ٜب٣ ٩وسی ،طٌيب ب ٩اسحا ،ٚہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اٖ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ك َ َ
وسی ا ِٔ َ ٨ِ َ٘ ٟ
َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ َُ ٣ُ ٩
رع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
ِط ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِي ُب بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙصٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
اض
ُرض َب ًَ ِ٨طُ اُ ٨َّ ٟ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ َح ِو َ ٢ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة ًَل َی َبٌٔيرٔظ ٔ َي ِش َتُّ ٥ُ ٔ ٠
اٟز َِ َ ٩َ ٛ
َکاص َٔي َة أَ ِ ٪ي ِ َ

مکحنب ومیس،بیعش نبااحسؼ،اشہؾ نبرعفة،رعفة ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیل اہنعےسرفاتی ےہ رفامیتںیہہک یبنیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس  ے دحة اوداع ںیم ۃبعک اہلل ےک رگد اےنپ افٹن  ر وطاػ ایک افر رجح اوسد اک االتسؾ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اندنسپرفامےتےھتہکووگںوکاسےساٹہایاج ے۔
رافی  :مکحنبومیس،بیعشنبااحسؼ،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
افٹنفریغہ روسارنورکتیباہللاکوطاػافرڑھچیفریغہےسرجحاوسدوکاالتسؾرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 583

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،س٠امی ٪ب ٩زاؤز ٌ٣ ،زوٖ بَ ٩خبوذ ،حرضت ابواٟلٔي ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟلٔ َِي َٔ ١ي ُ٘وُلُ َرأَیِ ُت
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ٌَِ ٣زُ ُ
وٖ بِ َُّ َ ٩
َخبُوذَ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ُّ
 ١ا ِِ ٔ٤ٟح َح َ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُل ُ
اٟز ِ ٩َ ٛبِٔ ٔ٤ح َح ٌَٕ ٣َ ٩طُ َو ُي َ٘ ِّب ُ
وٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َو َي ِش َتُّ ٥ُ ٔ ٠
دمحمنبینثم،امیلسؿنبداؤد،رعمفػنبرخوبذ،رضحتاوبالیفطلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلع

فآہل فملس وک تیب اہلل اک وطاػ رکےت نو ے داھکی افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی ڑھچی  یھ  س ےس رجح اوسد اک
االتسؾرکےتافررھپاسڑھچیوکوبہسدےتی۔
رافی  :دمحمنبینثم،امیلسؿنبداؤد،رعمفػنبرخوبذ،رضحتاوبالیفطلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
افٹنفریغہ روسارنورکتیباہللاکوطاػافرڑھچیفریغہےسرجحاوسدوکاالتسؾرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 584

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح٤ا ٪اب٧ ٩وٓ ،١رعوة ،زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ ،حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا َِ َ ٢
رع َو َة ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
َقأ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ َِٕ ُ ٩ِ ًَ ١
َ

ض َوأَِ٧تٔ
ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َط َِ ٜو ُت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَنِّی أَ ِط َتکٔی َٓ َ٘ا َ ٢كُوفٔی َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
ئ ا٨َّ ٟا ٔ
َّ
َّ
اب َِ ٣ش ُلورٕ
اٟلورٔ َوَ ٔ ٛت ٕ
َقأ ُب ٔ ُّ
َراَ ٔ ٛب ْة َٗاَِ ٟت ٓ َُلٔ ُِت َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ح ٔی َ٨ئ ٔ ٕذ ي َُؼل ِّی إلٔ َی َج ِٔ ٨ب ا ِٟب َ ِيتٔ َوص َُو َي ِ َ

ییحی نب ییحی ،امکل ،دمحم نب دبعارلنمح انب ونلف ،رعفة ،زبنی تنب ایبہملس ،رضحت اؾہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےسرفاتی ےہفہ
رفامیتںیہہکںیم ےروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےساکشتییکہکںیمامیبرنوں وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہک و
وسار نو رک ووگں ےک ےھچیپ وطاػ رک ےل رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے  ب وطاػ ایک  و اس فتق
اب
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب اہلل ےک اپس امنز ڑپھ رےہ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم ( َفال ُّطوو ِر َف ِ َت ٍ
مَ ْس ُطوو ٍر)ڑپھرےہےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دمحمنبدبعارلامحؿانبونلف،رعفة،زبنیتنبایبہملس،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿہکافصفرمفہےکدرایمؿیعسجحاکرنکےہاےکسریغبجح ںیہ۔...
ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿہکافصفرمفہےکدرایمؿیعسجحاکرنکےہاےکسریغبجح ںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 585

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،حرضت ہظا ٦ب ٩رعوہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َُ ٠ِ ُٗ ٢ت ََ ٟضا إنِّٔی َْلَ ُه َُّ ٩ر ُج َّل َِ ٟو ٥َِ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
آَخ ِاْل َیةٔ
ٕ بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َ٣ا َ َّ
َض ُظ َٗاَِ ٟت ُِ ٠ُٗ ٥َ ٔ ٟت ْٔلَ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َو َة َٔ ٩ِ ٣ط ٌَائ ٔز ٔاہللٔ إلٔ َی ٔ ٔ
َی ُل ِ

اح ًََِ ٠يطٔ أَ َُِ ٪ل َی َّل َّو َٖ
ا٤َ َٛ ٪ا َت ُ٘و َُٟ ٢ک َ َ
ٕ بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َوَِ ٟو ك َ َ
اَََ ٓ ٪ل ُج ََ ٨
َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا أَ َت َّ ٥اہللُ َح َّخ ا ِ٣ز ٔ ٕئ َو َُل ًُ َِ ٤ز َت ُط  ٥َِ ٟیَ ُل ِ
َح ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ض َ٤ا
و ٪فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة َ ٔ ٟؼ َ٤َ ٨ي ِ ٔن ًَل َی َط ِّم ا َِ ٟب ِ ٔ
ا ٪ذَا َک أَ َّ ٪اْلِ َ َِ َؼ َار كَاُ ٧وا یُض ٔ َُّ ٠
ا ٪ذَا َک إٔ٤َ َّ ٧ا ك َ َ
بٔض ٔ َ٤ا َو َص َِ ١ت ِسرٔی ٓ ٔ َامی ك َ َ

َکصُوا أَ َِ ٪ی ُلوُٓوا بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا ٔ ٠َّ ٔ ٟذی
إ ٔ َس ْ
و٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َجا َئ ِاْل ٔ ِس ََل ُٔ َ ٦
و ٪بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔث ُ ََّ ٥ی ِحَ ُ٘ ٔ ٠
ُوََ ٓ ٪ي ُلو ُٓ َ
اٖ َوَ٧ائ ٔ َُ ٠ة ث ُ ََّ ٥یحٔيئ َ
آَخ َصا َٗاَِ ٟت ٓ ََلآُوا
و ٪فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة َٗاَِ ٟت َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َو َة َٔ ٩ِ ٣ط ٌَائ ٔز ٔاہللٔ إلٔ َی ٔ ٔ
كَاُ ٧وا َي ِؼ ََ ٌُ ٨
ییحینبییحی،اوباعمفہی،رضحتاشہؾنبرعفہریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتیرکےتنو ےرفامےتںیہہکںیم ےرضحت
اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےس رعضایکہکریماایخؽےہہکوکیئآدیمارگافصفرمفہےکدرایمؿوطاػیعسہنرکے ووکیئاصقنؿ
 ںیہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےرفامایویکںںیم ےرعضایکہکرقآؿپ دی ںیماہللاعتیلرفامےتںیہہکافصافررمفہاہلل
ےک اعشرئ ںیم ےس ںیہ  و وجآدیم تیب اہلل اک جح ایرمعہرکے  و وکیئ رحج  ںیہہک افصفرمفہ ےکدرایمؿ وطاػ یعسرکے رضحت
اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک یسک آدیم اک جح افر ہن یہ رمعہ وپرا نواگ  ب کت ہک فہ افص رمفہ ےکدرایمؿ وطاػ( یعس) ہن
رکے افر ارگ اس رطح ےس ےہ اسیج ہک  و اتہک ےہ  و اہلل اس رطح رفامےت رتہمج وکیئ رحج  ںیہ وج افص فرمفہ ےک درایمؿ وطاػ
(یعس)ہنرکےافرایکےھجتولعمؾےہہکاساکاشؿزنفؽایکےہاساکاشؿزنفؽہیےہہکاجتیلہےکزامہنںیمدنمسرےکاسلح
 ر ااصنر دف وتبں ےک انؾ اک ارحاؾ ابدنےتھ ےھت اؿ وتبں وک ااسػ افر انہلئ اہک اجات ےہ رھپ فہ آےت افر افص فرمفہ ےک درایمؿ وطاػ
یعس رکےت رھپ قلح رکاےت ینعی رس ناڈاےت  و  ب االسؾ آای  و اوہنں  ے اندنسپ ایک ہک افصفرمفہ ےک درایمؿ وطاػ (یعس) رکںی
اس فہج ےس ہک اجتیلہ ےک زامہن ںیم فہ اس رطح رکےت ےھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک اہلل اعتیل  ے آتی
انزؽ رفامیئ رتہمج افص رمفہ اہلل اعتیل ےک اعشرئ ںیم ےس ےہ آرخ کت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک رھپ اوہنں  ے
یعسیک۔
رافی  :ییحینبییحی،اوباعمفہی،رضحتاشہؾنبرعفہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿہکافصفرمفہےکدرایمؿیعسجحاکرنکےہاےکسریغبجح ںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 586

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ،حرضت ہظا ٦ب ٩رعوہ ٛہتے ہيں ٛہ ٣يں ےن حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ُ
رع َو َة أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َ٣ا أَ َری ًَل َ َّی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
ُج َ٨ا ّحا أَ َُِ ٪ل أَ َت َل َّو َٖ بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َٗاَِ ٟت ُِ ٠ُٗ ٥َ ٔ ٟت ْٔلَ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َو َة َٔ ٩ِ ٣ط ٌَائ ٔز ٔاہللٔ ِاْلیَ َة

ض ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ كَاُ ٧وا إٔذَا أَصَ ُّ٠وا أَصَ ُّ٠وا
اح ًََِ ٠يطٔ أَ َُِ ٪ل یَ َّل َّو َٖ بٔض ٔ َ٤ا إٔ٤َ َّ ٧ا أُِ٧ز ٔ ََ ٢ص َذا فٔی أَُ٧ا ٕ
ا٤َ َٛ ٪ا َت ُ٘و َُٟ ٢ک َ َ
َٓ َ٘اَِ ٟت َِ ٟو ك َ َ
اَََ ٓ ٪ل ُج ََ ٨
٨َ ٤َ ٔ ٟا َة فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة ٓ َََل َیحٔ ُُّ َٟ ١ض ِ ٥أَ َِ ٪ی َّل َّوُٓوا بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ُ٣وا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٠ِ ٔ ٟ ٥َ ٠ح ِّخ
ٕ بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ
ََکوا ذََ ٔ ٟ
ک َٟطُ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َٓ٤ِ ٌََ ٠زٔی َ٣ا أَ َت َّ ٥اہللُ َح َّخ َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یَ ُل ِ
ذ َُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،رضحت اشہؾ نب رعفہ ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رعض ایک ہک ریما
ایخؽ ےہ ہک ارگ ںیم افص فرمفہ ےکدرایمؿ وطاػیعس ہن رکفں  و ھجم  ر وکیئ انگہ  ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای
ے
َ
ّللّ ہک افص رمفہ اہلل اعتیل یک اشنوینں ںیم ےس ںیہ  و وج
ویکں ںیم  ے رعض ایک ہک اہلل اعتیل رفامےت ںیہ ِإ َّؿ ال َّصفَاا َفالْم َ ْر َف َة نِمْ َسعَا ِاب ِا ِ
وکیئتیباہللاکجحایرمعہرکے واس روکیئانگہ ںیہہکفہ اؿدفونںےکدرایمؿوطاػیعسرکےرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیل
اہنع رفامیت ںیہہک ےسیج مت ےتہک نوہکاس  ر وکیئ انگہ  ںیہ ےہہک فہ افص رمفہ ےک درایمؿ وطاػیعس ہنرکے  و ہی آتی ااصنر ےک
ھچک ووگں ےک ابرے ںیم انزؽ یک یئگ ہک فہ اجتیلہ ےک زامہن ںیم انمة تب ےک انؾ اک ارحاؾ ابدنےتھ ےھت  و افص رمفہ ےک درایمؿ
وطاػرکاناؿےکےئلالحؽ ںیہاھت و بفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحےکےئلآےی واوہنں ےآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےساسوکذرکایک واہللاعتیل ےہیآتیانزؽرفامیئریمیرمعیکمسق!اہللاساکجحوپرا ںیہرکےاگہکوجافصرمفہےک
درایمؿوطاػ یعس ںیہرکےاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،رضحتاشہؾنبرعفہےتہکںیہہکںیم ےرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿہکافصفرمفہےکدرایمؿیعسجحاکرنکےہاےکسریغبجح ںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 587

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،اب ٩ابی ً٤ز ،ابً ٩یی٨ہ ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪زہزی ،حرضت رعوہ ب ٩زبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اٟزُّصِز ٔ َّی یُ َح ِّس ُث

ٕ بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ َری ًَل َی أَ َح ٕس َ ٥َِ ٟی ُل ِ
ًَ ِِ ُ ٩

اٖ
اٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وكَ َ
وٖ بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َٗاَِ ٟت بٔئ َِص َ٣ا َُِٗ ٠ت َیا ابِ َ ٩أ ُ ِخًٔی كَ َ
َط ِيئّا َو َ٣ا أُبَالٔی أَ َُِ ٪ل أَك ُ َ
ا ٩ِ ٣َ ٪أَ َص َّ٨َ ٤َ ٔ ٟ ١ا َة َّ
ا٪
و ٪بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ك َ َ
اٟلأُ َي ٔة َّأًٟی بٔا ِ٤ُ ٟظَ ََُّ ١ٔ ٠ل یَ ُلو ُٓ َ
وَٓ ٪کَاِ َ ٧ت ُس َّّ ٨ة َوإٔ٤َ َّ ٧ا ك َ َ
ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ک َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َو َة َٔ ٩ِ ٣ط ٌَائ ٔز ٔاہللٔ ٓ َََ ٩ِ ٤ح َّخ
ِاْل ٔ ِس ََل َُ ٦سأ َ ِ٨َ ٟا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ

اح ًََِ ٠يطٔ أَ َُِ ٪ل َی َّل َّو َٖ بٔض ٔ َ٤ا َٗا َ٢
اح ًََِ ٠يطٔ أَ َِ ٪ی َّل َّو َٖ بٔض ٔ َ٤ا َوَِ ٟو كَاِ َ ٧ت َ٤َ ٛا َت ُ٘و َُٟ ٢کَاِ َ ٧ت ٓ َََل ُج ََ ٨
ا ِٟب َ ِي َت أَ ِو ا ًِ َت ََ ٤ز ٓ َََل ُج ََ ٨
رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ک َو َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا ا َِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟو َِ َ٘ ٟس
ک ْٔلَبٔی بَ ِ ٔ
ث بِ ٔ ٩صٔظَ آَ ٕ ٦أ َ ًِ َح َب ُط ذََ ٔ ٟ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
اٟزُّصِز ٔ ُّی ٓ ََذ َ ِ

و ٪إ ٔ َّ ٪ك َ َوا َٓ َ٨ا بَي ِ َن
اَُ ٩ِ ٣َ ٪ل َی ُل ُ
وٖ بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب َي ُ٘وَ ُٟ
و ٪إٔ٤َ َّ ٧ا ك َ َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت رٔ َج ّاُل ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟي ُ٘وَ ُٟ
و ٩ِ ٣ٔ ٪اْلِ َ َِ َؼارٔ إٔ٤َ َّ ٧ا أ ُ ِٔ ٣زَ٧ا ب ٔ َّ
اٟل َو ٔ
اٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ َوِ ُ ٧ ٥َِ ٟذ َِ ٣ز بٔطٔ بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا
آَخ َ
َص َذیِ ٔ ٩ا َِ ٟح َح َزیِ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٩أَ ِ٣ز ٔا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة و َٗا َُ َ ٢
ئ
رک بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََٓ ٩ٔ ٤أ ُ َراصَا َٗ ِس َ٧زََِ ٟت فٔی َص ُذ َُل ٔ
َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َو َة َٔ ٩ِ ٣ط ٌَائ ٔز ٔاہللٔ َٗا َ ٢أَبُو بَ ِ ٔ
ئ
َو َص ُذ َُل ٔ
رمعفاندق،انبایبرمع،انبہنییع،انبایبرمع،ایفسؿ،زرہی،رضحترعفہنبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم ےیبنرکمی
یلصاہلل ہیلعفآہلفملسیکزفہجرہطمہرضحت اعہشئریض اہللاعتٰیلاہنع ےس رعضایک ریمیہیرا ے ےہہکارگوکیئ افصفرمفہ ےک
درایمؿوطاػہنرکے واس روکیئانگہ ںیہافرںیمیھبافصرمفہےکدرایمؿوطاػہنرک ےیک رفاہ ںیہرکات۔رضحتاعہشئ
ریضاہللاعتٰیلاہنع ےرفامایہکاےریمےاھبےجن!وج و ےاہکربااہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےافصفرمفہےکدرایمؿ
وطاػ ایک افر املسمونں  ے یھب وطاػ یعس ایک افر یہی تنس ےہ افر وج وگ ملل ،ںیم انمت تب اک ارحاؾ ابدنےتھ ےھت فہ وگ
افصرمفہےکدرایمؿوطاػ ںیہرکےتےھت و باالسؾآایافراسابرےںیممہ ےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچ واہلل
 ےآتیانزؽرفامیئرتہمجافصرم فہاہللیکاشنوینںںیمےسےہ ووجآدیمتیباہللاکجحایرمعہرکے واس روکیئانگہ ںیہہکفہاؿ
اکوطاػرکےافرارگاسرطحنواتاسیجہکمتےتہکنو وہیآتیاسرطحآیتہکاؿ روکیئانگہ ںیہہکفہاؿدفونںاکوطاػہن
رکںی زرہی ےتہک ںیہ ہک اس  ے رضحت اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ ےس اس اک ذرک ایک  و فہ اس ےس وخش نو ے افر
رفامای ہک یہی درالص ملع ےہ افر ںیم  ے الہ ملع ںیم ےس تہب ےس ووگں ےس انس ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک رعب ےک وگ افص رمفہ ےک
درایمؿ وطاػ  ںیہ رکےت ےھت افر ےتہک ےھت ہک اؿ دف رھتپفں ےکدرایمؿ امہراوطاػ رکان اجتیلہ ےک زامہن ےک اکومں ںیمےس
اھت افر دفرسے ااصنر ووگں  ے اہک ہک ںیمہ افص رمفہ ےک درایمؿ وطاػ اک مکح  ںیہ دای  و اہلل اعتیل  ے آتی انزؽ رفامیئ ہک افص

رمفہاہلل یکاشنوینںںیمےس ےہ(ارقبلہ)رضحتاوبرکب نبدبعارلنمح ےتہکںیہہک ریمیرا ے ہیےہہکہیآتی اؿ بسووگں
ےکابرےںیمانزؽنویئ۔
رافی  :رمعفاندق،انبایبرمع،انبہنییع،انبایبرمع،ایفسؿ،زرہی،رضحترعفہنبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿہکافصفرمفہےکدرایمؿیعسجحاکرنکےہاےکسریغبجح ںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،ححين بْ٣ ٩ىیٟ ،يثً٘ ،ي ،١اب ٩طہاب ،حرضت رعوہ ب ٩زبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رع َوةُ بِ ُ٩
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ُح َحي ِ ُن بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ي ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
ا ٚا َِ ٟحس َ
اٟزُّبَي ِر ٔ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة َو َس َ
ٔیث ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔ َو َٗا َ ٢فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َسأَُٟوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٩ِ ًَ ٥َ ٠

ک َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا َ َ ٧ت َ َّ
وٖ بٔاٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة َٔٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َو َة َٔ ٩ِ ٣ط ٌَائ ٔز ٔاہللٔ
َح ُد أَ ُِ َ ٧ ٪ل َ
ذََ ٔ ٟ

اح ًََِ ٠يطٔ أَ ِ ٪یَ َّل َّو َٖ بٔض ٔ َ٤ا َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٗ ِس َسَ َّ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٖ
اٟل َو َ
ٓ َََ ٩ِ ٤ح َّخ ا ِٟب َ ِي َت أَ ِو ا ًِ َت ََ ٤ز ٓ َََل ُج ََ ٨
بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا ََِٓ ٠ي َص ْٔلَ َح ٕس أَ ِ ٪یَتِرُ َک َّ
اٖ بٔض ٔ َ٤ا
اٟل َو َ

د
دمحمنبراعف ،حیننبینثم ،ق ،،لیقع،انبباہب ،رضحترعفہنبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم ےرضحتاعہشئ
ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ افر رھپ آےگ ایس رطح دحثی ایبؿ یک افر اس دحثی ںیم ےہ ہک  ب اوہنں  ے اس ابرے ںیم
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ افص افر رمفہ ےک درایمؿ
وطاػرک ے ںیم رحج ایخؽ رکےت ںیہ  و اہلل اعتیل  ے آتی انزؽ رفامیئ رتہمج۔ افص افر رمفہ اہللیک اشنوینں ںیم ےس ےہ  و وج وکیئ
آدیمتیباہللاکجحایرمعہرکے واس روکیئانگہ ںیہہکفہافصرمفہ ےکدرایمؿوطاػرکے۔رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس  ے افص افر رمفہ ےکدرایمؿ وطاػ وک ونسمؿ رقار دای ےہ  و اب یسک ےک ےئل یھب

اجزئ ںیہہکفہافصافررمفہےکدرایمؿوطاػوکٹوھڑدے۔
د
رافی  :دمحمنبراعف ،حیننبینثم،ق ،،لیقع،انبباہب،رضحترعفہنبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

اسابتےکایبؿہکافصفرمفہےکدرایمؿیعسجحاکرنکےہاےکسریغبجح ںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 589

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حرضت رعوہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّ٪
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا َ ِ
اب ًَ ِِ ُ ٩
و٨َ ٤َ ٔ ٟ ٪ا َة َٓ َت َ َّ
ک ُس َّّ ٨ة فٔی
ا ٪ذََ ٔ ٟ
َح ُجوا أَ َِ ٪ی ُلو ُٓوا بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َوك َ َ
اْلِ َ َِ َؼ َار كَاُ ٧وا َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ُِش٤ُ ٔ ٠وا ص َُِ ٥وُ ََّشا ُ ٪یُض ٔ َُّ ٠
ک ح ٔي َن
ٕ بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َوإُٔ َّ ٧ض َِ ٥سأَُٟوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
رح َ٨َ ٤َ ٔ ٟ ٦ا َة َ ٥َِ ٟی ُل ِ
آبَائ ٔض ٔ ِ ٩ِ ٣َ ٥أَ ِ َ

اح ًََِ ٠يطٔ أَ َِ ٪ی َّل َّو َٖ
أَ ِس٤َُ ٠وا َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١فٔی ذََ ٔ ٟ
ک إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َو َة َٔ ٩ِ ٣ط ٌَائ ٔز ٔاہللٔ ٓ َََ ٩ِ ٤ح َّخ ا ِٟب َ ِي َت أَ ِو ا ًِ َت ََ ٤ز ٓ َََل ُج ََ ٨
اَک ًَْ ٔ ٠ي٥
بٔض ٔ َ٤ا َو ََ ٩ِ ٣ت َل َّو ََ َخي ِ ّرا َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َط ٔ ْ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،رضحترعفہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
ربخ دیتی ںیہہک ااصنر ےک وگ االسؾ ال ے ےس ےلہپ اسغؿ افر انمة وتبں ےک انؾ ےک ےئل ارحاؾ ابدنےتھ ےھت  و فہ اسفہج ےس افص
رمفہےکدرایمؿوطاػرک ےاکانگہےتھجمسےھتافرہیاؿےکآابفادجاداکرطہقیاھتہکوجانمةےکےئلارحاؾابدناتھ وفہافصرمفہ
ےکدرایمؿوطاػ ںیہرکاتاھت س فتقفہوگاالسؾےلآ ے واوہنں ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسابرے
ںیم وپاھچ  و اہلل اعتیل  ےاس ابرے ںیم ہیآتی انزؽ رفامیئ رتہمجہک افص افر رمفہ اہلل یک اشنوینں ںیم ےس ےہ  و وج وکیئ آدیم تیب
اہللاکجحایرمعہرکے واس روکیئانگہ ںیہہک فہافصافررمفہےکدرایمؿوطاػرکےافروجوکیئیلفنیکینرکےاگ واہللدقرداؿ
افراجےننفاالےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،رضحترعفہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿہکافصفرمفہےکدرایمؿیعسجحاکرنکےہاےکسریغبجح ںیہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 590

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوٌ٣اویہً ،اػ ،٥حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ُو ٪أَ َِ ٪ی ُلو ُٓوا بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِٔ ًَ ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رکص َ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥إٔ َ ٧ص َٗا َ ٢كَاِ َ ٧ت اْلِ َِ َؼا ُر َی ِ َ
اح ًََِ ٠يطٔ أَ َِ ٪ی َّل َّو َٖ بٔض ٔ َ٤ا
َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َحًَّی َ٧زََِ ٟت إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َو َة َٔ ٩ِ ٣ط ٌَائ ٔز ٔاہللٔ ٓ َََ ٩ِ ٤ح َّخ ا ِٟب َ ِي َت أَ ِو ا ًِ َت ََ ٤ز ٓ َََل ُج ََ ٨

اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اعمص،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکااصنرافصافررمفہےکدرایمؿ
وطاػیعسرک ےوکرکمفہےتھجمسےھتاہیںکتہکآتیانزؽنویئرتہمجہکافص افررمفہاہللاعتیلےکاعشرئںیمےسےہ ووجآدیم
تیباہللاکجحایرمعہرکے واس روکیئانگہ ںیہہکافصافررمفہےکدرایمؿوطاػیعسرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اعمص،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یعسرکمرہنرک ےےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
یعسرکمرہنرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 591

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌيس ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ ٥َِ ٟ
ٕ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُل أَ ِػ َحاب ُ ُط بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔإ ٔ َُّل ك َ َوآّا َواح ّٔسا
َی ُل ِ
دمحمنباحمت،ییحی نبدیعس ،انبرج ،،اوبزح ،،رضحت اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکیبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبریضاہللاعتٰیلہنعافصافررمفہےکدرایمؿوطاػیعس ںیہرکےتےھترگماکیرمہبت
رافی  :دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
یعسرکمرہنرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 592

راوی ً :بس ب ٩ح٤يس٣ ،ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َو َٗا َ ٢إ ٔ َُّل كَ َوآّا َواح ّٔسا كَ َوا َٓطُ
اْلِ َ َّو َ٢
دبعنبدیمح،دمحمنبرکب،انب رج ،ےساس دنےکاسھتاسرطحرفاتیلقنیکیئگ ےہافراسںیمےہہکوسا ےاکی وطاػ

ےکافرفہیھبےلہپوطاػےک۔
رافی  :دبعنبدیمح،دمحمنبرکب،انبرج ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احیجاکرقابینےکدؿرمجہہبقعیکریمکتہیبلتڑپےتھرےنہےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
احیجاکرقابینےکدؿرمجہہبقعیکریمکتہیبلتڑپےتھرےنہےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 593

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩سٌيس ،اب ٩ححز ،اس٤اًي ،١یحٌی ب ٩یحٌی ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَف٣ ،ح٤س ب ٩ابی رح٠٣ہ،
َکیب ٣ولی ابً ٩باض ،حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌ َی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َٗا َ٢
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ض ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا ََ ٢رزٔٓ ُِت
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َکیِبٕ َِ ٣ول َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َف ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی َ ِ
رح ََ ٠َ ٣ة ًَ َِ ُ ٩

َّ
َّ
ت َٓ َ٤َّ ٠ا بَ ََ َّ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّّ ٥َ ٠
رعَٓا ٕ
و٪
ِْس َّأ ٟذی ُز َ
اٟظ ٌِ َب اْلِ َي َ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
ا ِ٤ُ ٟز ِ َزٔ َٔ ٔ ٟة أََ٧ا َر ٓ ََبا َ ٢ث ُ ََّ ٥جا َئ ٓ ََؼب َ ِب ُت ًََِ ٠يطٔ ا َِ ٟو ُؿو َئ َٓ َت َو َّؿأ َ ُو ُؿوئّا َخٔٔئّا ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت اٟؼَّ ََل َة یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢اٟؼَّ ََلةُ

َ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
أَ َ٣ا ََ ٣
َفَ ٔ ٛب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی أَتَی ا ِ٤ُ ٟز ِ َزَ َٔ ٔ ٟة ٓ ََؼلَّی ث ُ ََّ ٥رز ٔ َٖ ا ِِ َٔ ٟـ ُ
ک ََ
َّ
ض ًَ ِ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یزَ ِ ٢یُ َ٠يِّی
َکیِ ْب َٓأ َ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َو َسََ ُ ٥َ ٠سا َة َج َِ٘ ٌٕ ٤ا ََ ُ ٢
َحًَّی بَ َ َّ ٠ا َِ ٟح َِ ٤ز َة
ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،انب رجح ،اامسلیع ،ییحی نب ییحی ،اامسلیع نب رفعج ،دمحم نب ایب رحہلم ،رکبی ومیل انب ابعس ،رضحت
ااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکںیمرعافتےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپوساری راھٹیب
نوااھت و بروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسزمدہفلےکابںیئرطػاکیاھگیٹ رےچنہپ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاانپافٹن
اھٹبایافررھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےیناشبایکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسآ ےافرںیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
وک فوض رکفاای  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکلہ رصتخم فوض ایک رھپ ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ!امنز اک فتق نوایگ ےہ  و
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکامنزآےگےہرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوسارنو ےاہیںکتہکزمدہفلآایگ  و

آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس  ے امنز ڑپ ی رھپ روسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس  ے زمدہفلیک حبصلضف ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اےنپ
ےھچیپوساری راھٹبایرافیرکبیےتہکںیہہکرضحتدبعاہللنبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےےھجمرضحتلضفےکابرےںیمربخ
دیہکفہےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہیبلتڑپےتھرےہاہیںکتہکرمجہکتچنہپےئگ،۔
رافی  :ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،انب رجح ،اامسلیع ،ییحی نب ییحی ،اامسلیع نب رفعج ،دمحم نب ایب رحہلم ،رکبی ومیل انب ابعس،
رضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجاکرقابینےکدؿرمجہہبقعیکریمکتہیبلتڑپےتھرےنہےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 594

ًيسی اب ٩یو٧ص ،اب ٩خْشً ،٦يسی ،اب ٩جزیخً ،لاء ،حرضت ابً ٩باض رضی
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥لی ب ٩خْشٰ ،٦
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْش ٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ
ْشَ ٔ ٕ ٦لِکص َُ٤ا ًَ َِٔ ً ٩يسی بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َٗا َ ٢ابِ َُ ٩خ ِ َ
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
ض أَ َّ٪
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َز َٖ ا َِِ ٟٔـ ََ ٩ِ ٣ٔ ١ج َِٗ ٍٕ ٤ا ََٓ ٢أ َ ِخب َ َرنٔی ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرنٔی ًَ َلائْ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ا َِِ ٟٔـ َ ١أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یزَ ِ ٢یُ َ٠يِّی َحًَّی َرمَی َج َِ ٤ز َة ا َِ َ٘ ٌَ ٟبةٔ

ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نب رشخؾٰ ،یسیع انب وی،س ،انب رشخؾ ،یسیع ،انب رج  ،،اطعء ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ
دےتیںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرضحتلضفریضاہللاعتٰیلہنعوکزمدہفلےساےنپےھچیپوساری راھٹبایرضحتلضفربخ
دےتیںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسہیبلتڑپےتھرےہاہیںکتہکرمجہہبقعکترکنکایںامر ےےکےئلچنہپےئگ۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نب رشخؾٰ ،یسیع انب وی،س ،انب رشخؾ ،یسیع ،انب رج  ،،اطعء ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجاکرقابینےکدؿرمجہہبقعیکریمکتہیبلتڑپےتھرےنہےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 595

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،اب ٩ر٣حٟ ،يث ،ابی زبير ،ابی ٌ٣بس ٣ولی ابً ٩باض ،حرضت ٓـ ١بً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی

ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرنٔی َّ
ض
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ٌِ ٣ب ٕس َِ ٣ول َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َّ
َّ َ
رع َٓ َة َوُ ََساة ٔ
ض ًَ ِ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َوك َ َ
اَ ٪رز ٔ َ
یٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أَّ٧طُ َٗا َ ٢فٔی ًَ ٔظ َّي ٔة َ َ
َّ
ض ح ٔي َن َز َٓ ٌُوا ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜب ٔ َّ
ْسا َوص َُو ٔ٣ٔ ٩ِ ٣ىّی َٗا ََِ ٠ًَ ٢ي ٥ِ ُٜب ٔ َح َصی
اٟشٜٔی َٔ ٨ة َوص َُو ك َ ٌّ
َج ِ٨َّ ٠ٟٔ ٍٕ ٤ا ٔ
اٖ َ٧ا َٗ َت ُط َحًی َز َخ ََ ٣ُ ١ح ِّ ّ
ا َِ ٟد ِذ ٔ
ٖ َّأ ٟذی یُ ِزمَی بٔطٔ ا َِ ٟح َِ ٤زةُ َو َٗا ََ ٥َِ ٟ ٢یزَ َِ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َ٠يِّی َحً َّی َرمَی ا َِ ٟح َِ ٤ز َة
ہبیتقنبدیعس،ق ،،انبرل ،ق  ،،ایبزح ،،ایبدبعمومیلانبابعس،رضحتلضفنبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
فہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتوساری رےھچیپت ےھٹنو ےےھترضحتلضفےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
رعہف یک اشؾ افر اےلگ دؿ ینعی زمدہفل یک حبص ووگ ں ےس رفامےت ہک آہتسہ ولچ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ افینٹن وک رفےتک
نو ےاجےتاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفادیرسحمںیمدالخنوےئگافررسحمینمںیمےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ےرفامایہکمت رالزؾےہہکرمجہوکرکنکایںامر ےےکےئل رکنکایںا ےنالرضحتلضفرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسرمجہوکرکنکایںامر ےکتہیبلتڑپےتھرےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،انبرل ،ق ،،ایبزح ،،ایبدبعمومیلانبابعس،رضحتلضفنبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجاکرقابینےکدؿرمجہہبقعیکریمکتہیبلتڑپےتھرےنہےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 596

راوی  :زہير ب ٩رحب ،یحٌی ب ٩سٌيس ،حرضت اب ٩جزیخ ،ابوزبير

َک فٔی
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ا َِ ٟحسٔیثٔ َوَ ٥َِ ٟیزَ َِ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َ٠يِّی َحًَّی َرمَی ا َِ ٟح َِ ٤ز َة َو َزا َز فٔی َحسٔیْٔطٔ َوأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُي ٔظيرُ ب ٔ َي ٔسظ ٔ َ٤َ ٛا َی ِد ٔذ ُٖ ِاْل ٔ َِ َشا ُ٪
زریہنبرحب،ییحینبدیعس ،رضحتانبرج ،،اوبزح  ،ےسرفاتیےہہکفہرفامےت ںیہہکےھجمرضحت اوبازلح ،ریضاہللاعتٰیل
ہنع ےاس دنےکاسھتدحثییکربخدیوسا ےاسےکاسدحثیںیمہیذرک ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرمجہوک
رکنکایں امر ے کت ہیبلت ڑپےتھ رےہ افر اس دحثی ںیم ہی زایدہ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ اہھت رابرک ےس

ااشرہرفامےت سرطحہکیکٹچےسڑکپرکااسنؿرکنکیامراتےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعس،رضحتانبرج ،،اوبزح ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجاکرقابینےکدؿرمجہہبقعیکریمکتہیبلتڑپےتھرےنہےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 597

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواُلحوؾ ،حؼينْٛ ،ير ب٣ ٩سرک ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩یزیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ؾ ًَ ُِ ٩ح َؼي ِ ٕن ًَ َِْٔٛ ٩ير ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩سرٔ ٕک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
رک بِ ُ ٩أَب ٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ک َّ
َّ ُ
ک
اُ ٠ٟض ََّٟ ٥ب َّ ِي َ
َقة ٔ َي ُ٘و ُ ٢فٔی َص َذا ا َِ٘ ٤َ ٟاَٟ ٔ ٦ب َّ ِي َ
ًَ ِب ُس اہللٔ َوِ َ ٧ح ُ ٩ب ٔ َح َِ ٍٕ ٤سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٟذی أِ٧زَِٔ ٟت ًََِ ٠يطٔ ُس َور ُة ا َِ ٟب َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباالوحص ،نیصح ،ریثک نب دمرک ،رضحت دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک
رضحت دبعاہلل افر مہزمدہفل ںیم ےھت  و ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ر انزؽیک یئگ وسرة ارقبلہ ینس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
لل َّ
ه
ُ
َ
ک
کا ّمل ََّی ْی َ
فملساساقمؾ ررفامرےہےھتل ََّی ْی َ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباالوحص،نیصح،ریثکنبدمرک،رضحتدبعارلنمحنبسیدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجاکرقابینےکدؿرمجہہبقعیکریمکتہیبلتڑپےتھرےنہےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 598

راوی ِ :سیخ ب ٩یو٧ص ،ہظي ،٥حؼينْٛ ،ير اب٣ ٩سرک اطحعی ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩یزیس

یس أَ َّ٪
ِسیِخُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َؼي ِْن ًَ َِْٔٛ ٩ير ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩سرٔ ٕک اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
و َح َّسثَ َ٨ا ُ َ

َ
ًَ ِب َس اہللٔ ََّ ٟيی ح ٔي َن أَٓ َ
اض أَ َِ ٦ؿ ُّ٠وا َسُ ٌِ ٔ٤ت َّأ ٟذی أُِ٧زَِٔ ٟت ًََِ ٠يطٔ
رعاب ٔ ٌّی َص َذا َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ أَٔ َ ٧س َی اُ ٨َّ ٟ
َاق َٔ ٩ِ ٣ج َِٔ٘ٓ ٍٕ ٤ي َ ١أ ِ َ
ک َّ
ک
اُ ٠ٟض ََّٟ ٥ب َّ ِي َ
َقة ٔ َي ُ٘و ُ ٢فٔی َص َذا ا ِ٤َ ٟکَا َٟٔ ٪ب َّ ِي َ
ُس َورةُ ا َِ ٟب َ َ

رس ،نبوی،س،،میش،نیصح،ریثکانبدمرکایعجش،رضحتدبعارلنمحنبسیدیےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیل
ہنع  س فتق زمدہفل ےس فا س نو ے  و ہیبلت ڑپےتھ رےہ  و وگ ےنہک ےگل ہک ایک ہی داہییت آدیم ںیہ؟ رضحت دبعاہلل ریض اہلل

اعتٰیلہنع  ےرفامایہک ایکوگ وھبؽےئگایرمگاہ نوےئگںیہ؟ ںیم ےاسذات ےس انسہک  س روسرةارقبلہانزؽیکیئگ ےہفہاس
لل َّ
ه
ُ
َ
ل
ک)
کا ّم ََّی ْی َ
ہگجرفامرےہےھت(ل ََّی ْی َ
رافی  :رس ،نبوی،س،،میش،نیصح،ریثکانبدمرکایعجش،رضحتدبعارلنمحنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجاکرقابینےکدؿرمجہہبقعیکریمکتہیبلتڑپےتھرےنہےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 599

راوی  :حش ٩ح٠وانی ،یحٌی ب ٩آز ،٦سٔيا ،٪حرضت حؼين

و َح َّسثَ َ٨اظ َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُُ ٩ِ ًَ ٪ح َؼي ِ ٕن ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
نسحولحاین،ییحینبآدؾ،ایفسؿ،رضحتنیصحےساس دنےکاسھتایسرطحرفاتیوقنمؽےہ۔
رافی  :نسحولحاین،ییحینبآدؾ،ایفسؿ،رضحتنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجاکرقابینےکدؿرمجہہبقعیکریمکتہیبلتڑپےتھرےنہےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 600

راوی  :یوسٕ ب ٩ح٤از ،زیاز يٌىی بکانی ،حؼينْٛ ،ير ب٣ ٩سرک اطحعی ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩یزیس اور حرضت اسوز ب٩
یزیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ ا ٌِِ ٤َ ٟىٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا زٔ َیا ْز َي ٌِىٔی ا َِ ٟبکَّائٔ َّی ًَ ِ ٩حُ َؼي ِ ٕن ًَ َِْٔٛ ٩ير ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩سرٔ ٕک اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
و َح َّسثَٔ٨يطٔ یُو ُس ُ
یس َٗ َاُل َس٨َ ٌِ ٔ٤ا ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َي ُ٘و ُ ٢ب ٔ َح َِ ٍٕ ٤سُ ٌِ ٔ٤ت َّأ ٟذی أُِ٧زَِٔ ٟت ًََِ ٠يطٔ ُس َورةُ
یس َواْلِ َ ِس َوز ٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ک َّ
ک ث ُ ََّّ َٟ ٥يی َو َٟب َّ ِی َ٨ا ٌََ ٣طُ
اُ ٠ٟض ََّٟ ٥ب َّ ِي َ
َقة ٔ َصاصُ َ٨ا َي ُ٘و َُٟ ٢ب َّ ِي َ
ا َِ ٟب َ َ

ویفس نب امحد ،زاید ینعی اکبین ،نیصح ،ریثک نب دمرک ایعجش ،رضحت دبعارلنمح نب سیدی افر رضحت اوسد نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےسرفاتیےہہکدفونں رفامےتںیہہک مہ  ےرضحت دبعارلنمح نبوعسمدریض اہللاعتٰیلہنع ےسانس ہکفہزمدہفلںیمرفام
َّ
کالل ُه ّمَ
رےہےھتہکںیم ےاسذاتےسانسہک س راہیں وسرةارقبلہانزؽیکیئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامرےہےھتل ََّی ْی َ
کرھپرضحتدبعاہلل ےیھبہیبلتڑپاھافرمہ ےیھباؿےکاسھتہیبلتڑپاھ۔
ل ََّی ْی َ

رافی  :ویفس نب امحد ،زاید ینعی اکبین ،نیصح ،ریثک نب دمرک ایعجش ،رضحت دبعارلنمح نب سیدی افر رضحت اوسد نب سیدی ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعہفےکدؿینمےسرعافتیکرطػاجےتنو ےریبکتافرہیبلتڑپےنھےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
رعہفےکدؿینمےسرعافتیکرطػاجےتنو ےریبکتافرہیبلتڑپےنھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 601

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب٣ ،١ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير ،سٌيس ب ٩یحٌی ا٣وی ،یحٌی ب ٩سٌيسً ،بساہلل ب ٩ابی س٤٠ہ،
حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕح و َح َّسث َ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ َُ ٩ی ِحٌَی اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی َح َّسثَىٔی
أَبٔی َٗاُلَ َجٔ٤ي ٌّا َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َََ ُ ٢س ِوَ٧ا
َّ
َّ
رعَٓا ٕ
ت ٔ٨َّ ٣ا ا ِ٠َ ٤ُ ٟيِّی َو ٔ٨َّ ٣ا ا َِٜ ٤ُ ٟبِّرُ
ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس٣ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ىّی إلٔ َی َ َ
ادمحنبلبنح،دمحمنبینثم،دبعاہللنبریمن،دیعسنبییحیاومی،ییحینبدیعس،دبعاہللنبایبہملس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہرفامایہکمہاےلگدؿحبصوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتینمےسرعافتیکرطػےئگ ومہںیمےس
وکیئہیبلتڑپھراہاھتافرمہںیمےسوکیئریبکتڑپھراہاھت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دمحمنبینثم،دبعاہلل نبریمن،دیعسنبییحیاومی،ییحینبدیعس،دبعاہللنبایبہملس،رضحتانبرمعریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعہفےکدؿینمےسرعافتیکرطػاجےتنو ےریبکتافرہیبلتڑپےنھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 602

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی حات ،٥ہارو ٪بً ٩بساہلل ،يٌ٘وب زورقی ،یزیس ب ٩ہاروً ،٪بساٌٟزیز ب ٩ابی س٤٠ہ٤ً ،ز ب ٩حشين،
ًبساہلل ب ٩ابی س٤٠ہ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َّ
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ٩
اٟس ِو َرق ٔ ُّی َٗاُٟوا أَ ِخب َ َرَ٧ا یَزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و َص ُ
ار َ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َو َي ٌِ ُ٘ ُ
أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ُٔ ٩ح َشي ِ ٕن ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
ٕ
رع َٓ َة َٓ٨َّ ٔ٤ا ا َِٜ٤ُ ٟبِّرُ َو ٔ٨َّ ٣ا ا َِ ٤ُ ٟض ُِّ ٠
َٓ ١أ َ َّ٣ا ِ َ ٧ح َُُٜ٨َٓ ٩بِّرُ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َواہللٔ َ ٌََ ٟح ّبا ِٔ َٛ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ي َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی ُ ََساة ٔ َ َ
َ ٥َِ ٟت ُ٘وُٟوا َُ ٟط َ٣اذَا َرأَیِ َت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼ ٍَُ ٨
دمحم نب ایب احمت ،اہرفؿ نب دبع اہلل ،وقعیب دفریق ،سیدی نب اہرفؿ ،دبعایزعسی نب ایب ہملس ،رمع نب نیسح ،دبعاہلل نب ایب ہملس،
رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک مہ رعہف یک حبص وک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےکاسھت ےھت  و مہ ںیم ےس
وکیئ ریبکت ہہک راہ اھت افر مہ ںیم ےس وکیئ َ ال اِہٰلَ ا ِ َّ ال اہلل ہہک راہ اھت ابیق مہ ریبکت ہہک رےہ ےھت رافی  ے اہک ہک ںیم  ے رضحت دبعاہلل
ریضاہللاعتٰیلہنعےساہکفاہللےڑےبجعتیکابتےہہکمت ےاؿےسویکںہناہکہکروسؽاہللسکرطحرکےتےھت۔
رافی  :دمحم نب ایب احمت ،اہرفؿ نب دبعاہلل ،وقعیب دفریق ،سیدی نب اہرفؿ ،دبعایزعسی نب ایب ہملس ،رمع نب نیسح ،دبعاہلل نب ایب
ہملس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعہفےکدؿینمےسرعافتیکرطػاجےتنو ےریبکتافرہیبلتڑپےنھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 603

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،حرضت ٣ح٤س ب ٩ابی برک ث٘فی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا َََ ٢قأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبی بَ ِرکٕ َّ
اَ٘ ْٟف ٔ ِّی أَُ َّ ٧ط َسأ َ َ ٢أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوص َُ٤ا َُازٔیَا ٔ٪
ٔ
َ
ا ٪یُض ٔ ُّ ١ا ِ٤ُ ٟض ٔ ُّ٨َّ ٣ٔ ١ا
و ٪فٔی َص َذا ا َِ ٟي ِوَ ٍَ ٣َ ٔ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ك َ َ
ٕ ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ت ِؼ ََ ٌُ ٨
رع َٓ َة َِ ٛي َ
ٔ٣ٔ ٩ِ ٣ىّی إلٔ َی َ َ
رک ًََِ ٠يطٔ
رک ًََِ ٠يطٔ َویُ َٜبِّرُ ا َِٜ ٤ُ ٟبِّرُ ٔ٨َّ ٣ا ٓ َََل یُ ُِ َ ٨
ٓ َََل یُ ُِ َ ٨
ییحینبییحی،امکل،رضحتدمحمنبایبرکبیفقثریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنں ےرضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیل
ہنعےسوپاھچ بہکفہدفونںینمےسرعافتیکرطػاجرےہےھتہکمتاسدؿینعیرعہفےکدؿںیمروسؽاہللیلصاہللہیلع
ہٰلا ِ َّ الاہللڑپاتھاھتافروکیئ
فآہلفملسےکاسھتایکرکےتےھت؟رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعرفام ےےگلہکوکیئ ومہںیمےس َ الا ِ َ
کُاتہکاھت واس ریھبوکیئریکن ںیہرکاتاھت۔
یھباس رریکن ںیہرکاتاھتافروکیئمہںیمےساَ ُ
ّللَّ َأ ْ َ
رافی  :ییحینبییحی،امکل،رضحتدمحمنبایبرکبیفقثریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعہفےکدؿینمےسرعافتیکرطػاجےتنو ےریبکتافرہیبلتڑپےنھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 604

٣وسی بً٘ ٩بہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ِ :سیخ ب ٩یو٧صً ،بساہلل ب ٩رجاء ،حرضت ٰ

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ْٔلَٔ َ ٧ص
ِسیِخُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ر َجا ٕ
ئ ًَ َِ ٣ُ ٩
و َح َّسثَىٔی ُ َ
ِس ُت َص َذا ا ِٔ ٤َ ٟشي َر َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رع َٓ َة َ٣ا َت ُ٘و ُ ٢فٔی اَّ ٟت ِ٠ب ٔ َيةٔ َص َذا ا َِ ٟي ِو ََٗ ٦ا َِ ٔ ٢
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ُ ََسا َة َ َ
ٔيب أَ َح ُسَ٧ا ًَل َی َػاح ٔبٔطٔ
َوأَ ِػ َحابٔطٔ َٓ٨َّ ٔ٤ا ا َِٜ ٤ُ ٟبِّرُ َو ٔ٨َّ ٣ا ا َِ ٤ُ ٟض ُِّ ٠
َ ١و َُل َيٌ ُ
رس ،نبوی،س،دبعاہللنبراجء ،رضحتومٰیسنبہبقعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکےھجمرضحتدمحمنبایبرکبریضاہلل
اعتٰیلہنع ےایبؿایکہکںیم ےرضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرعضایکہکآپرعہفیکحبصہیبلتڑپےنھےکابرے
ںیمایکےتہکںیہ؟رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعرف امےتںیہہکںیمافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہباسرفس ںیمیبنیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھت ومہںیمےسوکیئریبکتہہکراہاھتافرمہںیمےسوکیئ َ الاِہٰلَا ِ َّ الاہللہہکراہاھتافرمہںیمےسوکیئیھب
اےنپیسکاس یھوکعنم ںیہرکاتاھت۔
رافی  :رس ،نبوی،س،دبعاہللنبراجء،رضحتومٰیسنبہبقعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعافتےسزمدہفلیکرطػفایسپافراسراتزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹک...
ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےسزمدہفلیکرطػفایسپافراسراتزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 605

٣وسی بً٘ ٩بہَ ،کیب ٣ولی ابً ٩باض ،حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکٰ ،

َ
ض ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس أَُ َّ ٧ط
َکیِبٕ َِ ٣ول َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ ٣ُ ٩
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ُ ٩
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َّ
َّ
ا ٪ب ٔ ِّ
اٟظ ٌِ ٔب َ٧زَ َََ ٓ ٢با َ ٢ث ُ ََّ ٥ت َو َّؿأ َ َو ٥َِ ٟي ُِشب ٔ ِّ
رع َٓ َة َحًَّی إٔذَا ك َ َ
َسُ ٌَ ٔ٤ط َي ُ٘و َُ ٢ز َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
َفَ ٔ ٛب َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ ا ِ٤ُ ٟزِ َزَ َٔ ٔ ٟة َ٧زَ ََ َٓ ٢ت َو َّؿأ َ َٓأ َ ِس َب َّ ا ُِ ٟو ُؿو َئ ث ُ َّ ٥أُٗ ٔ َيِ ٤ت
ا ُِ ٟو ُؿو َئ َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط اٟؼَّ ََل َة َٗا َ ٢اٟؼَّ ََلةُ أَ َ٣ا ََ ٣
ک ََ

اٟؼَّ ََلةُ ٓ ََؼلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ث ُ َّ ٥أََ٧ا َر ك ُ ُّ ١إ ٔ َِ َشا َٕ ٪بٌٔي َر ُظ فٔی َ٨ِ ٣زٟٔٔطٔ ث ُ َّ ٥أُٗ ٔ َيِ ٤ت ا ٌِٔ ٟظَ ا ُئ ٓ ََؼ ََّل َصا َو ٥َِ ٟي َُؼ ِّ١بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َط ِيئّا
ییحی نبییحی ،امکل،ومٰیسنبہبقع ،رکبیومیلانبابعس ،رضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتیےہ رفامےتںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرعہفےسفا سنو ےاہیںکتہک بآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکیاھگیٹںیمارتے وآپ
یلصاہلل ہیلعفآہلفملس  ے یناشبرفامایرھپفوضرفامای افرفوض ںیمآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےاپینزایدہ  ںیہ اہبایرصتخمفوضایک
رضحت ااسہم ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک امنز آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک امنز
ریتے آےگ ےہ ینعی ھچک آےگ لچ رک ڑپ

ےگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار نو ے  و  ب زمدہفل آای  و آپ یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسارتے افرفوضرفامایافروپرافوضرفامایرھپامنزیک ااقتمیہکیئگ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرغمبیک امنزڑپاھیئ
رھپ رہ ااسنؿ  ے اےنپ افٹن وک اؿ ہگج ںیم اھٹب دای رھپاشعءیک ااقتمیہکیئگ  و آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے اشعء یک امنز ڑپاھیئ
افررغمبافراشعءےکدرایمؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےوکیئامنزننسفونالففریغہ ںیہڑپ ی۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ومٰیسنبہبقع،رکبیومیلانبابعس،رضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےسزمدہفلیکرطػفایسپافراسراتزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 606

٣وسی بً٘ ٩بہ ٣ولی زبيرَ ،کیب ٣ولی ابً ٩باض ،حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس
راوی ٣ :ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ،یحٌی ب ٩سٌيسٰ ،
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
َکیِبٕ َِ ٣ول َی ابِ ٔ٩
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة َِ ٣ول َی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ُ ٩
ًَبَّا ٕ ُ
ص َٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َس َّ
رع َٓا ٕ
ِک
ت إلٔ َی َب ٌِ ٔف تَٔ ٠
ض ًَ ِ ٩أ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا َ ٢ا َِ َ َ
اٟسٓ ٌَِ ٔة َٔ َ ٩ِ ٣
ِّ
ک
اب َ ٔ ٟحا َجتٔطٔ ٓ ََؼب َ ِب ُت ًََِ ٠يطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ُت َؼل ِّی َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٤ُ ٟؼلَّی أَ َ٣ا ََ ٣
اٟظ ٌَ ٔ

دمحم نب رل  ،ق  ،،ییحی نب دیعس ،ومٰیس نب ہبقع ومیل زح  ،،رکبی ومیل انب ابعس ،رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعافت ےک دعب اضقء احتج ےک ےئل یسک اھگیٹ یک رطػ ےئگ  ب ںیم  ے
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکفوضرکاای وںیم ےرعضایکہکایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزڑپ
فملس ےرفامایہکامنزریتےآےگےہینعیھچکآےگلچرکامنزڑپ

۔

ےگآپیلصاہللہیلعفآہل

رافی  :دمحمنبرل ،ق ،،ییحینبدیعس،ومٰیسنبہبقعومیلزح ،،رکبیومیلانبابعس،رضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےسزمدہفلیکرطػفایسپافراسراتزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 607

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ًبساہلل ب٣ ٩بارک ،ابوَکیب ،ابزاہي ٥بً٘ ٩بہ َکیب ،حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َُکیِبٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ

ض َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس َي ُ٘وُلُ أَٓ َ
َاق َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َکیِبٕ َِ ٣ول َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ُ ٩
َّ
ت َٓ َ٤َّ ٠ا اَ ِ ٧ت َهی إلٔ َی ِّ
رعَٓا ٕ
ئ َٓ َت َو َّؿأ َ ُو ُؿوئّا
اٟظ ٌِ ٔب َ٧زَ َََ ٓ ٢با ََ ٢وَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١أ ُ َسا َُ ٣ة أَ َر َا ٚا ِ٤َ ٟا َئ َٗا َََ ٓ ٢س ًَا ب ٔ َ٤ا ٕ
َو َسَ َ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
ک َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥س َار َحًَّی بَ ََ َّ ٠ج ٌِّ ٤ا ٓ ََؼلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب
َِ ٟي َص بٔا َِ ٟباَٗ ّٔ ٔ ٟا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ اٟؼَّ ََل َة َٗا َ ٢اٟؼَّ ََلةُ أَ َ٣ا ََ ٣

َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ
اوبرکب نب ایب ہبیش دبعاہلل نب رابرک ،اوبرکبی ،اربامیہ نب ہبقع رکبی ،رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعافت ےس فا س نو ے  و  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اھگیٹ یک رطػ ارتے  و آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے یناشب ایک افر رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے فوض رکا ے اک  ںیہ اہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس  ے اپین وگنماای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رصتخم فوض رفامای رضحت ااسہم ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسامنز؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکامنزریتےآےگےہینعیامنزھچکآےگلچرکڑپ
ےگرضحتااسہمریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےلچاہیںکتہک بآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
زمدہفلےچنہپ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹکڑپ

۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیشدبعاہللنبرابرک،اوبرکبی،اربامیہنبہبقعرکبی،رضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےسزمدہفلیکرطػفایسپافراسراتزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 608

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزہي ،٥یحٌی ب ٩آز ،٦زہير ،ابوخيْ٤ہ ،ابزاہي ٥بً٘ ٩بہَ ،کیب ،اسا٣ہ ب ٩زیس

َکیِ ْب أَُ َّ ٧ط
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر أَبُو َخ ِي َْ ََ ٤ة َح َّسث َ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة أَ ِخب َ َرنٔی ُ َ
ٕ َػ ٌَِ ٨ت ُِ ٥ح ٔي َن َرزٔٓ َِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ًَ ٥َ ٠ظ َّي َة َرع َٓ َة َٓ َ٘ا َٔ ٢جئِ َ٨ا ِّ
اٟظ ٌِ َب
َسأ َ َ ٢أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس َِ ٛي َ
َ
اض ٓ ٔيطٔ ِِ ٤َِ ٠ٟٔز ٔ ٔب َٓأََ٧ا َر َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠ا َٗ َت ُط َوبَا ََ ٢و َ٣ا َٗا َ ٢أَصَ َز َا ٚا ِ٤َ ٟا َئ ث ُ ََّ ٥ز ًَا
َّأ ٟذی یُٔ٨ي ُذ اُ ٨َّ ٟ
َفَ ٔ ٛب َحًَّی ٔجئِ َ٨ا ا ِ٤ُ ٟز ِ َزَ َٔ ٔ ٟة
ک ََ
بٔا َِ ٟو ُؿو ٔ
ئ َٓ َت َو َّؿأ َ ُو ُؿوئّا َِ ٟي َص بٔا َِ ٟباُِ ٠ُ٘ َٓ ّٔ ٔ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ اٟؼَّ ََل َة َٓ َ٘ا َ ٢اٟؼَّ ََلةُ أَ َ٣ا ََ ٣
َّ
ٕ ٓ ٌََ ِ٠ت ُِ ٥ح ٔي َن
َخ َة ٓ ََؼلَّی ث ُ ََّ ٥ح ُّ٠وا ُُِٗ ٠ت َٓ َِ ٜي َ
َٓأ َ َٗ َا ٦ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ث ُ َّ ٥أََ٧ا َر اُ ٨َّ ٟ
اض فٔی َ٨َ ٣ازٟٔٔض ٔ َِ ٥و ٥َِ ٟیَ ُح ُّ٠وا َحًی أَ َٗ َا ٦ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ِاْل ٔ َ
َ
َقیِ ٕع ًَل َی رٔ ِجل َ َّی
 ١بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
أَ ِػ َب ِحت َُِٗ ٥ا ََ ٢رز ٔ َٓ ُط ا َِِ ٟٔـ ُ
ض َواَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت أَ٧ا فٔی ُسبَّا َٔ ُ ٚ

ااحسؼنباربمیہ،ییحینبآدؾ،زریہ،اوبذتمیہ،اربامیہنبہبقع،رکبی،ااسہمنبزدیایبؿرکےتںیہہکرکبی ےےھجمربخدیہک
اوہنں ےرضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچہک سفتقمترعہفیکاشؾوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
ےھچیپ وسار نو ے ےھت  واس ےک دعبآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس  ے ایک ایک اھت؟ رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہہکمہ
اساھگیٹںیمآ ے سںیموگرغمبیکامنزےکےئلاےنپافوٹنںوکاھٹبےتےھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےیھباینپ
افینٹن وک اھٹبای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے یناشب ایک افر رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے فوض رکا ے اک  ںیہ رفامای رھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےفوضےکےئلاپینوگنماایافررصتخمفوضایکرھپںیم ےرعضیکاےاہللےکروسؽ!امنز؟ وآپیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایامنزریتےآےگےہینعیھچکآےگلچرکڑپےتھںیہرھپمہوسارنو ےاہیںکتہکمہزمدہفلآےئگ و
رغمبیکااقتمنویئرھپووگں ےافوٹنںوکاؿیکوہگجں راھٹبدایافررھپا ںیہ ںیہوھکالاہیںکتہکاشعءیکامنزیکااقتم
نویئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےامنز ڑپاھیئرھپووگں ےاےنپافوٹنںوکوھکالرافیےتہکںیہہکںیم ےوپاھچہکآپیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرضحتلضفنبابعسریضاہللاعتٰیلہنعوکاےنپےھچیپاھٹبایافرںیمرقشیےکےلہپےلچاج ےفاوںںیمےس
دیپؽاج ےفاالاھت۔
رافی  :ااحسؼنباربمیہ،ییحینبآدؾ،زریہ،اوبذتمیہ،اربامیہنبہبقع،رکبی،ااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےسزمدہفلیکرطػفایسپافراسراتزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 609

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ٥وٛيٍ ،سٔيا٣ ،٪ح٤س بً٘ ٩بہَ ،کیب ،حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّ٤سٔ بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ُ ٩
ئ َٓ َت َو َّؿأ َ ُو ُؿوئّا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا أَتَی اَ ِ٘ ٨َّ ٟب َّأ ٟذی یَ ِ٨زُٟٔطُ اْلِ ُ ََ ٣زا ُئ َ٧زَ َََ ٓ ٢با ََ ٢وَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١أَ َص َز َا ٚث ُ ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َو ُؿو ٕ

ک
َخٔٔئّا َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ اٟؼَّ ََل َة َٓ َ٘ا َ ٢اٟؼَّ ََلةُ أَ َ٣ا ََ ٣

ااحسؼ نب اربامیہ فعیک ،ایفسؿ ،دمحم نب ہبقع ،رکبی ،رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلعفآہلفملس  باس اھگیٹ  رآ ے  س ہگج ارماء وگ ارتےت ںیہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسارتےافرآپ یلصاہلل ہیلع
فآہل فملس  ے یناشب ایک افر اپین اہب ے اک  ںیہ اہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے فوض ےک ےئل اپین وگنماای  و آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےفوضرفامایرصتخمفوضرضحتااسہمےتہک ںیہہکںیم  ےرعضایکاےاہلل ےکروسؽ!امنز؟ و آپیلص اہللہیلعفآہل
فملس ےرفامایہکامنزریتےآےگےہینعیامنزھچکآےگلچرکڑپ

ےگ۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہفعیک،ایفسؿ،دمحمنبہبقع،رکبی،رضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےسزمدہفلیکرطػفایسپافراسراتزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 610

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،لاء ،سباَ ،حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َِ ٣ول َی ابِ ٔ ٩س َٔبا َٕ ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس أَُ َّ ٧ط
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخبَرََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
َاق َٔ ٩ِ ٣رع َٓ َة َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ ِّ
یٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن أَٓ َ
اٟظ ٌِ َب أََ٧ا َر َراح ٔ ََ ٠ت ُط ث ُ ََّ ٥ذصَ َب إلٔ َی
كَ َ
اَ ٪رز ٔ َ
َ
ئ
ا َِِ ٟائ ٔٔم َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٍَ َػب َ ِب ُت ًََِ ٠يطٔ ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ َزا َوة ٔ َٓ َت َو َّؿأ َث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب ث ُ َّ ٥أَت َی ا ِ٤ُ ٟز ِ َزَ َٔ ٔ ٟة َٓ َح َ ٍَ ٤ب ٔ َضا بَي ِ َن ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اطعء ،ابسع ،رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ اہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رعافت ےس فا س آ ے  و  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھگیٹ ےک اپس آ ے  و آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےاینپوساریوکاھٹبایرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساضقءاحتجےکےئلرشتفیےلےئگافر بآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسو ے وںیم ےربنتںیماپینےلرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکفوضرکفاایرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوسارنو ے

افرزمدہفلآ ےافرفاہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرغمبافراشعءدفونںامنزفںوکااھٹکڑپاھ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اطعء،ابسع،رضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےسزمدہفلیکرطػفایسپافراسراتزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 611

راوی  :زہير ب ٩رحب ،یزیس ب ٩ہاروً ،٪بسا٠٤ٟک ب ٩ابی س٠امیً ،٪لاء ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی ََ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٓ َ
رع َٓ َة َوأ ُ َسا َُ ٣ة رٔ ِز ُٓ ُط َٗا َ ٢أ ُ َسا َُ ٣ة ٓ ََ٤ا َزا ََ ٢ي ٔشيرُ ًَل َی َص ِيئَتٔطٔ َحًَّی أَتَی َج ٌِّ ٤ا
َاق َٔ َ ٩ِ ٣
زریہنبرحب،سیدینباہرفؿ،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسرعہفےسفا سو ے ورضحتااسہمریضاہللاعتٰیلہنعآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکوساری رآپیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےک ےھچیپ وسار ےھت رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہکآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےتلچ رےہ اہیں

کتہکزمدہفلآےئگ۔
رافی  :زریہنبرحب،سیدینباہرفؿ،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےسزمدہفلیکرطػفایسپافراسراتزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 612

راوی  :ابوربيٍ زہزانیٗ ،تیبہ ب ٩سٌيس ،ح٤از ب ٩زیس ،حرضت ہظا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا َ ٢أَبُو اٟزَّبٔي ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسث َ َ٨ا ص ٔظَ ْا٩ِ ًَ ٦
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َز َٓ ُط ٔ٩ِ ٣
أَبٔيطٔ َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١أ ُ َسا َُ ٣ة َوأََ٧ا َطاص ْٔس أَ ِو َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس َوك َ َ
رعَٓا ٕ
اَ ٪ي ٔشيرُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن أَٓ َ
رع َٓ َة َٗا َ ٢كَا ََ ٪ي ٔشيرُ ا َِٓ َٙ ٨َ ٌَ ٟإٔذَا َو َج َس
ٕك َ َ
ت ُُِٗ ٠ت َِ ٛي َ
َاق َٔ َ ٩ِ ٣
ََ

َٓ ِح َو ّة َّ َ ٧ؽ

بیغ
اوبر م ہبیتق نب دیعس  ،امحد نب زدی ،رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ ہک رضحت
ااسہمریضاہللاعتٰیلہنعےسوساؽایکایگافرںیمیھبفاہںوموجداھتایرفامایہکںیم ےرضحتااسہمریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچ
ہک ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رعافت ےس فایسپ  ر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وساری  ر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
ےھچیپوسارےھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرعافتےس سفتقفا سنو ے وےسیکلچرےہےھت؟رضحتااسہمریض
اہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسآہتسہلچرےہےھت و برفینشاپےت وزیتراتفرنواجےتےھت۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،ہبیتقنبدیعس،امحدنبزدی،رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےسزمدہفلیکرطػفایسپافراسراتزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 613

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بسہ ب ٩س٠امیً ،٪بساہلل ب٤٧ ٩ير ،ح٤يس بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ہظا ٦ب ٩رعوہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪و ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َوحُ َِ ٤ي ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤صٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رع َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ حُ َِ ٤ي ٕس َٗا َ ٢صٔظَ ْاَ ٦واُّ ٨َّ ٟؽ ٓ َِو َ ٚا ِٙٔ ٨َ ٌَ ٟ
ُِ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،دبعاہللنبریمن،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاشہؾنبرعفہریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےک
اسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،دبعاہللنبریمن،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاشہؾنبرعفہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےسزمدہفلیکرطػفایسپافراسراتزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 614

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢یحٌی ب ٩سٌيسً ،سی ب ٩ثابت ًبساہلل ب ٩یزیس ،حرضت ابوایوب

یس
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس أَ ِخب َ َرنٔی ًَس ُّٔی بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٩یز ٔ َ
وب أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َػلَّی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ
ا َِ ٟد ِل ٔ َّ
ِم َح َّسثَ ُط أَ َّ ٪أَبَا أَ ُّی َ

بٔا ِ٤ُ ٟزِ َزَٔ ٔ ٟةٔ
ییحی نب ییحی امیلسؿ نب البؽ ،ییحی نبدیعس ،دعی نب اثتب دبعاہلل نب سیدی ،رضحت اوباویب ربخدےتی ںیہہک اوہنں  ے روسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتدحةاوداعےکومعق رزمدہفلںیمرغمبیکامنزڑپ ی۔
رافی  :ییحینبییحیامیلسؿنبالبؽ،ییحینبدیعس،دعینباثتبدبعاہللنبسیدی،رضحتاوباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےسزمدہفلیکرطػفایسپافراسراتزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 615

راوی ٗ :تیبہ ،اب ٩ر٣حٟ ،يث ب ٩سٌس ،حرضت یحٌی ب ٩سٌيس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ ًَ ِ٩
ا ٪أَ ٔ٣ي ّرا ًَل َی ا ِلُٜو َٓ ٔة ًَل َی ًَ ِض ٔس ابِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ
یس ا َِ ٟد ِل ٔ ِّ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ِم َوك َ َ
ہبیتق،انبرل ،ق ،نبدعس،رضحتییحینبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعاس دنےکاسھترفاتیرکےت ںیہانبرل اینپرفاتیںیم
رضحتدبعاہللنبسیدییمطخےکابرےںیمےتہکںیہہکفہرضحتانبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعےکزامہنںیموکہفےکاریمےھت۔
رافی  :ہبیتق،انبرل ،ق ،نبدعس،رضحتییحینبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےسزمدہفلیکرطػفایسپافراسراتزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 616

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
اب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ بٔا ِ٤ُ ٟز ِ َزٔ َٔ ٔ ٟة َجٔ٤ي ٌّا

ییحی نب ییحی ،امکل انبباہب ،اسمل نب دبع اہلل ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل
فملس ےزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزایھٹکڑپ ی۔

رافی  :ییحینبییحی،امکلانبباہب،اسملنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےسزمدہفلیکرطػفایسپافراسراتزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 617

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی اب ٩وہب یو٧ص ،حرضت اب ٩طہاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سے روایت ےہ ٛہ ًبيساہلل ب ٩اب٤ً ٩ز رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ ًَُّ ٪ب َ ِي َس اہللٔ بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ٪
رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
ئ ب ٔ َح َِِ ٟ ٍٕ ٤ي َص بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َس ِح َس ْة َو َػلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب
أَبَا ُظ َٗا ََ ٢ج ََ ٍَ ٤ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ثَ ََل َث َر ٌََ ٛا ٕ
ک َحًَّی َٔ ٟح َ ٙبٔاہللٔ َت ٌَال َی
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ ي َُؼل ِّی ب ٔ َح َِ َٛ ٍٕ ٤ذَ ٔ ٟ
ت َو َػلَّی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٓک َ َ
رحہلم نب ییحی انب فبہ وی،س ،رضحت انب باہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دیبع اہلل نب انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ا ںیہ ربخ دےتی ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنزفں وک ااھٹک ڑپاھ افر اؿ دفونں
امنزفںےکدرایمؿوکیئدجسہ ںیہایکینعیوکیئننسفریغہ ںیہڑپ
ڑپ

افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرغمبیکنیترڑپ ںی

افراشعءیکامنزیکدفرڑپ ںی ورضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعیھبایسرطحایھٹکامنزںیڑپےتھےھتاہیںکتہکاہلل

ےساجےلم۔
رافی  :رحہلمنبییحیانبفبہوی،س،رضحتانبباہبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکدیبعاہللنبانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےسزمدہفلیکرطػفایسپافراسراتزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 618

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،طٌبہ ،ح ،٥ٜس٤٠ہ ب٬ٛ ٩ي ،١حرضت سٌيس ب ٩جبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ٥ٔ ٜو َسَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِي َٕ ٩ِ ًَ ١سٌٔيسٔ بِ ٔ٩

ک َو َح َّس َث ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
ُج َبي ِر ٕأَُ َّ ٧ط َػلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ب ٔ َح َِ ٍٕ ٤وا ٌِٔ ٟظَ ا َئ بٔإ ٔ َٗا َٕ ٣ة ث ُ ََّ ٥ح َّس َث ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط َػلَّی َٔ ١َ ِْ ٣ذَ ٔ ٟ
ک
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ َ ١َ ِْ ٣ٔ ٍَ ٨ذََ ٔ ٟ
دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح نب دہمی ،ہبعش ،مکح ،ہملس نب لیھک ،رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں
 ےزمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یکامنزںی اکی یہ ااقتم ےک اسھت ڑپ

 و اوہنں  ے رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

رفاتی رکےت نو ے ایبؿ ایک ہک اوہنں  ے یھب ایس رطح امنز ڑپ ی افر رضحت انب رمع  ے ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ایسرطحرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،مکح،ہملسنبلیھک،رضحتدیعسنبریبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےسزمدہفلیکرطػفایسپافراسراتزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 619

راوی  :زہير ب ٩رحب ،وٛيٍ ،حرضت طٌبہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا ََ ٢ػ ََّلص َُ٤ا بٔإ ٔ َٗا َٕ ٣ة َواح َٔسة ٕ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
زریہنبرحب،فعیک،رضحتہبعشاس دنےکاسھتایبؿرکےتںیہافررفامےتںیہہکاوہنں ےاکییہااقتمےکاسھتامنز
ڑپ ی۔
رافی  :زریہنبرحب،فعیک،رضحتہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےسزمدہفلیکرطػفایسپافراسراتزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 620

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا ،ٚثوری ،س٤٠ہ بٛ ٩ہي ،١سٌيس ب ٩جبير ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ْٟور ُّٔی ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِي َٕ ٩ِ ًَ ١سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٢
َ
ئ ب ٔ َح َِ ٍٕ ٤ػلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ثَ ََلثّا َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن بٔإ ٔ َٗا َٕ ٣ة
َج ََ ٍَ ٤ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ

َواح َٔسة ٕ
دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،وثری ،ہملس نب ہہی ،،دیعس نب ریبج ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء ےک درایمؿ ایھٹک امنز ڑپ ی رغمب یک نیت افر اشعء یک دف رتعک امنز
اکییہااقتمےکاسھتڑپ ی۔

رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،وثری،ہملسنبہہی،،دیعسنبریبج،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےسزمدہفلیکرطػفایسپافراسراتزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیایھٹکڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 621

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير ،اس٤اًي ١ب ٩ابی خاٟس ،اب ٩اسحا ،ٚحرضت سٌيس ب ٩جبير رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََٗ ٢ا ََ ٢سٌٔي ُس بِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َّ
َّ
ُ
ص َٖ َٓ َ٘ا ََ ٢صَ َٜذا َػلَّی ب ٔ َ٨ا
ُج َبيِر ٕأَٓ َِـ َ٨ا َ ٍَ ٣ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َحًی أَ َت ِی َ٨ا َج ٌِّ ٤ا ٓ ََؼلی ب ٔ َ٨ا ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ بٔإ ٔ َٗا َٕ ٣ة َواح َٔسة ٕث َّ ٥ا َِ َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َص َذا ا ِ٤َ ٟکَا ٔ٪

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اامسلیع نب ایب اخدل ،انب ااحسؼ ،رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ
رضحتانبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعےکاسھتےلچاہیںکتہکمہزمدہفلآےئگ و اوہنں ےںیمہرغمب افر اشعءیکامنزںیاکی
یہ ااقتم ےک اسھت ڑپاھںیئ رھپ فہ رھپے افر رفامای ہک ہی امنز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ اس اقمؾ  ر ایس رطح
ڑپاھیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اامسلیعنبایباخدل،انبااحسؼ،رضحتدیعسنبریبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زمدہفلںیمرحنےکدؿحبصیکامنزدلجیڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
زمدہفلںیمرحنےکدؿحبصیکامنزدلجیڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 622

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابی ٌ٣اویہ ،اً٤ع٤ً ،ارہ ًبساٟزح ،٩٤اب ٩یزیس ،حرضت ًبساہلل
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
یس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی َػ ََل ّة
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ

ئ ب ٔ َح َِ ٍٕ ٤و َػلَّی ا ِِ َٔ ٟح َز یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٗ ِب َ٣ٔ ١ي َ٘ات َٔضا
إ ٔ َُّل ٔ٤ٟٔي َ٘ات َٔضا إ ٔ َُّل َػ ََل َتي ِ ٔن َػ ََل َة ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ

ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ایباعمفہی،اشمع،امعرہدبعارلنمح،انبسیدی،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےت
ںیہہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوکیئامنزڑپےتھنو ے ںیہداھکیوسا ےاسےکہکاسامنزوکاےنپرقمرہفتق
ںیمڑپےتھوسا ےدفامنزفںےکزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزںیافررجفاسدؿاؿامنزفںےکرقمرہفتقےسےلہپڑپےتھ
ےھت۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،ایب اعمفہی ،اشمع ،امعرہ دبعارلنمح ،انب سیدی ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
زمدہفلںیمرحنےکدؿحبصیکامنزدلجیڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 623

راوی ٤ًْ :ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥جزیز ،حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥جٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َِ َٗ ٢ب ََ ١و ِٗت َٔضا

بٔ ََِٕ ٠ص
امثع ؿ نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ افر رفامےت ںیہ ہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرجفیکامنزےکاعؾفتقےسےلہپسلغینعیادنریھےںیمڑپ ی۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،رجری،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زمکفروگافرترر وںفریغہوکزمدہفلےسینمیکرطػراتےکہصحںیمرفاہننو ےےک...
ابب  :جحاکایبؿ
زمکفروگافرترر وںفریغہوکزمدہفلےسینمیکرطػراتےکہصحںیمرفاہننو ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 624

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ،آ٠ح ،اب ٩ح٤يسٗ ،اس ،٥حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اس َتأ ِ َذِ َ ٧ت
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ََ ٤َ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا أَ ِٓ َُ ٠ح َي ٌِىٔی ابِ َ ٩حُ َِ ٤ي ٕس ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت ِ
ض َوك َاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَ ّة ثَب ٔ َل ّة َي ُ٘و ُ٢
َس ِو َزةُ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ي ََ ٠ة ا ِ٤ُ ٟز ِ َزَٔ ٔ ٟةٔ َت ِس َٓ ٍُ َٗ ِب َُ ٠ط َو َٗ ِب ََ ١ح ِل َ٤ةٔ ا٨َّ ٟا ٔ
َ
َّ
َّ
و٪
ََخ َج ِت َٗ ِب ََ ١ز ِٓ ٌٔطٔ َو َح َب َش َ٨ا َحًَّی أَ ِػ َب ِح َ٨ا ٓ ََسٓ ٌَِ َ٨ا ب ٔ َس ِٓ ٌٔطٔ َو َْلَ ِ ٪أَ َُ ٛ
ا َِ٘ ٟا ٔس َُ ٥واْٟب ٔ َل ُة أْٟ٘ي َُ ٠ة َٗا ََٓ ٢أذ ٔ َََ ٟ ٪ضا ٓ َ َ
ِ
َفو ٕح بٔطٔ
اس َتأِذَِ َ ٧تطُ َس ِو َزةُ َٓأ َ َُ ٛ
اس َتأ َذُ ِ ٧ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َ َٛ ٥َ ٠ا ِ
ِ
و ٪أَ ِز َٓ ٍُ بٔإٔذِٔ٧طٔ أَ َح ُّب إلٔ َ َّی ُٔ ِ ٣َ ٩ِ ٣
دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق ،احلف ،انب دیمح ،اقمس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک رضحت وسدہ
ریضاہللاعتٰیلہنع ےزمدہفلیکراتروس ؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسااجزتامیگنہکفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسےلہپ
ینمیلچاجںیئافرووگںےکوجہؾےسےلہپلکناجںیئویکہکنفہاھبریدبؿیکتررت ںیھآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرضحت
وسدہ وک ااجزتدے دی افر فہ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےسےلہپ لکنںیئگ افر مہ رےک ےھت اہیںکتہک حبص نویئگ رھپ مہآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےک اسھتےلکنرضحت اعہشئریض اہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکارگ ںیمیھبروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےس ااجزت ےل یتیل ہک رضحت وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت یل  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسیکااجزتےساجانےھجماسےسزایدہدنسپاھتہک سےسںیموخشنوریہ یھ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،احلف،انبدیمح،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
زمکفروگافرترر وںفریغہوکزمدہفلےسینمیکرطػراتےکہصحںیمرفاہننو ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 625

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س بْ٣ ٩ىی ،ث٘فی ابْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب ،ایوبً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ،٥حرضت ًائظہ

رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔيَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ٟىَّی َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِّ ٩
وب
اَ٘ ْٟف ٔ ِّی َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َ
ُ
ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت كَاِ َ ٧ت َس ِو َزةُ ا َِ ٣زأَ ّة َؿ ِد َّ ٤ة ثَب ٔ َل ّة َٓا ِس َتأِذَِ َ ٧ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ٔيف َٔ ٩ِ ٣ج ِ ٍٕ ٤بَِٔ ٠ي َٕٓ ١أَذ ٔ َََ ٟ ٪ضا َٓ َ٘اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ َِ ٠ی َتىٔی ُُ ٨ِ ٛت ا ِس َتأِذَُ ِ ٧ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُِ ٪تٔ َ
ٔيف إ ٔ َُّل َِ ٍَ ٣اْل ٔ َ٣أ ٦
اس َتأ ِ َذِ َ ٧ت ُط َس ِو َز ُة َوكَاِ َ ٧ت ًَائٔظَ ُة َُل ُتٔ ُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َ َٛ ٥َ ٠ا ِ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب ینثم ،یفقث انب ینثم ،دبعاواہب ،اویب ،دبعارلنمح نب اقمس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
رفاتیےہرفامیتںیہہکرضحتوسدہریضاہللاعتٰیلہنعاھبریدبؿیکتررت ںیھ سیکفہجےساوہنں ےروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےس زمدہفل ےس رات یہ وک فا س آ ے یک ااجزت امیگن  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا ںیہ ااجزت اطع رفام دی
رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک اکش ںیم یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت امیتگن اسیج ہک رضحت
وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت امیگن افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع زمدہفل ےس فا س
 ںیہآیت ںیھوسا ےاامؾےکاسھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبینثم،یفقثانبینثم،دبعاواہب،اویب،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
زمکفروگافرترر وںفریغہوکزمدہفلےسینمیکرطػراتےکہصحںیمرفاہننو ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 626

راوی  :اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل ب٤ً ٩زً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ،٥حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
ُ
وز ٔ ِز ُت أَنِّی ُُ ٨ِ ٛت اس َتأِذَُ ِ ٧ت َرسو ٢اہللٔ ػلَّی اہللُ ًَ َ٠يطٔ وس َّ٤َٛ ٥٠ا ِ
اٟؼ ِبحَ بٔٔ٤ىّی َٓأ َ ِرمٔی ا َِ ٟح َِ ٤ز َة
َ
ُ َ َ
ِ َ َ َ َ ِ
ِ
اس َتأ َذِ َ ٧ت ُط َس ِو َزةُ َٓأ َػل ِّی ُّ
ِ
اس َتأ ِ َذِ َ ٧ت ُط َٗاَِ ٟت ََ ٌَ ِ ٥إَٔ َّ ٧ضا كَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَ ّة َث٘ٔي َّ ٠ة ثَب ٔ َل ّة َٓا ِس َتأِذَِ َ ٧ت َر ُسو َ٢
َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪یأت َٔی اُ ٨َّ ٟ
اض َٓ٘ٔي ٌََ ٔ ٟ ١ائٔظَ َة َٓکَاِ َ ٧ت َس ِو َزةُ ِ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَذ ٔ َََ ٟ ٪ضا
انبریمن،دیبعاہللنبرمع،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکرفامیتںیہہکںیماچیتہ یھہک
ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسااجزتاموگنںاسیجہک رضحتوسدہریضاہللاعتٰیلہنع ےااجزتامیگنافرحبصیکامنزینم

ںیم ڑپ ی  یھ افر ووگں ےک آ ے ےس ےلہپ رمجہ وک رکنکایں امر یتیل  ںیھ  و رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اہک ایگ ایک رضحت
وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت امیگن  یھ؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک اہں
ویکہکنفہاکیاھبریمسجیکتررت ںیھ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرضحتوسدہریضاہللاعتٰیلہنعوکااجزتاطعرفام
دی۔
رافی  :انبریمن،دیبعاہللنبرمع،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
زمکفروگافرترر وںفریغہوکزمدہفلےسینمیکرطػراتےکہصحںیمرفاہننو ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 627

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،زہير ب ٩رحبً ،بساٟزح ،٩٤سٔيا ،٪حرضت ًبساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٔ ٩ٔ ٤لِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ح و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،زریہ نب رحب ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،رضحت دبعارلنمح نب اقمس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس  دن ےک

اسھتایسرطحرفاتیوقنمؽےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،زریہنبرحب،دبعارلنمح،ایفسؿ،رضحتدبعارلنمحنباقمسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
زمکفروگافرترر وںفریغہوکزمدہفلےسینمیکرطػراتےکہصحںیمرفاہننو ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 628

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی برک ٘٣سامی ،یحٌیٗ ،لا ،٪اب ٩جزیز ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت اس٤اء

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ َِ ٣ول َی أَ ِس َ٤ا َئ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت لٔی
َاب ا ِ٤َ َ٘ ٟزُ ُُِٗ ٠ت ََ ٌَ َِٗ ٥اَِ ٟت
َاب ا ِ٤َ َ٘ ٟزُ ُُِٗ ٠ت َُل ٓ ََؼ َِّ ٠ت َسا ًَ ّة ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت یَا بُى َ َّی َص َِ ُ ١
أَ ِس َ٤ا ُئ َوه ٔ َی ً ٔ َِ ٨س َزارٔ ا ِ٤ُ ٟز ِ َزٔ َٔ ٔ ٟة َص َِ ُ ١
َار َت َح ِ٨َ ٠ا َحًَّی َر َِ ٣ت ا َِ ٟح َِ ٤ز َة ث ُ ََّ ٥ػ َِّ ٠ت فٔی َ٨ِ ٣زَٔ ٔ ٟضا َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا أَ ِی َص َِ ٨تا ِظ َِ َ٘ ٟس ُ ََِّ ٠ش َ٨ا َٗاَِ ٟت َ َّلِک أَ ِی بُى َ َّی إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
ِار َح ِ ١بٔی ٓ ِ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَذ ٔ َ٠ُّ ٔ ٟ ٪و ٌُ ٔ٩
دمحم نب ایب رکب رادایم ،ییحی ،اطقؿ ،انب رجری ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،رضحت اامسء ےک الغؾ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ےھجم
رضحتاامسءریضاہللاعتٰیلاہنع ےرفامایاحالہکنفہدارزمدہفلےکاپس ںیھایکاچدنرغفبنوایگےہ؟ںیم ےرعضایکہک ںیہ و
رضحتاامسءریضاہللاعتٰیلاہنع ےھچکفتقامنزڑپ یرھپرفامایاےریمےےٹیب!ایکاچدنرغفبنوایگےہ؟ںیم  ےرعضایکہک
یجاہں رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ےرفامایہک ولچریمےاسھت  و مہ ےلچ اہیںکت ہک رضحت اامسء  ےرمجہ وک رکنکایں امرںی
رھپ اوہنں ےاینپہگجںیمامنزڑپ یںیم ےرعضایکہکمہ ےتہبدلجییکےہرضحتاامسء ےرفامایرہسگ ںیہاےریمے
ےٹیبویکہکنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےترر وںےکدلجیاج ےیکااجزتدیےہ۔
رافی  :دمحمنبایبرکبرادایم،ییحی،اطقؿ،انبرجری،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتاامسء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
زمکفروگافرترر وںفریغہوکزمدہفلےسینمیکرطػراتےکہصحںیمرفاہننو ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 629

راوی ً :لی ب ٩خْشً ،٦يسی ،ب ٩یو٧ص ،حرضت اب ٩جزیخ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْشٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی رٔ َوایَتٔطٔ َٗاَِ ٟت َُل أَ ِی بُى َ َّی إ ٔ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَذ ٔ َُ ٔ ٟ ٪و ٌُٔ٨طٔ

یلعنبرشخؾ،یسیع،نبوی،س،رضحتانبرج ،ریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہافراکیرفاتی
ںیم رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک  ںیہ اے ریمے ےٹیب! اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ زفہج رہطمہ وک
رفسیکااجزتدےدی یھ۔
رافی  :یلعنبرشخؾ،یسیع،نبوی،س،رضحتانبرج ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
زمکفروگافرترر وںفریغہوکزمدہفلےسینمیکرطػراتےکہصحںیمرفاہننو ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 630

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌيسً ،لی ب ٩خْشً ،٦يسی ،اب ٩جزیخً ،لاء ،حرضت اب ٩طوا٢

ْشٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ح و َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
یب َة َٓأ َ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث ب ٔ َضا َٔ ٩ِ ٣ج ِ ٍٕ ٤بَِٔ ٠ي ٕ١
ًَ َلائْ أَ َّ ٪ابِ ََ ٩ط َّوا ٕ ٢أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َز َخ ًََ ١ل َی أ ُ َِّ ٦حب ٔ َ
دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،یلعنبرشخؾ،یسیع،انبرج ،،اطعء،رضحتانبوشاؽربخدےتیںیہہکفہاؾہبیبحیکدختمںیمآ ے
اوہنں ےربخدیہکیبنیلصاہللہیلع فآہلفملس ےا ںیہ(رضحتاؾہبیبحریضاہللاعتٰیلاہنع)راتےکفتقیہزمدہفلجیھبدای
اھت۔
رافی  :دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،یلعنبرشخؾ،یسیع،انبرج ،،اطعء،رضحتانبوشاؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
زمکفروگافرترر وںفریغہوکزمدہفلےسینمیکرطػراتےکہصحںیمرفاہننو ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 631

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار٤ً ،ز٧اٗس ،سٔيا٤ً ،٪زو ب ٩زی٨ار سا ٥ٟب ٩طوا ،٢حرضت ا٦
حبیبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٪
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
یب َة َٗاَِ ٟت ُ٨َّ ٛا ََٔ ٌَُِ٠طُ ًَل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٠ِّ َِ َُ ٥َ ٠ص
ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ َٔ ٩ط َّوا ٕ ٩ِ ًَ ٢أ ُ َِّ ٦حب ٔ َ
َٔ ٩ِ ٣ج ِ ٍٕ ٤إلٔ َی ٔ٣ىّی َوفٔی رٔ َوا َی ٔة ا٨َّ ٟاٗٔسٔ َُ َِ ُِّ ٠ص ٔ٣ُ ٩ِ ٣ز ِ َزَ َٔ ٔ ٟة

اوبرکبنبایبہبیش ،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،رمعاندق،ایفسؿ،رمعفنبدانیراسملنبوشاؽ،رضحتاؾہبیبحریضاہللاعتٰیلاہنع
ےسرفاتیےہرفامیتںیہہک مہ ےیبنرکمیریضاہلل اعتٰیلہنعےکزامہنرابرکںیمزمدہفل ےسینمیک رطػحبص ادنریھے ںیم
یہرفاہننواجیت ںیھ۔
رافی  :اوبرکب نبایب ہبیش ،ایفسؿنبہنییع،رمعف نبدانیر،رمعاندق،ایفسؿ،رمعف نبدانیراسملنب وشاؽ،رضحتاؾہبیبحریضاہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
زمکفروگافرترر وںفریغہوکزمدہفلےسینمیکرطػراتےکہصحںیمرفاہننو ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 632

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیٗ ،تیبہ ،ب ٩سٌيس ،ح٤از ،یحٌی ،ح٤از ب ٩زیسً ،بساہلل ب ٩یزیس ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌال ٰی
ً٨ہ

یس
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َیز ٔ َ
ض َي ُ٘وُلُ َبٌ َْىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥٠فٔی َّ
ا ١ٔ َ٘ ْٟأَ ِو َٗا َ ٢فٔی َّ
اٟـ ٌَ َٔةٔ َٔ ٩ِ ٣ج ِ ٍٕ ٤بَِٔ ٠ي ٕ١
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َ
َ
ییحینبییحی،ہبیتق،نبدیعس،امحد،ییحی،امحدنبزدی،دبعاہللنبسیدی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ے ےھجموبلھجووگںںیم اجیھبای رفامایہکفہزمکفروگ نجوکراتےکفتقیہزمدہفل ےس جیھبدای اھت ںیم
یھبایہنںیمےساھت۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتق،نبدیعس،امحد،ییحی،امحدنبزدی،دبعاہللنبسیدی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
زمکفروگافرترر وںفریغہوکزمدہفلےسینمیکرطػراتےکہصحںیمرفاہننو ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 633

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہً ،بيساہلل ب ٩ابی یزیس ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َي ُ٘وُلُ أََ٧ا ٔ٩ِ ٤َّ ٣
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َیزٔی َس أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َٗ َّس ََ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َؿ ٌَ َٔ ٔة أَصِٔ٠طٔ
اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،دیبعاہللنبایبسیدی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع

فآہلفملس ےاےنپرھگفاوںےک بزمکفرفںوکےلہپجیھبدایاھتںیمیھبایہنںیمےساھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،دیبعاہللنبایبسیدی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
زمکفروگافرترر وںفریغہوکزمدہفلےسینمیکرطػراتےکہصحںیمرفاہننو ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 634

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ًلاء ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ٓ َٔيَّ َٗ ٩ِ ٤س َ٦
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َؿ ٌَ َٔ ٔة أَصِٔ٠طٔ
اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿ نبہنییع،رمعفاطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکںیمیھباؿووگںںیم
ےساھتہکاےنپرھگےکنجفیعضووگںوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےےلہپاجیھباھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،رمعفاطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
زمکفروگافرترر وںفریغہوکزمدہفلےسینمیکرطػراتےکہصحںیمرفاہننو ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 635

راوی ً :بس ب ٩ح٤يس٣ ،ح٤س ب ٩برک اب ٩جزیخً ،لاء ابً ٩باض ،حرضت اب ٩جزیخ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َٗا ََ ٢ب ٌَ َث بٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ َلائْ أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

ض َٗا ََ ٢ب ٌَ َث بٔی
ک أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َش ََحٕ َٔ ٩ِ ٣ج ِ ٍٕ ٤فٔی َث َ٘ ٔٔ َ ٧ ١ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت أَبَ ََ َِ ٠
ض َر َِ ٣ی َ٨ا ا َِ ٟح َِ ٤ز َة َٗ ِب َ ١ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َوأَیِ ََ ٩ػلَّی ا ِِ َٔ ٟح َز َٗا ََُ ٢ل إ ٔ َُّل
ک بٔ َش ََحٕ ُُِٗ ٠ت َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
بَِٔ ٠ي ٕ ١كَو ٔ ٕ
یَٗ ١ا ََُ ٢ل إ ٔ َُّل ََ ٛذَ ٔ ٟ

ک
ََ ٛذَ ٔ ٟ

دبع نب دیمح ،دمحم نب رکب انب رج  ،،اطعء انب ابعس ،رضحت انب رج  ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخدےتی ںیہ ہک ےھجم رضحت اطعء ریض
اہللاعتٰیلہنع ےربخدیہکرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکےھجماہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےاانپاسامؿ
دےرکزمدہفلےسحبص رحسیےکفتقاجیھبانبرج  ،ےتہکںیہہکںیم ے اطعءےس اہکہکایکےھجتہیابتیچنہپےہ ہکرضحتانب
ابعسر یضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکےھجمآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےراتوکتہبےلہپجیھبدایاھتاوہنں ےاہکہک ںیہوسا ے
اسےکہکفہرحسیاکفتقاھتانبرج ،ےتہکںیہہکںیم ےاطعءےساہکہکایکرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایےہ
ہک مہ  ے رجف ےس ےلہپ رمجہ وک رکنکایں امرںی افر رجف یک امنز اہکں ڑپ ی اوہنں  ے اہک ہک  ںیہ وسا ے اس ےک ینعی رصػ اینت ابت
یہک۔
رافی  :دبعنبدیمح،دمحمنبرکبانبرج ،،اطعءانبابعس،رضحتانبرج ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
زمکفروگافرترر وںفریغہوکزمدہفلےسینمیکرطػراتےکہصحںیمرفاہننو ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 636

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہللً ،بساہلل ب٤ً ٩ز ،حرضت اب ٩طہاب
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

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

َحا ٔ ٦بٔا ِ٤ُ ٟز ِ َزٔ َٔ ٔ ٟة ب ٔ َّ
و ٪اہللَ َ٣ا
َک َ
اُ ٪ي َ٘ ِّس َُ ٦ؿ ٌَ َٔ َة أَصِٔ٠طٔ ٓ ََي٘ ٔ ُٔ َ
أَ ِخب َ َر ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ك َ َ
وَ ٨ِ ٔ ً ٪س ا ِِ ٤َ ٟظ ٌَز ٔا َِ َ ٟ
اِ ٠ٟي ََٔ ٓ ١ي ِذ ُ ُ
ٕ ِاْل ٔ َُ ٣اَ ٦و َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ ِس َٓ ٍَ َُٓ ٨ِ ٔ٤ض َِ ٩ِ ٣َ ٥ي ِ٘ َس ُ٣ٔ ٦ىّی َ ٔ ٟؼ ََلة ٔا ِِ َٔ ٟحز ٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٩ِ ٣َ ٥ي ِ٘ َس َُ ٦ب ٌِ َس
بَ َسا َُ ٟض ِ ٥ث ُ ََّ ٥ی ِس َٓ ٌُ َ
وِ َٗ ٪ب َ ١أَ َِ ٪ي٘ ٔ َ
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘و ُ ٢أَ ِر َخ َؽ فٔی أُو َٟئ ٔ َ
ذََ ٔ ٟ
ک َٓإٔذَا َٗ ٔس ُ٣وا َر َِ ٣وا ا َِ ٟح َِ ٤ز َة َوك َ َ
اوباطرہ ،رحہلم نبییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انبباہب ،اسمل نب دبع اہلل ،دبعاہلل نبرمع ،رضحت انبباہب ریض اہلل اعتٰیل ہنعےس

رفاتی ےہ ہک رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ا ںیہ ربخ دی ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ رھگ فاوں
ںیم ےس زمکرف ووگں وک ےلہپ جیھبدای رکےت ےھت افر فہ رات یہ وکزمدہفل ںیم رعشم ارحلاؾ ےک اپسفوقػ رکےت ےھت افر اہلل اک ذرک
رکےتانتجاچےتہرھپفہاامؾےکفوقػافراسےکآ ےےسےلہپیہفا سنوےتےھتافراؿںیمےسھچکوگرجفیکامنزےکفتق
ینمںیمےتچنہپافرھچکاسےکدعب و بفہچنہپاجےت ورمجہوک رکنکایںامرےتافررضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتےھتہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿزمکفرفںےکابرےںیمرتصخدیےہ۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انب فبہ،وی،س،انبباہب ،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمع،رضحتانبباہب ریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادینطبےسرمجہہبقعوکرکنکایںامر ےافررہاکیرکنکیامر ےےکاسھتریبکتےنہک...
ابب  :جحاکایبؿ
فادینطبےسرمجہہبقعوکرکنکایںامر ےافررہاکیرکنکیامر ےےکاسھتریبکتےنہکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 637

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہيً ،٥بساٟزح ،٩٤اب ٩یزیس ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩یزیس
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس
َکیِبٕ َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيِ ًَ ٩ِ ًَ ٥بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَب ٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
َٗا ََ ٢رمَی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َج َِ ٤ز َة ا َِ َ٘ ٌَ ٟبةٔ ٔ ٩ِ ٣بَ ِل ٔ ٩ا َِ ٟوازٔی بٔ َش ِب ٍٔ َح َؼ َيا ٕ
اسا
ت یُ َٜبِّرُ َ ٍَ ٣كَُ ِّ١ح َؼاة ٕ َٗا ََٔ٘ٓ ٢ي ََٟ ١طُ إ ٔ َّ ٪أُّ َ ٧
َّ
َّ ُ
َقة ٔ
َی ِز ُ٣وَ َ ٧ضا َِٔ ٓ ٩ِ ٣وٗ ٔ َضا َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َص َذا َوأ ٟذی َُل إ ٔ ََ ٟط َُيِرُ ُظ َُ َ٘ ٣ا ٦أ ٟذی أِ٧ز ٔ َِ ٟت ًََِ ٠يطٔ ُس َورةُ ا َِ ٟب َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،دبعارلنمح،انبسیدی،رضحتدبعارلنمحنبسیدیریضاہللاعتٰیلہنعےس
کُےتہک
رفاتیےہہکرضحتدبعاہللنبوعسمد ےفادینطبےسرمجہہبقعوکاسترکنکایںامرںیافرفہرہرکنکیےکاسھت َا ُ
ّللَّ َأ ْ َ
ےھت رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ایگ ہک وگ  و اس ےک اف ر ےس رکنکایں امرےت ںیہ  و رضحت
دبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایمسقےہاسذاتیک سےکالعفہوکیئوبعمد ںیہہیاؿاکاقمؾےہہک س روسرة
ارقبلہانزؽیکیئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،دبعارلنمح،انبسیدی،رضحتدبعارلنمحنبسیدیریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
فادینطبےسرمجہہبقعوکرکنکایںامر ےافررہاکیرکنکیامر ےےکاسھتریبکتےنہکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 638

راوی ٨٣ :حاب ب ٩حارث ،ت٤يِم ،اب٣ ٩شہز ،حرضت اً٤ع

َّ
ٕ َي ُ٘و َُ ٢وص َُو
يِم أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟحح َ
َّاد بِ َ ٩یُو ُس َ
و َح َّسثَ َ٨ا َٔ ٨ِ ٣ح ُ
اب بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث اٟتُّ ٔ ٔ٤
َّ
َّ
َک ٓ َٔيضا اَ ٨ِّ ٟشا ُئ
آ٤َ َٛ ٪ا أَ َُّ َٔ ٟط ٔجبِرٔی ُ
َق َ
ُّ ١
َقةُ َواُّ ٟش َورةُ أًٟی یُ ِذ َ ُ
اٟش َورةُ أًٟی یُ ِذ َ ُ
َی ِد ُل ُب ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔأَ ُِّٔ ٟوا ا ِِ ُ ٟ
َک ٓ َٔيضا ا َِ ٟب َ َ
َّ
یس
اَٗ ٪ا َُ ٔ ٘٠َ َٓ ٢
يت إٔبِ َزاص َٔيَٓ ٥أ َ ِخب َ ِرتُ ُط بٔ َ٘ ِؤٟطٔ ٓ ََش َّب ُط َو َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩یز ٔ َ
َک ٓ َٔيضا آ َُ ٤ِٔ ً ٢ز َ
َو ُّ
اٟش َورةُ أًٟی یُ ِذ َ ُ
َ
َف َ٣اصَا ٔ ٩ِ ٣بَ ِل ٔ ٩ا َِ ٟوازٔی بٔ َش ِب ٍٔ
أَُ َّ ٧ط ك َ َ
َاست َِب َل َ ٩ا َِ ٟوازٔی ٓ ِ
اِ ًَ ٍَ ٣َ ٪ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٓأتَی َج َِ ٤ز َة ا َِ َ٘ ٌَ ٟب ٔة ٓ ِ
َاس َت ٌِ َز َؿ َضا َ َ

َح َؼ َيا ٕ
اض َی ِز ُ٣وَ َ ٧ضا َِٔ ٓ ٩ِ ٣وٗ ٔ َضا َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا َو َّأ ٟذی َُل إ ٔ ََ ٟط َُيِرُ ُظ
ت یُ َٜبِّرُ َ ٍَ ٣كَُ ِّ١ح َؼاة ٕ َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت یَا أَبَا ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
َّ ُ
َقة ٔ
َُ َ٘ ٣ا ٦أ ٟذی أِ٧زَِٔ ٟت ًََِ ٠يطٔ ُس َورةُ ا َِ ٟب َ َ

اجنمبنباحرث،یمیمت،انبرہسم،رضحتاشمعےسرفاتیےہفہےتہکںیہہکںیم ےاجحجنبویفسےسانسفہربنم رہبطخدےیت
نو ے ہہک راہ اھت ہک مترقآؿ وک اےسی  عم رکف اسیجرقآؿ وک رضحتربجالیئ ہیلع االسلؾ  ے  عم ایک ےہ فہ وسرت ہک  س ںیم رقبہ اک
ذرکایکایگافرفہوسرتہک سںیمااسنلءاکذرکایکایگافرفہوسرتہک سںیمایؽرمعاؿاکذرکایکایگےہرافیےتہکںیہہکرھپںیم
اربامیہےسالم وںیم ےاؿوکاجحجےکاسوقؽیکربخدی واوہنں ےاجحجوکرباالھباہکافرےنہکےگلہکدبعارلنمحنبسیدی ےھجم
ےس ایبؿ ایک ہک فہ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیلہنع ےکاسھت ےھت  و فہرمجہ ہبقع  ر آ ے افر اس ےک اسےنمفادی نطب
کُےتہکےھترافیےتہکںیہہکںیم ےاہکاےاوبدبعارلنمح!
ےسرمجہہبقع راسترکنکایںامرںیافرفہرہرکنکیےکاسھتاَ ُ
ّللَّ َأ ْ َ
وگ واسےکاف رےسرکنکایںامرےتںیہ  واوہنں ےرفامایہکاسذاتیکمسقےہہک سےکالعفہوکیئوبعمد ںیہیہیفہاقمؾ
ےہ(رکنکایںامر ےیکہگج) س روسرةارقبلہانزؽیکیئگ۔
رافی  :اجنمبنباحرث،یمیمت،انبرہسم،رضحتاشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
فادینطبےسرمجہہبقعوکرکنکایںامر ےافررہاکیرکنکیامر ےےکاسھتریبکتےنہکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 639

راوی  :يٌ٘وب ،اب ٩ابی زائسہ ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َّ
اٟس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا َ٢
و َح َّسثَىٔی َي ٌِ ُ٘ ُ
َقة ٔ َوا ِٗ َتؼَّ ا ا َِ ٟحس َ
ٔیث بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ابِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟححَّا َد َي ُ٘و َُُ ٢ل َت ُ٘وُٟوا ُس َورةُ ا َِ ٟب َ َ
وقعیب،انب ایبزادئہ،انب ایبرمع،ایفسؿ،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہرفامےتںیہہکںیم ےانسہکاجحج اتہک
ےہہکمتہنوہکوسرةارقبلہاسےکدعبابیقدحثیاسرطحےسےہ۔
رافی  :وقعیب،انبایبزادئہ،انبایبرمع،ایفسؿ،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
فادینطبےسرمجہہبقعوکرکنکایںامر ےافررہاکیرکنکیامر ےےکاسھتریبکتےنہکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 640

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٨ُ ،سر ،طٌبہ٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،ح ٥ٜب ٩ابزاہي ،٥حرضت

ًبساٟزح ٩٤ب ٩یزیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜإٔبِ َزاص َٔيِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ َ َّ
َفمَی ا َِ ٟح َِ ٤ز َة بٔ َش ِب ٍٔ
یس أَّ٧طُ َحخ َِ ًَ ٍَ ٣بسٔ اہللٔ َٗا ََ َ ٢
َّ ُ
َح َؼ َيا ٕ
َقة ٔ
ت َو َج ٌَ َ ١ا ِٟب َ ِي َت ًَ َِ ٩ي َشارٔظ ٔ َو ٔ٣ىّی ًَ َِ ٩یٔ٤یٔ٨طٔ َو َٗا ََ ٢ص َذا َُ َ٘ ٣ا ٦أ ٟذی أِ٧زَِٔ ٟت ًََِ ٠يطٔ ُس َورةُ ا َِ ٟب َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ،ہبعش ،دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،مکح نب اربامیہ ،رضحت دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل
اعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک اوہنں ےرضحتدبعاہلل ےکاسھت جح ایکرافی ےتہکںیہہک اوہنں ےاسترکنکویں ےکاسھتریم
امجریکافرتیباہللوکاےنپابںیئرطػایکافرینموکاےنپداںیئرطػایکافررفامایہکہیاسذاتےکریمرک ےاکاقمؾےہہک س
 روسرةارقبلہانزؽنویئ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ،ہبعش ،دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،مکح نب اربامیہ ،رضحت دبعارلنمح نب سیدی
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
فادینطبےسرمجہہبقعوکرکنکایںامر ےافررہاکیرکنکیامر ےےکاسھتریبکتےنہکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 641

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُٔي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا أَتَی َج َِ ٤ز َة ا َِ َ٘ ٌَ ٟبةٔ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعشاس دنےکاسھتہیدحثییھبایسرطحلقنیکیئگےہوسا ےاسےکہکاسںیمےہہک بفہرمجہہبقع
آ ے۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
فادینطبےسرمجہہبقعوکرکنکایںامر ےافررہاکیرکنکیامر ےےکاسھتریبکتےنہکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 642

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابو٣حياہ ،یحٌی ب ٩یحٌی ،س٤٠ہ بٛ ٩ہي ،١حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩یزیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٤ُ ٟحيَّاة ٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َواُِ ٔ٠َّ ٟى َُ ٟط أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ي ٌِل َی أَبُو
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
و ٪ا َِ ٟح َِ ٤ز َة َِٔ ٓ ٩ِ ٣و ٔ ٚا َِ َ٘ ٌَ ٟبةٔ
ا َِ ٤ُ ٟحيَّاة ٔ ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِي ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
اسا یَ ِز َُ ٣
یس َٗا َٔٗ ٢ي َِ ٌَ ٔ ٟ ١بسٔ اہللٔ إ ٔ َّّ َ ٧ ٪

َّ
َّ ُ
ُ
َقة ٔ
َف َ٣ا َصا ًَ ِب ُس اہللٔ ٔ ٩ِ ٣بَ ِل ٔ ٩ا َِ ٟوازٔی ث ََّٗ ٥ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢صَا صُ َ٨ا َوأ ٟذی َُل إ ٔ ََ ٟط َُيِرُ ُظ َر َ٣ا َصا أ ٟذی أِ٧زَِٔ ٟت ًََِ ٠يطٔ ُس َورةُ ا َِ ٟب َ َ
َٗا ََ َ ٢

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبحماہ ،ییحی نب ییحی ،ہملس نب ہہی ،،رضحت دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک

رضح ت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ایگ ہک وگ ہبقع ےک اف ر ےس رمجہ وک رکنکایں امرےت ںیہ رافی ےتہک ںیہ۔ ہک رضحت
دبعاہلل ریض اہللاعتٰیلہنع  ےفادینطب ےسرکنکایں امرںی رھپ رضحت دبعاہلل ریضاہلل اعتٰیلہنع  ےرفامای ہکاہیں ےس مسق ےہ
اسذاتیک سےکالعفہوکیئوبعمد ںیہہکیہیفہہگجےہ س روسرةارقبلہانزؽیکیئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبحماہ،ییحینبییحی،ہملسنبہہی،،رضحتدبعارلنمحنبسیدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینےکدؿرمجہہبقعوکوسارنورکرکنکایںامر ےےکاابحتسبافریبنیلصاہللع...
ابب  :جحاکایبؿ
رقابینےکدؿرمجہہبقعوکوسارنورکرکنکایںامر ےےکاابحتسبافریبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسرفامؿےکایبؿںیمہکمتھجمےسجحےکااکحؾھکو

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 643

ًيسی ب ٩یو٧ص ،جزیخ ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥لی ب ٩خْشٰ ،٦

ْش ٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ
ْشَ ٕ ٦جٔ٤ي ٌّا ًَ َِٔ ً ٩يسی بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َٗا َ ٢ابِ َُ ٩خ ِ َ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
َح َو َي ُ٘و َُ ٔ ٟ ٢تأ ِ ُخ ُذوا
أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َي ُ٘وُلُ َرأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یزِمٔی ًَل َی َراح ٔ َ٠تٔطٔ یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ

َ٨َ ٣ا ٔس ََٓ ٥ِ ُٜٜإٔنِّی َُل أَ ِزرٔی ٌََ ٟل ِّی َُل أَ ُح ُّخ َب ٌِ َس َح َّحًٔی َص ٔذظ ٔ

ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبوی،س،رج  ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم  ےروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےویؾرحنوکینعی رقابینےکدؿاینپوساری ر(رمجہہبقع)وکرکنکایںامررےہ
ںیہافررفامرےہںیہہکمتھجمےسجحےکااکحؾھکوویکہکنںیم ںیہاج اتاشدیہکاسجحےکدعبںیمجحہنرکوکسں۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبوی،س،رج ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رقابینےکدؿرمجہہبقعوکوسارنورکرکنکایںامر ےےکاابحتسبافریبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسرفامؿےکایبؿںیمہکمتھجمےسجحےکااکحؾھکو

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 644

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبيب ،حش ٩ب ٩اًين ،١ٌ٘٣ ،زیس ب ٩ابی ا٧يشہ ،حرضت یحٌی ب ٩حؼين رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ اپىی زازی
حرضت ا ٦اٟحؼين رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِي َ َن َح َّسثَ َ٨ا ََ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ي َش َة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن ًَ ِ٩
َّ
َّ
ُ
َفأَیِ ُت ُط ح ٔي َن َرمَی
َج َّستٔطٔ أ ِّ ٦ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن َٗا ََ ٢سٌِ ٔ٤ت َُضا َت ُ٘و َُ ٢ح َح ِح ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ح َّح َة ا َِ ٟو َزا َٔ َ َ
ض
َخ َرآ ٔ ٍْ ثَ ِوبَ ُط ًَل َی َرأ ِ ٔ
ص َٖ َوص َُو ًَل َی َراح ٔ َ٠تٔطٔ َو َُ ٌَ ٣ط ب ٔ ََل َْ ٢وأ ُ َسا َُ ٣ة أَ َح ُسص َُ٤ا َي ُ٘وزُ بٔطٔ َراح ٔ ََ ٠ت ُط َو ِاْل َ ُ
َج َِ ٤ز َة ا َِ َ٘ ٌَ ٟبةٔ َوا َِ َ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
اٟظ ِٔ ٤ص َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠و ُّل َْٔٛي ّرا ث ُ ََّ ٥سُ ٌِ ٔ٤ت ُط
َاس ٌَُ ٤وا َٟطُ َوأَكٔي ٌُوا
َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ِ ٪أ ُ َِّ ٣ز ًََِ ٠يِ ًَ ٥ِ ُٜب ْس َُ ٣ح َّس َْ َح ٔشبِت َُضا َٗاَِ ٟت أَ ِس َوزُ َي ُ٘وزُ ُ ٥ِ ٛب ٔ َٔ ٜت ٔ
اب اہللٔ َت ٌَال َی ٓ ِ

ہملسنببیبش ،نسحنبانیع،لقعم،زدینبایباہسین،رضحتییحینبنیصحریضاہللاعتٰیلہنعاینپدادیرضحتاؾانیصحلریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتنو ےرفامےتںیہہکںیم ےرضحتاؾانیصحلریضاہللاعتٰیلہنعےسانسفہرفامیتںیہہکںیم  ے
دحةاوداع ںیمروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےک اسھت جحایک و ںیم  ےآپ یلص اہللہیلعفآہلفملسوکداھکی سفتقہکآپ
رمجہ ہبقع وک رکنکایں امر رےہ ںیہ اس احؽ ںیم ہکآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس اینپ وساری  ر وسار ےھت رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل
ہنعافررضحتااسہمریضاہللاعتٰیلہنع آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتاؿدفونںںیمےساکیوسارییکاہمرڑکپے
اجراہاھتافردفرسے ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرس راانپڑپکادنلبایکنوااھتاتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرگیمیک
دشت ےس چب رںیہ رضحت اؾ انیصحل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس  ے تہب یس ابںیت اراشد
رفامںیئرھپںیم ے انسہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسرفامرےہںیہہکارگاکییشبح الغؾیھب مت راحمکرقمرنو رضحتاؾانیصحل
ریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہہکفہایسہافؾاہللیکاتکبےساہمتریرائامنیئرکے واسےسونسافراسیکااطتعرکف۔
رافی  :ہملس نب بیبش ،نسح نب انیع ،لقعم ،زدی نب ایب اہسین ،رضحت ییحی نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ دادی رضحت اؾ
انیصحلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

رقابینےکدؿرمجہہبقعوکوسارنورکرکنکایںامر ےےکاابحتسبافریبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسرفامؿےکایبؿںیمہکمتھجمےسجحےکااکحؾھکو

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 645

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب٣ ،١ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابی ًبساٟزحي ،٥زیس ب ٩ا٧يشہ ،یحٌی ب ٩حؼين ،حرضت ا ٦اٟحؼين رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ اَّ ٟزح ٔٔيَ ٩ِ ًَ ٥زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی أ ُِ َ ٧ي َش َة ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن
َّ
َّ
ُ
َفأَیِ ُت أ ُ َسا ََ ٣ة َوب ٔ ََل ُّل َوأَ َح ُسص َُ٤ا
ًَ ِ ٩أ ِّ ٦ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن َج َّستٔطٔ َٗاَِ ٟت َح َح ِح ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ح َّح َة ا َِ ٟو َزا َٔ َ َ
َخ َرآ ٔ ٍْ ثَ ِوبَ ُط َي ِشتُرُ ُظ ٔ ٩ِ ٣ا ِِّ َ ٟ
َح َحًَّی َرمَی َج َِ ٤ز َة ا َِ َ٘ ٌَ ٟب ٔة َٗا َِ ٣ُ ٢ش٥ٔ٠
آخٔذْ بٔد ٔ َلاَ٧ ٔ ٦ا َٗ ٔة أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ِاْل َ ُ

یس َوص َُو َخا َُ ٣ُ ٢ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة َر َوی ًَ ُِ ٨ط َؤٛي ٍْ َو َححَّا ْد اْلِ َ ًِ َو ُر
اس ُ ٥أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟزح ٔٔيَ ٥خاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩أَبٔی یَز ٔ َ
َو ِ

ادمحنبلبنح،دمحمنبہملس،ایبدبعارلمیح،زدینباہسین،ییحینبنیصح،رضحتاؾانیصحلریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہہکںیم ے
دحة اوداع ےک ومےعق  ر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ایک  و ںیم  ے رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت البؽ
ریضاہلل اعتٰیلہنعوکداھکیہک اؿدفونں ںیمےساکی  ے یبن یلصاہللہیلعفآہلفملس یک افینٹن یکاگلؾڑکپی نویئ  یھ افردفرسے
 ے اانپ ڑپکا دنلب ایک نوا اھتاتہک آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس رگیم ےس وفحمظ رںیہ اہیںکتہک آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس  ے رمجہ
ہبقعوکرکنکایںامرںی۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دمحمنبہملس،ایبدبعارلمیح،زدینباہسین،ییحینبنیصح،رضحتاؾانیصحلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکیھٹیےکدقبررکنکایںامر ےےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
رکیھٹیےکدقبررکنکایںامر ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 646

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حاتً ،٥بس ب ٩ح٤يس٣ ،ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس َٗا َ ٢ابِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط
َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ َرأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رمَی ا َِ ٟح َِ ٤ز َة بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤ح َصی ا َِ ٟد ِذ ٔ
ٖ

دمحمنباحمت،دبعنبدیمح،دمحمنبرکب،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم ےیبنرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرکیھٹیےکرباربرمجہ ررکنکایںامرںی۔
رافی  :دمحمنباحمت،دبعنبدیمح،دمحمنبرکب،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکنکویںامر ےےکبحتسمفتقےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
رکنکویںامر ےےکبحتسمفتقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 647

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوخاٟس اح٤ز ،اب ٩ازریص ،ابی جزیخ ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢رمَی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اْلِ َ ِح َ٤زُ َوابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َح ُؿ ّهی َوأَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َٓإٔذَا َزاَِ ٟت َّ
اٟظ ُِ ٤ص
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟح َِ ٤ز َة َی ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
اوبرکب نبایبہبیش،اوباخدلارمح،انبادرسی،ایبرج  ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہرفامایہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس  ے رقابین فاےل دؿ اچتش ےک فتق رمجہ ہبقع  ر رکنکایں امرںی افر دعب ےک دونں ںیم وسرج ےک ڈےنلھ ےک دعب
رکنکایںامرںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمح،انبادرسی،ایبرج ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رکنکویںامر ےےکبحتسمفتقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 648

ًيسی ب ٩یو٧ص ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ً :لی ب ٩خْشٰ ،٦

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
ْش ٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ ك َ َ
و َح َّسثَ َ٨اظ ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
یلع نب رشخؾٰ ،یسیع نب وی،س ،انب رج  ،،اوبزح  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

فآہلفملساسرطحرکنکایںامرےتےھت۔
رافی  :یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبوی،س،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمجاتوکاسترکنکایںامر ےےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
رمجاتوکاسترکنکایںامر ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 649

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبيب ،حش ٩ب ٩اًين ،١ٌ٘٣ ،ابً ٩بيساہلل ،ابوزبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِي َ َن َح َّسثَ َ٨ا ََ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣وص َُو ابِ ًُُ ٩ب َ ِيسٔ اہللٔ ا َِ ٟحزَر ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
اٟشع ُِی بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َت ٌّو َو َّ
ار َت ٌّو َو َرم ِ ُی ا ِٟحٔ َ٤ارٔ َت ٌّو َو َّ
اٖ َت ٌّو
اٟل َو ُ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٥َ ٠اُل ِستٔ ِح َُ ٤
اس َت ِح ََ ٤ز أَ َح ُس َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛي ِش َت ِحٔ٤زِ ب ٔ َت ٓو ٕ
َوإٔذَا ِ
ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،انبدیبعاہلل،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےرفامای ہکڈہلیھےسااجنتسءاطؼدعدافررمجاتوکرکنکایںیھباطؼافرافصرمفہےکدرایمؿیعسیھباطؼدعدےہ
افروطاػیھباطؼدعدےہافر بیھبمتںیمےسوکیئااجنتسءرکے واےساچےیہہکاطؼدعدرکے۔
رافی  :ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،انبدیبعاہلل،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصقےسقلحیکزایدہفضلیتےہافررصقےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
رصقےسقلحیکزایدہفضلیتےہافررصقےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 650

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يثٗ ،تیبہٟ ،يث٧ ،آًٍ ،بساہلل ،حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ َٗا َ٢

َّ
َّ
ہلل
ص َب ٌِ ُـ ُض َِٗ ٥ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی ا ُ
َحَ ََٙ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠و َح ََٙ ٠كَائ ٔ َٔ ْة ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ َو َٗ َّ َ

ی٩
ص َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢رح َٔ ٥اہللُ ا َِ ٤ُ ٟح ِّٔ٘٠ي َن ََّ ٣ز ّة أَ ِو ََّ ٣ز َتي ِ ٔن ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢وا ِٔ ِّ َ٘ ٤ُ ٟ

ییحینبییحی،دمحمنبرل ،ق ،،ہبیتق،ق ،،انعف،دبعاہلل،رضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہللریضاہلل
اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے قلح رکاای (رس ناڈاای) افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ریض
اہللاعتٰیلہنعںیمےساکیامجتع ےقلحرکاایافرھچک ےرصقینعیابؽوٹکا ےرضحتدبعاہللرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےرفامایہکاہللقلح رکا ےفاوں ررمحرفام ےاکیرمہبتایدفرمہبترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایافر
رصقینعیابؽوٹکا ےفاوں ریھب۔
رافی  :ییحینبییحی،دمحمنبرل ،ق ،،ہبیتق،ق ،،انعف،دبعاہلل،رضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رصقےسقلحیکزایدہفضلیتےہافررصقےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 651

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

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ی ٩یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََّ ٢
َّ
یَ ٩یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ٢
ص َ
ص َ
اُ ٠ٟض َِّ ٥ار َح ِ ٥ا َِ ٤ُ ٟح ِّٔ٘٠ي َن َٗا ُٟوا َوا ِٔ ِّ َ٘ ٤ُ ٟ
اُ ٠ٟض َِّ ٥ار َح ِ ٥ا َِ ٤ُ ٟح ِّٔ٘٠ي َن َٗا ُٟوا َوا ِٔ ِّ َ٘ ٤ُ ٟ

ی٩
ص َ
َوا ِٔ ِّ َ٘ ٤ُ ٟ

ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےاہلل!
قلحرکا ےفاوں ر رمحرفاماحصہب ےرعضایکہکاے اہللےکروسؽافررصقرکا ےفاوں ر؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس  ے
رفامایافررصقرکا ےفاوں ریھب۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رصقےسقلحیکزایدہفضلیتےہافررصقےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 652

راوی  :ابواسح ،ٙابزاہي ،٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩سٔيا٣ ،٪ش ٥٠ب ٩ححاد ،اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اِ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َ ُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙإٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ُٔ ٩سٔ َِي َ
یَ ٩یا
ص َ
اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢رح َٔ ٥اہللُ ا َِ ٤ُ ٟح ِّٔ٘٠ي َن َٗاُٟوا َوا ِٔ ِّ َ٘ ٤ُ ٟ

ی ٩یَا
ص َ
ص َ
یَ ٩یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢رح َٔ ٥اہللُ ا َِ ٤ُ ٟح ِّٔ٘٠ي َن َٗاُٟوا َوا ِٔ ِّ َ٘ ٤ُ ٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢رح َٔ ٥اہللُ ا َِ ٤ُ ٟح ِّٔ٘٠ي َن َٗاُٟوا َوا ِٔ ِّ َ٘ ٤ُ ٟ
ی٩
ص َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢وا ِٔ ِّ َ٘ ٤ُ ٟ
اوبااحسؼ،اربامیہ،نبدمحمنبایفسؿ،ملسمنباجحج،انبریمن،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایاہللقلحرکا ےفاوں ررمحرفام ےاحصہبریضاہللاعتٰیلہنع ےرعضایک
اےاہللےکروسؽریضاہللاعتٰیلہنعافررصقرکا ےفاوں ر؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایاہللقلحرکا ےفاوں
 ررمحرفام ےاحصہبریضاہللاعتٰیلہنع ےرعضایک اےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسافررصقرکا ےفاوں ر؟آپیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایافررصقرکا ےفاوں ریھب۔
رافی  :اوباقحس،اربامیہ،نبدمحمنبایفسؿ،ملسمنباجحج،انبریمن،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رصقےسقلحیکزایدہفضلیتےہافررصقےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 653

راوی  :ابْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہابً ،بيساہلل

اب َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٓ َ٤َّ ٠ا كَاِ َ ٧ت اٟزَّابٔ ٌَ ُة َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
ی٩
ص َ
َوا ِٔ ِّ َ٘ ٤ُ ٟ
انبینثم،دبعاواہب،دیبعاہللاس دنےکاسھتہیدحثی یھباسرطحےہاس ںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے وچ یھرمہبت
رفامایافررصقرکا ےفاوںینعیابؽوٹکا ےفاوں ریھبرمحرفام۔
رافی  :انبینثم،دبعاواہب،دیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رصقےسقلحیکزایدہفضلیتےہافررصقےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 654

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،اب٤٧ ٩ير ،ابوَکیب ،ابٓ ٩ـي ،١زہير٤ً ،ار ،ابوزرًہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ُٓ ٩ـ ِي َٕٗ ١ا َُ ٢زصَي ِ ْر َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َوأَبُو ُ َ
ُٓ َـ ِي َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًُ ََ ٤ارةُ ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
َِف َ ٤ُِ ٠ٟٔح ِّٔ٘٠ي َن َٗاُٟوا
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ

صی ََٗ ٩ا ََّ ٢
یَٗ ٩ا ََّ ٢
َِف َ ٤ُِ ٠ٟٔح ِّٔ٘٠ي َن
ص َ
َِف َ ٤ُِ ٠ٟٔح ِّٔ٘٠ي َن َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َؤ ِّ َ٘ ٤ُِ ٠ٟٔ
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َؤ ِّ َ٘ ٤ُِ ٠ٟٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
ی٩
ص َ
ص َ
یَٗ ٩ا ََ ٢ؤ ِّ َ٘ ٤ُِ ٠ٟٔ
َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َؤ ِّ َ٘ ٤ُِ ٠ٟٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ریمن ،اوبرکبی ،انب لیضف ،زریہ ،امعر ،اوبزرہع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اے اہلل! قلح رکا ے فاوں یک رفغمت رفام احصہب ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس!افررصقرکا ےفاےل؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےاہلل!
قلح رکا ے فاوں یک رفغمت رفام احصہب  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ افر رصق رکا ے فاےل؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
رفامایافررصقرکا ےفاوںیکیھبرفغمترفام۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ریمن ،اوبرکبی ،انب لیضف ،زریہ ،امعر ،اوبزرہع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رصقےسقلحیکزایدہفضلیتےہافررصقےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 655

راوی  :ا٣يہ ب ٩بشلا ،٦یزیس ب ٩زریٍ ،روحًَ ،لء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَىٔی أ ُ ََّ ٣ي ُة بِ ُ ٩بٔ ِش َل َاَ ٦ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة

اہیمنباطسبؾ،سیدینبزرعی،رفح،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسرطحدحثی
رابرہکلقنرفامیئ۔
رافی  :اہیمنباطسبؾ،سیدینبزرعی،رفح،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رصقےسقلحیکزایدہفضلیتےہافررصقےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 656

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،ابوزاؤز ،طٌبہ ،حرضت یحٌی ب ٩حؼين رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َوأَبُو َزا ُو َز َّ
اٟل َيأ ٔ ٟس ُّی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن ًَ َِ ٩ج َّستٔطٔ أََ َّ ٧ضا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ی٣َ ٩زَّ ّة َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١ؤٛي ٍْ فٔی َح َّح ٔة
ص َ
َسِ ٌَ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َح َّحةٔ ا َِ ٟو َزا َٔ َز ًَا َ ٤ُِ ٠ٟٔح ِّٔ٘٠ي َن ثَ ََلثّا َؤ ِّ َ٘ ٤ُِ ٠ٟٔ
ا َِ ٟو َزا َٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اوبداؤد ،ہبعش ،رضحت ییحی نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ دادی ےس رفاتی رکےت نو ے رفامےت ںیہ
ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ۃجح اوداع ںیم قلح رکا ے فاوں ےک ابرے ںیم نیت رمہبت داع رفامیئ افر رصق ینعی ابؽ وٹکا ے
فاوںےکےئلاکیرمہبتداعرفامیئافرفعیک ےیفدحةاوداع ںیہاہک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوبداؤد،ہبعش،رضحتییحینبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رصقےسقلحیکزایدہفضلیتےہافررصقےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 657

٣وسی بً٘ ٩بہ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،يٌ٘وب ،ابً ٩بساٟزح ،٩٤حاتٰ ،٥

وب َوص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار ُّٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥ي ٌِىٔی ابِ َ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حَ ََٙ ٠رأِ َس ُط ف ٔی َح َّحةٔ
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٔ ١لِکص َُ٤ا ًَ َِ ٣ُ ٩
ا َِ ٟو َزا َٔ

ہبیتقنبدیعس،وقعیب،انبدبعارلنمح،احمت،ومٰیسنبہبقع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےدحةاوداعںیماےنپرساکقلحرکاایینعیناڈاای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیب،انبدبعارلنمح،احمت،ومٰیسنبہبقع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینےکدؿرکنکایںامر ےرھپرقابینرک ےرھپقلحرکا ےافرقلحفاںیئاجبنےسس...
ابب  :جحاکایبؿ
رقابینےکدؿرکنکایںامر ےرھپرقابینرک ےرھپقلحرکا ےافرقلحفاںیئاجبنےسرسناڈارشفعرک ےیکتنسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 658

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،حٔؽ بُ ٩ياث ،ہظا ،٦ب٣ ٩ح٤س ب ٩سيری ،٩حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
ہلل
ی ٩ِ ًَ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢ا ٔ
اث ًَ ِ ٩ص ٔظَ اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َ
َّ
َّ َ
َح ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٠ِ ٔ ٟ ٢ح ََّل ُٔ ٚخ ِذ َوأَ َط َار إلٔ َی َجأ٧بٔطٔ اْلِ َیِ َ٩ٔ ٤
َف َ٣اصَا ث ُ َّ ٥أَتَی َ٨ِ ٣ز ٔ َُ ٟط بٔٔ٤ىّی َوَ َ َ ٧
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أتَی ٔ٣ىّی َٓأتَی ا َِ ٟح َِ ٤ز َة َ َ
اض
ث ُ َّ ٥اْلِ َي َ ٔ
ِْس ث ُ ََّ ٥ج ٌَ َ ١ي ٌُِ ٔليطٔ اَ ٨َّ ٟ
ییحینبییحی،صفحنبایغث،اشہؾ،نبدمحمنبریسنی،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ینم رشتفی ال ے  و ےلہپ رمجہ ہبقع  ر آ ے افر اےس رکنکایں امرںی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ینم ںیم اینپ
رہھٹ  ےیکہگجرشتفیال ےافررقابینیکرھپاجحؾےسرفامایہکارتسہڑکپافرداںیئاجبنیکرطػااشرہرفامایہکداںیئرطػےس
رشفعرکفرھپابںیئرطػےسرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےفہابؽووگںوکاطعءرفام ے۔
رافی  :ییحینبییحی،صفحنبایغث،اشہؾ،نبدمحمنبریسنی،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رقابینےکدؿرکنکایںامر ےرھپرقابینرک ےرھپقلحرکا ےافرقلحفاںیئاجبنےسرسناڈارشفعرک ےیکتنسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 659

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩ير ،ابوَکیب ،حٔؽ ،ابُ ٩ياث ،حرضت ہظا٦

َکیِبٕ َٗاُٟوا أَ ِخبَرََ٧ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
اث ًَ ِ ٩صٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔأَ َّ٣ا أَبُو بَ ِرکٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َوأَبُو ُ َ

َٓ َ٘ا َ ٢فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َ ٠ِ ٔ ٟح ََّل ٔ ٚصَا َوأَ َط َار ب ٔ َي ٔسظ ٔإلٔ َی ا َِ ٟحأ ٔ ٧ب اْلِ َیِ ََ ٩ٔ ٤ص ََ ٜذا َٓ َ٘ َش ََ ٥ط ٌَ َز ُظ بَي ِ َن ََ ٩ِ ٣یٔ٠يطٔ َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ َط َار إلٔ َی ا َِ ٟح ََّل ٔٚ
َ
اٟظ ِّ ٙاْلِ َیََِ ٓ ٩ٔ ٤و َّز ًَ ُط َّ
َکیِبٕ َٗا َََ ٓ ٢ب َسأَ ب ٔ ِّ
اٟظ ٌَ َز َة
َوإلٔ َی ا َِ ٟحأ ٔ ٧ب اْلِ َي َ ٔ
َ
ِْس َٓ َح َُ َ٘ ٠ط َٓأ ًِ َلا ُظ أُُ َّ٦سَِ ٠ي َٕ ٥وأَ َّ٣ا فٔی رٔ َوایَ ٔة أَبٔی ُ َ
َو َّ
ک ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢صَا صُ َ٨ا أَبُو ك َ َِ ٠ح َة ٓ ََسٓ ٌََ ُط إلٔ َی أَبٔی كَ َِ ٠ح َة
ض ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢بٔاْلِ َي َ ٔ
ِْس ٓ ََؼ َ ٍَ ٨بٔطٔ ٔ ١َ ِْ ٣ذََ ٔ ٟ
اٟظ ٌَ َز َتي ِ ٔن بَي ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوبرکبی،صفح،انبایغث،رضحتاشہؾےساس دنےکاسھترفاتیےہافراسرفاتیںیمےہ
ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اجحؾ ےس رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اہھت ےک اسھت داںیئ اجبن یک رطػ ےس
رشفعرک ےاکااشرہرفامایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿابوںوکوجہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرقبیےھتاؿںیم
میسقترفامایآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرھپاجحؾوکابںیئاجبنیکرطػااشرہرفامای واس ےفہومیڈے وآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس  ے فہ ابؽ رضحت اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اطعء رفام ے افر اوبرکبی یک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
 ے داںیئ رطػ ےس رشفع رفامای افر اکی افر دف دف ابؽ ووگں ےکدرایمؿ میسقت رفام ے رھپ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے ابںیئ
رطػےسیھبایسرطحایکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہیںاوبہحلطںیہ وفہابؽاوبہحلطوکاطعءرفامدےیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوبرکبی،صفح،انبایغث،رضحتاشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رقابینےکدؿرکنکایںامر ےرھپرقابینرک ےرھپقلحرکا ےافرقلحفاںیئاجبنےسرسناڈارشفعرک ےیکتنسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 660

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساُلًلی ،ہظا٣ ،٦ح٤س ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٦ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َّ
ُ
َّاَ ٦جاْ ٔ ٟص َو َٗا َ ٢ب ٔ َي ٔسظ ٔ ًَ َِ ٩رأِ ٔسطٔ َٓ َحٔ ََٙ ٠ط َّ٘طُ
َحصَا َوا َِ ٟحح ُ
ص َٖ إلٔ َی ا ِٟبُ ِس َٔ َ ٨َ َٓ ٪
ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠رمَی َج َِ ٤ز َة ا َِ َ٘ ٌَ ٟبةٔ ث َّ ٥ا َِ َ َ
اْلِ َیِ ََ َ٘ َٓ ٩َ ٤ش َُ ٤ط ٓ َٔي ٩ِ ٤یَٔ٠يطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا ِحِّ ِٙ ٔ ٠
َخ َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ َ ٩أَبُو كَ َِ ٠ح َة َٓأ َ ًِ َلا ُظ إٔیَّا ُظ
اٟظ َِّ ٙاْل َ َ
دمحم نبینثم،دبعاالیلع،اشہؾ،دمحم،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ے
رمجہ ہبقع وک رکنکایں امرںی رھپ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس افوٹنںیک رطػ رشتفی ےل ےئگ افر اؿ وک رقابؿ ایک افر اجحؾت ےھٹ ےھت
افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ اہھت ےس اےنپ رس ےک ابرے ںیم رفامای  و اس  ے داںیئ رطػ ےس ابؽ ومیڈ دےیئ  و آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿابوںوکوجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرقبیےھتاؿںیممیسقترفامدایرھپآپیلصاہللہیلعفآہل

فملس ےرفامایہکدفرس ی رطػےسومیڈدےافررفامایہکاوبہحلطاہکںےہ وآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےہی ابؽاؿوکاطعرفام
دےیئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلع،اشہؾ،دمحم،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رقابینےکدؿرکنکایںامر ےرھپرقابینرک ےرھپقلحرکا ےافرقلحفاںیئاجبنےسرسناڈارشفعرک ےیکتنسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 661

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ہظا ٦ب ٩حشا ،٪اب ٩سيری ،٩حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َرمَی
ا ٪یُ ِدبٔرُ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت صٔظَ َا ٦بِ ََ ٩ح َّش َ
َح َُ ُشُ َٜط َو َحَ٧ ََٙ ٠ا َو َ ٢ا َِ ٟحأ َٙ ٔ ٟط َّ٘ ُط اْلِ َیِ ََ َٓ ٩َ ٤ح َُ َ٘ ٠ط ث ُ ََّ ٥ز ًَا أَبَا كَ َِ ٠ح َة
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟح َِ ٤ز َة َوَ َ َ ٧
اْلِ َ َِ َؼار َّٔی َٓأ َ ًِ َلا ُظ إٔیَّا ُظ ث ُ ََّ٧ ٥ا َو َُ ٟط ِّ
ض
ِْس َٓ َ٘ا َ ٢ا ِحَ َٓ ِٙ ٔ ٠ح َُ َ٘ ٠ط َٓأ َ ًِ َلا ُظ أَبَا كَ َِ ٠ح َة َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٗ ٔش ُِ ٤ط بَي ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ
اٟظ َّ ٙاْلِ َي َ َ

انبایبرمع،ایفسؿ،اشہؾ نب اسحؿ،انبریسنی،رضحت ا،سنب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہک  بروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رمجہ وک رکنکایں امرںی افر رقابین ذحب رکیل  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ داںیئ اجبن اجحؾ ےک
اسےنم یک  و اس  ے فہ ومیڈ دی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت اوبہحلط ااصنری وک ولباای افر ا ںیہ ہی ابؽ اطع رفام ے رھپ
ے
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ ابںیئ اجبن اجحؾ ےک اسےنم یک افر اےس رفامای ہک اےس ومیڈ دے  و اس  ے ومیڈ دی  و آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےہیابؽرضحتاوبہحلطوکدےرکرفامایہکاؿوکووگںےکدرایمؿمیسقترکدف۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اشہؾنباسحؿ،انبریسنی،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رقابینےکدؿرکنکایںامر ےرھپرقابینرک ےرھپقلحرکا ےافرقلحفاںیئاجبنےسرسناڈارشفعرک ےیکتنسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 662

ًيسی ب ٩ك٠حہ بً ٩بيساہلل ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ رضی اہلل
راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،اب ٩طہابٰ ،
تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
اب ًَ َِٔ ً ٩يسی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

ض َي ِشأَُٟوُ َ ٧ط َٓ َحا َئ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا
بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ٕ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َح َّحةٔ ا َِ ٟو َزا َٔ بٔٔ٤ىّی ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
اؾ َٗا ََ ٢و َٗ َ
َح ُت
آَخ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ  ٥َِ ٟأَ ِط ٌُزِ َٓ َِ َ ٨
َر ُسو َ ٢اہللٔ  ٥َِ ٟأَ ِط ٌُزِ َٓ َح َُ ِ٘ ٠ت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أََ َ ِ ٧
َح َٓ َ٘ا َ ٢اذِبَحِ َو َُل َ َ
رح َد ث ُ ََّ ٥جائَطُ َر ُج ُْ َ ١
َخ إ ٔ َُّل َٗا َ ٢آ ٌَِ ِ١
َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَ ِرم ٔ َی َٓ َ٘ا َِ ٢ارَ ٔ ٦و َُل َ َ
رح َد َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ُسئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ط ِي ٕئ ٗ ُِّس ََ ٦و َُل أ ُ ِّ َ

رح َد
َو َُل َ َ
ییحینبییحی ،امکل،انبباہبٰ،یسیعنبہحلطنبدیبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامای
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدحةاوداعںیمینمںیمرہھٹےاتہکوگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسملئفریغہوپھچ
ںیکس واکیآدیمآ ایافراس  ےرعضایکاےاہلل ےکروسؽ!ںیم ےرقابینرک ے ےسےلہپقلح ینعی رسناڈاایل ےہ وآپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک وکیئ رحج  ںیہ اب رقابین ذحب رکو رھپ اکی دفرسا آدیم آای افر اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک
روسؽ! ںیم  ے رکنکایں امر ے ےس ےلہپ رقاب ین رکیل  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک وکیئ رحج  ںیہ اب رکنکایں امر و
رافی ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  س لمع وک یھب آےگ ےھچیپ رک ے ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ  و آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےیہیرفامایہکوکیئرحج ںیہابرکو۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انبباہبٰ،یسیعنبہحلطنبدیبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رقابینےکدؿرکنکایںامر ےرھپرقابینرک ےرھپقلحرکا ےافرقلحفاںیئاجبنےسرسناڈارشفعرک ےیکتنسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 663

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،يسی ،اب ٩ك٠حہ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ َّ َ
ِم أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
و َح َّسثَىٔی َ ِ
اب َحسثىٔی ً َٔيسی بِ ُ ٩كَ َِ ٠ح َة اٟت ِي ٔ ُّ
اض َي ِشأَُٟوُ َ ٧ط ٓ ََي ُ٘و ُ٢
ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ َي ُ٘وُلُ َو َٗ َ
ٕ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َراح ٔ َ٠تٔطٔ ٓ ََلٔ َْٔ َ ٧ ٙ

َح ُت َٗ ِب َ ١اٟزَّم ِ ٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ ٥یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی  ٥َِ ٟأَ ُ ٩ِ ٛأَ ِط ٌُزُ أَ َّ ٪اٟزَّم ِ َی َٗ ِب َ ١أ ِ ٨َّ ٟ
ا َِ٘ ٟائ ٔ ُ
َح َٓ َِ َ ٨

َح َو َُل
َو َس َِّ ٓ ٥َ ٠
َح ٓ ََي ُ٘و ُ ٢اِ َ ِ ٧
َح َٗ ِب َ ١ا َِ ٟحَ َٓ ِٙٔ ٠ح َُ ِ٘ ٠ت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أََ َ ِ ٧
آَخ َي ُ٘و ُ ٢إنِّٔی  ٥َِ ٟأَ ِط ٌُ ِز أَ َّ ٪اَ ِ ٨َّ ٟ
َارَ ٔ ٦و َُل َ َ
رح َد َٗا ََ ٢وكَٔ َُٔ َ ٙ
َ ٩ِ ٣ٔ ١ت ِ٘س ٔٔیَ ٥ب ٌِ ٔف اْلِ ُ ُ٣ورٔ َٗ ِب ََ ١ب ٌِ ٕف َوأَ ِط َباص َٔضا
رح َد َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط ي ُِشأ َ ُ ٢یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ًَ ِ ٩أَ ِ٣ز ٕ ٔ٤َّ ٣ا یَ َِ ٨سی ا ِِ ٤َ ٟز ُئ َو َی ِح َض ُ
ََ

رح َد
إ ٔ َُّل َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آ ٌَُِ٠وا ذََ ٔ ٟ
ک َو َُل َ َ
رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،یسیع ،انب ہحلط ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساینپوساری رڑھکےنو ےےھت وووگں ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپانھچرشفعرکدای
اؿ ںیم ےس اکی ےنہکفاےل  ے اہک اے اہلل ےک روسؽ! ےھجم ولعمؾ  ںیہ اھت ہک رکنکایں رقابین ےس ےلہپ امری اجیت ںیہ  و روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  و اب رکنکایں امر و افر وکیئ رحج  ںیہ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی
دفرسے آدیم  ے آرک اہک ہک ےھجم ولعمؾ  ںیہ اھت ہک رقابین رس ناڈا ے ےس ےلہپ یک اجیت ےہ افر ںیم  ے رقابین رک ے ےس ےلہپ رس
ناڈ ا ایل ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رقابین اب رکو افر وکیئ رحج  ںیہ دبعاہلل رفامےت ںیہ اس دؿ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسیسکیھباکؾوکآےگےھچیپوھبؽرکایاہج تلیکانبء ررک ےےکابرےںیموپاھچایگ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
اؿامتؾاکومںےکابرےںیمرفامایہکابرکووکیئرحج ںیہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،یسیع،انبہحلط،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رقابینےکدؿرکنکایںامر ےرھپرقابینرک ےرھپقلحرکا ےافرقلحفاںیئاجبنےسرسناڈارشفعرک ےیکتنسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 664

راوی  :حش ٩ح٠وانی ،يٌ٘وب ابی ػاٟح ،اب ٩طہاب ،حرضت زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

آَخظ ٔ
وب َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ یُوَ ُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی إلٔ َی ٔ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
نسحولحاین،وقعیبایباصحل،انبباہب،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنعےسآرخکتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔

رافی  :نسحولحاین،وقعیبایباصحل،انبباہب،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رقابینےکدؿرکنکایںامر ےرھپرقابینرک ےرھپقلحرکا ےافرقلحفاںیئاجبنےسرسناڈارشفعرک ےیکتنسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 665

ًيسی ب ٩ك٠حہ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی
راوی ً :لی ب ٩خْشً ،٦يسی ،اب ٩جزیخ ،اب ٩طہابٰ ،
ً٨ہ

اب َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔی ً َٔيسی بِ ُ ٩كَ َِ ٠ح َة َح َّسثَىٔی
ْش ٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
َح َٓ َ٘ َا ٦إَِٔ ٟيطٔ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ٣َ ٢ا ُُ ٨ِ ٛت
اؾ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َ٨ا ص َُو َی ِد ُل ُب یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
آَخ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ُُ ٨ِ ٛت أَ ِح ٔش ُب أَ ََّ َٛ ٪ذا َٗ ِب ََ َٛ ١ذا
أَ ِح ٔش ُب یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ََّ َٛ ٪ذا َو ََ ٛذا َٗ ِب ََ َٛ ١ذا َو ََ ٛذا ث ُ ََّ ٥جا َئ َ ُ
ئ َّ
اََ ْٟل ٔ
رح َد
َو ََ ٛذا َ ٔ ٟض ُذ َُل ٔ
ث َٗا َ ٢ا ِٓ ٌَ َِ ١و َُل َ َ
یلع نب رشخؾ ،یسیع ،انب رج  ،،انب باہبٰ ،یسیع نب ہحلط ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ
ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اسےنم رقابین ےک دؿ ہبطخ اراشد رفام رےہ ےھت ہک اکی آدیم ڑھکا نوا افر اس  ے رعض ایک
اےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس!ںیماج ات ںیہاھتہکالفںالفںلمعالفںلمعےسےلہپےہرھپاکیدفرساآدیمآایافر
اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ریما امگؿ ےہ ہک الفں لمع الفں لمع ےس ےلہپ ےہ اؿ ونیتں وک آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایابرکووکیئرحج ںیہ۔
رافی  :یلعنبرشخؾ،یسیع،انبرج ،،انبباہبٰ،یسیعنبہحلط،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رقابینےکدؿرکنکایںامر ےرھپرقابینرک ےرھپقلحرکا ےافرقلحفاںیئاجبنےسرسناڈارشفعرک ےیکتنسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 666

راوی ً :بس ب ٩ح٤يس٣ ،ح٤س ب ٩برک ،سٌيس ب ٩یحٌی ،حرضت اب ٩جزیخ

و َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ ح و َح َّسثَىٔی َسٌٔي ُس بِ ُ ٩یَ ِحٌَی اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی َح َّسثَىٔی أَبٔی َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ
َرک َوا َی ٔة ً َٔيسی إ ٔ َُّل َٗو َُ ٟط َ ٔ ٟض ُذ َُل ٔ َّ
ک َوأَ َّ٣ا َی ِحٌَی اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی َٓف ٔی
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔأَ َّ٣ا رٔ َوایَ ُة ابِ ٔ ٩بَ ِرکٕ ٓ َ ٔ
َک ذََ ٔ ٟ
ِ
ئ اََ ْٟل ٔث َٓإُٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ک
َح ُت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَ ِرم ٔ َی َوأَ ِط َبا ُظ ذََ ٔ ٟ
َح ِ َ َ ٧
رٔ َوا َیتٔطٔ َح َُ ِ٘ ٠ت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أََ َ ِ ٧

دبع نب دیمح ،دمحم نب رکب ،دیعس نب ییحی ،رضحت انب رج  ،ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ ابیق اس ںیم نیت اک ذرک  ںیہ افر ییحی
اومییکرفاتیںیمہیےہہکںیم ےرقابینرک ےےسےلہپقلحرکاایافرںیم ےرکنکایںامر ےےسےلہپرقابینرکیل۔
رافی  :دبعنبدیمح،دمحمنبرکب،دیعسنبییحی،رضحتانبرج ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

رقابینےکدؿرکنکایںامر ےرھپرقابینرک ےرھپقلحرکا ےافرقلحفاںیئاجبنےسرسناڈارشفعرک ےیکتنسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 667

ًيسی ب ٩ك٠حہ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،ابً ٩یی٨ہٰ ،

رح ٕب َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِٔ ً ٩يسی بِ ٔ ٩ك َ َِ ٠ح َة ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح َد َٗا ََ ٢ذبَ ِح ُت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَ ِرم ٔ َی َٗا َ٢
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢ح َُ ِ٘ ٠ت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَذِبَحَ َٗا ََٓ ٢اذِبَحِ َوُلَ َ َ
رح َد
ِارَ ٔ ٦و َُل َ َ
اوبرکب نبایبہبیش،زریہنب رحب،انبہنییعٰ،یسیع نبہحلط ،رضحتانب رمعریضاہلل اعتٰیل ہنع ےسرفاتی ےہرفامایہک اکیآدیم
یبن یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےکاپس آای افراس  ے رعض ایک ہک ںیم  ے رقابین ذحبرک ے ےسےلہپ قلح رکایل ےہ آپ یلص اہللہیلع
فآہلفملس  ے رفامایہک مت اب رقابینرکو افر وکیئ رحج  ںیہ ایسرطح اکی افر آدیم  ے آرک رعض ایکہک ںیم  ے رکنکایں امر ے
ےسےلہپرقابینرکیلےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکمتابرکنکایںامروافروکیئرحج ںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبہنییعٰ،یسیعنبہحلط،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رقابینےکدؿرکنکایںامر ےرھپرقابینرک ےرھپقلحرکا ےافرقلحفاںیئاجبنےسرسناڈارشفعرک ےیکتنسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 668

راوی  :اب ٩ابی ً٤زوً ،بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حرضت زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َ٧ا َٗ ٕة بٔٔ٤ىّی َٓ َحائ َ ُط َر ُج ْ ١ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة

انب ایب رمعف ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ اس ںیم ےہ ہک
ںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکینمںیمد اھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینپافینٹن روسارںیہہکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکدختمںیماکیآدیمآایآےگانبہینیعیکدحثییکرطحےہ۔
رافی  :انبایبرمعف،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رقابینےکدؿرکنکایںامر ےرھپرقابینرک ےرھپقلحرکا ےافرقلحفاںیئاجبنےسرسناڈارشفعرک ےیکتنسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 669

ًيسی ب ٩ك٠حہ ،حرضت
راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بٗ ٩ہزاز ًلی ب ٩حشً ،٩بساہلل ب٣ ٩بارک٣ ،ح٤س ب ٩ابی حٔؼہٰ ،
ًبساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ُٗ ٩ضزَاذَ َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی َحٔ َِؼ َة
اؾ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ َتا ُظ
ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِٔ ً ٩يسی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
آَخ
َر ُج َْ ١ی ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َح َوص َُو َواٗ ٔ ْ
ٕ ً ٔ َِ ٨س ا َِ ٟح َِ ٤زة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َح َُ ِ٘ ٠ت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَ ِرم ٔ َی َٓ َ٘ا َِ ٢ارَ ٔ ٦و َُل َ َ
رح َد َوأَ َتا ُظ َ ُ

رح َد
آَخ َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی أَٓ َِـ ُت إلٔ َی ا ِٟب َ ِيتٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَ ِرم ٔ َی َٗا َِ ٢ارَ ٔ ٦و َُل َ َ
َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َذبَ ِح ُت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَ ِرم ٔ َی َٗا َِ ٢ارَ ٔ ٦وُلَ َ َ
رح َد َوأَ َتا ُظ َ ُ
رح َد
َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َرأَیِ ُت ُط ُسئ ٔ َ ١یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ًَ َِ ٩ط ِي ٕئ إ ٔ َُّل َٗا َ ٢آ ٌَُِ٠وا َو َُل َ َ
دمحم نب دبعاہلل نب زہقاد یلع نبنسح ،دبعاہلل نب رابرک ،دمحم نب ایب ہصفحٰ،یسیع نب ہحلط ،رضحت دبعاہلل نبرمعف نب ااعلص ریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہہکاکیآدیمرقابینےکدؿآایافرآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسرمجہےکاپسڑھکےےھت واسآدیم ےرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفملس!ںیم ےرکنکایں
ام ر ےےسےلہپقلحرکایلےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایابرکنکایںامروافروکیئرحج ںیہافراکیدفرساآدیمآایافر
اس ےرعضایکہکںیم ےرکنکایںامر ےےسےلہپرقابینذحبرکیلےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایوکیئرحج ںیہاب
رکنکایں امر وایسرطح اکی رسیتاآدیمآای افراس  ے رعض ایکہکںیم  ےرکنکایں امر ےےسےلہپ تیباہلل اکوطاػاافہضرکایل
ےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایوکیئرحج ںیہابرکنکایںامرورافیےتہکںیہہکاسدؿںیم ے ںیہداھکیہکآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےس یسکیھبلمعےکابرےںیموپاھچایگنووسا ےاسےکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکوکیئرحج
 ںیہابرکو۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب زہقاد یلع نب نسح ،دبعاہلل نب رابرک ،دمحم نب ایب ہصفحٰ ،یسیع نب ہحلط ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب
ااعلصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

رقابینےکدؿرکنکایںامر ےرھپرقابینرک ےرھپقلحرکا ےافرقلحفاںیئاجبنےسرسناڈارشفعرک ےیکتنسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 670

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥بہز ،وہيبً ،بساہلل ب ٩كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِي ْب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩كَا ُو ٕ
ِ
َّ
رح َد
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔٗ ٥َ ٠ي َُ َٟ ١ط فٔی اٟذبِحٔ َوا َِ ٟحَ ِٙٔ ٠واَّ ٟزم ِ ٔی َواَّ ٟت ِ٘س ٔٔیَ ٥واَّ ٟتأخٔير ٔ َٓ َ٘ا َُ ٢لَ َ َ
دمحمنباحمت،زہب،فبیہ،دبعاہللنباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
ذحب افر قلح رکا ے افر رکنکایں امر ے ےک ابرے ںیم آےگ ےھچیپ ینعی رتبیت ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس

 ےرفامایہکوکیئانگہ ںیہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،زہب،فبیہ،دبعاہللنباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینفاےلدؿوطاػاافہضےکاابحتسبںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
رقابینفاےلدؿوطاػاافہضےکاابحتسبںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 671

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززاً ،ٚبيساہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٓ َ
َح ث ُ ََّ ٥ی ِز ٔج ٍُ َٓ ُي َؼل ِّی
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ُئ ُ
ٔيف َی ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َاق َی ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َح ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ ٓ ََؼلَّی ُّ
اٟو ِض َز بٔٔ٤ىّی َٗا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ َٓک َ َ
َک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٠َ ٌََ ٓ ٥َ ٠ط
ُّ
اٟو ِض َز بٔٔ٤ىّی َو َی ِذ ُ ُ

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
رقابینفاےلدؿوطاػاافہضایکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسو ےافرینمںیمرہظیکامنزڑپ یرضحتانعفےتہکںیہہکرضحت
انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع یھبرقابینفاےلدؿوطاػاافہضرکےتےھترھپ وےتٹ افر ینمںیمرہظیک امنز ڑپےتھافر رفامےتہکیبن
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےیھبایسرطحایکےہ۔

رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادیمحصتںیمارت ےےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ

فادیمحصتںیمارت ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 672

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اسح ،ٙحرضت ًبساٌٟزیز ب ٩رٓيٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ اْلِ َ ِز َر ُ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِيا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِي ٍٕ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أََ َ ٧ص بِ َ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩یُو ُس َ
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
اٟو ِض َز َی ِو َ ٦اٟت َّ ِرو ٔ َی ٔة َٗا َ ٢بٔٔ٤ىّی ُُِٗ ٠ت
َ٣إ ٔ ٟک ُُِٗ ٠ت أَ ِخب ٔ ِرنٔی ًَ َِ ٩ط ِي ٕئ ًَ َ٘ َِ ٠تطُ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَیِ ََ ٩ػلَّی ُّ
َ
َّ
 ١أ ُ ََ ٣زا ُؤ َک
ص یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َف َٗا َ ٢بٔاْلِ َبِ َلحٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢آ ٌَِ ِ٣َ ١ا َئ ٌَِ ُ
َٓأیِ ََ ٩ػلی ا َِ ِ ٌَ ٟ
زریہنبرحب،ااحسؼ،رضحتدبعایزعسینبرعیفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکںیم ےرضحتا،سنبامکل
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ںیم  ے رعض ایک ہک ےھجم ربخ دںی ہک رتفہی ےک دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رہظ یک امنز
اہکں ڑپ ی ؟ رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ینم ںیم ںیم  ے رعض ایک ہک رفایگنفاےلدؿ  رص یک امنز آپ یلص اہلل

ہیلعفآہل فملس  ے اہکں ڑپ ی؟ رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیلہنع  ے رفامایہک فادی احطب ںیم رھپ رفامایہک  وفیہ رک وج ریتے رمکحاؿ
تی ت
ےھجترک ےاکمکحد ہین۔
رافی  :زریہنبرحب،اقحس،رضحتدبعایزعسینبرعیفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

فادیمحصتںیمارت ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 673

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ہزاً ،٪بساٟززا ،ٚایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ٔ ٩ض َز َ
ا ٪اٟزَّاز ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

و ٪اْلِ َبِ َلحَ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبَا بَ ِرکٕ َو ًُ ََ ٤ز كَاُ ٧وا َی ِ٨زَٔ ُٟ
دمحم نب رہماؿ ،دبعارلزاؼ ،اویب ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر
رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعافررضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعاحطبیکفادیںیمارتارکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبرہماؿ،دبعارلزاؼ،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

فادیمحصتںیمارت ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 674

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥اب٣ ٩ي٤و ،٪روح بً ٩بازہ ،ػَخ ب ٩جویزیہ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

اَ ٪ی َزی
َخ بِ ُُ ٩ج َویِز ٔ َی َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ك َ َ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا َػ ِ ُ
َف بٔا َِ ٟح ِؼ َب ٔة َٗا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ َٗ ِس َحؼَّ َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪ي َُؼل ِّی ُّ
اٟو ِض َز َی ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
يب ُس َّّ ٨ة َوك َ َ
اَّ ٟت ِح ٔؼ َ
َوا ُِ ٟد ََٔ٠ا ُئ َب ٌِ َس ُظ
دمحم نب احمت ،انب ومیمؿ ،رفح نب ابعدہ، ،رخ نب وجریہی ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع فادی
محصتںیمرہھٹ ےوکتنسایخؽرکےتےھتافرفہرقابینےکدؿرہظیکامنزفادیمحصتںیمڑپاھرکےتےھترضحتانعفریضاہلل
اعتٰیلہنعےتہکںیہ ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکءافلء
محصتیکفادیںیماجےتےھت۔
رافی  :دمحمنباحمت،انبومیمؿ،رفحنبابعدہ،،رخنبوجریہی،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

فادیمحصتںیمارت ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 675

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیبً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیِبٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُ٧زُو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ

َخ َد
اْلِ َبِ َلحٔ َِ ٟي َص بٔ ُش َّٕ ٨ة إٔ٤َ َّ ٧ا َ٧زَ َُ ٟط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠لَُ َّ ٧ط ك َ َ
ا ٪أَ ِس َ٤حَ ُ ُ ٔ ٟ
َخو ٔجطٔ إٔذَا َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،دبعاہلل نب ریمن ،اشہؾ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک فادی
محصتںیمارتانوکیئتنس ںیہےہافرروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسفاہںاسےئلرہھٹےہکہکماجےتفتقآپیلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےکےئلاسہگجےسانلکنآاسؿاھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،دبعاہللنبریمن،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

فادیمحصتںیمارت ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 676

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حٔؽ بُ ٩ياث ،ابوربيٍ ،ح٤از ،اب ٩زیس ،ابوكا ،١٣یزیس ب ٩زریٍ ،حرضت ہظا٦

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
اث ح و َح َّسثَٔ٨يطٔ أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس ح و
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
يب ا ِ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ
َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو كَا َٔ ١ٕ ٣ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسث َ َ٨ا َحب ٔ ْ

اوبرکبنبایبہبیش ،صفحنب ایغث،اوبرعیب،امحد،انبزدی،اوباکلم،سیدینبزرعی ،رضحتاشہؾ ےساس دن ےکاسھتایسرطح
ہیدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اوبرعیب،امحد،انبزدی،اوباکلم،سیدینبزرعی،رضحتاشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

فادیمحصتںیمارت ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 677

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،سا ،٥ٟابوبرک٤ً ،زو ،اب٤ً ٩زو ،حرضت سا ٥ٟرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و٪
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟأَ َّ ٪أَبَا بَ ِرکٕ َو ًُ ََ ٤ز َوابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز كَاُ ٧وا َی ِ٨زَٔ ُٟ
ک َو َٗاَِ ٟت إٔ٤َ َّ ٧ا َ٧زَ َُ ٟط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
رع َوةُ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َ ٥َِ ٟتَ ٩ِ ُٜتٔ ٌَِ ُ
اْلِ َبِ َلحَ َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َوأَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ

َخو ٔجطٔ
َو َس َّْٔ ٥َ ٠لََّ٧طُ ك َ َ
ا٨ِ ٣َ ٪ز ُّٔل أَ ِس َ٤حَ ُ ُ ٔ ٟ

دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اسمل،اوبرکب،رمعف،انبرمعف،رضحتاسملریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتاوبرکبریض
اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحترمع ریض اہلل اعتٰیلہنع افر رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنعفادی احطب ںیم ارتے ےھت زرہیےتہک ںیہہک
ےھجمرعفہ  ےرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےکابرےںیمربخدیہکفہاسرطح ںیہرکیت ںیھافررفامیت ںیھہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملساسہگجرصػاسےئلارتےہکفہہگجفا سرفایگنےکےئلزایدہرتہب یھ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اسمل،اوبرکب،رمعف،انبرمعف،رضحتاسملریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

فادیمحصتںیمارت ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 678

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اب ٩ابی ً٤زو ،اح٤سً ،بسہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
يب بٔظَ ِي ٕئ إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َ٨ِ ٣ز ٔ َْ٧ ٢زَ َٟطُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ًُ َی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََِ ٟ ٢ي َص اَّ ٟت ِح ٔؼ ُ

َو َس َّ٥َ ٠

اوبرکب نبایبہبیش،ااحسؼنب اربامیہ،انبایبرمعف،ادمح،دبعہ،رضحتانبابعسریض اہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ رفامایہکفادی
محصتںیمھچک ںیہےہویکہکنفہاکیزنمؽےہاہجںروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرہھٹے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمعف،ادمح،دبعہ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

فادیمحصتںیمارت ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 679

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،ابً ٩یی٨ہ ،زہير ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،ػاٟح بٛ ٩يشا،٪
حرضت س٠امی ٪ب ٩يشار رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َُ ٢زصَي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩

اُ ٩ِ ًَ ٪سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشا ٕر َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو َرآ ٍٕٔ َ ٥َِ ٟیأ ِ ُِ ٣زنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ٪
ًُ َی ِی ََ ٨ة ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ي َش َ
َرضبِ ُت ٓ ٔيطٔ ُٗب َّ َت ُط َٓ َحا َئ َٓ َ٨زَ ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ فٔی رٔ َوایَةٔ َػإ ٔ ٟح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
أَِ٧ز ٔ َ ٢اْلِ َبِ َلحَ ح ٔي َن َ َ
َخ َد ٔ٣ٔ ٩ِ ٣ىّی َو َل ٜٔىِّی ٔجئ ُِت ٓ َ َ
اًَ ٪ل َی َث َ٘ ٔ ١أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ٩ي َشارٕ َوفٔی رٔ َوایَ ٔة ُٗت َ ِی َب َة َٗا َ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی َرآ ٍٕٔ َوك َ َ

ہبیتقنبدیعس،اوبرکب نبایب ہبیش،زریہ نبرحب،انب ہنییع،زریہ،ایفسؿنب ہنییع ،اصحلنباسیکؿ،رضحت امیلسؿنباسیرریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہہک رضحت اوبراعف  ے رفامایہک روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہل فملس  ے ںیمہفادی احطب ںیم
ارت ےاکمکح ںیہرفامای سفتق ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسینمےسےلکن نکیںیمآایافرںیم ےاسہگجںیمہمیخاگلای وآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آ ے افر فاہں ارتے افر اکی رفاتی ںیم رضحت اوبراعف ےک ابرے ںیم ےہ ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاسامؿ رےھت۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ہنییع ،زریہ ،ایفسؿ نب ہنییع ،اصحل نب اسیکؿ ،رضحت امیلسؿ نب
اسیرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

فادیمحصتںیمارت ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 680

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابی س٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤بً ٩وٖ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ ًَ ِ٩
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
اس ُ٤وا ًَل َی
أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ٨ِ َ ٧ ٢ز ٔ َُّ ُ ٢سا إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ب ٔ َد ِي ٕٔ بَىٔی ٨َ ٔ ٛاَ َ ٧ة َح ِي ُث َت َ٘ َ

َف
ا ِلٔ ِ ُٜ

رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،ایبہملسنبدبعارلنمحنبترػ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکارگاہلل  ےاچاہ ولکمہفیخینبانکہن ںیمرہھٹںیےگ سہگجاکرففں ے آ س
ںیمرفک رںیمسقاھکیئ ںیھ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،ایبہملسنبدبعارلنمحنبترػ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

فادیمحصتںیمارت ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 681

راوی  :زہير ب ٩رحب ،وٟيس ب٣ ٩ش ،٥٠ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسث َىٔی اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَىٔی اٟزُّصِز ٔ ُّی َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩

اس ُ٤وا ًَل َی
َٗا ََٗ ٢ا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُ ٩بٔٔ٤ىّی ِ َ ٧ح َُ٧ ٩ازَٔ ُٟ
وَّ ُ ٪سا ب ٔ َد ِي ٕٔ بَىٔی ٨َ ٔ ٛاَ َ ٧ة َح ِي ُث َت َ٘ َ
َقي ِّظا َوبَىٔی ٨َ ٔ ٛاَ َ ٧ة َت َحا ََِ ٟٔت ًَل َی بَىٔی َصا ٔط َٕ ٥وبَىٔی ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب أَ َُِ ٪ل یُ َ٨اُ ٔ ٛحوص َُِ ٥و َُل یُ َباي ٔ ٌُوص َُِ ٥حًَّی ي ُِش٤ُ ٔ ٠وا
ا ِلٔ ِ ُٜ
َف َوذََ ٔ ٟ
ک إ ٔ ََّ ُ ٪
ک ا َِ ٤ُ ٟحؼَّ َب
إَِٔ ٟيض ٔ َِ ٥ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌِىٔی ب ٔ َذَ ٔ ٟ
زریہنبرحب،فدیلنبملسم،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای
افرمہینمںیمےھتہکمہلکفیخینبانکہنںیمارت ےفاےلںیہ سہگجاکرففں ےرفک رںیمسقاھکںیئ ںیھافرہیہکرقشیافر
ونب انکہن  ے مسق اھکیئہکفہ ونباہمش افر ونب بلطم ےکاسھت ہن اکنح رکںی ےگ افرہنیہ اؿ ےکاسھترخدیفرففتخ رکںیےگ  ب
کتہکفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاؿےکرپسدہنرکدںیینعیفہہگجفادیمحصت یھ۔
رافی  :زریہنبرحب،فدیلنبملسم،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

فادیمحصتںیمارت ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 682

راوی  :زہير ب ٩رحب ،طبابہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َح َّسثَىٔی َو ِر َٗا ُئ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

َف
اس ُ٤وا ًَل َی ا ِلٔ ِ ُٜ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٨ِ ٣َ ٢زٔ٨َ ُٟا إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ إٔذَا َٓ َتحَ اہللُ ا َِ ٟد ِي ُ
ٕ َح ِي ُث َت َ٘ َ

زریہ نب رحب ،ابشہب ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک رفامایہک یبن یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامای ہک ب
اہلل ےںیمہحتفاطعرفامدی وارگاہلل ےاچاہ ومہفیخںیمرہھٹںیےگ سہگجاکرففں ےرفک رںیمسقاھکیئ ںیھ۔
رافی  :زریہنبرحب،ابشہب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

اببرشتقیےکدونںںیمینمںیمراتسگار ےےکفوجبےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
اببرشتقیےکدونںںیمینمںیمراتسگار ےےکفوجبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 683

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩ير ،ابواسا٣ہً ،بيساہلل ٧آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
٤َُ ٧ي ِر ٕ َو َّ
َّاض بِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ا ِس َتأِذ َََ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ َح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪ا ٌَِ ٟب َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪یب ٔ َ
يت ب ٔ ََ َّٜ٤ة ََ ٟيالٔی ٔ٣ىّی ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔٔ ١س َ٘ا َیتٔطٔ َٓأَذ ٔ ََٟ ٪طُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،اوبااسہم ،دیبع اہلل انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ابعس نب
دبعابلطملریضاہللاعتٰیلہنع ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسابتیکااجزتامیگنہکینمیکرا وںںیمزؾزؾالپ ے
ےکےئلہکمںیمراتسگارںی وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےا ںیہااجزتدےدی۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوبااسہم،دیبعاہللانعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اببرشتقیےکدونںںیمینمںیمراتسگار ےےکفوجبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 684

ًيسی ب ٩یو٧ص٣ ،ح٤س ب ٩حاتً ،٥بس ب ٩ح٤يس٣ ،ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،حرضت ًبيساہلل
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيٰ ،٥
ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَٔ٨يطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س
بِ ٔ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخبَرََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ًُِ ٩ب َ ِيسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ

ااحسؼنبارب امیہٰ،یسیعنب وی،س،دمحم نباحمت،دبعنب دیمح،دمحم نبرکب،انبرج  ،،رضحتدیبعاہللنبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعےس

اس دنےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبوی،س،دمحمنباحمت،دبعنبدیمح،دمحمنبرکب،انبرج ،،رضحت دیبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحےکدونںںیماپینالپ ےےکتلیضفافراسےسدےنیےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
جحےکدونںںیماپینالپ ےےکتلیضفافراسےسدےنیےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 685

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ہاَ ٢ضیز ،یزیس ب ٩زریٍ ،ح٤يس ،برک بً ٩بساہلل ،حرضت برک بً ٩بساہلل ٣زنی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟرضیزُ َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ي ْس َّ
رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ِّی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔٔ َّ ٢
 ٩ِ ًَ ١بَ ِ ٔ
اٟلؤی ُ
و ٪ا َِ ٌَ ٟش ََ ١و َّ
َ َ
و٪
َجاّ ٔ ٟشا َ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا٠ٟب َ َن َوأَْمُتْن َت ِش ُ٘ َ
رعاب ٔ ٌّی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا لٔی أَ َری بَىٔی ًَ َِّ ٥ِ ُٜ٤ي ِش ُ٘ َ
ض ً ٔ َِ ٨س ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َٓأ َتا ُظ أ ِ َ
ا٨َّ ٟب ٔ َ
ض ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َ٣ا ب ٔ َ٨ا َٔ ٩ِ ٣حا َج ٕة َو َُل ب ُ ِد َٕٗ ١س َٔ ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
يذ أَ َٔ ٩ِ ٣حا َج ٕة بٔ ٥ِ ُٜأَ ِ ٩ِ ٣ٔ ٦ب ُ ِد َٕ٘ َٓ ١ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َْش َب َو َس َقی ٓ َِـ َُ ٠ط أ ُ َسا ََ ٣ة َو َٗا َ ٢أَ ِح َش ِ٨ت ُِ٥
َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َراح ٔ َ٠تٔطٔ َو َخ ُِ َٔ ٠ط أ ُ َسا َُ ٣ة َٓا ِس َت ِش َقی َٓأ َ َت ِی َ٨ا ُظ بٔإَٔ٧ا ٕئ َٔ٧ ٩ِ ٣بٔي ٕذ ٓ َ ٔ
َاػ ٌَُ ٨وا ٓ َََل ُ ٧زٔی ُس َت ِِئي َر َ٣ا أَ ََ ٣ز بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوأَ ِج َ٠ِ ٤ت َُِ َٛ ٥ذا ٓ ِ
دمحم نب اہنمؽ رضری ،سیدی نب زر عی ،دیمح ،رکب نب دبع اہلل ،رضحت رکب نب دبعاہلل زمین ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت
ںیہہکںیمکػیةاہللےکاپسرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےکاسھتاھٹیباھتہکاکیداہییتآدیمآایافراس ےاہکہکاس
یکایکفہجےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاچچزاد ودہشافردفدھالپےتںیہافرآپذیبن(ینعیوجھکرفںاکاپین)الپےتںیہ؟ایک
لْ
اس یک فہج رغتب ای لخب؟  و رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای اَ جَمْ ُد ّللَِّ ہن  و مہ رغبی ںیہ افر ہن لیخب ابت درالص ہی
ےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساینپ وساری ررشتفیال ےافررضحتااسہمریضاہللاعتٰیلہنعوساری رآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےک ےھچیپت ےھٹنو ے ےھت وآپیلصاہللہیلعفآہل فملس ےاپینبلطایک  ومہ ےآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم ںیم
ذیبناکربنت آ شایک  وآپ یلصاہلل ہیلعفآہل فملس  ے فہ ایپ افراس ںیمےس اچبنوا رضحتااسہم ریضاہللاعتٰیل ہنع  ے ایپافر آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک مت  ے ااھچ افر وخب اکؾ ایک  و مت ایس رطح رکف۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام ے

ےگلہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہوجمکحدایےہمہاسںیموکیئدبت،یل ںیہرکاناچےتہ۔
رافی  :دمحمنباہنمؽرضری،سیدینبزرعی،دیمح،رکبنبدبعاہلل،رضحترکبنبدبعاہللزمینریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینےکاجونرفںاکوگتشافراؿیکاھکؽافراؿیکوھجؽدصہقرک ےےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
رقابینےکاجونرفںاکوگتشافراؿیکاھکؽافراؿیکوھجؽدصہقرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 686

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخيْ٤ہً ،بسالرکی٣ ،٥حاہسً ،بساٟزح ،٩٤ب ٩ابی ٟيلی ،حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِرک ٔیَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥حاصٔ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢أَ ََ ٣زنٔی
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِي َْ ََ ٤ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ال َ ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪أَٗ َُوًَ ٦ل َی ب ُ ِسٔ٧طٔ َوأَ ِ ٪أَ َت َؼ َّس َ ٚب ٔ َِ ٠حَ ٔ٤ضا َو ُجُ٠وزٔصَا َوأَ ٔج َّ٠ت َٔضا َوأَ ُِ ٪لَ أ ُ ًِ ٔل َی ا َِ ٟحزَّ َار
َٔ ٨ِ ٣ضا َٗا َِ َ ٧ ٢ح ُٔ ٌِ َُ ٩ليطٔ ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سَ٧ا
ییحی نب ییحی ،اوبہمثیخ ،دبعارکلمی ،اجمدہ ،دبعارلنمح ،نب ایب یلیل ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےےھجممکحرفامایہکںیمرقابینےکافٹن رڑھکارنوںافرہیہکںیماؿےکوگتشافراؿیکاھکؽافراؿ
یک وھجؽ وک دصہق رک دفں افر اؿ ںیم ےس صاصب وک اس یک زمدفری ہن دفں رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک صاصب وک
زمدفریمہاےنپاپسےسدںیےگ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبہمثیخ،دبعارکلمی،اجمدہ،دبعارلنمح،نبایبیلیل،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رقابینےکاجونرفںاکوگتشافراؿیکاھکؽافراؿیکوھجؽدصہقرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 687

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،زہير ب ٩رحب ،ابً ٩یی٨ہ ،حرضت ًبسالرکی ٥حزری

ِرک ٔی ٥ا َِ ٟحزَر ِّٔی ب ٔ َض َذا
رح ٕب َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ال َ ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩

ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،انب ہنییع ،رضحت دبعارکلمی زحری ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک
یئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،انبہنییع،رضحتدبعارکلمیزحری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رقابینےکاجونرفںاکوگتشافراؿیکاھکؽافراؿیکوھجؽدصہقرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 688

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥سٔيا ،٪اسحا ٚب ٩ابزاہيٌ٣ ،٥اذ ،اب ٩ہظا٣ ،٦حاہس ،اب ٩ابی ٟيلیً ،لی

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِيا َُ ٪و َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
يح ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَِ ٟي َص فٔی َحسٔیْٔض ٔ َ٤ا أَ ِجزُ ا َِ ٟحازٔ ٔر
ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اعمذ ،انب اشہؾ ،اجمدہ ،انب ایب یلیل ،یلع اس  دن ےک اسھت رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعےسایسرطحدحثیلقنرفامیئ نکیاؿدفونںدحوثیںںیمصاصبیکارجتاکذرک ںیہایک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،ااحسؼنباربامیہ،اعمذ،انباشہؾ،اجمدہ،انبایبیلیل،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رقابینےکاجونرفںاکوگتشافراؿیکاھکؽافراؿیکوھجؽدصہقرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 689

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ٥ب٣ ٩ي٤و٣ ،٪ح٤س ب٣ ٩ززوً ،ٚبس ب ٩ح٤يسً ،بس٣ ،ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،حش ٩ب٣ ٩ش،٥٠
٣حاہس ،حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و َٕ ٪و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٣َ ٩زِزُو َٕ ٚو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ

َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠أَ ََّ ٣ُ ٪حاص ّٔسا أَ ِخب َ َر ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ٪
ًَل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ي ُ٘ َوًَ ٦ل َی ب ُ ِسٔ٧طٔ َوأَ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ي ِ٘ ٔش َ ٥ب ُ ِسُ َ ٧ط ك ُ ََّ ٠ضا ُ ُٟحو ََ ٣ضا

َو ُجُ٠و َزصَا َو ٔج ََلََ ٟضا فٔی ا َِ ٤َ ٟشأٛي ٔن َو َُل ي ٌُِ ٔل َی فٔی ٔجزَ َارت َٔضا َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِيئّا
دمحم نب احمت نب ومیمؿ ،دمحم نب رمزفؼ ،دبع نب دیمح ،دبع ،دمحم نب رکب ،انب رج  ،،نسح نب ملسم ،اجمدہ ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل
ہنعربخدےتیںیہہک یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےا ںیہمکحدایہکفہرقابینےکافوٹنں رڑھکےرںیہافراؿوکہییھبمکحرفامایہک
رقابینےکافٹناکوگتشافراسیکاھکؽافراسےکوھجؽاسمک نںیممیسقترکدںیافراؿںیمےسصاصبوکارجتہندںی۔
رافی  :دمحم نب احمت نب ومیمؿ ،دمحم نب رمزفؼ ،دبع نب دیمح ،دبع ،دمحم نب رکب ،انب رج  ،،نسح نب ملسم ،اجمدہ ،رضحت یلع ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رقابینےکاجونرفںاکوگتشافراؿیکاھکؽافراؿیکوھجؽدصہقرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 690

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات٣ ،٥ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخً ،بسالرکی ٥ب٣ ٩اٟک٣ ،حاہسً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟيلی

ِرک ٔی ٥بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ا َِ ٟحزَر ُّٔی أَ ََّ ٣ُ ٪حاص ّٔسا
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس ال َ ٔ
أَ ِخب َ َر ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبٔی َِ ٟيل َی أَ ِخب َ َر ُظ أَ ًََّ ٪ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز ُظ بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ

دمحمنباحمت،دمحم نبرکب،انب رج ،،دبعارکلمینب امکل ،اجمدہ،دبعارلنمح نبایبیلیل ایسس  دنےکاسھتہیرفاتی ےہہکرضحت
دبعارلنمحنبایبیلیلربخدےتیںیہہکرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعنبایباطبل ےربخدیےہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿ
وکایسرطحرک ےاکمکحرفامای۔
رافی  :دمحمنباحمت،دمحمنبرکب،انبرج ،،دبعارکلمینبامکل،اجمدہ،دبعارلنمحنبایبیلیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببرقابینےکاجونرفںافٹنافراگ ےںیمارتشکےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
اببرقابینےکاجونرفںافٹنافراگ ےںیمارتشکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 691

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس٣ ،اٟک ،یحٌی ب ٩یحٌی ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
ک ح و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َواُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َٗا ََ َ ٢
َّ
َّ
َق َة ًَ ِ٩
َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َِ َ َ ٧ ٢
َحَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ًَ ٥َ ٠ا ٦ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َي ٔة ا َِ ٟب َسَ َ ٧ة ًَ َِ ٩س ِب ٌَ ٕة َوا َِ ٟب َ َ

َس ِب ٌَ ٕة

ہبیتقنبدیعس،امکل،ییحینبییحی،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکمہ ےروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک اسھت دحب فاےل اسؽ است آدویمں یک رطػ ےس اکی افٹن رحن ایک افر است آدویمں کیطرػ ےس اکی اگ ے
یھبذحبیک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکل،ییحینبییحی،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اببرقابینےکاجونرفںافٹنافراگ ےںیمارتشکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 692

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوحيْ٤ہ ،ابوزبير ،جابز ،اح٤س ب ٩یو٧ص ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِي َْ ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠ض ٔ ِّ٠ي َن بٔا َِ ٟح ِّخ َٓأ َ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ َ ٢
َق ك ُ َُّ ١س ِب ٌَ ٕة ٔ٨َّ ٣ا فٔی بَ َسٕ َ ٧ة
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِِ ََ ٪ظتَر َٔک فٔی ِاْلٔب ٔ َٔ ١وا َِ ٟب َ ٔ

ییحی نب ییحی ،اوبخیتمہ ،اوبزح  ،،اجرب ،ادمح نب وی،س ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ۃجحاوداع اک ارحاؾ ابدنے نو ے ہیبلت ےتہک نو ے ےلکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ مکح
رفامایہکمہافٹنافراگ ےیکرقابوینںںیماستاستآدیمرشکینواجںیئ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبخیتمہ،اوبزح ،،اجرب،ادمحنبوی،س،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اببرقابینےکاجونرفںافٹنافراگ ےںیمارتشکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 693

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥وٛيٍ ،رعوہ ب ٩ثابت ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َ٨ا ًَز ِ َرةُ بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جاب ٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َح ِح َ٨ا ٍََ ٣
َق َة ًَ َِ ٩س ِب ٌَ ٕة
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٨َ َٓ ٥َ ٠
َحَ٧ا ا َِ ٟبٌٔي َر ًَ َِ ٩س ِب ٌَ ٕة َوا َِ ٟب َ َ

دمحم نب احمت ،فعیک ،رعفہ نب اثتب ،اوبزح  ،،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ
 ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ایک  و مہ  ے است آدویمں یک رطػ ےس افٹن ذحب ایک افر است آدویمں یک
رطػےسیہاگ ےذحبیک۔
رافی  :دمحمنباحمت،فعیک،رعفہنباثتب،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اببرقابینےکاجونرفںافٹنافراگ ےںیمارتشکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 694

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌيس ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َ٢
ِ
اطت َ َر ِ٨َ ٛا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٟح ِّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ ك ُ َُّ ١س ِب ٌَ ٕة فٔی بَ َسٕ َ ٧ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ٔ ٟ ١حابٔز ٕأَي ُِظتَرَ ُک فٔی ا َِ ٟب َسَ٧ةٔ َ٣ا
ٔ َّ
َحَ٧ا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َس ِبٌٔي َن بَ َسّ َ ٧ة ا ِطت َ َر ِ٨َ ٛا ك ُ َُّ ١س ِب ٌَ ٕة
رض َجاب ٔ ْز ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َي َة َٗا َِ َ َ ٧ ٢
ي ُِظت َ َر ُک فٔی ا َِ ٟحزُورٔ َٗا َ٣َ ٢ا ه َی إُٔل ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ِس َٔ ٪و َح َ َ

فٔی بَ َسٕ َ ٧ة

دمحم نب احمت ،ییحی نب دیعس ،انب رج  ،،اوبزح  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک مہ یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھتجحافررمعےںیمرشکی ےھتاستاستآدیمرقابینےکاکیافٹنںیمرشکینوےئگ واکیآدیم ے
رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ےسیج رقابین ےک افٹن ںیم مہ رشکی نو ےتکس ںیہ دعب ںیمرخدیے ےئگ اجونرفں ںیم
یھبرشتکدر تےہ؟رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکےلہپفاےلافردعبںیمرخدیےےئگافوٹنںاکاکییہمکحےہ
رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دحہیبی ںیم احرض ےھت رفامےت ںیہ ہک مہ  ے اس رطح رتس افٹن ذحب ود  افر رہ افٹن ںیم است
استآدیمرشکیےھت۔
رافی  :دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اببرقابینےکاجونرفںافٹنافراگ ےںیمارتشکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 695

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات٣ ،٥ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ یُ َح ِّس ُث
َ
ک ح ٔي َن أَ ََ ٣زص ُِ٥
َف ٔ٨َّ ٣ا فٔی ا َِ ٟض ٔسیَّةٔ َوذََ ٔ ٟ
ًَ َِ ٩ح َّحةٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢أ ََ ٣زَ٧ا إٔذَا أَ ِح َ٨َ ٠ِ ٠ا أَ ِِ ُ ٧ ٪ضس َٔی َو َی ِح َت ٍَ ٔ٤اُ َ ٨َّ ٟ
أَ َِ ٪ی ٔح ُّ٠وا َٔ ٩ِ ٣ح ِّحض ٔ ِ ٥فٔی َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
دمحمنباح مت،دمحمنبرکب،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکجحےکابرے
ںیمایبؿرکےتنو ےرفامےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہمکحرفامایہک بمہالحؽنوں ورقابینرکںیافرمہںیم

ےسدنچآدیمرق ابینےکاجونرافٹنایاگ ےںیماےھٹکنواجںیئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿوکہیمکحاسفتقرفامای س
فتقہکفہاےنپجحےسالحؽنوںینعیارحاؾوھکںیل۔
رافی  :دمحمنباحمت،دمحمنبرکب،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اببرقابینےکاجونرفںافٹنافراگ ےںیمارتشکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 696

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظيً ،٥بس ا٠٤ٟکً ،لاء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ َ ٧ت ََّ ٤ت ٍُ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي ِْ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ

َّ
َّ
َق َة ًَ َِ ٩س ِب ٌَ ٕة ََ ِظتَر ٔ ُک ٓ َٔيضا
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َٓ َِ ٨ذبَحُ ا َِ ٟب َ َ

ییحینبییحی،،میش،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکمہروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھتجحک عتایکرکےتےھتافرمہاکیاگ ےذحبرکےتےھتہک سںیماستہصحداررشکینوےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،،میش،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اببرقابینےکاجونرفںافٹنافراگ ےںیمارتشکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 697

راوی ٤ًْ :ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی ب ٩زَکیا ،اب ٩ابی زائسہ ،جزیخ ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا َئ بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢ذبَحَ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ز َ ٔ
َّ
َّ
َح
َق ّة َی ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسًَ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ائٔظَ َة َب َ َ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،ییحی نب زرکای ،انب ایب زادئہ ،رج  ،،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکرطػےسویؾارحنلرقابینےکدؿاکیاگ ےذحبیک۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ییحینبزرکای،انبایبزادئہ،رج ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اببرقابینےکاجونرفںافٹنافراگ ےںیمارتشکےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 698

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات٣ ،٥ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،سٌيس ب ٩یحٌی ،اب ٩جزیخ ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَىٔی َسٌٔي ُس بِ َُ ٩ی ِحٌَی اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی َح َّسثَىٔی أَبٔی
َح َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٔ َ ٩ِ ًَ ٥َ ٠شائٔطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ َ َ َ ٧

َق ّة ف ٔی َح َّحتٔطٔ
َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩بَ ِرکٕ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َب َ َ
دمحم نب احمت ،دمحم نب رکب ،انب رج  ،،دیعس نب ییحی ،انب رج  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےاینپامتؾازفاجرہطماتیکرطػےسافراوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعیکدحثیںیمےہہکرضحتاعہشئ
ریضاہللاعتٰیلاہنعیکرطػےساےنپجحںیماکیاگ ےرحنیکینعیذحبیک۔
رافی  :دمحمنباحمت،دمحمنبرکب،انبرج ،،دیعسنبییحی،انبرج ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑھکےڑھکےافٹنےکاپؤںابدنھرکافٹنوکرحنرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
ڑھکےڑھکےافٹنےکاپؤںابدنھرکافٹنوکرحنرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 699

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،خاٟس بً ٩بساہلل ،یو٧ص ،زیاز ب ٩جبير ،اب٤ً ٩ز

َح
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩زٔ َیاز ٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕأَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَتَی ًَل َی َر ُج َٕ ١وص َُو یَ ُِ َ ٨
بَ َسَ َ ٧ت ُط بَار َّٔ ٛة َٓ َ٘ا َ ٢ا ِب ٌَ ِْ َضا ٗ ٔ َيا ّ٣ا َُ٘ ٣ي ََّس ّة ُس ََّ ٨ة َ٧ب ٔ ِّيَ ٥ِ ُٜػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،وی،س،زایدنبریبج،انبرمعےسرفاتیےہہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعاکیآدیمےکاپس
آ ے ہک فہ رقابین ےک افٹن وک اھٹب رک رحن رک راہ ےہ  و رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس ےس رفامای ہک اےس ڑھکا رک ےکاس
ےکاپؤںابدنھرکاےسرحنرکفاہمترےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکیہیتنسےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،وی،س،زایدنبریبج،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذباتوخدرحؾہناج ےفاوںےکےئلرقابینےکاجونرےکےلگںیمالقدہڈاؽرکےنجیھب...
ابب  :جحاکایبؿ
ذباتوخدرحؾہناج ےفاوںےکےئلرقابینےکاجونرےکےلگںیمالقدہڈاؽرکےنجیھبےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 700

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ٣ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يثٗ ،تیبہٟ ،يث ،اب ٩طہاب ،حرضت رعوہ ب ٩زبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ اور
حرضت ً٤زوہ ب٨ت ًبساٟزح ٩٤رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
رع َو َة
اِ ٠ٟي ُث ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
١
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِضسٔی ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓأ َ ِٓتٔ ُ
بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َو ًَ َِ ٤ز َة ب ٔ ِ٨تٔ ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ك َ َ
َح ُ٦
َٗ ََلئ َٔس َص ِسیٔطٔ ث ُ ََُّ ٥ل َی ِحتَُ ٔ ٨ب َط ِيئّا ٔ٤َّ ٣ا َی ِحتَُ ٔ ٨ب ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

ییحی نب ییحی دمحم نب رل  ،ق  ،،ہبیتق ،ق  ،،انب باہب ،رضحت رعفہ نب زح  ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت رمعفہ تنب دبعارلنمح
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دمہنی
ےسرقابیناکاجونراجیھباھتافرںیم ےوخداہرانبرکاسےکےلگںیمڈاالاھترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساجونرےکےنجیھبےکدعباؿ
زیچفںںیمےسیسکےس ںیہےتچبےھتہکنجےسارحاؾفاالاتچباھت۔
رافی  :ییحی نب ییحی دمحم نب رل  ،ق  ،،ہبیتق ،ق  ،،انب باہب ،رضحت رعفہ نب زح  ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت رمعفہ تنب
دبعارلنمحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ذباتوخدرحؾہناج ےفاوںےکےئلرقابینےکاجونرےکےلگںیمالقدہڈاؽرکےنجیھبےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 701

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،حرضت اب ٩طہاب

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ َ ِ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،رضحتانبباہبےساس دنےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،رضحتانبباہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ذباتوخدرحؾہناج ےفاوںےکےئلرقابینےکاجونرےکےلگںیمالقدہڈاؽرکےنجیھبےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 702

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼور ،زہير ب ٩رحب ،سٔيا ،٪رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨اظ َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َٗاُلَ َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

َٕ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦و ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َٗاُٟوا أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسث َ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َو َخُ ٠
ی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔ
ََ َٗ ١لئ َٔس َص ِس ٔ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٛأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َ َّی أَ ِٓت ٔ ُ
بِ ِٔ ُ ٩
دیعس نب وصنمر ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ وگای ہک ںیم دھکی ریہ
نوںہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرقابینےکاجونرےکےلگںیماہرانبرکڈاالرکیت یھ۔

رافی  :دیعسنبوصنمر،زریہنبرحب،ایفسؿ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ذباتوخدرحؾہناج ےفاوںےکےئلرقابینےکاجونرےکےلگںیمالقدہڈاؽرکےنجیھبےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 703

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼور ،سٔياً ،٪بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ،٥حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

١
و َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة َت ُ٘و ُُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِٓتٔ ُ
ی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َي َس َّی صَا َتي ِ ٔن ث ُ ََُّ ٥ل َي ٌِ َتز ٔ َُ ٢ط ِيئّا َو َُل یَتِرُ ُُ ٛط
َٗ ََلئ َٔس َص ِس ٔ
دیعسنبوصنمر،ایفسؿ،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکںیماےنپاہوھتںےکاسھتروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکرقابینےکاجونرےکاہرانبیت یھرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہنیسکزیچےسےتچبےھت افرہنیہیسکزیچوک
رتکرکےتےھت۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،ایفسؿ،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ذباتوخدرحؾہناج ےفاوںےکےئلرقابینےکاجونرےکےلگںیمالقدہڈاؽرکےنجیھبےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 704

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ،آ٠حٗ ،اس ،٥حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا أَ ِٓ َُ ٠ح ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٓ َتُِ ٠ت َٗ ََلئ َٔس ب ُ ِس َٔ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
اُ َٟ ٪ط ح أَل
رح ََِ ٠ًَ ٦يطٔ َط ِي ْئ ك َ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َي َس َّی ث ُ َّ ٥أَ ِط ٌَ َزصَا َو َٗ ََّ ٠سصَا ث ُ ََّ ٥ب ٌَ َث ب ٔ َضا إلٔ َی ا ِٟب َ ِيتٔ َوأَ َٗ َا ٦بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٓ ََ٤ا َ ُ

دبعاہللنبہملسمنببنعق،احلف،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ رفامیتںیہہکاےنپاہوھتںےسروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقابین ےک افوٹنں ےک اہر انبیت  یھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس اؿ ےک وکاہؿ ریچرک افر اؿ ےک ےلگ
ںیماہرڈاےتلرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےستیباہللیکرطػےتجیھبافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدمہنیںیمرہھٹےت وآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس روکیئزیچرحاؾ ںیہنویئوجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےئلالحؽ یھ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،احلف،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع

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

ابب  :جحاکایبؿ
ذباتوخدرحؾہناج ےفاوںےکےئلرقابینےکاجونرےکےلگںیمالقدہڈاؽرکےنجیھبےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 705

راوی ً :لی ب ٩ححز سٌسی ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ،٥اب ٩ححز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَّ ٥
و َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َّ
وب ًَ ِ٩
اٟس ِو َرق ٔ ُّی َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
اٟش ٌِس ُّٔی َو َي ٌِ ُ٘ ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥أَ ُّی َ
ََ َٗ ١لئ َٔس َصا ب ٔ َي َس َّی ث ُ َُّ ٥لَ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِب ٌَ ُث بٔا َِ ٟض ِس ٔ
ی أَ ِٓتٔ ُ
ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥وأَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ك َ َ
ک ًَ ُِ ٨ط ا َِ ٟح ََل ُ٢
ک ًَ َِ ٩ط ِي ٕئ َُل یُ ِٔ ٤ش ُ
یُ ِٔ ٤ش ُ
یلع نب رجح دعسی ،وقعیب نب اربامیہ ،انب رجح ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس رقابین اک اجونر اجیھب رکےت ےھت افر ںیم اےنپ اہوھتں ےس اہر انب رک اس ےک ےلگ ںیم ڈاال رکیت  یھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیسکزیچوکہنٹوھڑےتہک سوکالحؽہنٹوھڑاتنو۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،وقعیبنباربامیہ،انبرجح،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ذباتوخدرحؾہناج ےفاوںےکےئلرقابینےکاجونرےکےلگںیمالقدہڈاؽرکےنجیھبےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 706

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،حشين ب ٩حش ،٩ابً ٩و ،٪ا ٦ا٤ٟو٨٣ين حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا حُ َشي ِ ُن بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن َٗاَِ ٟت أََ٧ا َٓ َتُِ ٠ت
اَ ٨ِ ٔ ً ٪سَ٧ا َٓأ َ ِػ َبحَ ٓ ٔی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح ََل ُّل َیأتِ ٔی َ٣ا َیأتِ ٔی ا َِ ٟح ََل ُ ٩ِ ٣ٔ ٢أَصِٔ ٠طٔ أَ ِو
تَٔ ٠
ِک ا ََِ َ٘ ٟلئ َٔس ِٔ ٔ ً ٩ِ ٣ض ٕ ٩ك َ َ
 ٩ِ ٣ٔ ١أَصِٔ٠طٔ
َیأتِ ٔی َ٣ا َیأتِ ٔی اَّ ٟز ُج ُ
دمحم نب ینثم ،نیسح نب نسح ،انب ترؿ ،اؾ امومنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک ںیم ہی اہر اس
افؿ ےس انبیت  یھ وج امہرے اپس  یھ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس حبص وک الحؽ یہ ےھت  و  سرطح اکی الحؽ آدیم اینپ
اہیلہےسعتمتمنواتےہ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیھباینپزفہجرہطمہےکاپسآےت۔

رافی  :دمحمنبینثم،نیسحنبنسح،انبترؿ،اؾامومنینمرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ذباتوخدرحؾہناج ےفاوںےکےئلرقابینےکاجونرےکےلگںیمالقدہڈاؽرکےنجیھبےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 707

راوی  :زہير ب ٩رحب ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہي ،٥اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

 ١ا ََِ َ٘ ٟلئ َٔس
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُتىٔی أَ ِٓت ٔ ُ
و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا َِ َٓ ٥ٔ ٨َ َِ ٟی ِب ٌَ ُث بٔطٔ ث ُ َّ ٥يُ٘ٔي ُٔ ٓ ٥ی َ٨ا َح ََل ُّل
َ ٔ ٟض ِس ٔ
زریہ نب رحب ،رجری ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک ںیم
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رقابوینں ےک اجونرفں ےک اہر رکبویں یک افؿ ےس یتنب  یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک
ےتجیھبےھت ورھپیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسالحؽیہرےتہ
رافی  :زریہنبرحب،رجری،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ذباتوخدرحؾہناج ےفاوںےکےئلرقابینےکاجونرےکےلگںیمالقدہڈاؽرکےنجیھبےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 708

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہي ،٥اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

َخا َٔ ٪ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
ی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ َٓ ٥َ ٠ي َ٘ ُِّ ٠س
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُربَّ َ٤ا َٓ َتُِ ٠ت ا ََِ َ٘ ٟلئ َٔس َ ٔ ٟض ِس ٔ
َح ُ٦
َص ِسیَ ُط ث ُ َّ ٥یَ ِب ٌَ ُث بٔطٔ ث ُ َّ ٥يُ٘ٔي َُُ ٥ل یَ ِحتَُ ٔ ٨ب َط ِيئّا ٔ٤َّ ٣ا یَ ِحتَُ ٔ ٨ب ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،ییحی ،اوباعمفہی ،اشمع ،اربامیہ  ،اوسد ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ
رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس یک رقابوینں ےک اجونرفں ےک اہر زایدہ رت ںیم یہ انبیت  یھ رھپ آپ یلص اہللہیلع فآہل

فملس اؿ اجونرفں ےک ولگں ںیم ڈاؽ رک ا ںیہ ےتجیھب رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہھٹےت افر اؿ زیچفں ںیم ےس یسک زیچ ےس
 ںیہےتچبےھتہکنجےسرحاؾفاالاتچبےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ییحی،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ذباتوخدرحؾہناج ےفاوںےکےئلرقابینےکاجونرےکےلگںیمالقدہڈاؽرکےنجیھبےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 709

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،ابزا٫ي ،٥اسوز ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیِبٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي٩ِ ًَ ٥
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت أَص َِسی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز ّة إلٔ َی ا ِٟب َ ِيتٔ َُ َ٤ّ ٨ا َٓ َ٘ ََّ ٠س َصا
ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،ییحی ،اوباعمفہی ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ
رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص ا ہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی رمہبت تیب اہلل یک رطػ رقابین ےک اجونر ےجیھب  و اؿ یک رگدونں ںیم اہر

ڈاےلےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ییحی،اوباعمفہی،اربامیھ،اوسد،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ذباتوخدرحؾہناج ےفاوںےکےئلرقابینےکاجونرےکےلگںیمالقدہڈاؽرکےنجیھبےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 710

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟؼ٤س٣ ،ح٤س ب ٩ححازہ ،ح ،٥ٜابزاہي ،٥اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ج َحا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜإٔبِ َزاص َٔي٩ِ ًَ ٥
اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُ٨َّ ٛا َُ َ٘ ُِّ ٠س َّ
َح َِِ ٠ًَ ٦يطٔ ُٔ ٨ِ ٣ط
اٟظا َئ َٓن ُ ِر ٔس ُ
 ١ب ٔ َضا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح ََل ْ ٥َِ ٟ ٢یَ ِ ُ

َط ِي ْئ

ااحسؼ نب وصنمر ،دبعادمصل ،دمحم نب اجحدہ ،مکح ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک مہ
رکبویںیکرگدونںںیماہرڈاؽرکا ںیہاجیھبرکےتےھتافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسالحؽیہرےتہےھتافریسکزیچوکاےنپ
اف ررحاؾ ںیہرکےتےھت۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعادمصل،دمحمنباجحدہ،مکح،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ذباتوخدرحؾہناج ےفاوںےکےئلرقابینےکاجونرےکےلگںیمالقدہڈاؽرکےنجیھبےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 711

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکً ،بساہلل ب ٩ابی برک ،حرضت ً٤زہ ب٨ت ًبساٟزح ٩٤رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ب ٔ ِ٨تٔ ًَ ِبسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أََ َّ ٧ضا أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّ ٪ابِ َ٩
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َّ
َح ا َِ ٟض ِس ُی
زٔ َیاز ٕ ََ ٛت َب إلٔ َی ًَائٔظَ َة أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
رح ََِ ٠ًَ ٦يطٔ َ٣ا یَ ِ ُ
ض َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أَص َِسی َص ِس ّیا َ ُ
َح ًَُ ٦ل َی ا َِ ٟحادِّ َحًی یُ َِ َ ٨
ی
ض أََ٧ا َٓ َتُِ ٠ت َٗ ََلئ َٔس َص ِس ٔ
َو َٗ ِس َب ٌَ ِْ ُت ب ٔ َض ِسئی ٓ َِاُ ٛت ٔيی إلٔ َ َّی بٔأ َ ِ٣ز ٔ ٔک َٗاَِ ٟت ًَ َِ ٤زةُ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َِ ٟي َص َ٤َ ٛا َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َي َس َّی ث ُ ََّ ٠َّ َٗ ٥س َصا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َي ٔسظ ٔ ث ُ َّ ٥بَ ٌَ َث ب ٔ َضا َ ٍَ ٣أَبٔی َٓ٥َِ ٠
َّ
َُح ا َِ ٟض ِس ُی
َی ِ ُ
َح ًَِ ٦ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِي ْئ أَ َح َُّ ٠ط اہللُ َُ ٟط َحًی َ ٔ ٧

ییحی نب ییحی ،امکل ،دبعاہلل نب ایب رکب ،رضحت رمعہ تنب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ ربخ دیتی ںیہ ہک انب زاید
 ے رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک رطػ اھکل ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک  س آدیم  ے رقابین اک
اجونر رفاہن رکدای اس  ر فہ بس ھچک رحاؾ ےہ ہک وج ھچک اکی احیج  ر ارحاؾ یک فہج ےس رحاؾ نوات ےہ  ب کت ہک فہ رقابین اک اجونر
ذحبہننواج ے وںیم ےیھبرقابیناکاجونراجیھبےہ وآپاسہلئسمےکابرےںیماانپمکحےھجمھکلرکںیجیھبرضحترمعہیتہک ںیہ
ہکرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےرفامایہکرضحتانبابعساکرفاماندر ت ںیہںیموخداےنپاہوھتںےسروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکرقابینےکاجونرفںےکاہرانبیت یھرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿوکریمےابپےکاسھتہکمجیھبدےتیےھت
 وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس روکیئزیچرحاؾ  ںیہ نجوکاہلل ےآپےک ےئل الحؽایکنو بکتہکرقابیناکاجونرذحبہن
رکایلاجات۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دبعاہللنبایبرکب،رضحترمعہتنبدبعارلنمحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ذباتوخدرحؾہناج ےفاوںےکےئلرقابینےکاجونرےکےلگںیمالقدہڈاؽرکےنجیھبےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 712

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼور ،ہظي ،٥اس٤اًي ١ب ٩ابی خاٟس ،طٌيی ،حرضت ْ٣سو ٚرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
ْسو َٕٗ ٚا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة
و َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسث َ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َي َس َّی ث ُ ََّ ٥ی ِب ٌَ ُث ب ٔ َضا
ََ َٗ ١لئ َٔس َص ِس ٔ
َوه ٔ َی َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
ئ ا ِٔ ٟح َح ٔ
اب ُت َؼ ِّٔ َُ ٙو َت ُ٘و ُُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِٓتٔ ُ
ک ًَ ُِ ٨ط ا َِّ ٔ ِ ٤ٟ
َح َص ِسیُ ُط
ک ًَ َِ ٩ط ِي ٕئ ٔ٤َّ ٣ا یُ ِٔ ٤ش ُ
َو َ٣ا یُ ِٔ ٤ش ُ
ُ
َح َُ ٦حًی یُ َِ َ ٨
دیعسنبوصنمر،،میش،اامسلیعنبایباخدل،یبعش،رضحترسمفؼریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکںیم ےرضحت
اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس انس ہک فہ  ردہ ےک ےھچیپ ےس د کتدےتی نو ے رفام ریہ  ںیھ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس یک
رقابینےکاجونرفںےکاہرںیموخداےنپاہوھتںےسانبایرکیت یھرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿوکاجیھبرکےتافرآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملساؿزیچفںںیمیسکزیچوک ںیہٹوھےتےھتہکنجوکارحاؾفاال ںیہٹوھات بکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک
رقابیناکاجونرذحبہننواجات۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،،میش،اامسلیعنبایباخدل،یبعش،رضحترسمفؼریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ذباتوخدرحؾہناج ےفاوںےکےئلرقابینےکاجونرےکےلگںیمالقدہڈاؽرکےنجیھبےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 713

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب ،زاؤ ز ،اب٤٧ ٩ير ،زَکیا ،طٌيیْ٣ ،سوً ،ٚائظہ

َکیَّا ُئ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
اب َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا َز َ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
َّ
ْسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائ ٔظَ َة بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
دمحمنبینثم،دبعاواہب،داؤد،انبریمن،زرکای،یبعش،رسمفؼ،اعہشئاس دنےکاسھترضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےیبنرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسدحثییکرطحدحثیلقنرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاواہب،داؤد،انبریمن،زرکای،یبعش،رسمفؼ،اعہشئ

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

دشدیوبجمرییکاح تلںیمرقابینےکافٹن روسارنو ےےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
دشدیوبجمرییکاح تلںیمرقابینےکافٹن روسارنو ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 714

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

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا َِ َ ٢
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َقأ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َ
اْٟأ٧يةٔ أَ ِو فٔی َّ
و ٚبَ َسّ َ ٧ة َٓ َ٘ا َِ ٢ار َِ ٛب َضا َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔ َّ ٧ضا بَ َسْ َ ٧ة َٓ َ٘ا َِ ٢ار َِ ٛب َضا َویِ ََّ َ ٠
اْٟاَْ ٔ ٟةٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی َر ُج َّل َي ُش ُ
ک فٔی َ
ییحی نب ییحی ،امکل ،ایب زاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
اکیآدیموکداھکیہکفہرقابینےکافٹنوکےھچیپےساہاتکننواےلرکاجراہےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےسرفامایوسارنو
اجاسےکرعضایکاےاہللےکروسؽ!ہیرقابیناکافٹنےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایوسارنواجافرآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےدفرسیایرسیتیرمہبترفامایھجتںیمرخایبنووسارنواج
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دشدیوبجمرییکاح تلںیمرقابینےکافٹن روسارنو ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 715

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیِ٣ ،يرہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابواٟز٧از

َ
َ
َ
رع ٔد ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أ ِخب َ َرَ٧ا ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ٟحزَام ٔ ُّی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َر ُج َْ ١ي ُش ُ
و ٚبَ َسّ َ ٧ة َُ ٠َّ َ٘ ٣س ّة

ییحینبییحی،ریغمہنبدبعارلنمح،رضحتاوبازلاندےساس دنےکاسھترفاتیلقنیکیئگےہاسرفاتیںیمےہہکاکیآدیم
رقابینےکافٹنوکاہاتکننواےلرکاجراہاھتاساحؽںیمہکاسےکےلگںیماہرڈاالنوااھت
رافی  :ییحینبییحی،ریغمہنبدبعارلنمح،رضحتاوبازلاند

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

ابب  :جحاکایبؿ
دشدیوبجمرییکاح تلںیمرقابینےکافٹن روسارنو ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 716

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُج َْ ١ي ُش ُ
و ٚبَ َسّ َ ٧ة َُ ٠َّ َ٘ ٣س ّة َٗا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

َک ِار َِ ٛب َضا
ک ِار َِ ٛب َضا َویَِ ٠
ک ِار َِ ٛب َضا َٓ َ٘ا َ ٢بَ َسْ َ ٧ة یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ویِ ََ ٠
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ویِ ََ ٠

دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع انجب دمحم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
لقن رکےت نو ے ایبؿ رکےت ںیہہک اکیآدیم رقابین ےک افٹن وکےھچیپ ےساکنہات نوا ےلرک اج راہ اھت افر اس یک رگدؿ ںیم اہرڈاال
نوااھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےسرفامایہکریتےےئلرخایبنووسارنواجاس ےرعضیکاےاہللےکروسؽ!
ہیرقابیناکافٹنےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےسرفامایریتےےئلرخایبنووسارنواجریتےےئلرخایبنووسارنواج۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دشدیوبجمرییکاح تلںیمرقابینےکافٹن روسارنو ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 717

راوی ٤ً :زو ٧اٗسِ ،سیخ ب ٩یو٧ص ،ہظي ،٥ح٤يس ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِسیِخُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َِ ٤ي ْس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢وأَ ُه ُّ٨ىٔی َٗ ِس َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط
و َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُ َ
ٔ ٩ِ ٣إَٔ َ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي ْ ٩ِ ًَ ٥حُ َِ ٤ي ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََّ ٣َ ٢ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َز ُج َٕ ١ي ُش ُ
و ٚبَ َسّ َ ٧ة َٓ َ٘ا َِ ٢ار َِ ٛب َضا َٓ َ٘ا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا بَ َسْ َ ٧ة َٗا َِ ٢ار َِ ٛب َضا ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا

رمعفاندق،رس ،نبوی،س،،میش،دیمح،اثتب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملساکاکیاےسیآدیمےکاپسےسسگرنواہکفہرقابینےکافٹنوکاکنہاتنواےلےکاجراہاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے

اسےسرفامایوسارنواجاس ےرعضایکہکہیرقابیناکافٹنےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایوسارنواجاس ےرعضایک
ہکہیرقابیناکافٹنےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےسدفاینیترمہبتیہیرفامایہکوسارنواج۔
رافی  :رمعفاندق،رس ،نبوی،س،،میش،دیمح،اثتب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دشدیوبجمرییکاح تلںیمرقابینےکافٹن روسارنو ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 718

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ٣ ،شٌز ،بٜير ب ٩اخ٨ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ ِ ٩بَُٜي ِر ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و َُّ ٣ُ ٢ز ًَل َی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َب َسٕ َ ٧ة أَ ِو َص ٔسیَّ ٕة َٓ َ٘ا َِ ٢ار َِ ٛب َضا َٗا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا بَ َسْ َ ٧ة أَ ِو َص ٔسیَّ ْة َٓ َ٘ا ََ ٢وإ ٔ ِ٪

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،رعسم،ریکبنباسنخ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک اپس ےس وکیئ رقابین اک افٹن ای رقابین اک اجونر ےک ےل سگرا  وآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس  ے اس ےس رفامای وسار نو اجاس
 ےرعضایکہکہیرقابیناکافٹنےہایاہکہکہیرقابیناکاجونرےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایارگہچرقابیناکاجونرےہوسار
نواج۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،رعسم،ریکبنباسنخ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دشدیوبجمرییکاح تلںیمرقابینےکافٹن روسارنو ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 719

راوی  :ابوَکیب ،اب ٩بْش٣ ،شٌز ،بٜير ،ب ٩اخ٨ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْش ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ َح َّسثَىٔی ب ُ َٜيِرُ بِ ُ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ ََ ّشا َي ُ٘وُلُ ُ٣زَّ ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ
َّ
َک ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ َب َسٕ َ ٧ة ٓ ََذ َ َ

اوبرکبی،انبرشب،رعسم،ریکب،نباسنخ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکوکیئآدیمیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاپسےسرقابیناکافٹنےلرکسگرارھپآےگدحثیایسرطحذرکرفامیئ۔

رافی  :اوبرکبی،انبرشب،رعسم،ریکب،نباسنخ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دشدیوبجمرییکاح تلںیمرقابینےکافٹن روسارنو ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 720

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌيس ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ُسئ ٔ َ١
ی َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُِ ٢ار َِ ٛب َضا بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ إٔذَا أ ُ ِٟحٔئ َِت إَِٔ ٟي َضا َحًَّی َتحٔ َس هَ ِض ّزا
وب ا َِ ٟض ِس ٔ
ًَ ُِ ٩ر ُٔ ٛ
دمحم نب احمت ،ییحی نب دیعس ،انب رج  ،،اوبزح  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رقابین ےک اجونر یک وسارویں ےک
ابرےںیموپاھچایگ واوہنں ےرفامایہکںیم ےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتنو ےانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےت
ںیہہکدوتسرےکاطمقبدشدیوبجمرییکاح تلںیم بکتدفرسیوساریہناپؤوسارنواجؤ۔
رافی  :دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دشدیوبجمرییکاح تلںیمرقابینےکافٹن روسارنو ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 721

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبيب ،حش ٩ب ٩اًين ،١ٌ٘٣ ،حرضت ابوزبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی
و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِي َ َن َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َجاب ٔ ّزا ًَ ُِ ٩ر ُٛو ٔب ا َِ ٟض ِس ٔ
َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُِ ٢ار َِ ٛب َضا بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ َحًَّی َتحٔ َس هَ ِض ّزا
ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،رضحتاوبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکںیم ےرضحتاجربریض
اہللاعتٰیلہنعےسرقابینےکاجونریکوسارویںےکابرےںیموپاھچ واوہنں ےرفامایںیم ےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتںیہدوتسرےکاطمقبدشدیوبجمرییکاح تلںیم بکتہکدفرسیوساریہنےلموسارنواجؤ۔
رافی  :ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،رضحتاوبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابیناکاجونرےتلچےتلچ براےتسںیمکھتاج ے وایکرکے؟...
ابب  :جحاکایبؿ
رقابیناکاجونرےتلچےتلچ براےتسںیمکھتاج ے وایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 722

٣وسی ب ٩س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا ٫ذلی رضی اہلل تٌا ٰلی
راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساٟوارث ب ٩سٌيس ،ابی تياح ،حرضت ٰ
ً٨ہ

اٟـ َبع ٔ ِّی َح َّسثَىٔی ُ٣و َسی بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ا ُِ ٟض َذل ٔ ُّی َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّيَّا ٔح ُّ
یَ ٌٌَٔ َٓ ٙی
اِٟط ٔ
اُ ٌَ ٣َ ٪ط ب ٔ َب َسٕ َ ٧ة َي ُشوٗ َُضا َٓأ َ ِز َحٔ َِت ًََِ ٠يطٔ ب ٔ َّ ٔ
اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت أََ٧ا َو ٔس َ٨ا ُ ٪بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َُ ٌِ ٣تَ ٔ٤زیِ َٔٗ ٩ا ََ ٢واَ ِ ٧لٔ ََٙ ٠س َْ ٨
ِ
ک َٗا ََٓ ٢أ َ ِؿ َح ِي ُت َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَ ِ٨َ ٟا
ٕ َیأتِ ٔی ب ٔ َضا َٓ َ٘ا ََٟ ٢ئ ٔ ِٔ َٗ ٩س ُِ ٣ت ا َِ ٟبََ ٠س َْلَ ِس َت ِح ٔٔي َ َّن ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
بٔظَ أَ ٔ ٧ضا إ ٔ ِ ٪ه ٔ َی أُبِ ٔس ًَ ِت َِ ٛي َ
َک َٟطُ َطأ ِ َ ٪بَ َسَ٧تٔطٔ َٓ َ٘ا ًََ ٢ل َی ا َِ ٟدبٔير ٔ َس َ٘ ِل َت بَ ٌَ َث َر ُسو ُ٢
ا َِ ٟب ِل َحا َئ َٗا َ ٢اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠إلٔ َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َ َ ٧ت َح َّس ِث إَِٔ ٟيطٔ َٗا َََ ٓ ٢ذ َ َ

ٕ أَ ِػ ٍَُ ٨
ْش َة بَ َسّ َ ٧ة ََ ٍَ ٣ر ُج َٕ ١وأَ ََّ ٣ز ُظ ٓ َٔيضا َٗا ََ ٤ََ ٓ ٢ضی ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛي َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٔش َّت ًَ ِ َ
َح َصا ث ُ َِّ ٥اػبُ ِّ ََ ٌَِِ ٠ي َضا فٔی َز َٔ ٣ضا ث ُ َّ ٥ا ِج ٌَ ُِ ٠ط ًَل َی َػ ِٔ َحت َٔضا َو َُل َتأِك ُ َِ ٨ِ ٣ٔ ١ضا أََ ِ ٧ت َو َُل أَ َح ْس ٔ٩ِ ٣
ب ٔ َ٤ا أُبِ ٔس ََ ًَل َ َّی َٔ ٨ِ ٣ضا َٗا َ ٢اِ َ ِ ٧
ک
أَصِ ُٔ ١ر ِٓ َ٘تٔ َ
ییحی نب ییحی ،دبعاوارث نب دیعس ،ایب ایتح ،رضحت ومٰیس نبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ھدیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم
افرانسؿنبہملسرمعہیکادا یگیےکےئلےلچرافیےتہکںیہہکانسؿےکاسھترقابیناکاکیافٹناھت ےساکنہےتنو ےےلچاجرےہ
ےھتراےتسںیمفہافٹنکھترکرہھٹایگانسؿےنہکےگلہکارگہیافٹنآےگہنالچ وںیمایکرکفںاگ؟وبجمراےنہکےگلہکارگںیمرہش
چنہپ ایگ  و اس ابرے ںیم رضفر ہلئسم وپٹوھں اگ رافی ےتہک ںیہ ہک  ب دفرہپ اک فتق نوا افر احطب ںیم ارتے  و فہ رضحت انب ابعس
ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ ےلچ اتہک اؿ ےس اس ہلسلس ںیم ایبؿ رکںی رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اج رک اؿ
ےس رقابین ےک افٹن اک احؽ ایبؿ ایک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی
رمہبترقابینےک وسہلافٹن اکیآدیمےکاسھتےجیھبافر افوٹنںیکدختم  راےساگل دایانسؿ ےرعضایکہک ایکفہ آدیمایگافر
رھپفا سوٹآای؟انب ابعسریضاہللاعتٰیلہنع ے رعضایکرھپفہفا سوٹآایافررعضایکاےاہللےکروسؽ!ارگافوٹنں
ںیمےسوکیئکھت اج ے وںیمایکرکفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےسذحبرکفرھپاسےکےلگںیموجوجایتںںیہاؿ

وک وخؿ ںیم رگن رک وکاہؿ ےک اکی ک ول  ر یھب وخؿ اک اشنؿ اگل دانی افر مت افر ہن یہ اہمترے اسویھتں ںیم ےس وکیئ اس افٹن اک
وگتشاھک ے۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعاوارثنبدیعس،ایبایتح،رضحتومٰیسنبہملسریضاہللاعتٰیلاہنعھدیلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رقابیناکاجونرےتلچےتلچ براےتسںیمکھتاج ے وایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 723

٣وسی ب ٩س٤٠ہ ،حرضت ابً ٩باض
راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب ٩ححز ،اسٌ٤ي ١ب٠ً ٩يہ ،اب ٩تياحٰ ،
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١ابِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َِ ٢اْل َ َ
ْش َة بَ َسّ َ ٧ة
وسی بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث ب ٔ َْ ََ ٤
ًُ ََّ ٠ي َة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّيَّا ٔح ًَ َِ ٣ُ ٩
اَ ِ ًَ ٪
ََک بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ًَ ِبسٔ ا َِ ٟوارٔ ٔ
َک أَ َّو َ ٢ا َِ ٟحسٔیثٔ
ث َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ََ ٍَ ٣ر ُج ٕ ١ث ُ َّ ٥ذ َ َ

ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رجح ،اامسلیع نب ہیلع ،انب ایتح ،ومٰیس نب ہملس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہ ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاکیآدیمےکاسھتوسہلافوٹنںوکاجیھبرھپآےگایسرطحدحثیذرکرفامیئ
افردحثیاکادتبایئہصحذرک ںیہرفامای۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرجح،الیعمسنبہیلع،انبایتح،ومٰیسنبہملس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رقابیناکاجونرےتلچےتلچ براےتسںیمکھتاج ے وایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 724

راوی  :ابوُشاً ،٪بساُلًلی ،سٌيسٗ ،تازہ ،س٨ا ٪ب ٩س٤٠ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض أَ َّ٪
ٔيس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِٔ ٩س َ٨ا ٔ ٪بِ َٔ ٩س ََ ٤َ ٠ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ
َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ

اَ ٪ی ِب ٌَ ُث ٌََ ٣طُ بٔا ِٟبُ ِس ٔ ٪ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ِٔ ًَ ٪ل َب َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِي ْئ
يؼ َة َح َّسثَطُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
ذُ َؤیِ ّبا أَبَا َٗب ٔ َ

اَض ِب بٔطٔ َػ ِٔ َح َت َضا َو َُل َت ِل ٌَ َِ ٤ضا أََ ِ ٧ت َو َُل أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣أَ ِص ٔ١
َح َصا ث ُ َّ ٥اُِِ ٔ٤ص ََ ٌََِ ٠ضا فٔی َز َٔ ٣ضا ث ُ َّٔ ِ ٥
َٓ َد ٔظ َ
يت ًََِ ٠يطٔ َِ ٣و ّتا َٓاِ َ ِ ٧
ک
ُر ِٓ َ٘تٔ َ
اوباسغؿ،دبعاالیلع،دیعس،داتدہ،انسؿنبہملس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتزفبی،اوبہصیبق
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےک اسھت رقابین ےک افٹن اجیھب رکےت ےھت رھپ
رفامےتہکارگاؿافوٹنںںیمےسوکیئاکیکھتاج ےافرےھجتاسےکرم ےاکڈرنو واےسذحبرکدانیرھپاسےکےلگںیمڑپی
نویئ وجیت افر اس ےک وخؿ ںیم ڈوب رک اس ےک وکاہؿ ےک اکی ک ول  ر امران رگم ریتے افر ریتے اسویھتں ںیم ےس وکیئ یھب اس اک
وگتشہناھک ے۔
رافی  :اوباسغؿ،دبعاالیلع،دیعس،داتدہ،انسؿنبہملس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وطاػفداعےکفوجبافراحہضئتررتےسوطاػاعمػنو ےےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
وطاػفداعےکفوجبافراحہضئتررتےسوطاػاعمػنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 725

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼور ،زہير ب ٩رحب ،سٔيا ،٪س٠امی ،٪كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا٪
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رح ٕب َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُُ ٩ِ ًَ ٪سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ َ ِح َو ٔ ٩ِ ًَ ٢كَا ُو ٕ
ض َٗا َ ٢ك َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
آَخ ًَ ِض ٔسظ ٔبٔا ِٟب َ ِيتٔ َٗا َ٢
اض َی ِٔ َ ٨
َف َّ ٪أَ َح ْس َحًَّی َیَ ُٜ
ص ُٓ َ
اُ ٨َّ ٟ
وُ ٔ ٪
و ٪فٔی كَُ ِّ١و ِجطٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَُ ٥َ ٠ل یَ َِ ٔ ٨

و ٪ك ُ ََّ ١و ِجطٕ َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١فٔی
ُز َصي ِ ْر یَ ِٔ َ ٨
ص ُٓ َ

دیعس نب وصنمر ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ ،امیلسؿ ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک وگ رہ
اکی راےتس ےس فا س رھپ اجای رکےت ےھت  و روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامایہک وکیئفا س ہن اج ے  بکت ہک آرخ ںیم
یھبتیباہللاکوطاػہنرکےلزریہیکرفاتیںیمیفاکظفل ںیہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،زریہنبرحب،ایفسؿ،امیلسؿ،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػفداعےکفوجبافراحہضئتررتےسوطاػاعمػنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 726

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼور ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔيا ،٪اب ٩كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َّ
ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟشٌٔي ٕس َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َوأَبُو بَ ِ ٔ
ٕ ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔا َِ ٟحائ ٔٔف
ًَبَّا ٕ
اض أَ ِ ٪یََ ُٜ
آَخ ًَ ِض ٔسص ِٔ ٥بٔا ِٟب َ ِيتٔ إ ٔ َُّل أََّ٧طُ ُخ ِّٔ َ
ض َٗا َ ٢أ ُ َٔ ٣ز اُ ٨َّ ٟ
وُ ٔ ٪
دیعسنبوصنمر،اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿ،انباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکووگںوکمکح
دایایگہکفہآرخںیمتیباہللےکاپسےسنورکاجںیئوسا ےاسےکہکضیحفایلتررتےسفیفختنویئگےہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿ،انباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػفداعےکفوجبافراحہضئتررتےسوطاػاعمػنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 727

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌيس ،اب ٩جزیخ ،حش ٩ب٣ ٩ش ،٥٠حرضت كاؤض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ٍََ ٣
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَا ُو ٕ
ض إ ٔ َّ٣ا
آَخ ًَ ِض ٔس َصا بٔا ِٟب َ ِيتٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض إٔذِ َٗا ََ ٢زیِ ُس بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت ُت ًِٔٔی أَ َِ ٪ت ِؼ ُس َر ا َِ ٟحائ ُٔف َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪یَ ُٜ
وُ ٔ ٪

َّ
َّ
ض
َف َج ٍَ َزیِ ُس بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت إلٔ َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َُل ٓ ََش ََِ ُٓ ١لَ َ ٧ة اْلِ َ َِ َؼارٔیَّ َة صَ ِ ١أَ ََ ٣ز َصا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ َ ٢
ک َوص َُو َي ُ٘و ُ٣َ ٢ا أَ َرا َک إ ٔ َُّل َٗ ِس َػ َسٗ َِت
َي ِـ َح ُ
دمحم نب احمت ،ییحی نب دیعس ،انب رج  ،،نسح نب ملسم ،رضحت اطؤس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم رضحت انب
ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اھت ہک رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک آپ وتفی دےتی ںیہ ہک ضیح فایل
تررتوطاػفدا عرک ے ےسےلہپتیباہللےسفا س آیتکسےہ؟ ورضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےاؿ ےسرفامایہکمت
ریمے اس وتفی وک  ںیہ امےتن  و الفں ااصنری تررت ےس وپھچوہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے اےس یہی مکح دای اھت؟
رضحتزدینباثتبریضاہللاعتٰیلہنعرضحتانبابعسیکرطػرکسماےتنو ےآ ےافررفامایہکآپہشیمہچسرفامےتںیہ۔

رافی  :دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،انبرج ،،نسحنبملسم،رضحتاطؤسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػفداعےکفوجبافراحہضئتررتےسوطاػاعمػنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 728

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ،اب ٩طہاب ،ابی س٤٠ہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا اور
حرضت رعوہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َح َّسثَ َ٨ا َّ
رع َو َة
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َو ُ ِ

َک ُت ح َٔيـ َت َضا َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اؿ ِت َػ ٔٔ َّي ُة ب ٔ ُِ ٨ت ُحٌ َ ٕ ٓی َب ٌِ َس َ٣ا أَٓ َ
أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َح َ
َاؿ ِت َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ٓ ََذ َ ِ

َاؿ ِت َوكَآ َِت
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َحابٔ َشت ُ َ٨ا ه ٔ َی َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔ َّ ٧ضا َٗ ِس كَاِ َ ٧ت أَٓ َ
َف
اؿ ِت َب ٌِ َس ِاْلٔٓ َ
بٔا ِٟب َ ِيتٔ ث ُ ََّ ٥ح َ
َاؿ ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٠ِ َٓ ٥َ ٠ت َ ِِ ٔ ٨
ہبیتقنبدیعس،ق ،،دمحمنبرل ،ق ،،انبباہب،ایبہملس،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعافررضحترعفہریضاہللاعتٰیل

ہنعےسرفاتیےہہکرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکرضحتہیتنبییحریضاہللاعتٰیلہنعوطاػاافہضرک ے
ےکدعباحہضئنوںیئگرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکںیم ےاؿےکضیحاکذرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسایک وروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایہکفہںیمہرفکرںیھکیگرضحت اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع رفامیتںیہہک ںیم
 ےرعضایکاےاہللےکروسؽفہوطاػاافہضرکیکچ ںیھوطاػاافہضےکدعبرھپاحہضئنوںیئ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےرفامای ورھپںیلچ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،دمحمنبرل ،ق ،،انبباہب،ایبہملس،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعافررضحترعفہریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػفداعےکفوجبافراحہضئتررتےسوطاػاعمػنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 729

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اح٤س بً ٩يسی ،اح٤س ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ػٔيہ ب٨ت حٌی

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
َخا ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩يسی َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َو َٗا َِ ٢اْل َ َ
اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗاَِ ٟت كَِ َْ ٔ٤ت َػ ٔٔ َّي ُة ب ٔ ُِ ٨ت ُحٌ َ ٕ ٓی َز ِو ُد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ
یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

َاؿ ِت كَاصٔ ّزا بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟيثٔ
َب ٌِ َس َ٣ا أَٓ َ

اوباطرہ،رحہلمنبییحی،ادمحنبیسیع،ادمح،انبفبہ،وی،س،انبباہب،ہیتنبییحاس دنےکاسھتانبباہبریضاہللاعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت ہی ریض اہلل اعتٰیل اہنع تنب ییح یبن رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسیکزفہجرہطمہدحةاوداعںیماپیکیکاح تلںیموطاػاافہضرک ےےکدعباحہضئنوںیئگابیقدحثیایسرطحذرک
رفامیئ۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی،ادمحنبیسیع،ادمح،انبفبہ،وی،س،انبباہب،ہیتنبییح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػفداعےکفوجبافراحہضئتررتےسوطاػاعمػنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 730

راوی ٗ :تیبہ ،اب ٩سٌيسٟ ،يث ،زہير ب ٩رحب ،سٔيا٣ ،٪ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب ،ایوب ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ح و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ََک ِت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
وب ك ُ ُُّ ٠ض ِِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا ذ َ َ

اؿ ِت ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ػ ٔٔ َّي َة َٗ ِس َح َ

ہبیتق،انبدیعس،ق ،،زریہنبرحب،ایفسؿ،دمحمنبینثم،دبعاواہب،اویب،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ
ہکاوہنں ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسذرکرفامایہکرضحتہیریضاہللاعتٰیلہنعاحہضئنوںیئگںیہآےگزرہییک
دحثییکرطػرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ہبیتق،انبدیعس،ق ،،زریہنبرحب،ایفسؿ،دمحمنبینثم،دبعاواہب،اویب،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

وطاػفداعےکفوجبافراحہضئتررتےسوطاػاعمػنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 731

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ،آ٠حٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

يف
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسث َ َ٨ا أَ ِٓ َُ ٠ح ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُ٨َّ ٛا َ َ ٧ت َد َّو ُٖ أَ َِ ٪ت ٔح َ
َاؿ ِت َٗا ََََ ٓ ٢ل
َػ ٔٔ َّي ُة َٗ ِب َ ١أَ ُِ ٪تٔ َ
ٔيف َٗاَِ ٟت َٓ َحائ َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َحابٔ َشت ُ َ٨ا َػ ٔٔ َّي ُة ُٗ ِ٨َ ٠ا َٗ ِس أَٓ َ
إٔذ َِ٪
دبعاہللنبہملسمنب بنعق،احلف،اقمسنبدمحم،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعدصہقیریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہ رفامیتںیہ
ہکںیمہڈراھتہکرضحت ہیریضاہللاعتٰیلہنع وطاػاافہضےسےلہپاحہضئنواجںیئیگرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیت
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےاپسرشتفیال ےافررفامایایکہیںیمہرفکرںیھکیگ؟مہ ےرعضایکہکفہ
وطاػاافہضرکیکچںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکابرانک ںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،احلف،اقمسنبدمحم،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعدصہقیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػفداعےکفوجبافراحہضئتررتےسوطاػاعمػنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 732

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکً ،بساہلل ب ٩ابی برک٤ً ،زہ ب٨ت ًبساٟزح ،٩٤سيسہ ًائظہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ب ٔ ِ٨تٔ ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ َة
َح َّسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

اؿ ِت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ٪ػ ٔٔ َّي َة ب ٔ َِ ٨ت حٌُ َ ٕ ٓی َٗ ِس َح َ

َاَخ ِج َ٩
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٠َّ ٌََ ٟ ٥َ ٠ضا َت ِحب ٔ ُش َ٨ا أََ ٥َِ ٟتِ َٗ ٩ِ ُٜس كَآ َِت َ َّ٩ٌَُٜ ٣بٔا ِٟب َ ِيتٔ َٗاُٟوا بَل َی َٗا َُ ِ ٓ ٢

ییحینبییحی ،امکل،دبعاہللنبایبرکب،رمعہتنبدبعارلنمح،دیسہاعہشئےسرفاتیےہاوہنں ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےس
رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! رضحت ہی تنب ییح احہضئ نوںیئگ ںیہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ے رفامای اشدی ہک فہ ںیمہ
رفکرںیھکیگ۔ایکرضحتہی ےبسےکاسھتتیباہللاکوطاػ ںیہایک؟اوہنں ےرعضایکاہں!آپیلصاہللہیلعفملس

 ےرفامای ورھپولکن۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دبعاہللنبایبرکب،رمعہتنبدبعارلنمح،دیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػفداعےکفوجبافراحہضئتررتےسوطاػاعمػنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 733

راوی  :ح ٥ٜب٣ ٩وسی ،یحٌی ب ٩ح٤زہ ،اوزاعی ،یحٌی بْٛ ٩ير ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وسی َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ُ ٠َّ ٌََ ٟط َٗا ََ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي٥
َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ َُ ٣ُ ٩
 ٩ِ ٣ٔ ١أَصِٔ٠طٔ
اٟت َّ ِي ٔ ِّ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َرا َز َٔ ٩ِ ٣ػ ٔٔ َّي َة َب ٌِ َف َ٣ا یُزٔی ُس اَّ ٟز ُج ُ

َف َ٥ِ ٌَُٜ ٣
َٓ َ٘اُٟوا إَٔ َّ ٧ضا َحائ ْٔف یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢وإَٔ َّ ٧ضا ََ ٟحابٔ َشت ُ َ٨ا َٓ َ٘اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔ َّ ٧ضا َٗ ِس َز َار ِت یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َح َٗا َ٠ِ َٓ ٢ت َ ِِ ٔ ٨

مکح نب ومیس ،ییحی نب زمحہ ،افزایع ،ییحی نب ریثک ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےس رعض ایکاےاہلل ےکروسؽرضحت ہیتنب ییحریضاہلل اعتٰیلہنعاحہضئنوںیئگ ںیہ و روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاشدیہکفہںیمہرفکرںیھکیگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکایگہکاےاہللےکروسؽفہ
 ورقابینفاےلدؿوکوطاػزایرترکیکچںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکرھپاہمترےاسھتفہںیلچ۔
رافی  :مکحنبومیس،ییحینبزمحہ،افزایع،ییحینبریثک،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػفداعےکفوجبافراحہضئتررتےسوطاػاعمػنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 734

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،ح ، ٥ٜابزاہي ،٥اسوز ،سيسہ
ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜإٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا أَ َرا َز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َّ
َقی َح َِ ٠قی إٔٔ َّ ٧ک ََ ٟحابٔ َشت ُ َ٨ا ث ُ ََّٗ ٥ا َََ ٟ ٢ضا أَ ُ٨ِ ٛتٔ أَٓ َِـتٔ
َف إٔذَا َػ ٔٔ َّي ُة ًَل َی بَ ٔ
اب خ َٔبائ َٔضا َٛئ ٔ َ
َو َس ٥َ ٠أَ َِ ٪ی َِ ٔ ٨
یب ّة َحزٔی َّ ٨ة َٓ َ٘ا ََ ِ ًَ ٢
َفی
َی ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َح َٗاَِ ٟت ََ ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢ا َِ ٔ ٔ

دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،مکح  ،اربامیہ ،اوسد ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
رفاتیےہ رفامیت ںیہہک بیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ے ارادہرفامایہکہکمےسفا سںیلچ وداھکیہکدرفازے ر رضحتہی
ریضاہللاعتٰیلہنعاداسافرزمغدہڑھکیںیہاحہضئنو ےیکفہجےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای و وںیمہرفکرےھکیگ
رھپ رضحت ہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای ہک ایک  و  ے رقابین ےک دؿ وطاػ رکایل اھت؟ رضحت ہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے
رعضایکہکاہں!آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای ورھپولچ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دیبعاہلل نب اعمذ ،ہبعش ،مکح  ،اربامیہ ،اوسد ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػفداعےکفوجبافراحہضئتررتےسوطاػاعمػنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 735

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،زہير ب ٩رحب ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہي ،٥سيسہ
ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رح ٕب
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو َحسٔیثٔ ا َِ ٟح َ٥ٔ ٜ

یب ّة َحزٔی َّ ٨ة
َکا َٔٛ ٪ئ ٔ َ
َُي ِ َر أَُ َّ ٧ض َ٤ا َُل َی ِذ ُ َ

ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،زریہنبرحب،رجری،وصنمر،اربامیہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیل
اہنع  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس مکح یک دحثی یک رطح دحثی لقن یک ےہ وسا ے اس ےک ہک اس ںیم دف ظفل" کییة"
(اداس)افر"زخہنی"(زمغدہ)اکذرک ںیہےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،زریہنبرحب،رجری،وصنمر،اربامیہ،دیسہاعہشئدصہقیریض
اہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احیجافرریغاحیجےکےئلکػیةاہللںیمداےلخافراسںیمامنزڑپےنھےکاابحتسبےک...
ابب  :جحاکایبؿ
احیجافرریغاحیجےکےئلکػیةاہللںیمداےلخافراسںیمامنزڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 736

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

َّ َ
َّ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ َ١
يِم َٗا ََ َ ٢
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
ا ِلَ ٌِ َٜب َة ص َُو َوأ ُ َسا َُ ٣ة َوب ٔ ََل َْ ٢وًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩كَ َِ ٠ح َة ا َِ ٟح َح ٔي ُّی َٓأَُِ ََ َ٘ ٠ضا ًََِ ٠يطٔ ث ُ ََّ َٜ ٣َ ٥ث ٓ َٔيضا َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ب ٔ ََل ُّل ح ٔي َن

َخ َد َ٣ا َػ ََ ٍَ ٨ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ج ٌَ َ٤ُ ًَ ١و َزیِ َٔ ٩ِ ًَ ٩ي َشارٔظ ٔ َو ًَ ُ٤و ّزا ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨طٔ َوثَ ََلثَ َة أَ ًَِ ٔ٤سة ٕ َو َرائَطُ
ََ
ا ٪ا ِٟب َ ِي ُت یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ًَل َی ٔس َّت ٔة أَ ًَِ ٔ٤سة ٕث ُ ََّ ٥ػلَّی
َوك َ َ
ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسکػیةاہللںیمدالخ
نو ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےک اسھت رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت
امثعؿ نبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت افر ہبعک اکدرفازہ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ردنب نوایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس
دری کت ادنر رےہ رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیلہنع  سفتق ابرہ ےلکن  و ںیم  ے
اؿ ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ادنر ایک ایک؟ رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس  ے دف وتسونں وک اےنپ ابںیئ رطػ افر اکی وتسؿ وک اےنپداںیئ رطػ افر نیت وتسونں وک اےنپےھچیپ ایک افر تیب اہلل ےک
اسفتقھچوتسؿےھترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےامنزڑپ ی۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجافرریغاحیجےکےئلکػیةاہللںیمداےلخافراسںیمامنزڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 737

راوی  :ابوربيٍٗ ،تیبہ ب ٩سٌيس ،ابوكا ،١٣ح٤از ،ب ٩زیس ،ح٤از ،ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوأَبُو كَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی ك ُ ُُّ ٠ض َِ ٩ِ ًَ ٥ح َّ٤از ٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا َ ٢أَبُو كَا َٔ ١ٕ ٣ح َّسثَ َ٨ا
ئ ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢س ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٓ َ٨زَ َ ٢بٔ ٔٔ َ٨ا ٔ
َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ

اب َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ز َخ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وب ٔ ََل َْ ٢وأ ُ َسا َُ ٣ة
َوأَ ِر َس َ ١إلٔ َی ًُ ِْ ََ ٤
ا ٪بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة َٓ َحا َئ بٔا َِ ِٔ ٔ٤ٟتحٔ َٓ َٔ َتحَ ا َِ ٟب َ
بَ ٩زی ٕس و ًُ ِْ٤ا ُ ٪ب ٩كَ ِ٠ح َة وأَ َ٣ز بٔا ِٟب ٔ ُ
اض
اب َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ ٓ ََبا َز ِر ُت اَ ٨َّ ٟ
ِ ُ ِ َ َ ِ ُ َ َ َ َ
اب َٓأَُِ٠َٓ َٙ ٔ ٠ب ٔ ُْوا ٓ ٔيطٔ َ ٔ ٠٣ايا ث ُ ََّ َٓ ٥تحَ ا َِ ٟب َ
َٓ َتِ ََّ٘ ٠ي ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خارٔ ّجا َوب ٔ ََل ًَْ ٢ل َی إٔثِزٔظ ٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت ٟٔب ٔ ََل َٕ ٢ص َِ ١ػل َّی ٓ ٔيطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
يت أَ ِ ٪أَ ِسأ َ َُ ٟط ََ ٥ِ ٛػلَّی
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُِ ٠ُٗ ٥ِ ٌَ ََ ٢ت أَیِ ََٗ ٩ا َ ٢بَي ِ َن ا ِ٤ُ ٌَ ٟو َزیِ ٔ ٩ت ٔ َِ٘ ٠ا َئ َو ِجضٔطٔ َٗا ََ ٢و ََ ٔش ُ
اوبرعیب ،ہبیتق نب دیعس ،اوباکلم،امحد ،نب زدی ،امحد ،اویب ،انعف ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسحتفہکمےکدؿرشتفیال ےافرہبعکےکنحص ںیمارتےآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرضحت
امثعؿنبہحلطریضاہللاعتٰیلہنعوکالبای وفہاچیبےلرکآ ےافردرفازہوھکالرھپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسافررضحتالبؽافرااسہم
ریضاہللاعتٰیلہنعافرامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعہبعکےکادنردالخنو ےافردرفازہدنبرک ےاکمکحدایایگرھپآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسہبعکںیمھچکدریرہھٹےرےہرھپدرفازہالھکرضحتدبعاہللرفامےتںیہہکںیمدلجیںیمےسووگںےسےلہپروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےسالم بآپیلصاہللہیلعفآہلفملسابرہےلکنافررضحتالبؽآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپےھت وںیم
 ےرضحتالبؽےسوپاھچہکایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےہبعکںیمامنزڑپ یےہ؟رضحتالبؽریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکہک
اہںںیم  ےاہکاہکں؟ رضحتالبؽریضاہللاعتٰیلہنع  ےاہکہک اےنپاسےنمےکدف وتسونںےکدرایمؿرضحت انبرمعریضاہلل
اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمہیوھبؽایگہکںیماؿےسوپاتھچہکینتکرڑپ ںیڑپ ی ںیھ۔
رافی  :اوبرعیب،ہبیتقنبدیعس،اوباکلم،امحد،نبزدی،امحد،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجافرریغاحیجےکےئلکػیةاہللںیمداےلخافراسںیمامنزڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 738

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َّ
اٟش ِدت َٔيان ٔ ِّی ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَ ِٗ َب ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
ا ٪بِ َ ٩كَ َِ ٠ح َة َٓ َ٘ا َ ٢ائِتٔىٔی بٔا َِ ِٔ ٔ٤ٟتا ٔح
َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠ا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ ًَل َی َ٧ا َٗ ٕة ْٔل ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َحًَّی أََ٧ا َر بٔ ٔٔ َ٨ا ٔ
ئ ا ِلَ ٌِ َٜب ٔة ث ُ ََّ ٥ز ًَا ًُ ِْ ََ ٤

َ
َخ َجَ َّ٩ص َذا َّ
ٕ ُٔ ٩ِ ٣ػ ِٔ ٠يی َٗا ََٓ ٢أ َ ًِ َل ِت ُط إٔیَّا ُظ َٓ َحا َئ بٔطٔ
اٟش ِي ُ
ٓ ََذ َص َب إلٔ َی أ ُ ِّ٣طٔ َٓأبَ ِت أَ ُِ ٪ت ٌِ ٔل َي ُط َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ َٟت ٌُِ ٔلیٔ٨طٔ أَ ِو ََ ٟي ِ ُ
ََک بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس
إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠سٓ ٌََ ُط إَِٔ ٟيطٔ َٓ َٔ َتحَ ا َِ ٟب َ
اب ث ُ َّ ٥ذ َ َ

انب ایب رمع ،ایفسؿ ،اویب ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسحتفہکم ےک اسؽ رضحتااسہم نبزدیریض اہللاعتٰیلہنعیک افینٹن  روسار ےھتاہیں کتہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس
افینٹنوکہبعکےکنحصںیم اھٹبایرھپرضحتامثعؿنبہحلطوکالبایافراؿےسرفامای ہکےھجماچیبالرکدففہاینپفادلہیک رطػاچیب ےنی
ےک ےئل ےئگ  و اوہنں  ے ااکنر ایک  و رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےنہک ےگل ہک ےھجم اچیب دے دف فرہن ںیم اینپ ولتار ایمؿ ےس
اکنؽوںاگرضحتامثعؿیکفادلہ ےاؿوکاچیبدےدی وفہاےسےلرکیبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملسیکرطػآ ےآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےدرفازہوھکالرھپامحدنبزدییکدحثیکیطرحذرکرفامای۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجافرریغاحیجےکےئلکػیةاہللںیمداےلخافراسںیمامنزڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 739

راوی  :زہير ب ٩رحب ،یحٌی ٗلا ،٪ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ،اب٤٧ ٩يرً ،بسہً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
٤َُ ٧ي ِر ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ًُِ ٩ب َ ِيسٔ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟب َ ِي َت
َ
يت ب ٔ ََل ُّل
اب كَو ٔ ّیَل ث ُ َُّٓ ٥ت ٔحَ َُٓ ٨ِ ُٜت أَ َّو ََ ٩ِ ٣َ ٢ز َخ َُ ٔ ٘٠َ َٓ ١
َو َُ ٌَ ٣ط أ ُ َسا َُ ٣ة َوب ٔ ََل َْ ٢و ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩كَ َِ ٠ح َة َٓأ َجا ُٓوا ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥ا َِ ٟب َ
يت أَ ِ ٪أَ ِسأ َ َُ ٟط ََ ٥ِ ٛػلَّی َر ُسو ُ٢
َٓ ُُِ٘ ٠ت أَیِ ََ ٩ػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢بَي ِ َن ا ِ٤ُ ٌَ ٟو َزیِ ٔ ٩ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟس َ٣ي ِ ٔن َٓ َٔ ٨ش ُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

زریہ نب رحب ،ییحی اطقؿ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،انب ریمن ،دبعہ ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت
ںیہ ہک  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب اہلل ںیم دالخ نو ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رضحت ااسہم
رضحت البؽ افر رضحت امثعؿ یھب ےھت رھپ اؿ  ر درفاہ دنب نوایگ رھپ اکیف دری دعب درفزہ الھک  و بس ےس ےلہپ ںیم دالخ نوا  و ریمی

الماقترضحتالبؽےس نویئ و ںیم ے اہکہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس  ے اہکںامنز ڑپ یاوہنں  ے اہکہک اےنپاسےنم
فاےل دف وتسونں ےک درایمؿ  و ںیم رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس ہی وپانھچ وھبؽ ایگ نوہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
کػ
 ےینتکر یینڑپ یںیہ؟
رافی  :زریہنبرحب،ییحیاطقؿ،اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،انبریمن،دبعہ،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجافرریغاحیجےکےئلکػیةاہللںیمداےلخافراسںیمامنزڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 740

راوی  :ح٤يس ب٣ ٩شٌسہ ،خاٟس اب ٩حارثً ،بساہلل بً ٩و٧ ،٪آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی حُ َِ ٤ي ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩و َٕ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
اب
أَُ َّ ٧ط اَ ِ ٧ت َهی إلٔ َی ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َو َٗ ِس َز َخََ ٠ضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وب ٔ ََل َْ ٢وأ ُ َسا َُ ٣ة َوأَ َج َ
اٖ ًََِ ٠يض ٔ ِ٤َ ِْ ًُ ٥ا ُ ٪بِ ُ ٩كَ َِ ٠ح َة ا َِ ٟب َ
اٟس َر َج َة ٓ ََس َخُِ ٠ت ا ِٟب َ ِي َت َٓ ُُِ٘ ٠ت أَیِ َ٩
يت َّ
ََخ َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َرٗ ٔ ُ
َٗا َُْ َٜ ٤ََ ٓ ٢وا ٓ ٔيطٔ َ ٔ ٠٣ايا ث ُ َُّٓ ٥تٔحَ ا َِ ٟب ُ
اب ٓ َ َ
يت أَ ِ ٪أَ ِسأ َ َُ ٟض َِ ٥ِ َٛ ٥ػلَّی
َػلَّی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اُٟوا َصا صُ َ٨ا َٗا ََ ٢و ََ ٔش ُ

دیمحنبدعسمہ،اخدلانباحرث،دبعاہلل نبترؿ،انعف ،رضحت انبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہہک ںیمہبعکیکرطػاچنہپ  و
یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت البؽ افر ااسہم ہبعک ںیم دالخ نو ےئگ ےھت افر اؿ  ر رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے
درفازہدنبرکدایاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہبعکںیمھچکدریرہھٹ ےرھپدرفازہوھکالایگ ویبنیلصاہللہیلعفآہلفملسابرہےلکنافر
ںیم رٹیس ی ےس ادنرایگ افر تیب اہلل ںیمدالخ نوا افر ںیم  ے وپاھچ ہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے اہکں امنز ڑپ ی ےہ اوہنں
 ےرفامایہکاہیںرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک ںیمہیوھبؽایگہکںیماؿےسوپاتھچہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےینتکرتعکڑپ یںیہ؟
رافی  :دیمحنبدعسمہ،اخدلانباحرث،دبعاہللنبترؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجافرریغاحیجےکےئلکػیةاہللںیمداےلخافراسںیمامنزڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 741

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،اب ٩ر٣حٟ ،يث ،اب ٩طہاب ،حرضت سا ٥ٟرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اب ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔيطٔ أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟب َ ِي َت ص َُو َوأ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس َوب ٔ ََل َْ ٢وًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩كَ َِ ٠ح َة َٓأَُِ َُ٘ ٠وا ًََِ ٠يض ٔ ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا

يت ب ٔ ََل ُّل ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط َص َِ ١ػلَّی ٓ ٔيطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٥ِ ٌَ ََ ٢ػلَّی بَي ِ َن
َٓ َت ُحوا ُُ ٨ِ ٛت فٔی أَ َّو َٔ ٩ِ ٣َ ٢و َٟخَ َٓ َُ ٔ ٘٠
ا ِ٤ُ ٌَ ٟو َزیِ ٔ ٩ا َِ َ ٟامیَ ٔ ٧يي ِ ٔن
ہبیتقنبدیعس،ق ،،انبرل ،ق ،،انبباہب،رضحتاسملریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتیرکےتنو ےرفامےتںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملستیباہللںیمدالخنو ےافررضحتااسہمافررضحتالبؽافررضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنع
یھب آپ ےک اسھت ےھت افر درفازہ اؿ  ر دنب نوایگ  و  ب درفازہ وھکال ایگ  و بس ےس ےلہپ ںیمدالخ نوا افر ںیم رضحت البؽ ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس الم افر اؿ ےس وپاھچ ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس  ے ہبعک ںیم امنز ڑپ ی ےہ؟ اوہنں  ے رفامای ہکاہں
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےدرایمینوتسونںےکدرایمؿامنزڑپ ی۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،انبرل ،ق ،،انبباہب،رضحتاسملریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجافرریغاحیجےکےئلکػیةاہللںیمداےلخافراسںیمامنزڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 742

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حرضت سا ٥ٟبً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ ِخب َ َرنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ٢
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ َ ١ا ِلَ ٌِ َٜب َة ص َُو َوأ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس َوب ٔ ََل َْ ٢و ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩كَ َِ ٠ح َة َوَ ٥َِ ٟی ِس ُخَِ ٠ضا
َُ ٌَ ٣ض ِ ٥أَ َح ْس ث ُ َّ ٥أُُِِ َ٘ ٔ ٠ت ًََِ ٠يض ٔ َِٗ ٥ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٓأ َ ِخب َ َرنٔی ب ٔ ََل ْ ٢أَ ِو ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩كَ َِ ٠ح َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی فٔی َج ِو ٔ
ٖ ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة بَي ِ َن ا ِ٤ُ ٌَ ٟو َزیِ ٔ ٩ا َِ َ ٟامیَ ٔ ٧يي ِ ٔن
رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،رضحتاسملنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتیرکےتنو ےرفامےت
ںیہ ہک ںیم  ےداھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ہبعک ںیم دالخ نو ے افر رضحت ااسہم افر رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل
ہنعافررضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنع یھبآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھت رضحتانبرمعریضاہلل اعتٰیلہنع رفامےت

ںیہہکفہادنردالخ ںیہنوےکسرھپاؿ ردرفازہدنبرکدایایگرضحتدبعاہللرفامےتںیہہکےھجمرضحتالبؽایامثعؿنبہحلطریض
اہللاعتٰیلہنع ےربخدیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےہبعکےکفطسںیمدفامیینوتسونںےکدرایمؿامنزڑپ ی۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،رضحتاسملنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجافرریغاحیجےکےئلکػیةاہللںیمداےلخافراسںیمامنزڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 743

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بس ب ٩ح٤يس ،اب ٩برکً ،بس٣ ،ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩بَ ِرکٕ َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ٢
ض َي ُ٘وُلُ إٔ٤َ َّ ٧ا أ ُ ِٔ ٣زتُ ِ ٥ب ٔ َّ
اٟل َو ٔ
اٖ َو ٥َِ ٟتُ ِذ َ٣زُوا ب ٔ ُس ُخؤٟطٔ َٗا َ ٥َِ ٟ ٢یََ ٩ِ ُٜی َِ ٨هی ًَ ِ ٩زُ ُخؤٟطٔ َو َل ٜٔىِّی
ُُِٗ ٠ت َ ٌَ ٔ ٟلا ٕئ أَ َسَ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َز َخ َ ١ا ِٟب َ ِي َت َز ًَا فٔی َ َ ٧واح ٔيطٔ ك ُ َِّ ٠ضا َو ٥َِ ٟي َُؼٔ ٓ ِّ١يطٔ
َّ
ٔيضا أَفٔی َز َوایَاصَا َٗا َ ٢بَ ِ ١فٔی كُِّ١
َخ َد َر َ ٍَ ٛفٔی ُٗبُ ٔ ١ا ِٟب َ ِيتٔ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو َٗا ََ ٢ص ٔذظ ٔ ا ِِ ٔ ٟ٘ب َُ ٠ة ُُِٗ ٠ت َُ ٟط َ٣ا َ َ ٧واح َ
َخ َد َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َحًی َ َ
ٗ ٔ ِب َٕ ٠ة ٔ ٩ِ ٣ا ِٟب َ ِيتٔ
ااحسؼ نب ارب امیہ ،دبع نب دیمح ،انب رکب ،دبع ،دمحم نب رکب ،انب رج  ،ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے اطعء ےس اہک ہک ایک آپ  ے رضحت انب
ابعسوکےتہکنو ےانسےہہکمتوکہبعکںیموطاػاکمکحدایایگےہافراسےکادنردالخنو ےاکمکح ںیہدایایگاطعءےتہکںیہہکفہ
ہبعک ےکادنردالخ نو ے ےس ںیہرفےتک  نکی ںیم ے انسہکفہ ےتہکںیہہک ےھجمرضحتااسہمریضاہللاعتٰیل ہنع نبزدی  ے ربخ
دیےہہک یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس  بہبعک ںیمدالخ نو ے وآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےاس ےکامتؾوکونںںیمداع امیگن
افراسںیمامنز ںیہڑپ یاہی ںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسابرہرشتفیےلآ ے و بآپیلصاہللہیلعفآہلفملسابرہ
رشتفیال ے وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےتیباہللےکاسےنمدفرڑپ ںیڑپ

افرآپ ےرفامایہیہلبقےہںیم ےرعض

ایکہکاسےکانکرفںاکایکمکحےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکتیباہللاکرہانکرہہلبقےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،انبرکب،دبع،دمحمنبرکب،انبرج ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

احیجافرریغاحیجےکےئلکػیةاہللںیمداےلخافراسںیمامنزڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 744

راوی  :طیبا ٪بَ ٩فور ،ہ٤اً ،٦لاء ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ َ ١ا ِل ََ ٌِ ٜب َة
َفو َر َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا ًَ َلائْ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩

َوٓ َٔيضا س ُّٔت َس َوارٕ َٓ َ٘ َاَ ٨ِ ٔ ً ٦س َسارٔ َی ٕة ٓ ََس ًَا َو ٥َِ ٟي َُؼِّ١

ابیشؿ نب رففخ ،امہؾ ،اطعء ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخہن ہبعک ںیم
دالخنو ےاسںیمھچوتسؿےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرہوتسؿےکاپسڑھکےنورکداعامیگنافرامنز ںیہڑپ ی۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،امہؾ،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجافرریغاحیجےکےئلکػیةاہللںیمداےلخافراسںیمامنزڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 745

راوی ِ :سیخ ب ٩یو٧ص ،ہظي ،٥اس٤اًي ١ب ٩ابی خاٟسً ،بساہلل ب ٩ابی اوفی ،حرضت اس٤اًي ١ب ٩خاٟس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َػاح ٔٔب َر ُسو ٔ٢
ِسیِخُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَىٔی صُظَ ِي ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
و َح َّسثَىٔی ُ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َز َخ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟب َ ِي َت فٔی ًُ َِ ٤زتٔطٔ َٗا ََُ ٢ل
رس ،نبوی،س،،میش،اامسلیعنبایباخدل،دبعاہللنبایبافیف،رضحتاامسلیعنباخدلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم ے
احصیب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس رعض ایک ہک ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ رمع رابرک
ںیمتیباہللںیمدالخنو ے؟اوہنں ےرفامایہک ںیہ۔
رافی  :رس ،نبوی،س،،میش،اامسلیعنبایباخدل،دبعاہللنبایبافیف،رضحتاامسلیعنباخدلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبعکیکامعرت وڑانافراسیکریمعتےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
ہبعکیکامعرت وڑانافراسیکریمعتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 746

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َقي ِّظا ح ٔي َن بَ َِ ٨ت
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َُل َح َساثَ ُة ًَ ِض ٔس َٗ ِو ٔٔ ٣ک بٔا ِلٔ ِ ُٜ
َف َِ َ٘ ٨َ ٟـ ُت ا ِلَ ٌِ َٜب َة َو ََ ٟح ٌَ ِ٠ت َُضا ًَل َی أَ َسا ٔ
ض إٔبِ َزاص َٔيَٓ ٥إ ٔ ََّ ُ ٪

ص ِت َو ََ ٟح ٌَُِ ٠ت ََ ٟضا َخ ِّٔ٠ا
ا ِٟب َ ِي َت ِ
اس َت ِ٘ َ َ

ییحی نب ییحی ،اوباعمفہی ،اشہؾ نب رعفہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےھجمےسرفامایہکارگاہمتریوقؾےکووگں ےایناینرفکٹوھڑرکاالسؾوبقؽہنایکنوات وںیمتیباہللوک وڑاتافراےس
رضحتاربامیہیکاینبدفں رانباتویکہکنرقشی ے سفتقتیباہللوکانبای واےسمک(ٹوھ ا)رکدایافرںیماسےکےھچیپیھبدرفازہ
انبات۔
رافی  :ییحینبییحی،اوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہبعکیکامعرت وڑانافراسیکریمعتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 747

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،اب٤٧ ٩ير ،حرضت ہظا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،انبریمن،رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،انبریمن،رضحتاشہؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہبعکیکامعرت وڑانافراسیکریمعتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 748

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہللً ،بساہلل ب٣ ٩ح٤س ،ب ٩ابی برک ػسی ٙرضی اہلل ً٨ہً ،بساہلل
ب٤ً ٩ز ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ
اب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ِّ
ی ٙأَ ِخب َ َر ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
اٟؼ ِّس ٔ

صوا ًَ َِ َٗ ٩واً ٔ ٔس إٔبِ َزاص َٔيَٗ ٥اَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَٓ َََل َتزُ ُّز َصا ًَل َی َٗ َوأًسٔ
أََ ٥َِ ٟت َز ِی أَ َِّ َٗ ٪و َٔ ٣ک ح ٔي َن بَ َِ ٨وا ا ِلَ ٌِ َٜب َة ا ِٗ َت َ ُ
َف َُِ ٠ٌََ ٟٔت َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٟئ ٔ ِ ٩كَاِ َ ٧ت
إٔبِ َزاص َٔيَ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠وُلَ ح ِٔسثَا ُِ َٗ ٪و ٔٔ ٣ک بٔا ِلٔ ِ ُٜ
ًَائٔظَ ُة َسِ ٌَ ٔ٤ت َص َذا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أ ُ َری َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َز َک ا ِست ََٔل َ٦
اٟز ِ٨َ ٛي ِ ٔن َّ
اَ ٠ٟذیِ ٔ ٩یََ ٔ ٠يا ٔ ٪ا ِٟحٔ ِح َز إ ٔ َُّل أَ َّ ٪ا ِٟب َ ِي َت  ٥َِ ٟیُ َت ًََّ ٥ِ ٤ل َی َٗ َواً ٔ ٔس إٔبِ َزاص َٔي٥
ُّ
ییحی نبییحی ،امکل،انبباہب ،اسملنب دبعاہلل،دبعاہللنب دمحم،نبایبرکبدصقیریضاہللہنع،دبعاہللنبرمع،دیسہ اعہشئ دصہقی

ریضاہللاعت ٰیلاہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزفہجرہطمہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکایک مت
 ے  ںیہ داھکی ہک اہمتری وقؾ  ے  س فتق ہبعک انبای  و اےس رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ یک اینبدفں ےس ٹوھ ا رک دای رضحت اعہشئ
ریضاہللاعتٰیل اہنعرفامیتںیہہکںیم ےرعضایکاےاہللےکروسؽ!آپیلصاہللہیلعفآہلفملساےسدفابرہرضحتاربامیہہیلع
االسلؾیکاینبدفں رویکں ںیہانبدےتی وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکارگاہمتریوقؾ ےرفکوکایناینٹوھڑاہننوات،
رضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےہیابترضفرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ے ینس نویگ ویکہکن ںیم داتھکی نوں ہک وج دف وک ے رجح اوسد ےس ےلم نو ے ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس اک االتسؾ
ٹوھڑدایےہاسےئلہکہیرضحتاربامیہہیلعاالسلؾیکاینبدفں روپرا ںیہانبنوا۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انبباہب،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبدمحم،نبایبرکبدصقیریضاہللہنع،دبعاہللنبرمع،دیسہاعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہبعکیکامعرت وڑانافراسیکریمعتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 749

راوی  :ابوكاہزً ،بساہلل ب ٩وہب َ٣خ٣ہ ،ہارو ،٪ب ٩سٌيس ،اب ٩وہبَ٣ ،خ٣ہ ب ٩بٜير ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی
َخ ََ ٣ة ح و َح َّسثَىٔی َص ُ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ ًَ َِ ِ ٣َ ٩

رک بِ ٔ ٩أَبٔی ُٗ َحا َٓ َة یُ َح ِّس ُث
َخ َُ ٣ة بِ ُ ٩ب ُ َٜي ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َ٧آ ٔ ٌّا َِ ٣ول َی ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
ََ ِ ٣
ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٢
ق
َِ ٟو َُل أَ َِّ َٗ ٪و َٔ ٣ک َحسٔی ُْو ًَ ِض ٕس ب ٔ َحاصَّٔ ٔ ٠ي ٕة أَ ِو َٗا َ ٢بَِٔ ُٜفٕ َْلَ َِ َٔ ِ٘ ُت َ٨ِ ٛزَ ا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َو ََ ٟح ٌَُِ ٠ت بَابَ َضا بٔاْلِ َ ِر ٔ

َو َْلَ ِز َخُِ ٠ت ٓ َٔيضا ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٟح ِحز ٔ

اوباطرہ،دبعاہلل نبفبہرخمہم،اہرفؿ،نبدیعس،انبفبہ،رخمہمنبریکب،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس یک زفہج رہطمہ ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسرفامےتںیہہکارگ ریتیوقؾ ےاجتیلہوکایرفامایہک رفکوکایناینٹوھڑاہننوات وںیمہبعکاکزخاہناہللےکراےتسںیمرخچرکداتی
افرںیماساکدرفازہزنیمےکاسھتانباتافرمیطحوکہبعکںیمالمداتی۔
رافی  :اوباطرہ،دبعاہللنبفبہرخمہم،اہرفؿ،نبدیعس،انبفبہ،رخمہمنبریکب،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہبعکیکامعرت وڑانافراسیکریمعتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 750

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥اب٣ ٩ہسی ،س٠ي ٥ب ٩حبا ،٪سٌيس ،اب٣ ٩ی٨اء ،حرضت ًبساہلل ب ٩زبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَىٔی ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
َّاَ ٩ِ ًَ ٪سٌٔي ٕس َي ٌِىٔی ابِ َ٣ٔ ٩ی َ٨ا َئ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس
ٔی َح َّسثَ َ٨ا َسٔ٠ي ُ ٥بِ َُ ٩حي َ
اہللٔ بِ َ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَ ِتىٔی َخا ًَٟٔی َي ٌِىٔی ًَائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ًَائٔظَ ُة َِ ٟو َُل أَ َِّ َٗ ٪و َٔ ٣ک

َغب ٔ ايا َوزٔ ِز ُت ٓ َٔيضا ٔس َّت َة
ْش ٕک ََ ٟض َس ُِ ٣ت ا ِلَ ٌِ َٜب َة َٓأ َ ِٟزَ ِٗت َُضا بٔاْلِ َ ِر ٔ
ق َو َج ٌَُِ ٠ت ََ ٟضا بَابَي ِ ٔن بَابّا َ ِ
َحسٔی ُْو ًَ ِض ٕس بٔ ٔ ِ
ْشٗ ٔ ايا َوبَا ّبا َ ِ
َ
ص ِت َضا َح ِي ُث بَ َِ ٨ت ا ِلَ ٌِ َٜب َة
َقي ِّظا ا ِٗ َت َ َ
أذ ُِر َٕ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٟح ِحز ٔ َٓإ ٔ ََّ ُ ٪

دمحم نب احمت ،انب دہمی ،میلس نب ةحؿ ،دیعس ،انب انیمء ،رضحت دبعاہلل نب زح  ،ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک ےھجم ریمی اخہل
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےایبؿایکرفامیتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےاعہشئ!ارگریتیوقؾےکووگں
 ےرشکایناینٹوھڑاہننوات وںیمہبعکوکرگارکاےسزنیمےسالمداتیافراسےک دفدرفازےانباتاکیدرفازہرشمؼیکرطػافر
اکیدرفازہرغمبیکرطػافرمیطحیکرطػےسھچاہھتہگجہبعکںیمافرزایدہرکداتیویکہکنرقشی ے بہبعکدفابرہانبایاھت و
اےسٹوھ ارکدایاھت۔

رافی  :دمحمنباحمت،انبدہمی،میلسنبةحؿ،دیعس،انبانیمء،رضحتدبعاہللنبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہبعکیکامعرت وڑانافراسیکریمعتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 751

راوی  :ہ٨از بِ ٩سی ،اب ٩ابی زائسہ ،اب ٩ابی س٠امی ،٪حرضت ًلاء

یس بِ ٔ٩
اْٟس ِّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی ََ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٕئ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ا ِحت َ َر َ ٚا ِٟب َ ِي ُت َز ََ ٩َ ٣یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا صَ َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
َّ ١
اض ا ِِ ٤َ ٟوس َٔ ٥یُزٔی ُس أَ ِ ٪یُ َح ِّزئ َ ُض ِ ٥أَ ِو
ٌَُ ٣اؤیَ َة ح ٔي َن َُزَا َصا أَصِ ُ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِ٣زٔظ ٔ َ٣ا ك َ َ
اٟظآَ ٔ ٦ک َ َ
اَ ٪ت َز َُ ٛط ابِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َحًَّی َٗس َٔ ٦اُ ٨َّ ٟ
َحبَ ُض ًَِ ٥ل َی أَصِ َّٔ ١
یُ َ ِّ
اض أَ ٔطيرُوا ًَل َ َّی فٔی ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة أَ َِ ُ٘ ُـ َضا ث ُ َّ ٥أَبِىٔی ب ٔ َ٨ائ َ َضا أَ ِو أ ُ ِػُ ٔ ٠ح
اض َٗا ََ ٢یا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اٟظا٤َّ ٠َ َٓ ٔ ٦ا َػ َس َر اُ ٨َّ ٟ

اض ًََِ ٠يطٔ
َ٣ا َوهَی َٔ ٨ِ ٣ضا َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض َٓإٔنِّی َٗ ِس َفُ ٔ َ ٚلٔی َرأ ِ ْی ٓ َٔيضا أَ َری أَ ُِ ٪ت ِؼٔ٠حَ َ٣ا َوهَی َٔ ٨ِ ٣ضا َو َت َس ََ بَ ِی ّتا أَ ِس ٥ََ ٠اُ ٨َّ ٟ

ا ٪أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ِحت َ َر َ ٚبَ ِی ُت ُط َ٣ا
اض ًََِ ٠ي َضا َوبٌُ َٔث ًََِ ٠ي َضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ابِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر َِٔ ٟو ك َ َ
َوأَ ِح َح ّارا أَ ِس ٥ََ ٠اُ ٨َّ ٟ
ٕ بَ ِي ُت َربِّ ٥ِ ُٜإنِّٔی ُِ ٣ش َتدٔي ْر َربِّی ثَ ََلثّا ث ُ ًََّ ٥ازًَٔ ٦ل َی أَ ِ٣زٔی َٓ َ٤َّ ٠ا ََ ٣ضی َّ
اََ ْٟل ُث أَ ِج ََ ٍَ ٤رأِیَ ُط ًَل َی أَ ِ٪
َرض َٔی َحًَّی یُحٔ َّس ُظ َٓ َِ ٜي َ
ْ
ض َي ِؼ ٌَ ُس ٓ ٔيطٔ أَ ِْ ٣ز َّٔ ٩ِ ٣
ئ َحًَّی َػٌ َٔس ُظ َر ُج َْٓ ١أ َ َِ ٟقی ُٔ ٨ِ ٣ط ح ٔ َح َار ّة
اٟش َ٤ا ٔ
اض أَ َِ ٪ی ِ٨ز ٔ َ ٢بٔأ َ َّو ٔ ٢ا٨َّ ٟا ٔ
َی َِ ُ٘ ٨ـ َضا َٓ َت َحا َ٣ا ُظ اُ ٨َّ ٟ
َّ
َّ
ُور
اٟشت َ
َٓ َ٤َّ ٠ا َ ٥َِ ٟی َز ُظ اُ ٨َّ ٟ
اض أَ َػابَ ُط َط ِي ْئ َت َتا َب ٌُوا َٓ َُ َ٘ ٨ـو ُظ َحًی بَ َُِ ٠وا بٔطٔ اْلِ َ ِر َق َٓ َح ٌَ َ ١ابِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ ًَِ ٔ٤س ّة ٓ ََشت َر ًََِ ٠ي َضا ُّ
اض َح ٔسیثْ
َحًَّی ِار َت َٔ ٍَ ب ٔ َ٨ا ُؤ ُظ َو َٗا َ ٢ابِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔإنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة َت ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و َُل أَ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
َف َوَِ ٟي َص ً ٔ ِ٨سٔی ٔ ٩ِ ٣اَ٘ َٔ ٨َّ ٟةٔ َ٣ا يُ َ٘وِّی ًَل َی ب ٔ َ٨ائٔطٔ َلُ ٨ِ ُٜت أَ ِز َخُِ ٠ت ٓ ٔيطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٟح ِحز ٔ َخ َِ ٤ص أَذ ُِر َٕ َو ََ ٟح ٌَُِ ٠ت ََ ٟضا
ًَ ِض ُسص ُِ ٥بٕٔ ِ ُٜ
اض َٗا ََٓ ٢زَا َز ٓ ٔيطٔ َخ َِ ٤ص
وُ ٨ِ ٣ٔ ٪ط َٗا ََٓ ٢أََ٧ا ا َِ ٟي ِو َ ٦أَ ٔج ُس َ٣ا أ ُ َِٔ َُٔ ٙوَِ ٟش ُت أَ َخ ُ
بَا ّبا َی ِس ُخ ُ
َخ ُج َ
 ١اُ ٨َّ ٟ
اٖ اَ ٨َّ ٟ
اض ُٔ ٨ِ ٣ط َوبَا ّبا َی ِ ُ
ْش َة ذ ٔ َرا ًّا َٓ َ٤َّ ٠ا َزا َز
اض إَِٔ ٟيطٔ ٓ ََبى َی ًََِ ٠يطٔ ا ِٟب ٔ َ٨ا َئ َوك َ َ
أَذ ُِر َٕ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٟح ِحز ٔ َحًَّی أَبِ َسی أ ُ اسا َ٧وَ َز اُ ٨َّ ٟ
ا ٪كُو ُ ٢ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ ثَ َ٤ان ٔ َی ًَ ِ َ

َخ ُد ٔ٨ِ ٣طُ َٓ َ٤َّ ٠ا ُٗتٔ َ ١ابِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ
ْش أَذ ُِر َٕ َو َج ٌَ ََٟ ١طُ بَابَي ِ ٔن أَ َح ُسص َُ٤ا یُ ِس َخ ُ
َخ یُ ِ َ
٨ِ ٣ٔ ١طُ َو ِاْل َ ُ
ص ُظ َٓزَا َز فٔی كُؤٟطٔ ًَ ِ َ
ٓ ٔيطٔ ا ِس َت ِ٘ َ َ

ض َ٧وَ َز إَِٔ ٟيطٔ
ک َویُ ِدبٔرُ ُظ أَ َّ ٪ابِ َ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َٗ ِس َو َؿ ٍَ ا ِٟب ٔ َ٨ا َئ ًَل َی أ ُ ٓ ٕ
ا ٪یُ ِدبٔرُ ُظ ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ََ ٛت َب ا َِ ٟححَّا ُد إلٔ َی ًَ ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِٔ ٣َ ٩ز َو َ
ا ُِ ٌُ ٟسو ُ ٩ِ ٣ٔ ٢أَصِ َٔ َّٜ ٣َ ١ة ََٓ َٜت َب إَِٔ ٟيطٔ ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک إَّٔ٧ا َِ ٟش َ٨ا َٔ ٩ِ ٣ت ِٔ ٠ليذٔ ابِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔفٔی َط ِي ٕئ أَ َّ٣ا َ٣ا َزا َز فٔی كُؤٟطٔ َٓأ َ ٔ ََّق ُظ َوأَ َّ٣ا
اب َّأ ٟذی َٓ َت َحطُ َٓ ََ َ٘ ٨ـ ُط َوأَ ًَا َز ُظ إلٔ َی ب ٔ َ٨ائٔطٔ
َف َّز ُظ إلٔ َی ب ٔ َ٨ائٔطٔ َو ُس َّس ا َِ ٟب َ
َ٣ا َزا َز ٓ ٔيطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٟح ِحز ٔ َ ُ

انہد نب رسی ،انب ایب زادئہ ،انب ایب امیلسؿ ،رضحت اطعء ےس رفاتی ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک سیدی نب اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک
زامہن ںیم  سفتقہک اشؾفاوں  ے ہکمفاوں ےس گنج یک افر تیب اہلل لج ایگ افر اس ےک ےجیتن ںیم وج نوان اھت فہ نوایگ  و رضحت
انبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنع ےتیباہللوکایساحؽںیمٹوھڑدایاتہکجحےکوممسںیموگآںیئرضحتانبزح ،ریضاہللاعتٰیل
ہنع اچےتہ ےھت ہک فہ اؿ ووگں وک اشؾ فاوں ےک الخػ ااھبرںی افر ا ںیہ رباہتخیگن رکںی  ب فہ وگ فا س نو ے ےگل  و رضحت
زح  ،ےرفامایاےووگ!ےھجمۃبعکاہللےکابرےںیموشمرہدفںیماےس وڑرکدفابرہانبؤںایاسیکرمتمفریغہرکفادفںرضحت
انبابعسریضاہللاعت ٰیلہنعرفام ےےگلہکریمیہیرا ےےہہکاساکوجہصحرخاب نوایگاسوکدر ترکفاایل اج ےابیقتیب
اہللوکایسرطحرےنہدایاج ے سرطحہکووگںےکزامہنںیماھتافرایہنرھتپفںوکابیقرےنہدفہکنج روگاالسؾال ےافر
 ب ریبنیلصاہللہیلعفآہلفملس وکوعبمثایکایگ ورضحتانبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعرفام ےےگلہکارگمتںیمےسیسکاکرھگلج
اج ے وفہوخش ںیہنواگ بکتہکاےساینہنانبےل واےنپربےکرھگوکویکںہنانبایاج ے؟ںیمنیترمہبتااختسرہرکفںاگرھپ
اساکؾ رہتخپزعؾرکفںاگ باوہنں ےنیترمہبتااختسرہرکایل واوہنں ےاےس وڑ ےاکارادہایک وووگںوکرطخہدیپانواہک
وجآدیمبسےسےلہپتیباہللوک وڑ ےےکےئلاس رڑچےاگ واس رآامسؿےسوکیئزیچالبانزؽہننواج ے واکیآدیماس ر
ڑچاھافر اس  ےاس ںیمےس اکیرھتپرگاای  و  بووگں  ےاس رداھکیہکوکیئفیلکت ںیہیچنہپ  و بسووگں ےاےس لموک
 وڑڈاالاہیںکتہکاےسزنیمےکرباربرکدایرضحتانبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنع ےدنچوتسؿڑھکےرکےکاس ر ردےڈاؽ
دےی اہیں کت ہک اس یک دویارںی دنلب نوںیئگ افر رضحت انب زح  ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت اعہشئ وک
رفامےتنو ےانسہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکارگووگں ےرفکوکایناینٹوھڑاہننواتافرریمےاپساسیکریمعتاکرخہچ
یھب ںیہےہارگںیمدفابرہانبات ومیطحںیمےساپچناہھتہگجتیباہللںیمدالخرکداتیافراسںیماکیدرفازہااسیانباتہک سےس
وگابرہںیلکنرضحتانبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکآجریمےاپساسوکرخہچیھبوموجدےہافرےھجمووگںاکڈر
یھب ںیہےہرافیےتہکںیہہکرضحتانبزح  ،ےمیطحںیمےساپچناہھتہگجتیب اہللںیمزایدہرکدیاہیںکتہکاسہگجےس
اسیکاینبداظرہنویئرضحتاربامیہہیلعاالسلؾفایلاینبد ےسووگں ےداھکیرضحتانبزح  ،ےاسانیبد ردویاریکریمعترشفع
رکادیاسرطحتیباہلل ابملیئ ںیما ےنرہاہھتنوایگ  باس ںیمزایدیتیک  واس اک وطؽمکولعمؾنو ے اگلرھپ اس ےکوطؽ ںیم
دساہھتزایدیتیک افراس ےکدفدرفازےانب ےہک اکیدرفازہ ےسدالخنوں افردفرسےدرفازے ےسابرہ الکناج ے و  ب
رضحتزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعدیہشرکد ےےئگ واجحج ےوجاابدبعاکلملنبرمفاؿوکاسیکربخدیافراھکلہکرضحتانبزح ،
ریضاہللاعتٰیلہنع ےۃبعکاہللیکوجریمعتیکےہفہاؿاینبدفںےکاطمقبےہںیہنجہکمےکابامتعدووگں ےداھکیےہ ودبعاکلمل
 ےوجاابرضحتاجحجوکاھکلہکںیمہرضحتانبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعےکردفدبؽےسوکیئرغض ںیہاوہنں ےوطؽںیموج

ااض ہف ایک ےہ افر میطح ےس وج زادئ ہگج تیب اہلل ںیم دالخ یک ےہ اےس فا س اکنؽ دف افر اےس یلہپ رطح دفابرہ انب دف افر وج درفازہ
اوہنں ےوھکالےہاےسیھبدنبرکدفرھپاجحج ےتیباہللوکرگارکدفابرہےلہپیکرطحاےسانبدای۔
رافی  :انہدنبرسی،انبایبزادئہ،انبایبامیلسؿ،رضحتاطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہبعکیکامعرت وڑانافراسیکریمعتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 752

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات٣ ،٥ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخً ،بساہلل بً ٩بيساہلل ب٤ً ٩ير وٟيس ،بً ٩لاء حارث ،ابً ٩بساہلل ب ٩ابی
ربيٌہً ،بساہلل بً ٩بيساہلل ،حرضت ًبساہلل ب ٩زبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

يس بِ َ٩
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًَُ ٩ب َ ِي ٔس بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِر ٕ َوا َِ ٟوَ ٔ ٟ
يٌ َة َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕس َوٓ ََس ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَل َی ًَ ِب ٔس
ًَ َلا ٕ
ئ یُ َح ِّسثَا ٔ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َرب ٔ َ

اَ ٪یزِ ًُ ُ ٥أَُ َّ ٧ط
ا ٪فٔی خ ََٔل َٓتٔطٔ َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َ٣ا أَ ُه ُّ ٩أَبَا ُخب َ ِيبٕ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َسًَ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ائ ٔظَ َة َ٣ا ك َ َ
ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِٔ ٣َ ٩ز َو َ
َسُ ٌَ ٔ٤ط َٔ ٨ِ ٣ضا َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بَل َی أََ٧ا َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َٔ ٨ِ ٣ضا َٗا ََ ٢سَ ٌِ ٔ٤ت َضا َت ُ٘و ُ٣َ ٢اذَا َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

اْٟش ٔک أَ ًَ ِس ُت َ٣ا َت َز ُٛوا ُٔ ٨ِ ٣ط َٓإ ٔ ِ ٪بَ َسا ِ َ٘ ٔ ٟو ٔٔ ٣ک
َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِّ َٗ ٪و َٔ ٣ک ِ
صوا ٔ ٩ِ ٣ب ُ َِ ٨يا ٔ ٪ا ِٟب َ ِيتٔ َوَِ ٟو َُل َح َساثَ ُة ًَ ِض ٔسص ِٔ ٥ب ٔ ِّ ِ
اس َت ِ٘ َ ُ
َقی ّبا َٔ ٩ِ ٣س ِب ٌَ ٔة أَذِ ُر َٕ َص َذا َحس ُ
ٔیث ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕس َو َزا َز
َٔ ٩ِ ٣ب ٌِسٔی أَ َِ ٪یبُِ٨و ُظ ٓ ََضِِّ ُ٠م ْٔلُرٔ َی ٔک َ٣ا َت َز ُٛوا ُٔ ٨ِ ٣ط َٓأ َ َرا َصا َ ٔ
َغب ٔ ايا َو َص ِ١
ًََِ ٠يطٔ ا َِ ٟؤٟي ُس بِ َُ ًَ ٩لا ٕئ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََ ٟح ٌَُِ ٠ت ََ ٟضا بَابَي ِ ٔن َِ ٣و ُؿو ًَي ِ ٔن فٔی اْلِ َ ِر ٔ
ق َِ
ْشٗ ٔ ايا َو َ ِ
 ١إٔذَا ص َُو أَ َرا َز أَ ِ٪
َت ِسرٔ َ
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
اِ َٗ ٪و ُٔ ٣ک َر َٓ ٌُوا بَابَ َضا َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت ُلَ َٗا ََ ٢ت ٌَزُّزّ ا أَ ُِ ٪لَ یَ ِس ُخََ ٠ضا إ ٔ َُّل َ ٩ِ ٣أَ َرازُوا َٓک َ َ
ی ٥َ ٔ ٟ ٩ك َ َ
َی ِس ُخََ ٠ضا َی َسًُوُ َ ٧ط َی ِز َتقٔی َحًَّی إ ٔذَا كَا َز أَ َِ ٪ی ِس ُخ ََ ١ز َٓ ٌُو ُظ ٓ ََش َ٘ َم َٗا َِ ًَ ٢ب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َ ٠ِ ٔ ٟحار ٔٔث أََ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت َضا َت ُ٘و َُ ٢ص َذا َٗا َ٢
ََ ٌَ َِٗ ٥ا ََ َٜ٨َ َٓ ٢ت َسا ًَ ّة بٔ ٌَ َؼا ُظ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢وز ٔ ِز ُت أَنِّی َت َز ُِ ٛتطُ َو َ٣ا َت َح َّ١َ ٤

دمحم نب احمت ،دمحم نب رکب ،انب رج  ،،دبعاہلل نب دیبع اہلل نب ریمع فدیل ،نب اطعء احرث ،انب دبعاہلل نب ایب رہعیب ،دبعاہلل نب دیبع
اہلل،رضحتدبعاہللنبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاحرثنبدبعاہللدبعاکلملنبرمفاؿےکدفرالختفںیماؿ ےک
اپس فہی ےل رک ےئگ  و دبعاکلمل ےنہک ےگل ہک ریما ایخؽ ےہ ہک اوب بیب ینعی انب زح  ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیلاہنعےسےنسریغبرفاتیرکےتںیہاحرثےنہکےگلہک ںیہہکلبںیم ےوخدرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسہیدحثی

ینسےہدبعاکلملےنہکاگلہکمت ےوجانسےہاےسایبؿرکففہےتہکںیہ ہکرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ریتی وقؾ ےک ووگں  ے تیب اہلل یک اینبدفں وک مک وک دای ےہ افر ارگ ریتی وقؾ ےک ووگں  ے
رشکوکاین اینہنٹوھڑانوات و انتجاوہنں  ےاسںیمےس ٹوھڑدایےہ ںیماےس دفابرہ انبداتی وارگریمےدعبریتی وقؾاےسدفابرہ
انب ے اک ارادہ رکے  و آف ںیم ںیہمت داھکؤں ہک اوہنں  ے اس یک ریمعت ںیم ےس ایک ٹوھڑا ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعوکفہہگجداھکیئوجہکرقتایباستاہھت یھہیدبعاہللنبدیبعیکدحثیےہافراس رفدیلنباطعء
 ے ہی ااضہف ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم تیب اہلل ںیم دف درفازے زنیم ےک اسھت انب داتی اکی رشمؼ یک
رطػافراکیرغمبیکرطػافرایکمتاجیتننوںہکاہمتریوقؾےکووگں ےاسےکدرفازےوکدنلبویکںرکدایاھت؟رضحت
اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکںیم ےرعضایکہک ںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکربکتافررغفریکفہجےس
ہکتیباہللںیموکیئدالخہننووسا ےاؿووگںےکہکنجےکےئلہیاچںیہ و بوکیئآدیمتیباہللںیم دالخنو ےوکارادہ
رکات وفہاےسالبےتافر بفہدالخنو ےےکرقنینوات وفہاےسداکھدےتیافرفہرگڑپاتدبعاکلمل ےاحرثےساہکایکمت ے
ہی دحثی رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےسوخد ینس ےہ؟ اوہنں  ے اہکہکاہں! رافی ےتہک ںیہہک دبعاکلمل ھچک دری اینپ الیھٹ
ےسزنیمرکدیاتراہافرےنہکاگلہکاکشہکںیم ےاسیکریمعتوکایساحؽ رٹوھڑاداینوات۔
رافی  :دمحم نب احمت ،دمحم نب رکب ،انب رج  ،،دبعاہلل نب دیبعاہلل نب ریمع فدیل ،نب اطعء احرث ،انب دبعاہلل نب ایب رہعیب ،دبعاہلل
نبدیبعاہلل،رضحتدبعاہللنبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہبعکیکامعرت وڑانافراسیکریمعتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 753

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩حب٠ہ ،ابوًاػً ،٥بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا ،ٚحرضت اب ٩جزیخ

اػ ٕ ٥ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٔ ٚلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ج َب ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
ُج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٔ ١َ ِْ ٣حسٔیثٔ ابِ ٔ ٩بَ ِرکٕ
دمحمنبرمعفنبذیلہ،اوباعمص،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رضحتانبرج ،ےساس دنےکاسھتانبرکبیکدحثییکرطحرفاتی
لقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبرمعفنبذیلہ،اوباعمص،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رضحتانبرج ،

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

ابب  :جحاکایبؿ
ہبعکیکامعرت وڑانافراسیکریمعتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 754

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حاتً ،٥بساہلل ب ٩برک ،حات ٥ب ٩ابی ػِيرہ ،ابوٗزًہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩بَ ِرکٕ َّ
ِم َح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩أَبٔی َػِٔي َر َة ًَ ِ ٩أَبٔی َٗزَ ًَ َة أَ َِّ ًَ ٪ب َس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ َ٩
اٟش ِض ٔ ُّ
وٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ إٔذِ َٗا ََٗ ٢ا َت َ ١اہللُ ابِ َ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َح ِي ُث یَٔ ِٜذ ُب ًَل َی أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن َي ُ٘و َُ ٢سٌِ ٔ٤ت َُضا َت ُ٘و َُٗ ٢ا َ٢
ا ٪بَ ِی َ٤َ ٨ا ص َُو َی ُل ُ
َِ ٣ز َو َ
ٔیس ٓ ٔيطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٟح ِحز ٔ َٓإ ٔ َّ٪
َف َِ َ٘ ٨َ ٟـ ُت ا ِٟب َ ِي َت َحًَّی أَز َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ًَائٔظَ ُة َِ ٟو َُل ح ِٔسثَا ُِ َٗ ٪و ٔٔ ٣ک بٔا ِلٔ ِ ُٜ
يٌ َة ُلَ َت ُ٘ َِ ١ص َذا یَا أَ ٔ٣ي َر ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن َٓأََ٧ا َسُ ٌِ ٔ٤ت أَُّ٦
صوا فٔی ا ِٟب ٔ َ٨ا ٔ
ئ َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َرب ٔ َ
َٗ ِو َٔ ٣ک َٗ َّ ُ
ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن تُ َح ِّس ُث َص َذا َٗا ََِ ٟ ٢و ُُ ٨ِ ٛت َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَصِ ٔس َُ ٣ط َٟت َ َر ُِ ٛت ُط ًَل َی َ٣ا بَى َی ابِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ
دمحم نب احمت ،دبعاہلل نب رکب ،احمت نب ایب ریغصہ ،اوبزقہع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاکلمل نب رمفاؿ تیب اہلل ےک وطاػ ےک دفراؿ
ہہک راہ اھت ہک اہلل انب زح  ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک یالک رک دے فہ اؾ امومنینم  ر وھجٹ اتہک اھت افر اتہک ےہ ہک ںیم  ے اؿ ےس انس فہ
رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامای اے اعہشئ! ارگ ریتی وقؾ ےک ووگں  ے ایناین رفک ٹوھڑا ہن نوات  و ںیم تیب
اہلل وک  وڑ رک میطح فاےل ہصح وک اس ںیم اشلم رک داتی ویکہکن ریتی وقؾ ےک ووگں  ے تیب اہلل یک ریمعت وک مک رکدای ےہ احرث نب
دبعاہلل ےتہک ںیہ اے اریمامومنینم! آپ اےسی ہن ںیہک ویکہکن ںیم  ے اؾ امومنینم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہی دحثی وخد ینس ےہ
دبعاکلمل ےاہکہکارگںیمہیابتتیباہللوکرگا ےےسےلہپ ناتیل وںیمرضحتانبزح ،فایلریمعتوکاقمئرےنہداتی۔
رافی  :دمحمنباحمت،دبعاہللنبرکب،احمتنبایبریغصہ،اوبزقہع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبعکیکدویارافراسےکدرفازےےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
ہبعکیکدویارافراسےکدرفازےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 755

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼور ،ابواحوؾ ،اطٌث ب ٩ابی طٌْاء ،اسوز ب ٩یزیس ،سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ؾ َح َّسث َ َ٨ا أَ ِط ٌَ ُث بِ ُ ٩أَبٔی َّ
یس ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
اٟظ ٌِ َْا ٔ
ئ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َسأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح ِسرٔ أَ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟب َ ِيتٔ ص َُو َٗا َُِ ٠ُٗ ٥ِ ٌَ ََ ٢ت َٓ ٥ِ َٟ ٥َ ٔ ٠یُ ِسخُٔ٠و ُظ فٔی ا ِٟب َ ِيتٔ َٗا َ ٢إ ٔ َّ٪

ص ِت بٔض ٔ ِ ٥اُ َ٘ َٔ ٨َّ ٟة ُُِٗ ٠ت ٓ ََ٤ا َطأ ِ ُ ٪بَابٔطٔ ُِ ٣ز َت ٔٔ ٌّا َٗا َ ١َ ٌََ ٓ ٢ذَٔ ٔ ٟک َٗ ِو ُٔ ٣ک ُ ٔ ٟي ِسخُٔ٠وا ََ ٩ِ ٣طاؤُا َو َی ٌُِ ٨َ ٤وا ََ ٩ِ ٣طاؤُا
َٗ ِو َٔ ٣ک َٗ َّ َ
اٖ أَ ِ ٪تُ َِٔ ٨
َوَِ ٟو َُل أَ َِّ َٗ ٪و َٔ ٣ک َحس ْ
رک ُُٗ٠وب ُ ُض ِ٨َ َٟ ٥وَ ِز ُت أَ ِ ٪أ ُ ِزخٔ َ ١ا َِ ٟح ِس َر فٔی ا ِٟب َ ِيتٔ َوأَ ِ ٪أ ُ ِٟز ٔ َٚ
ٔیث ًَ ِض ُسص ُِ ٥فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠يةٔ َٓأ َ َخ ُ
ق
بَابَ ُط بٔاْلِ َ ِر ٔ
دیعسنب وصنمر،اوباوحص ،ا ثعنبایباثعشء،اوسدنب سیدی،دیسہ اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع رفامیتںیہہکںیم ےروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےسمیطحیکدویارےکابرےںیموپاھچہکایک فہتیباہللںیماشلمےہای ںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
رفامای ہکاہں ںیم  ے رعض ایکہک رھپ اےس تیب اہلل ںیمدالخ ویکں  ںیہ ایک؟آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے رفامای ہک اہمتری وقؾ
ےکووگںےکاپساس اکرخہچمکنوایگاھت ںیم  ےرعض ایکہکاساکدرفازہدنلبویکں ےہ؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامای
ہکاہمتریوقؾےکووگں ےاسرطحایکےہاتہک ےساچںیہدالخرکںیافر ےساچںیہرفکدںیافرارگاہمتریوقؾےکووگں
 ےایناینرفکہنٹوھڑانواتافر ےھجمہیڈرہننواتہکہیا ںیہ انوگارےگلاگ و ںیم میطحیکدویارفںوکتیباہللںیمدالخرکداتیافراس
ےکدرفازےوکزنیمےکاسھتالمداتی۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،اوباوحص،ا ثعنبایباثعشء،اوسدنبسیدی،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہبعکیکدویارافراسےکدرفازےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 756

٣وسی طیبا ،٪اطٌث ب ٩ابی طٌْاء ،اسوز ب ٩یزیس ،سيسہ ًائظہ رضی اہلل
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بيساہلل ،ابٰ ٩
تٌا ٰلی ً٨ہا

وسی َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ِط ٌَ َث بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
ئ
اٟظ ٌِ َْا ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩
ا ٚا َِ ٟحس َ
یس ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َسأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٔ ٟح ِحز ٔ َو َس َ
ٔیث ب ٔ ٌَِ ٤ى َی
ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
ِ
َّ َّ
َف ُُٗ٠وب ُ ُض ِ٥
َحسٔیثٔ أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َو َٗا َٔ ٓ ٢يطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت ٓ ََ٤ا َطأ ُ ٪بَابٔطٔ ُ٣زِ َت ٔٔ ٌّا َُل ي ُِؼ ٌَ ُس إَِٔ ٟيطٔ إُٔل بٔ ُشَ ٥ٕ ٠و َٗا ََ ٣َ ٢دا َٓ َة أَ َِ ٪ت َِ ٔ ٨

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دیبع اہلل ،انب ومٰیس ابیشؿ ،ا ثع نب ایب اثعشء ،اوسد نب سیدی ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ
رفامیتںیہہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس میطحےکابرےںیموپاھچ آےگدحثیایسرطحےہ افراسںیم ےہ
ےہہکتیباہللاکدرفازےاانتدنلبویکں ےہہکوسا ےڑیس یےکاسیکرطػ ںیہڑچاھاجاتکسرفامایہکاؿےکدوںںیمرفنت
دیپانو ےاکڈرےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دیبعاہلل،انبومٰیسابیشؿ،ا ثعنبایباثعشء،اوسدنبسیدی،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعزجافروبڑاھفریغہایتیمیکرطػےسجحرک ےےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
اعزجافروبڑاھفریغہایتیمیکرطػےسجحرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 757

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،س٠امی ٪ب ٩يشار ،ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
ض أََّ٧طُ َٗا َ٢
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
١
 ١بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
یٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حائ َ ِت ُط ا َِ ٣زأَ ْة َٔ ٩ِ ٣خ ِْ ٌَ ََ ٥ت ِش َت ِٔت ٔيطٔ َٓ َح ٌَ َ ١ا َِِ ٟٔـ ُ
ا ٪ا َِِ ٟٔـ ُ
كَ َ
ض َرز ٔ َ

ص ُٖ َو ِج َط ا ِِ َٔ ٟـ ٔ ١إلٔ َی ِّ
َخ َٗاَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َی ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟي َضا َو َت ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟيطٔ َٓ َح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ ٔ
اٟظ ِِّ ٙاْل َ ٔ
يـ َة اہللٔ ًَل َی ً َٔبازٔظ ٔ فٔی ا َِ ٟح ِّخ أَ ِز َر َِ ٛت أَبٔی َط ِيدّا َٛبٔي ّرا َُل َي ِش َت ٔلي ٍُ أَ َِ ٪ی ِْبُ َت ًَل َی اٟزَّاح ٔ َٔ ٠ة أََٓأَحُ ُّخ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٥ِ ٌَ ََ ٢
إ ٔ ََّٔ َ ٪ف َ
ک فٔی َح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ
َوذََ ٔ ٟ
ییحی نبییحی ،امکل،انبباہب،امیلسؿ نباسیر،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہاوہنں  ےرفامایہک رضحتلضف نب
ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وسار ےھت ہک اکی تررت آیئ وج ہلیبق معثخ ےس  یھ اس  ے
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہلئسموپاھچ ورضحتلضفریضاہللاعتٰیلہنعیکرطػدےنھکییگل وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ےلضفریضاہللاعتٰیلہنعاکرہچہدفرسیرطػریھپدایفہتررترعضرکیتےہاےاہللےکروسؽ!اہللاعتیل ےاےنپدنبفں ر
جح رفض ایک ےہ ریما ابپ  و تہب وبڑاھ ےہ فہ اطتق  ںیہ راتھک ہک وساری  ر ھٹیب ےکس  و ایک ںیم اس یک رطػ ےس جح رک یتکس نوں؟
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہںافرہیہجحاوداعاکفاہعقےہ۔

رافی  :ییحینبییحی،امکل،انبباہب،امیلسؿنباسیر،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اعزجافروبڑاھفریغہایتیمیکرطػےسجحرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 758

راوی ً :لی ب ٩خْشً ،٦يسی ،اب ٩جزیخ ،حرضت ٓـ ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِ٩
ْش ٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
يـ ُة اہللٔ فٔی ا َِ ٟح ِّخ َوص َُو َُل َي ِش َت ٔلي ٍُ أَ َِ ٪ي ِش َتو ٔ َی
ا َِِ ٟٔـ ٔ ١أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َٔ ٩ِ ٣خ ِْ ٌَ ََٗ ٥اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَبٔی َط ِي ْذ َٛبٔي ْر ًََِ ٠يطٔ َ َٔف َ

ًَل َی هَ ِضز ٔ َبٌٔيرٔظ ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ َٓ ٥َ ٠حطِّی ًَ ُِ ٨ط

یلعنبرشخؾ،یسیع،انبرج ،،رضحتلضفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکہلیبقمعثخیکاکیتررترعضرکیتےہاے
اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ریما ابپ وبڑاھ ےہ اؿ  ر اہلل  ے جح رفض رکدای ےہ افر فہ اےنپ افٹن یک تشپ  ر ےنھٹیب یک
اطتق ںیہرےتھک ویبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہک واؿیکرطػےسجحرکےل۔
رافی  :یلعنبرشخؾ،یسیع،انبرج ،،رضحتلضفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےچبےکجحےکحیحصنو ےےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
ےچبےکجحےکحیحصنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 759

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،اب ٩ابی ً٤ز ،ابً ٩یی٨ہ ،ابوبرک ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابزاہي ٥بً٘ ٩بہَ ،کیب،
حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ئ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٟ ٥َ ٠ق ٔ َی َر ِّ ٛبا بٔاَّ ٟز ِو َحا ٔ
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َکیِبٕ َِ ٣ول َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ُ ٩

َ
َفٓ ٌََ ِت إَِٔ ٟيطٔ ا َِ ٣زأَ ْة َػب ٔ ايا َٓ َ٘اَِ ٟت أََ ٔ ٟض َذا َح ٌّخ َٗا َ٥ِ ٌَ ََ ٢
َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢ا ِِ َ٘ ٟو َُٗ ٦اُٟوا ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
وَ٘ َٓ ٪اُٟوا َ ٩ِ ٣أَ ِ ٧ت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َ َ
َؤَ ٟک أَ ِج ْز
اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبایبرمع،انبہنییع،اوبرکب،ایفسؿنبہنییع،اربامیہنبہبقع،رکبی،رضحتانبابعسریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاحء ےک اقمؾ  ر ھچک وسارفں  ے الماقت یک  و آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس  ے رفامای ہک مت وکن ی وقؾ نو؟ فہ ےنہک ےگل املسم ؿ  و اؿووگں  ے اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وکؿ ںیہ آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہللاکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس واؿںیمےساکیتررت ےاےنپےچبوکا ےنرکرعضایکہکایکاس
اکیھبجحنواج ےاگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایافرےھجتیھبارجےلماگ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ایب رمع ،انب ہنییع ،اوبرکب ،ایفسؿ نب ہنییع ،اربامیہ نب ہبقع ،رکبی ،رضحت انب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ےچبےکجحےکحیحصنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 760

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،سٔيا٣ ،٪ح٤س بً٘ ٩بہَ ،کیب ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َٗا َ٢
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ئ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َرٓ ٌََ ِت ا َِ ٣زأَ ْة َػب ٔ ايا ََ ٟضا َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََ ٔ ٟض َذا َح ٌّخ َٗا ََ ٥ِ ٌَ ََ ٢ؤَ ٟک أَ ِج ْز
اوبرکبی،دمحمنب العء،اوبااسہم ،ایفسؿ،دمحمنبہبقع،رکبی،رضحتانبابعسریض اہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ رفامایہکاکی
تررت  ے اےنپ ےچب اک ا ےن رک رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ایک اس اک جح نو اج ے اگ؟ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے رفامایاہں افر
ےھجتیھباساکارجےلماگ۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،اوبااسہم،ایفسؿ،دمحمنبہبقع،رکبی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ےچبےکجحےکحیحصنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 761

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟزح ،٩٤ب ٩سٔيا ،٪ابزاہي ،٥بً٘ ٩بہ ،حرضت َکیب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َکیِبٕ أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َرٓ ٌََ ِت َػب ٔ ايا
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ُ ٩

َٓ َ٘اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََ ٔ ٟض َذا َح ٌّخ َٗا ََ ٥ِ ٌَ ََ ٢ؤَ ٟک أَ ِج ْز

دمحمنبینثم،دبعارلنمح،نبایفسؿ،اربامیہ،نبہبقع،رضحترکبیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیتررت ےےچبوک
ا ےنرکرعضایکاےاہللےکروسؽایکاساکجحنواج ےاگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہںافرےھجتیھبارجےلماگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،نبایفسؿ،اربامیہ،نبہبقع،رضحترکبیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ےچبےکجحےکحیحصنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 762

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟزح ،٩٤سٔيا٣ ،٪ح٤س بً٘ ٩بہَ ،کیب ،ابً ٩باض

َّ
ض بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ُ ٩
دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،دمحم نب ہبقع ،رکبی ،انب ابعس اس  دن ےک اسھت رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس
دحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،دمحمنبہبقع،رکبی،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکرمعںیماکیرمہبتجحرفضایکایگ ےہ۔...
ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرمعںیماکیرمہبتجحرفضایکایگےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 763

راوی  :زہير ب ٩رحب ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ربيٍ ب٣ ٩ش٣ ،٥٠ح٤س ب ٩زیاز ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َقش ُّٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩زٔ َیاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔي ٍُ بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ا َِ ُ ٟ

َف َق اہللُ ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜا َِ ٟح َّخ َٓ ُح ُّحوا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ١أَك ُ ًََّ ١إ ٦
َٗا ََ ٢خ َلب َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اض َٗ ِس َ َ
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََشَ َٜت َحًَّی َٗاََ ٟضا ثَ ََلثّا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ُُِٗ ٠ت ََ ٌَ ََِ ٟ ٥و َج َب ِت َو٤ََ ٟا ا ِس َت َل ٌِت ُِ ٥ث ُ َّ٥
اِ َٗ ٪ب َ ٥ِ ُٜ٠بَٜٔث ِ َرة ٔ ُس َذأٟض ٔ َِ ٥وا ِخت ََٔلٓ ٔض ٔ ًَِ ٥ل َی أَِ٧ب ٔ َيائ ٔض ٔ َِٓ ٥إٔذَا أَ َِ ٣زتُ ٥ِ ُٜبٔظَ ِي ٕئ َٓأ ِتُوا
َٗا َ ٢ذ َُرونٔی َ٣ا َت َز ُِ ٛتَٓ ٥ِ ُٜإٔ٤َ َّ ٧ا َصَ ٠
َک َ ٩ِ ٣ك َ َ

اس َت َل ٌِت َُِ ٥وإٔذَا َ َ ٧ض ِی ُتَ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜط ِي ٕئ ٓ ََس ًُو ُظ
ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا ِ

زریہ نب رحب ،سیدی نب اہرفؿ ،رعیب نب ملسم ،دمحم نب زاید ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہہبطخدایافررفامایاےووگ!مت رجحرفضایکایگےہ سمتجحرکف واکیآدیم ےرعض
ایکاےاہللےکروسؽ!ایکرہاسؽجحرفضایکایگےہ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملساخومشرےہاہیںکتہکاس ےآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےنیترمہبت رعضایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایارگںیماتہکاہں ورہاسؽجحفا بنواجاتافرمت
اس یکاطتقہنرےتھک رھپآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس  ے رفامایہک نجاب وںوک ںیم ٹوھڑ دایرکفںمت اؿےکابرے ںیم ھجمےسہن
وپاھچرکف ویکہکن مت ےس ےلہپ وگ رثکت وساؽیکفہج ےس یالک نو ے افر فہ اےنپویبنں ےس االتخػ رکےت ےھت  ب ںیم ںیہمت
یسکزیچاکمکحرکفں وبسحااطتستعمتاےساانپوافر بںیہمتیسکزیچےسرفکدفں ومتاےسٹوھڑدف۔
رافی  :زریہنبرحب،سیدینباہرفؿ،رعیبنبملسم،دمحمنبزاید،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تررتوکرحمؾےکاسھتجحفریغہاکرفسرک ےےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
تررتوکرحمؾےکاسھتجحفریغہاکرفسرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 764

راوی  :زہير ب ٩رحب٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌیٗ ،لاً ،٪بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِي ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
َحٕ ٦
اَف ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ث َ ََلثّا إ ٔ َُّل َو ََ ٌَ ٣ضا ذُو ََ ِ ٣
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َُ ٢لَ ُت َش ٔ ِ

زریہنبرحب،دمحمنبینثم،ییحی،اطقؿ،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےاراشدرفامایہکوکیئتررتنیتدؿرفسہنرکےوسا ےاسےکہکاسےکاسھترحمؾنوینعیرحمؾےکریغبتررتوک

رفسرک ےےسعنمرفامدایایگ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،ییحی،اطقؿ،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تررتوکرحمؾےکاسھتجحفریغہاکرفسرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 765

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير ،ابواسا٣ہ ،اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َجٔ٤ي ٌّا ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َحٕ ٦
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔفٔی رٔ َوا َی ٔة أَبٔی بَ ِرکٕ ٓ َِو َ ٚثَ ََل ٕث و َٗا َ ٢ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕفٔی رٔ َوایَتٔطٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ث َ ََلثَ ّة إ ٔ َُّل َو ََ ٌَ ٣ضا ذُو ََ ِ ٣

اوبرکب نب ایب ہبیش  ،دبعاہلل نب ریمن ،اوبااسہم ،انب ریمن ،دیبع اہلل  ے اےنپ ابپ ےس اس رطح رفاتی لقن یک ےہ اس رفاتی ںیم
یھبیہیےہہکتررتنیتدؿاکرفسرحمؾےکریغبہنرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم،انبریمن،دیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تررتوکرحمؾےکاسھتجحفریغہاکرفسرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 766

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،اب ٩ابی ٓسیک ،ؿحاک٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخبَرََ٧ا َّ
اٟـحَّا ُک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

َحٕ ٦
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل َی ٔح ُُّٔ ١ل َِ ٣زأَة ٕتُ ِذ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
اَف َٔ ٣شي َر َة ثَ ََل ٔث ََ ٟيا ٕ ٢إ ٔ َُّل َو ََ ٌَ ٣ضا ذُو ََ ِ ٣
َخ ُت َش ٔ ُ

دمحم نب راعف ،انب ایب ہیکی ،کاحک ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
اراشدرفامایہکیسکتررتےکےئلوجہکاہللزعفلج  رافرآرختےکدؿ راامیؿریتھکنوالحؽ ںیہہکفہنیترا وںیکاسمتف
رفسرکےرگمہیہکاسےکاسھترحمؾنو۔
رافی  :دمحمنبراعف،انبایبہیکی،کاحک،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تررتوکرحمؾےکاسھتجحفریغہاکرفسرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 767

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس٤ًْ ،ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیزٗ ،تیبہ ،جزیزً ،بسا٠٤ٟک ،اب٤ً ٩ير ،حرضت ٗزًہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َوص َُو ابِ ُ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ
ًَ َِٗ ٩زَ ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ٔ٨ِ ٣طُ َحسٔی ّْا َٓأ َ ًِ َح َبىٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟطُ أََ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت َص َذا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢أَُٗو ًَُ ٢ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا  ٥َِ ٟأَ ِس ََٗ ٍِ ٤ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤تطُ َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َحاَ ٔ ٦وا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس اْلِ َٗ َِصی َو َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و ُُ ٢لَ
َو َس ََُّ ٥َ ٠ل َت ُظ ُّسوا اِّ ٟز َحا َ ٢إ ٔ َُّل إلٔ َی ثَ ََلثَةٔ ََ ٣شا ٔج َس َِ ٣شحٔسٔی َص َذا َوا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ا َِ َ ٟ
اَف ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ یَ ِو َ٣ي ِ ٔن َّٔ ٩ِ ٣
َحَ ٨ِ ٣ٔ ٕ ٦ضا أَ ِو َز ِو ُج َضا
اٟسصِز ٔإ ٔ َُّل َو ََ ٌَ ٣ضا ذُو ََ ِ ٣
ُت َش ٔ ِ

ہبیتق نبدیعس ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،ہبیتق ،رجری ،دبعاکلمل ،انب ریمع ،رضحتزقہع ےتہک ںیہہک ںیم  ے رضحت اوبدیعس دخری
ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس اکی دحثی ینس وج ہک ےھجم تہب ایھچ یگل انچہچن ںیم  ے اؿ ےس اہک ہک ایک ہی دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسآپ  ےوخد ینس ےہ؟اوہنں ے اہکہک ںیمروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس  ر س ردہفہابتےسیک ہہک اتکسنوں
 سوکںیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہنانسنورافیےتہکںیہہکںیم ےاؿےسانسفہرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےرفامایہکمتاسامؿرفس ہنابدنوھوسا ےنیتدجسمفںیکرطػریمیہیدجسمدجسموبنی،دجسمرحاؾ،دجسما یصافرںیم
 ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی یھب انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک وکیئ تررت دف دؿ اک رفس ہن رکے
وسا ےاسےکہکاساکوکیئرحمؾایاساکاخفدناسےکاسھتنو۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امثعؿنبایبہبیش،رجری،ہبیتق،رجری،دبعاکلمل،انبریمع،رضحتزقہع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تررتوکرحمؾےکاسھتجحفریغہاکرفسرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 768

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،بسا٠٤ٟک ،ب٤ً ٩ير ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗزَ ًَ َة َٗا َ٢

َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َب ٌّا َٓأ َ ًِ َحب ِ َ٨ىٔی َوآ ََ ِ٘ َ٨ىٔی َ َ ٧هی أَ ِ٪
َحَ ٕ ٦وا ِٗ َت َّؽ بَاق ٔ َی ا َِ ٟحسٔیثٔ
اَف ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َٔ ٣شي َر َة َی ِو َ٣ي ِ ٔن إ ٔ َُّل َو ََ ٌَ ٣ضا َز ِو ُج َضا أَ ِو ذُو ََ ِ ٣
ُت َش ٔ َ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دبعاکلمل ،نب ریمع ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےساچرابںیتینسںیہوجےھجمےڑیایھچںیگلاؿںیمےساکیہیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےتررتوک
دفدؿیکاسمتفاکرفسرک ےےسعنمرفامایےہوسا ےاسےکہکاساکاخفدنایاساکرحمؾاسےکاسھتنو۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعاکلمل،نبریمع،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تررتوکرحمؾےکاسھتجحفریغہاکرفسرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 769

راوی ٤ًْ :ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیزِ٣ ،يرہ ،ابزاہي ،٥سہ ٥ب٨٣ ٩حاب ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ َِٗ ٩زَ ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِٔ٣ُ ٩ي َر َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٩ِ ًَ ٥س ِض ٔ ٥بِ َٔ ٨ِ ٣ٔ ٩ح ٕ

َّ
َّ
َحٕ ٦
اَف ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ث َ ََلثّا إ ٔ َُّل َ ٍَ ٣ذٔی ََ ِ ٣
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَُ ٥َ ٠ل ُت َش ٔ ِ

امثعؿنبایبہبیش،رجری،ریغمہ،اربامیہ،مہسنباجنمب،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایہکوکیئتررتنیتدؿاکرفسہنرکےرگمہیہکرحمؾاسےکاسھتنو۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،ریغمہ،اربامیہ،مہسنباجنمب،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تررتوکرحمؾےکاسھتجحفریغہاکرفسرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 770

راوی  :ابوُشا٣ ،٪ح٤س ب ٩بظارٌ٣ ،اذب ٩ہظا ،٦ابوُشا ،٪حرضت ابوسٌيسخسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ح َّسث َ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َح َّسثَىٔی أَبٔی
ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔبِ ٔ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ ٢أَبُو ُ ََّش َ
و َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ
َّ
َّ
اَف ا َِ ٣زأَ ْة ٓ َِو َ ٚثَ ََل ٔث ََ ٟيا ٕ ٢إ ٔ َُّل
ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِٗ ٩زَ ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل ُت َش ٔ ِ

َحٕ ٦
َ ٍَ ٣ذٔی ََ ِ ٣
اوباسغؿ،دمحمنب ،رر،اعمذنباشہؾ،اوباسغؿ،رضحت اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےاراشدرفامایہکوکیئتررتنیترا وںےساف ررفسہنرکےرگمہیہکرحمؾاسےکاسھتنو۔
رافی  :اوباسغؿ،دمحمنب ،رر،اعمذنباشہؾ،اوباسغؿ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تررتوکرحمؾےکاسھتجحفریغہاکرفسرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 771

راوی  :ابْ٣ ٩ىی ،اب ٩ابی ًسی ،سٌيسٗ ،تازہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ َِ ٩سٌٔي ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ثَ ََل ٕث إ ٔ َُّل َ ٍَ ٣ذٔی
َحٕ ٦
ََ ِ ٣
انب ینثم ،انب ایب دعی ،دیعس ،داتدہ اس  دن ےک اسھت رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامای ہک وکیئ تررت نیت
دؿےسزایدہرفسہنرکےرگمہیہکرحمؾاسےکاسھتنو۔
رافی  :انبینثم،انبایبدعی،دیعس،داتدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تررتوکرحمؾےکاسھتجحفریغہاکرفسرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 772

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،سٌيس ب ٩ابی سٌيس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

َّ
رح َٕ ٣ة َٔ ٨ِ ٣ضا
اَف َٔ ٣شي َر َة َِ ٟي َٕ ٠ة إ ٔ َُّل َو ََ ٌَ ٣ضا َر ُج ْ ١ذُو ُ ِ
ًََِ ٠يطٔ َو َسَُ ٥َ ٠ل یَ ٔح ُُّٔ ١ل َِ ٣زأَة ٕ ُِ ٣شٕ ٤َ ٔ ٠ة ُت َش ٔ ُ

ہبیتقنبدیعس،ق ،،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای
ہکیسکاملسمؿتر رتےک ےئلاکیراتیکاسمتفرفس رکانیھبالحؽ ںیہوسا ےاسےکہکاکیآدیم اسےکاسھتنوافرفہ

یھبرحمؾ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تررتوکرحمؾےکاسھتجحفریغہاکرفسرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 773

راوی  :زہير ب ٩رحب ،یحٌی ب ٩سٌيس ،ابی ذئب ،سٌيس ب ٩ابی سٌيس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َحٕ ٦
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل َی ٔح ُُّٔ ١ل َِ ٣زأَة ٕتُ ِذ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
اَف َٔ ٣شي َر َة یَ ِوٕ ٦إ ٔ َُّل َ ٍَ ٣ذٔی ََ ِ ٣
َخ ُت َش ٔ ُ
زریہ نب رحب،ییحی نب دیعس ،ایب ذبئ،دیعس نب ایب دیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہللہیلع
فآہلفملس  ے اراشد رفامای یسک تررت ےک ےئل وج اہلل  ر افر آرخت ےک دؿ  ر اامیؿ ریتھک نو الحؽ  ںیہہک فہ اکی دؿ یک اسمتف
رفسرکےوسا ےاسےکہکرحمؾاسےکاسھتنو۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعس،ایبذبئ،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تررتوکرحمؾےکاسھتجحفریغہاکرفسرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 774

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

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َحَِ ٠ًَ ٕ ٦ي َضا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل َی ٔح ُُّٔ ١ل َِ ٣زأَة ٕتُ ِذ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
اَف َٔ ٣شي َر َة َی ِوَ ٕ ٦وَِ ٟي َٕ ٠ة إ ٔ َُّل َ ٍَ ٣ذٔی ََ ِ ٣
َخ ُت َش ٔ ُ

ییحی نب ییحی ،امکل ،دیعس ، ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای یسک
تررتےکےئلوجہکاہللافرآرختےکدؿ راامیؿریتھکنوالحؽ ںیہہکفہاکیدؿافراکیراتیکاسمتفرفسرکےرگمہی
ہکرحمؾاسےکاسھتنو۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دیعس،،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :جحاکایبؿ
تررتوکرحمؾےکاسھتجحفریغہاکرفسرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 775

راوی  :ابوكا ،١٣بْش ،ابٔ٣ ٩ـ ،١سہي ١ب ٩ابی ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
ْش َي ٌِىٔی ابِ َََّ ٔ٣ُ ٩ـ َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُس َض ِي ُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو كَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
َّ
َّ
َ َ
َحَ ٨ِ ٣ٔ ٕ ٦ضا
اَف ثَ ََلثّا إ ٔ َُّل َو ََ ٌَ ٣ضا ذُو ََ ِ ٣
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَُ ٥َ ٠ل َی ٔح ُُّٔ ١ل َِ ٣زأة ٕأ ُِ ٪ت َش ٔ َ
اوباکلم،رشب،انب لضفم ،لیہسنبایباصحل،رضحت اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس  ے رفامای ہک یسک تررت ےک ےئل وج ہک اہلل افر آرخت ےک دؿ  ر اامیؿ ریتھک نو الحؽ  ںیہ ہک فہ اکی دؿ افر اکی رات یک
اسمتفرفسرکےرگمہیہکرحمؾاسےکاسھتنو۔
رافی  :اوباکلم،رشب،انبلضفم،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تررتوکرحمؾےکاسھتجحفریغہاکرفسرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 776

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابی ٌ٣اویہ ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة َٗا َ ٢أَبُو ُ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
َخ أَ ِ٪
َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠لَ َی ٔح ُُّٔ ١ل َِ ٣زأَة ٕ تُ ِذ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِو ٔ ٦ا ِْل ٔ ٔ
َحَ ٨ِ ٣ٔ ٕ ٦ضا
اَف َس َ َّفا یَُٜو ُ ٪ثَ ََلثَ َة أَیَّاََ ٕٓ ٦ؼاً ّٔسا إ ٔ َُّل َو ََ ٌَ ٣ضا أَبُوصَا أَ ِو ابَِ ُ٨ضا أَ ِو َز ِو ُج َضا أَ ِو أَ ُخوصَا أَ ِو ذُو ََ ِ ٣
ُت َش ٔ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،ایب اعمفہی ،اوبرکبی ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک یسک تررت ےک ےئل وج ہک اہلل  ر افر آرخت ےک دؿ  ر اامیؿ
ریتھکنوںالحؽ ںیہہکفہنیتدؿایاسےسزایدہرفسرکےرگمہیہکاساکابپایاساکاٹیبایاساکاخفدنایاساکاھبیئایاساکوکیئ

رحمؾاسےکاسھتنو۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ایباعمفہی،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تررتوکرحمؾےکاسھتجحفریغہاکرفسرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 777

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،سٔيا ،٪ابوبرک ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،ابی ٌ٣بس ،حرضت اً٤ع
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َسٌٔي ٕس اْلِ َ َط ُّخ َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ایفسؿ،اوبرکب،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،ایبدبعم،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنعاس دن
ےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ ،اوبرکب ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف نب دانیر ،ایب دبعم ،رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تررتوکرحمؾےکاسھتجحفریغہاکرفسرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 778

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبيہ ،زہير ب ٩رحب ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَٗ ٪ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ض َي ُ٘وُلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب َي ُ٘و ُُ ٢لَ یَ ِدَ ُ٠و ََّ ٪ر ُج ْ١
زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ٌِ ٣ب ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َخ َج ِت
اَف ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ إ ٔ َُّل َ ٍَ ٣ذٔی ََ ِ ٣
بٔا َِ ٣زأَة ٕ إ ٔ َُّل َو ََ ٌَ ٣ضا ذُو ََ ِ ٣
َحَ َ٘ َٓ ٕ ٦اَ ٦ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪ا َِ ٣زأَت ٔی َ َ
َحَ ٕ ٦و َُل ُت َش ٔ ِ
ک
َحا َّج ّة َوإنِّٔی ِاٛتُت ِٔب ُت فٔی َُزِ َوة ٔ ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا َ ٢اَ ِ ٧لُ َٓ ِٙ ٔ ٠ح َّخ َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَت ٔ َ
اوبرکب نب ایب ہیبش ،زریہ نب رحب ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک ںیم  ے یبن یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس انس

ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ہبطخدےتی نو ے رفامےت ںیہہک وکیئ آدیم یسک تررت ےکاسھت ئاہنیئ ںیم ہن رےہ وسا ے اس ےک
ہک اس اک رحمؾ اس ےک اسھت نو افر ہن وکیئ تررت رفس رکے وسا ے اس ےک ہک اس اک رحمؾ اس ےک اسھت نو۔ اکی آدیم ڑھکا نوا
اس ےرعضایکاےاہللےکروسؽ!ریمیویبیجحےکےئلیلکنےہافرریماانؾالفںالفںزغفہںیمھکلدای ایگےہ وآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےرفامایہک واجافراینپویبیےکاسھتجحرک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبش،زریہنبرحب،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تررتوکرحمؾےکاسھتجحفریغہاکرفسرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 779

راوی  :ابوربيٍ ،ح٤از٤ً ،زو ،حرضت ً٤زو

و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ب ٔ َض َذا ا ِْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
اوبرعیب،امحد،رمعف،رضحترمعفاس دنےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرعیب،امحد،رمعف،رضحترمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تررتوکرحمؾےکاسھتجحفریغہاکرفسرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 780

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،ہظا ،٦اب ٩س٠امی ،٪اب ٩جزیخ ،حرضت اب ٩جزیخ

َک َُل َی ِدَ ُ٠و َّ٪
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦ي ٌِىٔی ابِ َُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َحٕ ٦
َر ُج ْ ١بٔا َِ ٣زأَة ٕإ ٔ َُّل َو ََ ٌَ ٣ضا ذُو ََ ِ ٣
انبایبرمع،اشہؾ،انبامیلسؿ،انبرج ،،رضحتانبرج ،ےسایس دنےکاسھتایسرطحرفاتیلقنیکیئگےہافرہیذرک ںیہ
ایکہکوکیئآدیمیسکتررتےکاسھتئاہنیئںیمہنرےہرگمہیہکاساکرحمؾاسےکاسھتنو۔
رافی  :انبایبرمع،اشہؾ،انبامیلسؿ،انبرج ،،رضحتانبرج ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسجحفریغہےکومعق رذرکےک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
رفسجحفریغہےکومعق رذرکےک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 781

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَ َّ ٔ ٠ًَ ٪ايا اْلِ َ ِزز ٔ َّی أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ٪
َح َّسثَىٔی َص ُ

ا ٪إٔذَا ا ِس َت َوی ًَل َی َبٌٔيرٔظ ٔ َخارٔ ّجا إلٔ َی َس ََفٕ َٛب َّ َر ث َ ََلثّا ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َُّ ٤َ ٠ض ِ ٥أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
وَّ ٪
َفَ٧ا َص َذا ا ِٟب ٔ َّر َواَّ ٟت ِ٘ َوی
ک فٔی َس َ ٔ
َخ َ٨َ ٟا صَ َذا َو َ٣ا ُ٨َّ ٛا َُ ٟط ُٔ ِ ٣
اُ ٠ٟض َّ ٥إَّٔ٧ا ََ ِشأ َ َُ ٟ
َقٔ٧ي َن َوإَّٔ٧ا إلٔ َی َربِّ َ٨ا ٔ٠َ٘ ٨ِ ٤َُ ٟبُ َ
ُس ِب َح َ
اَّ ٪أ ٟذی َس َّ َ

اُ ٠ٟض َّ ٥صَو ِِِّ ٠َ ًَ ٪ی َ٨ا َس ََفَ٧ا َص َذا َواكِو ٔ ًَ َّ٨ا بُ ٌِ َس ُظ َّ
َو ٔ ٩ِ ٣ا ِ٣َ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟا َت ِزضَی َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ ِ ٧ت اٟؼَّ اح ُٔب فٔی َّ
َف َوا َِ ٟدٔ٠ي َٔ ُة فٔی اْلِ َ ِص ٔ١
اٟش َ ٔ
َ
َّ
ئ َّ
ئ ا َِٔ ٠َ٘ ٨ِ ٤ُ ٟب فٔی ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢واْلِ َ ِص َٔ ١وإٔذَا َر َج ٍَ َٗا َُ ٟضَ َّ٩و َزا َز ٓ ٔيضَّٔ٩
َف َو َٛآبَةٔ ا ِ٨ِ ٤َ ٟوَ ز ٔ َو ُسو ٔ
ک َٔ ٩ِ ٣و ًِ َْا ٔ
اٟش َ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
و٪
وَ ٔ ٟ ٪زبِّ َ٨ا َحا ُٔ ٣س َ
وًَ ٪اب ٔ ُس َ
وَ ٪تائٔبُ َ
آیٔبُ َ

اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعربخدےتیںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
ُست َّ ش
کُےتہکرھپرفامےت( ْ حَا َاؿ ِ
تلَ ُة
لھ ََدا َف َ اَ ُ َّ ا
الق َ ح َّ َر َ َ ا
فملس بیھباےنپافٹن روسارنورکیسکرفسےکےئلتکلیے ونیترمہبتاَ ُ
ّللَّ َأ ْ َ
َ
ُْ ِ
ث َف ِإ َّ اب ِإ ََل َر ِّ َ اي لمُ ْی َقل ِ ُیو َوؿ) (ازلرخ ػ) رتہمج@ اپک ےہ فہ ذات ہک  س  ے امہرے ےئل اےس  رخس رفام دای افر مہ اےس  رخس
مِ َ
رک ے فاےل ہن ےھت افر مہ اےنپ  رفرداگر یک رطػ ٹلپ رک اج ے فاےل ںیہ( ،رھپ ہی داع امےگن) اے اہلل! مہ اس رفس ںیم ھجت ےس
وقتیاکافراؿاامعؽاکوساؽرکےتںیہہکنجےس ورایضنواتےہاےاہلل!امہرےاسرفسوکمہ رآاسؿرفامافراسیک
یکینافر ی
اسمتفوکہہترفامدے،اےاہلل! ویہاسرفسںیمامہرارقیفےہافررھگفاوںاکابہگنؿےہاےاہلل!ںیمرفسیکوفیلکتںافررجن
فمغ ےس افر اےنپ امؽ افر رھگ فاوں ےک ربے ااجنؾ ےس ریتی انپہ اماتگن نوں افر  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفس ےس فا س
آےت ویہیداعڑپےتھافراؿںیماؿاملکتاکااضہفرفامےتمہفا سآ ےفاےلںیہ وہبرک ےفاےلںیہابعدترک ےفاےلںیہ
افراےنپربیکدمحرک ےفاےلںیہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رفسجحفریغہےکومعق رذرکےک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 782

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ١ب٠ً ٩يہً ،اػ ،٥حرضت ًبساہلل بِ ٩سجص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ ِٔ ًَ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ِس ٔج َص َٗا َ ٢ك َ َ
َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
اػ ٕ ٥اْلِ َ ِح َو ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٢بسٔ اہللٔ بِ ِٔ َ ٩

َّ
َّ
ئ َّ
ئ
َف َو َٛآبَ ٔة ا َِٔ ٠َ٘ ٨ِ ٤ُ ٟب َوا َِ ٟح ِورٔ َب ٌِ َس ا ِلِ َٜو َٔ ٪و َز ًِ َوة ٔ ا ِ٤َ ٟوِ ُ٠وَ ٔ ٦و ُسو ٔ
اَف َی َت ٌَ َّوذُ َٔ ٩ِ ٣و ًِ َْا ٔ
اٟش َ ٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َس َ َ
ا ِ٨ِ ٤َ ٟوَ ز فٔٔی اْلِ َصِ َٔ ١وا ِ٤َ ٟا ٔ٢

زریہ نب رحب ،اامسلیع نب ہیلع ،اعمص ،رضحت دبعاہلل نب رس س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب یسک رفس  ر اجےت ےھت  و رفس یک وفیلکتں افر ربی زیچفں ےک دےنھکی افر ربے ااجنؾ افر آراؾ ےک دعب
فیلکتافرولظمؾیکدبداعافرالہافرامؽںیمربےااجنؾےساہللیکانپہامےتگنےھت۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنبہیلع،اعمص،رضحتدبعاہللنبرس سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رفسجحفریغہےکومعق رذرکےک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 783

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،زہير ب ٩رحب ،ابوٌ٣اویہ ،حا٣س ب٤ً ٩زً ،بساٟواحس ،حرضت ًاػ ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَىٔی َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس ٔ َلِکص َُ٤ا
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩

اػ ٕ ٥ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َُي ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ ًَ ِب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس فٔی ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢واْلِ َصِ َٔ ١وفٔی رٔ َوا َیةٔ َُ ٣ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩خازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢ی ِب َسأ ُ
ًَ ِٔ ًَ ٩

بٔاْلِ َصِ ٔ ١إٔذَا َر َج ٍَ َوفٔی رٔ َوا َیت ٔض ٔ َ٤ا َجٔ٤ي ٌّا َّ
ئ َّ
َف
ک َٔ ٩ِ ٣و ًِ َْا ٔ
اٟش َ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ

ییحی نب ییحی ،زریہ نب رحب ،اوباعمفہی ،احدم نب رمع ،دبعاوادح ،رضحت اعمص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح
رفاتیلقنیکیئگےہرصػیظفلرفؼےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،زریہنبرحب،اوباعمفہی،احدمنبرمع،دبعاوادح،رضحتاعمصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہک بجحفریغہےکرفسےسفا سو ااج ے وایکداعںیئڑپے...
ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہک بجحفریغہےکرفسےسفا سو ااج ے وایکداعںیئڑپے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 784

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩زً ،بيساہلل ب ٩سٌيس ،یحٌیٗ ،لاً ،٪بيساہلل٧ ،آٍ،
حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔي ٕس
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َو َّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ك َ َ
اْٟسایَا أَ ِو ا َِ ٟح ِّخ أَ ِو ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ إٔذَا أَ ِوفَی ًَل َی ثََّ ٔ ٨ي ٕة أَ ِو ٓ َِس َٓ ٕس َٛب َّ َر ثَ ََلثّا ث ُ ََّٗ ٥ا ََُ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َُّل اہللُ
َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗ َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١ا ُِ ٟح ُيو ٔ
غ أَ ِو َّ َ
و٪
یک َٟطُ َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
َو ِح َس ُظ َُل َ ٔ
ْش َ
وَ ٔ ٟ ٪زبِّ َ٨ا َحا ُٔ ٣س َ
وَ ٪سا ٔج ُس َ
وًَ ٪اب ٔ ُس َ
وَ ٪تائٔبُ َ
ک َو َُ ٟط ا َِ ٟح ُِ ٤س َوص َُو ًَل َی كَُ ِّ١ط ِي ٕئ َٗس ْٔیز آیٔبُ َ
اب َو ِح َس ُظ
ص ًَ ِب َس ُظ َو َصزَ َ ٦اْلِ َ ِحزَ َ
َػ َس َ ٚاہللُ َو ًِ َس ُظ َو ََ َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،انبرمع،دیبعاہللنبدیعس،ییحی،اطقؿ،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ب یھب یسک رکشل ای اہجد ای جح ای رمعہ ےس فا س وےتٹ  و یسک ےلیٹ  ر ای یسک اومار
َ ُ َ ے
لْ
لْ
َ َ ٌِب
ک َفلَ ُة ا جَمْ ُد َف ُ َ و
(ل ِإلَ َة ِإ َّ ال ا ُ
کُ ےتہک رھپ رفامےت َ ا
دیماؿ ںیم آےت  و نیت رمہبت اَ ُ
ُ ٍْ
ّللَّ َأ ْ َ
ه َلَع ّ ِ
ّللَّ َف ْ َ
حـُ َ ال رَش َ
ِي لَ ُة لَ ُة ا مُ ْل ُ
ے
ِ
آي َوؿ َب ُاي َوؿ) ینعی اہلل ےک وساوکیئابعدت ےکال ق  ںیہافروکیئرشکی ںیہ ایسےکےئل تنطل افرایس ےکےئل رعتفی ےہ
ُِ
فہبسھچکرکاتکسےہمہوےنٹفاےلروجعرک ےفاےلدجسہرک ےفاےلاےنپربیکاخصدمحرک ےفاےلںیہچسایکاےنپفدعہ
وکاہلل ےاےنپدنبےیکدمدیکافرایساےلیک ےامتؾرکشلفںوکتسکشدی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،انبرمع،دیبعاہللنبدیعس،ییحی،اطقؿ،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہک بجحفریغہےکرفسےسفا سو ااج ے وایکداعںیئڑپے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 785

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ،١اب٠ً ٩ية ،ایوب ،اب ٩ابی ً٤ز٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ،اب ٩رآٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

وب ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا َ٣َ ٩ِ ًَ ٩ْ ٌِ ٣إ ٔ ٟک ح و
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
و َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩

َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اٟـحَّا ُک ك ُ ُُّ ٠ض َِ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ إ ٔ َُّل َحس َ
وب َٓإ ٔ َّٔ ٓ ٪يطٔ اَّ ٟتِٜبٔي َر ََّ ٣ز َتي ِ ٔن
ٔیث أَ ُّی َ
زریہنبرحب،اامسلیع،انبعلیہا،اویب،انبایبرمع،نعم،امکل،انبراعف،رضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنع ےینبیلصاہللہیلع
فآہلفملسےسایسرطحدحثیرفاتییکےہوسا ےاویبیکدحثیےکہکاسںیمدفرمہبتریبکتےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیع،انبعلیہا،اویب،انبایبرمع،نعم،امکل،انبراعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہک بجحفریغہےکرفسےسفا سو ااج ے وایکداعںیئڑپے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 786

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ١ب٠ً ٩ية ،یحٌی ب ٩ابی اسحا ،ٚحرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََٗ ٢ا َ ٢أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَٗ َِب ِ٨َ ٠ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
و٪
وَ ٪تائٔبُ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َوأَبُو كَ َِ ٠ح َة َو َػ ٔٔ َّي ُة َرزٔي َٔ ُت ُط ًَل َی َ٧ا َٗتٔطٔ َحًَّی إٔذَا ُ٨َّ ٛا بٔوَ ِضز ٔ ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٗا َ ٢آیٔبُ َ

ک َحًَّی َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة
وَ ٥َِ ٠َٓ ٪یزَ َِ ٢ي ُ٘و ُ ٢ذََ ٔ ٟ
وَ ٔ ٟ ٪زبِّ َ٨ا َحا ُٔ ٣س َ
ًَاب ٔ ُس َ

زریہنب رحب ،اامسلیع نبعلیہا ،ییحی نبایبااحسؼ،رضحت ا،س نبامکلریضاہللاعتٰیل ہنعرفامےت ںیہ ہک ںیمافر رضحتاوبہحلط
ریضاہللہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتفا سآرےہےھتافررضحتہیریضاہللاعتٰیلاہنعآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےک ےھچیپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افینٹن  ر وسار  ںیھ اہیں کت ہک  ب مہ دمہنی ےک رقبی ےچنہپ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس  ے رفامای ہک مہ وٹ رک آ ے فاےل ںیہ  وہب رک ے فاےل ںیہ افر اےنپ  رفرداگر یک ابعدت رک ے فاےل ںیہ دمح ایبؿ رک ے
فاےلںیہاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیہیاملکترفامےتنو ےدمہنیونمرہںیمدالخنوےئگ۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنبعلیہا،ییحینبایبااحسؼ،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہک بجحفریغہےکرفسےسفا سو ااج ے وایکداعںیئڑپے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 787

راوی  :ح٤يس ب٣ ٩شٌسہ بْش بٔ٣ ٩ـ ،١یحٌی ب ٩ابی اسحا ،ٚحرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
و َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ي ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ

دیمح نب دعسمہ رشب نب لضفم ،ییحی نب ایب ااحسؼ ،رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع  ے یبن ےس ایس دحثی یک رطح رفاتی
لقنیکےہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمہرشبنبلضفم،ییحینبایبااحسؼ،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحافررمعہفریغہیکرغضےسسگر ےفاوںےکےئلذیاہفیلخلںیمامنزڑپےنھےکاس...
ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہفریغہیکرغضےسسگر ےفاوںےکےئلذیاہفیلخلںیمامنزڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 788

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ٣اٟک٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َر
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ک
بٔا َِ ٟب ِل َحا ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َئ ٌَِ ُ
ئ َّأًٟی ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔ ٔة ٓ ََؼلَّی ب ٔ َضا َوك َ َ
ییحی نب ییحی امکل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ذی اہفیلحل یک
فادی ںیم اانپ افٹن اھٹبای افر اس ےک اسھت امنز ڑپ ی رافی انعف ےتہک ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ایس رطح ایک

رکےتےھت۔
رافی  :ییحینبییحیامکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہفریغہیکرغضےسسگر ےفاوںےکےئلذیاہفیلخلںیمامنزڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 789

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ر٣ح ب٣ ٩ہاجزٟ ،يثٗ ،تیبہٟ ،يث٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اِ ٠ٟي ُث ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َو َّ
ص ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ َِ ٧ ٩آ ٍٕٔ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِ٣حٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُٔ٨ي ُذ ب ٔ َضا َوي َُؼل ِّی ب ٔ َضا
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز یُٔ٨ي ُذ بٔا َِ ٟب ِل َحا ٔ
ئ َّأًٟی ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔةٔ َّأًٟی ك َ َ
َٗا َ ٢ك َ َ

دمحم نب رل  نب اہمرج ،ق  ،،ہبیتق ،ق  ،،انعف ،انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنعذیاہفیلخلیکفادیںیماانپافٹناھٹبےتےھت سرطحہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملساانپافٹناھٹبےتےھتافراس
ےکاسھتامنزڑپےتھےھت۔
رافی  :دمحمنبرل نباہمرج،ق ،،ہبیتق،ق ،،انعف،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہفریغہیکرغضےسسگر ےفاوںےکےئلذیاہفیلخلںیمامنزڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 790

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اسح ،ٙا٧ص يٌىی ابوؿ٤زہ٣ ،وسی ،ابً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙا َِ ٤ُ ٟش َّي ٔي ُّی َح َّسثَىٔی أَْ َ ٧ص َي ٌِىٔی أَبَا َؿ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٣ُ ٩
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ٤َ ًُ ٩زَ
ا ٪یُٔ٨ي ُذ ب ٔ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ا ٪إٔذَا َػ َس َر ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح ِّخ أَ ِو ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ أََ٧ا َر بٔا َِ ٟب ِل َحا ٔ
ئ َّأًٟی ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔ ٔة ا ًَّٟٔی ك َ َ
كَ َ
َو َس َّ٥َ ٠

دمحم نب ااحسؼ  ،ا،س ینعی اوبرمضہ ،ومیس ،انب ہبقع ،انعف ،انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل
اعتٰیل ہنع  ب جح ای رمعہ ےس فایسپ  ر ذی اہفیلحل ےک فادی ںیم اانپ افٹن اھٹبےت ےھت ایس ہگج  س ہگج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساانپافٹناھٹبےتےھت۔
رافی  :دمحمنباقحس،ا،سینعیاوبرمضہ،ومیس،انبہبقع،انعف،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہفریغہیکرغضےسسگر ےفاوںےکےئلذیاہفیلخلںیمامنزڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 791

راوی ٣ :ح٤س بً ٩باز ،حات ،٥اب ٩اس٤اًي٣ ،١وسی ،ابً٘ ٩بہ ،حرضت سا ٥ٟرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی َوص َُو ابِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔيطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥وص َُو ابِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ١
ک ب ٔ َب ِل َحا َئ َُ ٣ب َار َٕ ٛة
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔی فٔی َُّ ٌَ ٣ز ٔسطٔ ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔ ٔة َٓ٘ٔي َُ َٟ ١ط إَٔ َّ ٧

دمحم نب ابعد ،احمت ،انب اامسلیع ،ومیس ،انب ہبقع ،رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ذی اہفیلحل ںیم رات ےک آرخی ہصح ںیم ےچنہپ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ایگ ہک ہی احطبء
رابرہکےہ۔
رافی  :دمحمنبابعد،احمت،انباامسلیع،ومیس،انبہبقع،رضحتاسملریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہفریغہیکرغضےسسگر ےفاوںےکےئلذیاہفیلخلںیمامنزڑپےنھےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 792

٣وسی بً٘ ٩بہ ،حرضت سا ٥ٟبً ٩بساہلل ب٤ً ٩زہ
راوی ٣ :ح٤س ب ٩بکار ب ٩ریاِ ،٪سیخ ب ٩یو٧ص ،اس٤اًي ،١ب ٩جٌَفٰ ،

َّ
َّ
وسی بِ ُ٩
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ْسیِ ٕخ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َف أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣
ِسیِ ُخ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َواُِ ٔ٠ٟى َ ُ ٔ ٟ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَکارٔ بِ ٔ ٩اَّ ٟزیَّا َٔ ٪و ُ َ
ًُ ِ٘ َب َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔی َوص َُو فٔی َُّ ٌَ ٣ز ٔسطٔ ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا ُِ ٟحَِ ٠ي َٔ ٔة فٔی بَ ِل ٔ٩

اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ یُٔ٨ي ُذ بٔطٔ
ا َِ ٟوازٔی َٓ٘ٔي َ ١إَٔ َّ ٧
وسی َو َٗ ِس أََ٧ا َر ب ٔ َ٨ا َسا ٥ْ ٔ ٟبٔا ِ٨َ ٤ُ ٟا ٔر ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َّأ ٟذی ك َ َ
ک ب ٔ َب ِل َحا َئ َُ ٣ب َار َٕ ٛة َٗا ََ ٣ُ ٢

َی َت َ َّ
 ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َّأ ٟذی ب ٔ َب ِل ٔ ٩ا َِ ٟوازٔی بَ ِی َ٨طُ َوبَي ِ َن ا ِِ ٔ ٟ٘ب َٔ ٠ة
َحی ٌَُ ٣ز ََّض َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو أَ ِس َٔ ُ
ک
َو َس ّلا ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ

دمحم نب اکبر نب رایؿ ،رس  ،نب وی،س ،اامسلیع ،نب رفعج ،ومٰیس نب ہبقع ،رضحت اسمل نب دبعاہلل نب رمعہ اےنپ ابپ ےس رفاتی
رکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیرفہتشآایاساحؽںیمہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسذیاہفیلحلیکفادیںیم
راتےکآرخیہصحںیمےچنہپنو ےےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساہکایگہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساحطبءرابرہکںیمںیہ

ومٰیس رافی ےتہک ںیہ ہک اسمل  ے امہرے اسھت دجسم ےک رقبی اس ہگج افٹن اھٹبای  س گج رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع
افٹناھٹبےت ےھتافراس ہگجوکالتش رکےت ےھتہک  سہگجروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسرات ےکآرخیہصح ںیمارتےت
ےھتافرفہہگجاسدجسمیکہگجےسیچینےہوجہکنطبفادیںیمےہافرفہہگجدجسمافرہلبقےکدرایمؿںیمےہ۔
رافی  :دمحمنباکبرنبرایؿ،رس ،نبوی،س،اامسلیع،نبرفعج،ومٰیسنبہبقع،رضحتاسملنبدبعاہللنبرمعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتےکایبؿںیمہکرشمکہن وتیباہللاکجحرکےافرہنیہتیباہللاکوکیئب...
ابب  :جحاکایبؿ
اسابتےکایبؿںیمہکرشمکہن وتیباہللاکجحرکےافرہنیہتیباہللاکوکیئربہنہنورکوطاػرکےافرجحاربکےکدؿےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 793

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌيس ،اب ٩وہب٤ً ،زو اب ٩طہاب ،ح٤يس بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ي ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َص ُ
و٧ص أَ َّ ٪ابِ َٔ ٩ط َضا ٕب أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ي ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی اُّ ٟتحٔي ٔي ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُ ُ
ص َُزیِ َز َة ح و َح َّسثَىٔی َ ِ

اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢بَ ٌَ َْىٔی أَبُو بَ ِرکٕ ِّ
ی ٙفٔی ا َِ ٟح َّح ٔة َّأًٟی أَ ََّ ٣ز ُظ ًََِ ٠ي َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اٟؼ ِّس ُ

اَٗ ٪ا َ٢
ْش ْک َو َُل َی ُل ُ
َح َُل َی ُح ُّخ َب ٌِ َس ا ٌَِ ٟأ ِ ٣ُ ٔ ٦
ض یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ب ََ ١ح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ فٔی َرص ِٕم یُ َذ ِّذَ ٧
ُو ٪فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
رع َی ْ
وٖ بٔا ِٟب َ ِيتٔ ُ ِ
َح یَ ِو ُ ٦ا َِ ٟح ِّخ اْلِ َ ِٛبَر ٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِج َٔ ١حسٔیثٔ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
ا ٪حُ َِ ٤ي ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ي ُ٘و ُ ٢یَ ِو ُ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
اب َٓک َ َ
اہرفؿنبدیعس،انب فبہ،رمعف انبباہب،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکےھجم

رضحت اوبرکب دصقی ریض اہللہنع  ے اجیھباس جح ںیمہک  س  ر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیلہنع وکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہل
فملس  ےاریم انب رکاجیھبہی ہک دحةاوداع ےسےلہپرقابین ےکدؿووگںیکاکیامجتع ےکاسھتہیاالعؿرکا ے ےکےئل ہکاس
اسؽےکدعبوکیئرشمکجحہنرکےافرہنیہوکیئربہنہ(اگنن)تیباہللاکوطاػرکےانبباہبےتہکںیہہکدیمحنبدبعارلنمح
رضحتاوبرہریہیکدحثییکفہجےسےتہکےھتہکرقابیناکدؿیہجحاربکاکدؿےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعس،انبفبہ،رمعفانبباہب،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعہفےکدؿیکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
رعہفےکدؿیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 794

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌيس ،اح٤س بً ٩يسی ،اب ٩وہبَ٣ ،خ٣ہ ب ٩بٜير ،یو٧ص ب ٩یوسٕ ،حرضت اب٣ ٩شيب رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َخ َُ ٣ة بِ ُ ٩بَُٜيِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩يسی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ََ ِ ٣
ٕ َي ُ٘و ُ ٩ِ ًَ ٢ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َٔ ٩ِ ٣ی ِو ٕ ٦أَ ِٛث َ َر
یُوَُ ٧ص بِ َ ٩یُو ُس َ
َ
ئ
رع َٓ َة َوإُٔ َّ ٧ط ََ ٟي ِسُ ٧و ث ُ َّ ٥یُ َباهٔی بٔض ٔ ِ ٥ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة ٓ ََي ُ٘و ُ٣َ ٢ا أَ َرا َز َص ُذُلَ ٔ
ٔ ٩ِ ٣أ ِ ٪ي ٌُِت َٔ ٙاہللُ ٓ ٔيطٔ ًَ ِب ّسا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٔ ٩ِ ٣ی ِوَ َ ٔ ٦

اہرفؿ نب دیعس ،ادمح نب یسیع ،انب فبہ،رخمہم نب ریکب ،وی،س نب ویفس ،رضحت انب بیسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
رفامایہکرضحتاعہشئرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکاہللرعہفےکدؿےسزایدہیسکدؿاےنپدنبفںوک
دفزخےسآزاد ںیہرکاتافراہللاےنپدنبفںےکرقبینواتےہرھپرفوتشںےکاسےنماےنپدنبفں ر رخرفامےتنو ےرفاماتےہ
ہکہیاسرےدنبےسکارادہےسآ ےںیہ؟
رافی  :اہرفؿنبدیعس،ادمحنبیسیع،انبفبہ،رخمہمنبریکب،وی،سنبویفس،رضحتانببیسمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحافررمعہےکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہےکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 795

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،ابی برک بً ٩بساٟزح ،٩٤ابی ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َػإ ٔ ٟح َّ
اٟش َّ٤ا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی
ِم َِ ٣ول َی أَبٔی بَ ِ ٔ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزةُ إلٔ َی ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ ََ َّٔ ٛار ْة ٤َ ٔ ٟا بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َوا َِ ٟح ُّخ ا ِ٤َ ٟبِرُو ُر َِ ٟي َص َُ ٟط َجزَائْ إ ٔ َُّل

ا َِ ٟح َُّ ٨ة

ییحی نبییحی ،امکل،ایبرکب نب دبعارلنمح،ایباصحل ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلع
فآہلفملس ےاراشدرفامایاکی رمعہےکدعبدفرسارمعہدرایمینانگنوںاکافکرہےہافرجحربمفرینعیںویکیںفاےلجحاکدبہل ورصػ
تنجےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ایبرکبنبدبعارلنمح،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہےکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 796

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼور ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،زہير ب ٩رحب ،سٔيا ،٪بً ٩یی٨ہ٣ ،ح٤س بً ٩بسا٠٤ٟک،
ًبساٌٟزیز ،ب٣ ٩دتار ،سہي ،١اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل ،ابوَکیب ،وٛيٍ٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟزح ،٩٤سٔيا ،٪اض س٨س ٛے
سات٭ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سے ٣اٟک ب ٩ا٧ص رضی

رح ٕب َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و
و َح َّسثَ َ٨اظ َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ ًَ ُِ ٩س َض ِي ٕ ١ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی
َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا َؤٛي ٍْ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤جٔ٤ي ٌّا ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ح و َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ُ َ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک
ا ٪ك ُ َُّ ١ص ُذ َُل ٔ
ئ ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ
ُسٔ َِي َ

دیعسنب وصنمر،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿ،نبہنییع،دمحمنبدبعاکلمل،دبعایزعسی،نباتخمر ،لیہس،انب
ریمن ،دیبع اہلل ،اوبرکبی ،فعیک ،دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اس  دن ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس امکل
نبا،سریضاہللاعتٰیلہنعیکدحثییکرطحلقنرفامای۔
رافی  :دیعس نب وصنمر ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ ،نب ہنییع ،دمحم نب دبعاکلمل ،دبعایزعسی ،نب اتخمر،
لیہس،انبریمن،دیبعاہلل،اوبرکبی،فعیک،دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،اس دنےکاسھترضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
ےسامکلنبا،سریض
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہےکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 797

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،زہير ب ٩رحب ،یحٌی ،زہير ،جزیز٨٣ ،ؼور ،حاز ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َُ ٢ز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَتَی َص َذا ا ِٟب َ ِي َت ََٓ ٥َِ ٠ی ِز ُٓ ِث َوَ ٥َِ ٟئ ُِش َِ ٙر َج ٍَ َ٤َ ٛا َوََ ٟس ِت ُط أ ُ ُُّ ٣ط
ییحی نب ییحی ،زریہ نب رحب ،ییحی ،زریہ ،رجری ،وصنمر ،احزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکوجآدیمتیباہللآ ےافررھپہن وفہےبنودہوگتفگرکےافرہنیہفہانگہےکاکؾرکے وفہتیباہلل
ےسفا ساساحؽںیمو ےاگاسیجہکفہاینپامںےکٹیپےسایھبدیپانواےہ۔

رافی  :ییحینبییحی،زریہنبرحب،ییحی،زریہ،رجری،وصنمر،احزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہےکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 798

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼور ،ابی ًوا٧ہ ،ابی احوؾ ،ابوبرک ب ٩ابی طبيہ ،وٛيٍ٣ ،شٌز ،سٔيا ،٪ابْ٣ ٩ىی ،حرضت ٨٣ؼور رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَزٕ
و َح َّسثَ َ٨اظ َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ َواَ َ ٧ة َوأَب ٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی
ا ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ك ُ ُّ ١صَ ُذ َُل ٔ
َو ُسٔ َِي َ
َحسٔیْٔض ٔ َِ ٥جٔ٤ي ٌّا ََ ٩ِ ٣ح َّخ َٓ ٥َِ ٠یَ ِز ُٓ ِث َوَ ٥َِ ٟئ ُِش ِٙ

دیعس نب وصنمر ،ایب تراہن ،ایب اوحص ،اوبرکب نب ایب ہیبش ،فعیک ،رعسم ،ایفسؿ ،انب ینثم ،رضحت وصنمر ریض اہللاعتٰیلہنع ےس اس
 دنےکاسھتایسرطحرفاتیوقنمؽےہافر اؿ اسریدحوثیںںیمےہہک سآدیم  ےجحایک افررھپہن  ووکیئوہیبدہابںیت ںیک
افرہنیہوکیئانگہاکاکؾایک۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،ایبتراہن،ایباوحص،اوبرکبنبایبہیبش،فعیک،رعسم،ایفسؿ،انبینثم،رضحتوصنمرریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہےکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 799

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼور ،ہظي ،٥سيار ،ابی حاز ،٦ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِي َْ ٩ِ ًَ ٥سيَّا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٠َ ِْ ٣ٔ ٥َ ٠ط
دیعسنب وصنمر،،میش،ایسر،ایباحزؾ،اوبرہریہاس دنےکاسھترضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنع ےیبنرکمییلص اہللہیلعفآہل
فملسےسایسدحثییکرطحرفاتیلقنرفامیئ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،،میش،ایسر،ایباحزؾ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجحجاکہکمںیمارت ےافرہکمےکرھگفںیکفراتثےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
اجحجاکہکمںیمارت ےافرہکمےکرھگفںیکفراتثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 800

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ب ٩یزیس ،اب ٩طہابً ،لی ب ٩حشين٤ً ،زو ب٤ًْ ٩ا ،٪حرضت اسا٣ہ
ب ٩زیس ب ٩حارثہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب أَ ًََّ ٪ل ٔ َّی بِ َ ٩حُ َشي ِ ٕن
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩یَز ٔ َ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
ا ٪أَ ِخبَرَ ُظ ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩حارٔث َ َة أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َت ِ٨ز ٔ ُ ٢فٔی َزار َٔک ب ٔ ََ َّٜ ٤ة
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪زو بِ ََ ٤َ ِْ ًُ ٩
َف َو َُل ًَل ٔ ٌّی َط ِيئّا ْٔلَُ َّ ٧ض َ٤ا
َٓ َ٘ا ََ ٢و َص َِ ١ت َز َک َ٨َ ٟا ًَ٘ٔي ْ ٩ِ ٣ٔ ١رٔبَا َٕ أَ ِو ُزو ٕر َوك َ َ
أًَ٘ ٪ي َْ ١ور َٔث أَبَا كَأٟبٕ ص َُو َوكَاْ ٔ ٟب َوَ ٥َِ ٟیزٔث ِ ُط َج ٌِ َ ْ
أًَ٘ ٪ي َْ ١وكَاْ ٔ ٟب ك َ ٔاَفیِ ٔ٩
كَاَ٧ا ُِ ٣ش٤َ ٔ ٠ي ِ ٔن َوك َ َ
َ

اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س نب سیدی ،انب باہب ،یلع نب نیسح ،رمعف نب امثعؿ ،رضحت ااسہم نب زدی نب احرہث ےس
رفاتیےہاوہنں ےرعضایکاےاہللےکروسؽ!ایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہکم ںیماےنپرھگںیمارتںی ےگ؟آپیلصاہلل

ہیلعفآہلفملس ےرفامایایک لیقع ےامہرےےئلہکمںیم وکیئزنیمایوکیئرھگٹوھڑاےہ؟لیقعافراطبلاوباطبل ےکفارث ےھت
افر رضحت رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اؿ ےک رتہک ںیم ےس ھچک  ںیہ الم اھت ویکہکن ہی دفونں
املسمؿےھتافرلیقعافراطبلاکرفےھت۔
رافی  :اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س نب سیدی ،انب باہب ،یلع نب نیسح ،رمعف نب امثعؿ ،رضحت ااسہم نب زدی نب
احرہث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اجحجاکہکمںیمارت ےافرہکمےکرھگفںیکفراتثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 801

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ہزا ،٪اب ٩ابی ً٤زً ،بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا ،ٚاب٣ ٩ہزاً ،٪بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،لی ب ٩حشين،
ً٤ز ب٤ًْ ٩ا ،٪حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس
ا ٪اٟزَّاز ُّٔی َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢ابِ ُِ ٣ٔ ٩ض َز َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ٔ ٩ض َز َ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَیِ ََ ٩ت ِ٨ز ٔ ُ٢
اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩حُ َشي ِ ٕن ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٤َ ِْ ًُ ٩

ک فٔی َح َّحتٔطٔ ح ٔي َن َزِ َ ٧وَ٧ا َٔ َّٜ ٣َ ٩ِ ٣ة َٓ َ٘ا ََ ٢و َص َِ ١ت َز َک َ٨َ ٟا ًَ٘ٔي ْ٨ِ ٣َ ١ز ُّٔل
ُ َّسا َوذََ ٔ ٟ

دمحم نب رہماؿ ،انب ایب رمع ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،انب رہماؿ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،یلع نب نیسح ،رمع نب امثعؿ ،رضحت
ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! لک مہ اہکں
ارتںی ےگ؟ افر  س فتق ہک مہ اےنپ جح ےک ہلسلس ںیم ہکم ےک رقبی ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ہک ایک
امہرےےئللیقع ےوکیئرھگٹوھڑاےہ۔
رافی  :دمحم نب رہماؿ ،انب ایب رمع ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،انب رہماؿ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،یلع نب نیسح ،رمع نب امثعؿ،
رضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اجحجاکہکمںیمارت ےافرہکمےکرھگفںیکفراتثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 802

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥روح بً ٩بازہ٣ ،ح٤س ب ٩ابی حٔؼہ ،رٌ٣ہ ،ب ٩ػاٟح ،اب ٩طہابً ،لی ب ٩حشين٤ً ،زو ب٩
ًْ٤ا ،٪حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨يطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی َحٔ َِؼ َة َو َز ُِ ٌَ ٣ة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَیِ ََ ٩ت ِ٨ز ٔ َُّ ُ ٢سا إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ
ٔط َض ٕ
اب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩حُ َشي ِ ٕن ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٤َ ِْ ًُ ٩

ک َز َ ٩َ ٣ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٗا ََ ٢وصَ َِ ١ت َز َک َ٨َ ٟا ًَ٘ٔي ْ٨ِ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١ز ٔ ٕ٢
َوذََ ٔ ٟ

دمحمنباحمت،رفحنبابعدہ،دمحمنبایبہصفح،رہعم،نباصحل،انبباہب،یلعنبنیسح،رمعفنبامثعؿ،رضحتااسہمنبزدیریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنں ےرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس!ارگاہلل ےاچاہ ولکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملساہکںارتںیےگ؟افرہیحتفہکماکزامہناھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایایکلیقع ےامہرےےئلوکیئرھگ
ٹوھڑاےہ؟
رافی  :دمحمنباحمت،رفحنبابعدہ،دمحمنبایبہصفح،رہعم،نباصحل،انبباہب،یلعنبنیسح،رمعفنبامثعؿ،رضحتااسہمنب
زدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہمرجےکہکمرکمہمںیمایقؾرک ےےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
اہمرجےکہکمرکمہمںیمایقؾرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 803

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ،س٠امی ٪يٌىی اب ٩بَل ،٢حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ح٤يس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ب ٔ ََل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ح َِ ٤ي ٕس أََّ٧طُ َسَ ٤َ ًُ ٍَ ٔ٤ز بِ َ٩
یس َي ُ٘و َُ ٢ص َِ ١سَ ٌِ ٔ٤ت فٔی ِاْل ٔ َٗا َ٣ةٔ ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َط ِيئّا َٓ َ٘ا ََّ ٢
ًَ ِب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ِشأ َ َُّ ٢
اٟشائ ُٔب َسُ ٌِ ٔ٤ت ا ََِ ٌَ ٟل َئ بِ َ٩
اٟشائ َٔب بِ َ ٩یَز ٔ َ
رضم ٔ ِّی َي ُ٘وُلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٤ُِ ٠ٟٔ ٢ضا ٔجز ٔإ ٔ َٗا َُ ٣ة ث َ ََل ٕث َب ٌِ َس اٟؼَّ َسرٔ ب ٔ ََ َّٜ٤ة َٛأَُ َّ ٧ط َي ُ٘و ُُ ٢لَ
ا َِ ٟح ِ َ
َیزٔی ُس ًََِ ٠ي َضا
دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق ،امیلسؿ ینعی انب البؽ ،رضحت دبعارلنمح نب دیمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے

رضحترمعنبدبعا یزعسیےسانسفہاسبئنبسیدیےسوپےتھچںیہافررفامےتںیہہکایک و ےہکمںیمایقؾرک ےےکابرےںیمھچک
انسےہ؟رضحتاسبئےنہکےگلہکںیم ےرضحتالعءنبرضحیمریضاہللاعتٰیلہنعےسانسےہفہےتہکںیہہکںیم ےیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصا ہللہیلعفآہلفملساہمرجےکےئلرفامےتںیہہکفہینمےسفایسپےکدعبہکمںیمنیتدؿکتایقؾرک
اتکسےہوگایہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتںیہہکفہاسےسزایدہہنرکے۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،امیلسؿینعیانبالبؽ،رضحتدبعارلنمحنبدیمحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اہمرجےکہکمرکمہمںیمایقؾرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 804

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہً ،بساٟزح ،٩٤اب ٩ح٤يس٤ً ،ز بً ٩بساٌٟزیز ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ح٤يس رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ُ٘و ُ٢
ُ ٔ ٟحََ ٠شائٔطٔ َ٣ا َسٌِ ٔ٤ت ُِ ٥فٔی ُسِٜى َی ََ َّٜ٣ة َٓ َ٘ا ََّ ٢
رضم ٔ ِّی َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اٟشائ ُٔب بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس َسُ ٌِ ٔ٤ت ا ََِ ٌَ ٟل َئ أَ ِو َٗا َ ٢ا ََِ ٌَ ٟل َئ بِ َ ٩ا َِ ٟح ِ َ
ئ َُ ُش ٜٔطٔ ثَ ََلثّا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠يُ٘ٔي ُ ٥ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ ب ٔ ََ َّٜ٤ة َب ٌِ َس َٗ َـا ٔ

ییحی نب ییحی ،ایفسؿ نب ہنییع ،دبعارلنمح ،انب دیمح ،رمع نب دبعایزعسی ،رضحت دبعارلنمح نب دیمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہرفامایہکںیم ےرضحترمعنبدبعایزعسیےسانسفہاےنپمہونیشنںےسرفامےتںیہہکمت ےہکمںیمایقؾےکابرےںیمایک انس
ےہ؟ رضحتاسبئنبسیدیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم ےرضحتالعءایرفامایہکرضحتالعءنبرضحیمریضاہللاعتٰیل
ہنعےسانسہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکاہمرجانم کجحیکادا یگیےکدعبہکمںیمنیتدؿایقؾرکاتکسےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،ایفسؿنبہنییع،دبعارلنمح،انبدیمح،رمعنبدبعایزعسی،رضحتدبعارلنمحنبدیمحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اہمرجےکہکمرکمہمںیمایقؾرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 805

راوی  :حشً ،٩بس ب ٩ح٤يس ،يٌ٘وب ،ب ٩ابزاہي ،٥اب ٩سٌس ،ػاٟحً ،بساٟزح ،٩٤ب ٩ح٤يس٤ً ،ز بً ٩بساٌٟزیز ،حرضت

ًَلء ب ٩حرضمی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
و َح َّسثَ َ٨ا َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
یس َٓ َ٘ا ََّ ٢
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أََّ٧طُ َسَ ٤َ ًُ ٍَ ٔ٤ز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ِشأ َ َُّ ٢
رضم ٔ ِّی
اٟشائ َٔب بِ ََ ٩یز ٔ َ
اٟشائ ُٔب َسُ ٌِ ٔ٤ت ا ََِ ٌَ ٟل َئ بِ َ ٩ا َِ ٟح ِ َ
َي ُ٘وُلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ث َ ََل ُث ََ ٟيا ٕ ٢یَ ُِ ُْ ُٜ٤ض َّ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ ب ٔ ََ َّٜ٤ة َب ٌِ َس اٟؼَّ َسرٔ
نسح،دبعنبدیمح،وقعیب ،نباربامیہ،انبدعس،اصحل ،دبعارلنمح،نبدیمح،رمعنب دبعایزعسی،رضحتالعء نبرضحیمریضاہلل
اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم ےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتںیہہکینمےسفایسپےکدعب
اہمرجنیتراتکتہکمرکمہمںیمرہھٹاتکسےہ۔
رافی  :نسح ،دبع نبدیمح،وقعیب ،نباربامیہ،انب دعس،اصحل،دبعارلنمح ،نبدیمح،رمع نبدبعایزعسی،رضحتالعء نبرضحیم
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اہمرجےکہکمرکمہمںیمایقؾرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 806

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بساٟززا ،ٚحرضت ًَلء ب ٩حرضمی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َوأَ ََِ ٣ل ُظ ًَ َِ ٠ی َ٨ا إ ٔ ََِ ٣ل ّئ أَ ِخب َ َرنٔی إ ٔ ِس ٌَٔ ٤ي ُ
َس ٌِ ٕس أَ َّ ٪حُ َِ ٤ي َس بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّّ ٪
رضم ٔ ِّی أَ ِخب َ َر ُظ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
اٟشائ َٔب بِ َ ٩یَز ٔ َ
یس أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪ا ََِ ٌَ ٟل َئ بِ َ ٩ا َِ ٟح ِ َ
ئ َُ ُش ٜٔطٔ ثَ ََل ْث
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ِٜ٣َ ٢ث ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔب ٔ ََ َّٜ ٤ة َب ٌِ َس َٗ َـا ٔ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رضحت العء نب رضحیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
اراشدرفامایہکانم کجحیکادا یگیےکدعباہمرجہکمںیمنیتدؿکترہھٹاتکسےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رضحتالعءنبرضحیمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اہمرجےکہکمرکمہمںیمایقؾرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 807

راوی  :ححاد ب ٩طارع ،ؿحاک ب٣ ٩د٠س ،حرضت اب ٩جزیخ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
ارع َح َّسثَ َ٨ا َّ
اٟـحَّا ُک بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ
اٟظ ٔ ٔ
اجحجنباشرع،کاحکنبدلخم،رضحتانبرج ،ریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےکاسھتایسرطحدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :اجحجنباشرع،کاحکنبدلخم،رضحتانبرج ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکمرکمہمںیماکشریکرحتماکایبؿ...
ابب  :جحاکایبؿ
ہکمرکمہمںیماکشریکرحتماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 808

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥جزیز٨٣ ،ؼور٣ ،حاہس ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ي ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔ َ
َّ
َفوا َو َٗا َ ٢یَ ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٓ ِتحٔ ََ ٜ٣ة َُل صٔ ِح َز َة َو َلٔ ٩ِٔ ٜج َضا ْز َوَّ ٔ ٧ي ْة َوإٔذَا ِ
َفتُ َِٓ ٥ا َِ ٔ ُ
است ُ ِِ ٔ ٨

رح َُ ٣ط اہللُ یَ ِو ََ ٦خَّ ََٙ ٠
اٟش َ٤ا َوا ٔ
َح َٔ ٣ة اہللٔ إلٔ َی یَ ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َوإُٔ َّ ٧ط  ٥َِ ٟیَ ٔح َّ١
َٓ ِتحٔ ََ َّٜ ٣ة إ ٔ ََّ ٪ص َذا ا َِ ٟبََ ٠س َ َّ
رح ْا ٦ب ٔ ُ ِ
ت َواْلِ َ ِر َق َٓ ُض َو َ َ
َف
رح ْا ٦ب ٔ ُ ِ
ا َِ ٔ ٟ٘تا ُٔ ٓ ٢يطٔ ْٔلَ َح ٕس َٗ ِبلٔی َوَ ٥َِ ٟی ٔح َّ ١لٔی إ ٔ َُّل َسا ًَ ّة َٔ َ ٧ ٩ِ ٣ضارٕ َٓ ُض َو َ َ
َح َ٣ةٔ اہللٔ إلٔ َی یَ ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َُل ي ٌُِ َـ ُس َط ِو ُُ ٛط َو َُل یُ َُ َّ ٨
َّ
َِخ َٓإُٔ َّ ٧ط ِ َ٘ ٔ ٟیٔ٨ض ٔ َِ ٥ؤٟب ُ ُيوت ٔض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ٢
َػ ِي ُس ُظ َوُلَ َی َِ ٠ت٘ ٔ ُم إ ٔ َُّل ََّ َ ٩ِ ٣
رعٓ ََضا َوُلَ یُ ِد َتل َی َخ ََل َصا َٓ َ٘ا َ ٢ا ٌَِ ٟب ُ
َّاض یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إُٔل ِاْلٔذ ٔ َ

َّ
َِخ
إُٔل ِاْلٔذ ٔ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،وصنمر ،اجمدہ ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ۔ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےحتفہکمےکدؿہکمحتفنوا ورفام ایہکرجہت ںیہ نکیاہجدافرتینےہافر بںیہمت(اہجدےکےئل)البایاج ے و
اجؤافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےحتفہکمےکدؿرفامایہکاسرہشوکاہلل ےآامسؿفزنیمیکدیپاشئےکدؿرحؾرقاردایاھت  و
ہی اہلل ےک رحؾ رقار دےنی یک فہج ےس ایقتم کت رحؾ ر ےہ اگ افر اس رحؾ ںیم ریمے ےیل یھب اکیدؿ ںیم وھتڑی دری ےک ےئل
داتؽالحؽنوااھت وابہیاہللےکرحؾرقاردےنییکفہجےسایقتمکترحؾرےہاگہناسےکاکےٹناک ےاجںیئافرہنیہاسےک

اکشر وکاگھبای اج ے افر وکیئ یھب اہیں رگی ڑپی زیچ وک ہن ا ےن ے وسا ے اس ےک ہک اےس اس ےک امکل وک اچنہپیئ اج ے افر ہن اس یک
اھگس اکیٹ اج ے  و رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ وسا ے اھگس ےک ینعی اھگس وک ینثتسم رقار
دے دںی ویکہکن ہی اھگس واہرفں افر زررگفں (انسر) ےک اکؾ آیت ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وسا ے اھگس ےک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاھگسوکینثتسمرفامدایویکہکنہیالج ےےکاکؾآیتےہ
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اجمدہ،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمرکمہمںیماکشریکرحتماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 809

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،یحٌی ب ٩آزٔ٣ ،٦ـ ،١حرضت ٨٣ؼور رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َک یَ ِو ََ ٦خََٙ ٠
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسث َ َ٨ا ََُّ ٔ٣ـ ُْ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼو ٕر فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔبٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َّ
اٟش َ٤ا َوا ٔ
رعٓ ََضا
ت َواْلِ َ ِر َق َو َٗا َ ٢بَ َس َ ٢ا َِ ٔ ٟ٘تا ٔ ٢ا ِِ َ٘ ٟت ََ ١و َٗا ََُ ٢ل َی َِ ٠ت٘ ٔ ُم َ َ٘ ُٟل َت ُط إ ٔ َُّل ََّ َ ٩ِ ٣
دمحم نب راعف ،ییحی نب آدؾ ،لضفم ،رضحت وصنمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی وقنمؽ
ےہافراسدحثیںیم( َ ْ وي َؾ َخل َ َقال َّسمَاا َف ِ
ض)اکذرک ںیہافراسےکالعفہاافلظاکردفدبؽےہ۔
ات َف َْ ا
ال ْر َ
رافی  :دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،لضفم،رضحتوصنمرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمرکمہمںیماکشریکرحتماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 810

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،سٌيس ب ٩ابی سٌيس ،ابی ْشیح٤ً ، ،زو ب ٩سٌيس ،حرضت ابوْشیح ًسوی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْشیِ ٕح ا َِ ٌَ ٟسو ٔ ِّی أَُ َّ ٧ط َٗا َ٤ِ ٌَ ٔ ٟ ٢زٔو بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس َوص َُو
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ُ َ
َی ِب ٌَ ُث ا ِٟبُ ٌُ َ
ک َٗ ِو ُّل َٗ َا ٦بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ َِ ٟس ٔ ٩ِ ٣یَ ِو ٔ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ
وث إلٔ َی ََ َّٜ٣ة ائ ِ َذ ِ ٪لٔی أَ ُّی َضا اْلِ َ ٔ٣يرُ أ ُ َح ِّسث ِ َ
رح ََ ٣ضا اہللُ َو٥َِ ٟ
ای ح ٔي َن َتک َ َّ ٥َ ٠بٔطٔ أََّ٧طُ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠يطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ َّٜ٣َ ٪ة َ َّ
ص ِتطُ ًَ ِی ََ ٨
َسِ ٌَ ٔ٤تطُ أُذَُ َ ٧
ای َو َو ًَا ُظ َٗ ِٔ ٠يی َوأَبِ َ َ

یُ َ ِّ
ٔک ب ٔ َضا َز ّ٣ا َو َُل َي ٌِـ َٔس ب ٔ َضا َط َح َز ّة َٓإ ٔ ِ ٪أَ َح ْس َت َز َّخ َؽ
َخ أَ َِ ٪ي ِشٔ َ
اض ٓ َََل َی ٔح ُُّٔ ١ل ِ٣ز ٔ ٕئ یُ ِذ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
َح َِ ٣ضا اُ ٨َّ ٟ
بٔ٘ ٔ َتا َٔ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٔ ٓ ٥َ ٠يضا َٓ ُ٘وُٟوا َُ ٟط إ ٔ َّ ٪اہللَ أَذ ٔ ََ ٔ ٟ ٪ز ُسؤٟطٔ َو ٥َِ ٟیَأ ِذ ََِ ٪لَ ٥ِ ُٜوإٔ٤َ َّ ٧ا أَذ ٔ َ ٪لٔی ٓ َٔيضا َسا ًَ ّة ٔ٩ِ ٣
َح َ٣ت َٔضا بٔاْلِ َ ِٔ ٣ص َو ِٟیُ َب َِّّ ِّ ٠
ک ًَ ِْ ٤زو َٗا َ٢
ْشیِ ٕح َ٣ا َٗا ََ َٟ ٢
رح َ٣ت َُضا ا َِ ٟي ِو َِ ُ َٛ ٦
َ َ ٧ضارٕ َو َٗ ِس ًَا َز ِت ُ ِ
اٟظاصٔ ُس ا َِِ ٟائ َٔب َٓ٘ٔي َْٔ ١لَبٔی ُ َ
َح َُ ٦لَ ُيٌ ُ
َخبَ ٕة
ٔيذ ًَ ٔ
ک َٔ ٨ِ ٣
أََ٧ا أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َارا ب ٔ َسَ ٕ ٦و َُل ٓ ا
اػ ّيا َو َُل ٓ ا
َارا ب ٔ َ ِ
ک َیا أَبَا ُ َ
ْشیِ ٕح إ ٔ َّ ٪ا َِ َ ٟ
ہبیتق نب دیعس ،ق  ،،دیعس نب ایب دیعس ،ایب رشحی ، ،رمعف نب دیعس ،رضحت اوبرشحی دعفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنں ےرضحترمعفنبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےساہک سفتقہکفہہکمیکرطػاینپوفججیھبرےہےھتاےاریم!آپےھجم
ااجزتدںی وںیمآپےکاسےنمفہدحثیایبؿرکفں ےسویؾحتف یکحبصروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسریمےاکونں ے
انسافرریمےدؽ ےاےساید راھکافرریمیآںوھکں ےداھکی سفتقہکآپیلص اہللہیلعفآہلفملساراشد رفامرےہےھتآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےاہللیکدمحفانثایبؿرفامیئرھپرفامایہکہکموکاہلل  ےرحؾانبایافرووگں ےاےسرحؾ ںیہانبای واےسیآدیم
ےکےئلالحؽ ںیہوجاہللافرآرختےکدؿ راامیؿراتھکنوہیہکفہہکمںیموخؿاہب ےافرہنیہفہاہیںےکدرتخاک ے وارگ
وکیئاہللافرروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکگنجیکفہجےسرحؾںیمداتؽاج زئاتھجمسنو ومتاےسہہکدفہکاہلل ےروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس وک ااجزت دی  یھ افر اہمترے ےئل ااجزت  ںیہ افر ےھجم یھب رصػ اکیدؿ ےک ھچکفتق ےک ےئل ااجزت یلم
 یھافرآجرھپہکمیکرحتمےلہپیکرطحوٹآیئےہ سرطحلک یھافروجاسفتقاہیںوموجدےہفہ اغنیبئکتہیابت
اچنہپ دے رضحت اوبرشحی ےس اہک ایگ ہک رمعف  ے ےھجت ایک اہک اھت اس  ے اہکہک اے اوبرشحی ںیم اس ابرے ںیم ھجت ےس زایدہ اج ات
نوںہکرحؾیسکانرفامؿوکانپہ ںیہداتیافرہنیہلتقافروچریرکےکےنلکنفاےلوکاھبےنگداتیےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،دیعسنبایبدیعس،ایبرشحی،،رمعفنبدیعس،رضحتاوبرشحیدعفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمرکمہمںیماکشریکرحتماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 811

راوی  :زہير ب ٩رحبً ،بيساہلل ب ٩سٌيس ،وٟيس ،زہير ،وٟيس ب٣ ٩ش ،٥٠یحٌی ب ٩ابی ْٛير ،ابوس٤٠ہ ،ابً ٩بساٟزح،٩٤
حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔس َٗا َُ ٢ز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩

َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَىٔی أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٓ َتحَ اہللُ ًَزَّ َو َج ًََّ ١ل َی
ض َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠يطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َح َب َص ًَ َِ َّٜ٣َ ٩ة ا ِٟٔٔي َ١
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َّٜ٣َ ٥َ ٠ة َٗ َا ٦فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
اِ َٗ ٪بلٔی َوإَٔ َّ ٧ضا أُح َِّٔ ٠ت لٔی َسا ًَ ّة َٔ َ ٧ ٩ِ ٣ضا ٕر َوإَٔ َّ ٧ضا َ ٩َِ ٟت ٔح َّْٔ ١لَ َح ٕس
َو َس ََّ ٠م ًََِ ٠ي َضا َر ُسو َُ ٟط َوا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن َوإَٔ َّ ٧ضا َ ٩َِ ٟت ٔح َّْٔ ١لَ َح ٕس ك َ َ

َف َػ ِي ُس َصا َو َُل یُ ِد َتل َی َط ِو َُ ٛضا َو َُل َت ٔح َُّ ١ساٗ ٔ َلت َُضا إ ٔ َُّل ٔ ٨ِ ٤ُ ٔ ٟظ ٕس َو َُٗ ٩ِ ٣تٔ َُ َٟ ١ط َٗت ٔي ُْ َٓ ١ض َو ب ٔ َدي ِر ٔا٨َّ ٟوَ َزیِ ٔ ٩إ ٔ َّ٣ا أَ ِ٪
َب ٌِسٔی ٓ َََل یُ َُ َّ ٨
ُئ َِسی َوإ ٔ َّ٣ا أَ ُِ ٪ي ِ٘ َت ََ٘ َٓ ١ا َ ٢ا ٌَِ ٟب ُ َّ
َِخ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓإَّٔ٧ا ِ َ ٧ح ٌَُ٠طُ فٔی ُٗبُورَٔ٧ا َوب ُ ُيوت ٔ َ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َّاض إُٔل ِاْلٔذ ٔ َ

َّ
َِخ َٓ َ٘ َا ٦أَبُو َطاظ ٕ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟي ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا َِ ٢اٛتُبُوا لٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إُٔل ِاْلٔذ ٔ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اٛتُبُوا ْٔلَبٔی َطاظ ٕ َٗا َ ٢ا َِ ٟؤٟي ُس َٓ ُُِ٘ ٠ت َْ ِ ٔ ٟل ِو َزاعٔ ِّی َ٣ا َٗ ِوُ ُٟط ِاٛتُبُوا لٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ص ٔذظ ٔ ا ُِ ٟد ِل َب َة َّأًٟی
َسَ ٌَ ٔ٤ضا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

زریہ نب رحب ،دیبع اہلل نب دیعس ،فدیل ،زریہ ،فدیل نب ملسم ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس ،انب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہک باہلل ےاےنپروسؽر یضاہللاعتٰیلہنع رہکموکحتفرفامای وآپیلصاہللہیلعفآہلفملسووگںںیم
ڑھکے نو ے افر اہللیک دمح فانثایبؿیک رھپ رفامایہک اہلل  ے ہکم ےساہھتفاوں وک رفاک اھت افر اہلل  ے ہکم  ر اےنپ روسؽیلص اہلل ہیلع
فآہلفملسافرومونمںوکہبلغاطعرفامایافرھجمےسےلہپیسکےکےئلیھبہکمالحؽ ںیہاھتافرریمےےئلیھباکیدؿےکھچکفتق
ےکےئلالحؽنوااھتافرابریمےدعبیھبیسکےکےئلالحؽ ںیہنواگاسےئلاہیںےساکشراگھبایہناج ے افرہنیہاہیںےک
اکےٹناک ےاجںیئافرہنیہ اہیںیکرگینویئزیچیسکےک ےئلالحؽےہوسا ےاالعؿرک ےفاےلےکینعیدشمگہ زیچوکا ےنرکارگ
اساکاالعؿرکےاےساسکتاچنہپ ے واسےکےئلالحؽےہافر سآدیموکوکیئلتقرکدے واسےکوانیقحےکےئلدف
زیچںیمےساکیاکاایتخرےہایاسیکدتیےلےلایاےسصاصاصلتقرکدےرضحتانب ابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےرعضایک
اے اہلل ےک روسؽ اھگس وک ینثتسم رفام دںی ویکہکن مہ اےس اینپ  ربفں افر رھگفں ںیم اامعتسؽ رکےت ںیہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےاھگسوک ینثتسم رفامدای(ینعیرحؾیکدحفد ںیم اھگساکےنٹیکااجزتےہ)  واوباشہڑھکانواوجہکنمیاک اکیآدیماھت
اس ےرعضایکاےاہللےکروسؽےھجمہیوھکلادںی وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکاوباشہوکھکلدففدیلےتہکںیہ
ہکںیم ےافزایعےساہکہکاوباشہےکاسےنہکاکایکبلطمےہ؟اےاہللےکروسؽےھجموھکلادںیاوہنں ےاہکہکفہہبطخہکوج
اوہنں ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانساھت۔
رافی  :زریہ نب رحب ،دیبعاہلل نب دیعس ،فدیل ،زریہ ،فدیل نب ملسم ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس ،انب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمرکمہمںیماکشریکرحتماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 812

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بيساہلل ب٣ ٩وسی ،طیبا ،٪یحٌی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َس ََ ٤َ ٠ة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وُلُ
وسی ًَ َِ ٩ط ِی َب َ
َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
إ ٔ َُّ ٪خزَا ًَ َة َٗ َتُ٠وا َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َِ ٟي ٕث ًَ َاِ َٓ ٦تحٔ ََ َّٜ٣ة بٔ َ٘ت ٕ
ٔيُ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ َٗ ٥تُ٠و ُظ َٓأ ُ ِخب ٔ َر ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َفَ ٔ ٛب َراح ٔ ََ ٠ت ُط َٓ َد َل َب َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١ح َب َص ًَ َِ َّٜ ٣َ ٩ة ا ِٟٔٔي ََ ١و َس ََّ ٠م ًََِ ٠ي َضا َر ُسو َٟطُ َوا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن أَ َُل َوإَٔ َّ ٧ضا َ ٥َِ ٟت ٔح َّ١
ََ
رح ْاَُ ٦ل یُ ِد َب ُم َط ِو َُ ٛضا َو َُل
ْٔلَ َح ٕس َٗ ِبلٔی َوَ ٩َِ ٟت ٔح َّْٔ ١ل َ َح ٕس َب ٌِسٔی أَ َُل َوإَٔ َّ ٧ضا أُح َِّٔ ٠ت لٔی َسا ًَ ّة ٔ ٩ِ ٣اَ ٨َّ ٟضارٔ أَ َُل َوإَٔ َّ ٧ضا َسا ًًَٔی َص ٔذظ ٔ َ َ
ي ٌُِ َـ ُس َط َحزُ َصا َو َُل َی َِ ٠ت٘ ٔ ُم َساٗ ٔ َل َت َضا إ ٔ َُّل ُٔ ٨ِ ٣ظ ْس َو َُٗ ٩ِ ٣تٔ ََٟ ١طُ َٗت ٔي ُْ َٓ ١ض َو ب ٔ َدي ِر ٔا٨َّ ٟوَ َزیِ ٔ ٩إ ٔ َّ٣ا أَ ِ ٪ي ٌُِ َلی َي ٌِىٔی ِّ
اٟس َی َة َوإ ٔ َّ٣ا
 ١ا َِ٘ ٟت ٔي َٔٗ ١ا ََ َٓ ٢حا َئ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟي َُ ٩ٔ ٤ي َ٘ا َُٟ ٢طُ أَبُو َطاظ ٕ َٓ َ٘ا َِ ٢اٛت ُِب لٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َِ ٢اٛت ُبُوا ْٔلَبٔی
أَ ِ ٪يُ َ٘ا َز أَصِ ُ
َّ
َّ
َِخ
َِخ َٓإَّٔ٧ا ِ َ ٧ح ٌَُ ُ٠ط فٔی ب ُ ُيوت ٔ َ٨ا َو ُٗبُورَٔ٧ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إُٔل ِاْلٔذ ٔ َ
َقیِ ٕع إُٔل ِاْلٔذ ٔ َ
َطاظ ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ُ ٩ِ ٣ٔ ١
ااحسؼنبوصنمر،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿ،ییحی،اوبہملس،رضحتا وبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکونبزخاہع ےینبق ،اک
اکیآدیملتقایکنوااھتحتفہکمےکدؿینبق  ،ےاےنپوتقمؽےکدبہلںیمونبزخاہعاکاکیآدیملتقرکدای واسیکربخروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وکدییئگ  وآپ  ے اینپ وساری  ر وسارنو رکہبطخ دای افر رفامایہک اہلل  ے ہکم ےساہ یھفاوں وک رفاک اھت افر
اہلل ےہکم  راےنپروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس وکہبلغ اطعرفامایاھتآاگہ رنوہک ہکم ھجم ےسےلہپیھب یسک ےکےئل الحؽ  ںیہ اھت
افرریمےدعبیھبیسکےکےئلالحؽ ںیہنواگافرریمےےئلیھبہکمدؿےکھچکفتقےکےئلالحؽنوااھتافراباسفتقےک
ےئل یھب رحاؾ ےہ ہکم ےک اکےٹن ہن اک ے اجںیئ افر ہن ہکم ےک دروتخں وک اک ا اج ے افر ہن یہ اہیں یک رگی نویئ زیچ وک ا ےنای اج ے
وسا ے االعؿ رک ے فاےل ےک االعؿ ےک ذرےعی اس ےک امکل کت اچنہپ ے افر  س اک وکیئ لتق رکدای اج ے  و اےس دف زیچفں ںیم
ےساکیاکاایتخرےہاکیہیہکای واےسدتیدیاج ےافردفرساہیہکایرھپفہاقلتےسصاصصےلاگرافیےتہکںیہہکرھپنمی
اکاکیآدیمآای ےساوباشہاہکاجاتےہاس ےرعضایکاےاہللےکروسؽےھجمہیہبطخوھکلادںی وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
رفامای ہک اوباشہ وک ھکل دف  و رقشی ےک اکی آدیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ہکم یک اھگس وک ینثتسم رفام دںی ویکہکن اھگس وک مہ
اےنپرھگفںںیمافر ربفںںیماامعتسؽرکےتںیہ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاھگسوکینثتسمرفامدای۔

رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿ،ییحی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکمرکمہمںیمرضفرتےکریغباہحلسا ےن ےیکنام تعےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
ہکمرکمہمںیمرضفرتےکریغباہحلسا ےن ےیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 813

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طيب ،اب ٩اًين ،١ٌ٘٣ ،ابوزبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَ ًِي َ َن َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُُ ٢ل َی ٔح ُّْٔ ١لَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ی ِح ١َ ٔ٤ب ٔ ََ َّٜ ٤ة ِّ
اٟش ََل َح
ہملس نب بیش ،انب انیع ،لقعم ،اوبزح  ،،رضح ت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم  ے ینب یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتںیہہکمتںیمےسیسکےکےئلالحؽ ںیہہکہکمرکمہمںیماہحلسا ےن ے۔
رافی  :ہملسنببیش،انبانیع،لقعم،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارحاؾےکریغبہکمرکمہمںیمدالخنو ےےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےکریغبہکمرکمہمںیمدالخنو ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 814

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٨ٌٗ ،يی ،یحٌی ب ٩یحٌیٗ ،تیبہ ب ٩سٌيس٨ٌٗ ،يی٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،حرضت یحٌی

َ
َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ٩
َح َّسث َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّی َو َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس أ َّ٣ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّی َٓ َ٘ا ََ َ ٢
إَٔ َ ٧ص َوأَ َّ٣ا ُٗت َ ِی َب ُة َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک و َٗا َ ٢یَ ِحٌَی َو َّ
اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ٪
ک ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ ُُِٗ ٠ت ٤َ ٔ ٟإ ٔ ٟک أَ َح َّسثَ َ

َف َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَ ًَ ُط َجائ َ ُط َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢ابِ َُ ٩خ َل َٕ ٣ُ ١ت ٌَ ِّْٙ ٠
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ََ َّٜ٣َ ١ة ًَ َا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َو ًَل َی َرأ ِ ٔسطٔ َْٔ ِِ ٣

بٔأ َ ِس َتارٔ ا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢اْ ٔ ٟک ََ ٌَ ِ٥
دبعاہلل نبہملسم،یبنعق،ییحی نبییحی ،ہبیتق نبدیعس،یبنعق ،امکلنب ا،س،رضحتییحیرفامےتںیہہک ںیماامؾامکل ےس وپاھچہک ایک
آپےسرضحتانبباہب ےرضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلےسرفاتیرکدہہیدحثیایبؿیکےہہکیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسحتفہکمفاےلاسؽہکمرکمہمںیماساحؽںیمدالخنو ےہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرس روخداھت و بآپیلص
اہلل ہیلعفآہل فملس  ے اےس ااترا  و اکی آدیم آای افر اس  ے رعض ایک ہک انب ذیط ،ہبعک ےک  ردے وک ڑکپے نو ے ےہ  و آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےاہکاےسلتقرکدفامکل ےاہکاہںھجمےسانبباہب ےہیدحثیایبؿیکےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،یبنعق،امکلنبا،س،رضحتییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےکریغبہکمرکمہمںیمدالخنو ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 815

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیٗ ،تیبہ ب ٩سٌيسٗ ،تیبہٌ٣ ،اویہ ب٤ً ٩ار ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی اَّ ٟتٔ ٔ٤يِم َو ُٗت َ ِیب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َّ
اَ٘ ْٟف ُّٔی و َٗا َ ٢یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ
َ
ُّ
اٟسصِىٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اْلِ َ َِ َؼار ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ََ َّٜ ٣َ ١ة َو َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة
ُّ
َّ
رحاَ ٕ ٦وفٔی رٔ َوا َیةٔ ُٗت َ ِی َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
َز َخ َ ١یَ ِو َِ َٓ ٦تحٔ ََ ٜ٣ة َو ًََِ ٠يطٔ ً َٔ٤ا َْ ٣ة َس ِو َزا ُئ بٔ َِي ِر ٔإ ٔ ِ َ

ییحی نبییحی ،ہبیتق نبدیعس ،ہبیتق،اعمفہینب امعر،اوبزح  ،،رضحتاجرب نبدبعاہللریض اہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسہکم رکمہمںیمدالخنو ے افرہبیتق  ےاہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسحتفہکم ےکدؿاس احؽںیمدالخ
نو ےہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرس رایسہامعہماھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسارحاؾےکریغبےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،ہبیتق،اعمفہینبامعر،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےکریغبہکمرکمہمںیمدالخنو ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 816

راوی ً :لی ب ٩حٜيْ ،٥شیک٤ً ،ار ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟسصِىٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩حٕٔ ٜي ٥اْلِ َ ِوز ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َ ٔ
ْش ْ
یک ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ُّ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ََ ١ی ِو َِ َٓ ٦تحٔ ََ َّٜ ٣ة َو ًََِ ٠يطٔ ً َٔ٤ا َْ ٣ة َس ِو َزا ُئ
یلعنبمیکح،رشکی،امعر،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہلل ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبن یلصاہللہیلعفآہلفملسحتفہکم
ےکدؿہکمرکمہمںیماساحؽںیمدالخنو ےہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرس رایسہامعہماھت۔
رافی  :یلعنبمیکح،رشکی،امعر،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےکریغبہکمرکمہمںیمدالخنو ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 817

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥وٛيٍ٣ ،شاور اٟورا ،ٚحرضت جٌَف ب٤ً ٩ز ب ٩رحیث

رحیِ ٕث ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ َٗ ٥اُل أَ ِخب َ َرَ٧ا َؤٛي ٍْ ًَ َِ ٣ُ ٩شاو ٔ ٕر ا َِ ٟو َّرا َٔ ٩ِ ًَ ٚج ٌِ َ ٔ
َف بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ُ ٩
اض َو ًََِ ٠يطٔ ً َٔ٤ا َْ ٣ة َس ِو َزا ُئ
أَبٔيطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َل َب اَ ٨َّ ٟ
ییحینبییحی،ااحسؼنباربامیہ،فعیک،اسمفراوراؼ،رضحترفعجنبرمعنبرحثیاےنپابپےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےووگںوکاساحؽںیمہبطخدایہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرس رایسہامعہماھت۔
رافی  :ییحینبییحی،ااحسؼنباربامیہ،فعیک،اسمفراوراؼ،رضحترفعجنبرمعنبرحثی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےکریغبہکمرکمہمںیمدالخنو ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 818

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حش ٩ح٠وانی ،ابواسا٣ہ٣ ،شاور ،حرضت جٌَف ب٤ً ٩ز ب ٩رحیث رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوا َِ ٟح َش ُ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ٣ُ ٩شاو ٔ ٕر ا َِ ٟو َّرا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَىٔی َوفٔی رٔ َوایَةٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رحیِ ٕث ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٛ ٢أنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ
َف بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ُ ٩
ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َج ٌِ َ َ
َطٓ َِي َضا بَي ِ َن َٛتٔٔ َِيطٔ َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١أَبُو بَ ِرکٕ ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ
َو ًََِ ٠يطٔ ً َٔ٤ا َْ ٣ة َس ِو َزا ُئ َٗ ِس أَ ِرخَی َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،نسح ولحاین ،اوبااسہم ،اسمفر ،رضحت رفعج نب رمع نب رحثی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت
نو ے رفامےت ںیہ ہک وگای ہک ںیم اب یھب روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس وک اس احؽ ںیمدھکی راہ نوں ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےک رس  ر ایسہ امعہم ےہ افر اس امعہم ےک دفونں انکرے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفونں دنکوھں ےک درایمؿ ےکٹل
نو ےںیہافراوبرکب ےربنماکظفل ںیہاہک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نسحولحاین،اوبااسہم،اسمفر،رضحترفعجنبرمعنبرحثیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافر...
ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 819

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسً ،بساٌٟزیز ،اب٣ ٩ح٤س٤ً ،زو ب ٩یحٌیً ،باز ب ٩ت٤يً ،٥بساہلل ب ٩زیس بً ٩اػ ٥رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َّ
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩یَ ِحٌَی ا ِ٤َ ٟازٔن ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔ بِ ٔ٩
يَ ٥رح َََّ َّٜ٣َ ٦ة َو َز ًَا ْٔلَصَِ ٔ ٠ضا
َتٕ ٔ٤ي٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٥طٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩زیِ ٔس بِ ٔٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٥أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪إٔبِ َزاصٔ َ
رح ُِ ٣ت ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َ٤َ ٛا َرح ََّ ٦إٔبِ َزاصٔي َُ َّٜ ٣َ ٥ة َوإنِّٔی َز ًَ ِو ُت فٔی َػاً َٔضا َو ُِّ ٣سصَا بِْٔ ٔ٤ل َِی َ٣ا َز ًَا بٔطٔ إٔبِ َزاصٔي ُْٔ ٥لَصِ َٔ َّٜ٣َ ١ة
َوإنِّٔی َ َّ
ہبیتقنبدیعس،دبعایزعسی ،انبدمحم،رمعفنبییحی،ابعدنب میمت،دبعاہللنبزدینباعمصریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکرضحتاربامیہ ہیلعاالسلؾ ےہکموکرحؾرقاردایافر ہکمںیمرےنہفاوںےکےئل داع رفامیئ یھ
افرںیمدمہنیوکرحؾرقارداتینوںاسیجہکرضحتاربامیہہیلعاالسلؾ ےہکموکرحؾرقاردایاھتافرںیمدمہنیےکاصعافراسےکدم
ںیماسےسدفینگربتکیکداعرکاتنوںوجرضحتاربامیہہیلعاالسلؾ ےہکمفاوںےکےئلیک یھ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعایزعسی،انبدمحم،رمعفنبییحی،ابعدنبمیمت،دبعاہللنبزدینباعمصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 820

راوی  :ابوكاً ،١٣بساٌٟزیز ،اب٣ ٩دتار ،ابوبرک ب ٩ابی طبيہ ،حرضت ً٤ز ب ٩یحٌی

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس
و َح َّسثَٔ٨يطٔ أَبُو كَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل ٕ ٢ح و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخبَرََ٧ا ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِي ْب ك ُ ُُّ ٠ض ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥زٔو بِ ٔ٩
َرک َوا َی ٔة َّ
َی ِحٌَی ص َُو ا ِ٤َ ٟازٔن ٔ ُّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ أَ َّ٣ا َحس ُ
اٟس َرا َو ِرز ٔ ِّی بِْٔ ٔ٤ل َِی َ٣ا َز ًَا بٔطٔ إٔبِ َزاصٔي َُ ٥وأَ َّ٣ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ٩
ٔیث ُو َص ِيبٕ ٓ َ ٔ

ب ٔ ََل َٕ ٢و ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ َٓف ٔی رٔ َوا َیت ٔض ٔ َ٤ا ٔ٣َ ١َ ِْ ٣ا َز ًَا بٔطٔ إٔبِ َزاصٔي ُ٥

اوباکلم ،دبعایزعسی ،انب اتخمر ،اوبرکب نب ایب ہیبش ،رضحت رمع نب ییحی ےس اؿ  دنفں ےس اس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ اکی
رفاتیںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے رفامایہکںیماؿداعؤںےسدفانگداعںیئرکاتنوںوجرضحتاربامیہہیلعاالسلؾ
 ےداعںیئامںیگن ںیھ۔
رافی  :اوباکلم،دبعایزعسی،انباتخمر،اوبرکبنبایبہیبش،رضحترمعنبییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 821

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،برک ،اب٣ ٩رض ،اب ٩ہاز ،ابی برک ب٣ ٩ح٤سً ،بساہلل ب٤ً ٩زو ب٤ًْ ٩ا ،٪حرضت رآٍ ب ٩خسیخ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
رض ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا بَ ِ ْ
رک َي ٌِىٔی ابِ ََ َ ٣ُ ٩
رح ُ٣َ ٦ا بَي ِ َن َُلبَت َِي َضا
اَ ٩ِ ًَ ٪رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪إٔبِ َزاص َٔيَ ٥رح َََّ َّٜ ٣َ ٦ة َوإنِّٔی أ ُ َ ِّ
ًُ ِْ ََ ٤
یُزٔی ُس ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة
ہبیتق نب دیعس ،رکب ،انب رضم ،انب اہد ،ایب رکب نب دمحم ،دبعاہلل نب رمعف نب امثعؿ ،رضحت راعف نب دخ  ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکرضحتاربامیہہیلعاالسلؾ ےہکموکرحؾرقاردایافرںیماسےک
دفونںرھتپےلی انکرفںفایلہگجینعیدمہنیوکرحؾرقارداتینوں۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رکب،انبرضم،انباہد،ایبرکبنبدمحم،دبعاہللنبرمعفنبامثعؿ،رضحتراعفنبدخ ،ریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 822

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ،س٠امی ٪ب ٩بَلً ٢تبہ ،ب٣ ٩ش ،٥٠حرضت ٧آٍ ب ٩جبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بِ َ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل ًُٕ ٩ِ ًَ ٢ت ِ َب َة بِ ِٔ ٣ُ ٩شَ٧ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕأَ َِّ ٣َ ٪ز َو َ
ا ِٟح ََ ٥ٔ ٜخ َلب ا٨َّ ٟاض ٓ ََذ َ َّ
رح ََ ٣ت َضا َٓ َ٨ا َزا ُظ َرآ ٔ ٍُ بِ َُ ٩خسٔی ٕخ
َ
َ
َ
َک ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َوأَصََِ ٠ضا َو ُ ِ
َک ََ ٜ٣ة َوأَصََِ ٠ضا َو ُ ِ
رح ََ ٣ت َضا َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َ
َّ
رح ََ ٣ت َضا َو َٗ ِس َرح َََّ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا لٔی أَ ِس ََ ٌُ ٤
َک ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َوأَصََِ ٠ضا َو ُ ِ
ََک َت ََ ٜ٣ة َوأَصََِ ٠ضا َو ُ ِ
رح ََ ٣ت َضا َوَ ٥َِ ٟت ِذ ُ ِ
کذ َ ِ
َ
َ
َقأِتُ َُ ٜط َٗا َََ ٓ ٢ش ََ ٜت َِ ٣ز َوا ُ ٪ث ُ ََّٗ ٥ا َِ َٗ ٢س َسُ ٌِ ٔ٤ت
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا بَي ِ َن َُلبَت َِي َضا َوذََ ٔ ٟ
ک ً ٔ َِ ٨سَ٧ا فٔی أز ٔ ٕیَ ٥خ ِو َُلن ٔ ٕٓی إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت أ ِ َ

ک
َب ٌِ َف ذََ ٔ ٟ

دبعاہللنبہملسمنببنعق،امیلسؿنبالبؽہبتع،نبملسم،رضحتانعفنبریبجریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرمفاؿ نب
مکح  ےووگںوکہبطخدےتی نو ےہکمافرہکمےکرےنہفاوںافرہکمیکرحتماکذترکہ ایک وراعفنبدخ ،ریضاہللاعتٰیلہنع ے
رمفاؿوکاکپراافررفامایہکںیمھجتےسایک نراہنوںہک وہکمافرہکمفاوںاکافرہکمیکرحتماکذرکرکراہےہافر ودمہنی افردمہنی
ےکرےنہفاوںافردمہنییکرحتماکذرک ںیہرکراہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسرھتپےلیالعےقےکدفونںانکرفں
ےکدرایمین ہصحوکرحؾرقار دایےہ افرہی مکحانہمامہرےاپسوخالینڑمچے ر اھکلنوا وموجدےہارگ  واچےہ و ںیم اس ےسڑپھ
رکانسؤںرافیےتہکںیہہکرمفاؿاخومشنوایگرھپاہکںیم ےھچکایسرطحانسےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،امیلسؿنبالبؽہبتع،نبملسم،رضحتانعفنبریبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 823

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبيہ٤ً ،زو ،ابی اح٤س ،ابوبرک٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ،سٔيا ،٪ابوزبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ِح ََ ٤س َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اْلِ َ ِسس ُّٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

رح ُِ ٣ت ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة
َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪إٔبِ َزاص َٔيَ ٥رح َََّ َّٜ ٣َ ٦ة َوإنِّٔی َ َّ

َ٣ا بَي ِ َن َُلبَت َِي َضا َُل ُي ِ٘ َل ٍُ ً َٔـاص َُضا َو َُل ي َُؼازُ َػ ِي ُسصَا

اوبرکبنبایبہیبش،رمعف،ایبادمح،اوبرکب،دمحمنبدبعاہلل،ایفسؿ،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکیبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ  ے ہکم وک رحؾ رقار دای افر ںیم دمہنی وک رحؾ رقار داتی نوں دمہنی ےک
دفونںرطػےکرھتپےلیالعےقےکدرایمینہصحںیمےسہنوکیئدرتخاک ااجاتکسےہافرہنیہیسکاجونراکاکشرایکاجاتکسےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبش،رمعف،ایبادمح،اوبرکب،دمحمنبدبعاہلل،ایفسؿ،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 824

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير٤ًْ ،ا ٪ب ٩حٜي ،٥حرضت ًا٣ز ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩حٕٔ ٜيَ ٥ح َّسثَىٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ُ٣َ ٦ا بَي ِ َن َُلبًَ َ ِی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة أَ ِ ٪يُ ِ٘ َل ٍَ ً َٔـاص َُضا
ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی أ ُ َ ِّ
وُ ٪لَ َی َس ًُ َضا أَ َح ْس َرُ َِب ّة ًَ َِ ٨ضا إ ٔ َُّل أَبِ َس َ ٢اہللُ ٓ َٔيضا َ ٩ِ ٣ص َُو َخي ِ ْر ُٔ ٨ِ ٣ط
أَ ِو ُي ِ٘ َت ََ ١ػ ِي ُس َصا َو َٗا َ ٢ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة َخي ِ ْر َُ ٟض َِِ ٟ ٥و كَاُ ٧وا َي ٌَِ ٤َُ ٠
يسا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ
َو َُل َی ِْبُ ُت أَ َح ْس ًَل َی َْلِ َوائ َٔضا َو َج ِض ٔس َصا إ ٔ َُّل ُُ ٨ِ ٛت َُ ٟط َطٔٔي ٌّا أَ ِو َطض ٔ ّ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،امثعؿ نب میکح ،رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت نو ے
رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ںیم دمہنی ےک دفونں رھتپےلی انکرفں ےک درایمین ہصح وک رحؾ رقار
داتینوںہن ودمہنیےکاخرداردروتخںوکاک ااج ےاگافرہنیہدمہنیےکاکشر وکلتقایکاج ےاگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس  ے
رفامایہکہیدمہنیاؿےکےئلرتہبےہاکشہکہیاجؿںیل ووجآدیمدمہنیےسارعاضرکےکاہیںرےنہوکٹوھڑدےاگ واہللاعتیل
اسےکدبہلںیماہیںاےسیآدیموکہگجاطعرفامںیئےگوجاسےسرتہبنواگافروجآدیمیھبدمہنییکوھبکایپسافرتنحمفتقشم
 رربصرکےاگ وںیمایقتمےکدؿاسیکافسرشرکفںاگاسےکقحںیموگایہدفںاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،امثعؿنبمیکح،رضحتاعرمنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 825

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ٣زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ٤ًْ ،ا ٪ب ٩حٜي ،٥حرضت ًا٣ز ب ٩سٌس ب ٩ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩حٕٔ ٜي ٥اْلِ َ َِ َؼار ُّٔی أَ ِخب َ َرنٔی ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی
َّ
َّ
ََک َٔ ١َ ِْ ٣حسٔیثٔ ابِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َو َزا َز فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َُل یُزٔی ُس أَ َح ْس
َو َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢ث ُ َّ ٥ذ َ َ
ئ
أَصِ َ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ بٔ ُشو ٕ
اؾ أَ ِو َذ ِو َب ا ِِ٠ٔ٤ٟحٔ فٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ إ ٔ َُّل أَذَابَ ُط اہللُ فٔی ا٨َّ ٟارٔ َذ ِو َب اٟز ََّػ ٔ

انب ایب رمع رمفاؿ نب اعمفہی ،امثعؿ نب میکح ،رضحت اعرم نب دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیلہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت
نو ے رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رھپ انب ریمن یک دحثییک رطح دحثی ذرک رفامیئ افر اس دحثی
ںیمہیزادئےہہکوکیئآدیمدمہنیفاوںوکوکیئفیلکتدےیناکارادہہنرکےفرہناہللاعتیلاےسآگںیماسرطحالھگپ ےاگاسیج
ہکہسیساتلھگپےہایرفامایہک سرطحاپینںیمکمنلھگپاجاتےہدمہنیفاوںوکفیلکتدےنیفاالآگںیمایسرطحےلھگپاگ۔
رافی  :انبایبرمعرمفاؿنباعمفہی،امثعؿنبمیکح،رضحتاعرمنبدعسنبایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 826

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥ح٤يسً٘ ،سی ًبسا٠٤ٟک ،ب٤ً ٩زوً ،بساہلل ب ٩جٌَف ،اس٤اًي ١ب٣ ٩ح٤س ،حرضت ًا٣ز ب٩
سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٌَ ٟس ِّٔی َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ
يََ ٓ ٙو َج َس ًَ ِب ّسا َي ِ٘ َل ٍُ َط َح ّزا أَ ِو
بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَ ََّ ٪س ٌِ ّسا َرَ ٔ ٛب إلٔ َی َٗ ِ ٔ
صظ ٔبٔا ِٔ ٔ ٌَ٘ ٟ
 ١ا ِِ ٌَ ٟب ٔس َٓک َ َّ٤ُ ٠و ُظ أَ َِ ٪یزُ َّز ًَل َی ُ ََُل ٔ٣ض ٔ ِ ٥أَ ِو ًََِ ٠يض ٔ ِ٣َ ٥ا أَ َخ َذ ََُٔ ُ ٩ِ ٣ل ٔ٣ض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ٢
َی ِدب ٔ ُل ُط ٓ ََشََ ٠ب ُط َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٍَ َس ٌِ ْس َجائ َ ُط أَ ِص ُ

ٌََ ٣اذَ اہللٔ أَ ِ ٪أَ ُر َّز َط ِيئّا ََ َّٔ َٔ٨٠يطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبَی أَ َِ ٪یزُ َّز ًََِ ٠يض ٔ ِ٥

ااحسؼنباربامیہ،دیمح،دقعیدبعاکلمل،نبرمعف،دبعاہللنبرفعج،اامسلیعنبدمحم،رضحتاعرمنبدعسریضاہللاعتٰیلہنعےس

رفاتیےہہکرضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعاےنپناکؿقیقعیکرطػےئگ واوہنں ےفاہںاکیالغؾوکدرتخاکےتٹنو ےاپای
ایاسدرتخےکاکےٹناکےتٹنو ےاپایایاسدرتخےکاکےٹن وڑراہاھت ورضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع ےاساکاسامؿنیھچایل
 و  ب رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیلہنع فا س آ ے  و اس الغؾ ےک رھگ فاوں  ے آپ ےس ابت یک اتہک فہ اسامؿ اس الغؾ وک ای اس
ےکرھگفاوںوکفا سرکدںی ورضحتدعس ےرفامایہکاہللیکانپہہکںیمفہزیچفا سرکدفںوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ےےھجمدیےہرضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع ےاؿوکاسامؿفا سرک ےےسااکنررکدای۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دیمح،دقعیدبعاکلمل،نبرمعف،دبعاہللنبرفعج،اامسلیعنبدمحم،رضحتاعرمنبدعسریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 827

راوی  :یحٌی ب ٩ایوب ب ٩سٌيسٗ ،تیبہ اب ٩ححز ،اس٤اًي ،١اب ٩ایوب ،اب ٩جٌَف٤ً ،زو ب ٩ابی ً٤زو٣ ،ل٠ب بً ٩بساہلل ب٩
ح٨وب ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ
وب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََٗ ١ا َ ٢ابِ ُ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َِ ٣ول َی ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ح َِ ٨لبٕ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ََخ َد بٔی أَب ُو كَ َِ ٠ح َة یُ ِزز ٔ ُٓىٔی َو َرائ َ ُط َُٓ ٨ِ ُٜت أَ ِخ ُس َُ ٦ر ُسو َ٢
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠لَبٔی كَ َِ ٠ح َة ا َِ ٟتِ ٔ٤ص لٔی ُ ََُل ّ٣ا ٔ٤َِ ٠ُٔ ٩ِ ٣ا ٥ِ ُٜٔ٧یَ ِد ُس ُ٣ىٔی ٓ َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك ُ َّ٤َ ٠ا َ٧زَ ََ ٢و َٗا َ ٢فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ََ ١حًَّی إٔذَا بَ َسا َُ ٟط أُحُ ْس َٗا ََ ٢ص َذا َج َب ْ ١یُ ٔحب ُّ َ٨ا َؤ ُ ٧ح ُّب ُط َٓ َ٤َّ ٠ا

رح ُ٣َ ٦ا بَي ِ َن َج َبَِ ٠ي َضا ٔ٣َ ١َ ِْ ٣ا َرح ََّ ٦بٔطٔ إٔبِ َزاص ٔي َُ َّٜ ٣َ ٥ة َّ
ْش َٖ ًَل َی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َُ ٟض ِ ٥فٔی ُِّ ٣سص ِٔ٥
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أ ُ َ ِّ
أَ ِ َ
َو َػاً ٔض ٔ ِ٥

ظ
ط
ییحینباویبنبدیعس،ہبیتق انبرجح،اامسلیع،انباویب،انبرفعج،رمعف نبایبرمعف ،بلطمنبدبعاہللنبذی ت،رضحتا،س
نب امکل ریض اہللاعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس  ے رضحت اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامایہک مت
اےنپالغومںںیمےسوکیئالغؾالتشرکفاتہکفہریمیدختمرکے ورضحتاوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنعےھجماینپوساری راےنپ
ےھچیپ اھٹب رک ےل آ ے  و ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم رکات اھت  ب یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارتےت افر

رافی  ے اہکہکاس دحثی ںیم ےہہک  ب آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس رشتفی ال رےہ ےھت اہیںکتہک  ب آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملسےکاسےنمادحاہپڑاظرہنوا وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےاہلل!ںیماؿدفونںاہپڑفںےکدرایمینہصحوک
رحؾرقارداتینوں  سرطحہکرضحتاربامیہہیلعاالسلؾ  ےہکموکرحؾرقاردایاھت افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے داعرفامیئ
اےاہللدمہنیفاوںےکےئلاؿےکدمافراؿےکاصعںیمربتکاطعرفام۔

ظ
رافی  :ییحی نب اویب نب دیعس ،ہبیتق انب رجح ،اامسلیع ،انب اویب ،انب رفعج ،رمعف نب ایب رمعف ،بلطم نب دبعاہلل نب ذیطت،
رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 828

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼورٗ ،تیبہ ب ٩سٌيس ،يٌ٘وب ،ابً ٩بساٟزح٤ً ،٩٤زو اب ٩ابی ً٤زو ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َوص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار ُّٔی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی
و َح َّسثَ َ٨اظ َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
رح ُ٣َ ٦ا بَي ِ َن َُلبَت َِي َضا
ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إنِّٔی أ ُ َ ِّ
دیعسنبوصنمر،ہبیتقنبدیعس،وقعیب،انبدبعارلنمح،رمعفانبایبرمعف،رضحتا،سریض اہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیل
ہنع ےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسدحثییکرطحرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،ہبیتقنبدیعس،وقعیب،انبدبعارلنمح،رمعفانبایبرمعف،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریض

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

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 829

راوی  :حا٣س ب٤ً ٩زً ،بساٟواحسً ،اػ ،٥ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ًاػ٥

اػ َْٗ ٥ا َُِ ٠ُٗ ٢ت ْٔلَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َرح َََّ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ

ٔیس ْة َ ٩ِ ٣أَ ِح َس َث ٓ َٔيضا
َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٔ ٤َ ٟسی ََ ٨ة َٗا َ٣َ ٥ِ ٌَ ََ ٢ا بَي ِ َن ََ ٛذا إلٔ َی ََ ٛذا ٓ ََ ٩ِ ٤أَ ِح َس َث ٓ َٔيضا َح َسثّا َٗا َ ٢ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢لٔی َص ٔذظ ٔ َطس َ
ُصّٓا َو َُل ًَ ِس ُّل َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢ابِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص
ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن َُل َي ِ٘ َب ُ
َح َسثّا ٓ ٌَََِ ٠يطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ َوا٨َّ ٟا ٔ
 ١اہللُ ٔ٨ِ ٣طُ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َ ِ
أَ ِو آ َوی ُِ ٣ح ٔسثّا
احدم نب رمع ،دبعاوادح ،اعمص ،ا،س نب امکل ،رضحت اعمص رفامےت ںیہ ہک ںیم  ے رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رعض ایک ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دمہنی وک رحؾ رقار دای ےہ؟ رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک اہں
الفںہگجےسالفںہگجکت ووجآدیمدمہنیںیموکیئایناکؾ ینعیوکیئرجؾفریغہرکےاگ رضحتاعمصےتہکںیہہکرھپرضحتا،س
ریضاہللاعتٰیلہنع ےھجمےسرفامایہکہیتہبگ تانگہنواگہکوجآدیمدمہنی ںیموکیئایناکؾینعیوکیئانگہفریغہرکےاگ واس ر
اہلل یک تنعل افر رفوتشںیکتنعل افرامتؾووگںیک تنعل ربےس یگایقتم ےکدؿاسآدیم ےس ہن وکیئ رفض افر ہن یہ وکیئ لفن
ابعدت وبقؽ یک اج ے یگ رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ای یسک  ے اےسی آدیم وک انپہ دی  و فہ یھب ایس زسا یک زد ںیم
نواگ۔
رافی  :احدمنبرمع،دبعاوادح،اعمص،ا،سنبامکل،رضحتاعمص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 830

راوی  :زہير ب ٩رحب ،یزیس ب ٩ہاروً ،٪اػ ،٥ا٧ص ،حرضت ًاػ ٥احو ٢رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ْ ٥اْلِ َ ِح َو َُٗ ٢ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أَ ََ ّشا أَ َرح َََّ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ٔ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َیز ٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن
رح ْاَُ ٦ل یُ ِد َتل َی َخ ََلصَا ٓ ََ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٤ذََ ٔ ٟ
ک ٓ ٌَََِ ٠يطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٔ ٜة َوا٨َّ ٟا ٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٗا َ ٥ِ ٌَ ََ ٢ه ٔ َی َ َ

زریہ نب رحب ،سیدی نب اہرفؿ ،اعمص ،ا،س ،رضحت اعمص اوحؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہہک ںیم  ے رضحت ا،س ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دمہنی وک رحؾ رقار دای ےہ؟ اوہنں  ے رفامای ہک اہں! دمہنی یک اھگس
کتاکانٹرحاؾےہافروجاسرطحرکےاگاس راہللیکتنعلافررفوتشںیکتنعلافرامتؾووگںیکتنعلنویگ۔
رافی  :زریہنبرحب،سیدینباہرفؿ،اعمص،ا،س،رضحتاعمصاوحؽریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 831

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َق َئ ًََِ ٠يطٔ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَب ٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ٓ ٔ َامی ُ ٔ

أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َُ ٟض ِ ٥فٔی َٔ ِٜ٣يأٟض ٔ َِ ٥وبَارٔ ِک َُ ٟض ِ ٥فٔی َػاً ٔض ٔ َِ ٥وبَارٔ ِک َُ ٟض ِ ٥فٔی ُِّ ٣سص ِٔ٥

ہبیتقنبدیعس،رضحتا،س نب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےاہللاؿ
ےکےئلاؿےکامیپ ےںیمربتکاطعءرفامافراؿےکےئلاؿےکاصعںیمافراؿےکےئلاؿےکدمںیمیھبربتکاطعرفام۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 832

راوی  :زہير ب ٩رحب ،ابزاہي ٥ب٣ ٩ح٤س ،وہب ب ٩جزیز ،یو٧ص ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوإٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َّ
اٟشام ٔ ُّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت یُوَُ ٧ص یُ َح ِّس ُث
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ِ ١بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ؿ ٌِٔفَ ِی َ٣ا ب ٔ ََ َّٜ٤ة ٔ٩ِ ٣
ا ِٟب َ َر َٔ ٛة
زریہنبرحب،اربامیہنبدمحم،فبہنبرجری،وی،س،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایاےاہللدمہنیںیماسےسدفانگہرب ںیترفامینتجرب ںیتہکمںیم و ےانزؽرفامںیئ۔
رافی  :زریہنبرحب،اربامیہنبدمحم،فبہنبرجری،وی،س،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 833

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ و زہير ب ٩رحب و ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،حرضت ابزاہي ٥تيِم

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َکیِبٕ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗا َ ٢أَبُو ُ َ
رح ٕب َوأَبُو ُ َ
َق ُؤ ُظ إ ٔ َُّل
َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥اٟت َّ ِي ٔ ِّ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢خ َلب َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ز ًَ َ ٥أَ ََّ ٨ِ ٔ ً ٪سَ٧ا َط ِيئّا ََ ِ َ
َّ
اب َس ِي ٔٔطٔ َٓ َ٘ ِس ََ ٛذ َب ٓ َٔيضا أَ ِس َ٨ا ُِ ٪اْل ٔب ٔ َٔ ١وأَ ِط َيا ُئ ٔ٩ِ ٣
َق ٔ
َ ٔ ٛت َ
اب اہللٔ َو َص ٔذظ ٔ اٟؼَّ ٔحي َٔ َة َٗا ََ ٢و َػ ٔحي َٔ ْة ُْ َ٘ ٠ٌَ ٣ة فٔی ٔ َ
ا ِٟحٔ َزا َحا ٔ
رح ْ٣َ ٦ا بَي ِ َن ًَيِر ٕإلٔ َی ثَ ِو ٕر ٓ ََ ٩ِ ٤أَ ِح َس َث ٓ َٔيضا َح َسثّا أَ ِو آ َوی
ت َوٓ َٔيضا َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة َ َ
ُصّٓا َو َُل ًَ ِس ُّل َوذ ٔ َُّ ٣ة ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن
ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن َُل َي ِ٘ َب ُ
ُِ ٣ح ٔسثّا ٓ ٌَََِ ٠يطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ َوا٨َّ ٟا ٔ
 ١اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َ ِ
ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن ُلَ
َواح َٔس ْة َي ِش َعی ب ٔ َضا أَ ِزَ٧اص َُِ ٥و َ ٩ِ ٣ا َّزع َی إلٔ َی َُي ِر ٔأَبٔيطٔ أَ ِو اَ ِ ٧ت َِم إلٔ َی َُي ِر ٔ ََ ٣وأٟيطٔ ٓ ٌَََِ ٠يطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٔ ٜة َوا٨َّ ٟا ٔ

ُصّٓا َو َُل ًَ ِس ُّل َواَ ِ ٧ت َهی َحس ُ
َکا َ٣ا
َي ِ٘ َب ُ
 ١اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َ ِ
ٔیث أَبٔی بَ ِرکٕ َو ُز َصيِر ًٕ ٔ َِ ٨س َٗ ِؤٟطٔ َي ِش َعی ب ٔ َضا أَ ِزَ٧اص َُِ ٥وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ َ

َّ
اب َس ِي ٔٔطٔ
َق ٔ
َب ٌِ َس ُظ َوَِ ٟي َص فٔی َحسٔیْٔض ٔ َ٤ا ُْ َ٘ ٠ٌَ ٣ة فٔی ٔ َ

اوبرکبنبایبہبیش فزریہنبرحبفاوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،رضحتاربامیہیمیتاےنپابپےسرفاتیرکےتنو ےرفامےتںیہ
ہکرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعنبایباطبل ےںیمہہبطخدایافررفامایہکوجآدیمہیایخؽرکاتےہہکامہرےاپسفہزیچ ےسمہ
ڑپےتھ ںیہ وسا ے اہللیک اتک ب افراس ےفیحص ےکاس ےفیحصیک رطػ ااشرہ رفامایہک وجآپیک ولتاریکاینؾ ےک اسھت اکٹل نوا اھت اس
رطح اک ایخؽ رک ے فاال آدیم وھج ا ےہ اس ےفیحص ںیم  و افوٹنں یک رمعفں افر ھچک زومخں یک دتی اک ذرک ےہ افر اس ںیم ےہ ہک یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکع اہپڑافروثراہپڑکتےکدرایمؿدمہنیوکوجالعہقےہہیرحؾےہ ووجآدیماسرحؾںیموکیئ
انگہرکےاگاییسکرجمؾآدیموکانپہدےاگ واس راہللیکتنعلافررفوتشںیکتنعلافرامتؾووگںیکتنعلنویگافرایقتمےک
دؿاہللاسےسہنوکیئرفضافرہنوکیئلفن وبقؽرکںیےگافرانپہدانیامتؾاملسمونںوکاکییہےہاؿںیمےسادیناملسمؿیکانپہ
دےنی وک یھب ارابتر ایک اجات ےہ افر  سآدیم  ے اینپ ةسن اےنپ ابپ ےک العفہ یک رطػ یک ای  س الغؾ  ے اےنپ آپ وک اےنپ امکل
ےکریغیکرطػوسنمبایکاس راہللیکتنعلافررفوتشںافرامتؾووگںیکیھبتنعلاہللاسےسایقتمےکدؿہنوکیئاساک
رفض افر ہن وکیئ اس اک لفن وبقؽ رکے اگ اوبرکب یک دحثی اہیں وپری نویئگ ےہ افر زح  ،یک رفاتی اس وقؽ کت  یھ اہجں ادین
املسمونں یک انپہ اک ذرک آات ےہ افر اس ےک دعب اک یھب اس ںیم ذرک  ںیہ افر اؿ دفونں دحوثیں ںیم ہفیحص اک ولتار یک اینؾ ںیم ےکٹل
نو ےنو ےاکیھبذرک ںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشفزریہنبرحبفاوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،رضحتاربامیہیمیت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 834

راوی ً :لی ب ٩ححز ،سٌسً ،لی ب٣ ٩شہز ،ابوسٌيس ،وٛيٍ ،اً٤ع ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ

و َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َّ
اٟش ٌِس ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕح و َح َّسثَىٔی أَبُو َسٌٔي ٕس اْلِ َ َط ُّخ َح َّسث َ َ٨ا َؤٛي ٍْ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع

َف ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا ٓ ٌَََِ ٠يطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ
َکیِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة إلٔ َی ٔ ٔ
آَخظ ٔ َو َزا َز فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ ٓ ََ ٩ِ ٤أَ ِخ َ َ
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ أَبٔی ُ َ

ُص ْٖ َو َُل ًَ ِس َْ ٢وَِ ٟي َص فٔی َحسٔیْٔض ٔ َ٤ا َ ٩ِ ٣ا َّزع َی إلٔ َی َُي ِر ٔ أَبٔيطٔ
ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن َُل ُي ِ٘ َب ُ
َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٔ ٜة َوا٨َّ ٟا ٔ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َ ِ

َوَِ ٟي َص فٔی رٔ َوا َیةٔ َوٕ ٔ ٛ
َک َی ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ
يٍ ذ ٔ ِ ُ

یلعنبرجح ،دعس،یلع نب رہسم،اوبدیعس،فعیک،اشمع،اوبرکبی،اوباعمفہیےساؿ دنفںےکاسھتاوبرکبییک دحثییکرطح
رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اس دحثی ںیم ہی زادئ ےہ ہک وج آدیم یسک املسمؿ یک انپہ  وڑے اگ  و اس  ر اہلل افر رفوتشں افر امتؾ
ووگںیکتنعلنویگافرایقتمےکدؿہناسےساساکوکیئرفضافرہنیہوکیئلفنوبقؽایکاج ےاگ۔
رافی  :یلعنبرجح،دعس،یلعنبرہسم،اوبدیعس،فعیک،اشمع،اوبرکبی،اوباعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 835

راوی ً :بيساہلل ب٤ً ٩زو٣ ،ح٤س ب ٩ابی برکً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،سٔيا ،٪حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا
يٍ إ ٔ َُّل َٗ ِو َُ ٟط ََ ٩ِ ٣ت َولَّی َُي ِ َر ََ ٣وأٟيطٔ َوذ ٔ َِک َّ
ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ابِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕ َو َوٕ ٔ ٛ
ا٨َ ٌِ ٠ٟةٔ َُ ٟط
َ
دیبعاہللنبرمعف،دمحمنبایبرکب،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنعےساؿ دنفںےکاسھتانبرہسم

افرفعیکیکدحثییکرطحرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعف،دمحمنبایبرکب،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 836

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حشين ،بً ٩لی زائسہ ،س٠امی ،٪ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ض
رح ْ ٩ِ ٤ََ ٓ ٦أَ ِح َس َث ٓ َٔيضا َح َسثّا أَ ِو آ َوی ُِ ٣ح ٔسثّا ٓ ٌَََِ ٠يطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ َوا٨َّ ٟا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة َ َ

ُص ْٖ
أَ ِج ٌَٔ٤ي َن َُل يُ ِ٘ َب ُ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ًَ ِس َْ ٢و َُل َ ِ

اوبرکبنبایب ہبیش،نیسح،نب یلعزادئہ،امیلسؿ،اوباصحل ،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک یبن یلصاہللہیلع
فآہلفملس ےرفامایہکدمہنی رحؾےہ ووجآدیماسرحؾ ںیموکیئایناکؾینعیانگہفریغہرکےاگایاےسیرک ےفاےل وکانپہدےاگ  و
اس راہللافررفوتشںافرامتؾووگںیکتنعلنویگافرایقتمےکدؿہناسےسوکیئرفضافرہنیہوکیئلفنوبقؽایکاج ےاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نیسح،نبیلعزادئہ،امیلسؿ،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 837

راوی  :ابوبرک بَ ٩رض ب ٩ابوَرضً ،بيساہلل ،سٔيا ،٪حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا
رض َح َّسثَىٔی أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
رض بِ ٔ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
رک بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رض َح َّسثَىٔی ًُب َ ِي ُس اہللٔ اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َف ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا ٓ ٌَََِ ٠يطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َو َزا َز َوذ ٔ َُّ ٣ة ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َواح َٔس ْة َي ِش َعی ب ٔ َضا أَ ِزَ٧اص ُِ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥أَ ِخ َ َ
ُص ْٖ
ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن َُل يُ ِ٘ َب ُ
اہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ َوا٨َّ ٟا ٔ
٨ِ ٣ٔ ١طُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ًَ ِس َْ ٢و َُل َ ِ

اوبرکبنبرضننباوبرضن،دیبعاہلل،ایفسؿ،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنعےساؿ دنفںےکاسھتایسرطحدحثیلقنیکیئگ
ےہ نکیاس ںیمایقتمےکدؿاکذرک ںیہےہ افراس ںیمہیزادئےہہکامتؾ املسمونںاکذہماکییہےہ افر اکیاعؾاملسمؿ
ےک انپہ دےنی اک اعییاار ایک اج اتکس ےہ  و وج آدیم یسک املسمؿ یک انپہ وک  وڑے اگ اس  ر اہلل افر رفوتشں افر امتؾ ووگں یک تنعل نویگ
ایقتمےکدؿاسےسوکیئلفنافرہنوکیئرفضوبقؽایکاج ےاگ۔

رافی  :اوبرکبنبرضننباوبرضن،دیبعاہلل،ایفسؿ،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 838

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
اَ ٪ي ُ٘و َُِ ٟ ٢و
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أََّ٧طُ ك َ َ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َرأَیِ ُت ِّ
رح ْا٦
َرعتُ َضا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا بَي ِ َن َُلبَت َِي َضا َ َ
اٟو َبا َئ َت ِز َت ٍُ بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َ٣ا ذ َ ِ
ییحینبییحی،امکل،انبباہب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہفہرفامےتںیہہکارگںیمدمہنی
ںیم رہوینں وک رچات نوا دوھکیں  و ںیم ا ںیہ رہااسں  ںیہ رکفں اگ اس ےئل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک دف

رھتپےلیانکرفںیکدرایمینہگجرحؾےہ
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انبباہب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 839

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤يس ،اسحً ،ٙبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز َّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢رح َََّ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا بَي ِ َن َُلبًَ َ ٔی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة
ََِٓ ٠و َو َج ِس ُت ِّ
ْش ّٔ ٣يَل َح ِو َ ٢ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ح ِّٔم
َرعتُ َضا َو َج ٌَ َ ١اثِى َِی ًَ َ َ
اٟو َبا َئ َ٣ا بَي ِ َن َُلبَت َِي َضا َ٣ا ذ َ ِ

ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،ااحسؼ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دمہنی ےک دف رھتپےلی انکرفں ےک درایمین ہصح وک رحؾ رقار دای ےہ

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ارگ ںیم دمہنی ےک دف رھتپےلی انکرفں ےک درایمین ہصح ںیم رہوینں وک رچات نوا
دوھکیں وںیما ںیہرہااسں ںیہرکفںاگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےدمہنیےکاردرگدابرہلیموکرحؾرقاردایےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ ،دمحمنبراعف،دبعنبدیمح ،اقحس،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیعس نببیسم،رضحت اوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 840

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َق َئ ًََِ ٠يطٔ ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أََّ٧طُ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ٓ ٔ َامی ُ ٔ
اض إٔذَا َرأَ ِوا أَ َّو ََّ ٢
ا٤َ ْٟز ٔ َجاؤُا بٔطٔ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا أَ َخ َذ ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
كَ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ

اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی ثَ َ٤زَٔ٧ا َوبَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی َ٣سٔی َ٨ت ٔ َ٨ا َوبَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی َػاً ٔ َ٨ا َوبَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی ُِّ ٣سَ٧ا َّ
َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ َّ ٪إٔبِ َزاص َٔيِ ًَ ٥ب ُس َک
اک َ َّٜ٤َ ٔ ٟة َو ٔٔ٠ِْ ٣طٔ َُ ٌَ ٣ط َٗا َ ٢ث ُ َّ٥
وک ٤َِ ٠ٟٔسٔی َ٨ةٔ بٔ٣َ ١ٔ ِْ ٔ٤ا َز ًَ َ
اک َ َّٜ ٤َ ٔ ٟة َوإنِّٔی أَ ِزًُ َ
ک َوإُٔ َّ ٧ط َز ًَ َ
ک َوإنِّٔی ًَ ِب ُس َک َوَ٧ب ٔ ُّي َ
ک َوَ٧ب ٔ ُّي َ
َو َخٔ٠يَ ُ٠
ک َّ
اَ ٤َ ْٟز
َی ِس ًُو أَ ِػ َِ َز َؤٟي ٕس َُ ٟط َٓ ُي ٌِ ٔليطٔ ذََ ٔ ٟ

ہبیتق نب دیعس ،امکل نب ا،س ،لیہس نب ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک  ب وگ
رشفعاکلھپد ےتھک وفہاےسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػےلآےت وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساےسڑکپےتافرداع
رفامےت اے اہلل امہرے ےئل امہرے ولھپں ںیم ربتک اطع رفام افر امہرے ےئل امہرے دمہنی ںیم ربتک اطع رفام افر امہرے ےئل
امہرے اصع ںیم ربتک اطع رفام افر امہرے ےئل امہرے دم ںیم ربتک اطع رفام اے اہلل! اربامیہ ہیلع االسلؾ ریتے دنبے افر
ریتے لیلخ افر ریتے یبن ںیہ افر ںیم ریتا دنبہ افر ریتا یبن نوں افر اوہنں  ے ہکم ےک ےیل ھجت ےس داع یک  یھ افر ںیم دمہنی ےک
ےئلھجت ےس اؿداعؤںاکدفانگیک داع رکاتنوں وجہک ھجت ےسرضحتاربامیہہیلعاالسلؾ  ےہکم ےک ےئل یک ںیھ رھپ آپ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیسکٹوھ ےےچبوکالبرکاےسہیلھپاطعرفامےت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنبا،س،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضفافراسںیمیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکربتکیکداعافراسیکدحفدرحؾےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 841

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ ٤َ ٟسن ٔ ُّی ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
ا ٪یُ ِذتَی بٔأ َ َّو َّٔ ٢
ا٤َ ْٟز ٔٓ ََي ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی َ٣سٔی َ٨ت ٔ َ٨ا َوفٔی ث َٔ٤ارَٔ٧ا َوفٔی ُِّ ٣سَ٧ا َوفٔی َػاً ٔ َ٨ا بَ َز َّ ٛة
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ

ُ
رض ُظ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟو ٔ َِ ٟسا ٔ٪
َ ٍَ ٣بَ َز َٕ ٛة ث َّ ٥ي ٌُِ ٔليطٔ أَ ِػ َِ َز َ ٩ِ ٣یَ ِح ُ ُ

ییحی نب ییحی ،دبعایزعسی نب دمحم ،لیہس نب ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس یک دختم ںیم الہپ لھپ الای اجات اھت  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت اے اہلل! امہرے ےئل امہرے دمہنی ںیم افر
امہرےولھپںںیمافرامہرےدمںیمافرامہرےاصعںیمربتکدرربتکاطع رفامرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفہلھپوجآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسوموجدنواتڑلوکںںیمےسبسےسٹوھ ےوکاطعرفامےت۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعایزعسینبدمحم،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمہنیںیمرےنہفاوںوکاکتفیل رربصرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیںیمرےنہفاوںوکاکتفیل رربصرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 842

راوی  :ح٤از ب ٩اس٤اًي ١ب٠ً ٩ية ،وہيب ،یحٌی ب ٩ابی اسحا ،ٚحرضت ابوسٌيس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ٣ولی ٣ہزی

َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ي َة َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ ُِ ٩و َص ِيبٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙأََّ٧طُ َح َّس َث ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس َِ ٣ول َی
ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ِّی أَُ َّ ٧ط أَ َػابَ ُض ِ ٥بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َج ِض ْس َو ٔط َّس ْة َوأَُ َّ ٧ط أَتَی أَبَا َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط إنِّٔی َْٔٛيرُ ا َِٔ ٌٟيا َٔ ٢و َٗ ِس أَ َػابَت ِ َ٨ا ٔط َّس ْة
َخ ِج َ٨ا َٔ َ ٧ ٍَ ٣ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َٓأ َ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَ َِ ُ٘ ََٔ ً ١يالٔی إلٔ َی َب ٌِ ٔف اٟز ٔ
ِّیٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َسٌٔي ٕس َُل َتٔ ٌَِ ِ ١ا ِٟزَ ِ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓإَّٔ٧ا َ َ
وٖ
اض َواہللٔ َ٣ا ِ َ ٧ح َُ ٩صا صُ َ٨ا فٔی َط ِي ٕئ َوإ ٔ ََّٔ ً ٪يا َ٨َ ٟا َُ ٟدْ ُ٠
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُه ُّ ٩أََّ٧طُ َٗا ََ ٢حًَّی َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ًُ ِشٔ َ
َآَ ٪أ َ َٗ َا ٦ب ٔ َضا ََ ٟيال ٔ َی َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ

ٕ َٗا َ٢
َ٣ا َ٧أ ِ ََِ ٠ًَ ٩ُ ٣يض ٔ ََِ ٓ ٥ب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
ک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َص َذا َّأ ٟذی بَ ََِ ٠ىٔی َٔ ٩ِ ٣حسٔیْٔ٣َ ٥ِ ُٜا أَ ِزرٔی َِ ٛي َ
 ١ث ُ َُّ ٥لَ أَ ُح ُّ١
ٕ بٔطٔ أَ ِو َو َّأ ٟذی ََ ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔسظ ٔ َِ َ٘ ٟس َص َُ ٤ِ ٤ت أَ ِو إ ٔ ِٔ ٪طئِت َُُِ ٥ل أَ ِزرٔی أَ َّی َت ُض َ٤ا َٗا ََْ ٢ل َُ ٣ز َّ ٪ب ٔ َ٨ا ًَٗٔی تُ ِز َح ُ
َو َّأ ٟذی أَ ِحُ ٔ ٠
َّ
ََ ٟضا ًُ ِ٘ َس ّة َحًَّی أَٗ َِس َ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َو َٗا ََّ ٢
رحا ّ٣ا َ٣ا بَي ِ َن
رح ّ٣ا َوإنِّٔی َ َّ
رح ُِ ٣ت ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ َّ ٪إٔبِ َزاص َٔيَ ٥رح َََّ ٜ٣َ ٦ة َٓ َح ٌَََ ٠ضا َ َ
َ٣أِزٔ َِ ٣ي َضا أَ َُِ ٪ل یُ ِض َز َأَ ٓ ٚيضا َز َْ ٦و َُل یُ ِح ََٔ ٓ ١َ ٤يضا س ََٔل ْح َ ٔ ٟ٘ٔتا َٕ ٢و َُل تُ ِد َب َم ٓ َٔيضا َط َح َز ْة إ ٔ َُّل َّ ِٕٕ ٠ٌَ ٔ ٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی َ٣سٔی َ٨ت ٔ َ٨ا

اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی ُِّ ٣سَ٧ا َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی َػاً ٔ َ٨ا َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی ُِّ ٣سَ٧ا َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی َػاً ٔ َ٨ا َّ
َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا

فٔی َ٣سٔی َ٨ت ٔ َ٨ا َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ِ ٍَ ٣َ ١ا ِٟب َ َر َٛةٔ بَ َز ََ ٛتي ِ ٔن َو َّأ ٟذی ََ ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔسظ ٔ َ٣ا ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ٔط ٌِ ْب َو َُل ََ ِ٘ ْب إ ٔ َُّل ًََِ ٠يطٔ َ٠َ ٣کَا ٔ٪
َٕ بٔطٔ
ض ِار َت ٔحُ٠وا ٓ ِ
ٕ بٔطٔ أَ ِو یُ ِحُ ٠
َار َت َح ِ٨َ ٠ا َٓأَٗ َِب ِ٨َ ٠ا إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٓ ََو َّأ ٟذی ِ َ ٧حُ ٔ ٠
َح َساَ ٔ ٧ضا َحًَّی َت ِ٘ َس ُ٣وا إَِٔ ٟي َضا ث ُ ََّٗ ٥ا َ٨َّ ٠ٟٔ ٢ا ٔ
َی ِ ُ
َّ
َاَ ٪و َ٣ا َیضٔي ُح ُض ِِ َٗ ٥ب َ١
ک َٔ ٩ِ ٣ح َّ٤از ٕ َ٣ا َو َؿ ٌِ َ٨ا رٔ َحا َ٨َ ٟا ح ٔي َن َز َخ ِ٨َ ٠ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َحًَّی أَُ ََار ًَ َِ ٠ی َ٨ا بَُ٨و ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ََٔ ُ ٩لٔ َ
اٟظ ُّ
ک َط ِي ْئ
ذََ ٔ ٟ
امحد نب اامسلیع نب علیہا ،فبیہ ،ییحی نب ایب ااحسؼ ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ومیل رہمی ےس رفاتی ےہ  ب دمہنی ےک
وگطحقاسیلافریگنتںیمالتبمنو ے وفہرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسآایافراؿےسرعضایکہکریمےےچب
تہب زایدہ ںیہ افر یگنت ںیم التبم نوں  و ںیم اچاتہ نوں ہک ںیم اےنپ  وچں وک یسک وخاحشؽ ہگج یک رطػ ےل اجؤں  و رضحت اوبدیعس
ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ااسی ہن رکان افر دمہنی ںیم رانہ ویکہکن مہ اکی رمہبت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن ےھت  و
رافی ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک اوہنں  ے اہک ہک اہیں کت ہک افسعؿ ےک اقمؾ  ر آ ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس
اقمؾ رھچکراںیتایقؾرفامای ووگےنہکےگلاہللیکمسقاہیںامہرےاپس وھچکیھب ںیہےہافرےھچیپامہرے وچںیکرگناینرک ے
فاالیھبوکیئ ںیہےہافرمہاؿ یکرطػےسنئمطم ںیہںیہ وہیابتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسکتیچنہپ وآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس  ے رفامای ہک اہمتری ہی سک رطح یک ابںیت ھجم کت یچنہپ ںیہ؟ رافی ےتہک ےہ ہک ںیم  ںیہ اج ات ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
 ے سک رطح رفامای افر اس ےک اسھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا ف ا ےنای ای رفامای ہک مسق ےہ اس ذات یک ہک  س ےک ہضبق
دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک ارگ مت اچےتہ نو  و ںیم اینپ افینٹن  ر زنی ےنسک اک مکح رکفں افر  ب کتدمہنی ہن چنہپ اجؤ اسیک رگہ ہن
وھکوں رھپ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس  ے رفامای اے اہللرضحت اربامیہہیلع االسلؾ  ے ہکم وکرحؾ انبای اھت افر ںیمدمہنی وک رحؾ انبات
نوں دمہنی ےک دفونں اہپڑفں ےک درایمؿ اک ہصح رحؾ ےہ اس رحؾ ںیم وخؿ ہن اہبای اج ے افر ہن اس ںیم گنج ےک ےئل ایھتہر
ا ےن ے اجںیئ افر ہن یہ اہیں ےکدروتخں ےک ےتپ  وڑے اجںیئ وسا ے اجونرفں ےک اچرہ ےک اے اہلل امہرے ےئل امہرے دمہنی
ںیم ربتک اطع رفام اے اہلل امہرے اصع ںیم ربتک اطع رفام اے اہلل امہرے دم ںیم ربتک اطع رفام اے اہلل امہرے دمہنی ںیم

ربتکاطع رفاماےاہللدمہنیںیمہکمیکتبسنبدفانگربتک رفامافرمسقےہاسذاتیک  سےکہضبقفدقرتںیم ریمیاجؿےہ
ہکدمہنی یکرہاھگیٹ افردرہ  ردفرفےتشرقمرںیہ افراہمترےفا سآ ےکتاسیک افحتظرکےتںیہ رھپآپ یلص اہللہیلعفآہل
فملس ےووگںےسرفامایہک ابولکنرھپمہےلچافردمہنییکرطػرفاہننو ےمسقےہاسذاتیکہک سیک مہمسق اھکےتںیہ
ہکایھب مہ ے دمہنی ںیمدالخنو رکاسامؿ  ںیہااترا اھتہک ونبدبعاہلل نبافطغؿ  ے مہ  ر ہلمحرکدایاحالہکناس ےسلبق اؿ ںیم
یسکرطحیکوکیئےبینیچ ںیہاپیئاجیت یھ۔
رافی  :امحدنباامسلیعنبعلیہا،فبیہ،ییحینبایبااحسؼ،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعومیلرہمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیںیمرےنہفاوںوکاکتفیل رربصرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 843

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ١ب٠ً ٩يہً ،لی ب٣ ٩بارک ،یحٌی ب ٩ابی ْٛير ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕس
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩

َِ ٣ول َی ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی َػاً ٔ َ٨ا َو ُِّ ٣سَ٧ا

َوا ِج ٌَ ِ ٍَ ٣َ ١ا ِٟب َ َر َٔ ٛة بَ َز ََ ٛتي ِ ٔن

زریہ نب رحب ،اامسلیع نب ہیلع ،یلع نب رابرک ،ییحی نب ایب ریثک ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایاےاہللامہرےےئلامہرےدمںیمافرامہرےاصعںیمربتکاطع رفامافراکی
ربتکےکاسھتدفرب ںیترکدے۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنبہیلع،یلعنبرابرک،ییحینبایبریثک،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیںیمرےنہفاوںوکاکتفیل رربصرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 844

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بيساہلل ب٣ ٩وسی ،طیبا ٪اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟؼ٤س ،رحب ،حرضت یحٌی ب ٩ابی ْٛير
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی أَ ِخب َ َرَ٧ا َط ِی َبا ُ ٪ح و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
رح ْب َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ط َّساز ٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ
اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسث َ َ٨ا َ ِ

اوبرکبنبایبہبیش،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿااحسؼنبوصنمر،دبعادمصل،رحب،رضحتییحینبایبریثکریضاہللاعتٰیلہنعےساؿ
 دنفںےکاسھتایسدحثییکرطحدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿااحسؼنبوصنمر،دبعادمصل،رحب،رضحتییحینبایبریثکریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیںیمرےنہفاوںوکاکتفیل رربصرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 845

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،سٌيس ب ٩ابی سٌيس ،حرضت ابوسٌيس ٣ولی ٣ہز ی

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس َِ ٣ول َی ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ِّی أَُ َّ ٧ط َجا َئ أَبَا َسٌٔي ٕس
ا ِٟد ُِسر َّٔی ََ ٟيالٔی ا َِّ َ ٟ
ئ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َو َطکَا إَِٔ ٟيطٔ أَ ِس ٌَ َار َصا َو َٛث ِ َر َة ً َٔيأٟطٔ َوأَ ِخب َ َر ُظ أَ ُِ ٪لَ َػب ِ َر َُ ٟط ًَل َی
َحة َٔٓا ِس َتظَ َار ُظ ف ٔی ا َِ ٟح ََل ٔ

ک إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُُ ٢لَ َي ِؼبٔرُ أَ َح ْس
ک َُل آ ُ٣زُ َک ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َج ِض ٔس ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َو َْلِ َوائ َٔضا َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َویِ َح َ
اِ ٣ُ ٪ش٤ّ ٔ ٠ا
وت إ ٔ َُّل ُُ ٨ِ ٛت َُ ٟط َطٔٔي ٌّا أَ ِو َطض ٔ ّ
ًَل َی َْلِ َوائ َٔضا ٓ ََي َُ ٤
يسا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ إٔذَا ك َ َ
ہبیتق نب دیعس ،ق  ،،دیعس نب ایب دیعس ،رضحت اوبدیعس ومیل رہمی ےس رفاتی ےہ ہک فہ رحہ یک رات ںیم رضحت اوبدیعس دخری
ریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسآ ےافراؿےسدمہنیےسفا سےلچاج ےےکابرےںیموشمرہبلطایکافراکشتییکہکدمہنیںیم
اگنہمیئ تہب ےہ افر اؿ یک ایعؽ داری ابؽ ےچب زایدہ ںیہ افر ںیم دمہنی یک تقشم افر اس یک وفیلکتں  ر ربص  ںیہ رکاتکس  و رضحت
اوبدیعسریضا ہللاعتٰیلہنع ےاسےساہکہکھجت راوسفسےہںیمےھجتاساکمکحوشمرہ ںیہدفںاگویکہکنںیم ےروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےسانسےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتںیہہکوجآدیمدمہنییکوفیلکتں رربصرکےافرایساحؽںیماس
یکومتآاج ے وںیماسیکافسرشرکفںاگایرفامایہکںیمایقتمےکدؿاسےکقحںیموگایہدفںاگہکبجفہاملسمؿنو۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبدیعسومیلرہمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

دمہنیںیمرےنہفاوںوکاکتفیل رربصرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 846

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل اب٤٧ ٩ير ،ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،ابوبرک اب ٩ا٤٧ير ،ابواسا٣ہ ،وٟيس بْٛ ٩ير،
سٌيس بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َوأَبُو َُکیِبٕ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩أَب ٔی أ ُ َسا ََ ٣ة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ َوابِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ

َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔس بِ َْٔٔٛ ٩ير ٕ َح َّسثَىٔی َسٌٔي ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
رح ُِ ٣ت َ٣ا بَي ِ َن َُلبًَ َ ٔی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َ٤َ ٛا َرح ََّ٦
َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَبٔی َسٌٔي ٕس أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إنِّٔی َ َّ
ا ٪أَبُو َسٌٔي ٕس یَأ ِ ُخ ُذ َو َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ یَحٔ ُس أَ َح َسَ٧ا فٔی یَسٔظ ٔ َّ
اٟليِرُٓ ََي ُٔ ُُّ ٜط ٔ ٩ِ ٣یَ ٔسظ ٔث ُ َّ ٥یُ ِز ٔسُ٠طُ
إٔبِ َزاصٔي َُ َّٜ ٣َ ٥ة َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥ك َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل انب ریمن ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،اوبرکب انب اریمن ،اوبااسہم ،فدیل نب ریثک ،دیعس نب دبعارلنمح،
رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاوہنں ےانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتںیہہکںیم  ے
دمہنیےکدفونںرھتپےلیانکرفںےکدرایمینہصحوکرحؾرقاردایےہاسیجہکرضحتاربامیہہیلعاالسلؾ ےہکموکرحؾرقاردایےہ
رافی ےتہک ںیہہک رھپ اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیلہنع یسک ےک اہھت ںیم دمہنی ںیم  ردنہ دھکی ےتیل  و اس ےک اہھت ےس اس وکڑھچا ےتیل افر
آزادرکدےتی۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش  ،دمحم نب دبعاہلل انب ریمن ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،اوبرکب انب اریمن ،اوبااسہم ،فدیل نب ریثک ،دیعس نب
دبعارلنمح،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیںیمرےنہفاوںوکاکتفیل رربصرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 847

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ولی ب٣ ٩شہز ،يشير ب٤ً ٩زو ،حرضت سہ ١ب ٩ح٨يٕ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَلٔی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ َِّ ٩
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ ِ ٩ي َُشي ِر ٔبِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩حُ َِ ٨ي ٕٕ َٗا َ ٢أَص َِوی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
رح ْ ٦آ ٔ٩ْ ٣
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َي ٔسظ ٔإلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓ َ٘ا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا َ َ

اوبرکبنبایبہبیش ،فیلنبرہسم،ریسینبرمعف،رضحتلہسنبفینحریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکروسؽاہللیلصاہلل

ہیلعفآہلفملس ےاےنپاہھترابرکےسدمہنییکرطػااشرہرفامایافررفامایہکہیرحؾےہافرانمیکہگجےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فیلنبرہسم،ریسینبرمعف،رضحتلہسنبفینحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیںیمرےنہفاوںوکاکتفیل رربصرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 848

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بسہ ،ہظا ،٦سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َوه ٔ َی َوبٔي َئ ْة ٓ ِ
َاط َتکَی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

أَبُو بَ ِرکٕ َو ِ
اط َتکَی ب ٔ ََل ْ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َرأَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠طَ ِٜوی أَ ِػ َحابٔطٔ َٗا َ ٢اُ ٠َّ ٟض ََّ ٥حب ِِّب إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َ٤َ ٛا
َحب َّ ِب َت ََ َّٜ ٣ة أَ ِو أَ َط َّس َو َػ ِّح ِح َضا َوبَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی َػاً َٔضا َو ُِّ ٣س َصا َو َحوِّ ِ ٢حُ َّ٤اصَا إلٔ َی ا ُِ ٟح ِح َٔ ٔة
اوبرکبنبایبہبیش،دبعہ،اشہؾ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہلل اعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ رفامیتںیہہک مہدمہنی آ ے  وفاہںاخبریکفاب
آیئنویئ یھ ورضحتاوبرکبافررضحتالبؽریضاہللاعتٰیلہنعامیبرنوےئگ و بروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےنپاحصہب
ریض اہلل اعتٰیلہنعیک امیبری دیھکی  و رفامای اے اہلل اسیجہک  و  ے امہرے ےئل ہکم وک وبحمب رفامایدمہنی وک یھب ںیمہ وبحمب رفامای اس
ےسیھبزایدہوبحمبرفامدےافردمہنیوکتحصیکہگجانبدےافرامہرےےئلدمہنیےکاصعںیمافراؿےکدمںیمربتکاطعرفام
افردمہنیےکاخبروکدحفہیکرطػریھپدے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہ،اشہؾ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیںیمرےنہفاوںوکاکتفیل رربصرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 849

راوی  :ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،اب٤٧ ٩ير ،ہظا ،٦حرضت ہظا ٦ب ٩رعوہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ُ
رع َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ ًَ ِ ٩ص ٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
اوبرکبی،اوبااسہم،انب ریمن،اشہؾ،رضحتاشہؾ نب رعفہ ریضاہللاعتٰیلہنع ےساس دن ےکاسھتایسدحثی یک رطحرفاتی
وقنمؽےہ۔

رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،انبریمن،اشہؾ،رضحتاشہؾنبرعفہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیںیمرےنہفاوںوکاکتفیل رربصرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 850

ًيسی اب ٩حٔؽ بً ٩اػ٧ ،٥آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز
راوی  :زہير ب ٩رحب٤ًْ ،ا ٪ب٤ً ٩زٰ ،

اػ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
يسا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ػب َ َر ًَل َی َْلِ َوائ َٔضا ُُ ٨ِ ٛت َٟطُ َطٔٔي ٌّا أَ ِو َطض ٔ ّ
زریہنبرھب،امثعؿنبرمعٰ،یسیعانب صفحنباعمص ،انعف،رضحتانب رمعےسرفاتیےہرفامایہک ںیم  ےروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکرفامےتنو ےانسہکوجآدیمدمہنییکوفیلکتں رربصرکےاگ وںیماسےکےئلافسرشرکفںاگایایقتمےکدؿ
اسےکقحںیموگایہدفںاگ۔

رافی  :زریہنبرحب،امثعؿنبرمعٰ،یسیعانبصفحنباعمص،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیںیمرےنہفاوںوکاکتفیل رربصرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 851

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکٗ ،ل ٩ب ٩وہب بً ٩وی٤زب ٩اجسَ ،حرضت یح٨ص ٣ولی زبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ َٗ ٩ل ٔ ٩بِ َٔ ٩وص ِٔب بِ َٔ ًُ ٩ویِٔ٤ز ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِج َس َٔ ًَ ِ ٩یُ َح ََّ ٨ص َِ ٣ول َی اٟزُّبَي ِر ٔأَ ِخبَرَ ُظ
َح َّسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َ
َخو َد َیا أَبَا ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
أَُ َّ ٧ط ك َ َ
اَ ٪جاّ ٔ ٟشا ً ٔ َِ ٨س ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز فٔی ا ِٔٔ ٟت ِ َ٨ةٔ َٓأ َت ِت ُط َِ ٣و َُل ْة َُ ٟط ُت َش َِِّ ٠ًَ ٥ُ ٠يطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت إنِّٔی أَ َر ِز ُت ا ُِ ُ ٟ
ِ
اط َت َّس ًَ َِ ٠ی َ٨ا اٟزَّ َ٣ا َُ٘ َٓ ٪ا َََ ٟ ٢ضا ًَ ِب ُس اہللٔ ا ِٗ ٌُسٔی َٟکَا َٔ َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُُ ٢ل َي ِؼبٔرُ ًَل َی
يسا أَ ِو َطٔٔي ٌّا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ
َْلِ َوائ َٔضا َو ٔط َّست َٔضا أَ َح ْس إ ٔ َُّل ُُ ٨ِ ٛت َٟطُ َطض ٔ ّ

ییحینبییحی،امکل،نطقنبفبہنبتررمینبادجع،رضحتسنحیومیلزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہفہربخدےتیںیہہک
ںیمہنتفےکدفرںیمرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےکاپساھٹیباھتہکاؿیکآزادرکدہابدنیاؿےکاپسآیئافراس ےآپ

وکالسؾ ایک افر رعض رک ے یگلہک اے اوبدبعارلنمح مہ ر زام ےیک یتخس ےہ اعمیشاحالتیک یگنت  سیکفہج ےس ںیم  ے اہیں
ےس ےنلکن اک ارادہ ایک ےہ  و رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس تررت ےس رفامای ہک ںیہی یھٹیب رنو ویکہکن ںیم  ے روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتنو ےانسہکوجآدیمدمہنییکوفیلکتںافراسیکویتخسں رربصرکےاگ وںیماسیکافسرشرکفں
اگایآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکںیمایقتمےکدؿاسےکقحںیموگایہدفںاگ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،نطقنبفبہنبتررمینبادجع،رضحتسنحیومیلزح ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیںیمرےنہفاوںوکاکتفیل رربصرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 852

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،اب ٩ابی ٓسیک ،ؿحاکٗ ،ل ،٩یح٨ص٣ ،ؼٌب ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اٟـحَّا ُک ًَ َِ َٗ ٩ل ٕ ٩ا ُِ ٟدزَاعٔ ِّی ًَ ِ ٩یُ َح ََّ ٨ص َِ ٣ول َی ُِ ٣ؼ ٌَبٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
يسا أَ ِو
اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ػب َ َر ًَل َی َْلِ َوائ َٔضا َو ٔط َّست َٔضا ُُ ٨ِ ٛت َٟطُ َطض ٔ ّ
َطٔٔي ٌّا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َي ٌِىٔی ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة
دمحم نب راعف ،انب ایب ہیکی ،کاحک ،نطق ،سنحی ،بعصم ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک ںیم  ے
روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس وک رفامےت نو ے انس ہک وج آدیم دمہنی یک وفیلکتں افر اس یک ویتخسں  ر ربص رکے اگ  و ںیم ایقتم
ےکدؿاسےکقحںیموگایہدفںاگایرفامایہکںیماسےکےئلافسرشرکفںاگ۔
رافی  :دمحمنبراعف،انبایبہیکی،کاحک،نطق،سنحی،بعصم،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیںیمرےنہفاوںوکاکتفیل رربصرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 853

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،اس٤اًي ،١حٌَفًَ ،لء بً ٩بسا ٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ

ئ ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َو ٔط َّست َٔضا أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی إ ٔ َُّل ُُ ٨ِ ٛت َُ ٟط َطٔٔي ٌّا
ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل َي ِؼبٔرُ ًَل َی َْلِ َوا ٔ

يسا
َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة أَ ِو َطض ٔ ّ

ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،اامسلیع،عح،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے رفامایہک ریمی اتم ںیم ےس وج وکیئ یھب دمہنی یک وفیلکتں افر اس یک ویتخسں  ر ربصرکے اگ  و ںیم اس
ےکےئلایقتمےکدؿافسرشرکفںاگایاسےکقحںیموگایہدفںاگ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،اامسلیع،عح،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیںیمرےنہفاوںوکاکتفیل رربصرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 854

٣وسی ب ٩ابی ًيسی ،ابوًبساہلل ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ابوہاروٰ ،٪

َق َاي َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا
وسی بِ ٔ ٩أَبٔی ً َٔيسی أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ًَ ِبسٔ اہللٔ ا َِّ َ ٟ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی صَ ُ
ار َ
وَ ٣ُ ٪
ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤ط
انبایبرمع،ایفسؿ،اوباہرفؿ،ومٰیسنبایبیسیع،اوبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےایسرطحرفامایےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اوباہرفؿ،ومٰیسنبایبیسیع،اوبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیںیمرےنہفاوںوکاکتفیل رربصرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 855

٣وسی ہظا ،٦رعوہ ،ػاٟح ب ٩ابی ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :یوسٕ بً ٩يسیٓ ،ـ ١بٰ ٩

رع َو َة ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
ٕ بِ َُٔ ً ٩يسی َح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
و َح َّسثَىٔی یُو ُس ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
وسی أَ ِخب َ َرَ٧ا ص ٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
ئ ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠لَ َي ِؼبٔرُ أَ َح ْس ًَل َی َْلِ َوا ٔ

ویفسنبیسیع،لضفنبومٰیساشہؾ،رعفہ،اصحلنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکوجآدیمیھبدمہنییکوفیلکتں رربصرکےاگرھپآےگایسرطحدحثیایبؿیک۔
رافی  :ویفسنبیسیع،لضفنبومٰیساشہؾ،رعفہ،اصحلنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اطترؿافرداجؽےسدمہنیونمرہاکوفحمظرےنہےکایبؿںیم۔...
ابب  :جحاکایبؿ
اطترؿافرداجؽےسدمہنیونمرہاکوفحمظرےنہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 856

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکٌَ ،ي ٥بً ٩بساہلل ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ٌَ َُ ٩ي ٔ ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َح َّسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
اٟلا ًُو َُ ٪و َُل َّ
اب ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َََ ٣لئ ٔ َْ ٜة َُل َی ِس ُخَ ُ٠ضا َّ
اٟس َّجا ُ٢
َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی أَ َِ َ٘ ٔ

ییحی نب ییحی ،امکل ،میعن نب دبع اہلل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
 ےرفامایہکدمہنیےکراوتسں ررفےتشرقمرںیہدمہنیںیمہناطترؿدالخنواگافرہنیہداجؽ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،میعننبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اطترؿافرداجؽےسدمہنیونمرہاکوفحمظرےنہےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 857

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩ححز ،اس٤اًي ،١اب ٩جٌَفًَ ،لء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف أَ ِخب َ َرنٔی ا ََِ ٌَ ٟل ُئ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ص ُٖ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یأتِ ٔی ا ِٔ ٤َ ٟشيحُ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
ْش ٔ ٚصٔ َُّ ٤ت ُط ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة َحً َّی یَ ِ٨ز ٔ َُ ٢زب ُ َز أ ُ ُح ٕس ث ُ ََّ ٥ت ِ ٔ
ا ََِ ٤ٟلئ ٔ َُ ٜة َو ِج َض ُط ٗ ٔ َب ََّ ١
ک
ک َی ِضُ ٔ ٠
اٟظاَ ٔ ٦وصُ َ٨اَ ٔ ٟ
َ

ییحینباویب،ہبیتقنبرجح،اامسلیع،انبرفعج،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس  ے اراشد رفامای ہک حیسم داجؽ رشمؼ یک رطػ ےس آ ے اگ افر دمہنی ںیم دالخ نو ے اک ارادہرکے اگ اہیں کت ہک ادح
اہپڑےکیلھچپرطػارتےاگرھپرفےتشاساکہنمفںیہےساشؾیکرطػریھپدںیےگافرفہفںیہیالکنواج ےاگ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبرجح،اامسلیع،انبرفعج،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمہنیونمرہاکثیبخزیچفںےساپکنو ےافردمہنیاکانؾاطہبافرہبیطرےھکاج ےک...
ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہاکثیبخزیچفںےساپکنو ےافردمہنیاکانؾاطہبافرہبیطرےھکاج ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 858

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسً ،بساٌٟزیزًَ ،لء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی َّ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َوا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة
ئ َص ٥َّ ُ٠إلٔ َی اَّ ٟز َخا ٔ
َق َیبطُ َص ٥َّ ُ٠إلٔ َی اَّ ٟز َخا ٔ
اَ ٪ی ِسًُو اٟزَّ ُج ُ
 ١ابِ َ٤ِّ ًَ ٩طٔ َو َ ٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یأتِ ٔی ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َز َْ ٣
َٕ اہللُ ٓ َٔيضا َخي ِ ّرا ُٔ ٨ِ ٣ط أَ َُل إ ٔ َّ٪
َخي ِ ْر َُ ٟض َِِ ٟ ٥و كَاُ ٧وا َي ٌَِ ٤َُ ٠
َخ ُد ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أَ َح ْس َرُ َِب ّة ًَ َِ ٨ضا إ ٔ َُّل أَ ِخَ ٠
وَ ٪و َّأ ٟذی ََ ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔسظ ٔ َُل یَ ِ ُ
َّ
َخ ُد ا َِ ٟدب ٔ َ
يث َُل َت ُ٘ ُوَّ ٦
ْش َار َصا َ٤َ ٛا یَ ِ٨ف ٔی ا ِل ٜٔيرُ َخ َب َث ا َِ ٟحسٔیسٔ
ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة كَا ِلٜٔير ٔتُ ِ ٔ
اٟشا ًَ ُة َحًی َت ِ٨ف َٔی ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة ٔ َ

ہبیتق نبدیعس  ،دبعایزعسی ،العء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے رفامای
ہکووگں  راکیااسیزامہنآ ےاگہکآدیم اےنپاچچزاد اھبویئںافررہتشدارفںوکالبرک ںیہکےگہک سہگجآاسین افروہس تلنو
اسہگجوکچرکولچا فردمہنیاؿےکےئلرتہبےہاکشہکفہوگاجؿںیلمسقےہاسذاتیکہک سےکہضبقدقرتںیمریمی
اجؿےہاہللفاہںےسیسکوک ںیہاکنےلاگوسا ےاسےکہکوجفاہںےسارعاضرکےاگ واہللاسیکہگجفاہںاےسآابدرفامںیئ
ےگ ہک وج اس ےس رتہب نواگ آاگہ رنو ہک دمہنی اکی یٹھب رطح ےہ وج ثیبخ زیچ ینعی لیم لیچک وک ابرہ اکنؽداتی ےہ افر ایقتم اقمئ
 ںیہنویگاہیںکتہکدمہنی اےنپںیمےسربےووگںوک ابرہاکنؽےکنیھپاگ سرطحہکو اہریکیٹھب وےہےک لیملیچکوکابرہ
اکنؽدیتیےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعایزعسی،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہاکثیبخزیچفںےساپکنو ےافردمہنیاکانؾاطہبافرہبیطرےھکاج ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 859

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َسٌٔي َس بِ َ٩
َق َئ ًََِ ٠يطٔ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ا ُِ ٟح َب ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ٓ ٔ َامی ُ ٔ
َّ
َّ ُ
و ٪یَثِر َٔب َوه ٔ َی
َق َی ٕة َتأِك ُ ُ
َقی َي ُ٘وَ ُٟ
َي َشا ٕر َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أ ِٔ ٣ز ُت بٔ َ ِ
 ١ا َِ ُ ٟ
اض َ٤َ ٛا َی ِ٨ف ٔی ا ِلٜٔيرُ َخ َب َث ا َِ ٟحسٔیسٔ
ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة َت ِ٨ف ٔی اَ ٨َّ ٟ

ہبیتق نبدیعس،امکلنبا،س،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکےھجم
اس یتسب یک رطػ رجہت اک مکح دای ایگ ےہ ہک وج اسری ویتسبں وک اھک اجیت ےہ وگ اےس رثیب ےتہک ںیہ افر فہ دمہنی ےہ فہ ربے
ووگںوکاسرطحدفررکےاگ سرطحیٹھبوےہےکلیملچیکوکدفررکیتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنبا،س،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہاکثیبخزیچفںےساپکنو ےافردمہنیاکانؾاطہبافرہبیطرےھکاج ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 860

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،اب ٩ابی ً٤ز ،ابْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب ،حرضت یحٌی ب ٩سٌيس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
ٔیس
َکا ا َِ ٟحس َ
َسٌٔي ٕس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗ َاُل َ٤َ ٛا یَ ِ٨ف ٔی ا ِلٜٔيرُ ا َِ ٟد َب َث  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ َ
رمعفاندق،انبایبرمع ،انب ینثم،دبعاواہب،رضحتییحینبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےس اس دنےکاسھتایسرطحرفاتیوقنمؽ
ےہافراسںیمدحدیاکذرک ںیہایک۔
رافی  :رمعفاندق،انبایبرمع،انبینثم،دبعاواہب،رضحتییحینبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

دمہنیونمرہاکثیبخزیچفںےساپکنو ےافردمہنیاکانؾاطہبافرہبیطرےھکاج ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 861

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک٣ ،ح٤سٜ٨٣ ،سر ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا َِ َ ٢
َ َ
رعاب ٔ ايا بَا َی ٍَ َر ُسو َ٢
َقأ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أ َّ ٪أ ِ َ
َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َػ َ َ
ک بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓأتََی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س أَٗ ٔ ِ٠ىٔی
رعاب ٔ َّی َو ًِ ْ
اب اْلِ ِ َ
َ
َ
َ
ََخ َد
بَ ِي ًٌَٔی َٓأبَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥جائ َ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ ٔ ِ٠ىٔی بَ ِي ًٌَٔی َٓأبَی ث ُ ََّ ٥جائ َ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ ٔ ِ٠ىٔی بَ ِي ًٌَٔی َٓأبَی ٓ َ َ
َ
رعاب ٔ ُّی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة كَا ِلٜٔير ٔ َت ِ٨ف ٔی َخ َب َْ َضا َو َی َِ ٨ؼ ٍُ كَ ِّیبُ َضا
اْلِ ِ َ
ییحینبییحی،امکل،دمحم،دکنمر،رضحتاجربنبدبع اہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیداہییت ےروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےستعیبیک واسداہییتوکدمہنیںیمدشدیاخبرنوایگ ویبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایافراس ےرعضایکاے
دمحم ریمی تعیب فا س و ا دف  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ااکنر رفامای فہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس و ا  و
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےااکنررفامایفہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایافراس ےرعضایکہکریمیتعیب
فا س و ا دف وآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےااکنر رفامای  وفہ داہییتدمہنی ےس لکنایگ  وروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ے رفامای
ہکدمہنییٹھبیکرطحےہوجہکاسںیمآ ےلیملیچکفریغہوکدفررکاتےہافراےکساپکوکاخصلافراصػرھتساانباتےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دمحم،دکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہاکثیبخزیچفںےساپکنو ےافردمہنیاکانؾاطہبافرہبیطرےھکاج ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 862

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہً ،سی ،اب ٩ثابتً ،بساہلل ب ٩یزیس ،حرضت زیس ب ٩ثابت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َوص َُو ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ٓ ٕ
یس ًَ ِ٩
ٔی َوص َُو ابِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ ََ ٩یز ٔ َ
ار َخ َب َث
َزیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا كَ ِی َب ُة َي ٌِىٔی ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َوإَٔ َّ ٧ضا َت ِ٨ف ٔی ا َِ ٟد َب َث َ٤َ ٛا َت ِ٨ف ٔی اُ ٨َّ ٟ

ا َِّٔ ٟٔـةٔ

دیبعاہللنباعمذ ،ہبعش،دعی،انباثتب،دبعاہللنبسیدی،رضحتزدینباثتبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہلل

ہیلعفآہلفملس  ےرفامایہک ہبیطےہ ینعیدمہنیافرہیدمہنی لیملیچکوکاسرطحدفررکاتےہ ےسیجہکاچدنیےک لیموکآگدفر
رکیتےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دعی،انباثتب،دبعاہللنبسیدی،رضحتزدینباثتبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہاکثیبخزیچفںےساپکنو ےافردمہنیاکانؾاطہبافرہبیطرےھکاج ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 863

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،ہ٨از بِ ٩سی ،ابوبرک ب ٩ابی طبيہ ،ابواحوؾ ،س٤اک ،حرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ؾ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو َص َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
اْٟس ِّی َوأَبُو بَ ِ ٔ
َس َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی َس َِّم ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة كَابَ َة
ہبیتقنبدیعس،انہد نبرسی،اوبرکبنبایبہیبش،اوباوحص،امسک،رضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہک
ںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتنو ےانسہکاہللزعفلج ےدمہنیونمرہاکانؾاطہبراھکےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،انہدنبرسی،اوبرکبنبایبہیبش،اوباوحص،امسک،رضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمہنیفاوںوکفیلکتاچہپ ےیکرحتمافرہیہکوجاؿوکفیلکتدےاگاہللاےستکلی...
ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیفاوںوکفیلکتاچہپ ےیکرحتمافرہیہکوجاؿوکفیلکتدےاگاہللاےسفیلکتںیمڈاےلاگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 864

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥ابزاہي ،٥ب ٩زی٨ار ،ححاد ب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخً ،بساہلل ب٩
ًبساٟزح ٩٤ب ٩یح٨ص ابی ًبساہلل ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥وإٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس

َقائ أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَ ِط َض ُس ًَل َی
اٟز ََّّزا َٔ ٔ ٚلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩یُ َح ََّ ٨ص ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ ا َِّ َ ٟ

ئ َي ٌِىٔی ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة أَذَابَ ُط اہللُ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ َرا َز أَصِ ََ ١ص ٔذظ ٔ ا َِ ٟبَِ ٠سة ٔ بٔ ُشو ٕ

ئ
وب ا ِِ٠ٔ٤ٟحُ فٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
َ٤َ ٛا َی ُذ ُ

دمحم نب احمت ،اربامیہ ،نب دانیر ،اجحج نب دمحم ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رج  ،،دبعاہلل نب دبعارلنمح نب سنحی ایب دبع اہلل،
رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت ٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اوباساقمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک وج آدیم اس رہش دمہنی فاوں وک
فیلکتدےنیاکارادہرکےاگ واہللاےساےسیالھگپدےاگےسیجہکاپینںیمکمنلھگپاجاتےہ۔
رافی  :دمحم نب احمت ،اربامیہ ،نب دانیر ،اجحج نب دمحم ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رج  ،،دبعاہلل نب دبعارلنمح نب سنحی ایب
دبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیفاوںوکفیلکتاچہپ ےیکرحتمافرہیہکوجاؿوکفیلکتدےاگاہللاےسفیلکتںیمڈاےلاگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 865

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥ابزاہي ٥ب ٩زی٨ار ،ححاد ،اب ٩رآًٍ ،بسارٟزا ،ٚاب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩یحٌی٤ً ،ارہ ،حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّاد ح و َح َّسثَٔ٨يطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔٚ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥وإٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
اب أَبٔی ص َُزیِ َز َة َیزِ ًُ ُ ٥أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ار َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ا َِّ َ ٟ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
َق َاي َوك َ َ
وب ا ِِ٠ٔ٤ٟحُ
أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ َرا َز أَصََِ ٠ضا بٔ ُشو ٕ
ئ یُزٔی ُس ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة أَذَابَطُ اہللُ َ٤َ ٛا َی ُذ ُ

ْشا
ئ َٗا َ ٢ابِ َُ ٩حات ٕٔ ٥فٔی َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩یُ َح ََّ ٨ص بَ َس َِ َٗ ٢ؤٟطٔ بٔ ُشو ٕ
فٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َا

دمحم نب احمت ،اربامیہ نب دانیر ،اجحج ،انب راعف ،دبعارزلاؼ ،انب رج  ،،رمعف نب ییحی ،امعرہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہ ہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفہملس  ے رفامایہک وجآدیمدمہنیفاوں وکفیلکتدےنی اک ارادہرکے اگ  و اہلل اےس اےسی
الھگپدںیےگےسیجہکاپینںیمکمنلھگپاجاتےہانباحمت ےانبسنحییکدحثیںیموسبءرشااکوقؽلقنایک۔
رافی  :دمحمنباحمت،اربامیہنبدانیر،اجحج،انبراعف،دبعارزلاؼ،انبرج ،،رمعفنبییحی،امعرہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیفاوںوکفیلکتاچہپ ےیکرحتمافرہیہکوجاؿوکفیلکتدےاگاہللاےسفیلکتںیمڈاےلاگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 866

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ابی ہارو٣ ،٪وسی ،اب ٩ابی ًيسی ،اب ٩ابی ً٤ز ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی بِ ٔ ٩أَبٔی ً َٔيسی ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا َّ
اٟس َرا َو ِرز ٔ ُّی ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َص ُ
ار َ
وَ ٣ُ ٪
َق َاي َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َجٔ٤ي ٌّا َسٌَ ٔ٤ا أَبَا ًَ ِب ٔس اہللٔ ا َِّ َ ٟ
انب ایب رمع ،ایفس ؿ ،ایب اہرفؿ ،ومیس ،انب ایب یسیع ،انب ایب رمع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع  ے یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس

ےسایسرطحدحثیلقنرفامیئ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،ایباہرفؿ،ومیس،انبایبیسیع،انبایبرمع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیفاوںوکفیلکتاچہپ ےیکرحتمافرہیہکوجاؿوکفیلکتدےاگاہللاےسفیلکتںیمڈاےلاگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 867

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،حات ،٥اب ٩اس٤اًي٤ً ،١ز ب٧ ٩بيہ ،زی٨ار ،حرضت سٌس ب ٩ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َق ُاي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ٌِ َس بِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٥ي ٌِىٔی ابِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ١ز بِ ُٔ٧ ٩ب َ ِيطٕ أَ ِخب َ َرنٔی زٔی َْ ٨ار ا َِّ َ ٟ
وب ا ُِ ٠ِ ٔ٤ٟح فٔی
أَبٔی َو َّٗاؾٕ َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ َرا َز أَصِ َ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة بٔ ُشو ٕ
ئ أَذَابَ ُط اہللُ َ٤َ ٛا َی ُذ ُ

ئ
ا ِ٤َ ٟا ٔ
ہبیتقنبدیعس،احمت،انباامسلیع،رمعنبہیبن،دانیر،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےرفامایوجآدیمدمہنیفاوںوکفیلکتدےنیاکارادہرکےاگ واہللاےساےسیالھگپدےاگاسیجہکاپینںیمکمنلھگپ
اجاتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،احمت،انباامسلیع،رمعنبہیبن،دانیر،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیفاوںوکفیلکتاچہپ ےیکرحتمافرہیہکوجاؿوکفیلکتدےاگاہللاےسفیلکتںیمڈاےلاگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 868

راوی ٗ :تبہ ب ٩سٌيس ،اس٤اًي ،١اب ٩جٌَف٤ً ،ز ب٧ ٩بيہ ،ابی ًبساہلل ،سٌس ب٣ ٩اٟک ،حرضت سٌس ب٣ ٩اٟک رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َقائ أََّ٧طُ َسٍَ ٔ٤
َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ُٔ٧ ٩ب َ ِيطٕ ا ِلٔ ٌِ َٜي ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ ا َِّ َ ٟ
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ئ
َس ٌِ َس بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ب ٔ َسص ِٕ ٥أَ ِو بٔ ُشو ٕ
قییہ نب دیعس ،اامسلیع ،انب رفعج ،رمع نب ہیبن ،ایب دبع اہلل ،دعس نب امکل ،رضحت دعس نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےایسرطحرفامای۔
رافی  :قییہنبدیعس،اامسلیع،انبرفعج،رمعنبہیبن،ایبدبعاہلل،دعسنبامکل،رضحتدعسنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیفاوںوکفیلکتاچہپ ےیکرحتمافرہیہکوجاؿوکفیلکتدےاگاہللاےسفیلکتںیمڈاےلاگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 869

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بيساہلل ب٣ ٩وسی ،اسا٣ہ ب ٩زیس ،ابی ًبساہلل ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ اور
حرضت سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی َح َّسثَ َ٨ا أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ ا َِّ َ ٟ
َقائ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤تطُ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َو َس ٌِ ّسا َي ُ٘ َوُل َٔٗ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک ْٔلَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ فٔی ُِّ ٣سص ِٔ٥

ا ٚا َِ ٟحس َ
َو َس َ
ئ
ٔیث َوٓ ٔيطٔ َ ٩ِ ٣أَ َرا َز أَصََِ ٠ضا بٔ ُشو ٕ
وب ا ُِ ٠ِ ٔ٤ٟح فٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ أَذَابَ ُط اہللُ َ٤َ ٛا َی ُذ ُ

اوبرکبنبایبہبیش،دیبعاہللنبومیس،ااسہمنبزدی،ایبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعافررضحتدعسریضاہللاعتٰیل
ہنع دفونں رضحات رفام ےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے داع رفامیئ اے اہلل! دمہنی فاوں ےک ےئل اؿ ےک دم ںیم
ربتکاطعرفامآےگدحثیایسرطحےہےسیجسگریافراسدحثیںیمےہہکوجآدیمدمہنیفاوںوکفیلکتدےیناکارادہرکےاگ
 واہللاےساےسیالھگپدےاگاسیجہکاپینںیمکمنلھگپاجاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دیبعاہللنبومیس،ااسہمنبزدی،ایبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعافررضحتدعسریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتفاحتےکدفرںیمدمہنیںیمووگںوکوکستناایتخررک ےیکرتبیغےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
وتفاحتےکدفرںیمدمہنیںیمووگںوکوکستناایتخررک ےیکرتبیغےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 870

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،ہظا ٦ب ٩رعوہً ،بساہلل ب ٩زبير ،حرضت سٔيا ٪ب ٩ابی زہير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ُز َصي ِر ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ت ِٔ َت ُح َّ
وَ ٪وا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة َخي ِ ْر َُ ٟض ِ٥
َخ ُد ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٗ ِو ْ ٦بٔأَصِٔ٠يض ٔ َِ ٥یبُ ُّش َ
اٟظ ُاََ ٓ ٦ي ِ ُ
و ٪ث ُ َّ٥
وَ ٪وا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة َخي ِ ْر َُ ٟض َِِ ٟ ٥و كَاُ ٧وا َي ٌَِ ٤َُ ٠
َخ ُد ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٗ ِو ْ ٦بٔأَصِٔ٠يض ٔ ِ ٥یَبُ ُّش َ
َِ ٟو كَاُ ٧وا َي ٌَِ ٤َُ ٠
و ٪ث ُ َُّ ٥ت ِٔ َتحُ ا َِ ٟي َََ ٓ ٩ُ ٤ي ِ ُ
و٪
وَ ٪وا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة َخي ِ ْر َُ ٟض َِِ ٟ ٥و كَاُ ٧وا َي ٌَِ ٤َُ ٠
َخ ُد ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٗ ِو ْ ٦بٔأَصِٔ٠يض ٔ ِ ٥یَبُ ُّش َ
ُت ِٔ َت ُح ا َِٔ ٌٟز ُاََ ٓ ٚي ِ ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اشہؾ نب رعفہ ،دبعاہلل نب زح  ،،رضحت ایفسؿ نب ایب زریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامای ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک  ب کلم اشؾ حتف ایک اج ے اگ  و دمہنی ےس اکی وقؾ اےنپ رھگ فاوں وک ےل رک اےنپ
افوٹنںوکاکنہےتنو ےےلکنےگافردمہنیاؿےک ےئلرتہبےہاکشہکفہوگاجؿںیلرھپنمیحتفایکاج ےاگ ورھپاکیوقؾاےنپ
رھگ فاوں وک ےل رک اےنپ افوٹنں وک اکنہےت نو ے ےلکن یگ افر دمہنی اؿ ےک ےئل رتہب ےہ اکش ہک فہ وگ اجؿ ںیل رھپ رعاؼ حتف ایک
اج ے اگ  و دمہنی ےس اکی وقؾ اےنپ رھگ فاوں وک افر اےنپ افوٹنں وک اکنہےت نو ے ےلکن یگ افر دمہنی اؿ ےک ےئل رتہب ےہ اکش ہک فہ
وگاجؿںیل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾنبرعفہ،دبعاہللنبزح ،،رضحتایفسؿنبایبزریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وتفاحتےکدفرںیمدمہنیںیمووگںوکوکستناایتخررک ےیکرتبیغےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 871

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ہظا ٦ب ٩رعوہً ،بساہلل ب ٩زبير ،حرضت سٔيا ٪ب ٩ابی زہير رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
و٪
وَ َٓ ٪ی َت َح ََّ ُ٠٤
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ُزصَيِر ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُُ ٢ي ِٔ َتحُ ا َِ ٟي َََ ٓ ٩ُ ٤يأتِ ٔی َٗ ِو َْ ٦یبُ ُّش َ
ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
و ٪ث ُ َُّ ٥ي ِٔ َت ُح َّ
و ٪بٔأَصِٔ٠يض ٔ ِ٥
وَ َٓ ٪ی َت َح ََّ ُ٠٤
اٟظ ُاََ ٓ ٦يأتِ ٔی َٗ ِو ْ ٦یَبُ ُّش َ
بٔأَصِٔ٠يض ٔ َِ ٥و َ ٩ِ ٣أَكَا ًَ ُض َِ ٥وا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة َخي ِ ْر َُ ٟض َِِ ٟ ٥و كَاُ ٧وا َي ٌَِ ٤َُ ٠
و ٪بٔأَصِٔ٠يض ٔ َِ ٥و َ ٩ِ ٣أَكَا ًَ ُض ِ٥
وَ َٓ ٪ی َت َح ََّ ُ٠٤
و ٪ث ُ َُّ ٥ي ِٔ َتحُ ا َِٔ ٌٟز ُاََ ٓ ٚيأتِ ٔی َٗ ِو ْ ٦یَبُ ُّش َ
َو َ ٩ِ ٣أَكَا ًَ ُض َِ ٥وا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة َخي ِ ْر َُ ٟض َِِ ٟ ٥و كَاُ ٧وا َي ٌَِ ٤َُ ٠
و٪
َوا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة َخي ِ ْر َُ ٟض َِِ ٟ ٥و كَاُ ٧وا َي ٌَِ ٤َُ ٠
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اشہؾنبرعفہ،دبعاہللنبزح ،،رضحتایفسؿنب ایبزریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک
ںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتنو ےانسہکنمیحتفایکاج ےاگ واکیوقؾاےنپرھگفاوںافراےنپاخدومںےک
ےئل نو ے افر اانپ اسامؿ ا ےن ے نو ے اےنپ افوٹنں وک اکنہےت نو ے یلچ اج ے یگ افر دمہنی اؿ ےک ےئل رتہب ےہ اکش ہک فہ وگ
اجؿںیلرھپاشؾحتفایکاج ےاگ واکیوقؾاےنپرھگفاوںافراےنپاخدومںوکےئلنو ےاےنپافوٹنںوکاکنہےتنو ےیلچاج ےیگ
افردمہنی اؿ ےک ےئل رتہب ےہ اکشہک فہوگ اجؿ ںیل رھپ رعاؼحتف ایک اج ے  و اکی وقؾ اےنپ رھگفاوں افر اےنپ اخدومں وکےئل
نو ےاےنپافوٹنںوکاکنہےتنو ےیلچاج ےیگافردمہنیاؿےکےئلرتہبےہاکشہکفہوگاجؿںیل۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اشہؾنبرعفہ،دبعاہللنبزح ،،رضحتایفسؿنبایبزریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیربخدےنیےکایبؿںیمہکوگدمہنییہوک...
ابب  :جحاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیربخدےنیےکایبؿںیمہکوگدمہنییہوکریخبنو ےےکابفوجدٹوھڑںیےگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 872

راوی  :زہير ب ٩رحب ،ابوػٔواً ،٪بساہلل بً ٩بسا٠٤ٟک ،یو٧ص ب ٩یزیس ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب یو٧ص ب ٩طہاب،
سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ
ا ٩ِ ًَ ٪یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٩یز ٔ َ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػٔ َِو َ
یس ح و َح َّسثَىٔی َ ِ
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
اب ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟش َبا ََ َو َّ
٤َِ ٠ٟٔسٔی َٔ ٨ة ََ ٟيتِرُ ََ ٨َّ ٛضا أَصَِ ُ٠ضا ًَل َی َخي ِر ٔ َ٣ا كَاِ َ ٧ت َُ ٣ذ َّّ ٠َ ٟة َ ٌَِ ٠ٟٔوافٔی َي ٌِىٔی ِّ
اَ ٪ص َذا ص َُو ًَ ِب ُس
اٟليِرَ َٗا َِ ٣ُ ٢ش ٥ٔ٠أَبُو َػٔ َِو َ

ا ٪فٔی َح ِحزٔظ ٔ
ْش ٔسٔ٨ي َن ك َ َ
اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َیت ٔي ُ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ َ
زریہ نب رحب ،اوبوفصاؿ ،دبعاہلل نب دبعاکلمل ،وی،س نب سیدی ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ وی،س نب باہب ،دیعس نب بیسم،
رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دمہنی فاوں ےک ےئل رفامای ہک وگ اےس
ریخ  ر نو ے ےک ابفوجد دردنفں افر  ردنفں ےک ےئل ٹوھڑ دںی ےگ اصبح ملسم رفامےت ںیہ ہک اوبوفصاؿ میتی ےھت افر فاہب نب
رج ،یکوگدںیمدساسؽرےہ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،اوبوفصاؿ ،دبعاہلل نب دبعاکلمل ،وی،س نب سیدی ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ وی،س نب باہب ،دیعس نب
بیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیربخدےنیےکایبؿںیمہکوگدمہنییہوکریخبنو ےےکابفوجدٹوھڑںیےگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 873

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌيب بٟ ٩يثً٘ ،ي ١ب ٩خاٟس ،اب ٩طہاب ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ َّٔ ٩
اب أََّ٧طُ َٗا َ٢
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اِ ٠ٟيثٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِي ُ
و ٪ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ًَل َی َخي ِر ٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َسٌٔي ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢یتِرُ َُ ٛ

اٟش َبا َٔ َو َّ
َ٣ا كَاِ َ ٧ت ُلَ َي ِِظَ اصَا إ ٔ َُّل ا َِ ٌَ ٟوافٔی یُزٔی ُس ًَ َواف ٔ َی ِّ
یسا ٔ ٪ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َی َِ٘ ٌٔ ٨ا ٔ ٪بٔ َِ َٔ٤٨ض ٔ َ٤ا
َخ ُد َراً َٔيا ٔ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٪زَیِ ََ ٨ة یُز ٔ َ
اٟلي ِر ٔث ُ َّ ٥یَ ِ ُ
َخا ًَل َی ُو ُجوصٔض ٔ َ٤ا
ٓ ََيحٔ َساَ ٔ ٧ضا َو ِح ّظا َحًَّی إٔذَا بَ ََِ ٠ا ثََّ ٔ ٨ي َة ا َِ ٟو َزا َٔ َ َّ

دبعاکلملنببیعشنبق  ،،لیقعنباخدل،انبباہب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم
 ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس ہک وگ دمہنی وک ریخ  ر نو ے ےک ابفوجد ٹوھڑ دںی ےگ افر دردنے افر
 ردنے دمہنی ںیم رںیہ ےگ رھپ ہلیبق زمہین ےک دف رچفاےہ دمہنی آ ے ےک ارادے ےس اینپ رکبویں وک اکنہےت نو ے الںیئ ےگ  و
دمہنیںیمفیشحاجونرفںوکاپںیئےگاہیںکتہکوجفہفداعاہپڑیےکاپسںیچنہپےگ وفہاےنپرہچفںےکلبرگڑپںیےگ۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبق ،،لیقعنباخدل،انبباہب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک ربرابرکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکبک...
ابب  :جحاکایبؿ

آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک ربرابرکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک بیکدرایمینہگجرایضالحیہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکبفایلہگجیکتلیضف

ےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 874

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس٣ ،اٟک ب ٩ا٧صً ،بساہلل ب ٩ابی برکً ،باز ب ٩ت٤ي ،٥حرضت ًبساہلل ب ٩زیس ٣ازنی رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َق َئ ًََِ ٠يطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤يِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ٓ ٔ َامی ُ ٔ
اق ا َِ ٟح َّٔ ٨ة
َزیِ ٕس ا ِ٤َ ٟازٔن ِّی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا بَي ِ َن بَ ِئًی َو ٔ٨ِ ٣بَر ٔی َر ِو َؿ ْة ٔ ٩ِ ٣رٔیَ ٔ
ہبیتق نب دیعس ،امکل نب ا،س ،دبعاہلل نب ایب رکب ،ابعد نب میمت ،رضحت دبعاہلل نب زدی امزین ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایہکریمےرھگافرریمےربنمےکدرایمؿاکوجہصحےہتنجےکابروںںیمےس
اکیابغےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلنبا،س،دبعاہللنبایبرکب،ابعدنبمیمت،رضحتدبعاہللنبزدیامزینریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک ربرابرکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک بیکدرایمینہگجرایضالحیہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکبفایلہگجیکتلیضف

ےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 875

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساٌٟزیز ،ب٣ ٩ح٤س٣ ،سنی ،یزیس ب ٩ہاز ،ابوبرکً ،باز ب ٩ت٤ي ،٥حرضت ًبساہلل ب ٩زیس اَؼاری
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤يِ ًَ ٩ِ ًَ ٥بسٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ ٤َ ٟسن ٔ ُّی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
اق
اہللٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس اْلِ َ َِ َؼار ِّٔی أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا بَي ِ َن ٔ٨ِ ٣ب َر ٔی َوبَ ِئًی َر ِو َؿ ْة ٔ ٩ِ ٣رٔیَ ٔ

ا َِ ٟح َّ٨ةٔ

ییحی نب ییحی ،دبعایزعسی ،نب دمحم ،دمین ،سیدی نب اہد ،اوبرکب ،ابعد نب میمت ،رضحت دبعاہلل نب زدی ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہاوہنں ےانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتںیہہکریمےربنمافرریمےرھگےک درایمؿاکوجہصحےہ
فہتنجےکابروںںیمےساکیابغےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعایزعسی،نبدمحم،دمین،سیدینباہد،اوبرکب،ابعدنبمیمت،رضحتدبعاہللنبزدیااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک ربرابرکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک بیکدرایمینہگجرایضالحیہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکبفایلہگجیکتلیضف

ےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 876

راوی  :زہير ب ٩رحب٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌی ب ٩سٌيسً ،بيساہلل ،اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل ب ٩حبيب بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩حٔؽ
بً ٩اػ ،٥حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ ُِ ٩خب َ ِي ٔب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤حٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
اق ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو ٔ٨ِ ٣بَر ٔی ًَل َی َح ِوضٔی
َٗا َ٣َ ٢ا بَي ِ َن بَ ِئًی َو ٔ٨ِ ٣بَر ٔی َر ِو َؿ ْة ٔ ٩ِ ٣رٔیَ ٔ

زریہنبرحب،دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،دیبعاہلل،انبریمن،دیبعاہللنببیبحنبدبعارلنمحنبصفحنباعمص،رضحتاوبرہریہ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ریمے رھگ افر ریمے ربنم ےک درایمؿ اک وج
ہصحےہفہتنجےکابروںںیمےساکیابغےہافرریماربنمریمےوحض رےہ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،ییحی نب دیعس ،دیبعاہلل ،انب ریمن ،دیبعاہلل نب بیبح نب دبعارلنمح نب صفح نب اعمص،
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادحاہپڑیکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
ادحاہپڑیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 877

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ،س٠امی ٪ب ٩بَل٤ً ،٢زو ب ٩یحٌیً ،باض ب ٩سہ ١ساًسی ،حرضت ابوح٤يس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض بِ َٔ ٩س ِض َّٕ ١
اٟشأًس ِّٔی ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل ٕ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٢زٔو بِ َٔ ٩ی ِحٌَی ًَ ًَِ ٩بَّا ٔ
ا ٚا َِ ٟحس َ
وک َو َس َ
ٔیث َوٓ ٔيطٔ ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ِ٨َ ٠ا َحًَّی َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزِ َوة ٔ َتبُ َ
أَبٔی حُ َِ ٤ي ٕس َٗا ََ َ ٢
ْس َِ َ٣عٔی َو ََ ٩ِ ٣طا َئ ََِٓ ٠ي ِِ ُٜ٤ث
ْس َْ ٓ َََ ٩ِ ٤طا َئ ُٔ ٠ِ َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ي ِ ٔ
َقی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی ُٔ ِ ٣
َوازٔی ا َِ ُ ٟ
َّ
ْش ِٓ َ٨ا ًَل َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ص ٔذظ ٔكَابَ ُة َوصَ َذا أُحُ ْس َوص َُو َج َب ْ ١یُ ٔحب ُّ َ٨ا َؤ ُ ٧ح ُّبطُ
ََخ ِج َ٨ا َحًی أَ ِ َ
ٓ ََ
دبعاہللنبہملسم،امیلسؿنبالبؽ،رمعفنبییحی،ابعسنبلہساسدعی،رضحتاوبدیمحریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہک
مہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتزغفرہوبتکںیمےلکنافرابیقدحثیایسرطحےہےسیجسگریکچافراسدحثیںیم
ےہہکرھپ بمہفا سنو ےاہیںکتہکمہفادیرقیںیمآ ے وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکںیمدلجیںیم
نوں افر مت ںیم ےس وج اچےہ  و فہ ریمے اسھت دلج ےلچ افر وج رہھٹان اچاتہ ےہ  و فہ رہھٹ اج ے  و مہ ےلکن اہیں کت ہک  ب مہ دمہنی
ےکرقبیآ ے وآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہک اطہبےہ افرہیادحےہافرہی اہپڑمہ ےستبحمرکاتےہ افر مہاسےس
تبحمرکےتںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امیلسؿنبالبؽ،رمعفنبییحی،ابعسنبلہساسدعی،رضحتاوبدیمحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ادحاہپڑیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 878

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذَ ،قہ ب ٩خاٟسٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُ ََّقةُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أُحُ ّسا َج َب ْ ١یُ ٔحب ُّ َ٨ا َؤ ُ ٧ح ُّب ُط

دیبع اہلل نب اعمذ ،رقہ نب اخدل ،داتدہ ،رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
رفامایہکادحاہپڑمہےستبحمرکاتےہافرمہاسےستبحمرکےتںیہ
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،رقہنباخدل،داتدہ،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ادحاہپڑیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 879

راوی ً :بيساہلل ب٤ً ٩ز٤ً ،ارہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َقةُ ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ٧ ٢وَ َز َر ُسو ُ ٢اہللٔ
رحم ٔ ُّی بِ َُ ٤َ ًُ ٩ار َة َح َّسث َ َ٨ا ُ َّ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَىٔی َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی أُحُ ٕس َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أ ُ ُح ّسا َج َب ْ ١یُ ٔحب ُّ َ٨ا َؤ ُ ٧ح ُّب ُط

دیبعاہللنبرمع،امعرہ،داتدہ،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
ادحاہپڑیکرطػداھکیافررفامایہکادحاہپڑمہےستبحمرکاتےہافرمہاسےستبحمرکےتںیہ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمع،امعرہ،داتدہ،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکمافردمہنییکدجسمفںںیمامنزڑپےنھیکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
ہکمافردمہنییکدجسمفںںیمامنزڑپےنھیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 880

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،زہير ب ٩رحب ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٤ِ ٌَ ٔ ٟز ٕو َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔيسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب
َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
 ٩ِ ٣ٔ ١أَ َِ ٕٔ ٟػ ََلة ٕ ٓ ٔ َامی س َٔوا ُظ إ ٔ َُّل
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة یَ ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ػ ََل ْة فٔی َِ ٣شحٔسٔی َص َذا أَٓ َِـ ُ
َح َا٦
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس ا َِ َ ٟ
رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاؿوکیبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکہیابتیچنہپہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکریمیاسدجسمدجسموبنیںیمامنزڑپانھدجسمرحاؾ
ےکالعفہابیقامتؾاسمدجیکہبةسناکیزہارامنزفںےسزایدہتلیضفےہ۔
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمافردمہنییکدجسمفںںیمامنزڑپےنھیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 881

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤يسً ،بس اب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب٣ ٩شيب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ٩
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔيسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل ْة فٔی َِ ٣شحٔسٔی َص َذا َخي ِ ْر

َح َا٦
ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٕٔ ٟػ ََلة ٕفٔی َُي ِرٔظ ٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤َ ٟشا ٔج ٔس إ ٔ َُّل ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس ا َِ َ ٟ

دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح ،دبع انب راعف ،دبعارلزاؼ،رمعم ،انببیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ رفامای
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس  ے رفامای ہک ریمی اس دجسم ںیم اکیامنز ڑپانھ دجسم رحاؾ ےک العفہ ابیق امتؾ اسمدج ںیم زہار
امنزںیڑپےنھےسرتہبےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،دبعانبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،انببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمافردمہنییکدجسمفںںیمامنزڑپےنھیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 882

ًيسی ب٨٣ ٩ذر٣ ،ح٤س ب ٩رحب ،حرضت ابوس٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا بً ٩بساٟزح ٩٤اور
راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورٰ ،
حرضت ابوًبساہلل اَغ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا اٟزُّبَ ِيس ُّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا ً َٔيسی بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ُّی َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وأَبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ اْلِ َ َ ِّ
اب أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ض َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا أَبَا ص َُزیِ َز َة
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
َغ َِ ٣ول َی ا ُِ ٟح َضٔ٨يِّي َن َوك َ َ
 ٩ِ ٣ٔ ١أَ َِ ٕٔ ٟػ ََلة ٕ ٓ ٔ َامی س َٔوا ُظ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤َ ٟشا ٔج ٔس إ ٔ َُّل ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس
َي ُ٘وُلُ َػ ََل ْة فٔی َِ ٣شحٔسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٓ َِـ ُ
آَخ ا َِ ٤َ ٟشا ٔج ٔس َٗا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َوأَبُو ًَ ِب ٔس اہللٔ
آَخ اْلِ َِ٧ب ٔ َيا ٔ
ا َِ َ ٟ
ئ َوإ ٔ َِّ ٣َ ٪شحٔ َس ُظ ٔ ُ
َح َآَ ٦إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٔ ٥َ ٠

ُ ََ ٥َِ ٟظ َّ
ک أَ ِِ ََ ٪ش َت ِْب ٔ َت أَبَا ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
اَ ٪ي ُ٘و َُ ٩ِ ًَ ٢حسٔیثٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٨َ ٌَ ٨َ ٤ََ ٓ ٥َ ٠ا ذََ ٔ ٟ
ک أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة ك َ َ

َّ
ک َحًَّی ي ُِشَ ٔ ٨س ُظ إلٔ َی َر ُسو ٔ٢
و ٪ك َ َّ٨َ ٤ِ ٠ا أَبَا ص َُزیِ َز َة فٔی ذََ ٔ ٟ
اَکَ٧ا ذََ ٔ ٟ
ذََ ٔ ٟ
ک َو َت ََل َو ِ٨َ ٣ا أَ َُِ ٪ل َ َُٜ٧
ک ا َِ ٟحسٔیثٔ َحًی إٔذَا تُ ُوف ِّ َی أَبُو ص َُزیِ َز َة َت َذ َ ِ
َکَ٧ا
اَ ٪سُ ٌَ ٔ٤ط ُٔ ٨ِ ٣ط َٓب َ ِی َ٨ا ِ َ ٧ح ًَُ ٩ل َی ذََ ٔ ٟ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪ك َ َ
ک َجاََ ٟش َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔٗ ٩ارٔ ٕي ٓ ََذ َ ِ

ک ا َِ ٟحس َ
َفك ِ َ٨ا ٓ ٔيطٔ ِّٔ َ ٧ ٩ِ ٣ؽ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِط َض ُس أَنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُ٢
ٔیث َو َّأ ٟذی َ َّ
ذََ ٔ ٟ
آَخ ا َِ ٤َ ٟشا ٔج ٔس
آَخ اْلِ َِ٧ب ٔ َيا ٔ
ئ َوإ ٔ َِّ ٣َ ٪شحٔسٔی ٔ ُ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔنِّی ٔ ُ
ااحسؼ نب وصنمرٰ ،یسیع نب ذنمر ،دمحم نب رحب ،رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع نب دبعارلنمح افر رضحت اوبدبع اہلل ارغ،
رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسویھتں ںیم ےس ںیہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسانسفہرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدجسمںیمامنزڑپانھدجسمرحاؾےکالعفہابیقامتؾاسمدجںیماکیزہار
امنزںی ڑپےنھ ےس زایدہ تلیضف راتھک ےہ ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس امتؾاایبنء ہیلع االسلؾ ںیم آرخی یبن یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجسم آرخی دجسم ےہ۔ رضحت اوبہملس افر رضحت اوبدبع اہلل ےتہک ںیہ ہک مہ اس
ںیموکیئکش ںیہرکےتہکرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےہیابتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدحثییکتیثیح
ےسرفامیئ  یھافرمہاسدحثیےکابرےںیمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس ینیقوطر رولعمؾہنرکےکساہیںہک ب
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعفافتاپےئگ و مہاسوک ایدرک ےےگلافراوسفس رک ےےگلہکاسدحثیےک ابرےںیم مہ
رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس ابت  ںیہ رک ےکس آےگ مہ ابت رک ےتیل  و رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیمہ روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسہیدحثیلقنرکےکانسدےتیمہاسہلسلسںیمہیابترک رےہےھتہکرضحتدبعاہللنباربامیہ
نب اقرظ امہرے اسھتآرک ھٹیب ےئگ  و مہ  ے اس دحثی ےک ابرے ںیم اؿ ےس ذرک ایک وج مہ  ے رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسولعمؾرکین یھ ورضحتدبعاہللنباربامیہنباقرظ ےمہےسرفامایہکںیموگایہداتینوںہکںیم ےرضحتاوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعےسانسفہ رفامےتےھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس ےرفامایہکںیماایبنءہیلع االسلؾںیمآرخییبننوں
افرریمیدجسماسمدجںیمآرخیدجسمےہ۔
رافی  :ااحسؼ نب وصنمرٰ،یسیع نب ذنمر ،دمحم نب رحب ،رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع نب دبعارلنمح افر رضحت اوبدبعاہلل
ارغ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمافردمہنییکدجسمفںںیمامنزڑپےنھیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 883

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩ابی ً٤زً ،بساٟوہاب ،حرضت یحٌی ب ٩سٌيس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ٟىَّی َوابِ ُ ٩أَبی ًَُ ٤ز َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِّ ٩
اب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت یَ ِحٌَی بِ َ٩
اَ٘ ْٟف ٔ ِّی َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
ُ
ٔ َ
َ
َک ٓ َِـ َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ فٔی َِ ٣شحٔ ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َسٌٔي ٕس َي ُ٘و َُ ٢سأ ُِ ٟت أَبَا َػإ ٔ ٟح َص َِ ١سَ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة یَ ِذ ُ ُ

َٓ َ٘ا ََُ ٢ل َو َل ٩ِٔ ٜأَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔٗ ٩ارٔ ٕي أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َا٦
َػ ََل ْة فٔی َِ ٣شحٔسٔی َص َذا َخي ِ ْر ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٕٔ ٟػ ََلة ٕأَ ِو َٛأ َ َِ ٕٔ ٟػ ََلة ٕٓ ٔ َامی س َٔوا ُظ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤َ ٟشا ٔج ٔس إ ٔ َُّل أَ َِ ٪یَ ُٜ
و ٪ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس ا َِ َ ٟ
دمحم نب ینثم ،انب ایب رمع ،دبعاواہب ،رضحت ییحی نبدیعس ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک ںیم  ے اوباصحل ےس وپاھچ ہک ایک  و  ے
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسانسےہہکرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدجسمںیم
امنز ڑپےنھ یک تلیضف اک ذرک رکےت ےھت؟  و اوہنں  ے اہک ہک  ںیہ  نکی رضحت دبعاہلل نب اربامیہ نب اقرظ  ے ھجم ربخ دی ےہ ہک
اوہنں  ے رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ ایبؿ رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک ریمی اس
دجسمںیمامنزڑپانھزہارامنزںیڑپےنھےسرتہبےہایرفامایہکدجسمرحاؾےکالعفہابیقدجسمفںںیماکیزہارامنزںیڑپےنھیکرطح
ےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبرمع،دبعاواہب،رضحتییحینبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمافردمہنییکدجسمفںںیمامنزڑپےنھیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 884

راوی  :زہير ب ٩رحبً ،بيساہلل ب ٩سٌيس٣ ،ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌیٗ ،لا ،٪حرضت یحٌی ب ٩سٌيس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥اُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی بِ َٔ ٩س ٌٔي ٕس ب ٔ َض َذا
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
زریہنبرحب،دیبعاہللنبدیعس،دمحمنباحمت،ییحی،اطقؿ،رضحتییحینبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےکاسھتایسرطح
رفاتیےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دیبعاہللنبدیعس،دمحمنباحمت،ییحی،اطقؿ،رضحتییحینبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمافردمہنییکدجسمفںںیمامنزڑپےنھیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 885

راوی  :زہير ب ٩رحب٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌی ٗلاً ،٪بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِي ٔس اہللٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َح َا٦
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ػ ََل ْة فٔی َِ ٣شحٔسٔی َص َذا أَٓ َِـ ُ
 ٩ِ ٣ٔ ١أَ َِ ٕٔ ٟػ ََلة ٕٓ ٔ َامی س َٔوا ُظ إ ٔ َُّل ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس ا َِ َ ٟ
زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،ییحی اطقؿ ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےاراشدرفامایہکریمیاسدجسمںیمامنزڑپانھدجسمرحاؾےکالعفہابیقامتؾدجسمفںںیماکیزہارامنزںیڑپےنھےسالضف
ےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،ییحیاطقؿ،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمافردمہنییکدجسمفںںیمامنزڑپےنھیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 886

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩ير ،ابواسا٣ہ ،اب٤٧ ٩ير٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب ،حرضت ًبيساہلل

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
اب ك ُ ُُّ ٠ض ًُِ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِي ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،اوبااسہم ،انب ریمن ،دمحم نب ینثم ،دبعاواہب ،رضحت دیبع اہلل ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی وقنمؽ
ےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوبااسہم،انبریمن،دمحمنبینثم،دبعاواہب،رضحتدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمافردمہنییکدجسمفںںیمامنزڑپےنھیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 887

راوی  :ابزاہي ٥ب٣ ٩وسی ،اب ٩ابی زائسہ٣ ،وسی٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
وسی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ َِ ٣ُ ٩
و َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ

اربامیہنبومیس،انبایبزادئہ،ومیس،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکںیم ےروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایسرطحرفامےتںیہ۔
رافی  :اربامیہنبومیس،انبایبزادئہ،ومیس،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمافردمہنییکدجسمفںںیمامنزڑپےنھیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 888

راوی  :اب ٩ابی ً٤زً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
انب ایب رمع ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اویب ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس دحثی
رابرہکیکرطحرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :انبایبرمع،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمافردمہنییکدجسمفںںیمامنزڑپےنھیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 889

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس و ٣ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ب ٩سٌس٧ ،آٍ ،ابزاہي ٥بً ٩بساہلل بٌ٣ ٩بس ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي٥
َخ َجََْ ٓ َّ٩لُ َػ ِّ٠ي َ َّن فٔی
بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أََّ٧طُ َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ا ِط َت َِ ٜت َطَ ِٜوی َٓ َ٘اَِ ٟت إ ٔ َِ ٪ط َٔانٔی اہللُ َْلَ ِ ُ

ود َٓ َحائ َ ِت َِ ٣ي ُ٤وَ َ ٧ة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ت َش َِِّ ٠ًَ ٥ُ ٠ي َضا
َخ َ
بَ ِيتٔ ا ِٔ ِ٘ ٤َ ٟس ٔ
ض َٓب َ َرأَ ِت ث ُ ََّ ٥ت َح َّضزَ ِت تُزٔی ُس ا ُِ ُ ٟ
ک َٓ َ٘اَِ ٟت ا ِجٔ ٔ ٠سی َٓکُلٔی َ٣ا َػ ٌَِ ٨تٔ َو َػل ِّی فٔی َِ ٣شحٔسٔ اَّ ٟز ُسو َٔ ٢ػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ٢
َٓأ َ ِخب َ َر ِت َضا ذََ ٔ ٟ
 ٩ِ ٣ٔ ١أَ َِ ٕٔ ٟػ ََلة ٕٓ ٔ َامی س َٔوا ُظ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤َ ٟشا ٔج ٔس إ ٔ َُّل َِ ٣شحٔ َس ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ػ ََل ْة ٓ ٔيطٔ أَٓ َِـ ُ

ہبیتق نب دیعس ف دمحم نب رل  ،ق  ،نب دعس ،انعف ،اربامیہ نب دبعاہلل نب دبعم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
اوہنں ےرفامایہکاکیتررتوکھچکفیلکتنویئگ وفہ ےنہکیگلہکارگےھجماہلل ےافشدےدی وںیمرضفرتیب ادقملسںیماجرک
امنزڑپوھںیگ وفہکیھٹنویئگرھپاس ےےنلکنیکایتریرشفعرکدی ورضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
یک زفہج رہطمہیک دختم ںیم آیئ اؿ  رالسؾ ایک افر رھپ ا ںیہاس یک ربخ دی رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای ہک ھٹیب اج
افر وج  و  ے اھکان انبای ےہ اےس اھک افر روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملسیک دجسم ںیم امنز ڑپھ ویکہکن ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےس انسےہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتںیہہکاسدجسموبنی ںیمامنزڑپانھدجسمہبعکےک العفہابیق امتؾدجسمفں
ںیماکیزہارامنزںیڑپےنھےسالضفےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعسفدمحمنبرل ،ق ،نبدعس،انعف،اربامیہنبدبعاہللنبدبعم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیتدجسمفںیکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :جحاکایبؿ
نیتدجسمفںیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 890

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،زہير ب ٩رحب ،ابً ٩یی٨ہ٤ً ،زو سٔيا ،٪سٌيس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
َحأ ٦
ص َُزیِ َز َة یَ ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل ُتظَ ُّس اِّ ٟز َحا ُ ٢إ ٔ َُّل إلٔ َی ث َ ََلثَ ٔة ََ ٣شا ٔج َس َِ ٣شحٔسٔی َص َذا َو َِ ٣شح ٔ ٔس ا َِ َ ٟ

َو َِ ٣شحٔ ٔس اْلِ َٗ َِصی

رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،انب ہنییع ،رمعف ایفسؿ ،دیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ا ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس یک ہی ابت یچنہپ رفامای ہک اجکفے ہن ابدنے اجںیئ ینعی رفس ہن ایک اج ے وسا ے نیت دجسمفں یک رطػ ریمی ہی دجسم دجسم
وبنی،دجسمرحاؾ،دجسما یص
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،انبہنییع،رمعفایفسؿ،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
نیتدجسمفںیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 891

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساُلًلی٤ٌ٣ ،ز ،حرضت زہزی

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُٔي ِ َر أََّ٧طُ َٗا َُ ٢تظَ ُّس اِّ ٟز َحا ُ ٢إلٔ َی
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ

ثَ ََلثَ ٔة ََ ٣شا ٔج َس

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاالیلع ،رمعم ،رضحت زرہی ےس اس  دن ےک اسھت رفاتی ےہ وسا ے اس ےک ہک اس ںیم ےہ ہک آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکنیتدجسمفںیکرطػرفسایکاج ے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،رمعم،رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
نیتدجسمفںیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 892

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌيس ،اب ٩وہبً ،بساٟح٤يس ب ٩جٌَف٤ً ،زا ٪ب ٩ابی ا٧ص ،س٠امی ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بِ َ ٩أَبٔی إَٔ َ ٧ص َح َّسثَطُ أَ َّ٪
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤يسٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
َف أَ ََّ ٤ِٔ ً ٪ز َ
َّ
َّ
اَف إلٔ َی ثَ ََلثَةٔ ََ ٣شا ٔج َس
ا ٪اْلِ َ َ َّ
َسَ ٤َِ ٠
َغ َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة یُ ِدبٔرُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ي َُش َ ُ

َِ ٣شحٔ ٔس ا ِلَ ٌِ َٜب ٔة َو َِ ٣شحٔسٔی َو َِ ٣شحٔ ٔس إٔیَ ٔ ٠يا َئ

اہرفؿ نب دیعس ،انب فبہ ،دبعاا دیم نب رفعج ،رمعاؿ نب ایب ا،س ،امیلسؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک رفس ایک اج ے نیت دجسمفں یک رطػ ہبعک یک دجسم افر ریمی دجسم دجسم وبنی افر دجسم
اایلیدجسما یص۔
رافی  :اہرفؿنبدیعس،انبفبہ،دبعاا دیمنبرفعج،رمعاؿنبایبا،س،امیلسؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسدجسمےکایبؿںیم سےکاینبدوقتی رریھکیئگ...
ابب  :جحاکایبؿ
اسدجسمےکایبؿںیم سےکاینبدوقتی رریھکیئگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 893

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌيس ،ح٤يس ،حرضت ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ي ٕس ا ََِ ٟخَّا ٔن َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا َ٣َ ٢زَّ بٔی
َک فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َّأ ٟذی أ ُ ِّس َص ًَل َی اَّ ٟت ِ٘ َوی َٗا َ٢
ٕ َسَ ٌِ ٔ٤ت أَبَ َ
ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟط َِ ٛي َ
اک َی ِذ ُ ُ

َٗا َ ٢أَبٔی َز َخُِ ٠ت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی بَ ِيتٔ َب ٌِ ٔف َ َٔشائٔطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ َسیِ َّٔ ٩أ ٟذی
َ
ُ
َرض َب بٔطٔ اْلِ َ ِر َق ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ص َُو َِ ٣شحٔ ُس َُ ٥ِ ٛص َذا ِ ٤َ ٔ ٟشحٔ ٔس ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٗا َ٢
أ ِّس َص ًَل َی اَّ ٟت ِ٘ َوی َٗا ََٓ ٢أ َخ َذ َ ٛأا َٔ ٩ِ ٣ح ِؼ َبا َئ ٓ َ َ
َک ُظ
َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ِط َض ُس أَنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَ َ
اک صَ ََ ٜذا َی ِذ ُ ُ
دمحم نب احمت ،ییحی نب دیعس ،دیمح ،رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت دبعارلنمح نب ایب دیعس
دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریمے اپس ےس سگرے رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے اؿ ےس رعض ایک ہک
آپ ے اےنپابپ ےساس دجسمےکابرےںیمایکذرک انس ےہ سدجسمیکاینبدوقتی ر ریھکیئگےہ۔رضحتدبعارلنمح رفامےت
ںیہ ہک ھجم ےس ریمے ابپ  ے رفامایہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےس یسک
زفہجرہطمہےکرھگںیمایگافرںیم ےرعضایکاےاہللےکروسؽاؿدفدجسمفںںیمےسوکن یفہدجسمےہہک سیکاینبدوقتی
 رریھکیئگےہ؟ رضحتدبعارلنمحےتہکںیہہکآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس  ےرکنکویںیکاکییھٹمےلرکاےس زنیم ر امرارھپ
رفامایہکاہمتریفہدجسمہیدجسمدمہنیےہےتہکںیہہکںیم ےاہکہکںیموگایہداتینوںہکںیم ےآپےکابپےسایسرطحذرک
رکےتنو ےانسےہ۔

رافی  :دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،دیمح،رضحتاوبہملسنبدبعارلنمحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اسدجسمےکایبؿںیم سےکاینبدوقتی رریھکیئگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 894

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٌيس ب٤ً ٩زو  ،سٌيس ،ابوبرک ،حات ٥ب ٩اس٤اًي ،١ح٤يس ب ٩ابی س٤٠ہ ،حرضت ابوسٌيس رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔيس أَ ِخبَرََ٧ا َو َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ١
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َسٌٔي ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اْلِ َ ِط ٌَثٔ ُّی َٗا ََ ٢سٌ ْ
َک ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس فٔی
ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دیعس نب رمعف  ،دیعس ،اوبرکب ،احمت نب اامسلیع ،دیمح نب ایب ہملس ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحدحثیلقنیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دیعسنبرمعف،دیعس،اوبرکب،احمتنباامسلیع،دیمحنبایبہملس،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمابقءیکتلیضفافراسںیمامنزڑپےنھیکافراسیکزایرترک ےیکتلیضفےکایب...
ابب  :جحاکایبؿ
دجسمابقءیکتلیضفافراسںیمامنزڑپےنھیکافراسیکزایرترک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 895

راوی  :ابوجٌَف ،اح٤س ب٨٣ ٩يٍ ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف أَ ِح َُ ٤س بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َج ٌِ َ ٕ
يٍ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ

ا ٪یَزُو ُر ٗ َُب ّ
ائ َراّ ٔ ٛبا َو َ٣ا ٔط ّيا
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ

اوبرفعج ،ادمح نب عینم ،اامسلیع نب اربامیہ ،اویب ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلعفآہلفملس ےدجسمابقیکزایرتےکےئلوساری ریھبافردیپؽلچرکیھبرشتفیےلاجےتےھت۔
رافی  :اوبرفعج،ادمحنبعینم،اامسلیعنباربامیہ،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دجسمابقءیکتلیضفافراسںیمامنزڑپےنھیکافراسیکزایرترک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 896

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير ،ابواسا٣ہً ،بيساہللً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير ،ابواسا٣ہً ،بيساہلل ،اب٤٧ ٩ير ،حرضت
اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأتِ ٔی َِ ٣شحٔ َس ٗ َُبا ٕ
٤َُ ٧ي ِر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ك َ َ
َراّ ٔ ٛبا َو َ٣ا ٔط ّيا َٓ ُي َؼل ِّی ٓ ٔيطٔ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َٗا َ ٢ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َٓ ُي َؼل ِّی ٓ ٔيطٔ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم،دیبعاہلل،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم،دیبعاہلل،انبریمن،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنع ےسرفاتیےہرفامایہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس دجسمابقیھبکوساری  رافر یھبکدیپؽ لچرک یھبرشتفی ےلاجےت
ےھتافراسںیمدفرتعکامنزڑپےتھےھتاوبرکب ےاینپرفاتیںیماہکہکانبریمنےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسمابق
ںیمدفرتعکامنزڑپےتھےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم،دیبعاہلل،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم،دیبعاہلل،انبریمن،رضحتانبرمعریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دجسمابقءیکتلیضفافراسںیمامنزڑپےنھیکافراسیکزایرترک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 897

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌیً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

اَ ٪یأتِ ٔی ٗ َُب ّ
ائ َراّ ٔ ٛبا َو َ٣ا ٔط ّيا
َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
دمحم نب ینثم  ،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ابقء
وساری رافردیپؽیھباجےتےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دجسمابقءیکتلیضفافراسںیمامنزڑپےنھیکافراسیکزایرترک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 898

راوی  :ابو ،٩ٌ٣زیس ب ٩یزیس ،اب ٩حارث ،ابً ٩حَل ،٪حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ص ٌّی ٔث َ٘ ْة َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ٩ِ ًَ ٪
و َح َّسثَىٔی أَبُو َ ٩ٕ ٌِ ٣اَّ ٟز َٗاش ُّٔی َزیِ ُس بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس اَ٘ ْٓ ٟف ُّٔی بَ ِ ٔ
َ٧آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َی ِحٌَی ا َِّ َ٘ ٟلا ٔ٪
اوبنعم ،زدی نب سیدی ،انب احرث ،انب الجعؿ ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ییحی اطقؿ یک
دحثییکرطحرفاتیایک۔
رافی  :اوبنعم،زدینبسیدی،انباحرث،انبالجعؿ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دجسمابقءیکتلیضفافراسںیمامنزڑپےنھیکافراسیکزایرترک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 899

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ا ٪یَأتِ ٔی ٗ َُب ّ
ائ َراّ ٔ ٛبا َو َ٣ا ٔط ّيا
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
ییحی نب ییحی ،امکل ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابقء
وساری ریھبافردیپؽلچرکیھبرشتفیےلاجےتےھت۔

رافی  :ییحینبییحی،امکل،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دجسمابقءیکتلیضفافراسںیمامنزڑپےنھیکافراسیکزایرترک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 900

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،اب ٩ایوب ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَفً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َف أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر أَُ َّ ٧ط
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَ ُّی َ
و َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأتِ ٔی ٗ َُب ّ
ائ َراّ ٔ ٛبا َو َ٣ا ٔط ّيا
َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وُلُ ك َ َ
ییحی نب اویب ،ہبیتق ،انب رجح ،انب اویب ،اامسلیع نب رفعج ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
رفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسابقءوساری ریھبافردیپؽلچرکیھبرشتفیےلاجےتےھت۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،انباویب،اامسلیعنبرفعج،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دجسمابقءیکتلیضفافراسںیمامنزڑپےنھیکافراسیکزایرترک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 901

راوی  :زہير ب ٩رحب ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،حرضت ًبساہلل ب ٩زی٨ار رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪یأتِ ٔی ٗ َُب ّ
ا٪
ائ ك ُ ََّ ١س ِب ٕت َوك َ َ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ك َ َ
و َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
َي ُ٘و َُ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأِت ٔيطٔ ك ُ ََّ ١س ِب ٕت
زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،رضحتدبعاہللنبدانیرریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکرضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنع
رہہتفہابقءرشتفیالےتےھتافررفامےتہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرہہتفہ
ابقءرشتفیےلاجےتےھت۔
رافی  :زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،رضحتدبعاہللنبدانیرریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دجسمابقءیکتلیضفافراسںیمامنزڑپےنھیکافراسیکزایرترک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 902

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز سٔياً ،٪بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
كَا ََ ٪یأتِ ٔی ٗ َُب ّ
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َئ ٌَِ ُ٠طُ
اَ ٪یأِت ٔيطٔ َراّ ٔ ٛبا َو َ٣ا ٔط ّيا َٗا َ ٢ابِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َوك َ َ
ائ َي ٌِىٔی ك ُ ََّ ١س ِب ٕت ك َ َ
انبایبرمعایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرہہتفہ
ابقءیکدجسمںیمرشتفیالےتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوساری ریھبرشتفیےلاجےتےھتافردیپؽلچرکیھبرشتفیےل
اجےتےھتانبدانیرےتہکںیہہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعیھبایسرطحرکےتےھت۔
رافی  :انبایبرمعایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دجسمابقءیکتلیضفافراسںیمامنزڑپےنھیکافراسیکزایرترک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 903

راوی ً :بساہلل ب ٩ہاط ،٥وٛيٍ ،سٔيا ،٪حرضت اب ٩زی٨ار

َک ك ُ ََّ ١س ِب ٕت
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩صا ٔط َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
دبعاہللنباہمش،فعیک،ایفسؿ،رضحتانبدانیرےساس دنےکاسھترفاتیوقنمؽےہافراسںیمرہہتفہاکذرک ںیہےہ۔
رافی  :دبعاہللنباہمش،فعیک،ایفسؿ،رضحتانبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
 سںیمااطتستعاطتقنواسےکےئلاکنحےکاابحتسبےکایبؿںیم...

ابب  :اکنحاکایبؿ
 سںیمااطتستعاطتقنواسےکےئلاکنحےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 904

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤يِم٣ ،ح٤س ب ٩اٌَٟلء ہ٤سانی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابی ٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہي ،٥حرضت ً٤٘٠ہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ا َِ ٟض َِ ٤سانٔی َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة َو َّ
َّ َ
َّ
اُِ ٔ٠ٟى
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
يِم َوأَبُو بَ ِ ٔ
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
ُّ

َ ٔ ٟي ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِ٣شٔی َِ ًَ ٍَ ٣ب ٔس اہللٔ بٔٔ٤ىّی َٓ ََ ٔ ٘٠يطُ ًُ ِْ َ٤ا َُ َ٘ َٓ ٪ا٦
ِّ
ک
َک َک َب ٌِ َف َ٣ا ََ ٣ضی َٔ ٩ِ ٣ز َ٣اَ ٔ ٧
َُ ٌَ ٣ط یُ َح ِّسث ُ ُط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًُ ِْ َ٤ا َُ ٪یا أَبَا ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ َُل ُ٧زَ ِّو ُج َ
ک َجارٔ َی ّة َطابَّ ّة َ ٠َّ ٌََ ٟضا تُ َذ ُ
ْش َّ
اب َ ٩ِ ٣ا ِس َت َلا ََ ٔ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
اٟظ َب ٔ
َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َٟئ ٔ َِِ ٠ُٗ ٩ت ذَا َک َِ َ٘ ٟس َٗا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ََ َ ٌِ ٣
َِف ٔد َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ي ِش َت ٔل ٍِ ٓ ٌَََِ ٠يطٔ بٔاٟؼَّ ِوَٓ ٔ ٦إَّٔ٧طُ َُ ٟط و ٔ َجائْ
ا َِ ٟبائ َ َة َٓ َِ ٠ی َتزَ َّو ِد َٓإُٔ َّ ٧ط أَُ َُّف َِ ٠ٟٔب َ ٔ
ص َوأَ ِح َؼ ُِ َ ٠ٟٔ ٩

ییحی نب ییحی یمیمت ،دمحم نب االعلء ہاین ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایب اعمفہی ،اشمع ،اربامیہ ،رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ اوہنں  ے رف امای ںیم رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت ینم یک رطػ دیپؽ لچ راہ اھت ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الماقت نویئ  و اؿ ےک اسھت ڑھکے نو رک ابںیت رک ے ےگل رضحت امثعؿ ریض
اہللاعتٰیلہنع  ےاؿ ےسرفامایاےاوب دبعارلنمح!ایک مہ ریتااکنحاکیا یسوجاؿڑلیک ےسہنرکدںیوجےھجتریتی سگرینویئ رمع
ںیم ےس ھچک اید دال دے؟  و رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای ہک ارگ آپ ہی رفامےت ںیہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےںیمہرفامایاےوجاونںےکرگفہمتںیم وجاکنحرک ےیکاطتقراتھکنواےساچےئہہکفہاکنحرکےلویکہکناکنحآںوھکں
وک تہب زایدہ ےچین رےنھک فاال افر زان ےس وفحمظ رےنھک فاال ےہ افر وج اکنح رک ے یک اطتق ہن راتھک نو  و فہ رفزے رےھک ویکہکن رفزے
رانھکاسےکےئلیصخانرمدنوانےہ۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،دمحمنباالعلءہاین،اوبرکبنبایبہبیش،ایباعمفہی،اشمع،اربامیہ،رضحتہمقلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
 سںیمااطتستعاطتقنواسےکےئلاکنحےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 905

راوی ٤ًْ :ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز ،اً٤ع ،ابزاہي ،٥حرضت ً٤٘٠ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة َٗا َ ٢إنِّٔی َْلَ ِ٣شٔی َِ ًَ ٍَ ٣بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ

اَ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ص ٥َّ ُ٠یَا أَبَا ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََٓ ٢ا ِس َت ِد ََل ُظ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی ًَ ِب ُس اہللٔ أَ َِِ ٟ ٪ي َش ِت َُ ٟط َحا َج ْة
بٔٔ٤ىّی إٔذِ ََ ٔ ٟ٘ي ُط ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ َُ َّٔ ًَ ٩

ک
رکا ُ ٠َّ ٌََ ٟط َیزِ ٔج ٍُ إَِٔ ٟي َ
َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َت ٌَا ََ ٢یا ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة َٗا ََٓ ٢حٔئ ُِت َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪أَ َُل ُ٧زَ ِّو ُج َ
ک یَا أَبَا ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤جارٔ َی ّة ب ٔ ِ ّ
َک بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة
ک َ٣ا َُ ٨ِ ٛت َت ٌِ َض ُس َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َٟئ ٔ َِِ ٠ُٗ ٩ت ذ َ
ٔٔ ِٔ ََ ٩ِ ٣ش َ
َاک ٓ ََذ َ َ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،اشمع ،اربامیہ ،رضحت ہمقلع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے رفامایہک ںیم رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےک اسھت ینم یک رطػ اج راہ اھت ہک راےتس ںیم رضحت دبعاہلل یک رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس الماقت
نویئ  و رضحت امثع ؿ  ے رفامای اے اوبدبعارلنمح ادرھ آؤ رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت دبعاہلل وک
دحیلعہےلےئگ و برضحتدبعاہلل ےداھکیہکرضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعوکوکیئاخصاکؾ ںیہےہ واوہنں ےھجمےس
رفامایاےہمقلعمتیھبآاجؤوسںیم یھبآایگ ورضحتامثعؿ ےرضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفامایاےاوبدبعارلنمح ایک
مہریتااکنحونوجاؿونکاریڑلیکےسہنرکادںیاتہکسگرےنو ےزام ےیکایدرھپاتزہنواج ے ورضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیل
ہنع ےرفامایارگآپہیےتہکںیہآےگدحثیاوباعمفہییکدحثییکرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اربامیہ،رضحتہمقلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
 سںیمااطتستعاطتقنواسےکےئلاکنحےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 906

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٤ً ،ارہ ب٤ً ٩يرً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩یزیس ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
ْش َّ
اب َ ٩ِ ٣ا ِس َت َلا ََ ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا َِ ٟبائ َ َة َٓ َِ ٠ی َتزَ َّو ِد
َیز ٔ َ
اٟظ َب ٔ
یس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ََ َ ٌِ ٣

َِف ٔد َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ي ِش َت ٔل ٍِ ٓ ٌَََِ ٠يطٔ بٔاٟؼَّ ِوَٓ ٔ ٦إَّٔ٧طُ َٟطُ و ٔ َجائْ
َٓإُٔ َّ ٧ط أَُ َُّف َِ ٠ٟٔب َ ٔ
ص َوأَ ِح َؼ ُِ َ ٠ٟٔ ٩

اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،امعرہنبریمع،دبعارلنمحنبسیدی،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی

ےہ اوہنں  ے رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ رفامای اے ونوجاونں ےک رگفہ! وج مت ںیم ےس اکنح رک ے یک
اطتقراتھکنواےساچےیہہکفہاکنحرکےلویکہکناکنحرکاناگنہوکتہبزایدہاچینرےنھکفاالافرزانےسوفحمظرےنھکفاالےہافروجاکنح
رک ےیکاطتقہنراتھکنو وفہرفزےرےھکویکہکنرفزےرانھکہیاسےکےئلیصخنو ےےکرتمادػےہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،امعرہنبریمع،دبعارلامحؿنبسیدی،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
 سںیمااطتستعاطتقنواسےکےئلاکنحےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 907

راوی ٤ًْ :ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز ،اً٤ع٤ً ،ارہ ب٤ً ٩يرً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩یزیس٤٘٠ً ،ہ ،اسوز ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت أََ٧ا
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩یَز ٔ َ

ٔيت أَُ َّ ٧ط َح َّس َث بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِجلٔی َٗا َ٢
َک َحسٔی ّْا ُرئ ُ
اب َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ٓ ََذ َ َ
َو ًَ ِِّم ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة َواْلِ َ ِس َوزُ ًَل َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢وأََ٧ا َط ٌّ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة َو َزا َز َٗا َ ٥َِ ٠َٓ ٢أَ َِ ٟب ِث َحًَّی َتزَ َّو ِج ُت
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،اشمع،امعرہ نب ریمع ،دبعارلنمح نب سیدی ،ہمقلع ،اوسد ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکاؿدونںںیم ونوجاؿاھترھپایسرطحدحثیآپ ےریمیفہجےسایبؿیکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ے
رفامایاوباعمفہییکدحثییہیکرطحےہافرزایدیتہیےہہکںیم ےریغباتریخےکاشدیرکیل۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،امعرہنبریمع،دبعارلامحؿنبسیدی،ہمقلع،اوسد،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
 سںیمااطتستعاطتقنواسےکےئلاکنحےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 908

راوی ً :بساہلل ب ٩سٌيس اطخ ،وٛيٍ ،اً٤ع٤ً ،ارہ ب٤ً ٩يرً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩یزیس ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َ َط ُّخ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩یَز ٔ َ

َک َٓ ٥َِ ٠أَ َِ ٟب ِث َحًَّی َتزَ َّو ِج ُت
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ز َخ ِ٨َ ٠ا ًََِ ٠يطٔ َوأََ٧ا أَ ِح َس ُث ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیْٔض ٔ َِ ٥وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
دبع اہلل نب دیعس اجش ،فعیک ،اشمع ،امعرہ نب ریمع ،دبعارلنمح نب سیدی ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ
فَل َ
ل َذ َّت
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َج ذرک
ف
ب
ی
أ
م
آیکپ دختم ںیم احرض نو ے افر ںیم وقؾ ںیم ےس ونوجاؿ اھت ابیق دحثی یک رطح ذرک یک افر اس ںیم
ْ
َّ ُ
َ
 ںیہایک۔
رافی  :دبعاہللنبدیعساجش،فعیک،اشمع،امعرہنبریمع،دبعارلامحؿنبسیدی،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
 سںیمااطتستعاطتقنواسےکےئلاکنحےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 909

راوی  :ابوبرک ب٧ ٩آٍ ،بہز ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أ ٨َّ ٟي ِّی
و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّّ َ ََ ٪فا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
اْٟس َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َُِ ٥ل أَ َتزَ َّو ُد اَ ٨ِّ ٟشا َئ َو َٗا َ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سأَُٟوا أَ ِز َو َاد أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ٠٤َ ًَ ٩ِ ًَ ٥َ ٠طٔ فٔی ِّ ِّ

َب ٌِ ُـ ُض َُِ ٥ل آك ُ ُ َّ
َ
غ َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠يطٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا بَا ُ ٢أَٗ َِواَٗ ٕ ٦اُٟوا ََ ٛذا َو ََ ٛذا
َفا ٕ
 ١اِ ٠ٟح ََ ٥و َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َُِ ٥ل أُ َ ٧اًَ ٦ل َی ٔ َ
ِِط َوأَ َتزَ َّو ُد اَ ٨ِّ ٟشا َئ ٓ َََ ٩ِ ٤رُٔ َب ًَ ُِ ٩س ًَّٔ٨ی ََِٓ ٠ي َص ٔ٣ىِّی
َل ٜٔىِّی أ ُ َػل ِّی َوأَُ َ ٧اَ ٦وأَ ُػ ُوَ ٦وأُٓ ٔ ُ

اوبرکب نب انعف،زہب ،امحد نب ہملس ،رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک ااحصب ایبنل یلص اہللہیلعفآہل فملس ںیم ےس
اکی امجتع  ے ازفاج یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےکرھگولی اامعؽ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک  و اؿ
ںیم ےس ضعب  ے اہک ںیم ترر وں ےس اشدی  ںیہ رکفں اگ افر ضعب  ے اہک ہک ںیم وگتش  ںیہ اھکؤں اگ افر ضعب  ے اہک ہک ںیم
رتسب ر دنین ںیہرکفں اگآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ے اہللیکدمحفانثءایبؿیک افررفامایوقؾوک ایکنوایگےہ ہکاوہنں  ےاساس
رطح وگتفگ یک ےہ احالہکن ںیم امنز ڑپاتھ نوں افر آراؾ یھب رکات نوں رفزہ یھب راتھک نوں افر ااطفر یھب رکات نوں افر ںیم ترر وں
ےساشدییھبرکاتنوں س س ےریمیتنسےسارعاضایکفہھجمےس ںیہریمےرط ےق ر ںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبانعف،زہب،امحدنبہملس،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ

 سںیمااطتستعاطتقنواسےکےئلاکنحےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 910

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،ابوَکیب٣ ،ح٤س ب ٩اٌَٟلء٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت
سٌس ب ٩ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط أَ ِخبَرََ٧ا
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َٗا ََ ٢ر َّز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ا ٪بِ ٔ٣َ ٩وِ ٌُو ٕ ٪اٟتَّب َ ُّت ََ ١وَِ ٟو أَذ ٔ ََٟ ٪طُ َُل ِخ َت َؼ ِی َ٨ا
َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ًُ ِْ ََ ٤

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبرابرک،اوبرکبی،دمحمنباالعلء،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےامثعؿنبوعظمؿ ررجمدرےنہوکردایکارگا ںیہآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسااجزتدےتی ومہیصخنواجےت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبرابرک،اوبرکبی،دمحم نباالعلء،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتدعسنبایبفاقص
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
 سںیمااطتستعاطتقنواسےکےئلاکنحےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 911

راوی  :ابوً٤زا٣ ٪ح٤س ب ٩جٌَفب ٩زیاز ،ابزاہي ٥اب ٩سٌس ،طہاب ،زہزی ،حرضت سٌيس ب٣ ٩شيب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔيسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب
َف بِ ٔ ٩زٔیَاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اَ ٣ُ ٪ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
و َح َّسثَىٔی أَبُو ً َِٔ ٤ز َ
َ ١وَِ ٟو أُذ ٔ َُ َٟ ٪ط َُل ِخ َت َؼ ِی َ٨ا
ا ٪بِ ٔ٣َ ٩وِ ٌُو ٕ ٪اٟتَّب َ ُّت ُ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ٌِ ّسا َي ُ٘وُلُ ُر َّز ًَل َی ًُ ِْ ََ ٤
اوبرمعاؿدمحمنبرفعجنبزاید،اربامیہانبدعس،باہب،زرہی،رضحتدیعسنب بیسمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیہکںیم ے
رضحت دعس وک رفامےت نو ے انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے امثعؿ نب وعظمؿ ےک رجمد رےنہ وک رد رفامای ارگ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساےسااجزتدےتی ومہیصخنواجےت۔
رافی  :اوبرمعاؿدمحمنبرفعجنبزاید،اربامیہانبدعس،باہب،زرہی،رضحتدیعسنببیسمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
 سںیمااطتستعاطتقنواسےکےئلاکنحےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 912

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،ححين بْ٣ ٩ىیٟ ،يثً٘ ،ي ،١اب ٩طہاب ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت سٌس ب ٩ابی وٗاؾ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َسٌٔي ُس بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ُح َحي ِ ُن بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ي ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤س ٌِ َس بِ َ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َي ُ٘وُلُ أَ َرا َز ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ٣َ ٩وِ ٌُو ٕ ٪أَ َِ ٪یتَب َ َّت ََ ٨َ َٓ ١ضا ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ک َُل ِخ َت َؼ ِی َ٨ا
َو َس ََّ ٥َ ٠وَِ ٟو أَ َج َاز َُ ٟط ذََ ٔ ٟ

د
ح
ی
دمحمنبراعف ،ننبینثم،ق ،،لیقع،انبباہب،دیعسنببیسم،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ظ
ط
ہکرضحتامثعؿنبمػ ووؿ ےرجمدینعیریغاشدیدشہرےنہاکارادہایک وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےسعنمرفامدایافر
ارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسااجزتدےدےتی ومہیصخنواجےت۔
د
رافی  :دمحمنبراعف ،حیننبینثم،ق ،،لیقع،انبباہب،دیعسنببیسم،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسآدیمےکایبؿںیم س ےیسکتررتوکداھکیافراےنپسفنںیمالیمؿاپای واچےیہ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اسآدیمےکایبؿںیم س ےیسکتررتوکداھکیافراےنپسفنںیمالیمؿاپای واچےیہہکفہرمداینپویبیایویڈیےسآرکتبحصرکےل۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 913

راوی ٤ً :ز بً ٩لیً ،بساُلًلی ،ہظا ٦ب ٩ابی ًبساہلل ،ابی زبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َ
َخ َد إلٔ َی أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی ا َِ ٣زأَ ّة َٓأتَی ا َِ ٣زأَ َت ُط َزیِ ََ ٨ب َوه ٔ َی َت ُِ ٌَ ٤ص َٔ٨٣ي َئ ّة ََ ٟضا َٓ َ٘ َضی َحا َج َت ُط ث ُ ََّ َ ٥
ص أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا َِ ٣زأَ ّة ََِٓ ٠يأ ِ ٔ
ک َیزُ ُّز َ٣ا فٔی ََ ِٔ ٔشطٔ
ت أَصِ َُ ٠ط َٓإ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
ُت ِ٘ب ٔ ُ
 ١فٔی ُػ َورة ٔ َط ِي َلا َٕ ٪وتُ ِسبٔزُ فٔی ُػ َورة ٔ َط ِي َلا َٕٓ ٪إٔذَا أَ ِب َ َ
رمعنبیلع،دبعاالیلع،اشہؾنبایبدبعاہلل،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل

فملس  ےاکیتررتوکداھکی  وآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےاینپویبیزبنیریضاہلل اعتٰیلاہنعےکاپسآ ے افرفہاسفتق
اھکؽوکرگندےریہ ںیھافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاینپاحتجوپریرفامیئرھپاےنپاحصہبریضاہللاعتٰیلہنعیکرطػ
رشتفی ےل ےئگ  و رفامایہک تررتاطیشؿیک لکش ںیم اسےنمآیت ےہ افر اطیشین وصرت ںیم ھٹیپ ریھپیت ےہ  س  ب مت ںیم ےس
وکیئیسکتررتوکدےھکی واینپویبیےکاپسآ ے۔
رافی  :رمعنبیلع،دبعاالیلع،اشہؾنبایبدبعاہلل،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اسآدیمےکایبؿںیم س ےیسکتررتوکداھکیافراےنپسفنںیمالیمؿاپای واچےیہہکفہرمداینپویبیایویڈیےسآرکتبحصرکےل۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 914

راوی  :زہير ب ٩رحبً ،بساٟؼ٤س بً ٩بساٟوارث ،اب ٩ابی اٌٟاٟيہ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ُب بِ ُ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟي ٔة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا َ ِ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
َک بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََٓ ٢أتََی ا َِ ٣زأَ َت ُط َزیِ ََ ٨ب َوه ٔ َی َت ُِ ٌَ ٤ص َٔ٨٣يئَ ّة
ًَ ِب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠رأَی ا َِ ٣زأَ ّة ٓ ََذ َ َ

َک تُ ِسبٔزُ فٔی ُػ َورة ٔ َط ِي َلا ٕ٪
َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

زریہ نب رحب ،دبعادمصل نب دبعاوارث ،انب ایب ااعلہیل ،اوبزح  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
یبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنع ےاکیتررتوکداھکیرھپایسرطحدحثیذرکیک نکیاسںیمہیذرک ںیہ ےہہکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس اینپ ویبی زبنی ریض اہلل ےک اپس آ ے افر فہ اھکؽ وکدابتغ دے ریہ  ںیھ افر ہن ہی ذرک ایک ےہ ہک فہ اطیشین وصرت
ںیماجیتےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعادمصلنبدبعاوارث،انبایبااعلہیل،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اسآدیمےکایبؿںیم س ےیسکتررتوکداھکیافراےنپسفنںیمالیمؿاپای واچےیہہکفہرمداینپویبیایویڈیےسآرکتبحصرکےل۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 915

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبيب ،حش ٩ب ٩اًين ،١ٌ٘٣ ،ابی زبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِي َ َن َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢جاب ٔ ْز َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ

ک َیزُ ُّز َ٣ا فٔی ََ ِٔ ٔشطٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ ًِ َحب َ ِت ُط ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ٓ ََو َٗ ٌَ ِت فٔی َِٗ٠بٔطٔ ََِٓ ٠ي ٌِِ ٔ٤س إلٔ َی ا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓ ُِ ٠ي َواٗ ٔ ٌِ َضا َٓإ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
ہملس نب بیبش ،نسح نب انیع ،لقعم ،ایب زح  ،،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکرفامےتنو ےانس بمتںیمےسیسکوکوکیئتررتایھچےگلافراسےکدؽںیمفاعقنواج ے واچےیہہکفہاینپویبی
یکرطػارادہرکےافراسےستبحصرکےویکہکنہیاسےکدؽےکالیمؿوکدفررک ےفاالےہ۔
رافی  :ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایک...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 916

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ہ٤سانی ،وٛيٍ ،اب ٩بْش ،اس٤اًيٗ ،١يص ،حرضت ًبساہلل

ْش ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ ٤ي َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ي ٕص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َو َؤٛي ٍْ َوابِ ُ ٩بٔ ِ ٕ

ک ث ُ ََّ ٥ر َّخ َؽ
َي ُ٘وُلُ ُ٨َّ ٛا ََ ِِزُو ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ي َص َ٨َ ٟا َ َٔشائْ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا أَ َُل ََ ِش َت ِد ٔصی َٓ ََ ٨ضاَ٧ا ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
َ َّ
َ ُ
َ
ی ٩آ َُ٨٣وا َُل تُ َ ِّ
َح ُ٣وا كَی َِّبا ٔ
ت َ٣ا أَ َح َّ ١اہللُ َلَ ٥ِ ُٜوُلَ
َقأَ ًَ ِب ُس اہللٔ َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
َ٨َ ٟا أ ِٜٔ٨ِ َ ٧ ٪حَ ا ِِ ٤َ ٟزأ َة بٔاِ ْٟو ٔب إلٔ َی أ َج ٕ ١ث ََّ َ ٥
ی٩
َت ٌِ َت ُسوا إ ٔ َّ ٪اہللَ ُلَ یُ ٔح ُّب ا َِ ٌِ ٤ُ ٟت ٔس َ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ہاین ،فعیک ،انب رشب ،اامسلیع ،س  ،،رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاسھتزغفاتںیمرشتکرکےتےھتافرامہرےاسھتتررںیتہننویت ںیھمہ ےرعضایکایکمہیصخہننواجںیئآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ اس ےس رفک دای رھپ ںیمہ ااجزت دی ہک مہ یسک تررت ےس ڑپکے ےک دبےل رقمرہ دمت کت
ےک ےئل اکنح رکںیل رھپ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ہی آتی التفت یک اے اامیؿ فاو! اپزیکہ زیچفں وک رحاؾ ہن رکف
ںیہنجاہلل ےاہمترےےئلالحؽایکےہافرہندحےساجتفزرکفےبکشاہللاجتفزرک ےفاوںوکدنسپ ںیہرکات۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمنہاین،فعیک،انبرشب،اامسلیع،س ،،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 917

راوی ٤ًْ :ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز ،اس٤اًي ١ب ٩ابی خاٟس

ُ
َ
َ
َ
َ
َقأَ ًَ َِ ٠ی َ٨ا صَ ٔذظ ٔ ِاْل َی َة
و َح َّسث َ٨ا ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أبٔی َخإ ٔ ٟس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َو َٗا َ ٢ث ََّ َ ٥
َقأَ ًَ ِب ُس اہللٔ
َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ َ ١
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،اامسلیع نب ایب اخدل ایس دحثی یک دفرسی  دن ذرک یک ےہ  نکی اس ںیم ےہ ہک رھپ اوہنں  ے امہرے
اسےنمہیآتیالتفتیکدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع ےالتفتیک ںیہاہک۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اامسلیعنبایباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 918

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،اس٤اًي١

اب َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَُلَ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َوِ َ ٧ح َُ ٩ط َب ْ
ََ ِش َت ِد ٔصی َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِِِ ََ ١زُو

اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اامسلیع ہی دحثی اؿ اانسد ےس یھب رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک مہ ونوجاؿ ےھت مہ  ے رعض ایک اے
اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفملس!ایکمہیصخہننواجںیئ؟مہاہجدرکےتےھت ںیہاہک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اامسلیع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 919

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،حش ٩ب٣ ٩ح٤س ،حرضت جابز بً ٩بساہلل اور حرضت

س٤٠ہ ب ٩اٛوَ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ز ٔی َ٨ارٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟح َش َ ٩بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َخ َد ًَ َِ ٠ی َ٨ا ُ٨َ ٣ازٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ٪
یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ َٗ َاُل َ َ
ئ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أَذ ٔ ََ ٪ل ٥ِ ُٜأَ َِ ٪ت ِش َت ِ٤تٔ ٌُوا َي ٌِىٔی ُِ ٣ت ٌَ َة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
دمحم نب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رمعف نب دانیر ،نسح نب دمحم ،رضحت اجرب نب دبعاہلل افر رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک امہرے اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک انمدی آای  و اس  ے اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
ںیہمتاکنحہعتمیکااجزتدیےہ۔
رافی  :دمحم نب  ،رر ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،رمعف نب دانیر ،نسح نب دمحم ،رضحت اجرب نب دبعاہلل افر رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 920

راوی  :ا٣يہ ب ٩بشلاً ٦يشی ،یزیس اب ٩زریٍ ،روح ،ابٗ ٩اس٤ً ،٥زو ب ٩زی٨ار ،حش ٩ب٣ ٩ح٤س ،س٤٠ہ ب ٩اٛوَ ،حرضت
جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أ ُ ََّ ٣ي ُة بِ ُ ٩بٔ ِش َل َا ٦ا ِِ ٌَ ٟيش ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ٩
ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ َو َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َتاَ٧ا َٓأَذ ٔ َ٨َ َٟ ٪ا فٔی
ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَةٔ

اہیمنباطسبؾعیسی،سیدیانبزرعی،رفح،انباقمس،رمعفنبدانیر،نسحنبدمحم،ہملسنباوکع،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہلل

اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےاپسرشتفیال ےافرںیمہاکنحہعتمیکااجزتدی۔
رافی  :اہیم نباطسبؾعیسی ،سیدیانبزرعی،رفح،انب اقمس ،رمعف نبدانیر ،نسحنب دمحم،ہملس نباوکع ،رضحت اجربنبدبعاہلل
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 921

راوی  :حش ٩ح٠وانیً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،حرضت ًلا رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََٗ ٢ا ََ ًَ ٢لائْ َٗس ََٔ ٦جابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َُ ٌِ ٣تّ ٔ٤زا
َ
اس َت َِ ٤ت ٌِ َ٨ا ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ََکوا ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ َة َٓ َ٘ا َِ ٥ِ ٌَ ََ ٢
َٓحٔئِ َ٨ا ُظ فٔی َ٨ِ ٣زٟٔٔطٔ ٓ ََشأ َُ ٟط ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٩ِ ًَ ٦أَ ِط َيا َئ ث ُ َّ ٥ذ َ ُ
َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبٔی بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز
نسحولحاین،دبعارلزاؼ،انبرج ،،رضحتاطعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحت اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
رمعہ ےک ےئل رشتفی ال ے  و مہ اؿ یک ایقؾ اگہ  ر احرض نو ے ووگں  ے فلتخم زیچفں ےک ابرے ںیم وساؽ ےیک رھپ ووگں  ے
ہعتماکذرکایکآپ ےاہکیجاہںمہ ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافراوبرکبفرمعریضاہللامہنعےکزامہنںیمہعتمایکاھت۔
رافی  :نسحولحاین،دبعارلزاؼ،انبرج ،،رضحتاطعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 922

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ
ُ٨َّ ٛا ََ ِش َت ِ٤تٔ ٍُ بٔا ِِ َ٘ ٟب َـ ٔة ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َو َّ
ي ٙاْلِ َیَّ َاًَ ٦ل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبٔی بَ ِرکٕ َحًَّی َ َ ٧هی ًَ ُِ ٨ط
اٟسٗ ٔ ٔ
ِ
رحیِ ٕث
ًُ َ٤زُ فٔی َطأ ٔ٤ِ ًَ ٪زٔو بِ َٔ ُ ٩
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رج  ،،اوبزح  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی یھٹم وجھکر ای
اکییھٹمآ ےےکترضرقمرہدونںےکےئلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافراوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےکزامہنںیمہعتمرک
ےتیلےھتاہیںکتہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےرمعفنبرحثیےکفاہعقیکفہجےسہعتمےسعنمرفامایدای۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 923

راوی  :حا٣س ب٤ً ٩ز برکاویً ،بساٟواحس اب ٩زیازً ،اػ ،٥حرضت ابوَرضہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨س َجابٔز ٔبِ ٔ٩
رکاو ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩زٔ َیاز ٕ ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ََ ِ َ
َح َّسثَ َ٨ا َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٟب ِ َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٓأ َ َتا ُظ آ ٕ
ض َوابِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔا ِخ َت ََٔ٠ا فٔی ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ َتي ِ ٔن َٓ َ٘ا ََ ٢جاب ٔ ْز ٓ ٌََ ِ٨َ ٠اص َُ٤ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ت َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ َ ٧ ٥ضاَ٧ا ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًُ َ٤زُ َِٓ ٌُ ََ ٥َِ ٠س َُ ٟض َ٤ا

احدمنبرمعرکبافی،دبعاوادحانبزاید،اعمص،رضحت اوبرضنہریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہہکںیمرضحت اجربنبدبعاہلل
ریض اہلل اعتٰیلہنع ےکاپس اھٹیب اھت اکیآ ےفاال آپ ےکاپس احرض نوا افر اہکہکانب ابعس افر انب زح  ،ریضاہلل اعتٰیل ہنع ےک
درایمؿدفونںہعتم(جحفاکنح)ںیماالتخػنوایگےہوساجربریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکہکمہاؿدفونںہعتم(جحفاکنح)وکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترکےتےھترھپرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےںیمہاؿےسعنمرکدای واسےکدعبمہ ے
ا ںیہ ںیہو اای ںیہایک۔
رافی  :احدمنبرمعرکبافی،دبعاوادحانبزاید،اعمص،رضحتاوبرضنہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 924

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یو٧ص ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟواحس ب ٩زیاز ،ابوً٤يص ،حرضت ایاض ب ٩س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ض بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ُ ٩زٔیَاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًُ َِ ٤ي ٕص ًَ ِ ٩إ ٔ َیا ٔ
ض فٔی ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ ٔة ثَ ََلثّا ث ُ ََّ َ ٧ ٥هی ًَ َِ ٨ضا
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢ر َّخ َؽ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠ا ٦أَ ِوكَا ٕ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،وی،س نب دمحم ،دبعاوادح نب زاید ،اوبسیمع ،رضحت اایس نب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع اےنپ فادل ےس رفاتی
رکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےزغفہ افاطسحتفہکمےکاسؽنیتدؿکتہعتمرک ےیکااجزت دیرھپعنمرفام

دای۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،وی،سنبدمحم،دبعاوادحنبزاید،اوبسیمع،رضحتاایسنبہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 925

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،حرضت ربيٍ ب ٩سبرہ اٟح٬ىی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ بِ َٔ ٩سب ِ َر َة ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َسب ِ َر َة أََّ٧طُ َٗا َ ٢أَذ ٔ َ٨َ َٟ ٪ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َ
َّ
َ
َ
رک ْة ًَ ِي َلا ُئ ٓ ٌََ َز ِؿ َ٨ا ًََِ ٠ي َضا أَ َِ ُٔ َش َ٨ا
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠بٔا ِِ ٤ُ ٟت ٌَةٔ َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت أَ٧ا َو َر ُج ْ ١إلٔ َی ا َِ ٣زأة ٕ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ًَا ٔ٣ز ٕ َٛأَ َّ ٧ضا بَ ِ َ
ا ٪رٔ َزا ُئ َػاح ٔ ٔيی أَ ِج َو َز ٔ ٩ِ ٣رٔ َزائٔی َو ُُ ٨ِ ٛت أَ َط َّب ُٔ ٨ِ ٣ط َٓإٔذَا َ٧وَ َز ِت
َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا ُت ٌِ ٔلی َٓ ُُِ٘ ٠ت رٔ َزائٔی َو َٗا ََ ٢ػاح ٔ ٔيی رٔ َزائٔی َوك َ َ

ئ َػاح ٔ ٔيی أَ ًِ َح َب َضا َوإٔذَا َ٧وَ َز ِت إلٔ َ َّی أَ ًِ َحبِت َُضا ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت أََ ِ ٧ت َورٔ َزا ُؤ َک یَِٜٔٔيىٔی ٓ ََُ ِْ َٜ ٤ت ََ ٌَ ٣ضا ثَ ََلثّا ث ُ َّ ٥إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
إلٔ َی رٔ َزا ٔ
ئ َّأًٟی َی َت ََّ ٤ت ٍُ َٓ ُِ ٠يدََ ِّ١سبٔيََ ٠ضا
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س ُظ َط ِي ْئ َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ك َ َ

ہبیتقنبدیعس،ق ،،رضحترعیبنبربسہاینھجلریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس  ے ںیمہ اکنح ہعتم یک ااجزت دے دی  و ںیم افر اکی آدیم ینب اعرم یک اکی تررت یک رطػ ےلچ وج ونوجاؿ افر یبمل رگدؿ
فایل  یھ مہ  ے اےنپ آپ وکاس ےکاسےنمآ ش ایک  و اس  ے اہک مت ےھجم ایک اطعرکف ےگ؟ ںیم  ے اہک اینپ اچدر افرریمےاس یھ یک
اچدر ریمی اچدر ےس زایدہ دمعہ  یھ افر ںیم اس ےس زایدہ ونوجاؿ اھت  س اس تررت  ے  ب ریمی رطػ داھکی  و ےھجم دنسپ ایک رھپ
اس ےاہک وافرریتیاچدر ےھجماکیفےہ سںیماسےکاسھتںیتدؿکترہھٹاراہرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای
ہک سےکاپسرقمرہدمتاکنحفایلتررںیتنوںنجےسفہافدئہا ےناتےہ واچےیہہکفہا ںیہآزادرکدے۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،رضحترعیبنبربسہاینھجلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 926

راوی  :ابوكآ ،١٣ـي ١اب ٩حشين جحسری ،بْشا بٔ٣ ٩ـ٤ً ،١ارہ بُ ٩زیة ،حرضت ربيٍ ب ٩سبرہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْش َي ٌِىٔی ابِ َََّ ٔ٣ُ ٩ـ َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًُ ََ ٤ارةُ بِ َُُ ٩زٔیَّ َة ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو كَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِي ُ
 ١بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا بٔ ِ ْ
َّ
َ
ْش َة ثَ ََلث ٔي َن بَي ِ َن َِ ٟي َٕ ٠ة َویَ ِوٕ ٦
َسب ِ َر َة أَ َّ ٪أَبَا ُظ َُزَا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٓ ٥َ ٠تحَ ََ ٜ٣ة َٗا ََٓ ٢أ َٗ ِ٨َ ٤ا ب ٔ َضا َخ َِ ٤ص ًَ ِ َ
ََخ ِج ُت أََ٧ا َو َر ُج ِْ َٗ ٩ِ ٣ٔ ١وم ٔی َولٔی ًََِ ٠يطٔ ٓ َِـ ْ ١فٔی ا َِ ٟح َ٤ا ٔ٢
َٓأَذ ٔ َ٨َ َٟ ٪ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ُِ ٣ت ٌَ ٔة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئٓ َ َ
یب َّٔ ٩ِ ٣
ٔیس ُ ٌَّف َحًَّی إٔذَا ُ٨َّ ٛا بٔأ َ ِس َٔ ٔ١
اٟس َ٣ا َٔ ٣ة َ ٍَ ٣كَُ ِّ١واح ٔ ٕس ٔ٨َّ ٣ا ب ُ ِز ْز َٓب ُ ِرزٔی َخَ َْٙ ٠وأَ َّ٣ا ب ُ ِززُ ابِ ِِّٔ ًَ ٩م َٓب ُ ِر ْز َجس ْ
َوص َُو َ ٔ
َق ْ
 ١ا َِ ٟب َِ
رکة ٔ ا ِِ ٨َ ٌَ ٟل ََ ٨ل ٔة َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َص َِٔ ٟ ١ک أَ َِ ٪ي ِش َت ِ٤تٔ ٍَ ٔٔ ٨ِ ٣ک أَ َح ُسَ٧ا َٗاَِ ٟت َو َ٣اذَا َت ِب ُذ َُل ٔ٪
ََ َّٜ ٣ة أَ ِو بٔأ َ ًِ ََل َصا َٓ َتََّ٘ ٠ت ِ َ٨ا َٓ َتا ْة ُٔ ِْ ٣
ٔیس
ْش ك ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ٔ٨َّ ٣ا بُزِ َز ُظ َٓ َح ٌََِ ٠ت َت ُِ ٨وزُ إلٔ َی اَّ ٟز ُج َ٠ي ِ ٔن َویَ َزا َصا َػاح ٔ ٔيی َت ُِ ٨وزُ إلٔ َی ً ِٔلٔ َٔضا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ب ُ ِز َز َص َذا َخَ َْٙ ٠وبُزِزٔی َجس ْ
َٓ ََ َ ٨
ِ
رح ََ ٣ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َخ ِد َحًَّی َ َّ
ُ ٌَّف َٓ َت ُ٘و ُ ٢ب ُ ِززُ َص َذا َُل بَأ َض بٔطٔ ثَ ََل َث َٔ ٣زا ٕر أَ ِو ََّ ٣ز َتي ِ ٔن ث ُ َّ ٥ا ِس َت َِ ٤ت ٌِ ُت َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ ٥َِ ٠أَ ِ ُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اوباکلم،لیضفانبنیسحدحدری،رشبانبلضفم،امعرہنبزغتة،رضحترعیبنبربسہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاؿ
ےک فادل  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت زغفرہ حتف ہکم ںیم رشتک یک اوہنں  ے اہک  س مہ  ے ہکم ںیم دنپرہ دؿ
(ینعیدؿرات سی)ایقؾایک  وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہاکنحہعتمیک ااجزتدی سںیمافرریمیوقؾںیمےس
اکیآدیمےلکن افرںیموخوصب ریتںیماس رتلیضفاکاحلماھتافرفہدبوصریتےکرقبی اھتافرمہںیمےسرہاکیےک اپساکی
اکیاچدریئنافردمعہ یھ بمہہکمےکےچینایافےچنالعےقںیمآ ے وںیمہاکیتررتیلموجہکابرکہونوجاؿافریبملرگدؿفایل
 یھ مہ  ے اس ےس اہک ایک  و مہ ںیم ےس یسک اکی ےس اکنح ہعتم رک یتکس ےہ اس  ے اہک مت دفونں ایک دبؽ دف ےگ؟ رہ اکی  ے اچدر
الیھپیئ ساس ےدفونںآدویمںیکرطػدانھکیرشفعرکدایافرریمااس یھاےسداتھکیاھتاسےکالیمؿعبطےکاجےنچنےکےئل
اس ےاہکہیاچدر راینےہافرریمیاچدریئنافردمعہےہاس تررت ےدفاینیترمہبتاہکہکاساچدرںیموکیئرحج ںیہرھپںیم
 ےاسےساکنحہعتمایکافرںیماسےکاپسےساسفتقکتہنآای بکتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےسریمے
ےئلرحاؾہنرکدای۔
رافی  :اوباکلم،لیضفانبنیسحدحدری،رشبانبلضفم،امعرہنبزغتة،رضحترعیبنبربسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 927

راوی  :اح٤س ب ٩ػَخ زارمی ،ابوٌَ٤ا ،٪وہيب٤ً ،ارہ بُ ٩زیة ،حرضت ربيٍ ب ٩سبرہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ اپ٨ے واٟس رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخ َّ
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِي ْب َح َّسثَ َ٨ا ًُ ََ ٤ارةُ بِ َُُ ٩زٔیَّ َة َح َّسثَىٔی اَّ ٟزبٔي ٍُ
و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔي ٔس بِ َٔ ٩ػ ِ ٕ
َّ
َّ
َّ
َک بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ
بِ َُ ٩سب ِ َر َة ا ُِ ٟح َضىٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ َ ٢
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ًَ ٥َ ٠ا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ إلٔ َی ََ ٜ٣ة ٓ ََذ َ َ
ْش َو َزا َز َٗاَِ ٟت َو َص َِ ١ي ِؼُ٠حُ ذَا َک َوٓ ٔيطٔ َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪بُزِ َز صَ َذا َخٌّ ٣َ َْٙ ٠ح
بٔ ِ ٕ
ادمح نب ،رخ داریم ،اوبامعنؿ ،فبیہ ،امعرہ نب زغتة ،رضحت رعیب نب ربسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیرکےتںیہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتحتفہکمےکاسؽےلکنابیقدحثیرشبیکرطحیہذرکیکےہافر
ااضہفہیےہہکاستررت ےاہکہیدر تےہافراسںیمہییھبےہہکاؿےکاس یھ ےاہکہیاچدر راینافریئگسگریےہ۔
رافی  :ادمحنب،رخداریم،اوبامعنؿ،فبیہ،امعرہنبزغتة،رضحترعیبنبربسہریضاہللاعتٰیلہنعاےنپفادلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 928

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل اب٤٧ ٩يرً ،بساٌٟزیز اب٤ً ٩ز ،حرضت ربيٍ ب ٩سبرہ جہىی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَىٔی اَّ ٟزبٔي ٍُ بِ َُ ٩سب ِ َر َة ا ُِ ٟح َضىٔ ُّی أَ َّ ٪أَبَا ُظ
اض إنِّٔی َٗ ِس ُُ ٨ِ ٛت أَذُٔ ِ ٧ت َل ٥ِ ُٜفٔی ٔاُل ِست َِٔ ٤تا َٔ ٔ٩ِ ٣
َح َّسثَ ُط أََّ٧طُ ك َ َ
اَ ٍَ ٣َ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س ُظ ُٔ ٨ِ ٣ضَ َّ٩ط ِي ْئ َٓ ُِ ٠يدََ ِّ١سبٔي َ٠طُ َو َُل َتأ ِ ُخ ُذوا ٔ٤َّ ٣ا
اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َوإ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِس َرح ََّ ٦ذََ ٔ ٟ
ک إلٔ َی یَ ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ ٓ ََ ٩ِ ٤ك َ َ
آ َت ِیت ُُ٤وصَُ َّ٩ط ِيئّا
دمحم نب دبعاہلل انب ریمن ،دبعایزعسی انب رمع ،رضحت رعیب نب ربسہ ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاھتآپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےووگںیم ےںیہمتترر وںےساکنحہعتم
یکااجزتدیےھتافرقیقحتاہلل ےاےسایقتمکتےکےئلرحاؾرکدایےہ س سےکاپساؿںیمےسوکیئتررتنو واےس
آزادرکدےافراؿےسوجھچکمت ےا ںیہدایےہہنےل۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللانبریمن،دبعایزعسیانبرمع،رضحترعیبنبربسہینہجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 929

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بسة ب ٩س٠امیً ،٪بساٌٟزیز ب٤ً ٩ز

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
اب َوص َُو َي ُ٘و ُ ٢بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ابِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ
اٟز َِ ٩ٔ ٛوا َِ ٟب ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ائ ّٔ٤ا بَي ِ َن ُّ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعةنبامیلسؿ،دبعایزعسینبرمعاس دنےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہاسںیمہیےہرافیےتہکںیہ
ںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرنکافراببہبعکےکدرایمؿڑھکےنو ےہیاراشدرفامےتداھکیانبریمنیکدحثی
یکرطح۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعةنبامیلسؿ،دبعایزعسینبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 930

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥یحٌی ب ٩آز ،٦ابزاہي ٥ب ٩سٌس ،حرضت ًبسا٠٤ٟک ب ٩ربيٍ ب ٩سبرہ اٟحہىی

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ بِ َٔ ٩سب ِ َر َة ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی
َّ
َخ ِد َٔ ٨ِ ٣ضا
ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ ٔة ًَ َا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ ح ٔي َن َز َخ ِ٨َ ٠ا ََ ٜ٣ة ث ُ َُّ ِ َ ٧ ٥َِ ٟ ٥
َحًَّی َ َ ٧ضاَ٧ا ًَ َِ ٨ضا

ااحسؼنباربامیہ،ییحینبآدؾ،اربامیہنبدعس،رضحتدبعاکلملنبرعیبنبربسہاینہجلاےنپفادلےسافرفہاےنپداداےسرفاتی
رکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے ںیمہحتفہکمےکاسؽہکمںیمداہلخےکفتقاکنحہعتمیکااجزتدیرھپمہہکم
ےسےلکنیہہنےھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہاسےسعنمرفامدای۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ییحینبآدؾ،اربامیہنبدعس،رضحتدبعاکلملنبرعیبنبربسہاینہجل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 931

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساٌٟزیز ب ٩ربيٍ اب ٩سبرہ بٌ٣ ٩بس ،حرضت ابی ربيٍ ب ٩سبرہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ بِ َٔ ٩سب ِ َر َة بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َربٔي ٍَ بِ ََ ٩سب ِ َر َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
ئ َٗا َ٢
أَبٔيطٔ َسب ِ َر َة بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠اِ َٓ ٦تحٔ ََ َّٜ ٣ة أَ ََ ٣ز أَ ِػ َحابَ ُط بٔاَّ ٟت َُّ ٤ت ٍٔ ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َ
َّ
ٓ ََ َ
رک ْة ًَ ِي َلا ُئ َٓ َد َلب ِ َ٨اصَا إلٔ َی ََ ِٔ ٔش َضا
ََخ ِج ُت أَ٧ا َو َػاح ْٔب لٔی ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ُسَِ ٠ي َٕ ٥حًی َو َج ِسَ٧ا َجارٔیَ ّة ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ًَا ٔ٣ز ٕ َٛأَ َّ ٧ضا بَ ِ َ
رع ِؿ َ٨ا ًََِ ٠ي َضا ب ُ ِز َزیِ َ٨ا َٓ َح ٌََِ ٠ت َت ُِ ٨وزُ َٓت َ َرانٔی أَ ِج ََ ٩ِ ٣ٔ ١َ ٤ػاح ٔ ٔيی َو َت َزی بُزِ َز َػاح ٔ ٔيی أَ ِح َش َ ٩ِ ٣ٔ ٩ب ُ ِززٔی َٓآ ََ ٣ز ِت ََٔ َِش َضا
َو َ َ
َّ
َّ
َفاٗٔضَّٔ٩
َسا ًَ ّة ث ُ َّ ٥ا ِخ َت َار ِتىٔی ًَل َی َػاح ٔ ٔيی َٓ٨َ ٌَ ٣َ َّ٩ُٜا ثَ ََلثّا ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠بٔ ٔ َ

ییحی نب ییحی ،دبعایزعسی نب رعیب انب ربسہ نب دبعم ،رضحت ایب رعیب نب ربسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبنیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےاےنپاحصہبوکحتفہکمےکاسؽترر وںےساکنحہعتمیکااجزتدیرافیےتہکںیہ سںیمافرریمااکیاس یھ
ینبمیلسےسےلکناہیںکتہکمہ ےینباعرمیکاکیتررتوکاپایوجہکونوجاؿافریبملرگدؿفایلولعمؾنویت یھمہ ےاےساکنح
ہعتماکاغیپؾ دای افراسےک اسےنممہ ےاینپاینپدفاچدرںیآ شںیک ساس  ےےھجمدانھکیرشفعایکویکہکنںیم اےنپاس یھےس
زایدہ وخوصبرت اھت افر ریمے اس یھ یک اچدر وک داھکی وج ہک ریمی اچدر ےس زایدہ دمعہ  یھ وھتڑی دری کت اس  ے وساچ رھپ ےھجم
ریمےاس یھ ےس دنسپ رکایل  س فہ ریمے اسھت نیتدؿ کت ریہ رھپ روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس  ے ںیمہ املسمونں وک اؿ
ےکٹوھڑ ےاکمکحدےدای۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعایزعسینبرعیبانبربسہنبدبعم،رضحتایبرعیبنبربسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 932

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،اب٤٧ ٩ير ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،حرضت ربيٍ ب ٩سبرہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ بِ َٔ ٩سب ِ َر َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِٔ٧ ٩کَاحٔ ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَةٔ
رمعف اندق ،انب ریمن ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،رضحت رعیب نب ربسہ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےاکنحہعتمےسعنمرفامای۔
رافی  :رمعفاندق،انبریمن،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رضحترعیبنبربسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 933

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب٠ً ٩يہ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،حرضت ربيٍ ب ٩سبرہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ بِ َٔ ٩سب ِ َر َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی َی ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ ًَ ِِ ٣ُ ٩ت ٌَ ٔة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ہیلع ،رمعم ،زرہی ،رضحت رعیب نب ربسہ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےحتفہکمےکدؿترر وںےکاسھتاکنحہعتمےسعنمرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبہیلع،رمعم،زرہی،رضحترعیبنبربسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 934

راوی  :حش ٩ح٠وانیً ،بس ب ٩ح٤يس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥ب ٩سٌس ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،حرضت ربيٍ ب ٩سبرہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

اب
وب بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
ا ٪ا ِِ َٔ ٟتحٔ
ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ بِ َٔ ٩سب ِ َر َة ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ ٔة َز ََ ٣

اَ ٪ت ََّ ٤ت ٍَ بٔب ُ ِر َزیِ ٔ ٩أَ ِح ََ ٤زیِ ٔ٩
ُِ ٣ت ٌَةٔ اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َوأَ َّ ٪أَبَا ُظ ك َ َ

نسح ولحاین ،دبع نب دیمح ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،اصحل ،انب باہب ،رضحت رعیب نب ربسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس
رفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےحتفہکمےکزامہنںیمترر وںےکاسھتاکنحہعتمےسعنمرفامایافراؿےک
فادلینعیربسہدفرسخاچدرفںےکدبہلںیماکنحہعتمرکےتےھت۔
رافی  :نسحولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعس،اصحل،انبباہب،رضحترعیبنبربسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 935

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حرضت رعوہ ب ٩زبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ٩
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
اب أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
َّ
ک
ُو ٪بٔا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ ٔة ي ٌَُز ُِّق ب ٔ َز ُج ٕ٨َ َٓ ١ا َزا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إَٔ َّ ٧
اسا أَ ًِ َِم اہللُ ُُٗ٠وبَ ُض ِ٤َ َٛ ٥ا أَ ًِ َِم أَ ِب َؼ َارص ُُِ ٥ي ِٔت َ
اٟزُّبَي ِر ٔ َٗ َا ٦ب ٔ ََ ٜ٤ة َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّّ َ ٧ ٪
ِٕ َج ٕ
ًَ ١ل َی ًَ ِض ٔس إ ٔ َ٣أ ٦ا َِّ ٤ُ ٟت٘ٔي َن یُزٔی ُس َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََٟ ٢طُ
اٖ َٓ٤ِ ٌََ ٠زٔی َِ َ٘ ٟس كَاِ َ ٧ت ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ ُة ُتٔ ٌَِ ُ
َٟحْٔ ٠
اب َٓأ َ ِخب َ َرنٔی َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔبِ ٔ٩
ک بٔأ َ ِح َحار َٔک َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
ک ٓ ََواہللٔ َٟئ ٔ َِ ٠ِ ٌََ ٓ ٩ت َضا َْلَ ِر ُج ََ ٨َّ ٤
ابِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َٓ َحز ِِّب ب ٔ َٔ ِٔ ٨ش َ

َاس َت ِٔ َتا ُظ فٔی ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ ٔة َٓأ َ ََ ٣ز ُظ ب ٔ َضا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ابِ ُ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة اْلِ َ َِ َؼار ُّٔی
َس ِي ٕٔ اہللٔ أَُ َّ ٧ط بَ ِی َ٨ا ص َُو َجاْ ٔ ٟص ً ٔ َِ ٨س َر ُج َٕ ١جائ َ ُط َر ُج ِْ ٓ ١
ِط
اؿ ُ َّ
َِ ٣ض َّل َٗا َ٣َ ٢ا ه ٔ َی َواہللٔ َِ َ٘ ٟس ُٓ ٌَِٔ ٠ت فٔی ًَ ِض ٔس إ ٔ َ٣أ ٦ا َِّ ٤ُ ٟت٘ٔي َن َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة إَٔ َّ ٧ضا كَاِ َ ٧ت ُر ِخ َؼ ّة فٔی أَ َّو ِٔ ٢اْل ٔ ِس ََلِ ٩ِ ٤َ ٔ ٟٔ ٦

إَِٔ ٟي َضا كَا ِِ ٤َ ٟی َت ٔة َو َّ
اٟسَ ٔ ٦و َِ ٟح ٔ ٥ا ِٟد ٔ ِ٨زٔیز ٔث ُ َّ ٥أَ ِح َ ٥َ ٜاہللُ ِّ
اب َوأَ ِخب َ َرنٔی َربٔي ٍُ بِ َُ ٩سب ِ َر َة ا ُِ ٟح َضىٔ ُّی
یَ ٩وَ َ ٧هی ًَ َِ ٨ضا َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اٟس َ
أَ َّ ٪أَبَا ُظ َٗا َِ َٗ ٢س ُُ ٨ِ ٛت ا ِس َت َِ ٤ت ٌِ ُت فٔی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ًَا ٔ٣ز ٕبٔبُرِ َزیِ ٔ ٩أَ ِح ََ ٤زیِ ٔ ٩ث ُ َّ٥
ک ًُ ََ ٤ز بِ َِ ًَ ٩بسٔ
َ َ ٧ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَةٔ َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب َو َسُ ٌِ ٔ٤ت َربٔي ٍَ بِ ََ ٩سب ِ َر َة یُ َح ِّس ُث ذََ ٔ ٟ
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َوأََ٧ا َجاْ ٔ ٟص

رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،رضحترعفہنبزح  ،ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکدبعاہللنبزح ،ریضاہلل
وتفی
اعتٰیل ہنع  ے ہکم ںیم ایقؾ ایک  و رفامای ہک ووگں ےک دوں وک اہلل  ے ادناھ رکدای ےہ اسیج ہک فہ انیبیئ ےس انانیب ںیہ ہک فہ ہعتم اک ی
دےتیںیہاےنتںیماکیآدیم ےا ںیہاکپراافراہکہکمتمک ملعافرانداؿنوریمیرمعیکمسقاامؾانیقتملینعیروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک زامہن ںیم ہعتم ایک اجات اھت  و اؿ ےس ( انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس) انب زح  ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک مت اےنپ

آپ ررجتہبرکواہللیکمسقارگآپ ےااسیلمعایک  وںیمےھجترھتپفںےساسگنسررکدفںاگانبباہب ےاہکےھجماخدلنباہمرج
نب فیس اہلل  ے ربخدیہکفہ اکی آدیم ےکاپس اھٹیب نوا اھتہک اکی آدیم  ےاس ےس آرک ہعتم ےک ابرے ںیم وتفی بلط ایک و
اس  ے اےس اس یک ااجزت دے دی  و اس ےس انب ایب رمعہ ااصنری  ے اہک رہھٹ اج اوہنں  ے اہک ایک ابت ےہ احالہکن اامؾ انیقتمل
ریضاہللاعتٰیلہنعےکزامہنںیمااسیایکایگانبایبرمعہ ےرفامایہکہیرتصخادتبا ےاالسؾںیمرطضمآدیمےکےئل یھرمادافر
وخؿافرزنخریےکوگتشیکرطحرھپاہلل ےدنیوکوبضمطرکدایافرہعتمےسعنم رکدای انبباہب ےاہکےھجمرعیبنبربسہاینہجل
 ےربخدیےہاسےکابپ ےاہکںیم ےیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمہعتمایکاھترھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےںیمہہعتمےسعنمرفامدایانبباہب ےاہکہکںیم ےرعیبنبربسہیکہیدحثیرمعنبدبعایزعسیےسایبؿرکےتانساس
احؽںیمہکںیمفاہںاھٹیبنوااھت۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،رضحترعفہنبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 936

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبيب ،حش ٩ب ٩اًين ،١ٌ٘٣ ،اب ٩ابی ًب٠ة٤ً ،ز بً ٩بساٌٟزیز ،حرضت ربيٍ ب ٩سبرہ جہىی رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِي َ َن َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣ابِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِب ََ ٠ة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٗا َ٢
رح ْا٩ِ ٣ٔ ٦
َح َّسثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔي ٍُ بِ َُ ٩سب ِ َر َة ا ُِ ٟح َضىٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ ٔة َو َٗا َ ٢أَ َُل إَٔ َّ ٧ضا َ َ

ا ٪أَ ًِ َلی َط ِيئّا ٓ َََل َیأ ِ ُخ ِذ ُظ
َی ِو َٔ ٥ِ ُٜ٣ص َذا إلٔ َی یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َو َ ٩ِ ٣ك َ َ

ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،انبایبغیلة،رمعنبدبعایزعسی،رضحترعیبنبربسہینہجریضاہللاعتٰیلہنعاےنپفادلےس
رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکنح ہعتم ےس نام تع رفامیئ افر رفامای آاگہ رنو ہی آج ےک دؿ ےس
ایقتمےکدؿکترحاؾےہافر س ےوکیئزیچدینو واےسفا سہنےل۔
رافی  :ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،انبایبغیلة،رمعنبدبعایزعسی،رضحترعیبنبربسہینہجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ

اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 937

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،اب ٩طہابً ،بساہلل ،حش٣ ،٩ح٤س بً ٩لی ،حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩ابوكاٟب

َ
اب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َوا َِ ٟح َش ٔ ٩ابِى َِی َُ ٣ح َّ٤سٔ بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أَبٔيض ٔ َ٤ا
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِِ ٣ُ ٩ت ٌَ ٔة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َی ِو ََ ٦خ ِيب َ َر َو ًَ ِ ٩أَك ِ ُٔ ُٟ ١حو ٔ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ

ِاْل ٔ َِ ٔش َّيةٔ

ییحینبییحی،امکل،انبباہب،دبعاہلل،نسح،دمحمنبیلع،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعنباوباطبلےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےزغفہربیخےکدؿترر وںےساکنحہعتمرک ےےسرھگولیدگوھںاکوگتشاھک ےےسعنمرفامای۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انبباہب،دبعاہلل،نسح،دمحمنبیلع،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعنباوباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 938

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩اس٤اء ؿبعی ،جویزیہ ،حرضت ٣اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟـ َبع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُج َویِزٔیَ ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا ََ ٢سًَ ٍَ ٔ٤ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی
و َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ُّ
ک َر ُج َْ ١تائ ٔ ْط َ َ ٧ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َی ِحٌَی بِ َٔ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک
كَأٟبٕ َي ُ٘و ََُ ُٔ ٔ ٟ ٢ل ٕ ٪إَٔ َّ ٧
دبعاہللنبدمحم نباامسء یعبض ،وجریہی،رضحت امکلریض اہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک ںیم ےرضحتیلع نبایب اطبلوکاکی
آدیم ےس ہی رفامےت نو ے انسہک فہ اےس ہہک رےہ ےھتہک  و اکیاکٹھب نوا آدیم ےہ روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے ہعتم ےس
عنمرفامایابیقدحثیییحینبامکلیکدحثییکرطحےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنباامسءیعبض،وجریہی،رضحتامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 939

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩ير ،زہير ب ٩رحب ،ابً ٩یی٨ہ ،زہير ،سٔيا ٪ابً ٩یی٨ہ ،زہزی ،حشً ،٩بساہلل٣ ،ح٤س
بً ٩لی ،حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َُ ٢ز َصي ِ ْر َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩و ًَ ِب ٔس اہللٔ ابِى َِی َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أَبٔيض ٔ َ٤ا ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِٔ٧ ٩کَاحٔ

ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَةٔ َی ِو ََ ٦خ ِيب َ َر َو ًَ ُِ ُٟ ٩حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاْلِ َصَِّ ٔ ٠يةٔ

ا وبرکبنبایبہبیش،انبریمن،زریہنبرحب،انبہنییع،زریہ،ایفسؿانبہنییع،زرہی،نسح،دبعاہلل،دمحمنبیلع،رضحتیلعریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ینب رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زغفہ ربیخ ےک دؿ اکنح ہعتم افر رھگولیں دگوھں اک وگتش
اھک ےےسعنمرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،زریہنبرحب،انبہنییع،زریہ،ایفسؿانبہنییع،زرہی،نسح،دبعاہلل،دمحمنبیلع،رضحت
یلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 940

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل ،اب ٩طہاب ،حشً ،٩بساہلل٣ ،ح٤س بً ٩لی ،حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩و ًَ ِب ٔس اہللٔ ابِى َِی َُ ٣ح َّ٤سٔ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ض َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ض یُ َ٠ي ِّ ُن فٔی ُِ ٣ت ٌَ ٔة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ض َّل یَا ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أَبٔيض ٔ َ٤ا ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ َِ ٨ضا یَ ِو ََ ٦خ ِيب َ َر َو ًَ ُِ ُٟ ٩حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ ِاْل ٔ َِ ٔش َّيةٔ
دمحمنبدبعاہلل نبریمن،دیبع اہلل،انبباہب،نسح ،دبع اہلل،دمحم نب یلع ،رضحت یلع ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکاوہنں
 ے انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ترر وں ےک ہعتم ںیم رنیم رکےت نو ے انس  و رفامای رہھٹ اجؤ اے انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع
ویکہکنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےسزغفہربیخےکدؿعنمرفامایافراپوتلدگوھںےکوگتشےسیھب۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،انبباہب،نسح،دبعاہلل،دمحمنبیلع،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمافراسےکایبؿںیمہکفہاجزئایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگرھپوسنمخایکایگافررھپایقتمکتےکےئلاسیکرحتمابیقیکیئگ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 941

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حشً ،٩بساہلل ،حرضت ٣ح٤س بً ٩لی ب ٩ابوكاٟب رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩و ًَ ِب ٔس اہللٔ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
ض َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ابِى َِی َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ ًَ ِ ٩أَبٔيض ٔ َ٤ا أََّ٧طُ َسًَ ٍَ ٔ٤ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َي ُ٘و ُُٔ ٢لبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ئ َی ِو ََ ٦خ ِيب َ َر َو ًَ ِ ٩أَك ِ ُٔ ُٟ ١حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ ِاْل ٔ َِ ٔش َّيةٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ت ٌَ ٔة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ

اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،نسح ،دبع اہلل ،رضحت دمحم نب یلع نب اوباطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک اس  ے رضحت یلع ریض اہلل اعت ٰیل ہنع نب ایب اطبل وک انب ابعس ےس رفامےت نو ے انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےزغفہربیخےکدؿترر وںےساکنحہعتمرک ےافررھگولیاپوتلںدگوھںاکوگتشاھک ےےسعنمرفامای۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،نسح،دبعاہلل،رضحتدمحمنبیلعنباوباطبلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیتررتافرایکسوھپیھپایاخہلوکاکیاکنحںیم عمرک ےیکرحتماکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اکیتررتافرایکسوھپیھپایاخہلوکاکیاکنحںیم عمرک ےیکرحتماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 942

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ٌٗ٨يی٣ ،اٟک ،ابی ز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّی َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل یُ ِح َ ٍُ ٤بَي ِ َن ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو ًَ َّ٤ت َٔضا َو َُل بَي ِ َن ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو َخا َٟت َٔضا

دبعاہللنبہملسمیبنعق،ام کل،ایبزاند،ارعج ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےرفاماییجیتھبافراسیکوھپیھپافراھبیجنافراسیکاخہلوکاکیآدیمےکاکنحںیم عم ںیہایکاج ےاگ۔

رافی  :دبعاہللنبہملسمیبنعق،امکل،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکیتررتافرایکسوھپیھپایاخہلوکاکیاکنحںیم عمرک ےیک رحتماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 943

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ر٣ح ،اب٣ ٩ہاجزٟ ،يث ،یزیس ب ٩ابی حبيب ،رعاک ب٣ ٩اٟک ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِ٣حٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ َ
رعا ٔک بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
یس بِ ٔ ٩أبٔی َحبٔيبٕ ًَ َِ ٔ ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩أَ ِربَ ٍٔ َ ِٔش َوة ٕأَ ِ ٪یُ ِح َ ٍَ ٤بَ ِی َُ ٨ض َّ٩ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو ًَ َّ٤تٔ َضا َوا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو َخا َٟت َٔضا

دمحم نب رل  ،انب اہمرج ،ق  ،،سیدی نب ایب بیبح ،رعاک نب امکل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاچرترر وںوک عمرک ےےسعنمرفاماییجیتھبافراسیکوھپیھپافراھبیجنافراسیکاخہلوک
رافی  :دمحمنبرل ،انباہمرج،ق ،،سیدینبایببیبح،رعاکنبامکل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکیتررتافرایکسوھپیھپایاخہلوکاکیاکنحںیم عمرک ےیکرحتماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 944

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩بً ،بساٟزح٤ا ٪بً ٩بساٌٟزیز ،اب٣ ٩ش٤٠ہ ،ا٣ا٣ہ ب ٩سہ ١ب ٩ح٨يٕ ،اب ٩طہاب،
ٗبيؼہ ب ٩ذوئيب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٗا َ ٢ابِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ََ ٣سن ٔ ٌّی ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ ٔ٩ِ ٣
يؼ َة بِ ٔ ٩ذُ َؤیِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َو َٔ ٟس أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ ُٔ ٩ح َِ ٨ي ٕٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ َِٗ ٩ب ٔ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُُ ٢ل تُ َِٜ ٨حُ ا ُِ ٤َّ ٌَ ٟة ًَل َی ب ٔ ِ٨تٔ اْلِ َ ٔر َو َُل ابِ َُ ٨ة اْلِ ُ ِختٔ ًَل َی ا َِ ٟدا َٟةٔ

ے
دبعاہللنبہملسمنببنعق،دبعارلنمحنبدبعایزعسی،انبہملسم،اامہمنبلہسنبفینح،انبباہب،ہصیبقنبذفئ،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک ںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےت
ےھتہکوھپیھپاکاکنحاھبیئیکیٹیب رافرنہبیکیٹیب راخہلاکاکنحہنایکاج ے۔

رافی  :دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق ،دبعارلامحؿ نب دبعایزعسی ،انب ہملسم ،اامہم نب لہس نب فینح ،انب باہب ،ہصیبق نب
ے
ذفئ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکیتررتافرایکسوھپیھپایاخہلوکاکیاکنحںیم عمرک ےیکرحتماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 945

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابٗ ،بيؼہ ب ٩ذوئيب ٌٛيی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

يؼ ُة بِ ُ ٩ذُ َؤیِبٕ ا ِلٔ ٌِ َٜي ُّی أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َرنٔی َٗب ٔ َ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
 ١بَي ِ َن ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو ًَ َّ٤ت َٔضا َوبَي ِ َن ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو َخا َٟت َٔضا َٗا َ٢
أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وُلُ َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ی ِح َ ٍَ ٤اَّ ٟز ُج ُ
ک ا ِ٨ِ ٤َ ٟز ٔ َٔ ٟة
ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
يضا بٔتٔ َِ ٠
يضا َو ًَ ََّ ٤ة أَب ٔ َ
اب َٓن ُ َری َخا ََ ٟة أَب ٔ َ

ے
رحہلمنب ییحی،انب فبہ،وی،س،انب باہب ،ہصیبقنب ذفئکػتی،رضحت اوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےسعنمرفامایہکآدیمیجیتھبافروھپیھپ افراخہلوکاکییہاکنحںیم عمرکےانبباہب ےاہک

ہکمہاستررتےکفادلیکاخہلافروھپیھپوکایساقمؾںیمایخؽرکےتںیہ۔
ے
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،ہصیبقنبذفئکػتی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکیتررتافرایکسوھپیھپایاخہلوکاکیاکنحںیم عمرک ےیکرحتماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 946

راوی  :ابو ٩ٌ٣رٗاشی ،خاٟسب ٩حارث ،ہظا ،٦یحٌی ،ابی س٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َ ٩ٕ ٌِ ٣اَّ ٟز َٗاش ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَی أَُ َّ ٧ط ََ ٛت َب إ ٔ َِ ٟيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة

َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل تُ ُِ َٜ ٨ح ا ِ٤َ ٟزِأَةُ ًَل َی ًَ َّ٤ت َٔضا َو َُل ًَل َی َخا َٟت َٔضا

اوبنعمراقیش،اخدلنباحرث،اشہؾ،ییحی،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےرفاماییسکتررتاکاکنحاسیکاخہلایاسیکوھپیھپ رہنایکاج ے۔

رافی  :اوبنعمراقیش،اخدلنباحرث،اشہؾ،ییحی،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکیتررتافرایکسوھپیھپایاخہلوکاکیاکنحںیم عمرک ےیکرحتماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 947

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بيساہلل ب٣ ٩وسی ،طیبا ،٪یحٌی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة
وسی ًَ َِ ٩ط ِی َب َ
و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ

ااحسؼنبوصنمر،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿ،ییحی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسایسرطحہیدحثیاس دنےس
یھبرمفیےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿ،ییحی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاک ایبؿ
اکیتررتافرایکسوھپیھپایاخہلوکاکیاکنحںیم عمرک ےیکرحتماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 948

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ،ہظا٣ ،٦ح٤س ب ٩سيری ،٩حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ص ٔظَ اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ًَ ١ل َی خ ِٔل َب ٔة أَخٔيطٔ َو َُل َي ُش ُوًَ ٦ل َی َس ِؤ ٦أَخٔيطٔ َو َُل تُ َِٜ٨حُ ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ًَل َی ًَ َّ٤ت َٔضا َو َُل ًَل َی َخا َٟت َٔضا َوُلَ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل یَ ِد ُل ُب اَّ ٟز ُج ُ
َت ِشأ َ ُ ٢ا ِ٤َ ٟزِأَ ُة ك َ ََل َ ٚأ ُ ِخت َٔضا َ ٔ ٟتَ ِٜت ٔٔ َئ َػ ِح َٔ َت َضا َو ِٟت َ ِٜٔ٨حِ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ََ ٟضا َ٣ا ََ ٛت َب اہللُ ََ ٟضا

اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم ،اشہؾ،دمحم نبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتی
رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وکیئ آدیم اےنپ اھبیئ ےک اغیپؾ اکنح  ر اغیپؾ ہن دے افر ہن اھبؤ رکے وکیئ اےنپ
اھبیئےکاھبؤ رافرہنیسکتررتاکاکنحاسیکوھپیھپافراسیکاخہل رایکاج ےافرہنوکیئتررتاینپنہبیکالطؼاکوساؽرکے
اتہکاسےکربنتوکاےنپےئلوٹےلافراچےیہہکاکنحرکےافراسوکفیہےلماگوجاہلل ےاسےکرادرںیمھکلدایےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اشہؾ،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکیتررتافرایکسوھپیھپایاخہلوکاکیاکنحںیم عمرک ےیکرحتماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 949

راوی َ٣ :حز بً ٩و ٪ب ٩ابی ًوً ،٪لی ب٣ ٩شہز ،زاؤز ب ٩ابی ہ٨س ،اب ٩سيری ،٩حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هی
َح ُز بِ ُِ ًَ ٩و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِو َٕ ٪ح َّسث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ َِ ٩زا ُو َز بِ ٔ ٩أَبٔی صٔ ِٕ ٨س ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
و َح َّسثَىٔی ُٔ ِ ٣
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪تُ َِٜ٨حَ ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ًَل َی ًَ َّ٤ت َٔضا أَ ِو َخا َٟت َٔضا أَ ِو أَ َِ ٪ت ِشأ َ َ ٢ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ كَ ََل َ ٚأ ُ ِخت َٔضا َ ٔ ٟتَ ِٜت ٔٔ َئ َ٣ا فٔی
َػ ِح َٔت َٔضا َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١رازٔٗ َُضا
رحمزنبترؿنبایبترؿ،یلعنبرہسم،داؤدنبایبدنہ،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس عنم رفامای ہک یسک تررت اک اکنح اس یک وھپیھپ ای اخہل  ر ایک اج ے ای وکیئ تررت اینپ نہب یک
الطؼاکوساؽرکےاتہکفہتررتاساکربنتاےنپےئلوٹےل سےبکشاہللاسوکرزؼدےنیفاالےہ۔
رافی  :رحمزنبترؿنبایبترؿ،یلعنبرہسم،داؤدنبایبدنہ،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکیتررتافرایکسوھپیھپایاخہلوکاکیاکنحںیم عمرک ےیکرحتماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 950

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار ،ابوبرک ب٧ ٩آٍ ،اب ٩ابی ًسی ،طٌبہ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،ابی س٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َٔ ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗاُٟوا أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َوأَبُو بَ ِ ٔ
ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِح َ ٍَ ٤بَي ِ َن
ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو ًَ َّ٤ت َٔضا َوبَي ِ َن ا ِ٤َ ٟزِأَة ٔ َو َخا َٟت َٔضا

دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،اوبرکب نب انعف ،انب ایب دعی ،ہبعش ،رمعف نب دانیر ،ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےسعنم رفامایہکیسکتررتاکاسیکاخہلافروھپیھپےکاسھت اکی اکنحںیم عم
ایکاج ے۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،اوبرکبنبانعف،انبایبدعی،ہبعش،رمعفنبدانیر،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکیتررتافرایکسوھپیھپایاخہلوکاکیاکنحںیم عمرک ےیکرحتماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 951

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥طبابہ ،ورٗاء٤ً ،زو ب ٩زی٨ار

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َح َّسثَ َ٨ا َو ِر َٗا ُئ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
دمحمنباحمت،ابشہب،فراقء،رمعفنبدانیراس دنےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،ابشہب،فراقء،رمعفنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 952

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک٧ ،آٍ٧ ،بيہ ب ٩وہب٤ً ،ز بً ٩بيساہلل ،ك٠حہ ب٤ً ٩ز ب٨ت طیبہ ،اب ٩جبير ،حرضت ًْ٤ا٪
بًٔ ٩ا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ُِ٧ ٩ب َ ِيطٔ بِ َٔ ٩وصِبٕ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ ًَُ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ أَ َرا َز أَ ِ ٪یُزَ ِّو َد كَ َِ ٠ح َة بِ َ٩
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ا٪
رض ذََ ٔ ٟ
ا ٪بِ ََ َّٔ ًَ ٩
ک َوص َُو أَ ٔ٣يرُ ا َِ ٟح ِّخ َٓ َ٘ا َ ٢أَبَا َُ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ِْ ََ ٤
ا ٪بِ َٔ ٤َ ِْ ًُ ٩
ًُ ََ ٤ز ب ٔ َِ ٨ت َط ِی َب َة بِ ُٔ ٩ج َبي ِر َٕٓأ َ ِر َس َ ١إلٔ َی أَبَ َ
ا ٪یَ ِح ُ ُ
َح َُ ٦و َُل یُ ُِ َٜ ٨ح َو َُل َی ِد ُل ُب
َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل َی ُِ ٜٔ ٨ح ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

ییحی نب ییحی ،امکل ،انعف ،ہیبن نب فبہ ،رمع نب دیبع اہلل ،ہحلط نب رمع تنب ہبیش ،انب ریبج ،رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اح تل ارحاؾ ںیم اکنح ہن رکف افر ہن یسک ےک ےئل ایک اج ے افر ہن

اغیپؾاکنحدے۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،امکل ،انعف ،ہیبن نب فبہ ،رمع نب دیبعاہلل ،ہحلط نب رمع تنب ہبیش ،انب ریبج ،رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 953

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی برک ٘٣سمی ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب٧ ،آٍ ،حرضت ٧بيہ ب ٩و٫ب

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َح َّسثَىٔی ُ٧ب َ ِي ُط بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ب ٌَ َْىٔی ًُ َ٤زُ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اَ ٪وص َُو ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟوس ٔٔ٥
ا ٪بِ َٔ ٤َ ِْ ًُ ٩
اًَ ٪ل َی ابِٔ٨طٔ َٓأ َ ِر َس َ٠ىٔی إلٔ َی أَبَ َ
اَ ٪ی ِد ُل ُب ب ٔ َِ ٨ت َط ِی َب َة بِ َٔ ٤َ ِْ ًُ ٩
بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َوك َ َ
َ ُ َ
ک ًُ ِْ َ٤ا َُ ٩ِ ًَ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رعاب ٔ ايا إ ٔ َّ ٪ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح َُ ٦لَ َی ُِ ٜٔ ٨ح َو َُل یُ ُِ َٜ ٨ح أَ ِخب َ َرَ٧ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َٓ َ٘ا َ ٢أ َُل أ َرا ُظ أ ِ َ

دمحم نب ایب رکب رادیم ،امحد نب زدی ،اویب ،انعف ،رضحت ہیبن نب فبھ ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم رمع نب دیبع اہلل نب رمعم  ے ہلئسم
ولعمؾرک ےےکےئلاابؿانبامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعےکاپساجیھبافرفہاےنپےٹیباکاکنحہبیشنبامثعؿریضاہللاعتٰیلہنعیکیٹیب
ےسرکاناچےتہےھت واوہنں ےرفامایہکںیماےسداہییتایخؽرکات نوںویکہکناح تلارحاؾںیمہناانپاکنحرکاتکسےہہندفرسے
اکںیمہرضحتامثعؿ ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسابتیکربخدی۔
رافی  :دمحمنبایبرکبرادیم،امحدنبزدی،اویب،انعف،رضحتہیبننبفبھ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 954

راوی  :ابوُشا٣ ٪ش٤عیً ،بساُلًلی ،ابواٟدلاب ،زیاز ب ٩یحٌی٣ ،ح٤س ب ٩سواء ،سٌيسِ٣ ،ط ،يٌلی ب ٩ح٧ ،٥ٜآٍ٧ ،بيہ
ب ٩وہب ،حرضت ًْ٤ا ٪بًٔ ٩ا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب زٔ َیازُ بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س َوا ٕئ َٗ َاُل
ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ح و َح َّسثَىٔی أَبُو ا َِ ٟد َّل ٔ
و َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ

ا٪
َجٔ٤ي ٌّا َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
ا ٪بِ ٔ٤َ ِْ ًُ ٩ا ََ ٤َ ِْ ًُ ٩ِ ًَ ٪
ٔيس ًَ َِِ ٣َ ٩طٕ َو َي ٌِل َی بِ َٔ ٩حٕٔ ٜيَ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٍٕٔ ًَ ُِ٧ ٩ب َ ِيطٔ بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩أَبَ َ
َح َُ ٦و َُل یُ ُِ َٜ ٨ح َو َُل َی ِد ُل ُب
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل یَ ِٜٔ٨حُ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
مس
اوباسغؿ مغی ،دبعاالیلع ،اوبااطخلب ،زاید نب ییحی ،دمحم نب وساء ،دیعس ،رطم ،یلعی نب مکح ،انعف ،ہیبن نب فبہ ،رضحت امثعؿ نب

افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رحمؾ اکنح ہن رکے افر ہن اس اک اکنح ایک
اج ےافرہنفہاغیپؾاکنحدے۔
مس
رافی  :اوباسغؿ مغی ،دبعاالیلع ،اوبااطخلب ،زاید نب ییحی ،دمحم نب وساء ،دیعس ،رطم ،یلعی نب مکح ،انعف ،ہیبن نب فبہ ،رضحت
امثعؿنبافعؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 955

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،زہير ب ٩رحب ،ابً ٩یی٨ہ ،زہير ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،ایوب ب٣ ٩وسی٧ ،بيہ ب٩
وہب ،ابا ٪ب٤ًْ ٩ا ،٪حرضت ًْ٤ا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َُ ٢ز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
اَ ٪ی ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اَ ٤َ ِْ ًُ ٩ِ ًَ ٪
ا ٪بِ َٔ ٤َ ِْ ًُ ٩
وسی ًَ ُِ٧ ٩ب َ ِيطٔ بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩أَبَ َ
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
ًُ َی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َُُ ٦ل َی ِٜٔ٨حُ َو َُل َی ِد ُل ُب
َٗا َ ٢ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،انب ہنییع ،زریہ ،ایفسؿ نب ہنییع ،اویب نب ومیس ،ہیبن نب فبہ ،اابؿ نب امثعؿ،
رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای رحمؾ ہن اکنح رکے افر ہن اغیپؾ اکنح
دے۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،انب ہنییع ،زریہ ،ایفسؿ نب ہنییع ،اویب نب ومیس ،ہیبن نب فبہ ،اابؿ نب
امثعؿ،رضحتامثعؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ

اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 956

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌيب بٟ ٩يث ،خاٟس ب ٩یزیس ،سٌيس ب ٩ابی ہَل ،٢حرضت ٧بيہ ب ٩و٫ب

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ َّٔ ٩
یس َح َّسثَىٔی َسٌٔي ُس بِ ُ ٩أَبٔی ص ََٔل ٕ٩ِ ًَ ٢
اِ ٠ٟيثٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی َخاُ ٔ ٟس بِ َُ ٩یز ٔ َ
ا٪
ُ٧ب َ ِيطٔ بِ َٔ ٩وصِبٕ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ ًَُ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕأَ َرا َز أَ ِ ٪یُ ِٜٔ٨حَ ابِ َُ ٨ط كَ َِ ٠ح َة ب ٔ َِ ٨ت َط ِی َب َة بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕفٔی ا َِ ٟح ِّخ َوأَبَا ُ ٪بِ َُ ٤َ ِْ ًُ ٩

ک َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَبَا ُ ٪أَ َُل أ ُ َرا َک
َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ أَ ٔ٣يرُ ا َِ ٟحادِّ َٓأ َ ِر َس َ ١إلٔ َی أَبَا ٕ ٪إنِّٔی َٗ ِس أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أُِٜٔ٧حَ كَ َِ ٠ح َة بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٓأُح ُّٔب أَ َِ ٪ت ِح َُ
رض ذََ ٔ ٟ
َح ُ٦
اَ ٪ي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل یَ ِٜٔ٨حُ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ا ٪بِ ََ َّٔ ًَ ٩
رعاٗ ٔ ايا َجآ ٔ ّيا إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ِْ ََ ٤
َٔ
دبعاکلملنببیعشنبق ،،اخدلنبسیدی،دیعسنبایبیالؽ،رضحتبنبفبھےسرفاتیےہہکرمعنبدیبعاہللنبرمعم ے
ارادہایکہکفہاےنپےٹیباکاکنحاایؾجحںیمہبیشنبریبجیکیٹیبےسرکےافراابؿنبامثعؿاؿدونںاریمااجحلجےھت ورمعنبدیبعاہلل
 ےاابؿیکرطػاغیپؾاجیھبہکںیم ےہحلطنبرمعےکاکنحاکارادہایکےہافرںیمہیدنسپرکاتنوںہکآپاسںیمرشتفیالںیئ و
اےساابؿ ےاہکہکںیمےھجترعایقافرلقعےساخیلاج اتنوںںیم ےامثعؿنبافعؿریضاہللاعتٰیلہنعےسانسفہرفامےتےھتہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاح تلارحاؾںیماکنحہنرکے۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبق ،،اخدلنبسیدی،دیعسنبایبیالؽ،رضحتہیبننبفبھ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 957

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩ير ،اسحا ٚح٨ولی ،ابً ٩یی٨ہ ،اب٤٧ ٩ير ،سٔيا٤ً ،٪زو ب ٩زی٨ار ،ابی اٟظٌْاء ،حرضت
ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َ ٢ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ًُ َی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ض أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تزَ َّو َد َِ ٣ي ُ٤وَ َ ٧ة َوص َُو
اٟظ ٌِ َْا ٔ
ئ أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

َح َْ ٦زا َز ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َٓ َح َّسث ِ ُت بٔطٔ اٟزُّصِز ٔ َّی َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی یَزٔی ُس بِ ُ ٩اْلِ َ َػ ِّ ٥أَُ َّ ٧ط َ َٜ َ ٧ح َضا َوص َُو َح ََل ْ٢
ُٔ ِ ٣

اوبرکب نبایبہبیش،انبریمن ،ااحسؼیلظنح،انبہنییع،انبریمن،ایفسؿ،رمعفنب دانیر ،ایبااثعشلء،رضحتانبابعس ریضاہللاعتٰیل

ہنع ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہللہیلع فآہلفملس  ے اح تل ارحاؾ ںیم اکنح ایک انب ریمن  ے ہی ااضہف ایک ےہ ہک ںیم  ے ہی دحثی
زرہی ےس ایبؿ یک  و اس  ے اہک ےھجم سیدی نب امص ریض اہلل اعتٰیلہنع  ے ربخ دیہک آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس  ے ہی اکنح ارحاؾ
وھکےنلےکدعبایک۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،انبریمن ،ااحسؼ یلظنح ،انب ہنییع ،انب ریمن ،ایفسؿ ،رمعف نب دانیر ،ایب ااثعشلء ،رضحت انب ابعس ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 958

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،زاؤز بً ٩بساٟزح٤ا٤ً ،٪زو ب ٩زی٨ار ،جابز ب ٩زیس ،ابی اٟظٌْاء ،حرضت ابً ٩باض

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َزا ُو ُز بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس أَبٔی َّ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اٟظ ٌِ َْا ٔ
َ
َح ْ٦
ض أََّ٧طُ َٗا ََ ٢تزَ َّو َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣َ ٥َ ٠ي ُ٤وَ َ ٧ة َوص َُو ُٔ ِ ٣
ًَبَّا ٕ
ییحی نب ییحی ،داؤد نب دبعارلنمح  ،رمعف نب دانیر ،اجرب نب زدی ،ایب ااثعشلء ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےاح تلارحاؾںیمدیسہومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعےساکنحایک۔
رافی  :ییحینبییحی،داؤدنبدبعارلامحؿ،رمعفنبدانیر،اجربنبزدی،ایبااثعشلء،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 959

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی ب ٩آز ،٦جزیز اب ٩حاز ،٦ابوَفارہ ،حرضت یزیس ب ٩اػ ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ٔ ٩اْلِ َ َػ َِّ ٥ح َّسثَ ِتىٔی
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َٓزَ َار َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ض
َِ ٣ي ُ٤وُ َ ٧ة ب ٔ ُِ ٨ت ا َِ ٟحار ٔٔث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تزَ َّو َج َضا َوص َُو َح ََل َْٗ ٢ا ََ ٢وكَاِ َ ٧ت َخا ًَٟٔی َو َخا ََ ٟة ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ییحی نب آدؾ ،رجری انب احزؾ ،اوبرفارہ ،رضحت سیدی نب امص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ
امومنینمدیسہومیمہن ےھجمےسایبؿایکہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےاؿےساکنحارحاؾوھکےنلےکدعبایکافرےتہکںیہ

دیسہومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعریمیافرانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعیکاخہل ںیھ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبآدؾ،رجریانباحزؾ،اوبرفارہ،رضحتسیدینبامصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 960

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل یَب ٔ ٍِ َب ٌِ ُـًَ ٥ِ ُٜل َی بَ ِي ٍٔ َب ٌِ ٕف َو َُل َی ِد ُل ِب َب ٌِ ُـًَ ٥ِ ُٜل َی خ ِٔل َب ٔة َب ٌِ ٕف

ہبیتق نب دیعس ،ق  ،،دمحم نب رل  ،ق  ،،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبنرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
 ےرفامایمتںیمےسوکیئدفرسےیک عیب(رخدیانایانچیب) رعیبہنرکےافرہنوکیئدفرسےآدیمےکاکنحےکاغیپؾ راغیپؾاکنحہن
دے۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،دمحمنبرل ،ق ،،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 961

راوی  :زہير ب ٩رحب٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌی ٗلا ،٪زہير یحٌیً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ا َِّ َ٘ ٟلا َٔٗ ٪ا َُ ٢زصَي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِيسٔ اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی
و َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
ًَ ١ل َی بَ ِي ٍٔ أَخٔيطٔ َو َُل َی ِد ُل ِب ًَل َی خ ِٔل َبةٔ أَخٔيطٔ إ ٔ َُّل أَ ِ٪
َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢لَ یَب ٔ ٍِ اَّ ٟز ُج ُ

یَأِذ َََٟ ٪طُ

زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،ییحی اطقؿ ،زریہ ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس  ے ار اشد رفامای وکیئ آدیم اےنپ اھبیئ یک عیب  ر عیب ہن رکے افر ہن اےنپ اھبیئ ےک اغیپؾ اکنح  ر اس یک ااجزت ےک ریغب

اغیپؾاکنحدے۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،ییحیاطقؿ،زریہییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 962

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسماس دنےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 963

راوی  :ابوكا ،١٣ح٤از ،ایوب٧ ،آٍ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ أَبُو ك َا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
اوباکلم،امحد،اویب،انعف،اکی دنافرایسدحثیرابرہکیکذرکیکےہ۔
رافی  :اوباکلم،امحد،اویب،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 964

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،زہير ب ٩رحب ،اب ٩ابی ً٤ز ،زہير ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،سٌيس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗا َُ ٢ز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی
و َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩

ًَ ١ل َی خ ِٔل َب ٔة أَخٔيطٔ أَ ِو َیبٔي ٍَ
اَض َ ٔ ٟباز ٕأَ ِو َیت َ َ٨ا َج ُظوا أَ ِو َی ِد ُل َب اَّ ٟز ُج ُ
ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ َِ ٪یبٔي ٍَ َح ٔ ْ
١
ًَل َی بَ ِي ٍٔ أَخٔيطٔ َو َُل َت ِشأ َ ِ ٢ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ك َ ََل َ ٚأ ُ ِخت َٔضا َ ٔ ٟتَ ِٜت ٔٔ َئ َ٣ا فٔی إَٔ٧ائ َٔضا أَ ِو َ٣ا فٔی َػ ِح َٔت َٔضا َزا َز ًَ ِْ ٤زو فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َو َُل َي ُش ِ ٥اَّ ٟز ُج ُ
ًَل َی َس ِؤ ٦أَخٔيطٔ
رمعفاندق،زریہنبرحب،انبایبرمع،زریہ،ایفسؿنبہنییع،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےسعنمرفامایہکرہشیآدیمداہییتاکامؽےچیب ایریغبارادہرخدیاریامؽیکتمیقےڑاھ ےایوکیئآدیم
اےنپ اھبیئ ےک اغیپؾ اکنح  ر اغیپؾ اکنح دے ای اےنپ اھبیئ یک عیب  ر عیب رکے افر ہن وکیئ تررت اینپ نہب یک الطؼ اک وساؽ رکے اس
ےئلاتہکایڈےلی اےنپےیلوجاسےکربنتایراکیبںیمےہرمعف ےاینپرفاتیںیم ہی ااضہفایکےہہکہنوکیئ آدیم اےنپاھبیئ ےک
اھبؤ راھبؤرکے۔
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،انبایبرمع،زریہ،ایفسؿنبہنییع،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 965

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َح َّسثَىٔی َسٌٔي ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
اَض َ ٔ ٟباز ٕ َو َُل یَ ِد ُل ِب
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل َت َ٨ا َج ُظوا َو َُل یَب ٔ ٍِ ا ِِ ٤َ ٟز ُئ ًَل َی بَ ِي ٍٔ أَخٔيطٔ َو َُل یَب ٔ ٍِ َح ٔ ْ
َ
َخی َ ٔ ٟتَ ِٜت ٔٔ َئ َ٣ا فٔی إَٔ٧ائ َٔضا
ا ِِ ٤َ ٟز ُئ ًَل َی خ ِٔل َبةٔ أَخٔيطٔ َو َُل َت ِشأ ِ ٢ا ِ٤َ ٟزِأَةُ ك َ ََل َ ٚاْلِ ُ ِ َ

رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایرخدی ےےکارادہےکریغبزیچیکتمیقہنےڑاھانافرہنےچیبرہشیداہییتاکامؽافرہنوکیئآدیم
اےپناھبیئےکاغیپؾاکنح راغیپؾاکنحدےافرہنوکیئتررتدفرسیتررتیکالطؼاکوساؽرکےاتہکفہایڈلیےلاےنپےئلفہ
وجاسےکربنتںیمےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 966

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساُلًلی٣ ،ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ًَ ١ل َی بَ ِي ٍٔ أَخٔيطٔ
اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َُي ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َوُلَ َیز ٔ ِز اَّ ٟز ُج ُ
اوبرکبنبایبہبیش ،دبعاالیلع،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہیاساانسدےسیھبہیدحثیرمفیےہاہتبلرمعمیکدحثیںیم
ےہہکوکیئآدیماےنپاھبیئیکعیب رزایدیتہنرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 967

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩سٌيس ،اب ٩ححز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَف ،اب ٩ایوب ،اسٌ٤يًَ ،١لء ،حرضت ابوہزیزہ

 ١أَ ِخب َ َرنٔی ا ََِ ٌَ ٟل ُئ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َف َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ

ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢لَ َي ُش ِ ٥ا ِِ ٤ُ ٟشًَ ٥ُ ٔ ٠ل َی َس ِؤ ٦أَخٔيطٔ َو َُل َی ِد ُل ِب ًَل َی خ ِٔلبَتٔطٔ

ییحی نباویب،ہبیتقنبدیعس ،انبرجح،اامسلیع نبرفعج ،انباویب،اامسلیع،العء ،رضحتاوبرہریہ ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک املسمونں ےک اھبؤ  ر اھبؤ ہن رکے وبیل  ر وبیل ہن اگل ے افر ہن اس ےک اغیپؾ اکنح  ر اغیپؾ اکنح
دے۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،انبرجح،اامسلیعنبرفعج،انباویب،الیعمس،العء،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 968

راوی  :اح٤س ب ٩ابزاہيً ،٥بساٟؼ٤س ،طٌبہًَ ،لء ،سہي ،١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَّ ٥
ئ َو ُس َض ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔيض ٔ َ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
اٟس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ادمحنباربامیہ،دبعادمصل،ہبعش،العء،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیدحثی
رابرہکایسرطحرفاتییکےہ۔
رافی  :ادمحنباربامیہ،دبعادمصل،ہبعش،العء،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 969

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟؼ٤س ،طٌبہ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َُّل أَُ َّ ٧ض َِٗ ٥اُٟوا ًَل َی َس ِؤ ٦أَخٔيطٔ َوخ ِٔل َبةٔ أَخٔيطٔ

دمحم نب ینثم ،دبعادمصل ،ہبعش ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دحثی
رابرہکرفاتیرکےتںیہاسںیمہیےہاےنپاھبیئےکاھبؤافراےنپاھبیئےکاغیپؾاکنح ر۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعادمصل،ہبعش،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اح تلارحاؾںیماکنحیکرحتمافراغیپؾاکنحیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 970

راوی  :ابوكاہزً ،بساہلل ب ٩وہب ٟيث ،یزیس ب ٩ابی حبيبً ،بساٟزح ،٩٤ب ٩ط٤اسہً٘ ،بہ ،بً ٩ا٣ز ،حرضت ًبساٟزح٩٤
ب ٩ط٤اسہ

اٟلاص ٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ ًَ َِّ ٩
و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اس َة أَُ َّ ٧ط
اِ ٠ٟيثٔ َوَُي ِرٔظ ٔ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔيبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٩ط ََ ٤

َسَ ِ٘ ًُ ٍَ ٔ٤ب َة بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َي ُ٘وُلُ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔ ٩ُ ٣أَ ُخو ا ِِ ٤ُ ٟذ َََٔ ٓ ٩ٔ ٣ل َی ٔح ُِّ ٤ُِ ٠ٟٔ ١ذ ٔ٩ٔ ٣
أَ َِ ٪یب ِ َتا ََ ًَل َی بَ ِي ٍٔ أَخٔيطٔ َو َُل َی ِد ُل َب ًَل َی خ ِٔل َب ٔة أَخٔيطٔ َحًَّی َی َذ َر
اوباطرہ،دبعاہللنبفبہق ،،سیدینبایببیبح،دبعارلنمح،نبرامہس،ہبقع،نباعرم،رضحتدبعارلنمحنبرامہسےسرفاتی
ےہاس ےہبقع نباعرمےسربنم ررفامےتنو ےانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایومنمومنماکاھبیئےہ
یسکومنمےک ےئلہیالحؽ  ںیہہکفہاےنپ اھبیئیکعیب ررخدیاریرکے افرہناےنپ اھبیئےکاغیپؾاکنح راغیپؾاکنح دےاہیں
کتہکفہٹوھڑدے۔
رافی  :اوباطرہ،دبعاہللنبفبہق ،،سیدینبایببیبح،دبعارلنمح،نبرامہس،ہبقع،نباعرم،رضحتدبعارلنمحنبرامہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحراغرف ہ ہٹیکرحتمافراسےکاب لنو ےےکایبؿںیم...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحراغرف ہ ہٹیکرحتمافراسےکاب لنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 971

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ٧آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ٩
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
اٟظ َِارٔ َو ِّ
ِّ
 ١ابِ ََ ٨تطُ ًَل َی أَ ِ ٪یُزَ ِّو َج ُط ابِ ََ ٨ت ُط َوَِ ٟي َص بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َػ َس ْاٚ
اٟظ َِا ُر أَ ِ ٪یُزَ ِّو َد اَّ ٟز ُج ُ
ییحینبییحی،امکلان عف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاکنحراغرےسعنم
رفامایےہافرراغرہیےہہکآدیماینپیٹیباکاکنحاسرشط ررکےہکفہاینپیٹیباکاکنحاےسرکےکدےاگافراؿےکدرایمؿرہم
رقمرہنایکاج ےدفونںترر وںوکاکیدفرسیاکرہموصترایکاج ے۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلانعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحراغرف ہ ہٹیکرحتمافراسےکاب لنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 972

راوی  :زہير ب ٩رحب٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بيساہلل ب ٩سٌيس ،یحٌیً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟى َّی َوًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ًُ ََ ٤ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َُيِرَ أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٨َ ٔ ٟآ ٍٕٔ َ٣ا ِّ
اٟظ َِا ُر
زریہنبرحب ،دمحمنب ینثم،دیبعاہلل نبدیعس،ییحی،دیبع اہلل،انعف،انبرمع ،رضحت انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعیبنرکمی یلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےساسرطحرفاتیرکےتںیہدیبعاہللیکدحثیںیمہیےہہکںیم ےانعفےساہکراغرایکےہ؟
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحراغرف ہ ہٹیکرحتمافراسےکاب لنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 973

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ح٤از ب ٩زیسً ،بساٟزح٧ ،٩٤آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اْٟسا ٔد ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََّ َّ ٩ٔ ٤

ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِِّ ٩
اٟظ َِارٔ

ییحینبییحی،امحدنبزدی،دبعارلنمح،انعف،رضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ےاکنحراغرےسعنمایکےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امحدنبزدی،دبعارلنمح،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحراغرف ہ ہٹیکرحتمافراسےکاب لنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 974

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل ٔط َِ َار فٔی ِاْل ٔ ِس ََلٔ ٦
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ،رمعم ،اویب ،انعف ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک یبنرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
 ےرفامایاالسؾںیماکنحراغر ںیہےہ(ریغبرہمرقمرےکف ہ ہٹرکان)
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحراغرف ہ ہٹیکرحتمافراسےکاب لنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 975

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩ير ،ابواسا٣ہً ،بيساہلل ابی ز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ ُ
َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هی
رک بِ ُ ٩أبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َوأبُو أ َسا ََ ٣ة ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
اٟظ َِارٔ َزا َز ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َو ِّ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
ک
اٟظ َِ ُ
ک َوأ ُ َز ِّو ُج َ
َّ ٔ ٟ ١رل ُج َٔ ١ز ِّو ِجىٔی ابِ ََ ٨ت َ
ار أَ َِ ٪ي ُ٘و َ ٢اٟزَّ ُج ُ
ک أ ُ ِخًٔی
ک َوأ ُ َز ِّو ُج َ
ابِ ًَٔ٨ی أَ ِو َز ِّو ِجىٔی أ ُ ِخ َت َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،اوبااسہم ،دیبع اہلل ایب زاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل ف ملس  ے اکنح راغر ےس عنم رفامای افر انبریمن  ے ہی ااضہف ایبؿ ایک ےہ راغر ہی ےہ ہک اکی آدیم دفرسے ےس
ےہک واینپیٹیباکاکنحےھجمدےںیمےھجتاینپیٹیباکاکنحدفںاگای واینپنہباکاکنحےھجمرکدےںیماینپنہباکاکنحےھجترکدفںاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوبااسہم،دیبعاہللایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحراغرف ہ ہٹیکرحتمافراسےکاب لنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 976

راوی  :ابوَکیبً ،بسہً ،بيساہلل

َک زٔ َیا َز َة ابِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ًُِ ٩ب َ ِيسٔ اہللٔ َوص َُو ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ
اوبرکبی،دبعہ،دیبعاہللایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ نکیانبریمناکااضہفذرک ںیہایک۔

رافی  :اوبرکبی،دبعہ،دیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحراغرف ہ ہٹیکرحتمافراسےکاب لنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 977

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب٩
جزیخ ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
و َح َّسثَىٔی َص ُ
ہلل
َرآ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی ا ُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
اٟظ َِارٔ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،اجحج نب دمحم ،انب رج  ،،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب رج  ،،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رج  ،،رضحت اجرب نب
دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاکنحراغرےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :اہرفؿ نب دبعاہلل ،اجحج نب دمحم ،انب رج  ،،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب رج  ،،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رج  ،،رضحت
اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشاطئاکنحاکوپرارک ےےکایبؿںیم...
ابب  :اکنحاکایبؿ
رشاطئاکنحاکوپرارک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 978

راوی  :یحٌی ب ٩ایوب ،ہظي ،٥اب٤٧ ٩ير ،وٛيٍ ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوخاٟس ،اح٤ز٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌی بٗ ٩لا،٪
ًبساٟح٤يس ،ب ٩جٌَف ،یزیس ب ٩ابی حبيب٣ ،زثسً ،بساہلل ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس
وب َح َّسث َ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔيبٕ ًَ ِ٩
اْلِ َ ِح َ٤زُ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤يسٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َّ
اْٟش ٔن أَ ِ ٪یُوفَی بٔطٔ َ٣ا
َِ ٣زثَ ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ا َِ ٟيزَن ٔ ِّی ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ َح َِّ ٙ
اْٟشو ٔن
َف َ
ِ
ود َص َذا َُِ ٟٔى َحسٔیثٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َوابِ ٔ ٩ا َِْ ٤ُ ٟى َّی َُي ِ َر أَ َّ ٪ابِ َ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗا َُ ُّ ٢
اس َت ِح َ٠ِ ٠ت ُِ ٥بٔطٔ ا ُِ ُ ٟ

ییحی نب اویب، ،میش ،انب ریمن ،فعیک ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباخدل ،ارمح ،دمحم نب ینثم ،ییحی نب اطقؿ ،دبعاا دیم ،نب رفعج ،سیدی نب ایب
بیبح،رمدث ،دبعاہلل ،رضحتہبقعنباعرمریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایوپرا
رک ےےکارابترےسبسےسدقحارفہرشطےہ سےکذرےعیمت ےترر وںیکرشاگمنوںوکاےنپےئلالحؽایکےہافرانبینثم
یکرفاتیںیمرشفطاکظفلےہ۔
رافی  :ییحینباویب،،میش،انبریمن،فعیک،اوبرکبنبایب ہبیش،اوباخدل ،ارمح،دمحمنب ینثم،ییحینباطقؿ،دبعاا دیم،نبرفعج،سیدی
نبایببیبح،رمدث،دبعاہلل،رضحتہبقعنباعرمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبہاکاکنحںیمزابؿےسااجزتدےنیافرریغاشدیدشہیکااجزتاخومیشےکاسھتنوؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبہاکاکنحںیمزابؿےسااجزتدےنیافرریغاشدیدشہیکااجزتاخومیشےکاسھتنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 979

راوی ً :بيساہلل ب٤ً ٩ز٣ ،يْسہ ،خاٟس ب ٩حارث ،ہظا ،٦یحٌی ب ٩ابی ْٛير ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْس َة ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَىٔی ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ي َ َ
أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢لَ تُ ُِ َٜ٨ح اْلِ َیِّ َُ ٥حًَّی ُت ِش َتأ ِ ََ ٣ز َوُلَ تُ ُِ َٜ ٨ح ا ِٟب ٔ ُِ
رک َحًَّی
ِ
ٕ إٔذَُِ ٧ضا َٗا َ ٢أَ َِ ٪ت ِشَ ُٜت
ُت ِش َتأذ َََٗ ٪اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َِ ٛي َ
دیبع اہلل نب رمع ،رسیمہ ،اخدل نب احرث ،اشہؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس  ے رفامای ےب اکنیح تررت اک اکنح اسیک ااجزت ےک ریغب ہن ایک اج ے افر ہن ابرکہ اک اکنح ایک اج ے

اہیںکتہکاسےسااجزتےلیلاج ےاحصہب ےرعضایکاےاہللےکروسؽاسیکااجزتےسیکنویگ؟آپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےرفامایہکفہاخومشنواج ے۔

رافی  :دیبعاہللنبرمع،رسیمہ،اخدلنباحرث،اشہؾ،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبہاکاکنحںیمزابؿےسااجزتدےنیافرریغاشدیدشہیکااجزتاخومیشےکاسھتنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 980

ًيسی ،یو٧ص ،حشين ب٣ ٩ح٤س
راوی  :زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥ححاد ،ب ٩ابی ًْ٤ا ،٪ابزاہي ٥ب٣ ٩وسیٰ ،
طیبا ،٪رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚزً ،بساہلل بً ٩بساٟزح ،٩٤یحٌیٌ٣ ،اویہ،

وسی
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔي ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟححَّا ُد بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ِْ ََ ٤
ا ٪ح و َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا حُ َشي ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪ح و
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی َي ٌِىٔی ابِ َ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ح و َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩

َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕبٌِٔ ٣َ ١ٔ ِْ ٔ٤ى َی َحسٔیثٔ صٔظَ اَ ٕ ٦وإ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ َو َّاتٔ ََُِ َٟٔ ٙى
أَ ِخب َ َرَ٧ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩ح َّش َ
اَ ٪و ٌَُ ٣او ٔ َی َة بِ َٔ ٩س ََّلٕ ٦فٔی َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
َحسٔیثٔ صٔظَ اَ ٕ ٦و َط ِی َب َ
زریہ نب رحب ،اامسلیع نب اربامیہ ،اجحج ،نب ایب امثعؿ ،اربامیہ نب ومیسٰ ،یسیع ،وی،س ،نیسح نب دمحم ابیشؿ ،راعف ،دبعارلزاؼ،
رمعم،دبعاہللنبدبعارلنمحٰ،ییحی،اعمفہی،اؿاانسدےسیھبہیدحثیرابرہکرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،اامسلیع نب اربامیہ ،اجحج ،نب ایب امثعؿ ،اربامیہ نب ومیسٰ ،یسیع ،وی،س ،نیسح نب دمحم ابیشؿ ،راعف،
دبعارلزاؼ،رمعم،دبعاہللنبدبعارلنمح،ییحی،اعمفہی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبہاکاکنحںیمزابؿےسااجزتدےنیافرریغاشدیدشہیکااجزتاخومیشےکاسھتنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 981

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب ٩ازریص ،اب ٩جزیخ ،اسحا ٚب ٩ابزہي٣ ،٥ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا ،ٚاب ٩رآٍ،
حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ٔیص ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ

َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟز ََّّزا َٔ ٚو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة َي ُ٘و ُ٢
َٗا َ ٢ذ ََِ ٛوا ُِ ٣َ ٪ول َی ًَائٔظَ َة َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة َت ُ٘و َُ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟحارٔ َی ٔة یُ ُِ ٜٔ ٨ح َضا أَصَِ ُ٠ضا
أَ ُت ِش َتأ ِ َ٣زُ أَ ُِ ٦لَ َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥ِ ٌَ ََ ٥َ ٠ت ِش َتأ ِ َ٣زُ َٓ َ٘اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط َٓإَٔ َّ ٧ضا َت ِش َت ِحٌٔی
ک إٔذَُِ ٧ضا إٔذَا ه ٔ َی َس ََ ٜت ِت
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذَ ٔ ٟ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،انبرج ،،ااحسؼنباربمیہ،دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،انبراعف،رضحتاعہشئدصہقیریض
اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ڑلیک ےک ابرے ںیم وساؽ ایک  س ےک رھگ
فاےل اس اک اکنح رکےت ںیہ ایک اس ےس ااجزت یل اج ے یگ ای  ںیہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای یل اج ے یگ
اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اہک ںیم  ے رعض ایک فہ ایحء رکے یگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب فہ
اخومشرےہاےسیومعق ر ویہیاسیکااجزتےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ادرسی ،انب رج  ،،ااحسؼ نب اربمیہ ،دمحم نب راعف دبعارلزاؼ ،انب راعف ،رضحت اعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبہاکاکنحںیمزابؿےسااجزتدےنیافرریغاشدیدشہیکااجزتاخومیشےکاسھتنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 982

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼورٗ ،تیبہ ب ٩سٌيس٣ ،اٟک ،یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساہلل بٓ ٩ـ٧ ،١آٍ بل ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٤َ ٔ ٟإ ٔ ٟک
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩س ٌٔي ٕس َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اْلِ َیِّ ُ ٥أَ َح ُّ ٙب ٔ َٔ ِٔ ٨ش َضا
ک ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ٧ ٩ِ ًَ ١آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ
رک ُت ِش َتأِذَ ُ ٪فٔی ََ ِٔ ٔش َضا َوإٔذَُِ ٧ضا ُػ َ٤اتُ َضا َٗا َ٥ِ ٌَ ََ ٢
َٔ ٩ِ ٣ؤٟي َِّضا َوا ِٟب ٔ ِ ُ
دیعس نب وصنمر ،ہبیتق نب دیعس ،امکل ،ییحی نب ییحی ،دبعاہلل نب لضف ،انعف نطب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ویبہ تررت اےنپ فیل ےس زایدہ سفن یک دقحار ےہ افر ونوجاؿ ونکاریےس
اسےکسفنےکابرےںیمااجزتیلاج ےیگافراسیکاخومیشاسیکااجزتےہ۔

رافی  :دیعسنبوصنمر،ہبیتقنبدیعس،امکل،ییحینبییحی،دبعاہللنبلضف،انعفنطبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبہاکاکنحںیمزابؿےسااجزتدےنیافرریغاشدیدشہیکااجزتاخومیشےکاسھتنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 983

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،سٔيا ،٪زیاز ب ٩سٌسً ،بساہلل بٓ ٩ـ٧ ،١آٍ ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪زٔیَاز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١سَ٧ ٍَ ٔ٤آ ٔ ٍَ بِ َُ ٩ج َبي ِر ٕیُ ِدبٔرُ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َّ
َّ
َّ
رک ُت ِش َتأ ِ َ٣زُ َوإٔذَُِ ٧ضا ُسُٜوتُ َضا
ًَبَّا ٕ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢اْٟي ُِّب أَ َح ُّ ٙب ٔ َٔ ِٔ ٨ش َضا َٔ ٩ِ ٣ؤٟي َِّضا َوا ِٟب ٔ ِ ُ
ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،زایدنبدعس،دبعاہللنبلضف،انعفنبریبج،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےاراشدرفامایاشدیدشہتررتاےنپآپیکاےنپفیلےسزایدہدقحارےہافرابرکہتررتےسااجزتیلاج ےیگافراساک
وکستاسیکااجزتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،زایدنبدعس،دبعاہللنبلضف،انعفنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبہاکاکنحںیمزابؿےسااجزتدےنیافرریغاشدیدشہیکااجزتاخومیشےکاسھتنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 984

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٪

َّ
رک َي ِش َتأِذَُٔ ٧ضا أَبُو َصا فٔی
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢اْٟي ُِّب أَ َح ُّ ٙب ٔ َٔ ِٔ ٨ش َضا َٔ ٩ِ ٣وِّ ٔ ٟي َضا َوا ِٟب ٔ ِ ُ

َق ُارصَا
ََ ِٔ ٔش َضا َوإٔذَُِ ٧ضا ُػ َ٤اتُ َضا َو ُربَّ َ٤ا َٗا ََ ٢و َػ ِ٤ت َُضا إ ٔ ِ َ

انب ایب رمع ،ایفسؿ اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ افر اہک اشدی دشہ تررت اےنپ سفن یک اےنپ فیل ےس زایدہ دقحار ےہ افر
ابرکہونوجاؿتررتےساےکس سفنےکابرےںیما اکابپااجزتبلطرکےاگافر ا اکاخومشرانہاسیکرطػےسااجزت
ےہافریھبکرفامایایکساخومیشا اکارقارےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹوھیٹونکاریڑلیکےکابپوکاساکاکنحرک ےےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ٹوھیٹونکاریڑلیکےکابپوکاساکاکنحرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 985

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗا ََ ٢و َج ِس ُت فٔی َ ٔ ٛتابٔی ًَ ِ ٩أَبٔی
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َتزَ َّو َجىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٔ ٟ ٥َ ٠ش ِّت ٔسٔ٨ي َن َوبَى َی بٔی َوأََ٧ا ب ٔ ُِ ٨ت
اَ ٪وأََ٧ا ًَل َی أ ُ ِر ُجو َح ٕة َو َ٣عٔی
تٔ ِش ٍٔ ٔسٔ٨ي َن َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ ٔس ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٓ َُؤًُ ِٜت َط ِض ّزا ٓ ََوفَی َط ٌِزٔی ُج َِ ٤ي َّ ٤ة َٓأ َ َت ِتىٔی أ ُ ُُّ ٦رو ََ ٣
اب َٓ ُُِ٘ ٠ت َص ِط صَ ِط َحًَّی ذَ َص َب
َص َخ ِت بٔی َٓأ َ َت ِیت َُضا َو َ٣ا أَ ِزرٔی َ٣ا تُزٔی ُس بٔی َٓأ َ َخ َذ ِت ب ٔ َيسٔی َٓأ َ ِو َٗ َٔ ِتىٔی ًَل َی ا َِ ٟب ٔ
َػ َواح ٔ ٔيی ٓ َ َ
ََ َٔ ٔسی َٓأ َ ِز َخ َِ ٠تىٔی بَ ِی ّتا َٓإٔذَا َ ِٔش َو ْة ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ َٓ ًَُ٘ ٩َِ ٠ل َی ا َِ ٟدي ِر ٔ َوا ِٟب َ َر َٔ ٛة َو ًَل َی َخي ِر ٔكَائ ٔز َٕٓأ َ ِسِ ٤ََ ٠تىٔی إَِٔ ٟيضَٔ َِ َٓ َّ٩ش٩َِ ٠
َرأِسٔی َوأَ ِػ َِ ٠ح َ٨ىٔی ََٓ ٥َِ ٠یزُ ًِىٔی إ ٔ َُّل َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ؿ ّهی َٓأ َ ِس٨َ ٤َِ ٠ىٔی إ ٔ َِ ٟيطٔ
اوبرکبی ،دمحم نبالعء ،اوبااسہم ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،اشہؾ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےھجمےساکنحایک  و ریمیرمعھچاسؽ یھ افر ھجم ےس زافػایک  وںیم وناسؽیک یھ رفامیتںیہ
ہکمہدمہنیآ ے وےھجم اکی امہکتاخبرراہ افرریمےابؽاکونںکتنوےئگ(ڑھجےئگ) سریمےاپساؾرفامؿآںیئ و ںیماینپ
ویلیہسں ےکاسھت وھجےل  ر  یھ اوہنں  ے ےھجم اکپرا ںیماؿ ےکاپس آیئاس احؽ ںیمہک ںیماس اک اےنپ ابرے ںیم ارادہ  ںیہ
اجیتن یھاوہنں ےریمااہھتڑکپاافرےھجمدرفازہ رالڑھکاایکافرںیماس،سوھپےنلیکفہجےساہہ اہہرکریہ یھاہیںاتہکہکریما
اس،س وھپانل دنب نوایگ  و ےھجم رھگ ںیم دالخ ایک فاہں دنچ ااصنری تررںیت وموجد  ںیھ  و اوہنں  ے اہک اہلل ریخ فربتک اطع رکے افر
ریخ فالھبیئ ےس ہصح اطع نو رغض ریمی فادلہ  ے ےھجم اؿ ےک رپسد رکدای اوہنں  ے ریما رس دوھای افر ریما اھگنسر ایک افر ےھجم وکیئ
وخػ ںیہاچنہپہکاچتشےکفتقروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآ ےافرےھجمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرپسدرکدای۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،اوبااسہم،اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اشہؾ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ٹوھیٹونکاریڑلیکےکابپوکاساکاکنحرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 986

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوٌ٣اویہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،اب٤٧ ٩يرً ،بسہ ،ہظا ،٦حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َواُِ ٔ٠َّ ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ص َُو ابِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ُسََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َتزَ َّو َجىٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ ٧ا ب ٔ ُِ ٨ت س ِّٔت ٔسٔ٨ي َن َوبَى َی بٔی َوأََ٧ا

ب ٔ ُِ ٨ت تٔ ِش ٍٔ ٔسٔ٨ي َن
ییحی نب ییحی ،اوباعمفہی ،اشہؾ نب رعفہ ،انب ریمن،دبعہ ،اشہؾ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاکنحایک وںیمھچاسؽیکڑلیک یھافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھجمےسمہرتسبنو ے وںیمون
اسؽیک یھ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،انبریمن،دبعہ،اشہؾ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ٹوھیٹونکاریڑلیکےکابپوکاساکاکنحرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 987

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز رعوہ ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ا٪
َو َس ََّ ٥َ ٠تزَ َّو َج َضا َوه ٔ َی ب ٔ ُِ ٨ت َس ِب ٍٔ ٔسٔ٨ي َن َوز َُّٓ ِت إَِٔ ٟيطٔ َوه ٔ َی ب ٔ ُِ ٨ت تٔ ِش ٍٔ ٔسٔ٨ي َن َوٌَ ُٟبُ َضا ََ ٌَ ٣ضا َو َ٣ا َت ًَ َِ ٨ضا َوه ٔ َی ب ٔ ُِ ٨ت ثَ ََ ٤

ْش َة
ًَ ِ َ

دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
 ےاؿےساکنحایک وفہاستاسؽیکڑلیک ںیھافراؿےسزافػایکایگ وفہوناسؽیکڑلیک ںیھافراؿےکولھک ےاؿےکاسھت
ےھتافر بآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکااقتنؽنوا واؿیکرمعا ےنرہاسؽ یھ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعمرعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ٹوھیٹونکاریڑلیکےکابپوکاساکاکنحرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 988

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،یحٌی ،اسح ،ٙابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،حرضت
ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیِبٕ َٗا َ ٢یَ ِحٌَی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥وأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َتزَ َّو َج َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ِاْل َ َ
ْش َة
َو َس ََّ ٥َ ٠وه ٔ َی ب ٔ ُِ ٨ت س ٕٓٔت َوبَى َی ب ٔ َضا َوه ٔ َی ب ٔ ُِ ٨ت تٔ ِش ٍٕ َو ََ ٣
ات ًَ َِ ٨ضا َوه ٔ َی ب ٔ ُِ ٨ت ث َ ََ ٤
اَ ِ ًَ ٪

ییحی نب ییحی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،ییحی ،ااحسؼ  ،اوباعمفہی ،اشمع ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل
اہنعےسرفاتیےہہکاؿےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاکنحایک واؿیکرمعھچاسؽ یھافراؿےستبحصیک واؿیک
رمعوناسؽ یھافر بآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےااقتنؽایک واؿ(اعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع)یکرمعا ےنرہاسؽ یھ۔
رافی  :ییحینبییحی،ااحسؼ نباربامیہ،اوبرکبنبایب ہبیش،اوبرکبی،ییحی،اقحس،اوباعمفہی،اشمع،رضحتاعہشئ دصہقیریضاہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہوشاؽںیماکنھافرتبحصرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :اکنحاکایبؿ
امہوشاؽںیماکنھافرتبحصرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 989

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،وٛيٍ ،سٔيا ٪ب ٩اسٌ٤ي ١ب ٩ا٣يہً ،بساہلل ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رح ٕب َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصيِر ٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َتزَ َّو َجىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َط َّوا َٕ ٢وبَى َی بٔی فٔی َط َّوا َٕٓ ٢أ َ ُّی
رع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ُ ٩

ا ٪أَ ِحوَ ی ً ٔ َِ ٨س ُظ ٔ٣ىِّی َٗا ََ ٢وكَاِ َ ٧ت ًَائٔظَ ُة َت ِش َت ٔح ُّب أَ ِ ٪تُ ِسخٔ ََٔ َ ١شائ َ َضا فٔی
َ َٔشا ٔ
ئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
َط َّوا ٕ٢
سغ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،فعیک ،ایفسؿ نب ا می ،نب اہیم ،دبعاہلل نب رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع
ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےھجمےسوشاؽںیماکنحرفامایافرھجمےستبحصیھبوشاؽںیمیک سوکن ی
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکویبیےہوجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزندکیھجمےسزایدہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوک
ایپری  یھ افر رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع بحتسم وصتر رکیت  ںیھ اس ابت وک ہک وشاؽ ںیم ترر وں ےس تبحص یک
اج ے۔

سغ
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،فعیک ،ایفسؿ نب ا می ،نب اہیم ،دبعاہلل نب رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل

اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
امہوشا ؽںیماکنھافرتبحصرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 990

راوی  :اب٤٧ ٩ير ،سٔيا٪

َک ٓ ٌِٔ ًََ ١ائٔظَ َة
و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
انبریمن،ایفسؿایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ نکیاسںیمرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعاکلعفذموکر ںیہ۔
رافی  :انبریمن،ایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجآدیمیسکتررتےساکنحاکارادہرکے واسےکےئلاستررتےکرہچےافرویلیھتہں...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وجآدیمیسکتررتےساکنحاکارادہرکے واسےکےئلاستررتےکرہچےافرویلیھتہںوکاکیرظناغیپؾاکنحےسےلہپدےنھکیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 991

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪یزیس بٛ ٩يشا ،٪ابی حاز ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
یس بِ ِٔ َٛ ٩ي َش َ
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َتا ُظ َر ُج َْٓ ١أ َ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َتزَ َّو َد ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧وَ ِز َت إَِٔ ٟي َضا َٗا َُ ٢لَ
َٗا ََٓ ٢اذِصَ ِب َٓاُ ِ ٧وزِ إَِٔ ٟي َضا َٓإ ٔ َّ ٪فٔی أَ ًِي ُ ٔن اْلِ َ َِ َؼارٔ َط ِيئّا
انبایبرمع،ایفسؿ،سیدینباسیکؿ،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےک اپس احرض اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی آدیم  ے آرک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربخ دی ہک اس  ے اکی
ااصنری تررت ےس اشدی یک ےہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےس رفامای ایک  و  ے اےس داھکی ےہ؟ اس  ے اہک  ںیہ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاجافراےسدھکیویکہکنااصنریترر وںیکآںوھکںںیمھچکنواتےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،سیدینباسیکؿ،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وجآدیمیسکتررتےساکنحاکارادہرکے واسےکےئلاستررتےکرہچےافرویلیھتہںوکاکیرظناغیپؾاکنحےسےلہپدےنھکیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 992

راوی  :یحٌی بٌ٣ ٩ين٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ ،یزیس بٛ ٩يشا ،٪ابی حاز ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
و َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ٌُٔ٣َ ٩ي ٕن َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ا َِٔ ٟزَار ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُِ َٛ ٩ي َش َ
َجا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی َتزَ َّو ِج ُت ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َص َِ٧ ١وَ ِز َت إَِٔ ٟي َضا َٓإ ٔ َّ ٪فٔی ًُ ُيو ٔ ٪اْلِ َ َِ َؼارٔ َط ِيئّا َٗا َِ َٗ ٢س َ٧وَ ِز ُت إَِٔ ٟي َضا َٗا ًََ ٢ل َی ََ ٥ِ ٛتزَ َّو ِج َت َضا َٗا ًََ ٢ل َی أَ ِربَ ٍٔ أَ َوا َٕ٘ َٓ ٚا َُ َٟ ٢ط
يک َو َل٩ِٔ ٜ
رع ٔ
ق َص َذا ا َِ ٟح َب ٔ٣َ ١ا ً ٔ َِ ٨سَ٧ا َ٣ا َُ ٌِ ٔل َ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی أَ ِربَ ٍٔ أَ َوا َٕٛ ٚأَ٤َ َّ ٧ا َت ِٔ ٨حت َ
ُو ٪ا َِّٔ ٟٔـ َة ِٔ ُ ٩ِ ٣
ک اَّ ٟز ُج َٔ ٓ ١يض ٔ ِ٥
يب ٔ٨ِ ٣طُ َٗا َََ ٓ ٢ب ٌَ َث َب ٌِ ّْا إلٔ َی بَىٔی ًَ ِب ٕص َب ٌَ َث ذََ ٔ ٟ
ًَ َسی أَ ِِ َ ٧ ٪ب ٌَ َْ َ
ک فٔی َب ٌِ ٕث ُت ٔؼ ُ

ییحی نب نیعم ،رمفاؿ نب اعمفہی ،سیدی نب اسیکؿ ،ایب احزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم یبن
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دختم ںیم احرض نوا اس  ے رعض ایک ہک ںیم  ے اکی ااصنری تررت ےس اشدی یک ےہ  و یبن
رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے اےس رفام ای ایک  و  ے اےس داھکی ےہ ویکہکن ااصنری ترر وںیک آںوھکں ںیم ھچک نوات ےہ اس  ے اہک
ںیم  ے اےسداھکی ےہ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس  ے رفامای  و  ے اس ےس  ےنت رہم  ر اشدییک؟ اس  ے اہک اچر افہیق  ر  و اےس یبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاچرافہیق  روگایہکمتاساہپڑےساچدنیوھکدالےتنووجامہرےاپس ںیہےہاہتبلرقنعبی

مہ ںیہمت اکی اقہلف ںیم ںیجیھب ےگ اتہک ےھجتاس ےس ھچک لم اج ے انچہچن آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے ہلیبق ینب سبعیک رطػ
اکیرکشلاجیھبافراسآدیموکیھباسرکشلںیمرفاہنایک۔
رافی  :ییحینبنیعم،رمفاؿنباعمفہی،سیدینباسیکؿ،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہمےکایبؿںیمافرمیلعترقآؿافروےہفریغہیکاوگنیھٹاکرہمنو ےےکایبؿںیم...
ابب  :اکنحاکایبؿ
رہمےکایبؿںیمافرمیلعترقآؿافروےہفریغہیکاوگنیھٹاکرہمنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 993

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،يٌ٘وب ابً ٩بساٟزح ،٩٤ابی حاز ،٦سہ ١ب ٩سٌسٗ ،تبہً ،بساٌٟزیز ب ٩ابی حاز ،٦حرضت سہ١
ب ٩سٌس اٟشاًسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِیب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َّ
وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار َّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و
اَ٘ ْٟف ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َ

َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی َٗا ََ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َک ََ ِٔ ٔسی َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟي َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼٌ ََّس
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٔجئ ُِت أَصَ ُب َ ٟ
ا٨َّ ٟوَ َز ٓ َٔيضا َو َػ َّوبَ ُط ث ُ َّ ٥كَأِكَأ َ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأِ َس ُط َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَ ِت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ أَُ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟي ِ٘ ٔف ٓ َٔيضا َط ِيئّا َجََ ٠ش ِت

يضا َٓ َ٘ا َََ ٓ ٢ض َِ ٨ِ ٔ ً ١س َک َٔ ٩ِ ٣ط ِي ٕئ َٓ َ٘ا ََُ ٢ل
َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یََ َٟ ٩ِ ُٜ
ک ب ٔ َضا َحا َج ْة َٓزَ ِّو ِجَ ٔ ٨
ک َٓاُ ِ ٧وزِ َص َِ ١تحٔ ُس َط ِيئّا ٓ ََذصَ َب ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٘ا ََُ ٢ل َواہللٔ َ٣ا َو َج ِس ُت َط ِيئّا َٓ َ٘ا َ٢
َواہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢اذِ َص ِب إلٔ َی أَصَِ ٔ ٠
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اُ ِ ٧و ِز َوَِ ٟو َخات ّٔ٤ا َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس ٓ ََذ َص َب ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٘ا ََُ ٢ل َواہللٔ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َُل َخات ّٔ٤ا ٔ٩ِ ٣

َحسٔی ٕس َو َلَ ٩ِٔ ٜص َذا إ ٔ َزارٔی َٗا ََ ٢س ِض ْ٣َ ١ا َُ ٟط رٔ َزائْ َََٓ ٠ضا َ ِٔؼ ُٔ ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َت ِؼ َ ٍُ ٨بٔإ ٔ َزارٔ َک
َ ١حًَّی إٔذَا كَا َِ ٣َ ٢حُ ٔ ٠ش ُط َٗ َا٦
إ ٔ َِٟ ٪ب ٔ ِش َت ُط  ٥َِ ٟیََِ ٠ًَ ٩ِ ُٜي َضا ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِي ْئ َوإ ٔ َِٟ ٪ب ٔ َش ِتطُ  ٥َِ ٟیََِ ٠ًَ ٩ِ ُٜي َ
ک ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِي ْئ َٓ َحََ ٠ص اَّ ٟز ُج ُ

َقآ َٔٗ ٪ا َ٣َ ٢عٔی ُس َورةُ
َفآ ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠و ِّّ ٟيا َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ َٓ ُسعٔ َی َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ َٗا َ٣َ ٢اذَا ََ ٌَ ٣
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ََ

َقآ َٔ ٪ص َذا
ک َٗا ََٗ ٥ِ ٌَ ََ ٢ا َ ٢اذِصَ ِب َٓ َ٘ ِس َُ ِٜ٠ِّ ٣ت َضا ب ٔ َ٤ا ََ ٌَ ٣
َق ُؤصُ ٩ِ ًَ َّ٩هَ ِضز ٔ َِٗ٠ب ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ََ ٛذا َو ُس َورةُ ََ ٛذا ًَ َّس َزصَا َٓ َ٘ا ََ ٢ت ِ َ

وب ُي َ٘ارٔب ُ ُط فٔی َّ
ٔیث ابِ ٔ ٩أَبٔی َحازَٔ ٕ ٦و َحس ُ
َحس ُ
أِ ٔ٠ٟى
ٔیث َي ٌِ ُ٘ َ
ہبیتق نب دیعس ،وقعیب انب دبعارلنمح ،ایب احزؾ ،لہس نب دعس ،قییہ ،دبعایزعسی نب ایب احزؾ ،رضحت لہس نب دعس اعاسدعی ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی تررت روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےک اپس آیئ افر رعض یک اے اہلل ےک روسؽںیم
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساےنپسفنوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےئلہبہرک ےآیئنوں وروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآ ہلفملس ےاسیکرطػاف رےسےچینکتداھکیرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاانپرسرابرکاکھجایل باستررت
 ےایخؽایکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےکابرےںیمھچکہلصیف ںیہایک وفہھٹیبیئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
احصہبریض اہللاعتٰیلہنع ںیم ےساکیآدیم ےڑھکےنو رکرعض ایکاےاہللےکروسؽارگآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسوکاس
یکاحتج  ںیہ ےہ واساک اکنحھجمےسرکدںیآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس  ےرفامای ایکریتےاپس وکیئ زیچوموجد ےہ؟اس  ے
اہک ںیہاہللیکمسقاےاہللےک روسؽآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےنپالہےکاپساجؤافردوھکیایکمتوکیئزیچاپےتنو؟
فہایگفا سآای ورعضایکاہللیکمسق ںیہںیم ےوکیئزیچ ںیہاپیئروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایدوھکیارگوےہیہیک
وکیئاوگنیھٹنوفہایگ رھپفا سآای ورعضیک ںیہاہللیکمسق!اےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفملسوےہیکاوگنیھٹیھب ںیہےہ
رصػیہیریمیدنبہتےہلہس ےاہکاسےکاپساچدریھبہن یھافراہکںیماےسآداھاچدرےسدےاتکسنوں وروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفآہل فملس  ے رفامای ہی ریت ے ازار اک ایکرکے ےگ؟ ارگ  و اےس نہپ ےل اگ  و اس ےکاپس ھچک ہن نواگ افر اس  ے ارگ انہپ  و
ھجت  ر ھچک ہن نواگ فہ آدیم اکیف دری کت اھٹیب راہ رھپ  ب ڑھکا نوا افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس فا س اجےت نو ے
داھکی  و مکح دای افر اےس البای ایگ  ب فہ آای  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ےھجت رقآؿ رکمی آات ےہ؟ اس  ے اہک ےھجم الفں
الفں وسرںیت اید ںیہ افر یئک وسر وں وک رامر ایکآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامای  و ا ںیہ زابین ڑپھ اتکس ےہ؟ اس  ے اہک یج اہں
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاج ںیم ےاستررتوکاسرقآؿیکمیلعتےکترضوجےھجتایدےہریتیتیکلمںیمدےدای
ہیدحثیانبایباحزؾیکےہافروقعیبیکدحثیاافلظںیماسےکرقبیرقبیےہ۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،وقعیب انب دبعارلنمح ،ایب احزؾ ،لہس نب دعس ،قییہ ،دبعایزعسی نب ایب احزؾ ،رضحت لہس نب دعس
اعاسدعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رہمےکایبؿںیمافرمیلعترقآؿافروےہفریغہیکاوگنیھٹاکرہمنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 994

راوی  :خ ٕ٠ب ٩ہظا ،٦ح٤از ب ٩زیس ،زہير ب ٩رحب سٔيا ،٪بً ٩یی٨ہ اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حشين
بً ٩لی ابی حاز ،٦حرضت سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨اظ َخُ ٠
َٕ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ح و َح َّسثَٔ٨يطٔ ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَّ ٩ِ ًَ ٥
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا حُ َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی
اٟس َرا َو ِرز ٔ ِّی ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َیزٔی ُس َب ٌِ ُـ ُض ًَِ ٥ل َی َب ٌِ ٕف َُي ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َزائ َٔس َة َٗا َ ٢اَ ِ ٧لِ َ٘ َٓ ِٙ ٔ ٠س َز َّو ِج ُتَ َٜضا

َقآ ٔ٪
ٓ ٌََ َِّ ٤ِ ٠ضا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
فلخ نب اشہؾ،امحد نب زدی ،زریہ نب رحب ایفسؿ ،نب ہنییع ااحسؼ نب اربامیہ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،نیسح نب یلع ایب احزؾ ،رضحت
لہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنعیکدحثیذموکریکزمدیاانسدذرکیکںیہزادئہیکدحثیںیمہیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ےرفامایاجؤںیم ےریتااکنحاسےسرکدای واےسرقآؿاھکسدے۔
رافی  :فلخنب اشہؾ،امحدنبزدی،زریہنبرحبایفسؿ،نبہنییعااحسؼنباربامیہ،اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلعایباحزؾ،
رضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رہمےکایبؿںیمافرمیلعترقآؿافروےہفریغہیکاوگنیھٹاکرہمنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 995

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س ،یزیس بً ٩بساہلل ب ٩اسا٣ہ ب ٩ہاز٣ ،ح٤س ب ٩ابی ً٤ز ٣کیً ،بساٌٟزیز،
یزیس٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہي ،٥حرضت ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤سے روایت ےہ ٛہ ٣يں ےن ا ٦ا٤ٟو٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَىٔی یَزٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ح و َح َّسثَىٔی
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ا ِ٤َ ٟک ِّی َو َّ
یس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ُّ
ا٪
اَ ٪ػ َس ُاَ ٚر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ك َ َ
أََّ٧طُ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥ِ َٛ ٥َ ٠ك َ َ
ک َخ ُِ ٤ص ٔ٣ائَةٔ
ٕ أُوٗ ٔ َّي ٕة َٓتٔ َِ ٠
ْش َة أُوٗ ٔ َّي ّة َو ََ اظا َٗاَِ ٟت أَ َت ِسرٔی َ٣ا اُّ ٨َّ ٟع َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُل َٗاَِ ٟت َ ِٔؼ ُ
َػ َسا ُٗ ُط ْٔلَ ِز َوا ٔجطٔ ث ٔ ِِ َ ً٨ی ًَ ِ َ

ز ٔ ِر َص ََٕ ٓ ٥ض َذا َػ َس ُاَ ٚر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠ل َ ِز َوا ٔجطٔ

ااحسؼ نباربامیہ،دبعایزعسی نبدمحم،سیدی نبدبعاہللنب ااسہم نباہد ،دمحمنب ایب رمعیکم،دبعایزعسی،سیدی،دمحم نباربامیہ ،رضحت
اوبہملس نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے اؾ امومنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وساؽ ایک ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس اک رہم انتک اھت؟  و اوہنں  ے رفامایہکآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس اک اینپ ازفاج ےک ےئل رہم ابرہ افہیق افر شن اھت
دیسہریضاہللاعتٰیل ہنع ےرعضایکایک واج اتےہہکشنایکےہ؟ںیم ےرعضایک ںیہرفامایفصنافہیقافرہیاپچنوسدرمہےھت
 سروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکاینپازفاجےکےئلہیرہمنواتاھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعایزعسینبدمحم،سیدینبدبعاہللنبااسہمنباہد،دمحمنبایبرمعیکم،دبعایزعسی،سیدی،دمحمنباربامیہ،
رضحتاوبہملسنبدبعارلنمحےسرفاتیےہہکںیم ےاؾامومنینمدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رہمےکایبؿںیمافرمیلعترقآؿافروےہفریغہیکاوگنیھٹاکرہمنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 996

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوربيٍ ،س٠امی ٪ب ٩زاؤزٗ ،تبيہ ب ٩سٌيس ،یحٌی ،ح٤از ب ٩زیس ،ثابت ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اَّ ٟتٔ ٔ٤يِم َوأَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا َِ ٌَ ٟتکٔی َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩س ٌٔي ٕس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟي ِحٌَی َٗا ََ ٢ی ِحٌَی
ُّ
ُّ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی ًَل َی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َِ ٢اْل َ َ
ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
َفة ٕ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص َذا َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َتزَ َّو ِج ُت ا َِ ٣زأَ ّة ًَل َی َو ِز َٔ َ ٧ ٪واة ٕ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َٗا ََ َٓ ٢ب َار َک
ٖ أَثَ َز ُػ ِ َ
ک أَ ِوَ ٥ِ ٔ ٟوَِ ٟو بٔظَ اة ٕ
اہللُ ََ ٟ

ییحینبییحی،اوبرعیب،امیلسؿنبداؤد،قیییہنبدیعس،ییحی،امحدنبزدی،اثتب،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہ ہک یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے دبعارلنمح نب ترػ  ر زردی ےک اشنؿ دےھکی  و رفامای ہی ایک ےہ؟ اوہنں  ے رعض یک اے
اہلل ےک روسؽ ںیم  ے اکی تررت ےس یلھٹگ وجھکر ےک مہ فزؿ وس ے  ر اشدی یک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل
ریتےےئلرابرکرکے،فہمیلرکاچےہاکیرکبیےسیہنو۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرعیب،امیلسؿنبداؤد،قیییہنبدیعس،ییحی،امحدنبزدی،اثتب،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رہمےکایبؿںیمافرمیلعترقآؿافروےہفریغہیکاوگنیھٹاکرہمنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 997

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بيس ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕس ا ُِِ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َتزَ َّو َد ًَل َی

ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َو ِز َٔ َ ٧ ٪واة ٕ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِوَ ٥ِ ٔ ٟوَِ ٟو
بٔظَ اة ٕ
دمحمنبدیبع،اوبتراہن،داتدہ،رضحتا،سنبامکلےسرفاتیےہہکدبعارلنمحنبترػ ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکزامہن
ںیموجھکریکیلھٹگےکمہفزؿوس ے راشدییک۔ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےا ںیہرفامایفہمیلرک،اچےہرکبییہےسنو۔
رافی  :دمحمنبدیبع،اوبتراہن،داتدہ،رضحتا،سنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رہمےکایبؿںیمافرمیلعترقآؿافروےہفریغہیکاوگنیھٹاکرہمنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 998

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥وٛيٍ ،طٌبہٗ ،تازہ ،ح٤يس ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َؤٛي ٍْ َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َو ُح َِ ٤ي ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َتزَ َّو َد
ا َِ ٣زأَ ّة ًَل َی َو ِز َٔ َ ٧ ٪واة ٕ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َوأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٟ ٢طُ أَ ِوَ ٥ِ ٔ ٟوَِ ٟو بٔظَ اة ٕ
ااحسؼنباربامیہ،فعیک،ہبعش،داتدہ،دیمح،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکدبعارلنمحنبترػریضاہللاعتٰیل
ہنع ےاکیتررت ےس وجھکریکیلھٹگےکمہفزؿوس ے ےکرہم راشدییکافریبن رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ے ا ںیہرفامایہک
فہمیلرکاچےہاکیرکبییہےسنو۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،فعیک،ہبعش،داتدہ،دیمح،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رہمےکایبؿںیمافرمیلعترقآؿافروےہفریغہیکاوگنیھٹاکرہمنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 999

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،ابوزاؤز٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ ،ہارو ٪بً ٩بساہلل ،وہب ب ٩جزیز ،اح٤س بَ ٩خاغ ،طبابہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو َص ُ
غ َح َّسث َ َ٨ا َط َبابَ ُة ك ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ي ٕس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُٔي ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َوصِبٕ َٗا َ٢
َخا ٕ
َجزٔیز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٔ ٩

َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤تزَ َّو ِج ُت ا َِ ٣زأَ ّة

دمحم نب ینثم ،اوبداؤد ،دمحم نب راعف ،اہرفؿ نب دبع اہلل ،فبہ نب رجری ،ادمح نب رخاش ،ابشہب ،دیمحایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک
ںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤد،دمحمنبراعف،اہرفؿنبدبعاہلل،فبہنبرجری،ادمحنبرخاش،ابشہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رہمےکایبؿںیمافرمیلعترقآؿافروےہفریغہیکاوگنیھٹاکرہمنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1000

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س بٗ ٩سا٣ہَ ،رض ب ٩ط٤ي ،١طٌبہً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہيب ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ي َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗاُلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ُػ َض ِيبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ ََ ّشا َي ُ٘و َُٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َرآنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَل َ َّی َبظَ َ
اط ُة
ض َٓ ُُِ٘ ٠ت َتزَ َّو ِج ُت ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ َٓ َ٘ا َ ٥ِ َٛ ٢أَ ِػ َس ِٗ َت َضا َٓ ُُِ٘ ٠ت َ َ ٧وا ّة َوفٔی َحسٔیثٔ إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ٣ٔ ٙذصَبٕ
ا ٌُِ ٟزِ ٔ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب دقاہم ،رضن نب لیمش ،ہبعش ،دبعایزعسی نب ،بیہ ،رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
دبعارلنمح نب ترػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے داھکی افر ھجم  ر اشدی یک وخیش ےک آاثر
ےھت وںیم ےرعضایکںیم ےاکیااصنریتررتےساشدییکےہ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای و ےاساکرہمانتکادا
ایک؟ںیم ےرعضایکاکییلھٹگےکرباربافرااحسؼیکدحثیںیمےہوس ےےس۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبدقاہم،رضننبلیمش،ہبعش،دبعایزعسینب،بیہ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رہمےکایبؿںیمافرمیلعترقآؿافروےہفریغہیکاوگنیھٹاکرہمنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1001

راوی  :ابْ٣ ٩ىی ،ابوزاؤز ،طٌبہ ،ابی ح٤زہ ،طٌبہً ،بساٟزح ،٩٤حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َوا ِس ُُ ٤ط ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ِ٩
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َِّ ًَ ٪ب َس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤تزَ َّو َد ا َِ ٣زأَ ّة ًَل َی َو ِز َٔ َ ٧ ٪واة ٕ ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ
انب ینثم ،اوبداؤد ،ہبعش ،ایب زمحہ ،ہبعش ،دبعارلنمح ،رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعارلنمح نب
ترػریضاہللاعتٰیلہنع ےاکیتررتےسوجھکریکیلھٹگےکمہفزؿوس ے راکنحایک۔
رافی  :انبینثم،اوبداؤد،ہبعش،ایبزمحہ،ہبعش،دبعارلنمح،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رہمےکایبؿںیمافرمیلعترقآؿافروےہفریغہیکاوگنیھٹاکرہمنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1002

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،وہب ،طٌبہ

و َح َّسثَٔ٨يطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا َوص ِْب أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُج َْ ٩ِ ٣ٔ ١و َٔ ٟس ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ
دمحم نب راعف ،فبہ ،ہبعش اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ وسا ے اس ےک ہک دبعارلنمح نب ترػ ےک وٹیبں ںیم ےس اکی
آدیم ے(نِمْ َذ َه ٍت)ےکاافلظےہکںیہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،فبہ،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رہمےکایبؿںیمافرمیلعترقآؿافروےہفریغہیکاوگنیھٹاکرہمنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1003

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اسٌ٤ي ،١اب٠ً ٩يہً ،بساٌٟزیز ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
یٕ
َفَ ٔ ٛب ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َرَ ٔ ٛب أَبُو كَ َِ ٠ح َة َوأََ٧ا َرز ٔ ُ
َُزَا َخ ِيب َ َر َٗا َََ ٓ ٢ؼِ ٠ی َ٨ا ً ٔ َِ ٨س َصا َػ ََل َة ا َِ َِ ٟساة ٔبٔ ََِٕ ٠ص َ َ
أَبٔی كَ َِ ٠ح َة َٓأ َ ِج َزی ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ُز َٗا َٔ ٚخ ِيب َ َر َوإ ٔ َُّ ٪ر َِ ٛبًٔی ََ ٟت َُّ ٤ص َٓد ٔ َذ ٔ َ ٧ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْس ِاْل ٔ َزا ُر ًَ َِٓ ٩د ٔ ٔذ ٔ َ ٧ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔنِّی َْلَ َری بَ َي َ
اق َٓد ٔ ٔذ ٔ َ ٧ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َز َخ َ١
َواَ ِ ٧ح َ َ
یَٗ ٩اََ ٟضا ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
َخ َد
َخبَ ِت َخ ِيبَرُ إَّٔ٧ا إٔذَا َ٧زَ ِ٨َ ٟا بٔ َشا َح ٔة َٗ ِوََ ٓ ٕ ٦شا َئ َػ َبا ُح ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َ
َق َی َة َٗا َ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ َ ٔ
ت َٗا ََ ٢و َٗ ِس َ َ
ا ِِ َ ٟ
يص َٗا ََ ٢وأَ َػب ِ َ٨ا َصا ًَ َِ ٨و ّة
ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦إلٔ َی أَ ًِ َ٤أٟض ٔ َِ٘ َٓ ٥اُٟوا َُ ٣ح َّْ ٤س َواہللٔ َٗا َِ ًَ ٢ب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف أَ ِػ َحاب ٔ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َوا َِ ٟدُ ٔ٤

اٟش ِي ُی َٓ َحائ َ ُط ز ٔ ِح َي ُة َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ًِ ٔلىٔی َجارٔ َی ّة َّٔ ٩ِ ٣
َو ُجَّ ٍَ ٔ٤
اٟش ِي ٔی َٓ َ٘ا َ ٢اذِ َص ِب َٓد ُِذ َجارٔ َی ّة َٓأ َ َخ َذ َػ ٔٔ َّي َة ب ٔ َِ ٨ت
َّ
َّ
َ
َقیِوَ َة َوا٨َّ ٟـٔير ٔ
حٌُ َ ٕ ٓی َٓ َحا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی ٔ َ ٧ي ِّی اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ أ ًِ َل ِي َت ز ٔ ِح َي َة َػ ٔٔ َّي َة ب ٔ َِ ٨ت حٌُ َ ٕ ٓی َس ِّي ٔس ُ َ
َک َٗا َ ٢ا ِزًُو ُظ ب ٔ َضا َٗا ََ َٓ ٢حا َئ ب ٔ َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧وَ َز إَِٔ ٟي َضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢خ ِذ َجارٔیَ ّة َّٔ ٩ِ ٣
اٟش ِي ٔی
َ٣ا َت ِؼُ٠حُ إ ٔ َُّل َ ٟ
ا٪
َُي ِ َر َصا َٗا ََ ٢وأَ ًِ َت َ٘ َضا َو َتزَ َّو َج َضا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ثَاب ٔ ْت یَا أَبَا َح ِ٤زَ َة َ٣ا أَ ِػ َس َٗ َضا َٗا ََِ ََٔ ٢ش َضا أَ ًِ َت َ٘ َضا َو َتزَ َّو َج َضا َحًَّی إ ٔذَا ك َ َ
یَ ٙج َّضزَ ِتضا َٟطُ أُُ ٦سَ٠ي َٕٓ ٥أَص َِس ِتضا َُ ٟط َٔ َّ ٩٣
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س ُظ
اِٟط ٔ
وسا َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢ك َ َ
ب ٔ َّ ٔ
رع ّ
اِ ٠ٟي َٔٓ ١أ ِػ َبحَ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠
ِ
َ
َ ُّ ِ
 ١یَحٔي ُئ
 ١یَحٔي ُئ بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َو َج ٌَ َ ١اٟزَّ ُج ُ
 ١یَحٔي ُئ بٔاْلِ َٗ ٔ ٔم َو َج ٌَ َ ١اَّ ٟز ُج ُ
َط ِي ْئ ََِٓ ٠يحٔ ِئ بٔطٔ َٗا ََ ٢و َب َش َم َ ٔ ٧ل ٌّا َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ َ ١اَّ ٟز ُج ُ
ب ٔ َّ
اٟش َِ َٓ ٩ٔ ٤حا ُسوا َح ِي ّشا َٓکَاِ َ ٧ت َوَ ٔ ٟيَ ٤ة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

زریہنبرحب،اامسلیع،انبہیلع،دبعایزعسی،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ےربیخاکزغفاہڑلامہ ےاسریبخےکاپسیہحبصیکامنزادنریھےںیمادایک واہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوسارنو ےافر
اوبہحلط یھب وسار نو ے افر ںیم اوبہحلط ےک ےھچیپ اھٹیب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ربیخ ےک وکوچں ںیم دفڑ اگلان رشفع یک افر
ریما انٹھگ اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک راؿ ےس گل اجات اھت افر یبن رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس اک ازار یھب آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکراؿےسکسھکایگاھتافرںیماہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہل فملسیکراؿیکدیفسیداتھکیاھت بآپیلصاہللہیلعفآہل
کُربیخفریاؿنوایگےب کشمہ بیسکدیماؿںیم ارتےتںیہ واسوقؾیکحبص ےڑینواجیتےہ
فملسیتسب ںیمےچنہپ ورفامایاَ ُ
ّللَّ َأ ْ َ
نج وک ڈراای اجات ےہ اؿ اافلظ وکآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس  ے نیت رمہبت رفامای افروگ اےنپ اےنپ اکومںیک رطػ لکن ےکچ ےھت
اوہنں ےاہکدمحمآےکچںیہدبعایزعسی ےاہکہکامہرےضعباسویھتں ےہییھباہکہکرکشلیھبآاکچرافیےتہکںیہمہ ےربیخوک
ربجا حتف رکایل افر دیقی  عم ود  ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دہیح احرض نو ے افر رعض ایک اے اہلل ےک یبن ےھجم

دیقویںںیمےسابدنیاطعرکدںیآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاجؤافراکیابدنیےلواوہنں ےہیریضاہللاعتٰیلہنع
تنبییحوکےلایل واہللےک یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیآدیم ےآرک اہک اےاہللےکیبنآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
 ے دہیح وک ہی نب ییح ونبرقہظی ف ونبریضن یک رسدار اطع رک دی فہ آپ ےک العفہ یسک ےک اشایؿ اشؿ  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےرفامایدہیحوکابدنیےکرمہاہالبؤانچہچنفہاےسےلرکاحرضنو ے بیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےسداھکیرفامای
ہک واسےکالعفہدیقویںںیمےسوکیئابدنیےلےلافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےا ںیہآزادایکافراؿےساشدییکاثتب
رافی ےاہکاےاوبزمحہاساکرہمایکاھت؟رفامایاؿوکآزادرکانافراشدیرکانیہرہماھت بآپیلصاہللہیلعفآہلفملسراہتسںیمےچنہپ
 واےساؾمیلس ےایتررکےکراتےکفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمجیھبدایافریبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
 ے احب تل رعفیس حبص یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س ےک اپس وج ھچک نو فہ ےل آ ے افر اکی ڑمچے اک درتس وخاؿ
وھچبادایانچہچنضعبآدیمرینپافرضعبوجھکرںیافرضعبیھگےلرکاحرضنو ےرھپاوہنں ےاسبسوکالمرکامدیلہولحاایتررکایل
افریہیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکفہمیلاھت۔
رافی  :زریہنبرحب،الیعمس،انبہیلع،دبعایزعسی،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رہمےکایبؿںیمافرمیلعترقآؿافروےہفریغہیکاوگنیھٹاکرہمنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1004

راوی  :ابوربيٍ ،ح٤از اب ٩زیس ،ثابت ًبساٌٟزیز ،ػہيب ا٧ص ٗتبہ ب ٩سٌيس ،حا٣س ثابت ،طعی ب ٩حبحاب ،ابوًوا٧ہ،
٣ح٤س بً ٩بيس ابوًْ٤ا ٪ا٧ص زہير ب ٩رحب ٌ٣اذ ب ٩ہظا٣ ،٦ح٤س ب ٩رآٍ٤ً ،ز ب ٩سٌسً ،بساٟززا ،ٚسٔيا ٪یو٧ص ب٩
ًبيس ،طٌيب

و َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َو ًَ ِبسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِيبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨اظ
اب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َو ُط ٌَ ِي ٔب بِ َٔ ٩ح ِب َح ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪إَٔ َ ٧ص ح
ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َو ًَ ِب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕس ا ُِِ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِْ ََ ٤

اب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ِب َح ٔ
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ا ٩ِ ًَ ٪یُوَُ ٧ص بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕس ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ ٔ٩
َرآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦و ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َو ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚجٔ٤ي ٌّا ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

اب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط أَ ًِ َت ََ ٙػ ٔٔ َّي َة َو َج ٌَ َِ ٔ ً ١ت َ٘ َضا َػ َسا َٗ َضا َوفٔی َحسٔیثٔ ٌَُ ٣اذ ٕ
ا َِ ٟح ِب َح ٔ

ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َتزَ َّو َد َػ ٔٔ َّي َة َوأَ ِػ َس َٗ َضا ً ٔ ِت َ٘ َضا

اوبرعیب ،امحد انب زدی ،اثتب دبعایزعسی، ،بیہ ا،س قییہ نب دیعس ،احدم اثتب ،یعش نب بحاب ،اوبتراہن ،دمحم نب دیبع اوبامثعؿ ا،س
زریہنبرحباعمذنباشہؾ،دمحمنبراعف،رمعنبدعس،دبعارلزاؼ،ایفسؿوی،سنبدیبع،بیعشفلتخماانسدےسرفاتیذرکیکےہ
ہکرضحتا،سیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایبؿرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےہیوکآزادایکافراؿیک
آزادیوکاؿاکرہمرقمرایکافراعمذ ےاےنپ ابپےس دحثیرفاتییکےہہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ے ہیےساشدییک
افراؿاکرہماؿیکآزادیوکرقمرایک۔
رافی  :اوبرعیب ،امحد انب زدی ،اثتب دبعایزعسی، ،بیہ ا،س قییہ نب دیعس ،احدم اثتب ،یعش نب بحاب ،اوبتراہن ،دمحم نب دیبع
اوبامثعؿا،سزریہنبرحباعمذنباشہؾ،دمحمنبراعف،رمع نبدعس،دبعارلزاؼ،ایفسؿوی،سنبدیبع،بیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رہمےکایبؿںیمافرمیلعترقآؿافروےہفریغہیکاوگنیھٹاکرہمنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1005

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی خاٟس بً ٩بساہللِ٣ ،طًٖ ،ا٣ز ،ابی بززہ ،حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِط ٕ
وسی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ٖ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َّأ ٟذی ي ٌُِت َُٔ ٙجارٔیَ َتطُ ث ُ َّ ٥یَ َتزَ َّو ُج َضا َُ ٟط أَ ِج َزا ٔ٪
ییحینبییحی اخدلنبدبعاہلل ،رطمػ،اعرم،ایبربدہ ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےاسآدیمےکابرےںیموجاینپویڈیوکآزادرکےرھپاسےساشدیرکےرفامایاسےکےئلدفرہاارجےہ۔
رافی  :ییحینبییحیاخدلنبدبعاہلل،رطمػ،اعرم،ایبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رہمےکایبؿںیمافرمیلعترقآؿافروےہفریغہیکاوگنیھٹاکرہمنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1006

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبۂً ،ا ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

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

َخبَ ِت
يص َٗا ََ ٢و َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠
َخ ُجوا بٔ ُٔ ُذوسٔض ٔ َِ ٥و َ٣کَاتٔٔ٠ض ٔ َِ ٥و ُ٣زُورٔص َِٔ٘ َٓ ٥اُٟوا َُ ٣ح َّْ ٤س َوا َِ ٟدُ ٔ٤
َو َ َ
یَٗ ٩ا ََ ٢و َصزَ َُ ٣ض ِ ٥اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َو َٗ ٌَ ِت فٔی َس ِض ٔ ٥ز ٔ ِح َي َة َجارٔیَ ْة َجٔ٤ي َْ ٠ة
َخ ِيبَرُ إَّٔ٧ا إٔذَا َ٧زَ ِ٨َ ٟا بٔ َشا َح ٔة َٗ ِوََ ٓ ٕ ٦شا َئ َػ َبا ُح ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َ

ٓ ِ
ض ث ُ ََّ ٥زٓ ٌََ َضا إلٔ َی أ ُ ُِّ ٦سَِ ٠ي ُٕ ٥ت َؼ َِّ ٌُ ٨ضا َٟطُ َوتُ َض ِّيئ َُضا َٗا ََ ٢وأَ ِح ٔشبُطُ
َاطت َ َراصَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َش ِب ٌَةٔ أَ ِر ُؤ ٕ
َٗا ََ ٢و َت ٌِ َت ُّس فٔی بَ ِیت َٔضا َوه ٔ َی َػ ٔٔ َّي ُة ب ٔ ُِ ٨ت حٌُ َ ٕ ٓی َٗا ََ ٢و َج ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٔ ٟيَ ٤ت َضا اَّ ٟت َِ ٤ز َواْلِ َٗ ٔ َم

ٔيؽ َو ٔجي َئ بٔاْلِ ََ ِ ٧لا َٔ ٓ َُوؿ ٌَٔ ِت ٓ َٔيضا َو ٔجي َئ بٔاْلِ َٗ ٔ ٔم َو َّ
َو َّ
اض َٗا ََ ٢و َٗا َ٢
اٟش ِٔ ُٓ ٩َ ٤ح َؼ ِت اْلِ َ ِر ُق أََٓاح َ
اٟش َِٓ ٩ٔ ٤ظَ ب ٔ ٍَ اُ ٨َّ ٟ
اض َُل ِ َ ٧سرٔی أَ َتزَ َّو َج َضا أَ َِّ ٦ات َد َذ َصا أَُ َّ٦و َٕ ٟس َٗا ُٟوا إ ٔ َِ ٪ح َح َب َضا َٓه ٔ َی ا َِ ٣زأَتُ ُط َوإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ی ِح ُح ِب َضا َٓه ٔ َی أ ُ َُّ ٦و َٕ ٟس َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َرا َز أَ ِ٪
اُ ٨َّ ٟ

یَ ِز ََ ٛب َح َح َب َضا َٓ َ٘ ٌَ َس ِت ًَل َی ًَ ُحز ٔا َِ ٟبٌٔير ٔٓ ٌََ َز ُٓوا أََّ٧طُ َٗ ِس َتزَ َّو َج َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َزِ َ ٧وا ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َز َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َو َس ََّ ٥َ ٠و َزٓ ٌَِ َ٨ا َٗا ٌَََ ٓ ٢ث َ َر ِت ا٨َّ ٟا َٗ ُة ا ِِ ٌَ ٟـ َبا ُئ َوَ َ ٧س َر َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ َ ٧س َر ِت َٓ َ٘ َاََ ٓ ٦شت َ َر َصا َو َٗ ِس
ْشٓ َِت اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َٓ ُ٘ ٩َِ ٠أَبِ ٌَ َس اہللُ ا َِ ٟي ُضوزٔیَّ َة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا أَبَا َح ِ٤زَ َة أَ َو َٗ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔی َواہللٔ
أَ ِ َ

َ
َ
َفَْ َٗ َا٦
اض ُخ ِبزّا َو َِ ٟح ّ٤ا َوك َ َ
ا ٪یَ ِب ٌَ ُْىٔی َٓأ ِزًُو اَ ٨َّ ٟ
َِ َ٘ ٟس َو َٗ ٍَ َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َو َطض ٔ ِس ُت َوَ ٔ ٟيَ ٤ة َزیِ ََ ٨ب َٓأ ِط َب ٍَ اَ ٨َّ ٟ
اض َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
اس َتأَِ َ ٧ص بٔض ٔ َ٤ا ا َِ ٟحس ُ
َخ َجا َٓ َح ٌَ َ ١یَ ُُّ ٤ز ًَل َی َ َٔشائٔطٔ َٓ ُي َش ًَِّ ٥ُ ٠ل َی كَُ ِّ١واح َٔسة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ضَّ٩
َو َتب ٔ ٌِ ُت ُط َٓ َت َد ََّ ٠
ٕ َر ُج ََل ِٔ ٪
ٔیث َ ٥َِ ٟی ِ ُ

َفَْ َر َج ٍَ
ٕ َو َج ِس َت أَصَِ ٠
ٕ أَْمُتْن َیا أَصِ َ ١ا ِٟب َ ِيتٔ ٓ ََي ُ٘وَ ُٟ
و ٪ب ٔ َديِر ٕ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛي َ
َس ََل َِْ ٠ًَ ٦يِ َٛ ٥ِ ُٜي َ
َک َٓ َي ُ٘و ُ ٢ب ٔ َديِر ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
اس َتأَِ َ ٧ص بٔض ٔ َ٤ا ا َِ ٟحس ُ
ََخ َجا ٓ ََواہللٔ
اب إٔذَا ص َُو بٔاَّ ٟز ُج َ٠ي ِ ٔن َٗ ِس ِ
َو َر َج ٌِ ُت َُ ٌَ ٣ط َٓ َ٤َّ ٠ا بَ َ َّ ٠ا َِ ٟب َ
ٔیث َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَیَا ُظ َٗ ِس َر َج ٍَ َٗا َ٣ا ٓ َ َ
َ
اب
َف َج ٍَ َو َر َج ٌِ ُت َُ ٌَ ٣ط َٓ َ٤َّ ٠ا َو َؿ ٍَ رٔ ِج َُ ٠ط فٔی أ ُ ِسٔ َّٔ ُٜة ا َِ ٟب ٔ
َ٣ا أَ ِزرٔی أََ٧ا أَ ِخب َ ِرتُ ُط أَ ِ ٦أُِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢يطٔ ا َِ ٟوو ُِی بٔأُ َّ ٧ض َ٤ا َٗ ِس َ َ
َخ َجا َ َ
وت أ ٨َّ ٟي ِّی إ ٔ َُّل أَ ِ ٪یُ ِذذ َََ ٪لِ ٥ِ ُٜاْلیَ َة
اب بَ ِيىٔی َوبَ ِی َ٨طُ َوأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َُل َت ِس ُخُ٠وا ب ُ ُي َ
أَ ِرخَی ا ِٔ ٟح َح َ

اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،امحدنبہملس،اثتب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمربیخےکدؿاوبہحلطےکےھچیپ
وساراھتافرریمادقؾروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک دقؾرابرک وکٹوھاجات اھتوسرجےکولطع نوےتیہ مہربیخاج ےچنہپافر
ووگں ےاےنپاجونرفںوکابرہاکنؽایلاھتافرفہاےنپدکاؽافراھپفڑےافروٹرکایںےلرکےلکناوہنں ےاہکدمحمیلصاہللہیلعفآہل
فملس یھب ںیہ افر رکشل یھب روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے رفامای ریبخربابد نوایگ  ب مہ یسکوقؾ ےک دیماؿ ںیم ارت ےت ںیہ  و

اؿیکحبصربینواجیتےہنجوکڈراایاجاتےہابآلرخاہلل ےا ںیہ تسکشدیافررضحتدہیحےکہصحںیماکیوخوصبرتابدنی
آیئرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿےساسوکاستابدنویںےکدبےلںیمرخدیایلرھپاےساؾمیلسیکرطػاجیھبہک
فہاےسانبونساررکایتررکدںیافررافیےتہکںیہہکریماامگؿےہآپیلصاہللہیلع فآہلفملس ےہیاسےئلرفامایاتہکایہنےکرھگ
ںیمفہاینپدعتوپریرکںیلافرہیابدنیہیتنبییح ںیھافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿےکفہمیلںیموجھکر،رینپ
افرنھکماکاھکانایتررکفاایزنیموکوھکداایگزگوھںںیمڑمچےےکدرتسوخاؿالرک رےھکےئگافررینپافرنھکمالایایگافرووگں ے
وخبریس(ٹیپرھبرک)نورکاھکایافرووگں ےاہکمہ ںیہاجےتنہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿےساشدییکایاؾفدلانبای
ےہ؟احصہبریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسا ںیہ ردہرکفاںیئ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکویبینوں
یگافرارگ ںیہ ردہہنرکفاای واؾفدلنویگ س بآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےوسارنو ےاکارادہایک وا ںیہ ردہرکفاایافرفہ
افٹن ےک ےلھچپ ہصح  ر ھٹیب ںیئگ  و احصہب وک ولعمؾ نوا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےس اشدی یک ےہ۔  ب دمہنی ےک
رقبیےچنہپ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاینپافینٹنوکدفڑاانرشفعایک ومہ ےیھباینپوسارایںزیترکدںیآپیلصاہلل
ہیلعفآہل فملسیک ابصعء افینٹن  ےوھٹرک اھکیئ افر روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہل فملس افر ہی ریض اہلل اعتٰیلہنع رگ ڑپے آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملساےھٹافراؿ ر ردہایکافرزعمزترر وں ےانہکرشفعرکدایاہللاسوہیدہیوکدفررکے،رافیےتہکںیہںیم ے
اہک@اےاوبزمحہایکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس رگڑپےےھت؟ واوہنں  ےاہک@اہں اہلل یک مسق!آپ رگڑپے ےھتا،س ےتہک
ںیہہکںیمزبنیےکفہمیلںیماحرضنوا وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاحصہبریضاہللاعتٰیلہنعوکرفیٹافروگتشےسٹیپرھب
رکالھکایافرووگںوکالب ےےکےئلآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےےھجماجیھباھت بآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسافرغنورکاےھٹ و
ںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپالچافردفآدویمں ےاھک ےےکدعبھٹیبرکوگتفگرشفعرکدیفہہنےلکنآپیلصاہللہیلع
َ عَل َ ْیُک
ْ
فآہلفملس اینپ ازفاج ےک اپس رشتفی ےل ےئگ اؿ ںیم ےس اکی وکالسؾ ایک افر رفامےت َْس ٌاؾ م اےرھگفاو مت ےسیک نو؟ اوہنں
 ے اہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس ریختی ےک اسھتآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے اینپ ویبی وک اسیک اپای؟ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسرفامےتتہبرتہبےہ بفا سدرفازہ ر ےچنہپ وفہدفونںآدیم وحموگتفگ ےھتآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسا ںیہدھکی
رکوٹآ ےفہڑھکےنو ےافرےلچےئگاہللیکمسق!ےھجماید ںیہہکںیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکربخدیایآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس رفیحانزؽیکیئگہکفہ اجےکچ ںیہ وآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسو ے افرںیمفا س آای  بآپ یلصاہللہیلعفآہل
خا
فملس  ے اانپ اپؤں درفازہ یک وچٹھک  ر راھک  و ریمے افر اےنپ درایمؿ  ردہ ڈاؽ دای افر اہلل زع فلج  ے ہی آتی انزؽ یک َ ال َ ْي ُ ُ و
لیَّ ِت َّ َ ُ ے َ لَُک
ْ
وتا ِ ّی ِإ الأ ْؿ ْ ويذ َؿ میبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرھگفںںیمتمدالخنووسا ےاسےکہکںیہمتااجزتدیاج ے۔
ُ ُي َ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،امحدنبہملس،اثتب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
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ابب  :اکنحاکایبؿ
رہمےکایبؿںیمافرمیلعترقآؿافروےہفریغہیکاوگنیھٹاکرہمنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1007

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،طبابہ ،س٠امی ،٪ثابت ا٧صً ،بساہلل ب ٩ہاط ،٥ب ٩حيا ،٪بہز ،س٠امی ٪بِ٣ ٩يرہ ،ثابت،
حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٩ِ ًَ ٪ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ح و َح َّسثَىٔی ب ٔطٔ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩صا ٔط ٔ ٥بِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّاَ ٪و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َح َّسثَ َ٨ا أَْ َ ٧ص َٗا ََ ٢ػ َار ِت َػ ٔٔ َّي ُة ٔ ٔ ٟس ِح َي َة فٔی ََ ِ٘ ٣شٔ٤طٔ
َحي َ

و٣َ ٪ا َرأَیِ َ٨ا فٔی َّ
اٟش ِي ٔی ََٔ ٠ِْ ٣ضا َٗا َََ ٓ ٢ب ٌَ َث إلٔ َی ز ٔ ِح َي َة
َو َج ٌَُ٠وا َی َِ ٤س ُحوَ َ ٧ضا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َي ُ٘وَ ُٟ
َ
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠خ ِيب َ َر َحًَّی إٔذَا
َٓأ ًِ َلا ُظ ب ٔ َضا َ٣ا أَ َرا َز ث ُ ََّ ٥زٓ ٌََ َضا إلٔ َی أُم ِّی َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِػٔ ٔ ٠ح َ
يضا َٗا َ ٢ث ُ ََّ َ ٥
َ ١زاز ٕ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س ُظ ٓ َِـ ُ
َض َب ًََِ ٠ي َضا ا َِّ ُ٘ ٟب َة َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َبحَ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ك َ َ
َج ٌَََ ٠ضا فٔی هَ ِضزٔظ َٔ٧زَ َ ٢ث ُ ََّ َ ٥
َ ١یحٔي ُئ بٔٔ َِـ ٔ ١اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوٓ َِـ َّٔ ١
و٪
یَ ٙحًَّی َج ٌَُ٠وا ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اٟشو ٔ ٔ
ََِٓ ٠يأِت ٔ َ٨ا بٔطٔ َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ َ ١اٟزَّ ُج ُ
ک َس َوا ّزا َح ِي ّشا َٓ َح ٌَُ٠وا َیأِكَُ ُ٠
ئ َّ
ک َوَ ٔ ٟيَ ٤ة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
اٟش َ٤ا ٔ
و ٩ِ ٣ٔ ٪ح َٔياقٕ إلٔ َی َج ِ٨بٔض ٔ ِ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ٔ
ئ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَْ َ ٧ص َٓکَاِ َ ٧ت ت ٔ َِ ٠
ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ْشب ُ َ
ک ا َِ ٟح ِي ٔص َو َي ِ َ
َّ
َّ
َّ
َ
َفٓ ٌَِ َ٨ا َٔ ٣ل َّی َ٨ا َو َر َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَِ ٠ًَ ٥َ ٠ي َضا َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َحًی إٔذَا َرأیِ َ٨ا ُج ُس َر ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َص ٔظ ِظ َ٨ا إَِٔ ٟي َضا َ َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٣َ ٥َ ٠ل َّی َت ُط َٗا ََ ٢و َػ ٔٔ َّي ُة َخ ُِ َٔ ٠ط َٗ ِس أَ ِر َزٓ ََضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ٌَََ ٓ ٢ث َ َر ِت َٔ ٣ل َّي ُة
ض َی ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟيطٔ َو َُل إَِٔ ٟي َضا َحًَّی َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َص ََ َو ُ ٔ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ُ ٓ ٥َ ٠
ُص ًَ ِت َٗا ََِ ٠َٓ ٢ي َص أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ََخ َد َج َوارٔی َ َٔشائٔطٔ یَت َ َرائ َ ِی ََ ٨ضا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شت َ َر َصا َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِی َ٨ا ُظ َٓ َ٘ا ََّ َ َُ ٥َِ ٟ ٢
رض َٗا َََ ٓ ٢س َخ ِ٨َ ٠ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٓ َ َ

ص ًَت َٔضا
َو َي ِظ َ٤ت ِ َن بٔ َ ِ

اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،امیلسؿ،اثتبا،س،دبعاہللنباہمش،نبایحؿ،زہب،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہہک میسقت ںیم ہی ریض اہلل اعتٰیلہنعدہیح ےک ہصح ںیم آںیئ افر احصہب  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےک اپس اؿ یک رعتفی رکان رشفع رک دی افر اوہنں  ے اہک ہک دیقویں ںیم ا یس تررت مہ  ے  ںیہ دیھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس  ے دہیح یکرطػ اغیپؾ اجیھب  و اس  ےآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارادہ ےک اطمقب اےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

اطعرکدایرھپاےسریمیفادلہیکرطػاجیھبافراہکہکاسیکاالصحرکدفالہندالھدفرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسربیخےس
ےلکن اہیں کت ہک اےس اےنپ ےھچیپ اھٹب ے نو ے ارتے رھپ اؿ ےک ےئل اکی ہبق انبای ایگ  س  ب حبص نویئ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس  ے رفامای  س ےک اپس زادراہ زادئ نو فہ امہرے اپس ےل آ ے ےتہک ںیہ ہک آدویمں  ے زادئ وجھکرںی افر وتس الان رشفع
رکدایاہیںکتہکاوہنں ےاسےسامدیلہانبایافرڈریھگلایگافراسامدیلہےساھکانرشفعایکافراےنپک ولیکاجبنآامسیناپینےک
وحضےساپینےتیپےھتا،س ےاہکہیےساکنح رروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیفہمیلاھت سمہےلچاہیںکتہک بمہ
 ےدمہنییکدویارںیدںیھکیافرمہدمہنیےکاتشمؼنو ے ومہ ےاینپوسارایںدفڑاںیئافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
اینپ وساری وکدفڑاای افر رضحت ہی ریض اہلل اعتٰیلہنع آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےکےھچیپ ردفی ںیھ  س روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس یک وساری  ےوھٹرک اھکیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس افر دیسہ ہی ریض اہلل اعتٰیلہنع رگ ڑپے افر وکیئ یھب احصیب
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػایدیسہہییکرطػہنداتھکیاھتاہیںکتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےنو ے
افرآپ یلصاہللہیلعفآہل فملس ے دیسہہی ر ردہ ایک رھپمہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپسآ ے  وآپ یلصاہللہیلعفآہل
فملس  ے رفامای ںیمہ وکیئ اصقنؿ  ںیہ اچنہپ ےتہک ںیہ ہک مہ دمہنی ںیم دالخ نو ے افر ازفاج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےس وج مک  ن
 ںیھفہدیسہہیوکدےنھکیےکےئلںیلکنافررگ ے را ںیہالمتمرک ےںیگل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،امیلسؿ،اثتبا،س،دبعاہللنباہمش،نبایحؿ،زہب،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،رضحتا،سریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیسہزبنیتنبشجحریضاہللاعتٰیلہنعےساشدیافرآایت ردہےکزنفؽافرفہمیلک...
ابب  :اکنحاکایبؿ
دیسہزبنیتنبشجحریضاہللاعتٰیلہنعےساشدیافرآایت ردہےکزنفؽافرفہمیلےکاابثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1008

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ٥ب٣ ٩ي٤و ٪و بہز و ٣ح٤س ب ٩رآٍ و ابوَرض و ہاط ٥بٗ ٩اس ،٥س٠امی ٪بِ٣ ٩يرہ ،ثابت ،حرضت ا٧ص
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض صَا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ َٗ ٥اُل
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ

َجٔ٤ي ٌّا َح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َو َص َذا َحس ُ
ٔیث بَ ِضز ٕ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ا َِ َ٘ َـ ِت ً َّٔسةُ َزیِ ََ ٨ب َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ

َِکصَا ًَل َ َّی َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧لَ ََٙ ٠زیِ ْس َحًَّی أَ َتاصَا َوه ٔ َی تُ َد ِّ٤زُ ًَحٔی ََ ٨ضا َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َرأَیِت َُضا ًَو َُِ ٤ت فٔی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٟٔ ٥َ ٠زَیِ ٕس َٓاذ ُ ِ
َّ
َّ
َّ
ََک َصا ٓ ََو َِّ ٟیت َُضا هَ ِضزٔی َوِ َٜ َ ٧ؼ ُت ًَل َی ًَ٘ ٔ ٔيی
َػ ِسرٔی َحًی َ٣ا أَ ِس َت ٔلي ٍُ أَ ِ ٪أَِ٧و َُز إَِٔ ٟي َضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ذ َ َ
َک ٔک َٗاَِ ٟت َ٣ا أََ٧ا بٔ َؼاَ ٌَٔ ٕة َط ِيئّا َحًَّی أ ُ َوا َٔ ٣ز َربِّی َٓ َ٘ا َِ ٣ت إلٔ َی
َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َزیِ َُ ٨ب أَ ِر َس ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِذ ُ ُ
َقآ َُ ٪و َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س َخ ََِ ٠ًَ ١ي َضا بٔ َِي ِر ٔإٔذِ َٕٗ ٪ا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢و َِ َ٘ ٟس َرأَیِت ُ َ٨ا أَ َّ٪
َِ ٣شحٔ ٔس َصا َوَ٧زَ َ ٢ا ِِ ُ ٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَك ِ ٌَ َ٨َ ٤ا ا ِٟد ُِبزَ َو َّ
و ٪فٔی
اِ ٠ٟح َ ٥ح ٔي َن ا َِ ٣ت َّس اَ ٨َّ ٟض ُ
ا ٢یَ َت َح َّسث ُ َ
ََخ َد ا٨َّ ٟا ُض َوبَق ٔ َی رٔ َج ْ
ار ٓ َ َ
ا ِٟب َ ِيتٔ َب ٌِ َس َّ
ََخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّات َب ٌِ ُت ُط َٓ َح ٌَ َ ١یَتَت َ َّب ٍُ حُ َح َز َ َٔشائٔطٔ ي َُش َِِّ ٠ًَ ٥ُ ٠يضَٔ َّ٩و َي ُ٘٩َِ ٠
اٟل ٌَاَ َ ٓٔ ٦
َخ ُجوا أَ ِو أَ ِخب َ َرنٔی َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل ََ َٙ ٠حًَّی َز َخ َ١
ٕ َو َج ِس َت أَصَِ ٠
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛي َ
َک َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا أَ ِزرٔی أََ٧ا أَ ِخب َ ِرتُ ُط أَ َّ ٪ا ِِ َ٘ ٟو َِ َٗ ٦س َ َ
ُ ٌَ ٣َ ١ط َٓأ َ َِ ٟقی ِّ
اب َٗا ََ ٢و ُوً َٔى ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦ب ٔ َ٤ا ُؤًوُوا بٔطٔ َزا َز ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ فٔی
ا ِٟب َ ِي َت ٓ ََذ َص ِب ُت أَ ِز ُخ ُ
اٟشت ِ َر بَ ِيىٔی َوبَ ِی َ٨طُ َوَ٧زَ َ ٢ا ِٔ ٟح َح ُ

ی ٩إَٔ٧ا ُظ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َواہللُ َُل َي ِش َت ِحٌٔی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح ِّٙ
اِظ َ
َحسٔیْٔطٔ َُل َت ِس ُخُ٠وا ب ُ ُي َ
وت أ ٨َّ ٟي ِّی إ ٔ َُّل أَ ِ ٪یُ ِذذ َََ ٪ل ٥ِ ُٜإلٔ َی كَ ٌَإَُ ٦ي ِ َر ٔ ٔ َ ٧

دمحم نب احمت نب ومیمؿ ف زہب ف دمحم نب راعف ف اوبرضن ف اہمش نب اقمس ،نمیلس نب ریغمہ ،اثتب ،رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہک برضحتزبینریضاہللاعتٰیل ہنعیکدعتوپرینویئگ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےزدیےسرفامایہک
زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ریماذرک رکف زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےئگ اہیں کت ہک اؿ ےک اپس ےچنہپ افر فہ آ ے اک ریمخ رک ریہ
 ںیھزدیےتہکںیہ بںیم ےا ںیہداھکی وریمےدؽںیماؿیکتمظعآیئاہیںکتہکھجمںیماؿیکرطػدےنھکییکاطتقہن
 یھویکہکنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿاکذرکایکاھتانچہچنںیم ےاؿےسھٹیپریھپیافراینپازیویں رو ارھپںیم ے
اہکاےزبنی!روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےآپیکرطػاغیپؾاجیھبےہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجتایدرکےتںیہ
اس ے اہکںیمھچک یھب ںیہ رکیتکساسفتقکتہکبج ریمےرباکمکحہنآ ےااختسرہرکوں افرفہاینپامنزیکہگج ڑھکینویئگ
افررقآؿانزؽنواافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکاپسریغبااجزتآ ےرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاہکوجاہک
افرمہ ےداھکیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہرفیٹافروگتشالھکایافر بدؿڑچھایگ ووگاھکرکےلچےئگافر
ابیق ووگں  ے رھگ ںیم یہ اھک ے ےک دعب وگتفگ رکان رشفع رک دی  س روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ےل ےلچ افر ںیم
آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےکےھچیپےھچیپالچ س آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس اینپ ازفاج ےک رجحاتیک رطػ ےئگ ا ںیہالسؾ ایک
افر اوہنں  ے اہک اے اہلل ےک روسؽآپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس  ے اےنپ رھگفاوں وک اسیک اپای رافی ےتہک ںیہ ہک ےھجم اید  ںیہ ںیم
 ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکربخدیہکوگاجےکچںیہایآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےےھجمربخدیآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےلچاہیںکتہکرھگںیمدالخنو ےافرںیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتدالخنواناچاہ وآپیلصاہللہیلعفآہل

فملس  ے ریمے افر اےنپ درایمؿ  ردہ ڈاؽ دای افر آتی اجحب انزؽ نویئ ےتہک ںیہ وقؾ وک تضحیت یک یئگ وج رکان  یھ اس آتی ےک
ظ
لیَّ ِت َّ َ ُ ے َ لَُک
َ
َ
َ
(ل َ ْي ُ ُ
ِ
َ
ّللّ َ الَ
ٍ
ط
ْ
ي ِإ َ ابـُ ِإَل وقْل ِ ِة َفا ُ
اظ
ب
ع
اؾ
ا
ع
َل
إ
م
ذرےعیانبراعف ےاینپدحثیںیمہیااضہفایکےہ َ ا
ِ
خوا ُ ُي َ
وتا ِ ّی ِإ الأ ْؿ ْ ويذ َؿ ِ َ َ ْ َ َ َ
تَست
ْ َ ح ْ ِتی)آتیانزؽنویئینعییبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرھگفںںیمتمدالخنووسا ےاسےکہکںیہمتاھک ےےکےئلالبای
اج ےربونتںوکدےنھکیفاےلہننواہللقحابتےنہکےسایح ںیہرفامات۔
رافی  :دمحمنباحمتنبومیمؿفزہبفدمحمنبراعففاوبرضنفاہمشنباقمس،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دیسہزبنیتنبشجحریضاہللاعتٰیلہنعےساشدیافرآایت ردہےکزنفؽافرفہمیلےکاابثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1009

راوی  :ابوربيٍ ،ابوكآ ،١٣ـي ١ب ٩حشينٗ ،تیبہ ب ٩سٌيس ،ح٤از اب ٩زیس ،ثابت ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

 ١بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َوصُ َو ابِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت
َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َوأَبُو كَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِي ُ
ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َوفٔی رٔ َوا َیةٔ أَبٔی كَا َٔ ١ٕ ٣سُ ٌِ ٔ٤ت أَ ََ ّشا َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِوًَ ٥ََ ٟل َی ا َِ ٣زأَة ٕ َو َٗا َ ٢أَبُو
كَا ًَٔ ١ٕ ٣ل َی َط ِي ٕئ َٔٔ َ ٩ِ ٣شائٔطٔ َ٣ا أَ ِوًَ ٥ََ ٟل َی َزیِ ََ ٨ب َٓإَّٔ٧طُ ذَبَحَ َطا ّة

اوبرعیب،اوباکلم،لیضفنبنیسح،ہبیتقنبدیعس،امحدانبزدی،اثتب،رضحتا،سنبامکلےسرفاتیےہہکںیم ےروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسوک ںیہداھکیہکآپ ے اسیجرضحت زبنیےکاکنح رفہمیل ایک یسکدفرسیزفہج ےکاکنح ر ایک نو۔وضحریلص
اہللہیلعفملس ےاکیرکبیذحبیک یھ۔
رافی  :اوبرعیب،اوباکلم،لیضفنبنیسح،ہبیتقنبدیعس،امحدانبزدی،اثتب،رضحتا،سنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دیسہزبنیتنبشجحریضاہللاعتٰیلہنعےساشدیافرآایت ردہےکزنفؽافرفہمیلےکاابثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1010

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩زو بً ٩باز ،جب٠ہ ب ٩ابی رواز ٣ح٤س ب ٩بظار ،اب ٩جٌَف ،طٌبہً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہيب ،حرضت ا٧ص
ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ًَٔ ٩بَّاز ٔ بِ َٔ ٩ج َب ََ ٠ة بِ ٔ ٩أَبٔی َر َّواز ٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َوص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِيبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘وُلُ َ٣ا أَ ِوَ ٥ََ ٟر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی
ا َِ ٣زأَة ٕ َٔٔ َ ٩ِ ٣شائٔطٔ أَ ِٛث َ َر أَ ِو أَٓ َِـ َ٤َّ ٣ٔ ١ا أَ ِوًَ ٥ََ ٟل َی َزیِ ََ ٨ب َٓ َ٘ا َ ٢ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی ب ٔ َ٤ا أَ ِوَٗ ٥ََ ٟا َ ٢أَك ِ ٌَ َُ ٤ض ُِ ٥خ ِبزّا َو َِ ٟح ّ٤ا َحًَّی َت َز ُٛو ُظ
دمحمنبرمعفنبابعد،ہلبجنبایبرفاددمحمنب ،رر،انبرفعج،ہبعش،دبعایزعسینب،بیہ،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس  ے اینپازفاجرہطمات ےساکنح  رزبنیریضاہللاعتٰیلاہنع ےکاکنح ےس
زایدہ افر الضففہمیل  ںیہ ایک اثتب اانبلین  ے اہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے سک زیچ ےک اسھت فہمیل ایک؟ اہک آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےا ںیہوگتشافررفیٹالھکیئاہیںکتہکاوہنں ےٹوھڑدایریسنورکاھکای
رافی  :دمحمنبرمعفنبابعد،ہلبجنبایبرفاددمحمنب ،رر،انبرفعج،ہبعش،دبعایزعسینب،بیہ،رضحتا،سنبامکلریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دیسہزبنیتنبشجحریضاہللاعتٰیلہنعےساشدیافرآایت ردہےکزنفؽافرفہمیلےکاابثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1011

راوی  :یحٌی ب ٩حبيبً ،اػ ٥بَ ٩رض٣ ،ح٤س بً ٩بساُلًلیٌ٣ ،ت٤ز ،اب ٩حبيبٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی ،٪حرضت ا٧ص ب٩
٣اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض اٟت َّ ِي ِٔم َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی ك ُ ُُّ ٠ض َِ ٌِ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥تٔ٤ز ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َو ًَ ٔ
اػ ُ ٥بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
ُّ
َحبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ِٔ ٣حَ٠ز ٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َتزَ َّو َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ

وَٗ ٪ا ََٓ ٢أ َ َخ َذ َٛأَُ َّ ٧ط یَ َت َضيَّأ َُ ٔ ٘٠ِ ٔ ٟياَ ٥َِ ٠َٓ ٔ ٦ي ُ٘و ُ٣وا َٓ َ٤َّ ٠ا
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت َج ِح ٕع َز ًَا ا ِِ َ٘ ٟو َََ ٓ ٦ل ٌٔ ُ٤وا ث ُ ََّ ٥جَُ ٠شوا یَ َت َح َّسث ُ َ
اػ َْ ٥وابِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی فٔی َحسٔیْٔض ٔ َ٤ا َٗا ََ ٌَ َ٘ َٓ ٢س ثَ ََلثَ ْة َوإ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
ک َٗ َا٤َّ ٠َ َٓ ٦ا َٗ َاَ َٗ ٦اَ َٗ ٩ِ ٣َ ٦ا ٩ِ ٣ٔ ٦ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦زا َز ًَ ٔ
َرأَی ذََ ٔ ٟ
وض ث ُ َّ ٥إُٔ َّ ٧ض َِٗ ٥ا ُ٣وا َٓاَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا َٗا ََٓ ٢حٔئ ُِت َٓأ َ ِخب َ ِر ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جا َئ َ ٔ ٟي ِس ُخ ََٓ ١إٔذَا ا ِِ َ٘ ٟو ُُ ٦جْ ُ٠

ًََ٠يطٔ وس َّ ٥٠أَُ َّ ٧ضِ َٗ ٥س اَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا َٗآَ ٢حا َئ َحً َّی َز َخ َََ ٓ ١ذ َصب ُت أَ ِز ُخ ُ َ
اب بَ ِيىٔی َوبَ ِی َُ ٨ط َٗا ََ ٢وأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ
َ َ
ِ
ِ َ َ َ ِ
َٓ ١أ َِ ٟقی ا ِٔ ٟح َح َ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س
ِظ َ
َو َج ََّ ١یا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا َُل َت ِس ُخُ٠وا ب ُ ُي َ
وت أ ٨َّ ٟي ِّی إ ٔ َُّل أَ ِ ٪یُ ِذذ َََ ٪ل ٥ِ ُٜإلٔ َی ك َ ٌَإَُ ٦ي ِ َر َ٧ا ٔ ٔ
ی ٩إَٔ٧ا ُظ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ إ ٔ ََّ ٪ذلٔ ٥ِ ُٜك َ َ

اہللٔ ًَو ّٔامی
ییحی نب بیبح ،اعمص نب رضن ،دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم ،انب بیبح ،رمتعم نب امیلسؿ ،رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

رفاتی ےہ ہک  ب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زبنی ئ شحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اشدی یک  و احصہب وک البای اوہنں  ے
اھکایرھپابںیت رک ےھٹیبےئگآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس اےنھٹےکےئلایترنو ےوگایہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسا ںیہاےنھٹ اک
ااشرہرفامرےہےھت نکیفہہناےھٹ بآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےہیداھکی وآپیلصاہللہیلع فآہلفملسڑھکےنوےئگ  ب
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےھٹ وج وقؾ ںیم ےس اےھٹ وج اےھٹ اعمص افر انب دبعاالیلع  ے اینپ دحثی ںیم ہی ااضہف ایک ےہ نیت
آدیمت ےھٹرےہیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیال ےاتہکدالخنوںداھکی ووگت ےھٹنو ےںیہرھپفہڑھکےنو ےافر
ےلچےئگںیماحرضنوا افریبن رکمیریضاہللاعتٰیلہنعوکربخدیہکفہاجےکچ ںیہآپیلص اہللہیلعفآہلفملس رشتفیال ےافر رجحہ
ںیم دالخ نو ے ںیم  ے یھب دالخ نوان اچاہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ریمے افر اےنپ درایمؿ  ردہ ڈاؽ دای افر اہلل  ے
ظ
ُ
ک
ل
ِ
ِ
َ
وت ا َّلی ِت ِ ّی ِإ َّ ال َأ ْؿ ُ ے وي َذ َؿ لَُک ْم ِإ ََل َطعَا ٍاؾ َْ
(ب َأ ُّ َ ا َ
آموا َ ال َ ْي ُ ُ
ِ
َ
َ
ي َُ
ي ِإ َ اب ُـ ِإَل وقْل ِ ِة ِإ َّؿ َذ ْم ک َاؿ َْ
ع
اظ
ب
ع
آتی اجحب انزؽ یک َ ا
ِ
َ
خوا ُ ُي َ
ْ
َ
ي ّالِ َ
َ
ظ
ِت
ط
ّللَّغَ مًاا)کتینعیاےاامیؿفاویبنےکرھگفںںیمدالخ ہنفہوسا ےاسےکہکمتوکااجزتدیاج ےاھک ےیکرطػربنت
ا ِ
یکرطػدےھکیریغب۔
رافی  :ییحی نببیبح،اعمص نبرضن ،دمحمنبدبعاالیلع ،رمتعم،انببیبح ،رمتعم نب امیلسؿ،رضحتا،س نبامکلریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دیسہزبنیتنبشجحریضاہللاعتٰیلہنعےساشدیافرآایت ردہےکزنفؽافرفہمیلےکاابثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1012

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥ب ٩سٌس ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب إ ٔ َّ ٪أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ا ٪أُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ َي ِشأَُٟىٔی ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص أَ ِػ َبحَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ض بٔا ِٔ ٟح َح ٔ
اب َِ َ٘ ٟس ك َ َ
َٗا َ ٢أََ٧ا أَ ًِ َ ٥ُ ٠ا٨َّ ٟا ٔ
اض ٠َّ ٔ ٟل ٌَاَ ٔ ٦ب ٌِ َس ِارتَٔٔا َٔ اَ ٨َّ ٟضارٔ َٓ َحََ ٠ص َر ُسو ُ٢
وسا بٔزَیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع َٗا ََ ٢وك َ َ
رع ّ
اَ ٪تزَ َّو َج َضا بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ٓ ََس ًَا اَ ٨َّ ٟ
َُ
َّ
َّ
اب حُ ِح َزة ٔ ًَائٔظَ َة ث ُ َّ٥
اہللٔ َو َجََ ٠ص َُ ٌَ ٣ط رٔ َج ْ
اَ ٢ب ٌِ َس َ٣ا َٗ َا ٦ا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦حًی َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ ٓ َََ ٤شی ٓ ََ٤ظَ ِي ُت َُ ٌَ ٣ط َحًی بَ َ َّ ٠بَ َ
َّ
َّ
َف َج ٍَ
َف َج ٍَ َو َر َج ٌِ ُت َُ ٌَ ٣ط َٓإٔذَا ص ُُِ ٥جْ ُ٠
هَ  َّ٩أَُ َّ ٧ض ِِ َٗ ٥س َ َ
َف َج ٌِ ُت اْٟاَ ٔ ٧ي َة َحًی بَ َُ َّ ٠ح ِح َز َة ًَائٔظَ َة َ َ
َف َج ٍَ َ َ
وض َ٣کَاُ َ ٧ض َِ َ ٥
َخ ُجوا َ َ
َرض َب بَ ِيىٔی َوبَ ِی َُ ٨ط ب ٔ ِّ
اب
اٟشتِر ٔ َوأَِ٧زَ َ ٢اہللُ آیَ َة ا ِٔ ٟح َح ٔ
َف َج ٌَ ِت َٓإٔذَا ص ُِِ َٗ ٥س َٗا ُ٣وا ٓ َ َ
ََ

رمعفاندق،وقعیب نباربامیہ نبدعس،اصحل،انبباہب ،رضحت ا،سریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکاجحب ےکابرے ںیم
ںیمووگںےسزایدہملعراتھکنوںافرایبنببعکریضاہللاعتٰیلہنعھجمےس ردےےکابرےںیموپےتھچےھتا،سریضاہلل ے
اہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےزبنیتنبشجحریضاہللاعتٰیلہنعےساشدیود نو ےحبصیکافراہکہکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس  ے اؿ ےس اشدی دمہنی ںیمیکآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس  ےووگں وکدؿ ےکدنلب نو ے ےک دعب اھک ےےک ےئلالبای
 سروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیرفامنو ےافراحصہبریضاہللاعتٰیلہنعیھبآپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاپسھٹیب
ےئگووگںےکڑھکےنو ےےکدعبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساےھٹ سآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےلچافرںیمیھبآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت الچ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رجحہ ےک
درفازے رےچنہپرھپامگؿایکہکاحصہباجےکچںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوٹآ ےافرںیمیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اسھت فا س آایگ  س وگ اینپ وہگجں  ر یہ ت ےھٹ نو ے ےھت  س آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وٹ آ ے افر ںیم یھب آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اسھت فا س آایگ  سوگ اینپ وہگجں  ر یہ ت ےھٹ نو ے ےھت  س آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس و ے افر ںیم یھب
دفرسی ابر آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےکاسھت فا س آای اہیںہکآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رجحہ
ےکاپس ےچنہپرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسو ےافرںیمیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتفا سآایگ واحصہباجےکچےھت
 وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےریمےافراےنپدرایمؿ ردہڈاؽدایافر ردہیکآتیانزؽیکیئگ۔
رافی  :رمعفاندق،وقعیبنباربامیہنبدعس،اصحل،انبباہب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دیسہزبنیتنبشجحریضاہللاعتٰیلہنعےساشدیافرآایت ردہےکزنفؽافرفہمیلےکاابثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1013

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،جٌَف ،اب ٩س٠امی ،٪ابی ًْ٤ا ،٪حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢تزَ َّو َد َر ُسو ُ٢
َف َي ٌِىٔی ابِ َُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟح ٌِسٔ أَبٔی ًُ ِْ ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ْ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س َخ َ ١بٔأَصِٔ٠طٔ َٗا َََ ٓ ٢ؼ َِ ٌَ ٨ت أُم ِّی أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ي َٕ ٥ح ِي ّشا َٓ َح ٌَ َِ ٠ت ُط فٔی َت ِو ٕر َٓ َ٘اَِ ٟت یَا أَُ َ ٧ص اذِ َص ِب ب ٔ َض َذا
ک َّ
َک ٔ٨َّ ٣ا َٗٔ٠ي ْ ١یَا
ک أُم ِّی َوه ٔ َی ُت ِ ٔ
اٟش ََل ََ ٦و َت ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا َ ٟ
َقئ ُ َ
إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ١ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠ب ٌَ َْ ِت ب ٔ َض َذا إَِٔ ٟي َ
ک َّ
ک ٔ٨َّ ٣ا
َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َََ ٓ ٢ذصَ ِب ُت ب ٔ َضا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت إ ٔ َّ ٪أ ُم ِّی ُت ِ ٔ
اٟش ََل ََ ٦و َت ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪صَ َذا ََ ٟ
َقئ ُ َ

يت َو َس َِّم رٔ َج ّاُل َٗا َََ ٓ ٢س ًَ ِو ُت َ٩ِ ٣
َٗٔ٠ي َْ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ؿ ٌِ ُط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اذِ َص ِب َٓا ِز َُ لٔی ُٓ ََلّ٧ا َو ُٓ ََلّ٧ا َو ُٓ ََلّ٧ا َو ََ ٔ َٟ٘ ٩ِ ٣
يت َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ْٔلَٕ َ ٧ص ًَ َس َز َ ٥ِ ٛكَاُ ٧وا َٗا َُ ٢ز َصا َئ ث َ ََل ٔث ٔ٣ائ َ ٕة َو َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا
َس َِّم َو َُ ٔ َٟ٘ ٩ِ ٣
َّ
أَُ َ ٧ص َصا ٔ
ْش ْة
اٟؼ َّٔ ُة َوا ُِ ٟح ِح َزةُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ی َت َح ََّ َ ًَ ِٙ ٠
ت اَّ ٟت ِو َر َٗا َََ ٓ ٢س َخُ٠وا َحًی ا َِ ٣ت َ َْل ِت ُّ
ِ
َ
َّ
ََخ َج ِت كَائ ٔ َٔ ْة َو َز َخَِ ٠ت كَائ ٔ َٔ ْة َحًَّی أَكَُ٠وا ك ُ ُُّ ٠ض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢لٔی
ْش ْة َو َِ ٟيأك ُ ِ ١ك ُ ُّ ١إ ٔ َِ َشا ٕ٤َّ ٣ٔ ٪ا َیٔ٠يطٔ َٗا ََٓ ٢أكَُ٠وا َحًی َطب ٔ ٌُوا َٗا ََ َ ٓ ٢
ًَ َ َ

َ
و ٪فٔی
ا ٪أَ ِٛث َ َر أَ ِ ٦ح ٔي َن َرٓ ٌَِ ُت َٗا ََ ٢و َجََ ٠ص كَ َوائ ُٕٔ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥یَ َت َح َّسث ُ َ
َفٓ ٌَِ ُت ٓ ََ٤ا أَ ِزرٔی ح ٔي َن َو َؿ ٌِ ُت ك َ َ
َیا أُ َ ٧ص ِار َٓ ٍِ َٗا ََ َ ٢
بَ ِيتٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاْ ٔ ٟص َو َز ِو َج ُتطُ َُ ٣و َِّ ٟي ْة َو ِج َض َضا إلٔ َی ا َِ ٟحائ ٔٔم

ََخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش ًََّ ٥َ ٠ل َی َ َٔشائٔطٔ ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٤َّ ٠ا
َٓ َْ ُُ٘٠وا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٓ ٥َ ٠

ََخ ُجوا ك ُ ُُّ ٠ض َِ ٥و َجا َئ
َرأَ ِوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َر َج ٍَ هَ ُّ٨وا أَُ َّ ٧ض ِِ َٗ ٥س َث ُُ٘٠وا ًََِ ٠يطٔ َٗا ََٓ ٢ابِ َت َس ُروا ا َِ ٟب َ
اب ٓ َ َ
َّ
َّ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی أَ ِرخَی ِّ
َخ َد ًَل َ َّی
اٟشتِرَ َو َز َخ ََ ١وأََ٧ا َجاْ ٔ ٟص فٔی ا ُِ ٟح ِح َزة ٔ َٓ ٥َِ ٠یََِ ٠ب ِث إُٔل َي ٔشي ّرا َحًی َ َ
َّ
َّ
وت
ض یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا َُل َت ِس ُخ ُ٠وا ب ُ ُي َ
َقأَصًَُ َّ٩ل َی ا٨َّ ٟا ٔ
َوأُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة ٓ َ َ
ََخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠و َ َ
ْشوا َو َُل ُِ ٣ش َتأَِ ٔ ٔشي َن
اِظ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی إ ٔ َُّل أَ ِ ٪یُ ِذذ َََ ٪ل ٥ِ ُٜإلٔ َی كَ ٌَاَُ ٕ ٦ي ِ َر ٔ ٔ َ ٧
ی ٩إَٔ٧ا ُظ َو َل ٩ِٔ ٜإٔذَا ُزً ٔیت َُِٓ ٥ا ِز ُخُ٠وا َٓإٔذَا كٌَ ِٔ٤ت َُِٓ ٥اَ ِ ٧ت ٔ ُ
َ ٔ ٟحس ٕ
ض ًَ ِض ّسا ب ٔ َض ٔذظ ٔ
ا ٪یُ ِذذٔی أ ٨َّ ٟي َّی إلٔ َی ٔ ٔ
ٔیث إ ٔ ََّ ٪ذلٔ ٥ِ ُٜك َ َ
آَخ ِاْلیَ ٔة َٗا َ ٢ا َِ ٟح ٌِ ُس َٗا َ ٢أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أََ٧ا أَ ِح َس ُث ا٨َّ ٟا ٔ
ِاْل َیا ٔ
ت َو ُححٔب ِ َن َ َٔشا ُئ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ہبیتق نب دیعس ،رفعج ،انب امیلسؿ ،ایب امثعؿ ،رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےاشدییکافراےنپالہےکاپسرشتفیےلےئگافرریم یفادلہاؾمیلس ےامدیلہانبایافراےساکیاھتیلںیمراھکرھپ
اہک اے ا،س! ہی روسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےک اپس ےل اج افر ہہک ہی ریمیفادلہ  ےآپ یلص اہللہیلع فآہلفملسیکرطػ
اجیھبےہافرفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکالسؾہہکریہ ںیھافرہہک ریہںیہہکہیلیلقدہہیےہامہریرطػےسآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکےئلاےاہللےکروسؽ،ےتہکںیہںیماےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمےلایگافرںیم ے
رعضایکریمیفادلہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکالسؾرعضرکیتںیہافریتہکںیہہیریقحاسدہہیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
ےئل امہری رطػ ےس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےس رھک دف رھپ رفامای اجؤ افر الفں الفں افر وج ےھجت ےلم افر ضعب
آدویمں ےک انؾ ےئل الب الؤ ےتہک ںیہ ںیم  ے البای وج ےھجم الم افر  س اک انؾ ایل اھت رافی اتہک ےہ ںیم  ے ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک
رقتةیینتکدعتاد یھ؟اوہنں ےاہکرقتةینیتوسافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےےھجمرفامایاےا،س!فہابطؼےلآؤ س

احصہبریضاہللاعتٰیل ہنعآ ےاہیں کتہکہفصافررجحہ رابرکرھبےئگروسؽاہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس  ےرفامای اچےئہ ہکدس
دساکہقلحانبوافراچےئہہکفہآدیماےنپاسےنمےساھک ےاوہنں ےریسنورکاھکایاکیرگفہفہالکن ودفرسارگفہدالخنوااہیں
کتہکبس ےاھکایل وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےےھجمرفامایاےا،ساھکانا ےنےلںیم ےا ےنایل وںیمہناجؿ اکہک بںیم
 ے راھک اھت اس فتق اھکان زایدہ اھت ای  ب ںیم  ے ا ےنای افر اؿ ںیم ےس ھچک امجںیتع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگ ںیم
ابںیترک ےھٹیبںیئگ افرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس یھبرشتفیرفامےھت افرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسیکزفہجرہطمہاانپ
ہنمریھپےیھٹیب ںیھافر اؿاکرہچہدویاریکرطػاھت فہ روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس روبھج نبےئگروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملساینپازفاجریضاہللاعتٰیلہنعیکرطػرشتفیےلےئگافرا ںیہالسؾایکرھپفا سآ ے باحصہب ےداھکیہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوٹآ ےںیہ واوہنں ےامگؿایکہکفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس روبھجںیہافردرفزاےیکرطػ
دلجییکافربسےکبسےلچےئگافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیال ے ردہاٹہایافردالخنوےئگ افرںیمرجحہںیم
اھٹیب نوا اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھتڑی دری یہ رہھٹے اہیں کت ہک ریمے اپس رشتفی ال ے افر ہی آتی انزؽ یک یئگ
آموا َ ال َ ْي ُ ُ
ي َُ
ي َّ ِ
خوا
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی ال ے افر اؿ آایت وک ووگں ےک اسےنم التفت ایک ( َ اب َأ ُّ َ ا
ال َ
ظ
لَک ِ َ ِعی ُت ْ َ ُ ُ َ ْ َ َطغِمْ ُت ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ِ ِ ٍ َ َ لُک
لیَّ ِت َّ َ ُ ے َ لَُک
ِ
َ
َ
ِ
َ
ٍ
ط
ْ
ْ
ِْ ََِ ِإ ّؿ ذ م ک َاؿ
اَفا َف ال ُ ْ َ ا
ع َب ِ
ُ ُي َ
ْ َ
ي ِإ َ اب ُـ َف ْن ِإذا ُد م اف ْدخوا اف ِذا مف ُ
اظ َ
وت ا ِ ّی ِإ ال أ ْؿ ْ ويذ َؿ م ِإَل َ عَااؾ ْ َ
ے
َ
ُ ْ وي ِذق الیّ ِت َّی) آرخ آتی کت دعج  ے اہک ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک ووگں ںیم بس ےس ےلہپ ہی آایت ںیم  ے ںینس افر
ازفاجایبنلیلصاہللہیلعفآہلفملس ردہںیمرےنہںیگل۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رفعج،انبامیلسؿ،ایبامثعؿ،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دیسہزبنیتنبشجحریضاہللاعتٰیلہنعےساشدیافرآایت ردہےکزنفؽافرفہمیلےکاابثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1014

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ابی ًْ٤ا ،٪حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪إَٔ َ ٧ص َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َتزَ َّو َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِْ ََ ٤

َو َس ََّ ٥َ ٠زیِ ََ ٨ب أَص َِس ِت َُ ٟط أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ي َٕ ٥ح ِي ّشا فٔی َت ِورٕ ٔ ٩ِ ٣ح ٔ َح َارة ٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَْ َ ٧ص َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اذِ َص ِب
وَ ٪و َو َؿ ٍَ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
يت ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ٓ ََس ًَ ِو ُت َٟطُ َُ ٔ َٟ٘ ٩ِ ٣
َٓا ِز َُ لٔی ََ ٔ َٟ٘ ٩ِ ٣
َخ ُج َ
وَِ ٠ًَ ٪يطٔ ٓ ََيأِكَُ ُ٠
يت َٓ َح ٌَُ٠وا َی ِس ُخَ ُ٠
وَ ٪و َی ِ ُ

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َس ُظ ًَل َی َّ
اٟل ٌَاََ ٓٔ ٦س ًَا ٓ ٔيطٔ َو َٗا َٔ ٓ ٢يطٔ َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ َِ ٪ي ُ٘و ََ ٢و ٥َِ ٟأَ َز َِ أَ َح ّسا َٟٔ٘ی ُت ُط إ ٔ َُّل َز ًَ ِوتُ ُط َٓأَكَُ٠وا َحًَّی
َخ ُجوا َوبَق ٔ َی كَائ ٔ َٔ ْة ُٔ ٨ِ ٣ض َِٓ ٥أَكَاُٟوا ًََِ ٠يطٔ ا َِ ٟحس َ
ٔیث َٓ َح ٌَ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِش َت ِحٌٔی ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أَ َِ ٪ي ُ٘و َ٢
َطب ٔ ٌُوا َو َ َ
وت أ ٨َّ ٟي ِّی إ ٔ َُّل أَ ِ ٪یُ ِذذ َََ ٪ل ٥ِ ُٜإلٔ َی
ََخ َد َو َت َز َُ ٛض ِ ٥فٔی ا ِٟب َ ِيتٔ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا َُل َت ِس ُخُ٠وا ب ُ ُي َ
َُ ٟض َِ ٥ط ِيئّا ٓ َ َ
ی ٩إَٔ٧ا ُظ َٗا ََ َٗ ٢تا َزةُ َُي ِ َر َُ ٣ت َح ِّیٔ٨ي َن ك َ ٌَا ّ٣ا َو َل ٩ِٔ ٜإٔذَا ُزً ٔیت َُِٓ ٥ا ِز ُخُ٠وا َحًَّی بَ ََ َّ ٠ذلٔ ٥ِ ُٜأَك ِ َضزُ ُ٠ُ٘ ٔ ٟوبٔ٥ِ ُٜ
اِظ َ
كَ ٌَاَُ ٕ ٦ي ِ َر ٔ ٔ َ ٧
َو ُٗ ُ٠وبٔض َّٔ٩
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،ایب امثعؿ ،رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
زبنیریضاہللاعتٰیلاہنعےساشدییکاؾمیلس ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےئلامدیلہاکدہہیاکیرھتپیکاھتیلںیماجیھبا،س
ےتہکںیہیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاجؤافراملسمونںںیمےسوجیھبےھجتےلماےسریمیرطػےسدترتدف سںیم
 ے رہ اس وک دترت دی وج ےھجم الم  س احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آان رشفع نو ےئگ فہ اھکےت
اجےتافرتکلی ےاجےتےھتافریبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاانپاہھترابرکاساھک ےںیمراھکافرربتکیکداعیکافروجاہللوک
وظنمراھتڑپاھافرںیم ےیسکوکیھبہنٹوھڑاوجےھجمالمرگماےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدترتدی ساحصہب ےاھکایافر ریس
نوےئگ افرےلچےئگافراؿںیمےساکیامجتعابیقرہیئگافراوہنں ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتوگتفگوکابملرکداییبن
رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ ےس ایح رکےت ےھت ہک ا ںیہ ھچک ںیہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ےل ےئگ افر ا ںیہ رھگ ںیم
ے َُک
َ
آموا َ ال َ ْي ُ ُ
ي َُ
(ب َأ ُّ َيا َّ ِ
وتا ّلی ِت ِ ّی ِإ َّ ال َأ ْؿ ُ ْ وي َذ َؿل ْم ِإ ََل َطعَا ٍاؾ)داتدہ ےاہکاھک ےاک
ٹوھڑدای واہللاعتیل ےہیآتیانزؽرفامیئ َ ا
خوا ُ ُي َ
ال َ
ااظتنرہنرک ےفاےلنوں بںیہمتالبایاج ےبتآؤ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،ایبامثعؿ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دترتدےنیفاےلیکدترتوکوبقؽرک ےےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :اکنحاکایبؿ
دترتدےنیفاےلیکدترتوکوبقؽرک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1015

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ٧آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ُزعٔ َی
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإلٔ َی ا َِ ٟوَ ٔ ٟي٤ةٔ ََِٓ ٠يأِت َٔضا
ییحینبییحی،امکلانعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایمتںیمےس
 سیسکوکفہمیلےکےئلالبایاج ے واےساسےکےئلآاناچےئہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکلانعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دترتدےنیفاےلیکدترتوکوبقؽرک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1016

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،خاٟس ب ٩حار ثً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ض
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا زُعٔ َی أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإلٔ َی ا َِ ٟوَ ٔ ٟئ ٤ة َٓ ُِ ٠يحٔ ِب َٗا ََ ٢خاْ ٔ ٟس َٓإٔذَا ًُب َ ِي ُس اہللٔ یُ َ٨زُِّ ُٟط ًَل َی ا ٌُِ ٟزِ ٔ

دمحم نب ینثم ،اخدل نب احر ث ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے
رفامای  ب مت ںیم ےس یسک وک فہمیل یک دترت دی اج ے  و اچےئہ ہک وبقؽ رک ےل اخدل  ے اہک دیبع اہلل اس ےس اشدی یک دترت رماد
ےتیلںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اخدلنباحرث،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دترتدےنیفاےلیکدترتوکوبقؽرک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1017

راوی  :اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا زُعٔ َی أَ َح ُس ُ٥ِ ٛ
ض َٓ ُِ ٠يحٔ ِب
رع ٕ
إلٔ َی َوَ ٔ ٟئ ٤ة ُ ِ

انب ریمن ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ب مت
ںیمےسیسکوکاشدیےکفہمیلیکدترتدیاج ے واچےئہہکوبقؽرکے۔
رافی  :انبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دترتدےنیفاےلیکدترتوکوبقؽرک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1018

راوی  :ابوربيٍ ،ابوكا ،١٣ح٤از ،ایوبٗ ،تیبہ ،ح٤از ،ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ َوأَبُو كَا َٔٗ ١ٕ ٣ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
وب ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ًُ ََ ٤ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ائِتُوا َّ
اٟس ًِ َو َة إٔذَا زًُ ٔیت ُِ٥
اوبرعیب،اوباکلم،امحد،اویب،ہبیتق،امحد،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع

فآہلفملس ےاراشدرفامای بمتوکدترتےکےئلالبایاج ے ودترتےکےئلآؤ۔
رافی  :اوبرعیب،اوباکلم،امحد،اویب،ہبیتق،امحد،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دترتدےنیفاےلیکدترتوکوبقؽرک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1019

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ي ُ٘و ُ ٩ِ ًَ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ك َ َ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َّ
ا ٪أَ ِو ِ َ ٧ح َو ُظ
رع ّسا ك َ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َز ًَا أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َخا ُظ َٓ ُِ ٠يحٔ ِب ُ ِ

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،اوی ب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای بمتںیمےسیسکوکاساکاھبیئاشدیفےمیلیکدترتدے واچےئہہکوبقؽرکےل۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دترتدےنیفاےلیکدترتوکوبقؽرک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1020

ًيسی ب٨٣ ٩ذر٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورٰ ،

و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَىٔی ً َٔيسی بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َح َّسث َ َ٨ا َب٘ ٔ َّي ُة َح َّسث َ َ٨ا اٟزُّبَ ِيس ُّٔی ًَ َِ ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َّ
َّ
ٔ
ض أَ ِو ِ َ ٧حؤظ ٔ َٓ ُِ ٠يحٔ ِب
رع ٕ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسُ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠زع َی إلٔ َی ُ ِ
ااحسؼنب وصنمرٰ،یسیعنبذنمر،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ے
اراشدرفامای سوکاشدیایایسرطحیکیسکدترتےکےئلالبایاج ے واچےئہہکوبقؽرکے۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمرٰ،یسیعنبذنمر،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دترتدےنیفاےلیکدترتوکوبقؽرک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1021

راوی  :ح٤يس ،ب٣ ٩شٌس ،بْش بٓ ٩ـ ،١اسٌ٤ي ١ب ٩ا٣يہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
ْش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َح َّسثَىٔی حُ َِ ٤ي ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ا َِ ٟباصٔل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ائِتُوا َّ
اٟس ًِ َو َة إٔذَا ُزً ٔیت ُِ٥
دیمح ،نب دعسم ،رشب نب لضف ،اامسلیع نب اہیم ،انعف ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽاہلل یلص اہللہیلع
فآہلفملس ےاراشدرفامای بںیہمتدترتےکےئلالبایاج ے ودترتےکےئلآؤ۔
رافی  :دیمح،نبدعسم،رشبنبلضف،الیعمسنباہیم،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دترتدےنیفاےلیکدترتوکوبقؽرک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1022

٣وسی بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخٰ ،

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
و َح َّسثَىٔی صَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣
ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ٔجیبُوا َص ٔذظ ٔ َّ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ ُ٩
اٟس ًِ َو َة إٔذَا ُزً ٔیت ََُِ ٟ ٥ضا َٗا ََ ٢وك َ َ
ًُ ََ ٤ز یَأتِ ٔی َّ
ض َویَأِت َٔيضا َوص َُو َػائ ْٔ٥
ض َوَُي ِر ٔا ِِ ٌُ ٟز ٔ
اٟس ًِ َو َة فٔی ا ِِ ٌُ ٟز ٔ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،اجحج نب دمحم ،انب رج  ، ،ومٰیس نب ہبقع ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہلل ہیلعفآہلفملس  ےرفامایاسدترتوکوبقؽرکف  سیکںیہمتدترتدی اج ےرافیاتہک ےہہکرضحت دبعاہللاشدیافر
ریغاشدییکدترتںیمرشتفیالےتےھتافررفزہیکاح تلںیمیھبرشتفیالےت۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،انبرج ،،ومٰیسنبہبقع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دترتدےنیفاےلیکدترتوکوبقؽرک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1023

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب٤ً ،ز ب٣ ٩ح٤س٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی ًُ َ٤زُ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
َّ
َکا َٕ َٓأ َ ٔجیبُوا
َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ُزً ٔیت ُِ ٥إلٔ َی ُ َ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،رمعنبدمحم،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ے
اراشدرفامایارگںیہمترکبیےکرھکیکدترتےکےئلیھبالبایاج ے ووبقؽرکف۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،رمعنبدمحم،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دترتدےنیفاےلیکدترتوکوبقؽرک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1024

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،سٔيا ،٪ابوزبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َٗاُلَ
َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ُزعٔ َی أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإلٔ َی كَ ٌَاُ ٠ِ َٓ ٕ ٦يحٔ ِب َٓإ ٔ ِ٪
َک ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی إلٔ َی كَ ٌَإ ٦
َطا َئ كٌَ ََٔ ٥وإ ٔ َِ ٪طا َئ َت َز َک َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح نب دہمی ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ایفسؿ ،اوبزح  ،،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای  بمت ںیمےس یسکوکاھک ےیکدترتدیاج ے  ووبقؽرکےل سارگاچےہ  و
اھکےلافرارگاچےہ وٹوھڑدے نکیانبینثم ے ِإ ََل َطعَا ٍاؾاکذرک ںیہایک۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمحنبدہمی،دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایفسؿ،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دترتدےنیفاےلیکدترتوکوبقؽرک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1025

راوی  :اب٤٧ ٩ير ،ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ ،ابوزبير

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔبٔٔ ٠ِْ ٔ٤طٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
انبریمن،اوباعمص،انبرج ،،اوبزح ،اؿاانسدےسیھبدحثیرابرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :انبریمن،اوباعمص،انبرج ،،اوبزح ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دترتدےنیفاےلیکدترتوکوبقؽرک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1026

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حٔؽ بُ ٩ياث ،ہظا ،٦اب ٩سيری ،٩حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اث ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِِطا ََِٓ ٠ي ِل ٌَ ِ٥
اَ ٪ػائ ّٔ٤ا َٓ ُِ ٠ي َؼَ ِّ١وإ ٔ ِ ٪ك َ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا زُعٔ َی أَ َح ُس ُُ ٠ِ َٓ ٥ِ ٛيحٔ ِب َٓإ ٔ ِ ٪ك َ َ
اّ ٔ ٔ٣ُ ٪

اوبرکبنبایبہبیش،صفح نب ایغث،اشہؾ،انبریسنی ،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل

ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ب مت ںیم ےس یسک وک دترت دی اج ے  و اچےئہ ہک وبقؽ رک ےل  س ارگ رفزہ دار نو  و داع رکے افر ارگ
ااطفررک ےفاالنو واھکےل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اشہؾ،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دترتدےنیفاےلیکدترتوکوبقؽرک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1027

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢بٔئ َِص َّ
اٟل ٌَ ُا٦
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط ك َ َ
اب ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ت َّ
كَ ٌَ ُا ٦ا َِ ٟوَ ٔ ٟي٤ةٔ یُ ِسع َی إَِٔ ٟيطٔ اْلِ ََُِ ٔ ٨يا ُئ َویُت ِ َر ُک ا َِ ٤َ ٟشأٛي ُن ٓ َََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤یأ ِ ٔ
اٟس ًِ َو َة َٓ َ٘ ِس ًَ َصی اہللَ َو َر ُسو َٟطُ
ییحینبییحی ،امکل،انبباہب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہفہرفامےتےھتربااھکاناسفےمیل اکاھکانےہ س
ںیماریمفںوکالبایاج ےافراسمک نوکٹوھڑدایاج ےافروجدترتوکہنآای وقیقحتاس ےاہللافراسےکروسؽیکانرفامینیک۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انبباہب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دترتدےنیفاےلیکدترتوکوبقؽرک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1028

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز سٔيا ،٪ابوبرک ،حرضت سٔيا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْش َّ
ٕ َص َذا ا َِ ٟحس ُ
ئ
اٟل ٌَا ٔ ٦كَ ٌَ ُا ٦اْلِ ََُِ ٔ ٨يا ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا َُٗ ٪ا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٠ٟٔزُّصِز ٔ ِّی یَا أَبَا بَ ِرکٕ َِ ٛي َ
ٔیث َ ُّ
ْش َّ
ا ٪أَبٔی َُ ٔ ٨ايا َٓأ َ ِٓزَ ًَىٔی َص َذا ا َِ ٟحس ُ
ٔیث ح ٔي َن َسُ ٌِ ٔ٤ت بٔطٔ
اٟل ٌَا ٔ ٦ك َ ٌَ ُا ٦اْلِ ََُِ ٔ ٨يا ٔ
ٓ ََـ ٔح َ
ئ َٗا َُ ٢سٔ َِيا َُ ٪وك َ َ
ک َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢ي َص ص َُو َ ُّ
َ
َ
ْش َّ
ََک
رع ُد أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وُلُ َ ُّ
اٟل ٌَا ٔ ٦كَ ٌَ ُا ٦ا َِ ٟوَ ٔ ٟئ ٤ة ث ُ َّ ٥ذ َ َ
ٓ ََشأ ُِ ٟت ًَ ِ٨طُ اٟزُّصِز ٔ َّی َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ
بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک

انبایبرمعایفسؿ،اوبرکب،رضحتایفسؿریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم ےزرہیےساہکاےاوبرکبہیدحثیےسیکےہ

ہک اھکونں ںیم ےس ربا اھکان اریمفں اک ےہ؟  و فہ سنہ ڑپے افر اہکہک اریمفں اک اھکان ربا  ںیہ ےہ ایفسؿ  ے اہک ہک ریمےفادل اریم
ےھتافرےھجم اسدحثی  ے ربھگاٹہںیمڈاؽدای ب ےسںیم ےاےسانسںیم  ے زرہیےساسےکابرے ںیموپاھچ واوہنں
 ےاہکےھجمدبعارلنمحاالرعج ےدحثیایبؿیکاوہنں ےرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسانسفہرفامےتےھتاھکونںںیم
ےسربااھکانفہمیلاکاھکانےہرھپامکلیکدحثییکرطحذرکایک۔
رافی  :انبایبرمعایفسؿ،اوبرکب،رضحتایفسؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دترتدےنیفاےلیکدترتوکوبقؽرک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1029

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ح َو ًَ ِ٩
َ
ْش َّ
اٟل ٌَأ ٦كَ ٌَ ُا ٦ا َِ ٟوَ ٔ ٟئ ٤ة ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َُّ َ ٢
اْلِ ِ َ
دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،دیعسنببیسم،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکربااھکان
فہمیلاکاھکانےہابیقامکلیکدحثییکرطحایبؿایک۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،دیعسنببیسم،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دترتدےنیفاےلیکدترتوکوبقؽرک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1030

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ابوز٧از ،ارعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
ک
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ِ َ ٧ح َو ذََ ٔ ٟ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
انبایبرمع،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہاس دنےسیھبہیدحثیرابرہکرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دترتدےنیفاےلیکدترتوکوبقؽرک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1031

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪زیاز ب ٩سٌس ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع َد یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت زٔ َیا َز بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ثَاب ٔ ّتا اْلِ ِ َ
ْش َّ
اٟل ٌَا ٔ ٦كَ ٌَ ُا ٦ا َِ ٟوَ ٔ ٟي٤ةٔ یُ َِ ٌُ ٨َ ٤ضا ََ ٩ِ ٣یأِت َٔيضا َویُ ِسع َی إَِٔ ٟي َضا ََ ٩ِ ٣یأِبَاصَا َو َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یُح ٔ ِب
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُّ َ ٢
َّ
اٟس ًِ َو َة َٓ َ٘ ِس ًَ َصی اہللَ َو َر ُسو َٟطُ
انبایبرمع،ایفسؿ،زایدنبدعس،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ے
اراشد رفامای ربا اھکان اس فہمیل اک اھکان ےہ  س ںیم آ ے فاےل وک رفاک اج ے افر ااکنر رک ے فاےل وک البای اج ے افر وج دترت وبقؽ ہن
رکےاس ےاہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکانرفامینیک۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،زایدنبدعس،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیتالطؼےسہقلطمتررتالطؼدےنیفاےلےکےئلالحؽ ںیہاالفہیسکدفرسےاخفدنےس...
ابب  :اکنحاکایبؿ
نیت الطؼےس ہقلطمتررت الطؼدےنیفاےلےکےئلالحؽ ںیہ االفہ یسک دفرسے اخفدن ےس اکنح رکے فہاس ےس فیط رکےرھپ دجایئنوافرایکس دعت وپرینو
اج ے۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1032

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو سٔيا ،٪رعوہ ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َّ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َواُِ ٔ٠ٟى ٤ِ ٌَ ٔ ٟز ٕو َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َجائ َ ِت ا َِ ٣زأَةُ رَٔٓا ًَ َة إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت ً ٔ َِ ٨س رَٔٓا ًَ َة ٓ ََل ََّ٘ ٠ىٔی ٓ ََب َّت ك َ ََلقٔی َٓ َتزَ َّو ِج ُت ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤

 ١ص ُِسبَةٔ َّ
ی ٩أَ َِ ٪ت ِز ٔجعٔی إلٔ َی رَٔٓا ًَ َة
اِ ْٟو ٔب َٓت ََب َّش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَتُزٔی ٔس َ
بِ َ ٩اٟزَّبٔير ٔ َوإ ٔ َّ٣َ ٪ا َُ ٌَ ٣ط ُٔ ِْ ٣
َُل َحًَّی َت ُذوقٔی ًُ َش ِي ََ ٠ت ُط َو َی ُذ َ
اب یَ َِ ٨ت ٔوزُ أَ ِ ٪یُ ِذذ ََُ َٟ ٪ط َٓ َ٨ا َزی یَا أَبَا بَ ِرکٕ أَ َُل
وَ ًُ ٚش ِي ََ ٠ت ٔک َٗاَِ ٟت َوأَبُو بَ ِرکٕ ً ٔ َِ ٨س ُظ َو َخاْ ٔ ٟس بٔا َِ ٟب ٔ

َت ِش ََ ٍُ ٤ص ٔذظ ٔ َ٣ا َت ِح َضزُ بٔطٔ ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اوبرکبنبایبہبیش،رمعفایفسؿ،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکرافہعریضاہللاعتٰیلہنعیکویبی
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضنویئافررعضایکںیمرافہعےکاپس یھ واس  ےےھجمالطؼدےدیےہافر نیت
الطںیقافرںیم ےدبعارلنمحنبزح ،ےساشدیرکیلافراسےکاسھتڑپکےےکانکرےیکرطحےہانرمدےہروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسرکسما ےافررفامایایکریتاارادہےہہک ورافہعےکاپسفا سوٹاج ے ںیہاہیںکتہک واساکزمہےھکچافر
فہریتا زماےھکچرفامیتںیہہکاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعآپ ےکاپسوموجدےھتافراخدلنبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدرفازہ ر ےھت
اسااظتنرںیمہکاےسیھبااجزتدیاج ے واخدل ےدرفازہ رےساکپررکاہکاےاوبرکبایکمت ںیہ نرےہہکہیتررتروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمایکآفازدنلبرکریہےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفایفسؿ،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
نیت الطؼےس ہقلطمتررت الطؼدےنیفاےلےکےئلالحؽ ںیہ االفہ یسک دفرسے اخفدن ےس اکنح رکے فہاس ےس فیط رکےرھپ دجایئنوافرایکس دعت وپرینو
اج ے۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1033

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبير ،ا ٦ا٤ٟو٨٣ين سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َو َّ
َح ََ ٠َ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو َّ
َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی
اُِ ٔ٠ٟى ِ َ ٔ ٟ
اٟلاص ٔز ٔ َح َّسثَ َ٨ا َو َٗا َِ َ ٢
اٟلاص ٔز ٔ َو َ ِ
َّ
َّ
َقه َّٔی
یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّ ٪رَٔٓا ًَ َة ا َِ ُ ٟ
اب َح َّسثَىٔی ُ ِ
كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط ٓ ََب َّت ك َ ََل َٗ َضا َٓ َتزَ َّو َج ِت بَ ٌِ َس ُظ ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩اٟزَّب ٔير ٔ َٓ َحائ َ ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َیا َر ُسو َ٢
ث َت ِلٔ٠ي َ٘ا ٕ
آَخ ثَ ََل ٔ
ت َٓ َتزَ َّو ِج ُت َب ٌِ َس ُظ ًَ ِب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩اٟزَّبٔير ٔ َوإَّٔ٧طُ َواہللٔ َ٣ا ٌََ ٣طُ إ ٔ َُّل
اہللٔ إَٔ َّ ٧ضا كَاِ َ ٧ت َت ِح َت رَٔٓا ًَ َة ٓ ََل ََّ َ٘ ٠ضا ٔ َ

 ١ا ُِ ٟض ِسبَ ٔة َوأَ َخ َذ ِت ب ٔ ُض ِسبَ ٕة ٔٔ ٩ِ ٣جَِ ٠باب ٔ َضا َٗا ََٓ ٢ت ََب َّش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿاحٔکّا َٓ َ٘ا َٔ ٠َّ ٌََ ٟ ٢ک
ُٔ ِْ ٣
وَ ًُ ٚش ِي ََ ٠ت ٔک َو َت ُذوقٔی ًُ َش ِي ََ ٠ت ُط َوأَبُو بَ ِرکٕ ِّ
ی ٩أَ َِ ٪ت ِز ٔجعٔی إلٔ َی رَٔٓا ًَ َة َُل َحًَّی َی ُذ َ
یَ ٙجاْ ٔ ٟص ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟؼ ِّس ُ
تُزٔی ٔس َ
اب ا ُِ ٟح ِح َزة ٔ  ٥َِ ٟیُ ِذذ َُِ َٟ ٪ط َٗا َََ ٓ ٢لٔ ََٔ ٙخاْ ٔ ٟس یُ َ٨ازٔی أَبَا بَ ِرکٕ أَُلَ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َخاُ ٔ ٟس بِ َُ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ َجاْ ٔ ٟص ب ٔ َب ٔ

َتزِ ُجزُ َص ٔذظ ٔ ًَ َّ٤ا َت ِح َضزُ بٔطٔ ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اوباطرہ ،رحہلم نبییحی ،انب فبہ ،وی،س انبباہب ،رعفہ نب زح  ،،اؾ امومنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رافہعرقیظریضاہللاعتٰیلہنع ےاینپویبیوکالطؼدےدیافرنیتالطںیق دںیاستررت ےاسےکدعبدبعارلنمحنبزح ،
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اشدی رکیل رھپ اس  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نو رک رعض ایک اے اہلل ےک
روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس ںیم رافہع ےک اکنح ںیم  یھ اس  ے ےھجم آرخی الطؼ (ںیت الطںیق) دے دںی  و ںیم  ے اس ےک دعب
دبعارلنمحنبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعےساکنحرکایلاہللیکمسقاسےکاپسھچک ںیہوسا ےڑپکےےکانکرےےک(انرمدےہ)
افر اس  ے اینپ اچدر اک انکرہ ڑکپ رک اتبای  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الھکلھک رک رکسما ے رھپ رفامای اشدی  و ارادہ ریتھک ےہ ہک  و
رافہعریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسوٹاج ے ںیہاہیںکتہکفہریتازمہھکچےلافر واساکزمہھکچےلافراوبرکبدصقیریض
اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ت ےھٹ نو ے ےھت افر اخدل نب دیعس نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع رجحہ ےک
درفازہ رت ےھٹنو ےےھتویکہکنا ںیہااجزت ںیہدییئگےھتاخدل ےاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعوکاکپرانرشفعرکدایاےاوبرکبمت
استررتوکڈاٹنویکں ںیہدےتیہکہیتررتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمایکوگتفگرکریہےہ۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،سانبباہب،رعفہنبزح ،،اؾامومنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
نیت الطؼےس ہقلطمتررت الطؼدےنیفاےلےکےئلالح ؽ ںیہ االفہ یسک دفرسے اخفدن ےس اکنح رکے فہاس ےس فیط رکےرھپ دجایئنوافرایکس دعت وپرینو
اج ے۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1034

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،رعوہ ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َقه َّٔی كَ ََّٙ ٠
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪رَٔٓا ًَ َة ا َِ ُ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ا َِ ٣زأَ َت ُط َٓ َتزَ َّو َج َضا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩اٟزَّبٔير ٔ َٓ َحائ َ ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪رَٔٓا ًَ َة كَ ََّ َ٘ ٠ضا
ث َت ِلٔ٠ي َ٘ا ٕ
آَخ ثَ ََل ٔ
ت بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ یُوَُ ٧ص
َٔ

دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رافہع رقیظ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
 ےاینپ ویبیوکالطؼدےدیاستررتےسدبعارلنمحنبزح  ،ےاشدیرکیلفہیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساحرض
نویئرعضایکاےاہللےکروسؽ!رافہع ےاےسآرخیالطؼدےدی(نیتالطںیق)ابیقوی،سیکدحثییکرطحےہ۔

رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
نیت الطؼےس ہقلطمتررت الطؼدےنیفاےلےکےئلالحؽ ںیہ االفہ یسک دفرسے اخفدن ےس اکنح رکے فہاس ےس فیط رکےرھپ دجایئنوافرایکس دعت وپرینو
اج ے۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1035

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ئ ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

ُ َٓ ١ي َل َِّ ُ٘ ٠ضا َٓت َ َتزَ َّو ُد َر ُج َّل َٓ ُي َل َِّ ُ٘ ٠ضا َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ ِس ُخ َ ١ب ٔ َضا أَ َت ٔح ُّٟٔ ١زَ ِو ٔج َضا اْلِ َ َّو َٔٗ ٢ا َ٢
َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١ا ِ٤َ ٟزِأَة ٔ َی َتزَ َّو ُج َضا اَّ ٟز ُج ُ
َُل َحًَّی َی ُذ َ
وَ ًُ ٚش ِي ََ ٠ت َضا

دمحمنبالعء،اوبااسہم،اشہؾ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساس
تررتےکابرےںیموپاھچایگ سےساکیآدیم ےاشدییکرھپاےسالطؼدےدی واسےساکیدفرسےآدیم ےاشدی
رکیلافراس ےاےسدوخؽےسلبقیہالطؼدےدیایکہیتررتےلہپاخفدنےکےئلالحؽےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
رفامای ںیہاہیںکتہکدفرسارمداسےسامجعیکذلتھکچےل۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،اشہؾ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
نیت الطؼےس ہقلطمتررت الطؼدےنیفاےلےکےئلالحؽ ںیہ االفہ یسک دفرسے اخفدن ےس اکنح رکے فہاس ےس فیط رکےرھپ دجایئنوافرایکس دعت وپرینو
اج ے۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1036

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابٓ ٩ـي ،١ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،ہظا،٦

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٕ ٦ب ٔ َض َذا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ١ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،انبلیضف،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشہؾ،اس دنےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبلیضف،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشہؾ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
نیت الطؼےس ہقلطمتررت الطؼدےنیفاےلےکےئلالحؽ ںیہ االفہ یسک دفرسے اخفدن ےس اکنح رکے فہاس ےس فیط رکےرھپ دجایئنوافرایکس دعت وپرینو
اج ے۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1037

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہزً ،بيساہلل ب٤ً ٩زٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت كَ ََّٙ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َر ُج ْ ١ا َِ ٣زأَ َت ُط ثَ ََلثّا َٓ َتزَ َّو َج َضا َر ُج ْ ١ث ُ َّ ٥كَ ََّ َ٘ ٠ضا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِس ُخ َ ١ب ٔ َضا َٓأ َ َرا َز َز ِو ُج َضا اْلِ َ َّو ُ ٢أَ ِ ٪یَ َتزَ َّو َج َضا ٓ َُشئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ

ک َٓ َ٘ا َُ ٢لَ َحًَّی َی ُذ َ
َخ َٔ ًُ ٩ِ ٣ش ِي َ٠ت َٔضا َ٣ا ذ ََا ٚاْلِ َ َّو ُ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
وِ ٚاْل ٔ ُ

اوبرکب نبایبہبیش ،یلع نب رہسم،دیبعاہلل نبرمع،اقمس نبدمحم،رضحت اعہشئدصہقی ےسرفاتیےہہک اکی آدیم  ےاینپویبیوک
نیت الطںیق دے دںی  و اس ےس اکی دفرسے آدیم  ے اشدی رکیل رھپ اس  ے تبحص رک ے ےس ےلہپ اےس الطؼ دے دی اب
اس ےک ےلہپ اخفدن  ے اس ےس اشدی اک ارادہ ایک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےساس ےک ابرے ںیم وساؽ ایکایگ  و آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامای ںیہاہیںکتہکدفرسارمدایسرطحامجعیکذلتھکچےل سرطحےلہپ ےیھکچ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دیبعاہللنبرمع،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
نیت الطؼےس ہقلطمتررت الطؼدےنیفاےلےکےئلالحؽ ںیہ االفہ یسک دفرسے اخفدن ےس اکنح رکے فہاس ےس فیط رکےرھپ دجایئنوافرایکس دعت وپرینو
اج ے۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1038

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ،اب٤٧ ٩ير٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌی ،اب ٩سٌيس ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سٌٔي ٕس َجٔ٤ي ٌّا
ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َوفٔی َحسٔیثٔ َی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ًَُ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة

دمحم نب دبع اہلل ،انب ریمن ،دمحم نب ینثم ،ییحی ،انب دیعس ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی

رمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہلل،انبریمن،دمحمنبینثم،ییحی،انبدیعس،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امجعےکفتقایکداعڑپانھبحتسمےہ؟...
ابب  :اکنحاکایبؿ
امجعےکفتقایکداعڑپانھبحتسمےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1039

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥یحٌی ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ساَ ،٥ٟکیب ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥واُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟي ِحٌَی َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ َِ ٩ساَ ُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟ
ِ
اس ٔ ٥اہللٔ َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ج ِّ٨ب ِ َ٨ا
ًَبَّا ٕ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و أَ َّ ٪أَ َح َسص ُِ ٥إٔذَا أَ َرا َز أَ ِ ٪یَأت َٔی أَصِ َ٠طُ َٗا َ ٢ب ٔ ِ
اَ ٪و َج ِِّ ٨ب َّ
َّ
ا ٪أَبَ ّسا
ک َ ٥َِ ٟي ُ َّ
ا٣َ ٪ا َر َز ِٗت َ َ٨ا َٓإُٔ َّ ٧ط إ ٔ ِ ٪يُ َ٘ َّس ِر بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َوَْ ٟس فٔی ذََ ٔ ٟ
اٟظ ِي َل َ
اٟظ ِي َل َ
رض ُظ َط ِي َل ْ
ییحینبییحی،ااحسؼنباربامیہ،ییحی،رجری،وصنمر،اسمل،رکبی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
لل َّ
ه
َ
اْس ا َِّ
ّلل ا ُ َّم َذ ِّی ْی َیاا ال ّل ْی َطا َاؿ
"ب ْ ِ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگ مت ںیم ےس وکیئ اکی  ب اینپ ویبی ےس امجع اک ارادہ رکے  و ِ

قا" اہلل ےک انؾ ےس اے اہلل ںیمہ اطیشؿ ےس اچب افر  و وج ںیمہ اطع رکے اےس یھب اطیشؿ ےس اچب ڑپھ ےل
ح ال َّل ْی َطا َاؿ َ اَ َر َز ْ َ َ
َف َ ِّ ْ
ارگایمںویبیےکےئلاسامجعںیمہچبرادرےہ واےساطیشؿیھبکاصقنؿہناچنہپےکساگ۔
رافی  :ییحینبییحی،ااحسؼنباربامیہ،ییحی،رجری،وصنمر،اسمل،رکبی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
امجعےکفتقایکداعڑپانھبحتسمےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1040

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،اب٤٧ ٩يرً ،بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا ،ٚثوری٨٣ ،ؼور ،جزیز
طٌبہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟى َّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَب ٔی ح و

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚجٔ٤ي ٌّا ًَ َِّ ٩
اِ ْٟور ِّٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َجزٔیز َُٕي ِ َر أَ َُّ ٪ط ٌِ َب َة
َ
اس ٔ ٥اہللٔ َوفٔی رٔ َوا َی ٔة ًَ ِب ٔس اٟز ََّّزا َّٔ ٩ِ ًَ ٚ
اس ٔ ٥اہللٔ َوفٔی رٔ َوا َی ٔة ابِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َٗا َُ ٨ِ ٣َ ٢ؼ ْور أ ُ َرا ُظ َٗا َ٢
اِ ْٟور ِّٔی ب ٔ ِ
َک ب ٔ ِ
َِ ٟي َص فٔی َحسٔیْٔطٔ ذ ٔ ِ ُ
اس ٔ ٥اہللٔ
بٔ ِ
دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،انب ریمن ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،وثری ،وصنمر ،رجری ہبعش اس دحثی یک فلتخم اانسد
ِبا َ
ّللِّاکذرکےہافرضعبںیم ںیہ۔
ذرکیکںیہرفؼرصػہیےہہکضعبںیم ِ ْ ِ
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،انبریمن،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،وثری،وصنمر،رجریہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اینپویبیےسلبقںیموخاہآےگےسایےھچیپےسامجعرکے نکیدربںیمہنرک ےےکیب...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اینپویبیےسلبقںیموخاہآےگےسایےھچیپےسامجعرکے نکیدربںیمہنرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1041

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،ابوبرک ،سٔيا ٪ابٜ٨٣ ٩سر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
رح ْث
َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َي ُ٘وُلُ كَاِ َ ٧ت ا َِ ٟي ُضو ُز َت ُ٘و ُ ٢إٔذَا أَتَی اَّ ٟز ُج ُ
 ١ا َِ ٣زأَ َت ُط ُٔ ٩ِ ٣زبُز ٔ َصا فٔی ُٗبَُ ٔ ٠ضا ك َ َ
ا ٪ا َِ ٟو َُ ٟس أَ ِح َو َ٨َ َٓ ٢زََِ ٟت َ َٔشا ُؤ ُِ َ ٥ِ ٛ
ِ
رحثَ ٥ِ ُٜأَنَّی ٔطئِت ُِ٥
َلَٓ ٥ِ ُٜأتُوا َ ِ

ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،اوبرکب،ایفسؿانبدکنمر،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکوہید ےاہک
لَُک
َ
َْث
 بآدیماینپتررتےکےھچیپےساسےکاےلگاقمؾںیمفیطرکے وہچباگنیھبدیپانواگ وآتیرابرہک ِ َ ا
ُُکرَح ٌ
نؤ ُ ْ
ْث ْم َ افْ ُيوارَح ُ ْ
ے
ت
َم
َأ ّن ِ یْ ُ ْماہمتریویبایںاہمتریایتیھکںںیہ سمتاینپیتیھکوکےسیجاچنوآؤ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،اوبرکب،ایفسؿانبدکنمر،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اینپویبیےسلبقںیموخاہآےگےسایےھچیپےسامجعرکے نکیدربںیمہنرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1042

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ،اب ٩ہاز ،اب ٩حاز٣ ،٦ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ٪
ُ
رح ْث َلَٓ ٥ِ ُٜأِتُوا
یَ ُضو َز كَاِ َ ٧ت َت ُ٘و ُ ٢إٔذَا أُت َٔي ِت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ٔ ٩ِ ٣زُبُز ٔ َصا فٔی ُٗبَُ ٔ ٠ضا ث ُ ََّ ٥ح ََِ ٠٤ت ك َ َ
اَ ٪و َُ ٟسصَا أَ ِح َو ََٗ ٢ا ََٓ ٢أِ٧زَِٔ ٟت َ َٔشا ُؤ ُِ َ ٥ِ ٛ
رحثَ ٥ِ ُٜأَنَّی ٔطئِ ُت ِ٥
َِ
دمحمنبرل ،ق ،،انباہد،انباحزؾ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکوہید ےاہک بتررتایسس
ے
ت
لَُک ْ َ ْ ُ َ ُ َ م
ُ
َْث َأ ّن ِ یْ ْم)
ےکےھچیپیکاجبنےساسےکاےلگہصحںیمفیطیکاج ے واساکہچباگنیھبدیپانواگ وآتی( ِ َ ا
ُُکرَح ٌ
نؤ ُ ْ
ْث م افيوارَح ْ
انزؽیکیئگ۔
رافی  :دمحمنبرل ،ق ،،انباہد،انباحزؾ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اینپویبیےسلبقںیموخاہآےگےسایےھچیپےسامجعرکے نکیدربںیمہنرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1043

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،ابوًوا٧ہً ،بساٟوارث بً ٩بساٟؼ٤س ،ایوب٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،وہب ب ٩جزیز ،طٌبہ٣ ،ح٤س ب٩
ْ٣ىیً ،بساٟزح ،٩٤سٔياً ،٪بيساہلل ب ٩سٌيس ،ہارو ٪بً ٩بساہلل ابو ،٩ٌ٣وہب اب ٩جزیز٤ٌَ ،ا ٪ب ٩راطس ،س٠امی ٪ب٩
ٌ٣بسٌ٣ ،لی ب ٩اسسً ،بساٌٟزیز ،اب٣ ٩دتار ،سہي ١ب ٩ابی ؾ

وب ح
و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَىٔی َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪ح و َح َّسثَىٔی ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو َصا ُرو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َوأَبُو َ ٩ٕ ٌِ ٣اَّ ٟز َٗاش ُّٔی َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ
ا ٪بِ ََ ٩را ٔط ٕس یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ح و َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّی بِ ُ ٩أَ َس ٕس
َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
ئ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕب ٔ َض َذا
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َوص َُو ابِ ُ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ك ُ َُّ ١ص ُذ َُل ٔ

ک فٔی ٔػ َ٤اَ ٕ ٦واح ٔ ٕس
ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی إ ٔ َِ ٪طا َئ َُ ٣ح ِّب َي ّة َوإ ٔ َِ ٪طا َئ َُي ِ َر َُ ٣ح ِّب َي ٕة َُي ِ َر أَ َّ ٪ذََ ٔ ٟ

ہبیتق نب دیعس ،اوبتراہن ،دبعاوارث نب دبعادمصل ،اویب ،دمحم نب ینثم ،فبہ نب رجری ،ہبعش ،دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،دیبع

اہلل نب دیعس ،اہرفؿ نب دبعاہلل اوبنعم ،فبہ انب رجری ،امعنؿ نب رادش ،امیلسؿ نب دبعم ،معلی نب ا،د ،دبعایزعسی ،انب اتخمر،
لیہسنبایباصحلفلتخماانسدےسفیہدحثیرمفیےہزرہییکدحثیںیمہیااضہفےہہکوشرہارگاچےہ واینپویبیوکافدناھ
اٹلرکامجعرکےافرارگاچےہ ودیساھاٹلرکتبحصرکےرگمامجعاکیوسارخںیمرکےینعیآےگفاےلہصحںیم
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،اوبتراہن ،دبعاوارث نب دبعادمصل ،اویب ،دمحم نب ینثم ،فبہ نب رجری ،ہبعش ،دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح،
ایفسؿ ،دیبعاہلل نب دیعس ،اہرفؿ نب دبعاہلل اوبنعم ،فبہ انب رجری ،امعنؿ نب رادش ،امیلسؿ نب دبعم ،معلی نب ا،د ،دبعایزعسی،
انباتخمر،لیہسنبایبص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تررتاکاےنپاخفدنےکرتسبےساےنپآپوکرفےنکیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :اکنحاکایبؿ
تررتاکاےنپاخفدنےکرتسبےساےنپآپوکرفےنکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1044

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار ،ابْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َف َاغ
َٗ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أ ِوفَی ًَ ِ ٩أبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا بَا َت ِت ا ِِ ٤َ ٟزأةُ َصا ٔج َز ّة ٔ َ
َز ِو ٔج َضا ِ ٨َ ٌََ ٟت َضا ا ََِ ٤َ ٟلئُٔ َٜة َحًَّی ُت ِؼبٔحَ
دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،داتدہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب تررت اےنپ اخفدن ےک رتسب ےس دجا نو رک ابفوجد الب ے ےک رات سگارے  و حبص کت رفےتش اس
اخ وؿ رتنعلرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،داتدہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
تررتاکاےنپاخفدنےکرتسبےساےنپآپوکرفےنکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1045

راوی  :یحٌی ب ٩حبيب ،خاٟس ،اب ٩حارث ،طٌبہ

و َح َّسثَٔ٨يطٔ َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا ََ ٢حًَّی َت ِز ٔج ٍَ
ییحینببیبح،اخدل،انباحرث،ہبعشاینیسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہاسںیمہیااضہفےہاہیںکتہکوٹآ ے۔
رافی  :ییحینببیبح،اخدل،انباحرث،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
تررتاکاےنپ اخفدنےکرتسبےساےنپآپوکرفےنکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1046

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز٣ ،زوا ،٪یزیس ،ابٛ ٩يشا ،٪ابی حاز ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
یس َي ٌِىٔی ابِ َِ َٛ ٩ي َش َ
َّ َّ
َ
اَّ ٪أ ٟذی فٔی َّ
ئ َساخ ّٔلا
اٟش َ٤ا ٔ
َفا ٔط َضا َٓ َتأبَِی ًََِ ٠يطٔ إ ٔ َُّل ك َ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأ ٟذی ََ ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔسظ ٔ َ٣ا َٔ ٩ِ ٣ر ُج ٕ ١یَ ِسًُو ا َِ ٣زأ َت ُط إلٔ َی ٔ َ
ًََِ ٠ي َضا َحًَّی َی ِزضَی ًَ َِ ٨ضا
انبایبرمع،رمفاؿ،سیدی،انباسیکؿ،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےرفامایاسذاتیکمسق سےکہضبقںیمریمیاجؿےہوکیئآدیم باینپویبیوکاےنپرتسبیکرطػالب ےافرفہاسےک
الب ے رااکنررکدے وآامسؿفاالینعیاہللاستررت رانراضراتہےہ۔
رافی  :انبایبرمع،رمفاؿ،سیدی،انباسیکؿ،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
تررتاکاےنپاخفدنےکرتسبےساےنپآپوکرفےنکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1047

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طبيہ ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،ابوسٌيس ،وٛيٍ ،زہير ب ٩رحب ،جزیز ،اً٤ع ،ابی حاز ،٦حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َسٌٔي ٕس اْلِ َ َط ُّخ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ح و
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ

رح ٕب َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َز ًَا اٟزَّ ُج ُ َ
اَِ ٠ًَ ٪ي َضا ِ ٨َ ٌََ ٟت َضا ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة َحًَّی ُت ِؼبٔحَ
َفا ٔططٔ ََٓ ٥َِ ٠تأِتٔطٔ ٓ ََب َ
ات ُ َِـ َب َ
 ١ا َِ ٣زأ َت ُط إلٔ َی ٔ َ
اوبرکب نب ایب ہیبش ،اوبرکبی ،اوباعمفہی ،اوبدیعس ،فعیک ،زریہ نب رحب ،رجری ،اشمع ،ایب احزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای بآدیم ےاینپویبیوکاےنپرتسبیکرطػالبایافرفہہن
آیئاس ےاس رانرایگضیکاح تلںیمراتسگاری واستررت ررفےتشتنعلرکےترےتہںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبش،اوبرکبی،اوباعمفہی،اوبدیعس،فعیک،زریہنبرحب،رجری،اشمع،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
تررتاکاےنپاخفدنےکرتسبےساےنپآپوکرفےنکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1048

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ززا ٪بٌ٣ ٩اویہ٤ً ،ز ب ٩ح٤زہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩سٌس ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩ح ِ٤زَ َة ا ِ٤َ ٌُ ٟز ٔ ِّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ َ ِّ
ض ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َ٨ِ ٣ز ٔ َّ ٟة یَ ِو َ٦
ْش ا٨َّ ٟا ٔ
ِس َصا
ْش ٔ َّ
ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ اٟزَّ ُج َُ ١ي ِٔ ٔضی إلٔ َی ا َِ ٣زأَتٔطٔ َو ُت ِٔ ٔضی إَِٔ ٟيطٔ ث ُ َّ ٥یَ ُِ ُ ٨

اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمداؿ نب اعمفہی ،رمع نب زمحہ ،دبعارلنمح نب دعس ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایووگںںیمبسےسربااہللےکزندکیرمہبتےکارابترےسایقتمےکدؿفہآدیم
نواگوجاینپتررتےکاپساج ےافراسےسامجعرکےرھپاستررتےکرازوکالیھپاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمداؿنباعمفہی،رمعنبزمحہ،دبعارلنمحنبدعس،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
تررتاکاےنپاخفدنےکرتسبےساےنپآپوکرفےنکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1049

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،ابوَکیب ،ابواسا٣ہ٤ً ،ز ب ٩ح٤زہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩سٌس ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩ح ِ٤زَ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َوأَبُو ُ َ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ًِوَ ٔ ٥اْلِ َ َ٣أ َ ٧ة ً ٔ َِ ٨س اہللٔ یَ ِو َ٦
ِس َصا َو َٗا َ ٢ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕإ ٔ َّ ٪أَ ًِوَ َ٥
ْش ٔ َّ
ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ اٟزَّ ُج َُ ١ي ِٔ ٔضی إلٔ َی ا َِ ٣زأَتٔطٔ َو ُت ِٔ ٔضی إَِٔ ٟيطٔ ث ُ َّ ٥یَ ُِ ُ ٨
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،رمع نب زمحہ ،دبعارلنمح نب دعس ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایقتمےکدؿاہللےکزندکیبسےسےڑیاامتنوجنویگفہہیےہہک
ظ
َ
ْع"اہکےہ۔
رمداینپتررتےکاپساج ےافراسےسامجعرکےافررھپاسےکرازوکاظرہرکدےانبریمن ے" ِإ َّؿ َأ ْ َ
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبرکبی،اوبااسہم،رمعنبزمحہ،دبعارلنمحنبدعس،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زعؽےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1050

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩سٌيسً ،لی ب ٩ححز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَف ،ربيٌہ٣ ،ح٤س ب ٩یحٌی ب ٩حبا ،٪حرضت اب٩
٣حيریز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

يٌ ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َف أَ ِخب َ َرنٔی َرب ٔ َ
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َ
ُص ََ ٣ة َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَبَا
َی ِحٌَی بِ َٔ ٩حب َ
ُص ََ ٣ة ًَل َی أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٓ َشأ َُ ٟط أَبُو ٔ ِ
َّا ٩ِ ًَ ٪ابِ َٔ ٣ُ ٩حي ِرٔیز ٕأَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت أََ٧ا َوأَبُو ٔ ِ
َک ا ٌَِ ٟز ِ ََ٘ َٓ ٢ا ََُ ٥ِ ٌَ ََ ٢زَ ِوَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َس ٌٔي ٕس َص َِ ١سَ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِذ ُ ُ
ئ َٓأ َ َر ِزَ٧ا أَ ِِ ََ ٪ش َت ِ٤تٔ ٍَ َو ََ ٌِز ٔ َ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٢ا
َکائ َٔ ٥ا َِ ٌَ ٟز ٔب ٓ ََلاَِ ٟت ًَ َِ ٠ی َ٨ا ا ٌُِ ٟزِبَ ُة َو َرُٔب ِ َ٨ا فٔی ا َِٔ ٟٔسا ٔ
َُزِ َو َة بَِ ٤ُِ ٠ؼ َلََ ٓ ٙٔ ٔ ٠شب َ ِی َ٨ا َ َ
َ ١و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن أَهِ ُضزَٔ٧ا َُل ََ ِشأَُ ُٟط ٓ ََشأ َ ِ٨َ ٟا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل ًََِ ٠ي٥ِ ُٜ
ََٔ ٌَِ ُ

أَ َُِ ٪ل َتٔ ٌَُِ٠وا َ٣ا ََ ٛت َب اہللُ َخَ ََ َِٙ ٠ش َٕ ٤ة ه ٔ َی كَائ ٔ َْ ٨ة إلٔ َی یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ إ ٔ َُّل َس َتُٜو ُ٪
ییحی نباویب،ہبیتقنبدیعس ،یلعنب رجح،اامسلیعنبرفعج ،رہعیب،دمحم نبییحی نبةحؿ ،رضحتانبریحمسیریضاہلل اعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک ںیم افر اوبرصہم رضحت اوبدیعس دخریریض اہلل اعتٰیلہنع ےکاپس احرض نو ے  و اوبرصہم  ے اؿ ےس وپاھچ اے
اوبدیعس!ایکمت ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکزعؽاکذرکرکےتنو ےانسےہ؟اوہنں ےاہکیجاہں!مہ ےروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت زغفہ ینب قلطصم ںیم رشتک یک  س مہ  ے رعب یک زعمز ترر وں وک دیقی انبای افر مہ  ر ترر وں ےس
دحیلعہرےنہیکدمتیبملنویئگ یھافرمہ ےاسںیمرتبغیکہکہیہیاحلصرکںیترر وںےکدبےلافکرےسافرہییھبمہ ے
ارادہایکہکمہاؿےسعفناحلصرکںیافرزعؽرکںیلمہ ےاہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکوموجدیگںیمآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسوپےھچریغبااسیرکںیےگ؟ ومہ ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
رفامای ںیہمت رالزؾےہہکمتااسیہنرکفزعؽہنرکفویکہکن سرفحےکدیپانو ےاکاہلل ےایقتمےکدؿکتھکلدایفہدیپانورک
رےہیگ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،رہعیب،دمحمنبییحینبةحؿ،رضحتانبریحمسیریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1051

٣وسی بً٘ ٩بہ٣ ،ح٤س ب ٩یحٌی ب ٩حبا٪
راوی ٣ :ح٤س بَ ٩فد٣ ،ح٤س ب ٩زبيرٰ ،

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ٩
َف ٔد َِ ٣ول َی بَىٔی صَا ٔط َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟزِّبِز ٔ َٗا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ َ ٟ
يٌ َة َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ََ ٛت َب َ ٩ِ ٣ص َُو َخا ْٙ ٔ ٟإلٔ َی َی ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة
َحب َ
َّا ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔفٔی ٌَِ ٣ى َی َحسٔیثٔ َرب ٔ َ
دمحم نب رفج ،دمحم نب زح  ،،ومٰیس نب ہبقع ،دمحم نب ییحی نب ةحؿاانسد ےس یھب یہی دحثی رمفی ےہاس ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےرفامایاہلل ےھکلدایےہایقتمےکدؿکتدیپارک ےفاالوکؿےہ؟
رافی  :دمحمنبرفج،دمحمنبزح ،،ومٰیسنبہبقع،دمحمنبییحینبةحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ

زعؽےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1052

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩اس٤اء ،جویزیہ٣ ،اٟک ،اب٣ ٩حيریز ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟـ َبع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُج َویِز ٔ َی ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٣ُ ٩حي ِرٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ُّ
ک َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا َوإٔ٥ِ َُّٜ٧
ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َر ُظ َٗا َ ٢أَ َػب ِ َ٨ا َس َبا َیا َٓ٨َّ ُٜا ََ ٌِز ٔ ُ ٢ث ُ ََّ ٥سأ َ ِ٨َ ٟا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
و٣َ ٪ا َٔ ََ ٩ِ ٣ش َٕ ٤ة كَائ ٔ َٕ ٨ة إلٔ َی یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة إ ٔ َُّل ه ٔ َی كَائ ٔ َْ ٨ة
وَ ٪وإَٔ َٟ ٥ِ َُّٜ٧تٔ ٌَِ َُ ٠
وَ ٪وإَٔ َٟ ٥ِ َُّٜ٧تٔ ٌَِ َُ ٠
ََ ٟتٔ ٌََِ ُ٠
دبعاہللنبدمحمنباامسء،وجریہی،امکل،انبریحمسی،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمہدیقیتررںیت
ںیلمافرمہزعؽرکےتےھترھپمہ ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسابرےںیموپاھچ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای
مترضفرااسیرکےتنومترضفرااسیرکےتنومترضفرااسیرکےتنواتدیکادرہاای رگموکیئیھبذیرفح سوکایقتمکتدیپانوانےہ

فہدیپانورکرےہیگ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنباامسء،وجریہی،امکل،انبریحمسی،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1053

راوی َ :ص ،بً ٩لی ،بْش بٔ٣ ٩ـ ،١طٌبہ ،ا٧ص ب ٩سيریٌ٣ ،٩بس ب ٩سيری ،٩حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ی٩ِ ًَ ٩
یَ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
ْش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
ِم َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
و َح َّسثَ َ٨ا ََ ِ ُ
ص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟط َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط ٔ ٩ِ ٣أَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َ ٩ِ ًَ ٥ِ ٌَ ََ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢لَ ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜأَ ُِ ٪لَ
َتٔ ٌَُِ٠وا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو ا َِ َ٘ ٟس ُر

رصن،نبیلع،رشبنبلضفم،ہبعش،ا،سنبریسنی،دبعمنبریسنی،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای ںیہمت رالزؾےہہکمتزعؽہنرکفویکہکنہیےطدشہاعمہلمےہ۔
رافی  :رصن،نبیلع،رشبنبلضفم،ہبعش،ا،سنبریسنی،دبعمنبریسنی،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1054

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،یحٌی ب ٩حبيب ،خاٟس ،اب ٩حارث٣ ،ح٤س ب ٩حاتً ،٥بساٟزح ٩٤ب٩
٣ہسی و بہز

َف ح و َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ َح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َوبَ ِضزْ َٗاُٟوا َجٔ٤ي ٌّا َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص
ی ٩ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َُي ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیْٔض ٔ ِ ٩ِ ًَ ٥أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔی ا ٌَِ ٟز ِ َُٔ ٢ل ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜأَ َُِ ٪ل َتٔ ٌَُِ٠وا
بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
ذَا َُٓ ٥ِ ٛإٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو ا َِ َ٘ ٟس ُر َوفٔی رٔ َوایَ ٔة بَ ِضز ٕ َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ُُِٗ ٠ت َُ ٟط َسَ ٌِ ٔ٤تطُ ٔ ٩ِ ٣أَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َ٥ِ ٌَ ََ ٢

دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ییحینببیبح،اخدل،انباحرث،دمحمنباحمت،دبعارلنمحنبدہمیفبایسدحثییکدفرسی
اانسدذرکیکںیہاؿااحدثیںیمیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمفیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےزعؽےکابرے
ںیماراشدرفامای ںیہمت رالزؾےہہکمتااسیلمعہنرکفویکہکنہیدقتریاکاعمہلمےہافرزہبیکرفاتیےہہکہبعش ےاہکہکںیم ے
اؿےسوپاھچہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےانبایبدیعسےسانسےہ؟ واوہنں ےاہکاہں۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ییحینببیبح،اخدل،انباحرث،دمحمنباحمت،دبعارلنمحنبدہمیفزہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1055

راوی  :ابوربيٍ ،ابوكا ،١٣ح٤از ،اب ٩زیس ،ایوب٣ ،ح٤سً ،بساٟزح ٩٤ب ٩بْش ب٣ ٩شٌوز ،حرضت ابوسٌيس رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزانٔی َوأَبُو كَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َو َّ
وب ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى ْٔلَبٔی كَا َٔٗ ١ٕ ٣اُلَ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َوص َُو ابِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ُّ
ْش بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َر َّز ُظ إلٔ َی أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٩ِ ًَ ٥َ ٠
َُ ٣ح َّٕ ٤س ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩بٔ ِ ٔ
ُ
ُ َ
ُ َ
َق ُب إلٔ َی اِ ٨َّ ٟه ٔی
ا ٌَِ ٟزِ َٔ٘ َٓ ٢ا ََُ ٢ل ًََِ ٠ي ٥ِ ٜأ َُِ ٪ل َتٔ ٌَُِ٠وا ذَآَ ٥ِ ٛإٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو ا َِ َ٘ ٟس ُر َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َو َٗ ِوُ ُٟط َُل ًََِ ٠ي ٥ِ ٜأ ِ َ

اوبرعیب،اوباکلم،امحد،انبزدی،اویب،دمحم،دبعارلنمحنبرشبنبوعسمد،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخریریضاہللاعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زعؽ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
عل َ ُک
اراشدرفامای ںیہمت رالزؾےہہکمتااسیہنرکفویکہکنہیدقتریاکاعمہلمےہدمحم ےاہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکوقؽ َ ال َ ْی ْمیہن
ےکرقبیےہ۔
رافی  :اوبرعیب،اوباکلم،امحد،انبزدی،اویب،دمحم،دبعارلنمحنبرشبنبوعسمد،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعدخریریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1056

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیٌ٣ ،اذ بٌ٣ ٩اذ ،ابً ٩و٣ ،٪ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩بْش ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٕ ٤س ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩بٔ ِْشٕ اْلِ َ َِ َؼار ِّٔی
َٗا َََ ٢ف َّز ا َِ ٟحس َ َّ
َک ا ٌَِ ٟز ِ َُ ٨ِ ٔ ً ٢س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢و َ٣ا ذَا ُ٥ِ ٛ
ٔیث َحًی َر َّز ُظ إلٔ َی أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ ٢ذُ ٔ َ
َ
رک ُظ
رک ُظ أَ َِ ٪ت ِحُ ٨ِ ٣ٔ ١َ ٔ٤ط َواَّ ٟز ُج ُ
َٗاُٟوا اَّ ٟز ُج ُ
َ ١تُٜو ُُ َٟ ٪ط اْلِ َ َُ ٣ة َٓ ُي ٔؼ ُ
َ ١تُٜو ُُ َٟ ٪ط ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ تُ ِز ٔؿ ٍُ َٓ ُي ٔؼ ُ
يب َٔ ٨ِ ٣ضا َویَ ِ َ
يب َٔ ٨ِ ٣ضا َویَ ِ َ
أَ َِ ٪ت ِحُ ٨ِ ٣ٔ ١َ ٔ٤ط َٗا ََََ ٓ ٢ل ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜأَ َُِ ٪ل َتٔ ٌَُِ٠وا ذَا َُٓ ٥ِ ٛإٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو ا َِ َ٘ ٟس ُر َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ َٓ ٪ح َّسث ِ ُت بٔطٔ ا َِ ٟح َش ََ٘ َٓ ٩ا ََ ٢واہللٔ َل َٜأ َ َّ٪
َص َذا َز ِج ْز
دمحم نب ینثم ،اعمذ نب اعمذ ،انب ترؿ ،دمحم نب دبعارلنمح نب رشب ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسزعؽاکذرکایکایگ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایںیہمتایکےہ؟احصہب ےرعضایکہک
اکی آدیم ےہ اس یک ویبی دفدھ الپیت ےہ فہ اس ےس تبحص رکات ےہ افر اس ےس لمح وک اندنسپ رکات ےہ افر اکی آدیم یک ویڈی
فابدنیےہفہاسےستبحصرکاتےہافراندنسپرکاتےہہک اےساسےسلمحنواج ے آپیلصاہللہیلعفآہلفملس  ے رفامای ںیہ
مت رالزؾےہہکمتہیلمعہنرکفانبترؿ ےاہکہیدحثیںیم ےنسحےسایبؿیک واوہنں ےاہکوگایہکڈاٹنےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباعمذ،انبترؿ،دمحمنبدبعارلنمحنبرشب،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1057

راوی  :ححاد ب ٩طارع ،س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤از ب ٩زیس ،ابً ٩و٣ ،٪ح٤س ،ابزاہيً ،٥بساٟزح ٩٤ب ٩بْش ،حرضت ابً ٩و٪
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث ِ ُت َُ ٣ح َّّ ٤سا ًَ ِ٩
اٟظ ٔ ٔ
ارع َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ْش َي ٌِىٔی َحس َ
ای َح َّسثَ ُط ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِْشٕ
إٔبِ َزاص َٔي ٥ب ٔ َحسٔیثٔ ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩بٔ ِ ٕ
ٔیث ا ٌَِ ٟزِ َٔ٘ َٓ ٢ا َ ٢إٔیَّ َ
اجحجنباشرع،امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،انبترؿ،دمحم،اربامیہ،دبعارلنمحنبرشب،رضحتانبترؿریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک ںیم دمحم وک اربامیہ ےک فاہطس ےس دبعارلنمح نب رشب یک دحثی زعؽ ایبؿ یک  و اوہنں  ے اہک انیقی یہی ایبؿ یک
دبعارلنمحنبرشب ے۔
رافی  :اجحج نب اشرع ،امیلسؿ نب رحب ،امحد نب زدی ،انب ترؿ ،دمحم ،اربامیہ ،دبعارلنمح نب رشب ،رضحت انب ترؿ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1058

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساُلًلی ،ہظا٣ ،٦ح٤س بٌ٣ ٩بس ب ٩سيری ،٩ابوسٌيس ،حرضت ابً ٩و٪

یَٗ ٩ا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا ْٔلَبٔی َسٌٔي ٕس َص ِ١
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا ص ٔظَ ْاَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٦ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩بسٔ بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َک فٔی ا ٌَِ ٟزِ َٔ ٢ط ِيئّا َٗا ََ ٥ِ ٌَ ََ ٢و َس َ
ا ٚا َِ ٟحسٔی َث ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٪إلٔ َی
َسَ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِذ ُ ُ
َٗ ِؤٟطٔ ا َِ َ٘ ٟس ُر
دمحم نب ینثم ،دبعاالیلع ،اشہؾ ،دمحم نب دبعم نب ریسنی ،اوبدیعس ،رضحت انب ترؿ ےس رفاتی ےہ ہک مہ  ے اوبدیعس ےس وپاھچ ایک
آپ ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکزعؽاکذرکرکےتنو ےانسےہ؟اوہنں ےرفاماییجاہںابیقدحثیسگریکچےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلع،اشہؾ،دمحمنبدبعمنبریسنی،اوبدیعس،رضحتانبترؿ

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

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1059

راوی ً :بيساہلل ب٤ً ٩ز ،اح٤س بً ٩بسہ ،سٔياً ،٪بيساہلل ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،اب٧ ٩حيح٣ ،حاہس ،حرضت ابوسٌيس
خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩ب َس َة أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا ًَُ ٢ب َ ِي ُس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة

ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
َک ا ٌَِ ٟز ِ َُ ٨ِ ٔ ً ٢س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
يح ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ َِٗ ٩زِ ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ ٢ذُ ٔ َ
ک أَ َح ُس َُٓ ٥ِ ٛإُٔ َّ ٧ط َِ ٟي َش ِت ََٔ ِْص َِ ٣دُ٠و َٗ ْة إ ٔ َُّل اہللُ َخاَ ُ٘ ٔ ٟضا
ک أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛوَ ٥َِ ٟي ُ٘ َََِ ٓ ١ل َئ ٌَِ ِ ١ذََ ٔ ٟ
 ١ذََ ٔ ٟ
َٓ َ٘ا ََ ٢وَ ٥َ ٔ ٟئ ٌَِ ُ
دیبعاہللنبرمع،ادمحنبدبعہ،ایفسؿ،دیبعاہلل،ایفسؿنبہنییع،انبحیجن،اجمدہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایمتںیمےسوکیئاکیااسیویکںرکاتےہ؟افرہی ںیہرفامایہک متںیمےسوکیئاکی
ااسیہنرکےویکہکنوکیئاجؿا یس ںیہوجدیپایکیئگنورگماساکاخقلاہللےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمع،ادمحنبدبعہ،ایفسؿ،دیبعاہلل،ایفسؿنبہنییع،انبحیجن،اجمدہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1060

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌيسً ،بساہلل ب ٩وہبٌ٣ ،اویہ ،اب ٩ػاٟحً ،لی ب ٩ابی ك٠حہ ،ابووزاک ،حرضت ابوسٌيس خسری
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی ك َ َِ ٠ح َة ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی صَ ُ
أَبٔی ا َِ ٟو َّزا ٔک ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َسٌَ ٔ٤طُ َي ُ٘و ُُ ٢سئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ٌَِ ٟز ِ َٔ٘ َٓ ٢ا َ٣َ ٢ا ٔ ٩ِ ٣كُِّ١
ئ یَُٜو ُ ٪ا َِ ٟو َُ ٟس َوإٔذَا أَ َرا َز اہللُ َخَ َِٙ ٠ط ِي ٕئ  ٥َِ ٟیَ ٌِِ ٨َ ٤طُ َط ِي ْئ
ا ِ٤َ ٟا ٔ

اہرفؿ نب دیعس ،دبعاہلل نب فبہ ،اعمفہی ،انب اصحل ،یلع نب ایب ہحلط ،اوبفداک ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےس زعؽےکابرےںیموپاھچایگ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے رفامایینم(امدہ
ایحت)ےکرہےرطےےسہچب ںیہنواتافر باہللیسکزیچےکدیپارک ےاکارادہرکےتںیہ واےسوکیئزیچ ںیہرفیتک۔
رافی  :اہرفؿ نب دیعس ،دبعاہلل نب فبہ ،اعمفہی ،انب اصحل ،یلع نب ایب ہحلط ،اوبفداک ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1061

راوی  :اح٤س ب٨٣ ٩ذر ،زیس ب ٩حبابٌ٣ ،اویہً ،لی ب ٩ابی ك٠حہ ،ابووزاک ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ص ُّی َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩حُ َب ٕ َّ َ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ا َِ ٟب ِ ٔ
اب َحسث َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة أ ِخب َ َرنٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩أبٔی كَ َِ ٠ح َة ا َِ ٟضا ٔط ٔ ُّ
ا َِ ٟو َّزا ٔک ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
ادمحنبذنمر،زدینبةحب،اعمفہی،یلعنبایبہحلط،اوبفداک،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع ےیبنرکمییلصاہللہیلع

فآہلفملسےسایسرطحدحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :ادمحنبذنمر،زدینبةحب،اعمفہی،یلعنبایبہحلط،اوبفداک،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1062

راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یو٧ص ،زہير ،ابوزبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُزصَي ِ ْر أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َک ُظ أَ َِ ٪ت ِحَ٘ َٓ ١َ ٔ٤ا َ ٢ا ًِز ٔ َِ ٨ِ ًَ ٢ضا إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َٓإُٔ َّ ٧ط
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪لٔی َجارٔ َی ّة ه ٔ َی َخاز ٔ ُ٨َ ٣ا َو َساَ ٔ ٧یت ُ َ٨ا َوأََ٧ا أَك ُ ُ
وٖ ًََِ ٠ي َضا َوأََ٧ا أَ ِ َ
ک أَُ َّ ٧ط َس َيأِت َٔيضا َ٣ا ٗ ُِّس َر ََ ٟضا
 ١ث ُ َّ ٥أَ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟحارٔ َی َة َٗ ِس َحبَِٔ ٠ت َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س أَ ِخب َ ِرتُ َ
َس َيأِت ٔي َضا َ٣ا ٗ ُِّس َر ََ ٟضا ََٓ٠ب ٔ َث اَّ ٟز ُج ُ

ادمحنبدبعاہللنبوی،س،زریہ،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل

فملس یک دختم ںیم احرض نوا اس  ے رعض ایک ریمی اکی ابدنی ےہ ہی امہری اخدہم ےہ افر امہرا اپین الیت ےہ افر ںیم اس ےس
تبحصرکاتنوں  نکی ںیمہی اندنسپرکاتنوںہکفہاحہلمنو اج ےآپیلصاہللہیلعفآہل فملس  ےرفامایارگ  واچےہ و اس ےسزعؽ
رکاس ےئل وجاسیکدقتری ںیماھکل ےہفہآاج ےاگ فہآدیموھتڑےرعہص ےکدعب رھپ آای افر رعض ایکویڈیوک لمحنوایگ ےہ  و
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایںیم ےےھجتربخددیی یھہکوجاسےکرادرںیماھکلےہفہآیہاج ےاگ۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبوی،س،زریہ،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1063

راوی  :سٌيس ب٤ً ٩زو ،سٔيا ،٪بً ٩یی٨ہ ،سٌيس ب ٩حشا ،٪رعوہ بً ٩ياق ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

رع َو َة بِ َٔٔ ً ٩ياقٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اْلِ َ ِط ٌَثٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ َِ ٩سٌٔيسٔ بِ َٔ ٩ح َّش َ
اِ ُ ٩ِ ًَ ٪
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢سأ َ ََ ٢ر ُج ْ ١أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ٨ِ ٔ ً ٪سٔی َجارٔ َی ّة لٔی َوأََ٧ا أَ ًِز ٔ َُ ٨ِ ًَ ٢ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟحارٔیَ َة َّأًٟی ُُ ٨ِ ٛت
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
ک  ٩َِ ٟیَ َِ ٍَ ٨َ ٤ط ِيئّا أَ َرا َز ُظ اہللُ َٗا ََ َٓ ٢حا َئ اَّ ٟز ُج ُ
ک َح ََِ ٠٤ت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ َو َر ُسوُ ُٟط
ََکتُ َضا ََ ٟ
ذ َِ
دیعسنبرمعف،ایفسؿ،نبہنییع،دیعسنباسحؿ،رعفہنبایعض،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکاکیآدیم ےیبنرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ریمے اپس اکی ابدنی ےہ افر ںیم اس ےس زعؽ رکات نوں  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
 ےرفامای سےکابرےںیماہلل ےھچکارادہرفامایاےسوکیئرفک ںیہاتکسفہآدیمرھپآایافر رعضایکہکفیہابدنی ساکںیم
 ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسذرکایکاھتاحہلمنویئگ ےہ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایںیماہللاکدنبہ افراساک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسنوں۔
رافی  :دیعسنبرمعف،ایفسؿ،نبہنییع،دیعسنباسحؿ،رعفہنبایعض،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1064

راوی  :ححاد ب ٩طارع ،ابواح٤س ،سٌيس ب ٩حشا ،٪رعوہ بً ٩يا ق بً ٩سی ،اب ٩خيار ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
و َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُّ ٩
رع َوةُ بِ ُ٩
اٟظ ٔ ٔ
ارع َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س اٟزُّبَي ِر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ َُ ٩ح َّش َ
اؾ أَصِ َٔ ٜ٣َ ١ة أَ ِخب َ َرنٔی ُِ
اُّ َٗ ٪
اق بِ ًَٔ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ا ِٟد ٔ َيارٔ اِ ٨َّ ٟوَٓل ٔ ُّی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی
ً َٔي ٔ
ا٪
َحسٔیثٔ ُسٔ َِي َ

اجحجنباشرع،اوبادمح،دیعسنباسحؿ،رعفہنبایعضنب دعی،انبایخر،رضحتاجرب نب دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکاکیآدیمیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضنواابیقدحثیرابرہکایفسؿیکدحثییکرطحےہ۔
رافی  :اجحجنباشرع،اوبادمح،دیعسنباسحؿ،رعفہنبایعضنبدعی،انبایخر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1065

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اسح ،ٙابوبرک ،سٔيا٤ً ،٪زوً ،لاء ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َقآ ُ٪
َقآ َُ ٪ی ِ٨ز ٔ َُ ٢زا َز إ ٔ ِس َح َُٗ ٙا َُ ٢سٔ َِيا َُِ ٟ ٪و ك َ َ
اَ ٪ط ِيئّا یُ َِ ٨هی ًَ ُِ ٨ط ََ ٨َ ٟضاَ٧ا ًَ ُِ ٨ط ا ِِ ُ ٟ
ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٌِز ٔ َُ ٢وا ِِ ُ ٟ

اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼ،اوبرکب،ایفسؿ،رمعف،اطعء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہزامہن
زنفؽ رقآؿںیمزعؽرکےتےھتااحسؼ ےہیااضہفایکےہایفسؿ ےاہکارگہیوکیئا یسزیچنویت سےسعنمایکاجاننوات ورقآؿ
ںیمہاسےسرفکداتی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،اقحس،اوبرکب،ایفسؿ،رمعف،اطعء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1066

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبيب ،حش ٩ب ٩اًينً ،١ٌ٘٣ ،لاء ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ ّزا َي ُ٘وُلُ َِ َ٘ ٟس ُ٨َّ ٛا ََ ٌِز ٔ ُ٢
و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِي َ َن َح َّسثَ َ٨ا ََ ًَ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣لا ٕ
ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،اطعء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہزامہنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسںیمزعؽرکےتےھت۔
رافی  :ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،اطعء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽےکمکحےکایبؿ ںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1067

راوی  :ابوُشاٌ٣ ٪اذ ،اب ٩ہظا ،٦ابوزبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٌِز ٔ ًَُ ٢ل َی
و َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ
ک ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠ی َِ ٨ض َ٨اً٨ط
ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ

اوباسغؿاعمذ،انباشہؾ،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہن
ںیم زعؽ رکےت ےھت افر اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ابت یچنہپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ اس ےس عنم
 ںیہرفامای۔
رافی  :اوباسغؿاعمذ،انباشہؾ،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیقیاحہلمتررتےسفیطرک ےیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :اکنحاکایبؿ
دیقیاحہلمتررتےسفیطرک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1068

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،یزیس ب ٩خ٤يرً ،بساٟزح ٩٤ب ٩جيبر ،حرضت ابوزرزاء

رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ُٔ ٩خ َ٤ي ِر ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ٩
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ُج َبيِر ٕیُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
اب ُٓ ِش َلا ٕن َٓ َ٘ا َ٢
اٟس ِر َزا ٔ
ئ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ أَتَی بٔا َِ ٣زأَة ٕ ُ٣حٔ ٕٓح ًَل َی بَ ٔ

ُ ٌَ ٣َ ١ط َٗب ِ َر ُظ
ُ ٠َّ ٌََ ٟط یُزٔی ُس أَ ِ ٪یُ ٥َّ ٔ ٠ب ٔ َضا َٓ َ٘اُٟوا ََ ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ٘ َٟ ٥َ ٠س َص َُ ٤ِ ٤ت أَ ِ ٪أَ ُِ ٨َ ٌَ ٟط ٨ّ ٌَِ ٟا َی ِس ُخ ُ
ٕ َي ِش َت ِد ٔس ُُ ٣ط َوص َُو َُل َیحٔ ُُّ َٟ ١ط
ٕ یُ َو ِّرث ُ ُط َوص َُو َُل َی ٔح ُُّ َٟ ١ط َِ ٛي َ
َِ ٛي َ
دمحمنبینثم،دمحمنب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،سیدینبریمخ،دبعارلنمحنبج،رضحتاوبدرداءریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہک یبنرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےکاپس اکی تررت ہمیخ ےکدرفازے  رالیئیئگ ہکبج اس اک زامہنفالدت ابلکلرقبی اھتآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاشدیفہآدیماسےستبحصرکاناچاتہےہاحصہب ےرعضایکیجاہں! وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےرفامایںیم ےارادہایکہکںیماس را یستنعلرکفںوج ربںیمیھباسےکاسھتیہدالخنوفہےسیکاسہچباکفارثنب
اتکسےہاحالہکناسےکےئلہیالحؽیہ ںیہےہافرفہےسیکاسہچبوکاانپاخدؾانباتکسےہاحالہکناسےکےئلالحؽ ںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،سیدینبریمخ،دبعارلنمحنبج،رضحتاوبدرداءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دیقیاحہلمتررتےسفیطرک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1069

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو٣ ،٪ح٤س ب ٩بظار ،ابوزاؤز

و ٪ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َجٔ٤ي ٌّا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،دمحمنب ،رر،اوبداؤد،ہبعشاینسدحثیرابرہکیکدفرسی دنذرکیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،دمحمنب ،رر،اوبداؤد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

غیلہینعیدفدھالپ ےفایلتررتےسفیطےکوجازافرزعؽیکرکاتہےکایبؿںیم...

ابب  :اکنحاکایبؿ
غیلہینعیدفدھالپ ےفایلتررتےسفیطےکوجازافرزعؽیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1070

راوی  :خ ٕ٠ب ٩ہظا٣ ،٦اٟک ب ٩ا٧ص ،یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک٣ ،ح٤س ب ٩یحٌی٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤ب٧ ٩وٓ ،١رعوہ،
حرضت جسا٣ہ ب٨ت وہب اسسیہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َٕ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا َ٣اَ ُ ٔ ٟ
َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َخُ ٠
ک بِ ُ ٩إٔ َ ٧ص ح و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َواُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َٗا ََ َ ٢
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ُِ ٩ج َسا ََ ٣ة ب ٔ ِ٨تٔ َوصِبٕ اْلِ َ َس ٔسیَّ ٔة أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ َِٕ ُ ٩ِ ًَ ١
َّ
رض أَ ِو َُل َزص ُِ٥
و ٪ذََ ٔ ٟ
وَ ٦وَٓار َٔض َي ِؼ ََ ٌُ ٨
اٟز َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُِ َ٘ َٟ ٢س َص َُ ٤ِ ٤ت أَ ِ ٪أََ ِ ٧هی ًَ ِ ٩ا ِِٟٔي َٔ ٠ة َحًی ذَ َ ِ
َک ُت أَ َُّّ ٪
ک ٓ َََل َي ُ ُّ
َٕ َٓ َ٘ا َُ ٩ِ ًَ ٢ج َذا ََ ٣ة اْلِ َ َسسٔ َّی ٔة َواٟؼَّ ٔحيحُ َ٣ا َٗا َُ ٟط َی ِحٌَی ب ٔ َّ
اٟسا ُٔ ٢ير٘٨٣وكة
َٗا َِ ٣ُ ٢شَ ٥ٔ٠وأَ َّ٣ا َخْ ٠
فلخ نب اشہؾ ،امکل نب ا،س ،ییحی نب ییحی ،امکل ،دمحم نب ییحی ،دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف ،رعفہ ،رضحت دجاہم تنب فبہ ا،دہی
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاس ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہک

ںیم  ے غیلہ ےس عنم رک ے اک ہتخپ ارادہ رکایل اھت اہیں کت ہک ےھجم اید آ ای ہک الہ رفؾ فافرس ااسی رکےت ںیہ افر اؿ یک افالد وک وکیئ
اصقنؿ ںیہنواتافرفلخ ےتااہما،دہیےسرفاتییکینعیانؾاکاالتخػےہ نکیاامؾملسمرفامےتںیہحیحصفہےہوجییحی ےاہک
ےہذاؽےکاسھتہنہکداؽریغوقنمہطےکاسھت۔
رافی  :فلخنباشہؾ،امکلنب ا،س،ییحینبییحی،امکل،دمحمنبییحی،دمحمنبدبعارلنمحنبونلف،رعفہ،رضحتدجاہمتنبفبہ
ا،دہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
غیلہینعیدفدھالپ ےفایلتررتےسفیطےکوجازافرزعؽیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1071

راوی ً :بيساہلل ب ٩سٌيس٣ ،ح٤س ب ٩ابی ً٤ز ،سٌيس ب ٩ابی ایوب ،ابواسوز ،رعوہ ،حرضت جسا٣ہ ب٨ت وہب اخت ًکاطہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َح َّسثَىٔی أَبُو اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َق ُئ َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ُِ ٩ج َسا ََ ٣ة ب ٔ ِ٨تٔ َوصِبٕ أ ُ ِختٔ ًُک َّ َ
ض َوص َُو
رض ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی أَُ٧ا ٕ
اط َة َٗاَِ ٟت َح َ ِ
ُِ
ک َط ِيئّا
رض أَ ِو َُل َزص ُِ ٥ذََ ٔ ٟ
اٟزوَ ٔ ٦وَٓار َٔض َٓإٔذَا ص ُُِ ٥ئِيَ ُ٠
َي ُ٘و ُِ َ٘ َٟ ٢س صَ َُ ٤ِ ٤ت أَ ِ ٪أََ ِ ٧هی ًَ ِ ٩ا ِِٟٔي َٔ ٠ة َٓ َ٨وَ ِز ُت فٔی ُّ
و ٪أَ ِو َُل َزص َََُِ ٓ ٥ل َي ُ ُّ
ئ َوه ٔ َی
َق ٔ
ک ا َِ ٟوأِزُ ا َِ ٟدف ُّٔی َزا َز ًُب َ ِي ُس اہللٔ فٔی َحسٔیْٔطٔ ًَ ِ ٩ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ث ُ ََّ ٥سأَُٟو ُظ ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٟزِ َٔ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
َوإٔذَا ا ِِ ٤َ ٟو ُؤ َزةُ ُسئَِٔ ٠ت
دیبع اہلل نب دیعس ،دمحم نب ایب رمع ،دیعس نب ایب اویب ،اوباوسد ،رعفہ ،رضحت دجاہم تنب فبہ اتخ اکعہش ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک
نہبےسرفاتیےہہکووگںیکوموجدیگںیمںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضنویئ وآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس رفام رےہ ےھت ںیم  ے غیلہ ےس عنم رک ے اک ہتخپ ارادہ رکایل اھت  س ںیم  ے الہ رفؾ فافرس ںیم داھکی ہک اؿ یک افالدںی
غیلہرکیتںیہافراؿیکافالد وکاسےسوکیئاصقنؿ ںیہنواترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایہیوپہدیہوطر رزدنہ
ے
دروگررکانےہدیبعاہلل ےاینپدحثیںیمرقمیےس( َف ِإ َذاالْمَ ْوو ُؤ َد ُة ُسیِل َ ْت)ااضہفذرکایکےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،دمحمنبایبرمع،دیعسنبایباویب،اوباوسد،رعفہ،رضحتدجاہمتنبفبہاتخاکعہشریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
غیلہینعیدفدھالپ ےفایلتررتےسفیطےکوجازافرزعؽیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1072

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی ب ٩اسح ،ٙیحٌی ب ٩ایوب٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤ب٧ ٩وٓ ،١رعوہ ،حرضت جسا٣ہ ب٨ت
وہب اسسیہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ َٕ١
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ُِ ٩ج َسا ََ ٣ة ب ٔ ِ٨تٔ َوصِبٕ اْلِ َ َس ٔسیَّ ٔة أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َق ٔش ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ا َِ ُ ٟ
وب فٔی ا ٌَِ ٟز ِ َٔ ٢وا ِِٟٔي َٔ ٠ة َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ا َِٔ ِٟيا ٔ٢
َک بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َسٌٔي ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
ٓ ََذ َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبااحسؼ،ییحینباویب،دمحمنبدبعارلنمحنبونلف،رعفہ،رضحتدجاہمتنبفبہا،دہیریضاہللاعتٰیل
ہنع ےسرفاتیےہ ہک ںیم  ےروسؽاہلل یلصاہلل ہیلع فآہلفملس ےس انسابیقدحثی دیعس نباوباویب یکزعؽافر غیلہ ےکابرے
ںیمدحثییکرطحذرکیکاسںیمغیلہیکاجب ےایغؽاکظفلےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحی نباقحس،ییحینباویب،دمحمنبدبعارلنمحنبونلف،رعفہ،رضحتدجاہمتنبفبہا،دہیریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
غیلہینعیدفدھالپ ےفایلتررتےسفیطےکوجازافرزعؽیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1073

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،زہير ب ٩رحب ،اب٤٧ ٩يرً ،بساہلل ب ٩یزیس حيوةً ،ياغ بً ٩باض ،حرضت سٌس ب ٩ابی
وٗاؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َّ
یس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩

َح ِي َوةُ َح َّسثَىٔی ًَي ُ
رض َح َّسثَطُ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَ َّ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس أَ ِخب َ َر َواَ ٔ ٟس ُظ َس ٌِ َس بِ َ ٩أَبٔی
ض أَ َّ ٪أَبَا أ ِ ٨َّ ٟ
َّاغ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َو َّٗاؾٕ أَ ََّ ٪ر ُج َّل َجا َئ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی أَ ًِز ٔ ُ ٩ِ ًَ ٢ا َِ ٣زأَت ٔی َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ا٪
 ١ذََ ٔ ٟ
ک َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َو َس ََّ ٥َ ٔ ٟ ٥َ ٠ت ِٔ ٌَ ُ
 ١أ ُ ِطٔ ًَُٔ ٙل َی َو َٔ ٟس َصا أَ ِو ًَل َی أَ ِو َُلزٔصَا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ك َ َ
و٦
ک َؿ اارا َ َّ
ک ٓ َََل َ٣ا َؿ َار ذََ ٔ ٟ
اَ ٔ ٟ ٪ذَ ٔ ٟ
ذََ ٔ ٟ
و ٦و َٗا َُ ٢ز َصي ِ ْر فٔی رٔ َوایَتٔطٔ إ ٔ ِ ٪ك َ َ
اٟز َ
اٟز َ
ک َٓار َٔض َو َُل ُّ
َض َٓار َٔض َو ُّ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،زریہنبرحب،انبریمن،دبعاہللنبسیدیویحة،ایعشنبابعس،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضنوااس ےرعضایکہکںیماینپویبیےس
زعؽرکاتنوں وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےسرفامایااسیویکںایکاجاتےہ؟اسآدیم ےرعضایکاستررت ےک
ےچبایافالد رتقفشفرہمابینرکےتنو ے وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایارگہیاصقنؿفہنوات وافرسفرفؾفاوںوک
اصقنؿنواتزریہ ےاینپرفاتیںیماہکہکارگااسینوات والہرفؾفافرسوکفیلکتدہافررضرراسںاثتبنوات۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،زریہنبرحب،انبریمن،دبعاہللنبسیدیویحة،ایعشنبابعس،رضحتدعسنبایبفاقصریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
وجرےتشبسنےسرحاؾنوےتںیہفہراضتعےسیھبرحاؾنوےتںیہےکایبؿںیم...
ابب  :راضتعاکایبؿ
وجرےتشبسنےسرحاؾنوےتںیہفہراضتعےسیھبرحاؾنوےتںیہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1074

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکً ،بساہلل ب ٩ابی برک ،حرضت ً٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة أَ ِخب َ َر ِت َضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
اَ ٨ِ ٔ ً ٪سصَا َوإَٔ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت َػ ِو َت َر ُج َٕ ١ي ِش َتأِذ ٔ ُ ٪فٔی بَ ِيتٔ َحٔ َِؼ َة َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َذا
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
َر ُج َْ ١ي ِش َتأِذ ٔ ُ ٪ف ٔی بَ ِیت َٔک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ َرا ُظ ُٓ ََلّ٧ا َ ٥ِّ ٌَ ٔ ٟحٔ َِؼ َة ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة َٓ َ٘اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة یَا
اََ ُٓ ٪ل َْ ٪ح ايا َ ٤ِّ ٌَ ٔ ٟضا ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَةٔ َز َخ ًََ ١ل َ َّی َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥ِ ٌَ ََ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اٟز ََّؿا ًَ َة
َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو ك َ َ

َح ُ٣َ ٦ا تُ َ ِّ
تُ َ ِّ
َح ُ ٦ا ِٟو ٔ َُل َزةُ

ییحینبییحی،امکل،دبعاہللنبایبرکب،رضحترمعہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےاےسربخ
دیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملساؿےکاپسےھتافررضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےآفازینسہکاکیآدیمرضحت
ہصفحریضاہللاعتٰیلاہنعےکرھگںیمااجزتامگنراہےہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہںیم ےرعضایکاےاہللےکروسؽ!
ہی آدیم آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک رھگ یک ااجزت امگن راہ ےہ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامای ریما ایخؽ ےہہک ہی
الفںنواگرضحتہصفحریضاہللاعتٰیلاہنعےکراضیعاچچےکابرےںیمرفامایاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےرعضایکاےاہللےک
روسؽ ارگ ریماراضیع اچچ زدنہ نوات  و ایک فہ ریمے اپس الماقت ےک ےئل آاتکس اھت ۔ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامایاہں
ےبکشراضتعیھباؿروتشںوکرحاؾرکدیتیےہنجوکفالدترحاؾرکیتےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دبعاہللنبایبرکب،رضحترمعہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
وجرےتشبسنےسرحاؾنوےتںیہفہراضتعےسیھبرحاؾنوےتںیہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1075

راوی  :ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،ابو٤ٌ٣ز ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہيً ،٥لی ب ٩ہاط ،٥ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ا ُِ ٟض َذل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩صَا ٔط ٔ ٥بِ ٔ٩
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕإ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ
رع َو َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا ِٟبَرٔیسٔ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َح ُ ٩ِ ٣ٔ ٦ا ِٟو ٔ َُل َزة ٔ
َح ُ ٩ِ ٣ٔ ٦اٟز ََّؿا ًَةٔ َ٣ا َی ِ ُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ ُ

اوبرکبی،اوبااسہم،اوبرمعم،اامسلیعنباربامیہ،یلعنباہمش،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایوجرےتشفالدتےسرحاؾنوےتںیہراضتعےسیھبرحاؾنواجےتںیہ۔
رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،اوبرمعم،اامسلیعنباربامیہ،یلعنباہمش،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
وجرےتشبسنےسرحاؾنوےتںیہفہراضتعےسیھبرحاؾنوےتںیہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1076

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخً ،بساہلل ب ٩ابی برک ،ہظا ٦ب ٩رعوہ

و َح َّسثَٔ٨يطٔ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ١َ ِْ ٣
رع َو َة
َحسٔیثٔ صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ااحسؼنبوصنمر،دبعارلزاؼ،انبرج ،،دبعاہللنبایبرکب،اشہؾنبرعفہایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعارلزاؼ،انبرج ،،دبعاہللنبایبرکب،اشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضتعیکرحتمںیمرمدیکاتریثےکایبؿںیم...

ابب  :راضتعاکایبؿ
راضتعیکرحتمںیمرمدیکاتریثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1077

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبير ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّ ٪أَ َِٓ٠حَ أَ َخا
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ِ
اب َٗاَِ ٟت َٓأ َبَ ِي ُت أَ ِ ٪آذ ََُ َٟ ٪ط َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ
أَبٔی ا ِِ ٌَ ُ٘ ٟي ٔص َجا َئ َي ِش َتأذ ٔ َُِ ٠ًَ ٪ي َضا َوص َُو ًَ َُّ ٤ضا ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَةٔ َب ٌِ َس أَ ِ ٪أُِ٧ز ٔ َ ٢ا ِٔ ٟح َح ُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخبَرِتُطُ ب ٔ َّأ ٟذی َػ َُ ٌِ ٨ت َٓأ َ ََ ٣زنٔی أَ ِ ٪آذ َََٟ ٪طُ ًَل َ َّی
ییحی نب ییحی ،امکل ،انب باہب ،رعفہ نب زح  ،،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوباسیقل اک اھبیئ احلف آای
افر اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ااجزت بلط یک افر فہ آپ اک راضیع اچچ اھت آتی  ردہ ےک زنفؽ ےک دعب رفامیت ںیہ ہک ںیم  ے
اےس ااجزت دےنی ےس ااکنر رکدای  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ال ے  و ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
اےنپاسلمعیکربخدی وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےمکحدایہکاےساےنپاپسآ ےیکااجزتدف۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انبباہب،رعفہنبزح ،،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
راضتعیکرحتمںیمرمدیکاتریثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1078

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت أَ َتانٔی ًَ ِِّم ٔ٩ِ ٣
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َٗ ١ا َ٢
َک ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک َو َزا َز ُُِٗ ٠ت إٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِر َؿ ٌَ ِتىٔی ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َو ٥َِ ٟیُزِؿ ٌِٔىٔی اَّ ٟز ُج ُ
اٟز ََّؿا ًَ ٔة أَ َِٓ٠حُ بِ ُ ٩أَبٔی ٗ ٌَُ ِي ٕص ٓ ََذ َ َ

َتزٔبَ ِت یَ َسا ٔک أَ ِو یَٔ٤یٔ ُ٨ک

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفس ؿ نب ہنییع ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اپس ریما
ق
راضیعاچچاحلفنبایب عیسآایابیقامکلیکدحثییکرطحذرکیکےہافراسںیمہیااضہفےہہکںیم ےاہکہکےھجم وتررت  ے
دفدھالپایےہہنہکآدیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے(احمفرۃً)رفامایریتااہھتایرفامایریتاداانہاہھتاخکآودنوہیع ہلرعب

ںیموطبرتبحموبالاجاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
راضتعیکرحتمںیمرمدیکاتریثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1079

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة أَ ًََّ ٪ائ ٔظَ َة أَ ِخب َ َر ِت ُط أَُ َّ ٧ط َجا َئ أَ ِٓ َُ ٠ح
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
اب ًَ ِِ ُ ٩
ِ
ا ٪أَبُو ا ِِ ٌَ ُ٘ ٟي ٔص أَبَا ًَائٔظَ َة ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة
اب َوك َ َ
أَ ُخو أَبٔی ا ِِ ٌَ ُ٘ ٟي ٔص َي ِش َتأذ ٔ َُِ ٠ًَ ٪ي َضا َب ٌِ َس َ٣ا َ٧زَ َ ٢ا ِٔ ٟح َح ُ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َواہللٔ َُل آ َذ ُْٔ ٪لَ َِٓ٠حَ َحًَّی أَ ِس َتأِذ ٔ ََ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَبَا ا ِِ ٌَ ُ٘ ٟي ٔص َِ ٟي َص ص َُو أَ ِر َؿ ٌَىٔی َو َل٩ِٔ ٜ

أَ ِر َؿ ٌَ ِتىٔی ا َِ ٣زأَتُ ُط َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَ َِٓ٠حَ أَ َخا أَبٔی
ک َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ائ ِ َذنٔی َُ ٟط
ا ِِ ٌَ ُ٘ ٟي ٔص َجائَىٔی َي ِش َتأِذ ٔ ًَُ ٪ل َ َّی ٓ َ ٔ
َرکص ُِت أَ ِ ٪آذ ََُ َٟ ٪ط َحًَّی أَ ِس َتأِذَٔ َ ٧
رح ُ٣وا ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَةٔ َ٣ا تُ َ ِّ
و ٩ِ ٣ٔ ٪اَ ٨َّ ٟش ٔب
ک كَاِ َ ٧ت ًَائٔظَ ُة َت ُ٘و ُِّ َ ٢
رع َوةُ َٓب ٔ َذَ ٔ ٟ
َح َُ ٣
َٗا َِ ُ ٢

رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انبباہب ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبا ک سیع اک اھبیئ
احلف آتی  ردہ ےک زنفؽ ےک دعب آای افر اؿ ےک اپس آ ے یک ااجزت امیگن افر اوباک سیع دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک راضیع
ابپ ےھت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامایہک ںیم  ے اہک اہللیک مسق ںیم احلف وک ااجزت  ںیہدفں یگ اہیںکت ہک روسؽ اہللیلص
ق
اہللہیلعفآہل فملس ےسااجزتہنامگنوںویکہکناوب عیس  ے  وےھجم دفدھ ںیہالپای ہکلباس یکویبی ے ےھجم دفدھالپایےہاعہشئ

ق
ریضاہللاعتٰیلاہنعیتہکںیہ بروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیال ے وںیم ےرعضایکاےاہللےکروسؽ!اوب عیس
ےک اھبیئ احلف  ے ریمے اپس آ ے یک ااجزت بلط یک افر ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت  ےنی ےس ےلہپ اےس

ااجزتدےنیوکاندنسپایکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےسااجزتدےدفرعفہ ےاہکایسفہجےسدیسہاعہشئریضاہلل
اعتٰیلاہنعرفامیت ںیھہکراضتعےساؿروتشںوکرحاؾرکف(وھجمس)ںیہنجمتبسنےسرحاؾرکےتنو۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
راضتعیکرحتمںیمرمدیکاتریثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1080

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی

و َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َجا َئ أَ ِٓ َُ ٠ح أَ ُخو أَبٔی ا ِِ ٌَ ُ٘ ٟي ٔص
ا ٪أَبُو ا ِِ ٌَ ُ٘ ٟي ٔص َز ِو َد ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َّأًٟی أَ ِر َؿ ٌَ ِت ًَائٔظَ َة
َي ِش َتأِذ ٔ َُِ ٠ًَ ٪ي َضا ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیْٔض ٔ َِ ٥وٓ ٔيطٔ َٓإُٔ َّ ٧ط ًَ ُّٔ ٤ک َتزٔبَ ِت َیٔ٤یٔ ُ٨ک َوك َ َ

ق
دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہیاس دنےسیھبہیدحثیرمفیےہاسںیمےہہکاوب عیساکاھبیئاحلفدیسہاعہشئریضاہلل

اعتٰیلاہنعےکاپسآایافرآپےکاپساحرضنو ےیکااجزتبلطیکابیقدحثیسگریکچاسںیمہییھبےہہکآپیلصاہللہیلع
ق
فآہل فملس  ے رفامای فہ ریتا اچچ ےہ ریتا داانہ اہھت اخک آود نو افر اوب عیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس تررت ےک اخفدن ےھت  س  ے
دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعوکدفدھالپایاھت۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
راضتعیکرحتمںیمرمدیکاتریثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1081

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،اب٤٧ ٩ير ،ہظا ،٦حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیِبٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َجا َئ ًَ ِِّم ٔ٩ِ ٣
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
اٟز ََّؿا ًَ ٔة َي ِش َتأِذ ٔ ًَُ ٪ل َ َّی َٓأَبَ ِي ُت أَ ِ ٪آذ ََُ َٟ ٪ط َحًَّی أَ ِس َتأ ِ َٔ ٣ز َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت إ ٔ َِِّّ ًَ ٪م ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة ا ِس َتأِذ ًَََ ٪ل َ َّی َٓأَبَ ِي ُت أَ ِ ٪آذ ََُ َٟ ٪ط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗ ١ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط ًَ ُّٔ ٤ک ََِٓ ٠ئ٠خِ ًََِ ٠ي ٔک
ََِٓ ٠ئ٠خِ ًََِ ٠ي ٔک ًَ ُّٔ ٤ک ُُِٗ ٠ت إٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِر َؿ ٌَ ِتىٔی ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َو ٥َِ ٟیُزِؿ ٌِٔىٔی اٟزَّ ُج ُ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،انبریمن،اشہؾ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکریمےراضیعاچچآ ے
افر ریمے اپس آ ے یک ااجزت امیگن  و ںیم  ے ا ںیہ ااجزت دےنی ےس ااکنر رکدای اس فتق کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسولعمؾرکوں ب روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیال ے وںیم ےرعضایکہکریمےراضیعاچچ ےریمے

اپسآ ےیکااجزتامیگن نکی ںیم ےاےسااجزتدےنیےسااکنررکدایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایریتااچچریتے
اپسآاتکسےہںیم ےرعضایکےھجم وتررت ےدفدھالپایےہآدیم ے ںیہالپایآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایفہریتااچچ
ےہاسےئلریتےاپسآاتکسےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،انبریمن،اشہؾ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
راضتعیکرحتمںیمرمدیکاتریثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1082

راوی  :ابوربيٍ زہزانی ،ح٤از اب ٩زیس ،ہظا ،٦ابی ٌٗيص

اس َتأِذ ََ٪
و َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ أَ َّ ٪أَ َخا أَبٔی ا ِِ ٌَ ُ٘ ٟي ٔص ِ

َک ِ َ ٧ح َو ُظ
ًََِ ٠ي َضا ٓ ََذ َ َ

ق
ق
اوبرعیبزرہاین،امحدانبزدی،اشہؾ،ایب عیسدفرسی دنذرکیکےہاسںیمےہہکاوب عیسےکاھبیئ ےدیسہریضاہللاعتٰیلہنع

ےسااجزتامیگن۔

ق
رافی  :اوبرعیبزرہاین،امحدانبزدی،اشہؾ،ایب عیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
راضتعیکرحتمںیمرمدیکاتریثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1083

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیٌ٣ ،اویہ ،ہظا ،٦ابی ٌٗيص

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩صٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ا ِس َتأِذ َََِ ٠ًَ ٪ي َضا أَبُو ا ِِ ٌَ ُ٘ ٟي ٔص

ق
ییحی نب ییحی ،اعمفہی ،اشہؾ ،ایب عیس ایس دحثی یک رطح اس  دن ےس یھب دحثی رمفی ےہ  نکی اس ںیم ےہ ہک دیسہ اعہشئ ریض
اہللاعتٰیلاہنعےساوباک سیعریضاہللاعتٰیلہنع ےااجزتامیگن۔
ق
رافی  :ییحینبییحی،اعمفہی،اشہؾ،ایب عیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
راضتعیکرحتمںیمرمدیکاتریثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1084

راوی  :حش ٩ب ٩ح٠وانی٣ ،ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخً ،لاء ،رعوہ ب ٩زبير ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗاُلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ أَ ِخب َ َرنٔی
َف َز ِزتُ ُط َٗا َ ٢لٔی صٔظَ ْا ٦إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو أَبُو
اس َتأِذ ًَََ ٪ل َ َّی ًَ ِِّم ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة أَبُو ا َِ ٟح ٌِ ٔس ََ
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة أَ ِخب َ َر ِت ُط َٗاَِ ٟت ِ
ُِ
ک َٗا َََ ٓ ٢ض ََّل أَذِٔ٧تٔ َُ ٟط َتزٔبَ ِت یَٔ٤یٔ ُ٨ک أَ ِو َی ُس ٔک
ا ِِ ٌَ ُ٘ ٟي ٔص َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ ِرتُ ُط ب ٔ َذَ ٔ ٟ
نسحنبولحاین،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اطعء،رعفہنبزح ،،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہک
ریمےراضیعاچچاوبادعجل ےریمےاپسآ ےیکااجزتبلطیک وںیم ےا ںیہفا سرکدایرافیاتہکےہہکاشہؾ ےھجمےس
اہکفہاوباک سیعےھت بیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیال ے وںیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسیکربخدیآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای و ےاےسویکںااجزتہندی؟ریتاداایںاہھتاخکآودنو۔
رافی  :نسحنبولحاین،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اطعء،رعفہنبزح ،،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
راضتعیکرحتمںیمرمدیکاتریثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1085

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ،یزیس ب ٩ابی حبيب ،رعاک ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ َ
رعا ٕک ًَ ِ٩
یس بِ ٔ ٩أبٔی َحبٔيبٕ ًَ َِ ٔ ٩
اس َتأِذ َََِ ٠ًَ ٪ي َضا َٓ َح َحب َ ِت ُط َٓأ َ ِخب َ َر ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ ََّ ٤َّ ًَ ٪ضا ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة ي َُش َِّم أَ َِٓ٠حَ ِ
ُِ
َح ُ ٩ِ ٣ٔ ٦اَ ٨َّ ٟش ٔب
َح ُ ٩ِ ٣ٔ ٦اٟز ََّؿا ًَةٔ َ٣ا َی ِ ُ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َََ ٟ ٢ضا َُل َت ِح َتحٔ ٔيی ُٔ ٨ِ ٣ط َٓإُٔ َّ ٧ط َی ِ ُ

ہبیتق نبدیعس،ق ،،دمحمنبرل ،ق ،،سیدینبایببیبح،رعاک،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکاؿاک
راضیعاچچ ےساحلفاہکاجاتاھت  ےھجمےسالماقتیکااجزتامیگن وںیم ے اؿےس  ردہایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکںیم

 ےاسیک ربخدی وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاسےس ردہہنرکویکہکنراضتعےسیھبفہرےتشرحاؾنواجےتںیہوج
بسنےسرحاؾنوےتںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،دمحمنبرل ،ق ،،سیدینبایببیبح،رعاک،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
راضتعیکرحتمںیمرمدیکاتریثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1086

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ،طٌبہ ،ح ،٥ٜرعاک ب٣ ٩اٟک ،رعوہ ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
رعا ٔک بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِِ ُ ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ٔ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜ
اس َتأِذ ًَََ ٪ل َ َّی أَ َِٓ٠حُ بِ ُِ ٌَُ ٗ ٩ي ٕص َٓأَبَ ِي ُت أَ ِ ٪آذ ََُ َٟ ٪ط َٓأ َ ِر َس َ ١إنِّٔی ًَ ُّٔ ٤ک أَ ِر َؿ ٌَ ِت ٔک ا َِ ٣زأَةُ أَخٔی َٓأَبَ ِي ُت أَ ِ ٪آذ َََٟ ٪طُ
َٗاَِ ٟت ِ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٔ ٟ ٢ي ِس ُخ َِِ ٠ًَ ١ي ٔک َٓإُٔ َّ ٧ط ًَ ُّٔ ٤ک
َک ُت ذََ ٔ ٟ
َٓ َحا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ِ

دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی ،ہبعش ،مکح ،رعاک نب امکل ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک احلف نب
ق
عیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ریمے اپس آ ے یک ااجزت بلط یک افر ںیم  ے ا ںیہ ااجزت دےنی ےس ااکنر رکدای  و اوہنں  ے
اغیپؾاجیھبہکںیمآپیلصاہللہیلعفآ ہلفملساکاچچنوںریمےاھبیئیکویبی ےآپوکدفدھالپایےہںیم ےرھپیھبا ںیہااجزت
دےنیےسااکنررکدای بروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیال ے وںیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساساکذرکایک و
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایفہریتےاپسآاتکسےہویکہکنفہریتااچچےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذربنعی،ہبعش،مکح،رعاکنبامکل،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضیعیجیتھبیکرحتمےکایبؿںیم۔...
ابب  :راضتعاکایبؿ
راضیعیجیتھبیکرحتمےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1087

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،سٌس بً ٩بيسہ ،ابی ًبساٟزح٤ا،٪

حرضت ًلی رضی اہلل تٌال ٰی ً٨ہ

ئ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ٩
رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
َقیِ ٕع َو َت َسًُ َ٨ا
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩س ٌِسٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َس َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ل ٔ ٕٓی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ََ ٟ
ک َت ََّ ٨و ُ ٚفٔی ُ َ

َٓ َ٘ا ََ ٢وً ٔ َِ ٨س َُ ٥ِ ٛط ِي ْئ ُُِٗ ٠ت ََ ٌَ ِ ٥ب ٔ ُِ ٨ت َح ِ٤زَ َة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ َّ ٧ضا َُل َت ٔح ُّ ١لٔی إَٔ َّ ٧ضا ابِ َُ ٨ة أَخٔی ٔ٩ِ ٣
اٟز ََّؿا ًَةٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،دمحم نب االعلء ،اوباعمفہی ،اشمع ،دعس نب دیبعہ ،ایب دبعارلنمح  ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس ایک فہج ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقشی یک
رطػاملئںیہافر ںیمہٹوھڑرےہںیہ؟ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہمترےاپسوکیئرہتشےہ؟ںیم ےرعضایکیج
اہںزمحہیکیٹیبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایفہریمےےئلالحؽ ںیہویکہکنفہریمےراضیعاھبیئیکیٹیبےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش  ،زریہ نب رحب ،دمحم نب االعلء ،اوباعمفہی ،اشمع ،دعس نب دیبعہ ،ایب دبعارلامحؿ ،رضحت یلع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
راضیعیجیتھبیکرحتمےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1088

راوی ٤ًْ :ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥جزیز ،اب٤٧ ٩ير٣ ،ح٤س ب ٩ابی برکً ،بساٟزح٤ا ٪ب٣ ٩ہسی ،سٔيا،٪
اً٤ع

و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٩ِ ًَ ٥جزٔیز ٕح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ
ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ا ٪ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،انب ریمن ،دمحم نب ایب رکب ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،اشمع اؿ اانسد ےس یھب ہی
دحثیرابرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،رجری،انبریمن،دمحمنبایبرکب،دبعارلامحؿنبدہمی،ایفسؿ،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
راضیعیجیتھبیکرحتمےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1089

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،جابز اب ٩زیس ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
َح ُ ٩ِ ٣ٔ ٦اَّ ٟزح ٔٔ٥
أُر َ
َح ُ ٩ِ ٣ٔ ٦اٟز ََّؿا ًَ ٔة َ٣ا َی ِ ُ
ٔیس ًَل َی ابِ َٔ ٨ة َح ِ٤زَ َة َٓ َ٘ا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا َُل َت ٔح ُّ ١لٔی إَٔ َّ ٧ضا ابِ َُ ٨ة أَخٔی ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة َویَ ِ ُ
دہابنباخدل،امہؾ،داتدہ،اجربانبزدی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساک
تنبزمحہےکےئلارادہایکایگآپیلصاہللہیلع فآہلفملس ےرفامایہکفہ وریمےراضیعاھبیئیکیٹیبےہاسےئلریمےےئلالحؽ
 ںیہافروجرےتشرمحےسرحاؾنوےتںیہراضتعےسیھبرحاؾنوےتںیہ
رافی  :دہابنباخدل،امہؾ،داتدہ،اجربانبزدی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
راضیعیجیتھبیکرحتمےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1090

راوی  :زہير ب ٩رحب ،یحٌیٗ ،لا٣ ،٪ح٤س ب ٩یحٌی ب٣ ٩ہزا ،٪بْشب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز،
سٌيس ب ٩ابی رعوبہٗ ،تازہ

ْش بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ ِٔ ٣ٔ ٩ض َز َ
و َح َّسثَ َ٨اظ ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
ا ٪ا َِ ُ٘ ٟلع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
رعوبَ َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة
َجٔ٤ي ٌّا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔصَ َّ٤اَ ٕ ٦س َو ّ
ائ َُي ِ َر أَ ََّ ٪حس َ
َح ُ٩ِ ٣ٔ ٦
ٔیث ُط ٌِ َب َة اَ ِ ٧ت َهی ً ٔ َِ ٨س َٗ ِؤٟطٔ ابِ َُ ٨ة أَخٔی ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة َوفٔی َحسٔیثٔ َسٌٔي ٕس َوإُٔ َّ ٧ط َی ِ ُ
ْش بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ ََ ٩زیِ ٕس
َح ُ ٩ِ ٣ٔ ٦اَ ٨َّ ٟش ٔب َوفٔی رٔ َوا َیةٔ بٔ ِ ٔ
اٟز ََّؿا ًَ ٔة َ٣ا یَ ِ ُ
زریہ نب رحب ،ییحی ،اطقؿ ،دمحم نبییحی نب رہماؿ ،رشبنب رمع ،ہبعش ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،دیعس نب ایب رعفہب ،داتدہ یہی
دحثی اؿ فلتخم اانسد ےس یھب رمفی ےہ افر دیعس یک دحثی ںیم ہی ےہ ہک راضتع ےس یھب فہ رےتش رحاؾ نو اجےت ںیہ وجبسن
ےسرحاؾنوےتںیہافررشبنبرمعیکرفاتیںیمےہہکںیم ےاجربنبزدیےسانس۔

رافی  :زریہ نب رحب ،ییحی ،اطقؿ ،دمحم نب ییحی نب رہما ؿ ،رشبنبرمع ،ہبعش ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،دیعس نب ایب رعفہب،
داتدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
راضیعیجیتھبیکرحتمےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1091

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌيس ایلی ،اح٤س بً ٩يسی ،اب ٩وہبَ٣ ،خ٣ہ ب ٩بٜيرً ،بساہلل ب٣ ٩ش٣ ،٥٠ح٤س ب٣ ٩ش ،٥٠ح٤يس ب٩
ًبساٟزح٤ا ،٪حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َخ َُ ٣ة بِ ُ ٩ب ُ َٜي ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩يسی َٗا َُل َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ََ ِ ٣
َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت حُ َِ ٤ي َس بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَُّ٦
َسَ ٤ََ ٠ة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ُ٘و ُٔٗ ٢ي ََ ٔ ٟ ١ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَیِ َ ٩أََ ِ ٧ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ َ٨ةٔ
َح ِ٤زَ َة أَ ِو ٗٔي َ ١أَ َُل َت ِد ُل ُب ب ٔ َِ ٨ت َح ِ٤زَ َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ح ِ٤زَ َة أَخٔی ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة

اہرفؿ نب دیعس ا،یل ،ادمح نب یسیع ،انب فبہ ،رخمہم نب ریکب ،دبعاہلل نب ملسم ،دمحم نب ملسم ،دیمح نب دبعارلنمح  ،رضحت اؾ ہملس
ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زمحہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یٹیب ےک ابرے ںیم اہک ایگ
اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہکں ںیہ ای اہک ایگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تنب زمحہ نب دبعابلطمل وک اغیپؾ
اکنحویکں ںیہدےتی؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایرضحتزمحہریضاہللاعتٰیلہنعریمےراضیعاھبیئںیہ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسا،یل،ادمحنبیسیع،انبفبہ،رخمہمنبریکب،دبعاہللنبملسم،دمحمنبملسم،دیمحنبدبعارلامحؿ،رضحت
اؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسیلیتیٹیبافرویبییکنہبیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :راضتعاکایبؿ
وسیلیتیٹیبافرویبییکنہبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1092

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦زی٨ب ،ب٨ت ا ٦س٤٠ہ ،حرضت ا ٦حبیبہ ب٨ت ابی سٔيا ٪رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

یب َة
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ْا ٦أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦حب ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

اَ٘ َٓ ٪ا َ٢
اَٗ ٪اَِ ٟت َز َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َٟطُ صَ َِ َٟ ١
ک فٔی أ ُ ِخًٔی ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی ُسٔ َِي َ
ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی ُسٔ َِي َ
ْش َٛىٔی فٔی ا َِ ٟدي ِر ٔأ ُ ِخًٔی َٗا ََٓ ٢إ َٔ َّ ٧ضا ُلَ
َک ب ٔ ُِ ٤دَ ٔ ٠ي ٕة َوأَ َح ُّب َٔ َ ٩ِ ٣
٣َ ١اذَا ُُِٗ ٠ت َت ُِ ٜٔ ٨ح َضا َٗا َ ٢أَ َو تُحٔبِّي َن ذَٔ ٔ ٟک ُُِٗ ٠ت َِ ٟش ُت َ ٟ
أَٓ ٌَِ ُ
یبًٔی فٔی
َت ٔح ُّ ١لٔی ُُِٗ ٠ت َٓإٔنِّی أ ُ ِخب ٔ ِر ُت أََ َّ ٧
ک َت ِد ُل ُب زُ َّر َة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢ب ٔ َِ ٨ت أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ُُِٗ ٠ت ََ ٌَ َِٗ ٥ا ََِ ٟ ٢و أََ َّ ٧ضا َ ٥َِ ٟتَ ٩ِ ُٜرب ٔ َ
ح ٔ ِحزٔی َ٣ا َح َِّ ٠ت لٔی إَٔ َّ ٧ضا ابِ َُ ٨ة أَخٔی ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَةٔ أَ ِر َؿ ٌَ ِتىٔی َوأَبَاصَا ث ُ َویِ َب ُة ٓ َََل َت ٌِز ٔ ِؿ ًََ ٩ل َ َّی بَ َ٨اتَٔ َّ٩ُٜو َُل أَ َخ َواتَّٔ٩ُٜ
اوبرکبی،دمحم نباالعلء،اوبااسہم،اشہؾ،زبنی،تنباؾہملس،رضحتاؾہبیبحتنب ایبایفسؿریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپسرشتفیال ے وںیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکریمینہبتنب
ایبایفسؿےکابرےںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکایکایخؽےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایںیمایکرکفں؟ںیم ے
رعضایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسےساکنحرکںیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایک واسابتوکدنسپرکیتےہ؟ںیم
 ےرعضایکںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدرایمؿاحلئنو ےفایل ںیہنوںافرںیمرشتکریخںیماینپنہبوکزایدہدنسپ
رکیتنوںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایفہریمےےئلالحؽ ںیہےہںیم  ےرعضایکہکےھجمربخدییئگےہہکآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسدرہتنباوبہملسوکاغیپؾاکنحدےتیںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکاؾہملسیکیٹیبوک؟ںیم ےاہکیج
اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگ فہ ریمی وگد ںیم ریمی رہبیب ہن نویت  و ااسی نوات احالہکن فہ ریمے ےئل الحؽ  ںیہ ےہ
ویکہکنفہریمےراضیعاھبیئیکیٹیبےہےھجمافراسےکابپوکوثہیب ےدفدھالپای سمتھجم راینپایٹیبںافرںینہبآ شہنرکف۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنباالعلء،اوبااسہم،اشہؾ،زبنی،تنباؾہملس،رضحتاؾہبیبحتنبایبایفسؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
وسیلیتیٹیبافرویبییکنہبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1093

راوی  :سویس ب ٩سٌيس ،یحٌی ب ٩زَکیا ب ٩ابی زائسہ٤ً ،زو ٧اٗس ،اسوز بً ٩ا٣ز ،زہير ،ہظا ٦ب ٩رعوہ

َکیَّا َئ بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِس َو ُز بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ز َ ٔ

رع َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َس َو ّ
ائ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُز َصي ِ ْر ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
وسدینبدیعس،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،رمعفاندق،اوسدنباعرم،زریہ،اشہؾنبرعفہاؿاانسدےسیھبیہیدحثیذموکرےہ۔
رافی  :وسدینبدیعس،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،رمعفاندق،اوسدنباعرم،زریہ،اشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
وسیلیتیٹیبافرویبییکنہبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1094

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ر٣ح ب٣ ٩ہاجزٟ ،يث ،یزیس ب ٩ابی حبيب٣ ،ح٤س ب ٩طہاب ،زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ ،ا ٦ا٤ٟو٨٣ين حرضت ا٦
حبیبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِ٣حٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
رع َو َة
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔيبٕ أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ َٔ ٩ط َض ٕ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
اب ََ ٛت َب َی ِذ ُ ُ
َک أَ َِّ ُ ٪

یب َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّسث َ ِت َضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ
َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٪زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ ِتطُ أَ َّ ٪أَُ َّ٦حب ٔ َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أِٜ٧حِ أ ُ ِخًٔی ًَزَّ َة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَتُ ٔحبِّي َن ذَٔ ٔ ٟک َٓ َ٘اَِ ٟت ََ ٌَ ِ ٥یَا
ْش َٛىٔی فٔی َخيِر ٕأ ُ ِخًٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ذَٔ ٔ ٟک ُلَ َی ٔح ُّ١
ک ب ٔ ُِ ٤دَ ٔ ٠ي ٕة َوأَ َح ُّب َٔ َ ٩ِ ٣
َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟش ُت ََ ٟ

ک تُزٔی ُس أَ َِ ٪ت ِٜٔ٨حَ زُ َّر َة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت ََ ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
لٔی َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓإَّٔ٧ا َ َ ٧ت َح َّس ُث أََ َّ ٧
یبًٔی فٔی ح ٔ ِحزٔی َ٣ا َح َِّ ٠ت لٔی إَٔ َّ ٧ضا ابِ َُ ٨ة أَخٔی ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة أَ ِر َؿ ٌَ ِتىٔی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و أََ َّ ٧ضا َ ٥َِ ٟتَ ٩ِ ُٜرب ٔ َ

َوأَبَا َسَ ٤ََ ٠ة ث ُ َویِ َب ُة ٓ َََل َت ٌِز ٔ ِؿ ًََ ٩ل َ َّی بَ َ٨اتَٔ َّ٩ُٜو َُل أَ َخ َواتَّٔ٩ُٜ

دمحمنب رل نباہمرج،ق ،،سیدینبایببیبح،دمحمنبباہب،زبنیتنبایبہملس،اؾامومنینمرضحتاؾہبیبحریضاہللاعتٰیلاہنع
ےسرفاتیےہہکاس ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرعضایکاےاہللےکروسؽآپریمینہبزعہےساکنحرکںیل
 و روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و اس ابت وک دنسپ رکیت ےہ؟ اوہنں  ے اہکاہں اے اہلل ےک روسؽ! ںیم آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل لخم نو ے فایل  ںیہ افر ںیم دف یعس ةسن زایدہ دنسپ رکیت نوں اینپ نہب وک الھبیئ ںیم اانپ رشکی انبان  و
روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامای ریمے ےئل ہی الحؽ  ںیہ ےہ ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! مہ  و وگتفگ رکریہ
 ںیھہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدرہتنبایبہملسےساکنحاکارادہرےتھکںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایکاوبہملسیک
یٹیبےہ؟اوہنں  ےاہکیج اہںروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایارگفہریمیوگد ںیمریمیرہبیبہننویت ویکہکنفہریمے

راضیعاھبیئیکیٹیبےہےھجمافراےکسابپاوبہملسوکوثہیب ےدفدھالپایےہ سمتھجم راینپایٹیبںافراینپںینہبآ شہنرکف۔
رافی  :دمحمنبرل نباہمرج،ق ،،سیدی نبایببیبح،دمحم نبباہب،زبنیتنبایبہملس،اؾامومنینمرضحتاؾہبیبحریضاہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
وسیلیتیٹیبافرویبییکنہبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1095

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌيب بٟ ٩يثً٘ ،ي ١ب ٩خاٟسً ،بس ب ٩ح٤يس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥زہزی٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب٩
٣ش ،٥٠زہزی

و َح َّسثَٔ٨يطٔ ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ َّٔ ٩
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس
اِ ٠ٟيثٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِي ُ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥اٟزُّصِز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣ُ ٩شَ ٔ ٥ٕ ٔ ٠لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔابِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔيبٕ ِ َ ٧ح َو
أَ ِخب َ َرنٔی َي ٌِ ُ٘ ُ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔيبٕ
َح ٔسیْٔطٔ َو ٥َِ ٟي َُش ِّ ٥أَ َح ْس ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥فٔی َحسٔیْٔطٔ ًَزَّ َة َُيِرُ َیز ٔ َ
دبعاکلمل نببیعش نبق  ،،لیقع نباخدل ،دبعنبدیمح،وقعیب نباربامیہزرہی ،دمحم نبدبعاہلل نبملسم،زرہی اؿاانسدےس
یھب ہی دحثی ایسرطح رمفی ےہ  نکی اؿ بس ںیم وسا ے سیدی نب ایببیبح ےک یسک  ے یھب آپیک دحثی ںیم زعہ اک انؾ ذرک
 ںیہایک۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبق ،،لیقعنباخدل،دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہزرہی،دمحمنبدبعاہللنبملسم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدفدہعفوچےنسےسراضتعےکایبؿںیم۔...
ابب  :راضتعاکایبؿ
اکیدفدہعفوچےنسےسراضتعےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1096

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،اس٤اًي ،١سویس ب ٩سٌيسٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی،٪
ایوب ،ابی ٠٣يٜہً ،بساہلل ب ٩زبير ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

 ١ح و َح َّسثَ َ٨ا
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤َ ُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣يَ َٜة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َُ ٢س َویِ ْس َو ُز َصي ِ ْر إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل تُ َ ِّ
َح ُ ٦ا ِ٤َ ٟؼَّ ُة
َوا ِ٤َ ٟؼَّ َتا ٔ٪
زریہ نب رحب ،اامسلیع نب اربامیہ ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اامسلیع ،وسدی نب دیعس ،رمتعم نب امیلسؿ ،اویب ،ایب ملیکہ ،دبعاہلل نب
زح  ،،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اکی دہعف
(اتسپؿ تررت وک) وچانس ای دف دہعف وچانس اس ےس رحتم اثتب  ںیہ نویت افر رضحت وسدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع فزریہ ریض اہلل اعتٰیل
ِ
ہنع ےاہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای۔
رافی  :زریہ نب رحب ،اامسلیع نب اربامیہ ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اامسلیع ،وسدی نب دیعس ،رمتعم نب امیلسؿ ،اویب ،ایب ملیکہ،
دبعاہللنبزح ،،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
اکیدفدہعفوچےنسےسراضتعےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1097

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٤ً ،زو ٧اٗس ،اسحا ٚب ٩ابزاہيٌ٣ ،٥ت٤زٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی ،٪ایوب ،ابی اٟد٠يً ،١بساہلل ب ٩حارث،
حرضت ا ٦أٟـ ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟي ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ٪
ُ
َ
َ
رعاب ٔ ٌّی ًَل َی ٔ َ ٧ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وب یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أبٔی ا َِ ٟدٔ٠ي ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أ ِّ ٦ا َِِ ٟٔـ َٔٗ ١اَِ ٟت َز َخ َ ١أ ِ َ
َخی َٓزَ ًَ َِ ٤ت ا َِ ٣زأَت ٔی اْلِ ُول َی أََ َّ ٧ضا أَ ِر َؿ ٌَ ِت
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو فٔی بَ ِئًی َٓ َ٘ا ََ ٢یا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ إنِّٔی كَاِ َ ٧ت لٔی ا َِ ٣زأَ ْة َٓ َتزَ َّو ِج ُت ًََِ ٠ي َضا أ ُ ِ َ
ا َِ ٣زأَت ٔی ا ُِ ٟح ِسثَی َر ِؿ ٌَ ّة أَ ِو َر ِؿ ٌَ َتي ِ ٔن َٓ َ٘ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠لَ تُ َ ِّ
َح ُِ ٦اْل ٔ ََِ ٣ل َج ُة َو ِاْل ٔ ََِ ٣ل َج َتا َٔٗ ٪ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو فٔی

رٔ َوا َیت ٔطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ َ ٧ ٩و َٓ ٕ١

ییحی نبییحی،رمعفاندق،ااحسؼ نباربامیہ،رمتعم،رمتعم نب امیلسؿ،اویب،ایبالیلخل ،دبعاہللنباحرث،رضحت اؾالضفلریضاہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک اہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیداہییتآای افرآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسریمےرھگ

ںیم رشتفی رفام ےھت اس  ے اہک اے اہلل ےک یبن! ریمے اپس اکی ویبی  یھ افر ںیم  ے اس  ر اکی دفرسی تررت ےس اشدی
رکیل  و ریمی یلہپ ویبی  ے امگؿ ایک ہک اس  ے ریمیاس یئن ویبی وک اکی ای دف وھگٹن دفدھ الپای ےہ  و اہلل ےک یبن یلص اہللہیلع فآہل
فملس ےاراشدرفامایاکیرمہبتایدفرمہبتوچےنسےسرحتماثتب ںیہنویت۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،رمعف اندق ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رمتعم ،رمتعم نب امیلسؿ ،اویب ،ایب الیلخل ،دبعاہلل نب احرث ،رضحت اؾ الضفل
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
اکیدفدہعفوچےنسےسراضتعےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1098

راوی  :ابوُشا٣ ٪ش٤عیٌ٣ ،اذ ،ابْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظارٌ٣ ،اذ ب ٩ہظاٗ ،٦تازہ ،ػاٟح ب ٩ابی ٣زی ،٥ابی اٟد٠يً ،١بساہلل
ب ٩حارث ،حرضت ا ٦أٟـ ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی
و َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ
أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َ٣زِ َی َ ٥أَبٔی ا َِ ٟدٔ٠ي ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أ ُ ِّ ٦ا َِِ ٟٔـ ٔ ١أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ًَا ٔ٣ز ٔبِ ٔ٩
َػ ٌِ َؼ ٌَ َة َٗا ََ ٢یا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َص ِ ١تُ َ ِّ
َح ُ ٦اٟز َِّؿ ٌَ ُة ا َِ ٟواح َٔسةُ َٗا َُ ٢لَ

مس
مغ
اوباسغؿ ی،اعمذ،انبینثم،انب ،رر،اعمذنباشہؾ،داتدہ،اصحلنبایبرممی،ایبالیلخل،دبعاہللنباحرث،رضحتاؾالضفل
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکہلیبقینباعرمنبصػصعہریضاہللاعتٰیلہنعےکاکیآدیم ےرعضایکاےاہللےکیبنیلص
اہللہیلعفآہلفملسایکاکیوھگٹنےسرحتماثتبنواجیتےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای ںیہ۔
مس
رافی  :اوباسغؿ مغی ،اعمذ ،انب ینثم ،انب  ،رر ،اعمذ نب اشہؾ ،داتدہ ،اصحل نب ایب رممی ،ایب الیلخل ،دبعاہلل نب احرث ،رضحت
اؾالضفلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
اکیدفدہعفوچےنسےسراضتعےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1099

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩بْش ،سٌيس ب ٩ابی رعوبہٗ ،تازہ ،ابی اٟد٠يً ،١بساہلل ب ٩حارث ،حرضت ا ٦أٟـ١

رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدٔ٠ي ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِْشٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ ُ
اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث أَ َّ ٪أُ َّ٦ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ح َّسثَ ِت أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢لَ تُ َ ِّ
َح ُ ٦اٟز َِّؿ ٌَ ُة أَ ِو اٟز َِّؿ ٌَ َتا ٔ ٪أَ ِو ا ِ٤َ ٟؼَّ ُة

أَ ِو ا ِ٤َ ٟؼَّ َتا ٔ٪

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،دیعس نب ایب رعفہب ،داتدہ ،ایب الیلخل ،دبعاہلل نب احرث ،رضحت اؾ الضفل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایاکیایدفوھگٹناکیایدفرمہبتوچےنسےسرحتماثتب ںیہنویت
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب،دیعس نب ایب رعفہب ،داتدہ ،ایب الیلخل ،دبعاہلل نب احرث ،رضحت اؾ الضفل ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
اکیدفدہعفوچےنسےسراضتعےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1100

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بسہ ب ٩س٠امی ،٪حرضت اب ٩رعوبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رعوبَ َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔأَ َّ٣ا
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥جٔ٤ي ٌّا ًَ ِِ ًَ ٩ب َس َة بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
ْش أَ ِو اٟز َِّؿ ٌَ َتا ٔ ٪أَ ِو ا ِ٤َ ٟؼَّ َتا َٔ ٪وأَ َّ٣ا ابِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٓ َ٘ا ََ ٢واَّ ٟز ِؿ ٌَ َتا َٔ ٪وا ِ٤َ ٟؼَّ َتا ٔ٪
َک َوا َیةٔ ابِ ٔ ٩بٔ ِ ٕ
إ ٔ ِس َح َُ٘ َٓ ٙا َٔ َ ٢

اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،دبعہنبامیلسؿ،رضحتانبرعفہبریضاہللاعتٰیل ہنعےساؿاانسدےسیھبہیدحثیرمفی
ِ
االتخػاافلظذرکایکےہ۔بلطمفوہفمؾاکییہےہ۔
ےہاس دنںیم
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،دبعہنبامیلسؿ،رضحتانبرعفہبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
اکیدفدہعفوچےنسےسراضتعےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1101

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،بْشبِ ٩سی ،ح٤از ب ٩س٤٠ہٗ ،تازہ ،ابی اٟد٠يً ،١بساہلل ب ٩حارث ب٧ ٩وٓ ،١حرضت ا ٦أٟـ ١رضی

اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اْٟس ِّی َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدٔ٠ي ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
ْش بِ ُٔ َّ ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا بٔ ِ ُ
ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ َٕ ٩ِ ًَ ١أ ُ ِّ ٦ا َِِ ٟٔـ ٔ ٩ِ ًَ ١أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل تُ َ ِّ
َح ُِ ٦اْل ٔ ََِ ٣ل َج ُة َو ِاْل ٔ ََِ ٣ل َج َتا ٔ٪
انب ایب رمع ،رشبنب رسی ،امحد نب ہملس ،داتدہ ،ایب الیلخل ،دبعاہلل نب احرث نب ونلف ،رضحت اؾ الضفل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایاکیرمہبتایدفرمہبتوچےنسےسرحتماثتب ںیہنویت۔
رافی  :انبایبرمع،رشبنبرسی،امحدنبہملس،داتدہ،ایبالیلخل،دبعاہللنباحرثنبونلف،رضحتاؾالضفلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
اکیدفدہعفوچےنسےسراضتعےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1102

راوی  :اح٤س ب ٩سٌيس زارمی ،حبا ،٪ہ٤اٗ ،٦تازہ ،ابی اٟد٠يً ،١بساہلل ب ٩حارث ،حرضت ا ٦أٟـ ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َّ
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َحبَّا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدٔ٠ي ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث
ًَ ِ ٩أ ُ ِّ ٦ا َِِ ٟٔـ َٔ ١سأ َ ََ ٢ر ُج ْ ١أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَتُ َ ِّ
َح ُ ٦ا ِ٤َ ٟؼَّ ُة َٓ َ٘ا َُ ٢لَ
ادمحنبدیعسداریم،ةحؿ،امہؾ،داتدہ،ایبالیلخل،دبعاہللنباحرث،رضحتاؾالضفلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکی
آدیم  ے یبنرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےس وپاھچ ایک اکی دہعف ےکوچےنس ےسرحتماثتبنو اجیتےہ؟آپ یلصاہللہیلعفآہل
فملس ےرفامای ںیہ۔۔
رافی  :ادمحنبدیعسداریم،ةحؿ،امہؾ،داتدہ،ایبالیلخل،دبعاہللنباحرث،رضحتاؾالضفلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپچندہعفدفدھےنیپےسرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :راضتعاکایبؿ
اپچندہعفدفدھےنیپےسرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1103

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکً ،بساہلل ب ٩ابی برک٤ً ،زہ ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ
اَ ٔ ٓ ٪امی أُِ٧ز ٔ َ٩ِ ٣ٔ ٢
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت ك َ َ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َح ِ ٩َ ٣ث ُ َّٔ َُ ٥ش ِد َ ٩ب ٔ َد ِٕ ٤ص َ٠ُ ٌِ ٣و َ٣ا ٕ
ت َُ٠ٌِ ٣و َ٣ا ٕ
ْش َر َؿ ٌَا ٕ
ت یُ َ ِّ
ت َٓت ُُوف ِّ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وصَُّ٩
َقآ ُٔ ِ ًَ ٪
ا ِِ ُ ٟ

ٓ ٔ َامی ي ِ ُ
َقآ ٔ٪
َُقأ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
َ

ییحی نب ییحی ،امکل ،دبعاہلل نب ایب رکب ،رمعہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس ابرے ںیم وج رقآؿ
ںیمانزؽایکایگفہدسرقمردشہوھگٹنےھتوجرحاؾرک دےتی ےھترھپاؿوکاپچنرقمروھگوٹنںےسوسنمخرکدایایگ روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسوکفافتدےدییئگافرہیایسرطحرقآؿںیمڑپاھاجاتےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دبعاہللنبایبرکب،رمعہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
اپچندہعفدفدھےنیپےسرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1104

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ٌٗ٨يی ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢یحٌی ،اب ٩سٌيس٤ً ،زہ ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّی َح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَی َوص َُو ابِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة

ت َُ٠ٌِ ٣و َ٣ا ٕ
ْش َر َؿ ٌَا ٕ
َک َّأ ٟذی یُ َ ِّ
ت ث ُ َّ٥
َقآ ُٔ ِ ًَ ٪
َت ُ٘و َُ ٢وه ٔ َی َت ِذ ُ ُ
َح ُ ٩ِ ٣ٔ ٦اٟز ََّؿا ًَةٔ َٗاَِ ٟت ًَ َِ ٤زةُ َٓ َ٘اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َ٧زَ َ ٢فٔی ا ِِ ُ ٟ
ات
َ٧زَ َ ٢أَي ِّـا َخ ِْ ٤ص َُ٠ٌِ ٣و َْ ٣

دبع اہلل نب ہملسم یبنعق ،امیلسؿ نب البؽ ،ییحی ،انب دیعس ،رمعہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ اؿ
اب وںاکذرک رکریہ ںیھ وجراضتعیکفہجےسرحتماک ذرہعیںیہرمعہ  ے اہکہکدیسہ اعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیل اہنع ے رفامای
رقآؿںیمدسرقمرہوھگٹنانزؽنو ےرھپاپچنرقمردشہیھبانزؽنو ے۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمیبنعق،امیلسؿنبالبؽ،ییحی،انبدیعس،رمعہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
اپچندہعفدفدھےنیپےسرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1105

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب ،یحٌی ب ٩سٌيس ،حرضت ً٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہً ،ائظہ

اب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔي ٕس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َر ِتىٔی ًَ َِ ٤زةُ أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ

َت ُ٘و ُ ٢بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ

دمحمنبینثم،دبعاواہب،ییحینبدیعس،رضحترمعہریضاہللاعتٰیلہنع،اعہشئےسرفاتیےہہکاس ےدیسہاعہشئدصہقیریضاہلل
اعتٰیلاہنعےسایسرطحانس۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاواہب،ییحینبدیعس،رضحترمعہریضاہللاعتٰیلہنع،اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےڑےیکراضتعےکایبؿںیم...
ابب  :راضتعاکایبؿ
ےڑےیکراضتعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1106

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہً ،بساٟزح٤ا ٪بٗ ٩اس ،٥حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة

َٗاَِ ٟت َجائ َ ِت َس ِض َُ ٠ة ب ٔ ُِ ٨ت ُس َض ِي ٕ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أَ َری ف ٔی َو ِجطٔ أَبٔی حُ َذ ِي َٔ َة ٔ٩ِ ٣
ٕ أ ُ ِر ٔؿ ٌُ ُط َوص َُو َر ُج َْٛ ١بٔي ْر َٓت ََب َّش َ٥
ُز ُخو َٔ ٢ساَ ٥ٕ ٔ ٟوص َُو َحٔ٠ي ُٔ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر ٔؿٌٔيطٔ َٗاَِ ٟت َو َِ ٛي َ
اِ َٗ ٪س َطض ٔ َس بَ ِس ّرا َوفٔی رٔ َوایَ ٔة
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َِ َٗ ٢س ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَُ َّ ٧ط َر ُج َْٛ ١بٔي ْر َزا َز ًَ ِْ ٤زو فٔی َحسٔیْٔطٔ َوك َ َ

ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ابِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ٓ ََـ ٔح َ

رمعفاندق،انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکشھلہتنب
لیہس ریض اہلل اعتٰیلہنع یبن رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس یک دختم ںیم احرض نویئ اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسںیم ےابذحہفیےکرہچہںیماسملےکآ ےیکفہجےسھچکانرایگضےکآاثردےھکیںیہاحالہکنفہاؿاکفیلحےہ و
یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت اےس دفدھ الپدف اس  ے رعض ایک ںیم اےس ےسیک دفدھ الپؤں احالہکن فہ ونوجاؿ آدیم
ےہ؟روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرکسماےتنو ےرفامایںیماج اتنوںہکفہونوجاؿآدیمےہرضحترمعہ ےاینپدحثی

ںیمہیااضہفایکےہہکفہاسملدبرںیماحرضنو ےےھتافرانبایبرمعیکدحثیںیمےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسالھکلھک
رکےسنہ۔
رافی  :رمعفاندق،انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،دبعارلامحؿنباقمس،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ےڑےیکراضتعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1107

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ٥ح٨ولی٣ ،ح٤س ب ٩ابی ً٤ز ث٘فی ،اب ٩ابی ً٤زً ،بساٟوہاب ث٘فی ،ایوب ،اب٠٣ ٩يٜہٗ ،اس ،٥سيسہ
ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔي ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ لٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبی ًَُ ٤ز َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِّ ٩
اب
اَ٘ ْٟف ٔ ِّی َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
َ
ٔ َ
ُّ
َّ
ا ٍَ ٣َ ٪أَبٔی حُ َذ ِي َٔ َة َوأَصِٔ٠طٔ فٔی
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة أَ ََّ ٪سا٤ّ ٔ ٟا َِ ٣ول َی أَبٔی حُ َذ ِي َٔ َة ك َ َ
اَ٘ ْٟف ُّٔی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
بَ ِیتٔض ٔ َِٓ ٥أ َ َت ِت َت ٌِىٔی ابِ ََ ٨ة ُس َض ِي ٕ ١أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت إ ٔ ََّ ٪سا٤ّ ٔ ٟا َٗ ِس بَ َ٣َ َّ ٠ا َی ِب ُّ ُ٠اِّ ٟز َجا َُ ٢و ًَ َ٘ َ٣َ ١ا ًَ َُ٘٠وا
ک َط ِيئّا َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر ٔؿ ٌٔيطٔ
ِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َوإنِّٔی أَ ُه ُّ ٩أَ َّ ٪فٔی ََٔ ِٔص أَبٔی حُ َذ ِي َٔ َة ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َوإُٔ َّ ٧ط َی ِس ُخ ُ
َّ
َ
َف َج ٌَ ِت َٓ َ٘اَِ ٟت إنِّٔی َٗ ِس أَ ِر َؿ ٌِ ُتطُ ٓ ََذ َص َب َّأ ٟذی فٔی ََٔ ِٔص أَبٔی حُ َذ ِي َٔ َة
َت ِ ُ
َحمٔی ًََِ ٠يطٔ َویَ ِذصَ ِب أ ٟذی فٔی ََٔ ِٔص أبٔی حُ َذ ِي َٔ َة َ َ

ااحسؼنباربامیہیلظنح،دمحمنبایبرمعیفقث،انبایبرمع،دبعاواہبیفقث،اویب،انبملیکہ،اقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیل
اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اسمل وج ہک اوبذحہفی ےک ومیل آزاد رکدہ الغؾ ےھت فہ اوبذحہفی افر اؿ ےک رھگ فاوں ےک اسھت اؿ ےک رھگ
ںیم رےتہ ےھت۔  و تنب لیہس  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نو رک رعض ایک ہک اسمل ونوجاونں یک رطح
وجاؿنوایگافررمدفںیکرطحابتےنھجمساگلےہفہامہرےاپسآاتاجاتراتہےہافرریماامگؿےہہکاوبذحہفیےکدؽںیماسےک
ابرےںیموکیئابتےہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےساراشدرفامای واےسدفدھالپدے و  واس  ررحاؾنو اج ےیگافر
اوبذحہفی ریض اہلل اعتٰیلہنعےکدؽ ںیم وج ابت ےہفہ یلچ اج ے یگفہ رھپ احرض دختم نوںیئ افر رعض ایک ںیم  ے اسمل وکدفدھ
الپایافراوبذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعےکدؽےسرکاتہاجیتریہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،دمحمنبایبرمعیفقث،انبایبرمع،دبعاواہبیفقث،اویب،انبملیکہ،اقمس،دیسہاعہشئدصہقیریض
اہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ےڑےیکراضتعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1108

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،اب ٩ابی ٠٣يٜہٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابی برک ،سيسہ
ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخبَرََ٧ا
ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة أَ َّ ٪ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َر ُظ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ ََّ ٪س ِض ََ ٠ة ب ٔ َِ ٨ت ُس َض ِي ٔ ١بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َجائ َ ِت أ ٨َّ ٟي َّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ٪سا٤ّ ٔ ٟا َ ٔ ٟشاِ ٣َ ٥ٕ ٔ ٟول َی أَبٔی حُ َذ ِي َٔ َة َ٨َ ٌَ ٣ا فٔی بَ ِیت ٔ َ٨ا َو َٗ ِس بَ َ٣َ َّ ٠ا یَ ِب ُّ ُ٠اِّ ٟز َجا ُ٢

يت
َقی ّبا َٔ ٨ِ ٣ضا َُل أ ُ َح ِّس ُث بٔطٔ َوصٔب ِ ُتطُ ث ُ َُّ ٔ َٟ٘ ٥
َحمٔی ًََِ ٠يطٔ َٗا َُ ِْ َٜ ٤ََ ٓ ٢ت َس َّ ٨ة أَ ِو َ ٔ
َو ًَ٣َ ٥َ ٔ ٠ا َي ٌِ َ ٥ُ ٠اِّ ٟز َجا َُٗ ٢ا َ ٢أَ ِر ٔؿٌٔيطٔ َت ِ ُ
ا َِ٘ ٟاس َُِٔ ٠ُ٘ َٓ ٥ت َُ ٟط َِ َ٘ ٟس َح َّسث ِ َتىٔی َحسٔی ّْا َ٣ا َح َّسث ِ ُت ُط َب ٌِ ُس َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ص َُو َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُط َٗا ََ َٓ ٢ح ِّسث ِ ُط ًَىِّی أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة أَ ِخب َ َر ِتٔ٨يطٔ
ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،انبایبملیکہ،اقمسنبدمحمنبایبرکب،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
ےس رفاتی ےہ ہک ہلہس تنب لیہس نب رمعف  ے یبن رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نورک رعض ایک اے اہلل ےک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسابذحہفیاکومیلاسملامہرےاسھتامہرےرھگںیمراتہےہافرفہولبغوکچنہپایگےہافرفہابںیتھجمس
اتیلےہوجرمدےتھجمسںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای واےسدفدھالپدے و واس ررحاؾنواج ےیگرافیےتہکںیہرھپںیم
اکیاسؽایاسےکرقبیزامہنرہھٹاراہافراسدحثیوکوخػیکفہجےسایبؿ ںیہایکرھپںیماقمسےسالم واسےساہکہکدیسہ
اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع  ے ےھجماکیدحثی ایبؿیک  نکی ںیم ےاس ےکدعباےس ایبؿ ںیہایکاوہنں ے اہکفہ دحثیایکےہ
ںیم  ے اؿ وک اس یک ربخ دی  و اوہنں  ے اہک مت ہی دحثی ھجم ےس رفاتی رکف ہک اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ہی دحثی ےھجم ایبؿ
یک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ ،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،انبایبملیکہ،اقمسنب دمحمنبایبرکب،دیسہاعہشئ دصہقیریضاہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ےڑےیکراضتعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1109

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،ح٤يس ب٧ ٩آٍ ،حرضت زی٨ب ب٨ت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ي ٔس بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َِ ٠ًَ ١ي ٔک ا ََِ ُِ ٟل ُ ٦اْلِ َ ِي َٔ ٍُ َّأ ٟذی َ٣ا أُح ُّٔب أَ ِ ٪یَ ِس ُخ ًََ ١ل َ َّی َٗا ََ٘ َٓ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة أَ َ٣ا َٔ ٟک فٔی
َٗاَِ ٟت أ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة إَّٔ٧طُ یَ ِس ُخ ُ
ًَ ١ل َ َّی َوص َُو َر ُج ْ١
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِس َو ْة َٗاَِ ٟت إ ٔ َّ ٪ا َِ ٣زأَ َة أَبٔی ُح َذ ِي َٔ َة َٗاَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ٪سا٤ّ ٔ ٟا َی ِس ُخ ُ
َوفٔی ََٔ ِٔص أَبٔی حُ َذ ِي َٔ َة ٔ٨ِ ٣طُ َط ِي ْئ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر ٔؿٌٔيطٔ َحًَّی َی ِس ُخ َِ ٠َ ًَ ١ي ٔک
دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دیمح نب انعف ،رضحت زبنی تنب اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾہملس ریض اہلل
اعتٰیلاہنع ےدیسہاعہشئریض اہللاعتٰیلاہنعےساہکریتےاپساعفی(انیم)ونوجاؿآاتےہ  ساکںیماےنپاپس آاندنسپ  ںیہرکیت
دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اہک ایک ریتے ےئل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زدنیگ ںیم رتہبنی ومنہن  ںیہ ےہ اہک
اوبذحہفییکویبی ےاہکاےاہللےکروسؽاسملریمےاپسآاتےہاحالہکنفہونوجاؿےہافراوبذحہفیوکاسابرےںیمانوگاری
نویتےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےسدفدھالپدے سےسفہریتےاپسآےکساگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دیمحنبانعف،رضحتزبنیتنباؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ےڑےیکراضتعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1110

راوی  :ابوكاہز ،ہارو ٪ب ٩سٌيس ایلی ،اب ٩وہبَ٣ ،خ٣ہ ب ٩بٜير ،ح٤يس ب٧ ٩آٍ ،حرضت ا ٦ا٤ٟو٨٣ين ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

اٟلاص ٔز ٔ َوصَا ُرو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِلٔی َو َّ
و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
َخ َُ ٣ة بِ ُ ٩ب ُ َٜي ِر ٕ ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟض ُ
ار َ
وَ َٗ ٪اُل َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ََ ِ ٣
ُّ
أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت حُ َِ ٤ي َس بِ ََ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َزیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َت ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اس َت ِِى َی ًَ ِ ٩اٟز ََّؿا ًَ ٔة َٓ َ٘ا َِ ٟت ِ َٗ ٥َ ٔ ٟس َجائ َ ِت َس ِض َُ ٠ة ب ٔ ُِ ٨ت
َو َس ََّ ٥َ ٠ت ُ٘و ٌَُ ٔ ٟ ٢ائٔظَ َة َواہللٔ َ٣ا َت ٔل ُ
يب ََ ِٔ ٔسی أَ َِ ٪ی َزانٔی ا ََِ ُِ ٟل ُِ َٗ ٦س ِ
ُس َض ِي ٕ ١إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َْلَ َری فٔی َو ِجطٔ أَبٔی ُح َذ ِي َٔ َة ُٔ ٩ِ ٣ز ُخو َٔ ٢ساَٗ ٥ٕ ٔ ٟاَِ ٟت

َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر ٔؿٌٔيطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت إُٔ َّ ٧ط ذُو ِ ٔ ٟح َي ٕة َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِر ٔؿٌٔيطٔ یَ ِذ َص ِب َ٣ا فٔی َو ِجطٔ أَبٔی حُ َذ ِي َٔ َة

رع ِٓ ُت ُط فٔی َو ِجطٔ أَبٔی ُح َذ ِي َٔ َة
َٓ َ٘اَِ ٟت َواہللٔ َ٣ا َ َ
اوباطرہ ،اہرفؿ نب دیعس ا،یل ،انب فبہ ،رخمہم نب ریکب ،دیمح نب انعف ،رضحت اؾ امومنینم اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی
ےہہکاوہنں ےاعہشئریضاہلل اعتٰیلاہنعےساہکاہللیکمسق!ےھجمہیابتدنسپ ںیہہکےھجمفہڑلاکدےھکیوجراضتعےسینغتسمنو
اکچ نودیسہ اعہشئ ریضاہلل اعتٰیلاہنع  ے اہکویکں؟احالہکن ہلہستنب لیہسروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملسیک دختم ںیماحرض
نویئاس ےرعضایکاےاہللےکروسؽاہللیکمسقںیماوبذحہفیےکرہچہ راسملےکآ ےیکفہجےسانوگاریوسحمسرکیتنوں
 و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے رفامای  و اےس دفدھ الپدے  و ہلہس  ے رعض ایک فہ  وداڑ یفاال ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس  ے رفامای  و اےس دفدھ الپ دے اس ےس ذحہفی ےک دؽ ںیم وج رکاتہ ےہ فہ اجیت رےہ یگ یتہک ںیہ اہلل یک مسق رھپ ںیم  ے
اوبذحہفیےکرہچہ رانوگاریےکارثات ںیہدےھکی۔
رافی  :اوباطرہ،اہرفؿنبدیعسا،یل،انبفبہ،رخمہمنبریکب،دیمحنبانعف،رضحتاؾامومنینماؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ےڑےیکراضتعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1111

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌيب بٟ ٩يثً٘ ،ي ١ب ٩خاٟس ،اب ٩طہاب ،ابوًبيساہلل بً ٩بساہلل ب ٩زٌ٣ہ ،حرضت زی٨ب ب٨ت
ابوس٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ َّٔ ٩
اب أََّ٧طُ َٗا َ٢
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اِ ٠ٟيثٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِي ُ
أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ًُب َ ِي َس َة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ز َِ ٌَ ٣ة أَ َّ ٪أ ُ َُّ ٣ط َزیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّ ٪أ ُ ََّ ٣ضا أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ِک اٟز ََّؿا ًَ ٔة َو ُٗ٩َِ ٠
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَاِ َ ٧ت َت ُ٘و ُ ٢أَبَی َسائٔزُ أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِسخَِٔ ٠ًَ ٩َِ ٠يضٔ َّ٩أَ َح ّسا بٔتَٔ ٠
ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َواہللٔ َ٣ا َ َ ٧زی َص َذا إ ٔ َُّل ُر ِخ َؼ ّة أَ ِر َخ َؼ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠شاَ ٥ٕ ٔ ٟخ َّ
اػ ّة ٓ ََ٤ا ص َُو ب ٔ َساخ ِٕٔ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا

أَ َح ْس ب ٔ َض ٔذظ ٔاٟز ََّؿا ًَ ٔة َو َُل َرائ ٔی َ٨ا

دبعاکلمل نب بیعش نب ق  ،،لیقع نب اخدل ،انب باہب ،اوبدیبع اہلل نب دبعاہلل نب زہعم ،رضحت زبنی تنب اوبہملس ریض اہلل
اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس یک فادلہ اؾ ہملس زفہج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامیت  ںیھ ہک امتؾ ازفاج رہطمات  ے
ااکنرایکاس ابتےسہکوکیئاسراضتعیکفہجےساؿاپسآ ےافراوہنں ےاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےساہکاہللیکمسق! مہ

 ےوسا ےوصخاصاسملےکالعفہیسکےکےئل ںیہداھکیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےسرتصخدینوافرآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسامہرےاپسااسیدفدھالپرکیسکوکالماقتےکےئلدالخ ںیہرکےتےھتافرہنںیمہیسکےکاسےنمایک۔
رافی  :دبعاکلمل نب بیعش نب ق  ،،لیقع نب اخدل ،انب باہب ،اوبدیبعاہلل نب دبعاہلل نب زہعم ،رضحت زبنی تنب اوبہملس
ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضتعےکوھبکےساثتبنو ےےکایبؿںیم...
ابب  :راضتعاکایبؿ
راضتعےکوھبکےساثتبنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1112

راوی  :ہ٨از بِ ٩سی ،ابواحوؾ ،اطٌث ب ٩ابی طٌْاءْ٣ ،سو ،ٚسيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ؾ ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
ْسو َٕٗ ٚا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة
اٟظ ٌِ َْا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اْٟس ِّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

َز َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وً ٔ ِ٨سٔی َر ُج َْٗ ١اً ْٔس ٓ ِ
ک ًََِ ٠يطٔ َو َرأَیِ ُت ا َِ َِ ٟـ َب فٔی َو ِجضٔطٔ َٗاَِ ٟت
َاط َت َّس ذََ ٔ ٟ
َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧طُ أَخٔی ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ا َ ٢اُ ِ ٧و ِز َ ٪إ ٔ ِخ َو َت ٩ِ ٣ٔ َّ٩ُٜاٟز ََّؿا ًَ ٔة َٓإٔ٤َ َّ ٧ا اٟز ََّؿا ًَ ُة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤َ ٟحا ًَ ٔة
انہد نب رسی ،اوباوحص ،ا ثع نب ایب اثعشء ،رسمفؼ ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ریمے اپس رشتفی ال ے ہکبج ریمے اپس اکی آدیم اھٹیب نوا اھت وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک انوگار سگرا افر ںیم
 ےآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےکرہچہاونر رہصغےکارثاتدےھکیںیم ےرعضایکاےاہللےکروسؽہیریماراضیعاھبیئےہ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےنپ راضیع اھبویئں وک دھکی ایل رکف ویکہکن راضتع فیہ ربتعم ےہ وج وھبک ےک فتق نو ینعی
دمتراضتعےکادنرنو
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،ا ثعنبایباثعشء،رسمفؼ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
راضتعےکوھبکےساثتبنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1113

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَفً ،بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،زہير ب٩
رحبً ،بساٟزح٤ا ٪ب٣ ٩ہسی ،سٔياً ،٪بس ب ٩ح٤يس ،حشين جٌفی ،اطٌث ب ٩ابی طٌْاء

َف ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَب ٔی َٗاُلَ
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ٩
َجٔ٤ي ٌّا َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ح و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َِ ٣ضس ٓ ٕ
ا ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َح َّسثَ َ٨ا حُ َشي ِْن ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥أَ ِط ٌَ َث بِ ٔ ٩أَبٔی
ٔی َجٔ٤ي ٌّا ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َّ
ؾ ٌَِ ٤َ ٛى َی َح ٔسیْٔطٔ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ض َِٗ ٥اُٟوا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤َ ٟحا ًَةٔ
اٟظ ٌِ َْا ٔ
ئ بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔأَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،زریہ نب رحب ،دبعارلنمح نب دہمی،
ایفسؿ،دبعنبدیمح،نیسحیفعج،ا ثعنبایباثعشءاف رفایلفیہدحثیاؿفلتخماانسدےسیھبرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،دیبعاہلل نب اعمذ ،ہبعش ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،زریہ نب رحب ،دبعارلامحؿ نب
دہمی،ایفسؿ،دبعنبدیمح،نیسحیفعج،ا ثعنبایباثعشء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لمحےکدعبدیقتررتےسفیطےکوجازےکایبؿںیمارگہچاساکوشرہنوویکہکندیقنو...
ابب  :راضتعاکایبؿ
لمحےکدعبدیقتررتےسفیطےکوجازےکایبؿںیمارگہچاساکوشرہنوویکہکندیقنواج ےےکفہجےساساکاکنحوٹٹاجاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1114

راوی ً :بيساہلل ب٤ً ٩ز ب٣ ٩يْسہ ٗواریزی ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٌيس ب ٩ابی رعوبہٗ ،تازہ ،ػاٟح ،ابی اٟد٠ي٤٘٠ً ،١ہ
ہاطِم ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ي َ َ
ْس َة ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ ُ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦حُ َ٨ي ِ ٕن َب ٌَ َث
َػإ ٔ ٟح أَبٔی ا َِ ٟدٔ٠ي ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ا َِ ٟضا ٔط ٔ ِّ
َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
اسا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
اض َٓ َُ٘ ٠وا ًَ ُس اوا َٓ َ٘ا َتُ٠وص َُِٓ ٥وَ َضزُوا ًََِ ٠يض ٔ َِ ٥وأَ َػابُوا َُ ٟض َِ ٥س َبایَا َٓ َٜأ َّّ َ ٧ ٪
َج ِي ّظا إلٔ َی أَ ِوكَ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َ َّ
ات
ک َوا ِِ ٤ُ ٟح َؼ َُ ٨
َح ُجوا ِٔ ُٔ ٩ِ ٣ظ َيأ٧ضٔ ٩ِ ٣ٔ َّ٩أَ ِج ٔ ١أَ ِز َوا ٔجضٔ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْشٔٛي َن َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١فٔی ذََ ٔ ٟ

ئ إ ٔ َُّل َ٣ا َِ َٜ ٠َ ٣ت أَیِ َ٤ا ٥ِ ُُٜ٧أَ ِی َٓ ُضَ َّ٩لَ ٥ِ ُٜح ََل ْ ٢إٔذَا ا َِ َ٘ َـ ِت ً َّٔستُ ُضَّ٩
ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ

دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ وقارریی ،سیدی نب زرعی ،دیعس نب ایب رعفہب ،داتدہ ،اصحل ،ایب الیلخل ،ہمقلع اہیمش ،رضحت اوبدیعس دخری
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنینحےک دؿاکیرکشلوک افاطسیک رطػاجیھباؿیک
دنمش ےس ڈمڑیھب نویئ افر اؿ وک لتق ایک افر اؿ  ر احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ہبلغ احلص ایک افر اوہنں  ے اکرففں وک دیقی انبای
ااحصبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےسضعبووگں ےاؿےستبحصرک ےوکااھچہن اھجماسےئلہکاؿےکرشمک
ل ْم
ُ
نِمالیّ ِ َلاائِ ِإ َّ ال َ اَمَل َک ْت َأ ْ َي ُ ُْ
ح
ص
ْ
اَث)افروشرہفایلتررںیتیھب
ات ْ
ا
ی
وشرہوموجدےھت واہلل ےاسابرےںیمہیآتیانزؽرفامیئ( َفا َ َ ُ
مت ررحاؾںیہرگمفہوجدیقنورکویڈویںیکرطحاہمترےےضبقںیمآںیئ۔ینعیفہاہمترےےئلالحؽںیہ باؿیکدعتوپرینو
اج ے۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعنبرسیمہوقارریی،سیدینبزرعی،دیعسنبایبرعفہب،داتدہ ،اصحل،ایبالیلخل،ہمقلعاہیمش ،رضحتاوبدیعس
دخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
لمحےکدعبدیقتررتےسفیطےکوجازےکایبؿںیمارگہچاساکوشرہنوویکہکندیقنواج ےےکفہجےساساکاکنحوٹٹاجاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1115

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظارً ،بساُلًلی ،سٌيسٗ ،تازہ ،ابی اٟد٠ي٤٘٠ً ،١ہ ہاطِم ،حرضت
ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ َِ ٩سٌٔي ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِم َح َّس َث أَ َّ ٪أَبَا َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َح َّسثَ ُض ِ ٥أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث َی ِو َ٦
ا َِ ٟدٔ٠ي ٔ ١أَ َّ ٪أَبَا ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ا َِ ٟضا ٔط ٔ َّ
َّ
َک إٔذَا ا َِ َ٘ َـ ِت
ُح َ٨ي ِ ٕن َ ٔ
ِسیَّ ّة ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َیز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩ز َُریِ ٍٕ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إُٔل َ٣ا َِ َٜ ٠َ ٣ت أَیِ َ٤اُ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ُُٜ٧ضَ َٓ َّ٩ح ََل َْ ٢لَ ٥ِ ُٜوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ً َّٔستُ ُضَّ٩

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دبعاالیلع ،دیعس ،داتدہ ،ایب الیلخل ،ہمقلع اہیمش ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زغفہ نینح ےک دؿ اکی رسہی (ٹوھ ا رکشل) اجیھب ابیق دحثی رابرہک ایس
اَث)ینعیوجاہمترےےضبقںیمآاجںیئاؿںیم ےسیھباہمترےےئلالحؽںیہاسںیماؿ
رطحےہاسںیمہیےہ( ِإ َّ ال َ اَمَل َک ْت َأ ْ َي ُ ُ ْ
یکدعتسگر ےاکذرک ںیہ۔

رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دبعاالیلع ،دیعس ،داتدہ ،ایب الیلخل ،ہمقلع اہیمش ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
لمحےکدعبدیقتررتےسفیطےکوجازےکایبؿںیمارگہچاساکوشرہنوویکہکندیقنواج ےےکفہجےساساکاکنحوٹٹاجاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1116

راوی  :یحٌی ب ٩حبيب حارثی ،خاٟس اب ٩حارث ،طٌبہ ،حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨يطٔ َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
ییحینببیبحاحریث،اخدلانباحرث،ہبعش،رضحتداتدہریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےسیھبیہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :ییحینببیبحاحریث،اخدلانباحرث،ہبعش،رضحتداتدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
لمحےکدعبدیقتررتےسفیطےکوجازےکایبؿںیمارگہچاساکوشرہنوویکہکندیقنواج ےےکفہجےساساکاکنحوٹٹاجاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1117

راوی  :یحٌی ب ٩حبيب حارثی ،خاٟس ب ٩حارث ،طٌبہٗ ،تازہ ،ابی اٟد٠ي ،١حرضت ابوسٌيس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨يطٔ َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدٔ٠ي ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َسٌٔي ٕس
ئ إ ٔ َُّل َ٣ا َِ َٜ٠َ ٣ت أَیِ َ٤ا٥ِ ُُٜ٧
اض َُ ٟض َّ٩أَ ِز َو ْاد َٓ َت َد َّو ُٓوا َٓأُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َوا ِِ ٤ُ ٟح َؼ َُ ٨
ات ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َٗا َ ٢أَ َػابُوا َسب ِ ّيا یَ ِو َ ٦أَ ِوك َ َ
ییحی نب بیبح احریث ،اخدل نب احرث ،ہبعش ،داتدہ ،ایب الیلخل ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک احصہب رکاؾ
ریضاہللاعتٰیلہنعوکافاطسیکدیقیتررںیتںیلمنجےکاخفدنےھتینعیاشدیدشہ ںیھاحصہبرکاؾریضاہللاعتٰیلہنع ےوخػ
لْم
ُ
نِمالیّ ِ َلاائِ ِإ َّ ال َ اَمَل َک ْت َأ ْ َي ُ ُْ
ح
ص
ْ
اَث)
ات ْ
ا
ی
ایک وہیآتیرابرہکانزؽیکیئگ( َفا َ َ ُ
رافی  :ییحینببیبحاحریث،اخدلنباحرث،ہبعش،داتدہ،ایبالیلخل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
لمحےکدعبدیقتررتےسفیطےکوجازےکایبؿںیمارگہچاساکوشرہنوویکہکندیقنواج ےےکفہجےساساکاکنحوٹٹاجاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1118

راوی  :یحٌی ب ٩حبيب حارثی ،خاٟس اب ٩حارث ،سٌيس ،حرضت ٗتازہ

ٔيس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
و َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ییحینببیبحاحریث،اخدلانباحرث،دیعس،رضحتداتدہےساؿاانسدےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :ییحینببیبحاحریث،اخدلانباحرث،دیعس،رضحتداتدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہچباصبحرفاشاکےہافرابہشتےسےنچبےکایبؿںیم...
ابب  :راضتعاکایبؿ
ہچباصبحرفاشاکےہافرابہشتےسےنچبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1119

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ،اب ٩طہاب ،رعوبہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩

أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت ا ِخ َت َؼ ََ ٥س ٌِ ُس بِ ُ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َو ًَ ِب ُس بِ َُ ٩ز َِ ٌَ ٣ة فٔی ُ ََُلَ٘ َٓ ٕ ٦ا ََ ٢س ٌِ ْس َص َذا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ابِ ُ ٩أَخٔی ًُت ِ َب َة بِ ٔ ٩أَبٔی
َّ
َ
َ
غ أَبٔی َٔ ٩ِ ٣وَ ٔ ٟ
َفا ٔ
يستٔطٔ َٓ َ٨وَ زَ
َوٗاؾٕ ًَض ٔ َس إلٔ َ َّی أُ َّ ٧ط ابُِ٨طُ اُ ِ ٧و ِز إلٔ َی َط َبضٔطٔ َو َٗا َِ ًَ ٢ب ُس بِ َُ ٩ز َِ ٌَ ٣ة َص َذا أخٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ُوَ ٔ ٟس ًَل َی ٔ َ
َّ
َّ
َِفا ٔ
َفأَی َط َب ّضا بَ ِّی ّ٨ا بٔ ٌُت ِ َب َة َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو ََ ٟ
غ َوٌَِ ٠ٟٔاصٔز ٔا َِ ٟح َحزُ
ک یَا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َُ ٟس َ ٔ ٠ٟٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إلٔ َی َط َبضٔطٔ َ َ
َک َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َٗ ِو َُ ٟط یَا ًَ ِب ُس
َوا ِح َتحٔ ٔيی ُٔ ٨ِ ٣ط یَا َس ِو َزةُ ب ٔ َِ ٨ت َز َِ ٌَ ٣ة َٗاَِ ٟت ََٓ ٥َِ ٠ی َز َس ِو َز َة َٗ ُّم َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ہبیتق نب دیعس ،ق  ،،دمحم نب رل  ،ق  ، ،انب باہب ،رعفہب ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب ایب
فاقصافردبعنبزہعمریضاہللاعتٰیلہنعاکیالغؾےکابرےںیمڑگھجڑپے ودعس ےاہکاےاہللےکروسؽیلصاہللعلتہووملس!
ہیریمےاھبیئہبتعنبایبفاقصاکاٹیبےہافراوہنں ے ھجمےسفدعہایکےہہکفہاساکاٹیبےہاکیابشتہیکرطػدوھکیافردبع
نب زہعم  ے اہک اے اہلل ےک روسؽ ہی ریما اھبیئ ےہ ریمے ابپ ےک رتسب  ر دیپا نوا اؿ یک ابدنی ےک نطب ےس روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےاسیک ابشتہوکداھکی واےسفاحض وطر  رہبتعےک اشمہباپای ورفامایاےدبع!ہیریتاےہویکہکنہچباصبحرتسباک
نواتےہافرزاینوکرھتپامرےاجںیئےگاؿےس ردہرکفاےوسدہتنبزہعماس ےرعضایکہکوسدہوکاسمکحےکدعباس ے

ع"ذرک ںیہایک۔
ابلکل ںیہداھکیافردمحمنبرل  ےآپاکوقؽ" َ اب َ ْ ُ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،دمحمنبرل ،ق ،،انبباہب،رعفہب،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہچباصبحرفاشاکےہافراہبشتےسےنچبےکایبؿںیم...
ابب  :راضتعاکایبؿ
ہچباصبحرفاشاکےہافراہبشتےسےنچبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1120

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼور ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہً ،بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،اب٩
ًیی٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َوأَبُو بَ ِ ٔ
ُح َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ َُي ِ َر أَ َّّ ٤َ ٌِ ٣َ ٪زا َوابِ ََ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة فٔی َحسٔیْٔض ٔ َ٤ا
َِفا ٔ
َکا َوٌَِ ٠ٟٔاصٔز ٔا َِ ٟح َحزُ
غ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ َ
ا َِ ٟو َُ ٟس َ ٔ ٠ٟٔ

دیعس نب وصنمر ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،ایفسؿ نب ہنییع ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،انب ہنییع اسہقب دحثی یک
لل ْ ِ لْج
َ
ح
َ
اها ُر)ذرک ںیہایک۔
زمدیاانسدذرکیکںیہاسںیمرمعمافرانبہینیعیکدحثیںیم ْ َ و
للل ِْف ِ َر ِ
اش)کتےہافر( َف ِعَا ِ
(ال َ ُ
رافی  :دیعسنبوصنمر،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انبہنییع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ہچباصبحرفاشاکےہافراہبشتےسےنچبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1121

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤يس ،اب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،اب٣ ٩شيب ابی س٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩

َّ
َّ
َِفا ٔ
غ َوٌَِ ٠ٟٔاصٔز ٔا َِ ٟح َحزُ
ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب َوأَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٟو َُ ٟس َ ٔ ٠ٟٔ
دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،انبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انببیسمایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہچباصبحرتسب( ساکاکنحنو)اکےہافرزاینےکےئلرھتپںیہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،انبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انببیسمایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ہچباصبحرفاشاکےہافراہبشتےسےنچبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1122

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼور ،زہير ب ٩رحبً ،بساُلًلی ب ٩ح٤از٤ً ،زو ٧اٗس ،سٔيا ،٪زہزی ،اب٨٣ ٩ؼور ،سٌيس ،ابوہزیزہ

رح ٕب َو ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ َّ٣ا
و َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩

ابِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ًَ ٢س ٌٔي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأَ َّ٣ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َٓ َ٘ا َ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِو ًَ َِ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َٗا َُ ٢ز َصي ِ ْر
ًَ َِ ٩سٌٔي ٕس أَ ِو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ َح ُسص َُ٤ا أَ ِو ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُّ ٣َ ٪ز ّة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔي ٕس َوأَبٔی
َسَ ٤ََ ٠ة َو ََّ ٣ز ّة ًَ َِ ٩سٌٔي ٕس أَ ِو أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َو ََّ ٣ز ّة ًَ َِ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ

دیعس نب وصنمر ،زریہ نب رحب ،دبعاالیلع نب امحد ،رمعف اندق ،ایفسؿ ،زرہی ،انب وصنمر ،دیعس ،ایب رہریہ اسہقب دحثی یک فلتخم
اانسدذرکیکںیہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،زریہنبرحب،دبعاالیلعنبامحد،رمعفاندق،ایفسؿ،زرہی،انبوصنمر،دیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااحلؼفدلںیمایقہفانشسیکابت رلمعرک ےےکایبؿںیم...
ابب  :راضتعاکایبؿ
ااحلؼفدلںیمایقہفانشسیکابت رلمعرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1123

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يثٗ ،تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،اب ٩طہاب ،رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل

تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اب
اِ ٠ٟي ُث ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ورا َتبِرُ ُ ٚأَ َسارٔیزُ َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ٥َِ ٟ
ْس ّ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ًََ ١ل َ َّی َُ ِ ٣
ًَ ِِ ُ ٩
َت َز ِی أَ ََّ ٣ُ ٪حزِّزّ ا َ٧وَ َز آَّٔٔا إلٔ َی َزیِ ٔس بِ َٔ ٩حارٔثَ َة َوأ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ب ٌِ َف َص ٔذظ ٔاْلِ َٗ َِساَ ٩ِ ٔ٤َٟ ٔ ٦ب ٌِ ٕف
ییحی نب ییحی ،دمحم نب رل  ،ق  ،،ہبیتق نب دیعس ،ق  ،،انب باہب ،رعفہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپسوخیشوخیشرشتفیال ےہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرہچے روخیشاظرہنو
ریہ  یھ رھپ رفامای ہک ایک  و  ے زجمز وک  ںیہ داھکی ہک اس  ے ایھب ایھب زدی نب احرہث ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر ااسہم نب زدی ریض اہلل
اعتٰیلہنعےکدقومںوکدھکیرکاہکہکاؿںیمےساکیدقؾدفرسےدقؾاکزجءےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،دمحمنبرل ،ق ،،ہبیتقنبدیعس،ق ،،انبباہب،رعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ااحلؼفدلںیمایقہفانشسیکابت رلمعرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1124

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،زہير ب ٩رحب ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔيا ،٪زہزی ،رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َّ
رع َو َة
رح ٕب َوأَبُو بَ ِ ٔ
و َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َواُِ ٔ٠ٟى ٤ِ ٌَ ٔ ٟز ٕو َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ورا َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة أََ ٥َِ ٟت َز ِی أَ ََّ ٣ُ ٪حزِّزّ ا
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َز َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
ْس ّ
َات َی ِوُ ِ ٣َ ٕ ٦

َفأَی أ ُ َسا ََ ٣ة َو َزیِ ّسا َو ًََِ ٠يض ٔ َ٤ا َٗ ٔلي َٔ ْة َٗ ِس ُ ََّل َيا ُرؤ َُس ُض َ٤ا َوبَ َس ِت أَٗ َِسا ُُ ٣ض َ٤ا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔاْلِ َٗ َِس َا٦
ا ِِ ٤ُ ٟسٟٔطٔ َّی َز َخ ًََ ١ل َ َّی َ َ
َب ٌِ ُـ َضا َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٕف
رمعفاندق،زریہنبرحب،اوبرکبنبایبہبیش ،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکیدؿریمےاپسوخیش وخیشرشتفیال ےرھپرفامایاےاعہشئ!ایک و ےزجمزدمیجلوک ںیہداھکیفہ
ریمےاپسآای واس ےااسہمافرزدیریضاہللاعتٰیل ہنعوکداھکیافراؿدفونں راچدرںی ںیھنجےساوہنں ےاےنپرسفںوک
ڈاھپنراھکاھتافراؿےکریپاچدرےسابرہےھتاس ےاہکہیاپؤںاکیدفرسےےسےتلمےتلجںیہ۔
رافی  :رمعفاندق،زریہنبرحب،اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ااحلؼفدلںیمایقہفانشسیکابت رلمعرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1125

راوی ٨٣ :ؼور ب ٩ابی ٣زاح ،٥ابزاہي ٥ب ٩سٌس ،زہزی ،رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َز َخ ََٗ ١ائ ْٕٔ َو َر ُسو ُ٢
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ ُ ٩أَبٔی ُ٣زَاح َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠طاص ْٔس َوأ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس َو َزیِ ُس بِ َُ ٩حارٔثَ َة ُِ ٣ـ َلحٔ ٌَا َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ اْلِ َٗ َِس َاَ ٦ب ٌِ ُـ َضا ٔ٩ِ ٣

ک أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ًِ َح َب ُط َوأَ ِخب َ َر بٔطٔ ًَائٔظَ َة
َب ٌِ ٕف ٓ ُ َّ
َْس ب ٔ َذَ ٔ ٟ

وصنمر نب ایب زمامح ،اربامیہ نب دعس ،زرہی ،رعفہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ایقہف انشس
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وموجدیگ ںیم آای ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر زدی نب احرہث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےٹیل
نو ےےھت و اس ےاہکہیاپؤںاکیدفرسےےسےتلمےتلجںیہافراسےسیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوخشنو ےافربجعتم
وبہجوخیشنورکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسابتیکربخرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعوکدی۔
رافی  :وصنمرنبایبزمامح،اربامیہنبدعس،زرہی،رعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ااحلؼفدلںیمایقہفانشسیکابت رلمعرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1126

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧صً ،بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩جزیخ ،زہزی

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز
و َح َّسثَىٔی َ ِ
اَ ٣ُ ٪حز ِّْز َٗائّٔٔا
َوابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیْٔض ٔ َِ ٥و َزا َز فٔی َحسٔیثٔ یُوَُ ٧ص َوك َ َ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،انبرج ،،زرہیایسدحثییکدفرسیاانسد ذرکیکںیہافروی،س
یکدحثیںیمہیااضہفےہہکزجمزایقہفانشساھت۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،انبرج ،،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابرکہونکاریافرہبیثاشدیدشہےکاپسبشرافػسگار ےےکدعبوشرہےکرہھٹ ےیکقم...
ابب  :راضتعاکایبؿ
ابرکہونکاریافرہبیثاشدیدشہےکاپسبشرافػسگار ےےکدعبوشرہےکرہھٹ ےیکرادارےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1127

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩حات ،٥يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ،٥یحٌی ب ٩سٌيس ،سٔيا٣ ،٪ح٤س ب ٩ابی برکً ،بسا٠٤ٟک
ب ٩ابی برکبً ٩بساٟزح٤ا ٪ب ٩حارث ب ٩ہظا ،٦حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و َي ٌِ ُ٘ ُ
رک بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٦
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
ُسٔ َِي َ

ا ٪إ ٔ ِ٪
َسَ ٤ََ ٠ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َتزَ َّو َد أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ َٗ َاَ ٨ِ ٔ ً ٦س َصا ثَ ََلثّا َو َٗا َ ٢إَّٔ٧طُ َِ ٟي َص ب ٔ ٔک ًَل َی أَصِٔ ٔ ٠ک صَ َو ْ
ٔطئِتٔ َسب ٌَِّ ُت َٔ ٟک َوإ ٔ َِ ٪سب ٌَِّ ُت َٔ ٟک َسب ٌَِّ ُت َ ٔ ٨ٟٔشائٔی
اوبرکب نب ایب ہبیش  ،دمحم نب احمت ،وقعیب نب اربامیہ ،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ ،دمحم نب ایب رکب ،دبعاکلمل نب ایب رکبنب دبعارلنمح نب
احرث نب اشہؾ ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے  ب اؾ ہملس ریض
اہلل اعتٰیل اہنع ےس اشدی یک  و ا ؿ ےک اہں نیت دؿ ایقؾ رفامای افر رھپ اراشد رفامای مت اےنپ وشرہ ےک اہں ریقح  ںیہ نو ارگ  و اچےہ  و
ریتے اپس ںیم اکی ہتفہ ایقؾ رکفں افر ارگ ںیم  ے ریتے اپس اکی ہتفہ ایقؾ ایک  و اینپ ابیق ازفاج رہطمات ےک اپس یھب اکی
اکیہتفہرنوںاگ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش  ،دمحم نب احمت ،وقعیب نب اربامیہ ،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ ،دمحم نب ایب رکب ،دبعاکلمل نب ایب رکبنب
دبعارلامحؿنباحرثنباشہؾ،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ابرکہونکاریافرہبیثاشدیدشہےکاپسبشرافػسگار ےےکدعبوشرہےکرہھٹ ےیکرادارےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1128

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکً ،بساہلل ب ٩ابی برکً ،بسا٠٤ٟک ب ٩ابی برک ،حرضت ابوبرک بً ٩بساٟزح ٩٤رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ٪
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

ا ٪إ ٔ ِٔ ٪طئِتٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َتزَ َّو َد أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َوأَ ِػ َب َح ِت ً ٔ َِ ٨س ُظ َٗا َََ ٟ ٢ضا َِ ٟي َص ب ٔ ٔک ًَل َی أَصِٔ ٔ ٠ک صَ َو ْ
َسب ٌَِّ ُت ً ٔ َِ ٨س ٔک َوإ ٔ ِٔ ٪طئِتٔ ثَ َُّ ِْ ٠ت ث ُ َّ ٥زُ ِر ُت َٗاَِ ٟت ثَ ِِّ ٠ث

ییحی نب ییحی ،امکل ،دبعاہلل نب ایب رکب ،دبعاکلمل نب ایب رکب ،رضحت اوبرکب نب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
 بروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؾہملسےساشدییکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿےکاپسحبصیک وآپیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہک واےنپاخفدنےکاہںریقح ںیہےہارگ واچےہ وںیمہتفہریتےاپسرنوںارگاچےہ وںیمنیتدؿ
سگارفںرھپدفرہرکفںینعیابیقویبویںےکاپسیھباانتیہفتقسگارفں واوہنں ےاہکنیترفزہیہایقؾرفامںیئ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،دبعاہللنبایبرکب،دبعاکلملنبایبرکب،رضحتاوبرکبنبدبعارلنمحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ابرکہونکاریافرہبیثاشدیدشہےکاپسبشرافػسگار ےےکدعبوشرہےکرہھٹ ےیکرادارےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1129

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ،س٠امی ٪يٌىی اب ٩بَلً ،٢بساٟزح٤ا ٪ب ٩ح٤يسً ،بسا٠٤ٟک ب ٩ابی برک ،حرضت ابوبرک ب٩
ًبساٟزح ٩٤رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ب ٔ ََل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩حُ َِ ٤ي ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٩
رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َتزَ َّو َد أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة ٓ ََس َخ ََِ ٠ًَ ١ي َضا َٓأ َ َرا َز أَ ِ٪
أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ

رک َس ِب ٍْ َوَّ ٔ ٟ
اسبِت ٔ
ْ٠ي ِّٔب ثَ ََل ْث
ُک بٔطٔ ِ٠ٟٔب ٔ ِ ٔ
َخ َد أَ َخ َذ ِت ب ٔ َْ ِوبٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِٔ ٪طئِتٔ زٔ ِزتُ ٔک َو َح َ
َی ِ ُ

دبع اہلل نب ہملسم ،امیلسؿ ینعی انب البؽ ،دبعارلنمح نب دیمح ،دبعاکلمل نب ایب رکب ،رضحت اوبرکب نب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ے باؾہملسےساشدییکافراؿےسدوخؽایکافرآپ ے باؿ
ےسدجانواناچاہاوہنں ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکڑپکےےسڑکپایل وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایارگمتاچنو
 وںیماہمترےاپسزایدہرہھٹفںافراسدمتاکاسحبروھکںابرکہےکےئلاستدؿافرہبیثےکےئلنیتدؿرہھٹاناچےیہ۔
رافی  :دبعاہلل نب ہملسم ،امیلسؿ ینعی انب البؽ ،دبعارلامحؿ نب دیمح ،دبعاکلمل نب ایب رکب ،رضحت اوبرکب نب دبعارلنمح ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ابرکہونکاریافرہبیثاشدیدشہےکاپسبشرافػسگار ےےکدعبوشرہےکرہھٹ ےیکرادارےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1130

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوؿ٤زةً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩ح٤يس

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َؿ َِ ٤ز َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩حُ َِ ٤ي ٕس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ
ییحینبییحی،اوبرمضة،دبعارلنمحنبدیمحاؿاانسدےسیھبہیدحثیرابرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرمضة،دبعارلامحؿنبدیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ابرکہونکاریافرہبیثاشدیدشہےکاپسبشرافػسگار ےےکدعبوشرہےکرہھٹ ےیکرادارےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1131

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،حٔؽ يٌىی ابُ ٩ياثً ،بساٟواحس ب ٩ای ،٩٤ابی برکبً ٩بساٟزح٤ا ٪ب ٩حارث ب٩
ہظا ،٦حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ئ َح َّسث َ َ٨ا َحٔ ِْؽ َي ٌِىٔی ابِ ََ ُٔ ٩ي ٕ
رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ٔ ٩أَیِ َ ٩ِ ًَ ٩َ ٤أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسثَىٔی أَبُو ُ َ
َّ
َّ
ََک أَ ِط َيا َئ َص َذا ٓ ٔيطٔ
ََک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠تزَ َّو َج َضا َوذ َ َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩ص ٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ذ َ َ

َٗا َ ٢إ ٔ ِٔ ٪طئِتٔ أَ ِ ٪أ ُ َس ِّب ٍَ َٔ ٟک َوأ ُ َس ِّب ٍَ َ ٔ ٨ٟٔشائٔی َوإ ٔ َِ ٪سب ٌَِّ ُت َٔ ٟک َسب ٌَِّ ُت َ ٔ ٨ٟٔشائٔی

اوبرکبی ،دمحم نب االعلء ،صفح ینعی انب ایغث ،دبعاوادح نب انمی ،ایب رکبنب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ ،رضحت اؾ ہملس
ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اشدی یک افر اس ںیم وج اومر آ ش آ ے ذرک
ود آپ یلصاہللہیلعفآہل فملس ےرفامایارگ واچےہہکریتےےئلںیماستدؿ رہھٹفںافراستدؿرہویبی ےکےئلارگ ںیم
 ےریتےاپساستدؿایقؾایک ودفرسیازفاجےکاپسیھباستاستدؿرقمررکفںاگ۔
رافی  :اوبرکبی،دمحم نب االعلء ،صفح ینعیانبایغث ،دبعاوادح نبانمی،ایبرکبنبدبعارلامحؿ نباحرث نباشہؾ،رضحت
اؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ابرکہونکاریافرہبیثاشدیدشہےکاپسبشرافػسگار ےےکدعبوشرہےکرہھٹ ےیکرادارےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1132

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظي ،٥خاٟس ،ابی َٗلبہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِيَ ٩ِ ًَ ٥خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢إٔذَا َتزَ َّو َد ا ِٟب ٔ ِرک ًَل َی َّ
اْٟي ِّٔب أَ َٗ َا٦
ٔ
ْ
َ
ً ٔ َِ ٨س َصا َس ِب ٌّا َوإٔذَا َتزَ َّو َد َّ
اٟش َُّ ٨ة
اْٟي َِّب ًَل َی ا ِٟب ٔ ِ ٔ
رک أَ َٗ َاَ ٨ِ ٔ ً ٦س َصا ثَ ََلثّا َٗا ََ ٢خاْ ٔ ٟس َوَِ ٟو ُُِٗ ٠ت إُٔ َّ ٧ط َرٓ ٌََ ُط ََ ٟؼ َسٗ ُِت َو َل ُٔ ٨َّ ٜط َٗا َُّ ٢

ک
ََ ٛذَ ٔ ٟ

ییحینبییحی،،میش،اخدل،ایبالقہب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک بآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےابرکہےس
ہبیث  راشدییک وابرکہےکاپساستدؿایقؾایکافر بہبیثےسابرکہ راشدییک واےکساپسنیتدؿایقؾایکاخدل ےاہکارگںیم
ہیوہکںہکاوہنں ےرموفعدحثیایبؿیک وںیماچسنوں نکیاوہنں ےاہکتنسایسرطحےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،،میش،اخدل،ایبالقہب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ابرکہونکاریافرہبیثاشدیدشہےکاپسبشرافػسگار ےےکدعبوشرہےکرہھٹ ےیکرادارےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1133

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚسٔيا ،٪ایوب ،خاٟس حذاء ،ابی َٗلبہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٢
وب َو َخإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
رک َس ِب ٌّا َٗا ََ ٢خاْ ٔ ٟس َوَِ ٟو ٔطئ ُِت ُُِٗ ٠ت َرٓ ٌََ ُط إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
يَ ٨ِ ٔ ً ٥س ا ِٟب ٔ ِ ٔ
اٟش َّٔ ٨ة أَ ُِ ٪ي٘ ٔ َ
ُّٔ ٩ِ ٣
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،ایفسؿ،اویب،اخدلذحاء،ایبالقہب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکتنسںیمےہہکابرکہےکاپساستدؿایقؾایکاج ےاخدل ےاہکارگںیماچاتہ واتہکہکاوہنں ےاسوکیبنرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےسرموفاعایبؿایکےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،ایفسؿ،اویب،اخدلذحاء،ایبالقہب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبویںےکدرایمؿرباربیرک ےافررہویبیےکاپساکیراتافردؿسگار ےیکتنسےک...
ابب  :راضتعاکایبؿ
ویبویںےکدرایمؿرباربیرک ےافررہویبیےکاپساکیراتافردؿسگار ےیکتنسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1134

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،طبابہ ب ٩سوار ،س٠امی ٪بِ٣ ٩يرہ ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

أ ٨َّ ٠ٟٔ ٪ي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة بِ َُ ٩س َّوا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ك َ َ
ا ٪إٔذَا َٗ َش َ ٥بَ ِی َُ ٨ضَُ َّ٩ل َی َِ ٨تهٔی إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔاْلِ ُول َی إ ٔ َُّل فٔی تٔ ِش ٍٕ ََٓ َّ٩ُٜی ِح َت ٩َ ٌِ ٔ٤ك ُ ََِّ ٟ ١ي َٕ ٠ة فٔی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تٔ ِش ٍُ َ ِٔش َوة ٕ َٓک َ َ

ا ٪فٔی بَ ِيتٔ ًَائٔظَ َة َٓ َحائ َ ِت َزیِ َُ ٨ب ٓ َََّ ٤س َی َس ُظ إَِٔ ٟي َضا َٓ َ٘اَِ ٟت َص ٔذظ ٔ َزیِ َُ ٨ب َٓ ََّ ٜ
ٕ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
بَ ِيتٔ َّأًٟی َیأِت َٔيضا َٓک َ َ
اَخ ِد َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
اس َت َدب َ َتا َوأُٗ ٔ َيِ ٤ت اٟؼَّ ََلةُ ٓ َََّ ٤ز أَبُو بَ ِرکٕ ًَل َی ذََ ٔ ٟ
َو َس ََّ ٥َ ٠ی َس ُظ َٓ َت َ٘ا َو ََ ٟتا َحًَّی ِ
ک ٓ ََش ٍَ ٔ٤أَ ِػ َوا َت ُض َ٤ا َٓ َ٘ا َُ ِ ٢
ََخ َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ِاْل ََ ٪ي ِ٘ ٔضی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َوا ِح ُث فٔی أَٓ َِواص ٔضٔ َّ٩اٟتُّ َر َ
اب ٓ َ َ
٤َّ ٠َ َٓ ١ا َٗ َضی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َت ُط أَ َتاصَا أَب ُو بَ ِرکٕ َٓ َ٘ا َ٢
 ١بٔی َو َئ ٌَِ ُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َت ُط ٓ ََيحٔي ُئ أَبُو بَ ِرکٕ ٓ ََئ ٌَِ ُ
ٔیسا َو َٗا َ ٢أَ َت ِؼ ٌَٔ٨ي َن َص َذا
ََ ٟضا َٗ ِو ُّل َطس ّ

اوبرکبنبایبہبیش،ابشہبنبوسار،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملس یکونویبایں ںیھ س بآپیلصاہللہیلعفآہلفملس اؿےکدرایمؿابری رقمررفامےت ورہتررتےک اپسونںیدؿ
یہرشتفیالےت افر فہ بس رہراتاسرھگ ںیم عمنو اجںیت س ںیمآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرشتفی الاننواتآپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رھگ ںیم ےھت ہک دیسہ زبنی آیئ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اانپ اہھت اؿ یک
رطػےڑاھایاعہشئ ےاہکہیزبنیےہ ویبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاانپاہھترفکایلدفونںےکدرایمؿرکتاررشفعنویئگ
اہیںکتہکآفازدنلبنویئگامنزیکریبکتنویئگاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعرقبیےسسگرے و اوہنں ےاؿدفونںیکآفازوکانس و
رفامای اے اہلل ےک روسؽآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس امنز ےک ےئلرشتفی ےلںیلچ افر اؿ ےک ہنم ںیم یٹم ڈاںیل یبنرکمی ریض
اہللاعتٰیلہنعرشتفیےلےئگ واعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےاہکابیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامنزوپریرفامرکرشتفیالںیئ
ےگ افر اوبرکب یھبآںیئ ےگ افر ےھجم ربا الھب ںیہک ےگ  بیبن رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس امنز وپریرک ےکچ  و اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل
اہنعےکاپساوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعآ ےافرگ تتسساہکافراہکایک وااسیااسیرکیتےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابشہبنبوسار،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اینپابریوسنکوکہبہرکدےنیےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :راضتعاکایبؿ
اینپابریوسنکوکہبہرکدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1135

راوی  :زہير ب ٩رحب ،جزیز ،ہظا ٦اب ٩رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و ٪فٔی
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا َرأَیِ ُت ا َِ ٣زأَ ّة أَ َح َّب إلٔ َ َّی أَ ِ ٪أَ َُ ٛ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ِٔ ٣ش ََلخ َٔضا َٔ ٩ِ ٣س ِو َز َة ب ٔ ِ٨تٔ َز َِ ٌَ ٣ة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٣زأَة ٕٓ َٔيضا ح َّٔس ْة َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا َٛب ٔ َر ِت َج ٌََِ ٠ت یَ ِو ََ ٣ضا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ٘ ٔش ُ٥
َو َس ٌََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِس َج ٌَُِ ٠ت یَ ِومٔی َٔ ٨ِ ٣
ک ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َٓک َ َ

ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة یَ ِو َ٣ي ِ ٔن یَ ِو ََ ٣ضا َویَ ِو ََ ٦س ِو َز َة
زریہ نب رحب ،رجری ،اشہؾ انب رعفہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے وسدہ نب زہعم ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسزایدہاےنپزندکیوبحمبوکیئتررت ںیہ دیھکیافرںیمدنسپرکیتنوںہکںیماسےکمسجاکہصحنویتافراؿےک
زماج ںیم زیتی  یھ  ب فہ وبڑ ی نوںیئگ  و اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اےنپ دؿ یک ابری دیسہ اعہشئ ریض
اہللاعتٰیلاہنعوکددیی وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےکےئلدفدؿمیسقتود اکیدؿاؿاک
افراکیدؿوسدہریضاہللاعتٰیلہنعاک۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،اشہؾانبرعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
اینپابریوسنکوکہبہرکدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1136

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً٘ ،بہ ب ٩خاٟس٤ً ،زو ٧اٗس ،اسو بً ٩ا٣ز ،زہير٣ ،حاہس ب٣ ٩وسی ،یو٧ص ب٣ ٩ح٤س

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِس َو ُز بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر ح و
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
یک ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ ا ٕ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔأَ ََّ ٪س ِو َز َة َ٤َّ ٟا َٛب ٔ َر ِت
وسی َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
ْش ْ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣حاصٔ ُس بِ َُ ٣ُ ٩

ْش ٕ
یک َٗاَِ ٟت َوكَاِ َ ٧ت أَ َّو َ ٢ا َِ ٣زأَة ٕ َتزَ َّو َج َضا َب ٌِسٔی
ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ َ ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،ہبقعنباخدل،رمعفاندق،اوسنباعرم،زریہ،اجمدہنبومیس،وی،سنبدمحمایسیکدفرسیاانسدذرکیکںیہرشکییک
دحثیںیمہیااضہفےہہکدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےرفامایہک فہوسدہریضاہللاعتٰیلہنعبسےسیلہپتررتںیہنجےس
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےریمےدعباشدییک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ہبقعنباخدل،رمعفاندق،اوسنباعرم،زریہ،اجمدہنبومیس،وی،سنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
اینپابریوسنکوکہبہرکدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1137

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َار ًَل َی َّ
اَٟلت ٔی
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَُ ُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َو َصب ِ َن أَ َِ ُٔ َش ُضَ ٔ ٟ َّ٩ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَُٗو َُ ٢و َت َض ُب ا ِ٤َ ٟزِأَةُ ََٔ َِش َضا َٓ َ٤َّ ٠ا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١تُ ِزظٔی ََ ٩ِ ٣تظَ ا ُئ
َک فٔی صَ َوا َک
ک إ ٔ َُّل ي َُشارٔ َُ َ ٟ
ک ََ ٩ِ ٣تظَ ا ُئ َو َ ٩ِ ٣ابِ َت َِ ِي َت ًَٔ ٩ِ ٤َّ ٣زَ َِ ٟت َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َواہللٔ َ٣ا أَ َری َربَّ َ
ُٔ ٨ِ ٣ضَ َّ٩وتُ ِذؤی إَِٔ ٟي َ
اوبرکبی ،دمحم نب االعلء ،اوبااسہم ،اشہؾ ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم اؿ ترر وں  ر ریغت آیت  یھ
وہنجں ےاےنپآپوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےئلہبہرکدایاھتافرںیمیتہک یھہکایکتررتیھباےنپآپوکہبہرک
م ِْت ُه ُ ے
نئُ َفنَمْا ْبیَػ َی َتمِمَّ
َ
ْ
َ
ِ
َ
َل)اے یبن
زَع
ن
ا
نَم
ْ
َل
إ
ق
ف
و
ي
نَم َ َ ا
یتکسےہ باہللاعتیل ےہیآتیانزؽرفامیئْ ُ (،ب ِج ْ
َ
ْ
ْ
نئُ َّن َف ْ ِ ْ َ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےس واچےہاےنپےسدفررکافر ےس واچےہاؿںیمےساےساےنپاپسہگجدے وںیم ے اہکاہللیکمسق!
آپ یلصاہللہیلع فآہلفملساک رب وآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسیکوخاپ وپریرک ے ںیمآپیلصاہللہیلعفآہل فملس ر تق

رکاتےہ۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنباالعلء،اوبااسہم،اشہؾ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
اینپابریوسنکوکہبہرکدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1138

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بسة ب ٩س٠امی ،٪ہظا ،٦سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا كَاِ َ ٧ت َت ُ٘و ُ ٢أَ َ٣ا َت ِش َت ِحٌٔی
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ک
ک ََ ٩ِ ٣تظَ ا ُئ َٓ ُُِ٘ ٠ت إ ٔ ََّ ٪ربَّ َ
ا َِ ٣زأَ ْة َت َض ُب ََٔ َِش َضا َ ٔ ٟز ُج َٕ ١حًَّی أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١تُ ِزظٔی ََ ٩ِ ٣تظَ ا ُئ ُٔ ٨ِ ٣ضَ َّ٩وتُ ِذؤی إَِٔ ٟي َ
َک فٔی صَ َوا َک
َُ ٟي َشارٔ َُ َ ٟ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعة نب امیلسؿ ،اشہؾ ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ یتہک  ںیھ ہک ایک وکیئ تررت اےنپ
م ِْت
ئ ُه َّن
ن ُ
آپوک یسک ےک ےئل ہبہرک ےےسرشؾوسحمس  ںیہ رکیتاہیں کت ہکاہلل زعفلج  ےآتیانزؽرفامیئ ( ُ ْب ِج نَمْ َ َ ا
ُے
نئُ َفنَمْ ا ْبیَػ َی َتمِمَّ
َ
ْ
َ
ِ
َ
َل)انزؽرفامیئافرںیم ےرعضایک آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس اکرب اہتبل تق
زَع
ن
ا
نَم
ْ
َل
إ
ق
ف
و
ي
ِ
َ
َف ْ
ْ
ْ
ْ َ
رک ےفاالےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکوخاپ ںیم۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعةنبامیلسؿ،اشہؾ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
اینپابریوسنکوکہبہرکدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1139

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س ب ٩حات٣ ،٥ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخً ،لاء ،سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی
ض َص ٔذظ ٔ َز ِو ُد
ض َج ََ ٨از َة َِ ٣ي ُ٤وَ َ ٧ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ ٔ
ْس َٖ َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
رضَ٧ا َ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ َلائْ َٗا ََ ٢ح َ ِ

اَ ٨ِ ٔ ً ٪س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا َرٓ ٌَِت ٌُِِ ََ ٥ظَ َضا ٓ َََل تُزَ ًِزًُٔوا َو َُل تُزَ ِٟزُٟٔوا َو ِار ُٓ ُ٘وا َٓإَّٔ٧طُ ك َ َ

اَ ٪ي ِ٘ ٔش ُ٤َ َْ ٔ ٟ ٥ا َٕ ٪و َُل َي ِ٘ ٔش َُ ٔ ٟ ٥واح َٔسة ٕ َٗا ََ ًَ ٢لائْ َّأًٟی َُل َي ِ٘ ٔش ََُ ٟ ٥ضا َػ ٔٔ َّي ُة ب ٔ ُِ ٨ت ُحٌ َ ِّی بِ ٔ ٩أَ ِخ َل َب
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تٔ ِش ٍْ َٓک َ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب احمت ،دمحم نبرکب ،انب رج  ،،اطعء ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ انبابعس ریض
اہللاعتٰیلہنعےکرمہاہزفہج یبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعدیسہومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعےکانجزہںیماقمؾرسػںیماحرضےھتانب

ابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہییبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکزفہجرہطمہںیہ بمتاؿیکشعنا ےنؤ وہنرحتکدانیافر
ہن زایدہ یالان افر رنیم رب و ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ون ویبایں  ںیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آھٹ ےک
ےئل میسقت رفامےت ےھت اکی ےک ےئل میسقت ہن رکےت اطعء  ے اہک  س ےک ےئل آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس میسقت ہن رفامےت فہ ہی
تنبییحنبابطخ ںیھ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنباحمت،دمحمنبرکب،انبرج ،،اطعء،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
اینپابریوسنکوکہبہرکدےنیےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1140

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخً ،لاء

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا ٔ ٩ِ ًَ ٚابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز َٗا ََ ًَ ٢لائْ كَاِ َ ٧ت
آَخصُِ ٣َ َّ٩و ّتا َ٣ا َت ِت بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ
َٔ
دمحم نب راعف ،دبع نبدیمح،دبعارلزاؼ ،انب رج ،،اطعء ایسدحثییکدفرسی دنذرکیک ےہ افراطعء  ےاس ںیم ہیااضہف ایک ےہ
افرہیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکازفاجرہطماتریضاہللاعتٰیلہنعںیمبسےسآرخیںیہومتےکارابترےسدمہنیںیم۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ددنیارتررتےساکنحرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :راضتعاکایبؿ
ددنیارتررتےساکنحرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1141

راوی  :زہير ب ٩رحب٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بيساہلل ب ٩سٌيس ،یحٌی ب ٩سٌيسً ،بيساہلل ،سٌيس ب ٩ابی سٌيس ،حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩

َسٌٔي ُس بِ ُ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢تُ ُِ َٜ ٨ح ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ْٔلَ ِربَ ٍٕ ٤َ ٔ ٟاَ ٔ ٟضا َوَ ٔ ٟح َشب ٔ َضا

ت ِّ
َف ب ٔ َذا ٔ
یَ ٩تزٔبَ ِت َی َسا َک
اٟس ٔ
َوَ ٔ ٟح َ٤اَ ٔ ٟضا َؤٟسٔیَ ٔ ٨ضا َٓاهِ َ ِ

زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی نب دیعس ،دیبع اہلل ،دیعس نب ایب دیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایتررتےساچرفہجےساکنحایکاجاتےہاسےکامؽیکفہجےس،رشاتفیک
فہجےس،اسیکوخوصبریتیکفہجےس،اسیکددنیارییکفہجےس ،واحلصرکددنیارتررتےکاسھتاکایمیب،ریتےدفونںاہھت
اخکآودنوں۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،دیبعاہللنبدیعس،ییحینبدیعس،دیبعاہلل،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ددنیارتررتےساکنحرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1142

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩يرً ،بسا٠٤ٟک ب ٩ابی س٠امیً ،٪لاء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی ََ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٕئ أَ ِخب َ َرنٔی َجابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
يت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َجابٔزُ َتزَ َّو ِج َت
َٗا ََ ٢تزَ َّو ِج ُت ا َِ ٣زأَ ّة فٔی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٔ ٘٠َ َٓ ٥َ ٠
َّ
رکا تُ ََلًٔبُ َضا ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪ل ٔی أَ َخ َوا ٕ
يت أَ َِ ٪ت ِس ُخ َ١
ت َٓ َد ٔظ ُ
رک أَ ِ ٦ثَي ِّْب ُُِٗ ٠ت ثَي ِّْب َٗا َََ ٓ ٢ضَل ب ٔ ِ ّ
ُُِٗ ٠ت ََ ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢ب ٔ ِ ْ

ت ِّ
ک ب ٔ َذا ٔ
اک
اٟس ٔ
یَ ٩تزٔبَ ِت یَ َس َ
بَ ِيىٔی َوبَ ِی َُ ٨ضَٗ َّ٩ا َََ ٓ ٢ذ َ
اک إٔذ َِ ٪إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة تُ ُِ َٜ ٨ح ًَل َی زٔیَ ٔ ٨ضا َو َ٣اَ ٔ ٟضا َو َج َ٤اَ ٔ ٟضا ٓ ٌَََِ ٠ي َ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ ،اطعء ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے
روسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیماکیتررتےساشدییکرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسالم وآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےرفامایاےاجرب و ےاشدیرکیلےہ؟ںیم ےرعضایکیجاہں!آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایونکاریےس
ایویبہےس؟ںیم ےرعضایکویبہےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایمت ےونکاریتررتےساشدیویکںہنیکہکمتاسےس
ےتلیھک افر فہ مت ےس یتلیھک؟ ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ریمی میتی ںینہب ںیہ  و ںیم  ے ہی ادنہشی وسحمس ایک ہک ںیہک فہ
ریمے افر اؿ ےکدرایمؿ احلئ ہن نو اج ے  و آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اس وصرت احؽ ںیم یہی ریتے ےئل رتہب
ےہافرتررتےساس ےک دنیافر امؽ راکنحایک اجاتےہ سےھجتددنیارتررترادؾ نویناچےئہریتےدفونں اہھتاخکآود

نوںازراہتبحماہک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونکاریتررتےساکنحرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔...
ابب  :راضتعاکایبؿ
ونکاریتررتےساکنحرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1143

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ٣ ،حارب ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩حارٔ ٕب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢تزَ َّو ِج ُت ا َِ ٣زأَ ّة َٓ َ٘ا َ ٢لٔی
َّ
َّ
رکا أَ ِ ٦ثَ ِّی ّبا ُُِٗ ٠ت ثَ ِّی ّبا َٗا ََٓ ٢أَیِ َ ٩أََ ِ ٧ت ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟذ َاری
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ص َِ ١تزَ َّو ِج َت ُُِٗ ٠ت ََ ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَب ٔ ِ ّ
ک
َکتُ ُط ٤ِ ٌَ ٔ ٟزٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣جابٔز ٕ َوإٔ٤َ َّ ٧ا َٗا َََ ٓ ٢ض ََّل َجارٔ َی ّة تُ ََلًٔبُ َضا َوتُ ََلًٔبُ َ
َوٌَ ٔ ٟاب ٔ َضا َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ٓ ََذ َ ِ
دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،احمرب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک ںیم  ے اکی تررت ےس اشدی یک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےےھجمرفامایایک و ےاشدیرکیلےہ؟ںیم ے رعض ایکیجاہںآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ے
رفامای ونکاری ےس ای ویبہےس؟ںیم  ے رعض ایک ویبہ ےس  و آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامای مت ونکاریترر وںیکاح تل افر دؽ
یگل ےس ویکں اغلف رےہ؟ ہبعش  ے اہک ںیم  ے رمعف نب دانیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس اک ذرک ایک  و اوہنں  ے رفامای  و  ے یسک
ونکاریڑلیکےساشدیویکںہنیکہکمتاسےسےتلیھکافرفہمتےس۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،احمرب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ونکاریتررتےساکنحرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1144

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوربيٍ زہزانی ،ح٤از اب ٩زیس٤ً ،ز ب ٩زی٨ار ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َوأَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َٗا َ ٢یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ

ک َو َت َز َک تٔ ِش ٍَ بَ َ٨ا ٕ
أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ َص ََ ٠
ت أَ ِو َٗا ََ ٢س ِب ٍَ َٓ َتزَ َّو ِج ُت ا َِ ٣زأَ ّة ثَ ِّی ّبا َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا َجابٔزُ
ک أَ ِو َٗا َ٢
رک أَ ِ ٦ثَي ِّْب َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت بَ ِ ١ثَي ِّْب یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َََ ٓ ٢ض ََّل َجارٔیَ ّة تُ ََلًٔبُ َضا َوتُ ََلًٔبُ َ
َتزَ َّو ِج َت َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ََ ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢ب ٔ ِ ْ

َک َو َت َز َک تٔ ِش ٍَ بَ َ٨ا ٕ
َکص ُِت أَ ِ ٪آت َٔي ُض َّ٩أَ ِو أَ ٔجي َئ ُضَّ٩
ت أَ ِو َس ِب ٍَ َوإنِّٔی َ ٔ
ک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٟطُ إ ٔ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ َصَ ٠
ُت َـاحَٔ ُٜضا َو ُت َـاحَٔ ُٜ
َک أَ ِو َٗا َ ٢لٔی َخي ِ ّرا َوفٔی رٔ َوایَ ٔة أَبٔی اَّ ٟزب ٔ ٔ
يٍ
بٔٔ٠ِْ ٔ٤ضَٔٓ َّ٩أ َ ِحب َ ِب ُت أَ ِ ٪أَ ٔجي َئ بٔا َِ ٣زأَة ٕ َت ُ٘ ُوَِ ٠ًَ ٦يضَٔ َّ٩و ُت ِؼُ ٔ ٠ح ُضَٗ َّ٩ا َََ ٓ ٢ب َار َک اہللُ َ ٟ
ک
ک َو ُت َـاحَٔ ُٜضا َو ُت َـاحَٔ ُٜ
تُ ََلًٔبُ َضا َوتُ ََلًٔبُ َ
ییحینبییحی،اوبرعیبزرہاین ،امحدانبزدی،رمعنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکدبعاہللااقتنؽ
رکےئگ افرون ایاستایٹیبں ٹوھڑںیںیم ےاکیویبہتررتےساشدیرکیل  وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ے ےھجمرفامایاے

اجرب! و ےاشدیرکیلےہ؟ںیم  ےاہکیجاہںرفامایونکاریایویبہےس؟ںیم ےرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفملس!ویبہ
ےسآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای و ےونکاریڑلیکےساشدیویکںہنیکہک مت اےسالیھکےتافرفہ ںیہمتالیھکیتایرفامایمت
اےس اسنہےت افر فہ ںیہمت اسنہیت ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ریمے فادل دبعاہلل وفت نو ےئگ افر اوہنں
 ےونایاستایٹیبںٹوھڑںی ںیہافرںیم ےاندنسپایکہک ںیماؿ یسیاکیافرتررت ےلآؤںافرںیم ےاسابتوکدنسپایکہک
ںیم اکی ا یس تررت الؤ وج اؿ یک ربخ ریگی رکے افر دختم یھب رکے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل ریتے ےئل
ک)ےکاافلظںیہ۔
يخُِک َھاا َف ُ َ ا
ک َأ ْف َف َاؽ ُ َ ا
(ثغ ُِت َھاا َف ُ َ ا
ربتکدےایےھجمرفامایریتےےئلالھبیئنودفرسیرفاتیںیم ُ َ ا
ي ِخ ُک َ
ثغ ُِی َ
رافی  :ییحینبییحی،اوبرعیبزرہاین،امحدانبزدی،رمعنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ونکاریتررتےساکنحرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1145

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،سٔيا٤ً ،٪ز ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ا ٚا َِ ٟحس َ
َو َس ََّ ٥َ ٠ص ِِ َٜ َ ٧ ١ح َت یَا َجابٔزُ َو َس َ
َک َ٣ا بَ ٌِ َس ُظ
ٔیث إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ ا َِ ٣زأَ ّة َت ُ٘ ُوَِ ٠ًَ ٦يضَٔ َّ٩و َت ُِ ٤ظ ُل ُضَٗ َّ٩ا َ ٢أَ َػ ِب َت َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،رمع،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ے ےھجم
َ عَل َ ْته َہمْ ُس ُط
ه
ُ
َّن) کت ےہافررفامای  و
ام َأ ًة ُت ُوؾ ِ َّن َف
رفامایاےاجرب!ایک  و ےاکنح رکایلےہ؟ابیقدحثیسگر یکچےہ نکیاس ںیم( ْ َ

 ےااھچایکافراسےکدعبدحثیذرک ںیہیک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،رمع،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ونکاریتررتےساکنحرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1146

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظي ،٥سيار ،طٌبہ ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي َْ ٩ِ ًَ ٥سيَّارٕ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزَاة ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا أَٗ َِب ِ٨َ ٠ا َت ٌَ َّحُِ ٠ت ًَل َی َبٌٔير ٕلٔی َٗ ُل ٕ
وٖ َٓ َٔ ٠ح َ٘ىٔی َراْ ٔ ٛب َخ ِ٠ف ٔی َٓ ََ ٨د َص َبٌٔير ٔی بٔ ٌَ َ٨زَة ٕ كَاِ َ ٧ت ٌََ ٣طُ
ک یَا
َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠بٌٔير ٔی َٛأ َ ِج َوز ٔ َ٣ا أََ ِ ٧ت َرا ٕ
ئ ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ َٔٓ ١ا َِ ٟتٔ َُّت َٓإٔذَا أََ٧ا ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ي ٌُِحَٔ ُ٠

َجابٔزُ ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َحس ُ
رکا َتزَ َّو ِج َت َضا أَ ِ ٦ثَ ِّی ّبا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت بَ ِ ١ثَ ِّی ّبا َٗا ََ ٢ص ََّل َجارٔیَ ّة
ٔیث ًَ ِض ٕس بٔ ٌُزِ ٕ
ض َٓ َ٘ا َ ٢أَب ٔ ِ ّ
ک َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َذ َصب ِ َ٨ا ِ ٨َ ٔ ٟس ُخ ََ٘ َٓ ١ا َ ٢أَ ِ٣ضُٔ٠وا َحًَّی ِ َ ٧س ُخ ََِ ٟ ١ي َّل أَ ِی ً ٔظَ ّ
ائ ك َ ِی َت َِ ٤ت ٔظ َم
تُ ََلًٔبُ َضا َوتُ ََلًٔبُ َ
َّ
ٔیب ُة َٗا ََ ٢و َٗا َ ٢إٔذَا َٗ ٔس َِ ٣ت َٓا ِل َِ ٜي َص ا ِل َِ ٜي َص
اٟظ ٌٔ َْ ُة َو َت ِش َت ٔح َّس ا َِ ِ٤ُ ٟ

ییحینبییحی،،میش،ایسر،ہبعش،رضحت اجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہاکیزغفہںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاسھتےھت  بمہو ے  وںیم  ےاےنپ تسس افٹن وک دلجیدفڑاای اکیصخشےھچیپ ےسآاچنہپافر اےنپاپسوموجدڑھچیےس
ریمےافٹنوکاکیوکاچناگلڑھچیوھبچیئ وریماافٹن اسدقرزیتےنلچاگلہکدےنھکیفاےل ےااسیدمعہافٹنہنداھکینواگ بںیم
 ے وہج یک و ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھتاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےاجرب!سک زیچ ےھجت وک
زیت رکدای ےہ ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ریمی اشدی ایھب ایھب نویئ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و  ے
ونکاریےساشدییکایویبہےسںیم ےرعضایکویبہےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایونکاریڑلیکےسویکںہناشدییک؟ و
اےسالھکات افر فہ ےھجت الھکیت  ب مہدمہنی ےچنہپ  و مہ  ےدالخ نوان اچاہ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس  ے رفامای رہھٹ اجؤ مہ رات وک ینعی
اشؾوکدالخنوںےگاتہک رادنگہابوںفایلیھگنکرکےلافرارتسہےلےلفہتررت ساکوشرہابرہایگنواےہرھپآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےرفامای ب واج ےاگ ورھپامجعیہامجعنواگ۔
رافی  :ییحینبییحی،،میش،ایسر،ہبعش،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ونکاریتررتےساکنحرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1147

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب ابً ٩بسا٤ٟحيس ث٘فیً ،بيساہلل ،وہب بٛ ٩يشا ،٪حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩بسٔ ا ِ٤ٟحٔي ٔس َّ
ا٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
اَ٘ ْٟف ٔ َّی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ ِٔ َٛ ٩ي َش َ
َ
َخ ِج ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزَاة ٕ َٓأَبِ َلأ َ بٔی َج َ٤لٔی َٓأتََی ًَل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ َ ٢

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢لٔی یَا َجابٔزُ ُُِٗ ٠ت ََ ٌَ َِٗ ٥ا َ٣َ ٢ا َطأَُِ ٧ک ُُِٗ ٠ت أَبِ َلأ َ بٔی َج َ٤لٔی َوأَ ًِ َيا َٓ َت َد َُِّ ٔ٠ت َٓ َ٨زَ ََ َٓ ٢ح َح َ٨طُ
ُ
َفِ ٔ ٛب ُت َٓ َِ َ٘ ٠س َرأَیِ ُتىٔی أَ ُُ ُّٔ ٛط ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َتزَ َّو ِج َت َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٌَ ِ٥
بِٔ ٔ٤ح َحٔ٨طٔ ث ََّٗ ٥ا َِ ٢ار َِ ٛب َ َ
ک ُُِٗ ٠ت إ ٔ َّ ٪لٔی أَ َخ َوا ٕ
ت َٓأ َ ِحب َ ِب ُت أَ ِ ٪أَ َتزَ َّو َد ا َِ ٣زأَ ّة
رکا أَ ِ ٦ثَ ِّی ّبا َٓ ُُِ٘ ٠ت بَ ِ ١ثَي ِّْب َٗا َََ ٓ ٢ض ََّل َجارٔ َی ّة تُ ََلًٔبُ َضا َوتُ ََلًٔبُ َ
َٓ َ٘ا َ ٢أَب ٔ ِ ّ
َک ُُِٗ ٠ت
ک َٗاز ٔ َْٓ ٦إٔذَا َٗ ٔس َِ ٣ت َٓا ِل َِ ٜي َص ا ِل َِ ٜي َص ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َتبٔي ٍُ َج ََ ٠٤
َت ِح َُ ٌُ ٤ضَ َّ٩و َت ُِ ٤ظ ُل ُضَ َّ٩و َت ُ٘ ُوَِ ٠ًَ ٦يضَٔٗ َّ٩ا َ ٢أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧
ََ ٌَ ِِ ٓ ٥
َاطتَرَا ُظ ٔ٣ىِّی بٔأُوٗ ٔ َّي ٕة ث ُ ََّٗ ٥س ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ٔس ُِ ٣ت بٔا َِ َِ ٟساة ٔ َٓحٔئ ُِت ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس ٓ ََو َج ِستُ ُط ًَل َی

ک َوا ِز ُخ ََِ ٓ ١ؼَ ِّ١ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗا َََ ٓ ٢س َخُِ ٠ت ٓ ََؼ َِّ ٠ي ُت ث ُ َّ٥
اب ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َٓ َ٘ا َِ ٢اْل َ ٪ح ٔي َن َٗ ٔس َِ ٣ت ُُِٗ ٠ت ََ ٌَ َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢س َِ َج ََ ٠َ ٤
بَ ٔ
َر َج ٌِ ُت َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ ََل ُّل أَ َِ ٪یز ٔ َ ٪لٔی أُوٗ ٔ َّي ّة ٓ ََو َز َ ٪لٔی ب ٔ ََل َْٓ ٢أ َ ِر َجحَ فٔی ا ِٔ٤ٟيزَا َٔٗ ٪ا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َٓ َ٤َّ ٠ا َو َِّ ٟي ُت َٗا َ ٢ا ِز َُ لٔی َجاب ٔ ّزا

َٓ ُسً ُ
َک ث َ َُ٨٤طُ
َک َوَ ٟ
ٔيت َٓ ُُِ٘ ٠ت ِاْل َ ٪یَزُ ُّز ًَل َ َّی ا َِ ٟح ََ ١َ ٤و ٥َِ ٟیََ ٩ِ ُٜط ِي ْئ أَبِ َِ َف إلٔ َ َّی ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٘ا َُ ٢خ ِذ َج ََ ٠٤

دمحمنبینثم،دبعاواہبانبدبعا،دیجمیفقث،دیبعاہلل،فبہنباسیکؿ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی زغفہ ںیم الکن افر ریمے افٹن  ے ےھجم ےھچیپ رکدای  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسریمےاپسرشتفیال ےافر ےھجمرفامایاےاجرب!ںیم ےرعضایکیجاہں!آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایریتاایک
احؽ ےہ؟ ںیم  ے رعض ایک ریمے افٹن  ے دری اگلیئ افر ےھجم اکھت دای رھپ رفامای وسار نوںیم وسار نوا  و ںیم  ے داھکی ہک افٹن اس
دقرزیتنواہکںیم اےسروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملس ےکافٹنےسآےگےڑھ اج ےےسرفاتک اھتآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
 ے رفامای ایک  و  ے اشدیرکیل ےہ؟ ںیم  ے رعض ایکیج اہںآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس  ے رفامای ونکاری ےس ای ویبہےس؟ ںیم  ے
رعض ایک ںیہہکلبویبہےسآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ے رفامای و ےونکاریڑلیک ےس اشدیویکںہنیک متاسےس ےتلیھکافرفہ مت

ےس یتلیھک؟ ںیم  ے رعض ایک ریمی ںینہب ںیہ ںیم  ے ہی دنسپ ایک ہک ںیم ا یس تررت ےس اشدی رکفں وج ا ںیہ ااھٹک رےھک یھگنک
رکےافراؿیکرگناینرےھکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایمتےنچنہپ فاےلنو بمترھگچنہپاجؤےگ ورھپامجعیہامجعنواگ
رھپرفامایایکمتاانپافٹنرففتخرکےتنو؟ںیم ےرعضایکیجاہں! وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےھجمےسفہافٹناکیافہیق
اچدنیےکترضرخدیایلاس ےکدعبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیےل آ ے افر ںیمحبصاچنہپ ںیمدجسمیکرطػآای  و
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوک دجسموکدرفازے روموجداپایآپیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامای وابآایےہ؟ںیم  ےرعضیک
یجاہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاانپافٹنٹوھڑدےدجسمںیمدالخنوافردف رڑپ ںیامنزلفنادارکےتہکںیہںیمدالخ
نواامنزادایکرھپفا سآای وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرضحتالبؽریضاہللاعتٰیلہنعوکمکحدایہکےھجماکیافہیقاچدنی وؽ
دے ورضحتالبؽریضاہللاعتٰیلہنع ےےھجمفزؿرکدایافرفزؿرک ےںیماکھجؤےکاسھت والےتہکںیہںیمالچ بںیم ےھٹیپ
ریھپی  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اجرب وک ریمے اپس البالؤ  س ےھجم البای ایگ  و ںیم  ے دؽ ںیم اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ریما افٹن ےھجم فا س رکدںی ےگ افر وکیئ زیچ ےھجم اس ےس زایدہ اندنسپ ہن  یھ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اانپ
افٹنےلافراسیکتمیقیھبریتےےئلےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاواہبانبدبعا،دیجمیفقث،دیبعاہلل،فبہنباسیکؿ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ونکاریتررتےساکنحرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1148

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساُلًلیٌ٣ ،ت٤ز ،ابوَرضة ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا فٔی َٔ ٣شير ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ََ ِ َ
َخ َیا ٔ
َرضبَ ُط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ت ا٨َّ ٟا ٔ
ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا ًَل َی َ٧اؿ ٕٔح إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو فٔی أ ُ ِ َ
ض َٗا ََ َ ٓ ٢
اض یُ َ٨ازًُٔىٔی َحًَّی إنِّٔی ْٔلَ ُُ ُّٔ ٛط َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ٢
اُ ٌَ ٣َ ٪ط َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ ََ ١ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َٗا ََ َ ٧ ٢د َش ُط أ ُ َرا ُظ َٗا َ ٢بٔظَ ِي ٕئ ك َ َ
ک یَ َت َ٘ َّس ُ ٦اَ ٨َّ ٟ
َک یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َٗا َ ٢أَ َتبٔي ٌُٔ٨يطٔ ب ٔ ََ ٜذا
َک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ص َُو َ ٟ
َف َ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َتبٔي ٌُٔ٨يطٔ ب ٔ ََ ٜذا َو ََ ٛذا َواہللُ َي ِِ ٔ ُ
رکا َٗا َ٢
َک َیا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َٗا ََ ٢و َٗا َ ٢لٔی أَ َتزَ َّو ِج َت َب ٌِ َس أَب ٔ َ
َک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ص َُو َ ٟ
َف َ ٟ
َو ََ ٛذا َواہللُ َي ِِ ٔ ُ
يک ُُِٗ ٠ت ََ ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢ثَ ِّی ّبا أَ ِ ٦ب ٔ ِ ّ
َّ
رض َة َٓکَاِ َ ٧ت كَّ ٤َ ٔ ٠ة َي ُ٘و َُ ٟضا
ک َو ُت َـاحَٔ ُٜضا َوتُ ََلًٔبُ َ
رکا ُت َـاحَٔ ُٜ
ُُِٗ ٠ت ثَ ِّی ّبا َٗا َََ ٓ ٢ضَل َتزَ َّو ِج َت ب ٔ ِ ّ
ک َوتُ ََلًٔبُ َضا َٗا َ ٢أَبُو ََ ِ َ

ک
َف ََ ٟ
ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
و ٪آ ٌَِ َِ َٛ ١ذا َو ََ ٛذا َواہللُ َي ِِ ٔ ُ
دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،اوبرضنة،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہاکیرفسںیمروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس ےک اسھت ےھت افر ںیم اےنپ اپین ال ےفاےل افٹن  ر وسار اھت افر فہ بس ووگں ےسےھچیپ اھت روسؽ اہللیلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےاےسامراایوکاچندایریماامگؿےہہکاےنپاپسوموجدیسکزیچےس ساسےکدعبفہووگںےسآےگےڑےنھاگلافرھجم
ےس ڑلات اھت افر ںیم اےس رفاتک اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس  ے رفامای ایک  و اےس ےھجم اےنت اےنتداؾ ےک ترض اتچیب ےہ؟ اہلل
ےھجتشخبدے اگ،ںیم ے رعضایکہیآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکےہاےاہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس!آپ یلصاہللہیلع
فآہلفملس ےرفامایایک واینتاینتقمتےکترضہیافٹنےھجماتچیبےہافراہللےھجتشخبدے؟ںیم ےرعضایکفہآپاکےہافررھپ
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےےھجمرفامایایک و  ےاےنپفادلےکدعباشدییکےہ؟ںیم  ےرعض ایکیجاہںویبہ ےس آپ یلصاہلل
ہ
ہیلعفآہلفملس ےرفامای و ے ونکاریےساشدیویکںہنیکفہےھجتاسنہیت افر واےساسنہات افرفہھجتےسیتلیھکافر واس ےس ھلییاا؟
اوبرضنہ ےاہکہکہیہملکاملسمونںاکہیکتالکؾنوایگےہہک واسرطحرکاہللےھجتشخبدےاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،اوبرضنة،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ترر وںےکاسھتااھچولسکرک ےےکایبؿںیم...
ابب  :راضتعاکایبؿ
ترر وںےکاسھتااھچولسکرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1149

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ابی ز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َ
َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أبٔی ًُ ََ ٤ز َواُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩أبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
اس َت َِ ٤ت ٌِ َت ب ٔ َضا
َک ًَل َی َ ٔ
يَ ٟ ٥
َطي َ٘ ٕة َٓإ ٔ ِِ ٪
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة ُخِ َ٘ ٔ ٠ت ٔٔ ٩ِ ٣ؿَ ٩َِ ٟ ٍَٕ ٠ت ِش َت٘ ٔ َ
ْس َصا كَ ََلٗ َُضا
ِ
اس َت َِ ٤ت ٌِ َت ب ٔ َضا َوب ٔ َضا ً َٔو ْد َوإ ٔ َِ ٪ذصَ ِب َت ُت٘ ٔ ُ
ْس َت َضا َو َُ ِ ٛ
يَ ٤ضا َِ َ ٛ

رمعف اندق ،انب ایب رمع ،ایفسؿ ،ایب زاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےرفامایتررتوکیلسپیکڈہیےسدیپاایکایگےہافرھجتےسیھبکدیس ی ںیہلچیتکس سارگ واسےسعفنا ےناناچاتہےہ و

ا ےنےلافراساکڑیٹاھنپ اینپہگجاقمئرےہاگ افرارگ و  ےاےسدیساھرکاناچاہ و  و اےس وڑدے اگافراساک وڑان اےسالطؼدانی
ےہ۔
رافی  :رمعفاندق،انبایبرمع،ایفسؿ،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ترر وںےکاسھتااھچولسکرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1150

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حشين بً ٩لی ،زائسہ٣ ،يْسہ ،ابی حاز ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْس َة ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ِِ ٣َ ٩ي َ َ
اس َت ِو ُػوا
ا ٪یُ ِذ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ك َ َ
َخ َٓإٔذَا َطض ٔ َس أَ ِّ ٣زا َٓ َِ ٠ی َتک َ َّ ٥ِ ٠ب ٔ َديِر ٕ أَ ِو َ ٔ ٟي ِشِ ُٜت َو ِ

ئ َٓإ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة ُخِ َ٘ ٔ ٠ت ٔٔ ٩ِ ٣ؿ ََ ٍٕ ٠وإ ٔ َّ ٪أَ ًِ َو َد َط ِي ٕئ فٔی ِّ
ْس َت ُط َوإ ٔ َِ ٪ت َز َِ ٛت ُط َ ٥َِ ٟیزَ ِ ٢أَ ًِ َو َد
بٔاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اٟـ َ ٍٔ ٠أَ ًِ ََل ُظ إ ٔ َِ ٪ذ َص ِب َت ُت٘ ٔ ُ
يُ ٤ط َِ َ ٛ
ئ َخي ِ ّرا
اس َت ِو ُػوا بٔاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ِ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،نیسح نب یلع ،زادئہ ،رسیمہ ،ایب احزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع یبنرکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےس
رفاتیرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایوجاہلل رافرایقتمےکدؿ راامیؿراتھکنواسےکےئلرضفریےہہک
 بوکیئارمآ شآ ے واچےئہہکایھچابترکےایاخومشرےہافرترر وںےکاسھتریخوخایہرکفویکہکنتررتیلسپیکڈہی
ےسدیپایکیئگےہافریلسپںیماف راکہصحزایدہڑیٹاھےہارگ واےسدیساھرکاناچےہاگ و وڑےلاگافرارگ و ےاےسٹوھڑدای وفہ
ڑیٹ ییہرےہیگ ساچےیہہکترر وںےکاسھتریخوخایہرکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،رسیمہ،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ترر وںےکاسھتااھچولسکرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1151

ًيسی ب ٩یو٧صً ،بساٟح٤يس اب ٩جٌَف٤ً ،زا ٪ب ٩ابی ا٧ص٤ً ،ز ب ٩ح ،٥ٜحرضت ابوہزیزہ
٣وسی رازیٰ ،
راوی  :ابزاہي ٥بٰ ٩

ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی
وسی اٟزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ً َٔيسی َي ٌِىٔی ابِ َ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ي ٔس بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
و َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
َّ
َّ
َک َظ َٔ ٨ِ ٣ضا
َف ِک ُِ ٣ذ ِٔ ٣ُ ٩ْ ٣ذ ّٔ ٨َ ٣ة إ ٔ ِٔ َ ٪
إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜأَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َسَُ ٥َ ٠ل َي ِ َ
آَخ أَ ِو َٗا ََُ ٢يِرَ ُظ
ُخّ٘ ُ٠ا َرض َٔی َٔ ٨ِ ٣ضا َ َ

اربامیہ نب ومٰیس رازیٰ ،یسیع نب وی،س ،دبعاا دیم انب رفعج ،رمعاؿ نب ایب ا،س ،رمع نب مکح ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملس ےرفامایوکیئومنمرمدیسکومنمتررتوکدنمشہنرےھکارگوکیئاکیاعدتاےساندنسپنویگ
 واسیکدفرسیاعدتےسوخشنواج ےاگایاسےکالعفہافرھچکرفامای۔
رافی  :اربامیہنبومٰیسرازیٰ،یسیعنبوی،س،دبعاا دیمانبرفعج،رمعاؿنبایبا،س،رمعنبمکح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ترر وںےکاسھتااھچولسکرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1152

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،ابوًاػً ،٥بساٟح٤يس ب ٩جٌَف٤ً ،زا ٪ب ٩ابی ا٧ص٤ً ،ز ب ٩ح ،٥ٜابوہزیزہ

َف َح َّسثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ي ٔس بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜأَب ٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
دمحم نب ینثم ،اوباعمص ،دبعاا دیم نب رفعج ،رمعاؿ نب ایب ا،س ،رمع نب مکح ،ایب رہریہ اؿ اانسد ےس یھب رضحت اوبرہریہ  ے یبن رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحرفاتییکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوباعمص،دبعاا دیمنبرفعج،رمعاؿنبایبا،س،رمعنبمکح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوحاایختنہنرکیت وایقتمکتوکیئتررتاےنپاخفدنےسایختنہنرکیت۔...
ابب  :راضتعاکایبؿ
ارگوحاایختنہنرکیت وایقتمکتوکیئتررتاےنپاخفدنےسایختنہنرکیت۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1153

راوی  :ہارو ٪بٌ٣ ٩زوًٖ ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،یو٧ص ٣ولی ابوہزیزہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
وٖ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪أَبَا یُوَ ُ ٧ص َِ ٣ول َی أَبٔی ص َُزیِ َز َة َح َّسثَ ُط ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و َُل َح َّوا ُئ َ ٥َِ ٟتد ُِ ٩أُِ٧ثَی َز ِو َج َضا َّ
اٟسص َِز
اہرفؿنبرعمفػ،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،وی،سومیلایبرہریہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایارگوحاہننوںیت ووکیئتررتزدنیگرھباےنپوشرہےسایختنہنرکیت۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،وی،سومیلاوبرہریہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ارگوحاایختنہنرکیت وایقتمکتوکیئتررتاےنپاخفدنےسایختنہنرکیت۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1154

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
ِسائ ٔي ََ ٥َِ ٟ ١ی ِدبُ ِث
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَِ ٟ ٥َ ٠وُلَ بَُ٨و إ ٔ ِ َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
اٟل ٌَ ُاَ ٦و ٥َِ ٟیَ ِد َ٨ز ِ َّ
اِ ٠ٟح َُ ٥وَِ ٟو َُل َح َّوا ُئ َ ٥َِ ٟتد ُِ ٩أُِ٧ثَی َز ِو َج َضا َّ
َّ
اٟسص َِز
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس  ے اراشد رفامای ارگ ینب ارسالیئ ہن نوےت  و اھکان رخاب ہن نوات افر ہن وگتش دبوبدار نوات افر ارگ وحا ہن نوںیت  و وکیئ تررت
زدنیگرھباےنپاخفدنےسایختنہنرکیت۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داینیکرتہبںیاتمعکینویبیاکنوانےکایبؿںیم...
ابب  :راضتعاکایبؿ
داینیکرتہبںیاتمعکینویبیاکنوانےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1155

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ہ٤سانیً ،بساہلل ب ٩یزیسْ ،شحبي ١بْ ٩شیک ،ابوًبساٟزح٤ا ٪حبلی ،حرضت ًبساہلل ب٩
ً٤زو رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْش ٕ
یک أَُ َّ ٧ط
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
 ١بِ ُٔ َ ٩
ْش ِحبٔي ُ
یس َح َّسثَ َ٨ا َح ِي َوةُ أَ ِخب َ َرنٔی ُ َ
اٟسَ ِ ٧يا ََ ٣تا َْ
َس ٍَ ٔ٤أَبَا ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟحبُل ٔ َّی یُ َح ِّس ُث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُّ ٢

اٟسَ ِ ٧يا ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ اٟؼَّ اَ ٔ ٟح ُة
َو َخيِرُ ََ ٣تا َٔ ُّ

دمحمنبدبعاہللنبریمنہاین،دبعاہللنبسیدی،رشلیبحنبرشکی،اابدبعارلنمحیلبح ،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایدایناتمعینعیاسامؿےہافردایناکرتہبنیامؽفاتمعکینویبیےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمنہاین،دبعاہللنبسیدی،رشلیبحنبرشکی،اوبدبعارلامحؿیلبح،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ترر وںےکاسھتااھچولسکرک ےےکایبؿںیم...
ابب  :راضتعاکایبؿ
ترر وںےکاسھتااھچولسکرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1156

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،اب٣ ٩شيب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة ك َ ِّ
اس َت َِ ٤ت ٌِ َت ب ٔ َضا َوٓ َٔيضا
ْس َت َضا َوإ ٔ َِ ٪ت َز َِ ٛت َضا ِ
اٟـ َ ٍٔ ٠إٔذَا َذصَ ِب َت ُت٘ ٔ ُ
يَ ٤ضا َِ َ ٛ

ً َٔو ْد
رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،انب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکتررتیلسپیکڈہی یکرطحےہ ب واےسدیساھ رکان اچےہاگ و وڑت ےھٹاگ افرارگ  و  ےاےسٹوھڑ
دای واسےسعفناحلصرکےکساگافراسںیمڑیٹاھنپرےہاگ۔

رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،انببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راضتعاکایبؿ
ترر وںےکاسھتااھچولسکرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1157

راوی  :زہير ب ٩رحبً ،بس ب ٩ح٤يس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ،٥اب ٩سٌس ،زہزی

وب بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَخٔی اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ ب ٔ َض َذا
رح ٕب َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ َس َو ّ
ائ
زریہنبرحب،دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہ،انبدعس،زرہیاسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہ،انبدعس،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدےت...
ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1158

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤يِم٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف فٔی
يِم َٗا ََ َ ٢
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
ک َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ
اب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ک َب ٌِ ُس َوإ ٔ ِ٪
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠زِ ُظ َٓ ِ٠ي ُ َرا ٔج ٌِ َضا ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥يتِرُ َِ ٛضا َحً َّی َت ِل ُض َز ث ُ ََّ ٥ت ٔح َ
يف ث ُ ََّ ٥ت ِل ُض َز ث ُ َّ ٥إ ٔ َِ ٪طا َئ أَ َِ ٣ش َ
ِک ا َِّٔ ٌٟسةُ َّأًٟی أَ ََ ٣ز اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١أَ ِ ٪یُ َل َََّ ٟ َٙ ٠ضا اَ ٨ِّ ٟشا ُئ
َطا َئ كَ َِّ َٗ َٙ ٠ب َ ١أَ َِ ٪ی ََّ ٤ص َٓتَٔ ٠

ییحینبییحییمیمت،امکلنبا،س،انعف،رضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنں ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک زامہن ںیم اینپ ویبی وکاس احؽ ںیم الطؼدیہک فہ احہضئ  ںیھ  و رضحترمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابرے ںیم وپاھچ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےس رفامای اؿ وک مکح دف ہک فہ روجع
رکںیلرھپفہایساح تلںیمرےہاہیںکتہکفہاپکنواج ےرھپاحہضئنواج ےرھپاپکنواج ےرھپاسےکدعبارگاچںیہرفک
رںیھک افر ارگ اچںیہ  و الطؼ ددیںی اس ےس ےلہپ ہک اؿ وک ٹوھںیئ  و یہی فہ دعت ےہ  س رطح اہلل اعتیل  ے اؿ ترر وں ےکےئل
مکحدایےہںیہنجالطؼدییئگنو۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،امکلنبا،س،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1159

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیٗ ،تیبہ ب ٩سٌيس ،اب ٩ر٣حٗ ،تیبہٟ ،يثٟ ،يث ب ٩سٌس٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل

َخا ٔ ٪أَ ِخبَرََ٧ا َّ
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َو َّ
اِ ٠ٟي ُث بِ ُ٩
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟي ِحٌَی َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة َح َّسث َ َ٨ا َِ ٟي ْث َو َٗا َِ ٢اْل َ َ
َس ٌِ ٕس ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَُ َّ ٧ط كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ ّة َُ ٟط َوه ٔ َی َحائ ْٔف َت ِلٔ٠ي َ٘ ّة َواح َٔس ّة َٓأ َ ََ ٣ز ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ٪

َخی ث ُ َّ ٥یُ ِ٤ضََٔ ٠ضا َحًَّی َت ِل ُض َز َٔ ٩ِ ٣ح ِي َـت َٔضا َٓإ ٔ ِ ٪أَ َرا َز أَ ِ ٪یُ َل َِّ َ٘ ٠ضا
یُ َزا ٔج ٌَ َضا ث ُ َّ ٥یُ ِٔ ٤شَ َٜضا َحًَّی َت ِل ُض َز ث ُ ََّ ٥ت ٔح َ
يف ً ٔ َِ ٨س ُظ َح ِي َـ ّة أ ُ ِ َ
ک ا َِّٔ ٌٟسةُ َّأًٟی أَ ََ ٣ز اہللُ أَ ِ ٪یُ َل َََّ ٟ َٙ ٠ضا اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َو َزا َز ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح فٔی رٔ َوایَتٔطٔ
َٓ ُِ ٠ي َل َِّ ِ٘ ٠ضا ح ٔي َن َت ِل ُضزُ ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١أَ ِ ٪یُ َحا َٔ ٌَ ٣ضا َٓتٔ َِ ٠

ک َ٣زَّ ّة أَ ِو ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ک َٗا َْٔ ٢لَ َح ٔسص ِٔ ٥أَ َّ٣ا أََ ِ ٧ت كَ ََّ ِ٘ ٠ت ا َِ ٣زأَ َت َ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ إٔذَا ُسئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١ذََ ٔ ٟ
َوك َ َ
ک َحًَّی َت ِٜٔ٨حَ َز ِو ّجا َُي ِ َر َک َو ًَ َؼ ِي َت اہللَ ٓ ٔ َامی أَ ََ ٣ز َک ٔ ٩ِ ٣كَ ََل ٔٚ
رح َِ ٣ت ًََِ ٠ي َ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣زنٔی ب ٔ َض َذا َوإ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت كَ ََّ ِ٘ ٠ت َضا ث َ ََلثّا َٓ َ٘ ِس َ ُ
ا َِ ٣زأَت َٔک َٗا َِ ٣ُ ٢شَ ٥ٔ٠ج َّو َز َّ
اِ ٠ٟي ُث فٔی َٗ ِؤٟطٔ َت ِلٔ٠ي َ٘ ّة َواح َٔس ّة
ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،انبرل ،ہبیتق،ق ،،ق ،نبدعس،انعف،رضحتدبعاہللےسرفاتیےہہکاوہنں ےاینپویبیوکاح تل
ضیح ںیمالطؼدیاکیالطؼ۔روسؽاہللیلصاہللہیلع فملس  ےا ںیہروجعرک ےاک مکحدایرھپ فہ اس ےسرےک رےہاہیں کت
ہکفہاپکنویئگرھپایہنےکاپسضیحآایدفرساضیحرھپاےسٹوھڑےراھکاہیںکتہکفہاپکنویئگاےنپضیحےس۔ سارگفہ
اےسالطؼدےنیاکارادہرکےت و اےسالطؼدےتی بفہاپکنویئامجعرک ےےسےلہپ۔ سہیفہدعتےہ ساکاہلل ےمکحدای

ےہ اؿ ےئلیک نج ترر وں وک الطؼ دی یئگ نو افر انب رل   ے اینپ رفاتی ںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک دبعاہلل ےس  ب اس ابرے ںیم
وپاھچ اجات  و رفامےت ہک ارگ  و  ے اینپ ویبی وک اکی ای دف رمہبت الطؼدی  یھ۔( ومت روجعرکےتکس نو) ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
 ےےھجمیہیمکحدایاھت ایارگ و  ےنیتالطںیق دںی و ھجت ر رحاؾنویئگ۔اہیںکتہک ریتےالعفہدفرسے اخفدنےس اکنحرکے
افر  و  ے اہلل یک انرفامین یک وج اس  ے ےھجت ریتی ویبی یک الطؼ ےک قلعتم مکح دای ۔ اامؾ ملسم رہمح اہلل  ے اہکق  ،اےنپ وقؽ تطلیقة
فادحةںیمزایدہوبضمطےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،انبرل ،ہبیتق،ق ،،ق ،نبدعس،انعف،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1160

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢كَ َُّ ِ٘ ٠ت ا َِ ٣زأَت ٔی ًَل َی ًَ ِض ٔس
َّ
َّ
ک ًُ َ٤زُ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣ُ ٢زِ ُظ َٓ ِ٠ي ُ َرا ٔج ٌِ َضا
َک ذََ ٔ ٟ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠وه ٔ َی َحائ ْٔف ٓ ََذ َ َ
َخی َٓإٔذَا ك َ ُض َز ِت َٓ ُِ ٠ي َل َِّ ِ٘ ٠ضا َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ َحا َٔ ٌَ ٣ضا أَ ِو یُ ِٔ ٤شَ ِٜضا َٓإَٔ َّ ٧ضا ا َِّٔ ٌٟسةُ َّأًٟی
ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ي َس ًِ َضا َحًَّی َت ِل ُض َز ث ُ ََّ ٥ت ٔح َ
يف َح ِي َـ ّة أ ُ ِ َ
أَ ََ ٣ز اہللُ أَ ِ ٪یُ َل َََّ ٟ َٙ ٠ضا اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َٗا ًَُ ٢ب َ ِي ُس اہللٔ ُُِٗ ٠ت ٨َ ٔ ٟآ ٍٕٔ َ٣ا َػ َِ ٌَ ٨ت اَّ ٟت ِلٔ٠ي َ٘ ُة َٗا ََ ٢واح ٔ َس ْة ا ًِ َت َّس ب ٔ َضا
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے اینپ ویبی وک زامہن روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس ںیم
اح تل ضیح ںیم الطؼ دی رھپ رمع  ے روسؽ اہلل یلص اہللہیلع ےس ا اک ذرک ایک  و آپ  ے رفامای اےس مکح دف ہک فہ روجع رکےل۔ رھپ
اےسٹوھڑدےاہیںکتہکاپکنواج ےرھپاےسدفرساضیحآ ے بفہاپکنواج ے  واےسالطؼدف۔اسےسامجعرک ے
ےسےلہپایاےسرفےکروھک۔ہیفہدعتےہ ساکاہلل ےاؿترر وںوکمکحدایےہںیہنجالطؼدییئگنو۔دیبعاہلل ےاہکںیم ے
انعفےساہکہکاسالطؼاکایکنواوجدعتےکفتقدییئگ یھ۔ واوہنں ےاہکاکیرامر یکیئگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1161

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابْ٣ ٩ىیً ،بساہلل ب ٩ازریصً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،ابْ٣ ٩ىی

ٔیص ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ َو٥َِ ٟ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗاُلَ َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َک َٗ ِو ًَُ ٢ب َ ِيسٔ اہللٔ ٨َ ٔ ٟآ ٍٕٔ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َٓ ِ٠يَرِ ٔج ٌِ َضا و َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َٓ ِ٠ي ُ َرا ٔج ٌِ َضا
یَ ِذ ُ ِ
اوبرکبنبایبہبیش،انبینثم،دبعاہللنبادرسی،دیبعاہلل،انعف،انبمیییااؿاانسدےسیھبہیدحثیرابرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبینثم،دبعاہللنبادرسی،دیبعاہلل،انعف،انبینثم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1162

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ،١ایوب ،حرضت ٧آٍ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف ٓ ََشأ َ َ٤َ ًُ ٢زُ أ ٨َّ ٟي َّی
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َخی ث ُ َّ ٥یُ ِ٤ضََٔ ٠ضا َحًَّی َت ِل ُض َز ث ُ َّ ٥یُ َل َِّ َ٘ ٠ضا َٗ ِب َ ١أَ ِ٪
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ی ِز ٔج ٌَ َضا ث ُ َّ ٥یُ ِ٤ضََٔ ٠ضا َحًَّی َت ٔح َ
يف َح ِي َـ ّة أ ُ ِ َ

ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز إ ٔ َذا ُسئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١اَّ ٟز ُج ٔ ١یُ َل ِّ ُٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی
َی ََّ ٤ش َضا َٓتٔ َِ ٠
ک ا َِّٔ ٌٟسةُ َّأًٟی أَ ََ ٣ز اہللُ أَ ِ ٪یُ َل َََّ ٟ َٙ ٠ضا اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َٗا ََٓ ٢ک َ َ
َحائ ْٔف َي ُ٘و ُ ٢أَ َّ٣ا أََ ِ ٧ت كَ ََّ ِ٘ ٠ت َضا َواح َٔس ّة أَ ِو اث ِ ََ ٨تي ِ ٔن إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪یزِ ٔج ٌَ َضا ث ُ َّ ٥یُ ِ٤ضََٔ ٠ضا َحًَّی
ک ٓ ٔ َامی
َت ٔح َ
َخی ث ُ َّ ٥یُ ِ٤ضََٔ ٠ضا َحًَّی َت ِل ُض َز ث ُ َّ ٥یُ َل َِّ َ٘ ٠ضا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ََّ ٤ش َضا َوأَ َّ٣ا أََ ِ ٧ت كَ ََّ ِ٘ ٠ت َضا ثَ ََلثّا َٓ َ٘ ِس ًَ َؼ ِي َت َربَّ َ
يف َح ِي َـ ّة أ ُ ِ َ
ک
أَ ََ ٣ز َک بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣كَ ََل ٔ ٚا َِ ٣زأَت َٔک َوبَاِ َ ٧ت َٔ ٨ِ ٣

زریہ نب رحب ،اامسلیع ،اویب ،رضحت انعف ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع  ے اینپ ویبی وک اح تل ضیح ںیم الطؼ دے دی۔ رمع  ے
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوپاھچ وآپ ےمکحدایہکفہاسےسروجعرکےل۔رھپاےسٹوھڑےرےھک۔اہیںکتہکاےس
دفرسا ضیح آ ے۔ رھپ یھب اےس ٹوھ ے ےس ےلہپ الطؼ ددیے۔  س ہی فہ دعت ےہ  س اک اہلل زعفلج  ے اؿ ترر وں وک مکح دای
ےہںیہنجالطؼدییئگنو۔انعفےتہکںیہانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےس باسآدیمےکابرےںیموپاھچاجات س ےاینپویبی
وکاح تلضیحںیمالطؼدینویت وفہرفامےت و ےاکیالطؼدیایدف؟افرروسؽاہللیلصاہللہیلع ےاےسمکحدایروجعرک ےاک
رھپاےسٹوھڑےراھکاہیںکتہکاےسدفرساضیحآ ے۔رھپاےسٹوھڑدےاہیںکتہکاپکنواج ے۔رھپاےسٹوھ ےےس

ےلہپالطؼدےافرارگ و ےاےسنیتالطںیق(ایھٹک)دےدںی و و ےاےنپربیکانرفامینیکاسمکحںیموجاس ےےھجتریتی
ویبیوکالطؼدےنیےکابرےںیمدایافرفہھجتےسابہنئ(دجا)نواج ےیگ۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیع،اویب،رضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1163

راوی ً :بس ب ٩ح٤يس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س و ٫و اب ٩اخی ،زہزی ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َوص َُو ابِ ُ ٩أَخٔی اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرنٔی َي ٌِ ُ٘ ُ
َّ
ک ًُ َ٤زُ ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ت َِي ََّى َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َک ذََ ٔ ٟ
اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢كَُ ِ٘ ٠ت ا َِ ٣زأَت ٔی َوه ٔ َی َحائ ْٔف ٓ ََذ َ َ
َخی ُِ ٣ش َت ِ٘ َب َّ ٠ة س َٔوی َح ِي َـت َٔضا َّأًٟی ك َ ََّ َ٘ ٠ضا ٓ َٔيضا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣ُ ٢زِ ُظ َٓ ِ٠ي ُ َرا ٔج ٌِ َضا َحًَّی َت ٔح َ
يف َح ِي َـ ّة أ ُ ِ َ
ک َّ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ
َٓإ ٔ ِ ٪بَ َسا َُ ٟط أَ ِ ٪یُ َل َِّ َ٘ ٠ضا َٓ ُِ ٠ي َل َِّ ِ٘ ٠ضا كَاصٔ ّزا َٔ ٩ِ ٣ح ِي َـت َٔضا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ََّ ٤ش َضا ٓ ََذَ ٔ ٟ
اٟل ََل َُّٔ ٌ٠ِ ٔ ٟ ٚسة ٔ َ٤َ ٛا أَ ََ ٣ز اہللُ َوك َ َ

كَ ََّ َ٘ ٠ضا َت ِلٔ٠ي َ٘ ّة َواح َٔس ّة َٓ ُح ٔش َب ِت ٔ ٩ِ ٣ك َ ََلٗ ٔ َضا َو َرا َج ٌَ َضا ًَ ِب ُس اہللٔ َ٤َ ٛا أَ ََ ٣ز ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دبع نب دیمح ،وقعیب نب اربامیہ ،دمحم ف وھ انب ایخ ،زرہی ،اسمل نب دبع اہلل ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ںیم ےاینپویبیوکاح تلضیحںیمالطؼدےدیرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےاسابتاکذرکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسایک
 وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسانراضنو ےرھپرفامایاےسمکحدفہکفہروجعرکےلاہیںکتہکآ ےفاالضیحآ ےوسا ے
اسضیحےک سںیماےسالطؼدییئگ سارگانمبسںیھجمسہکاےس دینیےہ واچےیہہکاےسٹوھ ےےسےلہپضیحےساپیک
یکاح تلںیمالطؼدے س ہیالطؼتررتےکےئلنویگ اسیجہکاہلل ے مکحدایےہ افر دبعاہلل ےاےسالطؼدے دی یھرھپ
انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکمکح رروجعرکایلاھت۔
رافی  :دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہ،دمحمفوھانبایخ،زرہی،اسملنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ

احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1164

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،یزیس بً ٩بسربہ٣ ،ح٤س ب ٩رحب ، ،زبيسی ،زہزی ،حرضت اب٤ً ٩ز

رح ٕب َح َّسثَىٔی اٟزُّبَ ِيس ُّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا
و َح َّسثَٔ٨يطٔ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا َیزٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس َربِّطٔ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
َ
َفا َج ٌِت َُضا َو َح َش ِب ُت ََ ٟضا اَّ ٟت ِلٔ٠ي َ٘ َة َّأًٟی كَ َِّ٘ ٠ت َُضا
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُي ِ َر أُ َّ ٧ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َ َ
ااحسؼ نب وصنمر ،سیدی نب دبعرہب ،دمحم نب رحب ، ،زدیبی ،زرہی ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رھپ ںیم  ے اس ےس روجع
رکایلافراسویبیےکےئلاسالطؼاکاسحباگلایاج ےاگ ےسںیم ےالطؼدی یھ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،سیدینبدبعرہب،دمحمنبرحب،،زدیبی،زرہی،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1165

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،اب٤٧ ٩ير ،وٛيٍ ،سٔيا٣ ،٪ح٤س بً ٩بساٟزح٤ا٣ ٪ولی ابی ك٠حہ ،سا ،٥ٟحرضت
اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َو َّ
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّ٤سٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
ک ًُ َ٤زُ ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ
َک ذََ ٔ ٟ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َِ ٣َ ٩ٔ ٤ول َی آ ٔ ٢كَ َِ ٠ح َة ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط كَ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف ٓ ََذ َ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣ُ ٢زِ ُظ َٓ ِ٠ي ُ َرا ٔج ٌِ َضا ث ُ َُّ ٔ ٟ ٥ي َل َِّ ِ٘ ٠ضا كَاصٔ ّزا أَ ِو َحا َّٔ ٣ل
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ریمن ،فعیک ،ایفسؿ ،دمحم نب دبعارلنمح ومیل ایب ہحلط ،اسمل ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکںیم ےاینپویبیوکاح تلضیحںیمالطؼددیی۔رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےاسابتاکذرکیبنرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسایک وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےسروجعرک ےاکمکحدفرھپاچےیہہک اح تل رہایلمحںیم
الطؼدے
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،انب ریمن ،فعیک ،ایفسؿ ،دمحم نب دبعارلامحؿ ومیل ایب ہحلط ،اسمل ،رضحت انب رمع ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1166

راوی  :اح٤س ب٤ًْ ٩ا ٪اب ٩حٜي ،٥خاٟسب٣ ٩د٠س ،س٠امی ٪اب ٩بَلً ،٢بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ا ٪بِ َٔ ٩حٕٔ ٜي ٥اْلِ َ ِوز ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی َُ ٪وص َُو ابِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ
و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ ِْ ًُ ٩
ک َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ ٣ُ ٢ز ُظ
بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف ٓ ََشأ َ َ٤َ ًُ ٢زُ ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ک
َخی ث ُ ََّ ٥ت ِل ُض َز ث ُ َّ ٥یُ َل َِّ ُٙ ٠ب ٌِ ُس أَ ِو یُ ِٔ ٤ش ُ
َٓ ِ٠ي ُ َرا ٔج ٌِ َضا َحًَّی َت ِل ُض َز ث ُ ََّ ٥ت ٔح َ
يف َح ِي َـ ّة أ ُ ِ َ
ادمح نب امثعؿ انب میکح ،اخدلنب دلخم ،امیلسؿ انب البؽ ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنں  ے اینپ ویبی وک اح تل ضیح ںیم الطؼ دی۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس
ابرےںیموپاھچ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےسمکحدفہکفہاسےسروجعرکےل۔اہیںکتہکفہاپکنواج ےرھپ
اےسدفرساضیحآ ےرھپاپکنورھپاسےکدعبالطؼدےایرفکےل۔
رافی  :ادمحنبامثعؿانبمیکح،اخدلنبدلخم،امیلسؿانبالبؽ،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1167

راوی ً :لی ب ٩ححز سٌسی ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥ایوب ،حرضت اب ٩سيری٩

و َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َّ
یَ ٩س َّ ٨ة
ْٔش َ
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
یَٗ ٩ا َُ ِْ َٜ ٣َ ٢ت ً ِ ٔ
اٟش ٌِس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥أَ ُّی َ
رع ُٖ
یُ َح ِّسثُىٔی ََُ ٩ِ ٣ل أَ َّتض ٔ ُ ٥أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َتطُ ثَ ََلثّا َوه ٔ َی َحائ ْٔف َٓأ ُ َٔ ٣ز أَ ِ ٪یُ َزا ٔج ٌَ َضا َٓ َح ٌَُِ ٠ت َُل أَ َّتض ٔ ُُ ٤ض َِ ٥و َُل أَ ِ ٔ
ا َِ ٟحس َ
ا ٪ذَا ثَ َب ٕت َٓ َح َّسثَىٔی أَُ َّ ٧ط َسأ َ َ ٢ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٓ َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط كَ ََّٙ ٠
ٔیث َحًَّی َُ ٔ ٟ٘
يت أَبَا ُ َََّل ٕب یُوَُ ٧ص بِ َُ ٩ج َبيِر ٕا َِ ٟباص ٔل ٔ َّی َوك َ َ
ُ
اس َت ِح ََٙ ٤
ا َِ ٣زأَ َت ُط َت ِلٔ٠ي َ٘ ّة َوه ٔ َی َحائ ْٔف َٓأ َٔ ٣ز أَ َِ ٪ی ِز ٔج ٌَ َضا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت أَ َٓ ُح ٔش َب ِت ًََِ ٠يطٔ َٗا َِ ٤ََ ٓ ٢ط أَ َو إ ٔ َِ ًَ ٪حزَ َو ِ
یلع نب رجح دعسی ،اامسلیع نب اربامیہ ،اویب ،رضحت انب ریسنی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  سی اسؽ کت رہھٹا راہ اکی رافی یک

رفاتی ر ےسںیممہتم ںیہرکاتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےاینپویبیوکاح تلضیحںیمنیتالطںیقدے دںی وا ںیہ مکحدای
ایگہکفہاس ےسروجعوک ںیلںیموھجٹےس انچاچاتہاھت افرںیمہیدحثی ںیہاج اتاھت اہیںکتہکںیم اوبالغبوی،سنب ریبج
ابیلہےسالمافرفہاحہظففاالاھتاس ےھجمےسایبؿایکہکاس ےانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچ واوہنں ےاسےسایبؿایک
ہکاوہنں ےاینپویبیوکالطؼدےدی یھاساحؽںیمہکفہاحہضئ یھ واےسروجعرک ےاکمکحدایایگںیم ےاہکایکہیالطؼ
اس ررامرنویگ؟ واوہنں ےاہکویکں ںیہایکںیماعزجنوایگنوںایاقمح۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،اامسلیعنباربامیہ،اویب،رضحتانبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1168

راوی  :ابوربيٍٗ ،تیبہ ،ح٤از ،ایوب

وب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِ َ ٧ح َو ُظ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َََ ٓ ٢شأ َ َ٤َ ًُ ٢زُ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ َو ُٗت َ ِی َب ُة َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز ُظ
اوبرعیب ،ہبیتق ،امحد ،اویب اس  دن ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچ
رافی  :اوبرعیب،ہبیتق،امحد،اویب
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1169

راوی ً :بساٟوارث بً ٩بساٟؼ٤س ،ایوب

وب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ ٓ ََشأ َ َ٤َ ًُ ٢زُ أ ٨َّ ٟي َّی
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ک َٓأ َ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪یُ َزا ٔج ٌَ َضا َحًَّی یُ َل َِّ َ٘ ٠ضا كَاصٔ ّزا َُٔ ٩ِ ٣ي ِر ٔ ٔج َ٤ا َٕ َو َٗا َ ٢یُ َل َِّ ُ٘ ٠ضا فٔی ُٗبُ َّٔٔ ً ١ست َٔضا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
دبعاوارث نب دبعادمصل ،اویب اس  دن ےس یھب ہی دحثی ایسرطح رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع

 ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابرے ںیم وساؽ ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا ںیہ روجع رک ے اک مکح دای
اہیںکتہکاےس رہںیمالطؼدےامجعود ریغبافردعتےکرشفعںیمالطؼدےدںی
رافی  :دبعاوارثنبدبعادمصل،اویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1170

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥زورقی ،اب٠ً ٩يہ ،یو٧ص٣ ،ح٤س ب ٩سيری ،٩حرضت یو٧ص ب ٩جبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَّ ٥
ی ٩ِ ًَ ٩یُوَُ ٧ص بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت
اٟس ِو َرق ٔ ُّی ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
و َح َّسثَىٔی َي ٌِ ُ٘ ُ
ُٔلبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َر ُج ْ ١كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ٌِز ٔ ُٖ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٓإَّٔ٧طُ ك َ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َتطُ َوه ٔ َی َحائ ْٔف َٓأتََی ًُ َ٤زُ أ ٨َّ ٟي َّی
 ١ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َُ ٟط َٓأ َ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪یزِ ٔج ٌَ َضا ث ُ ََّ ٥ت ِش َت ِ٘ب ٔ ََّٔ ً ١س َت َضا َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َُ ٟط إٔذَا كَ َّ َٙ ٠اَّ ٟز ُج ُ
ِک اَّ ٟت ِلٔ٠ي َ٘ةٔ َٓ َ٘ا َِ ٤ََ ٓ ٢ط أَ َو إ ٔ َِ ًَ ٪حزَ َوا ِس َت ِح ََٙ ٤
أَ َت ٌِ َت ُّس بٔتَٔ ٠

وقعیبنباربا میہدفریق،انبہیلع،وی،س،دمحمنبریسنی،رضحتوی،سنبریبجریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم ےانب
رمعریضاہللاعتٰیلہنعےساہکہکاکیآدیم ےاح تلضیحںیماینپویبیوکالطؼدیےہ واوہنں ےاہکایکمتاجےتننوہکانبرمع
ریضاہللاعتٰیلہنع  ےا ینپ ویبیوکاح تلضیح ںیمالطؼدی یھرضحترمعریضاہلل اعتٰیلہنعیبنرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس یک
دختم ںیم احرض نو ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے روجع رک ے اک مکح دای افر فہ
تررت رھپ دفابرہ دعت رشفع رکے رافی ےتہک ںیہ ںیم  ے انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک  ب وکیئ آدیم اینپ ویبی وک اح تل
ضیحںیمالطؼدےدے وایکفہالطؼرامریکاج ےیگ؟اوہنں ےاہکویکں ںیہایکفہاعزجنوایگےہایاقمحوجرامرہنرکے۔
رافی  :وقعیبنباربامیہدفریق،انبہیلع،وی،س،دمحمنبریسنی،رضحتوی،سنبریبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1171

راوی  :ابْ٣ ٩ىی و اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت یو٧ص ب ٩جبير

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َ
َّ
َّ
َّ
ک
َک َذَ ٔ ٟ
یُوَُ ٧ص بِ َُ ٩ج َبيِر ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وُلُ كَُ ِ٘ ٠ت ا َِ ٣زأَت ٔی َوه ٔ َی َحائ ْٔف َٓأتَی ًُ َ٤زُ أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٟٔ ٥َ ٠ي ُ َرا ٔج ٌِ َضا َٓإٔذَا ك َ ُض َز ِت َٓإ ٔ َِ ٪طا َئ َٓ ُِ ٠ي َل َِّ ِ٘ ٠ضا َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ُٔلبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أََٓا ِح َت َش ِب َت ب ٔ َضا

َٗا َ٣َ ٢ا یَ ُِ ٌُ ٨َ ٤ط أَ َرأَیِ َت إ ٔ َِ ًَ ٪حزَ َوا ِس َت ِح ََٙ ٤

انبینثمفانب ،رر ،دمحم نبرفعج ،ہبعش،داتدہ،رضحتوی،سنب ریبجےسرفاتی ےہہکانبرمعریضاہللاعتٰیل ہنع وکرفامےتنو ے
انسہکںیم ےاینپویبیوکاح تلضیحںیمالطؼدےدیرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم
ںیم احرض نو ے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک ذرک ایک  و یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اچےئہ ہک اس ےس
روججرکے باپکنواج ےارگاچےہ واےسالطؼددیےںیم ےانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےساہکایکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےاسالطؼوکرامریھبایک؟ واوہنں ےاہکاسںیمایکام عوموجدےہ؟ایکمتانبرمعوکاعزجایاقمحایخؽرکےتنو۔
رافی  :انبینثمفانب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،داتدہ،رضحتوی،سنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1172

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،خاٟس بً ٩بساہللً ،بسا٠٤ٟک ،حرضت ا٧ص ب ٩سيری٩

یَٗ ٩ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ا َِ ٣زأَتٔطٔ
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ

َّ
َّ َّ
َک ُظ ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣ُ ٢زِ ُظ َٓ ِ٠ي ُ َرا ٔج ٌِ َضا َٓإٔذَا
َک ذََ ٔ ٟ
ک َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز ٓ ََذ َ َ
أًٟی كََ٘ َٓ َٙ ٠ا َ ٢كَِ٘ ٠ت َُضا َوه ٔ َی َحائ ْٔف ٓ َُذ ٔ َ
ِک اَّ ٟت ِلٔ٠ي َ٘ةٔ َّأًٟی كَ ََّ ِ٘ ٠ت َوه ٔ َی َحائ ْٔف
َفا َج ٌِت َُضا ث ُ َّ ٥كَ َِّ٘ ٠ت َُضا ُ ٔ ٟل ِضز ٔ َصا ُُِٗ ٠ت َٓا ًِ َت َس ِز َت بٔتَٔ ٠
كَ ُض َز ِت َٓ ُِ ٠ي َل َِّ ِ٘ ٠ضا ُ ٔ ٟل ِضزٔصَا َٗا ََ َ ٢
َٗا َ٣َ ٢ا ل ٔ َی ُلَ أَ ًِ َت ُّس ب ٔ َضا َوإ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت ًَ َحزِ ُت َوا ِس َت ِح َُ ِ٘ ٤ت

ییحی نبییحی ،اخدل نب دبعاہلل ،دبعاکلمل،رضحتا،س نب ریسنیےسرفاتیےہہک ںیم ےانبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعےس اؿ یک
اسویبیےکقلعتموپاھچ ےساوہنں ےالطؼددیے یھ واوہنں ےاہکںیم ےاےساح تلضیحںیمالطؼددیے یھرھپںیم
 ے اس اک ذرک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایک افر اوہنں  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
رفامایاےسمکحدفہکفہروجعرکےل بفہاپکنواج ے واساک رہ یکفہجےسالطؼدےرافیاتہکےہںیم ےاہکایکآپ ےفہ

الطؼ رامر یک  یھ وج آپ  ے اح تل ضیح ںیم دی  یھ؟ اوہنں  ے اہک ےھجم ایک ےہ ہک ںیم اےس رامر ہن رکات؟ ایک ںیم اعزج افر اقمح
نوایگنوں۔
رافی  :ییحینبییحی،اخدلنبدبعاہلل،دبعاکلمل،رضحتا،سنبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1173

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار ،ابْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،ا٧ص ب ٩سيری ،٩حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ی ٩أَُ َّ ٧ط
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢كَ َُّ ِ٘ ٠ت ا َِ ٣زأَت ٔی َوه ٔ َی َحائ ْٔف َٓأتََی ًُ َ٤زُ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َر ُظ َٓ َ٘ا َ٣ُ ٢زِ ُظ َٓ ِ٠ي ُ َرا ٔج ٌِ َضا ث ُ َّ ٥إ ٔ َذا
ِک اَّ ٟت ِلٔ٠ي َ٘ ٔة َٗا َِ ٤ََ ٓ ٢ط
كَ ُض َز ِت َٓ ُِ ٠ي َل َِّ ِ٘ ٠ضا ُُِٗ ٠ت ُٔلبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أََٓا ِح َت َش ِب َت بٔتَٔ ٠
دمحمنبینثم،انب ،رر،انب ینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،ا،سنب ریسنی،رضحتانبرمعریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکںیم  ے
اینپویبیوکاح تلضیح ںیم الطؼ دےدی ورمعریضاہلل اعتٰیلہنع  ےیبنرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس یکدختمںیم احرضنورک
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس وکاسیکربخدی وآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایاےس روجعرک ےاک مکحدف رھپ  بفہاپک نو
اج ے والطؼددیےںیم ےانبرمعےساہکایکفہالطؼرامریکیئگ یھ؟اوہنں ےاہکویکں ںیہ
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،ا،سنبریسنی،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1174

راوی  :یحٌی ب ٩حبيب ،خاٟسب ٩حارثً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩بْش ،بہز ،طٌبہ

و َح َّسثَٔ٨يطٔ َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ح و َح َّسثَٔ٨يطٔ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِْشٕ َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة

ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُٔي ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیْٔض ٔ َ٤ا ٟٔي َ ِر ٔج ٌِ َضا َوفٔی َحسٔیْٔض ٔ َ٤ا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟط أَ َت ِح َت ٔش ُب ب ٔ َضا َٗا َِ ٤ََ ٓ ٢ط
ییحینببیبح،اخدلنباحرث،دبعارلنمحنبرشب،زہب،ہبعشایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںیہاؿںیمہییھبےہہکرافیاتہک
ےہںیم ےاؿےساہکیکمت ےفہالطؼرامریک یھ واوہنں ےاہکویکں ںیہ
رافی  :ییحینببیبح،اخدلنباحرث،دبعارلامحؿنبرشب،زہب،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1175

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،اب ٩كاؤض

ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ي ُِشأ َ ُ٢
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُ ٩كَا ُو ٕ
ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ١كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط َحائ ّٔـا َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ٌِز ٔ ُٖ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٥ِ ٌَ ََ ٢ا ََٓ ٢إُٔ َّ ٧ط كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط َحائ ّٔـا ٓ ََذ َص َب ًُ َ٤زُ إلٔ َی
ک ْٔلَبٔيطٔ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َر ُظ ا َِ ٟدب َ َر َٓأ َ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪یُ َزا ٔج ٌَ َضا َٗا َ ٥َِ ٟ ٢أَ ِس َُ ٌِ ٤ط َیزٔی ُس ًَل َی ذََ ٔ ٟ

ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،انبرج ،،انباطؤس ےاےنپابپےسرفاتییکےہاوہنں ے انسہکانبرمعےساسآدیمےک
ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ  س  ے اینپ ویبی وک اح تل ضیح ںیم الطؼ دی  و اوہنں  ے رفامای ایک  و انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اچہپ ات
ےہ؟ اس  ے اہک یج اہں  و اہک اس  ے اینپ ویبی وک ضیح ںیم الطؼ دی افر رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختمںیماحرضنو ےافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسابتیکربخدیآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےسروجعرک ےاک
مکحدایانباطؤسےتہکںیہہکںیم ےہیدحثیاےنپابپےس ںیہینس۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،انبرج ،،انباطؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1176

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ایً ٩٤زہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ٩
و َح َّسثَىٔی صَ ُ
ٕ َت َزی فٔی َر ُج ٕ ١كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط َحائ ّٔـا َٓ َ٘ا َ ٢كَ َّ َٙ ٠ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز
أَیِ َِ ٣َ ٩َ ٤ول َی ًَزَّ َة َي ِشأ َ ُ ٢ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َوأَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ َي ِش َ ٍُ ٤ذََ ٔ ٟ
ک َِ ٛي َ

ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َ٤َ ًُ ٢زُ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ٪
َّ
َّ
َّ
َ ٔ
َف َّز َصا َو َٗا َ ٢إٔذَا كَ ُض َز ِت
ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز كَ َٙ ٠ا َِ ٣زأ َت ُط َوه َی َحائ ْٔف َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسٟٔ ٥َ ٠ي ُ َرا ٔج ٌِ َضا َ َ
َقأَ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا أَ ُّی َضا أ ٨َّ ٟي ُّی إٔذَا كَ َِّ٘ ٠ت ُِ ٥اَ ٨ِّ ٟشا َئ ٓ ََل ُِّ٘ ٠وصُ َّ٩فٔی ُٗبُ ٔ١
َٓ ُِ ٠ي َل ِّ ِٙ ٠أَ ِو ُ ٔ ٟي ِٔ ٤ش ِ
ک َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َو َ َ

ً َّٔست ٔضَّٔ٩

اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتدبعارلنمحنبانمیزعہےکومیلےسرفاتیےہہکانبرمعریضاہلل
اعتٰیلہنعےسوپاھچایگافراوبازلح  ،نرےہےھتہک سآدیم ےاینپویبیوکاح تل ضیحںیمالطؼدیآپاس ےکابرے ںیم
ایک مکحایبؿ رکےتںیہ؟ و اوہنں ے اہک ہکانب رمعریض اہللاعتٰیلہنع  ےاینپویبیوک اح تل ضیحںیم الطؼ ددیی  یھروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکزامہنںیمرمعریضاہللاعتٰیلہنع  ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس وپاھچ  و اہکہکانبرمع ےاینپ
ویبیوکاح تلضیحںیمالطؼدےدیےہ وا ںیہیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےروجعرک ےاکرفامایافراہکہک بفہاپکنو
اج ے  و اچےہ الطؼدے دے اچےہ رفک ےل انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع  ے اہک افر یبنرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے ہیآتی
فَطل ّ ُق ه ُ ُ ہ
َ ُ َ لیَّ ِت ُ َ َطلَّق ُْت
ِ
ه
ِ
ُ
لی
ِ
ّ
ِ
َ
ْ
ِ
َ
ق ّع َّن)اےیبن بمتاینپترر وںوکالطؼدف وا ںیہاؿیکدعت
(بأ ّ ا
التفترفامیئ َ ا
يا ّی ِإذا ما َلاائَ وو َّن ِف ِ
یکادتباءںیمالطؼدف۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتدبعارلنمحنبانمیزعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1177

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ ،ابی زبير ،اب٤ً ٩ز

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ِ َ ٧ح َو َص ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ةٔ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
و َح َّسثَىٔی صَ ُ
اہرفؿنبدبعاہلل،اوباعمص،انبرج ،،ایبزح ،،انبرمعایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اوباعمص،انبرج ،،ایبزح ،،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہضئتررتوکاسیکراضدنمیےکریغبالطؼدےینیکرحتمافرارگوکیئالطؼدےدے والطؼفاعقہننویئافررمدوکروجعرک ےاکمکحدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1178

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ای٣ ٩٤ولی رعوہ

و َح َّسثَٔ٨يطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَیِ َِ ٣َ ٩َ ٤ول َی
َ
َ
رع َو َة إٔ٤َ َّ ٧ا
رع َو َة َي ِشأ ُ ٢ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َوأَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ َي ِش َ ٍُ ٤بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َححَّا ٕد َوٓ ٔيطٔ َب ٌِ ُف اٟزِّ َیا َزة ٔ َٗا َِ ٣ُ ٢ش ٥ٔ٠أَ ِخ َلأ َح ِي ُث َٗا َِ ُ ٢
ُِ
ص َُو َِ ٣ول َی ًَزَّ َة
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتدبعارلنمحنبانمیومیلرعفہےسرفاتیےہہکانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
ےس وپاھچ ایگ ہکبج اوبازلح   ،ن رےہ ےھت ابیق دحثی اجحج یک رطح ےہ افر اس ںیم ضعب ااضہف یھب ےہ ملسم  ے اہک ہک رافی  ے
ومیلرعفہےنہکںیمیطلغیکےہذقیقیااہیومیلزعہےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتدبعارلنمحنبانمیومیلرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیتالطوقںےکایبؿںیم...
ابب  :الطؼاکایبؿ
نیتالطوقںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1179

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس
اَّ ٪
اٟل ََل ًَُ ٚل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اَّ ٟز َّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
ض َٗا َ ٢ك َ َ

َو َس ََّ ٥٠وأَبی بَ ِرکٕ َو َس ََ ٨تي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣خ ََٔل َٓ ٔة ًَُ ٤ز ك َ ََل َُّ ٚ
اض َٗ ِس ا ِس َت ٌِ َحُ٠وا فٔی أَ ِ٣ز ٕ
اََ ْٟل ٔث َواح َٔس ّة َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
َ ٔ
َ
َٗ ِس كَاِ َ ٧ت َُ ٟض ِٔ ٓ ٥يطٔ أََ٧ا ْة ََِٓ ٠و أَ َِ ٣ـ ِی َ٨ا ُظ ًََِ ٠يض ٔ َِٓ ٥أ َ َِ ٣ـا ُظ ًََِ ٠يض ٔ ِ٥
ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤس،رضحتانبابعسریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہ ہکروسؽاہلل

یلصاہللہیلعفآہلفملسافراوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعافردفرالختفرمعریضاہللاعتٰیلہنعےکدفاسؽکتنیتالطؼاکییہرامریک
اجیت  ںیھ وس رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک اس مکح ںیم وج ا ںیہ تلہم دی یئگ  یھ دلجی رشفع رک دی ےہ  س ارگ مہ
نیتیہانذفرکدںی وانمبسنواگانچہچناوہنں ےنیتالطؼیہفاہعقنواج ےاکمکحدےدای۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
نیتالطوقںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1180

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥روح بً ٩بازة ،اب ٩جزیخ ،اب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،حرضت اب ٩كاؤض

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔٚ
ض أَ َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَ٤َّ٧ا كَاِ َ ٧ت َّ
١
ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ َّ ٪أَبَا اٟؼَّ ِض َبا ٔ
ئ َٗا َُٔ ٢لبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُ ٩كَا ُو ٕ
اََ ْٟل ُث تُ ِح ٌَ ُ
َ
ض ََ ٌَ ِ٥
َواح َٔس ّة ًَل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبٔی بَ ِرکٕ َوثَ ََلثّا ٔ ٩ِ ٣إ ٔ ََ ٣ارة ًُٔ ََ ٤ز َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ااحسؼنباربامیہ،رفحنبابعدة،انبرج ،،انبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،رضحتانباطؤس ےاےنپابپےسرفاتییکہک
اوباابہصلء  ے انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اجےتن ںیہ ہک نیت الطؼ راس تل آمب یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسافراوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعفرمعریضاہللاعتٰیلہنعیکالختفےکنیتاسؽکتاکییہرکدیاجیت یھ وانبابعس
ریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکیجاہں۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رفحنبابعدة،انبرج ،،انبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،رضحتانباطؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
نیتالطوقںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1181

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب سدتيانی ،ابزاہي ٥ب٣ ٩يْسہ ،حرضت كاؤض

وب َّ
ْس َة
رح ٕب ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
اٟش ِدت َٔيان ٔ ِّی ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ي َ َ

اٟل ََل َُّ ٚ
ت َٔ ٩ِ ٣ص َ٨ات َٔک أَ ٥َِ ٟیََّ ٩ِ ُٜ
ض َصا ٔ
اََ ْٟل ُث ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
ض أَ َّ ٪أَبَا اٟؼَّ ِض َبا ٔ
ئ َٗا َُٔ ٢لبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
اض فٔی َّ
اٟل ََل َٔٓ ٚأ َ َج َاز ُظ ًََِ ٠يض ٔ ِ٥
ا ٪ذََ ٔ ٟ
ک َٓ َ٤َّ ٠ا ك َ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبٔی بَ ِرکٕ َواح َٔس ّة َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س ك َ َ
ا ٪فٔی ًَ ِض ٔس ًُ ََ ٤ز َت َتا َی ٍَ اُ ٨َّ ٟ
ااحسؼنباربامیہ،امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،اویبایتخسین،اربامیہنبرسیمہ،رضحتاطؤسےسرفاتیےہہکاوباابہصلء ے
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےساہکاےنپدؽےسایدرک ےکاتبؤایکنیتالطؼروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک زامہنافراوبرکب
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک دفر ںیم اکی ہن نویت  ںیھ؟ اوہنں  ے اہک اےسی یہ اھت  ب زامہن رمع ںیم ووگں  ے ےپ درےپ الطںیق دانی
رشفعرکدںی وآپ ےاؿ رنیتالطؼانذفنو ےاکمکحدےدای۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،اویبایتخسین،اربامیہنبرسیمہ،رضحتاطؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسآدیم رافکرہےکفوجبےکایبؿںیم س ےاےنپاف راینپویبیوکرحاؾرکایلافر...
ابب  :الطؼاکایبؿ
اسآدیم رافکرہےکفوجبےکایبؿںیم س ےاےنپاف راینپویبیوکرحاؾرکایلافرالطؼیکتین ںیہیک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1182

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥ہظا ٦زستوائی ،یحٌی بْٛ ٩ير ،يٌلی ب ٩حٜي ،٥سٌيس ب ٩جبير ،حرضت اب٩
ًباض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥صٔظَ اَ ٕ ٦ي ٌِىٔی َّ
اٟس ِس َت َوائٔ َّی َٗا ََ َٛ ٢ت َب إلٔ َ َّی َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
و َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
ض
َفصَا َو َٗا َ ٢ابِ َُّ ًَ ٩با ٕ
یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ َٔ ٩حٕٔ ٜيَ ٩ِ ًَ ٥سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أََّ٧طُ ك َ َ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢فٔی ا َِ َ ٟ
َحأ ٦یَٔ٤ي ْن یُ َُ ِّ ٜ
اَ ٪ل ٥ِ ُٜفٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ أ ُ ِس َو ْة َح َش َْ ٨ة
َِ َ٘ ٟس ك َ َ

زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،اشہؾدوتسایئ،ییحینبریثک،یلعینبمیکح،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہک بوکیئاینپویبیےسمسقےکاسھتےہکہکھجم ررحاؾےہ واساکافکرہےہانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ے
اہکدقلاکؿمکلیفروسؽاہللاوسۃہنسحقیقحتاہمترےےئلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزدنیگںیمرتہبںیومنہنےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،اشہؾدوتسایئ،ییحینبریثک،یلعی نبمیکح،دیعس نبریبج،رضحتانب ابعسریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اسآدیم رافکرہےکفوجبےکایبؿںیم س ےاےنپاف راینپویبیوکرحاؾرکایلافرالطؼیکتین ںیہیک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1183

راوی  :یحٌی ب ٩بْشاَٟحیزیٌ٣ ،اویہ ب ٩سَل ،٦یحٌی ب ٩ابی ْٛير ،يٌلی ب ٩حٜي ،٥سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َحیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩س ََّل ٩ِ ًَ ٕ ٦یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕأَ ََّ ٪ي ٌِل َی بِ ََ ٩حٕٔ ٜي ٥أَ ِخبَرَ ُظ أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
ْش ا ِٔ َ ٟ
اَ ٪ل ٥ِ ُٜفٔی
َسٌ َ
ٔيس بِ َُ ٩ج َبيِر ٕأَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ ٢إٔذَا َرح ََّ ٦اَّ ٟز ُج ُ
َف َصا َو َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س ك َ َ
َِ ٠ًَ ١يطٔ ا َِ ٣زأَ َت ُط َٓه ٔ َی َیْ ٔ٤
ين یُ َُ ِّ ٜ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ أ ُ ِس َو ْة َح َش َْ ٨ة
ییحی نب رشبارحلریی ،اعمفہی نب السؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،یلعی نب میکح ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
لَُک
وُسؽ اّللَِّ
رفاتی ےہہک  ب آدیم اینپ ویبی وک اےنپ اف ر رحاؾرکے  و ہی مسق ےہ افر اس اک افکرہ الزؾ نواگ افر اہک (ل َ َق ْد َک َاؿ ْم ِف َر ِ
س ٌة َذ َس َی ٌة)
ُأ ْ َ و
رافی  :ییحینبرشبارحلریی،اعمفہینبالسؾ،ییحینبایبریثک،یلعینبمیکح،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اسآدیم رافکرہےکفوجبےکایبؿںیم س ےاےنپاف راینپویبیوکرحاؾرکایلافرالطؼیکتین ںیہیک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1184

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخً ،لاءً ،بيسب٤ً ٩ز ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ َلائْ أََّ٧طُ َسًُ ٍَ ٔ٤ب َ ِي َس بِ َ٤َ ًُ ٩يِر ٕیُ ِدبٔرُ أَُ َّ ٧ط
ْش ُب ً ٔ َِ ٨سصَا ًَ َش َّل َٗاَِ ٟت
َسًَ ٍَ ٔ٤ائٔظَ َة تُ ِدب ٔرُ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
ا ٪یَ ُِ ُٜ٤ث ً ٔ َِ ٨س َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع ٓ ََي ِ َ

ک رٔیحَ ََِ ٣آ ٔي َر أَكََِ ٠ت
َٓ َت َواكَ ِي ُت أََ٧ا َو َحٔ َِؼ ُة أَ َّ ٪أَیَّت َ َ٨ا َ٣ا َز َخ ََِ ٠ًَ ١ي َضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٠ِ َٓ ٥َ ٠ت ُ٘ ِ ١إنِّٔی أَ ٔج ُس َٔ ٨ِ ٣
ْشبِ ُت ًَ َش َّل ً ٔ َِ ٨س َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع َو َ ٩ِ ٟأًَُو َز َُ ٟط َٓ َ٨زَ َ٥َ ٔ ٟ ٢
ک َٟطُ َٓ َ٘ا َ ٢بَ ِٔ َ ١
ََِ ٣آ ٔي َر ٓ ََس َخ ًََ ١ل َی إ ٔ ِح َساص َُ٤ا َٓ َ٘اَِ ٟت ذََ ٔ ٟ
تُ َ ِّ
ْشبِ ُت ًَ َش َّل
ک إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ إ ٔ َِ ٪تتُوبَا ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َو َحٔ َِؼ َة َوإٔذِ أَ َ َّ
ِس أ ٨َّ ٟي ُّی إلٔ َی َب ٌِ ٔف أَ ِز َوا ٔجطٔ َحسٔی ّْا ِ َ٘ ٔ ٟؤٟطٔ بَ ِٔ َ ١
َح ُ٣َ ٦ا أَ َح َّ ١اہللُ ََ ٟ

دمحم نب احمت ،اجحج نب دمحم ،انب رج  ،،اطعء،دیبعنب رمع ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبنرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسزبنینبشجحریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسرہھٹےتافراؿےکاپسدہشےتیپےھت سںیم ےافرہصفح ےاسابت
 راافتؼایکہک بمہںیمےسیسکےکاپسیھبیبنرکمییلصاہللہیلعفملسرشتفیالںیئ وفہہیےہکہکںیمآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےساغم ریف(ایپزیکاکیمسق)یکوباپیتنوںایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاغمریفاھکایےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
اؿںیمےسیسکاکیےکاپسرشتفیےلےئگ واس ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسیہیاہک وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
حا َُّ
تّ ُؾ َ اَ َأ َ َّ
ّلل
رفامایہکلبںیم ے وزبنیتنبشجحریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسدہشایپےہافرآدنئہرہسگہنویپںاگ وہیآتی(مِلَ ُ َ ِ

َل ِإ ََل َ وقْل ِ ِة ِإ ْؿ َ ُي َوبا) اے ینب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ اف ر اس زیچ وک ویکں رحاؾ رکےت ںیہ  س
َ َ

اہلل ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےئلالحؽراھکےہافررفامایہیدفونںاعہشئفہصفحارگ وہبرکںیل واؿےکدؽکھجےئگافر
َ َ َ
َ
ب َأزْ َفا ِخ ِة َح ًِيا)یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاکیابتاینپضعب ازفاجےسےکپچےساہک
ہیوجرفامای( َف ِإذْ أ ّ
َسالیّ ِت ُّی ِإ ََل ْ ِ
اسےسوصقمدہیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکلبںیم ےدہشایپےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،اجحجنبدمحم،انبرج ،،اطعء،دیبعنبرمع،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اسآدیم رافکرہےکفوجبےکایبؿںیم س ےاےنپاف راینپویبیوکرحاؾرکایلافرالطؼیکتین ںیہیک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1185

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َوصَ ُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َّ
ص َز َار ًَل َی َ َٔشائٔطٔ َٓ َي ِسُ ٧و ُٔ ٨ِ ٣ضَّ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ٔح ُّب ا َِ ٟحَِ ٠وا َئ َوا َِ ٌَ ٟش ََٓ ١ک َ َ
كَ َ
ا ٪إٔذَا َػلی ا َِ ِ ٌَ ٟ
ک َٓ٘ٔي َ ١ل ٔی أَص َِس ِت ََ ٟضا ا َِ ٣زأَ ْة ِٔ َٗ ٩ِ ٣و َٔ ٣ضا
ا ٪یَ ِحت َب ٔ ُص ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ٓ ََس َخ ًََ ١ل َی َحٔ َِؼ َة َٓا ِحت ََب َص ً ٔ َِ ٨س َصا أَ ِٛث َ َر ٔ٤َّ ٣ا ك َ َ
َّ
ک َ ٔ ٟش ِو َز َة
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ًُّ ٜة َٔ ًَ ٩ِ ٣ش ََٕ ٓ ١ش َ٘ ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠ط َ ِ
ْشبَ ّة َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َ٣ا َواہللٔ َِ ٨َ ٟح َتاُ َٟ َّ٩َٟط ٓ ََذ َ ِ

َو ُُِٗ ٠ت إٔذَا َز َخ ََِ ٠ًَ ١ي ٔک َٓإُٔ َّ ٧ط َس َي ِسُ ٧و ٔٔ ٨ِ ٣ک َٓ ُ٘ولٔی َُ ٟط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَكََِ ٠ت ََِ ٣آ ٔي َر َٓإَّٔ٧طُ َس َي ُ٘و َُٔ ٟ ٢ک َُل َٓ ُ٘ولٔی َٟطُ َ٣ا َص ٔذظ ٔ
ْشبَ َة
اِّ ٟزیحُ َوك َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِظ َت ُّس ًََِ ٠يطٔ أَ ِ ٪یُو َج َس ُٔ ٨ِ ٣ط اِّ ٟزیحُ َٓإُٔ َّ ٧ط َس َي ُ٘و َُٔ ٟ ٢ک َس َ٘ ِتىٔی َحٔ َِؼ ُة َ ِ
ًَ َش ُٕ٘ َٓ ١ولٔی َُ ٟط َج َز َس ِت ِ َ ٧حُ ُ٠ط ا ِِ ٌُ ٟز ُٓ َم َو َسأَُٗو ُ ٢ذَٔ ٔ ٟک َُ ٟط َوُٗؤٟيطٔ أَِ٧تٔ یَا َػ ٔٔ َّي ُة َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ ًََ ١ل َی َس ِو َز َة َٗاَِ ٟت َت ُ٘و َُ ٢س ِو َزةُ

َفّٗا ٔٔ ٨ِ ٣ک َٓ َ٤َّ ٠ا َزَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َو َّأ ٟذی ُلَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َُّل ص َُو َِ َ٘ ٟس ِ ٔ ٛس ُت أَ ِ ٪أُبَاز ٔئ َ ُط ب ٔ َّأ ٟذی ُِٗ٠تٔ لٔی َوإُٔ َّ ٧ط ٌََ ٟل َی ا َِ ٟب ٔ
اب َ َ
ْشبَ َة ًَ َش َٕٗ ١اَِ ٟت
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَكََِ ٠ت ََِ ٣آ ٔي َر َٗا ََُ ٢ل َٗاَِ ٟت ٓ ََ٤ا َص ٔذظ ٔ اٟزِّی ُح َٗا ََ ٢س َ٘ ِتىٔی َحٔ َِؼ ُة َ ِ
ک َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ ًََ ١ل َی
ک ث ُ ََّ ٥ز َخ ًََ ١ل َی َػ ٔٔ َّي َة َٓ َ٘اَِ ٟت بٔ ١ٔ ِْ ٔ٤ذََ ٔ ٟ
َج َز َس ِت ِ َ ٧حُ٠طُ ا ِِ ٌُ ٟز ُٓ َم َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ ًََ ١ل َ َّی ُُِٗ ٠ت َٟطُ ٔ ١َ ِْ ٣ذََ ٔ ٟ

رح ِ٨َ ٣ا ُظ َٗاَِ ٟت
َحٔ َِؼ َة َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َُل أَ ِس٘ٔي َ
ک ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا ََُ ٢ل َحا َج َة لٔی بٔطٔ َٗاَِ ٟت َت ُ٘و َُ ٢س ِو َزةُ ُس ِب َح َ
ا ٪اہللٔ َواہللٔ َِ َ٘ ٟس َ َ
ْش بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ب ٔ َض َذا َس َو ّ
ائ
ُُِٗ ٠ت ََ ٟضا ا ِسًُٜٔی َٗا َ ٢أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙإٔبِ َزاصٔي َُ ٥ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩بٔ ِ ٔ
اوبرکبی،دمحمنباالعلء،اہرفؿنبدبعاہلل،اوبااسہم،اشہؾ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفآہل فملسیھٹیم زیچ دنسپ رکےت ےھت آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس  ب  رص یک امنز ادا رک ےتیل  و اینپ ازفاج ےک اپس رکچ
اگلےت افر اؿ ےک اپس رشتفی الای رکےت اکی دؿ ہصفح ےک اپس رشتفی ےل ےئگ افر ومعمؽ ےس زایدہ دری کت اؿ ےک اپس
رہھٹےرےہںیم ےاسابرےںیموپاھچ وولعمؾنواہکازفاجرہطماتںیمےساکیویبیےکاپساسیکوقؾ ےدہشیکاکی
یپکدہہییجیھب یھوجاوہنں ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکالپای ےہںیم ےاہکاہللیکمسق!ںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےس اکی ہلیح رکفں یگ افر ںیم  ے اس اک وسدہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس ذرک ایک افر ںیم  ے اہک ہک  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اہمترےاپسرشتفیالںیئافراہمترےرقبینوں ومتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسانہکاےاہللےکروسؽایکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےاغمریفاھکایےہ سارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھجتےسںیہکہک ںیہ ومتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانہک
ہیدبوبیسیکےہ؟افرروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوک اےنپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسدبوب آانگ تاندنسپ اھت ،سارگآپ
یلص اہلل ہیلعفآہل فملسےھجت ہی ںیہکہک ےھجم ہصفح  ے دہش اک رشتب الپای ےہ  و متآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس وک ہی وہکہک دہش یک یھکم
 ےرعفدرتخاکرسوچاسےہایسدرتخےساغمریفیتنبےہںیمیھبآپیلصاہللہیلعفآہل فملسوکیہیوہکںیگافرمتیھباے
ہییہیانہک س بآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوسدہےکاپسآ ےرفامیتںیہہکوسدہ ےاہکاسذاتیکمسق! سےکوساوکیئ
وبعمد ںیہقیقحتارادہایکہکںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکفیہابتوہکںوجمت ےےھجمیہک یھاساحؽںیمہکآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس درفازہ  ر یہ نوں ھجت ےس ڈرےت نو ے  س روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقبی رشتفی ال ے  و اےنس اہک اے
اہللےکروسؽایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاغمریفاھکایےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای ںیہاوہنں ےرعضایکہی
دبوبیسیکےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہصفح ےےھجمدہشاکرشتبالپایےہاوہنں ےاہکہکدہشیکویھکمں ےرعفےک
درتخےسرسایلنواگ س بآپیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپسرشتفیال ے وںیم ےیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےس ایس رط ح اہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ےک اپس رشتفی ےل ےئگ  و اوہنں  ے یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

ایسرطحاہک بہصفحےکاہںرشتفیال ے واس ےاہک اےاہللےکروسؽایکںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوک اسدہشےس
الپؤںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایےھجماسیکرضفرتفاحتج ںیہےہدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکوسدہ
ّللَّاہکاہللیکمسقمہ ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدہشےسرفکدایےہںیم ےاؿےساہکاخومشرنوآےگاکی
 ے ُس ْتحَا َاؿا ِ
افر دنذرکیکےہ۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنباالعلء،اہرفؿنبدبعاہلل،اوبااسہم،اشہؾ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اسآدیم رافکرہےکفوجبےکایبؿںیم س ےاےنپاف راینپویبیوکرحاؾرکایلافرالطؼیکتین ںیہیک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1186

راوی  :سویسب ٩سٌيسً ،لی ب٣ ٩شہز ،ہظا ٦ب ٩رعوہ

رع َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩ص ٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،اشہؾنبرعفہاؿاانسدےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،اشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اینپویبیوکاایتخردےنیےکایبؿںیمافرہیہکاسےسالطؼ ںیہفاعقنویت بکتؿ...
ابب  :الطؼاکایبؿ
اینپویبیوکاایتخردےنیےکایبؿںیمافرہیہکاسےسالطؼ ںیہفاعقنویت بکتتینہننو

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1187

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌیً ،بساہلل ب ٩وہب ،یو٧ص ب ٩یزیس ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ٪ب٩
ًوٖ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی اُّ ٟتحٔي ٔيی َو َّ
و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ
اٟلاصٔز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ح و َح َّسثَىٔی َ ِ
ُّ

اب أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَ ًََّ ٪ائ ٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا أ ُ َٔ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩یز ٔ َ
َاَک َٔ ٟک أَ ِّ ٣زا ٓ َََل ًََِ ٠ي ٔک أَ َُِ ٪ل َت ٌِ َحلٔی َحًَّی َت ِش َتأ ِ ٔ٣زٔی أَبَ َویِ ٔک
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َت ِدئير ٔأَ ِز َوا ٔجطٔ بَ َسأَ بٔی َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی ذ ٔ ْ

ِ
ک إ ٔ ِ٨ِ ُٛ ٪ت ُ َّن
َفاٗٔطٔ َٗاَِ ٟت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا ََ ٢یا أَ ُّی َضا أ ٨َّ ٟي ُّی ُٗ ِْٔ ١لَ ِز َوا ٔج َ
َٗاَِ ٟت َٗ ِس ًَ ٥َ ٔ ٠أَ َّ ٪أَبَ َو َّی  ٥َِ ٟیَُٜوَ٧ا َ ٔ ٟيأ َُ ٣زانٔی بٔ ٔ َ

ِسا ّحا َجّ ٔ٤يَل َوإ ٔ ِ٨ِ ُٛ ٪ت ُ َّن تُز ٔ ِز َ ٪اہللَ َو َر ُسو َٟطُ َو َّ
اٟسَ ِ ٧يا َوزٔی ََ ٨ت َضا َٓ َت ٌَا َٟي ِ َن أ ُ َِّ ٣ت ٌَِ َّ٩ُٜوأ ُ َ ِّ
َخ َة
تُز ٔ ِز َ ٪ا َِ ٟح َيا َة ُّ
اٟس َار ِاْل ٔ َ
ِس ِحَ َ َّ٩ُٜ
ت ٔ َّ٩ُٜ٨ِ ٣أَ ِج ّزا ًَو ّٔامی َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت فٔی أَ ِّی َص َذا أَ ِس َتأ ِ ٔ٣زُ أَبَ َو َّی َٓإٔنِّی أُرٔی ُس اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َو َّ
َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ أَ ًَ َّس ِ ٤ُِ ٠ٟٔح ٔش َ٨ا ٔ
اٟس َار
َخ َة َٗاَِ ٟت ث ُ َّ ١َ ٌََ ٓ ٥أَ ِز َوا ُد َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ١َ ِْ ٣ٔ ٥َ ٠ا ٓ ٌََُِ ٠ت
ِاْل ٔ َ
اوباط رہ ،انب فبہ ،رحہلم نب ییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،وی،س نب سیدی ،انب باہب ،اوبہملس نب دبعارلنمح نب ترػ ،دیسہ اعہشئ
دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک  ب روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس وکآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک ازفاج ےک
ابرےںیماایتخردےنیاکمکح دایایگ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےھجمےسرشفعایکافررفامایہکںیمےھجتاکیاعمہلمذرکرک ے
فاالنوں سمت رالزؾےہہکدلجیہنرکاہیںکتہک واےنپفادلنیےسوشمرہرکےلافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساجےتنےھت
ہک ریمے فادلنی ےھجم یھبک یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دجایئ اک وشمرہ  ںیہ دںی ےگ یتہک ںیہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےرفامایاہلل ےرفامایاےیبناینپویبویںےسہہکدفہکارگمتداینیکزدنیگافراسیکآراشئاکاردہریتھکنو وآؤںیمںیہمت
آراؾیکزیچںیافردمعہاسامؿدےدفں افرارگمتاہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسافرایقتمیکاعتیفیکاگبلطرنو و
اہلل ےمتںیمےسکینترر وںےکےئلارجمیظعایتررکراھکےہںیم ےرعضایکہکاسںیموکن یابتےہ سےکابرےںیم
ںیماےنپفادلنیےسوشمرہ رکفںںیم واہللافراس ےک روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس افرآرختےکرھگ یکاعتیفیک اگبلطرنوں
رفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکابیقازفاج ےیھبایسرطحاہکوجںیم ےاہکاھت۔
رافی  :اوباطرہ ،انب فبہ ،رحہلم نب ییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،وی،س نب سیدی ،انب باہب ،اوبہملس نب دبعارلامحؿ نب ترػ ،دیسہ
اعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اینپویبیوکاایتخردےنیےکایبؿںیمافرہیہکاسےسالطؼ ںیہفاعقنویت بکتتینہننو

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1188

راوی ِ :سیخ ب ٩یو٧صً ،باز بً ٩بازً ،اػٌ٣ ،٥اذہ ًسویہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ِسیِخُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ًَبَّا ُز بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٌَٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ا َذ َة ا َِ ٌَ ٟسؤیَّ ٔة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ك َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُ َ
ک ََ ٩ِ ٣تظَ ا ُئ
ا ٪فٔی یَ ِو ٔ ٦ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ ٔ٨َّ ٣ا َب ٌِ َس َ٣ا َ٧زََِ ٟت تُ ِزظٔی ََ ٩ِ ٣تظَ ا ُئ ُٔ ٨ِ ٣ضَ َّ٩وتُ ِذؤی إَِٔ ٟي َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِش َتأِذٔ٨َ ُ ٧ا إٔذَا ك َ َ

َاک إلٔ َ َّی ٥َِ ٟ
ا ٪ذ َ
َٓ َ٘اَِ ٟت ََ ٟضا ٌَُ ٣ا َذةُ ٓ ََ٤ا ُ٨ِ ٛتٔ َت ُ٘ؤٟي َن َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا ِس َتأ ِ َذٔ َ ٧ک َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَُٗو ُ ٢إ ٔ ِ ٪ك َ َ
أُوث ٔ ِز أَ َح ّسا ًَل َی ََ ِٔ ٔسی
رس ،نبوی،س،ابعدنبابعد،اعمص،اعمذہدعفہی،دیسہاعہشئدصہقیریضاہلل اعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
م ِْت ُه ُ ے
َ
َ
ن ُء) ےکانزؽ
نَم َ ا
َل ْ
فآہل فملس مہ ےسااجزت ےتیل ےھت ب مہ ںیمےس یسکتررتاک دؿنوات ( ُ ْب ِج نَمْ َ َن ُاء َّن َف ْ ويفِق ِإ ْ َ
نو ے ےک دعب۔  و اؿ ےس اعمذہ  ے اہک۔ مت روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہل فملس وک ایکیتہک  ںیھ  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ھجت
ےسااجزتبلطرکےتےھتاہکںیمیتہک یھارگہیاعمہلمریمےرپسدنوات وںیماینپذات ریسکوکرتحیجہندیتی۔
رافی  :رس ،نبوی،س،ابعدنبابعد،اعمص،اعمذہدعفہی،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اینپویبیوکاایتخردےنیےکایبؿںیمافرہیہکاسےسالطؼ ںیہفاعقنویت بکتتینہننو

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1189

راوی  :حش ٩بً ٩يسی ،اب٣ ٩بارکً ،اػ٥

اػ ْ ٥ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
و َح َّسثَ َ٨اظ ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُٔ ً ٩يسی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ٔ
نسحنبیسیع،انبرابرک،اعمصاساانسدےسیھبہیدحثیرابرہکایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :نسحنبیسیع،انبرابرک،اعمص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اینپویبیوکاایتخردےنیےکایبؿںیمافرہیہکاسےسالطؼ ںیہفاعقنویت بکتتینہننو

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1190

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤يِمً ،بثر ،اس٤اًي ١ب ٩ابی خاٟس ،طٌيیْ٣ ،سو ،ٚسيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َّ
َّ َ
َّ
ْسو َٕٗ ٚا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٗ ِس
يِم أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِبث َ ْر ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
َخي َّ َرَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٌُ ََ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠س ُظ كَ ََلّٗا

ییحی نب ییحی یمیمت ،غیير ،اامسلیع نب ایب اخدل ،یبعش ،رسمفؼ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیمہ روسؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاایتخردای ومہ ےاساایتخروکالطؼرامر ںیہایک۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،غیير،اامسلیعنبایباخدل،یبعش،رسمفؼ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اینپویبیوکاایتخردےنیےکایبؿںیمافرہیہکاسےسالطؼ ںیہفاعقنویت بکتتینہننو

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1191

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،اس٤اًي ١ب ٩ابی خاٟس ،طٌيی ،حرضت ْ٣سوٚ

َّ
ْسو َٕٗ ٚا َ٣َ ٢ا أُبَالٔی
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
َخي َّ ِر ُت ا َِ ٣زأَت ٔی َواح َٔس ّة أَ ِو ٔ٣ائ َ ّة أَ ِو أَ ِّٟٔا َب ٌِ َس أَ َِ ٪ت ِد َت َارنٔی َو َِ َ٘ ٟس َسأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة َٓ َ٘اَِ ٟت َٗ ِس َخي َّ َرَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ا ٪ك َ ََلّٗا
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َٓک َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،اامسلیعنبایباخدل،یبعش،رضحترسمفؼےسرفاتیےہہکےھجماسابتےس رفاہ ںیہےہہک
ںیم اینپ ویبی وک اکی ای وس ای زہار رمہبت اایتخر دفں ہکبج فہ ےھجم دنسپ رک یکچ نو افر ںیم  ے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وساؽ ایک  و
اوہنں ےاہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہاایتخردای وایکہیالطؼنویئگ یھااہظربجعتایکینعی ںیہنویئ یھ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،اامسلیعنبایباخدل،یبعش،رضحترسمفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اینپویبیوکاایتخردےنیےکایبؿںیمافرہیہکاسےسالطؼ ںیہفاعقنویت بکتتینہننو

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1192

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،اػ ،٥طٌيیْ٣ ،سو ،ٚسيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َّ
ْسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة أَ َّ٪
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ًَ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خيَّرَ َ َٔشائَطُ َٓ ٥َِ ٠یَ ٩ِ ُٜكَ ََلّٗا

دمحمنب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اعمص،یبعش،رسمفؼ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہلل اعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےاینپازفاجوکاایتخردایوجہکالطؼہنرامرنویئ۔

رافی  :دمحمنب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اعمص،یبعش،رسمفؼ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اینپویبیوکاایتخردےنیےکایبؿںیمافرہیہکاسےسالطؼ ںیہفاعقنویت بکتتینہننو

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1193

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ، ،بساٟزح٤ا ،٪سٔياً ،٪اػ ،٥اس٤اًي ١ب ٩ابی خاٟس ،طٌيیْ٣ ،سو ،ٚسيسہ ًائظہ ػسي٘ہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اػ ٕ ٥اْلِ َ ِح َو َٔ ٢وإ ٔ ِسٌٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی
أ ًَ ٩ِ ًَ ٪
و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخبَرََ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِي َ
َ
ْسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َخي َّ َرَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِخت َ ِرَ٧ا ُظ ََٓ ٥َِ ٠ي ٌُ َّس ُظ كَ ََلّٗا
ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ااحسؼ نب وصنمر ، ،دبعارلنمح  ،ایفسؿ ،اعمص ،اامسلیع نب ایب اخدل ،یبعش ،رسمفؼ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
رفاتیےہ ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہاایتخردای ومہ ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیہدنسپایک وہیالطؼرامر
ہنیکیئگ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،،دبعارلامحؿ،ایفسؿ،اعمص،اامسلیعنبایباخدل،یبعش،رسمفؼ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اینپویبیوکاایتخردےنیےکایبؿںیمافرہیہکاسےسالطؼ ںیہفاعقنویت بکتتینہننو

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1194

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٣ ،شْ٣ ،٥٠سو ،ٚسيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
ْسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َخي َّ َرَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِخت َ ِرَ٧ا ُظ ََٓ ٥َِ ٠ي ٌِ ُس ِزصَا
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠

ًَ َِ ٠ی َ٨ا َط ِيئّا
ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمفہی ،اشمع ،ملسم،رسمفؼ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ اایتخر دای  و مہ  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یہ وک دنسپ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےاےسھچکیھبالطؼرامرہنایک۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،ملسم،رسمفؼ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اینپویبیوکاایتخردےنیےکایبؿںیمافرہیہکاسےسالطؼ ںیہفاعقنویت بکتتینہننو

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1195

راوی  :ابوربيٍ زہزانی ،اس٤اًي ١ب ٩زَکیا ،اً٤ع ،ابزاہي ،٥اسوز ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیَّا َئ َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َو ًَ ِ٩
 ١بِ َُ ٩ز َ ٔ
و َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ْسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
اوبرعیب زرہاین ،اامسلیع نب زرکای ،اشمع ،اربامیہ ،اوسد ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ایس رطح اس  دن ےس یھب ہی
دحثیرمفیےہ۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،اامسلیعنبزرکای،اشمع،اربامیہ،اوسد،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اینپویبیوکاایتخردےنیےکایبؿںیمافرہیہکاسےسالطؼ ںیہفاعقنویت بکتتینہننو

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1196

راوی  :زہير ب ٩رحب ،روح بً ٩بازہ ،زَکیا ب ٩ابی اسحا ،ٚابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

َکیَّا ُئ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٢
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسث َ َ٨ا َز َ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ِ
وسا ب ٔ َبابٔطٔ  ٥َِ ٟیُ ِذذ َِْٔ ٪ل َ َح ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا َ٢
اض ُجّ ُ٠
َز َخ َ ١أَبُو بَ ِرکٕ َي ِش َتأذ ٔ ًَُ ٪ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠و َج َس اَ ٨َّ ٟ
ُ
َاس َتأِذ َََٓ ٪أُذ ٔ َُ َٟ ٪ط ٓ ََو َج َس أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاّ ٔ ٟشا َح ِو َٟطُ َ َٔشا ُؤ ُظ َوا ٔج ّ٤ا
َٓأذ ٔ َْٔ ٪لَبٔی بَ ِرکٕ ٓ ََس َخ َ ١ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َ٤َ ًُ ١زُ ٓ ِ
ک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو َرأَیِ َت ب ٔ َِ ٨ت َخارٔ َج َة َسأ َ َِ ٟتىٔی
َساّ ٔ ٛتا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََْ ٢لَُٗوَ َّ٩َٟط ِيئّا أ ُ ِؿحٔ ُ
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ ٢صَُ َّ٩ح ِولٔی َ٤َ ٛا َت َزی َي ِشأ َ ِ٨َ ٟىٔی اَ َ٘ َٔ ٨َّ ٟة
اَ َ٘ َٔ ٨َّ ٟة َٓ ُ٘ ُِ ٤ت إَِٔ ٟي َضا ٓ ََو َجأ ِ ُت ًَُ َ٘ ُ٨ضا ٓ ََـ ٔح َ

َٓ َ٘ َا ٦أَبُو بَ ِرکٕ إلٔ َی ًَائٔظَ َة َی َحأ ُ ًَُ َ٘ ُ٨ضا َٓ َ٘ َا٤َ ًُ ٦زُ إلٔ َی َحٔ َِؼ َة یَ َحأ ُ ًَُ َ٘ ُ٨ضا ٔ َلِکص َُ٤ا َي ُ٘و َُ ٢ت ِشأ َ َِ ٩َ ٟر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ٣ا َِ ٟي َص ً ٔ َِ ٨س ُظ َٓ َُ٘ ٩َِ ٠واہللٔ َُل ََ ِشأ َ َُ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِيئّا أَبَ ّسا َِ ٟي َص ً ٔ َِ ٨س ُظ ث ُ َّ ٥ا ًِ َتزَ َُ ٟضَ َّ٩ط ِض ّزا أَ ِو

ت ٔ َّ٩ُٜ٨ِ ٣أَ ِج ّزا ًَو ّٔامی َٗا َََ ٓ ٢ب َسأَ
ک َحًَّی بَ َِ ٤ُِ ٠ٟٔ َّ ٠ح ٔش َ٨ا ٔ
ْٔش َ
تٔ ِش ٌّا َوً ِ ٔ
ی ٩ث ُ ََّ٧ ٥زََِ ٟت ًََِ ٠يطٔ َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة یَا أَ ُّی َضا أ ٨َّ ٟي ُّی ُٗ ِْٔ ١لَ ِز َوا ٔج َ

رع َق ًََِ ٠ي ٔک أَ ِّ ٣زا أُح ُّٔب أَ َُِ ٪ل َت ٌِ َحلٔی ٓ ٔيطٔ َحًَّی َت ِش َت ٔظير ٔی أَبَ َویِ ٔک َٗاَِ ٟت َو َ٣ا ص َُو َیا
بٔ ٌَائٔظَ َة َٓ َ٘ا ََ ٢یا ًَائٔظَ ُة إنِّٔی أُرٔی ُس أَ ِ ٪أَ ِ ٔ
ار اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َو َّ
ک
ٔيک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِس َت ٔظيرُ أَبَ َو َّی بَ ِ ١أَ ِخ َت ُ
َخ َة َوأَ ِسأََ ُٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َت ََل ًََِ ٠ي َضا ِاْلیَ َة َٗاَِ ٟت أَٓ َ
اٟس َار ِاْل ٔ َ
أَ َُِ ٪ل تُ ِدب ٔ َر ا َِ ٣زأَ ّة َٔٔ َ ٩ِ ٣شائ َٔک ب ٔ َّأ ٟذی ُُِٗ ٠ت َٗا ََُ ٢ل َت ِشأَُٟىٔی ا َِ ٣زأَ ْة ُٔ ٨ِ ٣ض َّ٩إ ٔ َُّل أَ ِخبَرِتُ َضا إ ٔ َّ ٪اہللَ  ٥َِ ٟیَ ِب ٌَ ِْىٔی ُّ ٨ِّ ٌَ ٣تا َو َُل
ْسا
َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٨تا َو َلَ ٩ِٔ ٜب ٌَ َْىٔی ُ٤ّ ٠ِّ ٌَ ٣ا َُ ٣ي ِّ ّ

زریہ نب رحب ،رفح نب ابعدہ ،زرکای نب ایب ااحسؼ ،اوبزح  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل
اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض نو ے ےک ےئل ااجزت امیگن  و احصہب  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکدرفازہ رت ےھٹنو ےاپایاؿںیمےسیسکوکااجزتہندییئگاوبرکبوکااجزتدییئگ وفہدالخنوےئگرھپرمعریضاہللاعتٰیلہنع
آ ے ااجزت امیگن  و ا ںیہ یھب ااجزت دے دی یئگ  و اوہنں  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ت ےھٹ نو ے اپای ہک آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےک ارد رگد آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج نیگمغ افر اخومش یھٹیب  ںیھ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ںیم
رضفریسکابتےکذرہعییبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسنہؤںاگ واوہنں ےاہکاےاہللےکروسؽارگآپیلصاہللہیلعفآہل
فملساخرہجیکیٹیبوکد ےتھکوجہکاؿیکویبیںیہاس ےھجمےسہقفن اماگن وںیماساکالگداب ےےکےئلاھٹڑھکانوا ویبنرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملس سنہڑپے رفامایہیریمےارد رگدںیہ اسیجہک متدھکیرےہ نوہی ھجم ےس ہقفنامیتگنںیہ ساوبرکب ریضاہللاعتٰیل
ہنع اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک الگ داب ے ےک ےئل ڑھکے نوےئگ افر رمع ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک الگ داب ے ےک ےئل اےھٹ افر ہی
دفونں اؿ ےس ہہک رےہ ےھت ہک مت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااسی وساؽ رکیت نو وجآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس  ںیہ
اوہنں  ے اہک اہلل یک مسق! مہ یھبک یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وکیئ ا یس زیچ  ںیہ امںیگن یگ وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےک اپس ہن نو رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےس اکی امہ ای ان دؿ دحیلعہ رےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر ہی
ظ
َذ َّت َتل َ َ لِلْمُحْس ِ ِم ْی ُ
(ب َأ ُّ َ ا َت ُ
ک
غ
ِت
ط
َ
َ
جا مًاا)  س آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اعہشئ ریض
آتی انزؽ نویئ َ ا
ي ا ّلی ِ ُّی ْ
ق َْ ِ الزْ َف ِ َ
اج ی غ َِیاات َّن أ ْ ً
اہلل اعتٰیل اہنع ےس رشفع رفامای افر رفامای اے اعہشئ ںیم ارادہ راتھک نوںہک ریتےاسےنم اکیاعمہلم آ ش رکفں اہیں کت اہک اےنپ
فادلنیےسوشمرہرکےلاوہنں ےرعضایکاےاہللےکروسؽفہایکاعمہلمےہ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿےکاسےنم
ہیآتیالتفترفامیئدیسہاعہشئریضاہلل ےرعضایکاےاہللےکروسؽایکںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاعمہلمںیماےنپ

فادلنی ےس وشمرہ رکفں ہکلب ںیم اہلل افر اہلل ےک روسؽ افر آرخت ےکرھگ وک دنسپرکیت نوں ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
سگارش رکیت نوں ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اینپ دفرسی ازفاج ےس اس اک ذرک ہن رفامںیئ وج ںیم  ے اہک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےرفامایوجاؿںیم ےسھجمےسوپےھچیگ و ںیماےسربخدےدفںاگویکہکن اہلل ےےھجمالکشمتںیمڈاےنلفاال افر یتخس
رک ےفاالانبرک ںیہاجیھبہکلباہلل ےےھجمملعمافرآاسینرک ےفاالانبرکاجیھبےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رفحنبابعدہ،زرکاینبایبااحسؼ،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ظ
االیءافرترر وںےسدجانو ےافرا ںیہاایتخردےنیافراہللےکوقؽاؿتارہایلع...
ابب  :الطؼاکایبؿ

ظ
االیءافرترر وںےسدجانو ےافرا ںیہاایتخردےنیافراہللےکوقؽاؿتارہاہیلعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1197

راوی  :زہير ب ٩رحب٤ً ،ز ب ٩یو٧ص ح٨فیً ،رک٣ہ ب٤ً ٩ار ،س٤اک ابی ز٣ي ،١ابً ٩باض  ،حرضت ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
ب ٩خلاب

ٔرک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک أَبٔی ُز َِ ٣ي َٕ ١ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩

اب َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ا ًِ َتزَ َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٔ َ ٥َ ٠شائ َ ُط َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َٓإٔذَا
بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض َح َّسثَىٔی ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

اب
ک َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ ِذ َِ ٣ز َ ٪بٔا ِٔ ٟح َح ٔ
و ٪كَ ََّ َٙ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٔ َ ٥َ ٠شائ َ ُط َوذََ ٔ ٟ
ُو ٪بٔا َِ ٟح َصی َو َي ُ٘وَ ُٟ
اض یَ ُِٜ٨ت َ
اُ ٨َّ ٟ
ک ا َِ ٟي ِو ََٗ ٦ا َََ ٓ ٢س َخُِ ٠ت ًَل َی ًَائٔظَ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی بَ ِرکٕ أَ َٗ ِس بَ ََ ٩ِ ٣ٔ َّ ٠طأِٔ ٔ ٧ک أَ ِ ٪تُ ِذذٔی
َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َٓ ُُِ٘ ٠ت َْلَ ًِ َّ٩٤ََ ٠ذََ ٔ ٟ

ک بٔ ٌَ ِیبَت َٔک َٗا َََ ٓ ٢س َخُِ ٠ت ًَل َی َحٔ َِؼ َة ب ٔ ِ٨تٔ
اب ًََِ ٠ي َ
َک َیا ابِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َ٣ا لٔی َو َ٣ا َ ٟ
ًُ ََ ٤ز َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا یَا َحٔ َِؼ ُة أَ َٗ ِس بَ ََ ٩ِ ٣ٔ َّ ٠طأِٔ ٔ ٧ک أَ ِ ٪تُ ِذذٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واہللٔ َِ َ٘ ٟس ًَ٤ِ ٔ ٠تٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
ئ َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا أَیِ َ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل یُحٔ ُّب ٔک َوَِ ٟو َُل أََ٧ا ََ ٟل َّٔ َ٘ ٠ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب َِ ٜت أَ َط َّس ا ِٟبُکَا ٔ
ْشبَ ٔة ٓ ََس َخُِ ٠ت َٓإٔذَا أََ٧ا ب ٔ َزبَا ٕح ُ ََُلَ ٔ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ص َُو فٔی خٔزَاَ٧تٔطٔ فٔی ا ُِ ِ ٤َ ٟ
ْشبَةٔ َُ ٣س ٕٓ ٢رٔ ِجَِ ٠يطٔ ًَل َی ََ٘ٔير ٕ َٔ ٩ِ ٣خظَ بٕ َوص َُو ٔج ِذ َْ َیزِقَی ًََِ ٠يطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اً ّٔسا ًَل َی أ ُ ِسَّٔ ُٜةٔ ا ُِ ِ ٤َ ٟ
اس َتأِذ ٔ ِ ٪لٔی ً ٔ َِ ٨س َک ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠وَ َز َربَ ْاح إلٔ َی ا ِِ ُِ ٟز َٓ ٔة ث ُ َّ٥
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ویَ َِ ٨حس ُٔر َٓ َ٨ا َزیِ ُت یَا َربَا ُح ِ

اس َتأِذ ٔ ِ ٪لٔی ً ٔ َِ ٨س َک ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠وَ َز َربَ ْاح إلٔ َی ا ِِ ُِ ٟز َٓ ٔة ث ُ َّ٥
َ٧وَ َز إلٔ َ َّی ََٓ ٥َِ ٠ي ُ٘ َِ ١ط ِيئّا ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت َیا َربَا ُح ِ
اس َتأِذ ٔ ِ ٪لٔی ً ٔ َِ ٨س َک ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔنِّی أَ ُه ُّ٩
َ٧وَ َز إلٔ َ َّی ََٓ ٥َِ ٠ي ُ٘ َِ ١ط ِيئّا ث ُ ََّ ٥رٓ ٌَِ ُت َػ ِوت ٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َربَا ُح ِ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠هَ  َّ٩أَنِّی ٔجئ ُِت ٔ ٩ِ ٣أَ ِج َٔ ١حٔ َِؼ َة َواہللٔ َٟئ ٔ ِ ٩أَ ََ ٣زنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

َضبََ َ٘ ُ٨ًُ َّ٩ضا َو َرٓ ٌَِ ُت َػ ِوت ٔی َٓأ َ ِو َ٣أ َ إلٔ َ َّی أَ ِِ ٪ار َٗ ِط ٓ ََس َخُِ ٠ت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو
رض ٔب ًَُ ٔ ُ٘٨ضا َْل َ ِ ٔ
بٔ َ ِ
صی فٔی خٔزَاَ٧ةٔ
ُِ ٣ـ َلحٔ ٍْ ًَل َی َح ٔؼير ٕ َٓ َحَِ ٠ش ُت َٓأ َ ِزنَی ًََِ ٠يطٔ إ ٔ َز َار ُظ َوَِ ٟي َص ًََِ ٠يطٔ َُيِرُ ُظ َوإٔذَا ا َِ ٟح ٔؼيرُ َٗ ِس أَثَّ َز فٔی َج ِ٨بٔطٔ َٓ َ٨وَ ِز ُت ب ٔ َب َ ٔ
َّ
َّ
َ
َقهّ ا ف ٔی َ٧اح َٔي ٔة ا ِِ ُِ ٟز َٓةٔ َوإٔذَا أَٓ ْٔيْٙ ٠َّ ٌَ ٣ُ ٙ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠إٔذَا أَ٧ا بٔ َ٘ ِب َـ ٕة َٔ ٩ِ ٣طٌٔير ِٕ َ ٧حو ٔاٟؼَّ ا َٔ َو َٔ ٔ ٠ِْ ٣ضا َ َ
ک
اب ُُِٗ ٠ت یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َو َ٣ا لٔی َُل أَبِکٔی َو َص َذا ا َِ ٟح ٔؼيرُ َٗ ِس أَث َّ َز فٔی َج ِ٨ب ٔ َ
ک َیا ابِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ای َٗا َ٣َ ٢ا یُ ِبٜٔي َ
َٗا ََٓ ٢ابِ َت َس َر ِت ًَ ِی ََ ٨

َّ
ْسی فٔی ا٤َ ِّْ ٟارٔ َواْلِ ََ ِ ٧ضارٔ َوأََ ِ ٧ت َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو َص ٔذظ ٔخٔزَاَ٧ت َ
ص َوَ ِ ٔ ٛ
ُک َُل أَ َری ٓ َٔيضا إُٔل َ٣ا أَ َری َو َذا َک َٗ ِي َ ُ
اٟسَ ِ ٧يا ُُِٗ ٠ت بَل َی َٗا ََ ٢و َز َخُِ ٠ت ًََِ ٠يطٔ
ُک َٓ َ٘ا َ ٢یَا ابِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َو َػٔ َِوتُ ُط َو َص ٔذظ ٔخٔزَاَ٧ت َ
اب أَ َُل َت ِزضَی أَ َِ ٪تَ ُٜ
َخةُ َو َُ ٟض ُِّ ٥
و٨َ َٟ ٪ا ِاْل ٔ َ
ئ َٓإ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت كَ ََّ ِ٘ ٠ت ُضَّ٩
ک َٔ ٩ِ ٣طأ ِ ٔ ٪اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ح ٔي َن َز َخُِ ٠ت َوأََ٧ا أَ َری فٔی َو ِجضٔطٔ ا َِ َِ ٟـ َب َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َي ُظ َُِّ ٠ًَ ٙي َ
ک َو َٗ َّ٤َ ٠ا َتک َ َُّ ٤ِ ٠ت َوأَ ِح َُ ٤س اہللَ بٔک َ ََل ٕ ٦إ ٔ َُّل
وَ ٌَ ٣َ ٪
َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ََ ٌَ ٣
ک َو َََ ٣لئَٔ َٜت ُط َو ٔجبِرٔی ََ ١و ٔ٣يکَائ ٔي ََ ١وأََ٧ا َوأَب ُو بَ ِرکٕ َوا ِِ ٤ُ ٟذ َٔ ُ٨٣
و ٪اہللُ ي َُؼ ِّس ُِ َٗ ٚولٔی َّأ ٟذی أَُٗو َُ ٢وَ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة آیَ ُة اَّ ٟت ِدئير ٔ ًَ َسی َربُّ ُط إ ٔ ِ ٪ك َ َّ َّ٩َُٜ٘ ٠أَ ِ ٪یُ ِب ٔس َُ ٟط أَ ِز َوا ّجا
َر َج ِو ُت أَ ِ ٪یََ ُٜ

ک هَ ضٔي ْر َوكَاِ َ ٧ت ًَائٔظَ ُة
َ ١و َػأ ٟحُ ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َخي ِ ّرا َٔ َّ٩ُٜ٨ِ ٣وإ ٔ َِ ٪توَ اصَ َزا ًََِ ٠يطٔ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ص َُو َِ ٣و َُل ُظ َو ٔجبِرٔی ُ

ئ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَك َ ََّ ِ٘ ٠ت ُضَٗ َّ٩ا ََُ ٢ل ُُِٗ ٠ت
ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی بَ ِرکٕ َو َحٔ َِؼ ُة َتوَ ا َص َزا ًَٔ ٪ل َی َسائ ٔز َٔ َٔشا ٔ
و ٪كَ ََّ َٙ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٔ َ ٥َ ٠شائَطُ
ُو ٪بٔا َِ ٟح َصی َي ُ٘وَ ُٟ
و ٪یَ ُِٜ٨ت َ
یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َز َخُِ ٠ت ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َوا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠

ْس ا َِ َِ ٟـ ُب ًَ َِ ٩و ِجضٔطٔ َو َحًَّی َََ ٛ
ک
ک  ٥َِ ٟتُ َل ُِّ ِ٘ ٠ضَٗ َّ٩ا َ ٥ِ ٌَ ََ ٢إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َٓ ٥َِ ٠أَ َز ِ ٢أ ُ َح ِّسث ُ ُط َحًَّی َت َح ََّ
ْش ٓ ََـ ٔح َ
أََٓأَِ٧ز ٔ َُٓ ٢أ ُ ِخب ٔ َرص ُِ ٥أََ َّ ٧
ض َث ِِ ّزا ث ُ ََّ٧ ٥زَ َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ٧زَ ُِ ٟت َٓ َ٨زَ ُِ ٟت أَ َتظَ ب َُّث بٔا ِٟحٔ ِذ َٔ َوَ٧زَ ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َوك َ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِح َش ٔ ٩ا٨َّ ٟا ٔ

ی٩
ْٔش َ
ق َ٣ا یَ َُّ ٤ش ُط ب ٔ َي ٔسظ ٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َُ ٨ِ ٛت فٔی ا ِِ ُِ ٟز َٓ ٔة تٔ ِش ٌَ ّة َوً ِ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٛ ٥َ ٠أَ٤َ َّ ٧ا یَ ِ٤شٔی ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
َٗا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
اب ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٨ا َزیِ ُت بٔأ َ ًِل َی َػ ِوت ٔی  ٥َِ ٟیُ َل َِّ ِٙ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ْٔش َ
اٟظ ِض َز یَُٜو ُ ٪تٔ ِش ٌّا َوً ِ ٔ
یُ ٤ِ ُ٘ َٓ ٩ت ًَل َی بَ ٔ
َو َس ََّٔ َ ٥َ ٠شائ َ ُط َوَ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َوإٔذَا َجائ َ ُض ِ ٥أَ ِْ ٣ز ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِ ٩ٔ ٣أَ ِو ا َِ ٟد ِو ٔ
ٖ أَذَاًُوا بٔطٔ َوَِ ٟو َر ُّزو ُظ إلٔ َی اَّ ٟز ُسو َٔ ٢وإلٔ َی أُولٔی اْلِ َ ِ٣ز ٔ
ک اْلِ َ َِ ٣ز َوأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١آیَ َة اَّ ٟت ِدئير ٔ
ُٔ ٨ِ ٣ض ُِ ٤َ ٔ ٠ٌََ ٟ ٥ط َّأ ٟذ َ
است َ َِ ٨ب ِل ُت ذََ ٔ ٟ
یَ ٩ي ِشت َ ِ٨ب ٔ ُلوُ َ ٧ط ُٔ ٨ِ ٣ض ُِ ٨ِ َُٜٓ ٥ت أََ٧ا ِ

زریہنبرحب،رمعنبوی،سیفنح،رکعہمنبامعر،امسکایبزلیم،انبابعس،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعنباطخبےسرفاتی
ےہہکاہلل ےکیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس  باینپازفاجریضاہللاعتٰیلہنع ےس دحیلعہنو ےئگاسفتقںیم دجسمںیم دالخنوا  و
ووگں وکرکنک ایں اٹل ٹلپ رکےت نو ے داھکی فہ ےتہک ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اینپ ویبویں وک الطؼ دے دی
ےہہیا ںیہ ردےاکمکحدےیاج ےےسےلہپاکفاہعقےہرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکںیم ےاہکںیمآجےکاحالترضفرولعمؾ
رکفں اگ  س ںیم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس ایگ افر اہک اے اوبرکب یک یٹیب اہمترا ہی احؽ ایک ےہ ہک مت روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس وک فیلکت دےنی یگل نو اوہنں  ے اہک انب اطخب ےھجم ھجت ےس افر ھجت وک ھجم ےس ایک اکؾ مت  ر اینپ ڑھٹگی اک ایخؽ رانھک
الزؾ ےہ ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک رھپ ںیم ہصفح تنب رمع ےک اپس ایگ افر ںیم  ے اےس اہک اے ہصفح! اہمترا ہی احؽ ایک ےہ ہک مت
روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس وک اذیاءدےنی یگل نو افر اہللیک مسق  و اجیتن ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ھجت ےس تبحم
 ںیہ رکےت افر ارگ ںیم ہن نوات  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجت الطؼ دے ےکچ نوےت  س فہ رفںیئ افر وخب رفںیئ  و ںیم
 ے اؿ ےس اہکہک روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہلفملس اہکں ںیہ  واس  ے اہک فہ اےنپ وگداؾ افرابالاخ ے اف ر فاےل رمکے ںیم ںیہ،
ںیماحرضنوا وداھکیروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملساکالغؾرابخاسابالاخ ےےکدرفازے راےنپاپؤںاکی یدینویئڑکلی
 راکٹل ےوجہکوجھکرداھکیئدےریہےھتاھٹیباھتافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسڑکلی رےسڑچےتھافرارتےتےھتںیم
 ے آفاز دی اے رابخ ریمے ےئل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک اپس احرض نو ے ےک ےئل ااجزت و رابح  ے رمکے یک
رطػ داھکی رھپ ریمی رطػ داھکی  نکی وکیئ ابت  ںیہ یک رھپ ںیم  ے اہک احرض نو ے یک ااجزت و  و رابح  ے ابالاخ ے یک رطػ
داھکیرھپریمیرطػداھکی نکیوکیئابت ںیہیکرھپںیم ےآبفازدنلباہکاے رابح!ریمےےئلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاپساحرضنو ےیکااجزتو سںیم ےادنازہاگلایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےامگؿایکہکںیمہصفحیکفہجےس
احرضنوانوںاحالہکناہللیکمسقارگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجماسیکرگدؿامردےنیاکمکحدےتی وںیماسیکرگدؿامر
داتیافرںیم ےاینپآفازوکدنلبایک واس ےااشرہایکہکںیمڑچھآؤں سںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساحرضنوا
افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکیاٹچیئ رےٹیلنو ےےھتںیمھٹیبایگافرآپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےاینپاچدراےنپاف رےل
یل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اس ےک العفہ وکیئ ڑپکا ہن اھت افر اٹچیئ ےک اشنانت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ک ول
(رمک) رےگلنو ےےھت س ںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزخاہنوک وغبر داھکی واسںیمدنچیھٹموج ےھتوجہکاکی
اصع یک رادار ںیم نوں ےگ افر اس ےک ربارب ملس ےک ےتپ اکی وکہن ںیم ڑپے نو ے ےھت افر اکی اچک ڑمچا  س یک دابتغ ایھچ
رطح ہن نویئ  یھ اکٹل نوا اھت  س ریمی آںیھکن رھبآںیئ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس  ے رفامای اے انب اطخب! ےھجت سک زیچ  ے
رالدای؟ںیم ےرعضایکاےاہللےکیبن!ےھجمایکنوایگہکںیمہنرؤفںاحالہکنہیاٹچیئےکاشنانتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک

ک ول رںیہ افرہیآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس اکزخاہنےہںیم ںیہداتھکیاسںیمھچکرگم فیہوجاسےنمےہ افرفہ رصیقفرسکیںیہوج
ولھپں افر رہنفں ںیم زدنیگ سگارےت ںیہ احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےک روسؽ افر اس ےک ربسگدی دنبے ںیہ افر ہی
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملساک زخاہنےہ وآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایاےانب اطخبایک متاسابت  روخش  ںیہنو ہک
امہرےےئلآرختےہافراؿےکےئلداین؟ںیم ےرعضایکویکں ںیہافرںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپس باحرض
نوا  و ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ اونر  ر ہصغ داھکی ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکترر وںیکرط ػےس ایک لکشآ شآیئارگآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسا ںیہ الطؼدےےکچںیہ  واہللآپیلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےکاسھتےہرصنتفدمداسےکرفےتشربجالیئافراکیملیئںیہافراوبرکبافرومنینمآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےک
اسھتںیہافرارثک بںیموگتفگرکاتا فراہللیکرعتفیرکاتیسکوگتفگےکاسھت واسادیمےکاسھتہکاہللاسیکدصتقیرکے
َطل َّ
ظ
م
ُ
ُ
َ
ی
ق
ک
ک
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّللّ ُ َ و
ه
خا َّن َف ِإ ْؿ َت َاهَا عَل ْی ِة َ اف ْ ِّؿ ا َ
اگ وج ابت ںیم رکات نوں افر آتی ریخت انزؽ نویئ ( غ ََسی َر ُّت ُة ِإ ْؿ َّن أ ْؿ ُ ْبِلَ ُة أزْ َف ً ا
اح ْ ً
م َ الـُ)رقبیےہہکیبنارگمتوکالطؼدےدںی واساک رفرداگیراسوکمتےسرتہبویبایںاطعرکدےافرمتدفونں ےاؿ رزفر
َ ْو
دای  و اہلل یہ اس اکدمداگر افر ربجالیئ افر کین ومنینم افر رفےتشاس ےک دعب تشپ انپیئ رک ے فاےل ںیہ افر اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل
اہنع تنب اوبرکب افر ہصفح  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امتؾ ویبویں  ر زفر دای اھت ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےا ںیہالطؼدےدیےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای ںیہںیم ےرعضایکاےاہللےک
روسؽںیمدجسمںیم دالخنواافروگرکنکایںاٹلٹلپرےہےھتافرہہکرےہےھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاینپ
ویبویں وک الطؼ دےدی ےہ ایک ںیم ارت رک ا ںیہ ربخ ہن دفں ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے ا ںیہ الطؼ  ںیہ دی آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہں ارگ  و اچےہ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وگتفگ ںیم وغشمؽ راہ اہیں کت ہک ہصغ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکرہچہےسدفرنوایگاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےداتنرابرکوھکےلافررکسما ےافرآپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک داوتنں یک یسنہ بس ووگں ےس وخوصبرت  یھ رھپ اہلل ےک یبن ارتے افر ںیم یھب ارتا اس وجھکر یک ڑکلی وک
ڑکپاتنواافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسرطحارتےوگایزنیم رلچرےہںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسڑکلی
وکاہھتکتہناگلایںیم ےاہکاےاہللےکروسؽآپیلصاہللہیلع فآہلفملساسیتندؿےساسرمکہںیمےھتآپیلصاہللہیلعفآہل
درفازہ رڑھکےنورک ںیم ےاکپراہکآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس  ے
فملس ےرفامایہنیہمیھبکاسیتندؿاکیھبنواتےہدجسمےک ے
َ َہه
ػ َأ َذ ُ
م َأ ْف الْح َ ْوو ِ
وُسؽ َف ِإ ََل
نِم َْ ا
ح ُ ْم َأ ْ ٌم ْ
اینپ ازفاج وک الطؼ  ںیہ دی افر ہی آتی انزؽ نویئ ( َف ِإذا َ ا
اووا تِ ِة َف َ ْ ول َر ُّدفـُ ِإ ََل ارلَّ ِ
ال ْ ِ
ُ ِ َْ م ِْت ُه ْ لَعَل ِ َّ ِ ت َْس َیی ِْیط م ِْت ُه
س
ُ
َ
ی
ی
َ
َ
ْی
َ
ف
ْ
ک
ْ
ط
ی
ْ
َ
ال ْ َم) باےکناپسوکیئربخنیچایوخػیکآیتےہ واےس
ي ُ وو َت ُة م ُْتأ َ ابا َ ْ ُتذکِلَ ا
أفَل ا
ال ْ ِ
م م مَ ُةال َ
وہشمررکدےیتںیہافرارگفہاسوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافراےنپالہارمیکرطػو اےت ووگاجؿےتیلاؿووگں

وکوجاؿںیمےساابنتسطرک ےفاےلںیہ وںیم ےاسےساستقیقحوکنچایلرھپاہللزعفلج ےآتیریختانزؽیک۔
رافی  :زریہنبرحب،رمعنبوی،سیفنح،رکعہمنبامعر،امسکایبزلیم،انبابعس،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ

ظ
االیءافرترر وںےسدجانو ےافرا ںیہاایتخردےنیافراہللےکوقؽاؿتارہاہیلعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1198

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌيس ایلیً ،بساہلل ب ٩وہب ،س٠امی ٪اب ٩بَل ،٢یحٌیً ،بيس ب ٩ح٨ين ،ابً ٩باض  ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ب ٔ ََل ٕ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌ َی أَ ِخب َ َرنٔی ًُب َ ِي ُس
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
اب ًَ ِ ٩آ َی ٕة ٓ ََ٤ا
بِ ُ ٩حُ َ٨ي ِ ٕن أَُ َّ ٧ط َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض یُ َح ِّس ُث َٗا َُ ِْ َٜ ٣َ ٢ت َس َّ ٨ة َوأََ٧ا أُرٔی ُس أَ ِ ٪أَ ِسأ َ ََ ٤َ ًُ ٢ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

َ
َّ
یَ ًَ ٙس َ ٢إلٔ َی اْلِ َ َرا ٔک َ ٔ ٟحا َج ٕة َٟطُ
اِٟط ٔ
ََخ ِج ُت َُ ٌَ ٣ط َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٍَ َٓ٨َّ ُٜا ب ٔ َب ٌِ ٔف َّ ٔ
َخ َد َح ا
اجا ٓ َ َ
أَ ِس َت ٔلي ٍُ أَ ِ ٪أَ ِسأ َٟطُ َص ِی َب ّة َُ ٟط َحًی َ َ
َّ
ِس ُت َُ ٌَ ٣ط َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا أَ ٔ٣ي َر ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن ََّ ٩ِ ٣
اَ ٠ٟتا َٔ ٪توَ ا َص َز َتا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َفَْ ث ُ َِّ ٔ ٥
ٓ ََو َٗٔ ُِت َُ ٟط َحًی َ َ
َک ًَ َِ ٩ص َذا ُُ ٨ِ ٣ذ َس َٕ ٨ة ٓ ََ٤ا أَ ِس َت ٔلي ٍُ
ِک َحٔ َِؼ ُة َو ًَائٔظَ ُة َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َٟطُ َواہللٔ إ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت َْلُرٔی ُس أَ ِ ٪أَ ِسأََ ٟ
ٔ ٩ِ ٣أَ ِز َوا ٔجطٔ َٓ َ٘ا َ ٢تَٔ ٠

ک َٗا ََ ٢و َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َواہللٔ إ ٔ ِ٪
ک َٗا ََََ ٓ ٢ل َتٔ ٌَِ ِ٣َ ١ا هَ ََ ٨ِ ٨ت أَ َّ٨ِ ٔ ً ٪سٔی ََٔ ٓ ٥ِٕ ٠ًٔ ٩ِ ٣ش ِ٠ىٔی ًَ ُِ ٨ط َٓإ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت أَ ًُِ ٤َُ ٠ط أَ ِخبَرِتُ َ
َص ِی َب ّة ََ ٟ
ئ أَ ِّ ٣زا َحًَّی أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی ٓ ٔيضٔ٣َ َّ٩ا أَِ٧زَ ََ ٢و َٗ َش َُ َٟ ٥ض٣َ َّ٩ا َٗ َش ََٗ ٥ا ََٓ ٢ب َ ِی َ٤َ ٨ا أََ٧ا فٔی أَ ِ٣ز ٕ
ُ٨َّ ٛا فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠يةٔ َ٣ا ََ ٌُ ُّس َ ٨ِّ ٠ٟٔشا ٔ
أَأِ َتٔ٤زُ ُظ إٔذِ َٗاَِ ٟت لٔی ا َِ ٣زأَت ٔی َِ ٟو َػ ََ ٌِ ٨ت ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا َو َ٣ا َٔ ٟک أَِ٧تٔ َو٤َ ٔ ٟا صَاصُ َ٨ا َو َ٣ا َتک َ ُّٔ ُٔ ٠ک فٔی أَ ِ٣ز ٕأُرٔی ُس ُظ َٓ َ٘اَِ ٟت لٔی
ک َٟت ُ َرا ٔج ٍُ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی یَوَ َّ ١یَ ِو َ٣طُ
اب َ٣ا تُزٔی ُس أَ ِ ٪تُ َزا َج ٍَ أََ ِ ٧ت َوإ ٔ َّ ٪ابِ ََ ٨ت َ
َک یَا ابِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ًَ َح ّبا َ ٟ
َخ ُد َ٣کَانٔی َحًَّی أَ ِز ُخ ًََ ١ل َی َحٔ َِؼ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا یَا ب ُ ََّ ٨ي ُة إٔٔ َّ ٧ک َٟت ُ َرا ٔجٌٔي َن َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ُ َِـ َب َ
اَٗ ٪ا َ٤َ ًُ ٢زُ َٓآ ُخ ُذ رٔ َزائٔی ث ُ َّ ٥أَ ِ ُ

اَ٘ َٓ ٪اَِ ٟت َحٔ َِؼ ُة َواہللٔ إَّٔ٧ا َٟن ُ َرا ٔج ٌُ ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت َت ٌِ َٔ٤٠ي َن أَنِّی أ ُ َح ِّذ ُر ٔک ًُ ُ٘وبَ َة اہللٔ َوُ ََـ َب
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َیوَ َّ ١یَ ِو َُ ٣ط ُ َِـ َب َ
َّ
َخ ِج ُت َحًَّی
َر ُسؤٟطٔ یَا ب ُ ََّ ٨ي ُة َُل َي ُِزَّٔ َّ ٧ک صَ ٔذظ ٔ أًٟی َٗ ِس أَ ًِ َح َب َضا حُ ِشَ ُ٨ضا َوحُ ُّب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔیَّا َصا ث ُ ََّ َ ٥
ُ
اب َٗ ِس َز َخَِ ٠ت فٔی كَُ ِّ١ط ِي ٕئ َحًَّی
ک یَا ابِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َقابًَٔی َٔ ٨ِ ٣ضا َٓک َ َّ٤ِ ٠ت َُضا َٓ َ٘اَِ ٟت لٔی أ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ َح ّبا ََ ٟ
أَ ِز ُخ ًََ ١ل َی أ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َ َ ٔ ٟ
َ
َّ
َّ
ْس ِتىٔی ًَ ِ ٩بَ ٌِ ٔف َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت
َتب ِ َتغ ٔ َی أَ َِ ٪ت ِس ُخ َ ١بَي ِ َن َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأَ ِز َوا ٔجطٔ َٗا ََٓ ٢أ َخ َذ ِتىٔی أَ ِخ ّذا ََ َ ٛ

َاب ُُ ٨ِ ٛت أََ٧ا آت ٔيطٔ بٔا َِ ٟدبَر ٔ َوِ َ ٧ح ُ٩
ََخ ِج ُت ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سصَا َوك َ َ
ا ٪لٔی َػاح ْٔب ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ إٔذَا ُٔ ِب ُت أَ َتانٔی بٔا َِ ٟدبَر ٔ َوإٔذَا ُ َ
أَ ٔج ُس ٓ َ َ
ورَ٧ا ُٔ ٨ِ ٣ط َٓأتََی َػاح ٔ ٔيی
َک َ٨َ ٟا أََّ٧طُ یُزٔی ُس أَ َِ ٪ي ٔشي َر إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓ َ٘ ِس ا َِ ٣ت َ َْل ِت ُػ ُس ُ
ح ٔی َ٨ئ ٔ ٕذ َ َ ٧ت َد َّو ُٖ َٔ٠٣کّا ُٔ٠٣ُ ٩ِ ٣و ٔک ُ ََّش َ
ا ٪ذُ ٔ َ

ک ا ًِ َتزَ ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اب َو َٗا َ ٢ا ِٓ َتحِ ا ِٓ َتحِ َٓ ُُِ٘ ٠ت َجا َئ ا َِّ َِ ٟشان ٔ ُّی َٓ َ٘ا َ ٢أَ َط ُّس ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اْلِ َ َِ َؼار ُّٔی یَ ُس ُّ ٚا َِ ٟب َ
َ
َخ ُد َحًَّی ٔجئ ُِت َٓإٔذَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِز َوا َج ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت َرُٔ َ ٥أَُ ِ ٧
ٕ َحٔ َِؼ َة َو ًَائٔظَ َة ث ُ َّ ٥آ ُخ ُذ ثَ ِوبٔی َٓأ ِ ُ
ض َّ
اٟس َر َجةٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َص َذا ًُ َ٤زُ َٓأُذ ٔ َ٪
ْشبَ ٕة َُ ٟط یُ ِز َت َقی إَِٔ ٟي َضا بٔ ٌَ َح َٕ ٠ة َوُ ََُل َْ ٔ ٟ ٦ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِس َوزُ ًَل َی َرأِ ٔ
َُ ِ ٣
ٔیث َٓ َ٤َّ ٠ا بَ َُ ِِ ٠ت َحس َ
لٔی َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َٓ َ٘ َؼ ِؼ ُت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َت َب َّش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ

يٕ َوإ ٔ ََّ ٨ِ ٔ ً ٪س
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وإُٔ َّ ٧ط ٌََ ٟل َی َح ٔؼير ٕ َ٣ا بَ ِی َُ ٨ط َوبَ ِی َُ ٨ط َط ِي ْئ َو َت ِح َت َرأِ ٔسطٔ و ٔ َسا َز ْة ٔ ٩ِ ٣أَ َزَ ٕ ٦ح ِظ ُو َصا ْ ٔ ٟ
َّ
ِ ُ
َفأَیِ ُت أَثَ َز ا َِ ٟح ٔؼير ٔفٔی َج ِٔ ٨ب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب َِ ٜي ُت
َقهّ ا َِ ٣ـبُ ّورا َوً ٔ َِ ٨س َرأ ٔسطٔ أصُ ّبا ُّ َ٘ ٠ٌَ ٣ة َ َ
رٔ ِجَِ ٠يطٔ َ َ
ص ٓ ٔ َامی ص َُ٤ا ٓ ٔيطٔ َوأََ ِ ٧ت َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا یُ ِبٜٔي َ
ک َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ِ ٔ ٛ ٪
ْسی َو َٗ ِي َ َ

َخةُ
اٟسَ ِ ٧يا َوَ ٟ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا َت ِزضَی أَ َِ ٪تَ ُٜ
وُ َٟ ٪ض َ٤ا ُّ
َک ِاْل ٔ َ

اہرفؿ نب دیعس ا،یل ،دبعاہلل نب فبہ ،امیلسؿ انب البؽ ،ییحی ،دیبع نب نینح ،انب ابعس  ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہک ںیماکی اسؽکتارادہرکاتراہہک ںیمرمع نباطخ بےساسآتی ےک ابرےںیموپٹوھں نکیاؿ ےکر بیک
فہجےسوپےنھچیکاطتقہنراتھکاھت بمہو ے ویسکراہتسںیمفہ اکیابرولیپےکدروتخںیکرطػاضق ے احتجےکےئلےکھج
افرںیماؿےکےئلرہھٹایگاہیںکتہکفہافرغنو ےرھپںیماؿےکاسھتالچ وںیم ےاہکاےاریمامومنینم!آپیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکازفاجںیمےسوکؿںیہوہنجں ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس رزفرڈاال واوہنں ےاہکفہہصفحافراعہشئ ںیھ
ںیم ےاؿےساہکاہللیکمسقارگںیماچاتہ وآپےساسابرےںیماکیاسؽےلہپوپھچاتیل نکی آپےکر بیکفہجےستمہ
ہنراتھکاھتاوہنں ےاہکااسیہن رکفوجےھجتادنازہنوہکاساک ملعریمےاپسےہ  واسابرےںیمھجم ےس وپھچایلرکف ارگںیماےس
اج اتنوا وےھجتربخدےدفںاگافررمعریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکاہللیکمسق! بمہاجتیلہںیمےھت وترر وںےکابرےںیمیسک
ارم وک رامر ہن رکےت ےھت اہیں کت ہک اہلل  ے اؿ ےک ابرے ںیم اےنپ ااکحؾ انزؽ رفام ے افر اؿ ےک ےئل ابری رقمر یک وج رقمر یک
انچہچناکیدؿںیمیسکاکؾںیموشمرہرکراہاھتریمیویبی ےےھجماہکارگآپاسرطحرکےتیلںیم ےاسےساہکےھجتریمےاکؾ
ںیم ایک ےہ افر اہیں اہکں؟ افر ںیم  س اکؾ اک ارادہ رکات نوں ھجت  ر اس اک وبھج  ںیہ ڈااتل اس  ے اہک اے انب اطخب! بجعت ےہ
آپ  ر آپ  ںیہ اچےتہ ہک آپ وک وکیئ وجاب دای اج ے احالہکن آپ یک یٹیب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وجاب دیتی ےہ

اہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکوپرادؿہصغیکاح تلںیمسگراتےہرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکرھپںیم ےاینپاچدر
یل افر ںیم اےنپ رھگ ےس الکن اہیں کت ہک ہصفح ےک اپس اچنہپ  و اس ےس اہک اے ریمی یٹیب ایک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
وجاب دیتی ےہ اہی ں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دؿ ہصغ ںیم سگرات ےہ ہصفح  ے اہک اہلل یک مسق ںیم آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس وک وجاب دیتی نوں ںیم  ے اہک اجؿ ےل ہک ںیم ےھجت اہلل ےک ذعاب ےس ڈراات نوں افر اس ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکہصغےساےریمییٹیبےھجت اسویبیاکنسحافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتبحمدوھےکںیمہنڈاےل رھپ
ںیمالکناہیںکتہکاؾہملسےکاپساینپرہتشدارییکفہجےسایگںیم ےاسےسوگتفگیک واوہنں ےےھجماہکاےانباطخب
ھجت  ر بجعت ےہ ہک مت رہ اعمہلم ںیم دلخ ادنازی رکےت نو اہیں کت اچےتہ نو ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج ےک
اعمہلم ںیم یھب دلخ دفں ےھجم اؿ یک اس ابت ےس اس دقر دھک نوا ہک ےھجم اس مغ  ے اس تضحیت ےس یھب رفک دای وج ںیم ا ںیہ
اچاتہ اھت ںیم اؿ ےک اپس ےس الکن افر ریمے اسھت اکی ااصنری رقیف اھت  ب ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک سلجم ےس اغبئ
نوات وفہریمےاپسربخالاتافر بفہاغبئنوات وںیماےسربخاچنہپاتافراؿدونںمہاشاہںاسغؿںیمےساکیابداشہےکےلمح
ےسڈرےتےھتںیمہذرکایکایگہکفہامہریرطػےنلچفاالےہقیقحتامہرےےنیساسےکوخػےسرھبےنو ےےھتہکریمے
ااصنریاس یھ ےدرفازہاٹھکٹھکایافراہکوھکو وںیم ےاہکایکاسغینآایگ؟اس ےاہکاسےسگ تاعمہلمےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملساینپ ویبویںےسدحیلعہنوےئگ ںیہںیم  ےاہک ہصفحافراعہشئیکانکاخکآودنو رھپںیم  ےاانپ ڑپکاایل ابرہاکنالافر
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآای وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپابالاخہنںیمرشتفیرفامےھتافراس راکیوجھکریک
ڑج ےک ذرےعی ڑچےتھ ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکی ایسہ افؾ الغؾ اس ےک انکرے  ر اھت ںیم  ے اہک ہی رمع ےہ
ریمےےئلااجزتورضحترمع ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےساسرافاہعقایبؿ ایک بںیماؾہملسریضاہلل اعتٰیلاہنع
یکابت راچنہپ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےمسبترفامایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکیاٹچیئ ر ےھتآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکرسرابرکےکےچینڑمچےاکاکیہیکتاھتوجوجھکرےکےکلھچےسرھبانوااھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپؤں
ےکاپسملس سےسڑمچےوکراگناجاتےہےکےتپےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرسیکرطػاکیاچکڑمچااکٹلنوااھتںیم
 ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکک ول راٹچیئےکاشنؿدےھکی وںیمرفدایآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایےھجتسکزیچ
 ے رال دای ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ رصیقفرسکیےسیک شیعفرشعت ںیم ںیہ افرآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس  و اہلل ےک
روسؽ ںیہروسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامای ایک مت اس ابت  ر وخش  ںیہ نو ہک اؿ ےک ےئلداین افر اہمترے ےئل آرخت
ےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسا،یل،دبعاہللنبفبہ،امیلسؿانبالبؽ،ییحی،دیبعنبنینح،انبابعس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :الطؼاکایبؿ

ظ
االیءافرترر وںےسدجانو ےافرا ںیہاایتخردےنیافراہللےکوقؽاؿتارہاہیلعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1199

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیًٔ ،ا ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،یحٌی ب ٩سٌيسً ،بيسب ٩ح٨ين ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس بِ ُٔ ٩ح َ٨ي ِ ٕن ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ض َٗا َ ٢أَٗ َِبُِ ٠ت ََ ٤َ ًُ ٍَ ٣ز َحًَّی إٔذَا ُ٨َّ ٛا ب ٔ َِّ ٤ز َّ
ا ٚا َِ ٟحس َ
اٟو ِض َزا َٔ ٪و َس َ
ٔیث ب ٔ ُلؤٟطٔ َِ ٨َ ٛحو ٔ َحسٔیثٔ ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َُٕ ٢ي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
ًَبَّا ٕ

ا ٪آل َی ُٔ ٨ِ ٣ضَّ٩
ُُِٗ ٠ت َطأ ِ ُ ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَ َتي ِ ٔن َٗا ََ ٢حٔ َِؼ ُة َوأ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َو َزا َز ٓ ٔيطٔ َوأَ َت ِي ُت ا ُِ ٟح َح َز َٓإٔذَا فٔی كُ ِّ١بَ ِي ٕت بُکَائْ َو َزا َز أَي ِّـا َوك َ َ
یَ٧ ٩زَ َ ٢إَِٔ ٟيضَّٔ٩
ْٔش َ
ا ٪تٔ ِش ٌّا َوً ِ ٔ
َط ِض ّزا َٓ َ٤َّ ٠ا ك َ َ

دمحمنبینثم،افعؿ،امحدنبہملس،ییحینبدیعس،دیبعنبنینح،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمرمعریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےک اہیں آای اہیں کت ہک  ب مہ رمارہظلاؿ یتسب  ر ےھت ابیق دحثی امیلسؿ یک دحثی یک رطح سگریکچ اس ںیم ہی
ااضہفےہ ہک ںیم  ے اہکفہدف تررںیتوکؿ  ںیھرمعریض اہللاعتٰیلہنع  ے اہکہصفح افر اؾہملس افر زمدیااضہف ہیےہ ہک رمعریض
اہللاعتٰیلہنع ےاہکہکںیمرجحفںیکرطػآای ورہرھگںیمرفاناھتافرزمدیااضہفہییھبہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿےس
اکیمہییہاکاالیءایکاھتمسقاھکیئ باسیتندؿہنیہموپرانوایگ واؿیکرطػرشتفیےلےئگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،افعؿ،امحدنبہملس،ییحینبدیعس،دیبعنبنینح،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ

ظ
االیءافرترر وںےسدجانو ےافرا ںیہاایتخردےنیافراہللےکوقؽاؿتارہاہیلعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1200

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،یحٌی ب ٩سٌيسً ،بيسب ٩ح٨ين ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
ض َي ُ٘وُلُ ُُ ٨ِ ٛت أُرٔی ُس أَ ِ ٪أَ ِسأ َ ََ ٤َ ًُ ٢ز ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟزأَ َتي ِ ٔن َّ
اَ ٠ٟتي ِ ٔن
ض َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َسًُ ٍَ ٔ٤ب َ ِي َس بِ َُ ٩ح َ٨ي ِ ٕن َوص َُو َِ ٣ول َی ا ٌَِ ٟبَّا ٔ

ا ٪ب ٔ َِّ ٤ز
َتوَ ا َص َز َتا ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٠َٓ ٥َ ٠ب ٔ ِْ ُت َس َّ ٨ة َ٣ا أَ ٔج ُس َُ ٟط َِ ٣و ٔؿ ٌّا َحً َّی َػ ٔحب ِ ُت ُط إلٔ َی ََ َّٜ ٣ة َٓ َ٤َّ ٠ا ك َ َ
َّ
اٟو ِض َزا َٔ ٪ذ َص َب َي ِ٘ ٔضی َحا َج َت ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِزر ِٔٛىٔی بٔإ ٔ َزا َوة ٕ ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕئ َٓأ َ َت ِی ُت ُط ب ٔ َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی َحا َج َت ُط َو َر َج ٍَ ذَ َص ِب ُت أَ ُػ ُّب ًََِ ٠يطٔ
ََک ُت َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟطُ یَا أَ ٔ٣يرَ ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن َ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟزأَ َتا ٔ٤ََ ٓ ٪ا َٗ َـ ِي ُت َ َلِکمٔی َحًَّی َٗا ًََ ٢ائٔظَ ُة َو َح ِٔ َؼ ُة
َوذ َ ِ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ نب ہنییع ،ییحی نب دیعس،دیبعنب نینح ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعےس رفاتی
ےہ ںیم ارادہرکات اھت ہک رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس اؿ دف ترر وں ےک ابرے ںیم وپٹوھں وہنجں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےک زامہن ںیم زفر ڈاال اھت ںیم  ے اکی اسؽ کت اس ےک ےئل ومہعق ہن اپای اہیں کت ہک ںیم  ے ہکم یک رطػ رفس ںیم اؿ یک
رافتق یک  ب فہ رمارہظلاؿ ںیم ےھت افر اینپ احتج ےک ےئل اج ے ےگل  و اہک ےھجم اپین اک ربنت دف ںیم  ے فہ دای  ب آپ اینپ
رضفرتےسافرغنورکو ے وںیم ےاپینڈاانلرشفع ایکافرےھجمایدآای واؿےساہکاےاریمامومنینم!فہدفتررںیتوکؿ ںیھ
ںیمایھباینپابتوپرییھبہنرکاپایاھتہکآپ ےاہکاعہشئافرہصفح۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،ییحینبدیعس،دیبعنبنینح،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ

ظ
االیءافرترر وںےسدجانو ےافرا ںیہاایتخردےنیافراہللےکوقؽاؿتارہاہیلعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1201

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ٥ح٨ولی٣ ،ح٤س ب ٩ابی ً٤ز ،اسحاً ،ٚبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،بيساہلل بً ٩بساہلل ب ٩ابی ثور،
حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َت َ٘ َاربَا فٔی َِٔ ٟٔى ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َ٢
ض َٗا َ ٥َِ ٟ ٢أَ َز ِ٢
إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ثَ ِو ٕر ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
يؼا أَ ِ ٪أَ ِسأ َ ََ ٤َ ًُ ٢ز ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟزأَ َتي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اَ ٠ٟتي ِ ٔن َٗا َ ٢اہللُ َت ٌَال َی إ ٔ َِ ٪تتُوبَا إلٔ َی اہللٔ َٓ َ٘ ِس
َٔ
رح ّ
یَ ًَ ٙس َ٤َ ًُ ٢زُ َو ًَ َس ُِ ٟت َُ ٌَ ٣ط ب ٔ ِاْل ٔ َزا َوة ٔ َٓ َتب َ َّر َز ث ُ َّ ٥أَ َتانٔی
اِٟط ٔ
َػ َِ ِت ُٗ ُ٠وبُ٤َ ُٜا َحًَّی َح َّخ ًُ َ٤زُ َو َح َح ِح ُت َُ ٌَ ٣ط َٓ َ٤َّ ٠ا ُ٨َّ ٛا ب ٔ َب ٌِ ٔف َّ ٔ
ٓ ََش َِ ٜب ُت ًَل َی َی َسیِطٔ َٓ َت َو َّؿأ َ َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا أَ ٔ٣ي َر ا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن َ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟزأَ َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اَ ٠ٟتا َٔٗ ٪ا َ٢
َک َظ َواہللٔ َ٣ا
َک یَا ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َ ٔ
اہللُ ًَزَّ َو َج َُّ َٟ ١ض َ٤ا إ ٔ َِ ٪تتُوبَا إلٔ َی اہللٔ َٓ َ٘ ِس َػ َِ ِت ُُٗ٠وبُ٤َ ُٜا َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َوا ًَ َح ّبا َ ٟ
و ٚا َِ ٟحس َ
َسأ َ َُ ٟط ًَ ُِ ٨ط َو ٥َِ ٟیَِٜت ُُِ ٤ط َٗا َ ٢ه ٔ َی َحٔ َِؼ ُة َو ًَائٔظَ ُة ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ َي ُش ُ
َقیِ ٕع َٗ ِو ّ٣ا ََ ُِِ ٔ ٠ب اَ ٨ِّ ٟشا َئ
ٔیث َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ َ ٌِ ٣
ْش ُ َ

ا٨ِ ٣َ ٪زلٔی فٔی بَىٔی
َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َو َج ِسَ٧ا َٗ ِو ّ٣ا َت ِِٔ٠بُ ُض َِٔ َ ٥شا ُؤص ََُِ ٓ ٥لٔ ََٔٔ َ ٙشا ُؤَ٧ا َی َت ٌَ ََّٔ َ ٩ِ ٣ٔ ٩َ ٤ِ ٠شائ ٔض ٔ َِٗ ٥ا ََ ٢وك َ َ
رک ُت أَ ِ ٪تُ َزا ٔج ٌَىٔی َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا تُ ُِٔ ٨
أ ُ ََّ ٣ي َة بِ َٔ ٩زیِ ٕس بٔا َِ ٌَ ٟوالٔی َٓ َت َِ َّـ ِب ُت َی ِو ّ٣ا ًَل َی ا َِ ٣زأَت ٔی َٓإٔذَا ه ٔ َی تُ َزا ٔج ٌُىٔی َٓأََِ ِ ٧
ک
رک أَ ِ ٪أ ُ َرا ٔج ٌَ َ
ٓ ََواہللٔ إ ٔ َّ ٪أَ ِز َو َاد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٟ ٥َ ٠ي ُ َرا ٔج ٌِ َُ ٨ط َو َت ِض ُحزُ ُظ إ ٔ ِح َساصُ َّ٩ا َِ ٟي ِو َ ٦إلٔ َی َّ
اِ ٠ٟي َٔٓ ١اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت ٓ ََس َخُِ ٠ت ًَل َی َحٔ َِؼ َة

َٓ ُُِ٘ ٠ت أَتُ َزا ٔجٌٔي َن َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ََ ٌَ ُِِ ٠ُ٘ َٓ ٥ت أَ َت ِض ُحزُ ُظ إ ٔ ِح َسا ُ َّ٩ٛا َِ ٟي ِو َ ٦إلٔ َی َّ
اِ ٠ٟي َٔٗ ١اَِ ٟت ََ ٌَ ُِِ ٠ُٗ ٥ت
ْس أَ َٓ َتأ ِ َ ٩ُ ٣إ ٔ ِح َسا ُ َّ٩ٛأَ َِ ٪ي ِِ َـ َب اہللُ ًََِ ٠ي َضا َ َِ ٔ ٟـ ٔب َر ُسؤٟطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اب َ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َٗ ِس َخ َ
ک َٔ َّ٩ُٜ٨ِ ٣و َخ ٔ َ
َٓإٔذَا ه ٔ َی َٗ ِس َص َِ َٜ٠ت ُلَ تُ َزا ٔجعٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُل َت ِشأ َٟٔيطٔ َط ِيئّا َو َسٔ٠يىٔی َ٣ا بَ َسا َٔ ٟک َوُلَ َي ُِ َّزٔ َّ ٧ک أَ ِ٪

ا ٪لٔی َج ْار ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ
كَاِ َ ٧ت َج َارتُ ٔک ه ٔ َی أَ ِو َس ََ ٥وأَ َح َّب إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠ک یُزٔی ُس ًَائٔظَ َة َٗا ََ ٢وك َ َ
َٓ٨َّ ُٜا َ٧ت َ َ٨ا َو ُب ا٨ُّ ٟزُو َ ٢إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ی ِ٨ز ٔ َُ ٢ی ِو ّ٣ا َوأَِ٧ز ٔ َُ ٢ی ِو ّ٣ا ٓ ََيأِت ٔيىٔی ب ٔ َدبَر ٔا َِ ٟووِ ٔی َوَُي ِرٔظ ٔ َوآت ٔيطٔ
 ١ا َِ ٟد ِي ََ ٔ ٟ ١ت ِِز ُ َوَ٧ا َٓ َ٨زَ ََ ٢ػاح ٔ ٔيی ث ُ َّ ٥أَ َتانٔی ً ٔظَ ّ
َرض َب بَابٔی ث ُ ََّ٧ ٥ا َزانٔی
بٔ ١ٔ ِْ ٔ٤ذََ ٔ ٟ
ا ٪تُ ُِ ٌٔ ٨
ک َو ُ٨َّ ٛا َ َ ٧ت َح َّس ُث أَ َََّّ ُ ٪ش َ
ائ ٓ َ َ
ک َوأَك ِ َو ُ ٢كَ َّ َٙ ٠أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ٔيُِ ٠ُٗ ٥ت َ٣اذَا أَ َجائ َ ِت ُ ََّشا َُٗ ٪ا ََُ ٢ل بَ ِ ١أَ ًِوَ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ذََ ٔ ٟ
ََخ ِج ُت إَِٔ ٟيطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ح َس َث أَ ِْ ٣ز ًَو ْ
ٓ ََ
َّ
َّ
اٟؼ ِبحَ َط َس ِز ُت ًَل َ َّی
ْس ِت َٗ ِس ُُ ٨ِ ٛت أَ ُه َُّ ٩ص َذا كَائ ٔ ّ٨ا َحًی إٔذَا َػ َِّ ٠ي ُت ُّ
ًََِ ٠يطٔ َو َسَٔ َ ٥َ ٠شائَطُ َٓ ُُِ٘ ٠ت َٗ ِس َخابَ ِت َحٔ َِؼ ُة َو َخ ٔ َ
ث َٔيابٔی ث ُ ََّ٧ ٥زَ ُِ ٟت ٓ ََس َخُِ ٠ت ًَل َی َحٔ َِؼ َة َوه ٔ َی َت ِبکٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت أَكَ ََّ َّ٩َُٜ٘ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َُل أَ ِزرٔی صَا ص َُو ذَا
َُ ٌ٣تزٔ ٢فٔی َص ٔذظ ٔا ِِْ ٤ٟشبةٔ َٓأ َ َتي ُت ُ ََُل ّ٣ا َُ ٟط أَسو َز َٓ ُُِ٘ ٠ت ِ
ک َُ ٟط ٓ ََؼ ََ ٤ت
ََکتُ َ
ِ
َ َُ ِ
ِ ْ
َِ
َخ َد إلٔ َ َّی َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س ذ َ ِ
اس َتأذ ٔ َِ ٤َ ٌُ ٔ ٟ ٪ز ٓ ََس َخ َ ١ث ُ ََّ َ ٥
َّ
وض یَ ِبکٔی َب ٌِ ُـ ُض َِ َٓ ٥حَِ ٠ش ُت َّٗ ٔ ٠يَل ث ُ َََّ ٠َُ ٥بىٔی َ٣ا أَ ٔج ُس ث ُ َّ٥
َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َحًی اَ ِ ٧ت َض ِي ُت إلٔ َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ َحَِ ٠ش ُت َٓإٔذَا ً ٔ َِ ٨س ُظ َرص ِْم ُجْ ُ٠
ِ
ک َٟطُ ٓ ََؼ ََ ٤ت ٓ ََو َِّ ٟي ُت ُِ ٣سب ٔ ّزا َٓإٔذَا ا ََِ ُِ ٟل ُ ٦یَ ِسًُونٔی
ََکتُ َ
َخ َد إلٔ َ َّی َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س ذ َ ِ
أَ َت ِي ُت ا ََِ ُِ ٟل َُِ ٠ُ٘ َٓ ٦ت ا ِس َتأذ ٔ َِ ٤َ ٌُ ٔ ٟ ٪ز ٓ ََس َخ َ ١ث ُ ََّ َ ٥
ک ٓ ََس َخُِ ٠ت ٓ ََش َُّ ٤ِ ٠ت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا ص َُو َُّ ٣تْٔ ٜئ ًَل َی َر َِ ١ٔ ٣ح ٔؼير ٕ َٗ ِس
َٓ َ٘ا َ ٢ا ِز ُخ ِِ َ٘ َٓ ١س أَذ ٔ ََ َٟ ٪
َف َٓ ٍَ َرأِ َسطُ إلٔ َ َّی َو َٗا ََُ ٢ل َٓ ُُِ٘ ٠ت اہللُ أَ ِٛبَرُ َِ ٟو َرأَیِت َ َ٨ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو ُ٨َّ ٛا
ک ََ
أَثَّ َز فٔی َج ِ٨بٔطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت أَكَ ََّ ِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ َٔشائ َ َ
َقیِ ٕع َٗ ِو ّ٣ا ََ ُِِ ٔ ٠ب اَ ٨ِّ ٟشا َئ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َو َج ِسَ٧ا َٗ ِو ّ٣ا َت ِِٔ٠بُ ُض َِٔ َ ٥شا ُؤص ََُِ ٓ ٥لٔ ََٔٔ َ ٙشا ُؤَ ٧ا یَ َت ٌَ َّ٩ِ ٣ٔ ٩َ ٤ِ ٠
ََ َ ٌِ ٣
ْش ُ َ
َ
ٔ
ک ٓ ََواہللٔ إ ٔ َّ٪
رک أَ ِ ٪أ ُ َرا ٔج ٌَ َ
رک ُت أَ ِ ٪تُ َزا ٔج ٌَىٔی َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا تُ ُِ ٔ ٨
َ َٔشائ ٔض ٔ َِ َٓ ٥ت َِ َّـ ِب ُت ًَل َی ا َِ ٣زأَت ٔی یَ ِو ّ٣ا َٓإٔذَا ه َی تُ َزا ٔج ٌُىٔی َٓأِ َ ِ ٧
أَ ِز َو َاد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٟ ٥َ ٠ي ُ َرا ٔج ٌِ َ٨طُ َو َت ِض ُحزُ ُظ إ ٔ ِح َساصُ َّ٩ا َِ ٟي ِو َ ٦إلٔ َی َّ
اب َ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٣ذَٔ ٔ ٟک ُٔ ٨ِ ٣ضَّ٩
اِ ٠ٟي ُِٔ ٠ُ٘ َٓ ١ت َٗ ِس َخ َ
ْس أَ َٓ َتأ ِ َ ٩ُ ٣إ ٔ ِح َساصُ َّ٩أَ َِ ٪ي ِِ َـ َب اہللُ ًََِ ٠ي َضا َ َِ ٔ ٟـ ٔب َر ُسؤٟطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إ ٔ َذا ه ٔ َی َٗ ِس َص َِ َٜ٠ت َٓت ََب َّش ََ ٥ر ُسو ُ٢
َو َخ ٔ َ

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِس َز َخُِ ٠ت ًَل َی َحٔ َِؼ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت َُل َي ُِزَّٔ َّ ٧ک أَ ِ ٪كَاِ َ ٧ت َج َارتُ ٔک ه ٔ َی أَ ِو َس ُٔ ٨ِ ٣ٔ ٥ک
َخی َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ِس َتأُِ ٔ ٧ص یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ َٓ ٥ِ ٌَ ََ ٢حَِ ٠ش ُت
َوأَ َح ُّب إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠ک َٓت ََب َّش َ ٥أ ُ ِ َ
ص إ ٔ َُّل أ ُ َص ّبا ثَ ََلثَ ّة َٓ ُُِ٘ ٠ت ا ِز َُ اہللَ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِ ٪یُ َو ِّس ٍَ ًَل َی
َفٓ ٌَِ ُت َرأِسٔی فٔی ا ِٟب َ ِيتٔ ٓ ََواہللٔ َ٣ا َرأَیِ ُت ٓ ٔيطٔ َط ِيئّا یَزُ ُّز ا َِ ٟب َ َ
ََ
ک
اب أُو َٟئ ٔ َ
ک أََ ِ ٧ت َیا ابِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
أ ُ َّ٣تٔ َ
َاس َت َوی َجاّ ٔ ٟشا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَفٔی َط ٕ ٓ
اٟزوَ ٔ ٦وص َُُِ ٥ل َي ٌِبُ ُس َ
و ٪اہللَ ٓ ِ
ک َٓ َ٘ ِس َوسَّ ٍَ ًَل َی َٓار َٔض َو ُّ
ا ٪أَٗ َِش َ ٥أَ ُِ ٪لَ َی ِس ُخ ََِ ٠ًَ ١يضَٔ َّ٩ط ِض ّزا ٔ٩ِ ٣
َف لٔی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َوك َ َ
َٗ ِو ِّْ ًُ ٦حَِ ٠ت َُ ٟض ِ ٥كَی َِّباتُ ُض ِ ٥فٔی ا َِ ٟح َياة ٔ ُّ
اٟسَ ِ ٧يا َٓ ُُِ٘ ٠ت ا ِس َت ِِ ٔ ِ
ٔط َّسة ٔ َِ ٣و ٔج َستٔطٔ ًََِ ٠يضَٔ َّ٩حًَّی ًَا َت َب ُط اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١

ااحسؼنباربامیہیلظنح،دمحمنبایبرمع،ااحسؼ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبایبوثر،رضحتانبابعسریضاہلل
اعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہک ںیمہشیمہ اسابتاک رحصی افروخاپ دنمراہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےسازفاجایبنل یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےس اؿ دف ترر وں ےک ابرے ںیم وپٹوھ نج ےک ابرے ںیم اہلل  ے رفامای ارگ مت دفونں روجع رکو اہلل یک
رطػ واہمترےدؽکھجاجںیئےگاہیںکتہکرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےجحایکافرںیم ےیھباؿےکاسھتجحایکمہ بیسک
راہتسںیمےھتافررمعریضاہللاعتٰیلہنعراہتسےسانکرہ رنو ے وںیمیھبربنتےلرکانکرے رنوایگاوہنں ےاحتجوپرییک
رھپفہریمےاپسآ ےںیم ےاؿ راپینڈاانلرشفعایک واوہنں ےفوضایکںیم ےاہکاےاریمامومنینم!فہدفتررںیتیبنرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبویں ںیم ےس وکؿ  ںیھ نج ےک ابرے ںیم اہلل زعفلج  ے رفامای ارگ مت اہلل یک رطػ روجع رکو  و
اہمترےدؽےکھج رںیہرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکاےانبابعس!ریتےےئلبجعتےہزرہی ےاہکرمعریضاہللاعتٰیلہنعاکاؿ
اکاسابرےںیموپانھچاندنسپنواافرویکںالیملعںیماےساپھچ ےراھکاہکفہہصفحافراعہشئ ںیھرھپدحثیایبؿرکانرشفعیکافر
اہک مہ رقشی ےک ونوجا ؿ ا یس وقؾ ںیم ےھت وج ترر وں  ر ہبلغ رےتھک ےھت  ب مہ دمہنی آ ے  و مہ  ے ا یس وقؾ اپیئ ہک ا ںیہ اؿ یک
تررںیتولغمب ریتھک  ںیھ امہری ترر وں  ے اؿ یک ترر وںیک اعدات اایتخر رکان رشفعرکدںی افر ریما رھگ دمہنی یک دنلبی  ر ینب
اہیم نب زدی ںیم اھت ںیم اکی دؿ اینپ ویبی  ر ےصغ نوا  و اس  ے ےھجم وجاب دای ںیم  ے اس وک وجاب دےنی وک ربا اجان اس  ے اہک مت
ریمے وجاب دےنی وک ویکں ربا اجےتن نو اہلل یک مسق! یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبایں یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
وجابدیتیںیہافراؿںیمےسوکیئاکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکٹوھڑدیتیےہدؿےسراتکتںیمالچافرہصفح(اینپیٹیب)
ےک اپس اچنہپ ںیم  ے اہک ایک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وجاب دیتی ےہ؟ اس  ے اہک اہں ںیم  ے اہک ایک مت ےس وکیئ اکی
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدؿےسراتکتٹوھڑےریتھکےہ؟اس ےاہکاہںںیم ےاہکمتںیمےس س ےااسیایکفہرحمفؾ
افراصقنؿا ےن ےیگایکمتںیمےسرہاکیاسابتےس ںیہڈریتہکاہللاس راےنپروسؽیکانرایگضیکفہجےسہصغرکے س

یکفہجےسفہااچکنیالکنواج ےیگمتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس وکوجابہندایرکفافرہنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
یسک زیچ اک وساؽ رکف افر وج ریتی رضفرت نو فہ ھجم ےس امگن ےل افر ےھجت ریتی اسمہیئ دوھےک ںیم ہنڈاےل فہ ھجت ےس زایدہ نیسح
ےہافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکزایدہوبحمبےہینعیاعہشئافرریمااکیاسمہہیااصنریاھت سمہروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک اپس ابری ابری احرض نوےت ےھت اکی دؿ فہ آات افر اکی دؿ ںیم فہ ریمے اپس فیح فریغہ یک ربخ الات ںیم یھب ایس
رطح اوکس ربخداتی افر مہ وگتفگ رکےت ےھتہک اسغؿ اکابداشہ اےنپ وھگڑفں ےکریپفں ںیم لعن وگلا راہ ےہاتہک فہ مہ ےس ڑلںی س
ریما اس یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ایگ رھپ اشعء وک ریمے اپس آای افر ریما درفازہ اٹھکٹھک رک ےھجم آفاز دی ںیم اس یک
رطػالکن  واس ے اہکاکی ےڑافاہعقآ شآایےہ ںیم ے اہکایکابداشہاسغؿآایگ ےہ اس  ےاہک  ںیہاس ےس یھب ےڑاافر گ تہک
یبنرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے اینپ ویبویں وک الطؼدےدی ےہ ںیم اہکدب بیصن نویئ ہصفح افر اھگ ے ںیم ڑپی افر ںیمامگؿ
رکاتاھتہکہینو ےفاالےہاہیںکتہکںیم ےحبصیکامنزادایکاےنپڑپکےےنہپرھپےچینیکاجبنارتاافرہصفحےکاپسایگ وفہرف
ریہ  یھ ںیم  ے اہک ایک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس  ے مت وک الطؼ دےدی ےہ اس  ے اہک ںیم  ںیہ اجینت آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسمہےسدحیلعہنورکاسابالاخہنںیمرشتفیرفامںیہںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکالغؾاوسدےکاپسآایںیم ےاہک
رمعےکےئلااجزتوفہادنردالخنوارھپریمیرطػآایافراہکہکںیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساہمتراذرکایک نکیآپ
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اخومش رےہ ںیم الچ اہیں کت ہک ربنم کت اچنہپ افر ںیم ھٹیب ایگ افر اہیںاپس یہ ھچک وگ ت ےھٹ ےھت افر اؿ
ںیم ےس ضعب رف رےہ ےھت ںیم وھتڑیدری اھٹیب راہ رھپ ےھجم ایس ایخؽ اک ہبلغ نوا ںیم رھپ الغؾ ےکاپسآایاس ےس اہک ہک رمع ےک ےئل
ااجزت و فہ دالخ نوا رھپ ریمی رطػ الکن  و اہک ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہمترا ذرک ایک  نکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس اخومش رےہ ںیم ھٹیپ ریھپ رک فا س نوا ہک الغؾ  ے ےھجم اکپر رک اہک دالخ نو اجںیئ آپ ےک ےئل ااجزت دے دی یئگ ےہ ںیم
 ے دالخ نو رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ایک آپ اکی وبرےیئ یک اٹچیئ  ر ہیکت اگل ے نو ے ےھت  س ےک اشنانت
آپ یلصاہللہیلعفآہلف ملس ےکک ول ر گلےکچےھت ںیم  ےرعض ایکاےاہللےکروسؽ!ایکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےاینپ
کُ!اکشآپیلص
ویبویںوکالطؼدےدیےہ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےریمیرطػاانپرسا ےنرکرفامای ںیہںیماہکاَ ُ
ّللَّ َأ ْ َ
اہللہیلعفآہلفملسںیمہد ےتھک اےاہللےکروسؽہکرقیشیوقؾ یھترر وںوکولغمبرےتھکےھت بمہدمہنیآ ے ومہ ےا یس
وقؾ اپیئ نج  ر اؿ یک تررںیت اغبل  ںیھ امہری ترر وں  ے اؿ یک ترر وں ےس اعدات انھکیس رشفع رکدںی ںیم اکی دؿ اینپ
تررت رےصغنوا واس ےےھجموجابدانیرشفعرکدایںیم  ےاسےکوجابدےنیوکرباوسحمسایک واس ےاہکہکمتریماوجاب
دےنیوکرباوصتررکےتنواہللیکمسقیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکویبایںیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوجابدیتیںیہافر
اؿںیموکیئاکیدؿ ےسراتکتٹوھڑ یھبدیتیےہ  و ںیم ے اہکدببیصننویئاؿ ںیمےس س ےااسیایکافر اصقنؿا ےنای اؿ

ںیمےسوکیئاہللےکبضغےسافرروسؽاہللیکانرایگضےسےسیکچبیتکسےہ سفہیالکیہنویئگ وروسؽاہللرکسما ےںیم ے
رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم ہصفح ےکاپس ایگ ںیم  ے اہکےھجتدوھہک ںیم ہنڈاےلہک ریتیاسمہیئ ھجت ےس زایدہ وخوصبرت
افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس یک دنسپدیہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے دفرسی رمہبت مسبت رفامای ںیم  ے اہک اے اہلل
ےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس!ںیموکیئدؽاگل ےفایلابترکفںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہںرسا ےنرکرظندفڑایئ
رھپ ںیم  ے رھگ ںیم رس ا ےنای  و اہلل یک مسق ںیم  ے وکیئ زیچ ہن دیھکی  ےس دھکی رک ریمی اگنہ رھپیت وسا ے نیت ڑمچفں ےک ںیم  ے
رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےس داع رکںی ہک اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم  ر فتعس رک
دے اسیج ہک افرس ف رفؾ  ر فتعسیک ےہ احالہکن فہ اہلل یک ابعدت  ںیہ رکےت  س آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیسے نو رکھٹیب
ےئگرھپرفامایاےانباطخبایک وکشںیمےہاؿووگںیکدمعہزیچںیا ںیہداینیہںیمدےدییئگںیہںیم ےرعضایکاے
اہلل ےک روسؽ ریمے ےئل رفغمت بلط رکںی افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے گ تہصغ یک فہج ےس مسق اھکیئ ہک اکی ہنیہم
کتاینپویبویںےکاپسہناجؤںاگاہیںکتہکاہلل ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملس راتعبرفامای۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،دمحمنبایبرمع ،ااحسؼ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبایبوثر،رضحتانبابعس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ

ظ
االیءافرترر وںےسدجانو ےافرا ںیہاایتخردےنیافراہللےکوقؽاؿتارہاہیلعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1202

راوی  :زہزی ،رعوہً ،ائظہ ےن ٛہا ٣ح٬ے رعوہ ےن حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ
وَِ ٟ ٪ي َّ ٠ة َز َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ْٔش َ
رع َوةُ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا ََ ٣ضی تٔ ِش ٍْ َوً ِ ُ
َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َٓأ ِخب َ َرنٔی ُ ِ

ی ٩أَ ًُ ُّسصَُ٘ َٓ َّ٩ا َ٢
ْٔش َ
ک َز َخَِ ٠ت ٔ ٩ِ ٣تٔ ِش ٍٕ َوً ِ ٔ
ک أَٗ َِش َِ ٤ت أَ َُِ ٪ل َت ِس ُخ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َط ِض ّزا َوإَٔ َّ ٧
َو َس َّ ٥َ ٠بَ َسأَ بٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔ َّ ٧
إ ٔ ََّّ ٪
َاَک َٔ ٟک أَ ِّ ٣زا ٓ َََل ًََِ ٠ي ٔک أَ َُِ ٪ل َت ٌِ َحلٔی ٓ ٔيطٔ َحًَّی َت ِش َتأ ِ ٔ٣زٔی أَبَ َویِ ٔک ث ُ َََّ ٥قأَ
ْٔش َ
اٟظ ِض َز تٔ ِش ٍْ َوً ِ ُ
و ٪ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة إنِّٔی ذ ٔ ْ
َ
ِ
ًَل َ َّی ِاْل َی َة َیا أَی َضا أ ٨َّ ٟيی ُٗ ِْٔ ١لَ ِز َوا ٔج َ َّ
َفاٗٔطٔ
ُّ
ک َحًی بَ َ َّ ٠أَ ِج ّزا ًَو ّٔامی َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٗ ِس ًََ ٥َ ٔ ٠واہللٔ أَ َّ ٪أَبَ َو َّی  ٥َِ ٟیَُٜوَ٧ا َ ٔ ٟيأ َُ ٣زانٔی بٔ ٔ َ
ُّ
َ
َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َو فٔی َص َذا أَ ِس َتأ ِ ٔ٣زُ أَبَ َو َّی َٓإٔنِّی أُرٔی ُس اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َو َّ
وب أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُلَ
َخ َة َٗا َْ ٤َ ٌِ ٣َ ٢ز َٓأ ِخب َ َرنٔی أَ ُّی ُ
اٟس َار ِاْل ٔ َ
ک َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ أَ ِر َس َ٠ىٔی َُ ٣ب ِِّّ ٠ا َو ٥َِ ٟیُ ِز ٔس ِ٠ىٔی َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٨تا َٗا َ٢
ک أَنِّی ا ِخت َ ِرتُ َ
تُ ِدب ٔ ِر َ َٔشائ َ َ

َٗ َتا َزةُ َػ َِ ِت ُُٗ٠وبُ٤َ ُٜا َ٣اَِ ٟت ُُٗ٠وبُ٤َ ُٜا
زرہی،رعفہ،اعہشئ ےاہک ےھجمرعفہ ےرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسربخدی اوہنں ےاہک باسیتنراںیتسگرںیئگ  و
روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ریمےاپسرشتفی ال ے افر ھجم ےس ویبویں وکےنلم اکآاغز رفامای ںیم  ے رعض ایک اے اہللےک
روسؽ!آپیلصا ہللہیلعفآہلفملس ےامہرےاپسآ ےیکاکیہنیہمیکمسقا ےنیئ یھاحالہکنآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسیتن
دؿےکدعب یہرشتفیےل آ ےںیہ ںیما ںیہ رامررکریہ نوںآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہنیہمیھبکیھبک اسیتندؿاک
یھبنواتےہرھپرفامایاےاع ہشئ!ںیمھجتےساکیاعمہلمآ شرک ےفاالنوںھجت راسںیمدلجیہنرکانالزؾےہاہیںکتہک و
ظ
َ
َت ُ
ِ
ت
ط
جاغَ مًاا)کتاعہشئریض
اج َذ َّتی َتل َغ َأ ًْ
اےنپفادلنیےسوشمرہرکےلرھپریمےاسےنمآتیالتفتیک( َ اب َأ ُّ َياالیّ ِ ُّی ْ
ق َْ ِ الزْ َف َِ
اہلل اعتٰیل اہنع  ے اہک قیقحت اہلل یک مسق! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اجےتن ےھت ہک ریمے فادلنی ےھجم یھبک یھب آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسدجانو ےوکوشمرہہندںیےگںیم ےاہکایکںیماساعمہلمںیماےنپفادلنیےسوشمرہرکفںںیم واہللافراسےک
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آرخت ےک رھگ اک ارادہ رکیت نوں رمعم  ے اہک ےھجم اویب  ے ربخدی ہک اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع
 ےاہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینپویبویںوکاسابتیکربخہندںیہکںیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاایتخرایکےہ ویبن
رکمییلصاہللہیلعفآہل فملس ےاؿےسرفامایاہلل ےےھجمغلبمانبرکاجیھبےہفیلکتںیمڈاےنلفاالانبرکوعبمث ںیہرفامایداتدہ ے"
ق ُتُکمَاا"اکینعماہمترےدؽکھجرےہںیہایکےہ۔
َصػ َ ْت ُ ُ و
رافی  :زرہی،رعفہ،اعہشئ ےاہکےھجمرعفہ ےرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم...
ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1203

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکً ،بساہلل اب ٩یزیس ٣ولی اسوز ب ٩سٔيا ،٪ابی س٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ
یس َِ ٣ول َی اْلِ َ ِس َوز ٔ بِ ُٔ ٩سٔ َِيا َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

اَّ ٟز ِح ََٓ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص أَ َّ ٪أَبَا ًَ ِ٤زٔو بِ ََ ٩حٔ ِٕؽ كَ ََّ َ٘ ٠ضا ا ِٟب َ َّت َة َوص َُو َُائ ْٔب َٓأ َ ِر َس َ ١إ ٔ َِ ٟي َضا َؤٛيُ ُ٠ط بٔظَ ٌٔير ٕٓ ََشد ٔ َل ِت ُط

َّ
َّ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢ي َص َٔ ٟک ًََِ ٠يطٔ
َک ِت ذََ ٔ ٟ
َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ َ٣ا َٔ ٟک ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٔ ٩ِ ٣ط ِي ٕئ َٓ َحائ َ ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ْش ٕ
یک ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢تِٔٔ ٠ک ا َِ ٣زأَ ْة َي ِِظَ اصَا أَ ِػ َحابٔی ا ًِ َت ِّسی ً ٔ َِ ٨س ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوَٓ ٕ ٦إَّٔ٧طُ َر ُج ْ١
ََ َٔ َ٘ ْة َٓأ َ ََ ٣زصَا أَ َِ ٪ت ٌِ َت َّس فٔی بَ ِيتٔ أ ُ ِّٔ َ ٦
اَ ٪وأَبَا َج ِض َٕ ٥خ َل َبانٔی
ََک ُت َُ ٟط أَ ٌََّ ٣ُ ٪او ٔ َی َة بِ َ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ
أَ ًِ َِم َت َـٌٔي َن ث َٔيابَ ٔک َٓإٔذَا َح َِ٠٠تٔ َٓآذٔٔ٧يىٔی َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا َح َُِ ٠٠ت ذ َ ِ
وک َُل َ٣ا ََٟ ٢طُ أٜ ِ ٧هٔی
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ٣ا أَبُو َج ِض َََٕ ٓ ٥ل َي َـ ٍُ ًَ َؼا ُظ ًَ ًَِ ٩اتٔ٘ٔطٔ َوأَ َّ٣ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة ٓ َُؼ ٌِْ ُ٠
َرکصِ ُت ُط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أٜ ِ ٧هٔی أ ُ َسا ََ ٣ة َٓ َِ َٜ ٨ح ُت ُط َٓ َح ٌَ َ ١اہللُ ٓ ٔيطٔ َخي ِ ّرا َواُِت ََب ِل ُت
أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس ٓ َ ٔ

ییحی نب ییحی ،امکل ،دبعاہلل انب سیدی ومیل اوسد نب ایفسؿ ،ایب ہملس نب دبعارلنمح  ،رضحت افہمط تنب س  ،ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
رفاتیےہہکاوبرمعنبصفح ےاےسالطؼابنئدیافرفہاغبئےھت واساوبرمع ےاےنپفلیکوکوَجدےےکاسیکرطػاجیھب
فہ اس ےس انراض نویئ اس  ے اہک اہلل یک مسق امہرے اف ر ریتی وکیئ زیچ الزؾ  ںیہ ےہ فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختمںیماحرضنویئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساساکذرکایک وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاس رریتاہقفنالزؾ
 ںیہ ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس مکح دای ہک فہ اؾ رشکی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اہں اینپ دعت وپری رکے رھپ
رفامایفہا یستررتےہاہجںامہرےاحصہبارثک عمنوےترےتہںیہ وانباؾوتکمؾاےنپاچچےکےٹیبےکاپسدعتوپریرکویکہکنفہ
انانیب آدیم ںیہ فاہں مت اےنپ ڑپکفں وک ااتر یتکس نو  ب ریتی دعت وپری نو اج ے  و ےھجم ربخ دانی یتہک ںیہ  ب ںیم  ے دعت وپری
رکیل وںیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسیکاالطعدیہکاعمفہینباوبایفسؿافراوبمہج ےےھجماغیپؾاکنحدایےہآپیلص
اہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایہکااب مہجاینپ الیھٹوکدنکے ےس ںیہااتراتینعی گ ت سلفمآدیم ےہہکاس ےکاپسامؽ ںیہاس
ےئل  و ااسہم نب زدی ےس اکنح رک ےل ںیم  ے اےس اندنسپ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ااسہم ےس اکنح رک ںیم  ے اس
ےساکنحایک واہلل ے اسںیما یسریخفوخیباطعیکہکھجم ررکشایکاج ےاگل۔
رافی  :ییحینبییحی  ،امکل،دبعاہللانبسیدیومیلاوسدنبایفسؿ،ایبہملسنبدبعارلامحؿ،رضحتافہمطتنبس ،ریضاہللاعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1204

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسً ،بساٌٟزیز اب ٩ابی حازٗ ،٦تیبہ ،يٌ٘وب ابً ٩بساٟزح٤اٗ ٪اری ،حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩أَبٔی َحازَٔ ٕ ٦و َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة أَي ِّـا َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار َّٔی كَِٔ ٠يض ٔ َ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص أَُ َّ ٧ط كَ ََّ َ٘ ٠ضا َز ِو ُج َضا فٔی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ
ک َٗاَِ ٟت َواہللٔ َْل ُ ًَِ َّ٩٤َ ٔ ٠ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إ ٔ ِ٪
ا ٪أَ َِٔ َََِ ٠ًَ ٙي َضا ََ َٔ َ٘ َة ُزو ٕ٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َرأَ ِت ذََ ٔ ٟ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وك َ َ
َّ
ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
كَ َ
ا ٪لٔی ََ َٔ َ٘ ْة أَ َخ ِذ ُت أ ٟذی ي ُِؼُ ٔ ٠حىٔی َوإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ت ٩ِ ُٜلٔی ََ َٔ َ٘ ْة  ٥َِ ٟآ ُخ ِذ ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِيئّا َٗاَِ ٟت ٓ ََذ َ ِ

ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل ََ َٔ َ٘ َة َٔ ٟک َو َُل ُسِٜى َی

ہبیتق نب دیعس ،دبعایزعسی انب ایب احزؾ ،ہبیتق ،وقعیب انب دبعارلنمح اقری ،رضحت افہمط تنب س  ،ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
رفاتی ےہہک اس ےک اخفدن  ے اےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک زامہن ںیم الطؼ دی افر اس ےک ےئل ھچک وھتڑا اس ہقفندای
 ب اس  ے ہی داھکی  و اہک اہلل یک مسق ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربخ دفں یگ  س ارگ ریمے ےئل ہقفن نوا  و ںیم دقبر
افکتی ےلوں یگ افر ارگ ریمے ےئلرخہچ ہن نوا  و اس ںیماس ےس ھچک یھب ہنوں یگیتہک رھپ ںیم  ے اس اک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسذرکایک وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایرتیےےئلہنہقفنےہافرہنناکؿ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعایزعسیانبایباحزؾ،ہبیتق،وقعیبانبدبعارلامحؿاقری،رضحتافہمطتنبس ،ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1205

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث٤ً ،زا ٪ب ٩ابی ا٧ص ،ابی س٤٠ہ ،حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َٓاك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َٗ ِي ٕص
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َٓأ َ ِخب َ َر ِتىٔی أَ ََّ ٪ز ِو َج َضا ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ َّی كَ ََّ َ٘ ٠ضا َٓأبََی أَ ِ ٪یُ َِِ ٠ًَ َٙٔ ٔ٨ي َضا َٓ َحائ َ ِت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َر ِت ُط َٓ َ٘ا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠لَ ََ َٔ َ٘ َة َٔ ٟک َٓاَ ِ ٧ت٘ٔلٔی َٓاذِ َص ٔيی إلٔ َی ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوَُٜٓ ٕ ٦ونٔی ً ٔ َِ ٨س ُظ َٓإُٔ َّ ٧ط َر ُج ْ ١أَ ًِ َِم َت َـٌٔي َن

ث َٔيابَ ٔک ً ٔ َِ ٨س ُظ
ہبیتق نب دیعس ،ق  ،،رمعاؿ نب ایب ا،س ،ایب ہملس ،رضحت افہمط تنب س  ،ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک اخفدن

زخمفیح  ے ا ںیہ الطؼ دے دی افر اس وک رخہچ دےنی ےس ااکنر رک دای اس  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم
احرضنورکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسابتیکربخدی وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایریتےےئلرخہچ ںیہےہ
افر وانباؾوتکمؾےکاہںلقتنمنواجافرایہنےکاپسرہویکہکنفہانانیبآدیمںیہافر واےنپڑپکےاسےکاپسااتریتکسےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،رمعاؿنبایبا،س،ایبہملس،رضحتافہمطتنبس ،ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1206

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،حشين ب٣ ٩ح٤س ،طیبا ،٪یحٌی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص ؿحاک بٗ ٩يص

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا حُ َشي ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕأَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة أَ َّ٪

َٓاك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َٗ ِي ٕص أ ُ ِخ َت َّ
اٟـحَّا ٔک بِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّ ٪أَبَا َحٔ ِٔؽ بِ َ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ َّی كَ ََّ َ٘ ٠ضا ثَ ََلثّا ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ل ََٙ ٠إلٔ َی
َف َٓأ َ َت ِوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی
ا َِ ٟي ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا َََ ٟ ٢ضا أَصُِ ُ٠ط َِ ٟي َص َٔ ٟک ًَ َِ ٠ی َ٨ا ََ َٔ َ٘ ْة َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠خاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔس فٔی ََ َ ٕ
بَ ِيتٔ َِ ٣ي ُ٤وَ َ ٧ة َٓ َ٘اُٟوا إ ٔ َّ ٪أَبَا َحٔ ِٕؽ كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط ثَ ََلثّا ٓ ََض ََِ ٟ ١ضا ٕٔ َ٘ َٔ ََ ٩ِ ٣ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ي َش ِت

ْش ٕ
یک ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َ ١إَِٔ ٟي َضا أَ َّ ٪أَُّ٦
ََ ٟضا ََ َٔ َ٘ ْة َو ًََِ ٠ي َضا ا َِّٔ ٌٟسةُ َوأَ ِر َس َ ١إَِٔ ٟي َضا أَ َُِ ٪ل َت ِشبٔ٘ٔيىٔی ب ٔ َٔ ِٔ ٨ش ٔک َوأَ ََ ٣ز َصا أَ َِ ٪ت َِ ٨ت٘ ٔ َ ١إلٔ َی أ ُ ِّٔ َ ٦
ْش ٕ
وَٓ ٪اَ ِ ٧لٔ٠قٔی إلٔ َی ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُو ٕ ٦اْلِ َ ًِ َِم َٓإٔٔ َّ ٧ک إٔذَا َو َؿ ٌِتٔ خ ََٔ ٤ار ٔک َ ٥َِ ٟی َز ٔک َٓاَ ِ ٧ل َِ َ٘ ٠ت إَِٔ ٟيطٔ
َٔ
و ٪اْلِ َ َّوَ ُٟ
یک َیأِت َٔيضا ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ
َٓ َ٤َّ ٠ا ََ ٣ـ ِت ً َّٔستُ َضا أََ َٜ ِ ٧ح َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩حارٔثَ َة
دمحم نب راعف ،نیسح نب دمحم ،ابیشؿ ،ییحی ،اوبہملس ،رضحت افہمط تنب س  ،کاحک نب س ،یک نہب ےس رفاتی ےہ ہک اوبصفح نب
ریغمہزخمفیم ےاےسنیت الطںیقدےدیرھپنمییک رطػالچایگ واسےکرھگفاوں  ےاؿےساہکامہرےےئل ریتاہقفنالزؾ
 ںیہ اخدل نب فدیل دنچ ووگں ےک اسھت ےلچ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ومیمہن ےک رھگ ںیم آ ے اوہنں  ے اہک
اوبصفح ےاینپ ویبیوکنیتالطںیقدےدیںیہایکاساکہقفنےہ؟ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاسےکےئلہقفن
 ںیہہکلبدعتےہافراسیک رطػاغیپؾاجیھبرکریمےوشمرہےکریغباےنپاکنح ر دلجیہنرکانافراےسمکحدایہکفہاؾ رشکی
یکرطػلقتنمنواج ےرھپ اسیکرطػاغیپؾاجیھبہکاؾرشکیےکاپساہمرجنیافنیلآےتںیہاسےئل وانباؾوتکمؾانانیبےک
اپس یلچ اج  ب  و اانپ دفہٹپ ااترے یگ  وفہ ےھجت ہن دںیھکی ےگ س فہ اسیک رطػ یلچ  باسیک دعت وپری نویئگ  و روسؽ اہلل

یلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿاکاکنحااسہمنبزدینباحرہثریضاہللاعتٰیلہنعےسرکدای۔
رافی  :دمحمنبراعف،نیسحنبدمحم،ابیشؿ،ییحی،اوبہملس،رضحتافہمطتنبس ،کاحکنبس ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1207

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩سٌيس ،اب ٩ححز ،اس٤اًي ،١اب ٩جٌَف٣ ،ح٤س ب٤ً ٩ز ،ابی س٤٠ہ ،حرضت ابوس٤٠ہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا ےن حرضت ٓاك٤ہ بٗ ٩يص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ٩
و ٪ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َ ١ي ٌَِ ُ٨
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِْشٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص ح و َح َّسث َ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ

ک َٔٔ ٓ ٩ِ ٣يضا َ ٔ ٛتابّا َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت ً ٔ َِ ٨س َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی َِ ٣دزُوٕ ٦
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص َٗا ََٛ ٢ت َِب ُت ذََ ٔ ٟ
ٓ ََل ََّ٘ ٠ىٔی ا ِٟب َ َّت َة َٓأ َ ِر َسُِ ٠ت إلٔ َی أَصِٔ٠طٔ أَبِ َتغٔی اَ َ٘ َٔ ٨َّ ٟة َوا ِٗ َت ُّؼوا ا َِ ٟحس َ
ٔیث ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َُي ِ َر
أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َُل َت ُٔوت ٔی َ٨ا ب ٔ َٔ ِٔ ٨ش ٔک
ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،انب رجح ،اامسلیع ،انب رفعج ،دمحم نب رمع ،ایب ہملس ،رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رضحت
افہمطنبس ،ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتییکےہہکںیم ےاسےکابرےںیماؿیکرطػاکیطخاھکل وافہمط ےاہکہکںیم
ینبزخمفؾںیمےساکیآدیم ےکاپس یھاس ےےھجمالطؼہتبدےدیانچہچنںیم  ےاسےکرھگفاوںیکرطػ ہقفناکاطمہبل
رکےتنو ےاغیپؾاجیھبابیقدحثیسگریکچےہ۔
رافی  :ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،انب رجح ،اامسلیع ،انب رفعج ،دمحم نب رمع ،ایب ہملس ،رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے
رضحتافہمطنبس ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1208

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانیً ،بس ب ٩ح٤يس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥ب ٩سٌس ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،اباس٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ٪ب٩
ًوٖ ،حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وب بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
اب أَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َٗ ِي ٕص أَ ِخب َ َر ِت ُط أََ َّ ٧ضا كَاِ َ ٧ت َت ِح َت أَبٔی ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ٩حٔ ِٔؽ
ٔط َض ٕ

آَخ ث َ ََل ٔث َت ِلٔ٠ي َ٘ا ٕ
َخو ٔج َضا
ت َٓزَ ًَ َِ ٤ت أََ َّ ٧ضا َجائ َ ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِش َت ِٔت ٔيطٔ فٔی ُ ُ
بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ٓ ََل ََّ َ٘ ٠ضا ٔ َ
َ
َ
َخو ٔد ا َِ ٤ُ ٟل ََّ٘ ٠ةٔ ٔ ٩ِ ٣بَ ِیت َٔضا و َٗا َ٢
ٔ ٩ِ ٣بَ ِیت َٔضا َٓأ ََ ٣ز َصا أَ َِ ٪ت َِ ٨ت٘ ٔ َ ١إلٔ َی ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُو ٕ ٦اْلِ َ ًِ َِم َٓأبَی َِ ٣ز َوا ُ ٪أَ ِ ٪ي َُؼ ِّس َٗطُ فٔی ُ ُ
َ
ک ًَل َی َٓاك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص
رک ِت ذََ ٔ ٟ
ُِ
رع َوةُ إ ٔ ًََّ ٪ائٔظَ َة أَ َ ِ ٧
نسح نب یلع ولحاین ،دبع نب دیمح ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،اصحل ،انب باہب ،اابہملس نب دبعارلنمح نب ترػ ،رضحت افہمط
تنب س  ،ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ اوبرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب صفح نب ریغمہ ےک اکنح ںیم  یھ اس  ے ا ںیہ
نیتالطںیقدےدںیرھپفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضنویئاےنپرھگےسےنلکنےکابرےںیموتفی ےنی
ےکےئل وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےسمکحدایہکفہانباؾوتکمؾریضاہللاعتٰیلہنعانانیبیکرطػلقتنمنواج ےافررمفاؿ
 ےاؿیکدصتقیرک ےےس ااکنررکدایہکہقلطماےنپرھگ ےسےلکنافررعفہ ےاہکہک اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےیھبافہمطتنب
س ،یکاسابتوکامےننےسااکنررکدای۔
رافی  :نسحنبیلعولحاین،دبعنبدیمح،وقعیبنباربامیہنبدعس،اصحل،انبباہب،اابہملسنبدبعارلامحؿنبترػ،رضحت
افہمطتنبس ،ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1209

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،ححينٟ ،يثً٘ ،ي ،١اب ٩طہاب ،رعوہً ،ائظہ

و َح َّسثَٔ٨يطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ُح َحي ِْن َح َّسثَ َ٨ا َّ
رع َو َة
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ي ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َِ َٗ ٍَ ٣و ِٔ ُ ٢

َ
ک ًَل َی َٓاك ََٔ ٤ة
رک ِت ذََ ٔ ٟ
إ ٔ ًََّ ٪ائٔظَ َة أَ َ ِ ٧

د
دمحمنبراعف ،حین،ق ،،لیقع،انبباہب،رعفہ،اعہشئایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ۔

د
رافی  :دمحمنبراعف ،حین،ق ،،لیقع،انبباہب،رعفہ،اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1210

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،حرضت ًبيساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِ ٌَ ٔ ٟب ٕس َٗ َاُل أَ ِخبَرََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ
َخ َد ًََ ٍَ ٣ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ إلٔ َی ا َِ ٟي ََٓ ٩ٔ ٤أ َ ِر َس َ ١إلٔ َی ا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓاك ََٔ ٤ة
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَ َّ ٪أَبَا ًَ ِ٤زٔو بِ ََ ٩حٔ ِٔؽ بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َ َ
ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص ب ٔ َت ِلٔ٠ي َ٘ ٕة كَاِ َ ٧ت َب٘ ٔ َي ِت ٔ ٩ِ ٣كَ ََلٗ ٔ َضا َوأَ ََ ٣ز ََ ٟضا ا َِ ٟحار َٔث بِ َ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦و ًَي َ
يٌ َة ب ٔ َٕ َ٘ َٔ ٨ة َٓ َ٘ َاُل ََ ٟضا َواہللٔ
َّاغ بِ َ ٩أَبٔی َرب ٔ َ
َ
َّ
َّ
َّ
َک ِت َُ ٟط َٗ ِو َُ ٟض َ٤ا َٓ َ٘ا ََُ ٢ل ََ َٔ َ٘ َة َٔ ٟک َٓا ِس َتأِذَِ َ ٧ت ُط فٔی
َ٣ا َٔ ٟک ََ َٔ َ٘ ْة إُٔل أَ َِ ٪تُٜونٔی َحا َّٔ ٣ل َٓأ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ا ٪أَ ًِ َِم َت َـ ٍُ ث َٔيابَ َضا ً ٔ َِ ٨س ُظ َو َُل َی َزا َصا َٓ َ٤َّ ٠ا
ٔاُلِ٧ت ٔ َ٘ا َٔٓ ٢أَذ ٔ َََ ٟ ٪ضا َٓ َ٘اَِ ٟت أَیِ ََ ٩یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢إلٔ َی ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوَ ٕ ٦وك َ َ
َ
يؼ َة بِ َ ٩ذُ َؤیِبٕ َي ِشأََ ُٟضا ًَ ِ٩
ََ ٣ـ ِت ً َّٔستُ َضا أََ َٜ ِ ٧ح َضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس َٓأ ِر َس َ ١إَِٔ ٟي َضا َِ ٣ز َوا َُٗ ٪ب ٔ َ
ِ
ا َِ ٟحسٔیثٔ َٓ َح َّسثَ ِت ُط بٔطٔ َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ز َوا ُِ ََ ٥َِ ٟ ٪ش ََ ٍِ ٤ص َذا ا َِ ٟحس َ
اض ًََِ ٠ي َضا
ٔیث إ ٔ َُّل ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٣زأَة ٕ َس َ٨أ ُخ ُذ بٔا ِِٔ ٌٟؼ َ٤ةٔ َّأًٟی َو َج ِسَ٧ا اَ ٨َّ ٟ

َخ ُجوصُ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ب ُ ُيوت ٔض ِٔ َّ٩اْل َی َة َٗاَِ ٟت
َقآ َُٗ ٪ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََُّ ١ل تُ ِ ٔ
َٓ َ٘اَِ ٟت َٓاك َُٔ ٤ة ح ٔي َن بَ ََ َِ ٠ضا َٗ ِو ُِ ٣َ ٢ز َو َ
آَ ٪ب َ ِيىٔی َوبَ ِی َ ٥ِ ُٜ٨ا ِِ ُ ٟ
َص َذا  ٩ِ ٤ٟٔكَاِ َ ٧ت َٟطُ َُ ٣زا َجٌ ْة َٓأ َ ُّی أَ ِ٣ز ٕ َی ِح ُس ُث َب ٌِ َس َّ
وَُ ٪ل ََ َٔ َ٘ َة ََ ٟضا إٔذَا َ ٥َِ ٟتَ ٩ِ ُٜحا َّٔ ٣ل ٓ ٌََ ََل َ٦
ٕ َت ُ٘وَ ُٟ
اََ ْٟل ٔث َٓ َِ ٜي َ
َ
َ
َت ِحب ٔ ُشوَ َ ٧ضا

ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتدیبعاہللنبدبعاہللنبہبتعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
اوبرمع نب صفح نب ریغمہ یلع نب ایب اطبل ےک اسھت نمی یک رطػ ےئگ  و اس  ے اینپ ویبی یک رطػ الطؼ یجیھب وج اس یک الطؼ
ےسابیق یھافراسےکےئلہقفناکاحرثنباشہؾافرایعشنباوبرہعیبوکمکحدایاؿدفونں ےاسےساہکہکاہللیکمسقریتے
ےئل ہقفن  ںیہ وسا ےاس ےکہک  و احہلم نویتاس  ے یبن رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک اپسآرک آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس وک
اؿیکوقؾاکذرکایک وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایریتےےیلہقفن ںیہےہافرآپےساس ےااقتنؽ(ناکؿ)یکااجزت
امیگن واےسااجزتدےدییئگاس ےاہکاےاہللےکروسؽ!اہکںاجؤں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای@انباؾوتکمؾیک

رطػافرفہانانیبںیہ واےنپڑپکےاسےکاپسااتر(آاسینےسدبتلیرکیتکس)ےہافرفہاےسہندےھکیاگ باسیکدعتسگر
یئگ  و یبنرکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس  ے اس اک اکنح ااسہم نب زدی ےس رک دای افہمطیک رطػ رمفاؿ  ے ہصیبق نب ذفبی وک اجیھب ہک
اس ےس دحثی ےک ابرے ںیم وپٹوھ  و اس  ے اےس ایبؿ ایک  و رمفاؿ  ے اہک مہ  ے ہی دحثی اکی تررت ےک وسا یسک ےس  ںیہ
ینسافرمہفیہاعمہلماایتخررکںیےگ س راعؾووگںوکمہ ےاپایےہ بافہمطوکرمفاؿاکہیوقؽاچنہپ واس ےاہک سریمے
ہ
ي ِه ِ َّن) ا ںیہ اےنپ رھگفں ےس ہن اکنو افہمط
نِم ُ ُ و
توُج ُه َّن ْ
افر اہمترےدرایمؿ ہلصیف رک ے فاال رقآؿ ےہ اہلل  ے رفامای ےہ ( َ ال ُ ْ ِ
 ےاہکہیآتیاسےک ےئل ےہ سےکےئلروجعنو سنیتالطؼےکدعبوکاسناعمہلمنو ےفاالےہرھپمتےسیکےتہکنوہکاس
ےکےئلہقفنہننواناسوصرتںیمےہ بفہاحہلمہننوافرمتاےسسکدلیلےسرفوکےگ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتدیبعاہللنبدبعاہللنبہبتعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1211

راوی  :زہير ب ٩رحب ،ہظي ،٥سيار ،حؼينِ٣ ،يرہ ،اطٌث٣ ،حاٟس ،اس٤اًي ١ب ٩ابی خاٟس ،زاؤز  ،حرضت طٌيی

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس َو َزا ُوزُ
َّار َوحُ َؼي ِْن َو ُِٔ٣ي َرةُ َوأَ ِط ٌَ ُث َو َُ ٣حاْ ٔ ٟس َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َسي ْ
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ك ُ ُُّ ٠ض َِّ ٩ِ ًَ ٥
ئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ي َضا
اٟظ ٌِ ٔي ِّی َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی َٓاك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص ٓ ََشأ َ ِٟت َُضا ًَ َِ َٗ ٩ـا ٔ
اٟشِٜى َی َواَ٘ َٔ ٨َّ ٟةٔ َٗاَِ ٟت َٓ٥َِ ٠
َٓ َ٘اَِ ٟت كَ ََّ َ٘ ٠ضا َز ِو ُج َضا ا ِٟب َ َّت َة َٓ َ٘اَِ ٟت َٓ َد َ
اػ ُِ ٤تطُ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ُّ
َی ِح ٌَ ِ ١لٔی ُسِٜى َی َو َُل ََ َٔ َ٘ ّة َوأَ ََ ٣زن ٔی أَ ِ ٪أَ ًِ َت َّس فٔی بَ ِيتٔ ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوٕ ٦

زریہنبرحب،،میش،ایسر،نیصح،ریغمہ،ا ثع،اجمدل،اامسلیعنبایباخدل،داؤد،رضحتیبعشےسرفاتیےہہکںیمافہمطتنب
س ،ےکاپسآایافرںیم ےاسےساسےکاےنپابرےںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکہلصیفوپاھچاس ےاہکہکاسےک
اخفدن  ے اےس الطؼہتبددیی  یھ ںیم  ے روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاپس ناکؿ افررخہچ اکرادہمآ ش ایکیتہک ںیہہک
ےھجمہنناکؿدایایگافرہنرخہچافرےھجممکحداییبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےہکںیمدعتانباؾوتکمؾےکرھگوپریرکفں۔
رافی  :زریہنبرحب،،میش،ایسر،نیصح،ریغمہ،ا ثع،اجمدل،اامسلیعنبایباخدل،داؤد،رضحتیبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1212

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظي ،٥حؼين ،زاؤز ِ٣ ،يرہ ،اس٤اًي ،١اطٌث ،حرضت طٌيی سے روایت ےہ ٛہ ٣يں ٓاك٤ہ ب٨ت
ٗيص

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي ُْ ٩ِ ًَ ٥ح َؼي ِ ٕن َو َزا ُو َز َو ُِٔ٣ي َر َة َوإ ٔ ِسٌٔ٤ي ََ ١وأَ ِط ٌَ َث ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی
َ
َٓاك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ُزصَيِر ٕ ًَ ِ ٩صُظَ ِي ٕ٥
ییحینبییحی،،میش،نیصح،داؤد،ریغمہ،اامسلیع،ا ثع ،رضحتیبعشےسرفاتیےہہک ںیمافہمطتنبس ،یک دختمںیماحرض
نواابیقدحثیزریہنباشہؾیکرطحےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،،میش،نیصح،داؤد،ریغمہ،اامسلیع،ا ثع،رضحتیبعشےسرفاتیےہہکںیمافہمطتنبس ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1213

راوی  :یحٌی ب ٩حبيب ،خاٟس ب ٩حارث ہحِم ،ابواٟح ،٥ٜحرضت طٌيی

َّار أَبُو ا َِ ٟح ََ ٥ٔ ٜح َّسثَ َ٨ا َّ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
اٟظ ٌِ ٔي ُّی َٗا َ٢
ِم َح َّسثَ َ٨ا ُ ََّقةُ َح َّسثَ َ٨ا َسي ْ
ث ا ُِ ٟض َح ِي ٔ ُّ
اب َو َس َ٘ت ِ َ٨ا َسو ٔ َیُ ٙسِٕ ٠ت ٓ ََشأ َ ِٟت َُضا ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟل َّٔ َ٘ ٠ة ثَ ََلثّا أَیِ ََ ٩ت ٌِ َت ُّس
َز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی َٓاك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص َٓأ َ ِت َح َٔت ِ َ٨ا بٔزُكَ ٔب ابِ ٔ ٩كَ ٕ
َٗاَِ ٟت كَ ََّ٘ ٠ىٔی َب ٌِلٔی ثَ ََلثّا َٓأَذ ٔ َ ٪لٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪أَ ًِ َت َّس فٔی أَصِلٔی

ہج
م
ییحی نببیبح ،اخدل نب احرث ی ،اوبامکحل ،رضحت یبعش ےس رفاتی ےہ ہک مہ افہمط تنب س  ،ےک اپس ےئگ  واوہنں  ے ںیمہ
انب اطبل یک رت وجھکرںی الھکںیئ افر وجار اک وتس الپای ںیم ے اؿ ےساسہقلطم ےک ابرے ںیم وپاھچ  ےس نیت الطںیق دیںیئگہک فہ
دعت اہکں سگارے؟ اوہنں  ے اہکہک ریمے اخفدن  ے ےھجم نیت الطںیق دے دںی  و اہلل ےک یبن یلص اہللہیلع فآہل فملس  ے ےھجم
ااجزتدیہکںیماےنپالہںیمدعتوپریرکفں۔
ہج
م
رافی  :ییحینببیبح،اخدلنباحرث ی،اوبامکحل،رضحتیبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1214

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظارً ،بساٟزح٤ا ٪ب٣ ٩ہسی ،سٔيا ،٪س٤٠ہ بٛ ٩ہي ،١طٌيی ،حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِي ٕ٩ِ ًَ ١
َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٤ُ ٟل َّٔ َ٘ ٠ة ثَ ََلثّا َٗا ََِ ٟ ٢ي َص ََ ٟضا ُسِٜى َی َو َُل ََ َٔ َ٘ ْة
دمحمنبینثم،انب ،رر،دبعارلنمح نبدہمی،ایفسؿ،ہملس نبہہی ،،یبعش،رضحت افہمطتنبس ،ریضاہللاعتٰیل اہنعےسرفاتی

ےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےکابرےںیم ےسالطںیقنوںیئگرفامایاسےکےئلہنناکؿےہافرہنہقفن۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دبعارلامحؿنبدہمی،ایفسؿ،ہملسنبہہی،،یبعش،رضحتافہمطتنبس ،ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1215

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ٥ح٨ولی ،یحٌی ب ٩آز٤ً ،٦ار ب ٩رزی ،ٙابی اسحا ،ٚطٌيی ،حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

ار بِ ُُ ٩ر َزیِ ٕ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی إ ٔ ِس َح ََّ ٩ِ ًَ ٙ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ٩
و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا ًَ َُّ ٤
َٓاك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص َٗاَِ ٟت ك َ ََّ٘ ٠ىٔی َز ِوظٔی ثَ ََلثّا َٓأ َ َر ِز ُت اَ ٠َ ِ٘ ٨ُّ ٟة َٓأ َ َت ِي ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢اَ ِ ٧ت٘ٔلٔی إلٔ َی بَ ِيتٔ
ابِ ٔٔ ٤ِّ ًَ ٩ک ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوَٕٓ ٦ا ًِ َت ِّسی ً ٔ َِ ٨س ُظ

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،ییحی نب آدؾ،امعر نب رزقی ،ایب ااحسؼ ،یبعش ،رضحت افہمط تنب س  ،ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ
ہکریمےوشرہ ےےھجمنیتالطںیقدےدںیافرںیم ےلقتنمنو ےاکارادہایکںیمیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآیئ و
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکاےنپاچچےکےٹیبرمعفنباؾوتکمؾریضاہللاعتٰیلہنعےکرھگیکرطػلقتنمنواجافراسےک
اپسدعتوپریرک۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،ییحینبآدؾ،امعرنبرزقی،ایبااحسؼ،یبعش،رضحتافہمطتنبس ،ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1216

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩ز ب ٩جب٠ہ ،ابواح٤س٤ً ،ارب ٩زری ،ٙحرضت ابواسحٙ

ار بِ ُُ ٩ر َزیِ ٕ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َ ٍَ ٣اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ج َب ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ًَ َُّ ٤
اٟظ ٌِ ٔيی َٓ َح َّس َث َّ
یس َجاّ ٔ ٟشا فٔی ا ِِ ٤ٟشحٔ ٔس اْلِ َ ًِوَ َٔ ٥و َ٨َ ٌَ ٣ا َّ
اٟظ ٌِ ٔي ُّی ب ٔ َحسٔیثٔ َٓاك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
یَز ٔ َ
َ
ُّ
َک تُ َح ِّس ُث بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤ص َذا
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠ی ِح ٌَ ََِ ٟ ١ضا ُسِٜى َی َوُلَ ََ َٔ َ٘ ّة ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ اْلِ َ ِس َوزُ َ ٛأا َٔ ٩ِ ٣ح ّصی َٓ َح َؼ َب ُط بٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ویَِ ٠
اب اہللٔ َو ُس ََّ ٨ة َ٧ب ٔ ِّی َ٨ا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ٘ ٔ ٟ ٥َ ٠و ٔ ٢ا َِ ٣زأَة ٕ ُلَ ِ َ ٧سرٔی َ ٠َّ ٌََ ٟضا َحٔٔوَ ِت أَ ِو ََ ٔش َي ِت ََ ٟضا
َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ ُلَ َ٧تِرُ ُک َ ٔ ٛت َ
َخ ِج َ ٩إ ٔ َُّل أَ َِ ٪یأِت ٔي َن بَٔٔاح ٔظَ ٕة ُ٣ب َ ِّی َٕ ٨ة
اٟشِٜى َی َواُ َ٘ َٔ ٨َّ ٟة َٗا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََُّ ١ل تُ ِ ٔ
َخ ُجوصُ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ب ُ ُيوت ٔضَٔ َّ٩و َُل یَ ِ ُ
ُّ
دمحمنبرمعنبہلبج،اوبادمح،امعرنبزرقی،رضحتاوبااحسؼےسرفاتیےہہکںیماوسدنبسیدیےکاسھتےڑیدجسمںیماھٹیبنوااھت
افرامہرےاسھتہبعشیھبےھتیبعش ےافہمطتنبس  ،یکدحثیرفاتییکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےکےئل
ہنراہشئرقمریک افرہنرخہچ رھپاوسد ےرکنکویںیک یلیھتہ رھبیلافرا ںیہیبعشوک امرا و اس ےاہکیالتکنومتاس  یسیااحدثی
ایبؿرکےتنورمع ےاہکمہاہللیکاتکبافرامہرےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتنسوکاستررتےکوقؽیکفہجےس ںیہٹوھڑ
نِم
توُج ُه َّن ْ
ےتمہ ںیہاجےتنہکاس ےاشدیایدراھکےہایوھبؽیئگاسےکےئلراہشئافررخہچےہاہللزعفلج ےرفامای َ ا
(ل ُ ْ ِ
ت ْج ِإ َّ ال َأؿ ابْ ِ
يہِه
َ
ِ
ْ
َ
بذ ِ َل ٍةمُ َی ِّی َی ٍة)متا ںیہاؿےکرھگفںےسہناکنوافرہنفہںیلکنوسا ےاسےکہکفہیلھکےبایحیئ
ْث ِ َ ا
ل
ا
ف
ن
َ
ْ
َ
ُ َ
ُُو ّ
َ َ
رک ےںیگل
رافی  :دمحمنبرمعنبہلبج،اوبادمح،امعرنبزرقی،رضحتاوباقحس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1217

راوی  :اح٤س بً ٩بسة ؿيی ،ابوزاؤز  ،س٠امی ٪بٌ٣ ٩اذ ،ابی اسحا ،ٚاح٤س ،حرضت ً٤ار ب ٩زریٙ

و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َّ
اٟـي ُِّّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ أَبٔی
أَ ِح ََ ٤س ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ ُٔ ٩ر َزیِ ٕ ٙبٔ٘ٔؼَّ تٔطٔ
ادمحنبدبعةیبض،اوبداؤد،امیلسؿنباعمذ،ایبااحسؼ،ادمح،رضحتامعرنبزرقیےسایسہصقےکاسھتدحثیرمفیےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعةیبض،اوبداؤد،امیلسؿنباعمذ،ایبااحسؼ،ادمح،رضحتامعرنبزرقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1218

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،سٔيا ،٪ابی برکب ٩ابی جہ ٥ب ٩ػدير ًسوی ،حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

رک بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ِض ٔ ٥بِ ُٔ ٩ػ َديِر ٕا َِ ٌَ ٟسو ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َؤٛي ٍْ َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی بَ ِ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َٓاك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َٗ ِي ٕص َت ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ز ِو َج َضا كَ ََّ َ٘ ٠ضا ث َ ََلثّا َٓ ٥َِ ٠یَ ِح ٌَ ََِ ٟ ١ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سِٜى َی َو َُل ََ َٔ َ٘ ّة َٗاَِ ٟت
َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َح َِ٠٠تٔ َٓآذٔٔ٧يىٔی َٓآ َذُ ِ ٧ت ُط َٓ َد َل َب َضا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َوأَبُو َج ِض َٕ ٥وأ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس َٓ َ٘ا َ٢
َّ
َ َ
َّ َ
ئ َو َل٩ِٔ ٜ
َف ُج َّْ َ ١
اب َ ٨ِّ ٠ٟٔشا ٔ
َض ْ
َف ُج َْ ١تز ٔ ْب َُل َ٣ا َُ َٟ ٢ط َوأ َّ٣ا أبُو َج ِض َٕ َ ٥
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أ َّ٣ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َ َ
أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس َٓ َ٘اَِ ٟت ب ٔ َي ٔس َصا َص ََ ٜذا أ ُ َسا َُ ٣ة أ ُ َسا َُ ٣ة َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَا ًَ ُة اہللٔ َوكَا ًَ ُة
َر ُسؤٟطٔ َخي ِ ْر َٔ ٟک َٗاَِ ٟت َٓ َتزَ َّو ِج ُت ُط َٓاُِت ََب ِل ُت

ض
اوبرکبنبایب ہبیش ،فعیک ،ایفسؿ،ایبرکبنبایبمہجنب حير دعفی،رضحتافہمطتنبس ،ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ ہک
اسےکاخفدن ےاےسنیتالطؼدےدںیافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےاسےکےئلہنناکؿوجتسیایکہنہقفنیتہک ںیہ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےےھجمرفامایمت باینپدعتوپریرکوکچ وےھجماالطعدانیںیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
وک االطع دی ہک اعمفہی افر اوبمہج افر ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ےھجم اغیپؾ اکنح ےجیھب ںیہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےرفامایاعمفہی ورغبیسلفمآدیمےہہکاسےکاپسامؽ ںیہےہافراوبمہجترر وںےکتہبامر ےفاالآدیمےہ نکی
ااسہمرتہبےہ وافہمط ےاےنپاہھتےسااشرہرکےتنو ےاہکااسہم؟ااسہم؟ینعیااکنرایکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےس

رفامایاہللیکااطتعافراس ےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکااطتعںیمریتے ےئلرتہبیےہںیم ے اس ےساشدیرکیل  و
ھجم ررکشایکاج ےاگل۔

ض
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،ایبرکبنبایبمہجنب حيردعفی،رضحتافہمطتنبس ،ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1219

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح٤ا ،٪سٔيا ،٪ابی برک ب ٩ابی جہ ،٥حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ِض َٔٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٓاك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َٗ ِي ٕص
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی بَ ِ ٔ
و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِي َ

َت ُ٘و ُ ٢أَ ِر َس َ ١إلٔ َ َّی َز ِوظٔی أَبُو ًَ ِ٤زٔو بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَي َ
آػ ٍٔ َت ِ٤ز ٕ
يٌ َة ب ٔ َل ََلقٔی َوأَ ِر َس َُ ٌَ ٣َ ١ط ب ٔ َد َِ ٤ش ٔة ُ
َّاغ بِ َ ٩أَبٔی َرب ٔ َ
آػ ٍٔ َطٌٔير ٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َ٣ا لٔی ََ َٔ َ٘ ْة إ ٔ َُّل َص َذا َو َُل أَ ًِ َت ُّس فٔی َ٨ِ ٣زٔلَٔٗ ٥ِ ُٜا ََُ ٢ل َٗاَِ ٟت َٓظَ َس ِز ُت ًَل َ َّی ث َٔيابٔی َوأَ َت ِي ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ
َو َخ َِ ٤ش ٔة ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٥ِ َٛ ٢كَ َّٔ َ٘ ٠ک ُُِٗ ٠ت ثَ ََلثّا َٗا ََ ٢ػ َس ََِ ٟ ٚي َص َٔ ٟک ََ َٔ َ٘ ْة ا ًِ َت ِّسی فٔی بَ ِيتٔ ابِ ٔٔ ٤ِّ ًَ ٩ک ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوٕ ٦

اب ُٔ ٨ِ ٣ض ٌَِ ٣ُ ٥او ٔ َی ُة َوأَبُو ا َِ ٟح ِض ٔ٥
َٓإُٔ َّ ٧ط َ ٔ
َضیزُ ا َِ ٟب َ ٔ
ص تُِ٠قٔی ثَ ِوبَ ٔک ً ٔ َِ ٨س ُظ َٓإٔذَا ا َِ َ٘ َـ ِت ً َّٔستُ ٔک َٓآذٔٔ٧يىٔی َٗاَِ ٟت َٓ َد َل َبىٔی ُخ َّل ْ
رض ُب
ٔيٕ ا َِ ٟحا َٔ ٢وأَبُو ا َِ ٟح ِض ُٔ ٨ِ ٣ٔ ٥ط ٔط َّس ْة ًَل َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ أَ ِو َي ِ ٔ
َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ٌََّ ٣ُ ٪او ٔ َی َة َتز ٔ ْب َخٔ ُ
اَ ٨ِّ ٟشا َئ أَ ِو ِ َ ٧ح َو َص َذا َو َلَِ ٠ًَ ٩ِٔ ٜي ٔک بٔأ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس

ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح  ،ایفسؿ ،ایب رکب نب ایب مہج ،رضحت افہمط تنب س  ،ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے
وشرہاوبرمعفنب صفحنبریغمہ ےریمیرطػایعشنبایبرہعیبوکالطؼدےرکاجیھبہکبجاسےکاسھتاپچناصعوجھکرافراپچن
اصعوجیھبےجیھبںیم ےاہک ایکریمےےئلاسےکالعفہ وکیئہقفن ںیہےہافرایکںیمدعتیھباہمترےرھگہنسگارفںیگ؟اس
 ے اہک  ںیہ یتہک ںیہ ںیم  ے اےنپ ڑپکے ےنہپ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نویئ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس  ےرفامایاس ےےھجتینتکالطںیق دںیںیم ے اہکنیتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاس  ےچساہک ریتاہقفن  ںیہ
ےہ افر  و اینپ دعت اےنپ اچچ ےک ےٹیب انب اؾ وتکمؾ ےک اپس وپری رک فہ انانیب ںیہ  و اےنپ ڑپکے اس ےک اہں ااتر یتکس ےہ  س  ب
ریتیدعتوپرینواج ے وےھجماالطعرکان سےھجماغیپؾاکنحدےیئےئگافراؿںیماعمفہیافراوبمہجیھبےھتیبنرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس  ے رفامای ہک اعمفہی رغبی افر زمکفر احالت فاےل ںیہ افر اوبمہج یک رطػ ےس تررت  ر یتخس نویت ےہ ای ترر وں وک امرات

ےہایایسرطحرفامای نکیمتااسہمنبزدیوکاایتخراکنحرکو۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعارلامحؿ،ایفسؿ،ایبرکبنبایبمہج،رضحتافہمطتنبس ،ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1220

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،ابوًاػ ،٥سٔيا ٪ثوری ،حرضت ابوبرک ب ٩ابوجہ ٥سے روایت ےہ ٛہ ٣يں اور ابا س٤٠ہ ب٩
ًبساٟزحٓ ٩٤اك٤ہ ب٨ت ٗيص

اػ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسِٔيا َُّ ٪
رک بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ِض َٔٗ ٥ا ََ ٢ز َخُِ ٠ت أََ٧ا
و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ ٔ
اِ ْٟور ُّٔی َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َ
ََخ َد فٔی
َوأَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ًََ ٩ٔ ٤ل َی َٓاك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص ٓ ََشأ ِ٨َ ٟاصَا َٓ َ٘اَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت ً ٔ َِ ٨س أَبٔی ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ٩حٔ ِٔؽ بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔٓ َ َ
ا ٚا َِ ٟحس َ
ٔیث ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ ابِ ِٔ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
اَ ٪و َس َ
َک َ٣ىٔی اہللُ بٔأبَٔی
ٔی َو َزا َز َٗاَِ ٟت َٓ َتزَ َّو ِج ُتطُ ٓ َ َّ
َْش َٓىٔی اہللُ بٔأبَٔی َزیِ ٕس َو َ َّ
َُزِ َوة ٔ ِ َ ٧ح َز َ
َزیِ ٕس
ااحسؼنبوصنمر،اوباعمص،ایفسؿوثری،رضحتاوبرکبنباوبمہجےسرفاتیےہہکںیمافراابہملسنبدبعارلنمحافہمطتنبس ،
ےک اپس ےئگ افر مہ  ے اؿ ےس وپاھچ  و اوہنں  ے اہک ہک ںیم اوبرمع نب صفح نب ریغمہ ےک اپس  یھ فہ زغفہ ناراؿ ںیم ےلکن ابیق
دحثیسگریکچاسںیمہیزایدیتےہہکںیم ےااسہمریضاہللاعتٰیلہنعےساشدیرکیل واہلل ےےھجماوبزدییکفہجےسزعمزانبای
افراہلل ےےھجماوبزدییکفہجےسرکمؾانبای۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،اوباعمص،ایفسؿوثری،رضحتاوبرکبنباوبمہجےسرفاتی ےہہکںیمافراابہملسنب دبعارلنمح افہمط
تنبس ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1221

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،حرضت ابوبرکٓ ،اك٤ہ ب٨ت ٗيص ،اب ٩زبير

و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِرکٕ َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت أََ٧ا َوأَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَل َی َٓاك ََٔ ٤ة
ا٪
ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص َز َ ٩َ ٣ابِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َٓ َح َّسثَت ِ َ٨ا أَ ََّ ٪ز ِو َج َضا كَ ََّ َ٘ ٠ضا كَ ََلّٗا بَاتاا ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ ُسٔ َِي َ

دیبع اہلل نباعمذ ،ہبعش ،رضحت اوبرکب ،افہمط تنب س  ،،انب زح  ،ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر اوبہملس انب زح  ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےک زامہن الختف ںیم افہمط تنب س  ،ےک اپس آ ے اس  ے ںیمہ ایبؿ ایک ہک اس ےک وشرہ  ے اےس یعطق الطؼ دے دی  یھ
دحثیرابرہکدحثیایفسؿیکرطحےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،رضحتاوبرکب،افہمطتنبس ،،انبزح ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1222

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وائی ،یحٌی ب ٩آز ،٦حش ٩ب ٩ػاٟح ،حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اٟش ِّس ِّی ًَ ِ ٩ا َِ ٟبه ٔ ِّی ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة
و َح َّسثَىٔی َح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا َح َش ُ ٩بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ُِّ ٩

ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص َٗاَِ ٟت كَ ََّ٘ ٠ىٔی َز ِوظٔی ثَ ََلثّا ََٓ ٥َِ ٠ی ِح ٌَ ِ ١لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سِٜى َی َو َُل ََ َٔ َ٘ ّة

نسحنبیلعولحایئ،ییحینبآدؾ،نسح نباصحل،رضحتافہمطتنبس ،ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکریمےاخفدن  ے
ےھجمنیتالطؼدےدںیافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےریمےےئلناکؿافرہقفنوکالزؾرقارہندای۔
رافی  :نسحنبیلعولحایئ،ییحینبآدؾ،نسحنباصحل،رضحتافہمطتنبس ،ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1223

راوی  :ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،حرضت ہظا٦

اؾ ب ٔ َِ ٨ت ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا ََ ٢تزَ َّو َد َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َ
رع َو ُة َٓأ َ َت ِي ُت
اب ذََ ٔ ٟ
َخ َج َضا ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سٔظ ٔ ٓ ٌََ َ
رع َو ُة َٓ َ٘اُٟوا إ ٔ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة َٗ ِس َ َ
بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َََ ٓ ٥ٔ ٜل ََّ َ٘ ٠ضا َٓأ ِ َ
َخ َج ِت َٗا َِ ُ ٢
ک ًََِ ٠يض ٔ ِِ ُ ٥

َک َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث
ًَائٔظَ َة َٓأ َ ِخب َ ِرتُ َضا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا َٟٔٔاك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص َخي ِ ْر فٔی أَ َِ ٪ت ِذ ُ َ
اوبرکبی،اوبااسہم،رضحتاشہؾےسرفاتیےہہکےھجمریمےابپ ےدحثیایبؿیکہکییحینبدیعسنباعص ےدبعارلنمح
نبمکحیکیٹیبےساکنحایکرھپاےسالطؼدی واےساےنپاپسےساکنؽدای ورعفہ ےاؿووگں ربیعاگلایوہنجں ےاس رراض
دنمیاظرہیکاوہنں ےاہکافہمطوکیھباکنؽدایاھترعفہ ےاہکںیماعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےکاپسآایافرآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس وک اس ابت یک ربخ دی  و اوہنں  ے اہک ہک افہمط تنب س  ،ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک ےئل الھبیئ  ںیہ ہک فہ اس دحثی وک ذرک
رکے۔
رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،رضحتاشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1224

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،حٔؽ بُ ٩ياث ،ہظا ،٦حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
اث َح َّسثَ َ٨ا ص ٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔيطٔ ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِي ٕص َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ٢
اٖ أَ ِ ٪يُ ِ٘ َت َح ًََ ٥ل َ َّی َٗا ََٓ ٢أ َ ََ ٣ز َصا َٓ َت َح َّوَِ ٟت
اہللٔ َز ِوظٔی كَ ََّ٘ ٠ىٔی ث َ ََلثّا َوأَ َخ ُ
دمحمنبینثم،صفحنبایغث ،اشہؾ،رضحتافہمطتنبس ،ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکںیم ےرعضیکاےاہللےک
روسؽریمے اخفدن  ے ےھجم نیت الط ںیقدے دی ںیہ افر ںیمڈریت نوںہک ھجم  ر یتخس یک اج ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس  ے
اےسمکحدایہکفہدفرسیہگجیلچاج ے۔
رافی  :دمحمنبینثم،صفحنبایغث،اشہؾ،رضحتافہمطتنبس ،ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1225

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،بساٟزح٤ا ٪بٗ ٩اس ،٥سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

َک َص َذا َٗا ََ ٢ت ٌِىٔی َٗ ِو ََ ٟضا ُلَ ُسِٜى َی َو َُل ََ َٔ َ٘ َة
أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا َٟٔٔاك ََٔ ٤ة َخي ِ ْر أَ َِ ٪ت ِذ ُ َ
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعارلنمحنباقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکافہمطےکےئلالھبیئ
 ںیہےہہکفہہیذرکرکیتینعیاساکوقؽ( َ وقْل َ َھاا َلا ُ ْ َ
کُس َف َ التَةَ َقةَ)ہنراہشئافرہنرخہچ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعارلامحؿنباقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئےکےئلہقفنہننو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1226

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح٤ا ،٪سٔياً ،٪بساٟزح٤ا ٪بٗ ٩اس ،٥حرضت رعوہ ب ٩زبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہً ،ائظہ

رع َوةُ بِ ُ٩
و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِي َ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا َِ ُ ٢
ََخ َج ِت َٓ َ٘اَِ ٟت ب ٔئ َِش َ٤ا َػ َِ ٌَ ٨ت َٓ َ٘ا َ ٢أََ ٥َِ ٟت ِش َ٤عٔی إلٔ َی
اٟزُّبَي ِر ٌَٔ ٔ ٟائٔظَ َة أََ ٥َِ ٟت َز ِی إلٔ َی ُٓ ََلَ َ ٧ة ب ٔ ِ٨تٔ ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜكَ ََّ َ٘ ٠ضا َز ِو ُج َضا ا ِٟب َ َّت َة ٓ َ َ

ک
َٗ ِو َٔٓ ٢اك ََٔ ٤ة َٓ َ٘اَِ ٟت أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ط َُل َخي ِ َر ََ ٟضا فٔی ذ ٔ ِ ٔ
َک ذََ ٔ ٟ

ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،دبعارلنمحنباقمس،رضحترعفہنبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنع،اعہشئےسرفاتیےہہکاس
 ےدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےساہکایکآپ ےالفہنئمکحوک ںیہداھکیہکاسےکاخفدن ےاےسیعطقالطؼدے
دی وفہلکنیئگ ودیسہ ےاہکاس ےایکرباایک؟ ورعفہ ےاہکایکافہمطاکوقؽ ںیہںیتنس ودیسہ ےاہکہکاسےکےئلاسابتوک
ذرکرک ےںیموکیئریخفوخیب ںیہےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعارلامحؿ،ایفسؿ،دبعارلامحؿنباقمس،رضحترعفہنبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنع،اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہقلطمابہنئافروتمیفاہنعزفاہجاکدفراؿدعتدؿےکفتقاینپرضفرتفاحتجںیمابہ...
ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمابہنئافروتمیفاہنعزفاہجاکدفراؿدعتدؿےکفتقاینپرضفرتفاحتجںیمابرہےنلکنےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1227

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ٥ب٣ ٩ي٤و ،٪یحٌی ب ٩سٌيس ،اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ہارو ٪ب٩

ًبساہلل ،ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسث َ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ
اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَىٔی صَ ُ

َ
َخ َد َٓأ َ َت ِت
أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ ك ُ ِِّ َ٘ ٠ت َخا ًَٟٔی َٓأ َرا َز ِت أَ َِ ٪ت ُح َّس ِ َ ٧دََ ٠ضا َٓزَ َج َز َصا َر ُج ْ ١أَ َِ ٪ت ِ ُ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢بَل َی َٓ ُح ِّسی ِ َ ٧دَٔ ٠ک َٓإٔٔ َّ ٧ک ًَ َسی أَ َِ ٪ت َؼ َّسقٔی أَ ِو َتٔ ٌَِلٔی ٌَِ ٣زُوّٓا
دمحم نب احمت نب ومیمؿ ،ییحی نب دیعس ،انب رج  ،،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رج  ،،اہرفؿ نب دبع اہلل ،اجحج نب دمحم ،انب رج ،،
اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکریمیاخہلوک الطؼدییئگاس ےاینپوجھکرفںوکاکانٹ اچاہ  و
اےساکیآدیم ےڈاٹندای ہک فہلکناج ےفہیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضنویئ وآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےاراشدرفامایویکں ںیہ واینپوجھکراکٹویکہکنرقبیےہہک ودصہقایافروکیئیکیناکاکؾرکےیگ۔
رافی  :دمحمنباحمتنبومیمؿ،ییحینبدیعس،انبرج  ،،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،انب
رج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ستررتاکوشرہوفتنواج ےافراسےکالعفہہقلطمتررتیکدعتفعضلمحےسوپرینو...
ابب  :الطؼاکایبؿ
 ستررتاکوشرہوفتنواج ےافراسےکالعفہہقلطمتررتیکدعتفعضلمحےسوپرینواج ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1228

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ب ٩یزیس ،اب ٩طہاب ،حرضت ًبيساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َت َ٘ َاربَا فٔی َّ
رح َُ ٠َ ٣ة َح َّسث َ َ٨ا و َٗا َ ٢أَبُو َّ
و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ
أِ ٔ٠ٟى َٗا َِ َ ٢
اٟلاص ٔز ٔ َو َ ِ

اب َح َّسثَىٔی ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕأَ َّ ٪أَبَا ُظ ََ ٛت َب إلٔ َی ًُ ََ ٤ز بِ ٔ٩
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩یَز ٔ َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِر َٗ ٔ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی َیأ ِ ُ٣زُ ُظ أَ َِ ٪ی ِس ُخ ًََ ١ل َی ُسب َ ِي ٌَ َة ب ٔ ِ٨تٔ ا َِ ٟحار ٔٔث اْلِ َ ِس ََّ ٔ٤٠ي ٔة ٓ ََي ِشأَََ ٟضا ًَ َِ ٩حسٔیْ ٔ َضا َو ًَ َّ٤ا َٗا َََ ٟ ٢ضا

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن ا ِس َت ِٔت َ ِتطُ ََٓ َٜت َب ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ إلٔ َی ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة یُ ِدبٔرُ ُظ أَ َُّ ٪سب َ ِي ٌَ َة أَ ِخب َ َر ِت ُط
أََ َّ ٧ضا كَاِ َ ٧ت َت ِح َت َس ٌِسٔ بِ َٔ ٩خ ِو ََ ٟة َوص َُو فٔی بَىٔی ًَا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ُٟ ٩ذ ٓ ٕ
اَ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٪طض ٔ َس بَ ِس ّرا َٓت ُُوف ِّ َی ًَ َِ ٨ضا فٔی َح َّحةٔ ا َِ ٟو َزا َٔ َوه ٔ َی َحا ٔ١ْ ٣
ی َوك َ َ

اب ٓ ََس َخ ََِ ٠ًَ ١ي َضا أَبُو َّ
اٟش َ٨اب ٔ ٔ ١بِ ُ٩
ََٓ ٥َِ ٠ت ِ٨ظَ ِب أَ َِ ٪و َؿ ٌَ ِت َح ََِ ٠٤ضا َب ٌِ َس َوَٓاتٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َت ٌَ َِّ ٠ت ََٔٔٔ ٩ِ ٣اس َٔضا َت َح َِّ ٠َ ٤ت ٠ِ ٔ ٟد َُّل ٔ
َب ٌِ َٕ ٜک َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی ًَ ِبسٔ َّ
اح إٔٔ َّ ٧ک َواہللٔ َ٣ا أَِ٧تٔ ب ٔ َ٨إ ٔ ٛح َحًَّی
اٟسارٔ َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َ٣ا لٔی أَ َرا ٔک َُ ٣ت َح ِّّ ٠َ ٤ة ٔ ٠َّ ٌََ ٟک َت ِز ٔجي َن ا٨ِّ ٟک َ َ
ک َج َُ ٌِ ٤ت ًَل َ َّی ث َٔيابٔی ح ٔي َن أَ َِ ٣ش ِي ُت َٓأ َ َت ِي ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ْش َٗاَِ ٟت ُسب َ ِي ٌَ ُة َٓ َ٤َّ ٠ا َٗا َ ٢لٔی ذََ ٔ ٟ
َت َُّ ٤ز ًََِ ٠ي ٔک أَ ِربَ ٌَ ُة أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ْ
ک َٓأ َ ِٓ َتانٔی بٔأنَِّی َٗ ِس َح َُِ ٠٠ت ح ٔي َن َو َؿ ٌِ ُت َح ِ٤لٔی َوأَ ََ ٣زن ٔی بٔاَّ ٟتزَ ُّو ٔد إ ٔ ِ ٪بَ َسا لٔی َٗا َ ٢ابِ ُ٩
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ ُِ ٟت ُط ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
َقب ُ َضا َز ِو ُج َضا َحًَّی َت ِل ُض َز
اب ٓ َََل أَ َری بَأ ِ ّسا أَ َِ ٪ت َتزَ َّو َد ح ٔي َن َو َؿ ٌَ ِت َوإ ٔ ِ ٪كَاِ َ ٧ت فٔی َز َٔ ٣ضا َُي ِ َر أَ َُِ ٪ل َي َِ
ٔط َض ٕ
اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،سنبسیدی،انبباہب،رضحتدیبعاہلل نبدبعاہللنبہبتعےسرفاتیےہہکاسےکابپ
 ے رمع نب دبعاہلل نب ارمق زرہی ےک اپس اھکل افر ا ںیہ مکح دای ہک فہ مییعہ تنب احرث ےک اپس اج ے افر اس ےس اس یک رمفی
دحثی ےک ابرے ںیم وپےھچ افر اےکس ابرے ںیم وپٹوھ وج اس ےک وتفی بلط رک ے ےک وجاب ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس  ے رفامای اھت  و رمع نب دبعاہلل نب ہبتع وک اھکل افر اےس اس یک ربخ دی ہک مییعہ  ے اےس ربخ دی ےہ ہک فہ دعس نب وخہل ےک اکنح
ںیم یھوجیبناعرم نبویئ ںیمےسےھت افرگنجدبرںیمرشکینو ے افراؿ یکفافتۃجحاوداعںیمنویئگ افرفہاحہلم یھ س
اسیکفافتےکوھتڑےیہدونںےکدعبفعضلمحنوایگ س بفہ ساسےسافرغنویئگ واس ےاغیپؾاکنحدےنیفاوںےک
ےئلانبؤاگنسرایک وونبدبعاہللںیمےساکیآدیماوباانسللبنبتعککاسےکاپسآای واس ےاہکےھجمایکےہ ہکںیمےھجتانبؤاگنسر
ود نو ے داتھکینوںاشدیہک واکنحیکادیمریتھکےہاہللیکمسق واسفتقکتاکنح ںیہرکیتکس بکتھجت راچرامہدسدؿ
ہن سگر اجںیئ  ب اس  ے ےھجم ہی اہک  و ںیم  ے اےنپ ڑپکے اےنپ اف ر ےٹیپل افر اشؾ ےک فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختمںیماحرضنویئ افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےساسابرےںیموپاھچ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے ےھجموتفیدای ہک
فعض لمح نوےت یہآزاد نو یکچ نوں افر ےھجم اکنح اک مکح دای ارگ ںیم اچنوں انب باہب  ے اہک ہکفعض لمح نوےت ںیہ تررت ےک
اکنح ںیم وکیئ رحج  ںیہ ایخؽ رکات ارگہچ فہ وخؿ  ساس ںیم التبم نو  نکی  ب کت وخؿ  ساس ےس اپک ہن نو اج ے وشرہ اس ےس
تبحص ںیہرکاتکس۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،سنبسیدی،انبباہب،رضحتدیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
 ستررتاکوشرہوفتنواج ےافراسےکالعفہہقلطمتررتیکدعتفعضلمحےسوپرینواج ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1229

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ً٨بریً ،بساٟوہاب ،یحٌی ب ٩سٌيس ،حرضت س٠امی ٪ب ٩يشار رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سے روایت ےہ
ٛہ ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤اور ابً ٩باض زو٧وں ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔي ٕس أَ ِخب َ َرنٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩ي َشا ٕر أَ َّ ٪أَبَا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
َکا ٔ ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة تُ َُِ ٔ٨ص بَ ٌِ َس َوَٓاة ٔ َز ِو ٔج َضا بََٔ ٠يا َٕ٘ َٓ ٢ا َ٢
َسَ ٤ََ ٠ة بِ َِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض ا ِج َت ٌََ ٤ا ً ٔ َِ ٨س أَبٔی ص َُزیِ َز َة َوص َُ٤ا یَ ِذ ُ َ

ک َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة أََ٧ا َ ٍَ ٣ابِ ٔ ٩أَخٔی
ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
آَخ اْلِ َ َج َ٠ي ِ ٔن َو َٗا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َٗ ِس َح َِّ ٠ت َٓ َح ٌَ ََل َیت َ ََ ٨از ًَا ٔ ٪ذََ ٔ ٟ
ض ً َّٔستُ َضا ٔ ُ
ک َٓ َحائ َ ُض َِٓ ٥أ َ ِخب َ َرص ُِ ٥أَ َّ ٪أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت إ ٔ َّ٪
َکیِ ّبا َِ ٣ول َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض إلٔ َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َي ِشأََ ُٟضا ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
َي ٌِىٔی أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة ٓ ََب ٌَ ُْوا ُ َ
ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز َصا أَ ِ٪
ََک ِت ذََ ٔ ٟ
ُسب َ ِي ٌَ َة اْلِ َ ِس ََّ ٔ٤٠ي َة َُٔ َٔش ِت َب ٌِ َس َوَٓاة ٔ َز ِو ٔج َضا بََٔ ٠يا َٕ ٢وإَٔ َّ ٧ضا ذ َ َ
َت َتزَ َّو َد
دمحمنبینثم ربنعی،دبعاواہب،ییحینب دیعس،رضحتامیلسؿنباسیرریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکاوبہملس نبدبعارلنمح
افرانبابعسدفونںاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکاپس عمنو ےافرفہدفونںذرکرک رےہےھتاستررتاک ےساسےکوشرہ
یکفافتےکدنچدونںدعبفعضلمحنوایگاھت وانبابعسریض اہللاعتٰیلہنع ےاہکاسیکدعتدفونںےسیبملنویئگافراوبہملس
ہ
ت
ھی
ج
 ے اہک فہ الحؽ ینعی آزاد نو یکچ ےہ افر فہ دفونں اس ںیم ڑگھج ے ےگل اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ںیم اےنپ ے ینعی
اوبہملسےکاسھتنوںرھپاوہنں ےانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےکآزادرکدہالغؾرکبیوکاؾہملسےکاپسہیہلئسموپےنھچےک
ےئل اجیھب فہ اؿ ےک اپس آ ے افر ا ںیہ ربخ دی ہک اؾ ہملس  ے اہک ےہ مییعہ املمیہ وک اس ےک اخفدن یک فافت ےک دنچ دونں ےک دعب
فعضلمحنوایگاھت واس ےاسابتاکذرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایک  وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےسمکحدای
ہکفہاکنحرکےل۔
رافی  :دمحم نب ینثم ربنعی ،دبعاواہب ،ییحی نب دیعس ،رضحت امیلسؿ نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبہملس نب
دبعارلنمحافرانبابعسدفونںاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
 ستررتاکوشرہوفتنواج ےافراسےکالعفہہقلطمتررتیکدعتفعضلمحےسوپرینواج ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1230

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،یزیس ب ٩ہارو ،٪یحٌی ب ٩سٌيسٟ ،يث

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
و٪
اِ ٠ٟي ُث ح و َح َّسث َ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
َ
َّ
َکیِ ّبا
ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُٔي ِ َر أَ َّ ٪اِ ٠ٟي َث َٗا َ ٢فٔی َحسٔیْٔطٔ َٓأ ِر َسُ٠وا إلٔ َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َو ٥َِ ٟي َُش َِّ ُ ٥
دمحمنبرل ،ق ،،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،سیدینباہرفؿ،ییحینبدیعس،ق ،ایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںیہق  ،ےاینپ
دحثیںیماہکےہہکاوہنں ےینعیاوبہملساوبرہریہافرانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےاؾہملسیکرطػاغیپؾاجیھبرکبیاکانؾ
ذرک ںیہایک
رافی  :دمحمنبرل ،ق ،،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،سیدینباہرفؿ،ییحینبدیعس،ق ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1231

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکً ،بساہلل ب ٩ابی برک ،حرضت ح٤يس ب٧ ٩آٍ ،زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت
زی٨ب ب ٩ابی س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ي ٔس بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
أََ َّ ٧ضا أَ ِخب َ َر ِتطُ َص ٔذظ ٔاْلِ َ َحاز ٔ َ َّ
یب َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن تُ ُوف ِّ َی
یث اََ ْٟلثَ َة َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت َزیِ َُ ٨ب َز َخُِ ٠ت ًَل َی أ ُ َِّ ٦حب ٔ َ
و ٚأَ ِو َُيِرُ ُظ ٓ ََس َص َِ ٨ت ٔ٨ِ ٣طُ َجارٔیَ ّة ث ُ ََّّ ٣َ ٥ش ِت بٔ ٌَار َٔؿ ِي َضا ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت
َف ْة َخْ ُ٠
أَبُو َصا أَبُو ُسٔ َِي َ
اََ ٓ ٪س ًَ ِت أ ُ َُّ ٦حب ٔ َ
یب َة ب ٔ ٔليبٕ ٓ ٔيطٔ ُػ ِ َ
يب َٔ ٩ِ ٣حا َج ٕة َُي ِ َر أَنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ًَُ ٢ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َُل َی ٔح ُُّٔ ١ل َِ ٣زأَة ٕ تُ ِذ ٔ٩ُ ٣
َواہللٔ َ٣ا لٔی بٔاِّ ٟل ٔ
ْشا
بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
َخ تُ ٔح ُّس ًَل َی َ٣ي ِّٕت ٓ َِو َ ٚث َ ََل ٕث إ ٔ َُّل ًَل َی َز ِو ٕد أَ ِر َب ٌَ َة أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ّ
ییحینبییحی ،امکل،دبعاہللنبایبرکب ،رضحتدیمحنبانعف ،زبنیتنبایبہملسےسرفاتی ےہہکرضحتزبنینبایبہملسریض
اہللاعتٰیلاہنع ےاؿوکاؿنیتدحوثیںیکربخدیاوہنں ےرفامایہکرضحتزبنیریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہرضحتاؾہبیبح
ریضاہللاعتٰیلاہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس یکزفہجرہطمہریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسیئگ سفتقہکاؿےکابپرضحت
اوبایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع فافت اپ ےئگ  و رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اکی وخوبش وگنمایئ  س ںیم زرد رگن اھت اکی

ابدنی ےفہزردرگنیکوخوبشاؿےکراسخرفں راگلیئ رھپرضحتزبنی ریضاہلل اعتٰیلاہنع ےرفامایاہللیکمسق ےھجماسوخوبش
یکوکیئرضفرتہن یھوسا ےاسےکہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسربنم ر رفام
رےہےھتا یستررتےکےئلالحؽ ںیہہکوجاہللافرآرخت راامیؿریتھکنوہک فہیسکتیم رنیتدؿےسزایدہوسگرکے
وسا ےاسےکہکاخفدنیکفافت راچرامہافردسدؿکتوسگرکیتکسےہ۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،امکل ،دبعاہلل نب ایب رکب ،رضحت دیمح نب انعف ،زبنی تنب ایب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زبنی نب ایب
ہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1232

راوی  :حرضت زی٨ب رضی اہلل تٌال ٰی ً٨ہا َف٣اتی ہيں پ٬ز ٣يں حرضت زی٨ب ب٨ت جحع

يب
َٗاَِ ٟت َزیِ َُ ٨ب ث ُ ََّ ٥ز َخُِ ٠ت ًَل َی َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع ح ٔي َن تُ ُوف ِّ َی أَ ُخوصَا ٓ ََس ًَ ِت ب ٔ ٔليبٕ ٓ َََّ ٤ش ِت ُٔ ٨ِ ٣ط ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت َواہللٔ َ٣ا لٔی بٔاِّ ٟل ٔ
َخ
َٔ ٩ِ ٣حا َج ٕة َُي ِ َر أَنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ًَُ ٢ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َُل یَ ٔح ُُّٔ ١ل َِ ٣زأَة ٕ تُ ِذ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ْشا
تُ ٔح ُّس ًَل َی َ٣ي ِّٕت ٓ َِو َ ٚثَ ََل ٕث إ ٔ َُّل ًَل َی َز ِو ٕد أَ ِر َب ٌَ َة أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ّ

رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ رھپ ںیم رضحت زبنی تنب شحج ےک اپس یئگ  س فتق اؿ ےک اھبیئ فافت اپ ےئگ  و
اوہنں ےیھبوخوبشوگنمارکاگلیئرھپرفام ےںیگلاہللیکمسقےھجموخوبشیکوکیئرضفرتہن یھوسا ےاسےکہکںیم ےروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکربنم ررفامےتنو ےانسہکا یس تررتےکےیلالحؽ ںیہوجاہللافرآرختےکدؿ راامیؿریتھکنو
ہکفہیسکیھبتیم رنیتدؿےسزایدہوسگرکےوسا ےاسےکہک ساکاخفدنفافتاپاج ے وفہاےنپاخفدن راچرامہافردس
دؿکتوسگرکیتکسےہ۔
رافی  :رضحتزبنیریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہرھپںیمرضحتزبنیتنبشحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1233

راوی  :حرضت زی٨ب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا ،ا ٦س٤٠ہ

َٗاَِ ٟت َزیِ َُ ٨ب َسُ ٌِ ٔ٤ت أُم ِّی أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َت ُ٘و َُ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪ابِ ًَٔ٨ی
ک
تُ ُوف ِّ َی ًَ َِ ٨ضا َز ِو ُج َضا َو َٗ ِس ا ِط َت َِ ٜت ًَ ِیَ ُ٨ضا أَ َٓ َُ ِٜ٨حَ ُ٠ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا ك ُ َّ ١ذََ ٔ ٟ
ض ا َِ ٟح ِو ٔ٢
ْش َو َٗ ِس كَاِ َ ٧ت إ ٔ ِح َسا ُ َّ٩ٛفٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠يةٔ َت ِزمٔی بٔا َِ ٟب ٌِ َزة ٔ ًَل َی َرأ ِ ٔ
َي ُ٘و َُُ ٢ل ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی أَ ِر َب ٌَ ُة أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ْ
رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ،اؾ ہملس ایبؿ رکیت ںیہ ںیم  ے اینپ امں رضحت اؾ ہملس ےس انس فہ رفامیت ںیہ اکی تررت روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآیئافراس ےرعضایکاےاہللےکروسؽریمییٹیباکاخفدنفافتاپایگےہافراسیک
آںوھکں ںیم فیلکت ےہ ایک مہ اس یک آںوھکں ںیم رسہم ڈاؽ ےتکس ںیہ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس رفامای  ںیہ دف ای نیت رمہبت
وپاھچایگرہرمہبتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےت ںیہرھپرفامایہکہیوسگاچرامہافردسدؿکتےہاجتیلہےکزامہنںیم ومت
اسؽےکسگر ےےکدعبینگنیماکنیھپرکیت ںیھ۔
رافی  :رضحتزبنیریضاہللاعتٰیلاہنع،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1234

راوی  :راوی ح٤يس

ض ا َِ ٟح ِو َٔ٘ َٓ ٢اَِ ٟت َزیِ َُ ٨ب كَاِ َ ٧ت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ إ ٔذَا تُ ُوف ِّ َی ًَ َِ ٨ضا َز ِو ُج َضا َز َخَِ ٠ت
َٗا َ ٢حُ َِ ٤ي ْس ُُِٗ ٠ت ٟٔزَیِ ََ ٨ب َو َ٣ا َت ِزمٔی بٔا َِ ٟب ٌِ َزة ٔ ًَل َی َرأ ِ ٔ
ْش ث َٔياب ٔ َضا َوَ ٥َِ ٟت ََّ ٤ص كٔی ّبا َو َُل َط ِيئّا َحًَّی َت ُ٤زَّ ب ٔ َضا َس َْ ٨ة ث ُ َّ ٥تُ ِذتَی ب ٔ َسابَّ ٕة ح َٔ٤ارٕ أَ ِو َطاة ٕ أَ ِو كَيِر ٕ َٓ َت ِٔ َت ُّف بٔطٔ
حٔٔ ِّظا َوَٟب ٔ َش ِت َ َّ

َخ ُد َٓت ٌُِ َلی َب ٌِ َز ّة َٓت َ ِرمٔی ب ٔ َضا ث ُ َّ ٥تُ َزا ٔج ٍُ َب ٌِ ُس َ٣ا َطائ َ ِت ٔ ٩ِ ٣كٔيبٕ أَ ِو َُي ِرٔظ ٔ
َٓ َ٘ َّ٤َ ٠ا َت ِٔ َت ُّف بٔظَ ِي ٕئ إ ٔ َُّل ََ ٣
ات ث ُ ََّ ٥ت ِ ُ

رافیدیمح ےتہکںیہہک ںیم ے رضحتزبنیریضاہللاعتٰیل اہنعےسوپاھچاسؽسگر ے ےکدعبینگنیمےک ےنکنیھپاک ایک بلطمےہ و
رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے رفامای  ب یسک تررت اک اخفدن فافت اپ اجات  و فہ اکی گنت ناکؿ ںیم یلچ اجیت  یھ ،افر وخوبش
 ںیہاگلیت یھافرہنیہوکیئافررخابڑپکےیتنہپ یھافروخوبش ںیہاگلیت یھافرہنیہوکیئافرزیچاہیںکتہک ب اسرطح
اکیاسؽسگراجات ورھپاکیاجونردگاھایرکبیایوکیئ افر ردنہفریغہاسےکاپسالایاجات وفہاس راہھتریھپیتاسبافاقتااسینو
اجاتاھتہک س رفہاہھتریھپیتفہرماجاترھپفہاسناکؿےسابرہیتلکناسوکینگنیمدیاجیت ےسفہکنیھپدیتیرھپاسےکدعبوخوبش

فریغہایوجاچیتہاامعتسؽرکیت۔
رافی  :رافیدیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1235

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،حرضت ح٤يس ب٧ ٩آٍ سے روایت ےہ ٣يں ےن حرضت زی٨ب رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا ب٨ت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ي ٔس بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َزیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أ ُ ِّ٦

َفة ٕ ٓ َََ ٤ش َح ِتطُ ب ٔ ٔذ َرا ًَ ِي َضا َو َٗاَِ ٟت إٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِػ ََ ٍُ ٨ص َذا ْٔلَنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
َسَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت تُ ُوف ِّ َی َحْ ٔ٤ئْ ٥ل ُ َِّ ٦حب ٔ َ
یب َة ٓ ََس ًَ ِت بٔ ُؼ ِ َ

َخ أَ ِ ٪تُ ٔح َّس ٓ َِو َ ٚثَ ََل ٕث إ ٔ َُّل ًَل َی َز ِو ٕد أَ ِر َب ٌَ َة أَ ِط ُضز ٕ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُُ ٢ل یَ ٔح ُُّٔ ١ل َِ ٣زأَة ٕ تُ ِذ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ْشا
َو ًَ ِ ّ
دمحمنبینثم،دمحم نبرفعج ،ہبعش،رضحتدیمح نبانعف ےسرفاتی ےہ ںیم ے رضحتزبنی ریضاہللاعتٰیلاہنع تنباؾہملسریض
اہللاعتٰیلاہنع ےسانسفہرفامیتںیہہکرضحتاؾہبیبحریضاہللاعتٰیلاہنعاکوکیئرہتشداروفتنوایگ واوہنں ےزردرگنیکوخوبش
وگنمارکاینپالکویئں ر اگلیئ افرےنہکںیگلہکںیمہیاسفہج ےسرکریہنوںویکہکنںیم  ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےس
انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک یسک تررت ےک ےئل وج اہلل افر آرخت ےک دؿ  ر اامیؿ ریتھک نو الحؽ  ںیہ ہک
یسکتیم رنیتدؿےسزایدہوسگرکےوسا ےاخفدنےکہکاس راچرامہافردسدؿوسگرکے۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رضحت دیمح نب انعف ےس رفاتی ےہ ںیم  ے رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع تنب اؾ
ہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
راوی  :حرضت زی٨ب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

حسیث 1236

َو َح َّسثَ ِت ُط َزیِ َُ ٨ب ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٣ضا َو ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو ًَ ِ ٩ا َِ ٣زأَة ٕ َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔف أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے اس دحثی وک اینپ فادلہ ےس رفاتی رک ےک ایبؿ ایک ای رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکزفہجرہطمہ ےاییبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکازفاجرہطماتریضاہللاعتٰیلہنعںیمےسیسکتررتےس
رفاتیایک۔
رافی  :رضحتزبنیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1237

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،حرضت ح٤يس ب٧ ٩آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ي ٔس بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َزیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أ ُ ِّ٦
َسَ ٤ََ ٠ة تُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٣ضا أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة تُ ُوف ِّ َی َز ِو ُج َضا َٓ َدآُوا ًَل َی ًَ ِیَ ٔ ٨ضا َٓأ َ َت ِوا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِس َتأِذَُ ٧و ُظ فٔی
ْش بَ ِیت َٔضا فٔی أَ ِح ََلس َٔضا أَ ِو فٔی َ ِّ
ا ِلِ ُٜح َٔ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س كَاِ َ ٧ت إ ٔ ِح َسا َُ َّ٩ٛتُٜو ُ ٪فٔی َ ِّ
ْش أَ ِح ََلس َٔضا فٔی

ْشا
ََخ َج ِت أَٓ َََل أَ ِر َب ٌَ َة أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ّ
بَ ِیت َٔضا َح ِو ُّل َٓإٔذَا َ٣زَّ كَِْ ٠ب َر َِ ٣ت ب ٔ َب ٌِ َزة ٕٓ َ َ

دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتدیمح نبانعفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامایہکںیم ےرضحتزبنیتنباؾہملس
ریضاہللاعتٰیلاہنعےس انس فہ اینپفادلہ ےسرفاتیرکےت نو ےایبؿرکیت ںیہہکاکی تررتاک اخفدنفافت اپایگ ووگںوک اس یک
آںوھکںیکفیلکتاکوخػنوا وفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآ ےافرآںوھکںںیمرسہمڈاےنلیکااجزتبلطیک
 وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکمتترر وںںیمےسےلہپ سیسکاکاخفدنوفتنواجاتاھت وفہاےنپرھگےکربےہصح
ںیماچدرےنہپیلچاجیت یھایفہربیاچدرےنہپاکیاسؽکتاسرھگںیمریتہ یھافر باکیاسؽدعبوکیئاتکسگرات واس رینگنیم
کنیھپرکابرہیتلکن یھ وابمتایکاچرےنیہمدسدؿکتیھب ںیہرہھٹیتکس؟
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتدیمحنبانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1238

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،حرضت ح٤يس ب٧ ٩آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ي ٔس بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ بٔا َِ ٟحسٔی َْي ِ ٔن َجٔ٤ي ٌّا َحسٔیثٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة فٔی
َخی ٔ ٩ِ ٣أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ي ِ َر أََّ٧طُ ُ ٥َِ ٟت َش َِّ ٤ضا َزیِ ََ ٨ب ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َُ ٣ح َّ٤سٔ
ا ِلِ ُٜح َٔ ١و َحسٔیثٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َوأ ُ ِ َ

َف
بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،رضحتدیمحنبانعفریضاہللاعتٰیلہنعایھٹکدفدحوثیںےکاسھترفاتیرکےتںیہرضحتاؾہملسریض
اہللاعتٰیلاہنعاییبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعیکیسکدفرسیزفہجرہطمہےسسگرینویئدحثییکرطحایبؿرکےتںیہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،رضحتدیمحنبانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1239

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،یزیس ب ٩ہارو ،٪یحٌی ب ٩سٌيس ،حرضت ح٤يس ب٧ ٩آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ي ٔس بِ َٔ٧ ٩آ ٔ ٍٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
َکا ٔ ٪أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة أَ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة تُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َوأ ُ َِّ ٦حب ٔ َ
یب َة َت ِذ ُ َ
َّ
َک ِت َُ ٟط أَ َّ ٪ب ٔ ِّ ٨تا ََ ٟضا تُ ُوف ِّ َی ًَ َِ ٨ضا َز ِو ُج َضا ٓ ِ
َاط َتِ َٜت ًَ ِیَ ُ٨ضا َٓه ٔ َی تُزٔی ُس أَ َِ ٪تُ ِٜحََ ٠ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ْش
ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س كَاِ َ ٧ت إ ٔ ِح َسا َُ َّ٩ٛت ِزمٔی بٔا َِ ٟب ٌِ َزة ًٔ ٔ َِ ٨س َرأ ِ ٔ
ض ا َِ ٟح ِو َٔ ٢وإٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی أَ ِر َب ٌَ ُة أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ْ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،سیدی نب اہرفؿ ،ییحی نب دیعس ،رضحت دیمح نب انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے
رضحتزبنیریضاہللاعتٰیلاہنعتنبایبہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےسانسفہرضحتاؾہملسافررضحتاؾہبیبحریضاہللاعتٰیلاہنع
ےسرفاتیرکےتنو ےایبؿرکیتںیہہکاکیتررتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآیئ افراس  ےرعض ایک
ہکاسیکاکییٹیبےہ ساکاخفدنوفتنوایگےہافراسیکآںوھکںںیمفیلکتنویئگےہفہاینپآںوھکںںیمرسہمڈاانلاچیتہےہ

 وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکزامہناجتیلہںیم ومتترر وںںیمےسوکیئاسؽےکدعبینگنیماکنیھپرکیت ںیھافرہی
 ورصػاچرامہافردسدؿںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،سیدینباہرفؿ،ییحینبدیعس،رضحتدیمحنبانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1240

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابوب ب٣ ٩وسی ،ح٤يساب٧ ٩آٍ ،حرضت زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
وسی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤يسٔ بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ٩
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
اُِ ٔ٠ٟى ٤ِ ٌَ ٔ ٟز ٕو َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َّ
َفة ٕ ٓ َََ ٤ش َح ِت بٔطٔ ذ ٔ َرا ًَ ِي َضا
یب َة َ٧ع ٔ ُّی أَبٔی ُسٔ َِي َ
َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا أَتَی أَُ َّ٦حب ٔ َ
اَ ٪ز ًَ ِت فٔی ا َِ ٟي ِو ٔ ٦اْٟأٟثٔ بٔ ُؼ ِ َ
َو ًَار َٔؿ ِي َضا َو َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت ًَ َِ ٩ص َذا ََُّ ٔ ٨ي ّة َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُُ ٢ل َی ٔح ُُّٔ ١ل َِ ٣زأَة ٕ تُ ِذ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِؤ ٦
ْشا
ِاْل ٔ ٔ
َخ أَ ِ ٪تُ ٔح َّس ٓ َِو َ ٚث َ ََل ٕث إ ٔ َُّل ًَل َی َز ِو ٕد َٓإَٔ َّ ٧ضا تُ ٔح ُّس ًََِ ٠يطٔ أَ ِر َب ٌَ َة أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ّ
رمعف اندق ،انب ایب رمع ،ایفسؿ نب ہنییع ،اوبب نب ومیس ،دیمحانب انعف ،رضحت زبنی تنب ایب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی
ےہہکرفامیتںیہہک باؾہبیبحریضاہللاعتٰیلاہنعوکرضحتاوبایفسؿیکفافتیکربخآیئ ورضحتاؾہبیبحریضاہللاعتٰیل اہنع
 ےرسیتےدؿزردرگنیکوخوبشوگنمارکاینپالکویئںافر اےنپراسخرفں راگلیئافر رفامیتںیہہکےھجماسیکرضفرت ںیہ یھ
ںیم ےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکیسکتررتےکےئلوجاہللافرآرختےکدؿ
 راامیؿریتھکنوالحؽ ںیہہکفہاینپتیم رنیتدؿےسزایدہوسگرکےوسا ےاےنپاخفدن رہکاس راچرامہافردسدؿکت
وسگرکیتکسےہ۔
رافی  :رمعفاندق،انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،اوببنبومیس،دیمحانبانعف،رضحتزبنیتنبایبہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1241

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیٗ ،تیبہ ،اب ٩ر٣حٟ ،يث ب ٩سٌيس ،حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ ََّ ٪ػ ٔٔ َّي َة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی ًُب َ ِي ٕس َح َّسث َ ِت ُط ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة

َخ أَ ِو
أَ ِو ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ِو ًَ ِ ٩ك ٔ ِ٠ت َِيض ٔ َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل َی ٔح ُُّٔ ١ل َِ ٣زأَة ٕ تُ ِذ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
تُ ِذ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ أَ ِ ٪تُ ٔح َّس ًَل َی َ٣ي ِّٕت ٓ َِو َ ٚثَ ََلثَ ٔة أَیَّإ ٦إ ٔ َُّل ًَل َی َز ِو ٔج َضا
ییحی نب ییحی ،ہبیتق ،انب رل  ،ق  ،نب دیعس ،رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہی تنب ایب دیبع ریض اہلل
اعتٰیل ہنع رضحت ہصفح ای رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ای دفونں ےس رفاتی رکےت نو ے ایبؿ رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے ایبؿ رفامای یسک تررت ےک ےئل وج اہلل افر آرخت ےکدؿ  ر اامیؿ ریتھک نو ای اہلل افر اس ےک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس راامیؿریتھکنوالحؽ ںیہہکفہتیم رنیتدؿےسزایدہوسگرکےوسا ےاسےکہکفہاےنپاخفدن ر
نیتدؿےسزایدہینعیاچرامہدسدؿوسگرکیتکسےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتق،انبرل ،ق ،نبدیعس،رضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1242

راوی  :طیبا ٪بَ ٩فورً ،بساٌٟزیز اب٣ ٩شً ،٥٠بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َفو َر َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ َِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َحسٔیثٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
َّ
اِ ٠ٟيثٔ ٔ ١َ ِْ ٣رٔ َوایَتٔطٔ
ابیشؿ نب رففخ ،دبعایزعسی انب ملسم ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت ایس رطح رفاتی

لقنیکیئگےہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،دبعایزعسیانبملسم،دبعاہللنبدانیر،رضحتانعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1243

راوی  :ابوُشا٣ ٪ش٤عی٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب ،یحٌی ب ٩سٌيس٧ ،آٍ ،حرضت ػٔيہ ب٨ت ابی ًبيس رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

اب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔي ٕس َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ ََّش َ
َ٧آ ٔ ٌّا یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّي َة ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی ًُب َ ِي ٕس أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت َحٔ َِؼ َة ب ٔ َِ ٨ت ًُ ََ ٤ز َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َّ
ْشا
اِ ٠ٟيثٔ َوابِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر َو َزا َز َٓإَٔ َّ ٧ضا تُ ٔح ُّس ًََِ ٠يطٔ أَ ِر َب ٌَ َة أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ّ

مس
اوباسغؿ مغی ، ،دمحم نب ینثم ،دبعاواہب ،ییحی نب دیعس ،انعف ،رضحت ہی تنب ایب دیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنں  ے رضحت ہی تنب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ ایبؿ رکیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای آےگ

دحثیایسرطحےسےہ۔
مس
رافی  :اوباسغؿ مغی،دمحمنبینثم،دبعاواہب،ییحینبدیعس،انعف،رضحتہیتنبایبدیبعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1244

راوی  :ابوربيٍ ،ح٤از ،ایوب ،اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت ػٔيہ ب٨ت ابی ًبيس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّي َة
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی ًُب َ ِي ٕس ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیْٔض ٔ ِ٥

اوبرعیب ،امحد ،اویب ،انب ریمن ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت ہی تنب ایب دیبع ریض اہلل اعتٰیلہنع  ے ینب رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
ضعبازفاجرہطماتےسرفاتیرکےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدحثیایسرطحلقنیک۔
رافی  :اوبرعیب،امحد،اویب،انبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتہیتنبایبدیبعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1245

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،زہير ب ٩رحب ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،رعوہ ،سيسہ ًائظہ
ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رح ٕب َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟي ِحٌَی َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢لَ َی ٔح ُّ١
َخ َ
ِاْل َ ُ
وَ ٪ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

َخ أَ ِ ٪تُ ٔح َّس ًَل َی َ٣ي ِّٕت ٓ َِو َ ٚثَ ََل ٕث إ ٔ َُّل ًَل َی َز ِو ٔج َضا
ُٔل َِ ٣زأَة ٕتُ ِذ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ

ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،رعفہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای یسک تررت ےک ےئل وج اہلل افر
آرختےکدؿ راامیؿریتھکنوالحؽ ںیہہکفہتیم رنیتدؿےسزایدہوسگرکےوسا ےاےنپاخفدنےک۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکب نبایب ہبیش،رمعفاندق،زریہ نبرحب،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی،رعفہ،دیسہاعہشئ دصہقیریضاہللاعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1246

راوی  :حش ٩ب ٩ربيٍ ،اب ٩ازریص ،ہظا ،٦حٔؼہ ،حرضت اً ٦ليہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ٔیص ًَ ِ ٩ص ٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦حٔ َِؼ َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّي َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
و َح َّسثَ َ٨ا َح َش ُ ٩بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔي ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ْشا َو َُل َتَِ ٠ب ُص ثَ ِو ّبا َِ ٣ؼبُوُّا إ ٔ َُّل ث َ ِو َب ًَ ِؼبٕ َو َُل
َٗا ََُ ٢ل تُ ٔح ُّس ا َِ ٣زأَ ْة ًَل َی َ٣ي ِّٕت ٓ َِو َ ٚثَ ََل ٕث إ ٔ َُّل ًَل َی َز ِو ٕد أَ ِر َب ٌَ َة أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ّ
َ ١و َُل َت َُّ ٤ص كٔی ّبا إ ٔ َُّل إٔذَا ك َ ُض َز ِت ُِ ٧ب َذ ّة ُِٔ ٗ ٩ِ ٣ش ٕم أَ ِو أَهِ َٔارٕ
َتَ ِٜت ٔح ُ

نسحنبرعیب،انبادرسی ،اشہؾ،ہصفح،رضحتاؾہیطع ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ےرفامایہکوکیئتررتتیم رنیتدؿےسزایدہوسگہنرکےوسا ےاخفدنےکہکاس راچرامہافردسدؿوسگرکےافرفہ
تررت رگن دار ڑپکے  ںیہ نہپ یتکس وسا ے رگن دار ےنب نو ے ڑپکفں ےک افر رسہم  ںیہ اگل یتکس افر ہن یہ وخوبش اگل یتکس ےہ
وسا ےاسےکہکضیحےساہطرتاحلصرکےتفتقاگلیتکسےہ۔

رافی  :نسحنبرعیب،انبادرسی،اشہؾ،ہصفح،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1247

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير٤ً ،زو ٧اٗس ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ہظا٦

وَ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
صٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗ َاُل ً ٔ َِ ٨س أَ ِزنَی ك ُ ِضز ٔ َصا ُِ ٧ب َذ ّة ُِٔ ٗ ٩ِ ٣ش ٕم َوأَهِ َٔارٕ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،رمعفاندق،سیدینباہرفؿ،اشہؾاس دنےکاسھتہیرفاتییھبایسرطحلقنیکیئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،رمعفاندق،سیدینباہرفؿ،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1248

راوی  :ابوربيٍ زہزانی ،ح٤از ،ایوب ،حٔؼہ ،حرضت اً ٦ليہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وب ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّي َة َٗاَِ ٟت ُ٨َّ ٛا َ ٨ِ ُ ٧هی أَ ِٔ ُ ٧ ٪ح َّس ًَل َی َ٣ي ِّٕت ٓ َِو َٚ
و َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َ ١و َُل َ َ ٧ت َلي َُّب َوُلَ َِ ٠َ٧ب ُص ث َ ِو ّبا َِ ٣ؼبُو ُّا َو َٗ ِس ُر ِّخ َؽ ِ ٤َِ ٠ٟٔزأَة ٔفٔی ك ُ ِضز ٔ َصا إٔذَا
ْشا َوُلَ َ َِٜ٧ت ٔح ُ
ثَ ََل ٕث إ ٔ َُّل ًَل َی َز ِو ٕد أَ ِر َب ٌَ َة أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ّ
اُِ َت َشَِ ٠ت إ ٔ ِح َساَ٧ا ٔٔ ٣َ ٩ِ ٣حيـ َٔضا فٔی ُِ ٧ب َذة ٕ ُِٔ ٗ ٩ِ ٣ش ٕم َوأَهِ َٔارٕ

اوبرعیبزرہاین،امحد،اویب ،ہصفح،رضحتاؾہیطعریض اہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ رفامیتںیہہکںیمہعنمرکدایایگےہہکیسک
تیم  ر نیتدؿ ےس زایدہ وس گ ہن رکںی وسا ے اخفدن ےک اس  ر اچر امہ افردس دؿ وسگ رکںی مہ ہنرسہم اگلںیئ افر ہن یہوخوبش
اگلںیئ افر ہن یہ راگن نوا ڑپکا ںینہپ افر تررت ےک ےئل ایکس اپیک ںیم رتصخ دی یئگ ےہ ہک  ب مہ ےس وکیئ ضیح ےس افرغ نو رک
ک لرکے وفہوخوبشدارزیچےسک لرکیتکسےہ۔
رافی  :اوبرعیبزرہاین،امحد،اویب،ہصفح،رضحتاؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1249

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،حرضت اب ٩طہاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
اب أَ ََّ ٪س ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس َّٔی أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ًُ ٪ویِّ ٔ٤زا
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

اػ ٔ ٥بِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
ٔی اْلِ َ َِ َؼار ِّٔی َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَ َرأَیِ َت یَا ًَ ٔ
ا ِِ ٌَ ٟح ََلن ٔ َّی َجا َئ إلٔ َی ًَ ٔ
اػ َُِ ٟ ٥و أَ ََّ ٪ر ُج َّل َو َج َس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل أَ َي ِ٘ ُتُ٠طُ
اػ َْ ٥ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اػ َُ ٥ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َٔ ًَ ٢
ک یَا ًَ ٔ
ََ ٓ ١ش ِ ١لٔی ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ٕ َئ ٌَِ ُ
َٓ َت ِ٘ ُتُ٠وُ َ ٧ط أَ ِِ َٛ ٦ي َ
اػ ٕ٣َ ٥ا َسَ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َرک َظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤َ ٟشائ ٔ ََ ١و ًَابَ َضا َحًَّی َٛب ُ َر ًَل َی ًَ ٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ َ ٓ ٥َ ٠

ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اػ ْ ٥إلٔ َی أَصِٔ٠طٔ َجائَطُ ًُ َویِْ ٔ٤ز َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َر َج ٍَ ًَ ٔ
اػ ُ٣َ ٥اذَا َٗا ََ َٟ ٢
َک َظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟشأ َ ََ ٟة َّأًٟی َسأ َ ُِ ٟت ُط ًَ َِ ٨ضا َٗا ََ ًُ ٢ویِْ ٔ٤ز
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٔ ًَ ٢
اػ َْ ٌُ ٔ ٟ ٥ویِٔ٤ز َٕ ٥َِ ٟتأِتٔىٔی ب ٔ َديِر ٕ َٗ ِس َ ٔ
ض َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َواہللٔ ُلَ أََ ِ ٧تهٔی َحًَّی أَ ِسأ َ َُ ٟط ًَ َِ ٨ضا َٓأَٗ َِب ََ ًُ ١ویِْ ٔ٤ز َحًَّی أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َس َم ا٨َّ ٟا ٔ

َ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َ٧زَ َ٢
ٕ َئ ٌَِ ُ
أَ َرأَیِ َت َر ُج َّل َو َج َس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل أَ َي ِ٘ ُتُ٠طُ َٓ َت ِ٘ ُتُ٠وُ َ ٧ط أَ ِِ َٛ ٦ي َ
ٔيک َوفٔی َػاحٔبَت َٔک َٓاذِصَ ِب َٓأ ِ ٔ
ض ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا
ٓ َ
ت ب ٔ َضا َٗا ََ ٢س ِض َْ َٓ ١ت ََل ًَ َ٨ا َوأََ٧ا َ ٍَ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
َفَُا َٗا ََ ًُ ٢ویِْ ٔ٤ز ََ ٛذبِ ُت ًََِ ٠ي َضا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ِ ٪أَ َِ ٣شِٜت َُضا ٓ ََل ََّ َ٘ ٠ضا ثَ ََلثّا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪یأ ِ َُ ٣ز ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََ
اب َٓکَاِ َ ٧ت ُس ََّ ٨ة ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن
َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
ییحینبییحی ،امکل،رضحت انبباہبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتلہسنبدعساسدعی ےا ںیہربخدیےہہک

رضحت تررمی الجعین ریض اہلل اعتٰیلہنع رضحت اعمص نب دعی ااصنرییکرطػآ ے افر اؿ ےس اہک اے اعمص اہمترا ایک ایخؽ ےہ
ہکارگوکیئآدیماینپویبیےکاسھتیسکآدیموکاپ ے وایکفہاےسلتقرکدےارگفہایسرطحرکے وایکمتاےسلتقرکدفےگ؟
اےاعمص!اسابرےںیممتریمےےئلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپٹوھرضحتاعمص ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل

فملسےسوپاھچ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسرطحےکاسملئےکابرےںیموپےنھچوکاندنسپرفامایافراسیکذمتم
رفامیئ رضحت اعمص  ر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہی ابت  ن رک رگاؿ سگرا  ب رضحت اعمص اےنپ رھگ فاوں یک رطػ
آ ے ورضحتتررمیاؿےکاپسآ ےافرےنہکےگلہکےھجتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےایکرفامایےہاعمصریضاہللاعتٰیل
ہنعتررمیریضاہللاعتٰیلہنعےسےنہکےگلہکںیموکیئالھبیئیکربخ ںیہالایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسہلئسموکوجںیم
 ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ اھت اےس اندنسپ رفامای تررمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےنہک ےگل اہلل یک مسق ںیم  ںیہ روکں اگ رگم
اہیںکتہکںیمآپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےساسابرےںیموپھچوںتررمیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس یکدختمںیم
آ ے  و افر وگ یھب فاہں وموجد ےھت تررمی  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایک ایخؽ ےہ ہک اکی
آدیماینپویبیےکاسھتیسکآدیموکاپ ے وایکفہاےسلتق رکدےارگفہااسیرکے  وایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس اےسلتقرک
دںی ےگ ای فہ ایک رکے  و روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامایریتے افر ریتی ویبی ےک ابرے ںیمآتی انزؽ نویئ ےہ اجؤ
افر اینپ ویبی ےک ےل رک آؤ رضحت لہس ےتہک ںیہ ہک اؿ دفونں  ے اعلؿ ایک افر ںیم یھب ووگں ےک اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےکاپس اھت  و  ب فہ دفونں اعلؿ ےس افرغ نو ے  و تررمی  ے اہک اے اہللےک روسؽارگ ںیم اےس اےنپاسھت روھکں  و
ںیموھج انوںاگافراس ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکمکحرفام ےےسےلہپیہاینپاستررتوکنیتالطںیقدےدںی
انبباہبےتہکںیہہکرھپاعلؿرک ےفاوںےکابرےںیمیہیرطہقیاجرینوایگ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،رضحتانبباہبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1250

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حرضت سہ ١ب ٩سٌس

 ١بِ َُ ٩س ٌِ ٕس اْلِ َ َِ َؼار ُّٔی أَ َّ٪
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َرنٔی َس ِض ُ
و َح َّسثَىٔی َ ِ

ا ٚا َِ ٟحس َ
ٔی َو َس َ
اػ َ ٥بِ ًََ ٩س ٓ ٕ
ًُ َویِّ ٔ٤زا اْلِ َ َِ َؼار َّٔی ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ا ِِ ٌَ ٟح ََل ٔ ٪أَتَی ًَ ٔ
ٔیث بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک َوأَ ِز َر َد فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗ ِو َٟطُ
ا ٪ابَِ ُ٨ضا یُ ِسع َی إلٔ َی أ ُ ِّ٣طٔ ث ُ ََّ ٥ج َز ِت
َفا ُٗ ُط إٔیَّا َصا َب ٌِ ُس ُس َّّ ٨ة فٔی ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن َو َزا َز ٓ ٔيطٔ َٗا ََ ٢س ِض َْٓ ١کَاِ َ ٧ت َحا َّٔ ٣ل َٓک َ َ
َوك َ َ
اَ ٔ ٪
ُّ َ ُ
َف َق اہللُ ََ ٟضا
اٟش َُّ ٨ة أُ َّ ٧ط َیزٔث َضا َو َتز ٔ ُث ٔ٨ِ ٣طُ َ٣ا َ َ

رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،رضحتلہسنبدعسربخدےتیںیہہکرضحتتررمیااصنریوجہکہلیبقالجعؿےسےھت
فہ رضحت اعمص نب دعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آ ے آےگ دحثی ںیم ہی یھب زادئ ےہ ہک رضحت تررمی ااصنری اک اینپ ویبی
ےسدحیلعہنواندعبںیماعلؿرک ےفاوںاکومعمؽنبایگافراسدحثیںیمہییھبزادئےہہکرضحتلہسرفامےتںیہاؿیکویبی
احہلم یھافراسےکٹیپوکاسیکامںیکرطػوسنمبایکایگرھپہیرطہقییھباجرینوایگہکااسیہچباینپامںاکفارثنواتاھتافر
امںاسیکفارثنویت یھوجاہلل ےاؿےکےئلرقمررفامای۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،رضحتلہسنبدعس
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1251

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،اب ٩طہاب ،حرضت سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟش َّٔ ٨ة ٓ ٔيض ٔ َ٤ا
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن َو ًَ ُِّ ٩

ًَ َِ ٩حسٔیثٔ َس ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَخٔی بَىٔی َساً َٔس َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ َجا َئ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ٢
ََک ا َِ ٟحس َ
ٔیث بٔ٘ٔؼَّ تٔطٔ َو َزا َز ٓ ٔيطٔ َٓ َت ََل ًَ َ٨ا فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َوأََ٧ا َطاص ْٔس َو َٗا َ ٢فٔی
اہللٔ أَ َرأَیِ َت َر ُج َّل َو َج َس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل َوذ َ َ
َار َٗ َضا ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
ا َِ ٟحسٔیثٔ ٓ ََل ََّ َ٘ ٠ضا ثَ ََلثّا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪یأ ِ َُ ٣ز ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٔٓ ٥َ ٠
ی ٙبَي ِ َن كَُ ٣ُ ِّ١ت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن
َف ُ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذَا ُ ٥ِ ٛاَّ ٟت ِ ٔ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،انبباہب،رضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکااصنراکاکیآدیمیبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایک ایخؽ ےہ ہک
اکی آدیم اینپ ویبی ےک اسھت یسک آدیم وک اپات ےہ رھپ اس ےس آےگفیہ ہصق رفاتی ایک ایگ ےہ افر اس رفاتی ںیم ہی زادئ ےہہک
دفونںایمںویبی ےدجسمںیماعلؿایکافرںیمیھبفاہںوموجداھتافراسدحثیںیمہییھبےہہکاسےسےلہپہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک مکح رفامےت اس آدیم  ے اینپ اس تررت وک نیت الطںیق دے دںی افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
وموجدیگیہںیماسےسدجانوایگ ویبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایرہاعلؿرک ےفاوںےکدرایمؿایسرطحدجایئنویگ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،انبباہب،رضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حرضت سٌيس ب ٩جبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َُف ُ ٚبَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ َٗا َُ ٢سئُِٔ ٠ت ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن فٔی إ ٔ َِ ٣زة ٔ ُِ ٣ؼ ٌَبٕ أَي َ َّ
َّ
اس َتأِذ ٔ ِ ٪لٔی َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َٗائ ٔ ََْ ٓ ١شَ ٍَ ٔ٤ػ ِوت ٔی َٗا َ ٢ابِ ُ٩
ٓ ََ٤ا َز َریِ ُت َ٣ا أَُٗو َُ ٤ََ ٓ ٢ـ ِي ُت إلٔ َی َ٨ِ ٣ز ٔ ٔ ٢ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ب ٔ ََ ٜ٤ة َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ُِ ٠ِ ٔ ٟلِ ٔ ٦
ک َص ٔذظ ٔ َّ
اٟشا ًَ َة إ ٔ َُّل َحا َج ْة ٓ ََس َخُِ ٠ت َٓإٔذَا ص َُو ُِٔ ٣تَر ْٔغ بَزِ َذ ًَ ّة َُ ٣ت َو ِّس ْس و ٔ َسا َز ّة
ُج َبي ِر ٕ ُُِٗ ٠ت ََ ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢ا ِز ُخ ََِ ٓ ١واہللٔ َ٣ا َجا َئ ب ٔ َ
ک ُٓ ََل ُ٪
يٕ ُُِٗ ٠ت أَبَا ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ا ٔ ٪أَي َ َّ
ا ٪اہللٔ ََ ٌَ ِ ٥إ ٔ َّ ٪أَ َّو ََ ٩ِ ٣َ ٢سأ َ َ ٩ِ ًَ ٢ذََ ٔ ٟ
َُف ُ ٚبَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َٗا َُ ٢س ِب َح َ
َح ِظ ُو َصا ْ ٔ ٟ
ٕ َي ِؼ َ ٍُ ٨إ ٔ َِ ٪تک َ ََّ ٥َ ٠تک َ َّ ٥َ ٠بٔأ َ ِ٣ز ٕ ًَو ٕٔيَ ٥وإ ٔ ِ٪
بِ ََُ ُٓ ٩ل َٕٗ ٪ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت أَ َِِ ٟ ٪و َو َج َس أَ َح ُسَ٧ا ا َِ ٣زأَ َت ُط ًَل َی َٓاح ٔظَ ٕة َِ ٛي َ
ک أَ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ٪
اَ ٪ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َس ََ ٜت َس ََ ٜت ًَل َی ٔ ١ٔ ِْ ٣ذََ ٔ ٟ
ک َٗا َََ ٓ ٢شَ َٜت أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠یُح ٔ ِب ُط َٓ َ٤َّ ٠ا ك َ َ
ئ ِاْل َیا ٔ
و ٪أَ ِز َوا َج ُض َِ َٓ ٥ت ََلصَُّ٩
ک ًَ ُِ ٨ط َٗ ِس ابِ ُتُ ٔ ٠
ت فٔی ُس َورة ٔا٨ُّ ٟورٔ َو َّأ ٟذ َ
يت بٔطٔ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١ص ُذ َُل ٔ
َّأ ٟذی َسأ َ ُِ ٟت َ
یَ ٩ی ِز َُ ٣

ًََ٠يطٔ وو ًَوَ ُط وذ َّ
ک بٔا َِ ٟح ِّ٣َ ٙا ََ ٛذبِ ُت
َخة ٔ َٗا ََُ ٢ل َو َّأ ٟذی َب ٌَ َْ َ
اٟسَ ِ ٧يا أَص َِو َُ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٪ذ ٔ
اب ُّ
ََک ُظ َوأَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ًَ ٪ذ َ
اب ِاْل ٔ َ
ِ ََ َ َ
َّ
ک بٔا َِ ٟح ِّٙ
َخة ٔ َٗاَِ ٟت َُل َو َّأ ٟذی َب ٌَ َْ َ
اٟسَ ِ ٧يا أَص َِو َُ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٪ذ ٔ
اب ُّ
ََکصَا َوأَ ِخب َ َرصَا أَ ََّ ًَ ٪ذ َ
اب ِاْل ٔ َ
ًََِ ٠ي َضا ث ُ ََّ ٥ز ًَاصَا ٓ ََو ًَوَ َضا َوذ َ
إُٔ َّ ٧ط َٟکَاذ ٔ ْب ٓ ََب َسأَ بٔاَّ ٟز ُج َٔٓ ١ظَ ض ٔ َس أَ ِربَ ٍَ َط َضا َزا ٕ
ا٩ِ ٣ٔ ٪
ت بٔاہللٔ إُٔ َّ ٧ط َ ٩ِ ٔ٤ٟاٟؼَّ ازٔٗٔي َن َوا َِ ٟدا َٔ ٣ش ُة أَ ََّ ٨َ ٌَِ ٟ ٪ة اہللٔ ًََِ ٠يطٔ إ ٔ ِ ٪ك َ َ
ا ِٟکَاذٔبٔي َن ث ُ َّ ٥ثَىَّی بٔا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َٓظَ ض ٔ َس ِت أَ ِربَ ٍَ َط َضا َزا ٕ
ا٪
ت بٔاہللٔ إُٔ َّ ٧ط َ ٩ِ ٔ٤ٟا ِٟکَاذٔبٔي َن َوا َِ ٟدا َٔ ٣ش ُة أَ َََّ ُ ٪ـ َب اہللٔ ًََِ ٠ي َضا إ ٔ ِ ٪ك َ َ

َف َ ٚبَ ِی َُ ٨ض َ٤ا
ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ازٔٗٔي َن ث ُ ََّّ َ ٥

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک رضحت
بعصمریضاہللاعتٰیلہنعےکزامہنںیمھجمےساعلؿرک ےفاوںےکابرےںیموپاھچایگہکایکاؿدفونںےکدرایمؿدجایئڈاؽ
دیاج ےیگرضحتدیعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہںیم ںیہاج اتاھتہکںیمایکوہکںانچہچنںیمرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنع ےک رھگ ہکم ایگ ںیم  ے الغؾ ےس اہک ریمے ےئل ااجزت و رضحت دیعس رفامےت ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے
ریمےےنہکیکآفاز نیل افر رفام ےیگلہکانبریبجنو ںیم  ےاہکیجاہںرفام ےےگلادنرآاجؤاہللیک مسقمتریغب یسک رضفریاکؾ

ےک اس فتق  ںیہ آ ے نو ےگ رضحت دیعس ےتہک ںیہ ہک ںیم ادنر دالخ نوا  و اوہنں  ے اکی  لبم اھچبای نوا اھت افر ہیکت ےس ل ک
اگل ےت ےھٹےھتفہہیکتہک سںیموجھکریکاھچؽرھبینویئ یھںیم ےرعضایکاےاوبدبعارلنمحایکاعلؿرک ےفاےلدفونں
ےکدرایمؿدجایئڈاؽدیاج ےیگرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامای ُس ْتحَا َاؿاّللَِّ!اہںویکہکنبسےسےلہپ س ےاس
ابرے ںیم وپاھچ فہ الفں نب الفں اھت اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ایک را ے ےہ ہک ارگمہ
ںیم ےس وکیئ اینپ ویبی وک شحف اکؾ زان رکات نوا اپ ے  و فہ ایک رکے ارگ فہ یسک ےس ابت رکے  و ہی تہب ےڑی ابت ےہک اگ افر ارگ
اخومش رےہ واس یسیابت  رےسیکاخومشراہاجاتکسےہرافیےتہکںیہہکیبن یلصاہللہیلعفآہلفملساخومش رےہ افراےسوکیئ
وجاب ںیہ دای اسےک دعبفہآدیم رھپآای افراس  ے رعض ایکہک  سہلئسم ےکابرے ںیم ںیم  ےآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ده
َ
ي َ ْب ُم َوؿ َأزْ َفا َ ُ ْم) آایت انزؽ رفامںیئ آپ یلص
ےس وپاھچ اھت اب ںیم وخد التبم نوایگ نوں رھپ اہلل اعتیل  ے وسرہ اونلر ںیم ( َف ّالِ َ
اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ آایت وک اس  ر التفت رفامای افر اےس تضحیت رفامیئ افر اےس  اھجمای ہک داین اک ذعاب آرخت ےک ذعاب
ےس اکلہ ےہ اس آدیم  ے اہک  ںیہ اس ذات یک مسق  س  ے آپ وک قح ےک اسھت وعبمث رفامای ےہ ںیم  ے اس تررت  ر وھجٹ
 ںیہ وبال ،رھپ آپ  ے اس تررت وک البای افرفظع ف تضحیت رفامیئ افر اےس ربخ دی ہک داین اک ذعابآرخت ےک ذعاب ےس اکلہ ےہ۔
استررت  ےاہک ںیہاسذاتیک مسق س  ےآپ وک قحےکاسھتوعبمثایک ےہ ہیآدیموھج ا ےہرھپآپ یلصاہللہیلعفآہل
فملس ےاسآدیمےسآاغزرفامایافراس ےاچررمہبتوگایہدیافراہکاہللیکمسقفہ(ںیم)اچسنوںافراپوچنںیرمہبتاس ے اہک
ہکارگںیموھج انوں وھجم راہللیکتنعلنورھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساستررتیکرطػوتمہجنو ے واستررت ےاچر
رمہبتوگایہدیہکہیآدیم وھج اےہافراپوچنںیرمہبتاستررت ے اہکہکاستررت  راہللاک بضغانزؽنو ارگہیآدیماچس نو
رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینؿدفونںےکدرایمؿلقتسمدجایئڈاؽدی۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبرکبنبایبہبیش،رضحتدیعسنبریبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم
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ًيسی ب ٩یو٧صً ،بسا٠٤ٟک ب ٩ابی س٠امی ،٪حرضت سٌيس ب ٩جبيرَف٣اےت ہيں ٛہ حرضت
راوی ً :لی ب ٩ححز سٌسیٰ ،
٣ؼٌب ب ٩زبير

و َح َّسثَٔ٨يطٔ ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َّ
ٔيس بِ َ٩
اٟش ٌِس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ

ُج َبيِر ٕ َٗا َُ ٢سئُِٔ ٠ت ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن َز َِ ٣ُ ٩َ ٣ؼ ٌَ ٔب بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َٓ ٥َِ ٠أَ ِزرٔ َ٣ا أَ ُٗو َُٓ ٢أ َ َت ِي ُت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َرأَیِ َت
ََک بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ابِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ
ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن أَي َ َّ
َُف ُ ٚبَ ِی َُ ٨ض َ٤ا ث ُ َّ ٥ذ َ َ
یلعنبرجحدعسیٰ،یسیعنبوی،س،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،رضحتدیعسنبریبجرفامےتںیہہکرضحتبعصمنبزح ،ےکزامہن
(الختف) ںیم ھجم ےس اعلؿ رک ے فاوں ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ  و ںیم اس ابرے ںیم ھچک  ںیہ اج ات اھت ۔ ںیم رضحت انب
رمعےک اپس آای افر ںیم  ے اؿ ےس اہکہک اعلؿ رک ےفاوں ےک ابرے ںیمآپ اک ایک ایخؽ ےہ؟ ایک اؿدفونں ےک درایمؿ دجایئ
ڈاؽدیاج ےیگ؟رھپانبریمنیکدحثییکرطحذرکرفامای۔
رافی  :یلعنبرجحدعسیٰ،یسیعنبوی،س،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،رضحتدیعسنبریبجرفامےتںیہہکرضحتبعصمنبزح ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1254

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،ز ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َّ
َخا ٔ٪
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟي ِحٌَی َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َِ ٢اْل َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

َک إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت
ک ًََِ ٠ي َضا َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ال ٔی َٗا ََُ ٢ل َ٣ا ََ ٟ ٢
َ ٤ُِ ٠ٟٔت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن ح َٔشابُ٤َ ُٜا ًَل َی اہللٔ أَ َح ُس ُ٤َ ٛا كَاذ ٔ ْب َُل َسبٔي ََ َٟ ١
َک َٔ ٨ِ ٣ضا َٗا َُ ٢ز َصي ِ ْر فٔی رٔ َوایَتٔطٔ
َػ َسٗ َِت ًََِ ٠ي َضا َٓ ُض َو ب ٔ َ٤ا ا ِس َت ِح ََِ ٠٠ت َِٔ َ ٩ِ ٣ف ٔج َضا َوإ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت ََ ٛذبِ َت ًََِ ٠ي َضا ٓ ََذ َ
اک أَ ِب ٌَ ُس َ ٟ
ٔيس بِ َُ ٩ج َبيِر ٕ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َسَ ٍَ ٔ٤سٌ َ
ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمع ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس  ے اعلؿ رک ے فاوں ےک ےئل رفامای اہمترا اسحب اہلل  ر ےہ مت دفونں ںیم ےس وکیئ اکی
وھج ا ےہ ریتے ےئلاس تررت  ر وکیئ راہتس  ںیہ ےہاس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ریما امؽآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
 ےاراشدرفامایریتےےئلامؽیھب ںیہامؽ روکیئقح ںیہارگ واچسےہ وفہامؽاسیکرفجےکدبہلںیمےہافرارگ ووھجٹےہ

 وہیریتےےئلاستررتےسزایدہدیعبےہہک وامؽاکاطمہبلرکے۔

رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،رمع،دیعسنبریبج،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1255

راوی  :ابوربيٍ زہزانی ،ح٤از ،ایوب ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف ََ ٚر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وب ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََّ َ ٢
و َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن أَ َخ َو ِی بَىٔی ا ِِ ٌَ ٟح ََل َٔ ٪و َٗا َ ٢اہللُ َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َّ ٪أَ َح َس ُ٤َ ٛا كَاذ ٔ ْب ٓ ََض ِ٤َ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١ا َتائ ْٔب

اوبرعیبزرہاین،امحد،اویب،دیعسنبریبج،رضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ے ونب الجعؿ ےک ایمں ویبی ےک درایمؿ دجایئ ڈاؽ دی افر رفامای اہلل اعتیل اج ات ےہ ہک مت دفونں ںیم ےس اکی وھج ا ےہ  و ایک مت
دفونںںیمےسوکیئ وہبرک ےفاالےہ؟
رافی  :اوبرعیبزرہاین،امحد،اویب،دیعسنبریبج،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1256

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪حرضت ایوب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
وب َسَ ٍَ ٔ٤سٌ َ
و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
ٔيس بِ َُ ٩ج َبيِر ٕ َٗا ََ ٢سأ ُِ ٟت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩اٌَ ٠ِّ ٟا ََٔ ٓ ٪ذ َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،رضحت اویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں  ے دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس رفامای ہک
ںیم ےانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےساعلؿےکابرےںیموپاھچ واوہنں ےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحذرکرفامای۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رضحتاویبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ

ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1257

راوی  :ابوُشا٣ ٪ش٤عی٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار ،ابْ٣ ٩ىیٌ٣ ،اذب ٩ہظاٗ ،٦تازہً ،زرہ ،حرضت سٌيس ب ٩جبير
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤عٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِ ٔ٤٠ِ ٔ ٟش َ٤ع ٔ ِّی َوابِ ٔ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َوص َُو
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
ُّ
ابِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ًَِ ٩ز ِ َر َة ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ َٗا َ ٥َِ ٟ ٢ي َ َُِّف ِ ٚا ِِ ٤ُ ٟؼ ٌَ ُب بَي ِ َن ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن َٗا َ٢
َف َٔ َ ٧ ٚي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن أَ َخ َو ِی بَىٔی ا ِِ ٌَ ٟح ََل ٔ٪
ک ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٓ َ٘ا ََّ َ ٢
َسٌ ْ
َک ذََ ٔ ٟ
ٔيس ٓ َُذ ٔ َ

مس
اوباسغؿ مغی ،دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،انب ینثم ،اعمذنب اشہؾ ، ،داتدہ ،زعرہ ،رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک رضحت بعصم ریض اہلل ہنع  ے اعلؿ رک ے فاوں ےک درایمؿ دجایئ  ںیہ ڈایل رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت
ںیہہکںیم ےرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےس اساکذرکایک واوہنں ےرفامایہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےونبالجعؿےک
دفایمںویبیےکدرایمؿدجایئڈایل یھ۔
مس
مغ
رافی  :اوباسغؿ ی،دمحمنبینثم،انب ،رر،انبینثم،اعمذنباشہؾ،داتدہ،زعرہ،رضحتدیعسنبریبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1258

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼورٗ ،تیبہ ب ٩سٌيس٣ ،اٟک ،یحٌی ب ٩یحٌی٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ح و َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت
ََف ََ ٚر ُسو ُ ٢اہللٔ
ک َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُج َّل َُل ًَ َ ٩ا َِ ٣زأَ َت ُط ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ َ ٓ ٥َ ٠
٤َ ٔ ٟإ ٔ ٟک َح َّسثَ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َوأَ َِ ٟح َ ٙا َِ ٟوََ ٟس بٔأ ُ ِّ٣طٔ َٗا َ٥ِ ٌَ ََ ٢

دیعسنبوصنمر،ہبیتقنبدیعس،امکل،ییحینب ییحی،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیم ےروسؽ
اہللےکزامہنرابرکںیم اعلؿایکانچہچنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے اؿدفونںایمںویبیےکدرایمؿدجایئڈوادی افر
ڑلےکوکاسیکامںےکاسھتالمدایوسنمبایک

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

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1259

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ،اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َف َ ٚبَ ِی َُ ٨ض َ٤ا
ًُ ََ ٤ز َٗا ََُ ٢ل ًَ ََ ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ َِ َؼارٔ َوا َِ ٣زأَتٔطٔ َو َ َّ
اوبرکبنبایبہبیش،،اوبااسہم،انبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرفامایہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےااصنرےکاکیآدیمافراسیکویبیےکدرایمؿاعلؿرکاایافراؿدفونںےکدرایمؿدجایئڈاؽدی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،انبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1260

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بيساہلل ب ٩سٌيس ،حرضت ًبيس اہلل

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِي ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
دمحمنبینثم،دیبعاہللنبدیعس،رضحتدیبعاہللےساس دنےکاسھتہیرفاتیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دیبعاہللنبدیعس،رضحتدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1261

راوی  :زہير ب ٩رحب٤ًْ ،ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥زہير ،جزیز ،اً٤ع ،ابزاہي٤٘٠ً ،٥ہ ،حرضت ًبساہلل

رح ٕب َو ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َّ
َخا ٔ٪
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔزُصَيِر ٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َِ ٢اْل َ َ

َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َ ٢إَّٔ٧ا َِ ٟي ََ ٠ة ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ ف ٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ إ ٔذِ َجا َئ َر ُج ْ٩ِ ٣ٔ ١
اْلِ َ َِ َؼارٔ َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و أَ ََّ ٪ر ُج َّل َو َج َس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل َٓ َتک َ ََّ ٥َ ٠جَِ ٠ستُ ُ٤و ُظ أَ ِو َٗ َت ََ َٗ ١ت ِ٠ت ُُ٤و ُظ َوإ ٔ َِ ٪سَ َٜت َسَ َٜت ًَل َی ُ َِي ٕى َواہللٔ

ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِِ ٟسٔ أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َُ ٟط َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و
َْلَ ِسأَُ ٨ِ ًَ َّ٩َٟط َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا ك َ َ
أَ ََّ ٪ر ُج َّل َو َج َس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل َٓ َتک َ ََّ ٥َ ٠جَِ ٠ستُ ُ٤و ُظ أَ ِو َٗ َت ََ َٗ ١ت ِ٠ت ُُ٤و ُظ أَ ِو َس ََ ٜت َسَ َٜت ًَل َی َُ ِي ٕى َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِٓ َتحِ َو َج ٌَ َ١
ک
و ٪أَ ِز َوا َج ُض َِ ٥و ٥َِ ٟیَُ َٟ ٩ِ ُٜض ُِ ٥ط َض َسا ُئ إ ٔ َُّل أَ َِ ُٔ ُش ُض َِ ٥ص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُ
یَ ِسًُو َٓ َ٨زََِ ٟت آیَ ُة اٌَ ٠ِّ ٟا َٔ ٪و َّأ ٟذ َ
ات َٓابِتُل ٔ َی بٔطٔ ذََ ٔ ٟ
ی ٩یَ ِز َُ ٣
 ١أَ ِربَ ٍَ َط َضا َزا ٕ
ت
ض َٓ َحا َئ ص َُو َوا َِ ٣زأَتُ ُط إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ت ََل ًَ َ٨ا َٓظَ ض ٔ َس اَّ ٟز ُج ُ
اَّ ٟز ُج ُ
 ٩ِ ٣ٔ ١بَي ِ ٔن ا٨َّ ٟا ٔ

ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٟکَاذٔبٔي َن ٓ ََذ َص َب ِت َ ٔ ٟتَ٘ َٓ ٩َ ٌَِ ٠ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ٢
بٔاہللٔ إُٔ َّ ٧ط َ ٩ِ ٔ٤ٟاٟؼَّ ازٔٗٔي َن ث ُ َّ ٩َ ٌََ ٟ ٥ا َِ ٟدا َٔ ٣ش َة أَ ََّ ٨َ ٌَِ ٟ ٪ة اہللٔ ًََِ ٠يطٔ إ ٔ ِ ٪ك َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣َ ٥َ ٠ط َٓأَبَ ِت َِٓ ٨َ ٌََ ٠ت َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِزبَ َزا َٗا ََ ٠َّ ٌََ ٟ ٢ضا أَ َِ ٪تحٔي َئ بٔطٔ أَ ِس َو َز َج ٌِ ّسا َٓ َحائ َ ِت بٔطٔ أَ ِس َو َز َج ٌِ ّسا
زریہنبرحب،امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،زریہ،رجری،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللےسرفاتیےہہکںیمہعمج
یکراتدجسمںیم اھتہکااصنر اکاکیآدیمآایافراس ے رعضایکہکارگ وکیئآدیم اینپویبیےکاسھتیسکریغ آدیموکاپ ے  وفہ
ایکرکےارگ وفہہیابترکے ومتاےسوکڑےاگلؤےگایارگاس ےلتقرکدای ومتاےس صاصاصلتقرکفےگافرارگفہاخومشراہ
 و گ ت ہصغ ںیم اخومش رےہ اگ اہلل یک مسق ںیم اس ہلئسم ےک ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیمآای افر
اس ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچافراہکہکارگوکیئآدیماینپویبیےکاسھتیسکریغآدیموکاپ ےارگفہہیابترکے
 وآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےسوکڑےاگلںیئےگایفہلتقرکدے وآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےسصاصاصلتقرکںیےگافر
ارگفہاخومشرےہ وگ تہصغیکاح تلںیماخومشرےہاگآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےاہللاسہلئسموکوھکؽدے
افر آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس داع رفامےت رےہ رھپاعلؿیک ہیآتی انزؽ نویئ افر وجوگ اینپ ویبویں  رتمہت اگلےت ںیہ افر اؿ
ےکاپسوکیئوگاہ ںیہوسا ےاؿیکاینپذاتےکفہآدیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساینپویبیوکالایافراؿدفونں
 ےاعلؿایکرمد ےاہللوکوگاہانبرکاچررمہبتوگایہدیہکفہوچسںںیمےسےہرھپاپوچنںیرمہبتںیماعلؿایکہکارگںیموھجوٹں
ںیم ےس ےہ  و اس  ر اہلل یک تنعل نو افر ایس رطح تررت  ے یھب اعلؿ ایک  و یبن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اس ےس رفامای رہھٹ اج اس
تررت  ے ااکنر ایک افر اعلؿ ایک  و  ب فہ دفونں ےلچ ےئگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اشدی ہک اس تررت ےک اہں ایسہ
رگنھگایےل ابوں فاال ڑلاک دیپا نو  و اس تررت ےک اہں ایسہ رگنھگایےل ابوں فاال ڑلاک یہ دیپا نوا ینعی  س صخش ےس زان ایک اھت اس یک
اشمتہب یھ۔

رافی  :زریہنبرحب،امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،زریہ،رجری،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1262

ًيسی ب ٩یو٧ص ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بسہ ب ٩س٠امی ،٪حرضت اً٤ع
راوی  :احشا ٚب ٩ابزاہيٰ ،٥

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪جٔ٤ي ٌّا
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسث َ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ

ااسحؼنباربامیہٰ،یسیعنبوی،س،اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،رضحتاشمعےساس دنےکاسھتایسرطحرفاتیلقن
یکیئگےہ۔
رافی  :ااسحؼنباربامیہٰ،یسیعنبوی،س،اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،رضحتاشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1263

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساُلًلی ،ہظا ،٦حرضت ٣ح٤س رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سے روایت ےہ َف٣اےت ہيں ٛہ ٣يں ےن
حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٦ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوأََ٧ا أ ُ َری أَ َّ٪
ْش ٔ
ئ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ْٔل ُ ِّ٣طٔ َوكَا َ٪
ا ٪أَ َخا ا ِٟب َ َرا ٔ
ً ٔ َِ ٨س ُظ ُٔ ٨ِ ٣ط ًٔ٤ِّ ٠ا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ص ََٔل َ ٢بِ َ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة َٗ َذ َٖ ا َِ ٣زأَ َت ُط بٔ َ ٔ
یک ابِ َٔ ٩س ِح َ٤ا َئ َوك َ َ
َّ
َّ
صوصَا َٓإ ٔ َِ ٪جائ َ ِت بٔطٔ أَبِ َي َف َسب ٔ ّلا
أَ َّو ََ ٢ر ُج َُٕ ١ل ًَ َ ٩فٔی ِاْل ٔ ِس ََلَٗ ٔ ٦ا ََََ ٓ ٢ل ًَ ََ ٨ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِب ٔ ُ

َٗـٔي َئ ا ِِ ٌَ ٟی َ٨ي ِ ٔن َٓ ُض َو ٟٔض ٔ ََل ٔ ٢بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة َوإ ٔ َِ ٪جائ َ ِت بٔطٔ أَ َِ ٛح ََ ١ج ٌِ ّسا َح َِ ٤ع َّ
ْش ٔ
یک ابِ َٔ ٩س ِح َ٤ا َئ َٗا َ٢
اٟشا َٗي ِ ٔن َٓ ُض َو ٔ َ ٔ ٟ
َٓأُِ٧بٔئ ُِت أََ َّ ٧ضا َجائ َ ِت بٔطٔ أَ َِ ٛح ََ ١ج ٌِ ّسا َح َِ ٤ع َّ
اٟشا َٗي ِ ٔن
دمحمنبینثم،دبعاالیلع،اشہؾ،رضحتدمحمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرفامےتںیہہکںیم ےرضحتا،سنبامکلریضاہلل

اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ افر ریما ہی ایخؽ اھتہک اؿ وک زایدہ ملع نواگ ںیم  ے ہی وپاھچ ہک رضحت البؽ نب اہیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اینپ
ش
ویبی ررشکینب جمااءےکاسھتتمہتاگلیئافرفہرضحتربانبامکلےکاایخیفاھبیئےھتافرہیالہپآدیماھت س ےاالسؾںیم
اعلؿ ایکافراستررتےساعلؿایک وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایمتاستررتوکد ےتھکرنوارگ ودیفسرگندیسے
ابؽافررسخآںوھکںفاالہچباسےکاہںدیپانوا وفہرضحتالبؽنباہیماکنواگافرارگرسںیگمآںوھکںفاالرگنھگایےلابوںفاال
ش
افرابرکیلڈنںویںفاالہچبدیپانوا وفہرشکینب جمااءاکنواگرافیےتہکںیہہکاستررتےکاہںرسںیگمآںوھکںفاالرگنھگایےل
ابوںفاالافرابرکیلڈنںویںفاالہچبدیپانوا
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلع،اشہؾ،رضحتدمحمریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ رفامےتںیہ ہکںیم ےرضحتا،سنبامکل
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
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ًيسی ب ٩ح٤ازٟ ،يث ،یحٌی ب ٩سٌيسً ،بساٟزح٤ا ٪بٗ ٩اسٗ ،٥اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،حرضت
راوی ٣ :ح٤س ب ٩ر٣ح اب٣ ٩ہاجزٰ ،
ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ُٔ ٩ر ِٕ ٣ح َٗاُلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
صیَّا َٔ ٪و َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِ٣حٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َوً َٔيسی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
َک اَّ ٟت ََلًُ َُ ٨ِ ٔ ً ٩س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َسٌٔي ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ذُ ٔ َ

ُ
ص َٖ َٓأ َ َتا ُظ َر ُج ِْ َٗ ٩ِ ٣ٔ ١و ٔ٣طٔ َي ِظُٜو إَِٔ ٟيطٔ أَُ َّ ٧ط َو َج َس َ ٍَ ٣أَصِٔ٠طٔ
اػ ُ ٥بِ ًَُ ٩س ٓ ٕ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َٔ ًَ ٢
ٔی فٔی ذََ ٔ ٟ
ک َٗ ِو ُّل ث َّ ٥ا َِ َ َ
يت ب ٔ َض َذا إ ٔ َُّل ِ َ٘ ٔ ٟولٔی ٓ ََذ َص َب بٔطٔ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َر ُظ ب ٔ َّأ ٟذی َو َج َس ًََِ ٠يطٔ
َر ُج َّل َٓ َ٘ا َٔ ًَ ٢
اػ ْ٣َ ٥ا ابِ ُتُ ٔ ٠
اِ ٠ٟح َٔ ٥سب ٔ َم َّ
َفا َٗٔ٠ي ََّ ١
اَّ ٪أ ٟذی ا َّزع َی ًََِ ٠يطٔ أََّ٧طُ َو َج َس ً ٔ َِ ٨س أَصِٔ٠طٔ َخ ِس ُّل آ َز ََْٔٛ ٦ي َر
ا ٪ذََ ٔ ٟ
ک اَّ ٟز ُج ُ
اٟظ ٌَز ٔ َوك َ َ
ا َِ ٣زأَ َت ُط َوك َ َ
ِ ٣ُ ١ؼ َ ا

َّ
َّ
َّ َّ
َّ
ََک َز ِو ُج َضا أَُ َّ ٧ط َو َج َس ُظ ً ٔ َِ ٨س َصا
اِ ٠ٟح َٔ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠اُ ٠ٟض َّ ٥بَي ِّ ِن ٓ ََو َؿ ٌَ ِت َطبٔي ّضا بٔاَّ ٟز ُج ٔ ١أ ٟذی ذ َ َ
ض فٔی ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص أَه ٔ َی َّأًٟی َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ٓ َََل ًَ ََ ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ُْٔ ١لبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟشو َئ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َر َج ُِ ٤ت أَ َح ّسا بٔ َِي ِر ٔبَ ِّی َٕ ٨ة َر َج ُِ ٤ت َص ٔذظ ٔ َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض ُلَ تَٔ ٠
ِک ا َِ ٣زأَ ْة كَاِ َ ٧ت تُوِ ضٔزُ فٔی ِاْل ٔ ِس ََلُّ ٔ ٦

دمحم نب رل  انب اہمرجٰ ،یسیع نب امح د ،ق  ،،ییحی نب دیعس ،دبعارلنمح نب اقمس ،اقمس نب دمحم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ےس رفاتی ےہہک روسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےک اپس اعلؿ اکذرک ایکایگ رضحت اع مص نب دعی ریض اہللاعتٰیلہنع  ے اس
ابرےںیمھچکاہک افررھپ فہےلچےئگ  واؿیکوق ؾاکاکیآدیمآایافر اؿےساکشتیرک ےاگلہکاس  ےاینپویبی ےکاسھت اکی
آدیم وک اپای ےہ  و رضحت اعمص ریض اہللاعتٰیلہنع رفام ےےگلہک ںیم اےنپ وقؽیکفہج ےساس ںیم التبم نوایگ نوں۔رھپ رضحت اع
مصریضاہللاعتٰیلہنعاسآدیموکےلرکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسیکدختمںیمےلچےئگافرآپوکاسآدیم ےاسیک
ربخدیاس ےاینپویبیےکاسھتاکیآدیموکاپایےہافرفہذراالتپدالبافردیسےابوںفاےلاھتافر سآدیم ردتریایکہکفہ
اسیکویبیےکاپساھتفہآدیمومیٹلڈنںویںفاالدنگیمرگنفاالافرتہبوم ےمسجفاالاھت وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
رفامایاےاہلل(اس مللہوک)فاحضرفام۔ رھپاستررت  ے اکیےچب وکانج وج ہکاس آدیم ےکاشمہن اھت ہک  سےکابرے ںیماس
تررت ےک اخفدن  ے ذرک ایک ہک اس  ے اینپ ویبی ےک اپس اکی آدیم وک اپای ےہ۔ رھپ اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےکاسےنمآ سںیماعلؿایکسلجمںیموموجدووگںںیمےساکیآدیم ےرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےساہکایکہیفیہ
تررتےہ سےکابرےںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکارگںیمیسکتررتوکریغبوگانوںےکرمجرکات وںیم
استررتوکرمجرکات؟ ورضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامای ںیہہکلبہیفہتررت یھوجاالسؾال ےےکدعبیھبربرس
اعؾدباکریرکیت یھ۔
رافی  :دمحم نب رل  انباہمرجٰ،یسیع نب امحد ،ق  ،،ییحی نبدیعس ،دبعارلامحؿ نب اقمس ،اقمس نب دمحم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :اح٤س ب ٩یوسٕ ،اس٤اًي ١ب ٩ابی اویص ،س٠امی ٪يٌىی اب ٩بَل ،٢یحٌیً ،بساٟزح٤ا ٪بٗ ٩اسٗ ،٥اس ٥ب٣ ٩ح٤س،
حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ب ٔ ََل ٕ ٩ِ ًَ ٢یَ ِحٌَی َح َّسثَىٔی
ٕ اْلِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
َک ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ا َٔ ٨ِ ٔ ً ٪س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ذُ ٔ َ
اِ ٠ٟيثٔ َو َزا َز ٓ ٔيطٔ َب ٌِ َس َٗ ِؤٟطٔ َْٔٛي َر َّ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟح َٔٗ ٥ا ََ ٢ج ٌِ ّسا َٗ َل ّلا
ادمح نب ویفس ،اامسلیع نب ایب افسی ،امیلسؿ ینعی انب البؽ،ییحی ،دبعارلنمح نب اقمس ،اقمس نب دمحم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل

اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےکاپسدفاعلؿرک ےفاوںاکذرکایکایگ ابیقدحثیایسرطح ےہ
رصػاانتزادئےہہکفہریغآدیمتہبوگتشفاالینعیوم اافرگ ترگنھگایےلابوںفاالاھت۔
رافی  :ادمح نب ویفس ،اامسلیع نب ایب افسی ،امیلسؿ ینعی انب البؽ،ییحی ،دبعارلامحؿ نب اقمس ،اقمس نب دمحم ،رضحت انب ابعس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ٤ً :زو٧اٗس ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ٪ابً ٩یی٨ہ ،ابی اٟز٧ازٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،حرضت ًبساہلل ب ٩طساز

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٤ِ ٌَ ٔ ٟز ٕو َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س

ض َٓ َ٘ا َ ٢ابِ َُ ٩ط َّساز ٕ أَص َُ٤ا َّ
اَ ٠ٟذا َٔٗ ٪ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َک ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ا َٔ ٨ِ ٔ ً ٪س ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ط َّساز ٕ َوذُ ٔ َ

ِک ا َِ ٣زأَ ْة أَ ًِ َِ ٨َ ٠ت َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز فٔی رٔ َوایَتٔطٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ُُ ٨ِ ٛت َرا ٔج ّ٤ا أَ َح ّسا بٔ َِي ِر ٔبَ ِّی َٕ ٨ة ََ ٟز َج ِ٤ت َُضا َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض َُل تَٔ ٠
ض
ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
رمعفاندق،انبایبرمع،ایفسؿانبہنییع،ایبازلاند،اقمسنبدمحم،رضحتدبعاہلل نبدشادےسرفاتیےہہکرفامےتںیہہکرضحت
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسدفاعلؿ رک ےفاوں اکذرکایکایگ وانبدشاد ے رعضایکایکہیفیہدفونںںیہ ہکنج ےک
ابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاھتہکارگ ںیمریغبیسکوگاہےکیسکوک رمج رکات و استررتوکرمجرکاترضحتانب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامای ںیہفہتررتربرساعؾدباکریرکیت یھ۔
رافی  :رمعفاندق،انبایبرمع،ایفسؿانبہنییع،ایبازلاند،اقمسنبدمحم،رضحتدبعاہللنبدشاد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1267

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسً ،بساٌٟزیز زراورزی ، ،سہي ،١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت سٌس
بً ٩بازہ اَؼاری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی َّ
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ًَ ُِ ٩س َض ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪س ٌِ َس بِ ََ ًُ ٩با َز َة

اْلِ َ َِ َؼار َّٔی َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت اَّ ٟز ُج ََ ١یحٔ ُس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل أَ َي ِ٘ ُتُ ُ٠ط َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠لَ
َّ
ک بٔا َِ ٟح َِّ٘ َٓ ٙا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس ٌَُ ٤وا إلٔ َی َ٣ا َي ُ٘و َُ ٢س ِّي ُس ُ٥ِ ٛ
َک ََ ٣
َٗا ََ ٢س ٌِ ْس بَل َی َوأ ٟذی أَ ِ َ

ہبیتق نبدیعس ،دبعایزعسیدرافردی ،،لیہس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک رضحت دعس نب ابعدہ ااصنری
ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایک ایخؽ ےہ ہک اکی آدیم اینپ ویبی ےک اسھت
اکیآدیموکاپاتےہ ایکفہاےسلتقرکدےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای ںیہرضحتدعس ے رعضایکویکں  ںیہ
ینعیںیم ولتقرکےکرنوںاگاسذاتیکمسق س ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکقحےکاسھتوعبمثایکےہروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایونساہمترارسدارایکہہکراہےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعایزعسیدرافردی،،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتدعسنبابعدہ
ااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1268

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اسحا ٚبً ٩يسی٣ ،اٟک ،سہي ،١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک ًَ ُِ ٩س َض ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة أَ ََّ ٪س ٌِ َس بِ ََ ًُ ٩با َز َة
رح ٕب َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُٔ ً ٩يسی َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
و َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َِ ٪و َج ِس ُت َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَت ٔی َر ُج َّل أَ ُؤ ِ٣ضُٔ ُ٠ط َحًَّی آت َٔی بٔأ َ ِر َب ٌَ ٔة ُط َض َسا َئ َٗا َ٥ِ ٌَ ََ ٢
زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب یسیع ،امکل ،لیہس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس نب ابعدہ ریض
اہللاعتٰیلہنع ےرعضایکاےاہللےکروسؽارگںیماینپویبیےکاسھتیسکریغآدیموکاپؤں وایکںیماےس اینتتلہمدفں ہک
ںیماچروگاہےلآؤںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایاہں۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنبیسیع،امکل،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ

ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1269

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،خاٟسب٣ ٩د٠س ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢سہي ،١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕ ٢ح َّسثَىٔی ُس َض ِي ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َٗا ََ ٢س ٌِ ُس بِ َُ ًُ ٩با َز َة َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو َو َج ِس ُت َ ٍَ ٣أَصِلٔی َر ُج َّل  ٥َِ ٟأَ ََّ ٣ش ُط َحًَّی آت َٔی بٔأ َ ِر َب ٌَ ٔة ُط َض َسا َئ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ک بٔا َِ ٟح ِّ ٙإ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت َْل ُ ًَا ٔجُ ُ٠ط ب ٔ َّ
ک َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟش ِي ٕٔ َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥ِ ٌَ ََ ٥َ ٠ا ََّ َ ٢لِک َو َّأ ٟذی َب ٌَ َْ َ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس ٌَُ ٤وا إلٔ َی َ٣ا َي ُ٘و َُ ٢س ِّي ُس ُ ٥ِ ٛإَّٔ٧طُ َُ َِ ٟي ْور َوأََ٧ا أَُِيَرُ ٔ٨ِ ٣طُ َواہللُ أَُِيَرُ ٔ٣ىِّی

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اخدلنب دلخم ،امیلسؿ نب البؽ ،لیہس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس نب
ابعدہریض اہللاعتٰیلہنع ےرعضایکاےاہلل ےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسارگںیماینپویبیےکاسھتیسکریغآدیموکاپؤں
 وایکںیماےساسفتقاہھتہناگلؤں بکتہکںیماچروگاہہنےلآؤں؟روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہںاوہنں
 ےرعضایکرہسگ ںیہمسقےہاسذاتیک س ےآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسوکقحےکاسھتاجیھبےہںیمدلجیںیماسےس
ےلہپ یہ اےس لتق رک دفں اگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت اےنپ رسدار یک رطػ دایھؿ رکف ہک فہ ایک رفام رےہ ںیہ
ویکہکنفہریغتدنمےہافرںیماسےسزایدہریغتدنمنوںافراہللھجمےسیھبزایدہریغتدنمےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1270

راوی ً :بيساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی ،ابوكا ،١٣ابوًوا٧ہً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩ير ،حرضت ِ٣يرہ ب ٩طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩حُ َشي ِ ٕن ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔلَبٔی كَا َٔٗ ١ٕ ٣اُلَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة
َح َّسثَىٔی ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َوأَبُو كَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِي ُ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ ًَ َِ ٩و َّراز ٕ كَات ٔٔب ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢س ٌِ ُس بِ َُ ًُ ٩با َز َة َِ ٟو َرأَیِ ُت َر ُج َّل ٍََ ٣
َرضبِ ُت ُط ب ٔ َّ
وَُ ٩ِ ٣ٔ ٪ي ِ َرة ٔ َس ٌِ ٕس
اٟش ِي ٕٔ َُيِرُ ُِ ٣ؼٔ ٕٔح ًَ ُِ ٨ط ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
ک َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َت ٌِ َحبُ َ
ا َِ ٣زأَت ٔی َ َ ٟ

ٓ ََواہللٔ َْلََ٧ا أَُِيَرُ ٔ٨ِ ٣طُ َواہللُ أَُِيَرُ ٔ٣ىِّی ٔ ٩ِ ٣أَ ِج َُٔ ١ي ِ َرة ٔاہللٔ َرح ََّ ٦ا ََِ ٟٔواح َٔع َ٣ا هَ َض َز َٔ ٨ِ ٣ضا َو َ٣ا بَ َل ََ ٩و َُل َط ِد َؽ أَُِيَرُ ٔ ٩ِ ٣اہللٔ

یَ ٩و َُل َط ِد َؽ أَ َح ُّب إَِٔ ٟيطٔ
یَ ٩و ُٔ ٨ِ ٣ذرٔ َ
ْش َ
ک َب ٌَ َث اہللُ ا ِِ ٤ُ ٟز َسٔ٠ي َن َُ ٣ب ِّ ٔ
َو َُل َط ِد َؽ أَ َح ُّب إَِٔ ٟيطٔ ا ِِ ٌُ ٟذ ُر ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ک َو ًَ َس اہللُ ا َِ ٟح ََّ ٨ة
ا ِِ ٔ٤ٟس َح ُة ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١ذََ ٔ ٟ

دیبع اہلل نب رمع وقارریی ،اوباکلم ،اوبتراہن ،دبعاکلمل نب ریمع ،رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک ہک ارگ ںیم اینپ ویبی ےک اسھت یسک ریغ آدیم وک دوھکیں  و ںیم ریغب یسک وپھچ
ھچگےکولتارےکاسھتاےسامردفںاگہیابتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسکتیچنہپ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایایک
مت دعس یک ریغت ےس بجعت رکےت نو اہلل یک مسق ںیم دعس ےس زایدہ ریغت دنم نوں افر اہلل ھجم ےس زایدہ ریغت دنم ےہ افر اہلل
اعتیل ےاینپریغتیکفہجےسشحفےکامتؾاظرہیافرابینطاکومںوکرحاؾرقاردایےہافروکیئ ںیہہکوجاہللےسزایدہیسکےک
ذعر وک دنسپ رکے ایس فہج ےس اہلل  ے اےنپ روسوں وک اجیھب ےہ وج وخربخشی انس ے فاےل ںیہ افر ڈرا ے فاےل ںیہ افر وکیئ آدیم
 ںیہ ےساہللاعتیلےسزایدہدمحفانثءدنسپنوایسفہجےساہلل ےتنجاکفدعہرفامایےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقارریی،اوباکلم،اوبتراہن،دبعاکلملنبریمع،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1271

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حشين بً ٩لی ،زائسہ ،حرضت ًبسا٠٤ٟک ب٤ً ٩ير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا حُ َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َو َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
َُي ِ َر ُِ ٣ؼٔ ٕٔح َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ُِ ٨ِ ًَ ١ط
اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،رضحتدبعاکلملنبریمعریضاہللاعتٰیلہنعےساس دنےکاسھتایسرطحرفاتیےہ
َ مُص ِف
ع ْ ٍحاہکافرغ َْی ُة ںیہاہک۔
افررفاتیںیم ْ َ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،رضحتدبعاکلملنبریمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1272

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،زہير ب ٩رحب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َّ
اُ ِٔ ٠ٟى ُ٘ ٔ ٟت َ ِی َب َة َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٪
و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی َٓزَ َار َة إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َک ٔ ٩ِ ٣إٔب ٔ َٕٗ ١ا ََٗ ٥ِ ٌَ ََ ٢ا َ٤ََ ٓ ٢ا أَ َِ ٟواَُ ٧ضا
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٣زأَت ٔی َوََ ٟس ِت ُ ََُل ّ٣ا أَ ِس َو َز َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ ٟ ١
وَ٧ ٪زَ ًَ ُط ِٔ
رع َْٗ ٚا ََ ٢و َص َذا
َٗا َ ٢حُ ِْ ٤ز َٗا ََ ٢ص َِٔ ٓ ١يضا ٔ ٩ِ ٣أَ ِو َر ََٗ ٚا َ ٢إ ٔ ََّٔ ٓ ٪يضا َُ ٟو ِرّٗا َٗا ََٓ ٢أنََّی أَ َتاصَا ذََ ٔ ٟ
ک َٗا ََ ًَ ٢سی أَ َِ ٪یَ ُٜ
رع ْٚ
ًَ َسی أَ َِ ٪یَ ُٜ
وَ٧ ٪زَ ًَطُ ٔ ِ

ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکینبزفارہاکاکی
آدیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآایافررعضرک ےاگلہکریمیویبی ےاکیایسہرگناکہچبانجےہیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےرفامایریتےاپسافٹنںیہاس ے رعض ایکیجاہں!آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاؿےکرگنایکںیہاس
 ے رعض ایک ہک رسخ رگن ےک ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس  ے رفامای ہک ایک اؿ افوٹنں ںیم وکیئ اخیک رگن اک یھب ےہ اس  ے
رعضایک ہکاہںاؿ ںیماخیک رگناکیھبافٹنےہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایفہاؿںیمےسیکآایگ اس ے رعضایک ہک
اشدیہکاسافٹنےکےڑےآابؤادجادیکیسکرگ ےفہرگنچنیھکایلنوآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہییھب ونواتکسےہ
ہکریتےڑلےکںیمیھبیسکرگ ےہیرگنچنیھکایلنو۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1273

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤يس ،اب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩رآٍ ،اب ٩ابی ٓسیک ،اب٩
ابی ذئب ،حرضت زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

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

اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ح و َح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َُي ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َوََ ٟس ِت ا َِ ٣زأَت ٔی ُ ََُل ّ٣ا أَ ِس َو َز َوص َُو ح ٔی َ٨ئ ٔ ٕذ ي ٌَُز ُِّق بٔأ َ ِ٪

ئ ُٔ ٨ِ ٣ط
آَخ ا َِ ٟحسٔیثٔ َو ٥َِ ٟیُ َز ِّخ ِؽ َُ ٟط فٔی ٔاُلِ٧تَٔٔا ٔ
َی َِ ٔٔ ٨ي ُط َو َزا َز فٔی ٔ ٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح ،انب راعف ،دبعارلزاؼ،رمعم ،انب راعف ،انب ایب ہیکی ،انب ایب ذبئ ،رضحت زرہی
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت رمعم یک دحثی یک رطح رفاتی ایک ےہ اس ںیم ےہ ہک اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ویبی  ے اکی ایسہ رگن اک ڑلاک انج ےہ فہ آدیم اس فتق اےنپ بسن یک یفن رک راہ اھت اس دحثی
ےکآرخںیمےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےسبسنیکیفنرک ےیکااجزت ںیہدی۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،انبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،انبراعف،انبایبہیکی،انبایبذبئ،رضحت
زرہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1274

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابی س٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َّ
و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی
َح ََ ٠َ ٣ة َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اُِ ٔ٠ٟى ِ َ ٔ ٟ
اٟلاص ٔز ٔ َو َ ِ
َ َ
َ
رعاب ٔ ايا أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪ا َِ ٣زأَت ٔی
َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أبٔی ص َُزیِ َز َة أ َّ ٪أ ِ َ
ک ٔ ٩ِ ٣إٔب ٔ َٕٗ ١ا ََٗ ٥ِ ٌَ ََ ٢ا َ٣َ ٢ا أَ َِ ٟواَُ ٧ضا َٗا َ٢
رکتُ ُط َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ َٟ ١
َوََ ٟس ِت ُ ََُل ّ٣ا أَ ِس َو َز َوإنِّٔی أَِ َ ِ ٧
ُح ِْ ٤ز َٗا َََ ٓ ٢ض َِٔ ٓ ١يضا ٔ ٩ِ ٣أَ ِو َر ََٗ ٚا ََٗ ٥ِ ٌَ ََ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أنََّی ص َُو َٗا َُ ٠َّ ٌََ ٟ ٢ط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َیُٜو ُ٪
َّ
َّ
َّ
رع ُْ َٟ ٚط
رع ُْ َٟ ٚط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠وصَ َذا ُ ٠ٌََ ٟط یَُٜو َُ٧ ٪زَ ًَ ُط ٔ ِ
َ٧زَ ًَ ُط ٔ ِ

اوباطرہ،،رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،ایبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہکاکیداہییتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم ںیمآایافراس  ےرعض ایک اےاہللےکروسؽریمیویبی ےاکی
ایسہرگنےکڑلےکوکدیپاایکےہافرںیماسڑلےکاکااکنررکاتنوںیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسداہییتےسرفامایایکریتے
اپسافٹنںیہ؟اس ےرعضایکہکاہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکاؿافوٹنںاکرگنایکےہ؟اس ےرعضایکہک
رسخرگن ےکںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکایکاؿافوٹنںںیموکیئاخیکرگناکیھبےہاس ےرعضایکاہںروسؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایفہاؿںیمےسیکآایگاسداہییت ےرعضایکہکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساشدی
ہکیسک(رگ) ےاےسچنیھکایلنو ویبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسداہییتےسرفامایاسےچبوکیھباشدییسکرگ ےچنیھکایلنو۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،ایبہملسنبدبعارلامحؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اعلؿاکایبؿ
ویبہتررتےکےئلنیتدؿےسزایدہوسگیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1275

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍٟ ،يثً٘ ،ي ،١اب ٩طہاب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ُح َحي ِ ْن َح َّسث َ َ٨ا َّ
ا٪
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ي ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢بَ َ٨َ َِ ٠ا أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة ك َ َ
یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیْٔض ٔ ِ٥
دمحم نب راعف ،ق  ،،لیقع ،انب باہب ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس دحثی یک رطح
رفاتیرکےتنو ےایبؿرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،ق ،،لیقع،انبباہب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
رتشمہکالغؾآزادرک ےےکایبؿںیم...
ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
رتشمہکالغؾآزادرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1276

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

ک َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٤َ ٔ ٟإ ٔ ٟک َح َّسثَ َ

َ
ْشكَائ َ ُط ح َٔؼ َؼ ُض َِ ٥و ًَ َت ََِ ٠ًَ ٙيطٔ
ْشكّا َُ ٟط فٔی ًَ ِب ٕس َٓک َ َ
اُ َٟ ٪ط َْ ٣
أَ ًِ َت َِ ٔ ٙ
اَ ٢ی ِب ُّ ُ٠ث َ َ ٩َ ٤ا ِِ ٌَ ٟب ٔس ُٗو ََِِّ ٠ًَ ٦يطٔ ٗ ٔ َيَ ٤ة ا ِِ ٌَ ٟس َٔٓ ٢أ ًِ َلی ُ َ
ا ِِ ٌَ ٟب ُس َوإ ٔ َُّل َٓ َ٘ ِس ًَ َت َُ ٨ِ ٣ٔ ٙط َ٣ا ًَ َت َٙ

ییحی نب ییحی ،امکل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وج صخش
اےنپ رتشمک الغؾ ںیم ےس اےنپ ہصح وک آزاد رک دے افر اس ےک اپس اانپ امؽ نو وج الغؾ یک تمیق وک چنہپ اج ے  و اس الغؾ یک
ادنازے ےک اسھت قمت اگلیئ اج ے یگ افر ابیق رشاکء وک اؿ ےک وصحں یک تمیق ادا یک اج ے یگ افر اس یک رطػ فہ الغؾ آزاد نو
اج ےاگفرہنانتجاس ےاےنپہصحاکالغؾآزادایکاانتیہنواگینعیوپراآزادہننواگ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
رتشمہکالغؾآزادرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1277

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ب ٩سٌس ،طیبا ٪بَ ٩فور ،جزیز ب ٩حاز ،٦ابوربيٍ ،ابوكا ،١٣ح٤از ،ایوب،
اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب ،یحٌی ب ٩سٌيس ،اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،اس٤اًي١
ب ٩ا٣يہ ،ہارو ٪ب ٩سٌيس ایلی ،اب ٩وہب ،اسا٣ہ٣ ،ح٤س ب٩

َّ
َفو َر َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
وب ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َ ُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ح
َحازٕٔ ٦ح و َح َّسث َ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ َوأَبُو كَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اُل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ

اب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت یَ ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔي ٕس ح و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی
 ١بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٩ِ ًَ ٚابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ئ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ب ٔ ٌَِ ٤ى َی
أ ُ َسا َُ ٣ة ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ك ُ َُّ ١ص ُذ َُل ٔ
َحسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ

ہبیتق نب دیعس ،دمحم نب رل ،ق  ،نب دعس ،ابیشؿ نب رففخ ،رجری نب احزؾ ،اوبرعیب ،اوباکلم،امحد ،اویب ،انب ریمن ،دیبع اہلل ،دمحمنب
ینثم،دبعاواہب،ییحینب دیعس،ااحسؼنبوصنمر،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اامسلیعنب اہیم ،اہرفؿنبدیعسا،یل،انب فبہ،ااسہم،
دمحمنبراعف،انبایبہیکی،انبایبذبئ،انعف،انبرمعایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںیہ۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبرل ،ق ،نبدعس،ابیشؿنبرففخ،رجرینباحزؾ،اوبرعیب،اوباکلم،امحد،اویب،انبریمن،دیبعاہلل،
دمحمنبینثم،دبعاواہب ،ییحی نبدیعس ،ااحسؼ نبوصنمر ،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اامسلیعنب اہیم ،اہرفؿ نبدیعس ا،یل،انب فبہ،
ااسہم،دمحمنب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾیکتنحمےکایبؿںیم...
ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
الغؾیکتنحمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1278

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تازہَ ،ص ب ٩ا٧ص ،بظير ب٧ ٩ہيک ،حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ب ٔظير ٔبِ َٔ٧ ٩ض ٔ ٕ
يک ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔی ا ُِ٠٤ِ ٤َ ٟو ٔک بَي ِ َن اَّ ٟز ُج َ٠ي ِ ٔن
ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ

َٓ ُي ٌِت ُٔ ٙأَ َح ُسص َُ٤ا َٗا ََ ٢ي ِـ َ٩ُ ٤

دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،داتدہ،رصننبا،س،ریشبنبکیہن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس الغؾ ےک ابرے ںیم رفامای وج دف آدویمں ےک درایمؿ رتشمک رھپ اکی اؿ ںیم ےس (اانپ
ہصح)آزادرکدے وفہدفرسےرشکیےکےصحاکاضنمنواگ۔(ارگامدلارنو)
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،داتدہ،رصننبا،س،ریشبنبکیہن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
الغؾیکتنحمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1279

راوی ٤ً :ز٧اٗس ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥ابی رعوبہٗ ،تازہَ ،رض ب ٩ا٧ص ،بظير ب٧ ٩ہيک ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ب ٔظير ٔبِ ٔ٩
رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
و َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
َ٧ض ٔ ٕ
ا٢
يک ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ َت َٔ ٙط ِ٘ ّؼا َٟطُ فٔی ًَ ِب ٕس َٓ َد ََل ُػطُ فٔی َ٣أٟطٔ إ ٔ ِ ٪ك َ َ
اَٟ ٪طُ َْ ٣

ا ٢ا ِست ُِشع ٔ َی ا ِِ ٌَ ٟب ُس َُي ِ َر َِ ٣ظ ُ٘و َِٕ ٠ًَ ٚيطٔ
َٓإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یَُ َٟ ٩ِ ُٜط َْ ٣

رمعاندق ،اامسلیع نب اربامیہ ،ایب رعفہب ،داتدہ ،رضن نب ا،س ،ریشب نب کیہن ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
یبنرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے رفامای وجصخش رتشمک الغؾ ںیم ےس اانپ ہصحآزادرک دے  و اس اک ڑھچاان دفرسے ےصح اک آزاد
رکانیھباسےکامؽےسنواگارگاسےکاپسامؽنوافرارگفہامدلارہننو واس رربجےیکریغبالغؾتنحمفزمدفریرکے
رافی  :رمعاندق،اامسلیعنباربامیہ،ایبرعفہب،داتدہ،رضننبا،س،ریشبنبکیہن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
الغؾیکتنحمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1280

ًيسی اب ٩یو٧ص ،حرضت سٌيس ب ٩ابی رعوبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ً :لی ب ٩خْشٰ ،٦

رعوبَ َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز إ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یَٟ ٩ِ ُٜطُ
و َح َّسثَ َ٨اظ ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
ْش ٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی َي ٌِىٔی ابِ َ ٩یُوَُ ٧ص ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
يب َّأ ٟذی  ٥َِ ٟي ٌُِت َُِٔ ٙي ِ َر َِ ٣ظ ُ٘و َِٕ ٠ًَ ٚيطٔ
اُٗ ٢و ََِِّ ٠ًَ ٦يطٔ ا ِِ ٌَ ٟب ُس ٗ ٔ َيَ ٤ة ًَ ِس ٕ ٢ث ُ َّ ٥ي ُِش َت ِش َعی فٔی ََ ٔؼ ٔ
َْ ٣
یلع نب رشخؾٰ ،یسیع انب وی،س ،رضحت دیعس نب ایب رعفہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب ایہن اانسد ےک اسھت دحثی رمفی ےہ افر
زاییتہیےہہکارگفہآزادرک ےفاالامدلارہننو والغؾاےنپریغآزاددشہہصحےکےیلتنحمرکےرگماس رربجہننواگ
رافی  :یلعنبرشخؾٰ،یسیعانبوی،س،رضحتدیعسنبایبرعفہبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
الغؾیکتنحمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1281

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،وہب ،ب ٩جزیزٗ ،تازہ ،ابی رعوبہ ،حرضت ٗتازہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ
َح َّسثَىٔی صَ ُ

ََک فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ ُٗو ََِِّ ٠ًَ ٦يطٔ ٗ ٔ َيَ ٤ة ًَ ِس ٕ٢
رعوبَ َة َوذ َ َ
ابِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،فبہ ،نب رجری ،داتدہ ،ایب رعفہب ،رضحت داتدہ ےس یھب رضحت انب ایب رعفہب یہ یک رطح دحثی وقنمؽ ےہ ۔
اافلظیکدبت،یلےہینعمفوہفمؾفیہےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،فبہ،نبرجری،داتدہ،ایبرعفہب،رضحتداتدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فالءآزادرک ےفاےلیہاکقحےہےکایبؿںیم...
ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
فالءآزادرک ےفاےلیہاکقحےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1282

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز ،سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا أَ َرا َز ِت أَ َِ ٪ت ِظتَر َٔی َجارٔ َی ّة
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ ٢لَ یَ ِٔ ٌُ ٨َ ٤ک ذَٔ ٔ ٟک
َک ِت ذََ ٔ ٟ
ُت ٌِت ٔ ُ٘ َضا َٓ َ٘ا َ ٢أَصَِ ُ٠ضا َ٧بٔي ٌَُٔ ٜضا ًَل َی أَ ََّ ٪و َُلئ َ َضا َ٨َ ٟا ٓ ََذ َ َ

َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٟو َُل ُئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت َٙ

ییحی نب ییحی ،امکل ،انعف ،انب رمع ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے اکی ویڈی وک رخدی رک آزاد رک ے اک
ارادہایکذہلاابدنیفاوں ےاہکمہابدنیوکاسرشط ررففتخرکںیےگہکایکسفالء امہرےےیلنو۔ںیم ےاسابتاکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسذترکہایک وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایےھجتہیابتہنعنمرکے(رخدی ےےس)فالءرصػ
آزادرک ےفاےلاکقحےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،انبرمع،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
فالءآزادرک ےفاےلیہاکقحےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1283

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،اب ٩طہاب ،رعوبہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّ ٪بَز ٔ َیز َة َجائ َ ِت ًَائٔظَ َة َت ِش َتٌٔیَ ُ٨ضا
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
فٔی َ ٔ ٛتابَت َٔضا َوَ ٥َِ ٟتَ َٗ ٩ِ ُٜـ ِت َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣تابَت َٔضا َط ِيئّا َٓ َ٘اَِ ٟت ََ ٟضا ًَائٔظَ ُة ِار ٔجعٔی إلٔ َی أَصِٔ ٔ ٠ک َٓإ ٔ ِ ٪أَ َح ُّبوا أَ ِ ٪أَ ِٗ ٔض َی ًَ ِٔ ٨ک َ ٔ ٛتابَ َت ٔک
و٨َ َٟ ٪ا
َک ِت ذََ ٔ ٟ
ک بَز ٔ َیزةُ ْٔلَصَِ ٔ ٠ضا َٓأَبَ ِوا َو َٗاُٟوا إ ٔ َِ ٪طائ َ ِت أَ َِ ٪ت ِح َت ٔش َب ًَ َِ ٠ي ٔک َٓ َِ ٠تٔ ٌَِ َِ ١ویََ ُٜ
َویََ ُٜ
وَ ٪و َُل ُؤ ٔک لٔی ٓ ٌََُِ ٠ت ٓ ََذ َ َ
ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ابِ َتاعٔی َٓأ َ ًِتٔقٔی
َک ِت ذََ ٔ ٟ
َو َُل ُؤ ٔک ٓ ََذ َ َ

ْشوكّا َِ ٟي َش ِت فٔی
َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٟو َُل ُئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت َ ٙث ُ ََّ َٗ ٥اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا بَا ُ ٢أَُ٧ا ٕ
ض َي ِظتَرٔك ُ َ
وُ ُ ٪
َ ٔ ٛتا ٔب اہللٔ َِ ٩ِ ٣
ْش ُن اہللٔ أَ َح َُّ ٙوأَ ِوثَ ُٙ
ْشكّا َِ ٟي َص فٔی َ ٔ ٛت ٔ
ْش َن ٔ٣ائ َ َة ََّ ٣زة ٕ َ ِ
اطتَرَ َن َ ِ
اب اہللٔ ََِٓ ٠ي َص َٟطُ َوإ ٔ َِ َ ٪
ہبیتقنبدیعس،ق ،،انب باہب،رعفہب،دیسہاعہشئ دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکرضحت ربریہ ریضاہللاعتٰیلہنع
اعہشئریضاہللاعتٰیلہنع ےکاپساینپناکتبتںیمدمد امےنگنےکےیلآیئافر اس  ےاینپناکتبتںیم ےسھچکاداہن ایکاھت۔  ودیسہ
اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےاسےساہکاےنپاموکلںےکاپسفا ساجؤ۔ سارگفہدنسپرکںی وںیماہمترادبؽاتکتبادارکدفںیگ
افرریتاقحفالءریمےےیلنواج ےاگ۔ربریہریضاہللاعتٰیلہنع ےاےنپاموکلںےساسابتاکذترکہایک واوہنں ےااکنررکدای
افراہکہکارگاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعوثابیکتینےسھجت ر(ااسحؿ)رکاناچںیہ وھجتوکآزادرکدںی نکیریتےفالء رامہراقح
نواگ۔دیساعہشئریضاہللاعتٰیلہنع ےاسابتاکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسذرکایک وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفامای مترخدی ف افر آزاد رک دف ویکہکن فالء ایس اک قح ےہ وج آزادرکے۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ڑھکے نو ے افر رفامای ووگں وک ایک نواگ ےہ ہک ا یس رشںیط ابدنےتھ ںیہ وج اہلل یک اتکب ںیم  ںیہ ںیہ افر وج ا یس رشط
اگل ےوجاہللیکاتکبںیم ںیہ واساکوپرارکانرضفری ںیہارگہچفہا یسرشطوسرمہبتاگل ے۔اہللیکرطػےساگلیئاج ےفایل
رشطرفامؿیہوپریرک ےےکےیلزایدہدقحارافروبضمطےہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،انبباہب،رعفہب،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
فالءآزادرک ےفاےلیہاکقحےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1284

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبير ،سيس ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سے روایت ےہ ٛہ
حرضت بزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َجائ َ ِت بَز ٔ َیزةُ إلٔ َ َّی َٓ َ٘اَِ ٟت یَا ًَائٔظَ ُة إنٔ ِّی كَا َت ِب ُت أَصِلٔی ًَل َی تٔ ِش ٍٔ أَ َوا ٕ ٚفٔی كًَُ ِّ١إ ٦أُوٗ ٔ َّي ْة ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ
َّ
اِ ٠ٟيثٔ َو َزا َز َٓ َ٘ا ََُ ٢ل یَ ِٔ ٌُ ٨َ ٤ک ذَٔ ٔ ٟک َٔ ٨ِ ٣ضا ابِ َتاعٔی َوأَ ًِت ٔقٔی َو َٗا َ ٢فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ ث ُ ََّ َٗ ٥اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی

ض َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠يطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس
ا٨َّ ٟا ٔ

اوباطرہ ،انب فبہ ،وی،س ،انبباہب ،رعفہ نب زح  ،،دیس اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ربریہ ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ریمے اہں آیئ افر اہک اے اعہشئ ریمے اموکلں  ے ےھجم ون افہیق  ر ناکبت انبای ےہ ہک رہ اسؽ ںیم اکی افہیق اچسی
درمہادارکفں ابیقدحثی رضحتق ،یکدحثییکرطحےہااضہف ہیےہہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایےھجتاسابت
ےس اےنپ ارادہ وک رتک  ںیہ رک دانی اچےئہ  و اےس رخدی افر آزاد رک افر رفامای رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے نو ے
ووگںںیم ساہللیکرعتفیافرانثءایبؿرک ےےکدعبرفامایاامدعبابیقدحثیسگریکچ۔
رافی  :اوباطرہ ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،رعفہ نب زح  ،،دیس اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
ربریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
فالءآزادرک ےفاےلیہاکقحےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1285

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س ب ٩اٌَٟلء ہ٤سانی ،ابواسا٣ہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ُ
رع َو َة أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ئ ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َز َخَِ ٠ت ًَل َ َّی بَز ٔ َیزةُ َٓ َ٘اَِ ٟت إ ٔ َّ ٪أَصِلٔی كَا َتبُونٔی ًَل َی تٔ ِش ٍٔ أَ َوا ٕ ٚفٔی تٔ ِش ٍٔ ٔسٔ٨ي َن فٔی كَُ ِّ١س َٕ ٨ة أُوٗ ٔ َّي ْة َٓأًَ ٔیٔ٨يىٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا إ ٔ ِ٪

و٪
َک ِت ذََ ٔ ٟ
ک ْٔلَصَِ ٔ ٠ضا َٓأَبَ ِوا إ ٔ َُّل أَ ِ ٪یََ ُٜ
َطا َئ أَصِٔ ُ٠ک أَ ِ ٪أًَُ َّسصَا َُ ٟض َِّ ًَ ٥س ّة َواح َٔس ّة َوأ ُ ًِت ٔ َ٘ ٔک َویََ ُٜ
و ٪ا َِ ٟو َُل ُئ لٔی ٓ ٌََُِ ٠ت ٓ ََذ َ َ
َ
ک َٗاَِ ٟت َٓاَ ِ ٧ت َض ِزتُ َضا َٓ َ٘اَِ ٟت َُل صَا اہللٔ إٔذَا َٗاَِ ٟت ٓ ََشَ ٍَ ٔ٤ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َک ِت ذََ ٔ ٟ
ا َِ ٟو َُل ُئ َُ ٟض َِٓ ٥أ َت ِتىٔی ٓ ََذ َ َ
َ َ
يضا َوا ِطتَر ِٔٔط َُ ٟض ِ ٥ا َِ ٟو َُل َئ َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟوُلَ َئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت َُِ ٠ٌََ َٔٓ ٙت َٗاَِ ٟت ث ُ ََّ ٥خ َل َب َر ُسو ُ٢
ٓ ََشأ َٟىٔی َٓأ ِخب َ ِرتُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢ا ِطتَر ٔ َیضا َوأَ ًِتٔ٘ ٔ َ
ْشوكّا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ًَ ٥َ ٠ظ َّي ّة َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠يطٔ ب ٔ َ٤ا ص َُو أَصُِ ُ٠ط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا بَ ٌِ ُس ٓ ََ٤ا بَا ُ ٢أَٗ َِواَ ٕ ٦ي ِظتَرٔك ُ َ
وُ ُ ٪

ْش ُن
ْش ٕن َِ ٟي َص فٔی َ ٔ ٛت ٔ
َِ ٟي َش ِت فٔی َ ٔ ٛت ٔ
اب اہللٔ ًَزَّ َو َج َُّ َٓ ١ض َو بَاكٔ َْ ١وإ ٔ ِ ٪ك َ َ
اب اہللٔ َ٣ا ك َ َ
ْش ٕن َ ٔ ٛت ُ
اب اہللٔ أَ َح َُّ ٙو َ ِ
ا٣ٔ ٪ائ َ َة َ ِ
اِ َ ٩ِ ٣ٔ ٪
اہللٔ أَ ِوثَ ُ٣َ ٙا بَا ُ ٢رٔ َجا َٕ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٢ي ُ٘و ُ ٢أَ َح ُسص ُِ ٥أَ ًِت ََِٔ ُٓ ٙلّ٧ا َوا َِ ٟو َُل ُئ لٔی إٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٟو َُل ُئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت َٙ
اوبرکبی ،دمحم نب االعلء ہاین ،اوبااسہم ،اشہؾ نب رعفہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اپس
رضحتربریہآیئافراہک ہکریمےاموکلں ےےھجمونافہیقوناسوںںیمرہاسؽںیماکیافہیقادارک ے رناکبتانبایےہآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسریمیدمدرکںی وںیم ےاسےساہکارگریتےامکلاچںیہ وںیماؿوکہیدبؽاتکتباکییہدہعفادارکفںافر
ےھجتآزادرکدفں افرفالء ریمے ےئل نواج ےاگ  و ربریہریضاہللاعتٰیلہنع  ےاس ابتاک اےنپاموکلںےسذرک ایک اوہنں ےااکنر
رکدایوسا ےاسےکہکفالءاؿےکےئلنوفہریمےاپسآںیئافراساکذرکایک وںیم ےاےسڑھجاک واس ےاہک ںیہاہللیکمسق
ااسی ںیہ باس ےہیاہک وروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےانسافرھجمےسوپاھچ وںیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکربخ
دی آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و اس وک رخدی افرآزاد رک افر فالء یک رشط ا ںیہ ےک ےئل رک ےل ویکہکن فالء اک قح  و اس وک
ےلماگ س ےآزادایک وںیم ےااسی یہایکرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاشؾوکہبطخدایاہللیکدمحفانثءایبؿیکےسیجاس
ےکال قےہرھپاسےکدعبرفامایووگںوکایکنوایگا یسرشاطئابدنےتھںیہوجاہللیکاتکبںیم ںیہںیہوجرشطاہللیکاتکبںیم
 ںیہ ےہ فہ اب ل ےہ ارگہچ وس رش اطئ نوں  و یھب اہلل یک اتکب زایدہ دقحار ےہ افر اہلل یک رشط یہ زایدہ وبضمط ےہ مت ںیم ےس اؿ
ووگں وک ایک نوایگ ےہ وکیئ اتہک ےہ ہک الفں آزاد رکے افر فالء اک قح ریمے ےئل نو ےب کش فالء اک قح ایس ےک ےئل ےہ  س ے
آزادایک۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنباالعلءہاین،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
فالءآزادرک ےفاےلیہاکقحےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1286

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،اب٤٧ ٩ير ،ابوَکیب ،وٛيٍ ،زہير ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥حرضت جزیز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا َؤٛي ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
رع َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة َُي ِ َر أَ َّ ٪فٔی
َِ
رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥جٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩جزٔیز ٕك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

رحا  ٥َِ ٟیُ َدي ِّ ِر َصا
اَ ٪ز ِو ُج َضا ًَ ِب ّسا َٓ َدي َّ َر َصا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِخ َت َار ِت ََٔ َِش َضا َوَِ ٟو ك َ َ
َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ َٗا ََ ٢وك َ َ
ا ُ ٪ا

َوَِ ٟي َص فٔی َحسٔیْٔض ٔ ِ ٥أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،انب ریمن ،اوبرکبی ،فعیک ،زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک اخفدن الغؾ اھت ربریہ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اایتخر دای اکنح ںیم رےنہ ای ہن
رےنہاک وربریہریضاہللاعتٰیلہنع ےاےنپسفنوک اایتخرایکینعی اکنحںیمرےنہاکہلصیفایکافرارگفہآزادنوےت واسوکاسابتاک
اایتخرہندایاجاتابیقدحثیاف رفایلدحثییہیکرطحےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،انب ریمن ،اوبرکبی،فعیک ،زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
فالءآزادرک ےفاےلیہاکقحےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1287

راوی  :زہير ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،ابوٌ٣اویہ ،ہاط ٥ب ٩رعوہً ،بساٟزح٤ا ٪بٗ ٩اس ،٥سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ َّ
رع َو َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
ئ َواُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصيِر ٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩

ا ٪فٔی بَز ٔ َیز َة ثَ ََل ُث َٗ ٔـيَّا ٕ
ت أَ َرا َز أَصَِ ُ٠ضا أَ َِ ٪یبٔي ٌُو َصا َو َي ِظتَرٔكُوا َو َُلئ َ َضا
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ك َ َ

يضا َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟو َُل َئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت ََٗ ٙاَِ ٟت َو ًَ َت َ٘ ِت َٓ َدي َّ َر َصا
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِطتَر ٔ َیضا َوأَ ًِتٔ٘ ٔ َ
ٓ ََذ َ ِ
ک
َک ُت ذََ ٔ ٟ
اض یَ َت َؼ َّسٗ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِخ َت َار ِت ََٔ َِش َضا َٗاَِ ٟت َوك َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ
ُوَِ ٠ًَ ٪ي َضا َوتُ ِضسٔی َ٨َ ٟا ٓ ََذ َ ِ

ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ص َُو ًََِ ٠ي َضا َػ َس َٗ ْة َوص َُو َلَ ٥ِ ُٜصسٔیَّ ْة َٓکُُ٠و ُظ

زریہنبرحب،دمحمنباالعلء،اوباعمفہی،اہمشنبرعفہ،دبعارلنمحنباقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ
ہک ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ابرے ںیم نیت اسملئدیپا نو ے اکی  و ہی ہک اس ےک اموکلں  ے اس ےک ےنچیب اک  و ارادہ ایک  نکی
اسیکفالءیکرشطریھکںیم ےاسابتاکیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنعےسذرکایک وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای واسوک
رخدی ےل افر آزاد رک دے ےب کش فالء اک قح ایس وک ےہ  س  ے آزاد ایک دفرسا ہی ہک فہ آزاد رک دی ںیئگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس  ے اےس اایتخر دای  و اس  ے اےنپ سفن وک ینعی دحیلعیگ وک دنسپ ایک رسیتا ہی ہک وگ ربریہ وک دصہق دای رکےت ےھت افر فہ
امہرےےئلدہہیرکیت ںیھںیم ےاسابتوکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسذرکایک وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایفہ
اس ردصہقےہافراہمترےےئلدہہیےہاسوکاھکؤ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنباالعلء،اوباعمفہی،اہمشنبرعفہ،دبعارلامحؿنباقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
فالءآزادرک ےفاےلیہاکقحےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1288

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حشين بً ٩لی ،زائسہ ،س٤اکً ،بساٟزح٤ا ٪بٗ ٩اس ،٥سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا حُ َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔيطٔ ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ض ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ َو ِ
اطت َ َركُوا ا َِ ٟو َُل َئ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟو َُل ُئ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ
ًَائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا ا ِطت َ َر ِت بَز ٔ َیز َة ٔ ٩ِ ٣أَُ٧ا ٕ
اَ ٪ز ِو ُج َضا ًَ ِب ّسا َوأَص َِس ِت ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َِ ٟح ّ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َول ٔ َی اَ ٤َ ٌِ ٨ِّ ٟة َو َخي َّ َرصَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وك َ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َػ ٌَِ ٨ت ُِ٨َ َٟ ٥ا َٔ ٩ِ ٣ص َذا َّ
اِ ٠ٟح َٔٗ ٥اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ُت ُؼ ِّس َ ٚبٔطٔ ًَل َی بَز ٔ َیز َة َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو ََ ٟضا َػ َس َٗ ْة َو َ٨َ ٟا َصسٔیَّ ْة

اوبرکب نب ایب ہبیش ،نیسح نب یلع ،زادئہ ،امسک ،دبعارلنمح نب اقمس ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنں  ے ااصنرویں ےس ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رخدی ایل افر اوہنں  ے فالء یک رشط ریھک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
 ےرفامایفالءاساکقحےہوج تمعناکفایلنو افرر وسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےاسوکایخرآزادیدایافر اساک اخفدنالغؾ اھت
افراس ےدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےکےئلوگتشدہہیاجیھب وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاکشمتاسوگتش
ے
ںیمےسامہرےےئلیھباکپںیتدیسہاعشدصہقیریض اہللاعتٰیلہنع ےرعضایکہکہیربریہریضاہللاعتٰیلہنع ردصہقایکایگاھت
 وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایہکہیاسےکےئلدصہقافرامہرےےئلدہہیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،امسک،دبعارلامحؿنباقمس،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
فالءآزادرک ےفاےلیہاکقحےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1289

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،بساٟزح٤ا ٪بٗ ٩اس ،٥سيسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا أَ َرا َز ِت أَ َِ ٪ت ِظتَر َٔی بَز ٔ َیز َة ِ ٌٔ ٠ِ ٔ ٟت ِٔ ٓ ٙ
ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َک ِت َذَ ٔ ٟ
َاطت َ َركُوا َو َُلئ َ َضا ٓ ََذ َ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ ٢
يضا َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟو َُل َئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت ََ ٙوأ ُصِس َٔی َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٟ ٥َ ٠ح َْ٘ َٓ ٥اُٟوا
اطتَر ٔ َیضا َوأَ ًِتٔ٘ ٔ َ
ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا ُت ُؼ ِّس َ ٚبٔطٔ ًَل َی بَز ٔ َیز َة َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو ََ ٟضا َػ َس َٗ ْة َوص َُو َ٨َ ٟا َص ٔسیَّ ْة َو ُخي ِّ َر ِت َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤

رحا َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ث ُ ََّ ٥سأ َ ُِ ٟتطُ ًَ َِ ٩ز ِو ٔج َضا َٓ َ٘ا ََُ ٢ل أَ ِزرٔی
َوك َ َ
اَ ٪ز ِو ُج َضا ُ ا

دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دبعارلنمح نب اقمس ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے ربریہ وک آزاد
رک ے ےک ےئل رخدی ے اک ارادہ ایک  و اس ےک اموکلں  ے اس ےک فالء یک رشط ریھک دیسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےساساکذرکایک وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای واسوکرخدیافرآزادرکویکہکنفالءاکقحایسوکےہ س ے
آزادایکافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوگتشدہہیایکایگ واحصہبریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکہکہیربریہ ردصہقایکایگےہ و
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہی اس ےک ےئل دصہق ےہ افر امہرے ےئل دہہی ےہ افر اس وک ایخر دای ایگ دبعارلنمح  ے اہک@
اخفدنآزاداھت۔ہبعش ےاہکرھپںیم ےدبعارلنمحےساسےکاخفدنےکابرےںیموپاھچ واوہنں ےاہک@ںیم ںیہاج ات۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعارلامحؿنباقمس،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
فالءآزادرک ےفاےلیہاکقحےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1290

راوی  :اح٤س ب٤ًْ ٩ا٧ ٪وٓلی ،ابوزاؤز  ،حرضت طٌبہ

ا ٪اِ ٨َّ ٟوَٓل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ ِْ ًُ ٩
ادمحنبامثعؿونیلف،اوبداؤد،رضحتہبعشےساس دنےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ادمحنبامثعؿونیلف،اوبداؤد،رضحتہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
فالءآزادرک ےفاےلیہاکقحےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1291

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار ،اب ٩ہظاْ٣ ،٦ىیِ٣ ،يرہ ب ٩س٤٠ہ ٣دزومی ،ابوہظا ،٦وہيبً ،بيساہلل ،یزیس ب٩
رو٣ا ،٪رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ُِٔ٣ي َرةُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی أَبُو
اَ ٪ز ِو ُد بَز ٔ َیز َة ًَ ِب ّسا
صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِي ْب َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ك َ َ
یس بِ ُٔ ٩رو ََ ٣
اِ ُ ٩ِ ًَ ٪
دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،انب اشہؾ ،ینثم ،ریغمہ نب ہملس زخمفیم ،اوباشہؾ ،فبیہ ،دیبع اہلل ،سیدی نب رفامؿ ،رعفہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی
ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکربریہریضاہللاعتٰیلہنعاکاخفدنالغؾاھت۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،انب اشہؾ ،ینثم ،ریغمہ نب ہملس زخمفیم ،اوباشہؾ ،فبیہ ،دیبعاہلل ،سیدی نب رفامؿ ،رعفہ ،دیسہ اعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
فالءآزادرک ےفاےلیہاکقحےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1292

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،ربيٌہ ب ٩ابی ًبساٟزح٤اٗ ،٪اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
يٌ َة بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س
اٟلاصٔز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َ٣اُ ٔ ٟ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩رب ٔ َ

ا ٪فٔی بَز ٔ َیز َة ثَ ََل ُث ُسن َ ٕن ُخي ِّ َر ِت ًَل َی َز ِو ٔج َضا ح ٔي َن ًَ َت َ٘ ِت َوأُصِس َٔی
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت ك َ َ
ََ ٟضا َِ ٟح ََْ ٓ ٥س َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ِٟب ُ ِر َُ ٣ة ًَل َی ا٨َّ ٟارٔ ٓ ََس ًَا ب ٔ َل ٌَإَٓ ٦أت ُ َٔی بٔد ُِبز ٕ َوأ ُ ُز ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦أ ُ ُزٔ ٦ا ِٟب َ ِيتٔ
ک ٔ٨ِ ٣طُ
ک َِ ٟح ُْ ٥ت ُؼ ِّس َ ٚبٔطٔ ًَل َی بَز ٔ َیز َة ٓ َ ٔ
َرکصِ َ٨ا أَ ُِِ ٧ ٪لٌ ََٔ ٤
َٓ َ٘ا َ ٢أَ ٥َِ ٟأَ َر ب ُ ِز َّ ٣ة ًَل َی ا٨َّ ٟارٔ ٓ َٔيضا َِ ٟح َْ٘ َٓ ٥اُٟوا بَل َی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ذََ ٔ ٟ

َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو ًََِ ٠ي َضا َػ َس َٗ ْة َوص َُو َٔ ٨ِ ٣ضا َ٨َ ٟا َصسٔیَّ ْة َو َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٔ ٓ ٥َ ٠يضا إٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٟو َُل ُئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت َٙ

اوباطرہ،انبفبہ،امکلنبا،س،رہعیبنبایبدبعارلنمح،اقمسنبدمحم،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہک

ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم نیت ااکحؾ ےھت@ اکی ہی ہک  ب فہ آزاد یک یئگ  و اےس اےنپ اخفدن ےک ابرے ںیم اایتخر دای ایگ افر اوکس
ینعی اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک وگتش دہہی ایک ایگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس رشتفی ال ے افر دیچگی آگ  ر
ریھکنویئ یھ آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاھکانوگنماایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفیٹافررھگےکاسم ںیمےساسم  آ ش
ایکایگ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایکںیم ےآگ رریھکدیچگیںیموگتشہنداھکیاھترقبیوموجداحصہب ےرعضایک
اےاہللےکروسؽ یلصاہللہیلعفآہلفملسفہوگتش ربریہ ریضاہللاعتٰیلہنع ردصہقایکایگےہافرمہ ےآپیلص اہللہیلعفآہل
فملسوکاسںیمےسالھکاندنسپ ںیہایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایفہاس ردصہقےہافرامہرےےئلدہہیےہافریبنرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایفالءایساکقحےہ س ےآزادایک۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،امکلنبا،س،رہعیبنبایبدبعارلامحؿ،اقمسنبدمحم،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
فالءآزادرک ےفاےلیہاکقحےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1293

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،خاٟس ب٣ ٩د٠س ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢سہي ١ب ٩ابی ػاٟح ،حرضت بزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَب ٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕ ٢ح َّسثَىٔی ُس َض ِي ُ
ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ
َک ِت ذََ ٔ ٟ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَ َرا َز ِت ًَائٔظَ ُة أَ َِ ٪ت ِظتَر َٔی َجارٔیَ ّة ُت ٌِتٔ ُ٘ َضا َٓأبََی أَصَِ ُ٠ضا إ ٔ َُّل أَ َِ ٪یَ ُٜ
وُ َٟ ٪ض ِ ٥ا َِ ٟو َُل ُئ ٓ ََذ َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل یَ ِٔ ٌُ ٨َ ٤ک ذَٔ ٔ ٟک َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٟوُلَ ُئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت َٙ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اخدل نب دلخم ،امیلسؿ نب البؽ ،لیہس نب ایب اصحل ،رضحت ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع ےاکیویڈیوکرخدیرکآزادرک ےاکارادہایک واسےکاموکلں ےااکنررکدایاالہیہکفالءاؿےکےئل
نواگاعہشئدصہقی ےاسابتاکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسذرکایک وآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایہیابت
ےھجتآزادرک ےےسعنمہنرکےویکہکنفالءایساکقحوجآزادرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ،لیہسنبایباصحل،رضحتربریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فالیکعیبافرہبہرک ےےسرفےنکےکایبؿںیم...

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
فالیکعیبافرہبہرک ےےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1294

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ت٤يِم ،س٠امی ٪ب ٩بَلً ،٢بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز

َّ َ
َّ
يِم أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤

اًَ ٢ل َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر فٔی َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ ا َِ ٟو َُل ٔ
ئ َو ًَ ِ ٩صٔبَتٔطٔ َٗا َِ ٣ُ ٢ش ٥ٔ٠اُ ٨َّ ٟ
اض ك ُ ُُّ ٠ض َِٔ ً ٥ي ْ

ییحینبییحی،یمیمت،امیلسؿنبالبؽ،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےفالءوک
ےنچیبافرہبہرک ےےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،یمیمت،امیلسؿنبالبؽ،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
فالیکعیبافرہبہرک ےےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1295

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،ابً ٩یی٨ہ ،یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩جزیز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَف ،اب٤٧ ٩ير،
سٔيا ٪ب ٩سٌيس ،ابْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،ابْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہابً ،بيساہلل ،اب ٩رآٍ ،اب ٩ابی ٓسیک ،ؿحاک
اب٤ًْ ٩اً ،٪بساہلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز

وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗاُٟوا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َف ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
اب َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
ئ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
ا ٪ك ُ َُّ ١ص ُذ َُل ٔ
اٟـحَّا ُک َي ٌِىٔی ابِ ََ ٤َ ِْ ًُ ٩
َّ
َّ
َک ا ِٟض ٔ َب َة
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َُيِرَ أَ َّ ٪اَ٘ ْٟف ٔ َّی َِ ٟي َص فٔی َحسٔیْٔطٔ ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ إُٔل ا ِٟب َ ِي ٍُ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبہنییع،ییحینباویب،ہبیتق،انبرجری،اامسلیعنبرفعج،انبریمن،ایفسؿنبدیعس،انبینثم،
دمحم نب رفعج ،ہبعش ،انب ینثم ،دبعاواہب ،دیبع اہلل ،انب راعف ،انب ایب ہیکی ،کاحک انب امثعؿ ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع ایس

دحثییکدفرسیاانسدذرکیکںیہ نکییفقثیکدحثیںیمعیباکذرکےہہبہاکذرک ںیہایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنب رحب،انبہنییع،ییحینباویب،ہبیتق،انبرجری،اامسلیعنبرفعج،انبریمن،ایفسؿنبدیعس،
انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،انبینثم،دبعاواہب،دیبعاہلل،انبراعف،انبایبہیکی،کاحکانبامثعؿ،دبعاہللنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےنپومیلےکالعفہےکےئلیسکدفرسےوکومیلانب ےیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
اےنپومیلےکالعفہےکےئلیسکدفرسےوکومیلانب ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1296

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ

ََ ٛت َب أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی كُ ِّ١بَ ِل ُٕ٘ ًُ ٩و َُ ٟط ث ُ ََّ َٛ ٥ت َب أَُ َّ ٧ط َُل َی ٔح ُِّ ٤ُ ٔ ٟ ١ش ٥ٕ ٔ ٠أَ ِ ٪یُ َت َوال َی َِ ٣ول َی َر ُج ِٕ ٣ُ ١ش ٥ٕ ٔ ٠بٔ َِي ِر ٔ

ک
إٔذِٔ٧طٔ ث ُ َّ ٥أ ُ ِخب ٔ ِر ُت أََّ٧طُ  ٩َ ٌََ ٟفٔی َػ ٔحي َٔتٔطٔ َ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ

دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رج  ،،اوبزح  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس  ے اھکل ہک رہ ہلیبق  ر اس یک دتی فا ب نویگ رھپ رحتری رفامای ہک یسک املسمؿ ےک ےئل الحؽ فاجزئ  ںیہ ہک دفرسے
املسمؿ یک ااجزت ےکریغب اس ےکآزاد رکدہ الغؾ اک ومیل نب اج ے رافی ےتہک ںیہہک رھپ ےھجم ربخدییئگہک آپ یلص اہللہیلعفآہل
فملس ےاینپاتکبںیمااسیرک ےفاوں رتنعلرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
اےنپومیلےکالعفہےکےئلیسکدفرسےوکومیلانب ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1297

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،يٌ٘وب بً ٩بساٟزح٤اٗ ٪اری ،سہي ،١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار َّٔی ًَ ُِ ٩س َض ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

ُص ْٖ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َولَّی َٗ ِو ّ٣ا بٔ َِي ِر ٔإٔذِ َٔ ٣َ ٪وأٟيطٔ ٓ ٌَََِ ٠يطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٔ ٜة ُلَ ُي ِ٘ َب ُ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط ًَ ِس َْ ٢و َُل َ ِ
ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمحاقری،لیہس ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےرفامایوجآدیمیسکوقؾیکااجزتےکریغباسےکالغؾاکومیلنباج ے وارپساہللافررفوتشںیکتنعلےہاساکلفن
وبقؽنواگہنرفض۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلامحؿاقری،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
اےنپومیلےکالعفہےکےئلیسکدفرسےوکومیلانب ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1298

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حشين بً ٩لی جٌفی ،زائسہ ،س٠امی ،٪ابی ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط
ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن َُل ُي ِ٘ َب ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َولَّی َٗ ِو ّ٣ا بٔ َِي ِر ٔإٔذِ َٔ ٣َ ٪وأٟيطٔ ٓ ٌَََِ ٠يطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ َوا٨َّ ٟا ٔ

ُص ْٖ
َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة ًَ ِس َْ ٢و َُل َ ِ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،نیسح نب یلع یفعج ،زادئہ ،امیلسؿ ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس  ے اراشد رفامای وج یسک وقؽیک ااجزت ےکریغب اؿ ےکآزادرکدہ الغؾ اک ومیل نب اج ے اس  ر اہلل ،رفوتشں
افرامتؾووگںیکتنعلنواساکایقتمےکدؿہنوکیئلفنوبقؽنواگہنرفض
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلعیفعج،زادئہ،امیلسؿ،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
اےنپومیلےکالعفہےکےئلیسکدفرسےوکومیلانب ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1299

راوی  :ابزاہي ٥ب ٩زی٨ارً ،بيساہلل ب٣ ٩وسی ،طیبا ،٪حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی َح َّسث َ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُٔي ِ َر أََّ٧طُ َٗا ََ ٢و َ٩ِ ٣
و َح َّسثَٔ٨يطٔ إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩

َوال َی َُي ِ َر ََ ٣وأٟيطٔ بٔ َِي ِر ٔإٔذِٔ٧ض ٔ ِ٥
اربامیہنبدانیر ،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿ،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنعےسیھبایس دنےکاسھتیہیدحثیرمفیےہ نکی
اسںیمنَمْ َ َ وي ّیَلیکاجب ےنَمْ َف َاَلےکاافلظںیہ۔
رافی  :اربامیہنبدانیر،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿ،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
اےنپومیلےکالعفہےکےئلیسکدفرسےوکومیلانب ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1300

راوی  :ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،حرضت ابزاہي ٥تيِم

ِم ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢خ َلب َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٓ َ٘ا َ٢
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥اٟت َّ ِي ٔ ِّ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َّ
اب َس ِي ٔٔطٔ َٓ َ٘ ِس ََ ٛذ َب ٓ َٔيضا
َق ٔ
َق ُؤ ُظ إ ٔ َُّل َ ٔ ٛت َ
ََ ٩ِ ٣ز ًَ َ ٥أَ ََّ ٨ِ ٔ ً ٪سَ٧ا َط ِيئّا ََ ِ َ
اب اہللٔ َو َص ٔذظ ٔاٟؼَّ ٔحي َٔ َة َٗا ََ ٢و َػ ٔحي َٔ ْة ُْ َ٘ ٠ٌَ ٣ة فٔی ٔ َ
أَ ِس َ٨ا ُِ ٪اْلٔب ٔ َٔ ١وأَ ِط َيا ُئ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ َزا َحا ٔ
رح ْ٣َ ٦ا بَي ِ َن ًَي ِر ٕإلٔ َی ث َ ِورٕ ٓ ََ٩ِ ٤
ت َوٓ َٔيضا َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة َ َ
ُصّٓا
ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن َُل َي ِ٘ َب ُ
أَ ِح َس َث ٓ َٔيضا َح َسثّا أَ ِو آ َوی ُِ ٣ح ٔسثّا ٓ ٌَََِ ٠يطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ َوا٨َّ ٟا ٔ
 ١اہللُ ٔ٨ِ ٣طُ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َ ِ
َو َُل ًَ ِس ُّل َوذ ٔ َُّ ٣ة ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َواح َٔس ْة َي ِش َعی ب ٔ َضا أَ ِزَ٧اص َُِ ٥و َ ٩ِ ٣ا َّزع َی إلٔ َی َُي ِر ٔأَبٔيطٔ أَ ِو اَ ِ ٧ت َِم إلٔ َی َُي ِر ٔ ََ ٣وأٟيطٔ ٓ ٌَََِ ٠يطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ
ُصّٓا َو َُل ًَ ِس ُّل
ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن َُل َي ِ٘ َب ُ
َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ َوا٨َّ ٟا ٔ
 ١اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َ ِ

اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،رضحت اربامیہیمیتاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکںیمہیلعنبایباطبلریضاہللاعتٰیلہنع ے
ہبطخدای ورفامای س ےہیامگؿایکہکامہرےاپسوکیئ اتکباہللیکاساتکبےک العفہ ےہ سوکمہڑپےتھںیہ افرفہاتکب اؿ
یکولتاریکایمؿںیمیکٹلنویئ یھ واس ےوھج ٹاہکاسںیمافوٹنںیکرمعفںافرزومخںیکدایتاکذرکےہافرزمدیاسںیمہی
ےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکدمہنیاقمؾعےسےلرکوث ِررحؾکتےہ سوجدمہنیںیموکیئدبتعاکنےلای
یسکدبیتعوکاکھٹہندے واس راہلل،رفوتشںافرامت ؾووگںیکتنعلنواسیکرطػےسایقتمےکدؿہنوکیئرفضوبقؽنواگ
ہنوکیئلفنافراملسمونںاکذہماکیےہاکیاؿںیمےسادیناملسمؿیھبذہمےلاتکسےہافر س ےاینپةسناےنپابپےک
العفہیسکافریکرطػیکایاےنپومیلےکیسکافریکرطػةسنیک واس راہلل،رفوتشںافرامتؾووگںیکتنعلنواہللاعتیلاساک
ایقتمےکدؿہنوکیئرفضوبقؽرکےاگہنلفن۔

رافی  :اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،رضحتاربامیہیمیت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾآزادرک ےیکفضلیتےکایبؿںیم...
ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
الغؾآزادرک ےیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1301

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌی ب ٩سٌيسً ،بساہلل ب ٩سٌيس ،اب ٩ابی ہ٨س ،اس٤اًي ١ب ٩ابی حٜي ،٥سٌيس ب٣ ٩زجا٧ہ،
حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

١
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی ص ٔ ِٕ ٨س َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
بِ ُ ٩أَبٔی َحٕٔ ٜيَ ٩ِ ًَ ٥سٌٔيسٔ ابِ ِٔ ٣َ ٩ز َجاَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ َت ََ ٙر َٗ َب ّة ُِ ٣ذ ّٔ ٨َ ٣ة أَ ًِ َت َٙ
اہللُ بٔکُ ِّ١إ ٔ ِر ٕب َٔ ٨ِ ٣ضا إ ٔ ِر ّبا ُٔ ٨ِ ٣ط ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
دمحمنبینثم،ییحی نبدیعس،دبعاہللنبدیعس،انبایبدنہ،اامسلیع نبایب میکح،دیعس نب رماجہن،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای سآدیم ےیسکومنمالغؾوکآزادایکاہللاسالغؾےکرہوضع
ےکدبےلآزادرک ےفاےلےکرہوضعوکمنہجےسآزادرکدےاگ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،ییحی نب دیعس ،دبعاہلل نب دیعس ،انب ایب دنہ ،اامسلیع نب ایب میکح ،دیعس نب رماجہن ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
الغؾآزادرک ےیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1302

راوی  :زاؤز ب ٩رطيس ،وٟيس ب٣ ٩ش٣ ،٥٠ح٤س بِ٣ ٩طٖ ،ابی ُشا٣ ٪سنی ،زیس ب ٩اسً ،٥٠لی ب ٩حشين ،سٌيس ب٩
٣زجا٧ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِط ٕ
ا ٪ا َِ ٤َ ٟسن ٔ ِّی ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ل ٔ ِّی
و َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُُ ٩ر َط ِي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّ٤سٔ بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
ٖ أَبٔی ُ ََّش َ
بِ ُٔ ٩ح َشي ِ ٕن ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس ابِ ِٔ ٣َ ٩ز َجاَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ َت ََ ٙر َٗ َب ّة أَ ًِ َت َ ٙاہللُ
َّ
َف ٔجطٔ
بٔکُِ ًُ ِّ١ـو ٕ َٔ ٨ِ ٣ضا ًُ ِـ ّوا ٔ ٩ِ ٣أَ ًِ َـائٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َحًی َ َِف َج ُط بٔ َ ِ

داؤد نب رہدی،فدیل نب ملسم ،دمحم نب رطمػ ،ایب اسغؿ دمین ،زدی نب املس ،یلع نب نیسح ،دیعس نب رماجہن ،رضحت اوبرہریہ ریض
اہللاعتٰیل ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای سآدیم ےیسکومنمالغؾوکآزادایکاہللاعتیل
اسالغؾےکرہوضعےکدبےلاسآزادرک ےفاےلےکرہوضعوکمنہجےسآزادرکدےاگاہیںکتہکاسیکرفجاسیکرفج
ےکدبہلںیم۔
رافی  :داؤد نب رہدی ،فدیل نب ملسم ،دمحم نب رطمػ ،ایب اسغؿ دمین ،زدی نب املس ،یلع نب نیسح ،دیعس نب رماجہن ،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
الغؾآزادرک ےیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1303

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،اب ٩اٟہاز٤ً ،ز بً ٩لی ب ٩حشين ،سٌيس ب٣ ٩زجا٧ہ ،ابوہزیزہ حرضت ابوہزیزہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩حُ َشي ِ ٕن ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس ابِ ِٔ ٣َ ٩ز َجاَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة

َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ َت ََ ٙر َٗ َب ّة ُِ ٣ذ ّٔ ٨َ ٣ة أَ ًِ َت َ ٙاہللُ ب ٔکُِ ًُ ِّ١ـو ٕ ُٔ ٨ِ ٣ط ًُ ِـ ّوا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
َّ
َف ٔجطٔ
َحًی ي ٌُِت ََِٔ َ ٙف َج ُط بٔ َ ِ
ہبیتقنبدیعس،ق ،،انبااہلد،رمعنبیلع نبنیسح،دیعس نبرماجہن،اوبرہریہرضحت اوبرہریہ ےسرفاتیےہہک ںیم ےروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتنو ےانسہک س ےسکومْنمالغؾوکآزادایک واہللالغؾےکرہوضعےکدبےلآزادرک ےفاےل
ےکوضعوکمنہجےسآزادرکدےاگاہیںکتہکاسیکرفجوکاسیکرفجےکدبےلآزادایکاج ےاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،انبااہلد،رمعنبیلعنبنیسح،دیعسنبرماجہن،اوبرہریہرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ

الغؾآزادرک ےیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1304

راوی  :ح٤يس ب٣ ٩شٌسہ ،بْشبٔ٣ ٩ـً ،١اػ ،٥اب٣ ٩ح٤س ً٤زی ،سٌيس ب٣ ٩زجا٧ہ ،ػاحب ًلی ب ٩حشين ،حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ َْ ٥وص َُو ابِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا ِ٤َ ٌُ ٟز ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َواٗ ٔ ْس َي ٌِىٔی أَ َخا ُظ
ْش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
و َح َّسثَىٔی حُ َِ ٤ي ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َح َّسث َ َ٨ا بٔ ِ ُ
َح َّسثَىٔی َسٌٔي ُس ابِ ُِ ٣َ ٩ز َجاَ َ ٧ة َػاح ُٔب ًَل ٔ ِّی بِ ُٔ ٩ح َشي ِ ٕن َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
است َ َِ َ٘ ٨ذ اہللُ بٔکُِ ًُ ِّ١ـو ٕ ٔ٨ِ ٣طُ ًُ ِـ ّوا ٔ٨ِ ٣طُ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت ح ٔي َن َسُ ٌِ ٔ٤ت
أَ ُّی َ٤ا ا ِ٣ز ٔ ٕ
ئ ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠أَ ًِ َت َ ٙا َِ ٣زأّ ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا ِ
َ
ا َِ ٟحس َ
ْش َة آُلَ ٔ
ٕ
ٖ ز ٔ ِر َص ٕ ٥أَ ِو أَ َِ ٟ
َکتُ ُط ٌَ ٔ ٟل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن َٓأ ًِ َت َِ ًَ ٙب ّسا َُ ٟط َٗ ِس أَ ًِ َلا ُظ بٔطٔ ابِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ ًَ ِ َ
ٔیث ٔ ٩ِ ٣أَبٔی ص َُزیِ َز َة ٓ ََذ َ ِ
زٔی َ٨ارٕ
دیمح نب دعسمہ ،رشبنب لضفم ،اعمص ،انب دمحم رمعی ،دیعس نب رماجہن ،اصبح یلع نب نیسح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتی ےہہکںیم  ے روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتنو ےانسہک  س ے یسکومنمالغؾوک آزادایک واہللالغؾ
ےک رہ وضع ےک دبےل آزاد رک ے فاےل ےک وضع وک منہج ےس اجنت دے اگ دیعس نب رماجہن ےتہک ںیہ  ب ںیم  ے اوبرہریہ ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہی دحثی ینس  و ںیم  ے اس اک یلع نب نیسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ذرک ایک  و اوہنں  ے اےنپ الغؾ وک آزاد رکدای
 سیکتمیقرفعجےکےٹیبدسزہاردرمہایدسزہاردانیردےرےہےھت۔
رافی  :دیمح نب دعسمہ ،رشبنب لضفم ،اعمص ،انب دمحم رمعی ،دیعس نب رماجہن ،اصبح یلع نب نیسح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادلوکآزادرک ےیکفضلیتاکایبؿ...
ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
فادلوکآزادرک ےیکفضلیتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1305

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،جزیز ،سہي ،١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠لَ َی ِحزٔی َوَْ ٟس َواّ ٔ ٟسا إ ٔ َُّل أَ َِ ٪یحٔ َس ُظ َُ٠٤ِ ٣وكّا ٓ ََي ِظتَرٔیَ ُط َٓ ُي ٌِتٔ َ٘طُ َوف ٔی رٔ َوا َی ٔة ابِ ٔ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوَْ ٟس َواَ ٔ ٟس ُظ

اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،رجری،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےرفامایوکیئاٹیبابپاکقحوسا ےاسےکادا ںیہرکاتکسہکاسوکولممکاپ ے واسوکرخدیرکآزادرکدےانبایبہبیشیک
دحثیںیمےہہکوکیئاٹیباےنپابپاکقحادا ںیہرکاتکس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،رجری،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرک ےاکایبؿ
فادلوکآزادرک ےیکفضلیتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1306

راوی  :ابوَکیب ،وٛيٍ ،اب٤٧ ٩ير٤ً ،زو ٧اٗس ،ابواح٤س زبيری ،سٔيا ،٪سہي١

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س اٟزُّبَي ِر ُّٔی
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ
اُ ٩ِ ًَ ٪س َض ِي ٕ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َو َٗاُٟوا َوَْ ٟس َواَ ٔ ٟس ُظ
ك ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِي َ
اوبرکبی،فعیک،انبریمن،رمعفاندق ،اوبادمحزح ،ی ،ایفسؿ،لیہساس دنےکاسھت یہیدحثیرضحتلیہسریضاہللاعتٰیلہنع
ےسیھبرمفیےہ نکیاسںیمےہہکوکیئاٹیباےنپابپاکقحادا ںیہرکاتکس۔
رافی  :اوبرکبی،فعیک،انبریمن،رمعفاندق،اوبادمحزح ،ی،ایفسؿ،لیہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبالمہسمافرانمذبہےکاب لرک ےےکایبؿںیم...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبالمہسمافرانمذبہےکاب لرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1307

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤يِم٣ ،اٟک٣ ،ح٤س ب ٩یحٌی اب ٩حبا ،٪ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َّ َ
َّ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩حب َ
َّا ٩ِ ًَ ٪اْلِ ِ َ
يِم َٗا ََ َ ٢
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ٔة َوا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذة ٔ

ییحینبییحییمیمت،امکل،دمحمنبییحیانبةحؿ،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےعیبالمہسمافرانمذبہےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،امکل،دمحمنبییحیانبةحؿ،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبالمہسمافرانمذبہےکاب لرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1308

راوی  :ابوَکیب ،اب ٩ابی ً٤ز ،وٛيٍ ،سٔيا ،٪ابی ز٧از ،ارعد ،ابوہزیزہ

َکیِبٕ َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ا ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٠َ ِْ ٣ٔ ٥َ ٠طُ

اوبرکبی،انبایبرمع،فعیک،ایفسؿ،ایبزاند،ارعج،ایبرہریہایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ۔
رافی  :اوبرکبی،انبایبرمع،فعیک،ایفسؿ،ایبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبالمہسمافرانمذبہےکاب لرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1309

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩ير ،ابواسا٣ہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہابً ،بيساہلل ب٩
ً٤ز ،خبيب بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حٔؽ بً ٩اػ ،٥ابوہزیزہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

اػ ٕ٥
اب ك ُ ُُّ ٠ض ًُِ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ُِ ٩خب َ ِي ٔب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤حٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،اوبااسہم ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب ینثم ،دبعاواہب ،دیبع اہلل نب رمع  ،بیب نب دبعارلنمح ،
صفحنباعمص،ایبرہریہایسدحثییکافراانسدذرکیکںیہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،اوبااسہم ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب ینثم ،دبعاواہب ،دیبعاہلل نب رمع  ،بیب نب
دبعارلامحؿ،صفحنباعمص،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبالمہسمافرانمذبہےکاب لرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1310

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،يٌ٘وب ابً ٩بساٟزح٤ا ،٪سہي ١ب ٩ابی ػاٟح ،ابوہزیزہ

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٠َ ِْ ٣ٔ ٥َ ٠طُ
ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمح،لیہسنبایباصحل،ایبرہریہاؿاانسدےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلامحؿ،لیہسنبایباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبالمہسمافرانمذبہےکاب لرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1311

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩زی٨ارً ،لاء ب٣ ٩ی٨اء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ ٔ٣ٔ ٩ی َ٨ا َئ أَُ َّ ٧ط
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َسُ ٌَ ٔ٤ط یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َٗا َُ٧ ٢ه ٔ َی ًَ ِ ٩بَ ِي ٌَ َتي ِ ٔن ا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ٔة َوا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذة ٔ أَ َّ٣ا ا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ُة َٓأ َ َِ ٪ی َِ ٔ٤٠ص ك ُ َُّ ١واح ٔ ٕس

َخ َوَ ٥َِ ٟی ُِ ٨و ِز َواح ْٔس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا إلٔ َی ثَ ِو ٔب
ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ثَ ِو َب َػاح ٔبٔطٔ بٔ َِي ِر ٔ َتأ َ َُّ ١ٕ ٣وا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذةُ أَ ِ ٪یَ ِ٨ب ٔ َذ ك ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ثَ ِوبَطُ إلٔ َی ِاْل َ ٔ

َػاح ٔبٔطٔ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انب رج ،،رمعف نبدانیر،اطعءنبانیمء،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہک دفمسقیک
عیبےسعنمایکایگےہالمہسمافرانمذبہرہباحؽالمہسمہیےہہکابعئافررتشمیںیمےساکیریغبوسےچےھجمسدفرسےےکڑپکے
وکاہھتاگلدے افرانمذبہہیےہہکاؿ ںیمےسرہ اکیدفرسےیک رطػاانپڑپکا کنیھپدےہکبجاؿںیمےس وکیئیھبدفرسے
ےکڑپکےوکہندےھکی۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،رمعفنبدانیر،اطعءنبانیمء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبالمہسمافرانمذبہےکاب لرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1312

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،ا٣زب ٩سٌس ب ٩ابی وٗاؾ ،حرضت ابوسٌيس خسری
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َّ
و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب أَ ِخب َ َرنٔی
َح ََ ٠َ ٣ة َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اُِ ٔ٠ٟى ِ َ ٔ ٟ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ أَ َّ ٪أَبَا َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َٗا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِي ٌَ َتي ِ ٔن

َخ ب ٔ َي ٔسظ ٔب ٔ َّ
اِ ٠ٟي ٔ ١أَ ِو بٔاَ ٨َّ ٟضارٔ َوُلَ
َوِ ٔ ٟب َش َتي ِ ٔن َ َ ٧هی ًَ ِ ٩ا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ٔة َوا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذة ٔ فٔی ا ِٟب َ ِي ٍٔ َوا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ُة ُ ٤َِ ٟص اَّ ٟز ُج ٔ ١ثَ ِو َب ِاْل َ ٔ
ک بَ ِي ٌَ ُض َ٤ا َُٔ ٩ِ ٣ي ِر َٔ٧وَ ز ٕ
َخ إَِٔ ٟيطٔ ثَ ِوبَ ُط َویَُٜو ُ ٪ذََ ٔ ٟ
َي ِ٘ٔ٠بُ ُط إ ٔ َُّل ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک َوا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذ ُة أَ ِ ٪یَ ِ٨ب ٔ َذ اَّ ٟز ُج ُ
 ١إلٔ َی اَّ ٟز ُج ٔ ١ب ٔ َْ ِوبٔطٔ َویَ ِ٨ب ٔ َذ ِاْل َ ُ

َو َُل َت َزاقٕ
اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،اعرمنب دعس نب ایب فاقص ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رمفیےہہکںیمہروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےدفمسقیکعیبافردفمسقےکابلسےسعنمرفامایےہعیبںیمالمہسمافرانمذبہ
ےس عنم رفامای افر المہسم ہیےہہک اکی آدیم دفرسے ےک ڑپکے وکدؿ ای رات ںیم ٹوھےل افراس وک رصػ ایس ےئل یہ اےٹل افر
انمذبہ ہی ےہ ہک اکی آدیم اےنپ ڑپکے دفرسے یک رطػ ےکنیھپ افر دفرسا اس یک رطػ اانپ ڑپکا کنیھپ دے افر اس رطح اؿ
دفونںےکدرایمؿوجعیبنبدےھکیافرریغبراضےکدقعنمنواج ے۔
رافی  :اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،اعرمنب دعس نب ایب فاقص ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبالمہسمافرانمذبہےکاب لرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1313

راوی ٤ً :ز ٧اٗس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥ب ٩سٌس ،ابی ػاٟح ،حرضت اب ٩طہاب

اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
رمعاندق،وقعیبنباربامیہنبدعس،ایباصحل،رضحتانبباہبےسیھبیہیدحثیدفرسی دنےسرمفیےہ۔
رافی  :رمعاندق،وقعیبنباربامیہنبدعس،ایباصحل،رضحتانبباہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکنکیےکعیبافراسےکالطبؿےکایبؿںیم سںیمدوھہکنو...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رکنکیےکعیبافراسےکالطبؿےکایبؿںیم سںیمدوھہکنو

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1314

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب ٩ازریص ،یحٌی ب ٩سٌيس ،ابواسا٣ہً ،بيساہلل ،زہير ب ٩رحب ،یحٌی ب ٩سٌيس،
ًبيساہلل ،ابوز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص َو َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَىٔی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َّ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هی
ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َواُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ َح َّسثَىٔی أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِي ٍٔ ا َِ ٟح َؼاة ٔ َو ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ ا َِ َِ ٟزرٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ادرسی ،ییحی نب دیعس ،اوبااسہم ،دیبع اہلل ،زریہ نب رحب ،ییحی نب دیعس ،دیبع اہلل ،اوبزاند ،ارعج،
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرکنکییکعیبافردوھےکیکعیبےسعنم
رفامای
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ادرسی ،ییحی نب دیعس ،اوبااسہم ،دیبعاہلل ،زریہ نب رحب ،ییحی نب دیعس ،دیبعاہلل ،اوبزاند،

ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہلمےکلمحیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
احہلمےکلمحیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1315

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يثٗ ،تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
اہللٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َ َ ٧هی ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ َح َب ٔ ١ا َِ ٟح َب َ٠ةٔ
ییحی نب ییحی ،دمحم نب رل  ،ق  ،،ہبیتق نب دیعس ،ق  ،،انعف ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےاحہلمےکلمحیکعیبےسعنمرفامای
رافی  :ییحینبییحی،دمحمنبرل ،ق ،،ہبیتقنبدیعس،ق ،،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
احہلمےکلمحیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1316

راوی  :زہير ب ٩رحب٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،زہير ،یحٌیٗ ،لاً ،٪بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصيِر َٕٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِي ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
 ١ا َِ ٟح َب َٔ ٠ة أَ ِ ٪تُ َِ ٨تخَ ا٨َّ ٟا َٗ ُة ث ُ ََّ ٥ت ِحَّ ١َ ٔ٤أًٟی
وِ َٟ ٪ح َ ٥ا َِ ٟحزُورٔ إلٔ َی َح َب ٔ ١ا َِ ٟح َب َٔ ٠ة َو َح َب ُ
ا ٪أَصِ ُ
 ١ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة َیت ََبا َي ٌُ َ
ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ك َ َ

ک
ُ٧تٔ َح ِت َٓ ََ ٨ضاص َُِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ

زریہنبرحب،دمحمنبینثم،زریہ،ییحی،اطقؿ،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکزامہناجتیلہےک
َ
َح الْح َ َیل َِة ہی ےہ ہک افینٹن ہچب ےنج رھپ اس اک لمح نو افر فہ ےنج  و
وگ افٹن اک وگتش احہلم ےک لمح کت رففتخ رکےت ےھت افر َ ُ

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿوکاسعیبےسعنمرفامای۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،زریہ،ییحی،اطقؿ،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آدیماکاےنپاھبیئافراےکسرنخ ررنخافردوھہکدےنیافرونھتںںیمدفدھرفےنکک...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
آدیماکاےنپاھبیئافراےکسرنخ ررنخافردوھہکدےنیافرونھتںںیمدفدھرفےنکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1317

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

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل َیب ٔ ٍِ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َب ٌِ ُـًَ ٥ِ ُٜل َی بَ ِي ٍٔ َب ٌِ ٕف
ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایوکیئآدیم
اےنپاھبیئیکعیب رعیبہنرکے۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
آدیماکاےنپاھبیئافراےکسرنخ ررنخافردوھہکدےنیافرونھتںںیمدفدھرفےنکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1318

راوی  :زہير ب ٩رحب٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،زہير ،یحٌیً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصيِر ٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
ًَ ١ل َی بَ ِي ٍٔ أَخٔيطٔ َو َُل َی ِد ُل ِب ًَل َی خ ِٔل َبةٔ أَخٔيطٔ إ ٔ َُّل أَ َِ ٪یأِذ َََٟ ٪طُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل یَب ٔ ٍِ اَّ ٟز ُج ُ
زریہنبرحب،دمحمنبینثم،زریہ،ییحی،دیبعاہلل،ان عف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےرفامایوکیئآدیماےنپاھبیئےکعیب رعیبہنرکےافرہناسیکااجزتےکریغباھبیئےکاغیپؾاکنح راغیپؾاکنحدے۔

رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،زریہ،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
آدیماکاےنپاھبیئافراےکسرنخ ررنخافردوھہکدےنیافرونھتںںیمدفدھرفےنکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1319

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩سٌيس ،اب ٩ححز ،اس٤اًي ،١اب ٩جٌَف ،اٌَٟلء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
َ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل َي ُش ِ ٥ا ِِ ٤ُ ٟشًَ ٥ُ ٔ ٠ل َی َس ِؤ ٦أَخٔيطٔ
ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،انبرجح،اامسلیع،انبرفعج،االعلء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایوکیئاملسمؿےکرنخ ررنخہنرکے۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،انبرجح،اامسلیع،انبرفعج،االعلء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
آدیماکاےنپاھبیئافراےکسرنخ ررنخافردوھہکدےنیافرونھتںںیمدفدھرفےنکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1320

راوی  :اح٤س ب ٩ابزاہي ٥زورقیً ،بساٟؼ٤س ،طٌبہ ،اٌَٟلء ،سہي ،١ابوہزیزہ

و َح َّسثَٔ٨يطٔ أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَّ ٥
ئ َو ُس َض ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔيض ٔ َ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
اٟس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی
َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ٓ ٕ
ٔی

ًَ ١ل َی َس ِو ٔ ٦أَخٔيطٔ
َوص َُو ابِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ َِ ٪ي ِش َت َا ٦اَّ ٟز ُج ُ

َوفٔی رٔ َوایَ ٔة َّ
ٔئ ٤ة أَخٔيطٔ
اٟس ِو َرق ٔ ِّی ًَل َی س َ

ادمحنباربامیہدفریق،دبعادمصل،ہبعش،االعلء،لیہس،اوبرہریہفلتخمااسدینےسہیدحثیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس
رمفیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےآدیموکاےنپاھبیئےکرنخ ررنخرک ےےسعنمرفامای۔
رافی  :ادمحنباربامیہدفریق،دبعادمصل،ہبعش،االعلء،لیہس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
آدیماکاےنپاھبیئافراےکسرنخ ررنخافردوھہکدےنیافرونھتںںیمدفدھرفےنکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1321

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

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا َِ َ ٢
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َقأ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َ
َّ
صوا ِاْلٔب ٔ َ١
اٟز َِ ٛبا ُٟٔ ٪ب َ ِي ٍٕ َوُلَ َیب ٔ ٍِ َب ٌِ ُـًَ ٥ِ ُٜل َی بَ ِي ٍٔ َب ٌِ ٕف َو َُل َت َ٨ا َج ُظوا َو َُل َیب ٔ ٍِ َح ٔ ْ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل یُ َتَ٠قی ُّ
اَض َ ٔ ٟباز ٕ َو َُل ُت َ ُّ
ک َٓ ُض َو ب ٔ َدي ِر ٔا٨َّ ٟوَ َزیِ َٔ ٩ب ٌِ َس أَ َِ ٪ی ِح َُ ٠ب َضا َٓإ ٔ َِ ٪رؿ َٔي َضا أَ َِ ٣ش ََ ٜضا َوإ ٔ َِ ٪سد ٔ َل َضا َر َّزصَا َو َػا ًّا
َوا ِ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥َ ٨َ َِ ٟابِ َتا ًَ َضا َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ

َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ
ییحی نب ییحی ،امکل ،ایب زاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
رفامایاسمرف(اجتریت)اقہلفےسعیبیکرغضےس(راہتس)ںیمالماقتہنرکفافرہناہمتراوکیئاکیدفرسےیکعیب رعیبرکےافرہن
اکیدفرسےوکوجشدالؤافررہشیداہییتےکامؽوکہنرففتخرکےافرافینٹنایرکبیےکونھتںںیمدفدھہنرفوکافروجآدیم
اس وصرت ےس رخدی ےل  و اس وک دف وصر وں ںیم ےس اکی اک اایتخر ےہ۔ دفدھ دفھ  ےنی ےک دعب ارگ فہ ایس تمیق  ر رایض نو  و
رفکےلافراسوکدنسپ ںیہ وفہاجونراکیاصعوجھکرےکاسھتفا سرکدے۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
آدیماکاےنپاھبیئافراےکسرنخ ررنخافردوھہکدےنیافرونھتںںیمدفدھرفےنکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1322

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ،طٌبہً ،سی ،اب ٩ثابت ،ابی حاز ،٦حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ٓ ٕ
ٔی َوص َُو ابِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
اَض َ ٔ ٟباز ٕ َوأَ َِ ٪ت ِشأ َ َ ٢ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ك َ ََل َ ٚأ ُ ِخت َٔضا َو ًَ ِ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩اَّ ٟتَ٠قِّی ُّ ٔ ٟرل َِ ٛبا َٔ ٪وأَ ِ ٪یَبٔي ٍَ َح ٔ ْ
ًَ ١ل َی َس ِؤ ٦أَخٔيطٔ
اِ ٨َّ ٟح ٔع َواَّ ٟت ِ ٔ
صیَ ٔة َوأَ َِ ٪ي ِش َت َا ٦اَّ ٟز ُج ُ
دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی ،ہبعش ،دعی ،انب اثتب ،ایب احزؾ ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ے اقہلف ےس ےنلم ےس افر رہشی وک داہییت اک امؽ ےنچیب ےس افر وسنک اک اینپ نہب یک الطؼ اچےنہ ےس وجش دال ے ےس افر دفدھ
ٹوھڑ ےےسافرہیہکآدیماےنپاھبیئےکرنخ ررنخرکےاؿبساب وںےسعنمرفامای۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذربنعی،ہبعش،دعی،انباثتب،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
آدیماکاےنپاھبیئافراےکسرنخ ررنخافردوھہکدےنیافرونھتںںیمدفدھرفےنکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1323

راوی  :ابوبرک ب٧ ٩آٍ٨ُ ،سر٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،وہب اب ٩جزیزً ،بساٟوارث بً ٩بساٟؼ٤س ،طٌبہ٨ُ ،سر

رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ح و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
ث
و َح َّسثَٔ٨يطٔ أَبُو بَ ِ ٔ

بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َ٤سٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗاُٟوا َجٔ٤ي ٌّا َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔفٔی َحسٔیثٔ ُُ َِ ٨س ٕر َو َوصِبٕ ُ٧ه ٔ َی َوفٔی َحسٔیثٔ ًَ ِب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ٌَُ ٣اذ ٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة
اوبرکبنبانعف،دنغر،دمحمنبینثم،فبہانبرجری،دبعاوارثنبدبعادمصل،ہبعش،دنغرایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبانعف،دنغر،دمحمنبینثم،فبہانبرجری،دبعاوارثنبدبعادمصل،ہبعش،دنغر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
آدیماکاےنپاھبیئافراےکسرنخ ررنخافردوھہکدےنیافرونھتںںیمدفدھرفےنکیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1324

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

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ٩
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
اِ ٨َّ ٟح ٔع
ییحینبییحی ،امکل،انعف ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے اکیدفرسے
ےکاھبؤ روجشداھک ےےسعنمرفامای۔
رافی  :ییحنبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آ ےفاےلاترجفںےسےنلمیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
آ ےفاےلاترجفںےسےنلمیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1325

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩ابی زائسہ ،ابْ٣ ٩ىی ،یحٌی اب ٩سٌيس ،اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سٌٔي ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ك ُ ُُّ ٠ض ًُِ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ ِ ٪تُ َتََّ ٠قی
َّ
ِّ
َخا ٔ ٪إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩اَّ ٟتَ٠قِّی
اٟش ََ ٍُ ٠حًی َت ِب َّ ُ٠اْلِ َ ِس َو َاَ ٚو َص َذا َُِ ٟٔى ابِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕو َٗا َِ ٢اْل َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ایب زادئہ ،انب ینثم ،ییحی انب دیعس ،انب ریمن ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاترجفںےسالماقترک ےےسعنمرفامایاہیں کتہکفہرہشچنہپاجںیئ۔ابویقں ےہی
ایبؿایکہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےآےگاجرکالماقترک ےےسعنمرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبایبزادئہ،انبینثم،ییحیانبدیعس،انبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
آ ےفاےلاترجفںےسےنلمیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1326

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،اب٣ ٩ہسی٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز ،حرضت اب٤٧ ٩ير ےن ب٬ی حرضت ًبيساہلل

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥وإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ابِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِيسٔ اہللٔ

دمحم نب احمت ،ااحسؼ نب وصنمر ،انب دہمی ،امکل ،انعف ،انب رمع ،رضحت انب ریمن  ے یھب رضحت دیبع اہلل ےس ایس رطح دحثی
رفاتییکےہ۔

رافی  :دمحمنباحمت،ااحسؼنبوصنمر،انبدہمی،امکل،انعف،انبرمع،رضحتانبریمن ےیھبرضحتدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
آ ےفاےلاترجفںےسےنلمیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1327

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،تيِم ،ابی ًْ٤ا ،٪حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ب َار ٕک ًَ ِ ٩اٟت َّ ِي ٔ ِّ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِْ ََ ٤

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َ َ ٧هی ًَ َِ ٩تَ٠قِّی ا ِٟب ُ ُيو َٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب رابرک،یمیت ،ایبامثعؿ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک یبنرکمی یلص اہللہیلع
فآہلفملس ےاترجفںےسےنلموکعنمرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبرابرک،یمیت،ایبامثعؿ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
آ ےفاےلاترجفںےسےنلمیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1328

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظي ،٥ہظا ،٦اب ٩سيری ،٩حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي ْ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ َتََّ ٠قی ا َِ ٟحَُ ٠ب
ییحی نب ییحی،،میش،اشہؾ،انب ریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس  ے
اقہلفےسآےگاجرکےنلمےسعنمرفامای۔
رافی  :ییحینبییحی،،میش،اشہؾ،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
آ ےفاےلاترجفںےسےنلمیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1329

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،ہظا ٦ب ٩س٠امی ،٪اب ٩جزیخ ،ہظاَ ٦قزوسی ،اب ٩سيری ،٩حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یَٗ ٩ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا
َقزُوس ُّٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩سير ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی صٔظَ ْا ٦ا ِِ ُ ٟ
ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وُلُ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل َتِ ََّ٘ ٠وا ا َِ ٟحََ ٠ب ٓ َََ ٩ِ ٤تََّ٘ ٠ا ُظ ٓ ِ
اٟش َ
وٚ
َاطت َ َری ٔ٨ِ ٣طُ َٓإٔذَا أَتَی َس ِّي ُس ُظ ُّ

َٓ ُض َو بٔا ِٟد ٔ َيارٔ
انبایبرمع،اشہؾنبامیلسؿ،انب رج ،،اشہؾرقدفیس،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامای۔اقہلفےسآےگاجرکہنولموجآےگاجرکالمافر اسےس امؽرخدیایل بامکلابزارآای واسوک
عیبخسفرک ےاکاایتخرنواگ۔ینعیارگاسوکاصقنؿولعمؾنوایگ۔
رافی  :انبایبرمع،اشہؾنبامیلسؿ،انبرج ،،اشہؾرقدفیس،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہشییکداہییتےکےیلعیبیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رہشییکداہییتےکےیلعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1330

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،زہير ب ٩رحب ،سٔيا ،٪زہزی ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت ابوہزیز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رح ٕب َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
اَض َ ٔ ٟباز ٕو َٗا َُ ٢ز َصي ِ ْر ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة یَ ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل َیب ٔ ٍِ َح ٔ ْ
اَض َ ٔ ٟباز ٕ
َ َ ٧هی أَ َِ ٪یبٔي ٍَ َح ٔ ْ

اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلغتہہےسرفاتیےہ
ہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایرہشییتسبفاےلاکامؽہنرففتخرکےزریہےتہکںیہیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےعنمرفامایہکرہشیداہییتاکامؽرففتخرکے

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رہشییکداہییتےکےیلعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1331

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
َّ
ض َ٣ا
اَض َ ٔ ٟباز ٕ َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ُٔلبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَبَّا ٕ
اٟز َِ ٛبا َُ ٪وأَ ِ ٪یَبٔي ٍَ َح ٔ ْ
ض َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪تُ َتَ٠قی ُّ

اَض َ ٔ ٟباز ٕ َٗا ََُ ٢ل َیُ َٟ ٩ِ ُٜط س َِٔ ٤ش ّارا
َٗ ِوُ ُٟط َح ٔ ْ

ااحسؼنباربامیہ ،دبع نبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،انب اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے اقہلف ےسآےگ اج رک ےنلم ےس عنم رفامای افر ہیہک رہشی داہییت اک امؽ رففتخرکے اطؤس ےتہک ںیہ ںیم
 ےانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےسرعضایکرہشیداہییتیکعیباک ایکبلطمےہ  و اوہنں ےاہک فہیتسبفاےل ےکےیلدالؽ ہن
ےنب۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رہشییکداہییتےکےیلعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1332

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ت٤يِم ،ابوخيْ٤ہ ،ابی زبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
يِم أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِي َْ ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
اض یَ ِزز ُِ ٚاہللُ َب ٌِ َـ ُض ِ٥
اَض َ ٔ ٟباز ٕ َزًُوا اَ ٨َّ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل یَب ٔ ٍِ َح ٔ ْ

َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٕف َُي ِ َر أَ َّ ٪فٔی رٔ َوایَ ٔة یَ ِحٌَی یُ ِز َز ُٚ

ییحینبییحی،یمیمت،اوبہمثیخ،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشد

رفامایرہشیداہییتاکامؽرففتخہنرکےووگںوکاؿےکاحؽ رٹوھڑدفاہللاعتیلضعبوکضعبےسرزؼداتیےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،یمیمت،اوبہمثیخ،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رہشییکداہییتےکےیلعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1333

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابی زبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ

اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رہشییکداہییتےکےیلعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1334

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظي ،٥یو٧ص ،اب ٩سيری ،٩حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَض َ ٔ ٟباز ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي ْ ٩ِ ًَ ٥یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
ی ٩ِ ًَ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َُ ٧ ٢ضٔی َ٨ا أَ َِ ٪یبٔي ٍَ َح ٔ ْ

ا ٪أَ َخا ُظ أَ ِو أَبَا ُظ
َوإ ٔ ِ ٪ك َ َ

ییحینبییحی،،میش،وی،س،انبریسنی،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمہعنمایکایگاسےسہکرہشی
داہییتاکامؽرففتخرکےارگہچفہاساکاھبیئنوایابپ۔
رافی  :ییحینبییحی،،میش،وی،س،انبریسنی،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رہشییکداہییتےکےیلعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1335

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩ابی ًسی ،ابً ٩و٣ ،٪ح٤س ،ا٧ص ،ابْ٣ ٩ىیٌ٣ ،اذ ،ابً ٩و٣ ،٪ح٤س ،حرضت ا٧ص ب٩
٣اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ
اَض َ ٔ ٟباز ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ُ ٧ضٔی َ٨ا ًَ ِ ٩أَ َِ ٪یبٔي ٍَ َح ٔ ْ

دمحم نب ینثم ،انب ایب دعی ،انب ترؿ ،دمحم ،ا،س ،انب ینثم ،اعمذ ،انب ترؿ ،دمحم ،رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس
دحثییکدفرسیاانسدذرکیکںیہہکںیمہعنمایکایگاسابتےسہکرہشیداہییتاکامؽرففتخرکے۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،انبترؿ،دمحم،ا،س،انبینثم،اعمذ،انبترؿ،دمحم،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدھ عمےیکنو ےاجونریکعیبےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
دفدھ عمےیکنو ےاجونریکعیبےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1336

٣وسی ب ٩يشار ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ،زاؤز بٗ ٩يصٰ ،

وسی بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسث َ َ٨ا َزا ُو ُز بِ ُِ َٗ ٩ي ٕص ًَ َِ ٣ُ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
صا ّة َٓ َِ ٠ی ِِ ٔ ٠َ٘ ٨ب ب ٔ َضا ََِٓ ٠ي ِحِ ُ٠ب َضا َٓإ ٔ َِ ٪رض َٔی ح ََٔلبَ َضا أَ َِ ٣شَ َٜضا َوإ ٔ َُّل َر َّز َصا َو ََ ٌَ ٣ضا
اطت َ َری َطا ّة َُّ َ ٣

َػا َْ َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ
دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق ،داؤد نب س  ،،ومٰیس نب اسیر ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س  ے دفدھ رفےک نو ے رکبی رخدیی رھپ ےل اج رک اس اک دفدھ اکنال  س ارگ فہ اس ےک دفدھ ےس
رایضنو ورھکےلفرہنفا سرکدےافراسےکاسھتاکیاصعوجھکریھبدے۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،داؤدنبس ،،ومٰیسنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
دفدھ عمےیکنو ےاجونریکعیبےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1337

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،يٌ٘وب ابً ٩بساٟزح٤اٗ ٪اری ،سہي ،١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار َّٔی ًَ ُِ ٩س َض ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
صا ّة َٓ ُض َو ٓ َٔيضا بٔا ِٟد ٔ َيارٔ ثَ ََلثَ َة أَ َّیا ٕ ٦إ ٔ َِ ٪طا َئ أَ َِ ٣ش ََ ٜضا َوإ ٔ َِ ٪طا َئ َر َّزصَا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ابِ َتا ََ َطا ّة َُّ َ ٣

َو َر َّز ََ ٌَ ٣ضا َػا ًّا َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ
ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمحاقری،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس  ےرفامای س ےڑپےنو ےدفدھفایلرکبیرخدیی واسوکنیتدؿاکایخرےہارگاچےہ وفا سرکدےافراسےک
اسھتاکیاصعوجھکریھبدے
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلامحؿاقری،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
دفدھ عمےیکنو ےاجونریکعیبےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1338

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩زو اب ٩جب٠ة ب ٩ابی زؤاز ،ابوًا٣ز ً٘سیَ ،قة٣ ،ح٤س ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ج َب ََ ٠ة بِ ٔ ٩أَبٔی َر َّواز ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َي ٌِىٔی ا َِ٘ ٌَ ٟس َّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُ ََّقةُ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٩ِ ٣َ ٢
صا ّة َٓ ُض َو بٔا ِٟد ٔ َيارٔ ث َ ََلثَ َة أَیَّآَ ٕ ٦إ ٔ َِ ٪ر َّز َصا َر َّز ََ ٌَ ٣ضا َػا ًّا ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَإ ٦
اطت َ َری َطا ّة َُّ َ ٣

َُل َس َِ ٤زا َئ
دمحمنبرمعفانبذیلةنبایبدؤاد،اوباعرمدقعی،رقة،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س  ے ڑپے نو ے دفدھ فایل رکبی رخدیی  و اےس نیت دؿ اک ایخر ےہ  س ارگ اےس فا س رکے  و اس
ےکاسھتاکیاصعاعطؾیھبفا سرکےدنگؾرضرفی ںیہ۔
رافی  :دمحمنبرمعفانبذیلةنبایبدؤاد،اوباعرمدقعی،رقة،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
دفدھ عمےیکنو ےاجونریکعیبےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1339

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ایوب٣ ،ح٤س ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
ِ
صا ّة َٓ ُض َو ب ٔ َدي ِر ٔا٨َّ ٟوَ َزیِ ٔ ٩إ ٔ َِ ٪طا َئ أَ َِ ٣ش ََ ٜضا َوإ ٔ َِ ٪طا َئ َر َّز َصا َو َػا ًّا َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ َُل َس َِ ٤زا َئ
اطت َ َری َطا ّة َُّ َ ٣
انبایبرمع،ایفسؿ،اویب،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایوج
ڑچے نو ےدفدھ فایل رکبی رخدیے اس وک دف اب وں اک ایخر ےہ ارگ اچےہ  و رھک ےل افر ارگ اچےہ  وفا س رک دے افر اکی اصع
وجھکریھبدےہنہکدنگؾ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،اویب،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
دفدھ عمےیکنو ےاجونریکعیبےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1340

راوی  :اب ٩ابی ً٤زً ،بساٟوہاب ،ایوب

وب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َِ ٩ِ ٣َ ٢
اطت َ َری ٔ ٩ِ ٣ا ُِ َٓ ٥ٔ ٨َ َِ ٟض َو بٔا ِٟد ٔ َيارٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
انبایبرمع،دبعاواہب،اویبایسدحثییکدفرسی دنےہ نکیاسںیماشۃیکاجب ےمنغاکظفلےہ۔ینعمفوہفمؾاکییہےہ۔
رافی  :انبایبرمع،دبعاواہب،اویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
دفدھ عمےیکنو ےاجونریکعیبےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1341

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َ٣ا أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ِطت َ َری َ ِ٘ ٔ ٟح ّة
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
صا ّة َٓ ُض َو ب ٔ َدي ِر ٔا٨َّ ٟوَ َزیِ َٔ ٩ب ٌِ َس أَ ِ ٪یَ ِحَ ُ٠ب َضا إ ٔ َّ٣ا ه ٔ َی َوإ ٔ َُّل َٓ ِ٠يَرُ َّزصَا َو َػا ًّا َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ
صا ّة أَ ِو َطا ّة َُّ َ ٣
َُّ َ ٣
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رمفی
رفاایتںیمےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس ےرفامای بمتںیمےسوکیئرصماۃافینٹنایرکبیرخدیے واس
وکدفونںاکایخرےہاسےکدفدھاکنؽ ےنیےکدعب واسےکےیلےہایاےساکیاصعوجھکرےکاسھتفا سرکدے۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

قیضہےسےلہپہعیبےکےنچیبےکالطبؿےکایبؿںیم۔...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
قیضہےسےلہپہعیبےکےنچیبےکالطبؿےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1342

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ح٤از ب ٩زیس ،ابوربيٍ ًتکیٗ ،تیبہ ،ح٤از٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َو ُٗت َ ِی َب ُة َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ابِ َتا ََ كَ ٌَا ّ٣ا ٓ َََل یَب ٔ ٌِ ُط َحًَّی َي ِش َت ِوٓ َٔي ُط َٗا َ٢
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ض َوأَ ِح ٔش ُب ك ُ ََّ ١ط ِي ٕئ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ

ییحی نب ییحی ،امحد نب زدی ،اوبرعیب غیکی ،ہبیتق ،امحد ،رمعف نب دانیر ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہلل ےرفامای س ےہلغرخدیا وفہاےسقیضہےسےلہپہنےچیب۔انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایںیمرہزیچوکایسرطح

امگؿرکاتنوں۔

رافی  :ییحینبییحی،امحدنبزدی،اوبرعیبغیکی،ہبیتق،امحد،رمعفنبدانیر،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
قیضہےسےلہپہعیبےکےنچیبےکالطبؿےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1343

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،اح٤س بً ٩بسة ،سٔيا ،٪ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،وٛيٍ ،سٔيا ،٪ثوری٤ً ،زو ب ٩زی٨ار

َکیِبٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
اَ ٪وصُو َّ
اِ ْٟور ُّٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ َ
انب ایب رمع ،ادمح نب دبعة ،ایفسؿ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،فعیک ،ایفسؿ ،وثری ،رمعف نب دانیر ایس دحثی رابرہک یک دفرسی
اانسدذرکیکںیہ۔
رافی  :انبایبرمع،ادمحنبدبعة،ایفسؿ،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،فعیک،ایفسؿ،وثری،رمعفنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
قیضہےسےلہپہعیبےکےنچیبےکالطبؿےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1344

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤يس ،اب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩كاؤض ،حرضت ابً ٩باض
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخا ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔٚ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ابِ َتا ََ كَ ٌَا ّ٣ا ٓ َََل
ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
ض َوأَ ِح ٔش ُب ك ُ ََّ ١ط ِي ٕئ ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٔ ٟة َّ
اٟل ٌَأ ٦
یَب ٔ ٌِطُ َحًَّی َي ِ٘ب ٔ َـ ُط َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح ،انب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،انب اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایوجصخشوکیئہلغرخدیے واسوکقیضہےسےلہپرففتخہنرکے۔
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایہکںیمرہزیچوکہلغےکمکحیکرطحیہاتھجمسنوں۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح ،انب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،انب اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
قیضہےسےلہپہعیبےکےنچیبےکالطبؿےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1345

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اسحا ،ٚوٛيٍ ،سٔيا ،٪اب ٩كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ابِ َتا ََ كَ ٌَا ّ٣ا ٓ َََل یَب ٔ ٌِ ُط
ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
ُسٔ َِي َ
اٟلٌ ُاِ ٣ُ ٦ز َجأ ْ َوَ ٥َٟي ُ٘ ِ ١أَبُو َُکیِبٕ ُ٣زِ َجأ ْ
و ٪ب ٔ َّ
َحًَّی یََ ِٜتا َٟطُ َٓ ُُِ٘ ٠ت ُٔلبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َ٘ َٓ ٥َ ٔ ٟا َ ٢أَ َُل تُ َزاص َُِ ٥یت ََبا َي ٌُ َ
ِ
اٟذ َص ٔب َو َّ َ
َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ااحسؼ ،فعیک ،ایفسؿ ،انب اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س  ے وکیئ ہلغ رخدیا  و فہ اےس فزؿ رک ے ےس ےلہپ رففتخ ہن

رکےاطؤسےتہکںیہہک ںیم ےانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرعضایکویکںہنےچیب وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایک
متا ںیہد ےتھکہکفہوس ےافرہلغےکاسھتاعیمدیعیبرکےتںیہاوبرکبی ےاعیمدذرک ںیہایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ااحسؼنباربامیہ،ااحسؼ،فعیک،ایفسؿ،انباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
قیضہےسےلہپہعیبےکےنچیبےکالطبؿےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1346

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ٌٗ٨يی٣ ،اٟک ،یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّی َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
ک ح و َح َّسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ًُ ََ ٤ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ابِ َتا ََ كَ ٌَا ّ٣ا ٓ َََل یَب ٔ ٌِ ُط َحًَّی َي ِش َت ِوٓ َٔي ُط
دبعاہللنبہملسمیبنعق،امکل،ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےاراشدرفامایوجآدیمہلغرخدیے وفہاسوکوپراےل ےنیےسےلہپہنےچیب۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمیبنعق،امکل،ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
قیضہےسےلہپہعیبےکےنچیبےکالطبؿےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1347

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا فٔی َز َ٣ا َٔ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ِ
َ٧ب ِ َتا َُ َّ
يٌ ُط
اٟل ٌَ َاَ َٓ ٦ی ِب ٌَ ُث ًَ َِ ٠ی َ٨ا ََ ٩ِ ٣یأ ُ٣زَُ٧ا بٔاِ٧ت ٔ َ٘أٟطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟکَا َّٔ ٪أ ٟذی ابِ َت ٌِ َ٨ا ُظ ٓ ٔيطٔ إلٔ َی َ٣کَا ٕ ٪س َٔوا ُظ َٗ ِب َ ١أَ َِ٧ ٪ب ٔ َ
ییحی نب ییحی ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ہلغ
رخدیےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس اکی آدیم وک ےتجیھب وج ںیمہ ناکؿ رخدی ےس اس زیچ وک ا ےنےل اج ے اک مکح
رکےتیسکافروکےنچیبےسےلہپ۔

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

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
قیضہےسےلہپہعیبےکےنچیبےکالطبؿےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1348

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہزً ،بيساہلل٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَلٔی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٩ِ ٣َ ٢
اطت َ َری كَ ٌَا ّ٣ا ٓ َََل
َیب ٔ ٌِ ُط َحًَّی َي ِش َت ِوٓ َٔي ُط

اوبرکبنب ایب ہبیش ،یلعنب رہسم،دیبعاہلل،دمحمنبدبعاہلل نبریمن،دیبعاہلل،انعف ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای سآدیم ےہلغرخدیا وفہاوکسوپراوپراےل ےنیےسےلہپرففتخہنرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دیبعاہلل،دمحمنبدبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
قیضہےسےلہپہعیبےکےنچیبےکالطبؿےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1349

راوی :

َٗا ََ ٢و ُ٨َّ ٛا ََ ِظتَر ٔی َّ
يٌ ُط َحًَّی ُ ٠َ ُ٘ ٨ِ َ ٧ط ٔ٩ِ ٣
اٟز َِ ٛبا ٔٔ ٪جزَآّا َٓ ََ ٨ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ٧ ٪ب ٔ َ
اٟل ٌَ َاُّ ٩ِ ٣ٔ ٦
َ٣کَأ٧طٔ
رفامایمہوسارفں ےسہلغ ریغب انپ وؽ ےکادنازاً رخدیےت ےھت  وروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس  ے ںیمہ عنمرفامای ہک مہ اسوک
ںیچیباہیںکتہکمہاسوکاسہگجےسیسکافرہگجلقتنمہنرکںیل۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
قیضہےسےلہپہعیبےکےنچیبےکالطبؿےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1350

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌیً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،ز ب٣ ٩ح٤س٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی ًُ َ٤زُ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَىٔی َ ِ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٩ِ ٣َ ٢
اطت َ َری كَ ٌَا ّ٣ا ٓ َََل َیب ٔ ٌِ ُط َحًَّی َي ِش َت ِوٓ َٔي ُط َو َي ِ٘ب ٔ َـ ُط
رحہلمنبییحی،دبعاہللنبفبہ،رمعنبدمحم،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےاراشدرفامای س ےوکیئہلغرخدیا وفہوپراوپرا ےنیافرہضبقرک ےنیکترففتخہنرکے۔
رافی  :رحہلمنبییحی،دبعاہللنبفبہ،رمعنبدمحم،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
قیضہےسےلہپہعیبےکےنچیبےکالطبؿےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1351

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،لی ب ٩ححز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَفً ،لی ،اس٤اًيً ،١بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل

تٌا ٰلی ً٨ہ

ِ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف و َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
زٔی َ٨ا ٕر أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ابِ َتا ََ ك َ ٌَا ّ٣ا ٓ َََل َیب ٔ ٌِ ُط َحً َّی َي ِ٘ب ٔ َـطُ
ییحی نب ییحی ،یلع نب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،یلع ،اامسلیع ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےہلغرخدی ےےکابرےںیمرفامایہکاسوکہضبقےسےلہپرففتخہنرکف۔
رافی  :ییحینبییحی،یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،یلع،اامسلیع،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
قیضہےسےلہپہعیبےکےنچیبےکالطبؿےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1352

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساُلًلی٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وًَ ٪ل َی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُرضب ُ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ض ِ ٥كَاُ ٧وا ي ِ َ
ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ِ
اطت َ َر ِوا كَ ٌَا ّ٣ا ٔجزَآّا أَ َِ ٪یبٔي ٌُو ُظ فٔی َ٣کَأ٧طٔ َحًَّی یُ َحوُِّٟو ُظ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاؿووگںوکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اس ابت  ر امرا اجات ےہ ہک  ب فہ وکیئ ہلغ ادنازاً رخدیےت افر اس وک اس ہگج ےس لقتنم رک ے ےس

ےلہپرففتخرکدےتی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
قیضہےسےلہپہعیبےکےنچیبےکالطبؿےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1353

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌال ٰی ً٨ہ

اب أَ ِخب َ َرنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ َّ ٪أَبَا ُظ َٗا َِ َٗ ٢س
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ

اض فٔی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ابِ َتاًُوا َّ
و ٪فٔی أَ َِ ٪یبٔي ٌُو ُظ فٔی َ٣کَأ٧ض ٔ ِ٥
ُرضب ُ َ
َرأَیِ ُت اَ ٨َّ ٟ
اٟل ٌَ َأ ٦جزَآّا ي ِ َ
اَ ٪ي ِظتَر ٔی َّ
اٟل ٌَ َا٦
َوذَٔ ٔ ٟک َحًَّی یُ ِذ ُوو ُظ إلٔ َی رٔ َحأٟض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب َو َح َّسثَىٔی ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أَبَا ُظ ك َ َ

ٔجزَآّا ٓ ََي ِحُ ُ٠ٔ٤ط إلٔ َی أَصِٔ٠طٔ

رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،اسملنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم ےووگں
وکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمداھکیوجفہیسکہلغوکادنازاًرخدیےت واؿوکامرااجاتاسابت رہکفہاسوکایسہگج
رففتخرکںیاہیںکتہکاسوکاےنپرھگفںںیماییسکدفرسیہگجلقتنمرکےتیلانبباہبےتہکںیہےھجمدیبعاہللنبانبرمعریض
اہللاعتٰیلہنع ےایبؿایکہکاؿےکفادلہلغادنازاًرخدیےت واسوکرھگا ےنالےتےھت۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،اسملنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
قیضہےسےلہپہعیبےکےنچیبےکالطبؿےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1354

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩ير ،ابوَکیب ،زیس ب ٩حباب ،ؿحاک ب٤ًْ ٩ا ،٪بٜير بً ٩بساہلل ب ٩اطخ ،س٠امی ٪ب٩
يشار ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ َِّ ٩
ا ٩ِ ًَ ٪ب ُ َٜي ِر ٔبِ ٔ٩
َکیِبٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩حُ َب ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اٟـحَّا ٔک بِ َٔ ٤َ ِْ ًُ ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُ٤َ ُ ٧ ٩يِر ٕ َوأَبُو ُ َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٩ِ ٣َ ٢
اطت َ َری كَ ٌَا ّ٣ا

ٓ َََل َیب ٔ ٌِ ُط َحًَّی یََ ِٜتا َُ ٟط َوفٔی رٔ َوا َی ٔة أَبٔی بَ ِرکٕ َ ٩ِ ٣ابِ َتا ََ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،انبریمن ،اوبرکبی ،زدی نب ةحب ،کاحک نبامثعؿ ،ریکب نب دبعاہلل نب اجش ،امیلسؿ نب اسیر ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای س ےہلغرخدیا وفہاسوکفزؿرک ےےسےلہپ
رففتخہنرکے۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،انبریمن ،اوبرکبی ،زدی نب ةحب ،کاحک نبامثعؿ،ریکب نب دبعاہلل نب اجش ،امیلسؿ نب اسیر ،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
قیضہےسےلہپہعیبےکےنچیبےکالطبؿےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1355

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بساہلل ب ٩حارث ٣دزومی ،ؿحاک ب٤ًْ ٩ا ،٪بٜير بً ٩بساہلل ب ٩اطخ ،س٠امی ٪ب ٩يشار،
حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ا ِِ ٤َ ٟدزُومٔی َح َّسثَ َ٨ا َّ
ا ٩ِ ًَ ٪ب ُ َٜي ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
اٟـحَّا ُک بِ َُ ٤َ ِْ ًُ ٩
ُّ
ا ٪أَ ِح ََِ ٠٠ت بَ ِي ٍَ اِّ ٟزبَا َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ز َوا ُ٣َ ٪ا ٓ ٌََُِ ٠ت َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة
اْلِ َ َط ِّخ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َٗا َِ ٤َ ٔ ٟ ٢ز َو َ

اٟؼکَا ٔک َو َٗ ِس َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِي ٍٔ َّ
أَ ِح ََِ ٠٠ت بَ ِي ٍَ ِّ
اٟل ٌَاَ ٔ ٦حًَّی ي ُِش َت ِوفَی َٗا ََ َٓ ٢د َل َب َِ ٣ز َوا ُ٪
ض
رح ٕ
ض َیأ ِ ُخ ُذوَ َ ٧ضا ٔ ٩ِ ٣أَیِسٔی ا٨َّ ٟا ٔ
اَ ٨َّ ٟ
اض َٓ ََ ٨هی ًَ ِ ٩بَ ِيٌ َٔضا َٗا َُ ٢سََ ِ ٠امی ُ٨َ َٓ ٪وَ ِز ُت إلٔ َی َ َ
ااحسؼ نباربامیہ،دبعاہلل نب احرثزخمفیم،کاحکنب امثعؿ،ریکب نبدبعاہلل نباجش ،امیلسؿ نباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں  ے رمفاؿ ےس اہک ایک  و  ے وسد یک عیب وک الحؽ رکدای ےہ؟ رمفاؿ  ے اہک ںیم  ے ایک ایک ےہ؟
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع  ےرفامایہک و ے دن( رفاہن)یکعیبوکالحؽ  ںیہایکاحالہکنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے ہلغ
یکعیب ےسعنمرفامایاہیںکتہکاس  رہضبق رکایل اج ے و رمفاؿ  ےووگںوکہبطخدایافرا ںیہاسیکعیبےسعنم ایکامیلسؿ  ے
اہکںیم ےاپسویہںوکداھکیہکفہووگںےکاہوھتںےساؿ دناتوکفوصؽرکرےہےھت۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعاہلل نب احرث زخمفیم ،کاحک نب امثعؿ ،ریکب نب دبعاہلل نب اجش ،امیلسؿ نب اسیر ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
قیضہےسےلہپہعیبےکےنچیبےکالطبؿےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1356

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥روح ،جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َر ِو ْح َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ ك َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا ابِ َت ٌِ َت ك َ ٌَا ّ٣ا ٓ َََل َتب ٔ ٌِطُ َحًَّی َت ِش َت ِوٓ َٔي ُط

ااحسؼنباربامیہ،رفح،رج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملساراشدرفامےتےھت ب ووکیئہلغرخدیے واےسہنچیب بکت واسوکوپراوپرافوصؽہنرکےل۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رفح،رج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہجمؽادقملاروجھکرےکڈریھیکدفرسیوجھکرےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وہجمؽادقملاروجھکرےکڈریھیکدفرسیوجھکرےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1357

راوی  :ابوكاہز ،اح٤س ب٤ً ٩زو بِ ٩سح ،اب ٩وہب ،اب ٩جزیخ ،ابی زبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ِس ٕح أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ َّ ٪أَبَا اٟزُّبَي ِر ٔأَ ِخب َ َر ُظ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
اٟؼب ِ َرة ٔ ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َُل ي ٌُِ َٜٔ٣َ ٥ُ ٠ي َ٠ت َُضا بٔا ِل َِ ٜي ٔ ١ا َِ ٤ُ ٟش َِّم
بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِي ٍٔ ُّ

ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟت ِ٤ز ٔ

اوباطرہ ،ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،انب رج  ،،ایب زح  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے سوجھکرےکڈریھ اکفزؿولعمؾہننواسوکولعمؾاوزؿوجھکرےکدبےلرففتخرک ےےس
عنمرفامای۔
رافی  :اوباطرہ،ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،انبرج ،،ایبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وہجمؽادقملاروجھکرےکڈریھیکدفرسیوجھکرےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1358

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥روح بً ٩بازة ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ

آَخ ا َِ ٟحسٔیثٔ
َک ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟت ِ٤ز فٔٔی ٔ ٔ
َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ااحسؼنباربامیہ،رفحنبابعدة،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےایسرطحعنمرفامای نکیاسںیمدحثیرابرہکےکآرخںیمنما َّلتمْراکظفل ںیہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رفحنبابعدة،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابعئافررتشمیےکےئلایخرسلجمےکوبثتےکایبؿںیم...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ابعئافررتشمیےکےئلایخرسلجمےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1359

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

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٟبَي ٌَِّا ٔ٪
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َف َٗا إ ٔ َُّل بَ ِي ٍَ ا ِٟد ٔ َيارٔ
ك ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا بٔا ِٟد ٔ َيارٔ ًَل َی َػاح ٔبٔطٔ َ٣ا  ٥َِ ٟیَ َت َ َّ
ییحی نب ییحی ،امکل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ابعئ افر
رتشمیںیمےسرہاکیوکدفرسے رعیبوکخسفرک ےاکقحفاایتخرےہ بکتہکدجاہننوںوسا ےعیباایخلرےک۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ابعئافررتشمیےکےئلایخرسلجمےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1360

راوی  :زہير ب ٩رحب٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌیٗ ،لا ،٪ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩بْش ،اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،اب٩
ً٤زا٪

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س
رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩

ْش ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ك ُ ُُّ ٠ض ًُِ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و
بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ

 ١ح و َح َّسث َ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ َوأَبُو كَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اُل َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َوص َُو ابِ ُ٩
رح ٕب َو ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗاُلَ
َزیِ ٕس َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔي ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اٟـحَّا ُک ٔ َلِکص َُ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ

ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو َحسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ

زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،ییحی ،اطقؿ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،انبریمن ،دیبع اہلل ،انعف ،انب رمعاؿ ااسدین ےس یھب انب رمع
ریضاہللاعتٰیلہنعیکیہیدحثیرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،ییحی،اطقؿ،اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،انبریمن،دیبعاہلل،انعف،انبرمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ابعئافررتشمیےکےئلایخرسلجمےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1361

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َف َٗا َوكَاَ٧ا َجٔ٤ي ٌّا أَ ِو یُ َديِّرُ أَ َح ُسص َُ٤ا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إٔذَا َت َبا َی ٍَ اَّ ٟز ُج ََل َٔٓ ٪ک ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا بٔا ِٟد ٔ َيارٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟی َت َ َّ

َف َٗا َب ٌِ َس أَ َِ ٪ت َبا َي ٌَا َوَ ٥َِ ٟیتِرُ ِک َواح ْٔس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا
َخ َٓت ََبا َي ٌَا ًَل َی ذَٔ ٔ ٟک َٓ َ٘ ِس َو َج َب ا ِٟب َ ِي ٍُ َوإ ٔ َِ ٪ت َ َّ
َخ َٓإ ٔ َِ ٪خي َّ َر أَ َح ُسص َُ٤ا ِاْل َ َ
ِاْل َ َ
ا ِٟب َ ِي ٍَ َٓ َ٘ ِس َو َج َب ا ِٟب َ ِي ٍُ
ہبیتقنبدیعس،ق ،،دمحمنب رل ،ق ،،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ے رفامای  ب دف آدیم عیب رکےت ںیہ  و اؿ ںیم ےس رہ اکی وک ایخر سلجم ےہ  ب کت دجا ہن نوں اس احؽ ںیم ہک فہ دفونں اےھٹک
ےھتایاؿںیمےساکیدفرسےوکاایتخردے دےارگاؿںیمےساکی ےدفرسےوکاایتخردےدایافراؿدفونں ےاس ر
عیبرکیل وابعیبفا بنویئگافرارگفہعیبےکدعباکیدفرسےےسدجانوےئگافراؿںیمیسک ےعیبوکخسفہنایک ویھبعیبالزؾنو
یئگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،دمحمنبرل ،ق ،،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ابعئافررتشمیےکےئلایخرسلجمےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1362

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪زہير ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،اب ٩جزیخ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَٗ ٪ا َُ ٢ز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِ٣ل َی
رح ٕب َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
و َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
ًَل َ َّی َ٧آ ٔ ٍْ َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َت َبا َی ٍَ ا ِ٤ُ ٟت ََباي ٔ ٌَا ٔ ٪بٔا ِٟب َ ِي ٍٔ َٓک ُ َُّ ١واح ٔ ٕس

ا ٪بَ ِي ٌُ ُض َ٤ا ًَ ِ ٩خ َٔيارٕ َٓ َ٘ ِس َو َج َب َزا َز ابِ ُ ٩أَبٔی
ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا بٔا ِٟد ٔ َيارٔ ٔ ٩ِ ٣بَ ِي ٌٔطٔ َ٣ا  ٥َِ ٟیَ َت َ َّ
َف َٗا أَ ِو یَُٜو ُ ٪بَ ِي ٌُ ُض َ٤ا ًَ ِ ٩خ َٔيارٕ َٓإٔذَا ك َ َ
ا ٪إٔذَا بَا َی ٍَ َر ُج َّل َٓأ َ َرا َز أَ َُِ ٪ل ُي٘ٔي َُ ٠ط َٗ َاَ ٤ََ ٓ ٦شی صُ ََّ ٨ي ّة ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ إ َِٔ ٟيطٔ
ًُ ََ ٤ز فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َٗا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ َٓک َ َ
زریہ نب رحب ،انب ایب رمع ،ایفسؿ ،زریہ ،ایفسؿ نب ہنییع ،انب رج  ،،انعف ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای بدفآدیمعیبرکےتںیہ  واؿںیم ےسرہاکیوکاسفتقکتعیبےسایخر دای
اجاتےہ  بکتہک فہدجاہن نواجںیئای اؿ ںیمعیبرشبط ایخرنو ب اؿیکعیب رشبطایخر نویگ والزؾنو اج ے یگانعف ےتہکںیہہک
انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع بیسکےسعیبرکےتافراچےتہہکہیخسفہننو وڑھکے نوےتافروھتڑیدفراجرکفا ساسیکرطػ
وٹآےت۔
رافی  :زریہنبرحب،انبایبرمع،ایفسؿ،زریہ،ایفسؿنبہنییع،انبرج ،،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ابعئافررتشمیےکےئلایخرسلجمےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1363

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،یحٌی ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَفً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

١
وَ ٪ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َخ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك ُ ُّ ١بَي ٌَِّي ِ ٔن َُل بَ ِي ٍَ

َف َٗا إ ٔ َُّل بَ ِي ٍُ ا ِٟد ٔ َيارٔ
بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َحًَّی یَ َت َ َّ
ییحی نب ییحی ،ییحی نب اویب ،ہبیتق ،انب رجح ،ییحی ،اامسلیع نب رفعج ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے اراشد رفامای رہعیب رک ےفاوںیک عیباس فتقکت الزؾ ہن نویگ  بکت فہ دجا ہن نو
اجںیئوسا ےعیباایخلرےک۔
رافی  :ییحینبییحی،ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،ییحی،اامسلیعنبرفعج،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ابعئافررتشمیےکےئلایخرسلجمےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1364

راوی  :ابْ٣ ٩ىی ،یحٌی ب ٩سٌيس ،طٌبہ٤ً ،زو بً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌيسً ،بساٟزح٤ا ٪ب٣ ٩ہسی ،طٌبہٗ ،تازہ ،ابی
خ٠يً ،١بساہلل ب ٩حارث ،حرضت حٜي ٥ب ٩حزا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌ َی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو ًَ ِب ُس

اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدٔ٠ي ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩حٔٔ ٜي ٥بِ ٔ ٩حٔزَا٩ِ ًَ ٕ ٦
َف َٗا َٓإ ٔ َِ ٪ػ َس َٗا َوبَ َّی َ٨ا بُورٔ َک َُ ٟض َ٤ا فٔی بَ ِئٌض ٔ َ٤ا َوإ ٔ َِ َٛ ٪ذبَا
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٟبَي ٌَِّا ٔ ٪بٔا ِٟد ٔ َيارٔ َ٣ا  ٥َِ ٟیَ َت َ َّ

َو ََ ٛت َ٤ا ُٔ ٣ح َ ٙبَ َز َُ ٛة بَ ِئٌض ٔ َ٤ا

انب ینثم ،ییحی نب دیعس ،ہبعش ،رمعف نب یلع ،ییحی نب دیعس ،دبعارلنمح نب دہمی ،ہبعش ،داتدہ ،ایب لیلخ ،دبعاہلل نب احرث ،رضحت
میکحنبزحاؾریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایعیبرک ےفاوںوکاایتخرےہ بکت
دجا ہن نو اجںیئ  س ارگ فہ دفونں چس وبںیل افر ایبؿ رک دںی ویعب فریغہ  و اؿ یک عیب ںیم ربتک دی اج ے یگ افر ارگ اوہنں  ے
وھجٹوبالافرویعبوکاپھچای واؿیکعیبیکربتکاٹمدیاجیتےہ۔
رافی  :انبینثم،ییحینبدیعس،ہبعش،رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،دبعارلامحؿنبدہمی،ہبعش،داتدہ،ایبلیلخ،دبعاہللنباحرث،
رضحتمیکحنبزحاؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

ابعئافررتشمیےکےئلایخرسلجمےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1365

راوی ٤ً :زو بً ٩لیً ،بساٟزح٤ا ٪ب٣ ٩ہسی ،ہ٤ا ،٦ابی اٟتياحً ،بساہلل ب ٩حارث ،حرضت حٜي ٥ب ٩حزا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ٔی َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤ا ٩ِ ًَ ٦أَبٔی اٟتَّيَّا ٔح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ث

یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩حٔٔ ٜي ٥بِ ٔ ٩حٔزَا ٩ِ ًَ ٕ ٦أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َٗا َِ ٣ُ ٢ش ٥ٔ٠بِ ٩ا َِ ٟححَّاد ُوَ ٔ ٟس َحٜٔي ُ ٥بِ ُ ٩حٔزَإ ٦فٔی َج ِو ٔ
ٖ
ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ َو ًَ َ
یَ ٩س َّ ٨ة
ْٔش َ
اغ ٔ٣ائ َ ّة َوً ِ ٔ

رمعف نب یلع ،دبعارلنمح نب دہمی ،امہؾ ،ایب اایتلح ،دبعاہلل نب احرث ،رضحت میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یہی دحثی
دفرسی دنےسرمفیےہاامؾملسمنباجحجےتہکںیہہکمیکحنبزحاؾریضاہللاعتٰیلہنعہبعکںیمدیپانو ےافراکیوس سیاسؽ
زدنہرےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلامحؿنبدہمی،امہؾ،ایباایتلح،دبعاہللنباحرث،رضحتمیکحنبزحاؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سعیبںیمدوھہکدایاج ےاسےکایبؿںیم...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
 سعیبںیمدوھہکدایاج ےاسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1366

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،یحٌی ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَفً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

١
وَ ٪ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َخ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
ََک َر ُج َْ ٔ ٟ ١ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط یُ ِد َس َُ فٔی
بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وُلُ ذ َ َ

ا ٪إٔذَا بَایَ ٍَ َي ُ٘و َُُ ٢ل خ َٔيابَ َة
ا ِٟب ُ ُيو َٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠بَا َي ٌِ َت َٓ ُ٘ َُِ ١ل خ ََٔلبَ َة َٓک َ َ

ییحی نب ییحی ،ییحی نب اویب ،ہبیتق ،انب رجح ،ییحی ،اامسلیع نب رفعج ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

ےہہکاکیآدیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسذرکایکہکاسوکعیبںیمدوھہکدایاجاتےہروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےرفامایوجصخشھجتےسعیبرکے و وہہکدےہکرفبی ںیہےہرھپفہ بعیبرکات وہہکداتیہکدوھہکہننواگ نکی َ ال
خ َت َةہنوبؽےنکسیکفہجےس َل َ َاخ َ َّاباتہکاھت۔
َِ ا
رافی  :ییحینبییحی،ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،ییحی،اامسلیعنبرفعج،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
 سعیبںیمدوھہکدایاج ےاسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1367

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،سٔيا٣ ،٪ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،بساہلل ب ٩زی٨ار

َف َح َّسثَ َ٨ا
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو بَ ِ ٔ
ا ٪إٔذَا بَا َی ٍَ َي ُ٘و َُُ ٢ل خ َٔيابَ َة
ُط ٌِ َب ُة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َوَِ ٟي َص فٔی َحسٔیْٔض ٔ َ٤ا َٓک َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعاہللنبدانیرایسدحثییکدفرسیااسدینذرکیکںیہ نکیاؿ
خ َت َةاتہک۔
ںیمہی ںیہہک بفہعیبرکات و َ ال ِ َ ا
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعاہللنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولھپںوکالصتیحےسےلہپاکےنٹیکرشطےکریغبعیبرک ےےسرفےنکےکایبؿںیم...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ولھپںوکالصتیحےسےلہپاکےنٹیکرشطےکریغبعیبرک ےےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1368

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

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َّ
ا٤َ ْٟز ٔ َحًَّی َی ِب ُس َو َػ ََلحُ َضا َ َ ٧هی ا َِ ٟبائ ٔ ٍَ َوا ِ٤ُ ٟب ِ َتا ََ
ییحی نب ییحی ،امکل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے الصتیح ےک

وہظرےسےلہپولھپںیکعیبےسعنمرفامایآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےابعئافررتشمیدفونںوکےنچیبافررخدی ےےسعنمرفامای۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ولھپںوکالصتیحےسےلہپاکےنٹیکرشطےکریغبعیبرک ےےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1369

راوی  :اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
انبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعےسایسرفاتییکدفرسی دنذرکیک۔
رافی  :انبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ولھپںوکالصتیحےسےلہپاکےنٹیکرشطےکریغبعیبرک ےےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1370

راوی ً :لی ب ٩ححز سٌسی ،زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ،١ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َّ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
رح ٕب َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ ٤ي ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
اٟش ٌِس ُّٔی َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
اٟش ِ٨بُ َٔ ١حًَّی َیب ِ َي َّف َو َیأ ِ َ ٩َ ٣ا ٌَِ ٟا َص َة َ َ ٧هی ا َِ ٟبائ ٔ ٍَ َوا ِِ ٤ُ ٟظتَر َٔی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ اِ ٨َّ ٟد َٔ ١حًی َیزِص َُو َو ًَ ُِّ ٩
یلعنبرجحدعسی ،زریہ نبرحب،اامسلیع،اویب،انعف ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس  ے وجھکرفں یک عیب ےس عنم ایک اہیں کت ہک فہ رسخ ای زرد نو اجںیئ افر ابںویں ےک دیفس نو ے ےس ےلہپ عیب ےس عنم
رفامایاہیںکتہکفہآافتےسوفحمظنواجںیئابعئافررتشمیدفونںوکعنمرفامای۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،زریہنبرحب،اامسلیع،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ولھپںوکالصتیحےسےلہپاکےنٹیکرشطےکریغبعیبرک ےےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1371

راوی  :زہير ب ٩رحب ،جزیز ،یحٌی ب ٩سٌيس٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َّ َّ
َّ
َفتُطُ
َو َسَُ ٥َ ٠ل َتب ِ َتاًُوا اَ ٤َ ْٟز َحًی یَ ِب ُس َو َػ ََلحُ ُط َو َت ِذ َص َب ًَ ِ٨طُ ِاْل َٓ ُة َٗا َ ٢یَ ِب ُس َو َػ ََلحُطُ حُ َِ ٤زتُ ُط َو ُػ ِ َ
زریہ نب رحب ،رجری ،ییحی نب دیعس ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
 ے رفامای ولھپں یک عیب اس فتق کت ہن رکف  ب کت ہک اؿ یک الصتیح اظرہ ہن نو اج ے افر اس ےسآافت یلچ اجںیئ الصتیح یک

العتماساکرسخایزردنوانےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،ییحینبدیعس،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ولھپںوکالصتیحےسےلہپاکےنٹیکرشطےکریغبعیبرک ےےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1372

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩ابی ً٤زً ،بساٟوہاب ،یحٌی

َّ
َک
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َحًی یَ ِب ُس َو َػ ََلحُطُ  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
َ٣ا َب ٌِ َس ُظ
دمحمنبینثم،انبایبرمع،دبعاواہب،ییحیہیدحثیاس دنےسیھبرمفیےہ نکیاسںیمالصتیحیکالعتمذرک ںیہیک۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبرمع،دبعاواہب،ییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ولھپںوکالصتیحےسےلہپاکےنٹیکرشطےکریغبعیبرک ےےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1373

راوی  :اب ٩رآٍ ،اب ٩ابی ٓسیک ،ؿحاک٧ ،آٍ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اٟـحَّا ُک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ١ٔ ِْ ٔ٤

اب
َحسٔیثٔ ًَ ِب ٔس ا َِ ٟوصَّ ٔ
انبراعف،انبایبہیکی،کاحک،انعفاسدحثییکاکی دنافرذرکیکےہ۔
رافی  :انبراعف،انبایبہیکی،کاحک،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ولھپںوکالصتیحےسےلہپاکےنٹیکرشطےکریغبعیبرک ےےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1374

٣وسی بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز
راوی  :سویس ب ٩سٌيس ،حٔؽ ب٣ ٩يْسہٰ ،

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ْس َة َح َّسثَىٔی َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ ُِ ٣َ ٩ي َ َ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک َوًُب َ ِي ٔس اہللٔ

وسدینبدیعس،صفحنبرسیمہ،ومٰیسنبہبقع،انعف،انبرمعایسدحثییکاکیافر دنذرکیکےہ۔
رافی  :وسدینبدیعس،صفحنبرسیمہ،ومٰیسنبہبقع،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ولھپںوکالصتیحےسےلہپاکےنٹیکرشطےکریغبعیبرک ےےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1375

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،یحٌی ب ٩یحٌی ،اس٤اًي ،١اب ٩جٌَفً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت
اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

١
وَ ٪ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َخ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌ َی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ
َف ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥٠ل َتبٔي ٌُوا َّ
اَ ٤َ ْٟز َحًَّی
َوص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َ
َ
َی ِب ُس َو َػ ََلحُطُ
ییحی نبییحی،ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،ییحینبییحی،اامسلیع،انبرفعج،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایولھپںیکعیبہنرکفاہیںکتہکاؿیکالصتیحاظرہنواج ے۔

رافی  :ییحینب ییحی،ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،ییحینبییحی،اامسلیع،انبرفعج،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ولھپںوکالصتیحےسےلہپاکےنٹیکرشطےکریغبعیبرک ےےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1376

راوی  :زہير ب ٩رحبً ،بساٟزح٤ا ،٪سٔيا ،٪ابْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز

َف َح َّسثَ َ٨ا
ا ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِي َ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ُط ٌِ َب ُة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ ُط ٌِ َب َة َٓ٘ٔي َُٔ ١لبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َ٣ا َػ ََل ُح ُط َٗا ََ ٢ت ِذ َص ُب

ًَا َص ُتطُ
زریہ نب رحب ،دبعارلنمح  ،ایفسؿ ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع ایس دحثی یک اکی افر  دن ذرک یک ےہ
اسںیمےہہکانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےساہکایگہکاسیکالصتیحایکےہ؟ واوہنں ےرفامایہکآافتاسےسدفرنواجںیئ۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعارلامحؿ،ایفسؿ،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعاہللنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ولھپںوکالصتیحےسےلہپاکےنٹیکرشطےکریغبعیبرک ےےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1377

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخيْ٤ہ ،ابی زبير ،جابز ،اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير ،ابوزبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِي َْ ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢هی أَ ِو َ َ ٧ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥٠بَ ِي ٍٔ َّ
يب
ا٤َ ْٟز ٔ َحًَّی َی ٔل َ
َ
ییحینبییحی،اوبہمثیخ،ایبزح ،،اجرب،ادمحنبوی،س،زریہ،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمہعنمایک،ای
عنمایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےولھپںیکعیبےساہیںکتہکفہآافتےساپکنواجںیئ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبہمثیخ،ایبزح ،،اجرب،ادمحنبوی،س،زریہ،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ولھپںوکالصتیحےسےلہپاکےنٹیکرشطےکریغبعیبرک ےےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1378

راوی  :اح٤س ب٤ًْ ٩ا٧ ٪وٓلی ،ابوًاػ٣ ،٥ح٤س ب ٩حات ،٥روح ،زَکیا اب ٩اسحا٤ً ،ٚزو ب ٩زی٨ار ،حرضت جابز بً ٩بساہلل
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ٕ ٥ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا
ا ٪اِ ٨َّ ٟوَٓل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ ِْ ًُ ٩

َکیَّا ُئ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٩ِ ًَ ٥َ ٠
َز َ ٔ
بَ ِي ٍٔ َّ
ا٤َ ْٟز ٔ َحًَّی یَ ِب ُس َو َػ ََلحُ ُط
ادمح نب امثعؿ ونیلف ،اوباعمص ،دمحم نب احمت ،رفح ،زرکای انب ااحسؼ ،رمعف نب دانیر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےولھپںیکعیبےسعنمرفامایاہیںکتہکاؿیکالصتیحاظرہنواج ے۔
رافی  :ادمح نب امثعؿ ونیلف ،اوباعمص ،دمحم نب احمت ،رفح ،زرکای انب ااحسؼ ،رمعف نب دانیر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ولھپںوکالصتیحےسےلہپاکےنٹیکرشطےکریغبعیبرک ےےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1379

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زة ،حرضت ابواٟبدتری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟب ِدتَر ِّٔی
ض ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ اِ ٨َّ ٟد َٔ٘ َٓ ١ا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِي ٍٔ اِ ٨َّ ٟد َٔ ١حًَّی َیأِك ُ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط أَ ِو
َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
یُ ِذك َ ََ ١و َحًَّی یُ َوز ََٗ ٪ا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َ٣ا یُ َوز َُ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ر ُج َْ ٨ِ ٔ ً ١س ُظ َحًَّی یُ ِحزَ َر
دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رمعف نب رمة ،رضحت اوبارتخبلی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے رضحت
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسوجھکرےکدروتخںیکعیبےکابرےںیموپاھچ واوہنں ےرفامایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ےوجھکریکعیبےسعنمرفامایاہیںکتہک اےساھکایاج ےایاھک ےاج ےےکاقلبنواج ےافرفزؿےیکاج ےےکاقلبنواج ے

اوبارتخبلی ےتہک ںیہ ہک ںیم  ے رعض ایک فزؿ ےک اقلب اج ے اک ایک بلطم ےہ انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ت ےھٹ نو ے
آدیم ےاہکاہیںکتہکاےساکٹایلاج ے۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمة،رضحتاوبارتخبلیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ولھپںوکالصتیحےسےلہپاکےنٹیکرشطےکریغبعیبرک ےےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1380

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س ب ٩اٌَٟلء٣ ،ح٤س بٓ ٩ـي ،١اب ٩ابی ٌَ ،٥حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُ ٌِ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَىٔی أَبُو ُ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠لَ َتب ِ َتاًُوا اَ ٤َ ِّْ ٟار َحًَّی َی ِب ُس َو َػ ََلحُ َضا
اوبرکبی،دمحمنباالعلء،دمحمنبلیضف،انبایبمعن،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےاراشدرفامایولھپںیکعیبہنرکفاہیںکتہکاؿیکالصتیحاظرہنواج ے۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنباالعلء،دمحمنبلیضف،انبایبمعن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1381

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،اب٤٧ ٩ير ،زہير ب ٩رحب ،سٔيا ،٪زہزی ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رح ٕب َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟض َ٤ا َٗ َاُل
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُسِٔيا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥٠هی ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ َّ
ا٤َ ْٟز ٔ َحًَّی َی ِب ُس َو
َ
َ
َ

َػ ََلحُ ُط َو ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ َّ
ا٤َ ْٟز ٔبٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ
ییحینبییحی،ایفسؿنبہنییع،زرہی،انبریمن،زریہنبرحب،ایفسؿ،زرہی،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
یبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنع ےولھپںیکالصتیحےسےلہپعیبرک ےےسعنمرفامایافررتوجھکروککشخوجھکرےکدبےلےنچیبےسیھب
عنمرفامای۔
رافی  :ییحینبییحی،ایفسؿنبہنییع،زرہی،انبریمن،زریہنبرحب،ایفسؿ،زرہی،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1382

راوی  :اب٤ً ٩ز ،زیس ب ٩ثابت

َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َو َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ فٔی بَ ِي ٍٔ ا َِ ٌَ ٟزایَا َزا َز ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕفٔی رٔ َوایَتٔطٔ

أَ ِ ٪تُ َبا ََ

انبرمع ،زدی نب اثتب رفامےت ںیہںیمہ زدی نب احرث ریضاہلل اعتٰیلہنع  ے دحثیایبؿیکہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
 ےرعااییکعیبںیمرتصخدیانبریمنیکرفاتیںیمہیااضہفےہہکرعاایےنچیبیکااجزتدی۔
رافی  :انبرمع،زدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1383

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة َو َّ
و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب َح َّسثَىٔی َسٌٔي ُس بِ ُ٩
َح ََ ٠َ ٣ة َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اُِ ٔ٠ٟى ِ َ ٔ ٟ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
ا َِ ٤ٟشي َّٔب َوأَبُو َسَ ٤َ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥٠ل َتب ِ َتاًُوا َّ
اَ ٤َ ْٟز َحًَّی
َ
ُ
َ
َ

َی ِب ُس َو َػ ََل ُح ُط َو َُل َتب ِ َتا ًُوا َّ
اب َو َح َّسثَىٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
اَ ٤َ ْٟز بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٠َ ِْ ٣ٔ ٥َ ٠ط َس َو ّ
ائ

اوباطرہ ،رحہلم ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،دیعس نب بیسم ،اوبہملس نب دبعارلنمح  ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے اراشد رفامای لھپیکالصتیح ےک وہظر ےسےلہپ عیب ہن رکف افر اتزہ وجھکرفں یک
کشخوجھکرےکدبےلںیمیھبعیبہنرکفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسیھبایسرطحدحثیرمفیےہ۔
رافی  :اوباطرہ ،رحہلم ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،دیعس نببیسم ،اوبہملس نب دبعارلامحؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1384

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍٟ ،يثً٘ ،ي ،١اب ٩طہاب ،حرضت سٌيس ب٣ ٩شيب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا حُ َحي ِ ُن بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ي ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ ا ِ٤ُ ٟزَابَ َ٨ةٔ َوا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َ٠ةٔ َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َُ ٨ة أَ ِ ٪یُ َبا ََ ثَ َ٤زُ اِ ٨َّ ٟد ٔ ١بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َُ ٠ة

ق بٔا ِ٤ِ َ٘ ٟحٔ َٗا ََ ٢وأَ ِخب َ َرنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ٔرکا ُئ اْلِ َ ِر ٔ
أَ ِ ٪یُ َبا ََ اٟزَّ ِر َُ بٔا ِ٤ِ َ٘ ٟحٔ َو ِ
است ِ َ
اَ ٤ْٟز َحًَّی یَ ِب ُس َو َػ ََلحُطُ َو َُل َتب ِ َتاًُوا َّ
َّ
اَ ٤َ ْٟز بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔو َٗا ََ ٢سا ٥ْ ٔ ٟأَ ِخبَرَنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ٩
َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََُ ٢ل َتب ِ َتاًُوا َ
اٟزكَ ٔب أَ ِو بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َو ٥َِ ٟیُ َز ِّخ ِؽ فٔی َُي ِر ٔ
ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َر َّخ َؽ َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ک فٔی بَ ِي ٍٔ ا ٌَِ ٟزٔیَّ ٔة ب ٔ ُّ
ک
ذََ ٔ ٟ
دمحم نب راعف ،ق  ،،لیقع ،انب باہب ،رضحت دیعس نب بیسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس  ے زماہنب افر احمہلق ےس عنم رفامای افر زماہنب ہی ےہ ہک وجھکر ےک درتخ ےک لھپ وک کشخ وجھکرفں ےک دبےل رففتخ ایک
اج ے افراحمہلقہی ےہہک ڑھکیلصف وکاانج ےکدبہلرففتخایک اج ےافردنگؾ ےک دبےلرکا ے  ر  ےنی ےس یھب عنمرفامایالسؾ
نبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع  ےربخدیہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایلھپوکاس یکالصتیح ےک وہظرےس ےلہپ
رففتخ ہن رکف افر ہن وجھکر وک کشخ وجھکر ےک دبےل وچیب افر اسمل  ے اہک ہک ےھجم دبعاہلل  ے زدی نب اثتب ےس ربخ دی ہک روسؽ اہلل

یلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےکدعبرعہییکعیبیکااجزتدیرتایکشخوجھکرےکاسھتافراسےکالعفہںیمرتصخ ںیہدی۔
رافی  :دمحمنبراعف،ق ،،لیقع،انبباہب،رضحتدیعسنببیسمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1385

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز ،حرضت زیس ب ٩ثابت

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

َخ ٔػ َضا ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟت ِ٤ز ٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ َ ٔ ٟؼاح ٔٔب ا ٌَِ ٟزٔیَّ ٔة أَ َِ ٪یب ٔ َ
يٌ َضا ب ٔ َ ِ

ییحینبییحی،امکل،انعف،انبرمع،رضحتزدینباثتبےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع ےاصبحرعہیےکےئلااجزت
دیہکفہادنازےےسرتوجھکروککشخوجھکرےکدبےلرففتخرکدے۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،انبرمع،رضحتزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1386

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢یحٌی ب ٩سٌيس٧ ،آًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز ،حرضت زیس ب ٩ثابت

و َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل ٕ ٩ِ ًَ ٢یَ ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ أَُ َّ ٧ط َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز یُ َح ِّس ُث أَ َّ٪
َخ ٔػ َضا َت ِّ ٤زا َیأِكُُ٠وَ َ ٧ضا
َزیِ َس بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ فٔی ا ٌَِ ٟزٔیَّةٔ َیأ ِ ُخ ُذ َصا أَصِ ُ
 ١ا ِٟب َ ِيتٔ ب ٔ َ ِ
ُركَ ّبا
ییحینبییحی،امیلسؿنبالبؽ،ییحینبدیعس،انعف،دبعاہللنبرمع،رضحتزدینباثتبےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع ے
رعہیںیمرتصخدیہکرھگفاےلادنازےےسکشخوجھکرںیدںیافررتوجھکرںیاھک ےےکےئلےلںیل۔
رافی  :ییحینبییحی،امیلسؿنبالبؽ،ییحینبدیعس،انعف،دبعاہللنبرمع،رضحتزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1387

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب ،یحٌی ب ٩سٌيس٧ ،آٍ

اب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔي ٕس َي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
دمحمنبینثم،دبعاواہب،ییحینبدیعس،انعفاکیافر دنایسدحثییکذرکیکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاواہب،ییحینبدیعس،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1388

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظي ،٥یحٌی ب ٩سٌيس

ِ َ٘ ٠ِ ٔ ٟ ١ؤ ٦
و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي َْ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُٔي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢وا ٌَِ ٟزٔیَّ ُة اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة تُ ِح ٌَ ُ
َخ ٔػ َضا َت ِّ ٤زا
َٓ َیبٔي ٌُوَ َ ٧ضا ب ٔ َ ِ
ییحینبییحی،،میش،ییحینبدیعس ایسدحثییکاکیافر دنذرکیکےہاسںیمہییھبےہہکرعہیفہوجھکراکدرتخےہوجیسکوقؾوک
دےدایاج ےرھپفہادنازےےکاسھتاسےکولھپںوککشخوجھکرےکدبےلرففتخرکدے۔
رافی  :ییحینبییحی،،میش،ییحینبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1389

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ر٣ح ب٣ ٩ہاجزٟ ،يث ،یحٌی ب ٩سٌيس٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِ٣حٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َح َّسث َ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَىٔی َزیِ ُس
١
َخ ٔػ َضا َت ِّ ٤زا َٗا ََ ٢ی ِحٌَی ا ٌَِ ٟزٔیَّ ُة أَ َِ ٪ي ِظتَر َٔی اَّ ٟز ُج ُ
بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ فٔی بَ ِي ٍٔ ا ٌَِ ٟزٔیَّ ٔة ب ٔ َ ِ

ثَ ََ ٤ز اَ ٨َّ ٟد ََل ٔ
َخ ٔػ َضا َت ِّ ٤زا
ت َ ٔ ٟل ٌَأ ٦أَصِٔ٠طٔ ُركَ ّبا ب ٔ َ ِ
دمحمنبرل  نباہمرج،ق ،،ییحی نبدیعس،انعف،رضحت انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفملس  ے رعہییکعیب ںیم
رتصخ دی ادنازہ رک ےک کشخ وجھکر ےک دبےل رت وجھکر ۔ ییحی  ے اہک رعہی ہی ےہ ہک آدیم اےنپ الہ ایعؽ ےک اھک ے ےک ےئل
ادنازےےکاسھتوجھکرےکدروتخںاکاتزہلھپکشخوجھکرفںےکدبےلرخدیے۔
رافی  :دمحمنبرل نباہمرج،ق ،،ییحینبدیعس،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1390

راوی  :اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز ،حرضت زیس ب ٩ثابت

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ َح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

َخ ٔػ َضا َِ ٛي َّل
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ فٔی ا َِ ٌَ ٟزایَا أَ ِ ٪تُ َبا ََ ب ٔ َ ِ

انبریمن،دیبعاہلل،انعف،انبرمع،رضحتزدینباثتبےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےرعاایںیمرتصخدی۔
ادنازےےکدبےلفزؿوکرففتخرک ےیک۔
رافی  :انبریمن،دیبعاہلل،انعف،انبرمع،رضحتزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1391

راوی  :ابْ٣ ٩ىی ،یحٌی ب ٩سٌيسً ،بيساہلل

َخ ٔػ َضا
و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا َ ٢أَ ِ ٪تُ ِذ َخ َذ ب ٔ َ ِ
انبینثم،ییحینبدیعس،دیبعاہللاس دنےکاسھتیھبہیدحثیرمفیےہافررفامایاسےکادنازےےکاسھتایلاج ے۔
رافی  :انبینثم،ییحینبدیعس،دیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1392

راوی  :ابوربيٍ ،ابوكا ،١٣ح٤ازً ،لی ب ٩ححز ،اس٤اًي ،١ایوب ،حرضت ٧آٍ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ َوأَبُو كَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اُل َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ح و َح َّسثَٔ٨يطٔ ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َ ٔ ١لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َخ ٔػ َضا
ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ فٔی بَ ِي ٍٔ ا َِ ٌَ ٟزایَا ب ٔ َ ِ
اوبرعیب،اوباکلم،امحد،یلعنبرجح،اامسلیع،اویب،رضحتانعفےسیھبہیدحثیرابرہکرمفیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
 ےعیبرعاایںیمادنازےےکاسھتعیبیکرتصخدی۔
رافی  :اوبرعیب،اوباکلم،امحد،یلعنبرجح،اامسلیع،اویب،رضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1393

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ٌٗ٨يی ،س٠امی ٪اب ٩بَل ،٢یحٌی ،اب ٩سٌيس ،حرضت بظير ب ٩يشار

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّی َح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَی َوص َُو ابِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ي ِر ٔبِ َٔ ٩ي َشارٕ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َح ِْ ََ ٤ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ٩
ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف أَ ِػ َح ٔ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ ١زارٔص ُِٔ ٨ِ ٣ٔ ٥ض َِ ٥س ِض ُ
بَ ِي ٍٔ َّ
 ١ا ِٟب َ ِيتٔ
ک اِّ ٟزبَا ت ٔ َِ ٠
ا٤َ ْٟز ٔبٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َو َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ک ا ِ٤ُ ٟزَابَ َُ ٨ة إ ٔ َُّل أَُ َّ ٧ط َر َّخ َؽ فٔی بَ ِي ٍٔ ا ٌَِ ٟزٔیَّةٔ اِ ٨َّ ٟد َٔ ٠ة َواِ ٨َّ ٟد ََ ٠تي ِ ٔن َیأ ِ ُخ ُذ َصا أَصِ ُ
َخ ٔػ َضا َت ِّ ٤زا َیأِكُُ٠وَ َ ٧ضا ُركَ ّبا
بٔ َ ِ
دبعاہللنبہملسمیبنعق،امیلسؿانبالبؽ،ییحی،انبدیعس،رضحتریشبنباسیر ےضعبااحصبروسؽےسوجاؿےکرھگرےتہےھت
رفاتی یک ےہ۔ اؿ ںیم ےس رضحت لہس نب ایب ہمثح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
وجھکر یک وجھکر ےک دبےلعیب ےس عنم رفامای افر رفامای یہی  وروبا افر زماہنب ےہ۔ وسا ےاس ےکہک آپ  ے رعہییک اکی افر دف وجھکر
ےکدروتخںیکعیبیکرتصخدی۔وجادنازےےکاسھترھگفاےلکشخوجھکرفںےسرتوجھکرفںوکاھک ےےکےئلےتیلںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمیبنعق،امیلسؿانبالبؽ،ییحی،انبدیعس،رضحتریشبنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1394

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،اب ٩ر٣حٟ ،يث ،یحٌی ب ٩سٌيس ،حرضت بظيرب ٩يشار

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ي ِر ٔبِ َٔ ٩ي َشارٕ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ض َِٗ ٥اُٟوا َر َّخ َؽ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی بَ ِي ٍٔ ا ٌَِ ٟزٔیَّةٔ
ًَ ِ ٩أَ ِػ َح ٔ

َخ ٔػ َضا َت ِّ ٤زا
بٔ َ ِ
ہبیتقنبدیعس،ق ،،انبرل ،ق ،،ییحینبدیعس،رضحتریشبنباسیر ےااحصبروسؽیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیایکےہاوہنں
 ےاہکہکروسؽاہلل ےعیبرعہییکرتصخدیہکاؿےکادنازےےکدبےلکشخوجھکرںیدیاجںیئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،انبرل ،ق ،،ییحینبدیعس،رضحتریشبنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1395

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اب ٩ابی ً٤ز ،ث٘فی ،یحٌی ب ٩سٌيس ،بظير ب ٩يشار اػحاب رسو ٢اہلل ػلی
اہلل ً٠يہ وآٟہ وس٥٠

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ٟىَّی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔيَ ٥وابِ ُ ٩أَبی ًَُ ٤ز َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِّ ٩
اَ٘ ْٟف ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔي ٕس َي ُ٘و ُ٢
َ
ُ
ٔ َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَصِ َٔ ١زارٔظ ٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرنٔی بُظَ يِرُ بِ َُ ٩ي َشارٕ ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف أَ ِػ َح ٔ

َّ
ا ٪اِّ ٟزبَا اٟزَّبِ َ ٩و
َک بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ََل ٕ ٩ِ ًَ ٢یَ ِحٌَی َُي ِ َر أَ َّ ٪إ ٔ ِس َح ََ ٙوابِ َ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َج ٌَ ََل َ٣ک َ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هی ٓ ََذ َ َ

َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز اِّ ٟزبَا

دمحمنبینثم،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،یفقث،ییحینبدیعس،ریشبنباسیرااحصبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےعنمرفامایابیقدحثییلہپیکرطحےہانبایبرمع ےرفامایہکہیوسدیہےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،یفقث،ییحینبدیعس،ریشبنباسیرااحصبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس

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

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1396

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،اب٤٧ ٩ير ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،یحٌی ب ٩سٌيس ،بظير ب ٩يشار ،حرضت سہ ١ب ٩ابی حْ٤ہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر َٕٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ي ِر ٔبِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ َِ ٩س ِض ٔ١
بِ ٔ ٩أَبٔی َح ِْ ََ ٤ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو َحسٔیْٔض ٔ ِ٥
رمعف اندق ،انب ریمن ،ایفسؿ نب ہنییع ،ییحی نب دیعس ،ریشب نب اسیر ،رضحت لہس نب ایب ہمثح ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یھب یبن رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحیکدحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :رمعفاندق،انبریمن،ایفسؿنبہنییع،ییحینبدیعس،ریشبنباسیر،رضحتلہسنبایبہمثحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1397

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حش ،٩ح٠وانی ،ابواسا٣ہ ،وٟيس بْٛ ٩ير ،بظيرب ٩يشار٣ ،ولی بىی حارثہ ،حرضت رآٍ ب٩
خسیخ اور سہ ١ب ٩ابی حْ٤ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟيسٔ بِ َْٔٔٛ ٩ير ٕ َح َّسثَىٔی بُظَ يِرُ بِ َُ ٩ي َشارٕ َِ ٣ول َی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

بَىٔی َحارٔثَ َة أَ ََّ ٪رآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ َو َس ِض َ ١بِ َ ٩أَبٔی َح ِْ ََ ٤ة َح َّسثَا ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟزَابَ َ٨ةٔ
َّ
اب ا َِ ٌَ ٟزا َیا َٓإُٔ َّ ٧ط َٗ ِس أَذ ٔ َُ َٟ ٪ض ِ٥
ا٤َ ْٟز ٔبٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔإ ٔ َُّل أَ ِػ َح َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،نسح ،ولحاین ،اوب ااسہم ،فدیل نب ریثک ،ریشبنب اسیر ،ومیل ینب احرہث ،رضحت راعف نب دخ  ،افر لہس نب ایب ہمثح
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللہیلعاالسلؾیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےااحصبرعاایےکالعفہعیب زماہنب(وجھکرےک
دبےلوجھکریکعیب)ےسعنمرفامایویکہکنرعہیںیماؿوکااجزتدےدییئگ۔

رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،نسح ،ولحاین ،اوبااسہم،فدیل نب ریثک ،ریشبنب اسیر ،ومیل ینباحرہث ،رضحت راعف نب دخ ،افر لہسنب
ایبہمثحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1398

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب٣ ،اٟک ،یحٌی ب ٩یحٌی ،زاؤز ب ٩حؼين ،ابی سٔيا٣ ،٪ولی اب ٩ابی اح٤س ،حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َّ
ک
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٤َ ٔ ٟإ ٔ ٟک َح َّسثَ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
اِ ٣َ ٪ول َی ابِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِح ََ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ فٔی بَ ِي ٍٔ
َزا ُو ُز بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن ًَ ِ ٩أَبٔی ُس ِٔ َي َ
وَ ٪خ َِ ٤ش ٕة َٗا َ٥ِ ٌَ ََ ٢
ک َزا ُوزُ َٗا ََ ٢خ َِ ٤ش ْة أَ ِو زُ َ
َخ ٔػ َضا ٓ ٔ َامی زُ َ
وَ ٪خ َِ ٤ش ٔة أَ ِو ُس ٕ ٙأَ ِو فٔی َخ َِ ٤شةٔ َي ُظ ُّ
ا َِ ٌَ ٟزایَا ب ٔ َ ِ

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق ،امکل ،ییحی نب ییحی ،داؤد نب نیصح ،ایب ایفسؿ ،ومیل انب ایب ادمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےعیبرعاہییکادنازےےکاسھتاپچنافقسیکعیبیکااجزتدیداؤدرافی
وککشےہ۔
رافی  :دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق ،امکل ،ییحی نب ییحی ،داؤد نب نیصح ،ایب ایفسؿ ،ومیل انب ایب ادمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1399

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

َّ َ
َّ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی
يِم َٗا ََ َ ٢
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
َّ
يب َِ ٛي َّل
ِرکٔ ٦بٔاٟزَّب ٔ ٔ
ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟزَابَ َ٨ةٔ َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َُ ٨ة بَ ِي ٍُ ا٤َ ْٟز ٔبٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َِ ٛي َّل َوبَ ِي ٍُ ال َ ِ

ییحینبییحی ،امکل،ان عف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے زماہنبےسعنم
رفامایافرزماہنبہیےہہکوجھکرےکلھپےکدبےلکشخ وجھکرفزؿرکےکافرشمشکاوگنرےکاسھتفزؿرکےکعیبرکان۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1400

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير٣ ،ح٤س ب ٩بْشً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْش َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ٪
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

يب
ًَ ِب َس اہللٔ أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟزَابَ َ٨ةٔ بَ ِي ٍٔ ثَ َ٤ز ٔاِ ٨َّ ٟد ٔ ١بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َِ ٛي َّل َوبَ ِي ٍٔ ا ِٔ ٨َ ٌٔ ٟب بٔاٟزَّب ٔ ٔ
َِ ٛي َّل َوبَ ِي ٍٔ اٟزَّ ِر َٔ بٔا ِٔ ٟح َِ ٨ل ٔة َِ ٛي َّل
اوبرکبنبایب ہبیش،دمحم نبدبعاہللنبریمن،دمحم نبرشب،دیبع اہلل،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے زماہنب ےس عنم رفامای افر زماہنب ہی ےہ ہک وجھکر وک کشخفزؿ رک ےک وجھکر ےک دبےل فزؿرک ےک افر
شمشکوکاوگنرےکاسھتافرڑھکیلضفوکدنگؾےکدبےلفزؿرکےکعیبرکان۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنبرشب،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1401

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩ابی زائسہً ،بيساہلل

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،انبایبزادئہ،دیبعاہللایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبایبزادئہ،دیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1402

راوی  :یحٌی بٌ٣ ٩ين ،ہارو ٪بً ٩بساہلل ،حشين بً ٩يسی ،ابواسا٣ہً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َو ُح َشي ِ ُن بِ َُٔ ً ٩يسی َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ
َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ٌُٔ٣َ ٩ي ٕن َو َص ُ
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِ٤ُ ٟزَابَ َ٨ةٔ َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َُ ٨ة بَ ِي ٍُ ثَ َ٤ز ٔاِ ٨َّ ٟد ٔ ١بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َِ ٛي َّل َوبَ ِي ٍُ

َخ ٔػطٔ
اٟزَّب ٔ ٔ
يب بٔا ِٔ ٨َ ٌٔ ٟب َِ ٛي َّل َو ًَ ِ ٩كُ ِّ١ثَ َ٤ز ٕب ٔ َ ِ

ییحی نب نیعم ،اہرفؿ نب دبع اہلل ،نیسح نب یسیع ،اوبااسہم ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس  ے زماہنب ےس عنم رفامای افر زماہنب وجھکر ےک لھپ وک کشخ وجھکر ےک اسھتفزؿ رک ےک عیب رک ے
افرشمشکیکاوگنرےکاسھتفزؿرکےکعیبرک ےوکےتہکںیہافرایسرطحرہلھپوکادنازےےکاسھتعیبرک ےےسعنمرفامای۔
رافی  :ییحینبنیعم،اہرفؿنبدبعاہلل،نیسحنبیسیع،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1403

راوی ً :لی ب ٩ححز ،زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ،١اب ٩ابزاہي ،٥ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َّ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
رح ٕب َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َ ١وص َُو ابِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥أَ ُّی َ
اٟش ٌِس ُّٔی َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ض اِ ٨َّ ٟد ٔ ١ب ٔ َت ِ٤ز ٕب ٔ َِ ٜي َٕ ٣ُ ١ش َِّم إ ٔ َِ ٪زا َز
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َُ ٨ة أَ ِ ٪یُ َبا ََ َ٣ا فٔی ُر ُؤ ٔ

َٓلٔی َوإ ٔ َِ َ٘ ََ ٪ؽ ٓ ٌََل َ َّی

یلعنبرجح،زریہنبرحب،اامسلیع،انباربامیہ،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زماہنب ےس عنم ایک افر زماہنب ہی ےہ ہک وجھکر ےک دروتخں  ر یگل وجھکرفں ےک دبےل کشخ وجھکر ےک نیعتم
فزؿوکرففتخایکاج ےافرارگہیزایدہنو وریماعفنافرارگمکنوںیئگ واصقنؿھجم رنواگ۔

رافی  :یلعنبرجح،زریہنبرحب،اامسلیع،انباربامیہ،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1404

راوی  :ابوربيٍ ،ابوكا ،١٣ح٤از ،ایوب

وب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ َوأَبُو كَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اُل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
اوبرعیب،اوباکلم،امحد،اویبایسدحثییکاکیافر دنذرکیکےہ۔
رافی  :اوبرعیب،اوباکلم،امحد،اویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1405

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ٢
َک ّ٣ا أَ َِ ٪یبٔي ٌَ ُط بٔزَبٔيبٕ َِ ٛي َّل
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة أَ َِ ٪یبٔي ٍَ ثَ ََ ٤ز َحائ ٔ ٔلطٔ إ ٔ ِ ٪كَاِ َ ٧ت ِ َ ٧د َّل ب ٔ َت ِ٤ز ٕ َِ ٛي َّل َوإ ٔ ِ ٪ك َ َ
اِ َ ٪
اَ ٪ز ِر ًّا
يٌطُ ب ٔ َِ ٜي ٔ ١كَ ٌَاَ َ ٧ٕ ٦هی ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ک ك ُ ِّ٠طٔ َوفٔی رٔ َوایَ ٔة ُٗت َ ِی َب َة أَ ِو ك َ َ
َوإ ٔ ِ ٪ك َ َ
اَ ٪ز ِر ًّا أَ َِ ٪یب ٔ َ

ہبیتقنبدیعس،ق ،،دمحمنبرل ،ق ،،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ےزماہنبےسعنمرفامایہکاےنپابغےکلھپارگفہوجھکرےکدرتخنوں وکشخوجھکرےکاسھتفزؿرکےکافرارگاوگنرنوں و
شمشک ےک اسھتفزؿ رک ےک ےچیب افر ارگ یتیھک نو  واس وک اانج ےکاسھت فزؿرک ےک ےچیب آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے اؿ بس
ےسعنمرفامایافرہبیتقیکرفاتیںیم( َأ ْف َک َاؿ َز ْر ًعا)ےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،دمحمنبرل ،ق ،،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

رعاایےکالعفہرتوجھکرفںیککشخوجھکرفںےکاسھتعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1406

٣وسی بً٘ ٩بہ،
راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩رآٍ ،اب ٩ابی ٓسیک ،ؿحاک ،سویس ب ٩سٌيس ،حٔؽ ب٣ ٩يْسہٰ ،
٧آٍ

اٟلاصٔز ٔأَ ِخبَرََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرنٔی َّ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ أَبُو َّ
اٟـحَّا ُک ح و
وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ك ُ ُُّ ٠ض َِ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٔ ٍٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیْٔض ٔ ِ٥
ْس َة َح َّسثَىٔی َُ ٣
َح َّسثَٔ٨يطٔ ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ ُِ ٣َ ٩ي َ َ

اوباطرہ ،انب فبہ ،وی،س ،انب راعف ،انب ایب ہیکی ،کاحک ،وسدی نب دیعس ،صفح نب رسیمہ ،ومٰیس نب ہبقع ،انعف ایس دحثییک
افراانسدذرکیکںیہ۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،وی،س،انبراعف،انبایبہیکی،کاحک،وسدینبدیعس،صفحنبرسیمہ،ومٰیسنبہبقع،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشدرتخ روجھکرےچیباساحؽںیمہکاس روجھکریگلنویئنواسےکایبؿںیم...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وجصخشدرتخ روجھکرےچیباساحؽںیمہکاس روجھکریگلنویئنواسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1407

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

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢بَا ََ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ِ َ ٧د َّل َٗ ِس أُب َِّز ِت َٓ َْ ََ ٤زتُ َضا َِ ٠ٟٔبائ ٔ ٍٔ إ ٔ َُّل أَ َِ ٪ي ِظتَر َٔن ا ِ٤ُ ٟب ِ َتا َُ
ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعت ٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای سصخش
 ےوجھکراکویپدناگلدرتخرففتخایک واسےکلھپابعئےکےئلںیہوسا ےاسےکہکرخدیاراؿیکرشطاگلےل۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وجصخشدرتخ روجھکرےچیباساحؽںیمہکاس روجھکریگلنویئنواسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1408

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌی ب ٩سٌيس ،اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩بْشً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت
اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َجٔ٤ي ٌّا ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َّ
ْش َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
بَ ِ ٔ

اطتُر َٔی أ ُ ُػوَ ُٟضا َو َٗ ِس أُب َِّز ِت َٓإ ٔ َّ ٪ثَ ََ ٤زصَا ٔ ٠َّ ٔ ٟذی أَبَّ َزصَا إ ٔ َُّل أَ َِ ٪ي ِظتَر َٔن َّأ ٟذی ِ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا ِ َ ٧د ِٕ ١
اطت َ َرا َصا

دمحم نب ینثم،ییحی نب دیعس ،انب ریمن ،دیبع اہلل ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس  ے اراشد رفامای وج وجھکر اک درتخ ڑجفں ےس رخدیا ایگ احالہکن اس وک ویپدن ایک ایگ  و
اساکلھپایسےکےئلےہ س ےویپدنایکوسا ےاسےکہکرخدی ےفاالاسیکرشطاگلےل۔
رافی  :دمحم نب ینثم،ییحی نبدیعس ،انب ریمن ،دیبعاہلل ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،دیبعاہلل ،انعف ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وجصخشدرتخ روجھکرےچیباساحؽںیمہکاس روجھکریگلنویئنواسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1409

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،اب ٩ر٣حٟ ،يث٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
ئ أَبَّ َز ِ َ ٧د َّل ث ُ َّ ٥بَا ََ أَ ِػََ ٠ضا َٓٔ ٠َّ ٔ ٠ذی أَبَّ َز ث َ َ٤زُ اِ ٨َّ ٟد ٔ ١إ ٔ َُّل أَ َِ ٪ي ِظتَر َٔن ا ِ٤ُ ٟب ِ َتا َُ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا ا ِ٣ز ٔ ٕ
ہبیتقنبدیعس ،ق ،،انبرل ،ق ،،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ے
اراشد رفامای  س آدیم  ے وجھکر وک ویپدن اگلای رھپاس یک ڑجںی چیب دںی  و وجھکر اک لھپ ایس ےک ےئل ےہ  س  ے ویپدن اگلایوسا ے اس
ےکہکرخدی ےفاالرشطاگلےل۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،انبرل ،ق ،،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وجصخشدرتخ روجھکرےچیباساحؽںیمہکاس روجھکریگلنویئنواسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1410

راوی  :ابوربيٍ ،ابوكا ،١٣ح٤از ،زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ،١ایوب٧ ،آٍ

وب ًَ ِ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َ ٔ ١لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ َوأَبُو كَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اُل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ح و َح َّسثَٔ٨يطٔ ُزصَي ِرُ بِ ُِ َ ٩
َ٧آ ٍٕٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
اوبرعیب،اوباکلم،امحد،زریہنبرحب،اامسلیع،اویب،انعفایسدحثییکافر دنذرکیکےہ۔
رافی  :اوبرعیب،اوباکلم،امحد،زریہنبرحب،اامسلیع،اویب،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وجصخشدرتخ روجھکرےچیباساحؽںیمہکاس روجھکریگلنویئنواسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1411

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يثٗ ،تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ب٤ً ٩ز ،حرضت اب٩
ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اب
اِ ٠ٟي ُث ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢ابِ َتا ََ ِ َ ٧د َّل

َب ٌِ َس أَ ِ ٪تُ َذبَّ َز َٓ َْ ََ ٤زتُ َضا ٔ ٠َّ ٔ ٟذی بَا ًَ َضا إ ٔ َُّل أَ َِ ٪ي ِظتَر َٔن ا ِ٤ُ ٟب ِ َتا َُ َو َ ٩ِ ٣ابِ َتا ََ ًَ ِب ّسا ٓ ََ٤اُ ُٟط ٔ ٠َّ ٔ ٟذی بَا ًَطُ إ ٔ َُّل أَ َِ ٪ي ِظتَر َٔن ا ِ٤ُ ٟب ِ َتا َُ

ییحی نب ییحی ،دمحم نب رل  ،ق  ،،ہبیتق نب دیعس ،ق  ،،انب باہب ،اسمل نب دبعاہلل نب رمع ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای س ےویپدناگل ےےکدعبوجھکراکدرتخرخدیا واساکلھپایس
ےکےئلےہ س ےاسوکاچیبوسا ےاسےکہکرخدیاررشطابدنھےلافر س ےوکیئالغؾرخدیا واساکامؽابعئےکےئلےہ
وسا ےاسےکہکرخدیاررشطاگلےل۔
رافی  :ییحینبییحی،دمحمنبرل ،ق ،،ہبیتقنبدیعس،ق ،،انبباہب،اسملنبدبعاہللنبرمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وجصخشدرتخ روجھکرےچیباساحؽںیمہکاس روجھکریگلنویئنواسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1412

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،یحٌی ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی

َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُس ِٔ َيا ُ ٪بِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َِ ٢اْل َ َ
ًُ َی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ
ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ییحی،ایفسؿنبہنییع،زرہیایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،ییحی،ایفسؿنبہنییع،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وجصخشدرتخ روجھکرےچیباساحؽںیمہکاس روجھکریگلنویئنواسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1413

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ب٤ً ٩ز ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َح َّسثَىٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أَبَا ُظ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی ،س،انبباہب،اسملنبدبعاہللنبرمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےسایسرطحانسوجاف رایبؿنوا۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،اسملنبدبعاہللنبرمع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیباحمہلقافرزماہنبافراخمربہافرولھپںیکالصتیحےسےلہپافراعمفہمینعیدنچ...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیباحمہلقافرزماہنبافراخمربہافرولھپںیکالصتیحےسےلہپافراعمفہمینعیدنچاسوںیکعیبےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1414

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،زہير ب ٩رحب ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،اب ٩جزیخً ،لاء ،حرضت جابز
بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َٗاُٟوا َجٔ٤ي ٌّا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َ٠ةٔ َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة
ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
َوا َِ ٤ٟدابَ َزة ٔ َو ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ َّ
اٟسی َ٨ارٔ َو ِّ
ا٤َ ْٟز ٔ َحًَّی یَ ِب ُس َو َػ ََلحُ ُط َو َُل یُ َبا َُ إ ٔ َُّل ب ٔ ِّ
اٟس ِر َص ٔ ٥إ ٔ َُّل ا َِ ٌَ ٟزایَا
ُ

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،زریہ نبرحب،ایفسؿنبہنییع،انبرج ،،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےعیباحمہلقافرزماہنبافراخمربہافرولھپںیکالصتیحےسےلہپعیبرک ے
ےسعنمرفامایافررفامایہکولھپںوکدانیرےکالعفہےکدبےلرففتخہنایکاج ےوسا ےرعاایےک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،انبرج ،،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیباحمہلقافرزماہنبافراخمربہافرولھپںیکالصتیحےسےلہپافراعمفہمینعیدنچاسوںیکعیبےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1415

راوی ً :بس ب ٩ح٤يس ،ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخً ،لاء ،ابی زبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ٕ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ َوأَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ض َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ ٔ
َّ
َّ
َک بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

دبع نب دیمح ،اوباعمص ،انب رج  ،،اطعء ،ایب زح  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب دفرسی  دن ےک اسھت یہی
دحثیرمفیےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،اوباعمص،انبرج ،،اطعء،ایبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیباحمہلقافرزماہنبافراخمربہافرولھپںیکالصتیحےسےلہپافراعمفہمینعیدنچاسوںیکعیبےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1416

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ٥ح٨ولی٣ ،د٠سب ٩یزیس جزری ،اب ٩جزیخً ،لاء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس ا َِ ٟحزَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ َلائْ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣د َُ ٠س بِ َُ ٩یز ٔ َ
اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥٠هی ًَ ِ ٩ا َِ ٤ٟدابَ َزة ٔ َوا َِ ٤ٟحا َٗ َ٠ةٔ َوا ِ٤ٟزَابَ َٔ ٨ة َو ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ َّ
اَ ٤َ ْٟزة ٔ َحًَّی تُ ِل ٌٔ ََ ٥و َُل تُ َبا َُ
َ
ُ
ُ
ُ

َّ
اٟس َراص َٔٔ ٥و َّ
إ ٔ َُّل ب ٔ َّ
 ١إلٔ َی
َْس َ٨َ ٟا َجاب ٔ ْز َٗا َ ٢أَ َّ٣ا ا َِ ٤ُ ٟدابَ َزةُ َٓاْلِ َ ِر ُق ا ِٟب َ ِي َـا ُئ َی ِس َٓ ٌُ َضا اَّ ٟز ُج ُ
اٟسَ٧أ٧ير ٔإُٔل ا َِ ٌَ ٟزا َیا َٗا ََ ًَ ٢لائْ ٓ َّ َ
ِ
َّ
اٟزكَ ٔب فٔی اِ ٨َّ ٟد ٔ ١بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َِ ٛي َّل َوا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َُ ٠ة فٔی اٟزَّ ِر َٔ ًَل َی
اَّ ٟز ُج َٔٓ ١یُ َِٔ ٓ ُٙٔ ٔ٨يضا ث ُ ََّ ٥یأ ُخ ُذ ٔ ٩ِ ٣ا٤َ ْٟز ٔ َو َز ًَ َ ٥أَ َّ ٪ا ِ٤ُ ٟزَابَ ََ ٨ة بَ ِي ٍُ ُّ
ک یَبٔي ٍُ اٟزَّ ِر ََ ا َِ٘ ٟائ َٔ ٥بٔا َِ ٟحبِّ َِ ٛي َّل
ِ َ ٧حو ٔذََ ٔ ٟ
ااحسؼنباربامیہیلظنح،دلخمنبسیدیزجری،انبرج ،،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اخمربہ افر احمہلق افر زماہنب افر ولھپں یک عیب ےس اہیں کت ہک فہ اھک ے اجںیئ عنم رفامای افر ولھپں وک

دانیر افر درمہ ےک العفہ ںیم رففتخ ہن ایک اج ے وسا ے رعاای ےکاطعء ےتہک ںیہہک اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع  ے امہرے ےئلاسیک
فاضتحیکہکاخمربہہیےہہکرجنبزنیماکیآدیمدفرسےآدیموکدےفہاسںیمرخچرکےافراقلباکتشانب ےرھپہیاس
ےک لھپ ںیم ےس ہصح ےل زماہنب ہی ےہ ہک وجھکر ںیم رت وجھکر یک عیب کشخ وجھکر ےک اسھت فزؿ رک ےک نو افر احمہلق یتیھک ںیم اس
رطحےہہکڑھکیلصفوکفزؿدشہاانجےکاسھتانچیب۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،دلخمنبسیدیزجری،انبرج ،،اطعء،رضحتاجرب نبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیباحمہلقافرزماہنبافراخمربہافرولھپںیکالصتیحےسےلہپافراعمفہمینعیدنچاسوںیکعیبےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1417

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س ب ٩اح٤س ب ٩ابی خ ،ٕ٠زَکیا ،اب ٩ابی خ ،ٕ٠زَکیا بً ٩سیً ،بيساہلل ،زیس ب ٩ابی
ا٧يشہ ،ابواٟوٟيس ا٤ٟکیً ،لاء ب ٩ابی رباح ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا ُئ بِ ُ٩
َکیَّا َئ َٗا َ ٢ابِ َُ ٩خَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی َخَ ٔ َٕٕ ٠لِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩ز َ ٔ
ًَس ٓ ٕ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
ٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ي َش َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟيسٔ ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َوص َُو َجاْ ٔ ٟص ً ٔ َِ ٨س ًَ َلا ٔ
َ ١حًَّی ُت ِظ٘ ٔ َط
ًَ ِب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َ٠ةٔ َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َ٨ةٔ َوا َِ ٤ُ ٟدابَ َزة ٔ َوأَ ُِ ٪ت ِظت َ َری اِ ٨َّ ٟد ُ

 ١ب ٔ َِ ٜي َّٕ ٩ِ ٣ٔ ١
اٟل ٌَاُ٠ٌِ ٣َ ٔ ٦وَ ٕ ٦وا ِ٤ُ ٟزَابَ َُ ٨ة أَ ِ ٪یُ َبا ََ
َو ِاْل ٔ ِط َ٘ا ُظ أَ َِ ٪ی ِح ََّ ٤ز أَ ِو َي ِؼ َ َّ
َف أَ ِو یُ ِذك َ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َط ِي ْئ َوا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َُ ٠ة أَ ِ ٪یُ َبا ََ ا َِ ٟح ِ٘ ُ
اِ ٨َّ ٟد ُ َ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح أَ َسَ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز
ک َٗا ََ ٢زیِ ْس ُُِٗ ٠ت َ ٌَ ٔ ٟلا ٔ
اٟزب ُ ٍُ َوأَ ِط َبا ُظ ذََ ٔ ٟ
 ١بٔأ ِو َسا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٚاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا َِ ٤ُ ٟدابَ َزةُ اُ ُ٠ُّْ ٟث َو ُّ

َک َص َذا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٥ِ ٌَ ََ ٢
بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ یَ ِذ ُ ُ

ااحسؼ نباربامیہ،دمحم نبادمح نبایبفلخ،زرکای،انبایب فلخ،زرکاینب دعی،دیبع اہلل،زدینب ایب اہسین،اوباودیل ایکمل،اطعء نب
ایبرابح،رضحتاجرب نب دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس  ےاحمہلقافراخمربہےس
عنمرفامایافرہیہکوجھکراکدرتخرخدیااج ےاہیںکتہکدگرنواج ےافردگرہیےہہکرسخایزردنواج ےایفہاھک ےےکال ق
نواج ےافراحمہلقہیےہہکڑھکیلصفوکاانجےکدبےلفزؿرکےکاچیب اج ےافرزماہنبہیےہہکدرتخوجھکر،وجھکرےکافاسؼ
ےکاسھت اچیب اج ے افر اخمربہ ہی ےہہک دیپافار ےس اہتیئ ای وچاھتیئ ای ایسرطح اک ہصح انیل زدی ےتہک ںیہہک ںیم  ے اطعء ےس اہکہک مت
 ے رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک فہ اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ رکےت ےھت  و اوہنں  ے اہک یج
اہں۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ ،دمحمنبادمحنبایبفلخ،زرکای،انبایبفلخ،زرکای نبدعی،دیبعاہلل،زدینبایباہسین،اوباودیلایکمل،
اطعءنبایبرابح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیباحمہلقافرزماہنبافراخمربہافرولھپںیکالصتیحےسےلہپافراعمفہمینعیدنچاسوںیکعیبےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1418

راوی ً :بساہلل ب ٩ہاط ،٥بہز ،س٠ي ٥ب ٩حيا ،٪سٌيس ب٣ ٩ی٨اء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّاَ ٪ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُ٣ٔ ٩ی َ٨ا َئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩صا ٔط َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا َسٔ٠ي ُ ٥بِ َُ ٩حي َ
َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة َوا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َٔ ٠ة َوا َِ ٤ُ ٟدابَ َزة ٔ َو ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ ا ََّ ٤َ ْٟزة ٔ َحًَّی ُت ِظ٘ ٔحَ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت

َ ٨ِ ٣ٔ ١ضا
َار َویُ ِذك َ ُ
َ ٔ ٟشٌٔي ٕس َ٣ا ُت ِظ٘ٔحُ َٗا ََ ٢ت ِح َُّ ٤ار َو َت ِؼٔ ُّ

دبعاہللنباہمش،زہب،میلسنبایحؿ،دیعسنبانیمء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےزماہنب،احمہلقافراخمربہافرولھپںیکعیبےسعنمرفامایاہیںکتہکفہرسخزردایاھک ےےکاقلبنواجںیئ۔
رافی  :دبعاہللنباہمش،زہب،میلسنبایحؿ،دیعسنبانیمء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیباحمہلقافرزماہنبافراخمربہافرولھپںیکالصتیحےسےلہپافراعمفہمینعیدنچاسوںیکعیبےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1419

راوی ً :بيساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی٣ ،ح٤س بً ٩بيساِٟبری ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب ،ابی زبير ،سٌيس ب٣ ٩ی٨اء ،حرضت جابز ب٩
ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕس ا ُِِ ٟبَر ُّٔی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٌُ ٔ ٟب َ ِي ٔس اہللٔ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا

وب ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ َو َسٌٔيسٔ بِ ٔ٣ٔ ٩ی َ٨ا َئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َ٠ةٔ
أَ ُّی ُ
َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة َوا ٌَِ ٤ُ ٟا َو َٔ ٣ة َوا َِ ٤ُ ٟدابَ َزة ٔ َٗا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا بَ ِي ٍُ ِّ
اٟشٔ٨ي َن ه ٔ َی ا ٌَِ ٤ُ ٟا َو َُ ٣ة َو ًَ ِ ٩اَ ٨ِ ُّْ ٟيا َو َر َّخ َؽ فٔی ا َِ ٌَ ٟزایَا

دیبعاہللنبرمعوقارریی،دمحمنبدیبعالعيری،امحدنبزدی،اویب،ایبزح ،،دیعسنبانیمء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےاحمہلق ،زماہنب افراعمفہم افراخمربہ ےس عنمرفامایاؿ ںیم ےس اکی  ے اہک
ہک اعمفہم دنچ اسوں یک عیب وک ےتہک ںیہ افر ایس رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اانثتسء رک ے ےس یھب عنم رفامای افر رعاای ںیم
رتصخدی۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقارریی،دمحمنبدیبعالعيری،امحدنبزدی،اویب،ایبزح ،،دیعسنبانیمء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیباحمہلقافرزماہنبافراخمربہافرولھپںیکالصتیحےسےلہپافراعمفہمینعیدنچاسوںیکعیبےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1420

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب ٩ححز ،اس٤اًي ،١اب٠ً ٩ية ،ایوب ،ابی زبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َ ١وص َُو ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َک بَ ِي ٍُ ِّ
اٟشٔ٨ي َن ه ٔ َی ا ٌَِ ٤ُ ٟا َو َُ ٣ة
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َُي ِ َر أََّ٧طُ َُل َی ِذ ُ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،یلع نب رجح،اامسلیع،انبعلیة،اویب ،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہک یبنرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےایسرطحرفامای نکیاسںیماعمفہییکعیبیکرعتفیذرک ںیہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرجح،اامسلیع،انبعلیة،اویب،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1421

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بيساہلل بً ٩بسا٤ٟحيس ،رباح ب ٩ابی ٌ٣زوًٖ ،لاء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔي ٔس َح َّسثَ َ٨ا َربَا ُح بِ ُ ٩أَبٔی ٌَِ ٣زُو ٕ
ٖ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َل ّ
ائ ًَ ِ٩
اٟشٔ٨ي َن َو ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ َّ
َّ
َّ
ق َو ًَ ِ ٩بَ ِي ٌٔ َضا ِّ
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ا٤َ ْٟز ٔ
َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٔ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
يب
َحًَّی یَ ٔل َ
ااحسؼنب وصنمر،دیبعاہللنب دبعا،دیجم،رابحنبایبرعمفػ،اطعء ،رضحتاجربنب دبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس  ے زنیم وک رکاہی  ردےنی افراس وک یئکاسوں ےک ےئل ےنچیب افر ولھپں وک اھٹمسآ ے ےس ےلہپ رففتخرک ے ےس
عنمرفامای۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دیبعاہللنبدبعا،دیجم،رابحنبایبرعمفػ،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1422

راوی  :ابوكا ١٣جحسری ،ح٤از اب ٩زیسِ٣ ،ط اٟوراً ،ٚلاء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو كَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس ًَ َِِ ٣َ ٩طٕ ا َِ ٟو َّرا َٔ ًَ ٩ِ ًَ ٚلا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ٪

َّ
َّ
ق
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ َِ ٔ ٩

اوباکلم دحدری ،امحد انب زدی ،رطم اوراؼ ،اطعء ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہللاعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽاہلل یلص اہلل

ہیلعفآہلفملس ےزنیموکرکاہی ردےنیےسعنمرفامای۔
رافی  :اوباکلمدحدری،امحدانبزدی،رطماوراؼ،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1423

راوی ً :بس ب ٩ح٤يس٣ ،ح٤س بٓ ٩ـ ،١ابوٌَ٤ا٣ ،٪ہسی ب٣ ٩ي٤وِ٣ ،٪طاٟوراً ،ٚلاء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ٘ َٟ ١بُ ُط ًَار َْٔ ٦وص َُو أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َّٔ ٪
اٟش ُسوس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ضس ُّٔی بِ ُِ ٣َ ٩ي ُ٤و ٕ٪
ِط ا َِ ٟو َّر ُاَ ًَ ٩ِ ًَ ٚلا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠كَاِ َ ٧ت َُ ٟط أَ ِر ْق
َح َّسثَ َ٨ا َْ َ ٣

ََِٓ ٠يزِ َر ًِ َضا َٓإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یَز ِ َر ًِ َضا َٓ ُِ ٠يزِرٔ ًِ َضا أَ َخا ُظ

دبع نب دیمح ،دمحم نب لضف ،اوبامعنؿ ،دہمی نب ومیمؿ ،رطماوراؼ ،اطعء ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای سصخشیکزنیمنواےساچےیہہکفہاسںیمیتیھکابڑیرکےارگفہیتیھک
ابڑیہنرکے واچےیہہکاےنپاھبیئوکاسںیمیتیھکرکفا ے۔
رافی  :دبعنبدیمح،دمحمنبلضف،اوبامعنؿ،دہمینبومیمؿ،رطماوراؼ،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1424

راوی  :ح ٥ٜب٣ ٩وسی ،ہ٘ ١اب ٩زیاز ،اوزاعیً ،لاء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

أٟ ٪ز ٔ َجا ٕ٢
وسی َح َّسثَ َ٨ا ص ٔ ِ٘ َْ ١ي ٌِىٔی ابِ َ ٩زٔیَاز ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢ك َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ َُ ٣ُ ٩
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠كَاِ َ ٧ت َٟطُ
ُٓ ُـو ُ ٢أَ َرؿٔي َن ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ

ک أَ ِر َؿطُ
 ١أَ ِرقٕ ََِٓ ٠يزِ َر ًِ َضا أَ ِو َ ٔ ٟي ِِ ٨َ ٤ح َضا أَ َخا ُظ َٓإ ٔ ِ ٪أَبَی َٓ ُِ ٠ي ِٔ ٤ش ِ
ٓ َِـ ُ

مکح نب ومیس ،ہق ،انب زاید ،افزایع ،اطعء ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےک احصہب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےکاپس زادئ زںینیم  ںیھ  و روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے رفامای  س ےک اپس زادئ
زنیمنواچےئہہکفہاسںیماکتشرکےایاےنپاھبیئوکاطعرکدے سارگفہ ےنیےسااکنررکے واینپزنیماےنپاپسیہرفک
ےل۔
رافی  :مکحنبومیس،ہق،انبزاید،افزایع،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1425

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حاتٌ٣ ،٥لی ب٨٣ ٩ؼور رازی ،خاٟس ،طیبانی ،بٜيرب ٩اخ٨صً ،لاء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّی بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ اٟزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اٟظ ِی َبان ٔ ُّی ًَ ِ ٩ب ُ َٜي ِر ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص ًَ ِ٩
ق أَ ِج ْز أَ ِو َح ٌّى
ًَ َلا ٕ
ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِذ َخ َذ َْ ِ ٔ ٟل ِر ٔ

دمحمنباحمت،معلینبوصنمررازی،اخدل،ابیشین،ریکبنباسنخ،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےزنیموکرکاہی ردےنیایاسیکدیپافارےسہصح ےنیےسعنمرفامای۔
رافی  :دمحمنباحمت،معلینبوصنمررازی،اخدل،ابیشین،ریکبنباسنخ،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1426

راوی  :اب٤٧ ٩يرً ،بسا٠٤ٟکً ،لاء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
كَاِ َ ٧ت َٟطُ أَ ِر ْق ََِٓ ٠يزِ َر ًِ َضا َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ي ِش َت ٔل ٍِ أَ ِ ٪یَزِ َر ًَ َضا َو ًَ َحزَ ًَ َِ ٨ضا ََِٓ ٠ي ِِ ٨َ ٤ح َضا أَ َخا ُظ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥َ ٔ ٠و َُل یُ َذا ٔج ِز َصا إ ٔ َّیا ُظ
انبریمن،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای

 سےکےئلزنیمنو واچےیہہکےساکتشرکےافرارگاےساکتشیکاطتقہننوافراسےساعزجآایگنو واےنپاھبیئوکاطعرک
دےافراسےسرکاہیہنےل۔
رافی  :انبریمن،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1427

راوی  :طیبا ٪بَ ٩فور ،ہ٤ا ،٦س٠امی ٪ب٣ ٩وسیً ،لاء ،جابز بً ٩بساہلل

وسی ًَ َل ّ
ک َجابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
ائ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َح َّسثَ َ
َفو َر َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَٗ ٦ا ََ ٢سأ َ َُ ٢سََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
رک َصا َٗا َ٥ِ ٌَ ََ ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢كَاِ َ ٧ت َٟطُ أَ ِر ْق ََِٓ ٠يزِ َر ًِ َضا أَ ِو ُ ٔ ٟيزِرٔ ًِ َضا أَ َخا ُظ َو َُل یُ ِ ٔ
ابیشؿنب رففخ،امہؾ،امیلسؿنبومیس ،اطعء،اجرب نب دبعاہللےسرفاتی ےہہک امیلسںنبومٰیس ے اطعء ےسوپاھچایک ھجتےس
رضحتاجربنبدبعاہللریض اہللاعتٰیلہنع ے ہیدحثیایبؿیکےہہک یبنرکمیریض اہلل اعتٰیلہنع ےرفامای سیک زنیمنواےس
اچےئہہک فہاےساکتشرکےایاےنپاھبیئ ےساکتش رکفا ے افراےس رکاہی رہن دےرضحتاجربریضاہلل اعتٰیلہنع ے اہکیج

اہں۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،امہؾ،امیلسؿنبومیس،اطعء،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1428

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔيا٤ً ،٪زو ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟدابَ َزة ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ ،رمعف ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اخمربہ ےس

عنمرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿ،رمعف،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1429

راوی  :ححاد ب ٩طارعً ،بيساہلل بً ٩بسا٤ٟحيس ،س٠ي ٥ب ٩حيا ،٪سٌيس ب٣ ٩ی٨اء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
َّاَ ٪ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُ٣ٔ ٩ی َ٨ا َئ َٗا َ٢
اٟظ ٔ ٔ
ارع َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔي ٔس َح َّسثَ َ٨ا َسٔ٠ي ُ ٥بِ َُ ٩حي َ
 ١أَ ِرقٕ ََِٓ ٠يزِ َر ًِ َضا أَ ِو ُ ٔ ٟيزِرٔ ًِ َضا
اَٟ ٪طُ َٓ ِـ ُ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َي ُ٘وُلُ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ك َ َ
َ
ِرکا َئ َٗا َ٥ِ ٌَ ََ ٢
أ َخا ُظ َو َُل َتبٔي ٌُو َصا َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٔ ٟشٌٔي ٕس َ٣ا َٗ ِوُ ُٟط َو َُل َتبٔي ٌُو َصا َي ٌِىٔی ال ٔ َ

اجحج نب اشرع ،دیبع اہلل نب دبعا،دیجم ،میلس نب ایحؿ ،دیعس نب انیمء ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س ےک اپس زادئ زنیم نو  و اےس اچےئہ ہک اےس اکتش رکے ای اےنپ اھبیئ ےس
اکتشرکفا ےافراےسرففتختمرکےرافیےتہکںیہںیم ےدیعسےسوپاھچزنیمہنےنچیبےسایکرکاہی ردانیرمادےہاوہنں
 ےاہکیجاہں۔
رافی  :اجحجنباشرع،دیبعاہللنبدبعا،دیجم،میلسنبایحؿ،دیعسنبانیمء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1430

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير ،ابوزبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسث َ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ُ ٧دابٔزُ ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ص ِّی َو َٔ َٛ ٩ِ ٣ذا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠كَاِ َ ٧ت َُ ٟط أَ ِر ْق ََِٓ ٠يزِ َر ًِ َضا أَ ِو
يب ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٔ ٟ٘
َو َس َّٔ ُ٨َٓ ٥َ ٠ؼ ُ
َحث ِ َضا أَ َخا ُظ َوإ ٔ َُّل ََِٓ ٠ي َس ًِ َضا
َٓ ُِ ٠ي ِ ٔ
ادمحنبوی،س ،زریہ،اوبزح  ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکزامہنںیم

زنیماٹبیئ ردےتیےھتمہاساانجےسہصحےتیلوجوکےنٹےکدعبابںویںںیمرہاجاتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای س
صخشیکزنیمنو واچےئہہکفہاےساکتشرکےایاےنپاھبیئوکاکتشرک ےدےفرہناےسٹوھڑدے۔
رافی  :ادمحنبوی،س،زریہ،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1431

راوی  :ابوكاہز ،اح٤س بً ٩يسی ،اب ٩وہب ،ابً ٩يسیً ،بساہلل ب ٩وہب ،ہظا ٦ب ٩سٌس ،ابازبير ٣کی ،حرضت جابز ب٩
ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاص ٔز ٔ َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩يسی َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢ابِ َُٔ ً ٩يسی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی صٔظَ ُا ٦بِ ُ٩
َس ٌِ ٕس أَ َّ ٪أَبَا اٟزُّبَي ِر ٔا ِ٤َ ٟک ِّ َّی َح َّسثَ ُط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َي ُ٘وُلُ ُ٨َّ ٛا فٔی َز َ٣ا َٔ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِ
اٟزب ُ ٍٔ بٔا ِ٤َ ٟاذٔیَاَ٧ا ٔ
ک َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢كَاِ َ ٧ت َُ ٟط أَ ِر ْق
ت َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ف ٔی ذََ ٔ ٟ
َ٧أ ُخ ُذ اْلِ َ ِر َق بٔاُ٠ُّْ ٟثٔ أَ ِو ُّ

ََِٓ ٠يزِ َر ًِ َضا َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یز ِ َر ًِ َضا ََِٓ ٠ي ِِ ٨َ ٤ح َضا أَ َخا ُظ َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ی ِِ ٨َ ٤ح َضا أَ َخا ُظ َٓ ُِ ٠ي ِٔ ٤شَ ِٜضا

اوباطرہ،ادمحنبیسیع،انبفبہ،انبیسیع،دبعاہللنبفبہ،اشہؾنبدعس،اابزح ،یکم،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم رہنفں ےک انکرفں فایل زنیم ےس اہتیئ ای وچاھتیئ فوصؽ رکےت
ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ابرے ںیم وگتفگ رک ے ےک ےئل ڑھکے نو ےئگ افر رفامای  س یک زنیم نو  و اچےئہ ہک فہ
اےساکتشرکےافرارگفہاےساکتشہنرکے واےنپاھبیئوکتفمددیے سارگاھبیئوکتفمںیمہندے واسوکرفکےل۔
رافی  :اوباطرہ،ادمحنبیسیع،انبفبہ،انبیسیع،دبعاہللنبفبہ،اشہؾنبدعس،اابزح ،یکم،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1432

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌی ب ٩ح٤از ،ابوًوا٧ہ ،س٠امی ،٪ابوسٔيا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُسٔ َِي َ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢كَاِ َ ٧ت َٟطُ أَ ِر ْق ََِٓ ٠ي َض ِب َضا أَ ِو ُ ٔ ٟي ٌٔ ِزصَا
دمحمنبینثم،ییحینبامحد،اوبتراہن،امیلسؿ،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےسںیم ےانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھت سیکزنیمنواےساچےیہہکفہہبہرکدےایاعرتیفاداھر ردے
دے۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبامحد،اوبتراہن،امیلسؿ،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1433

راوی  :ححاد ب ٩طارع ،ابواٟحواب٤ً ،ار اب ٩رزی ،ٙحرضت اً٤ع

و َح َّسثَٔ٨يطٔ َححَّا ُد بِ َُّ ٩
ار بِ ُُ ٩ر َزیِ ٕ ٩ِ ًَ ٙاْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
اب َح َّسثَ َ٨ا ًَ َُّ ٤
ارع َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟح َّو ٔ
اٟظ ٔ ٔ
ََِٓ ٠يزِ َر ًِ َضا أَ ِو َٓ ُِ ٠يزِرٔ ًِ َضا َر ُج َّل
اجحج نب اشرع ،اوباوجلاب ،امعر انب رزقی ،رضحت اشمع ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ  نکی اس ںیم ہی ےہ ہک فہ اس ںیم یتیھک
رکےاییسکصخشوکاکتشرکادے۔
رافی  :اجحجنباشرع،اوباوجلاب،امعرانبرزقی،رضحتاشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1434

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌيس ایلی ،اب ٩وہب٤ً ،زو ،اب ٩حارثً ،بساہلل ب ٩ابی س٤٠ہ٤ٌَ ،ا ٪ب ٩ابی ًياغ ،حرضت جابز ب٩
ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪ب ُ َٜي ِ ّرا َح َّسثَطُ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ ٩أَب ٔی
و َح َّسثَىٔی َص ُ

َّ
َّ
ئ
َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ًَيَّا ٕ
َکا ٔ
غ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ َِ ٔ ٩
ک ح ٔي َن َس٨َ ٌِ ٔ٤ا َحس َ
ٔیث َرآ ٔ ٍٔ بِ ٔ٩
اْلِ َ ِر ٔ
ق َٗا َ ٢ب ُ َٜي ِ ْر َو َح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وُلُ ُ٨َّ ٛا ٔ ِ ٧
ُرکی أَ ِر َؿ َ٨ا ث ُ ََّ ٥ت َز ِ٨َ ٛا ذََ ٔ ٟ
َخسٔی ٕخ
اہرفؿنبدیعسا،یل،انبفبہ،رمعف،انباحرث،دبعاہللنبایبہملس،امعنؿنبایبایعش،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زنیم رکاہی  ر دےنی ےس عنم رفامای رضحت ریکب  ے اہک ہک ےھجم رضحت
انعفریضاہللاعتٰیلہنع ےایبؿایکہکاس ےانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسانسفہرفامےتےھتہکمہاینپزونیمںوکرکاہی ردےتی
ےھترھپمہ ے براعفنبدخ ،ریضاہللاعتٰیلہنعیکدحثیینس واےسٹوھڑدای۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسا،یل،انبفبہ،رمعف،انباحرث،دبعاہللنبایبہملس،امعنؿنبایبایعش،رضحتاجربنبدبعاہللریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1435

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخيْ٤ہ ،ابی زبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِي َْ ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِي ٍٔ
ئ َس ََ ٨تي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا
ق ا ِٟب َ ِي َـا ٔ
اْلِ َ ِر ٔ

ییحینبییحی،اوبہمثیخ،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاخیلزنیموک
دفاینیتاسؽےکےئلےنچیبےسعنمرفامایینعیرکاہی ردےنیےس۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبہمثیخ،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1436

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼور ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،زہير ب ٩رحب ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،ح٤يس ارعد ،س٠امی ٪ب٩
ًتي ،ٙحرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َ
ٔيَ ٩ِ ًَ ٙجابٔز ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِي ٍٔ ِّ
اٟشٔ٨ي َن َوفٔی رٔ َوایَ ٔة ابِ ٔ ٩أَبٔی
رع ٔد ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ًَٔ ٩ت ٕ
حُ َِ ٤ي ٕس اْلِ ِ َ
َط ِیب َة ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ َّ
ا٤َ ْٟز ٔ ٔسٔ٨ي َن
َ
دیعس نب وصنمر،اوبرکب نبایب ہبیش،رمعفاندق،زریہ نبرحب،ایفسؿ نبہنییع،دیمحارعج ،امیلسؿ نبقیتع،رضحتاجرب ریضاہلل
اعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےدنچاسوںیکعیبےس عنمرفامایافرانبایبہبیشیکرفاتیےہ ہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےولھپںیکدنچاسؽےکےئلعیبرک ےےسعنمرفامای۔
رافی  :دیعس نب وصنمر ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،زریہ نب رحب ،ایفسؿ نب ہنییع ،دیمح ارعج ،امیلسؿ نب قیتع ،رضحت اجرب
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1437

راوی  :حش ٩ح٠وانی ،ابوتوبةٌ٣ ،اویہ ،یحٌی ب ٩ابی ْٛير ،ابی س٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َت ِوبَ َة َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة ًَ َِ ٩ی ِحٌ َی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠كَاِ َ ٧ت َُ ٟط أَ ِر ْق ََِٓ ٠يزِ َر ًِ َضا أَ ِو َ ٔ ٟي ِِ ٨َ ٤ح َضا أَ َخا ُظ َٓإ ٔ ِ ٪أَبَی

ک أَ ِر َؿ ُط
َٓ ُِ ٠ي ِٔ ٤ش ِ

نسح ولحاین ،اوب وتة ،اعمفہی ،ییحی نب ایب ریثک ،ایب ہملس نب دبعارلنمح  ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س یک زنیم نو  و اچےئہ ہک اےس اکتش رکے ای اےنپ اھبیئ وک اطع رک دے ارگ فہ
ااکنررکدے واینپزنیموکرفکےل۔
رافی  :نسحولحاین،اوب وتة،اعمفہی،ییحینبایبریثک،ایبہملسنبدبعارلامحؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1438

راوی  :حش ٩ح٠وانی ،ابوتوبةٌ٣ ،اویہ ،یحٌی ب ٩ابی ْٛير ،یزیس بٌَ ٩ي ،٥حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ َِ ٌَ َُ ٩ي ٕ ٥أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪جاب ٔ َز بِ َ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َت ِوبَ َة َح َّسث َ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕأَ ََّ ٪یز ٔ َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َر ُظ أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٨هی ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة َوا ُِ ٟح ُ٘و َٔ٘ َٓ ٢ا ََ ٢جابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا ِ٤ُ ٟزَابَ َُ ٨ة
َّ
ق
َکا ُئ اْلِ َ ِر ٔ
ا٤َ ْٟزُ بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا ُِ ٟح ُ٘و َُ ٔ ٢

نسحولحاین،اوب وتة،اعمفہی،ییحینبایبریثک،سیدینبمیعن،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زماہنب افر وقحؽ ےس عنم رفامای  و اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای زماہنب اتزہ وجھکر وک کشخ
وجھکرےکدبےلدےنیافروقحؽزنیموکرکاہی ردےنیوکےتہکںیہ۔
رافی  :نسحولحاین،اوب وتة،اعمفہی،ییحینبایبریثک،سیدینبمیعن،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1439

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،يٌ٘وب ابً ٩بساٟزح٤اٗ ٪اری ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار َّٔی ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َ٠ةٔ َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َ٨ةٔ
ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمحاقری،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےاحمہلقافرزماہنبےسعنمرفامای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلامحؿاقری،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1440

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،زاؤز ب ٩حؼين ،سٔيا٣ ٪ولی اب ٩ابی اح٤س ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اِ ٣َ ٪ول َی ابِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِح ََ ٤س
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرن ٔی َ٣اُ ٔ ٟ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩زا ُو َز بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن أَ َّ ٪أَبَا ُسٔ َِي َ
أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َي ُ٘وُلُ َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة َوا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َٔ ٠ة َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َُ ٨ة
ٔ
َّ
َ
َّ
ِ
ق
َکا ُئ اْلِ ِر ٔ
اطت َرا ُئ ا٤َ ْٟز فٔٔی ُر ُؤ ٔ
ض اِ ٨ٟد َٔ ١وا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َُ ٠ة ٔ َ
اوباطرہ،انبفبہ،امکلنبا،س،داؤدنبنیصح،ایفسؿومیلانبایبادمح،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے زماہنبافراحمہلقےسعنمرفامایافرزماہنبدرتخ ریگلنویئوجھکرںوکرففتخرک ےوک
افراحمہلقزنیموکرکاہی ردےنیوکےتہکںیہ۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،امکلنبا،س،داؤدنبنیصح،ایفسؿومیلانبایبادمح،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1441

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوربيٍ ًتکی و ابوربيٍ ،یهی ،ح٤از ب ٩زیس٤ً ،زو ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َٗا َ ٢أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا و َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ٢
اُ ًَ ٪ا ٦أَ َّو ََٓ ٢زَ ًَ ََ ٥رآ ٔ ٍْ أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ٨طُ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘وُلُ ُ٨َّ ٛا ُلَ َ َ ٧زی بٔا ِٟدٔبِر ٔبَأ ِ ّسا َحًَّی ك َ َ

ییحینب ییحی،اوبرعیبغیکیفاوبرعیب،یحی ،امحد نبزدی ،رمعف ،رضحتانب رمعریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہک مہ زنیموکہصح  ر
دےنیںیموکیئرحج ںیہ ایخؽرکےتےھتاہیںکتہک بالہپاسؽآای وراعفریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکہکیبنرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملس ےاسےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرعیبغیکیفاوبرعیب،یحی،امحدنبزدی،رمعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1442

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔياً ،٪لی ب ٩ححز ،ابزاہي ٥ب ٩زی٨ار ،اس٤اًي ،١اب٠ً ٩يہ ،ایوب ،اسحا ٚب ٩ابزاہي،٥
وٛيٍ ،سٔيا٤ً ،٪ز ب ٩زی٨ار ،ابً ٩یی٨ہ

َ ١وص َُو ابِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪ح و َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َوإٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
وب ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪ك ُ ُُّ ٠ض ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
ًُ ََّ ٠ي َة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٓت َ َر ِ٨َ ٛا ُظ ٔ ٩ِ ٣أَ ِجٔ٠طٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ ،یلع نب رجح ،اربامیہ نب دانیر ،اامسلیع ،انب ہیلع ،اویب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،ایفسؿ ،رمع نب دانیر،
انبہنییعایسدحثییکدرگیاانسدذرکیکںیہ نکیانبہنییعیکدحثیںیمےہہکمہ ےاسفہجےسزنیموکاٹبیئ ردانیٹوھڑدای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿ،یلعنبرجح،اربامیہنبدانیر،اامسلیع،انبہیلع،اویب،ااحسؼنباربامیہ،فعیک،ایفسؿ،رمعنب
دانیر،انبہنییع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1443

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًي ،١ایوب ،ابی اٟد٠ي٣ ،١حاہس ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدٔ٠ي َٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ١حاصٔ ٕس َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َِ َ٘ ٟس َ٨َ ٌَ ٨َ ٣ا َرآ ٔ ٍْ ََ ِٔ ٍَ
و َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ

أَ ِر ٔؿ َ٨ا

یلع نب رجح ،اامسلیع ،اویب ،ایب الیلخل ،اجمدہ ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیمہ رضحت راعف ریض اہلل
اعتٰیلہنع ےامہریزنیمےکعفنےسرفکدای۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،اویب،ایبالیلخل،اجمدہ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1444

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یزیس ب ٩زریٍ ،ایوب ،حرضت ٧آٍ ،اب٤ً ٩زسے روایت ےہ ٛہ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رکی َ٣زَارٔ ًَ ُط ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ا ٪یُ ِ ٔ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ك َ َ
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
آَخ خ ََٔل َٓةٔ ٌَُ ٣اؤیَ َة أَ َّ٪
اَ ٪و َػ ِس ّرا ٔ ٩ِ ٣خ ََٔل َٓةٔ ٌَُ ٣اؤیَ َة َحً َّی بَ َُ َِ ٠ط فٔی ٔ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی إ ٔ ََ ٣ارة ٔأَبٔی بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز َوًُ ِْ ََ ٤
اَ ٪ر ُسو ُ٢
َرآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ یُ َح ِّس ُث ٓ َٔيضا ب ٔ َِ ٨ه ٕی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س َخ ََِ ٠ًَ ١يطٔ َوأََ٧ا َُ ٌَ ٣ط ٓ ََشأ َ َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢ك َ َ
َّ
َّ
ا ٪إٔذَا ُسئ ٔ ََ ٨ِ ًَ ١ضا َب ٌِ ُس َٗا ََ ٢ز ًَ ََ ٥رآ ٔ ٍُ بِ ُ٩
َکا ٔ
ئ ا ِ٤َ ٟزَارٔ َٔ َٓت َ َر ََ ٛضا ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َب ٌِ ُس َوك َ َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠یَ َِ ٨هی ًَ َِ ٔ ٩
َخسٔی ٕخ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ َِ ٨ضا

ییحینبییحی،سیدینبزرعی،اویب،رضحتانعف،انبرمعےسرفاتیےہہکرضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنعیبنرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےکزامہن ںیمافر رضحتاوبرکبف رمعفامثعؿ ریضاہللاعتٰیلہنعیکالختف ںیمافراعمفہیریضاہلل یک الختف ےکادتبایئ
اایؾکتاینپزنیماکرکاہیےتیلےھتاہیںکتہکاریماعمفہییکالختفےکآرخںیما ںیہہیدحثییچنہپہکراعفنبدخ ،ریضاہلل
اعتٰیلہنعیبن رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساس ںیمیہنایبؿرکےتںیہانبرمعریض اہللاعتٰیلہنعاؿےکاپسآ ےافرںیماؿ
ےکاسھت اھت افر اؿ ےس اس ابرے ںیم وپاھچ  و راعف  ے رفامایہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس زنیم ےک رکاہی ےس عنم رکےت
ےھت وانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےساسےکدعباےس ٹوھڑدایرھپ باسےکدعب اؿ ےساسابرے ںیموپاھچ اجات  وفہ رفامےت
ہکانبدخ ،ریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےسعنمایکےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،سیدینبزرعی،اویب،رضحتانعف،انبرمعےسرفاتیےہہکرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1445

راوی  :ابوربيٍ ،ابوكا ،١٣ح٤از ب ٩زیسً ،لی ب ٩ححز ،اس٤اًي ،١ایوب ،اب٠ً ٩يہ ،اب٤ً ٩ز

وب ب ٔ َض َذا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ َوأَبُو كَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اُل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ح و َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َ ٔ ١لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
رک َیضا
اُ ٪لَ یُ ِ ٔ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ي َة َٗا ََٓ ٢ت َ َر ََ ٛضا ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بَ ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ک َٓک َ َ

اوبرعیب،اوباکلم،امحدنبزدی،یلعنبرجح،اامسلیع،اویب،انبہیلع،انبرمعایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہانبہیلعیکدحثی

رابرہکںیمہیااضہفےہہکاسےکدعبانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےاےسٹوھڑدایافرفہزنیمرکاہی رہندےتیےھتزمارترںوک۔
رافی  :اوبرعیب،اوباکلم،امحدنبزدی،یلعنبرجح،اامسلیع،اویب،انبہیلع،انبرمع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1446

راوی  :اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل ،حرضت ٧آٍ ،اب٤ً ٩زسے روایت ےہ ٛہ ٣يں اب٤ً ٩ز ٛے سات٭ رآٍ ب ٩خسیخ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ذ َص ِب ُت َ ٍَ ٣ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز إلٔ َی َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َحًَّی أَ َتا ُظ بٔا َِ ٟب ََل ٔن
َ
َّ
َّ
ئ ا ِ٤َ ٟزَارٔ َٔ
َکا ٔ
َٓأ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ َِ ٔ ٩
انب ریمن ،دیبع اہلل ،رضحت انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم انب رمع ےک اسھت راعف نب دخ  ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ ایگ
اہیںکتہکفہاؿےکاپساقمؾالبطںیمآ ےافرا ںیہربخدیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےزمارترںوکزنیمرکا ے
 ردےنیےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :انبریمن،دیبعاہلل،رضحتانعف،انبرمعےسرفاتیےہہکںیمانبرمعےکاسھتراعفنبدخ ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1447

راوی  :اب ٩ابی خ ،ٕ٠ححاد ب ٩طارع ،زَکیا بً ٩سیً ،بيساہلل ب٤ً ٩زو ،زیس ب ٩ح ،٥ٜحرضت ٧آٍ ،اب٤ً ٩ز

و َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠و َححَّا ُد بِ َُّ ٩
َکیَّا ُئ بِ ًَُ ٩س ٓ ٕ
ٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٩
ارع َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
اٟظ ٔ ٔ
َک َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا َِ ٟح ََ٧ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط أَتَی َرآ ٔ ٌّا ٓ ََذ َ َ
انبایبفلخ،اجحجنباشرع،زرکاینبدعی،دیبعاہللنبرمعف،زدینبمکح،رضحتانعف،انبرمعےسرفاتیےہہکفہانبرمعریض
اہللاعتٰیلہنعےکاپسآ ے واوہنں ےہیدحثییبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسذرکیک۔
رافی  :انبایبفلخ،اجحجنباشرع،زرکاینبدعی،دیبعاہللنبرمعف،زدینبمکح،رضحتانعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1448

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،حشين اب ٩حش ٩ب ٩يشار ،ابً ٩و ،٪حرضت ٧آٍ ،اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ُ٣ح َُّ ٤س بِ ٩ا َِْ ٤ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِن َيٌىٔی ابَِ ٩ح َش ٩بَِ ٩ي َشا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ابًَِ ٩و َٕ٧ ٩ًَ ٪آ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ٤ًُ ٩ز ك َ َ ِ
اَ ٪یأ ُجزُ
َ ٔ ٔ
َ
ُ ِ ِ
َ ََ
ْ ِ
ُ ُ
ََک ٓ ٔيطٔ ًَ ِ٩
َک ًَ َِ ٩ب ٌِ ُف ًُ ُ٤و َ٣تٔطٔ ذ َ َ
اْلِ َ ِر َق َٗا َِّ ُ٨َٓ ٢ب َئ َحسٔی ّْا ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل ََٙ ٠بٔی َُ ٌَ ٣ط إَِٔ ٟيطٔ َٗا َََ ٓ ٢ذ َ َ
َّ
َّ
ق َٗا ََٓ ٢ت َ َر َٛطُ ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٓ ٥َِ ٠یَأ ِ ُج ِز ُظ
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أََّ ٧طُ َ َ ٧هی ًَ َِ ٔ ٩
دمحمنبینثم،نیسحانبنسحنباسیر،انبترؿ،رضحتانعف،انبرمعےسرفاتیےہہکانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعزنیمیکارجت
ےتیلےھتا ںیہراعفیکدحثیےکابرےںیمربخدییئگانچہچن فہےھجماسھتےلرکاسیکرطػےلچافرراعف ےاےنپاچچؤںےس
دحثی ذرک یک افر اس ںیم ذرک ایکہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس  ے زنیم وک رکاہی  ردےنی ےس عنم رفامای ےہ انبرمع ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرکاہیٹوھڑدایافرفہزنیماکرکاہیہنےتیلےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،نیسحانبنسحنباسیر،انبترؿ،رضحتانعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1449

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یزیس ب ٩ہارو ،٪ابً ٩و٪

وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َٗا ََ َٓ ٢ح َّسثَ ُط ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف ًُ ُ٤و َ٣تٔطٔ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ

ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحم نب احمت ،سیدی نب اہرفؿ ،انب ترؿ ایس دحثی یک دفرسی  دن ےہ ہک رضحت راعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےنپ اچچؤں ےس یبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدحثیایبؿیک۔
رافی  :دمحمنباحمت،سیدینباہرفؿ،انبترؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیموکرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1450

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌيب بٟ ٩يث ب ٩سٌسً٘ ،ي ١ب ٩خاٟس ،اب ٩طہاب ،حرضت سا ٥ٟبً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ َّٔ ٩
اب
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِي ُ
ا٪
ا ٪یُ ِ ٔ
رکی أَ َرؿٔيطٔ َحًَّی بَ َُ َِ ٠ط أَ ََّ ٪رآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ اْلِ َ َِ َؼار َّٔی ك َ َ
أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ك َ َ
ق َٓ ََ ٔ ٘٠ي ُط ًَ ِب ُس اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ابِ ََ ٩خسٔی ٕخ َ٣اذَا تُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
یَ َِ ٨هی ًَ َِ ٔ ٩
ِم َوكَاَ٧ا َٗ ِس َطض ٔ َسا بَ ِس ّرا یُ َح ِّسثَا ٔ ٪أَصِ ََّ ١
اٟسارٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ق َٗا ََ ٢رآ ٔ ٍُ بِ َُ ٩خسٔی ٕخ ِ ٌَ ٔ ٟبسٔ اہللٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َّ َّ
َٔ

َّ
َّ
ق َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َِ َ٘ ٟس ُُ ٨ِ ٛت أَ ًِ َ ٥ُ ٠فٔی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ٪
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ َِ ٔ ٩

َ
ک َط ِيئّا  ٥َِ ٟیَ٤َ ٔ ٠ًَ ٩ِ ُٜطُ َٓت َ َر َک
وَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح َس َث فٔی ذََ ٔ ٟ
رکی ث ُ ََّ ٥خش َٔی ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِ ٪یََ ُٜ
اْلِ ِر َق تُ ِ َ
ق
َکا َئ اْلِ َ ِر ٔ
َٔ
دبعاکلمل نب بیعش نب ق  ،نب دعس ،لیقع نب اخدل ،انب باہب ،رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعاینپزنیموکرکاہی ردےتیےھتاہیںکتہکا ںیہہیابتیچنہپہکراعفنبدخ ،ااصنریریضاہللاعتٰیل
ہنع زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےس عنم رکےت ںیہ انچہچن دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ ےس ےلم افر اؿ ےس اہک اے انب دخ  !،آپ
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےس زنیم ےک رکاہی ےک ابرے ںیم ایک دحثی ایبؿ رکےت ںیہ؟  و راعف نب دخ  ،ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےدبعاہللر یضاہلل اعتٰیلہنعےساہکہک ںیم ے اےنپدفونںاچچؤںےس انسافر فہ دبریکگنج ںیمرشکینو ےفہ دفونںرھگ
فاوں ےس دحثی ایبؿ رکےت ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے زنیم رکاہی  ر دےنی ےس عنم ایک رضحت دبعاہلل ریض
اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک ہک ںیم اج ات نوں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع رابرک ںیم زنیم رکاہی  ر دی اجیت  یھ رھپ
رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعاسوخػےسہکنواتکسےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسابرےںیموکیئمکحدای نو
وجاؿےکملعںیمہننوزنیموکرکاہی ردانیٹوھڑدای۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبق ،نبدعس،لیقعنباخدل،انبباہب،رضحتاسملنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیعماانج رزنیمرکاہی ردےنیےکایبؿںیم...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
نیعماانج رزنیمرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1451

راوی ً :لی ب ٩ححزسٌسی ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ،٥اس٤اًي ،١اب٠ً ٩يہ ،ایوب ،يٌلی ب ٩حٜي ،٥س٠امی ٪ب ٩يشار ،حرضت
رآٍ ب ٩خسیخ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َّ
وب ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ َٔ ٩حٕٔ ٜي٥
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ َٗ ٥اُل َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
اٟش ٌِس ُّٔی َو َي ٌِ ُ٘ ُ
َ ١وص َُو ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
 ١اْلِ َ ِر َق ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ُ ٧حاٗ ٔ ُ

اٟزب ُ ٍٔ َو َّ
َات َی ِوَ ٕ ٦ر ُج ْ٤ُ ًُ ٩ِ ٣َ ١و ًَٔ٣ی َٓ َ٘ا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اٟل ٌَا ٔ ٦ا َِ ٤ُ ٟش َِّم َٓ َحائ َ َ٨ا ذ َ
َٓٔ ِ ُ٨
رک َیضا بٔاُ٠ُّْ ٟثٔ َو ُّ

اٟزب ُ ٍٔ
ا٨َ َٟ ٪ا َ٧آ ٔ ٌّا َوك َ َواً َٔي ُة اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ أَ َِ َٔ ٍُ َ٨َ ٟا َ َ ٧ضاَ٧ا أَ َِ ُ ٧ ٪حاٗ ٔ َ ١بٔاْلِ َ ِر ٔ
ق َٓٔ ِ ُ٨
َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِ٣ز ٕك َ َ
رکیَ َضا ًَل َی اُ٠ُّْ ٟثٔ َو ُّ
َو َّ
ک
اٟل ٌَأ ٦ا َِ ٤ُ ٟش َِّم َوأَ ََ ٣ز َربَّ اْلِ َ ِر ٔ
ق أَ َِ ٪یزِ َر ًَ َضا أَ ِو یُزِرٔ ًَ َضا َو َ ٔ
َکائ َ َضا َو َ٣ا س َٔوی ذََ ٔ ٟ
َک َظ ٔ َ

یلع نب رجحدعسی ،وقعیب نب اربامیہ ،اامسلیع ،انب ہیلع ،اویب ،یلعی نب میکح ،امیلسؿ نب اسیر ،رضحت راعف نب دخ  ،ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک دہع رابرک ںیم زنیم رکاہی  ردےتی ےھت افر مہ اس اک رکاہی
اہنیئافروچاھتیئ افرنیعماانجفوصؽرکےتہکاکیدؿ ریمےاچچؤںںیمےساکیآدیمامہرےاپسآ ےاوہنں ےاہکںیمہ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےامہرےعفنےکاکؾ ےسعنمرفامایافراہللافراسےکروسؽیکااطتعںیمامہرےےئلزایدہ
عفن ےہ افر ںیمہ زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےس عنم رفامای ہکبج مہ اہتیئ افر وچاھتیئ افر نیعم اانج ےک دبہل رکاہی  ر دےتی ےھت افر آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےزنیمےکامکلوکمکحدایہکفہاےساکتشرکےاییسکےساکتشرکفا ےافرزنیموکرکاہی ردےنیافر
یسکدفرسیرطحاسےکالعفہدےنیےسیھبعنمرفامای۔
رافی  :یلع نب رجحدعسی ،وقعیب نب اربامیہ ،اامسلیع ،انب ہیلع ،اویب ،یلعی نب میکح ،امیلسؿ نب اسیر ،رضحت راعف نب دخ ،
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

نیعماانج رزنیمرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1452

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب ،س٠امی ٪ب ٩يشار ،حرضت رآٍ ب ٩خسیخ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َٗا ََ َٛ ٢ت َب إلٔ َ َّی َي ٌِل َی بِ َُ ٩حٕٔ ٜيَٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ٩ي َشا ٕر
و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ََک بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ي َة
 ١بٔاْلِ َ ِر ٔ
ق َٓٔ ِ ُ٨
یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ُ ٧حاٗ ٔ ُ
رک َیضا ًَل َی اُ٠ُّْ ٟثٔ َو ُّ
اٟزب ُ ٍٔ ث ُ َّ ٥ذ َ َ

ییحی نب ییحی،امحد نب زدی ،اویب ،امیلسؿ نب اسیر ،رضحت راعف نب دخ  ،ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ زنیم وک رکاہی  ر
دےتی واہتیئافروچاھتیئہصحرکاہیفوصؽرکےتابیقدحثییلعریضاہللیکدحثییکرطحذرکیک۔
رافی  :ییحینبییحی،امحدنبزدی،اویب،امیلسؿنباسیر،رضحتراعفنبدخ ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
نیعماانج رزنیمرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1453

راوی  :یحٌی ب ٩حبيب ،خاٟس ب ٩حارث٤ً ،زو بً ٩لیً ،بساُلًلی ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اب ٩ابی رعوبہ ،حرضت يٌلی ب٩
حٜي٥

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ٩
رعوبَ َة ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ َٔ ٩حٕٔ ٜي ٥ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
ییحی نب بیبح ،اخدل نب احرث ،رمعف نب یلع ،دبعاالیلع ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ایب رعفہب ،رضحت یلعی نب میکح ےس یھب اؿ اانسد
ےکاسھتیہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :ییحینببیبح،اخدلنباحرث،رمعفنبیلع،دبعاالیلع،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرعفہب،رضحتیلعینبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
نیعماانج رزنیمرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1454

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب ،جزیز ب ٩حاز ،٦حرضت يٌلی ب ٩حٜي٥

و َح َّسثَٔ٨يطٔ أَبُو َّ
اٟلاص ٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦ي ٌِل َی بِ َٔ ٩حٕٔ ٜي ٥ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ٩ِ ًَ ١ب ٌِ ٔف ًُ ُ٤و َ٣تٔطٔ

اوباطرہ،انبفبہ،رجرینباحزؾ،رضحتیلعی نبمیکحےسیھباؿاانسدےکاسھتہیدحثیرمفیےہ نکیاسںیمرضحتراعف
ریضاہللاعتٰیلہنع ےاےنپاچچؤںاکفاہطسایبؿ ںیہایک۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،رجرینباحزؾ،رضحتیلعینبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
نیعماانج رزنیمرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1455

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،ابو٣شہز ،یحٌی ب ٩ح٤زہ ،ابوً٤زو اوزاعی ،ابی ا٨ٟحاشی ٣ولی رآٍ ب ٩خسیخ ،حرضت رآٍ ب٩
خسیخ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ُِ ٣شضٔز ٕ َح َّسثَىٔی یَ ِحٌَی بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َح َّسثَىٔی أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی اَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّی َِ ٣ول َی

َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ ًَ َِ ٩رآ ٍٕٔ أَ َُّ ٪ه َضي ِ َر بِ ََ ٩رآ ٍٕٔ َوص َُو ًَ ُُّ ٤ط َٗا َ ٢أَ َتانٔی ُه َضي ِ ْر َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
و٪
ٕ َت ِؼ ََ ٌُ ٨
ًَ ِ ٩أَ ِ٣ز ٕك َ َ
ا ٪ب ٔ َ٨ا َرآ ٔ ّ٘ا َٓ ُُِ٘ ٠ت َو َ٣ا ذَا َک َ٣ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ َٓ ٥َ ٠ض َو َح ٌَّٗ ٙا ََ ٢سأ َ َٟىٔی َِ ٛي َ

بَٔ ٤حاُِٗٔ ٠ُ٘ َٓ ٥ِ ُٜٔ٠ت َ ُ ٧ذا ٔجزُصَا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَل َی اَّ ٟزبٔي ٍٔ أَ ِو اْلِ َ ِو ُس ٔ ٩ِ ٣ٔ ٙاَّ ٟت ِ٤ز ٔ أَ ِو َّ
اٟظٌٔير ٔ َٗا ََََ ٓ ٢ل َتٔ ٌَُِ٠وا ا ِز َر ًُو َصا أَ ِو
َ
أَ ِز ٔرًُو َصا أَ ِو أَ ِٔ ٣شُٜوصَا
ااحسؼ نب وصنمر ،اوبرہسم ،ییحی نب زمحہ ،اوبرمعف افزایع ،ایب اشاجنیش ومیل راعف نب دخ  ،،رضحت راعف نب دخ  ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اچچ ریہظ نب راعف ریمے اپس آ ے افر اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ںیمہ اےسی اکؾ ےس
عنمرکدایوجامہرےےئلعفندنماھت وںیم ےاہکفہایک ےہ؟افرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےوجرفامایفہقح ےہاوہنں ے
اہکہکھجمےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےوپاھچہکمتاےنپوتیھکںوکایکرکےتنو؟ںیم ےرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس!مہاسوکرکاہی ردےتیںیہوچاھتیئدیپافارای وجھکرایوجےکنیعمفقسےکدبےل وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
رفامایااسیہنرکفاےسوخداکتشرکفایدفرسےےساکتشرکاؤایاےساےنپاپسرفےکروھک۔
رافی  :ااحسؼ نب وصنمر ،اوبرہسم ،ییحی نب زمحہ ،اوبرمعف افزایع ،ایب اشاجنیش ومیل راعف نب دخ  ،،رضحت راعف نب دخ  ،ریض اہلل

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

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
نیعماانج رزنیمرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1456

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حاتً ،٥بساٟزح٤ا ٪ب٣ ٩ہسیً ،رک٣ہ ب٤ً ٩ار ،ابی ا٨ٟحاشی ،حرضت رآٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔرک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی اَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّی ًَ َِ ٩رآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ٔی ًَ ِٔ ِ ً ٩
َک ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ ُه َضيِر ٕ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
دمحمنباحمت،دبعارلنمحنب دہمی،رکعہمنب امعر،ایباشاجنیش،رضحتراعفریضاہلل اعتٰیلہنع ے یبنرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےسہیدحثیرفاتییکافراےنپاچچریہظاکدرایمؿںیمفاہطسذرک ںیہایک۔
رافی  :دمحمنباحمت،دبعارلامحؿنبدہمی،رکعہمنبامعر،ایباشاجنیش،رضحتراعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وس ےاچدنیےکدبےلزنیمرکاہی ردےنیےکایبؿںیم...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وس ےاچدنیےکدبےلزنیمرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1457

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ربيٌہ ب ٩ابی ًبساٟزح٤ا ،٪حرضت ح٨و٠ہ بٗ ٩يص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سے روایت ےہ ٛہ اض ےن
حرضت رآٍ ب ٩خسیخ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
يٌ َة بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ح ِ٨وَ ََ ٠ة بِ ِٔ َٗ ٩ي ٕص أَُ َّ ٧ط َسأ َ ََ ٢رآ ٔ ٍَ بِ َ٩
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩رب ٔ َ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ق َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت أَب ٔ َّ
َّ
َّ
اٟذصَ ٔب َوا َِ ٟورٔ ٔٚ
َکا ٔ
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ق َٓ َ٘ا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٔ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
َخسٔی ٕخ ًَ َِ ٔ ٩

َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّ٣ا ب ٔ َّ
اٟذ َص ٔب َوا َِ ٟورٔ َََٔ ٓ ٚل بَأ ِ َض بٔطٔ

ییحینب ییحی،رہعیب نبایبدبعارلنمح،رضحتہلظنحنب س ،ریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہہک اس  ے رضحت راعفنبدخ ،

ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس زنیم وک رکاہی  ر دےنی ےک ابرے ںیم وساؽ ایک  و اوہنں  ے رفامایہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس  ے
زنیموکرکاہی ردےنی ےس عنمرفامایںیم ےرعضایکایک وس ےافراچدنیےکترضیھب رکاہی ردےنیےسعنمےہ؟ و اوہنں ے
اہکہکوس ےافراچدنیےکدبےلرکاہی ردےنیںیموکیئرحج ںیہ۔
رافی  :ییحی نبییحی،رہعیب نبایبدبعارلامحؿ ،رضحتہلظنح نبس ،ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک اس  ےرضحتراعف
نبدخ ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وس ےاچدنیےکدبےلزنیمرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1458

ًيسی ب ٩یو٧ص ،اوزاعی ،ربيٌہ ب ٩ابی ًبساٟزح٤ا ،٪حرضت ح٨وہ بٗ ٩يص اَؼاری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :اسحاٰ ،ٚ

يٌ َة بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَىٔی َح ِ٨وَ َُ ٠ة بِ ُِ َٗ ٩ي ٕص
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ َِ ٩رب ٔ َ
َ
ق ب ٔ َّ
و٪
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
اض یُ َذا ٔجزُ َ
اٟذصَ ٔب َوا َِ ٟورٔ َٔ٘ َٓ ٚا ََُ ٢ل بَأ ِ َض بٔطٔ إٔ٤َ َّ ٧ا ك َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ
اْلِ َ َِ َؼار ُّٔی َٗا ََ ٢سأ ُِ ٟت َرآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ ًَ َِ ٔ ٩
ًَل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٤َ ٟاذٔیَاَ٧ا ٔ
ک َص َذا َو َي ِش ََ ٥ُ ٠ص َذا
ت َوأَٗ َِبا ٔ ٢ا َِ ٟح َساو ٔ َٔ ٢وأَ ِط َيا َئ ٔ ٩ِ ٣اٟزَّ ِر َٔ ٓ ََي ِضُ ٔ ٠
وَََ ٓ ٪ل بَأ ِ َض بٔطٔ
َو َي ِش ََ ٥ُ ٠ص َذا َو َی ِضُ ٔ ٠
َکائْ إ ٔ َُّل َص َذا ََٓ ٔ ٠ذَ ٔ ٟ
ک َص َذا ََٓ ٥َِ ٠ی٨َّ ٠ٟٔ ٩ِ ُٜا ٔ
ک ُز ٔج َز ًَ ُِ ٨ط َٓأ َ َّ٣ا َط ِي ْئ َْ ُ٠ٌِ ٣وِ ٣َ ٦ـ ُْ ٤
ض َٔ

ظ
ااحسؼٰ ،یسیعنبوی،س،افزایع،رہعیب نبایبدبعارلنمح  ،رضحتذیطہنب س ،ااصنری ریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتیےہ ہکںیم
 ےراعفنبدخ ،ریضاہللاعتٰیلہنعےسزنیموکوس ےافراچدنیےکترضرکاہی ردےنیےکابرےںیموپاھچاوہنں ےاہکاس
ںیموکیئرحج ںیہوگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمرہنےکانکرفںافرانںویںےکرسفں رزنیمرکاہی ردےتی
ےھت وضعبافاقتاسزنیمیکابتیہنویتافردفرسیالستمریتہافرضعبدہعفہیالستمریتہافرفہیالکنواجیتافرووگں
ںیمےسضعبوکےچبنو ےےکالعفہھچکرکاہیفوصؽہننواتایسفہجےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےسعنمرفامایاہںارگ
رکاہیےکدبےلوکیئنیعمافرامضتندشہزیچنو ورھپوکیئرحج ںیہ۔

ظ
رافی  :ااحسؼٰ،یسیعنبوی،س،افزایع،رہعیبنبایبدبعارلامحؿ،رضحتذیطہنبس ،ااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وس ےاچدنیےکدبےلزنیمرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1459

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،سٔيا ٪بً ٩تبہ ،یحٌی ،اب ٩سٌيس ،حرضت ح٨و٠ہ زرقی

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة اٟزُّ َرق ٔ ِّی أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤رآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ َي ُ٘وُلُ

َخ ِد َص ٔذظ ٔ َٓ ََ ٨ضاَ٧ا
َخ َج ِت َص ٔذظ ٔ َو ٥َِ ٟتُ ِ ٔ
ُ٨َّ ٛا أَ ِٛث َ َر اْلِ َ َِ َؼارٔ َح ِ٘ َّل َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ٔ ِ ٧
َفبَّ َ٤ا أَ ِ َ
ُرکی اْلِ َ ِر َق ًَل َی أَ َّ٨َ َٟ ٪ا َص ٔذظ ٔ َو َُ ٟض َِ ٥ص ٔذظ ٔ َ ُ
ک َوأَ َّ٣ا ا َِ ٟور ُٔ ٥َِ ٠َٓ ٚیَ َِ ٨ض َ٨ا
ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
رمعف اندق ،ایفسؿ نب ہبتع ،ییحی ،انب دیعس ،رضحت ہلظنح زریق ےس رفاتی ےہ ہک راعف نب دخ  ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ےھت مہ
ااصنرںیمےسزایدہاحمہلقفاےلےھتافرزنیماس رشطےسرکاہی ردےتیےھتہک اہیںیکدیپافارامہرےےئلافر ہیاؿےکےئل
یھبکاہیںدیپافارنویتافرفاہںہننویت وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہاسےس عنمرکدایرہباحؽاچدنیےکدبےلدےنی
ےسںیمہعنم ںیہایک۔
رافی  :رمعفاندق،ایفسؿنبہبتع،ییحی،انبدیعس،رضحتہلظنحزریق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وس ےاچدنیےکدبےلزنیمرکاہی ردےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1460

راوی  :ابوربيٍ ،ح٤از ،ابْ٣ ٩ىی ،یزیس ب ٩ہارو ،٪حرضت یحٌی ب ٩سٌيس

وَ ٪جٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ب ٔ َض َذا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
اوبرعیب،امحد،انبینثم،سیدینباہرفؿ،رضحتییحینبدیعس ےیھباسدحثیوکرفاتیایکےہ۔
رافی  :اوبرعیب،امحد،انبینثم،سیدینباہرفؿ،رضحتییحینبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زمارتعافرومارجہےکایبؿںیم...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

زمارتعافرومارجہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1461

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساٟواحس ب ٩زیاز ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،حرضت ًبساہلل ب ٩سائب

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌ َی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ بِ ُ ٩زٔیَاز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
اٟشائ ٔٔب َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩ِ ًَ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩ا ِ٤ُ ٟزَ َار ًَ ٔة َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ثَاب ٔ ُت بِ َُّ ٩
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َّٔ ٩
اٟـحَّا ٔک أَ َّ٪
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟزَ َار ًَةٔ َوفٔی رٔ َوا َیةٔ ابِ ٔ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َ َ ٧هی ًَ َِ ٨ضا َو َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ابِ ََ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩و٥َِ ٟ
ي َُش ِِّ ًَ ٥ب َس اہللٔ
ییحینبییحی ،دبعاوادحنبزاید،اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،رضحتدبعاہللنباسبئےسرفاتیےہہکںیمدبعاہللنبلقعم
ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس زمارتع ےک ابرے ںیم وساؽ ایک و اوہنں  ے اہکہک ےھجم اثتب نب کاحک ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے ربخدی
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس ےزمارتعےسعنمرفامایانبایبہبیشیکرفاتیںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس  ے
اسےسعنمایکافرےتہکںیہہکانبلقعمےسںیم ےوپاھچدبعاہللاکانؾ ںیہایل۔
رافی  :ییحینبییحی،دبعاوادحنبزاید،اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،رضحتدبعاہللنباسبئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زمارتعافرومارجہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1462

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،یحٌی ب ٩ح٤از ،ابوًوا٧ہ ،س٠امی ٪طیبانی ،حرضت ًبساہلل ب ٩سائب سے روایت ےہ ٛہ ہً ٥بساہلل
ب ١ٌ٘٣ ٩رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََّ ٪
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب َٗا َ٢
َز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ََٔ ٓ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩شأ َ ِ٨َ ٟا ُظ ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟزَ َار ًَ ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢ز ًَ َ ٥ثَاب ٔ ْت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ٩
ا ِ٤ُ ٟزَ َار ًَ ٔة َوأَ ََ ٣ز بٔا َِ ٤ُ ٟذا َج َزة ٔ َو َٗا َُ ٢لَ بَأ ِ َض ب ٔ َضا

ا احسؼنبوصنمر،ییحینبامحد،اوبتراہن،امیلسؿابیشین،رضحتدبعاہللنباسبئےسرفاتیےہہکمہدبعاہللنبلقعمریضاہلل
اعتٰیلہنعےکاپساحرضنو ےافر اؿےسزمارتع ےکابرےںیموساؽایک واوہنں  ےاہکہک رضحتاثتبریض اہللاعتٰیلہنع

 ےاہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےزمارتعےسعنمرفامایےہافرارجت ردےنیاکمکحدایےہافررفامایہکاسںیموکیئ
رحج ںیہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،ییحینبامحد،اوبتراہن،امیلسؿ ابیشین،رضحتدبعاہللنباسبئےسرفاتیےہہکمہ دبعاہللنبلقعم
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زنیمہبہرک ےےکایبؿںیم...
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیمہبہرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1463

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ح٤از ب ٩زیس٤ً ،زو٣ ،حاہس ،كاؤض ،رآٍ ب ٩خسیخ ،حرضت ً٤زو

ض اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠ب ٔ َ٨ا إلٔ َی ابِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ََّ ٣ُ ٪حاص ّٔسا َٗا ََ ٔ ٟ ٢لا ُو ٕ

َاس َُ ٨ِ ٣ٔ ٍِ ٤ط ا َِ ٟحس َ
ٔیث ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢اَ ِ ٧ت َض َز ُظ َٗا َ ٢إنِّٔی َواہللٔ َِ ٟو أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ٓ ِ

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ُِ ٨ط َ٣ا ٓ ٌََ ُِ ٠تطُ َو َلَ ٩ِٔ ٜح َّسثَىٔی َ ٩ِ ٣ص َُو أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔطٔ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ي ٌِىٔی ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ِ
َخ ّجا َُ٠ٌِ ٣و ّ٣ا
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََْ ٢لَ ِ ٪یَ ِ٨َ ٤حَ اَّ ٟز ُج ُ
 ١أَ َخا ُظ أَ ِر َؿ ُط َخي ِ ْر َُ ٟط ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪یأ ُخ َذ ًََِ ٠ي َضا َ ِ
ییحینبییحی،امحدنبزدی،رمعف،اجمدہ،اطؤس،راعفنبدخ ،،رضحترمعفےسرفاتی ےہہکاجمدہ ےاطؤسےساہکہکںیمہراعفنب
دخ ،ےکڑلےکےکاپسےلولچافراؿےسدحثیونسوجفہاےنپابپےکفاےطسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ
بت
اطؤس ےس رفاتی رک ہین اطؤس  ے اجمدہ وک ڑھجاک افر اہک اہلل یک مسق! ارگ ںیم اج ات نوات ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس  ے
اس ےس عنم ایک ےہ  و ںیم ہنرکات  نکی ےھجم دحثی ایبؿ یک اس  ے وج احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےس زایدہ اجےنن فاےل ںیہ ینعی
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہکارگوکیئآدیماےنپاھبیئوکاینپزنیمہبہرکدے
 وہیاسےسنیعمرکاہیفرخاجفوصؽرک ےےسرتہبےہ
رافی  :ییحینبییحی،امحدنبزدی،رمعف،اجمدہ،اطؤس،راعفنبدخ ،،رضحترمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیمہبہرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1464

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا٤ً ،٪زو ،حرضت ً٤ز ب ٩كاؤض

ا ٪یُ َدابٔزُ َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط یَا أَبَا ًَ ِب ٔس
ض ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َوابِ ُ ٩كَا ُو ٕ
ض أَُ َّ ٧ط ك َ َ
و ٪أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟدابَ َزة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی ًَ ِ٤زُو أَ ِخب َ َرنٔی
اَّ ٟز ِح ََِ ٟ ٩ٔ ٤و َت َز َِ ٛت َص ٔذظ ٔا َِ ٤ُ ٟدابَ َز َة َٓإُٔ َّ ٧ض ِ ٥یَزًُِ َُ ٤

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یَ َِ ٨ط ًَ َِ ٨ضا إٔ٤َ َّ ٧ا َٗا َ ٢یَ ِ٨َ ٤حُ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َخا ُظ َخي ِ ْر َُ ٟط ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٪
ک َي ٌِىٔی ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
أَ ًُِ ٤َُ ٠ض ِ ٥ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ِ
َخ ّجا َُ٠ٌِ ٣و ّ٣ا
َیأ ُخ َذ ًََِ ٠ي َضا َ ِ
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،رمعف ،رضحت رمع نب اطؤس ےس رفاتی ےہ ہک اطؤس اینپ زنیم اخمربہ  ر داتی اھت رمعف ےتہک ںیہ ںیم  ے ا ںیہ اہک
اےاوبدبعارلنمحاکشمتاخمربہٹوھڑدفویکہکنوگےتہکںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاخمربہےسعنمایک واوہنں ے
اہکاےرمعف!ےھجماؿےسزایدہاجےننفاےلینعیانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےربخدیہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاس
ےسعنم  ںیہایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایمت ںیمےس وکیئارگاےنپاھبیئوک زنیمہبہرکدے  وہی اس ےکےئلاسےس
رتہبےہہکفہاسےسنیعمرخاجفرکاہیفوصؽرکے۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رمعف،رضحترمعنباطؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیمہبہرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1465

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،ث٘فی ،ایوب ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥وٛيٍ ،سٔيا٣ ،٪ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ،اب٩
جزیخً ،لی ب ٩ححزٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسیْ ،شیک ،طٌبہ ،حرضت ً٤زو ب ٩زی٨ار ،كاؤض ،ابً ٩باض

َّ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥جٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
يٍ ًَ ِ٩
وب ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا اَ٘ ْٟف ُّٔی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ا ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
وسی ًَ ِ٩
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
ُسٔ َِي َ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩

ْش ٕ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو َحسٔیْٔض ٔ ِ٥
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یک ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ك ُ ُُّ ٠ض ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
َٔ

انب ایب رمع ،یفقث ،اویب ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،ایفسؿ ،دمحم نب رل  ،ق  ،،انب رج  ،،یلع نب رجح ،لضف نب
ومیس،رشکی،ہبعش،رضحترمعفنبدانیر،اطؤس،انبابعسیکرفاتییکرطحدفرسی دناتایبؿیکںیہاؿاانسدےسیھبایس
رطحدحثیرمفیےہ۔
رافی  :انب ایب رمع ،یفقث ،اویب ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،ایفسؿ ،دمحم نب رل  ،ق  ،،انب رج  ،،یلع نب رجح،
لضفنبومیس،رشکی،ہبعش،رضحترمعفنبدانیر،اطؤس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیمہبہرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1466

راوی ً :بس ب ٩ح٤يس٣ ،ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََْ ٢لَ َِ ٪ی ِ٨َ ٤حَ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َخا ُظ أَ ِر َؿطُ َخي ِ ْر َٟطُ ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪یأ ِ ُخ َذ
ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
كَا ُو ٕ

َ ١وص َُو بَٔ ٔ ٠شا ٔ ٪اْلِ َ َِ َؼارٔ ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َُ ٠ة
ًََِ ٠ي َضا ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٔ ٟظَ ِي ٕئ َُ٠ٌِ ٣وَٗ ٕ ٦ا ََ ٢و َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض ص َُو ا َِ ٟح ِ٘ ُ

دبعنبدیمح،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہلل
ہیلعفآہل فملس  ے اراشد رفامای مت ںیم ےس وکیئ اےنپ اھبیئ وک اینپ زنیم ہبہرک دے ہی اس ےس اینت اینت ولعمؾ زیچ فوصؽرک ے ےس
رتہبےہانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےرفاماییہیذق،ےہ ےسااصنراحمہلقےتہکںیہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زنیمہبہرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1467

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح٤ا ٪زارمیً ،بساہلل ب ٩جٌَفً ،بيساہلل ب٤ً ٩زو ،زیس ب ٩ابی ا٧يشہً ،بسا٠٤ٟک ب ٩زیس،
كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ اَّ ٟزق ُِّّی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢كَاِ َ ٧ت َُ ٟط أَ ِر ْق
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أُِ َ ٧ي َش َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ

َٓإُٔ َّ ٧ط أَ َِ ٪ی َِ ٨َ ٤ح َضا أَ َخا ُظ َخي ِ ْر

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،دبعاہلل نب رفعج ،دیبع اہلل نب رمعف ،زدی نب ایب اہسین ،دبعاکلمل نب زدی ،اطؤس ،رضحت انب ابعس
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبن رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای  سصخشےکاپسزنیمنوافرفہاےساےنپ
اھبیئوکہبہرکے واسےکےیلہیرتہبےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلامحؿداریم،دبعاہللنبرفعج،دیبعاہللنبرمعف،زدینبایباہسین،دبعاکلملنبزدی،اطؤس،رضحتانب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اسماقتافروجھکرافریتیھکےکہصح راعمہلمرک ےےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اسماقتافروجھکرافریتیھکےکہصح راعمہلمرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1468

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١زہير ب ٩رحب ،یحٌیٗ ،لاً ،٪بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔزُصَيِر ٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِي ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
َخ ُد َٔ ٨ِ ٣ضا ٔ ٩ِ ٣ثَ َ٤ز ٕأَ ِو َز ِر َٕ
ًُ ََ ٤ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ا َ ١َ ٣أَصِ ََ ١خ ِيب َ َر بٔظَ ِ ٔ
ِط َ٣ا َی ِ ُ
ادمحنبلبنح،زریہنبرحب،ییحی،اطقؿ،دیبعاہلل،انعف ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل

ہیلعفآہلفملس ےالہریبخےسزنیمیکدیپافارلھپاییتیھکےسفصن رلمعرکاای۔
رافی  :ادمحنبلبنح،زریہنبرحب،ییحی،اطقؿ،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ

اسماقتافروجھکرافریتیھکےکہصح راعمہلمرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1469

راوی ً :لی ب ٩ححز سٌسیً ،لی اب٣ ٩شہزً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َّ
اٟش ٌِس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َوص َُو ابِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَ ًِ َلی َر ُسو ُ٢
ا ٪ي ٌُِ ٔلی أَ ِز َوا َج ُط ك ُ ََّ ١س َٕ ٨ة ٔ٣ائ َ َة َو ِس ٕ ٙثَ َ٤أ٧ي َن َو ِس ّ٘ا
َخ ُد ٔ ٩ِ ٣ثَ َ٤ز ٕأَ ِو َز ِر َٕ َٓک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِيب َ َر بٔظَ ِ ٔ
ِط َ٣ا َی ِ ُ
یَ ٩و ِس ّ٘ا َٔ ٩ِ ٣طٌٔير ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا َول ٔ َی ًُ َ٤زُ َٗ َش ََ ٥خ ِيب َ َر َخي َّ َر أَ ِز َوا َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪يُ ِ٘ ٔل ٍَ َُ ٟض َّ٩اْلِ َ ِر َق
ْٔش َ
َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ َوً ِ ٔ

ا ٚك ُ ًََّ ١آَ ٕ ٦ا ِخ َت َُ ٨ِ ٔ٤َٓ ٩َِ ٔ٠ض ٩ِ ٣َ َّ٩ا ِخ َت َار اْلِ َ ِر َق َوا ِ٤َ ٟا َئ َو ُٔ ٨ِ ٣ض ٩ِ ٣َ َّ٩ا ِخ َت َار اْلِ َ ِو َس َ
َوا ِ٤َ ٟا َئ أَ ِو َي ِـ َُ َٟ ٩َ ٤ض َّ٩اْلِ َ ِو َس َ
اٚ
ك ُ ًََّ ١آَ ٕ ٦کَاِ َ ٧ت ًَائٔظَ ُة َو َحٔ َِؼ ُة ٔ ٩ِ ٤َّ ٣ا ِخ َت َار َتا اْلِ َ ِر َق َوا ِ٤َ ٟا َئ

یلعنبرجحدعسی،یلع انب رہسم،دیبعاہلل،انعف،رضحت انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہل
فملس  ے زنیم ریبخ اسیک دیپافار لھپ ای یتیھک ےس فصن ےک ترضدی افر آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس اینپ ازفاج رہطمات ریض
اہللاعتٰیلہنعوکرہاسؽوسفقساطع رکےتےھتاو یفقسوجھکرافر سیفقسوج برضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعہفیلخانب ےےئگ
افراوماؽربیخوکمیسقتایکایگ وازفاجیبنریضاہللاعتٰیلہنعوکاایتخردایہکفہاینپزنیمافراپینےسہصحےلںیلایرہاسؽاؿےک
ےئلافاسؼرقمررکدےیئاجںیئازفاجرہطماتریضاہللاعتٰیلہنعںیماالتخػنواضعب ے ورہاسؽافاسؼوکاایتخرایکافرضعب
 ے زنیم افر اپین وک دنسپ ایک دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع اؿ ںیم ےس  ںیھ وہنجں  ے زنیم
افراپینوکدنسپایک۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،یلعانبرہسم،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اسماقتافروجھکرافریتیھکےکہصح راعمہلمرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1470

راوی  :اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ َح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َخ َد َٔ ٨ِ ٣ضا َٔ ٩ِ ٣ز ِر َٕ أَ ِو ث َ َ٤ز ٕ َوا ِٗ َت َّؽ ا َِ ٟحس َ
َک َٓکَاِ َ ٧ت
ًَا َ ١َ ٣أَصِ ََ ١خ ِيب َ َر بٔظَ ِ ٔ
ٔیث ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ ًَل ٔ ِّی بِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ِط َ٣ا َ َ

ًَائٔظَ ُة َو َحٔ َِؼ ُة ٔ ٩ِ ٤َّ ٣ا ِخ َت َار َتا اْلِ َ ِر َق َوا ِ٤َ ٟا َئ َو َٗا ََ ٢خي َّ َر أَ ِز َو َاد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُِ ٪ي ِ٘ ٔل ٍَ َُ ٟض َّ٩اْلِ َ ِر َق َو٥َِ ٟ
َک ا ِ٤َ ٟا َئ
َی ِذ ُ ِ
انب ریمن ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے الہ ریبخ وک
زنیم یک دیپافار یتیھک ای لھپ ےک فصن  ر اعلم انبای ابیق دحثی سگر یکچ  نکی اس ںیم اوہنں  ے ہی ذرک  ںیہ ایک دیسہ اعہشئ دصہقی
ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع اؿ ںیم ےس  ںیھ وہنجں  ے زنیم افر اپین وک دنسپ ایک افر اہک ہک ازفاج رہطمات وک
اایتخردایایگہکاؿےکےیلزنیمعطقرکدیاج ےافراپیناکذرک ںیہایک۔
رافی  :انبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اسماقتافروجھکرافریتیھکےکہصح راعمہلمرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1471

راوی  :ابوكاہزً ،بساہلل ب ٩وہب ،اسا٣ہ ب ٩زیسٟيثی٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟلاصٔز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس َّ
و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اِ ٠ٟيثٔ ُّی ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا
َخ َد َٔ ٨ِ ٣ضا
ا ِٓتُتٔ َح ِت َخ ِيبَرُ َسأََِ ٟت َی ُضو ُز َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪ي ٔ َّ
َُقص َُِٔ ٓ ٥يضا ًَل َی أَ َِ ٪ي ٌِ َُ٠٤وا ًَل َی َ ِٔؼ ٕٔ َ٣ا َ َ
َّ
َّ
َّ ُ
ا ٚا َِ ٟحس َ
ک َ٣ا ٔطئِ َ٨ا ث ُ ََّ ٥س َ
ٔیث ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ
َق َُٔ ٓ ٥ِ ٛيضا ًَل َی ذََ ٔ ٟ
ٔ ٩ِ ٣ا٤َ ْٟز ٔ َواٟزَّ ِر َٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أ ٔ ُّ
ابِ ٔ٤ُ ٧ ٩يِر ٕ َوابِ ِٔ ٣ُ ٩شضز ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ َو َزا َز ٓ ٔيطٔ َوك َ َ َّ
اٟش ِض َ٤ا ِٔٔ َ ٩ِ ٣ٔ ٪ؼ ٕٔ َخ ِيب َ َر ٓ ََيأ ِ ُخ ُذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ا ٪ا٤َ ْٟزُ يُ ِ٘ َش ًَُ ٥ل َی ُّ
ٔ
َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟد َُِ ٤ص
اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ ،ااسہمنبزدییثیل،انعف ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہک بریبخ حتفایکایگ و وہید
 ےروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےسوساؽایکہک ا ںیہریبخںیم یہزنیم یکدیپافار لھپافریتیھک ںیم ےس فصن ےکترضاک
اکتشریرک ے ےک ےئل رےنہ دںی روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے رفامای ںیم ںیہمت اس لمع  ر اسفتق کت رہھٹ ے دفں اگ
 بکتمہاچںیہےگابیقدحثیسگریکچاسںیمہیااضہفےہہکربیخےکفصنلھپوکدفوصحںںیممیسقتایکاجاتاھتافرروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسںیمےسسمخاحلصرکےت۔
رافی  :اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،ااسہمنبزدییثیل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اسماقتافروجھکرافریتیھکےکہصح راعمہلمرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1472

راوی  :اب ٩ر٣حٟ ،يث٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح٤ا٧ ،٪آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََ٧ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َز َٓ ٍَ إلٔ َی یَ ُضوز ٔ َخ ِيب َ َر ِ َ ٧د ََ ١خ ِيب َ َر َوأَ ِر َؿ َضا ًَل َی أَ َِ ٪ي ٌِ َتُ٠ٔ٤و َصا ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٣وأٟض ٔ َِ ٥وَ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ِط ثَ َ٤زٔصَا
َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِ ُ

انبرل ،ق ،،دمحمنبدبعارلنمح،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
ریبخ ےک درتخ افر اس یک زنیم وک وہید ریبخ ےک رپسد اس ابت  ر ایک ہک فہ اےنپ اوماؽ ےس اس یک دختم رکںی ےگ افر اہلل ےک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےئلاسےکلھپاکفصننواگ۔
رافی  :انبرل ،ق ،،دمحمنبدبعارلامحؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اسماقتافروجھکرافریتیھکےکہصح راعمہلمرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1473

٣وسی بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی
راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،اب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخٰ ،
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی

ق ا ِٔ ٟح َحازٔ َوأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
اب أَ ِجل َی ا َِ ٟي ُضو َز َواَ ٨َّ ٟؼ َاری ٔ ٩ِ ٣أَ ِر ٔ
وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َُ ٣

َخ َاد ا َِ ٟي ُضوز ٔ َٔ ٨ِ ٣ضا َوكَاِ َ ٧ت اْلِ َ ِر ُق ح ٔي َن ُهض ٔ َز ًََِ ٠ي َضا ِهَّلِل َوَ ٔ ٟز ُسؤٟطٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا هَ َض َز ًَل َی َخ ِيب َ َر أَ َرا َز إ ٔ ِ َ
َ
َُقص ُِ ٥ب ٔ َضا ًَل َی أَ ِ ٪یَُٔ ِٜوا
َخ َاد ا َِ ٟي ُضوز ٔ َٔ ٨ِ ٣ضا ٓ ََشأََِ ٟت ا َِ ٟي ُضو ُز َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪ي ٔ َّ
َوِ ٤ُِ ٠ٟٔشٔ٤ٔ٠ي َن َٓأ َرا َز إ ٔ ِ َ
ًَََ ٠٤ضا َو َُ ٟض ِِٔ َ ٥ؼ ُ َّ
َّ
َّ
ََقوا ب ٔ َضا َحًَّی
َق ُ ٥ِ ٛب ٔ َضا ًَل َی ذََ ٔ ٟ
َ
ک َ٣ا ٔطئِ َ٨ا ٓ َ ُّ
ٕ ا٤َ ْٟز ٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسُّ ٔ َُ ٥َ ٠

أَ ِج ََلص ُِ٤َ ًُ ٥زُ إلٔ َی َت ِ َامی َئ َوأَرٔی َحا َئ
دمحم نب راعف ،ااحسؼ نب وصنمر ،انب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رج  ،،ومٰیس نب ہبقع ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے وہید فاصنری وک رس زنیم اجحز ےس اکنؽ دای ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس  ب ریبخ  راغبل نو ے ےھت  و آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس  ےوہید وک فاہں ےس اکنےنل اک ارادہ ایکاس ےئل ہک  ب آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملساسزنیم راغبلنوےئگ وفہزنیماہللافراسےکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافراملسمونںےکےئلنویئگ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےوہیدوکفاہںےساکنےنلاکارادہایک ووہید ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسابت ررےنہ
دےنی یک دروخا ت یک ہک فہ اس زنیم یک تنحم رکںی ےگ افر اؿ ےک ےئل آداھ لھپ نواگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
ا ںیہ رفامایمہ ںیہمتاسابت ر  بکتاچںیہےگرےنہ دںیےگ فہاس ںیمرےتہ رےہ اہیںکتہکرضحترمعریضاہلل اعتٰیل
ہنع ےا ںیہامیتءایاراحییکرطػالجفنطرکدای۔
رافی  :دمحمنبراعف،ااحسؼنبوصنمر،انبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،ومٰیسنبہبقع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

درتخاگل ےافریتیھکابڑیرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
درتخاگل ےافریتیھکابڑیرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1474

راوی  :اب٤٧ ٩يرً ،بسا٠٤ٟکً ،لاء ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ٔ٩ِ ٣
ِس َُ ٨ِ ٣ٔ ٚط َُ ٟط َػ َس َٗ ْة َو َ٣ا أَك َ ََّ ١
اٟشبُ ٍُ ٔ٨ِ ٣طُ َٓ ُض َو َُ ٟط َػ َس َٗ ْة َو َ٣ا
ا٣َ ٪ا أُك ٔ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َُ ٟط َػ َس َٗ ّة َو َ٣ا ُ ٔ
َغ ّسا إ ٔ َُّل ك َ َ
ُِ ٣شَ ٥ٕ ٔ ٠ي ِِز ٔ ُض َ ِ

أَكََِ ٠ت َّ
اُ َٟ ٪ط َػ َس َٗ ْة
اٟليِرُ َٓ ُض َو َُ ٟط َػ َس َٗ ْة َو َُل َی ِز َز ُؤ ُظ أَ َح ْس إ ٔ َُّل ك َ َ

انب ریمن ،دبعاکلمل ،اطعء ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س
املسمؿ ےوکیئوپدااگلای واسدرتخےسوجاھکایایگفہاسےکےئلدصہقےہوج اس ےس وچریایکایگفہیھب اس ےکےئلدصہق
ےہافروجدردنفں ےاھکایفہیھباسےکےئلدصہقےہافروکیئاےسمک ںیہرکےاگرگمفہاسوپدااگل ےفاےلےکےئلدصہق

اکوثابنواگ۔
رافی  :انبریمن،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
درتخاگل ےافریتیھکابڑیرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1475

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ،ابی زبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی

َّ
َّ
َغ َض َص َذا
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ًََ ١ل َی أ ُ َِّ ٣ُ ٦ب ِّ ٕ
ْش اْلِ َ َِ َؼارٔیَّ ٔة فٔی ِ َ ٧د ََٕ ٟ ١ضا َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
اَ ٪و َُل َزابَّ ْة َوُلَ
َغ ّسا َوُلَ َیزِ َر َُ َز ِر ًّا ٓ ََيأ ِك ُ َ٨ِ ٣ٔ ١طُ إ ٔ َِ َش ْ
اَف َٓ َ٘اَِ ٟت بَ ِِ ٣ُ ١شَ٘ َٓ ٥ْ ٔ ٠ا َُ ٢لَ َي ِِز ٔ ُض ُِ ٣شِ َ ٥ْ ٔ ٠
اِ ٨َّ ٟد َ ١أَ ُِ ٣ش ٥ْ ٔ ٠أَ ِ ٦ك َ ٔ ْ
َط ِي ْئ إ ٔ َُّل كَاِ َ ٧ت َُ ٟط َػ َس َٗ ْة
ہبیتقنبدیعس،ق ،،دمحمنبرل ،ق ،،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساؾ
رشبم ااصنرہی ےکاپساس ےک ابغ ںیمرشتفی ےئل ےئگ  و روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس  ے اےس رفامای ہی ابغ املسمؿ  ے اگلای
ےہ ای اکرف  ے؟  و اس  ے اہک املسمونں  ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای وکیئ املسمؿ ااسی  ںیہ وج وکیئ وپدا اگل ے ای یتیھک
اکتشرکےافراسےسااسنؿایاجونرایوکیئیھباھک ے واسےکےئلدصہقاکوثابنواگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،دمحمنبرل ،ق ،،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
درتخاگل ےافریتیھکابڑیرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1476

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥اب ٩ابی خ ،ٕ٠روح ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی َخَ َٗ َٕٕ ٠اُل َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس
َّ
َّ
َغ ّسا َو َُل َز ِر ًّا ٓ ََيأِك ُ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َسبُ ٍْ أَ ِو
اہللٔ َي ُ٘وُلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و َُُ ٢ل َي ِِز ٔ ُض َر ُج ِْ ٣ُ ١شِ َ ٥ْ ٔ ٠

اُ َٟ ٪ط ٓ ٔيطٔ أَ ِج ْز و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی َخ َٕٕ ٠كَائ ْٔز َط ِي ْئ
كَائ ْٔز أَ ِو َط ِي ْئ إ ٔ َُّل ك َ َ
دمحمنباحمت،انبایبفلخ،رفح،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم ےروسؽ
ہه
ت
ی
ی
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس وپدا اگل ے فاال وکیئ ااسی املسمؿ  ںیہ افر ی رک ے فاال ہک اس ےس دردنے ای
 ردنےایافروکیئاھک ےرگمہیہکاسںیماساگل ےفاےلےکےئلوثابنواگ۔
رافی  :دمحمنباحمت،انبایبفلخ،رفح،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
درتخاگل ےافریتیھکابڑیرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1477

راوی  :اح٤س ب ٩سٌيس ب ٩ابزاہي ،٥روح بً ٩بازة ،زَکیا ب ٩اسحا٤ً ،ٚز ب ٩زی٨ار ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا ُئ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙأَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َّ
َّ
ُ
ُ
َغ َض َص َذا
َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َي ُ٘وُلُ َز َخ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسًَ ٥َ ٠ل َی أ َِّ ٌِ ٣َ ٦ب ٕس َحائ ّٔلا َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَ ٌِ ٣َ َّ٦ب ٕس ََ َ ٩ِ ٣
اَٟ ٪طُ
اَ ٪وُلَ َزابَّ ْة َو َُل كَي ِ ْر إ ٔ َُّل ك َ َ
َغ ّسا ٓ ََيأِك ُ َ٨ِ ٣ٔ ١طُ إ ٔ َِ َش ْ
اَف َٓ َ٘اَِ ٟت بَ ِِ ٣ُ ١شَٗ ٥ْ ٔ ٠ا ََََ ٓ ٢ل َي ِِز ٔ ُض ا ِِ ٤ُ ٟشِ َ ٥ُ ٔ ٠
اِ ٨َّ ٟد َ ١أَ ُِ ٣ش ٥ْ ٔ ٠أَ ِ ٦ك َ ٔ ْ
َػ َس َٗ ّة إلٔ َی یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ

ادمحنبدیعس نباربامیہ،رفح نبابعدة،زرکای نبااحسؼ،رمع نبدانیر،رضحتاجربریض اہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہک یبنرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہلفملس  ے اؾ دبعم ےک اپس ابغ ںیم رشتفی ےل ےئگ  و رفامای اے اؾ دبعم! ہی وجھکر اک درتخ املسمؿ  ے اگل ای اکرف
 ے اس  ے اہک املسمؿ  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای وکیئ املسمؿ یھب وکیئ وپدا اگل ے افر اس ےس ااسنؿ افر
وچاپ ےافر ردنےوجیھباھکںیئ واساگل ےفاےلےکےئلایقتمےکدؿکتدصہقاکوثابنواگ۔
رافی  :ادمحنبدیعسنباربامیہ،رفحنبابعدة،زرکاینبااحسؼ،رمعنبدانیر،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
درتخاگل ےافریتیھکابڑیرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1478

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حٔؽ بُ ٩ياث ،ابوَکیب ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥ابی ٌ٣اویہ٤ً ،زو ٧اٗس٤ً ،ار ب٣ ٩ح٤س ،ابوبرک
ب ٩ابی طیبہ ،ابٓ ٩ـي ،١اً٤ع ،ابی سٔيا ،٪جابز٤ً ،ار ،ابوَکیب ،ابی ٌ٣اویہ ،ا٣ ٦بْش ،ابٓ ٩ـي ،١ا٣زاة زیس ب٩
حارثہ ،اسحا ،ٚابی ٌ٣اویہ ،ا٣ ٦بْش

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
َکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔبِ َزاص َٔيَ ٥جٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اث ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ئ ًَ ِ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ١ك ُ َُّ ١ص ُذ َُل ٔ
ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّ٤ا ُر بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة َٓ َ٘ َاُل ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٦
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َزا َز ًَ ِْ ٤زو فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ح َوأَبُو ُ َ

ْش َوفٔی رٔ َوا َی ٔة ابِ َٔ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ٩ِ ًَ ١ا َِ ٣زأَة ٔ َزیِ ٔس بِ َٔ ٩حارٔث َ َة َوفٔی رٔ َوایَ ٔة إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗا َُ ٢ربَّ َ٤ا َٗا َ ٩ِ ًَ ٢أ ُ َِّ ٣ُ ٦ب ِّْشٕ
َُ ٣ب ِّ ٕ
ئ َوأَبٔی
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ُربَّ َ٤ا َ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١وك ُ ُُّ ٠ض َِٗ ٥اُٟوا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ ًَ َلا ٕ
اٟزُّبَي ِر ٔ َو ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر

اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اوبرکبی،ااحسؼنباربامیہ،ایباعمفہی،رمعفاندق،امعرنبدمحم،اوبرکبنبایبہبیش،انبلیضف،
اشمع ،ایب ایفسؿ ،اجرب ،امعر ،اوبرکبی ،ایب اعمفہی ،اؾ رشبم ،انب لیضف ،ارماة زدی نب احرہث ،ااحسؼ ،ایب اعمفہی ،اؾ رشبم اف ر فایل
دحثییکاچراانسدذرکیکںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اوبرکبی،ااحسؼنباربامیہ،ایباعمفہی،رمعفاندق،امعرنبدمحم،اوبرکبنبایبہبیش،انب
لیضف،اشمع،ایبایفسؿ،اجرب،امعر،اوبرکبی،ایباعمفہی،اؾرشبم،انبلیضف،ارماةزدینباحرہث،ااحسؼ،ایباعمفہی،اؾرشبم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
درتخاگل ےافریتیھکابڑیرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1479

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌیٗ ،تیبہ ب ٩سٌيس٣ ،ح٤س بً ٩بيساِٟبری ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕس ا ُِِ ٟبَر ُّٔی َو َّ
َخا ٔ٪
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟي ِحٌَی َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
َّ
َّ
َغ ّسا أَ ِو َیز ِ َر َُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس٣َ ٥َ ٠ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣شَ ٥ٕ ٔ ٠ي ِِز ٔ ُض َ ِ
اَٟ ٪طُ بٔطٔ َػ َس َٗ ْة
َز ِر ًّا ٓ ََيأِك ُ ُ
ا ٪أَ ِو بَض ٔ َيْ ٤ة إ ٔ َُّل ك َ َ
٨ِ ٣ٔ ١طُ كَي ِ ْر أَ ِو إ ٔ َِ َش ْ

ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،دمحمنبدیبعالعيری،اوبتراہن،داتدہ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل

ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای وج املسمؿ وکیئ وپدا اگل ے ای یتیھک اکتش رکے افر اس ےس  ردنے ای اسنؿ ای اجونر اھکیئ  و ہی اس
اگل ےفاےلےکےئلدصہقنواگ۔
رافی  :ییحینبییحی،ہبیتقنبدیعس،دمحمنبدیبعالعيری،اوبتراہن،داتدہ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
درتخاگل ےافریتیھکابڑیرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1480

راوی ً :بس ب ٩ح٤يس٣ ،ش ٥٠ب ٩ابزاہي ،٥اب ٩یزیسٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪بِ َُ ٩یز ٔ َ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِّ
َغ َض
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠ز َخ َِ َ ٧ ١د َّل ْٔل ُ َِّ ٣ُ ٦بْشٕ ا َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
اَف َٗاُٟوا ُِ ٣ش ٥ْ ٔ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیْٔض ٔ ِ٥
َص َذا اِ ٨َّ ٟد َ ١أَ ُِ ٣ش ٥ْ ٔ ٠أَ ِ ٦ك َ ٔ ْ
دبعنبدیمح،ملسمنباربامیہ،انبسیدی،داتدہ،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاہللےکیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسااصنرںیمےساکیتررتاؾرشبمےک ابغںیمرشتفیےلےئگ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاسابغوک
املسمؿ ےاگلایےہایاکرف ے واوہنں ےاہکاملسمؿ ےابیقدحثیسگریکچ۔
رافی  :دبعنبدیمح،ملسمنباربامیہ،انبسیدی،داتدہ،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
درتخاگل ےافریتیھکابڑیرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1481

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب ،اب ٩جزیخ ،ابی زبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاص ٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ َّ ٪أَبَا اٟزُّبَي ِر ٔأَ ِخب َ َر ُظ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ٔيک ثَ َّ ٤زا ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َؿ َِ ٤ز َة ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَب ٔی اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ِ ٪بٔ ٌِ َت ٔ ٩ِ ٣أَخ َ
ٔيک ثَ َّ ٤زا َٓأ َ َػابَ ِتطُ َجائ ٔ َح ْة ٓ َََل َی ٔح ُّ١
َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و بٔ ٌِ َت ٔ ٩ِ ٣أَخ َ

ٔيک بٔ َِي ِر ٔ َح ٕٓٙ
َک أَ َِ ٪تأ ِ ُخ َذ ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِيئّا ب ٔ ََ ٥تأ ِ ُخ ُذ َ٣ا َ ٢أَخ َ
َ ٟ
اوباطرہ،انبفبہ،انبرج ،،ایبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےرفامایارگ و ےاےنپاھبیئوکلھپرففتخرکدایافراسلھپوکوکیئآامسینآتفالقحنویئگ وریتےےئلاسےسوکیئدبہل
فترضانیلاجزئ ںیہ واےنپاھبیئوکامؽریغبیسکقحےکسکزیچےکدبےلاحلصرکےاگ؟
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،انبرج ،،ایبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
درتخاگل ےافریتیھکابڑیرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1482

راوی  :حش ٩ح٠وانی ،ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
و َح َّسثَ َ٨ا َح َش ْ ٩ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
نسحولحاین،اوباعمص،انبرج ،ایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ۔
رافی  :نسحولحاین،اوباعمص،انبرج ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
درتخاگل ےافریتیھکابڑیرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1483

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہً ،لی ب ٩ححز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَف ،ح٤يس ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ي ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َو ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ک إ ٔ ِ ٍَ ٨َ ٣َ ٪اہللُ َّ
َّ
اَ ٤َ ْٟز َة ب ٔ َ٥
َف أَ َرأَیِ َت َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ ث َ َ٤ز ٔاِ ٨َّ ٟد َٔ ١حًی َتزِص َُو َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا ْٔلَٕ َ ٧ص َ٣ا َزص ُِوصَا َٗا ََ ٢ت ِح َُّ ٤ز َو َت ِؼ َ ُّ
ک
َت ِش َت ٔح ُّ٣َ ١ا َ ٢أَخٔي َ
ییحی نب اویب ،ہبیتق ،یلع نب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،دیمح ،رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس  ے وجھکر یک عیب ےس عنم ایک اہیں کت ہک رگن ہن ڑکپے رافی ےتہک ںیہ ںیم  ے رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک

رگنآ ےاک ایکبلطمےہ اوہنں ےاہکاساک رسخایزردنواجانآپاک ایک ایخؽےہہک ارگاہلللھپوکرفکےل و واےنپاھبیئ اک
امؽسکزیچےکترضالحؽرکےاگ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق،یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،دیمح،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
درتخاگل ےافریتیھکابڑیرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1484

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب٣ ،اٟک ،ح٤يس كوی ،١حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ي ٕس َّ
اٟلؤی ٔ ٩ِ ًَ ١أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َ٣اْ ٔ ٟ
اَ ٤ْٟزة ٔ َحًَّی تُزِهٔی َٗاُٟوا َو َ٣ا تُزِهٔی َٗا ََ ٢ت ِح٤ز َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا َ ٍَ ٨َ ٣اہللُ َّ
َّ
ٔيک
اَ ٤َ ْٟز َة َٓب ٔ ََ ٥ت ِش َت ٔح ُّ٣َ ١ا َ ٢أَخ َ
َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ َ
َ ُّ
َ
َ
اوباطرہ ،انب فبہ ،امکل ،دیمح وطلی ،رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس  ے ولھپں یک عیب ےس عنم ایک اہیں کت ہک رگن ہن آاج ے احصہب  ے رعض ایک زت یہ ایک ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
رفامایاساکرسخنواجانافررفامای باہلللھپوکرفکےل ورھپ وسکزیچےکدبےلاےنپاھبیئاکامؽالحؽرکےاگ؟
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،امکل،دیمحوطلی،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
درتخاگل ےافریتیھکابڑیرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1485

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بازً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ي ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ِ٥َِ ٟ ٪
یُ ِِْ ٔ٤ز َصا اہللُ َٓب ٔ ََ ٥ي ِش َت ٔح ُّ ١أَ َح ُس ُ٣َ ٥ِ ٛا َ ٢أَخٔيطٔ
دمحمنبابعد،دبعایزعسینبدمحم،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمیریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایارگاہللاس
درتخ رلھپہناگل ے ورھپمتںیمےسوکیئاےنپاھبیئاکامؽےسیکالحؽرکےاگ۔
رافی  :دمحمنبابعد،دبعایزعسینبدمحم،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
درتخاگل ےافریتیھکابڑیرک ےیکتلیضفےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1486

راوی  :بْشب ٩ح ،٥ٜابزاہي ٥ب ٩زی٨ارً ،بساٟحبار ب ٩اٌَٟلء ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،ح٤يس ارعد ،س٠امی ٪بً ٩تي ،ٙحرضت
جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َو َّ
ْش َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔب ٔ ِ ٕ
ْش بِ ُ ٩ا َِ ٟح ََ ٥ٔ ٜوإٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ َو ًَ ِب ُس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
َ
ٔيَ ٩ِ ًَ ٙجابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز ب ٔ َو ِؿ ٍٔ ا َِ ٟح َوائٔحٔ َٗا َ ٢أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٙوص َُو
رع ٔد ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ًَٔ ٩ت ٕ
حُ َِ ٤ي ٕس اْلِ ِ َ

ا ٪ب ٔ َض َذا
َػاح ُٔب ُِ ٣شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
ْش ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

رشبنب مکح ،اربامیہ نب دانیر ،دبعاابجلر نب االعلء ،ایفسؿ نب ہنییع ،دیمح ارعج ،امیلسؿ نب قیتع ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےآافتیکفہجےساصقنؿنو ےوکفعضرک ےےکمکحدای۔
رافی  :رشبنب مکح ،اربامیہ نب دانیر ،دبعاابجلر نب االعلء ،ایفسؿ نب ہنییع ،دیمح ارعج ،امیلسؿ نب قیتع ،رضحت اجرب ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقضںیمےسھچکاعمػرکدےنیےکاابحتسبےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رقضںیمےسھچکاعمػرکدےنیےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1487

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،بٜيرً ،ياق بً ٩بساہلل ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

يب َر ُج ْ ١فٔی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ًَ ِ ٩بَُٜيِر ٕ ًَ َِٔ ً ٩ي ٔ
اق بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ ٢أ ُ ٔػ َ
ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ث َٔ٤ا ٕر ابِ َتا ًَ َضا َٓ َٜث ُ َر َزیُِ ُ٨ط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َؼ َّسُٗوا
ک َوَٓا َئ َزیِٔ٨طٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ُِ ٔ ٟ ٥َ ٠ز َ٣ائٔطٔ ُخ ُذوا َ٣ا
اض ًََِ ٠يطٔ ََٓ ٥َِ ٠ی ِب ِّ ُ٠ذََ ٔ ٟ
ًََِ ٠يطٔ َٓ َت َؼ َّس َ ٚاُ ٨َّ ٟ

ک
َو َج ِستُ َِ ٥وَِ ٟي َص َل ٥ِ ُٜإ ٔ َُّل ذََ ٔ ٟ
ہبیتق نب دیعس،ق  ،،ریکب ،ایعض نب دبع اہلل ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکزامہنںیماکیآدیموکولھپںںیماصقنؿنواوجاس ےرخدیےےھتافراساکرقضزایدہنوایگ وروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اس  ر دصہق رکف ووگں  ے اس  ر دصہق ایک  نکی ہی رمق اس ےک رقض وک وپرا رک ے ےک ربارب ہن چنہپ یکس
انچہچن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ےک رقض وخانوں ےس رفامای وج مت وک لم اج ے فہ احلص رکف افر اہمترے ےئل
رصػیہیےہوجاسےکاپساھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،ریکب،ایعضنبدبعاہلل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رقضںیمےسھچکاعمػرکدےنیےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1488

راوی  :یو٧ص بً ٩بساُلًلیً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،ز ب ٩حارث ،بٜير ب ٩اطخ

َح َّسثَىٔی یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخبَرَنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩بَُٜي ِر ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
وی،سنبدبعاالیلع،دبعاہللنبفبہ،رمعنباحرث،ریکبنباجشایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ۔
رافی  :وی،سنبدبعاالیلع،دبعاہللنبفبہ،رمعنباحرث،ریکبنباجش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رقضںیمےسھچکاعمػرکدےنیےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1489

راوی  :اس٤اًي ١ب ٩ابی اویص ،س٠امی ٪اب ٩بَل ،٢یحٌی ب ٩سٌيس٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح٤ا ،٪ا٤ً ٦زة ب٨ت ًبساٟزح٤ا،٪
سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

 ١بِ ُ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص َح َّسثَىٔی أَخٔی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪وص َُو ابِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَی
و َح َّسثَىٔی َُيِرُ َواح ٔ ٕس ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحاب ٔ َ٨ا َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ

بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی اِّ ٟز َجا َٔ ٣ُ ٢ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أ ُ َُّ ٣ط ًَ َِ ٤ز َة ب ٔ َِ ٨ت ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤اَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة َت ُ٘و َُ ٢سٍَ ٔ٤
َخ َو َي ِشت َ ِرٓ ٔ ُ٘طُ فٔی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ِو َت ُخ ُؼو ٕ ٦بٔا َِ ٟب ٔ
اب ًَاَ ٔ ٟي ٕة أَ ِػ َواتُ ُض َ٤ا َوإٔذَا أَ َح ُسص َُ٤ا َي ِش َت ِو ٔؿ ٍُ ِاْل َ َ
١
ََخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠يض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟتأَلِّی ًَل َی اہللٔ ُلَ َئ ٌَِ ُ
َط ِي ٕئ َوص َُو َي ُ٘و َُ ٢واہللٔ ُلَ أَٓ ٌَِ ُ
َ َ ٓ١
ک أَ َح َّب
ا ٌِِ ٤َ ٟزُ َ
وٖ َٗا َ ٢أََ٧ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َُ ٠ط أَ ُّی ذََ ٔ ٟ
اامسلیع نب ایب افسی ،امیلسؿ انب البؽ ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب دبعارلنمح  ،اؾ رمعة تنب دبعارلنمح  ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل
اعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےدرفازےںیمڑگھج ےفاوںیکآفازینسافردفونںیکآفازدنلب
 یھاؿںیماکیدفرسےےساعمیفافرھچکرنیمےکےئلہہکراہاھتدفرساہہکراہاھتہکاہللیکمسق!ںیمااسی ںیہرکفںاگروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکاپسرشتفیال ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایاہلل رمسقاھکرکےنہکفاالاہکںےہوج
اتہکےہہکفہیکین ںیہرکےاگاس ےرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمنوںافرایسوکاایتخرےہوجاسوک
دنسپنورکے۔
رافی  :اامسلیع نب ایب افسی ،امیلسؿ انب البؽ ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب دبعارلامحؿ ،اؾ رمعة تنب دبعارلامحؿ ،دیسہ اعہشئ دصہقی
ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رقضںیمےسھچکاعمػرکدےنیےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1490

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بساہلل بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟک ،حرضت ٌٛب ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

اب َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َ ِ

اُ َٟ ٪ط ًََِ ٠يطٔ فٔی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ
أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَُ َّ ٧ط َت َ٘اضَی ابِ َ ٩أَبٔی َح ِس َرز ٕ َزیِ ّ٨ا ك َ َ
َّ
ََخ َد إَِٔ ٟيض ٔ َ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ٓ ِ
َار َتٔ ٌََ ِت أَ ِػ َواتُ ُض َ٤ا َحًی َسَ ٌَ ٔ٤ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو فٔی بَ ِیتٔطٔ ٓ َ َ
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓأ َ َط َار إَِٔ ٟيطٔ ب ٔ َي ٔسظ ٔأَ ِ٪
ٕ حُ ِح َزتٔطٔ َوَ٧ا َزی ََ ٌِ ٛب بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٓ َ٘ا َ ٢یَا َُ ٌِ ٛب َٓ َ٘ا ََٟ ٢ب َّ ِي َ
ٕ ٔس ِح َ
َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َٛظَ َ
َّ
ک َٗا َْ ٌِ َٛ ٢ب َٗ ِس ٓ ٌََُِ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥ُِ ٗ ٥َ ٠ا ِٗ ٔـطٔ
ِط َٔ ٩ِ ٣زیَِ ٔ ٨
َؿ ٍِ اٟظ ِ َ

رحہلمنبییحی،انبفبہ ،وی،س،انبباہب،دبعاہللنب بعکنب امکل ،رضحت بعک نب امکلریضاہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتی ےہ
ہکاس ےاوبدحردےکےٹیبےساسرقضاکاطمہبلدجسمںیمایکوجاس رروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیماھتافراؿ
یک آفازںی دنلب نوںیئ اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رھگ ںیم اؿ یک آفازفں وک انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اؿ یکرطػےلکناہیںکتہکاےنپرجحہاک ردہا ےنایافر بعکنب امکلوکآفازدیافر رفامایاےبعک!اس ے اہک احرضنوںاے
اہلل ےک روسؽ! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےنپ اہھت ےس ااشرہ ایک ہک اےنپ رقض ںیم ےس آداھ مک رک دف بعک  ے رعض ایک
قیقحتںیم ےااسیرکدایاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرقمفضےسرفامایاوھٹافر
اؿاکرقضادارکدف۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،دبعاہللنببعکنبامکل،رضحتبعکنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رقضںیمےسھچکاعمػرکدےنیےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1491

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٤ًْ ،٥ا ٪ب٤ً ٩ز ،یو٧ص ،زہزی ،حرضت ًبساہلل بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ٪

ََ ٌِ ٛب بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ِخب َ َر ُظ أََّ٧طُ َت َ٘اضَی َزیِ ّ٨ا َُ ٟط ًَل َی ابِ ٔ ٩أَبٔی َح ِس َرز ٕبَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ابِ َٔ ٩وصِبٕ

ااحسؼنباربامیہ،امثعؿنبرمع،وی،س،زرہی،رضحتدبعاہللنببعکنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبعکریض
اہللاعتٰیلہنع ےاےنپرقضاکاطمہبلایکوجابدحردےکےٹیب راھتابیقدحثیسگریکچ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،امثعؿنبرمع،وی،س،زرہی،رضحتدبعاہللنببعکنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رقضںیمےسھچکاعمػرکدےنیےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1492

راوی ٣ :شٟ ،٥٠يث اب ٩سٌس ،جٌَف ب ٩ربيٌہً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩ہز٣زً ،بساہلل بٌٛ ٩ب ،حرضت ٌٛب ب٣ ٩اٟک رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َٗا َِ ٣ُ ٢شَ ٥ٔ٠و َر َوی َّ
يٌ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩صُ ِز ُ٣زَ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٩
َف بِ َُ ٩رب ٔ َ
اِ ٠ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَىٔی َج ٌِ َ ُ
َِم َٓ ََ ٔ ٘٠ي ُط ََٓ٠ز ٔ َ٣طُ َٓ َتک َ َّ٤َ ٠ا َحًَّی ِار َتٔ ٌََ ِت
اًَ ٢ل َی ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َح ِس َرز ٕاْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط ك َ َ
اَٟ ٪طُ َْ ٣
ٕ َٓأ َ َخ َذ َ ِٔؼّٔا ٔ٤َّ ٣ا
أَ ِػ َواتُ ُض َ٤ا ٓ َََّ ٤ز بٔض ٔ َ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َُ ٌِ ٛب َٓأ َ َط َار ب ٔ َي ٔسظ ٔ َٛأَُ َّ ٧ط َي ُ٘و ُ ٢اِ ٨ِّ ٟؼ َ

ًََِ ٠يطٔ َو َت َز َک َ ِٔؼّٔا
ملسم،ق ،انبدعس،رفعجنبرہعیب،دبعارلنمحنبرہزم،دبعاہللنببعک،رضحتبعکنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکاؿاکھچکامؽدبعاہللنباوبدحردایملس ررقضاھتفہاسےسےلم واےسڑکپایل افردفونںںیموگتفگرشفع نویئگاہیںکت
ہکآفاز ںیدنلبنوںیئگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکاپسےسسگرے ورفامایاےبعکافراےنپاہھتےسااشرہایکوگای
ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفصناکرفامرےہںیہںیم ےاےنپرقضںیمےسآداھفوصؽرکایلافرآداھٹوھڑدای۔
رافی  :ملسم،ق ،انبدعس،رفعجنبرہعیب،دبعارلامحؿنبرہزم،دبعاہللنببعک،رضحتبعکنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجآدیماینپرففتخدشہزیچرخدیارسلفمےکاپساپ ے واسےکفا س ےنیےکایبؿیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وجآدیماینپرففتخدشہزیچرخدیارسلفمےکاپساپ ے واسےکفا س ےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1493

راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یو٧ص ،زہير ،یحٌی ب ٩سٌيس ،ابوبرک ب٣ ٩ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩حز٤ً ،٦ز بً ٩بساٌٟزیز ،ابابرک ب٩
ًبساٟزح٤ا ٪ب ٩حارث ب ٩ہظا ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رک بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩صٔظَ ا ٕ ٦أَ ِخب َ َر ُظ أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة
بِ َٔ ٩حزِ ٕ ٦أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔأَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَبَا بَ ِ ٔ

َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِز َر َک َ٣ا َُ ٟط بٔ ٌَ ِیٔ٨طٔ

ً ٔ َِ ٨س َر ُج ِٕ َٗ ١س أَ ََِٓ ٠ص أَ ِو إ ٔ َِ َشا ِٕ َٗ ٪س أَ ََِٓ ٠ص َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙبٔطٔ َُٔ ٩ِ ٣ي ِرٔظ ٔ

ادمحنبدبعاہللنبوی،س،زریہ،ییحینبدیعس،اوبرکبنبدمحمنبرمعفنبزحؾ،رمعنبدبعایزعسی،اابرکبنبدبعارلنمحنباحرثنب
اشہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایںیم ےروسؽاہللیلصاہلل

ہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھت سآدیم ےاانپامؽہنیعباسآدیمےکاپساپایوجرغبینوایگےہای
اسااسنؿےکاپسوجرغبینوایگےہ وفہدفرسفںےسزایدہاسامؽاکدقحارےہ۔
رافی  :ادمح نب دبعاہلل نبوی،س ،زریہ،ییحی نب دیعس ،اوبرکب نب دمحم نبرمعف نبزحؾ ،رمع نب دبعایزعسی ،اابرکب نب دبعارلامحؿنب
احرثنباشہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وجآدیماینپرففتخدشہزیچرخدیارسلفمےکاپساپ ے واسےکفا س ےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1494

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظيٗ ،٥تیبہ ب ٩سٌيس٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ب ٩سٌس ،ابوربيٍ ،یحٌی ب ٩حبيب حارثی ،ح٤از ب٩
زیس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔیيا ٪بً ٩یی٨ہ٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب ،یحٌی ب ٩سٌيس ،حٔؽ بُ ٩ياث ،یحٌی ب٩
سٌيس

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي ْ ٥ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ َو َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اب َویَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
ئ
اث ك ُ َُّ ١ص ُذ َُل ٔ
ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ

ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ ُز َصيِر ٕو َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ٔ ٩ِ ٣بَ ِیٔ٨ض ٔ ِ ٥فٔی رٔ َوایَتٔطٔ أَ ُّی َ٤ا ا ِ٣ز ٔ ٕئ ُٓ َِّ ٠ص

ییحینبییحی،،میش،ہبیتقنبدیعس،دمحمنبرل ،ق ،نبدعس،اوبرعیب،ییحینببیبحاحریث،امحدنبزدی،اوبرکبنبایبہبیش،سفییااؿنب
ہنییع ،دمحم نب ینثم ،دبعاواہب ،ییحی نب دیعس ،صفح نب ایغث ،ییحی نب دیعس اس دحثی یک زمدی اانسد ذرک یک ںیہ اس ںیم ےہ  س
آدیموکرغبیرقاردےدایایگ۔
رافی  :ییحی نب ییحی، ،میش ،ہبیتق نب دیعس ،دمحم نب رل  ،ق  ،نب دعس ،اوبرعیب ،ییحی نب بیبح احریث ،امحد نب زدی ،اوبرکب نب ایب ہبیش،
سفییااؿنبہنییع،دمحمنبینثم،دبعاواہب،ییحینبدیعس،صفحنبایغث،ییحینبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وجآدیماینپرففتخدشہزیچرخدیارسلفمےکاپساپ ے واسےکفا س ےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1495

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،ہظا ٦ب ٩س٠امی ،٪ابً ٩رک٣ہ ب ٩خاٟس ٣دزومی ،اب ٩جزیخ ،اب ٩ابی حشين ،ابابرکب٣ ٩ح٤س ب٤ً ٩زو
ب ٩حز٤ً ،٦ز بً ٩بساٌٟزیز ،ابی برکبً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔرک ََ ٣ة بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی حُ َشي ِ ٕن
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ص ٔظَ ُا ٦بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪وص َُو ابِ ُٔ ِ ً ٩

رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
رک بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزِ ٕ ٦أَ ِخبَرَ ُظ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َح َّسثَ ُط ًَ َِ ٩حسٔیثٔ أَبٔی بَ ِ ٔ
أَ َّ ٪أَبَا بَ ِ ٔ
َحسٔیثٔ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی اٟزَّ ُج َّٔ ١أ ٟذی ي ٌُِس ُٔ ٦إٔذَا ُو ٔج َس ً ٔ َِ ٨س ُظ ا َِ ٤َ ٟتا َُ َو ٥َِ ٟي َ َُِّف ِٗ ُط أَُ َّ ٧ط َ ٔ ٟؼاح ٔبٔطٔ
َّأ ٟذی بَا ًَطُ

انب ایب رمع ،اشہؾ نب امیلسؿ ،انب رکعہم نب اخدل زخمفیم ،انب رج  ،،انب ایب نیسح ،اابرکبنب دمحم نب رمعف نب زحؾ ،رمع نب
دبعایزعسی ،ایبرکبنب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک یبنرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے اس
آدیم ےک ابرے ںیم رفامای وج اندار سلفم نوایگ نو ارگ اس ےک اپس ابعئ اینپ اتمع ف اابسب ایس رطح اپس اپ ے  س ںیم اس  ے
رصتػہنایکنو وفہایسےکےئلےہ س ےاسوکاچیباھت۔
رافی  :انبایبرمع،اشہؾنب امیلسؿ،انبرکعہمنباخدلزخمفیم،انبرج ،،انبایبنیسح،اابرکبنبدمحمنبرمعف نبزحؾ،رمع نب
دبعایزعسی،ایبرکبنبدبعارلامحؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وجآدیماینپرففتخدشہزیچرخدیارسلفمےکاپساپ ے واسےکفا س ےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1496

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَفً ،بساٟزح٤ا ٪ب٣ ٩ہسی ،طٌبہٗ ،تازہَ ،رض ب ٩ا٧ص ،بظير ب٧ ٩ہيک ،حرضت
ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
رض
ٔی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ب ٔظير ٔبِ َٔ٧ ٩ض ٔ ٕ
َ ٣َ ١تا ًَ ُط
ََ ٓ ١و َج َس اٟزَّ ُج ُ
يک ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أَ ََِٓ ٠ص اَّ ٟز ُج ُ

بٔ ٌَ ِیٔ٨طٔ َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙبٔطٔ

دمحمنبینثم،دمحم نبرفعج،دبعارلنمح نبدہمی،ہبعش،داتدہ،رضن نبا،س ،ریشبنب کیہن ،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع ےس
رفا تی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب وکیئ آدیم سلفم فاندار نو اج ے افر ابعئ اس ےک اپس اانپ امؽ

ہنیعباپ ے وفیہاساکزایدہدقحارےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،دبعارلامحؿنبدہمی،ہبعش،داتدہ،رضننبا،س،ریشبنبکیہن،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وجآدیماینپرففتخدشہزیچرخدیارسلفمےکاپساپ ے واسےکفا س ےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1497

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥سٌيس ،زہير ب ٩رحبٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب أَ ِي ّـا َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ٩
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ٔيس ح و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ئ
صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َو َٗ َاُل َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙبٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ُِ ٟز َ٣ا ٔ
زریہ نب رحب ،اامسلیع نب اربامیہ ،دیعس ،زریہ نب رحب ،اعمذ نب اشہؾ ،رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب اؿ اانسد ےک
اسھترفاایتےہاسںیمہیےہہکفیہافررقضوخانوںےساساکزایدہدقحارےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،دیعس،زریہنبرحب،اعمذنباشہؾ،رضحتداتدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وجآدیماینپرففتخدشہزیچرخدیارسلفمےکاپساپ ے واسےکفا س ےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1498

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اح٤س ب ٩ابی خ ،ٕ٠ححاد٨٣ ،ؼور ب ٩س٤٠ہ ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢خْي ٥ب ٩رعاک ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَ ِحَ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠و َححَّا ُد بِ َُّ ٩
ور بِ ُ٩
َّاد َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
ارع َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ا ُِ ٟدزَاعٔ ُّی َٗا ََ ٢حح ْ
اٟظ ٔ ٔ
َ
َ
رعا ٕک ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا
َسَ ٤ََ ٠ة أ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل ُٕ ٩ِ ًَ ٢خ َْ ِي ٔ ٥بِ َٔ ٔ ٩

َ ٨ِ ٔ ً ١س ُظ ٔسَ ٌَِ ٠تطُ بٔ ٌَ ِیَ ٔ ٨ضا َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙب ٔ َضا
ََ ٓ ١و َج َس اَّ ٟز ُج ُ
أَ ََِٓ ٠ص اَّ ٟز ُج ُ

دمحم نب ادمح نب ایب فلخ  ،اجحج ،وصنمر نب ہملس ،امیلسؿ نب البؽ ،میثخ نب رعاک ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب وکیئ آدیم سلفمفاندار نو اج ے افر رقض وخاہ آدیم اانپ امؽ فاسامؿ

اسےکاپستعییہاپ ے وفیہاساکزایدہدقحارےہ۔
رافی  :دمحمنبادمحنبایبفلخ،اجحج،وصنمرنبہملس،امیلسؿنبالبؽ،میثخنبرعاک،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گنتد توکتلہمدےنیافراریمفرغبیےسرقضیکفوصیلںیمدرسگررک ےیکفضلیتےکیب...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
گنتد توکتلہمدےنیافراریمفرغبیےسرقضیکفوصیلںیمدرسگررک ےیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1499

راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یو٧ص ،زہير٨٣ ،ؼور ربعی ب ٩رحاغ ،حرضت حذئہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

غ أَ َّ ٪حُ َذ ِي َٔ َة َح َّسثَ ُض َِٗ ٥ا ََٗ ٢ا َ٢
رحا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُزصَي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩
اِ َٗ ٪ب ََ٘ َٓ ٥ِ ُٜ٠اُٟوا أَ ًََِ ٠ٔ٤ت ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟدي ِر ٔ َط ِيئّا َٗا َُ ٢لَ
وح َر ُج ٕ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ١ك َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تِ ََّ٘ ٠ت ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة ُر َ

َّ
وِس َٗا ََٗ ٢ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١
ْس َو َی َت َح َّوزُوا ًَ ِ ٩ا ِٔ ٔ ٤ُ ٟ
َک َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أ ُ َزای ٔ ُ ٩اَ ٨َّ ٟ
َٗاُٟوا َت َذ ِ
اض َٓآ ُ٣زُ ٓٔت ِ َيانٔی أَ ِ ٪یُ ِٔ ٨وزُوا ا َِ ٔ ٌِ ٤ُ ٟ
َت َح َّوزُوا ًَ ِ٨طُ
ادمحنبدبعاہللنبوی،س،زریہ،وصنمرریعبنبرحاش،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس  ے رفامای مت ےس ےلہپ ووگں ںیم ےس اکی آدیم یک رفح ےس رفوتشں  ے الماقت یک  و اوہنں  ے اہک ایک  و  ے وکیئ کین
لمعایکےہاس ےاہک ںیہاوہنں ےاہکایدرکاس ےاہکںیمووگںوکرقضداتی واےنپوجاونںوکمکحداتیہکگنتد توکتلہم
دفافرامدلارےسدرسگررکفاہللابترکفاعتیل ےرفوتشںےسرفامایمتیھباسےسدرسگررکف۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبوی،س،زریہ،وصنمرریعبنبرحاش،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
گنتد توکتلہمدےنیافراریمفرغبیےسرقضیکفوصیلںیمدرسگررک ےیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1500

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اب ٩ححز ،جزیزِ٣ ،يرہٌَ ،ي ٥ب ٩ابی ہ٨س ،حرضت ربعی ب ٩رحاغ

َح َّسثَ َ٨ا ًَلٔی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ُٔ ٩ح ِحز ٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِِ ٌَ َُ ٩ي ٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی صٔ ِٕ ٨س ًَ ِ٩
ُّ
غ َٗا َ ٢ا ِج َت َُ ٍَ ٤ح َذ ِي َٔ ُة َوأَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٓ َ٘ا َُ ٢ح َذ ِي َٔ ُة َر ُج َْٟ ١ق ٔ َی َربَّطُ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ًََِ ٠ٔ٤ت َٗا َ٣َ ٢ا ًَُِ ٠ٔ٤ت ٔ٩ِ ٣
رحا ٕ
رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩
 ١ا ِِ ٤َ ٟي ُش َور َوأَ َت َحا َو ُز ًَ ِ ٩ا ُِ ٌِ ٤َ ٟشورٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ت َحا َوزُوا
اض َُٓ ٨ِ ُٜت أَٗ َِب ُ
ا َِ ٟدي ِر ٔإ ٔ َُّل أَنِّی ُُ ٨ِ ٛت َر ُج َّل ذَا َ٣ا ُٕ ٨ِ َُٜٓ ٢ت أُكَاُ ٔ ٟب بٔطٔ اَ ٨َّ ٟ

ًَ ِِ ًَ ٩بسٔی َٗا َ ٢أَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕ َص ََ ٜذا َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٢

یلعنبرجح،ااحسؼنباربامیہ،انبرجح،رجری،ریغمہ،میعننبایبدنہ،رضحتریعبنبرحاشےسرفاتیےہہکرضحتذحہفیریض
اہللاعتٰیلہنعافراوبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع عمنو ے وذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکاکیآدیمیکاےنپربےسالماقتنویئ
 واہلل ےرفامای و ےایکلمعایکاس ےاہکںیم ےوکیئلمعیکینےس ںیہایکوسا ےاسےکہکںیمامدلارآدیماھتافرںیمووگں
ےساےنپامؽاکاطمہبلرکات وامدلارےسفوصؽرکاتیلافرگنتد تےسدرسگررکات واہلل ےرفامایمتریمےدنبےےسدرسگررکف
اوبوعسمد ےرفامایںیم ےیھبایسرطحروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس۔
رافی  :یلعنبرجح،ااحسؼنباربامیہ،انبرجح،رجری،ریغمہ،میعننبایبدنہ،رضحتریعبنبرحاش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
گنتد توکتلہمدےنیافراریمفرغبیےسرقضیکفوصیلںیمدرسگررک ےیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1501

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩ير ،ربعی ب ٩رحاغ ،حرضت حذئہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

غ ًَ ِ٩
رحا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩
ََک َوإ ٔ َّ٣ا
ُح َذ ِي َٔ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُج َّل ََ ٣
ات ٓ ََس َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓ٘ٔي َُ َٟ ١ط َ٣ا َُ ٨ِ ٛت َت ٌِ َُ ٤
َٗ ١ا ََٓ ٢إ ٔ َّ٣ا ذ َ َ
ذُ َِّک َٓ َ٘ا ٢إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت أُبای ٔ ٍُ ا٨َّ ٟاض َُٓ ٨ِ ُٜت أُٔ ِ ٧وز ا ِْٔ ٌ٤ٟس وأَ َتح َّو ُز فٔی ِّ َّ
َف َٟطُ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕ َوأََ٧ا
َ
َ َ
ُ ُِ َ َ َ
َ
اٟشٔ ٜة أَ ِو فٔی أ ِ٘ ٨َّ ٟس َٓ ُِ ٔ َ
َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج ،ہبعش،دبعاکلملنبریمع،ریعبنبرحاش،رضحتذحہفی ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاکیآد یمرمایگافرتنجںیمدالخنوا واےساہکایگ وایکلمعایکرکاتاھتاےسایدآایایایدرکاایایگ و
اس ےاہکںیمووگںوکامؽرففتخرکاتاھتافرںیمگنتد توکتلہمداتیافروکسںےک رےنھکایدقنںیمدرسگررکاتاھت واسیک
رفغمترکدییئگرضحتاوبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایںیم ےیھبہیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس۔

رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعاکلملنبریمع،ریعبنبرحاش،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
گنتد توکتلہمدےنیافراریمفرغبیےسرقضیکفوصیلںیمدرسگررک ےیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1502

راوی  :ابوسٌيس اطخ ،ابوخاٟس اح٤ز ،سٌس ب ٩كار ،ٚربعی ب ٩رحاغ ،حرضت حذئہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

غ ًَ ِ ٩حُ َذ ِي َٔ َة َٗا َ ٢أتُ َٔی اہللُ
رحا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕس اْلِ َ َط ُّخ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اْلِ َ ِح َ٤زُ ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩كَارٔ ٕ ٩ِ ًَ ٚرٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩

ک
و ٪اہللَ َحسٔی ّْا َٗا َ ٢یَا َر ِّب آ َت ِی َتىٔی َ٣ا ََ ٟ
اٟسَ ِ ٧يا َٗا ََ ٢و َُل یَِٜت َُُ ٤
بٔ ٌَ ِب ٕس َٔٔ ً ٩ِ ٣بازٔظ ٔآ َتا ُظ اہللُ َّ ٣اُل َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َ٣اذَا ًََِ ٠ٔ٤ت فٔی ُّ
ک
ْس ًَل َی ا ِٔ ٔ ٤ُ ٟ
ْس َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ أََ٧ا أَ َح ُّ ٙب ٔ َذا َٔ ٨ِ ٣
اض َوك َ َ
َُٓ ٨ِ ُٜت أُبَای ٔ ٍُ اَ ٨َّ ٟ
اُ ٩ِ ٣ٔ ٪خُ٠قٔی ا َِ ٟح َوا ُز َُٓ ٨ِ ُٜت أَ َت َي َّ ُ
وِس َوأُٔ ِ ٧وزُ ا َِ ٔ ٌِ ٤ُ ٟ

َت َحا َوزُوا ًَ ِِ ًَ ٩بسٔی َٓ َ٘ا ََ ِ٘ ًُ ٢ب ُة بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕا ُِ ٟح َضىٔ ُّی َوأَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕاْلِ َ َِ َؼار ُّٔی َص ََ ٜذا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا ُظ ٔ ٩ِ ٣فٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اوبدیعس اجش ،اوباخدل ارمح ،دعس نب اطرؼ ،ریعب نب رحاش ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل اعتیل ےک اپس
اہللےکدنبفںںیمےساکیآدیمالایایگ ےساہلل ےامؽاطعءایکاھتاہلل ےاسےساہک و ےدانیںیمایکلمعایکافردنبےاہللےس
ھچکیھب ںیہاپھچےتکس واس ےاہکاےریمےرب و ےےھجماانپ امؽاطعایک وںیمووگںوکاتچیباھتافردرسگررکانریمیاعدت یھ
افر ںیم امدلار  ر آاسین رکات افر گنت د ت وک تلہم داتی  و اہلل زع فلج  ے رفامای ںیم اس اک ھجت ےس زایدہ دقحار نوں افر ریمے
دنبے ےس درسگر رکف ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل اعتٰیلہنع افر اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیلہنع  ے اہک مہ  ے یھب روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکدنہرابرکےسایسرطحانس۔
رافی  :اوبدیعساجش،اوباخدلارمح،دعسنباطرؼ،ریعبنبرحاش،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
گنتد توکتلہمدےنیافراریمفرغبیےسرقضیکفوصیلںیمدرسگررک ےیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1503

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥حرضت ابو٣شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َُکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟي ِحٌَی َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
َ
ي ٩ِ ًَ ٙأَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
َخ َ
ِاْل َ ُ
ا ٪یَأ ِ ُ٣زُ ُٔ٤َِ ٠اَ٧طُ
وِسا َٓک َ َ
اض َوك َ َ
اِ َٗ ٪ب َ ٥َِ ٠َٓ ٥ِ ُٜ٠یُو َج ِس َُ ٟط ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟدي ِر ٔ َط ِي ْئ إ ٔ َُّل أَُ َّ ٧ط ك َ َ
حُوس َٔب َر ُج ْ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ١ك َ َ
ا ٪یُ َداُ ٔ ٟم اَ ٨َّ ٟ
اّ ٔ ٣ُ ٪
ک ُٔ ٨ِ ٣ط َت َحا َوزُوا ًَ ُِ ٨ط
أَ َِ ٪ی َت َحا َوزُوا ًَ ِ ٩ا ِٔ ٔ ٌِ ٤ُ ٟ
ْس َٗا ََٗ ٢ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َِّ َ ٧ ١ح ُ ٩أَ َح ُّ ٙب ٔ َذَ ٔ ٟ
ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ااحسؼنباربامیہ،رضحتاوبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس  ے رفامای متےسےلہپآدویمں ںیم ےس اکیآدیم اک اسحبایل ایگ  و اس ےکاپسووگں ںیم لھگ لمرک رےنہےک
وسا وکیئ یکین ہن اپیئ یئگ افر فہ امدلار آدیم اھت افر اےنپ الغومں وک مکح داتی اھت ہک فہ گنت د ت ےس درسگر رکںی افر اہلل ابترک فاعتیل
 ےرفامایمہاسابتےکاسےسزایدہدقحارںیہمتیھباسےسدرسگررکف۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ااحسؼنباربامیہ،رضحتاوبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
گنتد توکتلہمدےنیافراریمفرغبیےسرقضیکفوصیلںیمدرسگررک ےیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1504

راوی ٨٣ :ؼور ب ٩ب ٩ابی ٣زاح٣ ،٥ح٤س ب ٩جٌَف ب ٩زیاز٨٣ ،ؼور ،ابزاہي ٥اب ٩سٌس ،زہزی ،اب ٩جٌَف ،ابزاہي ٥اب ٩سٌس،
اب ٩طہابً ،بيساہلل بً ٩بساہلل ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف بِ ٔ ٩زٔیَاز ٕ َٗا َُ ٨ِ ٣َ ٢ؼ ْور َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاص ٔي ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی و َٗا َ ٢ابِ ُ٩
ور بِ ُ ٩أَبٔی ُ٣زَاح َٕٔ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َج ٌِ َ ٕ
َف أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔي َُ ٥وص َُو ابِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

ْسا َٓ َت َحا َو ِز ًَ ُِ ٨ط  ١َّ ٌََ ٟاہللَ یَ َت َحا َو ُز
اض َٓک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ك َ َ
اَ ٪ر ُج ْ ١یُ َسای ٔ ُ ٩اَ ٨َّ ٟ
اَ ٪ي ُ٘و َُ َٔ ٔ ٟ ٢تا ُظ إٔذَا أَ َت ِي َت ُّ ٔ ٌِ ٣

ًَ َّ٨ا ََٓ٠ق ٔ َی اہللَ َٓ َت َحا َو َز ًَ ِ٨طُ

وصنمرنبنبایبزمامح،دمحمنبرفعجنبزاید،وصنمر،اربامیہانبدعس،زرہی،انبرفعج،اربامیہانبدعس،انبباہب،دیبعاہللنب
دبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایاکیآدیمووگں
وکرقضداتیاھتافراےنپالمزؾےساتہکہک ب ویسکگنتد تےکاپساج ے واسےسدرسگررکاناشدیاہللمہےسدرسگررکے
فہاہللےسالمدعبازفافت واہلل ےاسےسدرسگررفامایافرشخبدای۔

رافی  :وصنمر نب نب ایب زمامح ،دمحم نب رفعج نب زاید ،وصنمر ،اربامیہ انب دعس ،زرہی ،انب رفعج ،اربامیہ انب دعس ،انبباہب،
دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
گنتد توکتلہمدےنیافراریمفرغبیےسرقضیکفوصیلںیمدرسگررک ےیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1505

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌیً ،بساہلل ب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بيساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ ًَُّ ٪ب َ ِي َس اہللٔ بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بٔٔ ٠ِْ ٔ٤طٔ

رحہلم نب ییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،وی،س ،انب باہب،دیبع اہلل نب دبعاہلل نبہبتع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب ایس
رطحہیدحثیرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،دبعاہللنبفبہ،وی،س،انبباہب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
گنتد توکتلہمدےنیافراریمفرغبیےسرقضیکفوصیلںیمدرسگررک ےیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1506

راوی  :ابوہْي ،٥خاٟس ب ٩خساغ بً ٩حَل ،٪ح٤از ب ٩زیس ،ایوب ،یحٌی ب ٩ابی ْٛير ،حرضت ًبساہلل ب ٩ابوٗتازہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟض ِي َْ َٔ ٥خاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩خ َٔسا ٔ
غ بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ْس َٓ َ٘ا َ ٢آہللٔ َٗا َ ٢آہللٔ َٗا ََٓ ٢إٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت
أَبٔی َٗ َتا َز َة أَ َّ ٪أَبَا َٗ َتا َز َة كَََ ٠ب َ ٔ
َغ ّی٤ا َُ ٟط َٓ َت َو َاری ًَ ُِ ٨ط ث ُ ََّ ٥و َج َس ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی ُْ ٔ ٌِ ٣
َک ٔب یَ ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َٓ ِ٠یُ َِ ِّٔ ٨ص ًَ ِْٔ ٌِ ٣ُ ٩سٕ أَ ِو َي َـ ٍِ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ َ ٩ِ ٣َ ٢
ِس ُظ أَ ِ ٪یُ ِ٨حٔ َي ُط اہللُ َٔ ُ ٩ِ ٣

ًَ ُِ ٨ط

اوبمیثہ ،اخدل نب دخاش نب الجعؿ ،امحد نب زدی ،اویب ،ییحی نب ایب ریثک ،رضحت دبعاہلل نب اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک اوبداتدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےنپ اکی رقضدار ےس رقض اکاطم ہبل ایک  و فہ اؿ ےس پھچایگ رھپ اےس ےلم  و اس  ے اہک
ںیم گنت د ت نوں اب داتدہ  ے اہک اہلل یک مسق!اس  ے اہک اہللیک مسق! اوبداتدہ  ے اہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھت سوکہیدنسپنوہکاہللاےسایقتم ےکدؿیکویتخسںےساجنتدے واچےئہہک
فہسلفموکتلہمدےایاےساعمػرکدے۔
رافی  :اوبمیثہ،اخدلنبدخاشنبالجعؿ،امحدنبزدی،اویب،ییحینبایبریثک،رضحتدبعاہللنباوبداتدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
گنتد توکتلہمدےنیافراریمفرغبیےسرقضیکفوصیلںیمدرسگررک ےیکفضلیتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1507

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب ،جزیز ب ٩حاز ،٦ایوب

و َح َّسثَٔ٨يطٔ أَبُو َّ
وب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَ ُّی َ
اوباطرہ،انبفبہ،رجرینباحزؾ،اویباسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،رجرینباحزؾ،اویب
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امدلاراک اؽوٹمؽرک ےیکرحتمافروحاہلےکوجازافر برقضامدلار رااترااج...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
امدلاراک اؽوٹمؽرک ےیکرحتمافروحاہلےکوجازافر برقضامدلار رااترااج ے واسےکوبقؽرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1508

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

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

يئ َٓ َِ ٠یت ِ َب ٍِ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٣َ ٢ل ُ
 ١ا َِِ ٟىٔ ِّی ُهَ ٥ِْ ٠وإٔذَا أ ُ ِتب ٔ ٍَ أَ َح ُس ًَُ ٥ِ ٛل َی َٕ ٔ ٠٣

ییحی نب ییحی ،امکل ،ایب زاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے

رفامایامدلاراک اؽوٹمؽرکانملظےہافر باہمترارقضیسکامدلارےکوحاےلرکدایاج ےاگ وایساکاھچیپرکاناچےیہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
امدلاراک اؽوٹمؽرک ےیکرحتمافروحاہلےکوجازافر برقضامدلار رااترااج ے واسےکوبقؽرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1509

ًيسی ب ٩یو٧ص٣ ،ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيٰ ،٥
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ َٗ ٚاُل َجٔ٤ي ٌّا َح َّسثَ َ٨ا

َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ

ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبوی،س،دمحمنب راعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےیبنرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحدحثییکےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبوی،س،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلگنجزادئاپینیکعیبیکرحتمہکبجووگںوکاسیکاھگسرچا ےےکےیلرضفرتنواف...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
یلگنجزادئاپینیکعیبیکرحتمہکبجووگںوکاسیکاھگسرچا ےےکےیلرضفرتنوافراسےسرفےنکیکرحتمافریتفجرکا ےیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1510

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ٣ ،ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌيس ،اب ٩جزیخ ،ابی زبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة أَ ِخب َ َرَ٧ا َؤٛي ٍْ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ
ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِي ٍٔ ٓ َِـ ٔ ١ا ِ٤َ ٟا ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،انبرج ،،ایبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےزادئاپینےکرففتخرک ےےسعنمرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،انبرج ،،ایبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
یلگنجزادئاپینیکعیبیکرحتمہکبجووگںوکاسیکاھگسرچا ےےکےیلرضفرتنوافراسےسرفےنکیکرحتمافریتفجرکا ےیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1511

راوی  :سحا ٚب ٩ابزاہي ،٥روح بً ٩بازة ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بسا اہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َي ُ٘وُلُ

َّ
ک َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی
اب ا َِ ٟح ََ ١ٔ ٤و ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
َُح َث ٓ ٌََ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
َض ٔ
ق ٟٔت ِ َ
َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِي ٍٔ ٔ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ااحسؼنباربامیہ،رفحنبابعدة،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعااہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےافٹنیکیتفجرففتخرک ےافراپینافراکاکتشریےکےیلزنیمیکرففتخےسعنمرفامای۔
رافی  :احسؼنباربامیہ،رفحنبابعدة،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعااہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
یلگنجزادئاپینیکعیبیکرحتمہکبجووگںوکاسیکاھگسرچا ےےکےیلرضفرتنوافراسےسرفےنکیکرحتمافریتفجرکا ےیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1512

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکٗ ،تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،ابی ز٧از ،ارعد ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا َِ َ ٢
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی
َقأ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َ
ئ ٟٔيُ ِ ٍَ ٨َ ٤بٔطٔ ا ِٟک َ َْلُ
 ١ا ِ٤َ ٟا ٔ
ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل یُ َِِ ٓ ٍُ ٨َ ٤ـ ُ
ییحینبییحی،امکل،ہبیتقنبدیعس،ق ،،ایبزاند،ارعج،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای
زادئاپینےسعنمہنایکاج ےاتہکاسیکفہجےساھگسوکیھبرفکدایاج ے۔

رافی  :ییحینبییحی،امکل،ہبیتقنبدیعس،ق ،،ایبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
یلگنجزادئاپینیکعیبیکرحتمہکبجووگںوکاسیکاھگسرچا ےےکےیلرضفرتنوافراسےسرفےنکیکرحتمافریتفجرکا ےیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1513

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة َو َّ
و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب َح َّسثَىٔی َسٌٔي ُس بِ ُ٩
َح ََ ٠َ ٣ة أَ ِخبَرََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخبَرَنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اُِ ٔ٠ٟى ِ َ ٔ ٟ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
ئ
ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب َوأَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠لَ َت ٌُِ ٨َ ٤وا ٓ َِـ َ ١ا ِ٤َ ٟا ٔ

َ ٔ ٟت ٌُِ ٨َ ٤وا بٔطٔ ا ِٟک َ َْلَ

اوباطرہ ،رحہلم ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،دیعس نب بیسم ،اوبہملس نب دبعارلنمح  ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایزادئاپینےسعنمہنرکفاتہکاسےکذرہعیاھگسوکرفوک۔
رافی  :اوباطرہ ،رحہلم ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،دیعس نببیسم ،اوبہملس نب دبعارلامحؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
یلگنجزادئاپینیکعیبیکرحتمہکبجووگںوکاسیکاھگسرچا ےےکےیلرضفرتنوافراسےسرفےنکیکرحتمافریتفجرکا ےیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1514

راوی  :اح٤س ب٤ًْ ٩ا٧ ٪وٓلی ،ابوًاػ ٥ؿحاک ب٣ ٩د٠س ،اب ٩جزیخ ،زیاز اب ٩سٌس ،ہَل ٢ب ٩اسا٣ہ ،اباس٤٠ہ ب٩
ًبساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ َّٕ ٥
اٟـحَّا ُک بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی زٔ َیازُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس أَ َّ٪
ا ٪اِ ٨َّ ٟوَٓل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ ِْ ًُ ٩

ص ََٔل َ ٢بِ َ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ئ ٟٔیُ َبا ََ بٔطٔ ا ِٟک َ َْلُ
 ١ا ِ٤َ ٟا ٔ
َو َس ََُّ ٥َ ٠ل یُ َبا َُ ٓ َِـ ُ

ادمح نب امثعؿ ونیلف ،اوباعمص کاحک نب دلخم ،انب رج  ،،زاید انب دعس ،یالؽ نب ااسہم ،اابہملس نب دبعارلنمح  ،رضحت اوبرہریہ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای زادئ اپین یک رخدی ف رففتخ ہن رکف اتہک اس ےک
ذرہعیاھگسیکعیبیکاج ے۔
رافی  :ادمح نب امثعؿ ونیلف ،اوباعمص کاحک نب دلخم ،انب رج  ،،زاید انب دعس ،یالؽ نب ااسہم ،اابہملس نب دبعارلامحؿ ،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےتکیکتمیقافراکنہیکاھٹمیئافررسشکتررتےکرہمیکرحتمافریلبیکعیبےس...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ےتکیکتمیقافراکنہیکاھٹمیئافررسشکتررتےکرہمیکرحتمافریلبیکعیبےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1515

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ابی برک بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ابو٣شٌوز اَؼاری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕاْلِ َ َِ َؼار ِّٔی
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ثَ َ ٩ٔ ٤ا ِٟکَِٔ ٠ب َو َِ ٣ضز ٔا َِ ٟبغ ٔ ِّی َو ُحَِ ٠وا ٔ ٪ا ِٟکَاص ٔٔ٩

ییحی نب ییحی ،امکل ،انب باہب ،ایب رکب نب دبعارلنمح  ،رضحت اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےےتکیکتمیقافرافہشحیکارجتافراکنہیکاھٹمیئےسعنمرفامای
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انبباہب،ایبرکبنبدبعارلامحؿ،رضحتاوبوعسمدااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ےتکیکتمیقافراکنہیکاھٹمیئافررسشکتررتےکرہمیکرحتمافریلبیکعیبےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1516

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ب ٩سٌس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزیٟ ،يث ،ابو٣شٌوز

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ َِّ ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ ُ٩
اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ًُ َی ِی ََ ٨ة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َوفٔی َحسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟيثٔ ٔ ٩ِ ٣رٔ َوایَةٔ ابِ ُٔ ٩ر ِٕ ٣ح أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َِ ٣ش ٌُوز ٕ

ہبیتقنبدیعس،دمحمنبرل ،ق ،نبدعس،اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،ق ،،اابوعسمدایسدحثییکدفرسی دنذرکیک
ےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبرل ،ق ،نبدعس،اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،ق ،،اوبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ےتکیکتمیقافراکنہیکاھٹمیئافررسشکتررتےکرہمیکرحتمافریلبیکعیبےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1517

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌيس ٗلا٣ ،٪ح٤س ب ٩یوسٕ ،سائب ب ٩یزیس ،حرضت رآٍ خس تخ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َّ
یس یُ َح ِّس ُث
اٟشائ َٔب بِ ََ ٩یز ٔ َ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩یُو ُس َ
ْش ا ِل َِ ٜش ٔب َِ ٣ضزُ ا َِ ٟبغ ٔ ِّی َوثَ َ ٩ُ ٤ا ِٟکَِٔ ٠ب َو َِ ٛش ُب
ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُُّ َ ٢

ا َِ ٟححَّأ ٦
دمحمنباحمت،ییحینبدیعس اطقؿ،دمحمنب ویفس،اسبئنب سیدی،رضحتراعفدخجت ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہک ںیم ے
یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای بس ےس ربی امکیئ افہشح یک ارجت افر ےتک یک
تمیقافرےنھچپاگل ےفاےلیکامکیئےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،ییحینبدیعساطقؿ،دمحمنبویفس،اسبئنبسیدی،رضحتراعفدخجتریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ےتکیکتمیقافراکنہیکاھٹمیئافررسشکتررتےکرہمیکرحتمافریلبیکعیبےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1518

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥وٟيسب٣ ٩ش ،٥٠اوزاعی ،یحٌی ب ٩ابی ْٛير ،ابزاہي ٥بٗ ٩اري ،سائب اب ٩یزیس ،حرضت رآٍ ب٩
خسیخ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟؤٟي ُس بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُٗ ٩ارٔيٕ ًَ ِ٩
َّ
یس َح َّسثَىٔی َرآ ٔ ٍُ بِ َُ ٩خسٔی ٕخ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ثَ َ ٩ُ ٤ا ِٟکَِٔ ٠ب َخب ٔ ْ
يث َو َِ ٣ضزُ ا َِ ٟبغ ٔ ِّی
اٟشائ ٔٔب بِ َٔ ٩یز ٔ َ

يث َو َِ ٛش ُب ا َِ ٟححَّاَ ٔ ٦خب ٔ ْ
َخب ٔ ْ
يث
ااحسؼنباربامیہ،فدیلنب ملسم،افزایع،ییحینبایب ریثک،اربامیہنباقرظ،اسبئانب سیدی،رضحتراعفنبدخ ،ریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایےتکیکتمیقاناپکےہہکرسشکتررتیکارجتاناپک
ےہافرےنھچپاگل ےفاےلیکامکیئاناپکےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،فدیلنبملسم،افزایع،ییحی نب ایبریثک،اربامیہ نباقرظ ،اسبئانبسیدی،رضحتراعف نبدخ ،ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ےتکیکتمیقافراکنہیکاھٹمیئافررسشکتررتےکرہمیکرحتمافریلبیکعیبےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1519

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،یحٌی ب ٩ابی ْٛير

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ
ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،ییحینبایبریثکایسدحثییکدفرسیاانسدذرکےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،ییحینبایبریثک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ےتکیکتمیقافراکنہیکاھٹمیئافررسشکتررتےکرہمیکرحتمافریلبیکعیبےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1520

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيَ ،٥رض ب ٩ط٤ي ،١ہظا ،٦یحٌی ب ٩ابی ْٛير ،ابزاہي ٥بً ٩بساہلل ،سائب ب ٩یزیس ،رآٍ ب ٩خسیخ

رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ي َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ

ًَ َِّ ٩
یس َح َّسث َ َ٨ا َرآ ٔ ٍُ بِ َُ ٩خسٔی ٕخ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
اٟشائ ٔٔب بِ ٔ ٩یَز ٔ َ

ااحسؼنباربامیہ،رضننبلیمش،اشہؾ،ییحینبایبریثک،اربامیہنبدبعاہلل،اسبئنبسیدی،راعفنبدخ ،اکیافر دنےسیھبہی
دحثیرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رضننبلیمش،اشہؾ،ییحینبایبریثک،اربامیہنبدبعاہلل،اسبئنبسیدی،راعفنبدخ ،

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

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ےتکیکتمیقافراکنہیکاھٹمیئافررسشکتررتےکرہمیکرحتمافریلبیکعیبےسرفےنکےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1521

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبيب ،حش ٩ب ٩اًين ،١ٌ٘٣ ،حرضت ابواٟز بير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِي َ َن َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َجاب ٔ ّزا ًَ ِ ٩ثَ َ ٩ٔ ٤ا ِٟکَِٔ ٠ب
َو ِّ
ک
اٟش َِّ ٨ورٔ َٗا ََ ٢ز َج َز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،رضحتاوبازلح ،ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم ےرضحتاجربےسےتکافریلب

یکتمیقےکابرےںیموساؽایک واوہنں ےاہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےسڈااٹنےہینعیعنمایکےہ۔
رافی  :ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،رضحتاوبازلح ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفں...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1522

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

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز بٔ َ٘ ِت ٔ١
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

ا ِٟک ٔ ََل ٔب

ییحی نب ییحی ،امکل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے وتکں ےک امر
ڈاےنلاکمکحدای
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفں...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1523

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو بَ ِ ٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ِٟک ٔ ََل ٔب َٓأ َ ِر َس َ ١فٔی أَٗ َِلارٔ ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة أَ ُِ ٪ت ِ٘ َت َ١
اوبرکب نبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ےوتکںےکامر ےاکمکحدایافروتکںوکلتقرک ےےکےیلارطاػدمہنیںیمآدیمےجیھب۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفں...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1524

راوی  :ح٤يس ب٣ ٩شٌسہ ،بْش ابٔ٣ ٩ـ ،١اس٤اًي ،١اب ٩ا٣يہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ ١وص َُو ابِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٢
ْش َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
و َح َّسثَىٔی ُح َِ ٤ي ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
َطآ َٔضا ٓ َََل َ َ ٧س َُ ك َ ِّ ٠با إ ٔ َُّل َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َحًَّی
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُ٣زُ بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ِٟک ٔ ََل ٔب َٓ ََ ٨ِ ٨بٌ ُٔث فٔی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َوأَ َِ
كَ َ
 ١كََِ ٠ب ا َِ ٤ُ ٟزیَّ ٔة ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟباز ٔ َی ٔة َیت ِ َب ٌُ َضا
إَّٔ٧ا َُ ِ٘ ٨َ ٟت ُ
دیمح نب دعسمہ ،رشب انب لضفم ،اامسلیع ،انب اہیم ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وتکں ےک امر ے اک
مکح رکےت ےھت رھپ دمہنی افر اس ےک رگد فوناح ںیم وتکں اک اھچیپ ایک ایگ  و مہ  ے وکیئ اتک امرے ریغب ہن ٹوھڑا اہیں کت ہک مہ  ے

داہی ںوںیکافینٹنےکاسھتاسھترےنہفاےلےتکوکیھبامرڈاال۔
رافی  :دیمحنبدعسمہ،رشبانبلضفم،اامسلیع،انباہیم،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفں...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1525

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ح٤از ب ٩زیس٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز
بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ِٟک ٔ ََل ٔب إ ٔ َُّل كََِ ٠ب َػ ِي ٕس أَ ِو كََِ ٠ب َُ َ ٥ٕ ٨أَ ِو َ٣ا ٔط َي ٕة َٓ٘ٔي َُٔ ١لبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز إ ٔ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُ ٢أَ ِو كََِ ٠ب َز ِر َٕ َٓ َ٘ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز إ ٔ َّْٔ ٪لَبٔی
ص َُزیِ َز َة َز ِر ًّا
ییحینبییحی،امحدنبزدی،رمعفنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ے
وتکںےکامر ےاکمکحدایوسا ےاکشریےتکایرکبویںایومویشیںیکافحتظرک ےفاےلوتکںےک وانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےس
اہکایگہکرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعتیھکےکےتکوکینثتسمرکےتںیہانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایےبکشرضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکاپستیھکیھبںیہاسےئلا ںیہاساکمکحیھبایدےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امحدنبزدی،رمعفنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1526

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اح٤س ب ٩ابی خ ،ٕ٠روح ،اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،روح ابً ٩بازہ ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز ب٩
ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح ح و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩

ُج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ِٟک ٔ ََل ٔب َحًَّی إ ٔ َّ٪
ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة َت ِ٘ َس ُ ٩ِ ٣ٔ ٦ا َِ ٟباز ٔ َی ٔة بٔکَِ٠ب ٔ َضا َٓ َُ ِ٘ ٨تُ٠طُ ث ُ ََّ َ ٧ ٥هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٩ِ ًَ ٥َ ٠تَ ٔ ٠ضا َو َٗا ََِ ٠ًَ ٢ي ٥ِ ُٜبٔاْلِ َ ِس َوز ٔا َِ ٟبض ٔ ٔي٥
ا٪
ذٔی اَ ِ٘ ٨ُّ ٟل َتي ِ ٔن َٓإُٔ َّ ٧ط َط ِي َل ْ

دمحمنبادمحنبایبفلخ،رفح،ااحسؼنبوصنمر،رفحانبابعدہ،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکںیمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےوتکںےکامر ےاکمکحدای وارگوکیئتررتداہیتےساانپاتکےلرکآیت
 ومہاےسیھبامرڈاےتلرھپیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےکامر ےےسعنمرکدایافراراشدرفامایمت رایسہاتکدفوطقنںفاال
امرانالزؾےہویکہکنفہاطیشؿےہ۔
رافی  :دمحم نب ادمح نب ایب فلخ ،رفح ،ااحسؼ نب وصنمر ،رفح انب ابعدہ ،انب رج  ،،اوبزح  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1527

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،ابی اٟتياحِ٣ ،طٖ بً ٩بساہلل ،حرضت اب ١ِٔ٣ ٩رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّيَّاحٔ َسِّ َ ٣ُ ٍَ ٔ٤
ِط َٖ بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِٗ ١ٔ َّٔ َِ ٤ُ ٟا َ ٢أَ َ٣زَ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ِٟک ٔ ََل ٔب ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا بَاُ ُٟض َِ ٥وبَا ُ ٢ا ِٟک ٔ ََل ٔب ث ُ ََّ ٥ر َّخ َؽ فٔی كَِٔ ٠ب اٟؼَّ ِي ٔس َوكَِٔ ٠ب ا ِ٥ٔ ٨َ َِ ٟ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،ایباایتلح،رطمػنبدبعاہلل،رضحتانبلفغم ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےوتکںےک امر ےاکمکحدایرھپاراشدرفامایےتکاؿاکایکاگبڑےتافرفیلکتدےتیںیہرھپاکشریےتکافررکبویںےک
افحیتظےتکیکااجزتدےدی۔

رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،ایباایتلح،رطمػنبدبعاہلل،رضحتانبلفغمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1528

راوی  :یحٌی ب ٩حبيب ،خاٟس اب ٩حارث٣ ،ح٤س ب ٩حات ،٥یحٌی ب ٩سٌيس٣ ،ح٤س ب ٩وٟيس٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،اسحا ٚب٩
ابزاہيَ ،٥رض٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،وہب ب ٩جزیز ،طٌبہ ،اب ٩ابی حات ،٥حرضت اب١ِٔ٣ ٩

و َح َّسثَٔ٨يطٔ َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ح و
رض ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕك ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔو َٗا َ ٢ابِ َُ ٩حات ٕٔ ٥فٔی َحسٔیْٔطٔ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی َو َر َّخ َؽ فٔی كَِٔ ٠ب ا ِ٥ٔ ٨َ َِ ٟ

َواٟؼَّ ِي ٔس َواٟزَّ ِر َٔ
ییحینببیبح،اخدلانباحرث،دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،دمحمنبفدیل،دمحمنبرفعج،ااحسؼنباربامیہ،رضن،دمحمنبینثم،فبہنب
رجری ،ہبعش ،انب ایب احمت ،رضحت انب لفغم یہ ےس فلتخم ااسدین ےس ہی دحثی رفاتی یک ےہ افر آپ  ے یتیھک افر رکبویں ےک
افحیتظےتکافراکشریےتکیکااجزتدی۔
رافی  :ییحینببیبح،اخدل انباحرث،دمحمنباحمت،ییحینبدیعس،دمحمنبفدیل،دمحمنبرفعج،ااحسؼنباربامیہ ،رضن ،دمحمنبینثم،
فبہنبرجری،ہبعش،انبایباحمت،رضحتانبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1529

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

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ا ِٗ َتى َی ك َ ِّ ٠با إ ٔ َُّل كََِ ٠ب َ٣ا ٔط َي ٕة أَ ِو َؿارٔی ََ َ٘ َؽ ٔٔ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣طٔ ك ُ ََّ ١ی ِؤٕٗ ٦ي َراكَا ٔ٪
ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای س

 ےاتکاپالوسا ےافحیتظایاکشریےتکےک واسےکوثابےسرہدؿدفاریاطمکایکاجاتےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1530

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،اب٤٧ ٩ير ،سٔيا ،٪زہزی ،حرضت سا ٥ٟرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ا ِٗ َتى َی ك َ ِّ ٠با إ ٔ َُّل كََِ ٠ب َػ ِي ٕس أَ ِو َ٣ا ٔط َي ٕة ََ َ٘ َؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِجزٔظ ٔك ُ ََّ ١ی ِؤٕٗ ٦ي َراكَا ٔ٪
اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبریمن،ایفسؿ،زرہی،رضحتاسملریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابتےکفاہطسےسرفاتیرکےت
ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س  ے اتک اپال وسا ے اکشر ای افحیتظ ےتک ےک  و اس ےک وثاب ںیم ےس رہ دؿ دف
اریاطوثابمکنواتراتہےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبریمن،ایفسؿ،زرہی،رضحتاسملریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1531

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،یحٌی ب ٩یحٌی ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

١
وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َخ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
َف ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا ِٗ َتى َی ك َ ِّ ٠با إ ٔ َُّل
َوص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
كََِ ٠ب َؿارٔ َی ٕة أَ ِو َ٣ا ٔط َي ٕة ََ َ٘ َؽ ٔٔ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣طٔ ك ُ َّ ١یَ ِؤٕٗ ٦ي َراكَا ٔ٪

ییحی نبییحی،ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،ییحینبییحی،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س  ے افحیتظ ای اکشری ےتک ےک العفہ اتک اپال  و اس ےک لمع (وثاب) ےس رہ دؿ دف اریاط مک نوات راتہ
ےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،ییحینبییحی،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1532

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،یحٌی ب ٩یحٌی ،حرضت سا ٥ٟبً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

٩ِ ًَ ١
وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َخ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َویَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
رح ََ ٠َ ٣ة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ا ِٗ َتى َی ك َ ِّ ٠با إ ٔ َُّل
َُ ٣ح َّٕ ٤س َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َ ِ
رح ٕث
كََِ ٠ب َ٣ا ٔط َي ٕة أَ ِو كََِ ٠ب َػ ِي ٕس ََ َ٘ َؽ ٔٔ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣طٔ ك ُ َّ ١یَ ِؤٕٗ ٦ي َر ْان َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َو َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ ِو كََِ ٠ب َ ِ

ییحی نب ییحی ،ییحی نب اویب ،ہبیتق ،انب رجح،ییحی نب ییحی ،رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیلہنع اےنپفادل ےس رفاتی رکےت ںیہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س  ے اکشری ےتک ای افحیتظ ےتک ےک العفہ اتک اپال  و اس ےک لمع ےس رہ دؿ اکی
اریاطمکنواتےہدبعاہلل ےاہکاوبرہریہ ےیتیھکےکےتکاکیھباانثتسءایک۔
رافی  :ییحینبییحی،ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،ییحینبییحی،رضحتاسملنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1533

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥وٛيٍ ،ح٨و٠ہ ب ٩ابی سٔيا ،٪حرضت سا ٥ٟرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔيطٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َ٨ا َح ِ٨وَ َُ ٠ة بِ ُ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ

ا ٪أَبُو ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وُلُ أَ ِو
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ا ِٗ َتى َی ك َ ِّ ٠با إ ٔ َُّل كََِ ٠ب َؿارٕ أَ ِو َ٣ا ٔط َي ٕة ََ َ٘ َؽ ٔٔ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣طٔ ك ُ َّ ١یَ ِؤٕٗ ٦ي َراكَا َٔٗ ٪ا ََ ٢ساَ ٥ْ ٔ ٟوك َ َ
رح ٕث
رح ٕث َوك َ َ
اَ ٪ػاح َٔب َ ِ
كََِ ٠ب َ ِ
ااحسؼنباربامیہ،فعیک،ہلظنحنبایبایفسؿ،رضحتاسملریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےکفاہطسےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےاراشدرفامای  س ے اکشریایافحیتظ ےتک ےکالعفہ اتکاپال  واس ےکلمع ےس رہدؿ دفاریاطمکنوات
ےہافراسمل ےاہکرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتےھتاییتیھکےکےتکےکوساافرفہیتیھکفاےلےھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،فعیک،ہلظنحنبایبایفسؿ،رضحتاسملریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1534

راوی  :زاؤز ب ٩رطيس٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ٤ً ،ز ب ٩ح٤زہ بً ٩بساہلل ب٤ً ٩ز ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُُ ٩ر َط ِي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا أَصِ َٔ ١زا ٕر َّات َد ُذوا ك َ ِّ ٠با إ ٔ َُّل كََِ ٠ب َ٣ا ٔط َي ٕة أَ ِو كََِ ٠ب َػائ ٔ ٕس ََ َ٘ َؽ ٔ٩ِ ٣
ًَ َٔ٠٤ض ٔ ِ ٥ك ُ َّ ١یَ ِؤٕٗ ٦ي َراكَا ٔ٪
داؤدنبرہدی،رمفاؿنباعمفہی،رمعنبزمحہنبدبعاہللنبرمع،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای سرھگفاوں ےافحیتظایاکشریےتکےکالعفہاتکراھک واؿےکلمعےسرہ
دؿدفاریاطمکنواتےہ۔
رافی  :داؤدنبرہدی،رمفاؿنباعمفہی،رمعنبزمحہنبدبعاہللنبرمع،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1535

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار ،ابْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تازہ ،ابی اٟح ،٥ٜحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
أَبٔی ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٩ِ ٣َ ٢ات َد َذ ك َ ِّ ٠با إ ٔ َُّل كََِ ٠ب َز ِر َٕ أَ ِو َُ َ ٥ٕ ٨أَ ِو َػ ِي ٕس

َی ُِ ُ٘ ٨ؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِجزٔظ ٔك ُ ََّ ١ی ِؤٕٗ ٦ي َر ْان

دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،داتدہ ،ایب امکحل ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای س ےیتیھک ایرکبویںیک افحتظای اکشریےتک ےکالعفہ ےتکوکراھک واس ےکوثابےسرہ

رفزاکیاریاطمکنواتراتہےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،داتدہ،ایبامکحل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1536

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة
رح َُ ٠َ ٣ة َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ

ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ا ِٗ َتى َی ك َ ِّ ٠با َِ ٟي َص بٔکَِٔ ٠ب َػ ِي ٕس َو َُل َ٣ا ٔط َي ٕة َوُلَ أَ ِرقٕ َٓإُٔ َّ ٧ط یَ ُِ ُ٘ ٨ؽ ٔ٩ِ ٣
أَ ِجزٔظ ٔٗٔي َراكَا ٔ ٪ك ُ َّ ١یَ ِوَ ٕ ٦وَِ ٟي َص فٔی َحسٔیثٔ أَبٔی َّ
اٟلاصٔز ٔ َو َُل أَ ِرقٕ
اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ ،وی،س،انبباہب ،دیعس نببیسم،رضحت اوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س  ے اتک اپال وج اکشر ،افحتط ،یتیھک ای اجونرفں ےک ےئل ہن نو  و اس ےک وثاب ںیم ےس رہ
دؿدفاریاطمکنوےترےتہںیہافراوباطرہیکدحثیںیمیتیھکاکذرک ںیہ۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،وی،س،انبباہب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1537

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابی س٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ات َد َذ ك َ ِّ ٠با إ ٔ َُّل كََِ ٠ب َ٣ا ٔط َي ٕة أَ ِو َػ ِي ٕس أَ ِو َز ِر َٕ اَ ِ ٧ت َ٘ َؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِجزٔظ ٔ ك ُ َّ ١یَ ِؤٗ ٕ ٦يرَ ْان َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی

اَ ٪ػاح َٔب َز ِر َٕ
َک ُٔلبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗ ِو ُ ٢أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٓ َ٘ا ََ ٢ی ِز َح ُ ٥اہللُ أَبَا ص َُزیِ َز َة ك َ َ
ٓ َُذ ٔ َ

دبعنبدیمح،دبعارل زاؼ،رمعم،زرہی،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل

فملس ےاراشدرفامای س ےافحیتظاکشریاییتیھکےکےتکےکالعفہاتکراھک واسےکوثابےسرہدؿاکیاریاطمکنواتراتہےہ
زرہی ےاہکہکانبرمعریضا ہللاعتٰیلہنعوکاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعاکوقؽذرکایکایگ واوہنں ےرفامایاہللاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنع ررمحرکےفہیتیھکفاےلےھت۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1538

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥ہظا ٦زستوائی ،یحٌی ب ٩ابی ْٛير ،ابی س٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَّ ٦
اٟس ِس َت َوائ ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩

ک ك َ ِّ ٠با َٓإُٔ َّ ٧ط یَ ُِ ُ٘ ٨ؽ ٔٔ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣طٔ ك ُ َّ ١یَ ِؤٗ ٕ ٦ي َر ْان إ ٔ َُّل كََِ ٠ب
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ َِ ٣ش َ
رح ٕث أَ ِو َ٣ا ٔط َي ٕة
َِ
زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،اشہؾدوتسایئ،ییحینبایبریثک،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای س ےوکیئاتکراھک واسےکلمعےسرہرفزاکیاریاطمکنواترےہاگ۔وسا ےیتیھکای
ومیشیےکےتکےک۔
رافی  :زریہنبرحب،اامسلیعنباربامیہ،اشہؾدوتسایئ،ییحینبایبریثک،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1539

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥طٌيب ب ٩اسحا ،ٚاوزاعی ،یحٌی ب ٩ابی ْٛير ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِي ُب بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُ٩

ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَىٔی أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
ااحسؼنباربامیہ،بیعشنبااحسؼ،افزایع،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساس دنےکاسھتیھبدحثیرمفیےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،بیعشنبااحسؼ،افزایع،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلامحؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1540

راوی  :اح٤س ب٨٣ ٩ذرً ،بساٟؼ٤س ،رحب ،یحٌی ب ٩ابی ْٛير

رح ْب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسث َ َ٨ا َ ِ
ادمحنبذنمر،دبعادمصل،رحب،ییحینبایبریثکاؿاانسدےکاسھتیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :ادمحنبذنمر،دبعادمصل،رحب،ییحینبایبریثک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1541

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسً ،بساٟواحس ،اب ٩زیاز ،اس٤اًي ١ب ٩س٤يٍ ،ابورزی ،٩حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩زٔیَاز ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ُٔ ٩س َِ ٤ي ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َر ٔز ٕ
یَٗ ٩ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا
ص َُزیِ َز َة َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ات َد َذ ك َ ِّ ٠با َِ ٟي َص بٔکَِٔ ٠ب َػ ِي ٕس َو َُل َُ ََ َ٘ ََ ٥ٕ ٨ؽ ٔٔ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣طٔ ك ُ ََّ ١ی ِوٕ ٦

ٗٔي َر ْان
ہبیتقنبدیعس،دبعاوادح ،انبزاید،اامسلیع نبعیمس،اوبرزنی،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےساراشدرفامای س ےاتکراھکوجاکشریایرکبویںیکافحتظےکےیل ںیہےہ واسےکلمع ےسرہدؿ
اکیاریاطمکایکاجاتےہ۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعاوادح،انبزاید،اامسلیعنبعیمس،اوبرزنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1542

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،یزیس ب ٩خؼئہ ،سائب ب ٩یزیس ،سٔيا ٪ب ٩ابی زہير ػحابی رسو ٢ػلی اہلل ً٠يہ وآٟہ
وس ،٥٠حرضت سٔيا ٪ب ٩ابی زبير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
یس بِ ُٔ ٩خ َؼ ِي َٔ َة أَ ََّّ ٪
ا ٪بِ َ ٩أَبٔی
اٟشائ َٔب بِ َ ٩یَز ٔ َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یس أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َسُ ٍَ ٔ٤سٔ َِي َ
َح َّسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ُز َصيِر ٕ َوص َُو َر ُج َْ ٩ِ ٣ٔ ١طُ٨وئ َ َة ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ

َض ًّا ََ َ٘ َؽ ٔٔ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣طٔ ك ُ ََّ ١ی ِؤٗ ٕ ٦ي َر ْان َٗا َ ٢آَ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت َص َذا ٔ٩ِ ٣
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢ا ِٗ َتى َی ك َ ِّ ٠با َُل ُي ِِىٔی ًَ ِ٨طُ َز ِر ًّا َوُلَ َ ِ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔی َو َر ِّب َص َذا ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس
ییحینبییحی،امکل،سیدینبذصیفہ،اسبئنبسیدی،ایفسؿنبایبزریہاحصیبروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس،رضحتایفسؿنبایبزح ،

ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہوجونشۃئںیمےسںیہہک س ےاتکاپال سےساسوکہنیتیھکاکافدئہےہافرہنافحتظاک واس
ےک لمع ےس رہ دؿ اکی اریاط مک نوات ےہ ۔ رافی ےتہک ںیہ ںیم  ے رضحت ایفسؿ ےس وپاھچ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہ؟ ورفامایاہں،اسدجسمےکربیکمسق!۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،امکل ،سیدی نب ذصیفہ ،اسبئ نب سیدی ،ایفسؿ نب ایب زریہ احصیب روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ،رضحت ایفسؿ
نبایبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وتکںےکامرڈاےنلےکمکحافراسےکوسنمخنو ےےکایبؿںیماکشریتیھکایاجونرفںیکافحتظفریغہےکالعفہےتکاپےنلیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1543

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،اس٤اًي ،١یزیس ب ٩خؼئہ ،حرضت سائب ب ٩یزیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ُٔ ٩خ َؼ ِي َٔ َة أَ ِخب َ َرنٔی َّ
یس أََّ٧طُ َوٓ ََس
اٟشائ ُٔب بِ ُ ٩یَز ٔ َ
َ ٩ِ ًَ ١یز ٔ َ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ

ًََِ ٠يض ٔ ُِ ٥سٔ َِيا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی ُز َصي ِر ٕ َّ
اٟظ َ٨ئ ٔ ُّی َٓ َ٘ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ ٠ِْ ٔ٤طٔ

ییحی نب اویب ،ہبیتق ،انب رجح ،اامسلیع ،سیدی نب ذصیفہ ،رضحت اسبئ نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک اپس
ایفسؿنبایبزریہانشیئ ےآرکاہک وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاس یسیدحثیایبؿرفامیئ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،اامسلیع،سیدینبذصیفہ،رضحتاسبئنبسیدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنھچپاگل ےیکارجتےکالحؽنو ےےکایبؿںیم۔...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ےنھچپاگل ےیکارجتےکالحؽنو ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1544

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہً ،لی ب ٩ححز ،اس٤اًي ،١اب ٩جٌَف ،حرضت ح٤يس

َف ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ي ٕس َٗا َُ ٢سئ ٔ َ١
و ٪ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َ ١ي ٌَِ ُ٨
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِِ َٛ ٩ش ٔب ا َِ ٟححَّاَ٘ َٓ ٔ ٦ا َ ٢ا ِح َت َح ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َح َُ ٤ط أَبُو كَ ِی َب َة َٓأ َ ََ ٣ز َُ ٟط بٔ َؼا ًَي ِ ٔن
َخا ٔجطٔ َو َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَٓ َِـ َ٣َ ١ا َت َسا َویِ ُت ِ ٥بٔطٔ ا ِٟحٔ َحا َُ ٣ة أَ ِو ص َُو ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ١ٔ َْ ٣ز َوائٔ٥ِ ُٜ
ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَاَ ٕ ٦وك َ َّ ٥َ ٠أَصِ َ٠طُ ٓ ََو َؿ ٌُوا ًَ ِ٨طُ َٔ َ ٩ِ ٣

ییحی نباویب ،ہبیتق،یلع نب رجح،اامسلیع،انبرفعج ،رضحتدیمحےسرفاتی ےہہک رضحتا،سنب امکلریض اہللاعتٰیلہنع ےس
ےنھچپاگل ےفاےلیکامکیئ ےک ابرےںیموساؽایک واوہنں  ےاہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ے ےنھچپوگلا ے ۔اوبہبیط  ے
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےنھچپ اگل ے  و آپ  ے اےس دف اصع ہلغ دےنی اک مکح دای افر اس ےک اموکلں ےس اس اک رخاج مک رک ے
ےکےیلافسرشیک افررفامای اہمتریدفاؤں ںیمےسرتہبنیدفاءےنھچپوگلاانےہ نج ےس متدفارکےتای ہیاہمتری رتہبنیدفاؤں اسیج
ےہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق،یلعنبرجح،اامسلیع،انبرفعج،رضحتدیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ےنھچپاگل ےیکارجتےکالحؽنو ے ےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1545

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز٣ ،زوآ ٪زاری ،حرضت ح٤يس

َک بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُ ٪ي ٌِىٔی ا َِٔ ٟزَار َّٔی ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ي ٕس َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١أَْ َ ٧ص ًَ ِِ َٛ ٩ش ٔب ا َِ ٟح َّحاَ َٓ ٔ ٦ذ َ َ
َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَٓ َِـ َ٣َ ١ا َت َسا َویِت ُِ ٥بٔطٔ ا ِٔ ٟح َحا َُ ٣ة َوا ِِ ُ٘ ٟش ُم ا َِ ٟب ِ ٔ
َح ُّی َو َُل ُت ٌَ ِّذبُوا ٔػب ِ َيا ٥ِ َُٜ٧بٔا ِ٤ِ َِ ٟز ٔ
انب ایب رمع ،رمفاؿ زفاری ،رضحت دیمح ےس رفاتی ےہ ہک ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ےنھچپ اگل ے فاےل یک امکیئ ےک ابرےںیم
وساؽایکایگ واوہنں ےایسرطحایبؿایکاسےکالعفہہییھبرفامایہکاہمتریرتہبنیدفاؤںںیمےسےنھچپوگلاانےہافرترددنہی
ےہافرآپ ے وچںوکقلحدابرکفیلکتہندف۔
رافی  :انبایبرمع،رمفاؿزفاری،رضحتدیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ےنھچپاگل ےیکارجتےکالحؽنو ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1546

راوی  :اح٤س ب ٩حش ٩بَ ٩خاغ ،طبابہ ،طٌبہ ،ح٤يس ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

غ َح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ ََ ّشا َي ُ٘وُلُ َز ًَا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َخا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٔ ٩
َضیبَتٔطٔ
ٕ ًَ ِٔ َ ٩
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََُّ ُ ٥َ ٠ل ّ٣ا َ٨َ ٟا َححَّا ّ٣ا َٓ َح َح َُ ٤ط َٓأ َ ََ ٣ز َُ ٟط بٔ َؼا َٕ أَ ِو ُٕ ٓ ٣س أَ ِو َُّ ٣سیِ َٔ ٩وك َ َّٔ ٓ ٥َ ٠يطٔ َٓ ُد ِّٔ َ
ادمح نب نسح نبرخاش ،ابشہب ،ہبعش ،دیمح ،رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک یبنرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس  ے
ےنھچپفاےل امہرے اکی الغؾ رک ولباای اس  ے آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک ےنھچپ اگل ے  و آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس  ے اس ےک
ےئلاکیاصعایاکیدمایدفدمدےنیاکمکحدایافراس ےرخاجیکیمکیکافسرشیک واسےکرخاجںیمیمکرکدییئگ۔
رافی  :ادمحنبنسحنبرخاش،ابشہب،ہبعش،دیمح،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ےنھچپاگل ےیکارجتےکالحؽنو ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1547

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبۂً ،ا ٪ب٣ ٩ش ،٥٠اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥وہيب ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ح و َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩و َص ِيبٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اس َت ٌَ َم
ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩كَا ُو ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح َت َح ََ ٥وأَ ًِ َلی ا َِ ٟحح ََّا ٦أَ ِج َز ُظ َو ِ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ نب ملسم ،ااحسؼ نب اربامیہ ،فبیہ ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےےنھچپوگلا ےافرےنھچپاگل ےفاےلوکاسیکزمدفریدیافرانکرابرکںیمدفاڈایل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿنبملسم،ااحسؼنباربامیہ،فبیہ،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ےنھچپاگل ےیکارجتےکالحؽنو ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1548

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚزً ،اػ ،٥طٌيی ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ َّٕ ٩ِ ًَ ٥
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس َو َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی
اُِ ٔ٠ٟى ِ ٌَ ٔ ٟب ٕس َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِٔ ًَ ٩
اؿ َة َٓأ َ ًِ َلا ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِج َز ُظ َوك َ َّ٥َ ٠
ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
ض َٗا ََ ٢ح َح َ ٥أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ًَ ٥َ ٠ب ْس َ ٔ ٟبىٔی بَ َي َ
اُ ٪س ِح ّتا  ٥َِ ٟي ٌُِ ٔلطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٕ ًَ ِ٨طُ ٔٔ َ ٩ِ ٣
َضیبَتٔطٔ َوَِ ٟو ك َ َ
َسي َِّس ُظ َٓ َد َّٔ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اعمص ،یبعش ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ینب ایبہض
ےکاکیالغؾ ےیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکےنھچپاگل ےیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےساسیکزمدفریدیافراس
ےک امکل ےس افسرش یک  و اس  ے اس اک رخاج مک رکدای ارگ ےنھچپ اگل ے یک امکیئ رحاؾ نویت  و اےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ارجتہندےتی۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اعمص،یبعش،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رشابیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1549

راوی ً :بيساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزیً ،بساُلًلی بً ٩بساُلًلی ،ابوہ٤ا ،٦سٌيس جزیزی ،ابی َرضہ ،حرضت ابوسٌيس خسری
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی أَبُو َص َّ٤اَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔيس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ِ َ

اض إ ٔ َّ ٪اہللَ
ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٗا َ ٢یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س ُظ َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِي ْئ َٓ َِ ٠یب ٔ ٌِ ُط َو َِ ٟی َِ ٨ت ٔٔ ٍِ بٔطٔ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َٟب ٔ ِْ َ٨ا إ ٔ َُّل
َت ٌَال َی ي ٌَُز ُِّق بٔا َِ ٟد ِ٤ز ٔ َو ١َّ ٌََ ٟاہللَ َسیُ ِ٨ز ٔ َُٔ ٓ ٢يضا أَ ِّ ٣زا ٓ ََ ٩ِ ٤ك َ َ
َي ٔشي ّرا َحًَّی َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی َرح ََّ ٦ا َِ ٟد َِ ٤ز ٓ ََ ٩ِ ٤أَ ِز َر َِ ٛت ُط َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َوً ٔ َِ ٨س ُظ َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِي ْئ ٓ َََل
ی ٙا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٓ ََش َُٜٔو َصا
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س ُظ َٔ ٨ِ ٣ضا فٔی َ ٔ
َط ٔ
اض ب ٔ َ٤ا ك َ َ
ْش ِب َو َُل یَب ٔ ٍِ َٗا ََٓ ٢ا ِس َت ِ٘ َب َ ١اُ ٨َّ ٟ
َي ِ َ

دیبع اہلل نب رمع وقارریی ،دبعاالیلع نب دبعاالیلع ،اوبامہؾ ،دیعس رجریی ،ایب رضنہ ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدمہنیںیماکیہبطخںیمانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاے
ووگ اہلل اعتیل رشاب یک رحتم اک ااشرہ رکات ےہ اشدی اس ابرے ںیمرقنعبی وکیئ مکح انزؽ رکںی ےگ  س ےک اپس اس ںیم ےس
ھچک نو  و اچےیہہک فہ اےس چیب ےل افراس ےس عفن ا ےن ےل مہ دنچدؿ رہھٹے ےھت ہک یبنرکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل
اعتیل ےرشابوکرحاؾرکدای ےہ و سصخشوکہیآایت چنہپاج ے افراسےکاپس رشابںیمےسھچکوموجدنو و ہنےیپافرہن
رففتخ رکے۔اوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکبتنجووگںےکاپسرشابںیمےسوجیھبوموجداھتاوہنں ےاےسدمہنی
ےکراہتس(انںویں)ںیماہبدای۔
رافی  :دیبعاہلل نب رمع وقارریی ،دبعاالیلع نب دبعاالیلع ،اوبامہؾ ،دیعس رجریی ،ایب رضنہ ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رشابیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1550

راوی  :سویس ب ٩سٌيس ،حٔؽ ب٣ ٩يْسہ ،زیس ب ٩اس ،٥٠حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩وً٠ہ سبائی ٣صی

ص
َح َّسثَ َ٨ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ ُِ ٣َ ٩ي َ َ
ْس َة ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩و ًِ ََ ٠ة َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ َٔ ِ ٣ٔ ١

اٟلاصٔز ٔ َو َّ
ض ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َّ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص َوَُيِرُ ُظ ًَ َِ ٩زیِ ٔس
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َ٣اُ ٔ ٟ
أَُ َّ ٧ط َجا َئ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
بِ ٔ ٩أَ ِسِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩و ًِ ََ ٠ة َّ
ص ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٨َ ٌٔ ٟب َٓ َ٘ا َ٢
ص أََّ٧طُ َسأ َ َِ ًَ ٢ب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض ًَ َّ٤ا ُي ٌِ َ ُ
اٟش َبإ ٔ ِّی ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ ِ ٣ٔ ١

ض إ ٔ ََّ ٪ر ُج َّل أَص َِسی َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠راؤیَ َة َخ ِ٤ز ٕ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ِ١
ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
رح ََ ٣ضا َٗا ََُ ٢ل ٓ ََش َّار إ ٔ َِ َشاّ٧ا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََ ٥س َار ِر َت ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَ َِ ٣زتُ ُط
ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أَ َّ ٪اہللَ َٗ ِس َ َّ
ْشبَ َضا َرح ََّ ٦بَ ِي ٌَ َضا َٗا ََ َٔ َٓ ٢تحَ ا ِ٤َ ٟزَا َز َة َحًَّی َذ َص َب َ٣ا ٓ َٔيضا
بٔب َ ِيٌ َٔضا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذی َرح ََِّ ُ ٦

وسدی نب دیعس ،صفح نب رسیمہ ،زدی نب املس ،رضحت دبعارلنمح نب فہلع ابسیئ رصمی ےس رفاتی ےہ ہک اس  ے رضحت انب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنعےساوگنرےکریشےےکابرےںیموساؽایک وانبابعس ےرفامایاکیآدیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس وک رشاب یک اکی کشم دہہی یک  و اےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و اج ات ےہ ہک اہلل  ے اےس رحاؾ
رکدایےہ؟ واس ےاہک ںیہافراس ےیسکدفرسےآدیمےسرسوگیشیکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےسرفامای و
 ےسکابرےںیمرسوگیشیک واس ےاہکہکںیم ےاسےسرشابےکرففتخرک ےےکےئلاہکےہ وآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےرفامای سذات ےاساکانیپرحاؾایکاس ےاسیکعیبوکیھبرحاؾایکےہ واس ےکشماکہنموھکؽدایاہیںکتہکوج
ھچکاسںیماھتاسراہہبایگ۔
رافی  :وسدینبدیعس،صفحنبرسیمہ،زدینباملس،رضحتدبعارلنمحنبفہلعابسیئرصمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رشابیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1551

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢یحٌی ب ٩سٌيسً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩وً٠ہً ،بساہلل ًباض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخبَرََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل ٕ ٩ِ ًَ ٢یَ ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩و ًِ ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
ض ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٠َ ِْ ٣ٔ ٥َ ٠ط
اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اوباطرہ ،انب فبہ ،امیلسؿ نب البؽ ،ییحی نب دیعس ،دبعارلنمح نب فہلع ،دبعاہلل ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلعفآہلفملسےسایسرطحدحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،امیلسؿنبالبؽ،ییحینبدیعس،دبعارلامحؿنبفہلع،دبعاہللابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رشابیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1552

ؿهیْ٣ ،سو ،ٚحرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی
راوی  :زہير ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥زہير ،اسحا ،ٚجزیز٨٣ ،ؼور ،ابی ٰ
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اٟـ َهی ًَ ِ٩
رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَٗ ٥ا َُ ٢زصَي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِٗت َ َرأَصَُّ٩
ْسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا َ٧زََِ ٟت ِاْلیَ ُ
ات ٔٔ ٔ ٩ِ ٣
َقة ٔ َ َ
َُ ِ ٣
آَخ ُس َورة ٔ ا َِ ٟب َ َ

ض ث ُ ََّ َ ٧ ٥هی ًَ ِ ٩اِّ ٟت َح َارة ٔفٔی ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ
ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ

زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،زریہ ،ااحسؼ ،رجری ،وصنمر ،ایب ٰیحض ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
رفاتی ےہ ہک  ب وسرہ رقبہ یک آرخی آایت انزؽ نوںیئ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی ےل ےئگ افر ہی آایت
ووگںےکاسےنمالتفتںیکرھپرشابیکاجترتےسعنمرفامای۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،زریہ،ااحسؼ،رجری،وصنمر،ایبٰیحض،رسمفؼ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رشابیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1553

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٣ ،شْ٣ ،٥٠سو ،ٚسيسہ ًائظہ ػسي٘ہ
رضی اہلل ً٨ہا

َّ
َخا ٔ٪
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکیِبٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َِ ٢اْل َ َ
َکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥واُِ ٔ٠ٟى ْٔلَبٔی ُ َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
َقة ٔفٔی
ْسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا أُِ٧زَِٔ ٟت ِاْلیَ ُ
ات ٔٔ ٔ ٩ِ ٣
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
آَخ ُس َورة ٔا َِ ٟب َ َ
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ٓ َ َّ
ََح َ ٦اِّ ٟت َح َار َة فٔی ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ
اِّ ٟزبَا َٗاَِ ٟت َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ااحسؼنب اربامیہ،اوباعمفہی،اشمع،ملسم،رسمفؼ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےسرفاتیےہ
ہک بوسرےکابرےںیم وسرہرقبہیکآرخیآایتانزؽیکںیئگ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسمںیم رشتفیےل ےئگ

افررشابیکاجترتوکرحاؾایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،ااحسؼنباربامیہ،اوباعمفہی،اشمع،ملسم،رسمفؼ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابرمدارزنخریافروتبںیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رشابرمدارزنخریافروتبںیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1554

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،یزیس ب ٩ابی حبيبً ،لاء ب ٩ابی رباح ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أََّ٧طُ َسٍَ ٔ٤
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔيبٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ًَ ٢ا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َوص َُو ب ٔ ََ َّٜ٤ة إ ٔ َّ ٪اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َ َّ
رح َ ٦بَ ِي ٍَ ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ َوا ِِ ٤َ ٟی َت ٔة َوا ِٟد ٔ ِ٨زٔیز ٔ
اض
اٟش ُٔ َُ ٩ویُ ِسصَ ُ ٩ب ٔ َضا ا ُِ ٟحُ٠و ُز َو َي ِش َت ِؼبٔحُ ب ٔ َضا اُ ٨َّ ٟ
َواْلِ َ ِػ َ٨أَ٘ٓ ٔ ٦ي ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت ُط ُح َو ٦ا ِِ ٤َ ٟی َت ٔة َٓإُٔ َّ ٧ط یُ ِلل َی ب ٔ َضا ُّ

ک َٗا َت َ ١اہللُ ا َِ ٟي ُضو َز إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ٤َّ َٟ ١ا َرح َََِّ ٠ًَ ٦يض ٔ ِ٥
رح ْا ٦ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س ذََ ٔ ٟ
َٓ َ٘ا ََُ ٢ل ص َُو َ َ
ُط ُحو ََ ٣ضا أَ ِج َُ٠٤و ُظ ث ُ َّ ٥بَاًُو ُظ َٓأَكَُ٠وا ث َ َ٨َ ٤طُ

ہبیتقنبدیعس،ق ،،سیدینبایببیبح،اطعءنبایبرابح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنں ے
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسحتفہکمفاےلاسؽہکمںیمہیرفامےتنو ےانساہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
رشاب،رمدار،زنخریافروتبںیکعیبوکرحاؾایکےہآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسوکاہکایگاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
رمدار یک رچیب ےک ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایک مکح ےہ؟ ویکہکن اس ےس ویتشکں وک (دنیپے ںیم) الم اجات ےہ افر
ڑمچفں وک اس ےس راگن اجات ےہ افر وگ اس ےس رفینش رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ںیہ فہ رحاؾ ےہ رھپ ایس
فتقروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہللاعتیلوہیدوکیالکرکےہکاہلل ے باؿ راسرمداریکرچیبوکرحاؾایک و
اوہنں ےاےسالھگپایرھپاےسرففتخرکدایافراسیکتمیقاھکیئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،سیدینبایببیبح،اطعءنبایبرابح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رشابرمدارزنخریافروتبںیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1555

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩ير ،ابواسا٣ہً ،بساٟح٤يس ب ٩جٌَف ،یزیس ب ٩ابی حبيبً ،لاء ،حرضت جابز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔيبٕ ًَ ِ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ي ٔس بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠ا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا
ًَ َلا ٕ

اػ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ي ٔس َح َّسثَىٔی َیزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َحبٔيبٕ َٗا ََ َٛ ٢ت َب إلٔ َ َّی ًَ َلائْ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
اَّ ٟـحَّا ُک َي ٌِىٔی أَبَا ًَ ٔ
َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠ا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟيثٔ

اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوبااسہم،دبعاا دیمنبرفعج،سیدینبایببیبح،اطعء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسحتفہکمےکاسؽانسابیقدحثیفیہےہوجاف ررفاتییکیئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوبااسہم،دبعاا دیمنبرفعج،سیدینبایببیبح،اطعء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رشابرمدارزنخریافروتبںیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1556

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥ابی برک ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو كاؤض ،حرضت ابً ٩باض
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ض َٗا َ ٢بَ ََ ٤َ ًُ َّ ٠ز أَ ََّ ٪س َُ ٤ز َة بَا ََ َخ ِّ ٤زا َٓ َ٘ا ََٗ ٢ا َت َ ١اہللُ َس َُ ٤ز َة أََ ٥َِ ٟي ٌِ ٥َِ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
اٟظ ُح ُوَ َٓ ٦ح َُ٠٤وصَا ٓ ََباًُو َصا
رح َِ ٣ت ًََِ ٠يض ٔ ُِّ ٥
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اہللُ ا َِ ٟي ُضو َز ُ ِّ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ایب رکب ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعوکہیابتیچنہپہکرمسہریضاہللاعتٰیلہنع ےرشابرففتخیکےہ واوہنں ے

اہکرمسہوکاہللیالکرکے ایکفہ ںیہاج اتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےاراشدرفامایاہللوہید  ر تنعلرکےاؿ ررچیب
رحاؾیکیئگ واوہنں ےاےسالھگپایافررففتخرکدای۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ایب رکب ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رشابرمدارزنخریافروتبںیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1557

راوی  :ا٣يہ ب ٩بشلا ،٦یزیس ب ٩زریٍ ،روح ابٗ ٩اس٤ً ،٥زو ب ٩زی٨ار

َح َّسثَ َ٨ا أ ُ ََّ ٣ي ُة بِ ُ ٩بٔ ِش َل َاَ ٦ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥زٔو بِ ٔ ٩ز ٔی َ٨ارٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ
اہیمنباطسبؾ،سیدینبزرعی،رفحانباقمس،رمعفنبدانیرہیدحثیرابرہکاس دنےکاسھتیھبرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :اہیمنباطسبؾ،سیدینبزرعی،رفحانباقمس،رمعفنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رشابرمدارزنخریافروتبںیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1558

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥روح بً ٩بازة ،اب ٩جزیخ ،اب ٩طہاب ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اٟظ ُح َو٦
ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب أَُ َّ ٧ط َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا َت َ ١اہللُ ا َِ ٟي ُضو َز َرح ََّ ٦اہللُ ًََِ ٠يض ٔ ُِّ ٥

ٓ ََباًُوصَا َوأَكَُ٠وا أَث ِ َ٤اَ َ ٧ضا

ااحسؼنباربامیہ،رفحنب ابعدة،انبرج ،،انبباہب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےس رفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایاہللوہیدوکیالکرکےاہلل ےاؿ ررچیبرحاؾیک واوہنں ےاےسچیبرکاسیک
تمیقاھکیئ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رفحنبابعدة،انبرج ،،انبباہب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رشابرمدارزنخریافروتبںیکعیبیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1559

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی َ ِ
رح ََِ ٠ًَ ٦يض ٔ َِّ ٥
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َت َ ١اہللُ ا َِ ٟي ُضو َز ُ ِّ
اٟظ ِح ََُ ٓ ٥باًُو ُظ َوأَكَُ٠وا ثَ َ٨َ ٤طُ

رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہللوہیدوکیالکرکےاؿ  ررچیبرحاؾیکیئگ واوہنں  ےاےسرففتخرکدایافراسیکتمیقوک
اھکای۔
رافی  :رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسدےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وسدےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1560

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

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
اٟذ َص َب ب ٔ َّ
َٗا ََُ ٢ل َتبٔي ٌُوا َّ
اٟذ َص ٔب إ ٔ َُّل َّٔ ِْ ٣ل بَٔ ١ٕ ِْ ٔ٤و َُل ُت ٔظ ُّٔوا َب ٌِ َـ َضا ًَل َی َب ٌِ ٕف َو َُل َتبٔي ٌُوا ا َِ ٟور َٔ ٚبٔا َِ ٟورٔ ٔ ٚإ ٔ َُّل َّٔ ِْ ٣ل بٔ١ٕ ِْ ٔ٤

َو َُل ُت ٔظ ُّٔوا َب ٌِ َـ َضا ًَل َی َب ٌِ ٕف َو َُل َتبٔي ٌُوا َٔ ٨ِ ٣ضا َُائ ٔ ّبا ب ٔ َ٨ا ٔجز ٕ

ییحی نب ییحی ،امکل ،انعف ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای
وس ےوکوس ےےکترضرباربرباربیہرففتخرکفافرمکزایدہرکےکرففتخہنرکفافراچدنییھباچدنیےکترضرباربرباربیہ

رففتخرکفافرمکزایدہرکےکرففتخہنرکفافراؿںیمےسوکیئوموجدزیچاغبئےکترضرففتخہنرکف۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وسدےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1561

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ،حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت اب٤ً ٩ز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َُ َٟ ٢ط َر ُج ْ٩ِ ٣ٔ ١
بَىٔی َِ ٟي ٕث إ ٔ َّ ٪أَبَا َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َیأِثُزُ َص َذا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی رٔ َوا َی ٔة ُٗت َ ِی َب َة ٓ ََذ َص َب ًَ ِب ُس اہللٔ َوَ٧آ ٔ ٍْ
َُ ٌَ ٣ط َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ُٔ ٩ر ِٕ ٣ح َٗا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ ٓ ََذ َص َب ًَ ِب ُس اہللٔ َوأََ٧ا َُ ٌَ ٣ط َو َّ
اِ ٠ٟيثٔ ُّی َحًَّی َز َخ ًََ ١ل َی أَب ٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ٪
ک تُ ِدبٔرُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ ا َِ ٟورٔ ٔ ٚبٔا َِ ٟورٔ ٔ ٚإ ٔ َُّل َّٔ ِْ ٣ل بَٔ ١ٕ ِْ ٔ٤و ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ
َص َذا أَ ِخب َ َرنٔی أََ َّ ٧
َ
َّ
َّ
ای
ای َو َسِ ٌَ ٔ٤ت أُذَُ َ ٧
ص ِت ًَ ِی ََ ٨
اٟذ َص ٔب بٔاٟذصَ ٔب إ ٔ َُّل َّٔ ِْ ٣ل بَٔٓ ١ٕ ِْ ٔ٤أ َط َار أَبُو َسٌٔي ٕس بٔإ ٔ ِػ َب ٌَ ِيطٔ إلٔ َی ًَ ِی َِ ٨يطٔ َوأُذُِ َ ٧يطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبِ ََ
اٟذصَ َب ب ٔ َّ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُُ ٢لَ َتبٔي ٌُوا َّ
اٟذ َص ٔب َو َُل َتبٔي ٌُوا ا َِ ٟور َٔ ٚبٔا َِ ٟورٔ ٔ ٚإ ٔ َُّل َّٔ ِْ ٣ل بَٔ ١ٕ ِْ ٔ٤و َُل ُت ٔظ ُّٔوا

َب ٌِ َـ ُط ًَل َی َب ٌِ ٕف َو َُل َتبٔي ٌُوا َط ِيئّا َُائ ٔ ّبا ُٔ ٨ِ ٣ط ب ٔ َ٨ا ٔجز ٕإ ٔ َُّل یَ ّسا ب ٔ َي ٕس

ہبیتق نب دیعس،ق  ،،دمحم نب رل  ،ق  ،،رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ینب
ق ،ںیمےساکیآدیم ےاہکہکرضحتاوبدیعسدخریروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیدحثیرفاتیرکےتںیہہکقیییہ
یکرفاتیںیمےہہکرضحتدبعاہللےئگافررضحتانعفآپےکاسھتےھتافرانبرل یکرفاتیںیمےہانعف ےاہکہکرضحت
دبعاہلل ےئگ ںیم افر ق  ،اؿ ےک اسھت ےھت اہیں کت ہک فہ اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس رشتفی ےل ےئگ  و اہک ےھجم
اس  ے ربخ دی ےہ ہک آپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
اچدنی وک اچدنی ےک ترض ےنچیب ےس عنم ایک العفہ ازںی اس ےک ہک فہ ربارب ربارب نو افر وس ے وک وس ے ےک ترض ےنچیب ےس عنم رفامای
وسا ےاسےکہک رباربرباربنو واوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع ےاینپایلگنےساینپآںوھکںافراکونںیکرطػاراشدرکےتنو ے
اہکریمیآںوھکں ےداھکیافرریمےاکونں ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملس رفامےتےھت

ہکوس ےوکوس ےےکدبےلرففتخہنرکفافراچدنیوکاچدنیےکدبےلاہںہیہکرباربرباربنوافرمکزایدہرکےکرففتخہنرکف
وسا ےاسےکہکاہوھتںاہھتنو۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،ق  ،،دمحم نب رل  ،ق  ،،رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وسدےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1562

راوی  :طیبا ٪بَ ٩فور ،جزیز اب ٩حاز٣ ،٦ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب ،یحٌی ب ٩سٌيس٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩ابی ًسی،
ابً ٩وٟ ،٪يث٧ ،آٍ ،سٌيس خسری

اب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َفو َر َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩حازٔ ٕ ٦ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
ٔی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٪ك ُ ُُّ ٠ض َِ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٍٕٔ ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ َّ
َی ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔي ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
اِ ٠ٟيثٔ
ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ابیشؿنبرففخ،رجریانب احزؾ،دمحمنبینثم،دبعاواہب،ییحینبدیعس،دمحمنبینثم،انبایبدعی،انبترؿ،ق ،،انعف،دیعسدخری
ایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںیہ۔
رافی  :ابیشؿ نب رففخ ،رجری انب احزؾ ،دمحم نب ینثم ،دبعاواہب ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب ینثم ،انب ایب دعی ،انب ترؿ ،ق  ،،انعف،
دیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وسدےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1563

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،يٌ٘وب ابً ٩بساٟزح٤اٗ ٪اری ،سہي ،١حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار َّٔی ًَ ُِ ٩س َض ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَب ٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

اٟذ َص َب ب ٔ َّ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل َتبٔي ٌُوا َّ
اٟذ َص ٔب َو َُل ا َِ ٟور َٔ ٚبٔا َِ ٟورٔ ٔ ٚإ ٔ َُّل َو ِزّ٧ا ب ٔ َو ِز َّٕ ِْ ٣ٔ ٪ل بٔ١ٕ ِْ ٔ٤
َس َو ّ
ئ
ائ بٔ َش َوا ٕ
ہبیتق نبدیعس ،وقعیب انب دبعارلنمح اقری ،لیہس ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای وس ے وک وس ے ےکاسھت اچدنی وک اچدنی ےک اسھت رففتخ ہن رکف وسا ے اس ےک ہک فزؿ رک
ےکرباربرباربافرکیھٹکیھٹنو۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلامحؿاقری،لیہس،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وسدےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1564

راوی  :ابوكاہز ،ہارو ٪ب ٩سٌيس ،اح٤سً ،يسی ،اب ٩وہبَ٣ ،خ٣ہ ،س٠امی ٪ب ٩يشار٣ ،اٟک ب ٩ابی ًا٣ز ،حرضت ًْ٤ا٪
بًٔ ٩ا ٪رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َّ
َخ َُ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ٢
اٟلاص ٔز ٔ َوصَ ُ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩يسی َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ََ ِ ٣
ا ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ٩ي َشا ٕر َي ُ٘و ُ ٢إُٔ َّ ٧ط َس٣َ ٍَ ٔ٤اَ ٔ ٟ
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
ک بِ َ ٩أَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕیُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٤َ ِْ ًُ ٩

اٟس ِر َص َ ٥ب ٔ ِّ
اٟسی ََ ٨اریِ َٔ ٩و َُل ِّ
اٟسی ََ ٨ار ب ٔ ِّ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل َتبٔي ٌُوا ِّ
اٟس ِر َص َ٤ي ِ ٔن

اوباطرہ ،اہرفؿ نب دیعس ،ادمح ،یسیع ،انب فبہ ،رخمہم ،امیلسؿ نب اسیر ،امکل نب ایب اعرم ،رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای دانیر وک دف دانیر ےک اسھت افر درمہ وک دف درمہ ےک اسھت
تمرففتخرکف۔
رافی  :اوباطرہ ،اہرفؿ نب دیعس  ،ادمح ،یسیع ،انب فبہ ،رخمہم ،امیلسؿ نب اسیر ،امکل نب ایب اعرم ،رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبرصػافروس ےیکاچدنےکاسھتدقنعیبےکایبؿںیم...

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
عیبرصػافروس ےیکاچدنےکاسھتدقنعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1565

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،اب ٩ر٣حٟ ،يث ،اب ٩طہاب ،حرضت ٣اٟک ب ٩اوض ب ٩حسثا٪

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
ض
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩أَ ِو ٔ
ِط ُٖ َّ
اب أَرَٔ٧ا
اٟس َراص ََٔ٘ َٓ ٥ا َ ٢كَ َِ ٠ح ُة بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ َوص َُو ً ٔ َِ ٨س ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َسثَا ٔ ٪أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَٗ َِبُِ ٠ت أَُٗو َُ ٩ِ ٣َ ٢ي ِؼ َ ٔ

اب َ َّلِک َواہللٔ َٟت ٌُِ ٔل َی َُّ ٨ط َورٔ َٗ ُط أَ ِو َٟتَرُ َّز َّ ٪إَِٔ ٟيطٔ َذصَ َبطُ
ک َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ک َورٔ َٗ َ
ک ث ُ َّ ٥ائِت ٔ َ٨ا إٔذَا َجا َئ َخاز ٔ ُ٨َ ٣ا َُ ٌِ ٔل َ
َذ َص َب َ
َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٟور ُٔ ٚب ٔ َّ
اٟذ َص ٔب رٔ ّبا إ ٔ َُّل صَا َئ َوصَا َئ َوا ِٟب ُ ُّر بٔا ِٟب ُ ِّر رٔبّا إ ٔ َُّل صَا َئ َو َصا َئ َو َّ
اٟظٌٔيرُ
ب ٔ َّ
اٟظٌٔير ٔرٔ ّبا إ ٔ َُّل َصا َئ َوصَا َئ َواَّ ٟت ِ٤زُ بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔرٔ ّبا إ ٔ َُّل صَا َئ َو َصا َئ

ہبیتقنبدیعس،ق ،،انبرل ،ق ،،انبباہب،رضحتامکلنبافسنبدحاثؿےسرفاتیےہہکںیمہیاتہکنواآایہکوکؿدرامہ
رففتخرکاتےہ  وہحلطنبدیبعاہلل ے اہکافر فہرضحترمعنب اطخبےکاپس رشتفی رفامےھتہک ںیمہاانپ وسانداھکؤرھپوھتڑی
دری ےک دعب آان  ب امہرا اخدؾ آاج ے اگ مہ ےھجت ریتی تمیق ادا رکدںی ےگ  و رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای رہسگ  ںیہ
اہللیکمسق!متاسوکاسیکتمیقادارکفایاساکوساناےسفا سرکدفویکہکنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاچدنیوس ے
ےکترضوسدےہاہںارگدقنہبدقننوافردنگؾدنگؾےکترضانچیبوسدےہوسا ےاسےکہکد تدب تنوافروجوجےکدبےل
رففتخرکانوسدےہوسا ےاسےکوجد تدب تنوافروجھکروکوجھکرےکدبےلرففتخرکانوسدےہوسا ےاسےکہکوجدقن
ہبدقننو۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،انبرل ،ق ،،انبباہب،رضحتامکلنبافسنبدحاثؿ
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
عیبرصػافروس ےیکاچدنےکاسھتدقنعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1566

راوی  :ابوبرک ب ٩طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،اسحا ،ٚابً ٩یی٨ہ ،زہزی

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٩ِ ًَ ٙابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩

اوبرکبنبہبیش،زریہنبرحب،ااحسؼ،انبہنییع،زرہیایسدحثییکاکیافر دنذرکیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبہبیش،زریہنبرحب،ااحسؼ،انبہنییع،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
عیبرصػافروس ےیکاچدنےکاسھتدقنعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1567

راوی ً :بيساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب ،حرضت ابوَٗلبہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ب ٔ َّ
اٟظا ٔ ٦فٔی َح ِٕ َ٘ ٠ة ٓ َٔيضا
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ َُ ٩ي َشا ٕر َٓ َحا َئ أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ َٗا ََٗ ٢اُٟوا أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ َٓ َحََ ٠ص َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط َح ِّس ِث أَ َخاَ٧ا َحس َ
ٔیث ًُ َبا َز َة
اَ ٔ ٓ ٪امی َُ٨َ ٤ِ ٔ ٨ا آَ ٔ ٧ي ْة َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َٓأ َ ََ ٣ز
ض ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َٓ َِ٨َ ٤ِ ٔ ٨ا َُ َ٨ائ ََْٔٔٛ ٥ي َر ّة َٓک َ َ
بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا ََُ ٥ِ ٌَ ََ ٢زَ ِوَ٧ا َُزَا ّة َو ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
يٌ َضا فٔی أَ ًِ ٔل َيا ٔ
ک ٓ ََب ََ ًُ َّ ٠با َز َة بِ َ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٓ َ٘ َاَ٘ َٓ ٦ا َ ٢إن ِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت
اض فٔی ذََ ٔ ٟ
ت ا٨َّ ٟا ٔ
ض َٓ َت َش َار ََ اُ ٨َّ ٟ
ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َر ُج َّل أَ َِ ٪یب ٔ َ

اٟذصَ ٔب ب ٔ َّ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٨هی ًَ ِ ٩بَ ِي ٍٔ َّ
اٟظٌٔير ٔب ٔ َّ
اٟذ َص ٔب َوا َِّٔ ٟٔـ ٔة بٔا َِّٔ ٟٔـ ٔة َوا ِٟب ُ ِّر بٔا ِٟب ُ ِّر َو َّ
اٟظٌٔير ٔ َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ
َ
َ
بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا ِِ٠ٔ٤ٟحٔ بٔا ِِ٠ٔ٤ٟحٔ إ ٔ َُّل َس َو ّ
ک
اض َ٣ا أَ َخ ُذوا ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
َف َّز اُ ٨َّ ٟ
ائ بٔ َش َوا ٕئ ًَ ِی ّ٨ا بٔ ٌَي ِ ٕن ٓ َََ ٩ِ ٤زا َز أ ِو ا ِز َزا َز َٓ َ٘ ِس أ ِربَی َ َ

وَ ٩ِ ًَ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َحاز ٔ َ
یث َٗ ِس ُ٨َّ ٛا ََ ِظ َض ُس ُظ
ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٓ َ٘ َاَ ٦خ ٔلی ّبا َٓ َ٘ا َ ٢أَ َُل َ٣ا بَا ُ ٢رٔ َجا ٕ ٢یَ َت َح َّسث ُ َ
َو ََ ِؼ َحبُ ُط َٓ َِ ََ ٥ِ ٠ش ََ ٌِ ٤ضا ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٘ َاَ ًُ ٦با َزةُ بِ ُ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٓأ َ ًَا َز ا ِٟٔ٘ؼَّ َة ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ُ٨َٟ ٢ح ِّسثَ َّ٩ب ٔ َ٤ا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َک َظ ٌَُ ٣او ٔ َی ُة أَ ِو َٗا ََ ٢وإ ٔ َِ ٪رُٔ َ٣َ ٥ا أُبَالٔی أَ َُِ ٪ل أَ ِػ َح َب ُط فٔی ُج ِٔ ٨سظ َِٔ ٟي َّ ٠ة َس ِو َزا َئ َٗا ََ ٢ح َّ٤ا ْز َص َذا أَ ِو ِ َ ٧ح َو ُظ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وإ ٔ ِٔ َ ٪

دیبع اہلل نب رمع وقارریی ،امحد نب زدی ،اویب ،رضحت اوبالقہب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم کلم اشؾ ںیم اکی ہقلح ںیم اھٹیب نوا اھت افر
ملسم نب اسیر یھب اس ںیم وموجد ےھت اوباتعش آای  و ووگں  ے اہک اوباالتعش آےئگ فہ ھٹیب ےئگ  و ںیم  ے اؿ ےس اہک امہرے اؿ
اھبویئں ےس رضحت ابعد نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثیایبؿ رکف اوہنں  ے اہک ،ااھچ! مہ  ےاعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےکدفرالختفںیماکیگنجڑلی وںیمہتہبزایدہںیتمینغاحلصنوںیئافرامہریغتمیووںںیماچدنیےکربنتیھبےھتاعمفہی
ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اکی آدیم وک اس ےک ےنچیب اک مکح دای ووگں یک وخنتانوں ںیم ،ووگں  ے اس ےک رخدی ے ںیم دلجی یک ہی
ابتابعدہ نباصتمریض اہللاعتٰیلہنعوکیچنہپ وفہڑھکےنو ے افررفامایںیم ے روسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےس انسآپ
وس ےیکوس ےےکاسھت اچدنییکاچدنیےکاسھتوجھکریکوجھکرےکاسھت افرکمنیک کمنےکاسھترباربرباربف دقنہبدقنےک

العفہ عیب رک ے ےس عنم رکےت ےھت  س  ے زایدہ دای ای زایدہ ایل  و اس  ے وسد اک اکؾ ایک  و ووگں  ے ایل نوا امؽ فا س رکدای ہی ابت
رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک یچنہپ  و فہ ہبطخ ےک ےئل ڑھکے نو ے افر رفامای اؿ ووگں اک ایک احؽ ےہ وج روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسااحدثیرفاتیرکےتںیہاحالہکنمہیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساحرضرےہافرتبحصاایتخریکمہ
 ے اس ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  ںیہ انس ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ڑھکے نو ے افر اوہنں  ے ہصق وک دفابرہ
درہاای افر اہک مہ  و فیہ ایبؿ رکےت ںیہ وج مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ارگہچ اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس وک
اندنسپرکںیای اؿیکانکاخکآودنوےھجماسیک رفاہ ںیہہکںیماسےکرکشلںیماترکیراتںیماسےکاسھتہنرنوںامحد
 ےیہیاہکایااسییہاہک۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقارریی،امحدنبزدی،اویب،رضحتاوبالقہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
عیبرصػافروس ےیکاچدنےکاسھتدقنعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1568

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اب ٩ابی ً٤زً ،بساٟوہاب ث٘فی ،ایوب

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔيَ ٥وابِ ُ ٩أَبی ًَُ ٤ز َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٟوصَّ ٔ َّ
وب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
َ
اب اَ٘ ْٟف ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َ
ٔ َ
ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،دبعاواہبیفقث،اویبایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،دبعاواہبیفقث،اویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
عیبرصػافروس ےیکاچدنےکاسھتدقنعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1569

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،سٔيا ،٪خاٟس اٟحذاء ،ابی َٗلبہ ،ابی
اطٌث ،حرضت ًبازہ ب ٩ػا٣ت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا َ٢
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
ِاْل َ َ

اٟذ َص ُب ب ٔ َّ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٟظٌٔيرُ ب ٔ َّ
اٟذصَ ٔب َوا َِّٔ ٟٔـ ُة بٔا َِّٔ ٟٔـةٔ َوا ِٟب ُ ُّر بٔا ِٟب ُ ِّر َو َّ
اٟظٌٔير ٔ َواَّ ٟت ِ٤زُ ب ٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ
َوا ُِ ٠ِ ٔ٤ٟح بٔا ِِ٠ٔ٤ٟحٔ َّٔ ِْ ٣ل بَٔ ١ٕ ِْ ٔ٤س َو ّ
اَ ٪ی ّسا ب ٔ َي ٕس
ائ بٔ َش َوا ٕ
ئ َی ّسا ب ٔ َي ٕس َٓإٔذَا ا ِخ َت ََِ ٔ٠ت َص ٔذظ ٔاْلِ َ ِػ َُ ٨
ٕ ٔطئِت ُِ ٥إٔذَا ك َ َ
اٖ َٓبٔي ٌُوا َِ ٛي َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ایب ہبیش ،فعیک ،ایفسؿ ،اخدل اذحلاء ،ایب القہب ،ایب ا ثع ،رضحت ابعدہ نب
اصتمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایوسانوس ےےکترضاچدنی،اچدنی
ےک دبےل دنگؾ ،دنگؾ ےک ترض وج ،وج ےک ترض وجھکر ،وجھکر ےک دبےل کمن ،کمن ےک دبےل ربارب ربارب ،کیھٹ کیھٹ ،اہوھتں
اہھتنو س بہیااسقؾدبتلینواجںیئ و بفہاہوھتںاہھتنو ومتےسیجاچنورففتخرکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش ،رمعفاندق،ااحسؼنباربامیہ،انبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،اخدلاذحلاء،ایبالقہب،ایبا ثع،رضحتابعدہ
نباصتمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
عیبرصػافروس ےیکاچدنےکاسھتدقنعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1570

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،اس٤اًي ١ب٣ ٩شً ٥٠بسیً ،بسا٤ٟتوك ،١حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٤ُ ٟت َوك ِّ ٔ ١ا٨َّ ٟاظ ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
اٟذصَ ُب ب ٔ َّ
َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٟذ َص ٔب َوا َِّٔ ٟٔـ ُة بٔا َِّ ٔٔ ٟـ ٔة َوا ِٟب ُ ُّر بٔا ِٟب ُ ِّر َو َّ
اٟظٌٔيرُ
ب ٔ َّ
اٟظٌٔير ٔ َواَّ ٟت ِ٤زُ بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا ِِ٠ٔ٤ٟحُ بٔا ِِ٠ٔ٤ٟحٔ َّٔ ِْ ٣ل بٔ ١ٕ ِْ ٔ٤یَ ّسا ب ٔ َي ٕس ٓ َََ ٩ِ ٤زا َز أَ ِو ا ِس َتزَا َز َٓ َ٘ ِس أَ ِربَی ِاْلخ ُٔذ َوا ِٔ ٌِ ٤ُ ٟلی ٓ ٔيطٔ َس َوائْ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اامسلیعنبملسمدبعی،دبعاوتمللک،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس  ےاراشدرفامای وسانوس ے ےکاسھتاچدنیاچدنی ےکاسھتدنگؾدنگؾ ےکاسھتوج وجےکاسھتوجھکر
وجھکرےکاسھتکمنکمن ےکاسھترباربربارب ،دقنہبدقنرففتخرکف س ے زایدیت بلطیک و اس ےوسدیاکرفابرایک ےنیافر
دےنیفاالدفونںانگہںیمرباربںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اامسلیعنبملسمدبعی،دبعاوتمللک،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ

عیبرصػافروس ےیکاچدنےکاسھتدقنعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1571

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،یزیس ب ٩ہارو ،٪س٠امی ٪ربعی ،ابوا٤ٟتوك٧ ١اظی ،حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اَّ ٟزبَع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٤ُ ٟت َوك ِّ ٔ ١ا٨َّ ٟاظ ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َّ
َّ َّ
َّ
َک بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠اٟذ َص ُب بٔاٟذ َص ٔب َّٔ ِْ ٣ل بََٔ ٓ ١ٕ ِْ ٔ٤ذ َ َ
رمعف اندق ،سیدی نب اہرفؿ ،امیلسؿ ریعب ،اوباوتمللک انیج ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس  دن ےک اسھت یھب ہی
دحثیرمفیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایوسانوس ےےکدبےلرباربرباربابیقایسرطحذرکایک۔
رافی  :رمعفاندق،سیدینباہرفؿ،امیلسؿریعب،اوباوتمللکانیج،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
عیبرصػافروس ےیکاچدنےکاسھتدقنعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1572

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،واػ ١بً ٩بساُلًلی ،ابٓ ٩ـي ،١ابی زرًہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی
ئ َو َو ٔ
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اػ ُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اٟظٌٔيرُ ب ٔ َّ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَّ ٟت ِ٤زُ بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا ِٟحٔ َِ ٨ل ُة بٔا ِٔ ٟح َِ ٨ل ٔة َو َّ
اٟظٌٔير ٔ َوا ِِ٠ٔ٤ٟحُ بٔا ِِ٠ٔ٤ٟحٔ

اس َتزَا َز َٓ َ٘ ِس أَ ِربَی إ ٔ َُّل َ٣ا ا ِخ َت ََِ ٔ٠ت أَ َِ ٟواُ ُ ٧ط
َّٔ ِْ ٣ل بَٔ ١ٕ ِْ ٔ٤ی ّسا ب ٔ َي ٕس ٓ َََ ٩ِ ٤زا َز أَ ِو ِ

اوبرکبی،دمحمنباالعلء،فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،ایبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے رفامای وجھکروجھکر ےکاسھت دنگؾ دنگؾ ےکاسھت وج وج ےکاسھت افر کمن کمن ےکاسھت ربارب ربارب،
دقنفدقنرففتخرکف س ےزایدیتیکایزایدیتاکاطبلنوا واس ےوسدینیلدنیایکاالہیہکاسیکاانجسدبتلینواجںیئ۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنباالعلء،فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،ایبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
عیبرصػافروس ےیکاچدنےکاسھتدقنعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1573

راوی  :ابوسٌيس اطخ٣ ،حاربی ،حرضت ٓـي ١بُ ٩زوا٪

َک َی ّسا ب ٔ َي ٕس
و َح َّسثَٔ٨يطٔ أَبُو َسٌٔي ٕس اْلِ َ َط ُّخ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟحارٔب ٔ ُّی ًَ َِ ُٓ ٩ـ ِي ٔ ١بِ َُٔ ٩زِ َو َ
ا ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اوبدیعساجش،احمریب،رضحتلیضفنبزغفاؿ ےیھباس دنےکاسھتہیدحثیرفاتییکےہ نکیدیادیباکذرک ںیہایک۔
رافی  :اوبدیعساجش،احمریب،رضحتلیضفنبزغفاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
عیبرصػافروس ےیکاچدنےکاسھتدقنعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1574

راوی  :ابوَکیب ،واػ ١بً ٩بساُلًلی ،ابٓ ٩ـي ،١اب ٩ابی ٌَ ،٥حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُ ٌِ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َکیِبٕ َو َو ٔ
اػ ُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
اٟذ َص ُب ب ٔ َّ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٟذ َص ٔب َو ِزّ٧ا ب ٔ َو ِز َّٕ ِْ ٣ٔ ٪ل بَٔ ١ٕ ِْ ٔ٤وا َِّٔ ٟٔـ ُة بٔا َِّٔ ٟٔـ ٔة َو ِزّ٧ا ب ٔ َو ِز َّٕ ِْ ٣ٔ ٪ل بٔ٩ِ ٤ََ ٓ ١ٕ ِْ ٔ٤
اس َتزَا َز َٓ ُض َو رٔ ّبا
َزا َز أَ ِو ِ

اوبرکبی،فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،انبایبمعن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای وسان وس ے ےک ترض فزؿ فزؿ ےک اسھت ربارب ربارب نو افر اچدنی اچدنی ےک اسھت فزؿ فزؿ ےک
اسھترباربرباربنو س ےزایدہایکایزایدیتوکبلطایک وہیوسدےہ۔
رافی  :اوبرکبی،فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،انبایبمعن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
عیبرصػافروس ےیکاچدنےکاسھتدقنعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1575

٣وسی ب ٩ابی ت٤ي ،٥سٌيس ب ٩يشار ،حرضت ابوہزیزہ
راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ٌٗ٨يی ،س٠امی ٪اب ٩بَلٰ ،٢

وسی بِ ٔ ٩أَبٔی َتٕ ٔ٤يَ ٩ِ ًَ ٥سٌٔي ٔس بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ب ٔ ََل َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢
اٟس ِر َص ُ ٥ب ٔ ِّ
اٟسی َ٨ارٔ َُل ٓ َِـ َ ١بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َو ِّ
اٟسی َ٨ا ُر ب ٔ ِّ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِّ ٢
اٟس ِر َص َُٔ ٥ل ٓ َِـ َ١

بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا
دبعاہللنبہملسمیبنعق،امیلسؿانبالبؽ،ومٰیسنبایبمیمت،دیعسنباسیر،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس  ے اراشد رفامایدانیر دانیر ےک دبےل افر زایدیت اؿ ںیم اجزئ  ںیہ افردرمہدرمہ ےک دبےل افر اؿ ںیمزایدیت  ںیہ
ےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمیبنعق،امیلسؿانبالبؽ،ومٰیسنبایبمیمت،دیعسنباسیر،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
عیبرصػافروس ےیکاچدنےکاسھتدقنعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1576

٣وسی ب ٩ابی ت٤ي٥
راوی  :ابوكاہزً ،بساہلل ب ٩وہب٣ ،اٟک ب ٩ا٧صٰ ،

و َح َّسثَٔ٨يطٔ أَبُو َّ
وسی بِ ُ ٩أَبٔی َتٕ ٔ٤ي ٥ب ٔ َض َذا
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َ٣اَ ٔ ٟ
ک بِ َ ٩إَٔ َ ٧ص َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٣

ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ
اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،امکلنبا،س،ومٰیسنبایبمیمتایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ۔
رافی  :اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،امکلنبا،س،ومٰیسنبایبمیمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچدنییکوس ےےکدبےلرقضےکوطر رعیبیکنام تعےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اچدنییکوس ےےکدبےلرقضےکوطر رعیبیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1577

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ٥ب٣ ٩ي٤و ،٪سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ،حرضت ابو٨٣ہا٢

یک لٔی َورّٔٗا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َٔٗ ٢ا َ ٢بَا ََ َ ٔ
ْش ْ
َ
اٟشو ٔ ٥َِ ٠َٓ ٚیُ ِِٔ ٨
ک ًَل َ َّی
رک ذََ ٔ ٟ
ب ٔ َٔ ٨شي َئ ٕة إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟوس ٔٔ ٥أَ ِو إلٔ َی ا َِ ٟح ِّخ َٓ َحا َئ إلٔ َ َّی َٓأ ِخب َ َرنٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َص َذا أَ ِْ ٣ز َُل َي ِؼُ٠حُ َٗا َِ َٗ ٢س بٔ ٌِ ُتطُ فٔی ُّ

أَ َح ْس َٓأ َ َت ِي ُت ا ِٟب َ َرا َئ بِ ًََ ٩از ٕٔب ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط َٓ َ٘ا ََٗ ٢س َٔ ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َوِ َ ٧ح َُ٧ ٩بٔي ٍُ َص َذا ا ِٟب َ ِي ٍَ َٓ َ٘ا َ٢
أ ََ ٪شيئَ ّة َٓ ُض َو رٔبّا َوائِتٔ َزیِ َس بِ َ ٩أَ ِر َٗ ََٓ ٥إَّٔ٧طُ أَ ًِوَ ُ ٥ت ٔ َح َار ّة ٔ٣ىِّی َٓأ َ َت ِی ُتطُ ٓ ََشأ َ ُِ ٟتطُ َٓ َ٘ا َ٢
اَ ٪ی ّسا ب ٔ َي ٕس ٓ َََل بَأ ِ َض بٔطٔ َو َ٣ا ك َ َ
َ٣ا ك َ َ
ک
ٔ ١َ ِْ ٣ذََ ٔ ٟ
دمحمنباحمتنبومیمؿ،ایفسؿنبہنییع،رمعف،رضحتاوباہنمؽےسرفاتیےہہکریمےرشکی ےاچدنیجحےکوممسایجحکت
ےکاداھرںیمرففتخیک۔ریمےاپسآرکاس ےےھجماسیکربخدی وںیم ےاہکہیاعمہلم ودر ت ںیہاس ےاہکاےسںیم
 ے ابزار ںیم رففتخ ایک افر یسک  ے ےھجم اس  ر عنم  ںیہ ایک  و ںیم  ے رباء نب اعزب ےک اپس اج رک اؿ ےس اس ےک ابرے ںیم
وساؽایک واوہنں ےاہکیبن یلصاہللہیلعفآہلفملسدمہنیرشتفیال ےافرمہہیعیبایک رکےتےھتآپیلصاہللہیلع فآہلفملس  ے
رفامایوجدقنہبدقننواسںیموکیئرحج ںیہافروجاداھرنو وفہوسدےہافر وزدینبارمقےکاپساجویکہکنفہاجترتںیمھجمےس
ےڑےںیہںیم ےاؿےکاپساجرکاسابرےںیموپاھچ واوہنں ےیھبایسرطحرفامای۔
رافی  :دمحمنباحمتنبومیمؿ،ایفسؿنبہنییع،رمعف،رضحتاوباہنمؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اچدنییکوس ےےکدبےلرقضےکوطر رعیبیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1578

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ،طٌبہ ،حبيب ،حرضت ابوا٨٤ٟہا٢

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩حبٔيبٕ أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َٔ ٢ي ُ٘و َُ ٢سأ َ ُِ ٟت ا ِٟب َ َرا َئ بِ َ٩
اٟص ٔ
ٖ َٓ َ٘ا ََ ٢س َِ ١زیِ َس بِ َ ٩أَ ِر َٗ َُ َٓ ٥ض َو أَ ًِ َََ ٓ ٥ُ ٠شأ َ ُِ ٟت َزیِ ّسا َٓ َ٘ا ََ ٢س ِ ١ا ِٟب َ َرا َئ َٓإُٔ َّ ٧ط أَ ًِ َ ٥ُ ٠ث ُ ََّٗ ٥اُلَ َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ًَاز ٕٔب ًَ ِِ َّ ٩

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِي ٍٔ ا َِ ٟورٔ ٔ ٚب ٔ َّ
اٟذ َص ٔب َزیِ ّ٨ا

دیبعاہللنباعمذربنعی،ہبعش،بیبح،رضحتاوبااہنملؽےسرفاتیےہہکںیم ےرضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنعےس
عیبرصػےکابرےںیموساؽایک واوہنں ےاہکزدینبارمقریضاہللاعتٰیلہنعےسوپٹوھفہزایدہاجےننفاےلںیہرھپدفونں ے
رفامایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاچدنیوکوس ےےکترضاداھرعیبرک ےےسعنمرفامای۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذربنعی،ہبعش،بیبح،رضحتاوبااہنملؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اچدنییکوس ےےکدبےلرقضےکوطر رعیبیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1579

راوی  :ابوربيٍ ًتکیً ،باز بً ٩وا ،٦یحٌی ب ٩ابی اسحاً ،ٚبساٟزح٤ا ٪ب ٩ابی برکہ ،حرضت ابوبرکہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
َ
رک َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَبَّازُ بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟوأ ٦أ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أبٔی بَ ِ َ
اٟذ َص ٔب ب ٔ َّ
َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِّٔ ٟٔـ ٔة بٔا َِّٔ ٟٔـ ٔة َو َّ
اٟذ َص ٔب إ ٔ َُّل َس َو ّ
ئ َوأَ ََ ٣زَ٧ا أَ ِِ ََ ٪ظتَر َٔی
ائ بٔ َش َوا ٕ
ٕ ٔطئِ َ٨ا َو ََ ِظتَر َٔی َّ
ا َِّٔ ٟٔـ َة ب ٔ َّ
ٕ ٔطئِ َ٨ا َٗا َََ ٓ ٢شأ َ َُ ٟط َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَ ّسا ب ٔ َي ٕس َٓ َ٘ا ََ ٢ص ََ ٜذا
اٟذ َص َب بٔا َِّٔ ٟٔـ ٔة َِ ٛي َ
اٟذصَ ٔب َِ ٛي َ

َسُ ٌِ ٔ٤ت

غ
اوبرعیب یکی،ابعدنبتراؾ،ییحینبایبااحسؼ،دبعارلنمحنبایبرکبہ،رضحتاوبرکبہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اچدنی وک اچدنی ےک دبےل افر وس ے وک وس ے ےک دبےل رففتخرک ے ےس عنم رفامای وسا ے اس
ےکہکرباربرباربنوںافرںیمہمکحدایہکمہاچدنیوکوس ےےکاسھتےسیجاچںیہرخدیںیافروس ےوکاچدنیےکترضےسیجاچںیہ

رخدیارکںیاکیآدیم ےوساؽایکہکدقنہبدقن ورفامایںیم ےایسرطحانس۔
رافی  :اوبرعیبغیکی،ابعدنبتراؾ،ییحینبایبااحسؼ،دبعارلامحؿنبایبرکبہ،رضحتاوبرکبہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اچدنییکوس ےےکدبےلرقضےکوطر رعیبیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1580

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،یحٌی ب ٩ػاٟحٌ٣ ،اویہ ،یحٌی ،اب ٩ابی ْٛير ،یحٌی ب ٩ابی اسحاً ،ٚبساٟزح٤ا ٪ب ٩ابی برکہ،
حرضت ابوبرکہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِخب َ َرَ ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َٙ
أَ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبٔی بَ ِ َ َ َ
رک َة َٗا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
رک َة أ ِخب َ َر ُظ أ َّ ٪أبَا بَ ِ َ
َ
ااحسؼنبوصنمر،ییحینباصحل،اعمفہی،ییحی،انبایبریثک،ییحینبایبااحسؼ،دبعارلنمحنبایبرکبہ،رضحتاوبرکبہریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکںیمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےایسرطحعنمرفامای۔

رافی  :ااحسؼنبوصنمر،ییحینب اصحل،اعمفہی،ییحی،انبایبریثک،ییحینبایبااحسؼ،دبعارلامحؿنبایبرکبہ،رضحتاوبرکبہریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وس ےفایلاہریکعیبےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وس ےفایلاہریکعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1581

راوی  :ابوكاہز ،اح٤س ب٤ً ٩زو بِ ٩سح ،اب ٩وہب ،ابوہانیً ،لی ب ٩رباح ،حرضت ٓـاٟہ بً ٩بيس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِس ٕح أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َصإ ٔ ٧ئ ا َِ ٟد ِو َُلنٔی أََّ٧طُ َسًُ ٍَ ٔ٤ل َ َّی بِ ََ ٩ربَا ٕح َّ
َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ِم
اِ ٠ٟد ٔ َّ
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
ُّ
َخ ْز
َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ٓ ََـا ََ ٟة بِ ًَُ ٩ب َ ِي ٕس اْلِ َ َِ َؼار َّٔی َي ُ٘وُلُ أتُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ب ٔ َد ِيب َ َر بٔ٘ ٔ ََل َزة ٕ ٓ َٔيضا َ َ
َو َذ َص ْب َوهٔی ٔ ٩ِ ٣ا َِِ ٤ٟا ٥ٔ ٔ ٧تُ َبا َُ َٓأ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َّ
اٟذصَ ٔب َّأ ٟذی فٔی ا ََِ ٔ ٟ٘ل َزة ٔ َُٓ٨ز ٔ ََ َو ِح َس ُظ ث ُ ََّٗ ٥ا َُ َٟ ٢ض ِ٥
َ
َ
اٟذصَ ُب ب ٔ َّ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٟذ َص ٔب َو ِزّ٧ا ب ٔ َو ِز ٕ٪
اوباطرہ،ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،اوباہین،یلعنبرابح،رضحتاضفہلنبدیبعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیاہرالایایگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ریبخںیمےھتاسںیمرھتپےکگنافروساناھتافر
ہیامؽتمینغںیمےساھتوجاچیبایگ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاہرںیموموجدوس ےےکابرےںیممکحدایہکاےسدحیلعہ
رکایلاج ےرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایوس ےوکوس ےےکرباربفزؿرکےکرففتخرکف۔
رافی  :اوباطرہ،ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،اوباہین،یلعنبرابح،رضحتاضفہلنبدیبعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وس ےفایلاہریکعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1582

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،ابی طحاَ ،سٌيس ب ٩یزیس ،خاٟس ب ٩ابی ً٤زا ،٪ح٨ع ػٌ٨انی ،حرضت ٓـاٟہ بً ٩بيس رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪ح َٕ ٨ع اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ ِ ٩أَبٔی ُط َحا َٕ َسٌٔي ٔس بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
َخ ْز ََٓٔؼَّ ِ٠ت َُضا ٓ ََو َج ِس ُت ٓ َٔيضا أَ ِٛث َ َر ٔ٩ِ ٣
ٓ ََـا ََ ٟة بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕس َٗا َ ٢ا ِطت َ َریِ ُت یَ ِو ََ ٦خ ِيب َ َر ٗ ٔ ََل َز ّة بٔاثِى َِی ًَ َ َ
ْش زٔی َّ ٨ارا ٓ َٔيضا َذ َص ْب َو َ َ
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ ٢لَ تُ َبا َُ َحًَّی ُتَٔؼَّ َ١
َک ُت ذََ ٔ ٟ
اثِى َِی ًَ َ َ
ْش زٔی َّ ٨ارا ٓ ََذ َ ِ
ہبیتقنبدیعس،ق ،،ایباجشع،دیعسنبسیدی،اخدلنبایبرمعاؿ،شنحاعنصین،رضحتاضفہلنبدیبعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکںیم ےریبخےکدؿاکیاہرابرہدانیرںیمرخدیااسںیم وسانافررھتپےکگنےھت بںیماینسےس وساندجاایک وںیم ے
اسںیموسانابرہدانیےسزایدہاپای وںیم ےاسابتاکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسذرکایک وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
رفامایوس ےوکرففتخہنایکاج ے بکتہکاےسدجاہنایکاج ے۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،ایباجشع،دیعسنبسیدی،اخدلنبایبرمعاؿ،شنحاعنصین،رضحتاضفہلنبدیبعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وس ےفایلاہریکعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1583

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،اب ٩ا٤ٟبارک ،حرضت سٌيس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩زیس رضی اہلل تٌال ٰی ً٨ہ

یس ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
َکیِبٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٣ُ ٩ب َار ٕک ًَ َِ ٩سٌٔيسٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،انب اابملرک ،رضحتدیعس ریض اہلل اعتٰیلہنع نب زدیریض اہلل اعتٰیلہنع ےس یھب ایس رطح دحثی
اس دنےکاسھترمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،انباابملرک،رضحتدیعسریضاہللاعتٰیلہنعنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وس ےفایلاہریکعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1584

راوی ٗ :تیبہٟ ،يث ،اب ٩ابی جٌَف ،جَلح ،ح٨ع ػٌ٨انی ،حرضت ٓـاٟہ بً ٩بيس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح ََل ٔح أَبٔی َْٔٛير ٕ َح َّسثَىٔی َح َْ ٨ع اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ُّی ًَ ََِ ٓ ٩ـا ََ ٟة بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َج ٌِ َ ٕ

اٟسی ََ ٨اریِ َٔ ٩و َّ
ًُب َ ِي ٕس َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو ََ ٦خ ِيب َ َر َُ ٧بای ٔ ٍُ ا َِ ٟي ُضو َز ا ُِ ٟوٗ ٔ َّي َة َّ
اََ ْٟلثَةٔ
اٟذ َص َب ب ٔ ِّ
اٟذصَ َب ب ٔ َّ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل َتبٔي ٌُوا َّ
اٟذصَ ٔب إ ٔ َُّل َو ِزّ٧ا ب ٔ َو ِز ٕ٪
ہبیتق ،ق  ،،انب ایبرفعج ،الجح ،شنح اعنصین ،رضحت اضفہل نبدیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ربیخ ےک دؿ روسؽ
ا ہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتمہوہیدےساکیافہیقوس ےےکدبےلدفاینیتدانیرےکاسھتعیبرکرےہےھت وروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایوس ےوکوس ےےکدبےلوسا ےفزؿےکتمرففتخرکف۔
رافی  :ہبیتق،ق ،،انبایبرفعج،الجح،شنحاعنصین،رضحتاضفہلنبدیبعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وس ےفایلاہریکعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1585

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہبَ ،قة بً ٩بساٟزح٤اٌ٣ ٪اَفی٤ً ،ز ب ٩حارث ،حرضت ح٨ع

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اَف ِّی َو ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َوَُي ِرٔص َٔ٤ا أَ ًََّ ٪ا َٔ ٣ز بِ ََ ٩ی ِحٌَی
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ََِّ ُ ٩ق َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ٔ ٌَ ٤َ ٟ
اَف َّی أَ ِخب َ َرص َُِ ٩ِ ًَ ٥ح َٕ ٨ع أََّ٧طُ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َََ ٓ ٍَ ٣ـا ََ ٟة بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕس فٔی َُزِ َوة ٕ ٓ ََل َار ِت لٔی َو ْٔل َ ِػ َحابٔی ٗ ٔ ََل َز ْة ٓ َٔيضا َذ َص ْب َو َور ْٔٚ
ا ِٔ ٔ ٌَ ٤َ ٟ

ک فٔی ٕ َّٔ ٔ ٛة ث ُ َُّ ٥لَ
َو َج ِو َص ْز َٓأ َ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَ ِطتَرٔیَ َضا ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ٓ ََـا ََ ٟة بِ ًَُ ٩ب َ ِي ٕس َٓ َ٘ا َ ٢اِ٧ز ٔ َِ ذَ َص َب َضا َٓا ِج ٌَ ُِ ٠ط فٔی ٕ َّٔ ٔ ٛة َوا ِج ٌَ ِ ١ذَ َص َب َ
َخ ٓ َََل
ا ٪یُ ِذ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟي ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
َتأ ِ ُخ َذ َّ ٪إ ٔ َُّل َّٔ ِْ ٣ل بَٔٓ ١ٕ ِْ ٔ٤إٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢ك َ َ

َیأ ِ ُخ َذ َّ ٪إ ٔ َُّل َّٔ ِْ ٣ل بٔ١ٕ ِْ ٔ٤

اوباطرہ،انبفبہ،رقةنبدبعارلنمحاعمرفی،رمعنباحرث،رضحتشنحےسرفاتیےہہکمہرضحتاضفہلنبدیبعریضاہلل
اعتٰیلہنعےکاسھتاکیگنجںیمےھتریمےافرریمےاس یھےکہصحںیماکیااسیاہرآای سںیموسانافراچدنیافروجارہےھت
ںیم ےاس ےکرخدی ےاکارادہایک وںیم ےرضحت اضفہلنبدیبعریضاہللاعتٰیلہنع ےسوپاھچ واوہنں ےاہکاس اکوساندجارک
ےکاکیڑلپےںیمروھک افر اےنپوس ےوکدفرسےڑلپے ںیمرھکرھپرباربرباربےکوساءمتاحلصہنرکفویکہکنںیم  ےروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتوجاہللافرآرخت راامیؿراتھکنو وفہرباربرباربےکوسا
احلصہنرکے۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،رقةنبدبعارلامحؿاعمرفی،رمعنباحرث،رضحتشنح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھک ےیکرباربرباربعیبےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اھک ےیکرباربرباربعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1586

راوی  :ہارو ٪بٌ٣ ٩زوًٖ ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ،ابوكاہز ،اب ٩وہب٤ً ،ز ب ٩حارث ،بْسب ٩سٌيس٤ٌ٣ ،ز بً ٩بساہلل،
حرضت ً٤ز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وٖ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ْس بِ ََ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَطُ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَُ َّ ٧ط أَ ِر َس َََُ ُ ١ل َُ ٣ط بٔ َؼا َٔ َٗ ِٕ ٤ح َٓ َ٘ا َ ٢بٔ ٌِ ُط
ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪أَبَا أ ِ ٨َّ ٟ
رض َح َّسث َ ُط أَ َّ ٪بُ ِ َ
ک َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َْ ٤َ ٌِ ٣ز ٥َ ٔ ٟ
ث ُ َّ ٥ا ِطتَر ٔبٔطٔ َطٌٔي ّرا ٓ ََذ َص َب ا ََِ ُِ ٟل َُٓ ٦أ َ َخ َذ َػا ًّا َوزٔیَا َز َة َب ٌِ ٔف َػا َٕ َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ َّ ٤َ ٌِ ٣زا أَ ِخب َ َر ُظ ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َف َّز ُظ َو َُل َتأ ِ ُخ َذ َّ ٪إ ٔ َُّل َّٔ ِْ ٣ل بَٔٓ ١ٕ ِْ ٔ٤إٔنِّی ُُ ٨ِ ٛت أَ ِس ََ ٍُ ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
اٟل ٌَ ُا٦
ٓ ٌَََِ ٠ت ذََ ٔ ٟ
ک اَ ِ ٧لُ َ ِٙ ٔ ٠
ا ٪كَ ٌَا ُ٨َ ٣ا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َّ
ب ٔ َّ
اٖ أَ ِ ٪ي َُـارٔ ََ
اٟظٌٔي َر ٗٔي َُ َٟ ١ط َٓإُٔ َّ ٧ط َِ ٟي َص بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َٗا َ ٢إنِّٔی أَ َخ ُ
اٟل ٌَاَّ ِْ ٣ٔ ٔ ٦ل بَٔٗ ١ٕ ِْ ٔ٤ا ََ ٢وك َ َ
اہرفؿ نب رعمفػ ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف ،اوباطرہ ،انب فبہ ،رمع نب احرث ،رسبنب دیعس ،رمعم نب دبع اہلل ،رضحت رمع نب
دبعاہلل ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنں ےاےنپالغؾوکدنگؾاکاکیاصعدےرکاجیھب واےساہکاسوکچیبدانیرھپاس
یکتمیقےسوجرخدیانیلالغؾایگ واےنساکیاصعافرھچکزایدہےلےئلافر برمعمےکاپسآای وا ںیہاسیکربخ دیرمعمریض
اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےس اہک  و  ے ااسی ویکں ایک اجؤ افر اےس فا س رک ےکآؤ افر ربارب ےس زایدہ ہنو ویکہکن ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہلغہلغےکدبےلرباربرباربنوافراؿدونںںیمامہرااانجوجاھتآپ
ےساہکایگہکہیاسیکت ل و ںیہےہاہکںیمڈراتنوںہکہیاسیکت لہننواج ے۔
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ ،دبعاہللنبفبہ،رمعف،اوباطرہ،انبفبہ،رمعنباحرث ،رسبنبدیعس،رمعمنبدبعاہلل،رضحترمع
نبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اھک ےیکرباربرباربعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1587

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ،س٠امی ٪اب ٩بَلً ،٢بسا٤ٟحيس ب ٩سہي ١بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ اور حرضت ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ب ٔ ََل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔيسٔ بِ ُٔ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ٔيس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب یُ َح ِّس ُث أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َوأَبَا َسٌٔي ٕس َح َّسثَا ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث أَ َخا بَىٔی
أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤سٌ َ
ًَس ٓ ٕ
َاس َت ٌِ َُ ٠َ ٤ط ًَل َی َخ ِيب َ َر َٓ َ٘س َٔ ٦ب ٔ َت ِ٤ز ٕ َجٔ ٨يبٕ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَك ُ َُّ ١ت ِ٤ز ٔ َخ ِيب َ َر
ٔی اْلِ َ َِ َؼار َّٔی ٓ ِ
َص ََ ٜذا َٗا ََُ ٢ل َواہللٔ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا َِ ٨َ ٟظتَر ٔی اٟؼَّ ا ََ بٔاٟؼَّ ا ًَي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َِ٘ َٓ ٍٔ ٤ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل

ک ا ِٔ٤ٟيزَا ُ٪
َتٔ ٌَُِ٠وا َو َلَّ ِْ ٣ٔ ٩ِٔ ٜل بٔ ١ٕ ِْ ٔ٤أَ ِو بٔي ٌُوا َص َذا َوا ِطتَرُوا ب ٔ َْ َٔ٨٤طٔ َٔ ٩ِ ٣ص َذا َو ََ ٛذَ ٔ ٟ

دبعاہللنبہملسمنببنعق ،امیلسؿانبالبؽ،دبعا،دیجم نبلیہسنبدبعارلنمح ،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعافررضحت
اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےینبدعیااصنریںیم ےس اکیصخشوک
ربیخاکاعلمرقمررفامایفہدمعہوجھکرےلرکاحرضنوا وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےساراشدرفامایایکربیخیکامتؾوجھکرںی
ایسرطحںیہاس ےاہک ںیہاہللیک مسق!اےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسمہاکیاصعدفاصعےکدبےلرخدیےتںیہ
 وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایااسیہنرکفہکلب رباربرباربچیبدفایاسیکتمیق ےسدفرسیرخدیو افرایسرطح  وؽافر
فزؿںیمیھبرباربیرکف۔
رافی  :دبعاہلل نبہملسمنببنعق،امیلسؿانبالبؽ،دبعا،دیجمنبلیہسنبدبعارلامحؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعافر
رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اھک ےیکرباربرباربعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1588

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکً ،بسا٤ٟحيس ب ٩سہي ١بً ٩بساٟزح٤ا ٪بً ٩وٖ ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت ابوسٌيس
خسری اور حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔي ٔس بِ ُٔ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ٩
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َو ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس َت ٌِ ََ ١َ ٤ر ُج َّل ًَل َی َخ ِيب َ َر َٓ َحائَطُ
ب ٔ َت ِ٤ز ٕ َجٔ ٨يبٕ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَك ُ َُّ ١ت ِ٤ز ٔ َخ ِيب َ َر صَ ََ ٜذا َٓ َ٘ا ََُ ٢ل َواہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا َ٨َ ٟأ ِ ُخ ُذ اٟؼَّ ا ََ

َٔ ٩ِ ٣ص َذا بٔاٟؼَّ ا ًَي ِ ٔن َواٟؼَّ ا ًَي ِ ٔن ب ٔ َّ
اََ ْٟلثَةٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََََّ ٓ ٥َ ٠ل َتٔ ٌَِ ِ ١ب ٔ ٍِ ا َِ ٟح ِ ٍَ ٤بٔاَّ ٟس َراص ٔٔ ٥ث ُ َّ٥
ابِ َت ٍِ ب ٔ َّ
اٟس َراص َٔٔ ٥جٔ٨ی ّبا

ییحینب ییحی ،امکل،دبعا،دیجم نبلیہسنبدبعارلنمحنب ترػ،دیعس نببیسم ،رضحتاوبدیعسدخریافر رضحت اوبرہریہریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اکی آدیم وک ربیخ اک اعلم رقمر رفامای  و فہ دمعہ وجھکر ےل رک
احرضنوا واےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایکربیخیکامتؾوجھکرںیا یسںیہاس  ےرعضایک ںیہاہللیکمسقاے
اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اس اک اکی اصع دف اصع ےک دبےل افر دف اصع نیت اصع ےک دبےل ےتیل ںیہ روسؽ اہلل
گ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایااسیتمرکف ھییاادرامہےکدبےلرففتخرکافررھپدمعہوجھکراؿدرامہےکترضرخدیےل۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،امکل ،دبعا،دیجم نب لیہس نب دبعارلامحؿ نب ترػ ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبدیعس دخری افر رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اھک ےیکرباربرباربعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1589

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،یحٌی ب ٩ػاٟحٌ٣ ،اویہ ،اب ٩سَل٣ ،٦ح٤س ب ٩سہي ١ت٤يِمً ،بساہلل بً ٩بساٟزح٤ا ٪زارمی،
یحٌی ب ٩حشا ،٪ابْٛ ٩يرً٘ ،بہ بً ٩بساِٟاَف ،حرضت ابوسٌيس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َّ َ
َّ َ
َّ َ
َّ
يِم َو ًَ ِب ُس
َحسث َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ا ُِ ٟو َحاه ُّٔی َحسث َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة ح و َحسثىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اٟتُّ ٔ ٔ٤
اٟسارٔمٔی َو َّ
اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََّ ٩ٔ ٤
اَ ٪ح َّسث َ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َوص َُو ابِ َُ ٩س ََّلٕ ٦أَ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَی َوص َُو
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟض َ٤ا َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ َٔ ٩ح َّش َ
ُّ
اَف َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسٌٔي ٕس َي ُ٘وُلُ َجا َئ ب ٔ ََل ْ ٢ب ٔ َت ِ٤ز ٕبَ ِزن ٔ ٕٓی َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ابِ ُ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ِ٘ َب َة بِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ َِ ٟ
یئ َٓب ٔ ٌِ ُت ٔ٨ِ ٣طُ َػا ًَي ِ ٔن بٔ َؼا َٕ ِ ٤َ ٔ ٟل ٌَ ٔ ٥أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَیِ ََ ٩ص َذا َٓ َ٘ا َ ٢ب ٔ ََل َْ ٢ت ِْ ٤ز ك َ َ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪سَ٧ا َرز ٔ ْ

آَخ ث ُ َّ٥
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ ً ٔ َِ ٨س ذََ ٔ ٟ
ک أَ َّو ِظ ًَي ِ ُن اِّ ٟزبَا َُل َتٔ ٌَِ َِ ١و َل ٩ِٔ ٜإٔذَا أَ َر ِز َت أَ َِ ٪ت ِظتَر َٔی اَّ ٟت َِ ٤ز َٓب ٔ ٌِ ُط بٔب َ ِي ٍٕ َ َ
ِ
ک
َک ابِ َُ ٩س ِض ٕ ١فٔی َحسٔیْٔطٔ ً ٔ َِ ٨س ذََ ٔ ٟ
اطتَر ٔبٔطٔ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ااحسؼنبوصنمر،ییحینباصحل،اعمفہی،انبالسؾ،دمحمنبلیہسیمیمت،دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،ییحینباسحؿ،انبریثک ،ہبقع
نب دبعااغلرف ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وجھکر ال ے  و روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا ںیہ رفامای ہی اہکں ےس ال ے نو رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعض ایک امہرے اپس ردی وجھکرںی
 ںیھںیماؿںیمےسدفاصعوکاکیاصعےکدبےلیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاھک ےےکےئلرففتخرکےکالاینوں و
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاوسفسہی ونیع وسدےہااسیتمرکفاہتبل  بمتوجھکررخدی ے اکارادہرکفدفرسی عیب
ع َذکِلَذرک ںیہایک۔
ےکاسھترھپاستمیقےکدبےلہیرخدیوانبمہس ےاینپدحثیںیم ِ ْ َ
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،ییحینباصحل،اعمفہی،انب السؾ،دمحمنبلیہسیمیمت،دبعاہللنبدبعارلامحؿداریم،ییحینباسحؿ،انب
ریثک،ہبقعنبدبعااغلرف،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اھک ےیکرباربرباربعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1590

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبيب ،حش ٩ب ٩اًين ،١ٌ٘٣ ،ابی ٗزًة باہلی ،ابی َرضة ،حرضت ابوسٌيس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس
و َح َّسثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِي َ َن َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣أَبٔی َٗزَ ًَ َة ا َِ ٟباصٔل ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ِ َ
َ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔ ٌِ َ٨ا َت َِ ٤زَ٧ا
َٗا َ ٢أتُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َت ِ٤ز ٕ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص َذا اَّ ٟت ِ٤زُ َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤زَٔ٧ا َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َف ُّزو ُظ ث ُ َّ ٥بٔي ٌُوا َت َِ ٤زَ٧ا َوا ِطتَرُوا َ٨َ ٟا َٔ ٩ِ ٣ص َذا
َػا ًَي ِ ٔن بٔ َؼا َٕ َٔ ٩ِ ٣ص َذا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َص َذا اِّ ٟزبَا َ ُ

ہملس نب بیبش ،نسح نب انیع ،لقعم ،ایب زقعة ابیلہ ،ایب رضنة ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک اپس وجھکرںی الیئ ںیئگ  و آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامای ہی وجھکرںیامہری وجھکرفںیک ةسن ینتک
دمعہ ںیہ و اسآدیم  ے رعض ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس مہاینپوجھکر ےکدفاصع اسوجھکر ےک اکیاصع ےکدبےل
رففتخرکےتںیہ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہیوسدےہاؿوکفا سرکدفمتامہریوجھکرفںوکرففتخرکفافراؿ
ںیمےساسرمقےسامہرےےئلرخدیف۔
رافی  :ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،ایبزقعةابیلہ،ایبرضنة،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ

اھک ےیکرباربرباربعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1591

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بيساہلل ب٣ ٩وسی ،طیبا ،٪یحٌی ،ابی س٤٠ہ ،حرضت ابوسٌيس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا
وسی ًَ َِ ٩ط ِی َب َ
َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
ک
ِ ُ ٧ز َز َُ ٚت َِ ٤ز ا َِ ٟح ًَِ ٍٔ ٤ل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ا ِٟدُِٔ ٠م ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َٓ٨َّ ُٜا َ ٧بٔي ٍُ َػا ًَي ِ ٔن بٔ َؼا َٕ ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل َػاع َِی َت ِ٤ز ٕبٔ َؼا َٕ َو َُل َػاع َِی ح ٔ َِ ٨ل ٕة بٔ َؼا َٕ َو َُل ز ٔ ِر َص َ ٥بٔس ِٔر َص َ٤ي ِ ٔن
ااحسؼ نب وصنمر،دیبع اہلل نب ومیس ،ابیشؿ ،ییحی ،ایب ہملس ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیمہ روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمیلمیلجوجھکرںیدیاجیت ںیھ ومہدفاصعاکیاصعےکدبےلرففتخرکےتہیابتروسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس وک یچنہپ  و رفامایدف اصع وجھکر ےک دبےل اکی اصع وجھکر افر دف اصع دنگؾ ےک دبےل اکی اصع دنگؾ افر
اکیدرمہدفدرمہےکربارب ںیہینعیا یسعیبہنرکف۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿ،ییحی،ایبہملس،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اھک ےیکرباربرباربعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1592

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥سٌيس اٟحزیزی ،حرضت ابوَرضہ سے روایت ےہ ٛہ ٣يں ےن ابً ٩باض رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟص ٔ
ٖ
رض َة َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ض ًَ ِِ َّ ٩
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٩ِ ًَ ٥سٌٔي ٕس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ِ َ
اٟص ٔ
ٖ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َی ّسا ب ٔ َي ٕس
َٓ َ٘ا َ ٢أَ َی ّسا ب ٔ َي ٕس ُُِٗ ٠ت ََ ٌَ َِٗ ٥ا ََََ ٓ ٢ل بَأ ِ َض بٔطٔ َٓأ َ ِخب َ ِر ُت أَبَا َس ٌٔي ٕس َٓ ُُِ٘ ٠ت إنِّٔی َسأ َ ُِ ٟت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض ًَ ِِ َّ ٩
ک إَّٔ٧ا َس َِٜ٨ت ُُب إَِٔ ٟيطٔ ٓ َََل ُي ِٔت ٔي٤ُ ُٜو ُظ َٗا َََ ٓ ٢واہللٔ َِ َ٘ ٟس َجا َئ َب ٌِ ُف ٓٔت ِ َيا َٔ ٪ر ُسو ٔ٢
ُُِٗ ٠ت ََ ٌَ َِٗ ٥ا ََََ ٓ ٢ل بَأ ِ َض بٔطٔ َٗا َ ٢أَ َو َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
َ
َّ
َّ
ا ٪فٔی َت ِ٤ز ٔأَ ِر ٔؿ َ٨ا أَ ِو فٔی َت ِ٤زَٔ٧ا ا َِ ٌَ ٟا٦
رک ُظ َٓ َ٘ا ََٛ ٢أ َ ََّ ٪ص َذا َِ ٟي َص َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٔأَ ِر ٔؿ َ٨ا َٗا َ ٢ك َ َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ َت ِ٤ز َٕٓأَ َ ِ ٧
َ
َّ
ک َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٔ َک َط ِي ْئ َٓب ٔ ٌِ ُط
َقبََ َّ٩ص َذا إٔذَا َرابَ َ
َب ٌِ ُف اٟظ ِي ٔئ َٓأ َخ ِذ ُت َص َذا َوزٔ ِز ُت َب ٌِ َف اٟزِّ َیا َزة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِؿ ٌَٔ َِت أَ ِربَ ِي َت َُل َت ِ َ
ث ُ َِّ ٥
اطتَر ٔ َّأ ٟذی تُزٔی ُس ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟت ِ٤ز ٔ

رمعف اندق ،اامسلیع نب اربامیہ ،دیعس ارجلریی ،رضحت اوبرضنہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس عیب
رصػ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک  و اوہنں  ے اہک ایک اہوھتں اہھت ںیم  ے اہک اہں  و اوہنں  ے اہک اس ںیم وکیئ رحج  ںیہ ںیم  ے
اوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعوکاسیکربخدیںیم ےاہکںیم ےانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسعیبرصػےکابرےںیموپاھچ و
اوہنں ےاہکایکاہوھتںاہھت؟ںیم ےاہک اہںاوہنں ےاہکاسںیموکیئرحج ںیہاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع  ے رفامایایکاوہنں
 ےایسرطحرفامایےہ؟مہ ےاؿیکرطػںیھکلےگ وفہمتوکااسیوتفیہندںیےگافراہکاہللیکمسقروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک اپس ضعب وجاؿ وجھکر ےل رک احرض نو ے  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس  ر بجعت ایک افر رفامای امہری زونیمں یک
وجھکرںی  و ا یس  ںیہ ںیہ اس  ے اہک امہری زنیم یک وجھکرفں ای امہرے اس اسؽ یک وجھکرفں وک ھچک بیع آایگ اھت ںیم  ے ہی وجھکرںی
ںیل افر اس ےک ترض ںیم ھچک زایدہ وجھکرںی دںی  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  و  ے زایدہ دای افر وسد دای اب اؿ ےک
رقبیہناجان بےھجتاینپوجھکرفںںیمھچکبیعولعمؾنو واؿوکچیبڈاؽرھپوجھکرںیمےس ساک وارادہرکےرخدیےل۔
رافی  :رمعفاندق،اامسلیعنباربامیہ،دیعسارجلریی،رضحتاوبرضنہےسرفاتیےہہکںیم ےانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اھک ےیکرباربرباربعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1593

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بساُلًلی ،زاؤز  ،حرضت ابوَرضہ

اٟص ٔ
ٖ
رض َة َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َوابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض ًَ ِِ َّ ٩
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی أَ ِخب َ َرَ٧ا َزا ُو ُز ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ِ َ
ٖ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َزا َز َٓ ُض َو رٔ ّبا َٓأََِ ِ ٧
اٟص ٔ
ک ِ َ٘ ٔ ٟؤٟض ٔ َ٤ا
ََٓ ٥َِ ٠ی َز َیا بٔطٔ بَأ ِ ّسا َٓإٔنِّی ََ٘ ٟاً ْٔس ً ٔ َِ ٨س أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط ًَ َِِّ ٩
رک ُت َذَ ٔ ٟ
َٓ َ٘ا ََُ ٢ل أ ُ َح ِّسث ُ َ
ک إ ٔ َُّل َ٣ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جائ َ ُط َػاح ٔ ُب ِ َ ٧دٔ٠طٔ بٔ َؼا َٕ َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕكَ ِّيبٕ َوك َ َ
اَ ٪ت ِ٤زُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا َّ
ک َص َذا َٗا َ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت بٔ َؼا ًَي ِ ٔن
اِ ٠ٟو ََ٘ َٓ ٪ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَنَّی ََ ٟ
ٓ ِ
ک
اٟشو َٔ َٛ ٚذا َوس ٌِٔ َز َص َذا ََ ٛذا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ویِ ََ ٠
َاطت َ َریِ ُت بٔطٔ َص َذا اٟؼَّ ا ََ َٓإ ٔ َّ ٪س ٌِٔ َز َص َذا فٔی ُّ
ک َٓب ٔ ٍِ َت َِ ٤ز َک بٔ ٔشٕ ٌَِ ٠ة ث ُ َِّ ٥
و٪
اطتَر ٔبٔ ٔشٌَِ ٠تٔ َ
أَ ِربَ ِي َت إٔذَا أَ َر ِز َت ذََ ٔ ٟ
ک أَ َّی َت ِ٤ز ٕ ٔطئ َِت َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔي ٕس َٓاَّ ٟت ِ٤زُ بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔأَ َح ُّ ٙأَ َِ ٪یَ ُٜ
رٔ ّبا أَ ِ ٦ا َِّٔ ٟٔـ ُة بٔا َِّٔ ٟٔـ ٔة َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِي ُت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َب ٌِ ُس َٓ ََ ٨ضانٔی َو ٥َِ ٟآ ٔ
ئ أَُ َّ ٧ط َسأ َ َ ٢ابِ َ٩
ض َٗا ََ َٓ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو اٟؼَّ ِض َبا ٔ
ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

َرکصَ ُط
ًَبَّا ٕ
ض ًَ ُِ ٨ط ب ٔ ََ َّٜ٤ة ٓ َ ٔ

ااحسؼ نباربامیہ،دبعاالیلع،داؤد،رضحتاوبرضنہےسرفاتیےہہکںیم ےانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسافرانبابعسریض
اہللاعتٰیلہنعےسعیبرصػےکابرےںیموساؽایک واوہنں ےاسںیموکیئرحجایخؽہنایکںیمرضحتاوبدیعسدخریریضاہلل
اعتٰیلہنع ےکاپساھٹیب نوا اھت  واؿےسںیم  ےعیبرصػ ےکابرے ںیموساؽایک  و اوہنں ے اہکوجزایدیتیکفہ وسدےہ ںیم ے
انبرمعافرانبابعسریض اہللاعتٰیلہنع ےکوقؽیکفہج ےساساکااکنرایک  واوبدیعس  ےرفامایںیمھجت ےسوسا ے اس ےکوج ںیم
 ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسےسانسےہھچکیھبایبؿ ںیہرکاتاکیوجھکرفاالاکیاصعدمعہوجھکرالایافریبنرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکوجھکریھباسرگنیک ںیھاےسیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایریتےاپسہیوجھکراہکںےسآیئ واس
 ےاہکںیمدفاصعوجھکرےلایگ افراسےکترضہیاکیاصعوجھکررخدیرکالایویکہکناساکرنخابزارںیمایسرطحےہافراس اک
اھبؤ ایس رطح نوات ےہ روسؽ اہلل  ے رفامای ریتے ےئل یالتک نو  و  ے وسد دای  ب  و اس اک ارادہ رکے  و اینپ وجھکر وک یسک زیچ ےک
دبےلرففتخرکدےرھپ واےنپاسامؿےکترض وجوجھکراچےئہرخدیےلاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکوجھکروجھکرےکدبےل
زایدہدقحارےہہکفہوسدنواج ےایاچدنیاچدنیےکترضاوبرضنہےتہکںیہاسےکدعبںیمانبرمعےکاپسآای واوہنں ےیھب
ےھجم عنمرکدای افر رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ںیم ہن اج  اک اوبابہص رۃمح اہللہیلع  ے ھجم ےس ایبؿ ایک ہک اس  ے
انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسہکمںیماسےکابرےںیموپاھچ واوہنں ےاےساندنسپرفامای۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعاالیلع،داؤد،رضحتاوبرضنہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اھک ےیکرباربرباربعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1594

راوی ٣ :ح٤س بً ٩باز٣ ،ح٤س ب ٩حات ،٥اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابً ٩باز ،سٔيا٤ً ،٪زو ،ابی ػاٟح ،حرضت
ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َواُِ ٔ٠َّ ٟى ُٔلبِ ًَٔ ٩بَّاز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َجٔ٤ي ٌّا ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

اٟس ِر َص ُ ٥ب ٔ ِّ
اٟسی َ٨ارٔ َو ِّ
ار ب ٔ ِّ
ُسٔ َِيا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِ ٩أَب ٔی َػإ ٔ ٟح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َي ُ٘وُلُ ِّ
اٟس ِر َص َّٔ ِْ ٣ٔ ٥ل
اٟسی َُ ٨

ض َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َرأَیِ َت َص َذا
ض َي ُ٘و َُُ ٢ي ِ َر َص َذا َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س َٟٔ٘ي ُت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
بَٔ ٩ِ ٣َ ١ٕ ِْ ٔ٤زا َز أَ ِو ِاز َزا َز َٓ َ٘ ِس أَ ِربَی َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط إ ٔ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
اب اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ٘ َٓ ١ا َ ٥َِ ٟ ٢أَ ِس َُ ٌِ ٤ط ٔ٩ِ ٣
َّأ ٟذی َت ُ٘و ُ ٢أَ َط ِي ْئ َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َو َج ِس َت ُط فٔی َ ٔ ٛت ٔ

اب اہللٔ َو َلَ ٩ِٔ ٜح َّسثَىٔی أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ٥َِ ٟأَ ٔج ِس ُظ فٔی َ ٔ ٛت ٔ
َٗا َ ٢اِّ ٟزبَا فٔی أ ٨َّ ٟشي َئةٔ
دمحم نب ابعد ،دمحم نب احمت ،انب ایب رمع ،ایفسؿ نب ہنییع ،انب ابعد ،ایفسؿ ،رمعف ،ایب اصحل ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک ہک دانیر دانیر ےک اسھت افردرمہ درمہ ےکاسھت ربارب ربارب رففتخ نو  س  ے زایدہدای ای زایدہ ایل  و ہی وسد نوا
رافیےتہکںیہںیم ےاؿےسرعضایکانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع واسےکالخػےتہکںیہ؟اوہنں ےاہکںیمانبابعسریض
اہللاعتٰیلہنعےس الم و ںیم ے اہکوجآپےتہک ںیہاس ےک ابرےںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملساک ایکایخؽےہایک اس ابرےںیم
آپ ےوکیئابتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسینسےہایاےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاہللزعفلجیکاتکبںیماپای
ےہ واوہنں ےاہکںیم ےاسابرےںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس ںیہافرہناہللیکاتکبںیماپای نکیےھجمااسہم
نبزدیریضاہللاعتٰیلہنع ےہیدحثیایبؿیکہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایوسداداھرںیمےہ۔
رافی  :دمحم نب ابعد ،دمحم نب احمت ،انب ایب رمع ،ایفسؿ نب ہنییع ،انب ابعد ،ایفسؿ ،رمعف ،ایب اصحل ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اھک ےیکرباربرباربعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1595

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہً ،بيساہلل ب ٩ابی یزیس ،اب٩
ًباض ،حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٤ِ ٌَ ٔ ٟز ٕو َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ض َي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس أَ َّ٪
وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی یَز ٔ َ
یس أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َخ َ
ِاْل َ ُ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا اِّ ٟزبَا فٔی أ ٨َّ ٟشي َئةٔ

اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،دیبعاہللنبایب سیدی،انبابعس،رضحتااسہمنبزدی
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایوسدرصػاداھرںیمےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،دیبعاہللنبایبسیدی،انبابعس،رضحتااسہم

نبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اھک ےیکرباربرباربعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1596

راوی  :زہير ب ٩رحبًٔ ،ا٣ ،٪ح٤س ب ٩حات ،٥بہز ،وہيب ،اب ٩كاؤض ،ابً ٩باض ،حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ض ًَ ِ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِي ْب َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩كَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
اَ ٪ی ّسا ب ٔ َي ٕس
أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل رٔ ّبا ٓ ٔ َامی ك َ َ
زریہنبرحب ،افعؿ،دمحمنب احمت،زہب،فبیہ،انباطؤس،انبابعس،رضحتااسہم نب زدیریضاہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایدقنہبدقنںیموسد ںیہےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،افعؿ،دمحمنباحمت،زہب،فبیہ،انباطؤس،انبابعس،رضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اھک ےیکرباربرباربعیبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1597

راوی  :ح ٥ٜب٣ ٩وسی ،ہ٘ ،١اوزاعی ،حرضت ًلاء ب ٩ابی رباح سے روایت ےہ ٛہ ابوسٌيس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ےن
ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی َح َّسثَ َ٨ا ص ٔ ِ٘ ْ ٩ِ ًَ ١اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ َلا ُئ بِ ُ ٩أَبٔی َربَا ٕح أَ َّ ٪أَبَا َسٌٔي ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َٟق ٔ َی ابِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ َُ ٣ُ ٩
اٟص ٔ
اب
ًَبَّا ٕ
ٖ أَ َط ِيئّا َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٦ط ِيئّا َو َج ِس َت ُط فٔی َ ٔ ٛت ٔ
ض َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَ َرأَیِ َت َٗ ِوَ ٟ
َک فٔی َّ ِ
َ
اب اہللٔ ٓ َََل
اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ٘ َٓ ١ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض َ َّلِک ُلَ أَُٗو ُ ٢أَ َّ٣ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أْمُتْن أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔطٔ َوأَ َّ٣ا َ ٔ ٛت ُ
أَ ًُِ ٤َُ ٠ط َو َلَ ٩ِٔ ٜح َّسثَىٔی أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َُل إٔ٤َ َّ ٧ا اِّ ٟزبَا فٔی أ ٨َّ ٟشيئَةٔ
مکحنبومیس،ہق،،افزایع،رضحتاطعءنبایبرابحےسرفاتیےہہکاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع ےانبابعسریضاہلل

اعتٰیلہنعےسالماقتیک واؿےسرعضایکآپاےنپوقؽعیبرصػےکابرےںیمایکرفامےتںیہایکآپ ےروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسانسےہایاسابرےںیماہللیکاتکبںیماسیکفاضتحاپیئ ےہ؟انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایرہسگ
 ںیہ ںیمھچک  ںیہ اتہکراہاہلل ےکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس اکاراشد وآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس اسوکزایدہ اجےننفاےل
ںیہافرریہاہللیکاتکب وںیماساکملع ںیہراتھک نکیےھجمااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع ےدحثیایبؿیکہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایوسدرصػاداھرںیمےہ۔
رافی  :مکحنبومیس،ہق،،افزایع،رضحتاطعءنبایبرابحےسرفاتیےہہکاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع ےانبابعس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسداھک ےافرالھک ےفاےل رتنعلےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وسداھک ےافرالھک ےفاےل رتنعلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1598

راوی ٤ًْ :ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥جزیزِ٣ ،يرہ ،طباک ،ابزاہي٤٘٠ً ،٥ہ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َّ
اَٗ ٪ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َ٤َ ِْ ًُ ٢ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى َ ٤َ ِْ ٌُ ٔ ٟ
اک إٔبِ َزاص َٔيَ َٓ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٩َ ٌََ ٟ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آك ٔ َ ١اِّ ٟزبَا
ُِٔ٣ي َر َة َٗا ََ ٢سأ َ َٔ ٢ط َب ْ

َو ُِ ٣ذك ٔ َُ ٠ط َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َوكَات َٔب ُط َو َطاص َٔسیِطٔ َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َ ُ ٧ح ِّس ُث ب ٔ َ٤ا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا

امثعؿ نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،ریغمہ ،ابشک ،اربامیہ ،ہمقلع ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےوسداھک ےایالھک ے فاےل رتنعلرفامیئےتہکںیہںیم ےرعضایکاسےک ےنھکلفاال افراس
ےکوگاہ واہکمہ وفیہایبؿرکےتںیہوجمہ ےانس۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،رجری،ریغمہ،ابشک،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
وسداھک ےافرالھک ےفاےل رتنعلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1599

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح ،زہير ب ٩رحب٤ًْ ،ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،ہظي ،٥ابوزبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َوًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِخب َ َرَ ٧ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َ ٩َ ٌََ ٟر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آك ٔ َ ١اِّ ٟزبَا َو ُِ ٣ذك ٔ َُ ٠ط َوك َات َٔب ُط َو َطاص َٔسیِطٔ َو َٗا َ ٢ص َُِ ٥س َوائْ
دمحم نب ابصح ،زریہ نب رحب ،امثعؿ نب ایب ہبیش، ،میش ،اوبزح  ،،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےوسداھک ےفاےلافرالھک ےفاےلوسدےنھکلفاےلافراسیکوگایہدےنیفاوں رتنعلرفامیئافراراشدرفامای
ہیبسانگہںیمرباربرشکیںیہ۔
رافی  :دمحمنبابصح،زریہنبرحب،امثعؿنبایبہبیش،،میش،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الحؽوکاایتخررک ےافراہبشتوکٹوھڑدےنیےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
الحؽوکاایتخررک ےافراہبشتوکٹوھڑدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1600

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ہ٤سانی ،زَکیا ،طٌيی ،حرضت ٌَ٤ا ٪ب ٩بظير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا ُئ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظير ٕ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢وأَص َِوی ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ُ ٪بٔإ ٔ ِػ َب ٌَ ِيطٔ إلٔ َی أُذُِ َ ٧يطٔ إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح ََل َ ٢بَي ِّ ْن َوإ ٔ َّ٪
اٟظبُ َضا ٔ
رع ٔؿطٔ َو ََ ٩ِ ٣و َٗ ٍَ
ض ٓ َََّ ٩ِ ٤ات َقی ُّ
َح َا ٦بَي ِّ ْن َوبَ ِی َُ ٨ض َ٤ا ُِ ٣ظت َب ٔ َض ْ
ات َُل َي ٌُِ ٤َُ ٠ضَْٔٛ َّ٩ي ْر ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ا َِ َ ٟ
ت ا ِس َتب ِ َرأَ ٟٔسٔیٔ ٨طٔ َو ٔ ِ

اٟظبُ َضا ٔ
ک أَ َِ ٪ی ِز َت ٍَ ٓ ٔيطٔ أَ َُل َوإ ٔ َّٟٔ ٪کُٕ ٔ ٠٣َ ِّ١ک ح ِّٔم أَ َُل َوإ ٔ َّ ٪ح َِٔم اہللٔ
فٔی ُّ
َحا ٔ ٦كَاٟزَّاعٔی َیزِع َی َح ِو َ ٢ا ِٟحٔ َِم یُو ٔط ُ
ت َو َٗ ٍَ فٔی ا َِ َ ٟ

ََ ٣حارٔ ُُ ٣ط أَ َُل َوإ ٔ َّ ٪فٔی ا َِ ٟح َش ٔس ُِ ٣ـ َِ ّة إٔذَا َػ ََ ٠ح ِت َػَ٠حَ ا َِ ٟح َش ُس ك ُ ُُّ ٠ط َوإٔذَا ٓ ََش َس ِت ٓ ََش َس ا َِ ٟح َش ُس ك ُ ُُّ ٠ط أَ َُل َوه ٔ َی ا ُِِ ٠َ٘ ٟب

دمحمنبدبعاہللنبریمنہاین،زرکای،یبعش،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم ےروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےس انس افر رضحتامعنؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اینپ دفونں اویلگنں ےس اےنپ دفونں اکونں یک رطػ ااشرہ ایک آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتالحؽفاحض ےہافررحاؾ یھبفاحضےہ افراؿدفونں ےکدرایمؿ ھچکاہبتشمت ںیہںیہنجارثک

وگ ںیہاجےتن سوجہبشںیمڈاےنلفایلزیچےساچباس ے اےنپدنیافرزعتوکوفحمظرکایلافروجہبشڈاےنلفایلزیچفںںیمڑپ
ایگ  وفہرحاؾںیم ڑپایگاسیک اثمؽاس رچفاےہیکےہ وج یسکدفرسےیکرچااگہےکاردرگدرچااتےہ  ،ورقبی ےہ ہکاجونراس
رچااگہ ںیم ےس یھب رچ ںیل ربخدار رنو رہابداشہ ےک ےئل رچااگہیک دح نویت ےہ افر اہلل یک رچااگہیک دحاس یک رحاؾ رکدہ زیچںی ںیہ
آاگہ رنو مسج ںیم اکی وڑھتا ےہ  ب فہ ونسر ایگ  و اسرا دبؿ ونسر ایگ افر  ب فہ ڑگب ایک  و اسرا یہ دبؿ ڑگب ایک آاگہ رنو ہک فہ دؽ
ےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمنہاین،زرکای،یبعش،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
الحؽوکاایتخررک ےافراہبشتوکٹوھڑدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1601

ًيسی ب ٩یو٧ص
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،اسحا ٚب ٩ابزاہيٰ ،٥

َکیَّا ُئ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبوی،سایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبوی،س
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
الحؽوکاایتخررک ےافراہبشتوکٹوھڑدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1602

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥جزیزِ٣ ،طٖ ،ابی َفوة ہ٤سانیٗ ،تیبہ ،يٌ٘وب ابً ٩بساٟزح٤اٗ ٪اری ،ابً ٩حَل،٪
ًبساٟزح٤ا ٪ب ٩سٌيس ،طٌيی ،حرضت ٌَ٤ا ٪ب ٩بظير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِط ٕ
وب
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ٖ َوأَبٔی َ َِف َو َة ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ِّی ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار َّٔی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اَّ ٟز ِح ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ك ُ ُُّ ٠ض َِّ ٩ِ ًَ ٥
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظير ٕ
َ
َ

ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َُي ِ َر أَ ََّ ٪حس َ
ٔیث َز َ ٔ
َکیَّا َئ أَ َت َُّ ٩ِ ٣ٔ ٥حسٔیْٔض ٔ َِ ٥وأَ ِٛثَرُ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،رطمػ ،ایب رففة ہاین ،ہبیتق ،وقعیب انب دبعارلنمح اقری ،انب الجعؿ ،دبعارلنمح نب دیعس ،یبعش،
رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یہ ےس ہی دحثی دفرسے رافویں ےس یھب رمفی ےہ  نکی زرکای یک دحثی اؿ امتؾ
رفاایتںیمےسزایدہلمکمافروپریےہ۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،رطمػ ،ایب رففة ہاین ،ہبیتق ،وقعیب انب دبعارلامحؿ اقری ،انب الجعؿ ،دبعارلامحؿ نب دیعس،
یبعش،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
الحؽوکاایتخررک ےافراہبشتوکٹوھڑدےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1603

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌيب بٟ ٩يث ب ٩سٌس ،خاٟس ب ٩یزیس ،سٌيس ب ٩ابی ہَلً ،٢و ٪بً ٩بساہلل بً ٩ا٣ز طٌيی ،حرضت
ٌَ٤ا ٪ب ٩بظير ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ػحابی رسو ٢ػلی اہلل ً٠يہ وآٟہ وس٥٠

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ َّٔ ٩
یس َح َّسثَىٔی َسٌٔي ُس بِ ُ ٩أَبٔی
اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی َخاُ ٔ ٟس بِ َُ ٩یز ٔ َ
ص ََٔل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢و ٔ ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َّ
ا ٪بِ ََ ٩ب ٔظير ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َػاح َٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی أَُ َّ ٧ط َسَ ٤َ ٌِ َُ ٍَ ٔ٤

َح ُا ٦بَي ِّ ْن
َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َی ِد ُل ُب اَ ٨َّ ٟ
اض ب ٔ ٔح َِ ٤ؽ َوص َُو َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟح ََل ُ ٢بَي ِّ ْن َوا َِ َ ٟ
َکیَّا َئ ًَ َِّ ٩
ک أَ َِ ٪ي َ٘ ٍَ ٓ ٔيطٔ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ یُو ٔط ُ
َک بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َز َ ٔ
ٓ ََذ َ َ
دبعاکلمل نب بیعش نب ق  ،نب دعس ،اخدل نب سیدی ،دیعس نب ایب یالؽ ،ترؿ نب دبعاہلل نب اعرم یبعش ،رضحت امعنؿ نب ریشب نب
دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع احصیب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ےہ ہک فہ صمح ںیم ووگں وک ہبطخ دے رےہ ےھت افر رفام

رےہ ےھت ہک ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس الحؽ یھب فاحض ےہ افر رحاؾ یھب فاحض ےہ ابیق دحثی
رابرہکزرکاییبعشےکفاہطسےساؿےکوقؽ"رقبیےہہکفہاسرحاؾںیمفاعقنواج ےکت"ذرکیکےہ۔
رافی  :دبعاکلمل نب بیعش نبق  ،نب دعس ،اخدل نب سیدی ،دیعس نب ایب یالؽ ،ترؿ نب دبعاہلل نب اعرم یبعش ،رضحت امعنؿ نب
ریشبنبدعسریضاہللاعتٰیلہنعاحصیبروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افٹنیکعیبافروساریےکاانثتسءےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
افٹنیکعیبافروساریےکاانثتسءےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1604

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،زَکیاً ،ا٣ز ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ي ٔشيرُ ًَل َی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َکیَّا ُئ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَىٔی َجاب ٔزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَُ َّ ٧ط ك َ َ
َ
َّ
ْس ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
َضبَ ُط ٓ ََش َار َسي ِ ّرا َ ٥َِ ٟي ٔ ِ
َج َُ َٟ ١ٕ ٤ط َٗ ِس أَ ًِ َيا َٓأ َرا َز أَ ِ ٪ي َُشی َِّب ُط َٗا َٔ ٠َ َٓ ٢ح َ٘ىٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س ًَا ل ٔی َو َ َ
َٗا َ ٢بٔ ٌِٔ٨يطٔ ب ٔ ُوٗ ٔ َّي ٕة ُُِٗ ٠ت َُل ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢بٔ ٌِٔ٨يطٔ َٓب ٔ ٌِ ُت ُط ب ٔ ُوٗ ٔ َّي ٕة َوا ِس َت ِْ َِ ٨ي ُت ًََِ ٠يطٔ حُ ََِ ٤لُ َ ٧ط إلٔ َی أَصِلٔی َٓ َ٤َّ ٠ا بَ َُ ِِ ٠ت أَ َت ِی ُت ُط بٔا َِ ٟح َ١ٔ ٤
َک
ک َٓ ُض َو َ ٟ
ک َو َز َراص ََٔ ٤
َک ُخ ِذ َج ََ ٠َ ٤
ُک ْلٔ ُخ َذ َج ََ ٠٤
َٓ ََ َ٘ ٨سنٔی ثَ َ٨َ ٤طُ ث ُ ََّ ٥ر َج ٌِ ُت َٓأ َ ِر َس َ ١فٔی أَثَزٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَتُ َزانٔی ََ ٣اِ ٛشت َ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،زرکای ،اعرم ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ اےنپ اکی افٹن  ر رفس رک
رےہےھتفہےتلچےتلچکھتایگ اوہنں ےاےسٹوھڑدےنیاک ارادہایکےتہکںیہےھجمیبنرکمی یلصاہللہیلع فآہلفملسےلمآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےریمےےئلداعیکافرافٹنوکامرا وفہاےسیےنلچاگلہکاساسیجیھبکہنالچاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای
اےسےھجماکیافہیق رچیبدف ںیم ےاہک  ںیہرھپرفامایاس وکےھجمرففتخرکدف  وںیم  ےاےسآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس وک اکی
افہیق  ر رففتخ رکدای افر اس  ر وسار نو رک اےنپ الہ فایعؽ کت اج ے اک اانثتسء ایک  ب ںیم اچنہپ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اپسفہافٹنےلرکاحرضنوا وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےےھجماسیکتمیقدقنادارکدیرھپںیمفا سآایگ وآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےریمےےھچیپاکیآدیموکاجیھبافررفامایایکمت ےہیایخؽایکےہہکںیم ےمتےسمکتمیقوگلایئےہاتہکھجتےسریتا
افٹنےلوںاانپافٹنیھبےلاجافردرامہیھبریتےںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،زرکای،اعرم،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
افٹنیکعیبافروساریےکاانثتسءےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1605

ًيسی اب ٩یو٧ص ،زَکیاً ،ا٣ز ،جابز بً ٩بساہلل
راوی ً :لی ب ٩خْشٰ ،٦

َکیَّا َئ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَىٔی َجابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بٔ١ٔ ِْ ٔ٤
ْش ٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی َي ٌِىٔی ابِ َ ٩یُوَُ ٧ص ًَ َِ ٩ز َ ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
َحسٔیثٔ ابِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ
یلعنبرشخؾٰ،یسیعانبوی،س،زرکای،اعرم،اجربنبدبعاہللایسدحثییکاکیافر دنذرکیکےہ۔
رافی  :یلعنبرشخؾٰ،یسیعانبوی،س،زرکای،اعرم،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
افٹنیکعیبافروساریےکاانثتسءےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1606

راوی ٤ًْ :ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥جزیزِ٣ ،يرہ ،طٌيی ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َّ
اَٗ ٪ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َ٤َ ِْ ًُ ٢ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى َ ٤َ ِْ ٌُ ٔ ٟ
ُِٔ٣ي َر َة ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََُ ٢زَ ِو ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ت ََل َح َ ٙبٔی َو َت ِحًٔی َ٧اؿ ْٔح لٔی

ٕ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠زَ َج َز ُظ
َٗ ِس أَ ًِ َيا َو َُل یَکَازُ َي ٔشيرُ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢لٔی َ٣ا َ ٔ ٟبٌٔير ٔ َک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ًَٔ٠ي َْٗ ١ا ََ َٓ ٢ت َد ََّ ٠
ک
ٕ َت َزی َبٌٔيرَ َک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ب ٔ َديِر ٕ َٗ ِس أَ َػابَ ِت ُط بَ َز َُ ٛت َ
َو َز ًَا َُ ٟط ٓ ََ٤ا َزا َ ٢بَي ِ َن یَ َس ِی ِاْلٔب ٔ َُّٔ ٗ ١سا ََ ٣ضا َي ٔشيرُ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢لٔی َِ ٛي َ

َاس َت ِح َی ِي ُت َو ٥َِ ٟیَ٨َ َٟ ٩ِ ُٜا َ٧اؿ ْٔح َُيِرُ ُظ َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ََ ٌَ َِٓ ٥ب ٔ ٌِ ُت ُط إٔیَّا ُظ ًَل َی أَ َّ ٪لٔی َٓ َ٘ َار هَ ِضزٔظ ٔ َحًَّی أَبَِّ ُ٠
َٗا َ ٢أَ َٓتَبٔي ٌُٔ٨يطٔ ٓ ِ
ا ِ٤ٟسٔی ََ ٨ة َٗاُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َُ ٟط َیا َرسو ٢اہللٔ إنِّٔی رعوض ٓ ِ
َ
اض إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َحًَّی اَ ِ ٧ت َض ِي ُت
ُ َ
َ
َُ ْ ِ
َاس َتأذَُ ِ ٧تطُ َٓأذ ٔ َ ٪لٔی َٓ َت َ٘ َّس ُِ ٣ت اَ ٨َّ ٟ
َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٓ ََ ٔ ٘٠يىٔی َخالٔی ٓ ََشأ َ َٟىٔی ًَ ِ ٩ا َِ ٟبٌٔير َٔٓأ َ ِخبَرِتُ ُط ب ٔ َ٤ا َػ َُ ٌِ ٨ت ٓ ٔيطٔ ٓ َََل َ٣ىٔی ٓ ٔيطٔ َٗا ََ ٢و َٗ ِس ك َ َ
َٗا ٢لٔی ح ٔي َن ِ
ک َوتُ ََلًٔبُ َضا
رکا تُ ََلًٔبُ َ
َ
ِ
رکا أَ ِ ٦ثَ ِّی ّبا َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط َتزَ َّو ِج ُت ثَ ِّی ّبا َٗا َ ٢أَٓ َََل َتزَ َّو ِج َت ب ٔ ِ ّ
اس َتأذَُ ِ ٧ت ُط َ٣ا َتزَ َّو ِج َت أَب ٔ ِ ّ
َرکص ُِت أَ ِ ٪أَ َتزَ َّو َد إ ٔ َِ ٟيضُٔ ٠َ ِْ ٣ٔ َّ٩ضَََ ٓ َّ٩ل تُ َذ ِّزب ُ ُضَ َّ٩و َُل
ات ٔػ َِ ْار ٓ َ ٔ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟطُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ تُ ُوف ِّ َی َوأٟسٔی أَ ِو ا ِست ُِظض ٔ َس َولٔی أَ َخ َو ْ
َت ُ٘ ُوَِ ٠ًَ ٦يضَٔ َٓ َّ٩تزَ َّو ِج ُت ثَ ِّی ّبا َ ٔ ٟت ُ٘ َوَِ ٠ًَ ٦يضَٔ َّ٩وتُ َذ ِّزبَ ُضَٗ َّ٩ا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َٗس ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة
ُ ََس ِو ُت إَِٔ ٟيطٔ بٔا َِ ٟبٌٔير َٔٓأ َ ًِ َلانٔی ثَ َُ ٨َ ٤ط َو َر َّز ُظ ًَل َ َّی
امثعؿ نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،ریغمہ ،یبعش ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی زغفہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم ےس ےلم افر ریمی وساری اپین ال ے فاال
اکیافٹناھتوجکھتایگافرےنلچےساعزجآایگاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےےھجمرفامایریتےافٹنوکایکنوایگںیم ےرعض
ایکامیبرنوایگےہ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھچیپنو ےافرافٹنوکڈااٹنافراسےکےئلداعیکرھپفہہشیمہبسافوٹنںےس
آےگیہاتلچراہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےھجمےساہکاباےنپافٹنوک واسیکایخؽرکاتےہںیم ےرعضایکتہبااھچقیقحت
اےس آپ یلص اہللہیلع فآہل فملسیک ربتک یچنہپ ےہآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے رفامای ایک  و اےس ےھجم رففتخرکات ےہ ںیم  ے
رشؾیکافرریمےاپساسافٹنےکالعفہوکیئدفرسااپینال ےفاالہناھتںیم ےرعضایکیجاہںرھپںیم ےاسرشط رآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس وک فہ افٹن چیب دای ہک ںیم دمہنی ےک ےنچنہپ کت اس  ر وساری رکفں اگ ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ریمی یئن یئن اشدی نویئ ےہ ںیم  ے آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس ااجزت
امیگن وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےےھجمااجزتدےدیںیمووگںےسےلہپیہدمہنیچنہپایگ بںیماچنہپریمےامومں ےھجم
ےسافٹنےکابرےںیموپاھچ وںیم ےا ںیہاسیکربخدیوجںیمرکاکچاھت واس ےےھجماسابرےںیمالمتمیکرضحتاجرب
ریض اہلل اعت ٰیل ہنع ےتہک ںیہ  ب ںیم  ےآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت بلط یک  یھ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
رفامایایک و ےونکرایےساشدییکےہایویبہےس وںیم  ےآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسرعض ایکہک ںیم ےویبہ ےساشدییک
ےہ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاہک و ےونکاریےساشدیویکںہنیکہکمتاسےسےتلیھکافرفہمتےسیتلیھکںیم ےرعضایک
اے اہلل ےک روسؽ ریمےفادلوفت ای دیہش نو ےکچ ںیہ افر ریمی ٹوھیٹ ٹوھیٹ ںینہب ںیہ ںیم  ے اؿ یک مہ رمع ڑلیک ےس اکنح رکان
دنسپہنایکوجا ںیہادبہناھکس ےا فرہناؿیکرگناینرکےویبہےساشدیںیم ےاسےئلیکےہاتہکفہاؿیکرگناینرکےافر
اؿوکادباھکس ے بروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدمہنیآ ے وںیمحبصحبصیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسافٹن
ےلرکاحرضنواآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسیکتمیقادارکدیافرفہافٹنیھبےھجمفا سرکدای۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،رجری،ریغمہ،یبعش،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
افٹنیکعیبافروساریےکاانثتسءےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1607

راوی ٤ًْ :ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز ،اً٤ع ،سا ٥ٟب ٩ابی جٌس ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢أَٗ َِب ِ٨َ ٠ا َٔ َّٜ ٣َ ٩ِ ٣ة إلٔ َی

ا ٚا َِ ٟحس َ
ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ًِ َت ََّ ١ج َ٤لٔی َو َس َ
َک َص َذا
ٔیث بٔ٘ٔؼَّ تٔطٔ َوٓ ٔيطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢لٔی بٔ ٌِىٔی َج ََ ٠٤
َک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََُ ٢ل بَ ِ ١بٔ ٌِٔ٨يطٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٓإ ٔ ََّ ٔ ٟ ٪ز ُج ٕ١
ک َٗا َُ ٢لَ بَ ِ ١بٔ ٌِٔ٨يطٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُل بَ ِ ١ص َُو َ ٟ
َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُل بَ ِ ١ص َُو ََ ٟ
َک ب ٔ َضا َٗا َِ َٗ ٢س أَ َخ ِذتُ ُط َٓت َ َب ََِّ ٠ًَ ِّ ٠يطٔ إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َٗ ٔس ُِ ٣ت ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ًَل َ َّی أُوٗ ٔ َّي َة َذصَبٕ َٓ ُض َو َ ٟ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٟٔ ٥َ ٠ب ٔ ََل ٕ ٢أَ ًِ ٔلطٔ أُوٗ ٔ َّي ّة َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َوزٔ ِز ُظ َٗا ََٓ ٢أ َ ًِ َلانٔی أُوٗ ٔ َّي ّة َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َو َزا َزنٔی ٗٔي َراكّا َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ُلَ
َّ ١
َحة ٔ
ا ٪فٔی ٕ ٔ ٛ
اٟظأ ٦یَ ِو َ ٦ا َِّ َ ٟ
يص لٔی َٓأ َ َخ َذ ُظ أَصِ ُ
ُتَٔارٔ ُٗىٔی زٔیَا َزةُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢ک َ َ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،اشمع ،اسمل نب ایب دعج ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ہکم ےس دمہنی یک رطػ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتآ ے وریماافٹنامیبرنوایگافرابیقدحثیوکایسہصقےکاسھتایبؿایکافراسدحثی
ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ھجم ےس رفامای  و اانپ ہی افٹن ےھجم رففتخ رک دے؟  و ںیم  ے رعض ایک ریمے ذہم
ا کیآدیماکاکیافہیقوسانرقضےہ وہیاسےکترضآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےلںیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای
ںیم  ے رخدی ایل افر ایس افٹن  ر دمہنی ےلچ اجان  ب ںیم دمہنی اچنہپ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت البؽ ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفامای ہک اےس اکی افہیق وسان افر ھچک زادئ دے دف  و اوہنں  ے ےھجم اکی افہیق وسان افر ھچک زادئ دے دای ںیم  ے اہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکہیزایدیت(ازراہتبحماہک)یھبکھجمےسدجاہننویگرفامےتںیہہکفہوسانریمےاپساکییلیھت
ںیمراہیتحہکرحہےکدؿاےسھجمےساشؾفاوں ےےلایل۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اسملنبایبدعج،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
افٹنیکعیبافروساریےکاانثتسءےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1608

راوی  :ابوكا ١٣جحسریً ،بساٟواحس ب ٩زیاز ،جزیزی ،ابی َرضة ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو كَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ِ َ

ا ٚا َِ ٟحس َ
ٔیث َو َٗا َٔ ٓ ٢يطٔ َٓ ََ ٨د َش ُط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ٕ َ٧ا ٔؿهٔی َو َس َ
َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
َف َٓ َت َد ََّ ٠
ک
َف ََ ٟ
َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢لٔی ِار َِ ٛب بٔا ِس ٔ ٥اہللٔ َو َزا َز أَي ِّـا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َزا َ ٢یَزٔی ُسنٔی َو َي ُ٘و َُ ٢واہللُ َي ِِ ٔ ُ

اوباکلم دحدری ،دبعاوادح نب زاید ،رجریی ،ایب رضنة ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی رفس

ںیمیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھت  وریماافٹنےھچیپ رہایگافرابیقدحثی سگریکچافراہکہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلع
فآہلفملس ےاےسوھٹاکندایرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےےھجمرفامایاہللاکانؾےلےکوسارنواجؤافرزمدیہیااضہفایکہکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےھجمزایدہدےتیاجےتےھتافررفامےتےھتاہللےھجتاعمػرکدے۔
رافی  :اوباکلمدحدری،دبعاوادحنبزاید،رجریی،ایبرضنة،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
افٹنیکعیبافروساریےکاانثتسءےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1609

راوی  :ابوربيٍ ًتکی ،ح٤از ،ایوب ،ابی زبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أَتَی ًَل َ َّی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
و َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ک أَ ِحب ٔ ُص خ َٔلا َُ ٣ط ْٔل َ ِس ََ ٍَ ٤حسٔی َْ ُط ٓ ََ٤ا أَ ِٗس ُٔر ًََِ ٠يطٔ َٓ َٔ ٠ح َ٘ىٔی
َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس أَ ًِ َيا َبٌٔير ٔی َٗا ََ ٨َ َٓ ٢د َش ُط ٓ ََوثَ َب َُٓ ٨ِ ُٜت َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ک
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢بٔ ٌِٔ٨يطٔ َٓب ٔ ٌِ ُتطُ ٔ٨ِ ٣طُ ب ٔ َد ِٔ ٤ص أَ َوا َٕٗ ٚا َُِ ٠ُٗ ٢ت ًَل َی أَ َّ ٪ل ٔی هَ ِض َز ُظ إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٗا ََ ٢و ََ ٟ
هَ ِضزُ ُظ إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َٗ ٔس ُِ ٣ت ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة أَ َت ِی ُتطُ بٔطٔ َٓزَا َزنٔی ُوٗ ٔ َّي ّة ث ُ ََّ ٥وصَ َبطُ لٔی
اوبرعیبغیکی،امحد،اویب،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ بیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپس

رشتفیال ےافرریما افٹنکھتاکچاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےساکیوھٹاکندای وفہوکد ےاگلافرںیماسےکدعبآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکابتےننسےکےئلاسیکاگلؾاتچنیھکاھت نکیںیماس راقدرہننو اکآرخاکریبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ھجمےس آےلم وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاسوک ےھجمرففتخرکدفںیم  ےآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسوک ہیافٹناپچن
افہیق  ر چیب دای افر رعضیکہک دمہنیکتاسیک وساریریمے ےئل نویگآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے رفامای اسیک وساری دمہنی
کت ریتے ےئل ےہ  ب ںیم دمہنی آای  و ںیم  ے اس افٹن وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آ ش ایک  و آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےاکیافہیقےھجمزایدہدایرھپفہافٹنیھبےھجمہبہرکدای۔
رافی  :اوبرعیبغیکی،امحد،اویب،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
افٹنیکعیبافروساریےکاانثتسءےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1610

راوی ً٘ :بہ ب٣ ٩رکًِ ٦م ،يٌ٘وب ب ٩اسحا ،ٚبظيربً٘ ٩بہ ،ابی ا٤ٟتوك٧ ١اظی ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

وب بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا َب ٔظيرُ بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟت َوك ِّ ٔ ١ا٨َّ ٟاظٔ ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
ِم َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ِ ٣ُ ٩
رک ٕ ٦ا ُِّ ِّ ٌَ ٟ
اَف ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َب ٌِ ٔف أَ ِسَٔارٔظ ٔأَ ُه ُُّ ٨ط َٗا ََُ ٢ازٔ ّیا َوا ِٗ َت َّؽ ا َِ ٟحس َ
ٔیث َو َزا َز
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢س َ ِ
َک َّ
َک َّ
ٓ ٔيطٔ َٗا ََ ٢یا َجابٔزُ أَ َتو َّٓ ِي َت َّ
١
اَ ٩ُ ٤َ ْٟوَ ٟ
َ ٟ١
اَ ٩ُ ٤َ ْٟوَ ٟ
اُِ ٠ُٗ ٩َ ٤َ ْٟت ََ ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٟ ٢
َک ا َِ ٟح َُ ٤
َک ا َِ ٟح َُ ٤
َ

ہبقع نب رکمؾ یمع ،وقعیب نب ااحسؼ ،ریشبنبہبقع ،ایب اوتمللک انیج ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک
ںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاافسرںیمےسیسکرفسںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترفسایکرافیےتہکںیہ
ریماامگؿےہہکرضحتاجربریضاہللہنع ےاہکاہجداکرفسایکافرابیقہصقایبؿایکافراسیکدحثیںیمہیااضہفےہآپ ےاہک
اےاجرب!ایک و ےتمیقوپریےلیلںیم ےاہکیجاہں،آپ ےرفامایتمیقیھبریتےےیلافرافٹنیھبریتےیہےیلےہ
رافی  :ہبقعنبرکمؾیمع،وقعیبنبااحسؼ،ریشبنبہبقع،ایباوتمللکانیج،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
افٹنیکعیبافروساریےکاانثتسءےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1611

راوی ً :بساہلل بٌ٣ ٩اذً٨بری ،طٌبہ٣ ،حارب ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٕٔب أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ ِ
اطت َ َری
َقة ٕ ٓ َُذب ٔ َح ِت
ٔ٣ىِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠بٌٔي ّرا ب ٔ ُوٗ ٔ َّی َتي ِ ٔن َوز ٔ ِر َص ٕ ٥أَ ِو ز ٔ ِر َص َ٤ي ِ ٔن َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َٗس ََٔ ٔ ٦
ُص ّارا أَ ََ ٣ز ب ٔ َب َ َ
َٓأَكَُ٠وا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َ٤َّ ٠ا َٗس َٔ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة أَ ََ ٣زنٔی أَ ِ ٪آت َٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َٓأ ُ َػل َِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو َو َز َ ٪لٔی ث َ َ ٩َ ٤ا َِ ٟبٌٔير َٔٓأ َ ِر َجحَ لٔی
دبع اہلل نب اعمذربنعی ،ہبعش ،احمرب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ےک ھجم ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےاکی افٹندفافہیقافراکیایدفدرمہںیمرخدیااہک بمہاقمؾرصار رےچنہپ وآپ ےاکیاگ ےےکذحبرک ےاک مکح
دایفہذحبیکیئگ وبس ےاساکوگتشاھکای بآپدمہنیرشتفیال ے وآپ ےےھجمدجسمںیمآ ےافردفرتعکڑپےنھاکمکح
دایافرریمےےیلافٹنیکتمیقفزؿرکدیافرزایدہدی

رافی  :دبعاہللنباعمذربنعی،ہبعش،احمرب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
افٹنیکعیبافروساریےکاانثتسءےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1612

راوی  :یحٌی ب ٩حبيب حارثی ،خاٟس ب ٩حارث ،طٌبہ٣ ،حارب ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣حار ْٔب ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی

اٟس ِر َص ََ ٥و ِّ
َک ا ُِ ٟوٗ ٔ َّی َتي ِ ٔن َو ِّ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض ٔذظ ٔ ا ِٟٔ٘ؼَّ ٔة َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َِ ٓ ٢
اٟس ِر َص َ٤ي ِ ٔن
َاطت َ َرا ُظ ٔ٣ىِّی ب ٔ َْ َِ َٗ ٩ٕ ٤س َس َّ٤ا ُظ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
َح ِت ث ُ ََّ َٗ ٥ش َِ َٟ ٥ح ََ ٤ضا
َقة ٕ ََٓ ٔ ُ٨
َو َٗا َ ٢أَ ََ ٣ز ب ٔ َب َ َ
ییحینببیبحاحریث،اخدلنباحرث،ہبعش،احمرب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع ےیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسہیہصقوسا ےاسےکایبؿایکہکآپ ےھجمےساکینیعمتمیق رافٹنرخدیاافردفافہیق افراکیدرمہ ایدفدرمہاکذرک
 ںیہایکافررفامایآپ ےاکیاگ ےےکرحنرک ےاکمکحدایفہرحنیکیئگرھپاساکوگتشمیسقتایکایگ۔
رافی  :ییحینببیبحاحریث،اخدلنباحرث،ہبعش،احمرب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
افٹنیکعیبافروساریےکاانثتسءےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1613

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩ابی زائسہ ،اب ٩جزیخً ،لاء ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ک هَ ِضزُ ُظ إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ
َک بٔأ َ ِر َب ٌَ ٔة َزَ ٧أ٧ي َر َو ََ ٟ
َٗا َُ َٟ ٢ط َٗ ِس أَ َخ ِذ ُت َج ََ ٠٤
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ایب زادئہ ،انب رج  ،،اطعء ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےرفامایںیم ےریتاافٹناچردانیرںیمےلایلافرریتےدمہنیکتاسیکوساریےہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبایبزادئہ،انبرج ،،اطعء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونروکرقضےکوطر ر ےنیاکوجازافردبےلںیماسےسرتہبدےنیےکاابحتسبےک...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اجونروکرقضےکوطر ر ےنیاکوجازافردبےلںیماسےسرتہبدےنیےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1614

راوی  :ابوكاہز ،اح٤س ب٤ً ٩زو بِ ٩سح ،اب ٩وہب٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،زیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشار ،حرضت ابورآٍ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َّ
ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ
ِس ٕح أَ ِخبَرََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
رکا َٓ َ٘سٔ َِ ٣ت ًََِ ٠يطٔ إٔب ٔ ْ ٩ِ ٣ٔ ١إٔب ٔ ٔ ١اٟؼَّ َس َٗ ٔة َٓأ َ ََ ٣ز
ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس َت ِشَ ٠
َٕ َٔ ٩ِ ٣ر ُج ٕ ١بَ ِ ّ
َ
َ
َف َج ٍَ إَِٔ ٟيطٔ أَبُو َرآ ٔ ٍٕ َٓ َ٘ا َ ٥َِ ٟ ٢أَ ٔج ِس ٓ َٔيضا إ ٔ َُّل خ َٔي ّارا َربَاً ٔ ّيا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ًِ ٔلطٔ إٔیَّا ُظ إ ٔ َّ ٪خ َٔي َار
أبَا َرآ ٍٕٔ أ َِ ٪ي ِ٘ ٔض َی اَّ ٟز ُج َ ١بَ ِ َ
رک ُظ َ َ
ض أَ ِح َشُ ُ٨ض َِ َٗ ٥ـ ّ
ائ
ا٨َّ ٟا ٔ

اوباطرہ ،ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،امکل نب ا،س ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،رضحت اوبراعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ے اکی آدیمےسوجاؿ افٹن وطبر رقضایلرھپآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےک
اپسدصہقےکافٹنآ ے وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاوبراعفوکمکحدایہکاسآدیماکرقضاسوکفا سرکدںیاوبراعف ے
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپسآرک رعضایکہک ںیماؿافوٹنںاسیج افٹن ںیہ اپاتہکلباسےسرتہباس وںی اسؽےکافٹن
ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اےس یہی دے دف ووگں ںیم ےس رتہبنی فہ ںیہ وج اؿ ےس رقض وک ایھچ رطح ادا رک ے
فاےلنوں۔
رافی  :اوباطرہ،ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،امکلنبا،س،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبراعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اجونروکرقضےکوطر ر ےنیاکوجازافردبےلںیماسےسرتہبدےنیےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1615

راوی  :ابوَکیب ،خاٟس ب٣ ٩د٠س٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،زیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشار ،ابی رآٍ رسو ٢اہلل ػلی اہلل ً٠يہ وآٟہ

وسٛ ٥٠ے آزاز َکزہ َُل ٦ابورآٍ

َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ ََفٕ َسُ ٌِ ٔ٤ت َزیِ َس بِ َ ٩أَ ِس ٥ََ ٠أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ َلا ُئ بِ َُ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َّ
َّ
رکا بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
اس َت ِشَ ٠
َرآ ٍٕٔ َِ ٣ول َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٢
َٕ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠بَ ِ ّ

َٓإ ٔ ََّ ٪خي ِ َر ً َٔباز ٔاہللٔ أَ ِح َشُ ُ٨ض َِ َٗ ٥ـ ّ
ائ

اوبرکبی ،اخدل نب دلخم ،دمحم نب رفعج ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،ایب راعف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ الغؾ
اوبراعفےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاکیوجاؿافٹنرقضایلابیقدحثیف یسےہوسا ےاسےکہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہللےکدنبفںںیمرتہبنیفہںیہوجاؿںیمےسرقضادارک ےںیماےھچنوں۔
رافی  :اوبرکبی،اخدلنبدلخم،دمحمنبرفعج،زدینباملس،اطعءنباسیر،ایبراعفروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکآزادرکدہ
الغؾاوبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اجونروکرقضےکوطر ر ےنیاکوجازافردبےلںیماسےسرتہبدےنیےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1616

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،س٤٠ہ بٛ ٩ہي ،١ابی س٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
ا ٪ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٔ بِ َٔ ٤َ ِْ ًُ ٩
َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ك َ َ
اَ ٔ ٟ ٪ز ُج ًَٕ ١ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح ٌَّٓ ٙأََُِ ٠ى َُ ٟط ٓ ََض َّ ٥بٔطٔ أَ ِػ َح ُ
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٔ ٟ ٪ؼاح ٔٔب ا َِ ٟح ِّّ َ٘ ٣َ ٙاُل َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ِِ ٥
اطتَرُوا َُ ٟط ٔس ا٨ا َٓأ َ ًِ ُلو ُظ إٔیَّا ُظ َٓ َ٘اُٟوا إَّٔ٧ا َُل َ٧حٔ ُس
إ ٔ َُّل ٔس ا٨ا ص َُو َخي ِ ْر ٔٔ ٩ِ ٣س ِّ٨طٔ َٗا ََٓ ٢ا ِطتَرُو ُظ َٓأ َ ًِ ُلو ُظ إٔیَّا ُظ َٓإ ٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪خي ِر ٔ ُ ٥ِ ٛأَ ِو َخي ِ َر ُ ٥ِ ٛأَ ِح َشَ َٗ ٥ِ ُُٜ٨ـ ّ
ائ
دمحمنب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ہملسنبہہی،،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیماکروسؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکذہمقحاھتاس ےیتخسےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساقتاضایک ااحصبایبنلیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےاےس امر ےاکارادہایکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایقحفاےلآدیموکوگتفگرک ےاکقحنواتےہآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس  ے احصہب ےس اہک اس ےک ےئل اکی افٹن رخدیف افر فہ اےس دے دف  و اوہنں  ے اہک ںیمہ اس ےک افٹن ےس رتہب
افٹن یہ الم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای فیہ رخدی رک اےس دے دف مت ںیم ےس رتہبنی فہ صخش ےہ وج رقض وک ایھچ

رطحادارک ےفاالنو۔

رافی  :دمحمنب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ہملسنبہہی،،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اجونروکرقضےکوطر ر ےنیاکوجازافردبےلںیماسےسرتہبدےنیےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1617

راوی  :ابوَکیب ،وٛيًٍ ،لی ب ٩ػاٟح ،س٤٠ہ بٛ ٩ہي ،١ابی س٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َق َق
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ا ِس َت ِ َ
ار َُ ٣َ ٥ِ ٛحا ٔسَ َٗ ٥ِ ُُٜ٨ـ ّ
ائ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٥َ ٠س ا٨ا َٓأ َ ًِ َلی ٔس ا٨ا ٓ َِو َٗ ُط َو َٗا َ ٢خ َٔي ُ
اوبرکبی،فعیک،یلعنباصحل،ہملسنبہہی،،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل

ہیلع فآہلفملس ےاکیافٹنرقضایل واےساسےسےڑیرمعاکافٹناطعایکافررفامایمتںیمےسرتہبنیوگفہںیہوجمتںیمےس
رقضادارک ےںیماےھچنوں۔

رافی  :اوبرکبی،فعیک،یلعنباصحل،ہملسنبہہی،،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اجونروکرقضےکوطر ر ےنیاکوجازافردبےلںیماسےسرتہبدےنیےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1618

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،سٔيا ،٪س٤٠ہ بٛ ٩ہي ،١ابی س٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جا َئ
َر ُج َْ ١ی َت َ٘اضَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠بٌٔي ّرا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ًِ ُلو ُظ ٔس ا٨ا ٓ َِو َٔ ٚس ِّ٨طٔ َو َٗا ََ ٢خيِرُ ُ ٥ِ ٛأَ ِح َشَ َٗ ٥ِ ُُٜ٨ـ ّ
ائ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ایفسؿ ،ہملس نب ہہی ،،ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساےنپافٹناکاقتاضرک ےآای وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےساسےکافٹنےسےڑیرمع

فاالافٹندےدفافررفامایمتںیمےسرتہبنیآدیمفہےہوجرقضادارک ےںیمااھچنو۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایفسؿ،ہملسنبہہی،،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ویحاؿوکایسویحاؿیکسنجےکدبےلمکایزایدہتمیق ررففتخرک ےےکوجازےکایبؿ...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ویحاؿوکایسویحاؿیکسنجےکدبےلمکایزایدہتمیق ررففتخرک ےےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1619

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤يِم ،اب ٩ر٣حٟ ،يثٗ ،تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،ابی زبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اَّ ٟتٔ ٔ٤يِم َوابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ح و َح َّسثَٔ٨يطٔ ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ
ُّ

ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢جا َئ ًَ ِب ْس ٓ ََبا َی ٍَ أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َوَ ٥َِ ٟي ِظ ٌُ ِز أَُ َّ ٧ط ًَ ِب ْس َٓ َحا َئ َس ِّي ُس ُظ یُزٔی ُس ُظ َٓ َ٘ا َ٢
َُ ٟط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌِٔ٨يطٔ َٓا ِطت َ َرا ُظ بٔ ٌَ ِب َسیِ ٔ ٩أَ ِس َو َزیِ ٔ ٩ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥یُ َبای ٔ ٍِ أَ َح ّسا َب ٌِ ُس َحًَّی َي ِشأ َ َٟطُ أَ ًَ ِب ْس ص َُو
ییحی نبییحی یمیمت،انبرل ،ق ،،ہبیتقنبدیعس،ق ،،ایب زح ،،رضحتاجربریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہک اکیالغؾآایافر

اس  ےیبن رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسرجہتیکتعیبیکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکولعمؾہن اھتہک فہ الغؾےہرھپاس اک
امکلاےس ےنیآای ویبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےسرفامایاےسےھجمرففتخرکدف وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےسدف
ایسہیشبحالغؾدےرکرخدیایلرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسفتقاکییسکیکتعیبہنیکاہیںکتہکاسےسوپھچےتیل
ہکایکفہالغؾےہ؟(ایآزاد)۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،انبرل ،ق ،،ہبیتقنبدیعس،ق ،،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رگفیرےنھکافررفسیکرطحرضحںیمیھباسےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رگفیرےنھکافررفسیکرطحرضحںیمیھباسےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1620

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہي ،٥اسوز ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ئ َو َّ
َخا ٔ٪
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟي ِحٌَی َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َِ ٢اْل َ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ا ِطت َ َری َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
یَ ُضوز ٔ ٓ ٕ
ی كَ ٌَا ّ٣ا ب ٔ َٔ ٨شي َئ ٕة َٓأ َ ًِ َلا ُظ ز ٔ ِر ًّا َُ ٟط َرصِ ّ٨ا

ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنباالعلء،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،اوسد،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاکیوہیدیےسہلغاداھر ررخدیاافراسےکاپساینپزرہرگفیریھک۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنباالعلء،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،اوسد،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رگفیرےنھکافررفسیکرطحرضحںیمیھباسےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1621

ًيسی ب ٩یو٧ص ،اً٤ع ،ابزاہي ،٥اسوز ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ٥ح٨ولیً ،لی ب ٩خْشٰ ،٦
تٌا ٰلی ً٨ہا

ْشَ َٗ ٕ ٦اُل أَ ِخب َ َرَ ٧ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َو ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ِ
اطت َ َری َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠یَ ُضوز ٔ ٓ ٕ
ی كَ ٌَا ّ٣ا َو َر َص َ٨طُ ز ٔ ِر ًّا َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس

ااحسؼنباربامیہیلظنح،یلعنبرشخؾٰ،یسیع نبوی،س،اشمع،اربامیہ،اوسد،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاکیوہیدیےساانجرخدیاافروےہیکزرہاسےکاپسرگفیرھکدی۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبوی،س،اشمع،اربامیہ،اوسد،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رگفیرےنھکافررفسیکرطحرضحںیمیھباسےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1622

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ٥ح٨ولیً ،بساٟواحس ب ٩زیاز ،اً٤ع ،ابزاہي٧ ٥دعی ،اسوز ب ٩یزیس ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ََکَ٧ا اَّ ٟزص َِ ٩فٔی
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا َ ٢ذ َ ِ
یس ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
َّ
اطت َ َری ٔ٩ِ ٣
اٟشَ ٨ِ ٔ ً ٥َٔ ٠س إٔبِ َزاص َٔي ٥اَ ٨َّ ٟدع ٔ ِّی َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِس َو ُز بِ َُ ٩یز ٔ َ

یَ ُضوز ٔ ٓ ٕ
ی كَ ٌَا ّ٣ا إلٔ َی أَ َج َٕ ١و َرصَ َُ ٨ط ز ٔ ِر ًّا َٟطُ َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،دبعاوادح نب زاید ،اشمع ،اربامیہ یعخن ،اوسد نب سیدی ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاکیوہیدیےسدمتہنیعمےکاداھر راانجرخدیاافراسےکاپساینپوےہیکزرہ
رگفیرھکدی۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،دبعاوادحنبزاید،اشمع،اربامیہیعخن،اوسدنبسیدی،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
رگفیرےنھکافررفسیکرطحرضحںیمیھباسےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1623

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حٔؽ بُ ٩ياث ،اً٤ع ،ابزاہي ،٥اسوز ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
اث ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی اْلِ َ ِس َوزُ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
َک َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٠َ ِْ ٣ٔ ٥َ ٠ط َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،صفح نب ایغث ،اشمع ،اربامیہ ،اوسد ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ایس دحثی یک ت ل یبن رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتییکےہ نکیاسںیموےہیکزرہنو ےاکذرک ںیہایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اشمع،اربامیہ،اوسد،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبملسےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
عیبملسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1624

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٤ً ،زو ٧اٗس ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،اب ٩ابی ٧حيحً ،بساہلل ب ٩ابی ْٛير٨٣ ،ہا ،٢حرضت ابً ٩باض رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟي ِحٌَی َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َح َّسثَ َ٨ا َو َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أَبٔی َ٧حٔ ٕ
ض َٗا ََٗ ٢س َٔ ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َوص ُِ٥
يح ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َْٔٔٛ ٩ير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔ ٩ِ ًَ ٢ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

اٟش ََ ٨ة َو َّ
و ٪فٔی ا٤َ ِّْ ٟارٔ َّ
ٕ فٔی َِ ٛي ُٕ٠ٌِ ٣َ ١وَ ٕ ٦و َو ِز ُٕ٠ٌِ ٣َ ٪وٕ ٦إلٔ َی أَ َج ُٕ٠ٌِ ٣َ ١وٕ ٦
ي ُِشَ ُٔ ٔ ٠
َٕ فٔی َت ِ٤ز ٕ َٓ ُِ ٠ي ِشِ ٔ ٠
اٟش ََ ٨تي ِ ٔن َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِسَ ٠

ییحی نب ییحی ،رمعف اندق ،ایفسؿ نب ہنییع ،انب ایب حیجن ،دبعاہلل نب ایب ریثک ،اہنمؽ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہک  ب یبن رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسدمہنیرشتفی ال ے  و فہوگاکیافردف اسؽےکاداھر  رولھپںیکعیب رکےتےھت  و
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایوجوجھکرںیمعیبملسرکے ورقمرہفزؿافرولعمؾامپںیمرقمرہدمتکتےکےئلعیب
رکے۔
رافی  :ییحینبییحی،رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،انبایبحیجن،دبعاہللنبایبریثک،اہنمؽ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
عیبملسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1625

راوی  :طیبا ٪بَ ٩فورً ،بساٟوارث ،اب ٩ابی ٧حيحً ،بساہلل بْٛ ٩ير ،ابی ٨٣ہا ،٢حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َفو َر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
يح َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُْٔٛ ٩ير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔ ٩ِ ًَ ٢ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
وَ٘ َٓ ٪ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
ًَبَّا ٕ
اض ي ُِشَ ُٔ ٔ ٠
ض َٗا ََٗ ٢س ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واُ ٨َّ ٟ

ٕ إ ٔ َُّل فٔی َِ ٛي ُٕ٠ٌِ ٣َ ١وَ ٕ ٦و َو ِز ُٕ٠ٌِ ٣َ ٪وٕ ٦
َٕ ٓ َََل ي ُِشِ ٔ ٠
أَ ِسَ ٠

ابیشؿ نب رففخ ،دبعاوارث ،انب ایب حیجن ،دبعاہلل نب ریثک ،ایب اہنمؽ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفی ال ے افروگعیبملسرکےتےھت وروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملس  ے اؿےساراشد
رفامای سصخش ےعیبملسیکےہفہعیبملسرقمرہامپافرولعمؾفزؿںیمرکے۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،دبعاوارث،انبایبحیجن،دبعاہللنبریثک،ایباہنمؽ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
عیبملسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1626

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اس٤اًي ١ب ٩سا ،٥ٟابً ٩یی٨ہ ،اب ٩ابی ٧حيحً ،بساٟوارث

 ١بِ َُ ٩ساَ ٥ٕ ٔ ٟجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧ح ٔ ٕ
يح ب ٔ َض َذا
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َک إلٔ َی أَ َج ُٕ٠ٌِ ٣َ ١وٕ ٦
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٔ ١َ ِْ ٣حسٔیثٔ ًَ ِب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ییحینبییحی،اوبرکب نبایبہبیش،اامسلیعنباسمل،انبہنییع،انبایبحیجن،دبعاوارثاسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ نکیاس
ںیمرقمرہدمتاکذرک ںیہےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنباسمل،انبہنییع،انبایبحیجن،دبعاوارث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
عیبملسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1627

راوی  :ابوَکیب ،اب ٩ابی ً٤ز ،وٛيٍ٣ ،ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح٤ا ٪ب٣ ٩ہسی ،سٔيا ،٪اب٧ ٩حيح ،حرضت ابً ٩ی٨يہ

َکیِبٕ َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ٔ َلِکص َُ٤ا
حسث٨ا أَبُو ُ َ

ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
َک ٓ ٔيطٔ إلٔ َی أَ َج ُٕ٠ٌِ ٣َ ١وٕ ٦
ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
يح بٔإ ٔ ِس َ٨ازٔص َِٔ ١َ ِْ ٣ٔ ٥حسٔیثٔ ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َی ِذ ُ ُ

اوبرکبی ،انب ایب رمع،فعیک ،دمحم نب  ،رر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،انب حیجن ،رضحت انب ہینیعیک ت ل انب ایب حیجن ےس یھب ہی
دحثیرمفیےہ نکیاسںیمدمترقمرہاکذرکایکایگےہ۔
رافی  :اوبرکبی،انبایبرمع،فعیک،دمحمنب ،رر،دبعارلامحؿنبدہمی،ایفسؿ،انبحیجن،رضحتانبہینیع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااسنؿافراجونریکوخراکیکذریخہادنفزییکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ااسنؿافراجونریکوخراکیکذریخہادنفزییکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1628

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب ،س٠امی ٪اب ٩بَل ،٢یحٌی ،اب ٩سٌيس ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت ٤ٌ٣ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

اَ ٪سٌٔي ُس بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَی َوص َُو ابِ َُ ٩سٌٔي ٕس َٗا َ ٢ك َ َ
َّ
َّ
َ
ک
رک َٓ ُض َو َخاك ْٔئ َٓ٘ٔي ََ ٔ ٟ ١شٌٔي ٕس َٓإَٔ َّ ٧
ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب یُ َح ِّس ُث أ َّّ ٤َ ٌِ ٣َ ٪زا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا ِح َت َ َ
ا ٪یُ َح ِّس ُث َص َذا ا َِ ٟحس َ
رک
رک َٗا ََ ٢سٌ ْ
ٔیث ك َ َ
ٔيس إ ٔ َّّ ٤َ ٌِ ٣َ ٪زا َّأ ٟذی ك َ َ
اَ ٪ی ِح َت ٔ ُ
َت ِح َت ٔ ُ

دبعاہللنبہملسمنببنعق،امیلسؿانبالبؽ،ییحی،انبدیعس،دیعسنببیسم،رضحترمعمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س صخش  ے ذریخہ ادنفزی یک فہ انگہ اگر ےہ رضحت دیعس ےس اہک ایگ ہک آپ  و وخد
ذریخہادنفزیرکےتںیہ ودیعس ےاہکرمعموجاسدحثیوکایبؿرکےتےھتفہیھبذریخہادنفزیرکےتےھت۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،امیلسؿانبالبؽ،ییحی،انبدیعس،دیعسنببیسم،رضحترمعمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ااسنؿافراجونریکوخراکیکذریخہادنفزییکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1629

راوی  :سٌيس ب٤ً ٩زو اطٌثی ،حات ٥ب ٩اس٤اًي٣ ،١ح٤س بً ٩حَل٣ ،٪ح٤س ب٤ً ٩زو بً ٩لاء ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت
٤ٌ٣ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اْلِ َ ِط ٌَثٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
َّ
َّ
رک إ ٔ َُّل َخاك ْٔئ َٗا َ ٢إٔبِ َزاصٔي ُ٥
َسٌٔي ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل یَ ِح َت ٔ ُ
َٗا َِ ٣ُ ٢ش٥ٔ٠
دیعس نب رمعف اسػتی ،احمت نب اامسلیع ،دمحم نب الجعؿ ،دمحم نب رمعف نب اطعء ،دیعس نب بیسم ،رضحت رمعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب
دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای انگہاگرےکالعفہ وکیئذریخہ ادنفزین ںیہ
رکات۔

رافی  :دیعسنبرمعفاسػتی،احمتنباامسلیع،دمحمنبالجعؿ،دمحمنبرمعفنباطعء،دیعسنببیسم،رضحترمعمریضاہللاعتٰیلہنع

نبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ااسنؿافراجونریکوخراکیکذریخہادنفزییکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1630

راوی ٤ً :زو بً ٩و ،٪خاٟسبً ٩بساہلل٤ً ،زو ب ٩یحٌی٣ ،ح٤س ب٤ً ٩ز ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت ٤ٌ٣ز ب ٩ابی ٤ٌ٣ز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َب ٌِ ُف أَ ِػ َحاب ٔ َ٨ا ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩یَ ِحٌَی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ٩
َّ
َّ
َک
َسٌٔي ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٔبِ ٔ ٩أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕأَ َح ٔس بَىٔی ًَس ِّٔی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَی

رمعفنبترؿ،اخدلنبدبعاہلل،رمعفنبییحی،دمحمنبرمع،دیعسنببیسم،رضحترمعمنبایبرمعمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
وج ہک ہلیبق دعی نب بعک ںیم ےس اکی ںیہ اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دحثی ایبؿ یک افر دحثی ہنیعب ےلہپ
ایبؿنویکچ۔
رافی  :رمعفنبترؿ،اخدلنبدبعاہلل،رمعفنبییحی،دمحمنبرمع،دیعسنببیسم،رضحترمعمنبایبرمعمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبںیممسقاھک ےیکنام تعےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
عیبںیممسقاھک ےیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1631

راوی  :زہير ب ٩رحب ،ابوػٔوا ٪ا٣وی ،ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،اب٣ ٩شيب ،حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػٔ َِو َ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩

اب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٢
ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ٕ َْ َ٘ َٔ ٨ِ ٣ة ِّ ٔ ٟ
٠شٔ ٌَِ ٠ة ََ ٤ِ ٣ح َ٘ ْة ٔ ٟرلِّ بِحٔ
ا َِ ٟحُ ٔ ٠
زریہ نب رحب ،اوبوفصاؿ اومی ،اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،انب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکمسقامؽوک
اکنےنلفایلےہافرعفنوکاٹم ےفایلےہ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،اوبوفصاؿ اومی ،اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،انب بیسم ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
عیبںیممسقاھک ےیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1632

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اب ٩ابی طیبہ ،اسحا ،ٚابواسا٣ہ ،وٟيس بْٛ ٩يرٌ٣ ،بس بٌٛ ٩ب ب٩
٣اٟک ،حرضت ابوٗتازہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َُکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َّ
َخا ٔ٪
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َِ ٢اْل َ َ
َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔس بِ َْٔٔٛ ٩ير ٕ ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩بسٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة اْلِ َ َِ َؼار ِّٔی أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔیَّا َُ ٥ِ ٛو َٛث ِ َر َة ا َِ ٟح ٕٔ ٔ ٠فٔی ا ِٟب َ ِي ٍٔ َٓإَّٔ٧طُ یُ َ ُٙ ِّٔ ٨ث ُ َّ ٥یَ َِ ٤ح ُٙ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ایب ہبیش ،ااحسؼ ،اوبااسہم ،فدیل نب ریثک ،دبعم نب بعک نب امکل ،رضحت اوبداتدہ ےس
رفاتیےہہکاوہنں ےروسؽاہللےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایعیبںیممسقرثکبتاھک ےےس وچویکہکنفہوسدا و
ولکنایتےہرھپاسوکاٹمدیتیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،انبایبہبیش،ااحسؼ،اوبااسہم،فدیلنبریثک،دبعمنببعکنبامکل،رضحتاوبداتدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعفشااقحتسؼےکایبؿںیم...

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ہعفشااقحتسؼےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1633

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِي َْ ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی
یک فٔی َربِ ٌَ ٕة أَ ِو ِ َ ٧د َِٕ ٠َٓ ١ي َص َُ ٟط أَ َِ ٪یبٔي ٍَ َحً َّی
اُ َٟ ٪ط َ ٔ
اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ك َ َ
ْش ْ
َک َظ َت َز َک
یُ ِذذ ٔ َٔ َ ٪
ْشی َُ ٜط َٓإ ٔ َِ ٪رض َٔی أَ َخ َذ َوإ ٔ ِٔ َ ٪
ادمح نب وی،س ،زریہ ،اوبزح  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس  ے
رفامای  س صخش اک زنیم ای ابغ ںیم وکیئ رشکی نو  و اس ےک ےئل اےنپ رشکی ےس ااجزت ےئل ریغب اس وک انچیب اجزئ  ںیہ ےہ ارگ فہ
رایضنو وےلافرارگاندنسپرکے وٹوھڑدے۔
رافی  :ادمحنبوی،س،زریہ،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ہعفشااقحتسؼےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1634

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بساہلل ب ٩ازریص ،اب ٩جزیخ ،ابی زبير،
حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ٔیص َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ َٗ ٢ضی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َو َٗا َِ ٢اْل َ َ
ْشیَٜطُ َٓإ ٔ َِ ٪طا َئ أَ َخ َذ َوإ ٔ ِ٪
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ُّ
ْش َٕ ٛة ُ ٥َِ ٟت ِ٘ َش َِ ٥ربِ ٌَ ٕة أَ ِو َحائ ٕٔم َُل َی ٔح َُّٟ ١طُ أَ َِ ٪یبٔي ٍَ َحًَّی یُ ِذذ ٔ َٔ َ ٪
اٟظٔ ٌَِةٔ فٔی كُِ ٔ ِّ١

َطا َئ َت َز َک َٓإٔذَا بَا ََ َو ٥َِ ٟیُ ِذذُٔ ِ ٧ط َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙبٔطٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نبریمن ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعاہلل نب ادرسی ،انب رج  ،،ایب زح  ،،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرہرتشمکزنیمایابغںیم سیکمیسقتہنیکیئگنوہعفشاکہلصیفایکہک

اس ےک ےئل اس اک انچیب اجزئ  ںیہ اہیںکت ہک اےنپ رشکی ےس ااجزت ےل ےل ارگ فہ اچےہ  و ےل افر ارگ اچےہ  و ٹوھڑ دے ارگ
اس ےاےنپرشکییکااجزتےکریغباےسرففتخرکدای وفیہاساکزایدہدقحارےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعاہلل نب ادرسی ،انب رج  ،،ایب زح  ،،رضحت اجرب ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ہعفشااقحتسؼےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1635

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب ،اب ٩جزیخ ،ابی زبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ َّ ٪أَبَا اٟزُّبَي ِر ٔأَ ِخب َ َر ُظ أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ْشی ٜٔطٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
ْش ٕک فٔی أَ ِرقٕ أَ ِو َربِ ٍٕ أَ ِو َحائ ٕٔم َُل َي ِؼُ٠حُ أَ َِ ٪یبٔي ٍَ َحًَّی َي ٌِز ٔ َق ًَل َی َ ٔ
اٟظٔ ٌَِ ُة فٔی كُِ ٔ ِّ١
ٓ ََيأ ِ ُخ َذ أَ ِو َی َس ََ َٓإ ٔ ِ ٪أَبَی ٓ َ ٔ
َْشیُ ُٜط أَ َح ُّ ٙبٔطٔ َحًَّی یُ ِذذَٔ٧طُ
اوباطرہ،انبفبہ،انبرج ،،ایبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس  ے رفامای ہعفش رہ مسق ےک رتشمہک امؽ ںیم ےہ ز نیم نو ای رھگ ای ابغ اس وک انچیب اس فتق کت اجزئ  ںیہ  ب کت اس وک اےنپ
رشکی  ر آ ش ہن رکے فہ ےل ےل ای ٹوھڑدے  س ارگ فہ ااکنر رک دے  و اس اک رشکی زایدہ دقحار ےہ اہیں کت ہک اےس ربخدی

اج ے۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،انبرج ،،ایبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمہہییکدویارںیمڑکلیاگڑ ےےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اسمہہییکدویارںیمڑکلیاگڑ ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1636

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل َی ِ ٍِ ٨َ ٤أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛج َار ُظ أَ َِ ٪ي ِِز ٔ َز َخظَ َب ّة فٔی ٔج َسارٔظ ٔ َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ي ُ٘وُلُ أَبُو ص َُزیِ َز َة َ٣ا لٔی أَ َرا َُ ٨ِ ًَ ٥ِ ٛضا ٌُِ ٣زٔؿٔي َن َواہللٔ
َْلَ ِر ٔ٣ي َ َّن ب ٔ َضا بَي ِ َن أَ َِ ٛتآٔ٥ِ ُٜ

ییحی نب ییحی ،امکل ،انب باہب ،ارعج ،رضحت اوبرہ ریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت ںیم ےس
وکیئاےنپڑپفیسوکاینپدویارںیمڑکلیاگڑ ےےسعنمہنرکےرھپاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع ےاہکےھجمایکےہہکںیممتوکاس
ےسارعاضرکےتنو ےداتھکینوںاہللیکمسق!ںیماسڑکلیوکاہمترےدنکوھںےکدرایمؿرھکدفںاگ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انبباہب،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
اسمہہییکدویارںیمڑکلیاگڑ ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1637

راوی  :زہير ب ٩رحب ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧صً ،بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز،
حرضت زہزی

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہیےسیھبہی
دحثیایسرطحرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہی
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ملظرک ےافرزنیمفریغہوکک برک ےیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ملظرک ےافرزنیمفریغہوکک برک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1638

راوی  :حٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩سٌيسً ،لی ب ٩ححز ،اس٤اًي ،١اب ٩جٌَف ،اٌَٟلء بً ٩بساٟزح٤اً ،٪باض ب ٩سہي،١
سٌس ب ٩سٌيس ،حرضت سٌيس ب ٩زیس ً٤زو بَٔ ٩ي ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
َ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ض بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ َٔ ٩زیِ ٔس بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َِٔ َُٔ ٩ي ٕ ١أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤بَّا ٔ
ق ُه٤ِّ ٠ا كَ َّو َٗطُ اہللُ إٔیَّا ُظ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ َٔ ٩ِ ٣س ِب ٍٔ أَ َرؿٔي َن
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ا ِٗ َت َل ٍَ ٔطب ِ ّرا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ

ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،یلع نب رجح ،اامسلیع ،انب رفعج ،االعلء نب دبعارلنمح  ،ابعس نب لیہس ،دعس نب دیعس ،رضحت دیعس
نبزدیرمعفنبلیفنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای سصخش ےزنیمےساکی
ابتشلیھباملظےلیل واہللاعتیلایقتمےکدؿاےساستزونیمںاکوطؼڈاںیلےگ۔
رافی  :ییح نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،یلع نب رجح ،اامسلیع ،انب رفعج ،االعلء نب دبعارلامحؿ ،ابعس نب لیہس ،دعس نب دیعس،
رضحتدیعسنبزدیرمعفنبلیفنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ملظرک ےافرزنیمفریغہوکک برک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1639

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌیً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،ز ب٣ ٩ح٤س ،حرضت سٌيس ب ٩زیس ب٤ً ٩زو بَٔ ٩ي ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی ًُ َ٤زُ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ َٔ ٩زیِ ٔس بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو
َح َّسثَىٔی َ ِ
اػ َِ ٤ت ُط فٔی َب ٌِ ٔف َزارٔظ ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢زًُو َصا َوإٔیَّا َصا َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٢
بِ َِٔ َُٔ ٩ي ٕ ١أَ َّ ٪أَ ِر َوی َخ َ

َ
ق بٔ َِي ِر ٔ َح ِّ٘طٔ كُوِّ َٗ ُط فٔی َس ِب ٍٔ أَ َرؿٔي َن َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َّ
ص َصا َوا ِج ٌَ ِ١
َ ٩ِ ٣أَ َخ َذ ٔطب ِ ّرا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ ِ ٪كَاِ َ ٧ت كَاذٔبَ ّة َٓأ ًِ َٔ ٥ب ََ
َفأَیِت َُضا ًَ َِ ٤يا َئ َت َِ ٠تُ ٔ٤ص ا ُِ ٟح ُس َر َت ُ٘و ُ ٢أَ َػابَ ِتىٔی َز ًِ َوةُ َسٌٔي ٔس بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا ه ٔ َی َت ِ٤شٔی فٔی َّ
اٟسارٔ
َٗب ِ َر َصا فٔی َزارٔ َصا َٗا ََ َ ٢
َ٣ز َِّت ًَل َی بٔئِز ٕفٔی َّ
اٟسارٔ ٓ ََو َٗ ٌَ ِت ٓ َٔيضا َٓکَاِ َ ٧ت َٗب ِ َر َصا
ارفی ے
رحہلمنبییحی،دبعاہللنبفبہ،رمعنبدمحم،رضحتدیعسنبزدینبرمعفنبلیفن ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک ی
اؿےسرھگےکضعبہصحےکابرےںیمڑگھجاایک واوہنں ےاہکہکاےسٹوھڑدفافرزنیماےسدےدفویکہکنںیم ےروسؽاہلل

یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س  ے اےنپ قح ےک ریغب اکی ابتشل یھب زنیم یل  و اہلل اعتیل
ایقتم ےک دؿ اےس است زونیمں اکوطؼ ڈاںیل ےگ اے اہلل! ارگ ہی وھجیٹ ےہ افر اےس ادناھ رک دے افر اس یک  رب اس ےک رھگ
ںیمانبرافیےتہکںیہہکںیماینےسادناھافردویارفںوکوٹٹےتلداھکیافریتہک یھےھجمدیعسنبزدییکدبداعیچنہپےہاسدفراؿ ہک
فہرھگںیملچریہ یھرھگںیمونکںیئےکاپسےسسگری واسںیمرگڑپیافرفیہاسیک ربنبیئگ۔
رافی  :رحہلمنبییحی،دبعاہللنبفبہ،رمعنبدمحم،رضحتدیعسنبزدینبرمعفنبلیفنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ملظرک ےافرزنیمفریغہوکک برک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1640

راوی  :ابوربيٍ ًتکی ،ح٤از ب ٩زیس ،حرضت ہظا ٦ب ٩رعوہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ َّ ٪أَ ِر َوی ب ٔ َِ ٨ت أ ُ َویِ ٕص ا َّز ًَ ِت ًَل َی َسٌٔي ٔس
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

ٔيس أََ٧ا ُُ ٨ِ ٛت آ ُخ ُذ ٔ ٩ِ ٣أَ ِرؿ َٔضا َط ِيئّا َب ٌِ َس
ا ٪بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََ٘ َٓ ٥ٔ ٜا ََ ٢سٌ ْ
اػ َِ ٤تطُ إلٔ َی َِ ٣ز َو َ
بِ َٔ ٩زیِ ٕس أَُ َّ ٧ط أَ َخ َذ َط ِيئّا ٔ ٩ِ ٣أَ ِرؿ َٔضا َٓ َد َ
َّأ ٟذی َسُ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َ٣ا َسَ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت

ق ُه٤ِّ ٠ا كُوِّ َٗ ُط إلٔ َی َس ِب ٍٔ أَ َرؿٔي َن َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َِ ٣ز َوا ُُ ٪لَ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ َخ َذ ٔطب ِ ّرا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
َّ
ک بَ ِّی َّ ٨ة َب ٌِ َس َص َذا َٓ َ٘ا ََّ ٢
صصَا ث ُ َّ٥
أَ ِسأََ ُٟ
صصَا َوا ِٗ ُتَِ ٠ضا فٔی أَ ِر ٔؿ َضا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َ٣ا َت ِت َحًی ذَ َص َب َب َُ
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ ِ ٪كَاِ َ ٧ت كَاذٔبَ ّة ٓ ٌََ َِّ ٥ب ََ
َفة ٕٓ ََ٤ا َت ِت
بَ ِی َ٨ا ه ٔ َی َت ِ٤شٔی فٔی أَ ِرؿ َٔضا إٔذِ َو َٗ ٌَ ِت فٔی حُ ِ َ
اوبرعیبغیکی،امحدنبزدی،رضحتاشہؾنبرعفہریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتیرکےتںیہہکارفیتنبافسی ے دیعس

نبزدیریضا ہللاعتٰیلہنع ردتریایکہکاس ےاسیکزنیمےسھچکےلایلےہفہہیرادہمرمفاؿنبمکحےکاہںےلیئگ ودیعس
 ے اہک ایک ںیم روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس ےننس ےک دعباس ےک دعب اس یک زنیم ںیم ےس ھچک ہصح ےل اتکس نوں رمفاؿ
 ےاہک و ےروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےسایکانساہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسرفامےتےھت س ےاکیابتشلزنیمیھبملظےسےلیل واےساس وںزونیمںاکوطؼڈاالاج ےاگ واؿےسرمفاؿ ےاہک
ںیم آپ ےس اس ےک دعب وگاہ ہن اموگنں اگ  و دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک اے اہلل ارگ ہی تررت وھجیٹ ےہ  و اس یک آںوھکں اک
ادناھ رک دے افر اس یک زنیم ںیم یہ اےس امر  و فہ انیبیئ اج ے ےس ےلہپ ہن رمی رھپ ااچکن فہ اینپ زنیم ںیم لچ ریہ  یھ ہک اکی

زگے( را ےونکںیئ)ںیمرگرکرمیئگ۔
رافی  :اوبرعیبغیکی،امحدنبزدی،رضحتاشہؾنبرعفہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ملظرک ےافرزنیمفریغہوکک برک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1641

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی ب ٩زَکیاب ٩ابی زائسہ ،ہظا ،٦حرضت سٌيس ب ٩زیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا َئ بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا َ٢
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ق ُه٤ِّ ٠ا َٓإُٔ َّ ٧ط یُ َل َّو ُٗ ُط یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة َٔ ٩ِ ٣س ِب ٍٔ أَ َرؿٔي َن
َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ َخ َذ ٔطب ِ ّرا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبزرکاینبایبزادئہ ،اشہؾ،رضحتدیعسنبزدیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم  ےروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت  س  ے املظ یسک ےس اکی ابتشل زنیم یھب ےل یل  و اےس

ایقتمےکدؿاس وںزونیمںےسوطؼڈاالاج ےاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،اشہؾ،رضحتدیعسنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ملظرک ےافرزنیمفریغہوکک برک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1642

راوی  :زہير ب ٩رحب ،جزیز ،سہي ،١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ق بٔ َِي ِر ٔ َح ِّ٘طٔ إ ٔ َُّل كَ َّو َٗطُ اہللُ إلٔ َی َس ِب ٍٔ أَ َرؿٔي َن یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة
َیأ ِ ُخ ُذ أَ َح ْس ٔطب ِ ّرا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
زریہ نب رحب ،رجری ،لیہس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد
رفامای وکیئ آدیم ریغب قح ےک زنیم ںیم ےس اکی ابتشل  ںیہ اتیل رگم ہی ہک اہلل زعفلج اےس ایقتم ےک دؿ اس وں زونیمں اک وطؼ

ڈاےلاگ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ملظرک ےافرزنیمفریغہوکک برک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1643

راوی  :اح٤س ب ٩ابزاہي ٥زورقیً ،بساٟؼ٤س بً ٩بساٟوارث ،رحب اب ٩طساز ،یحٌی ابْٛ ٩ير٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہي ،٥حرضت
ابوس٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَّ ٥
اٟس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َ٤سٔ َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟوارٔ ٔ
رح ْب َوص َُو ابِ َُ ٩ط َّساز ٕ َح َّسثَ َ٨ا
ث َح َّسثَ َ٨ا َ ِ

ا ٪بَ ِی َ٨طُ َوبَي ِ َن َٗ ِو ٔ٣طٔ ُخ ُؼو َْ ٣ة فٔی أَ ِرقٕ َوأََّ٧طُ َز َخ َ١
َی ِحٌَی َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَطُ َوك َ َ
ک ََ ٟضا َٓ َ٘اَِ ٟت یَا أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة ا ِجتَِ ٔ ٨ب اْلِ َ ِر َق َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢هَ ٥ََ ٠
َک ذََ ٔ ٟ
ًَل َی ًَائٔظَ َة ٓ ََذ َ َ

ق كُوِّ َٗطُ َٔ ٩ِ ٣س ِب ٍٔ أَ َرؿٔي َن
يس ٔطبِر ٕ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
ٗٔ َ

ادمحنباربامیہدفریق،دبعادمصلنبدبعاوارث،رحبانبدشاد،ییحیانبریثک،دمحمنباربامیہ،رضحتاوبہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
ےسرفاتی ےہہکاؿےکافراؿیکوقؾےکدرایمؿاکیزنیمںیمڑگھجااھتافرفہدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےکاپس
احرضنواافرآپریضاہللاعتٰیلہنعےساسڑگھجےاکذرکایک ودیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع ےرفامایاےاوبہملس!زنیم
ےس  رزیہ رک ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای وج ابتشل رھب زنیم ےک ربارب یھب ملظ رکے  و اےس است
زونیمںاکوطؼڈاالاج ےاگ۔
رافی  :ادمحنباربامیہدفریق،دبعادمصلنبدبعاوارث،رحبانبدشاد،ییحیانبریثک،دمحمنباربامیہ،رضحتاوبہملسریضاہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
ملظرک ےافرزنیمفریغہوکک برک ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1644

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،حبا ٪ب ٩ہَل ،٢یحٌی٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہي ،٥حرضت ابوس٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا َحبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ص ََٔل ٕ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبَا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ح َّسثَ ُط أَ َّ ٪أَبَا

َک ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َز َخ ًََ ١ل َی ًَائٔظَ َة ٓ ََذ َ َ
ااحسؼ نب وصنمر ،ةحؿ نب یالؽ ،ییحی ،دمحم نب اربامیہ ،رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ دیسہ اعہشئ دصہقی
ریضاہللاعتٰیلاہنعےکاپساحرضنو ےابیقدحثیرابرہکایسرطحذرکیک۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،ةحؿنبیالؽ،ییحی،دمحمنباربامیہ،رضحتاوبہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 براہتسںیماالتخػنواج ے واسیکرادارےکایبؿںیم...
ابب  :یتیھکابڑیاکایبؿ
 براہتسںیماالتخػنواج ے واسیکرادارےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1645

راوی  :ابوكآ ١٣ـي ١ب ٩حشين جحسریً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩دتار ،خاٟس حذاء ،یوسٕ بً ٩بساہلل ،حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ بِ ٔ٩
َح َّسثَىٔی أَبُو كَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِي ُ
 ١بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ُئ ًَ ِ ٩یُو ُس َ
رع ُؿطُ َس ِب ٍَ أَذ ُِر َٕ
اِٟط ٔ
ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ا ِخ َت َِٔ ٠ت ُِ ٥فٔی َّ ٔ
یُ ٙج ٌٔ َِ َ ١
اوباکلم لیضف نب نیسح دحدری ،دبعایزعسی نب اتخمر ،اخدل ذحاء ،ویفس نب دبع اہلل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

رفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای بمتراہتسںیماالتخػرکف واسیکوچڑایئاستاہھترھکو۔
رافی  :اوباکلملیضفنبنیسحدحدری،دبعایزعسینباتخمر،اخدلذحاء،ویفسنبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
ابب  :رفاضئاکایبؿ
 براہتسںیماالتخػنواج ے واسیکرادارےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1646

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥ابً ٩یی٨ہ ،زہزیً ،لی ب ٩حشين٤ً ،زو ب٤ًْ ٩ا،٪
حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َّ
َخا ٔ٪
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟي ِحٌَی َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩حُ َشي ِ ٕن ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٤َ ِْ ًُ ٩

َّ
اَف ا ِِ ٤ُ ٟش٥َ ٔ ٠
اَف َو َُل یَز ٔ ُث ا ِٟک َ ٔ ُ
َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل َیز ٔ ُث ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ُ ٔ ٠ا ِٟک َ ٔ َ

ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،انبہنییع،زرہی،یلعنبنیسح،رمعفنبامثعؿ،رضحتااسہمنبزدیےسرفاتی
ےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاملسمؿاکرفاکفارث ںیہنواتافرہناکرفاملسمؿاکفارثاتنبےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،انبہنییع،زرہی،یلعنبنیسح،رمعفنبامثعؿ،رضحتااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفاضئوکاےکندقحارفںوکدےنیافروجچباج ےرمدتررتوکدایاج ےےکایبؿںیم...
ابب  :رفاضئاکایبؿ
رفاضئوکاےکندقحارفںوکدےنیافروجچباج ےرمدتررتوکدایاج ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1647

راوی ً :بساُلًلی ب ٩ح٤از ،وہيب ،اب ٩كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َوص َُو اٟن َّ ِرس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِي ْب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
َّ
َّ
َفائ َٔف بٔأَصَِ ٔ ٠ضا ٓ ََ٤ا بَق ٔ َی َٓ ُض َو ْٔلَ ِول َی َر ُج ٕ ١ذ َََکٕ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِٟحٔ ُ٘وا ا َِ َ ٟ
دبعاالیلع نبامحد،فبیہ ،انب اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
 ےرفاماینیعمہصحفاوںوکاؿاکہصحدےدفافروجچباج ےفہاسرمدےکےیلےہوجاساکزایدہرقیبینواگ۔
رافی  :دبعاالیلعنبامحد،فبیہ،انباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفاضئوکاےکندقحارفںوکدےنیافروجچباج ےرمدتررتوکدایاج ےےکایبؿںیم...

ابب  :رفاضئاکایبؿ
رفاضئوکاےکندقحارفںوکدےنیافروجچباج ےرمدتررتوکدایاج ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1648

راوی  :ا٣يہ ب ٩بشلاً ٦يشی ،یزیس ب ٩زریٍ ،روح بٗ ٩اسً ،٥بساہلل ب ٩كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أ ُ ََّ ٣ي ُة بِ ُ ٩بٔ ِش َل َا ٦ا ِِ ٌَ ٟيش ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ِٔٔ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
َ
َّ
َّ
َفائ ُٔف ٓ ٔ َ
َْل ِول َی َر ُج ٕ ١ذ َََکٕ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َفائ َٔف بٔأصَِ ٔ ٠ضا ٓ ََ٤ا َت َز َِ ٛت ا َِ َ ٟ
ض ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِٔ ٟح ُ٘وا ا َِ َ ٟ
اہیم نب اطسبؾ عیسی ،سیدی نب زرعی ،رفح نب اقمس ،دبعاہلل نب اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہصح فاوں وک اؿ اک ہصح دے دف افر ذفی ارفلفض وج امؽ ٹوھڑے  و رقیبی رمد زایدہ
دقحارےہ۔

رافی  :اہیمنباطسبؾعیسی،سیدینبزرعی،رفحنباقمس،دبعاہللنباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
رفاضئوکاےکندقحارفںوکدےنیافروجچباج ےرمدتررتوکدایاج ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1649

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤يس ،اسحاً ،ٚبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ابی كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔي ََ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َو َّ
َخا ٔ٪
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح َُ ٙح َّسثَ َ٨ا َو َٗا َِ ٢اْل َ َ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
َفائ ُٔف ٓ ٔ َ
َْل ِول َی َر ُج ٕ ١ذ َََکٕ
َفائ ٔٔف ًَل َی َ ٔ ٛت ٔ
اب اہللٔ ٓ ََ٤ا َت َز َِ ٛت ا َِ َ ٟ
ا ِٗ ٔش ُ٤وا ا ِ٤َ ٟا َ ٢بَي ِ َن أَصِ ٔ ١ا َِ َ ٟ

ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،ااحسؼ،دبعارلزاؼ،رمعم،ایباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ااحصب رفاضئ ںیم اہلل یک اتکب ےک مکح ےک اطمقب امؽ میسقت رک دف ۔ ذفی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای
ِ
ارفلفضوجرتہکٹوھڑںیرقیبیرمدیہاسرتہکاکزایدہدقحارنواگ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبراعف ،دبعنبدیمح،ااحسؼ،دبعارلزاؼ،رمعم،ایباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
رفاضئوکاےکندقحارفںوکدےنیافروجچباج ےرمدتررتوکدایاج ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1650

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،ابوَکیب ہ٤سانی ،زیس ب ٩حباب ،یحٌی ب ٩ایوب ،اب ٩كاؤض ،حرضت وہيب اور ٣زوح بٗ ٩اس٥
ً٠يہ اٟشَل٦

ض ب ٔ َض َذا
َکیِبٕ ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩حُ َب ٕ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
اب ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩أَ ُّی َ
ئ أَبُو ُ َ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ُو َص ِيبٕ َو َر ِو ٔح بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٥

دمحمنباالعلء،اوبرکبیہاین،زدینبةحب،ییحینباویب،انباطؤس،رضحتفبیہافررمفحنباقمسہیلعاالسلؾیکرطحاؿ
اانسدےسیھبیہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنباالعلء،اوبرکبیہاین،زدینبةحب،ییحینباویب،انباطؤس،رضحتفبیہافررمفحنباقمسہیلعاالسلؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الکہلیکریماثےکایبؿںیم...
ابب  :رفاضئاکایبؿ
الکہلیکریماثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1651

راوی ٤ً :ز ب٣ ٩ح٤س ب ٩بٜير ٧اٗس ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ب ُ َٜيِر ٕا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٢
ِِم ًَل َ َّی َٓ َت َو َّؿأ َث ُ ََّ ٥ػ َّب ًَل َ َّی َٔ ٩ِ ٣و ُؿوئٔطٔ
َ٣ز ٔ ِؿ ُت َٓأ َ َتانٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ ِرکٕ َي ٌُو َزانٔی َ٣ا ٔط َيي ِ ٔن َٓأُُ َٔ
ٕ أَ ِٗ ٔضی فٔی َ٣الٔی ََٓ ٥َِ ٠یزُ َّز ًَل َ َّی َط ِيئّا َحًَّی َ٧زََِ ٟت آ َی ُة ا ِٔ٤ٟي َر ٔ
ک ُٗ ِ ١اہللُ ُي ِٔت ٔي٥ِ ُٜ
اث َي ِش َت ِٔتُوَ َ ٧
َٓأ َ َٓ ِ٘ ُت ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛي َ
فٔی ا ِٟک َ ََل َٔ ٟة
رمعنبدمحمنبریکباندق،ایفسؿنبہنییع،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیلہنع ریمےاپس ریمیایعدت ےک ےیلرشتفی ال ے ۔ ھجم  ر وہیبیش اطری نو

یئگ ۔روسؽاہلل ےفوضرفامایافراےنپ ےسھجم راپینڈاال۔ ےھجماافہقنوا۔ںیم  ےرعض ایکاےاہللےکروسؽ!ںیم اےنپامؽ ںیم
ےسیکہلصیفرکفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےےھجماساکوکیئوجابہندایاہیںکتہکآتیریماثانزؽنویئ۔
رافی  :رمعنبدمحمنبریکباندق،ایفسؿنبہنییع،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الکہلیکریماثےکایبؿںیم...
ابب  :رفاضئاکایبؿ
الکہلیکریماثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1652

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ٥اب٣ ٩ي٤و ،٪ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخ ،ابٜ٨٣ ٩سر ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخبَرَنٔی ابِ ُ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
ئ َٓ َت َو َّؿأ َث ُ َّ٥
ََ ٓ ١س ًَا ب ٔ َ٤ا ٕ
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا ًََ ٢ا َزنٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ ِرکٕ فٔی بَىٔی َسَ ٤َ ٔ ٠ة َی ِٔ ٤ظ َيا ََٔ ٓ ٪و َج َسنٔی ُلَ أَ ًِ٘ ٔ ُ

وػي ٥ُ ُٜاہللُ فٔی أَ ِو َُلز ٔ َُّ ٔ ٟ ٥ِ ٛ
َ ١ح ِّى
ٕ أَ ِػ َ ٍُ ٨فٔی َ٣الٔی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٨زََِ ٟت یُ ٔ
٠ذ َ ٔ
َک ُٔ ِْ ٣
َر َّغ ًَل َ َّی ٔ٨ِ ٣طُ َٓأ َ َٓ ِ٘ ُت َٓ ُُِ٘ ٠ت َِ ٛي َ
اْلِ َُ َْ ِ ٧يي ِ ٔن

دمحمنباحمتانبومیمؿ،اجحجنبدمحم،انبرج ،،انبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ونب ہملس ںیم ایعدت ےک ےیل دیپؽ رشتفی ال ے۔ اوہنں  ے ےھجم
وہیبشاپای وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےفوضرفامایرھپاسںیمےسمتھ راپینڑھچاک۔ےھجماافہق نوا وںیم ےرعضایکاےاہلل
ےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس!ںیماےنپامؽںیمےسیکرکفں؟ وآتی(ریماث)اخلانزؽنویئ۔
رافی  :دمحمنباحمتانبومیمؿ،اجحجنبدمحم،انبرج ،،انبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
الکہلیکریماثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1653

راوی ً :بيساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزیً ،بساٟزح٤ا ٪اب٣ ٩ہسی ،سٔيا٣ ،٪ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ي ٌِىٔی ابِ َِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا ُس ِٔ َيا َُٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َ٩
ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ ًَا َزنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َ٣ز ٔ ْیف َو َُ ٌَ ٣ط أَبُو بَ ِرکٕ

ُ
ِِم ًَل َ َّی َٓ َت َو َّؿأ َ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ػ َّب ًَل َ َّی َٔ ٩ِ ٣و ُؿوئٔطٔ َٓأ َ َٓ ِ٘ ُت َٓإٔذَا َر ُسو ُ٢
َ٣ا ٔط َيي ِ ٔن ٓ ََو َج َسنٔی َٗ ِس أُ ٔ َ
ٕ أَ ِػ َ ٍُ ٨فٔی َ٣الٔی ََٓ ٥َِ ٠یزُ َّز ًَل َ َّی َط ِيئّا َحًَّی َ٧زََِ ٟت آیَ ُة ا ِٔ٤ٟي َر ٔ
اث
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛي َ
دیبع اہلل نب رمع وقارریی ،دبعارلنمح انب دہمی ،ایفسؿ ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے ریمیایعدت یک ہکبج ںیم رمضی اھت افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک اسھت رضحت اوبرکب ریض
اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیپؽ رشتفی ال ے ےھجم وہیبیش ںیم اپای ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
 ے فوض ایک رھپ اےنپ فوض اک اپین ھجم  ر ڈاال۔ ےھجم نوش آای  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی رفام ےھت  و ںیم  ے رعض ایک
اےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس!ںیماےنپامؽںیم(میسقت)ےسیکرکفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےےھجموکیئوجاب
ہندایاہیںکتہکآتیریماثانزؽنویئ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقارریی،دبعارلامحؿانبدہمی،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
الکہلیکریماثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1654

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥بہز ،طٌبہ٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ
َ َٓ ١ت َو َّؿأ َٓ ََؼ ُّبوا ًَل َ َّی َٔ ٩ِ ٣و ُؿوئٔطٔ ٓ ٌََ َُِ٘ ٠ت َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ٢
َز َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َ٣ز ٔ ْیف َُل أَ ًِ٘ ٔ ُ
اہللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا یَزٔثُىٔی َ َلِک َْ ٟة َٓ َ٨زََِ ٟت آیَ ُة ا ِٔ٤ٟي َرا ٔ
ک ُٗ ِ ١اہللُ ُي ِٔت ٔي ٥ِ ُٜفٔی ا ِٟک َ ََل َٟةٔ َٗا ََ ٢ص ََ ٜذا
ث َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٤ُ ٔ ٟح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َي ِش َت ِٔتُوَ َ ٧

أُِ٧زَِٔ ٟت

دمحم نب احمت ،زہب ،ہبعش ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسریمےاپسرشتفیال ےافرںیمرمضیاھتافرنوشںیمہناھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےفوضایک وووگں ےآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فوض ےس ھجم  ر اپین ڈاال ےھجم نوش آای  و ںیم  ے رعض ایک اے اہلل ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ریما

فارثالکہلنواگ وآتیریماثانزؽنویئرافیےتہکںیہںیم ےدمحمنبدکنمرےسرعضایکاوہنں ےاہکایسرطحانزؽیکیئگ۔
رافی  :دمحمنباحمت،زہب،ہبعش،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
الکہلیکریماثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1655

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيَ ،٥رض ب ٩ط٤ي ،١ابوًا٣ز ً٘سی٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،وہب ب ٩جزیز ،حرضت طٌبہ ً٠يہ اٟشَل٦

رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ي َٕ ١وأَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟس ُّٔی ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
رض َوا َِ٘ ٌَ ٟس ِّٔی َٓ َ٨زََِ ٟت
َفائ ٔٔف َوفٔی َحسٔیثٔ أ ِ ٨َّ ٟ
َجزٔیز ٕك ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔفٔی َحسٔیثٔ َوص ِٔب بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ َٓ َ٨زََِ ٟت آ َی ُة ا َِ َ ٟ
ق َوَِ ٟي َص فٔی رٔ َوایَ ٔة أَ َح ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض ِِ َٗ ٥و ُُ ٢ط ٌِ َب َة ُٔلبِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ
َف ٔ
آ َی ُة ا ِِ َ ٟ

ااحسؼنباربامیہ،رضن نبلیمش،اوباعرمدقعی،دمحمنبینثم،فبہنبرجری،رضحتہبعشہیلعاالسلؾےسیھباؿاانسدےکاسھتہی
دحثی رمفی ےہ رضحت فبہ نب رجری ہیلع االسلؾ یک دحثی ںیم ےہ آتی رفاضئ انزؽ نویئ رضن افر دقعی یک دحثی ںیم ےہ
آتیارفلضافراؿیکدحثیںیمہبعشیلصاہللہیلعفآہلفملساکوقؽانبدکنمرےسوساؽاک ںیہےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رضننبلیمش،اوباعرمدقعی،دمحمنبینثم،فبہنبرجری،رضحتہبعشہیلعاالسلؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
الکہلیکریماثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1656

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی برک ٘٣سمی٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌی ب ٩سٌيس ،ہظاٗ ،٦تازہ ،سا ٥ٟب ٩ابی جٌس ،حرضت ٌ٣سا ٪ب٩
ابوك٠حہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسمٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا٦
ُّ
َک ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩س َ
اب َخ َل َب َی ِو َُ ٦ج ُٕ ٌَ ٤ة ٓ ََذ َ َ
َّ
َّ
ََک أَبَا بَ ِرکٕ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إنِّٔی َُل أَ َز َُ َب ٌِسٔی َط ِيئّا أَ َص َّ٨ِ ٔ ً ٥سٔی ٔ ٩ِ ٣ا ِٟک َ ََل َٔ ٟة َ٣ا َرا َج ٌِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠وذ َ َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َط ِي ٕئ َ٣ا َرا َج ٌِ ُت ُط فٔی ا ِٟک َ ََل َٔ ٟة َو َ٣ا أَََُِ ٠ى لٔی فٔی َط ِي ٕئ َ٣ا أَََُِ ٠ى لٔی ٓ ٔيطٔ َحًَّی ك َ ٌَ َ ٩بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ فٔی
يضا بٔ َ٘ ٔـ َّي ٕة َي ِ٘ ٔضی ب ٔ َضا
آَخ ُس َورة ٔ اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َػ ِسرٔی َو َٗا ََ ٢یا ًُ َ٤زُ أَُلَ َتَ ِٜٔ
ٔيک آ َی ُة اٟؼَّ ِي ٕٔ َّأًٟی فٔی ٔ ٔ
ئ َوإنِّٔی إ ٔ ِ ٪أًَ ِٔع أَٗ ِٔف ٓ ٔ َ

آَ ٪و ََُ ٩ِ ٣ل َي ِ ُ
ََ ٩ِ ٣ي ِ ُ
آ٪
َق َ
َق َ
َقأ ا ِِ ُ ٟ
َقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
َ

دمحمنبایبرکبرادیم،دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،اشہؾ،داتدہ،اسملنبایبدعج،رضحتدعماؿنباوبہحلطےسرفاتیےہہکرضحت
رمعنباطخبہعمجےکدؿہبطخاراشدرفامای واہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکذرکایکافررضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعاکذرک
رفامای،رھپرفامایںیماےنپدعبوکیئا یسزیچ ںیہٹوھڑفںاگوجریمےزندکیالکہلےسزایدہامہنوافرںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےسیسکہلئسمہکابرےںیماانتروجع ںیہایکوجںیم ےالکہلںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسروجعایکافرآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ریمے ےیل  یسی یتخس اس ںیم یک یسک ہلئسم ںیم  ںیہ رفامیئ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
ریمے ہینس ںیم اینپ ایلگن وھبچ رک رفامای اے رمع! ایک ریتے ےیل وسرۃ ااسنلء یک آرخی آتی فیص اکیف  ںیہ؟ رضحت رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنع ےاہکارگںیمزدنہاسآتیےکہلصیفےکاطمقبااسیہلصیفدفںاگہکوجرقآؿڑپےایہنڑپےفہیھبایسہکاطمقبیہ
ہلصیفرکےاگ۔
رافی  :دمحمنبایبرکبرادیم،دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،اشہؾ،داتدہ،اسملنبایبدعج،رضحتدعماؿنباوبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
الکہلیکریماثےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1657

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اس٤اًي ١ب٠ً ٩يہ ،سٌيس ب ٩ابی رعوبہ ،زہير ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اب ٩رآٍ ،طبابہ
ب ٩سوار ،طٌبہ ،حرضت ٗتازہ

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُٙ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
رعوبَ َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥وابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ ًَ َِ ٩ط َبابَ َة بِ َٔ ٩س َّوا ٕر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ

اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،دیعسنبایبرعفہب،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،انبراعف،ابشہبنبوسار،ہبعش،رضحت
داتدہےسیھبایسرطحاؿاانسدےسیھبیہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،دیعسنبایبرعفہب،زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،انبراعف،ابشہبنبوسار،ہبعش،

رضحتداتدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آتیالکہلہکآرخںیمانزؽےیکاج ےہکایبؿںیم...
ابب  :رفاضئاکایبؿ
آتیالکہلہکآرخںیمانزؽےیکاج ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1658

راوی ً :لی ب ٩خْش ،٦وٛيٍ ،اب ٩ابی خاٟس ،ابی اسحا ،ٚحرضت بزاء

ئ َٗا َُ ُ ٔ ٢
َقآ ٔ٪
ْش ٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
آَخ آ َی ٕة أِ٧زَِٔ ٟت ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ

ک ُٗ ِ ١اہللُ ُي ِٔت ٔي ٥ِ ُٜفٔی ا ِٟک َ ََل َٟةٔ
َي ِش َت ِٔتُوَ َ ٧

یلع نب رشخؾ ،فعیک ،انب ایب اخدل ،ایب ااحسؼ ،رضحت رباء ےس رفاتی ےہ رقآؿ ںیم وج بس ےس آرخ ںیم آتی انزؽ یک یئگ فہ
ےہ۔
رافی  :یلعنبرشخؾ،فعیک،انبایباخدل،ایبااحسؼ،رضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
آتیالکہلہکآرخںیمانزؽےیکاج ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1659

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،ابی اسحا ،ٚحرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
آَخ ُس َورة ٕأُِ٧زَِٔ ٟت بَ َزائ َ ُة
آَخ آ َی ٕة أُِ٧زَِٔ ٟت آ َی ُة ا ِٟک َ ََل َٟةٔ َو ٔ ُ
بِ ًََ ٩از ٕٔب َي ُ٘وُلُ ٔ ُ

دمحم نبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایبااحسؼ،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکبسےسآرخی
ںیمانزؽیکاج ےفایلآتی،آتیالکہلےہافرآرخیوسرترابرہکوسرۃرباء(اوتلہب)ےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایبااحسؼ،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
آتیالکہلہکآرخںیمانزؽےیکاج ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1660

ًيسی ب ٩یو٧ص ،زَکیا ،ابی اسحا ،ٚحرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ٥ح٨ولیٰ ،

آَخ
َکیَّا ُئ ًَ ِ ٩أَب ٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی َوص َُو ابِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسث َ َ٨ا َز َ ٔ
ئ أَ ََّ ٔ ٪
آَخ آ َی ٕة أُِ٧زَِٔ ٟت آ َی ُة ا ِٟک َ ََل َٟةٔ
ُس َورة ٕأُِ٧زَِٔ ٟت َتا َّّ ٣ة ُس َورةُ اَّ ٟت ِوبَةٔ َوأَ ََّ ٔ ٪
ااحسؼنباربامیہیلظنحٰ،یسیع نبوی،س،زرکای،ایب ااحسؼ ،رضحترباءنباعزبریض اہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہ وجوپریوسرۃ

بسےسآرخںیمانزؽیکیئگفہوسرۃ وہبےہافرآرخیآتی،آتیالکہلےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنحٰ،یسیعنبوی،س،زرکای،ایبااحسؼ،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
آتیالکہلہکآرخںیمانزؽےیکاج ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1661

راوی  :ابوَکیب ،یحٌی ب ٩آز٤ً ،٦ار ،اب ٩رزی ،ٙابی اسحا ،ٚحرضت بزاء رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ َ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّْ ٤ار َوص َُو ابِ ُُ ٩ر َزیِ ٕ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

آَخ ُس َورة ٕأُِ٧زَِٔ ٟت كَا ّٔ ٠َ ٣ة
َٗا َُ ٔ ٢

اوبرکبی،ییحینبآدؾ،امعر،انبرزقی،ایبااحسؼ،رضحترباءریضاہللاعتٰیلہنعےسایسرطحدحثیرمفیےہاسںیمہی ںیہ
ہکآرخیوپریوسرتانزؽیکاج ےفایل۔
رافی  :اوبرکبی،ییحینبآدؾ،امعر،انبرزقی،ایبااحسؼ،رضحترباءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
آتیالکہلہکآرخںیمانزؽےیکاج ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1662

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،ابواح٤سزبيری٣ ،اٟک بِ٣ ٩و ،٢ابی اٟشَف ،حرضت بزاء رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک بِ َُ ِِ ٣ٔ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی َّ
آَخ آ َی ٕة أُِ٧زَِٔ ٟت
َف ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س اٟزُّبَي ِر ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
اٟش َ ٔ
ئ َٗا َُ ٔ ٢
ک
َي ِش َت ِٔتُوَ َ ٧
رمعف اندق ،اوبادمحزح ،ی ،امکل نب ،لوؽ ،ایب ارفسل ،رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرخ آتی وج انزؽ یک یئگ فہ
ےہ۔
رافی  :رمعفاندق،اوبادمحزح ،ی،امکلنب،لوؽ،ایبارفسل،رضحترباءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجامؽٹوھڑاج ےفہاسےکفراثءہکےیلنو ےہکایبؿںیم...
ابب  :رفاضئاکایبؿ
وجامؽٹوھڑاج ےفہاسےکفراثءہکےیلنو ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1663

راوی  :زہير ب ٩رحب ،ابوػٔوا ٪ا٣وی ،یو٧ص ایلی ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌیً ،بساہلل ب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابی س٤٠ہ ب٩
ًبساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َٗا َ٢
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػٔ َِو َ
ا ٪اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص اْلِ َیِل ٔ ِّی ح و َح َّسثَىٔی َ ِ
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟسیِ ََُ ٓ ٩ي ِشأ َ َُ ٢ص َِ ١ت َز ََ ٔ ٟ ٞسیِٔ٨طٔ َٔ َٗ ٩ِ ٣ـ ٕ
ا ٪یُ ِذتَى بٔاَّ ٟز ُج ٔ ١ا ِ٤َ ٟيِّتٔ ًََِ ٠يطٔ َّ
اء َٓإ ٔ ُِ ٪ح ِّس َث أََّ٧طُ َت َز ََ ٞوَٓا ّء َػلَّى
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ

ُوح َٗا َ ٢أََ٧ا أَ ِول َى بٔا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ُٔ ٔشض ٔ ِ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥تُ ُوف ِّ َی َو ًََِ ٠يطٔ
ًََِ ٠يطٔ َوإ ٔ َُّل َٗا ََ ٢ػ ُّ٠وا ًَل َى َػاح ٔبٔ٤َّ ٠َ َٓ ٥ِ ُٜا َٓ َتحَ اہللُ ًََِ ٠يطٔ ا ُِٔ ٟت َ
َزیِ ٌََْ ٓ ٩ل َ َّی َٗ َـا ُؤ ُظ َو ََ ٩ِ ٣ت َز َّ ٣َ ٞاُل َٓ ُض َو َ ٔ ٟو َرثَتٔطٔ

زریہنبرحب،اوبوفصاؿاومی،وی،سا،یل ،رحہلم نبییحی ،دبعاہللنبفبہ،وی،س،انبباہب،ایبہملس نبدبعارلنمح ،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہکاپسیسکآدیمیکتیمالیئاجیتافراس ررقض
نوات وآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوپےتھچایکاس ےاےنپرقضےکےیلامؽٹوھڑاےہوجرقہضوکاکیفنو سارگابتیکاجیتہکاس
 ے رقض وک وپرا رک ے ہک ےیل رتہک ٹوھڑا ےہ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس  ر انجزہ ڑپاھےت فرہن رفامےت اےنپ اس یھ یک امنز
انجزہڑپوھ بآپیلص اہللہیلعفآہلفملس راہللزعفلج ےروتاحتےکدرفازےوھکؽدےیئ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے

رفامایںیمومونمںیکاجونںےسزایدہزعسینوںوجوفتنواافراس ررقضنو واساکادارکانھجم رےہافر س ےامؽٹوھڑا وفہ
اسےکفراثءےکےیلےہ
رافی  :زریہنبرحب،اوبوفصاؿاومی،وی،سا،یل،رحہلمنبییحی،دبعاہللنبفبہ،وی،س،انبباہب،ایبہملسنبدبعارلامحؿ،
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
وجامؽٹوھڑاج ےفہاسےکفراثءہکےیلنو ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1664

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌيب بٟ ٩يثً٘ ،ي ،١زہير ب ٩رحب ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ،٥اب ٩ابی اخی اب ٩طہاب ،اب٤٧ ٩ير ،اب ٩ابی
ذئب ،حرضت زہزی

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ َّٔ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا
اِ ٠ٟيثٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِي ْ ١ح و َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
اب ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَخٔی ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َي ٌِ ُ٘ ُ

ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث
دبعاکلمل نب بیعش نبق  ،،لیقع ،زریہ نب رحب ،وقعیب نب اربامیہ ،انب ایبایخ انبباہب ،انب ریمن ،انب ایب ذبئ ،رضحت
زرہیےسدحثیایسرطحاؿاانسدےکاسھتہیرمفیےہ۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبق ،،لیقع،زریہنبرحب،وقعیبنباربامیہ،انبایبایخانبباہب،انبریمن،انبایبذبئ،
رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
وجامؽٹوھڑاج ےفہاسےکفراثءہکےیلنو ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1665

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،طبابہ ،ورٗاء ،ابی اٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َو ِر َٗا ُئ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

ض بٔطٔ َٓأ َ ُّی٣َ ٥ِ ُٜا َت َز َک َزیِ ّ٨ا أَ ِو
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َّأ ٟذی ََٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َي ٔسظ ٔ إ ٔ ًَِ ٪ل َی اْلِ َ ِر ٔ
ق ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ذ ٔ ٩ٕ ٣إ ٔ َُّل أََ٧ا أَ ِول َی ا٨َّ ٟا ٔ
ا٪
َؿ َيا ًّا َٓأََ٧ا َِ ٣وُلَ ُظ َوأَ ُّیَ ٥ِ ُٜت َز َک َّ ٣اُل َٓإٔل َی ا َِ ٌَ ٟؼ َب ٔة َ ٩ِ ٣ك َ َ
دمحمنبراعف،ابشہب،فراقء،ایبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامای
اس ذات یک مسق  س ہک ہضبق دقرت ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجؿ ےہ زنیم  ر وکیئ ااسی ومنم  ںیہ رگم ںیم امتؾ ووگں
ےسزایدہاسےکرقبینوں سمتںیمےسوجرقضایےچبٹوھڑایگ وںیماساکدمدرک ےفاالنوںرقضف رفرشںیمےسوجیھب
نواساکےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،ابشہب،فراقء،ایبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
وجامؽٹوھڑاج ےفہاسےکفراثءہکےیلنو ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1666

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
ض بٔا ِِ ٤ُ ٟذ ٔٔ٨٣ي َن فٔی
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا أَ ِول َی ا٨َّ ٟا ٔ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ا٪
َ ٔ ٛت ٔ
اب اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّٓ ١أ َ ُّی٣َ ٥ِ ُٜا َت َز َک َزیِ ّ٨ا أَ ِو َؿ ِي ٌَ ّة َٓا ِزًُونٔی َٓأََ٧ا َوُّ ٔ ٟيطُ َوأَ ُّی٣َ ٥ِ ُٜا َت َز َک َّ ٣اُل َٓ ُِ ٠ي ِذثَ ِز ب ٔ َ٤أٟطٔ ًَ َؼب َ ُتطُ َ ٩ِ ٣ك َ َ
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی

رکدہ ااحدثیںیمےسےہہکروسؽاہلل ےرفامایںیماہللیکاتکبںیموم!ننیوکامتؾووگںںیمےسزایدہرقبینوںمتںیمےس
وجرقضایےچبٹوھڑاج ے وےھجماالطعدفںیماساکفیلنوںافرمتںیمےسوجامؽٹوھڑاج ے واسےکامؽےکاسھتاسےکفراث
وکرتحیجدیاج ےاؿںیمےسوجیھبنو۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
وجامؽٹوھڑاج ےفہاسےکفراثءہکےیلنو ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1667

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ،طٌبہً ،سی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ٓ ٕ
ٔی أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
لِک َٓإ ٔ َِ ٟی َ٨ا
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َز َک َّ ٣اُل ََِٓ ٠ٔ٠و َرثَةٔ َو ََ ٩ِ ٣ت َز َک َ ا

دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی ،ہبعش ،دعی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای
 س ےامؽٹوھڑافہاسےکفراثءےکےیلایہفر س ےوبھجٹوھڑا وفہامہریرطػےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذربنعی،ہبعش،دعی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
وجامؽٹوھڑاج ےفہاسےکفراثءہکےیلنو ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1668

راوی  :ابوبرک ب٧ ٩آٍ ًبسی٨ُ ،سر ،زہير ب ٩رحبً ،بساٟزح٤ا ٪اب٣ ٩ہسی ،طٌبہ ،حرضت طٌبہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ي ٌِىٔی ابِ َِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَٔ٨يطٔ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ح و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُٔي ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ ُُ َِ ٨سرٕ َو ََ ٩ِ ٣ت َز َک َ ا
لِک َؤٟی ُتطُ

اوبرکبنبانعفدبعی،دنغر،زریہنبرحب،دبعارلنمحانبدہمی،ہبعش،رضحتہبعشےسیھبہیدحثیاؿاانسدہکاسھترمفی
ےہرصػدنغریکدحثیںیمےہوجوبھجٹوھڑاج ے واساکفیلنوں۔
رافی  :اوبرکبنبانعفدبعی،دنغر،زریہنبرحب،دبعارلامحؿانبدہمی،ہبعش،رضحتہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
دصہقیکنویئزیچوک ےسدصہقایکایگنواسےسرخدی ےیکرکاتہےکایبؿںیم...
ابب  :ہبہاکایبؿ

دصہقیکنویئزیچوک ےسدصہقایکایگنواسےسرخدی ےیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1669

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٨ٌٗ ٩ب٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،زیس ب ٩اس ،٥٠حرضت ً٤ز ب ٩خلاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔيطٔ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ٔي ٙفٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َٓأ َ َؿا ًَ ُط َػاحٔبُ ُط َٓوَ َُ ٨ِ ٨ت أَُ َّ ٧ط بَائ ٔ ٌُ ُط بٔزُ ِخ ٕؽ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ض ًَت ٕ
َف ٕ
َح َُِ ٠٤ت ًَل َی َ َ
ک َٓإ ٔ َّ ٪ا ٌَِ ٟائ َٔس فٔی َػ َس َٗتٔطٔ كَا ِٟکَِٔ ٠ب َي ٌُوزُ فٔی َٗ ِيئٔطٔ
ک َٓ َ٘ا ََُ ٢ل َتب ِ َت ٌِ ُط َو َُل َت ٌُ ِس فٔی َػ َس َٗتٔ َ
َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
دبعاہللنبہملسمنب بنعق ،امکلنبا،س،زدینباملس ،رضحترمع نباطخبریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہکںیم ے اہلل
ہکراہتسںیمدمعہوھگڑادای واسےک امکل ےاےساضعئرکدایںیم ے امگؿایکہک فہ اےسےتسسداومں ررففتخرک ےفاالےہ  و
ںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسابرےںیموساؽایک وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای واےستمرخدیافر
اےنپدصہقںیمتموٹویکہکناےنپدصہقںیموےنٹفاالااسیےہاسیجہکاتکاینپےقیکرطػواتٹےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنببنعق،امکلنبا،س،زدینباملس،رضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
دصہقیکنویئزیچوک ےسدصہقایکایگنواسےسرخدی ےیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1670

راوی  :زہير ب ٩رحبً ،بساٟزح٤ا ٪اب٣ ٩ہسی ،حرضت ٣اٟک ب ٩ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ي ٌِىٔی ابِ َِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز َُل َتب ِ َت ٌِطُ َوإ ٔ ِ٪
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩

أَ ًِ َل َاُ ٛط بٔس ِٔر َص ٕ٥

زریہنبرحب،دبعارلنمحانبدہمی،رضح تامکلنبا،سریضاہللاعتٰیلہنعےسیھبہیدحثیاؿاانسدےسرمفیےہافراس
ںیمااضہفہیےہ واےستمرخدیارگہچفہےھجتاکیدرمہیہںیمددیے۔
رافی  :زریہنبرحب،دبعارلامحؿانبدہمی،رضحتامکلنبا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
دصہقیکنویئزیچوک ےسدصہقایکایگنواسےسرخدی ےیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1671

راوی  :ا٣يہ ب ٩بشلا ،٦یزیس اب ٩زریٍ ،روح ابٗ ٩اس ،٥زیس ب ٩اس ،٥٠حرضت ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أ ُ ََّ ٣ي ُة بِ ُ ٩بٔ ِش َل َاَ ٦ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٩ِ ًَ ٥زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔيطٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز
َ
أ٠َٗ ٪ي َ ١ا ِ٤َ ٟا َٔٓ ٢أ َ َرا َز أَ َِ ٪ي ِظتَرٔیَ ُط َٓأتََی َر ُسو َ ٢اہللٔ
َف ٕ
ض فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ ٓ ََو َج َس ُظ ً ٔ َِ ٨س َػاح ٔبٔطٔ َو َٗ ِس أَ َؿا ًَ ُط َوك َ َ
أُ َّ ٧ط َح ًََ ١َ ٤ل َی َ َ
َّ
َّ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َُ ٢لَ َت ِظتَرٔظ ٔ َوإ ٔ ِ ٪أ ُ ًِ ٔلی َت ُط بٔس ِٔر َص َٕٓ ٥إ ٔ َّ ١َ َْ ٣َ ٪ا ٌَِ ٟائٔسٔ فٔی َػ َس َٗتٔطٔ َ ١ٔ َْ ٤َ ٛا ِٟکَِٔ ٠ب
َک ذََ ٔ ٟ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َي ٌُوزُ فٔی َٗ ِيئٔطٔ
اہیمنباطسبؾ،سیدیانبزرعی،رفحانباقمس،زدینباملس،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنں ےاانپاکی
وھگڑااہللیکراہںیمدےدایرھپآپ ےاےساسےکامکلےکاپساپای واس ےاےساضعئرکدایاھتافرفہرغبیآدیماھتآپ ے
اےسرخدی ے اک ارادہ ایک  و روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملسیک دختم ںیم احرض نو ے افرآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےساس اک
ذرک ایک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگہچ ےھجت اکی درمہ ںیم یھب دای اج ے  و یھب ہن رخدی ویکہکن اےنپ دصہق ںیم وےنٹ
فاےلیکاثمؽا یسیہےہےسیجےتکیکاثمؽوجاینپےقیکرطػواتٹےہ۔
رافی  :اہیمنباطسبؾ،سیدیانبزرعی،رفحانباقمس،زدینباملس،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
دصہقیکنویئزیچوک ےسدصہقایکایگنواسےسرخدی ےیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1672

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪حرضت زیس ب ٩اس٥٠

و َح َّسثَ َ٨اظ ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٩ِ ًَ ٪زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس ٥ََ ٠ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُٔي ِ َر أَ ََّ ٪حس َ
ٔیث َ٣إ ٔ ٟک َو َر ِو ٕح أَ َت َُّ ٥وأَ ِٛثَرُ
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،رضحت زدی نب املس ےس یھب ہی دحثی رابرہک رمفی ےہ  نکی رضحت امکل ف رفح یک دحثی زایدہ لمکم افر
وپریےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،رضحتزدینباملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ

دصہقیکنویئزیچوک ےسدصہقایکایگنواسےسرخدی ےیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1673

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

َ
ض فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ
َف ٕ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َح ًََ ١َ ٤ل َی َ َ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ک
ک َٓ َ٘ا َُ ٢لَ َتب ِ َت ٌِ ُط َو َُل َت ٌُ ِس فٔی َػ َس َٗتٔ َ
ٓ ََو َج َس ُظ یُ َبا َُ َٓأ َ َرا َز أَ َِ ٪یب ِ َتا ًَ ُط ٓ ََشأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
ییحی نبییحی ،امکل،انعف ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل ہنع ےس رفاتیےہہکرضحترمع نباطخبریضاہللاعتٰیل ہنع  ےاہللیک
راہںیماکیوھگڑاددیایاےس رففتخنوےتاپای واےسرخدی ےاکارادہایکرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس اسابرےںیم
وپاھچ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےستمرخدیافراےنپدصہقںیمہنوٹ۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
دصہقیکنویئزیچوک ےسدصہقایکایگنواسےسرخدی ےیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1674

راوی ٗ :تیبہ ،اب ٩ر٣حٟ ،يث ب ٩سٌيس٘٣ ،سمی٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌی ٗلا ،٪اب٤٧ ٩ير ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ،
٧آٍ ،حرضت ٣اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ كی َطح حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗ َاُل
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ك ُ ُُّ ٠ض ِ٩ِ ًَ ٥
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک
ہبیتق ،انب رل  ،ق  ،نب دیعس ،رادیم ،دمحم نب ینثم ،ییحی اطقؿ ،انب ریمن ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،انعف ،رضحت امکل ریض اہلل
اعتٰیلہنعیکرطحرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعہکفاہطسےسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسہیدحثیاؿاانسدےسیھبرمفیےہ
رافی  :ہبیتق ،انب رل  ،ق  ،نب دیعس ،رادیم ،دمحم نب ینثم ،ییحی اطقؿ ،انب ریمن ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،انعف ،رضحت امکل
ریضاہللاعتٰیلہنعیکرطحرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
دصہقیکنویئزیچوک ےسدصہقایکایگنواسےسرخدی ےیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1675

راوی  :اب ٩ابی ً٤زً ،بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِ ٌَ ٔ ٟب ٕس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ ٔ٩
َ
ض فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ ث ُ ََّ ٥رآ َصا تُ َبا َُ َٓأ َ َرا َز أَ َِ ٪ي ِظتَرٔیَ َضا ٓ ََشأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
َف ٕ
ًُ ََ ٤ز أ ََّ ٤َ ًُ ٪ز َح ًََ ١َ ٤ل َی َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل َت ٌُ ِس فٔی َػ َس َٗتٔ َ
ک یَا ًُ َ٤زُ

انبایبرمع،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہلل
اعتٰیلہنع ے اکیوھگڑااہلل ےکراہتسںیمدےدایرھپ اےسرففتخنوےتنو ے اےسرخدی ےاکارادہایک افر یبن یلصاہللہیلعفآہل
فملسےسوپاھچ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےرمعاےنپدصہقںیمتموٹ
رافی  :انبایبرمع،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقوکو ا ےیکرحتمےکایبؿںیم...
ابب  :ہبہاکایبؿ
دصہقوکو ا ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1676

ًيسی ب ٩یو٧ص ،اوزاعی ،ابی جٌَف٣ ،ح٤س بً ٩لی ،اب٣ ٩شيب،
٣وسی رازی ،اسحا ٚب ٩ابزاہيٰ ،٥
راوی  :ابزاہي ٥بٰ ٩
حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی اٟزَّاز ُّٔی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ َٗ ٥اُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی َج ٌِ ََفٕ
َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
َّ ١أ ٟذی یَ ِز ٔج ٍُ فٔی َػ َس َٗتٔطٔ
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َْ ٣َ ٢
َ ١ٔ َْ ٤َ ٛا ِٟکَِٔ ٠ب َي٘ٔي ُئ ث ُ ََّ ٥ي ٌُو ُز فٔی َٗ ِيئٔطٔ ٓ ََيأِكُُ ُ٠ط
اربامیہ نب ومٰیس رازی ،ااحسؼ نب اربامیہٰ،یسیع نب وی،س ،افزایع ،ایبرفعج ،دمحم نب یلع ،انببیسم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل

اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ے اراشدرفامایوجآدیماےنپدصہقوکو ااتےہاسیکاثمؽاسےتکیک
یسےہوجےقرکاتےہرھپاینپےقوکو ا ےافراےساھکےل۔
رافی  :اربامیہ نب ومٰیس رازی ،ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب وی،س ،افزایع ،ایب رفعج ،دمحم نب یلع ،انب بیسم ،رضحت انب ابعس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
دصہقوکو ا ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1677

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،اب٣ ٩بارک ،اوزاعی ،حرضت ٣ح٤س بً ٩لی حشين

ئ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح ََّ ٤س بِ ًََ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ

َک ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
َی ِذ ُ ُ

اوبرکبی،دمحمنباالعلء،انبرابرک،افزایع،رضحتدمحمنبیلعنیسحےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنباالعلء،انبرابرک،افزایع،رضحتدمحمنبیلعنیسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
دصہقوکو ا ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1678

راوی  :ححاد ب ٩طارعً ،بساٟؼ٤س ،رحب ،یحٌی ابْٛ ٩يرً ،بساٟزح٤ا ٪ب٤ً ٩زو ،حرضت ٣ح٤س بٓ ٩اك٤ہ ب٨ت رسو ٢اہلل
ػلی اہلل ً٠يہ وآٟہ وس٥٠

و َح َّسثَٔ٨يطٔ َححَّا ُد بِ َُّ ٩
رح ْب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ٩
اٟظ ٔ ٔ
ارع َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َ ِ
ًَ ِ٤ز ٕو أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س ابِ ََٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّسثَ ُط ب ٔ َض َذا ا ِْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیْٔض ٔ ِ٥
اجحجنباشرع،دبعادمصل،رحب،ییحیانبریثک،دبعارلنمحنبرمعف،رضحتدمحمنبافہمطتنبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
یھباؿیکرطحہیدحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :اجحجنباشرع،دبعادمصل،رحب،ییحیانبریثک،دبعارلامحؿنبرمعف،رضحتدمحمنبافہمطتنبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل

فملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
دصہقوکو ا ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1679

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌيس ایلی ،اح٤س بً ٩يسی ،اب ٩وہب٤ً ،زو ،اب ٩حارث ،بٜير ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت ًباض رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩يسی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو َوصُ َو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ب ُ َٜيِر ٕأََّ٧طُ
و َح َّسثَىٔی َص ُ
١
َسَ ٍَ ٔ٤سٌ َ
ٔيس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َي ُ٘وُلُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َُ َْ ٣
ِ َٗ ١يئَطُ
َّأ ٟذی یَ َت َؼ َّس ُ ٚبٔ َؼ َس َٗ ٕة ث ُ ََّ ٥ي ٌُو ُز فٔی َػ َس َٗتٔطٔ َ ١ٔ َْ ٤َ ٛا ِٟکَِٔ ٠ب َي٘ٔي ُئ ث ُ ََّ ٥یأِك ُ ُ

اہرفؿنبدیعسا،یل،ادمحنبیسیع،انبفبہ،رمعف،انباحرث،ریکب،دیعسنببیسم،رضحتابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اس آدیم یک اثمؽ وج اےنپ امؽ ےس دصہق رکے رھپ اانپ دصہق و ا ے ا یس ےہ
ےسیجہکےتکیکاثمؽوجےقرکےکرھپاینپےقاھکےل۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسا،یل،ادمحنبیسیع،انبفبہ،رمعف،انباحرث،ریکب،دیعسنببیسم،رضحتابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
دصہقوکو ا ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1680

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تازہ ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َسُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ا ٌَِ ٟائ ٔ ُس فٔی صٔبَتٔطٔ كَا ٌَِ ٟائ ٔ ٔس فٔی َٗ ِيئٔطٔ
َسٌٔي ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،داتدہ ،دیعس نب بیسم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن

رکمی ےاراشدرفامایاےنپہبہوکو ا ےفاالاینپےقوکو ا ےفاےلیکرطحےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،داتدہ،دیعسنببیسم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
دصہقوکو ا ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1681

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩ابی ًسی ،سٌيسٗ ،تازہ ،حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ َِ ٩سٌٔي ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
دمحمنبینثم،انبایبدعی،دیعس،داتدہ،رضحتداتدہریضاہللاعتٰیلہنعےسیھبہیدحثیرابرہکایسرطحیکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،دیعس،داتدہ،رضحتداتدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
دصہقوکو ا ےیکرحتمےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1682

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥دزومی ،وہيبً ،بساہلل ب ٩كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِ٩
ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِي ْب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩كَا ُو ٕ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ٌَِ ٟائ ٔ ُس فٔی صٔبَتٔطٔ كَا ِٟکَِٔ ٠ب َي٘ٔي ُئ ث ُ ََّ ٥ي ٌُو ُز فٔی َٗ ِيئٔطٔ
ااحسؼ نباربامیہ،زخمفیم،فبیہ،دبعاہلل نباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفاتیےہہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلع
فآہلفملس ےرفامایاےنپہبہوکو ا ےفاالااسیےہہکاتکےقرکےرھپاینپےقوکو ا ے۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،زخمفیم،فبیہ،دبعاہللنباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبہںیمضعبافالوکزایدہدےنییکرکاتہےکایبؿںیم...
ابب  :ہبہاکایبؿ

ہبہںیمضعبافالوکزایدہدےنییکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1683

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ح٤يس بً ٩بساٟزح٤ا٣ ،٪ح٤س ب٤ٌَ ٩ا ٪ب ٩بظير ،حرضت ٌَ٤ا ٪ب ٩بظير
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
اب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤يسٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ٔ٩
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسث َ٨ا یَ ِحٌ َی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َب ٔظير ٕیُ َح ِّسثَأ٧طٔ ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظير ٕأَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَبَا ُظ أَتَی بٔطٔ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی َ َ ٧حُِ ٠ت ابِىٔی
ا ٪لٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَك ُ ََّ ١و َٔ ٟس َک َ َ ٧ح َِ ٠تطُ َٔ ١َ ِْ ٣ص َذا َٓ َ٘ا َُ ٢لَ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َص َذا ُ ََُل ّ٣ا ك َ َ

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٓ ٥َ ٠ار ٔج ٌِطُ

ییحینبییحی،امکل،انبباہب،دیمحنبدبعارلنمح،دمحمنبامعنؿنبریشب،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہک اےس اس ےکفادل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل رک احرض نو ے  و رعض ایک ںیم  ے اےنپ اس ےٹیب وک اانپ
اکی الغؾ ہبہ ایک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس  ے رفامای ایک  و  ے اینپ امتؾ افالد وک ایسرطح ہبہ ایک ےہ اس  ے اہک  ںیہ روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاسےسو اےل
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انبباہب،دیمحنبدبعارلامحؿ،دمحمنبامعنؿنبریشب،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
ہبہںیمضعبافالوکزایدہدےنییکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1684

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابزاہي ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب ،ح٤يس بً ٩بساٟزح٤ا٣ ،٪ح٤س ب٤ٌَ ٩ا ،٪حرضت ٌَ٤ا ٪ب ٩بظير
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ي ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ٩ِ ًَ ٪
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ک
ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظير ٕ َٗا َ ٢أَتَی بٔی أَبٔی إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی َ َ ٧ح ُِ ٠ت ابِىٔی َص َذا ُ ََُل ّ٣ا َٓ َ٘ا َ ٢أَك ُ َّ ١بَٔ٨ي َ
َارزُ ِز ُظ
َ َ ٧حَِ ٠ت َٗا ََُ ٢ل َٗا َِ ٓ ٢

ییحی نب ییحی،اربامیہ نبدعس ،انبباہب،دیمحنبدبعارلنمح،دمحمنبامعنؿ،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتی

ےہہکےھجمریمےفادلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمےلرکاحرضنو ےافررعضایکںیم ےاےنپاسےٹیبہبہ
ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و  ے اےنپ امتؾوٹیبں وک ہبہ ایک اس  ے رعض ایک  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
رفامایاسےسفا سےلو۔
رافی  :ییحینبییحی،اربامیہنبدعس،انبباہب،دیمحنبدبعارلامحؿ،دمحمنبامعنؿ،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
ہبہںیمضعبافالوکزایدہدےنییکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1685

راوی  :ابوطیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ٥اب ٩ابی ً٤ز ،ابً ٩یی٨ہٗ ،تیبہ ،اب ٩ر٣حٟ ،يث ب ٩سٌس ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب٩
وہب ،یو٧ص ،اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی

و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس َٗاُلَ
ح و َح َّسثَىٔی َ ِ

يک َوفٔی َحسٔیثٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔأَ َّ٣ا یُوُُ ٧ص َو َْ ٤َ ٌِ ٣ز َٓف ٔی َحسٔیْٔض ٔ َ٤ا أَك ُ َّ ١بََ ٔ ٨
اِ ٠ٟيثٔ َوابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة أَك ُ ََّ ١و َٟس َٔک َورٔ َوایَ ُة َّ
َّ
اِ ٠ٟيثٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪وحُ َِ ٤ي ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ََّ ٪ب ٔظي ّرا َجا َئ
بٔا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ٪
اوبہبیش،ااحسؼ نباربامیہانبایبرمع،انبہنییع ،ہبیتق،انب رل ،ق  ،نبدعس،رحہلم نبییحی،انب فبہ،وی،س،ااحسؼ نباربامیہ،
دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہیہیدحثیاؿفلتخماانسدےسرمفییھبےہ۔
رافی  :اوبہبیش،ااحسؼنب اربامیہانبایبرمع،انبہنییع ،ہبیتق،انبرل ،ق ،نبدعس،رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،ااحسؼ نب
اربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
ہبہںیمضعبافالوکزایدہدےنییکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1686

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،جزیز ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ٌَ٤ا ٪ب ٩بظير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ُ ٪بِ َُ ٩ب ٔظير ٕ َٗا ََ ٢و َٗ ِس أَ ًِ َلا ُظ أَبُو ُظ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ُ ََُل ّ٣ا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َص َذا ا ََِ ُِ ٟل َُٗ ٦ا َ ٢أَ ًِ َلأ٧يطٔ أَبٔی َٗا ََٓ ٢ک ُ َّ ١إ ٔ ِخ َوتٔطٔ أَ ًِ َل ِی َت ُط َ٤َ ٛا أَ ًِ َل ِي َت َص َذا
َف َّز ُظ
َٗا َُ ٢لَ َٗا َُ َ ٢
ہبیتق نب دیعس ،رجری ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحتامعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ہکفادل  ے ا ںیہ اکی الغؾ
اطعایک وا ںیہیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےہیرفامایہیالغؾایکےہرعضایکریمےابپ ےاےسےھجمہبہایکےہآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےرفامای و ےاسےکاھبویئںںیمےسبس وکایسرطحدایےہاسیجا ںیہاطعایکاس ےرعضایک ںیہ آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامای واےسو اےل۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،اشہؾنبرعفہ،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
ہبہںیمضعبافالوکزایدہدےنییکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1687

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،باز بً ٩وا ،٦حؼين ،طٌيی٤ٌَ ،ا ٪ب ٩بظير ،یحٌی ب ٩یحٌی ،ابواُلحوؾ ،حؼين ،طٌيی،
حرضت ٌَ٤ا ٪ب ٩بظير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَبَّازُ بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟوا ٩ِ ًَ ٔ ٦حُ َؼي ِ ٕن ًَ َِّ ٩
ا ٪بِ ََ ٩ب ٔظير ٕح و َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
ؾ ًَ ِ ٩حُ َؼي ِ ٕن ًَ َِّ ٩
یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َو َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظير ٕ َٗا ََ ٢ت َؼ َّس ًََ ٚل َ َّی أَبٔی
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ب ٔ َب ٌِ ٔف َ٣أٟطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت أُم ِّی ًَ َِ ٤زةُ ب ٔ ُِ ٨ت َر َوا َح َة َُل أَ ِرضَی َحًَّی ُت ِظض ٔ َس َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اَ ِ ٧ل َ َٙ ٠أَبٔی إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠ي ِظض ٔ َس ُظ ًَل َی َػ َس ًَٗٔی َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٓ ٌَََِ ٠ت َص َذا ب ٔ َو َٔ ٟس َک ك ُ ِّ٠ض ٔ َِٗ ٥ا َُ ٢لَ
َٗا ََّ ٢ات ُ٘وا اہللَ َوا ًِ ٔسُٟوا فٔی أَ ِو َُلز ٔ َُ َ ٥ِ ٛ
ک اٟؼَّ َس َٗ َة
َف َّز ت ٔ َِ ٠
َف َج ٍَ أبٔی َ َ
َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ابعد نب تراؾ ،نیصح ،یبعش،امعنؿ نب ریشب ،ییحی نب ییحی،اوباالوحص ،نیصح ،یبعش ،رضحت امعنؿ نب ریشب ریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکےھجمریمےابپ ےاانپھچکامؽہبہایک وریمیامںرمعہتنبرفاہح ےاہکںیماسفتقکترایض
 ںیہنوںیگ بکت وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوگاہہنانبےلریمےفادلےھجمیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپس

ےلےلچاتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکریمےہبہ روگاہانبںیئ۔ وا ںیہروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایک و ے
اےنپ بس وٹیبں ےک اسھت ااسی ایک ےہ؟ اوہنں  ے اہک  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل ےس ڈرف افر اینپ افالد ںیم
ااصنػرکف۔ریمےفادلو ےافرہبہفا سرکایل۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،ابعد نب تراؾ ،نیصح ،یبعش ،امعنؿ نب ریشب ،ییحی نب ییحی ،اوباالوحص ،نیصح ،یبعش ،رضحت امعنؿ نب
ریشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
ہبہںیمضعبافالوکزایدہدےنییکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1688

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،ابی حيا ،٪طٌيی ،حرضت ٌَ٤ا ٪ب ٩بظير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّاَّ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظير ٕح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َحي َ
َّا ٪اٟت َّ ِي ِٔم ًَ َِّ ٩
بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َو َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی َح َّسثَىٔی ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ُ ٪بِ َُ ٩ب ٔظير ٕ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
ْش َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َحي َ
ُّ
أَ َّ ٪أ ُ َُّ ٣ط ب ٔ َِ ٨ت َر َوا َح َة َسأََِ ٟت أَبَا ُظ َب ٌِ َف ا ِِ ٤َ ٟوص َٔب ٔة ٔ٣َ ٩ِ ٣أٟطٔ ُٔلبَِ ٔ ٨ضا َٓا َِ ٟت َوی ب ٔ َضا َس َّ ٨ة ث ُ َّ ٥بَ َسا َٟطُ َٓ َ٘اَِ ٟت َُل أَ ِرضَی َحًَّی
ُت ِظض ٔ َس َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َ٣ا َو َص ِب َت ُٔلبِىٔی َٓأ َ َخ َذ أَبٔی ب ٔ َيسٔی َوأََ٧ا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ُ ََُل َْٓ ٦أتََی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَُ َّ٦ص َذا ب ٔ َِ ٨ت َر َوا َح َة أَ ًِ َح َب َضا أَ ِ ٪أ ُ ِطض ٔ َس َک ًَل َی َّأ ٟذی َوصَ ِب ُت ُٔلبَِ ٔ ٨ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َک َوَْ ٟس س َٔوی صَ َذا َٗا ََ٘ َٓ ٥ِ ٌَ ََ ٢ا َ ٢أَك ُ َُّ ٠ض َِ ٥و َص ِب َت َُ ٟط َٔ ١َ ِْ ٣ص َذا َٗا ََُ ٢ل َٗا ََََ ٓ ٢ل
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا َب ٔظيرُ أََ ٟ

ُت ِظض ٔ ِسنٔی إٔذّا َٓإٔنِّی َُل أَ ِط َض ُس ًَل َی َج ِورٕ

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ایبایحؿ،یبعش،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاسیکامںتنبرفاہح
 ے اس ےک ابپ ےس اس ےک امؽ ںیم ےس ھچک امؽ ہبہرک ے اک وساؽایک۔ اوہنں  ےاکی اسؽکت اوتلاء ںیم راھک رھپ اس اک ارادہ
نوایگ اس امں  ے اہک ںیم اس فتق کت رایض  ںیہ نوں یگ  ب کت  و روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس وک ریمے ےٹیب ےک ہبہ  ر
وگاہہنانبےل۔ وریمےفادل  ےریمااہھتڑکپا افراؿدونںںیمڑلاک اھتافرروسؽاہلل یلصاہللہیلع فآہلفملسےکاپس احرضنو ے
افررعضایکاےاہللےکروسؽ!اسیکامںتنبرفاہحدنسپرکیتےہہکںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسےکےٹیبےکہبہ ر
وگاہانبؤں۔ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےریشب!ایکاسےکالعفہیھبریتیافالدےہ؟اوہنں ےاہک@اوہنں ے

اہکیجاہں!آپ ےرفامایایک و ےایسرطحبسوکہبہایکےہ؟اوہنں ےاہک@ ںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای وےھجموگاہ
تمانبویکہکنںیمملظ روگایہ ںیہداتی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ایبایحؿ،یبعش،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
ہبہںیمضعبافالوکزایدہدےنییکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1689

راوی  :اب٤٧ ٩ير ،اس٤اًي ،١طٌيی ،حرضت ٌَ٤ا ٪ب ٩بظير

َّ ٩ِ ًَ ١
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظير ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
و ٪س َٔوا ُظ َٗا ََٗ ٥ِ ٌَ ََ ٢ا ََٓ ٢ک ُ َُّ ٠ض ِ ٥أَ ًِ َل ِي َت َٔ ١َ ِْ ٣ص َذا َٗا ََُ ٢ل َٗا ََََ ٓ ٢ل أَ ِط َض ُس ًَل َی َج ِورٕ
َٗا َ ٢أََ ٟ
َک بََ ُ٨
انب ریمن ،اامسلیع ،یبعش ،رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک ریتے اس ےٹیب
ےکالعفہیھبےٹیبںیہ؟اس ےاہکیجاہں۔ آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاؿبسوکیھب و ےایسرطحاطعایک؟اوہنں ے
اہک ںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایںیمملظ روگایہ ںیہداتی۔
رافی  :انبریمن،اامسلیع،یبعش،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
ہبہںیمضعبافالوکزایدہدےنییکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1690

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥جزیزً ،اػ ،٥طٌيی ،حرضت ٌَ٤ا ٪ب ٩بظير

اػ ٕ ٥اْلِ َ ِح َو َّٔ ٩ِ ًَ ٢
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظير ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِٔ ًَ ٩
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َْٔ ٢لَبٔيطٔ َُل ُت ِظض ٔ ِسنٔی ًَل َی َج ِورٕ

ااحسؼنباربامیہ،رجری،اعمص،یبعش،رضحتامعنؿنبریشب ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےکابپ
ےساراشدرفامایےھجمملظ روگاہہنانبؤ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،اعمص،یبعش،رضحتامعنؿنبریشب

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

ابب  :ہبہاکایبؿ
ہبہںیمضعبافالوکزایدہدےنییکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1691

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہابً ،بساُلًلی ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥يٌ٘وب زورقی ،اب٠ً ٩يہ ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي،٥
زاؤز ب ٩ابی ہ٨س ،طٌيی ،حرضت ٌَ٤ا ٪ب ٩بظير

وب َّ
اٟس ِو َرق ٔ ُّی َجٔ٤ي ٌّا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
يَ ٥و َي ٌِ ُ٘ ُ
اب َو ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔ َ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٩ِ ًَ ٥زا ُو َز بِ ٔ ٩أَبٔی صٔ ِٕ ٨س ًَ َِّ ٩
ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ي َة َو َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ٔ٩
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟي ٌِ ُ٘ َ
ا٪
َب ٔظير ٕ َٗا َ ٢اَ ِ ٧ل ََٙ ٠بٔی أَبٔی َی ِحُ٠ٔ٤ىٔی إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِط َض ِس أَنِّی َٗ ِس َ َ ٧حُِ ٠ت اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
اَٗ ٪ا ََُ ٢ل َٗا ََٓ ٢أ َ ِطض ٔ ِس ًَل َی َص َذا َُي ِر ٔی ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٔ٣َ ٩ِ ٣الٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَك ُ َّ ١بَٔ٨ي َ
ک َٗ ِس َ َ ٧حَِ ٠ت ٔ٣َ ١َ ِْ ٣ا َ َ ٧حَِ ٠ت اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
ک فٔی ا ِٟب ٔ ِّر َس َو ّ
ائ َٗا َ ٢بَل َی َٗا ََََ ٓ ٢ل إٔذّا
ْس َک أَ ِ ٪یَُٜوُ ٧وا إَِٔ ٟي َ
أَ َي ُ ُّ
دمحم نب ینثم ،دبعاواہب ،دبعاالیلع ،ااحسؼ نب اربامیہ ،وقعیبدفریق ،انب ہیلع ،اامسلیع نب اربامیہ،داؤد نب ایب دنہ ،یبعش ،رضحت
امعنؿنبریشبےسرفاتیےہہکریمےفادلےھجما ےنرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےلےئگافررعضایکاےاہلل
ےکروسؽ!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوگاہنباجںیئاس رہکںیم ےامعنؿوکاےنپ امؽےساانتاانتہبہایکےہ۔آپیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےرفامایایک و ےامعنؿیکرطحاےنپوٹیبںوک ہبہایکےہ؟اوہنں ےاہک ںیہآپیلصاہللہیلعفآہل فملس ےرفامایاس
 رریمےالعفہیسکدفرسےوکوگاہانب۔رھپرفامایایک ووخشےہاسابت رہکفہبسریتےےیلیکینںیمرباربنوں؟ واوہنں ے
(فادل) ےاہکویکں ںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایرھپااسیتمرک۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاواہب،دبعاالیلع،ااحس ؼنباربامیہ،وقعیبدفریق،انبہیلع،اامسلیعنباربامیہ،داؤدنبایبدنہ،یبعش،
رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
ہبہںیمضعبافالوکزایدہدےنییکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1692

راوی  :اح٤س ب٤ًْ ٩ا٧ ٪وٓلی ،ازہز ،ابً ٩و ،٪طٌيی ،حرضت ٌَ٤ا ٪ب ٩بظير رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪اِ ٨َّ ٟوَٓلٔی َح َّسث َ َ٨ا أَ ِز َصزُ َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َّٕ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظير ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢ح َ٠ىٔی أَبٔی ِ ُ ٧ح َّل
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ ِْ ًُ ٩
ُّ

ث ُ َّ ٥أَتَی بٔی إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠ي ِظض ٔ َس ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَك ُ ََّ ١و َٔ ٟس َک أَ ًِ َل ِی َتطُ صَ َذا َٗا ََُ ٢ل َٗا َ ٢أََِ ٟي َص تُزٔی ُس ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥ا ِٟبٔرَّ

ٔ٣َ ١َ ِْ ٣ا تُزٔی ُس ٔ ٩ِ ٣ذَا َٗا َ ٢بَل َی َٗا ََٓ ٢إٔنِّی ُلَ أَ ِط َض ُس َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ َٓ ٪ح َّسث ِ ُت بٔطٔ َُ ٣ح َّّ ٤سا َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َت َح َّسث ِ َ٨ا أَُ َّ ٧ط َٗا ََٗ ٢ارٔبُوا
بَي ِ َن أَ ِو َُلز ٔ ُ٥ِ ٛ
ادمحنبامثعؿونیلف،ازرہ،انبترؿ،یبعش،رضحتامعنؿنبریشبریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکریمےابپ ےےھجمہبہایک
۔رھپےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسال ےاتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاس روگاہانبںیئ۔آپیلصاہللہیلع
فآہل فملس  ے رفامای ایک  و  ے اےنپ امتؾ وٹیبں وک ہی اطع ایک ےہ؟ اس  ے اہک  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے رفامای ایک  و ےسیج اس
ےس یکین اک ارادہ رکات ےہ ہک ایس رطح اؿ ےس یکین اک ارادہ  ںیہ رکات؟ اس  ے اہک ویکں  ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای
ںیموگاہ ںیہاتنب۔انبترؿ ےاہکںیم ےدحثیدمحمےسایبؿیک۔اوہنں ے اہکےھجمہیدحثیایسرطحایبؿیکیئگہکآپیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےنپوٹیبںںیمرباربیرکف۔
رافی  :ادمحنبامثعؿونیلف،ازرہ،انبترؿ،یبعش،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
ہبہںیمضعبافالوکزایدہدےنییکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1693

راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یو٧ص ،زہير ،ابوزبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسث َ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ا َِ ٣زأَةُ َب ٔظير ٕاَ ِ ٧ح ِ ١ابِىٔی ُ ََُل ََ ٣
َوأَ ِطض ٔ ِس لٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أتََی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ابِ ََ ٨ة ُٓ ََل َٕ ٪سأ َ َِ ٟتىٔی أَ ِ ٪أََ ِ ٧ح َ١
ابِ ََ ٨ضا ُ ََُلمٔی َو َٗاَِ ٟت أَ ِطض ٔ ِس لٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َُ ٟط إ ٔ ِخ َو ْة َٗا ََٗ ٥ِ ٌَ ََ ٢ا َ ٢أَ َٓک ُ َُّ ٠ض ِ ٥أَ ًِ َل ِي َت ٔ٣َ ١َ ِْ ٣ا

أَ ًِ َل ِی َت ُط َٗا ََُ ٢ل َٗا ََِ ٠َٓ ٢ي َص َي ِؼُ٠حُ َص َذا َوإنِّٔی َُل أَ ِط َض ُس إ ٔ َُّل ًَل َی َح ٕٓٙ

ادمحنبدبعاہللنبوی،س،زریہ،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکریشبیکویبی ےاہکریمےےٹیبےکےیل
اانپ الغؾ ہبہ رکدف افر اس  ر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگاہ انبو ۔ فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آ ے افر

رعضایکہکالفںیکیٹیب ےھجمےساہکےہہکںیماانپالغؾاسےکےٹیبوکہبہرکدفںافراس ےاہکےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکوگاہانب۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایکاسےکافراھبیئںیہاس ےاہکیجاہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
رفامایایکاؿبسوک و ےدایےہ سرطح و ےاےساطعایکےہ؟اس ےاہک ںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہیدر ت
 ںیہےہافرںیمقحےکالعفہیسکابت روگاہ ںیہاتنب۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبوی،س،زریہ،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اتایحتہبہےکایبؿںیم...
ابب  :ہبہاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1694

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،اب ٩طہاب ،ابی س٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت جابز بً ٩بساہلل

َ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ٪
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا َر ُج ٕ ١أ ُ ًَِ ٔ٤ز ًُ َِ ٤زی َُ ٟط َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ َٓإَٔ َّ ٧ضا ٔ ٠َّ ٔ ٟذی أ ُ ًِ ٔل َي َضا َُل َت ِز ٔج ٍُ إلٔ َی َّأ ٟذی أَ ًِ َلا َصا

ائ َو َٗ ٌَ ِت ٓ ٔيطٔ ا َِ ٤َ ٟوار ُ
ْٔلَُ َّ ٧ط أَ ًِ َلی ًَ َل ّ
ٔیث

ییحی نب ییحی ،انب باہب ،ایب ہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتیےہہک روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے
رفامای سشوکاسےکےیلافراسےکفراثءےکےیلرمعرھبےکےیلہبہیکیئگ وہیہبہاسےکےیلےہ ےسدایایگےہ۔  س
 ےاےسدایےہاسیکرطػ ںیہو ےاگویکہکناس ےا یساطعیکےہ سںیمفراتثاجرینویئگ۔
رافی  :ییحینبییحی،انبباہب،ایبہملسنبدبعارلامحؿ،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1695

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يثٗ ،تیبہٟ ،يث ،اب ٩طہاب ،ابی س٤٠ہ ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی

ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َٗاُلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی
اِ ٠ٟي ُث ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أََّ٧طُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ ََ ٤ز َر ُج َّل ًُ َِ ٤زی َُ ٟط َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ
َٓ َ٘ ِس َٗ َل ٍَ َٗ ِوُ ُٟط َح َّ٘ ُط ٓ َٔيضا َوه ٔ َی  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأ ُ ًَِ ٔ٤ز َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ َُي ِ َر أَ َّ ٪یَ ِحٌَی َٗا َ ٢فٔی أَ َّو َٔ ٢حسٔیْٔطٔ أَ ُّی َ٤ا َر ُج ٕ ١أ ُ ًَِ ٔ٤ز ًُ َِ ٤زی َٓه ٔ َی َُ ٟط َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ
ییحی نب ییحی ،دمحم نب رل  ،ق  ،،ہبیتق ،ق  ،،انب باہب ،ایب ہملس ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہک ںیم  ےروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےس انسآپیلصاہللہیلعفآہلفملس س  ے یسکآدیم افر اس ہکفراثء وک
وکیئزیچاترمعےک ےیلہبہیک واس ےکوقؽ  ےاسزیچ ںیماسےک قحوک  مترک دای افرہی ایسافراسےکفراثءےک ےیل ےہ س
وکہبہ یک یئگ ےہ افر ییحی یک دحثی ںیم ہی اس ےک ےیل ےہ  س وک وکیئ زیچ رمع رھب ےک ےیل ہبہ یک یئگ  و ہی اس ےک ےیل افر اس ےک
فراثءہکےیلےہ
رافی  :ییحینبییحی،دمحمنبرل ،ق ،،ہبیتق،ق ،،انبباہب،ایبہملس،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1696

راوی ً :بساٟزح٤ا ٪اب ٩بْش ًبسیً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،طہاب٤ً ،زی ،ابی س٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت جابز ب٩
ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َو ُس َّ٨ت َٔضا
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
ْش ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی أَ ِخبَرََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخبَرََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ

ًَ َِ ٩حسٔیثٔ أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ََّ ٪جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ اْلِ َ َِ َؼار َّٔی أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ک َ٣ا بَق ٔ َی ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َح ْس َٓإَٔ َّ ٧ضا  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأ ُ ًِ ٔل َي َضا َوإَٔ َّ ٧ضا َُل َت ِز ٔج ٍُ
أَ ُّی َ٤ا َر ُج ٕ ١أَ ًِ ََ ٤ز َر ُج َّل ًُ َِ ٤زی َُ ٟط َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س أَ ًِ َل ِی ُت ََ ٜضا َو ًَ٘ ٔ َب َ
ائ َو َٗ ٌَ ِت ٓ ٔيطٔ ا َِ ٤َ ٟوار ُ
إلٔ َی َػاح ٔب ٔ َضا ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١أَُ َّ ٧ط أَ ًِ َلی ًَ َل ّ
ٔیث

دبعارلنمح انب رشب دبعی ،دبعارلزاؼ ،انب رج ،،باہب ،رمعی ،ایبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای سصخش ےیسکوکاسےکےیلافراسےکفراثءےکےیلوکیئ
زیچرمعرھبےکےیلہبہیک واےساہکںیم ےہیزیچ ےھجتافرریتےفراثءوکہبہیک بکتمتںیمےسوکیئیھبابیقرےہ وہیایسیک

ےہ  ےس اطع یک یئگ ےہ افر زیچ اےنپ امکل یک رطػ اس فہج ےس  ںیہ و ے یگ ویکہکن اس  ے  ب وکیئ زیچ ہبہ رکدی  و اس ںیم
فراتثاجرینویئگ۔
رافی  :دبعارلامحؿانبرشبدبعی،دبعارلزاؼ،انب رج ،،باہب،رمعی،ایبہملسنبدبعارلامحؿ،رضحتاجربنبدبعاہللریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1697

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابی س٤٠ہ ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِ ٌَ ٔ ٟب ٕس َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
ک
ک َٓأ َ َّ٣ا إٔذَا َٗا َ ٢ه ٔ َی ََ ٟ
ک َؤٌَ٘ ٔ ٟب ٔ َ
ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َّأًٟی أَ َج َاز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ي ُ٘و َ ٢ه ٔ َی ََ ٟ
ا ٪اٟزُّصِز ٔ ُّی ُي ًِٔٔی بٔطٔ
َ٣ا ً ِٔظ َت َٓإَٔ َّ ٧ضا َت ِز ٔج ٍُ إلٔ َی َػاح ٔب ٔ َضا َٗا َْ ٤َ ٌِ ٣َ ٢ز َوك َ َ
ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ایبہملس،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہفہاترمعہبہ ےس
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاجزئراھکہیےہہکہبہرک ےفاال ےہک@ہیریتےےیلافرفراثءےکےیلافر باس ےہیاہک
ہکریتیزدنیگںیمریتےےیلےہ ورھپفہزیچاےنپالصامکلیکرطػوٹاج ےیگرمعم ےاہکاامؾزرہیایسہکاطمقبوتفی

دےتیےھت
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ایبہملس،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1698

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،اب ٩ابی ٓسیک ،اب ٩ابی ذئب ،اب ٩طہاب ،ابی س٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

َجابٔز ٕ َوص َُو ابِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضی ٓ َٔي ٩ِ ٤أ ُ ًَِ ٔ٤ز ًُ َِ ٤زی َُ ٟط َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ َٓه ٔ َی َُ ٟط بَ ِت َّ ٠ة ُلَ َی ُحو ُز
ٔیث َٓ َ٘ َل ٌَ ِت ا َِ ٤َ ٟوار ُ
ائ َو َٗ ٌَ ِت ٓ ٔيطٔ ا َِ ٤َ ٟوار ُ
ْش ْن َو َُل ث ُ َِ ٨يا َٗا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ْٔلََّ٧طُ أَ ًِ َلی ًَ َل ّ
ْشكَطُ
ٔیث َ ِ
ٔ ٌِ ٤ُِ ٠ٟٔلی ٓ َٔيضا َ ِ
دمحمنبراعف،انبایبہیکی،انبایبذبئ،انبباہب،ایبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہافر
فہرضحتدبعاہللےکےٹیبںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسآدیمہکابرےںیمہلصیفرفامای ےساسےکےیلافراس
ہکفراث ےک ےیل اترمع ہبہ ایک ایگ فہ  ینیق وطر  ر ایس ےک ےیل ےہ ہبہ رک ےفاےل ےک ےیل اس ںیم رشط اگلان افر اٰینثتس رکان اجزئ  ںیہ
اوبہملس ےاہکویکہکناسیکرشطعطقنمرکدی۔
رافی  :دمحمنبراعف،انبایبہیکی،انبایبذبئ،انبباہب،ایبہملسنبدبعارلامحؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1699

راوی ً :بيساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی ،خاٟس ب ٩حارث ،ہظا ،٦یحٌی ب ٩ابی ْٛير ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت جابز رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة

بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی ُ ٩ِ ٤َ ٔ ٟوص َٔب ِت َُ ٟط

دیبع اہلل نب رمع وقارریی ،اخدل نب احرث ،اشہؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس نب دبعارلنمح  ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاترمعہبہاسےکےیلےہ سوکہبہایکایگنو۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقارریی،اخدلنباحرث،اشہؾ،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلامحؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1700

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦یحٌی ب ٩ابی ْٛير ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
دمحم نب ینثم،اعمذ نب اشہؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس نب دبعارلنمح  ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےایسرطحرفامای۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلامحؿ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1701

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير ،ابوزبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕیَ ِز َٓ ٌُ ُط إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ادمحنبوی،س،زریہ،اوبزح  ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ےساوہنں ےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرموفاع

ایبؿےہ۔
رافی  :ادمحنبوی،س،زریہ،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1702

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوخيْ٤ہ ،ابی زبير ،جابز

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َخ ِي َْ ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِٔ ٣شُٜوا ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜأَ َِ ٣وا َلَ ٥ِ ُٜو َُل ُت ِٔ ٔش ُسو َصا َٓإُٔ َّ ٧ط َ ٩ِ ٣أَ ًِ ََ ٤ز ًُ َِ ٤زی َٓه ٔ َی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی أ ُ ًَِ ٔ٤زصَا َح ايا َو َِّ ٣ی ّتا َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ
ییحی نب ییحی ،اوبہمثیخ ،ایب زح  ،،اجرب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اےنپ اوماؽ وک رفےک روھک افر اس ںیم اسفد ہن
رکفویکہکن سصخش ےرمعرھبہبہایک وایسےکےیلےہ ےسہبہایکایگافراسےکفاروثںاکےہوخاہزدنہنوایرماج ے۔

رافی  :ییحینبییحی،اوبہمثیخ،ایبزح ،،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1703

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩بْش ،ححاد ب ٩ابی ًْ٤ا ،٪ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥وٛيٍ ،سٔيا،٪
ًبساٟوارث بً ٩بساٟؼ٤س ،ابی زبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة
ا ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِْشٕ َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ِْ ََ ٤

َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٩ِ ًَ ٥وٕ ٔ ٛ
وب ك ُ ُّ١
يٍ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ا ٪ح و َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وب ٔ ٩ِ ٣اٟزِّ َیا َزة ٔ
َص ُذ َُل ٔ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ أَبٔی َخ ِي َْ ََ ٤ة َوفٔی َحسٔیثٔ أَ ُّی َ

یَ٘ َٓ ٩ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٔ ٣شُٜوا ًََِ ٠ي ٥ِ ُٜأَ َِ ٣وا َل٥ِ ُٜ
و ٪ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
َٗا ََ ٢ج ٌَ َ ١اْلِ َ َِ َؼا ُر ي ٌُِٔ٤زُ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،اجحج نب ایب امثعؿ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،ایفسؿ ،دبعاوارث نب دبعادمصل،
ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایایسرطحےسیجایبہمثیخ
یکدحثی ںیم ےہافراویبیکدحثیںیم ہیزایدیتااصنر اہمرجنیوکاترمعہبہرک ےےگل  وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ے
اراشدرفامایاےنپاموںوکاےنپاپسرفکروھک۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،اجحج نب ایب امثعؿ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،ایفسؿ ،دبعاوارث نب
دبعادمصل،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1704

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،اب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز رضی اہلل

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو

و٪
اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢أَ ًِ ََ ٤ز ِت ا َِ ٣زأَ ْة بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َحائ ّٔلا ََ ٟضا ابِ ّ٨ا ََ ٟضا ث ُ َّ ٥تُ ُوف ِّ َی َوتُ ُو ِّٓ َي ِت َب ٌِ َس ُظ َو َت َز َِ ٛت َوَّ ٟسا َو َُ ٟط إ ٔ ِخ َو ْة بََ ُ٨

أْ ٪لَبٔی َ٨ا َح َيا َت ُط َو َِ ٣و َت ُط َٓا ِخ َت َؼ ُ٤وا إلٔ َی كَارٔ ِٕ ٣َ ٚول َی
َ ٔ٤ٌِ ٤ُِ ٠ٟٔزة ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢و َُ ٟس ا َِ ٔ٤ٌِ ٤ُ ٟزة ٔ َر َج ٍَ ا َِ ٟحائ ُٔم إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َو َٗا َ ٢بَُ٨و ا ِ٤َ ٌِ ٤ُ ٟز ٔبَ ِ ١ك َ َ

ک كَار ْٔ ٚث ُ ََّ َٛ ٥ت َب إلٔ َی
اََ ٓ ٪س ًَا َجاب ٔ ّزا َٓظَ ض ٔ َس ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َ ٔ ٟؼاح ٔب ٔ َضا َٓ َ٘ َضی ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ًُ ِْ ََ ٤
ک ا َِ ٟحائ َٔم
ک كَار َْٔٓ ٚإ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
ک َوأَ ِخب َ َر ُظ بٔظَ َضا َزة ٔ َجابٔز ٕ َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َػ َس ََ ٚجاب ٔ ْز َٓأ َ َِ ٣ضی ذََ ٔ ٟ
ًَ ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َٓأ َ ِخب َ َر ُظ ذََ ٔ ٟ
َ ٔ ٟبىٔی ا ِ٤َ ٌِ ٤ُ ٟز ٔ َحًَّی ا َِ ٟي ِؤ ٦
دمحمنبراعف،ااحسؼنبوصنمر،انبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہللےسرفاتیےہہکدمہنیںیماکی
تررت ےاانپابغاےنپےٹیبوکہبہایکرھپفہوفتنوایگافراسہک دعبفہتررتیھبوفتنویئگافرافالدٹوھڑیوجاسرم ےفاےل
ےکےٹیبافراھبیئےھتوجرمعہبہرک ےفایلتررتیکافالد ےتررتہکےٹیبےھت وہبہرک ےفایلتررتیکافالد ےاہکابغامہری
رطػوٹآایافر ےسرمعرھبےکےیلہبہایکایگاسےکےٹیب ےاہکہکلبہی امہرےابپیہےکیئلےہاسیکزدنیگافرومتںیم
اوہنں  ے رضحت اطرؼ ےک اپس اانپ ڑگھجا آ ش ایک وج رضحت امثعؿ ےک آزاد رکدہ الغؾ ےھت  و اوہنں  ے رضحت اجرب ریض اہلل
اعتٰیلہنع وکولباای  واوہنں ے روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس ےکوقؽ روگایہدےتی نو ےاہک ہک ہیابغایساکےہ  ےساترمع ےک
ےیل ہبہ ایک ایگ ےہ  و اطرؼ  ے ایس ہلصیف رکدای رھپ دبعاکلمل وک ھکل رک اس یک ربخ دی افر اےس رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک
باہدتفوگایہیکیھبربخدی ودبعاکلمل ےاہکاجرب ےچساہکےہاطرؼ ےاسےکاطمقبمکحاجریرکدای افرفہابغآجکتہبہ
ےیکنو ےےکڑلوکںےکاپسےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،ااحسؼنبوصنمر،انبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربریضاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1705

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥ابی برک ،اسحا ،ٚابوبرک ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ،حرضت س٠امی ٪ب٩
يشار

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ًُ َی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشارٕ أَ َّ ٪كَارّٔٗا َٗ َضی بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َِ ٠ٟٔوار ٔٔث ِ َ٘ ٔ ٟو َٔ ٢جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،ایبرکب،ااحسؼ،اوبرکب،ایفسؿنبہنییع،رمعف،رضحتامیلسؿنباسیرےسرفاتیےہہکاطرؼ
 ےرمعرھبےکہبہاکہلصیففراثےکےیلایکرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوقؽیکفہج
ےس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،ایبرکب،ااحسؼ،اوبرکب،ایفسؿنبہنییع،رمعف،رضحتامیلسؿنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1706

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تازہً ،لاء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َجائٔزَ ْة
ًَ َلا ٕ
دمحمنبینثم،دمحم نب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،داتدہ،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاترمعہبہاجزئےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،داتدہ،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1707

راوی  :یحٌی ب ٩حبيب حارثی ،خاٟس اب ٩حارث ،سٌيس بٗ ٩تازہً ،لاء ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ٩
ٔيس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ث َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی ٔ٣ي َر ْ
اث ْٔلَصَِ ٔ ٠ضا

ییحینببیبحاحریث،اخدلانباحرث،دیعسنبداتدہ،اطعء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملس ےاراشدرفامایاترمعہبہاسالہفایعؽےکےیلریماثےہ ےسہبہایکایگےہ۔
رافی  :ییحینببیبحاحریث،اخدلانباحرث،دیعسنبداتدہ،اطعء،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1708

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تازہَ ،رضا ب ٩ا٧ص ،بظير ب٧ ٩ہيک ،حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
َب ٔظير ٔبِ َٔ٧ ٩ض ٔ ٕ
يک ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َجائٔزَ ْة
دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،داتدہ ،رضنا نب ا،س ،ریشب نب کیہن ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایاترمعہبہرکاناجزئےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،داتدہ،رضنانبا،س،ریشبنبکیہن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1709

راوی  :یحٌی ب ٩حبيب ،خاٟس اب ٩حارث ،سٌيس ،حرضت ٗتا زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔيس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
و َح َّسثَٔ٨يطٔ َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔ٣ي َر ْ
اث ْٔلَصَِ ٔ ٠ضا أَ ِو َٗا ََ ٢جائٔزَ ْة
ییحی نب بیبح ،اخدل انب احرث ،دیعس ،رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس یھب اس دن ےس ہی دحثی رمفی ےہ ہک اترمع ہبہ اس
الہفایعؽےکےیلریماثےہایرفامایرمعیاجزئےہ۔
رافی  :ییحینببیبح،اخدلانباحرث،دیعس،رضحتداتدہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :فتیصاکایبؿ
ابب  :فتیصاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1710

راوی  :ابوخيْ٤ہ ،زہير ب ٩رحب٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یهی ،اب ٩سٌيس ٗلاً ،٪بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ابِ َُ ٩سٌٔي ٕس
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخ ِي َْ ََ ٤ة ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِي ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َح ُّ ٙا ِ٣ز ٔ ٕئ ُِ ٣شُ َٟ ٥ٕ ٔ ٠ط َط ِي ْئ
يت َِ ٟي ََ ٠تي ِ ٔن إ ٔ َُّل َو َو ٔػ َّی ُت ُط َِٜ ٣تُوبَ ْة ً ٔ َِ ٨س ُظ
یُزٔی ُس أَ ِ ٪یُو ٔص َی ٓ ٔيطٔ َیب ٔ ُ
اوبہمثیخ ،زریہ نب رحب ،دمحم نب ینثم ،یحی ،انب دیعس اطقؿ ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایاساملسمؿےکےئلانمبس ںیہ سےکاپسوکیئزیچنوافرفہاسںیمفتیص
اکارادہراتھکنوہکفہدفراںیتسگاردےوسا ےاسےکہکاسیکفتیصیھکلنویئاسےکاپسوموجدہننو۔
رافی  :اوبہمثیخ،زریہنبرحب،دمحمنبینثم،یحی،انبدیعساطقؿ،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1711

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بسة ب ٩س٠امیً ،٪بساہلل ب٤٧ ٩ير ،اب٤٧ ٩ير ،حرضت ًبيس اہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪و ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَىٔی أَبٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُٔي ِ َر أَُ َّ ٧ض َ٤ا َٗاُلَ َو َُ ٟط َط ِي ْئ یُوصٔی ٓ ٔيطٔ َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ َوُل یُزٔی ُس أَ ِ ٪یُو ٔص َی ٓ ٔيطٔ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعةنبامیلسؿ،دبعاہلل نبریمن،انبریمن،رضحتدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسیھبدفرسی دنےکاسھتہی
دحثی رابرہک رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک اس ےک وکیئ زیچ نو  س ںیم فتیص نو یتکس نو ۔ اوہنں  ے ہی  ںیہ اہک ہک فہ اس ںیم
فتیصرک ےاکارادہراتھکنو۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعةنبامیلسؿ،دبعاہللنبریمن،انبریمن،رضحتدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1712

راوی  :ابوكا ١٣ححسری ،ح٤از اب ٩زیس ،زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ١اب٠ً ٩ية ،ایوب ،ابوكاہز ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،ہارو٪
ب ٩سٌيس ایلی ،اب ٩وہب ،اسا٣ہ ب ٩زیس ٟيثی٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ ،اب ٩ابی ٓسیک ،ہظا ٦اب ٩سٌس٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩زا٪

َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ي َة
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو كَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس ح و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
وب ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَىٔی َص ُ
ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس َّ
اِ ٠ٟيثٔ ُّی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ْاَ ٦ي ٌِىٔی ابِ ََ ٩س ٌِ ٕس

ك ُ ُُّ ٠ض َِ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ َو َٗاُٟوا َجٔ٤ي ٌّا َُ ٟط َط ِي ْئ یُوصٔی ٓ ٔيطٔ إ ٔ َُّل

َک َوا َی ٔة َی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ
وب َٓإُٔ َّ ٧ط َٗا َ ٢یُزٔی ُس أَ ِ ٪یُوصٔ َی ٓ ٔيطٔ َ ٔ
فٔی َحسٔیثٔ أَ ُّی َ

اوباکلمدجحری،امحدانبزدی،زریہنبرحب،اامسلیعانبعلیة،اویب،اوباطرہ،انبفبہ،وی،س،اہرفؿنبدیعسا،یل،انبفبہ،
ااسہمنبزدییثیل،دمحمنبراعف،انبایبہیکی،اشہؾانبدعس،انعف،انبرمعاؿفلتخمااسدینےسرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
یک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی دحثی رمفی ےہ ہک اس ےک اپس لبق فتیص وکیئ زیچ نو۔ اویب یک دحثی ںیم ےہ ہک
فتیصرک ےاکارادہراتھکنوییحینعدیبعاہللیکرفاتییکرطح۔
رافی  :اوباکلم دجحری ،امحد انب زدی ،زریہ نب رحب ،اامسلیع انب علیة ،اویب ،اوباطرہ ،انب فبہ ،وی،س ،اہرفؿ نب دیعس ا،یل،
انبفبہ،ااسہمنبزدییثیل،دمحمنبراعف،انبایبہیکی،اشہؾانبدعس،انعف،انبرمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ

اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1713

راوی  :ہارو ٪بٌ٣ ٩زوٖ ،اب ٩وہب٤ً ،زو ،اب ٩حارث ،اب ٩طہاب ،سا ،٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
اب ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔيطٔ
وٖ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ

يت ث َ ََل َث ََ ٟيا ٕ ٢إ ٔ َُّل َو َو ٔػ َّی ُت ُط
أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َح ُّ ٙا ِ٣ز ٔ ٕ
ئ ُِ ٣شُ َٟ ٥ٕ ٔ ٠ط َط ِي ْئ یُوصٔی ٓ ٔيطٔ َیب ٔ ُ

ک إ ٔ َُّل
ً ٔ َِ ٨س ُظ َِٜ٣تُوبَ ْة َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َ٣ا َ٣ز َِّت ًَل َ َّی َِ ٟي َْ ٠ة ُُ ٨ِ ٣ذ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ذََ ٔ ٟ
َوً ٔ ِ٨سٔی َو ٔػ َّئًی
اہرفؿنبرعمفػ،انبفبہ،رمعف،انباحرث،انبباہب،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ۔اوہنں ے
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای۔یسکاملسمؿرمدےکےیلانمبس ںیہےہہکاس
ےکاپسوکیئزیچاقلبفتیصنوافرفہفتیصاےنپاپسھکلرکرےھکریغبنیتراںیتسگاردے۔دبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفامای  ب ےس ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس ہی دحثی ینس ےہ ھجم  ر اکی رات یھب  ںیہ سگری ہک  س ںیم
ریمیفتیصریمےاپسوموجدہننو
رافی  :اہرفؿنبرعمفػ،انبفبہ،رمعف،انباحرث،انبباہب،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
اتایحتہبہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1714

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧صً ،بسا٠٤ٟک ب ٩طٌيب بٟ ٩يثً٘ ،ي ،١اب ٩ابی ً٤زً ،بس ب ٩ح٤يس،
ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حرضت زہزی

رح َُ ٠َ ٣ة َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ َّٔ ٩
و َح َّسثَٔ٨يطٔ أَبُو َّ
اِ ٠ٟيثٔ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِي ْ ١ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ك ُ ُُّ ٠ض ِ٥
ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث
اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،دبعاکلملنببیعشنبق  ،،لیقع،انبایبرمع،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحت

زرہیےسفلتخمااسدینےکاسھتہیدحثییکرمفیےہ۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،دبعاکلملنببیعشنبق ،،لیقع،انبایبرمع،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،
رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہتیئامؽیکفتیصےکایبؿںیم...
ابب  :فتیصاکایبؿ
اہتیئامؽیکفتیصےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1715

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤يِم ،ابزاہي ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہابً ،ا٣ز ب ٩سٌس ،حرضت سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
اب ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ًََ ٢ا َزنٔی َر ُسو ُ٢
يِم أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َحسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ َٔ ٩ِ ٣و َج ٍٕ أَ ِطٔ َِي ُت ُٔ ٨ِ ٣ط ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ بَ ََِ ٠ىٔی َ٣ا َت َزی ٔ٩ِ ٣
ِطظ ٔ َٗا َُ ٢لَ
ا َِ ٟو َج ٍٔ َوأََ٧ا ذُو َ٣ا َٕ ٢و َُل َیزٔثُىٔی إ ٔ َُّل ابِ َْ ٨ة لٔی َواح َٔس ْة أََٓأ َ َت َؼ َّس ُ ٚب ٔ ُُْ٠ثَ ِی َ٣الٔی َٗا ََُ ٢ل َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت أََٓأ َ َت َؼ َّس ُ ٚبٔظَ ِ ٔ
اض َوَِ ٟش َت تُ ِّ َ٘ َٔ ََ ُٙٔ ٔ٨ة
ک أَ َِ ٪ت َذ َر َو َرثَ َت َ
اُ ُ٠ُّْ ٟث َواُ ُ٠ُّْ ٟث َْٔٛي ْر إَٔ َّ ٧
ک أََُِ ٔ ٨يا َئ َخي ِ ْر ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ت َذ َرص ًَُِ ٥ا َّ ٟة یَ َت ََ ُٔ َّٔ ٜ
و ٪اَ ٨َّ ٟ
ٕ َب ٌِ َس أَ ِػ َحابٔی َٗا َ٢
َتب ِ َتغٔی ب ٔ َضا َو ِج َط اہللٔ إ ٔ َُّل أ ُ ٔجزِ َت ب ٔ َضا َحً َّی اُ ٤َ ِ٘ ٠ُّ ٟة َت ِح ٌََ ُ٠ضا فٔی فٔی ا َِ ٣زأَت َٔک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أ ُ َخ َُّ ٠
ُرض
ک أَٗ َِو ْاَ ٦وي َ َّ
ٕ َحًَّی یُ ِ ٍَ َٔ ٨ب ٔ َ
ٕ َٓ َت ٌِ ََّ ٤َ ًَ ١َ ٤ل َتب ِ َتغٔی بٔطٔ َو ِج َط اہللٔ إ ٔ َُّل ا ِز َز ِز َت بٔطٔ َز َر َج ّة َورٔٓ ٌَِ ّة َوَ ٠َّ ٌََ ٟ
إَٔ َّ ٧
ک تُ َد َُّ ٠
ک  ٩َِ ٟتُ َد ََّ ٠
وَّ ٪
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِٔ ٣ف ْٔل َ ِػ َحابٔی صٔ ِح َز َت ُض َِ ٥و َُل َتزُ َّزص ًَُِ ٥ل َی أَ ًِ َ٘ابٔض ٔ َِ ٥ل ٩ِٔ ٜا َِ ٟبائ ُٔص َس ٌِ ُس بِ َُ ٩خ ِو ََ ٟة َٗا ََ ٢رثَی َٟطُ َر ُسو ُ٢
بٔ َ
آَخ َ
ک َُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَ ِ ٪تُ ُوف ِّ َی ب ٔ ََ َّٜ ٤ة
ییحی نب ییحی یمیمت ،اربامیہ نب دعس ،انب باہب ،اعرم نب دعس ،رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہتجح اوداع ےک
ومہعق  ر روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس  ے ریمی ایعدت اےسی درد ںیم یک  س ںیم ومت ےک رقبی نوایگ اھت ۔ رعض ایک اے
اہلل ہک روسؽ! آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اج ےتن ںیہ ہک اسیجدرد ےھجم اچنہپ ےہ ںیم امدلار نوں افر ریما ،ریمی اکی یٹیب ہک وسا وکیئ
فارث ںیہ۔ ایکںیم اےنپامؽےسدفاہتیئریخاترکدفں؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامای ںیہ۔ںیم  ے رعض ایکایک ںیم
فصنریخاترکدفں؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای ںیہ،ہکلباہتیئافراہتیئتہبےہےبکشارگ واےنپفاروثںوکامدلار

ٹوھڑےہیاسےسرتہبےہہک وا ںیہگنتد تووگںےکاسےنماہھتالیھپ ےفاالٹوھڑےافر وامؽیھبرخچرکاتےہہکاس
ےساہللیکراضاکاطبلنواتےہ واس ر ےھجتارجدایاجاتےہاہیںکتہکفہ ہمقوج واینپویبیےکہنمںیمڈااتلےہ۔ںیم ےرعض
ایکاےاہللےکروسؽ!ایکںیماےنپاسویھتںےکدعبےھچیپرہاجؤںاگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای ورہسگےھچیپہنرےہاگ
ارگ و وکیئ یھبلمع رکےاگ  سےساہلل یکراضاکاطبل نواگ واسےسریتااکیدرہجدنلبنواگ افرےڑے اگ افراشدی  و ےھچیپرےہ
اہیںکتہکریتےذرےعیووگںوکعفندایاج ےاگافردفرسفںوکاصقنؿ۔اےاہلل!ریمےاحصہبریضاہللاعتٰیلہنعےکےیلاؿ
یکرجہتوکوپرارفامدےافراؿوکاینپازیویھں ر فا سہنو ا نکیدعسنبوخہلاصقنؿا ےن ےفاالےہافرآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےاسےکےیلاوسفساکااہظررفامایاسفہجےسہکمںیموفتنوا۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،اربامیہنبدعس،انبباہب،اعرمنبدعس،رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
اہتیئامؽیکفتیصےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1716

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،رح٠٣ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بس ب٩
ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حرضت زہزی

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة َٗ َاُل
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز
ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،رحہلم ،انب فبہ ،وی،س ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم،
رضحتزرہیےسفلتخماانسدےکاسھتہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ہبیتق نبدیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،رحہلم ،انب فبہ ،وی،س ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ،
رمعم،رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
اہتیئامؽیکفتیصےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1717

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،ابوزاؤز  ،سٔيا ،٪سٌس ب ٩ابزاہيً ،٥ا٣زب ٩سٌس ،حرضت سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪س ٌِسٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔيًَ ٩ِ ًَ ٥ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس
و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ا َِ ٟح َ ٔ
َف ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

َّ
َّ
َک َٗ ِو َ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َک ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
َٗا ََ ٢ز َخ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسًَ ٥َ ٠ل َ َّی َي ٌُوزُنٔی ٓ ََذ َ َ
ق َّأًٟی َصا َج َز َٔ ٨ِ ٣ضا
رک ُظ أَ َِ ٪ی َُ ٤
وت بٔاْلِ َ ِر ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس ٌِسٔ بِ َٔ ٩خ ِو ََ ٟة َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢وك َ َ
ا ٪یَ ِ َ

ااحسؼ نب وصنمر ،اوبداؤد ،ایفسؿ ،دعس نب اربامیہ ،اعرمنب دعس ،رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبنرکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس ریمی ایعدت ےک ےیل رشتفی ال ے ۔ ابیق دحثی زرہی یک دحثی یک رطح ذرک یک ےہ  نکی دعس
نبوخہلریضاہللاعتٰیلہنعےک ابرےںیمیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکوقؽذرک ںیہایک نکیہیرفامایہکرضحتدعسریضاہلل
اعتٰیلہنعاسزنیمںیمرماناندنسپرکےتےھتاہجںےساوہنں ےرجہتیک یھ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،اوبداؤد،ایفسؿ،دعسنباربامیہ،اعرمنبدعس،رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
اہتیئامؽیکفتیصےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1718

راوی  :زہير ب ٩رحب ،حش ٩ب٣ ٩وسی ،زہير ،س٤اک ب ٩رحب٣ ،ؼٌب ب ٩سٌس ،حرضت سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَىٔی ُِ ٣ؼ ٌَ ُب بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َح َّسثَ َ٨ا ُزصَي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا س َٔ٤ا ُک بِ ُِ َ ٩
و َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
ٕ
أَبٔيطٔ َٗا َ٣َ ٢ز ٔ ِؿ ُت َٓأ َ ِر َسُِ ٠ت إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َز ًِىٔی أَ ِٗ ٔش ِ٣َ ٥الٔی َح ِي ُث ٔطئ ُِت َٓأبََی ُُِٗ ٠ت َٓاِ ٨ِّ ٟؼ ُ

اَ ٪ب ٌِ ُس اُ ُ٠ُّْ ٟث َجائٔزّا
َٓأبََی ُُِٗ ٠ت َٓاُ ُ٠ُّْ ٟث َٗا َََ ٓ ٢ش ََ ٜت َب ٌِ َس اُ٠ُّْ ٟثٔ َٗا ََٓ ٢ک َ َ

زریہنبرحب،نسحنبومیس،زریہ،امسکنبرحب،بعصمنبدعس،رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمامیبر
نوا وںیم  ےیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساغیپؾ اجیھب۔ںیم ے رعض ایکےھجمآپاےنپ امؽےکمیسقترک ےیکااجزت
دےدںی۔ےسیجںیماچنوں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےااکنر رفامای۔ںیم ےفصنےکےیلرعضایک ویھبآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےااکنررفامایںیم ےاہتیئےکےیلرعضایک واہتیئےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملساخومشرےہےتہکںیہ واسےک
دعباکیاہتیئاجزئنوایگ۔

رافی  :زریہنبرحب،نسحنبومیس،زریہ،امسکنبرحب،بعصمنبدعس،رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
اہتیئامؽیکفتیصےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1719

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،س٤اک ،حرضت س٤اک

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ٩س َ٤ا ٕک ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ َو٥َِ ٟ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اَ ٪ب ٌِ ُس اُ ُ٠ُّْ ٟث َجائٔزّا
َک َٓک َ َ
یَ ِذ ُ ِ
دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،امسک،رضحتامسکےسرفاتیےہہکاس دنےکاسھتہیدحثیایسرطحرمفیےہ
 نکیاوہنں ےاسےکدعباہتیئاجزئنوایگوکذرک ںیہایک
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،امسک،رضحتامسک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
اہتیئامؽیکفتیصےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1720

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ،حشين بً ٩لی ،زائسہً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩ير٣ ،ؼٌب ب ٩سٌس ،حرضت سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیَّا َئ َح َّسثَ َ٨ا حُ َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِر ٕ ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ٩
و َح َّسثَىٔی ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
ٕ َٗا ََُ ٢ل َٓ ُُِ٘ ٠ت أَبٔاُ٠ُّْ ٟثٔ َٓ َ٘ا َ٢
أَبٔيطٔ َٗا ًََ ٢ا َزنٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت أُوصٔی ب ٔ َ٤الٔی ك ُ ِّ٠طٔ َٗا ََُ ٢ل ُُِٗ ٠ت َٓاِ ٨ِّ ٟؼ ُ
ََ ٌَ َِ ٥واُ ُ٠ُّْ ٟث َْٔٛي ْر

اقمسنبزرکای،نیسح نب یلع،زادئہ،دبعاکلملنب ریمع،بعصمنبدعس،رضحت دعس ریضاہللاعتٰیلہنعرفاتی ےہہکیبن رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسریمیایعدتےکےیلرشتفیال ے وںیم ےرعضایکںیماےنپوپرےامؽیکفتیصرکدفں؟آپیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامای ںیہ۔ںیم ےآدےےکےیلرعضایک وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای ںیہںیم ےرعضایک
ایک اہتیئ ےک ےیل؟ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہں افر اہتیئ ےک ےیل؟ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے رفامایاہں افر اہتیئ

تہبےہ۔
رافی  :اقمسنبزرکای،نیسحنبیلع،زادئہ،دبعاکلملنبریمع،بعصمنبدعس،رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
اہتیئامؽیکفتیصےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1721

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی ً٤ز٣کی ،ث٘فی ،ایوب سدتيانی٤ً ،زو ب ٩سٌيس ،ح٤يس بً ٩بساٟزح٤ا ٪ح٤يری ،حرضت سٌس رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
وب َّ
اٟش ِدت َٔيان ٔ ِّی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ي ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َح َّسث َ َ٨ا اَ٘ ْٟف ُّٔی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ا ِٔ ٟح ِ٤ي َر ِّٔی ًَ ِ ٩ثَ ََلثَ ٕة َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟس َس ٌِ ٕس ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٥یُ َح ِّسثُطُ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ًََ ١ل َی َس ٌِ ٕس َي ٌُو ُز ُظ ب ٔ ََ َّٜ ٤ة
ات َس ٌِ ُس بِ َُ ٩خ ِو ََ ٟة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی
ک َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س َخ ٔظ ُ
ق َّأًٟی صَا َج ِز ُت َٔ ٨ِ ٣ضا َ٤َ ٛا ََ ٣
يت أَ ِ ٪أَ َُ ٣
وت بٔاْلِ َ ِر ٔ
ٓ ََبکَی َٗا َ٣َ ٢ا یُ ِبٜٔي َ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِط ٕٔ َس ٌِ ّسا َّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِط ٕٔ َس ٌِ ّسا ثَ ََل َث َٔ ٣زا ٕر َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪لٔی َّ ٣اُل َْٔٛي ّرا َوإٔ٤َ َّ ٧ا َیزٔثُىٔی
ٕ َٗا َُ ٢لَ َٗا ََٓ ٢اُ ُ٠ُّْ ٟث َٗا َ ٢اُ ُ٠ُّْ ٟث َواُ ُ٠ُّْ ٟث َْٔٛي ْر
ابِ ًَٔ٨ی أََٓأُوصٔی ب ٔ َ٤الٔی ك ُ ِّ٠طٔ َٗا َُ ٢لَ َٗا ََٓ ٢بٔاَْ ُ٠ُّْ ٟي ِ ٔن َٗا ََُ ٢ل َٗا ََٓ ٢اِ ٨ِّ ٟؼ ُ
ک أَ َِ ٪ت َس ََ
ک َػ َس َٗ ْة َوإَٔ َّ ٧
ک ٔ٣َ ٩ِ ٣اَ ٔ ٟ
 ١ا َِ ٣زأَتُ َ
ک ًَل َی ً َٔياَ ٔ ٟ
ک َػ َس َٗ ْة َوإ ٔ ََّ َ٘ َٔ ََ ٪ت َ
ک ٔ٣َ ٩ِ ٣اَ ٔ ٟ
إ ٔ ََّ ٪ػ َس َٗ َت َ
ک َػ َس َٗ ْة َوإ ٔ َّ٣َ ٪ا َتأِك ُ ُ

اض َو َٗا َ ٢ب ٔ َي ٔسظ ٔ
أَصَِ ٠
َک ب ٔ َدي ِر ٕأَ ِو َٗا َ ٢بٔ ٌَ ِي ٕع َخي ِ ْر ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ت َس ًَ ُض ِ ٥یَ َت ََ ُٔ َّٔ ٜ
و ٪اَ ٨َّ ٟ

دمحم نب ایب رمعیکم ،یفقث ،اویب ایتخسین ،رمعف نب دیعس ،دیمح نب دبعارلنمح ریمحی ،رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ونیتں وٹیبں
 ےاےنپابپےسرفاتیلقنیکےہیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسہکمںیمرضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعےکاپساؿیکایعدت
ےکےیلرشتفیال ے وفہرف ےےگل۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایےھجتسکزیچ ےرالدای ورعضایکںیمڈراتنوہکںیم
اس زنیم ںیم رماجؤں اہجں ےس ںیم  ے رجہت یک اسیج ہک دعس نب وخہل وفت نو ےئگ  و یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے نیت
رمہبت رفامای اے اہلل! دعس وک افشء دے ۔ دعس  ے رعض ایک@ اے اہلل ےک روسؽ ریمے اپس تہب ریثک امؽ ف دف تل ےہ افر ریمی
فارث ریمی یٹیب ےہ ایک ںیم اےنپ اسرے امؽ یک فتیص رک دفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  ںیہ اس  ے رعض یک دف
اہتیئیک؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای ںیہاس ےرعضیکآدےیکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای ںیہاس ے
رعض یک اکی اہتیئ یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہتیئ یک افر اہتیئ تہب ےہ افر ریتے اےنپ امؽ ےس دصہق رکان یھب

دصہقےہافرریتاالہفایعؽ ررخچرکانیھبدصہقےہافرہیہک واےنپالہفایعؽوکوخاحشیلںیمٹوھڑے وہیرتہبےہاسےسہک
 وا ںیہاساحؽںیمٹوھڑےہکفہووگںےکاسےنماہھتالیھپےتنوںافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےنپاہھتےسااشرہرک
ہکہیاراشدرفامای۔
رافی  :دمحمنبایبرمعیکم،یفقث،اویبایتخسین،رمعفنبدیعس،دیمحنبدبعارلامحؿریمحی،رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
اہتیئامؽیکفتیصےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1722

راوی  :ابوربيٍ ًتکی ،ح٤از ،ایوب٤ً ،زو ب ٩سٌس ،ح٤يس بً ٩بساٟزح٤ا ٪ح٤يری ،حرضت سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩حُ َِ ٤يسٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ٟح ِ٤ي َر ِّٔی ًَ ِ٩
و َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ثَ ََلثَ ٕة َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟس َس ٌِ ٕس َٗا ُٟوا َ٣ز ٔ َق َس ٌِ ْس بَٔ َّٜ ٤ة َٓأ َ َتا ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥٠ي ٌُو ُز ُظ ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ َّ
اَ٘ ْٟف ٔ ِّی
َ
َ

اوبرعیب غیکی ،امحد ،اویب ،رمعف نب دعس ،دیمح نب دبعارلنمح ریمحی ،رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہک نیت وٹیبں ےس رفاتی ےہ
ہک رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہکم ںیم امیبر نو ے  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس اؿ یک ایعدت ےک ےیل

رشتفیال ے۔ابیقدحثییفقثیکدحثییکرطحےہ۔
رافی  :اوبرعیبغیکی،امحد،اویب،رمعفنبدعس،دیمحنبدبعارلامحؿریمحی،رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
اہتیئامؽیکفتیصےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1723

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساُلًلی ،ہظا٣ ،٦ح٤س ،ح٤يس بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت سٌس ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٦ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ي ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَىٔی ثَ ََلثَ ْة
َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟس َس ٌِ ٔس بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٥یُ َح ِّسثُٔ٨يطٔ بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َػاح ٔبٔطٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ز ٔ َق َس ٌِ ْس ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َٓأ َ َتا ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌُوزُ ُظ بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ي ٕس ا ِٔ ٟح ِ٤ي َر ِّٔی

دمحم نب ینثم ،دبعاالیلع ،اشہؾ ،دمحم ،دیمح نب دبعارلنمح  ،رضحت دعس نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہک وٹیبں  ے اکی دفرسے یک
رطح دحثی رفاتییک ےہہک رضحت دعس ہکم ںیم امیبر نو ےئگ  و یبن رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس اؿ یک امیترداری ےکےیل رشتفی
ال ے۔ابیقدحثیدیمحریمحییکدحثییکرطحےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلع،اشہؾ،دمحم،دیمحنبدبعارلامحؿ،رضحتدعسنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
اہتیئامؽیکفتیصےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1724

ًيسی يٌىی اب ٩یو٧ص ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،وٛيٍ ،ابوَکیب ،اب٤٧ ٩ير ،ہظا،٦
٣وسی رازیٰ ،
راوی  :ابزاہي ٥بٰ ٩
رعوہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗ َاُل
وسی اٟزَّاز ُّٔی أَ ِخبَرََ٧ا ً َٔيسی َي ٌِىٔی ابِ َ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
رک بِ ُ ٩أَب ٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ

ض َٗا ََِ ٟ ٢و أَ َّ٪
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َؤ ٛي ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
اٟزب ُ ٍٔ َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اُ ُ٠ُّْ ٟث َواُ ُ٠ُّْ ٟث َْٔٛي ْر َوفٔی َحسٔیثٔ َوٕ ٔ ٛ
يٍ
اَ ٨َّ ٟ
اض ُ َُّـوا ٔ ٩ِ ٣اُ٠ُّْ ٟثٔ إلٔ َی ُّ

َٛبٔي ْر أَ ِو َْٔٛي ْر

اربامیہ نب ومٰیس رازیٰ ،یسیع ینعی انب وی،س ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،فعیک ،اوبرکبی ،انب ریمن ،اشہؾ ،رعفہ ،رضحت انب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکشوگ اہتیئےسمک رکےکوچاھتیئںیم فتیصرکںیویکہکنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےثلثیکااجزتدیافراراشدرفامایثلث(اہتیئ)تہبےہفعیکیکدحثیںیمےہہکتہبےہافرریثکےہ۔
رافی  :اربامیہ نب ومٰیس رازیٰ ،یسیع ینعی انب وی،س ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،فعیک ،اوبرکبی ،انب ریمن ،اشہؾ ،رعفہ،
رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیموکدصاقتاکوثابےنچنہپےکایبؿںیم...
ابب  :فتیصاکایبؿ
تیموکدصاقتاکوثابےنچنہپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1725

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ب ٩سٌيسً ،لی ب ٩ححز ،اس٤اًي ١اب ٩جٌَف ،اُلًَلء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ٩
َ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا َٔ ٨َّ ٠ٟٔ ٢ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَبٔی ََ ٣
ات َو َت َز َک َّ ٣اُل َو ٥َِ ٟیُ ٔ
َف ًَ ِ٨طُ أَ ِ ٪أَ َت َؼ َّس َ٨ِ ًَ ٚطُ
وؾ ٓ ََض ِ ١یُ َُ ِّ ٜ

َٗا َ٥ِ ٌَ ََ ٢

ییحی نب اویب ،ہبیتق نب دیعس ،یلع نب رجح ،اامسلیع انب رفعج ،االالعء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی
آدیم ےیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکہکریماابپوفتنوایگےہافراس ےامؽٹوھڑاےہ نکیفتیص ںیہیک و
ارگںیماسیکرطػےسدصہقرکفں واسےکانگہاعمػےیکاجںیئےگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہں۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتقنبدیعس،یلعنبرجح،اامسلیعانبرفعج،االالعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
تیموکدصاقتاکوثابےنچنہپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1726

راوی  :زہير ب ٩رحب ،یحٌی ب ٩سٌيس ،ہظا ،٦سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا َٔ ٨َّ ٠ٟٔ ٢ي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أُم َِّی ا ِٓ ُتَ ٔ ٠ت ِت ََٔ ُِش َضا َوإنِّٔی أَ ُه َُّ ٨ضا َِ ٟو َتک َ َِّ ٤َ ٠ت َت َؼ َّس َٗ ِت َٓلٔی أَ ِج ْز أَ ِ ٪أَ َت َؼ َّس ََ ٨ِ ًَ ٚضا َٗا َ٥ِ ٌَ ََ ٢

زریہ نب رحب ،ییحی نب دیعس ،اشہؾ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم  ے یبن رکمی یلص اہللہیلع
فآہلفملسےسرعضایکہکریمیامںااچکنوفتنویگےہافرریمااسےک ابرےںیمامگؿےہہکارگفہابترکیت ودصہقرکیت
 وارگںیماسیکرطػےسدصہقدفں وےھجموثابےلماگ؟آپ ےرفاماییجاہں۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبدیعس،اشہؾ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
تیموکدصاقتاکوثابےنچنہپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1727

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير٣ ،ح٤س ب ٩بْش ،ہظا ،٦سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ْش َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
وؾ َوأَ ُه َُّ ٨ضا َِ ٟو َتک َ َِّ ٤َ ٠ت َت َؼ َّس َٗ ِت أَ َََٓ ٠ضا أَ ِج ْز إ ٔ ِ٪
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أُم َِّی ا ِٓ ُتَ ٔ ٠ت ِت ََٔ ُِش َضا َو ٥َِ ٟتُ ٔ

َت َؼ َّسٗ ُِت ًَ َِ ٨ضا َٗا َ٥ِ ٌَ ََ ٢

دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنبرشب،اشہؾ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمیبنرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملس ےکاپ س آای افر رعض ایکاےاہللےکروسؽ! ریمیامںاکااچکنااقتنؽ نوایگےہ  نکیاس  ےوکیئ فتیص ںیہیک افر
ریما اس ےک ابرے ںیم امگؿ ےہ ہک ارگ فہ ابت رکیت  و دصہق رکیت۔ ارگ ںیم اس یک رطػ ےس دصہق رکفں  و ایک اس ےک ےیل
وثابنواگآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایاہں۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنبرشب،اشہؾ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
تیموکدصاقتاکوثابےنچنہپےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1728

راوی  :ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،ح ٥ٜب٣ ٩وسی ،طٌيب ب ٩اسحا ،ٚا٣يہ ب ٩بشلا ،٦یزیس يٌىی اب ٩زریٍ ،روح ،ابٗ ٩اس،٥
ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،جٌَف بً ٩و ،٪ہظا ٦ب ٩رعوة ،یحٌی ب ٩سٌيس ،طٌيب ،جٌَف

وسی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِي ُب بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙح و َح َّسثَىٔی أ ُ ََّ ٣ي ُة بِ ُ٩
َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ َُ ٣ُ ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ أَب ُو ُ َ
َف بِ ُ٩
بٔ ِش َل َاَ ٦ح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
رع َو َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔأَ َّ٣ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َو َر ِو ْح َٓف ٔی َحسٔیْٔض ٔ َ٤ا ٓ ََض ِ ١ل ٔی أَ ِج ْز َ٤َ ٛا َٗا ََ ٢ی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس
ًَ ِو ٕ ٪ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َک َوا َیةٔ ابِ ٔ ٩بٔ ِْشٕ
َف َٓف ٔی َح ٔسیْٔض ٔ َ٤ا أَ َََٓ ٠ضا أَ ِج ْز َ ٔ
َوأَ َّ٣ا ُط ٌَ ِي ْب َو َج ٌِ َ ْ

اوبرکبی،اوبااسہم،مکحنبومیس،بیعشنبااحسؼ،اہیمنباطسبؾ،سیدیینعیانبزرعی،رفح،انباقمس،اوبرکبنبایبہبیش،رفعج
نبترؿ،اشہؾنبرعفة،ییحینبدیعس،بیعش،رفعجفلتخمااسدینےکاسھتہیدحثیرمفیےہ۔ینعمافروہفمؾاکیےہ۔
رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم ،مکحنبومیس ،بیعشنب ااحسؼ ،اہیم نباطسبؾ،سیدی ینعی انبزرعی،رفح،انباقمس،اوبرکب نبایب

ہبیش،رفعجنبترؿ،اشہؾنبرعفة،ییحینبدیعس،بیعش،رفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رم ےےکدعبوکااسنؿوکسکزیچاکوثاباتلمراتہےہ؟...
ابب  :فتیصاکایبؿ
رم ےےکدعبوکااسنؿوکسکزیچاکوثاباتلمراتہےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1729

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،اس٤اًي ١ب ٩جٌَف ،اٌَٟلء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ
 ١ص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سٌٔي ٕس َوابِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ

ات ِاْل ٔ َِ َشا ُ ٪ا َِ َ٘ َل ٍَ ًَ ُِ ٨ط ًَ َُ ُ٠٤ط إ ٔ َُّل ٔ ٩ِ ٣ثَ ََلثَ ٕة إ ٔ َُّل َٔ ٩ِ ٣ػ َس َٗ ٕة
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ََ ٣
َجارٔیَ ٕة أَ ِو ًٔ ٥ِٕ ٠یُ َِ ٨ت َٔ ٍُ بٔطٔ أَ ِو َو َٕ ٟس َػإ ٔ ٟح یَ ِسًُو َٟطُ

ییحی نب اویب ،ہبیتق ،انب رجح  ،اامسلیع نب رفعج ،االعلء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےرفامای بااسنؿرماجاتےہ ونیتاامعؽےکالعفہامتؾاامعؽعطقنمنواجےتںیہدصہقاجرہیایفہملع سےسعفن
ا ےنایاج ےایکینافالدوجاسےکےیلداعرکیترےہ۔
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،اامسلیعنبرفعج،االعلء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ففقےکایبؿںیم...
ابب  :فتیصاکایبؿ
ففقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1730

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ت٤يِم ،س٠ي ٥ب ٩اخرض ،ابً ٩و٧ ،٪آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
اب ًُ َ٤زُ أَ ِر ّؿا
رض ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَ َػ َ
يِم أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسَِ ٠ي ُ ٥بِ ُ ٩أَ ِخ َ َ
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤

ب ٔ َد ِيب َ َر َٓأتََی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِش َتأ ِ ٔ٣زُ ُظ ٓ َٔيضا َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أَ َػ ِب ُت أَ ِر ّؿا ب ٔ َد ِيب َ َر  ٥َِ ٟأ ُ ٔػ ِب َّ ٣اُل َٗ ُّم ص َُو
أَ َِٔ َُص ً ٔ ِ٨سٔی ُٔ ٨ِ ٣ط ٓ ََ٤ا َتأ ِ ُ٣زُنٔی بٔطٔ َٗا َ ٢إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َح َب ِش َت أَ ِػََ ٠ضا َو َت َؼ َّسٗ َِت ب ٔ َضا َٗا ََ َٓ ٢ت َؼ َّس َ ٚب ٔ َضا ًُ َ٤زُ أَُ َّ ٧ط َُل یُ َبا َُ أَ ِػَ ُ٠ضا
اب َوفٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َوابِ َّٔ ٩
اٟشبٔي ٔ١
َقا ٔ
َقبَی َوفٔی اِّ ٟز َٗ ٔ
ئ َوفٔی ا ِِ ُ ٟ
َو َُل یُب ِ َتا َُ َو َُل یُ َور ُث َو َُل یُو َص ُب َٗا ََ َٓ ٢ت َؼ َّس َ٤َ ًُ ٚزُ فٔی ا َِ َ ُٔ ٟ
َو َّ
اح ًَل َی ََ ٩ِ ٣وَ ٔ ٟي َضا أَ َِ ٪یأِك ُ ََ ٨ِ ٣ٔ ١ضا بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ أَ ِو یُ ِلٌ ََٔ ٥ػسٔي ّ٘ا َُي ِ َر َُ ٣ت َ٤وِّ ٕٔ ٓ ٢يطٔ َٗا ََ َٓ ٢ح َّسث ِ ُت ب ٔ َض َذا
اٟـ ِي ٕٔ ُلَ ُج ََ ٨

اَُ ٪ي ِ َر َُ ٣ت َ٤وِّ ٕٔ ٓ ٢يطٔ َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َُي ِ َر َُ ٣تأَثِّ ّٕ ٣َ ١اُل َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪وأََ ِ ٧بأنَٔی َََ ٩ِ ٣قأَ
ا َِ ٟحسٔیثٔ َُ ٣ح َّّ ٤سا َٓ َ٤َّ ٠ا بَ َُ ِِ ٠ت َص َذا ا ِ٤َ ٟک َ َ
َ
اب أَ َّٔ ٓ ٪يطٔ َُي ِ َر َُ ٣تأَثِّ ّٕ ٣َ ١اُل
َص َذا ا ِل َٔ ٜت َ
ییحی نب ییحی ،یمیمت ،میلس نب ارضخ ،انب ترؿ ،انعف ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنعےس رفاتی ےہہک رضحترمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنعوکریبخںیمزنیمیلم وفہیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساساکوشمرہرک ےےکےیلاحرضنو ےافررعضایکاےاہلل
ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ربیخ ںیم ا یس زنیم یلم ےہ ہک اس اسیج امؽ ےھجم یھبک  ںیہ الم افر ریمے زندکی فہ بس ےس
وبحمبزیچےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجماسابرےںیمایکمکحرفامےتںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایارگمتاچنو
 والصزنیماےنپاپسرفکروھکافراسیکدیپافاردصہقرکدف۔ ورضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےاےساسرشط رففقایکہک
اسیکتیکلمہنرففتخیک اج ےہنرخدییاج ےافرہنریماثےنبافرہنہبہیکاج ے۔ رفامےتںیہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیل
ہنع  ےاےسرقفاء افررہتشدارفںافرآزاد رک ےںیم افر اہللےکراےتس ںیمافرامہمونں ںیمدصہقرکدای افر وجاساک مظتنمنو فہ

اس ںیم ےس یکین ےک اسھت اھک ے ای اےنپ دفوتسں وک  عم ےیک ریغب الھک ے رافی  ے اہک ںیم  ے ہی دحثی  ب دمحم نب ریسنی ےک
اسےنمایبؿیک و بںیمریغومتمؽہیفںیماچنہپ ودمحمرۃمحاہللہیلع ے َع ا ّ
ثرفامایانبترؿ ےاہکےھجماس ےربخدی س ے
مَْ ِ ٍ
َْ َُ
ہیاتکبڑپ یہکاسںیم َع ا ّ
ث ََ ً االاھت
مَْ ِ ٍ
َْ َُ
رافی  :ییحینبییحی،یمیمت،میلسنبارضخ،انبترؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
ففقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1731

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩ابی زائسہ ،اسحا ،ٚازہز اٟش٤ا٣ ،٪ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩ابی ًسی ،ابً ٩و٪

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِز َصزُ َّ
اٟش َّ٤ا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ

ٔی ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َُي ِ َر أَ ََّ ٪حس َ
ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔیث ابِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة َوأَ ِز َص َز اَ ِ ٧ت َهی ً ٔ َِ ٨س
َک َ٣ا َب ٌِ َس ُظ َو َحس ُ
ٔیث ابِ ٔ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ََک ُسَِ ٠ي ِْ َٗ ٥وُٟطُ َٓ َح َّسث ِ ُت
َٗ ِؤٟطٔ أَ ِو یُ ِلٌ ََٔ ٥ػسٔي ّ٘ا َُي ِ َر َُ ٣ت َ٤وِّ ٕٔ ٓ ٢يطٔ َو ٥َِ ٟیُ ِذ َ ِ
ٔی ٓ ٔيطٔ َ٣ا ذ َ َ

آَخظ ٔ
ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َُ ٣ح َّّ ٤سا إلٔ َی ٔ ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،انبایبزادئہ ،ااحسؼ،ازرہاامسلؿ،دمحمنبینثم،انبایبدعی،انبترؿایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںیہوج
َ
عمُتَمَ ّوو ٍِؽ ہیف کت متنویئگ ےہافرانبدعی ےسرفاتی ےہہک اسابرےںیم میلس  ےذرکایک ہک
ہکازرہ یکرفاتی ےکاطمقب ْ َ
ںیم ےہیدحثیدمحمنبریسنیےسآرخکتایبؿیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبایبزادئہ،ااحسؼ،ازرہاامسلؿ،دمحمنبینثم،انبایبدعی،انبترؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
ففقےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1732

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥ابوزاؤز ٤ً ،ز ب ٩سٌس ،سٔيا ،٪ابً ٩و٧ ،٪آٍ ،اب٤ً ٩ز ،حرضت ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ا َِ ٟح َ ٔ
َف ُّی ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ُِ ٩س ِٔ َي َ
ق َخ ِيب َ َر َٓأ َ َت ِي ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت أَ َػ ِب ُت أَ ِر ّؿا  ٥َِ ٟأ ُ ٔػ ِب َّ ٣اُل أَ َح َّب
ًُ ََ ٤ز َٗا َ ٢أَ َػ ِب ُت أَ ِر ّؿا ٔ ٩ِ ٣أَ ِر ٔ

ا ٚا َِ ٟحس َ
إلٔ َ َّی َو َُل أَ َِٔ ََص ً ٔ ِ٨سٔی َٔ ٨ِ ٣ضا َو َس َ
َک َٓ َح َّسث ِ ُت َُ ٣ح َّّ ٤سا َو َ٣ا َب ٌِ َس ُظ
ٔیث بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیْٔض ٔ َِ ٥وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ااحسؼنباربامیہ،اوبداؤد،رمعنبدعس،ایفسؿ،انبترؿ،انعف،انبرمع،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکےھجمزنیم
ربیخےسزنیمیلم وروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسہکاپسآایافرںیم ےرعضایکےھجما یسزنیمیلماسیجوکیئامؽےھجمہندنسپےہ
افرہنیہریمےزندکیدمعہےہابیقدحثیسگریکچےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوبداؤد،رمعنبدعس،ایفسؿ،انبترؿ،انعف،انبرمع،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سےکاپسفتیصےلیکوکیئزیچہننواساکفتیصوکرتکرک ےےکہکایبؿںیم...
ابب  :فتیصاکایبؿ

 سےکاپسفتیصےلیکوکیئزیچہننواساکفتیصوکرتکرک ےےکہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1733

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤يِمً ،بساٟزح٤ا ٪ب٣ ٩ہسی٣ ،اٟک بِ٣ ٩و ،٢ك٠حہ ب٣ ٩صًٖ ،بساہلل ب ٩ابی اوفی

َّ َ
َّ
ص ٕ
ٔی ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ َٔ ِِ ٣ٔ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٢ك َ َِ ٠ح َة بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
يِم أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٖ َٗا َ٢
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
َسأ َ ُِ ٟت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َص ِ ١أَ ِو َصی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل ُُِٗ ٠ت َُٓٛ ٥َ ٔ ٠ت َٔب ًَل َی ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ا َِ ٟو ٔػ َّي ُة

اب اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
أَ ِو َٓ ٥َ ٔ ٠أ ُ ٔ٣زُوا بٔا َِ ٟو ٔػ َّي ٔة َٗا َ ٢أَ ِو َصی ب ٔ َٔ ٜت ٔ

ییحینبییحییمیمت،دبعارلنمحنبدہمی،امکلنب،لوؽ،ہحلطنبرصمػ،دبعاہللنبایبافیفےسرفاتیےہہکںیم ےدبعاہللنب
ایبافیفریضاہللاعتٰیلہنع ےسوپاھچایکروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملس  ےفتیصیک یھ واوہنں ےاہک ںیہ ںیم ےاہک و رھپ
املسمؿ رفتیصویکں رفضیکیئگےہ ایا ںیہفتیصاک مکحویکں دایایگ ےہاوہنں  ےاہکہکہکآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس  ے
اہللیکاتکب رلمعرک ےیکفتیصیک
رافی  :ییحینبییحییمیمت،دبعارلامحؿنبدہمی،امکلنب،لوؽ،ہحلطنبرصمػ،دبعاہللنبایبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
 سےکاپسفتیصےلیکوکیئزیچہننواساکفتیصوکرتکرک ےےکہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1734

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،اب٤٧ ٩ير٣ ،اٟک بِ٣ ٩و٢

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ َٔ ِِ ٣ٔ ٩و ٕ ٢ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ

ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َُي ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َوٕ ٔ ٛ
ٕ ُٛت َٔب ًَل َی ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن
اض بٔا َِ ٟو ٔػ َّيةٔ َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ ُُِٗ ٠ت َِ ٛي َ
ٕ أ ُ َٔ ٣ز اُ ٨َّ ٟ
يٍ ُُِٗ ٠ت َٓ َِ ٜي َ
ا َِ ٟو ٔػ َّي ُة
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،انبریمن،امکلنب،لوؽ،ایسدحثییکدفاانسدذرکیکںیہ۔رضحتفعیکرۃمحاہللہیلعیکدحثیرابرہک

ںیم ےہ ہک ںیم  ے اہک ووگں وک فتیص اک مکح ویکں دای ایگ افر انب ریمن یک دحثی رابرہک ںیم ےہ ہک ںیم  ے اہک املسمؿ  ر فتیص
ویکںرفضیکیئگےہ؟
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،انبریمن،امکلنب،لوؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
 سےکاپسفتیصےلیکوکیئزیچہننواساکفتیصوکرتکرک ےےکہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1735

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابی وائ،١
ْ٣سو ،ٚسيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َوأَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا َت َز َک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َوأَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ُٕٔ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١

ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠زٔی َّ ٨ارا َو َُل ز ٔ ِرصَ ّ٤ا َو َُل َطا ّة َو َُل َبٌٔي ّرا َو َُل أَ ِو َصی بٔظَ ِي ٕئ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اوباعمفہی ،اشمع ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوباعمفہی ،اشمع ،ایب فالئ ،رسمفؼ ،دیسہ اعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکر وسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےدانیرہنٹوھڑاہندرمہ۔رکبیہنافٹنافرہنیہ
یسکزیچیکفتیصیک۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اوباعمفہی ،اشمع ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوباعمفہی ،اشمع ،ایب فالئ ،رسمفؼ ،دیسہ
اعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
 سےکاپسفتیصےلیکوکیئزیچہننواساکفتیصوکرتکرک ےےکہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1736

ًيسی و ہو اب ٩یو٧ص ،اً٤ع
راوی  :ز٫يرب ٩رحب و ًْ٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ و اسحا ٚب ٩ابزا٫ي ،٥جزیزً ،لی ب ٩خْشٰ ،٦

ْش ٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا
و َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ك ُ ُُّ ٠ض َِ ٩ِ ًَ ٥جزٔیز ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ

ً َٔيسی َوص َُو ابِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط

زریہنب رحب ف امثعؿ نب ایب ہبیش ف ااحسؼ نب اربامیہ  ،رجری ،یلع نب رشخؾٰ ،یسیع ف نو انب وی،س ،اشمع ےس یھب ہی دحثی اؿ اانسد
ےسرمفی۔
رافی  :زریھنبرحبفامثعؿنبایبہبیشفااحسؼنباربامیھ،رجری،یلعنبرشخؾٰ،یسیعفنوانبوی،س،اشمع

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

ابب  :فتیصاکایبؿ
 سےکاپسفتیصےلیکوکیئزیچہننواساکفتیصوکرتکرک ےےکہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1737

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اس٤اًي ١ب٠ً ٩ية ،ابً ٩و ،٪ابزاہي ،٥حرضت اسوز ب ٩یزیس

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َّ
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاص َٔي٥
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟي ِحٌَی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
اَ ٪و ٔػ ايا َٓ َ٘اَِ ٟت ًََ٣ی أَ ِو َصی إَِٔ ٟيطٔ َٓ َ٘ ِس ُُ ٨ِ ٛت ُِ ٣شَ ٔ ٨س َت ُط إلٔ َی َػ ِسرٔی
ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ َٔ ٩یز ٔ َ
ََکوا ً ٔ َِ ٨س ًَائٔظَ َة أَ َّ ٔ ٠ًَ ٪ايا ك َ َ
یس َٗا َ ٢ذ َ ُ

أَ ِو َٗاَِ ٟت َح ِحزٔی ٓ ََس ًَا ب ٔ َّ
ات ٓ ًَََ٤ی أَ ِو َصی إَِٔ ٟيطٔ
اٟل ِشتٔ َٓ َِ َ٘ ٠س اَ ِ ٧د ََ ٨ث فٔی َح ِحزٔی َو َ٣ا َط ٌَ ِز ُت أَُ َّ ٧ط ََ ٣

ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،اامسلیع نب علیہا ،انب ترؿ ،اربامیہ ،رضحت اوسد نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک ووگں  ے دیسہ اعہشئ
ریضاہللاعتٰیل اہنعےکاپسذرک ایکہکرضحت یلعریضاہلل اعتٰیلہنعفیصےھت۔دیسہ اعہشئریضاہللاعتٰیل ہنع  ے رفامایآپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا ںیہ بک فیص انبای؟ احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ریمے ےنیس ےک اسھت ل ک اگلیئ نویئ  یھ ای
ریمیوگدںیمافرآپ ےاکی تشطوگنماایرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسریمیوگدںیمرگڑپےافرےھجمآپےکفاصؽاکملع
یھبہننوا وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےدیسانیلعریضاہللاعتٰیلہنعےکےیلبکفتیصیک۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبعلیہا،انبترؿ،اربامیہ،رضحتاوسدنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
 سےکاپسفتیصےلیکوکیئزیچہننواساکفتیصوکرتکرک ےےکہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1738

راوی  :سٌيس ب٨٣ ٩ؼورٗ ،تیبہ ب ٩سٌيس ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،سٔيا ،٪س٠امی ،٪حرضت سٌيس ب ٩جبير رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟشٌٔي ٕس َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٪
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوأَبُو بَ ِ ٔ
يص ث ُ َّ ٥بَکَی َحًَّی بَ ََّ ١ز ُِ ٌُ ٣ط
يص َو َ٣ا یَ ِو ُ ٦ا َِ ٟدٔ ٔ٤
ض یَ ِو ُ ٦ا َِ ٟدٔ ٔ٤
ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ َ ِح َو َٔ ٩ِ ًَ ٢سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ

يص َٗا َِ ٢
اط َت َّس ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َج ٌُطُ َٓ َ٘ا َ ٢ائ ِ ُتونٔی أَ ِٛت ُِب
ض َو َ٣ا یَ ِو ُ ٦ا َِ ٟدٔ ٔ٤
ا َِ ٟح َصی َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

َلَ ٔ ٛ ٥ِ ُٜتا ّبا َُل َت ٔـ ُّ٠وا َب ٌِسٔی َٓت َ ََ ٨از ًُوا َو َ٣ا َی َِ ٨بغٔی ً ٔ َِ ٨س ٔ َ ٧ي ٕ ٓی َت َ٨ا ُز َْ َو َٗاُٟوا َ٣ا َطأُِ ُ ٧ط أَ َص َح َز ا ِس َتِٔض ٔ ُ٤و ُظ َٗا ََ ٢ز ًُونٔی ٓ ََّأ ٟذی أََ٧ا
ْشٔٛي َن َٔ ٩ِ ٣جز ٔ َیزة ٔ ا َِ ٌَ ٟز ٔب َوأَ ٔجيزُوا ا َِ ٟوٓ َِس ب ٔ َِ ٨حو ٔ َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت أ ُ ٔجيزُص َُِٗ ٥ا ََ ٢و َس ََ ٜت ًَ ِ٩
ٓ ٔيطٔ َخي ِ ْر أ ُ ٔ
َخ ُجوا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
وػي ٥ِ ُٜب ٔ َْ ََل ٕث أَ ِ ٔ
َّ
اْٟاَْ ٔ ٟةٔ أَ ِو َٗاََ ٟضا َٓأ ُ َِ ٔشیت َُضا َٗا َ ٢أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙإٔبِ َزاصٔي َُ ٥ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩بٔ ِْشٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ

دیعس نب وصنمر ،ہبیتق نب دیعس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،ایفسؿ ،امیلسؿ ،رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رعمجات ےک دؿ رفامای رعمجات اک دؿ ایک ےہ؟ رھپ رف دےیئ اہیں کت ہک آوسنؤں  ے
رکنکویں وک رت رکدای ںیم  ے رعض ایک اے انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رمجات اک دؿ ایک ےہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکدردںیمدشتنویئ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای ریمےاپسالؤاتہکںیماہمترےےیلا یساتکبھکلدفںہک
مت ریمے دعب رمگاہ ہن نو ےگ۔ ووگں  ے ڑگھجا ایک احالہکن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ڑگھجا انمبس ہن اھت افر احصہب
رکاؾریضاہللاعتٰیلہنع ےرعضایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکایکاحؽےہایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجانورےہںیہ؟رھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسھجمسو۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایےھجمٹوھڑدفافر سارمںیمںیموغشمؽنوںفہرتہب
ےہ ںیم ںیہمت نیت اب وں یک فتیص رکات نوں رشم ک ن وک زجریہرعب ےس اکنؽدف افر فوفد وک وپرا وپرا ایسرطح دف  س رطح ںیم
ا ںیہ وپرا وپرا ادارکات نوں افر انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع رسیتی ابت ےس اخومش نو ےئگ ایآپ  ے رفامای  نکی ںیم اےس وھبؽ
ایگ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،ہبیتقنبدیعس،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ایفسؿ،امیلسؿ،رضحتدیعسنبریبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
 سےکاپسفتیصےلیکوکیئزیچہننواساکفتیصوکرتکرک ےےکہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1739

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥وٛيٍ٣ ،اٟک بِ٣ ٩و ،٢ك٠حہ ب٣ ٩صٖ ،سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ص ٕ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ َٔ ِِ ٣ٔ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٢كَ َِ ٠ح َة بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
ٖ ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
 ١زُ ُ٣وًُطُ َحًَّی َرأَیِ ُت ًَل َی َخ َّسیِطٔ َٛأََ َّ ٧ضا ٔ٧وَ ُا ٦اِ ٠ُّ ٟذُٟذٔ َٗا َ٢
يص َو َ٣ا یَ ِو ُ ٦ا َِ ٟدٔ ٔ٤
ض أََّ٧طُ َٗا َ ٢یَ ِو ُ ٦ا َِ ٟدٔ ٔ٤
ًَبَّا ٕ
يص ث ُ ََّ ٥ج ٌَ ََ ١ت ٔشي ُ

اٟس َواة ٔ أَ ِو َّ
اِ ٠ٟو ٔح َو َّ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ائ ِ ُتون ٔی بٔا ِل َٜت ٕٔٔ َو َّ
اٟس َواة ٔ أَ ِٛت ُِب َلَ ٔ ٛ ٥ِ ُٜتا ّبا َ ٩َِ ٟت ٔـ ُّ٠وا َب ٌِ َس ُظ

أَبَ ّسا َٓ َ٘اُٟوا إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِض ُحزُ
ااحسؼنباربامیہ،فعیک ،امکلنب،لوؽ،ہحلطنب رصمػ،دیعس نبریبج،رضحت انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک
اوہنں ےرعمجاتےکدؿاہکرعمجاتاکایکےہ؟رھپاؿےکآآوسناجرینوےگ۔اہیںکتہکںیم ےآوسناؿےکراسخرفں ر
وم ںوںیکڑلویںیکرطح دےھکیافراہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایریمےاپسڈہی افردفاتای یتختافردفات
الؤاتہکںیمںیہمتا یساتکبھکلدفںہکاسےکدعبمتیھبکرمگاہہننوےگ۔احصہبریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس(داین)ٹوھڑرےہںیہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،فعیک،امکلنب،لوؽ،ہحلطنبرصمػ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فتیصاکایبؿ
 سےکاپسفتیصےلیکوکیئزیچہننواساکفتیصوکرتکرک ےےکہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1740

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بس ب ٩ح٤يس ،اب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،بيساہلل بً ٩بساہلل ،حرضت ابً ٩باض رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َو ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َ ٢ابِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ٩
رض َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی ا ِٟب َ ِيتٔ
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا حُ ٔ َ
وَ ٪ب ٌِ َس ُظ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ إ ٔ َّ٪
أ ٓ ٢يض ٔ ِ٤َ ًُ ٥زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ٥َّ ُ٠أَ ِٛت ُِب َلَ ٔ ٛ ٥ِ ُٜتابّا َُل َت ٔـ َُّ ٠
رٔ َج ْ
َّ
َّ
 ١ا ِٟب َ ِيتٔ
َٕ أَصِ ُ
اب اہللٔ َٓا ِخ َتَ ٠
َقآ َُ ٪ح ِشب ُ َ٨ا َ ٔ ٛت ُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسِ َٗ ٥َ ٠س َََُ ٠ب ًََِ ٠يطٔ ا َِ ٟو َج ٍُ َوً ٔ َِ ٨س ُ ٥ِ ٛا ِِ ُ ٟ
َٓا ِخ َت َؼ ُ٤وا َُٓ ٨ِ ٔ٤ض َِ ٩ِ ٣َ ٥ي ُ٘و َُِّ َ ٢قبُوا َیِٜت ُِب َلَ ٥ِ ُٜر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٔ ٛ ٥َ ٠تا ّبا ََ ٩ِ ٟت ٔـ ُّ٠وا َب ٌِ َس ُظ َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٩ِ ٣َ ٥

َي ُ٘و ُ٣َ ٢ا َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِٛثَرُوا َّ
اَ ِِ ٠ٟو َو ٔاُل ِخت ََٔل َٖ ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ض َي ُ٘وُلُ إ ٔ َّ ٪اَّ ٟززٔیَّ َة ك ُ َّ ١اَّ ٟززٔیَّ ٔة َ٣ا َحا َ ٢بَي ِ َن َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َو َس َُّٗ ٥َ ٠و ُ٣وا َٗا ًَُ ٢ب َ ِي ُس اہللٔ َٓک َ َ
اب ٔ ٩ِ ٣ا ِخت ََٔلٓ ٔض ٔ َِ ٥و َٔ َِ ٟلض ٔ ِ٥
َوبَي ِ َن أَ ِ ٪یَِٜت َُب َُ ٟض ِ ٥ذََ ٔ ٟ
ک ا ِل َٔ ٜت َ
دمحم نب راعف ،دبع نب دیمح ،انب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہک بروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاصؽاکفتقآای وآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرھگںیمیئکاحصہبےھت

اؿںیمےسرمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنعیھبےھتیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایآؤںیمںیہمتا یساتکبھکلدفںہک
متاسےک دعبرمگاہہننوےگ رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع  ےرعض ایکہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس  رفیلکت اکہبلغ ےہ
افراہمترےاپسرقآؿےہافرامہرےےیلاہللیکاتکباکیفےہ والہتیبںیماالتخػافرڑگھجانوااؿںیمےسضعبفہےھت وج
ےتہک ےھت ہک زندکی رکف اتہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہمترے ےیل ا یس اتکب ھکل دںی ہک اس ہک دعب مت رہسگ رمگاہ ہن نو
ےئگافراؿںیمےسضعب ےفیہاہکوجرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےاہک بروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسثحب
افر االتخػ زایدہ نوایگ  و روسؽ اہلل  ے رفامای ڑھکے نواجؤ دیبع اہلل  ے اہک ہک انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےتہک ںیہ ہک  راشیوینں
ںیم بس ےس ےڑی  راشیین یک ابت وج روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس افر اس اتکب ےک ےنھکل ےک درایمؿ احلئ نویئ فہ ثحب افر
االتخػاھت۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعنبدیمح،انبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذنراکایبؿ
ذنروکوپرارک ےےکمکحےکایبؿںیم...
ابب  :ذنراکایبؿ
ذنروکوپرارک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1741

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤يِم٣ ،ح٤س ب ٩ر٣ح اب٣ ٩ہاجزٟ ،يثٗ ،تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث اب ٩طہابً ،بيساہلل بً ٩بساہلل،
حرضت ابً ٩باض سے روایت ےہ ٛہ حرضت سٌس بً ٩بازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی اَّ ٟتٔ ٔ٤يِم َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِ٣حٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز َٔٗاُلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ح و َح َّسث َ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا
ُّ

ض أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ا ِس َت ًَِٔی َس ٌِ ُس بِ َُ ًُ ٩با َز َة َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َِ ٟي ْث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اًَ ٪ل َی أ ُ ِّ٣طٔ تُ ُو ِّٓ َي ِت َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ِ٘ـ َٔي ُط َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِٗ ٔـطٔ ًَ َِ ٨ضا
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ِ َ ٧ذرٕ ك َ َ

ییحی نب ییحی یمیمت ،دمحم نب رل  انب اہمرج ،ق  ،،ہبیتق نب دیعس ،ق  ،انب باہب ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی

ےہہکرضحتدعسنبابعدہریضاہللاعتٰیلہنع ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسذنرےکابرےںیموتفیبلطایک وج
اؿ یکفا دلہ ر یھ افر فہاےس وپرارک ےےسلبقوفتنویئگروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایاےس  و اسیکرطػ ےس
ادارکدے۔
رافی  :ییحی نبییحییمیمت،دمحم نبرل انباہمرج،ق ،،ہبیتق نبدیعس،ق ،انبباہب ،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحت انبابعس ےس
رفاتیےہہکرضحتدعسنبابعدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذنراکایبؿ
ذنروکوپرارک ےےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1742

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥ابً ٩یی٨ہ ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب٩
وہب ،یو٧ص ،اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بس اب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز٤ًْ ،ا ٪ب ٩ابی طیبہً ،بسہ ب ٩س٠امی ،٪ہظا ٦ب٩
رعوة ،برک ب ٩وائ ،١زہزی

َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي٩ِ ًَ ٥
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس
ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَىٔی َ ِ
رع َو َة ًَ ِ٩
َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
رک بِ َٔ ٩وائ ٕٔ ١ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َّ
اِ ٠ٟيثٔ َو ٌَِ ٣ى َی َحسٔیْٔطٔ
بَ ِ ٔ
ییحینبییحی،امکل،اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،ااحسؼنباربامیہ،انبہنییع،رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،ااحسؼنباربامیہ،دبع
انبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،امثعؿنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾنب رعفة،رکبنبفالئ،زرہیایسدحثیابالیکدفرسیاانسد
ذرکیکںیہ۔اؿبس ےیھبایسینعمیکدحثیذرکیکےہ۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،امکل ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،رمعف اندق ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ہنییع ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،ااحسؼ نب
اربامیہ،دبعانبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،امثعؿنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفة،رکبنبفالئ،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذنرامےننےسنام تعےکایبؿںیمافرہیہکاسےسوکیئزیچ ںیہریتک...
ابب  :ذنراکایبؿ
ذنرامےننےسنام تعےکایبؿںیمافرہیہکاسےسوکیئزیچ ںیہریتک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1743

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥جزیز٨٣ ،ؼورً ،بساہلل ب٣ ٩زة ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌالی ً٨ہا

رح ٕب َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َُ ٢ز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
و َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
َُّ ٣ز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَ َخ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا یَ َِ ٨ضاَ٧ا ًَ ِ ٩اِ ٨َّ ٟذرٔ َو َي ُ٘و ُ ٢إُٔ َّ ٧ط ُلَ َیزُ ُّز َط ِيئّا َوإٔ٤َ َّ ٧ا
َخ ُد بٔطٔ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ٔحيحٔ
ي ُِش َت ِ َ

زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،دبعاہللنبرمة،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلاہنعےسرفاتیےہہکاکی
دؿروسؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملسںیمہذنرےسعنمرفام ےےگلافررفام ےےگلہکفہیسکزیچوک ںیہ ایتل۔اسےکذرہعی ورصػ
لیخبیہےسامؽولکناایاجاتےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،دبعاہللنبرمة،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذنراکایبؿ
ذنرامےننےسنام تعےکایبؿںیمافرہیہکاسےسوکیئزیچ ںیہریتک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1744

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌی ،یزیس ب ٩ابی حٜي ،٥سٔياً ،٪بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َحٕٔ ٜيُ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِي َ

َخ ُد بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟبدٔي ٔ١
َخ ُظ َوإٔ٤َ َّ ٧ا ي ُِش َت ِ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ ٢اِ ٨َّ ٟذ ُر َُل ُي َ٘ ِّس َُ ٦ط ِيئّا َو َُل یُ َذ ِّ ُ

دمحمنبییحی،سیدینب ایب میکح ،ایفسؿ،دبعاہلل نبدانیر ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکیبنرکمی یلصاہلل ہیلع
فآہلفملس ےرفامایہکذنریسکزیچوکہنآےگرکیتکسےہہنےھچیپ۔اسےکذرہعی ورصػلیخبےسامؽولکناایاجاتےہ۔
رافی  :دمحمنبییحی،سیدینبایبمیکح،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذنراکایبؿ
ذنرامےننےسنام تعےکایبؿںیمافرہیہکاسےسوکیئزیچ ںیہریتک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1745

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٨ُ ،سر ،طٌبہ٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ٨٣ ،ؼورً ،بساہلل ب٣ ٩زة،
حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِ
َخ ُد بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟبدٔي ٔ١
أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هی ًَ ِ ٩اِ ٨َّ ٟذرٔ َو َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َُل َیأت ٔی ب ٔ َدي ِر ٕ َوإٔ٤َ َّ ٧ا ي ُِش َت ِ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ،ہبعش ،دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،وصنمر ،دبعاہلل نب رمة ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ذنر امےنن ےس عنم رفامای افر رفامای ہک فہ وکیئ  ںیہ الیت اس ےک ذرہعی  و
رصػلیخبیہےسامؽولکناایاجاتےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ،ہبعش ،دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،وصنمر ،دبعاہلل نب رمة ،رضحت انب رمع ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذنراکایبؿ
ذنرامےننےسنام تعےکایبؿںیمافرہیہکاسےسوکیئزیچ ںیہریتک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1746

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،یحٌی ب ٩آزٔ٣ ،٦ـ٣ ،١ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظارً ،بساٟزح٤ا ،٪سٔيا٨٣ ،٪ؼور ،جزیز

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسث َ َ٨ا ََُّ ٔ٣ـ ْ ١ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟى َّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا
اَ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ
ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِي َ
دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،لضفم،دمحمنبینثم،انب ،رر،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،رجریایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںیہ
رافی  :دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،لضفم،دمحمنبینثم،انب ،رر،دبعارلامحؿ،ایفسؿ،وصنمر،رجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذنراکایبؿ
ذنرامےننےسنام تعےکایبؿںیمافرہیہکاسےسوکیئزیچ ںیہریتک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1747

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسً ،بساٌٟزیز زراورزی ،اٌَٟلء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی َّ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َخ ُد بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟبدٔي ٔ١
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل َت ِٔ ٨ذ ُروا َٓإ ٔ َّ ٪اِ ٨َّ ٟذ َر َُل ُي ِِىٔی ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ٘ ٟسرٔ َط ِيئّا َوإٔ٤َ َّ ٧ا ي ُِش َت ِ َ

ہبیتقنبدیعس،دبعایزعسیدرافردی،االعلء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ےرفامایمتذنرہنامونویکہکنذنرےسدقتریاکھچکافدئہ ںیہ۔اسےکذرہعی ورصػلیخبیہےسامؽولکناایاجاتےہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعایزعسیدرافردی،االعلء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذنراکایبؿ
ذنرامےننےسنام تعےکایبؿںیمافرہیہکاسےسوکیئزیچ ںیہریتک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1748

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،اٌَٟلء ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ََِ ٌَ ٟل َئ یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َخ ُد بٔطٔ ٔ٩ِ ٣
أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هی ًَ ِ ٩اِ ٨َّ ٟذرٔ َو َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط ُلَ َیزُ ُّز ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ٘ ٟسرٔ َوإٔ٤َ َّ ٧ا ي ُِش َت ِ َ
ا َِ ٟبدٔي ٔ١
دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج ،ہبعش،االعلء،رضحت اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکیبنرکمی یلصاہللہیلعفآہل
فملس ےذنرےسعنمرفامایافررفامایفہدقتریوک ںیہدبؽیتکس۔اسےکذرہعی ورصػلیخبےسامؽولکناایاجاتےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،االعلء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذنراکایبؿ
ذنرامےننےسنام تعےکایبؿںیمافرہیہکاسےسوکیئزیچ ںیہریتک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1749

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ اب ٩سٌيسً ،لی ب ٩ححز ،اس٤اًي ،١اب ٩جٌَف٤ً ،زوً ،بساٟزح٤ا ٪ارعد ،حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی
َ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اِ ٨َّ ٟذ َر َُل ي َ َُِّق ُب ٔ ٩ِ ٣ابِ ٔ ٩آ َز ََ ٦ط ِيئّا
ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ
َخ َد
 ١یُزٔی ُس أَ ِ ٪یُ ِ ٔ
َخ ُد ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟبدٔي ٔ٣َ ١ا َ ٥َِ ٟی ٩ِ ُٜا َِ ٟبدٔي ُ
َ ٥َِ ٟی ٩ِ ُٜاہللُ َٗ َّس َر ُظ َُ ٟط َو َل ٩ِٔ ٜاِ ٨َّ ٟذ ُر یُ َوآ ُٔ ٙا َِ َ٘ ٟس َر َٓ ُي ِ َ

ییحی نب اویب ،ہبیتق انب دیعس ،یلع نب رجح ،اامسلیع ،انب رفعج ،رمعف ،دبعارلنمح ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایذنروکیئا یسزیچانبآدؾےکرقبی ںیہرکیتکس ےساہلل ےاسیک
دقتریںیمہنایکنو نکیذنر ودقترییہیکوماتقفرکیتےہافرہیلیخبےسفہزیچاکنےنلاکذرہعیےہ ےسفہاکنےنلاکارادہہنراتھکاھت
۔
رافی  :ییحی نب اویب ،ہبیتق انب دیعس ،یلع نب رجح ،اامسلیع ،انب رفعج ،رمعف ،دبعارلامحؿ ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذنراکایبؿ
ذنرامےننےسنام تعےکایبؿںیمافرہیہکاسےسوکیئزیچ ںیہریتک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1750

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،يٌ٘وب ابً ٩بساٟزح٤اٗ ٪اریً ،بساٌٟزیز زراورزی٤ً ،زو ب ٩ابی ً٤زو

وب َي ٌِىٔی ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار َّٔی َو ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی َّ
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمحاقری،دبعایزعسیدرافردی،رمعفنبایبرمعفایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلامحؿاقری،دبعایزعسیدرافردی،رمعفنبایبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللیکانرفامینیکذنروپراہنرکےافر س راقدرہننواےسوپراہنرک ےاکب...

ابب  :ذنراکایبؿ
اہللیکانرفامینیکذنروپراہنرکےافر س راقدرہننواےسوپراہنرک ےاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1751

راوی  :زہير ب ٩رحبً ،لی ب ٩ححز سٌسی ،زہير ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥ایوب ،ابی َٗلبہ ،ابی ا٤ٟہ٠ب ،حرضت ً٤زا ٪ب٩
حؼين رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟش ٌِس ُّٔی َو َّ
رح ٕب َو ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َّ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔزُصَيِر ٕ َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َ
اب
يٕ َر ُج َ٠ي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟض َّٔ ٠ب ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ِس ِت َث٘ ٔ ُ
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن َٗا َ ٢كَاِ َ ٧ت َث٘ ٔ ُ
يٕ حُ ََٔ٠ا َئ َ ٔ ٟبىٔی ًُ َ٘ ِي َٕٓ ١أ َ َ
َّ
َّ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ًُ َ٘ ِي َٕ ١وأَ َػابُوا َُ ٌَ ٣ط
ِس أَ ِػ َح ُ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأَ َ َ
ا ِِ ٌَ ٟـ َبا َئ َٓأتََی ًََِ ٠يطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو فٔی ا َِ ٟوثَا َٔٗ ٚا ََ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س َٓأ َ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َطأَُِ ٧ک َٓ َ٘ا َ ٢ب ٔ َ٥
ک ب ٔ َحز ٔ َیزة ٔحُ ََٔ٠ائ َٔک َث٘ ٔ َ ُ
ص َٖ ًَ ِ٨طُ َٓ َ٨ا َزا ُظ َٓ َ٘ا َ٢
ک أَ َخ ِذتُ َ
أَ َخ ِذ َتىٔی َوب ٔ َ ٥أَ َخ ِذ َت َسابٔ َ٘ َة ا َِ ٟحادِّ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ًِوَ ا ّ٣ا َ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
يٕ ث َّ ٥ا َِ َ َ
َّ
َّ
ک َٗا َ ٢إنِّٔی ُِ ٣شَٗ ٥ْ ٔ ٠ا ََِ ٟ ٢و
َف َج ٍَ إَِٔ ٟيطٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َطأَِ ُ ٧
َیا َُ ٣ح َُّ ٤س َیا َُ ٣ح َُّ ٤س َوك َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠رح ّٔامی َرٗٔي ّ٘ا َ َ
ُ
ص َٖ َٓ َ٨ا َزا ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س یَا َُ ٣ح َُّ ٤س َٓأ َ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َطأَُِ ٧ک َٗا َ ٢إنِّٔی
ُٗ َِ ٠ت َضا َوأََ ِ ٧ت َت ُِ ٔ ٠٤
ک أَ َِ ٣ز َک أَ ِٓ َِ ٠ح َت ك ُ َّ ١ا َََِ ٟٔل ٔح ث َّ ٥ا َِ َ َ
یب ِت
َجائ ٔ ٍْ َٓأَكٌِ ِٔ٤ىٔی َوهَ ِ٤آ َُٓ ٪أ َ ِس٘ٔىٔی َٗا ََ ٢ص ٔذظ ٔ َحا َج ُت َ
ِس ِت ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ َوأ ُ ٔػ َ
ک َٓ ُٔس َٔی بٔاَّ ٟز ُج َ٠ي ِ ٔن َٗا ََ ٢وأ ُ ٔ َ
َات َِ ٟي َٕ ٠ة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟوثَا ٔٚ
وُ ٤َ ٌَ ََ ٪ض ِ ٥بَي ِ َن َی َس ِی ب ُ ُيوت ٔض ٔ َِٓ ٥ا َِ َٔ ََ ٠ت ِت ذ َ
ا ٪ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦یُزٔی ُح َ
ا ِِ ٌَ ٟـ َبا ُئ َٓک َاِ َ ٧ت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ فٔی ا َِ ٟوثَا َٔ ٚوك َ َ
ئ ََٓ ٥َِ ٠ت ِزْ ُ َٗا ََ ٢وَ٧ا َٗ ْة َُّ ٨َ ٣و َٗ ْة َٓ َ٘ ٌَ َس ِت فٔی
َٓأ َ َت ِت ِاْلٔب ٔ ََ َٓ ١ح ٌََِ ٠ت إٔذَا َزِ َ ٧ت ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟبٌٔير ٔ َرَُا َٓ َتتِرُ ُُ ٛط َحًَّی َت َِ ٨ته ٔ َی إلٔ َی ا ِِ ٌَ ٟـ َبا ٔ
َ
َحَ َّ ٧ضا َٓ َ٤َّ ٠ا
ًَ ُحز ٔ َصا ث ُ ََّ ٥ز َج َز ِت َضا َٓاَ ِ ٧ل َِ َ٘ ٠ت َؤ َ ٧ذ ُروا ب ٔ َضا ٓ ََل َ٠بُوصَا َٓأ ًِ َحزَ ِت ُض َِٗ ٥ا ََ ٢وَ َ ٧ذ َر ِت ِهَّلِل إ ٔ َِ٧ ٪حَّاصَا اہللُ ًََِ ٠ي َضا َٟت َ َِ َ ٨

اض َٓ َ٘اُٟوا ا ِِ ٌَ ٟـ َبا ُئ َ٧ا َٗ ُة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت إَٔ َّ ٧ضا َ َ ٧ذ َر ِت إ ٔ َِ٧ ٪حَّا َصا اہللُ
َٗ ٔس َِ ٣ت ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َرآ َصا اُ ٨َّ ٟ
َ
ا ٪اہللٔ بٔئ َِش َ٤ا َجزَ ِت َضا َ َ ٧ذ َر ِت ِهَّلِل
َکوا ذََ ٔ ٟ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َُ ٢س ِب َح َ
ًََِ ٠ي َضا َٟت َ َِ َ ٨
َحَ َّ ٧ضا َٓأ َت ِوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ُ
ک ا ِِ ٌَ ٟب ُس َوف ٔی رٔ َوا َی ٔة ابِ ٔ ٩حُ ِحز ٕ َُل ِ َ ٧ذ َر فٔی َٔ ٌِ ٣ؼ َي ٔة اہللٔ
َحَ َّ ٧ضا ُلَ َوَٓا َئ ِ ٨َ ٔ ٟذرٕ فٔی َٔ ٌِ ٣ؼ َي ٕة َو َُل ٓ ٔ َامی َُل یَ ُِ ٔ ٠٤
إ ٔ َِ٧ ٪حَّا َصا اہللُ ًََِ ٠ي َضا َٟت َ َِ َ ٨
زریہنب رحب،یلعنبرجح دعسی،زریہ،اامسلیعنباربامیہ،اویب،ایبالقہب ،ایبالمہلت،رضحترمعاؿنبنیصح ریضاہللاعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہہک فیقث ،ونبلیقع ےک فیلح ےھتفیقث  ے ااحصب روسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ںیم ےس دف آدویمں وک
دیق رکایل افر ااحصب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ینب لیقع ںیم ےس آدیم وک دیق رکایل افر اس ےک اسھت ابضعء افینٹن وک یھب

رگاتفرایک۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسےکاپسرشتفیال ےاساحؽںیمہکدنباھنوااھت۔اس ےاہکاےدمحمیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ! آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس اس ےک اپس آ ے افر اس ےس اہک ایک ابت ےہ؟  و اس  ے رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس  ے ےھجم ویکں ڑکپا افرسکفہج ےس احویجں  ر تق ےل اج ےفایل(اف ینٹن) وک رگاتفر ایک ےہ؟  و آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس  ے رفامای اس ےڑے وصقریکفہج ےس ںیم  ے ےھجت اہمترے فیلحفیقث ےک دبےل رگاتفر ایک ےہ۔ رھپ آپ اس ےس و ے  و
اس  ے آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس وک اے دمحم! اے دمحم! ہہک رک اکپرا افر روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس رہمابؿ افر رنؾ دؽ ےھت
آپ اس یک رطػ و ے  و رھپ رفامای ایک ابت ےہ  و اس  ے اہک ںیم املسمؿ نوں آپ  ے رفامای اکش  و ہی ابت اس فتق اتہک  ب  و
اےنپاعمہلماکلمکموطر رامکلاھت و ووپریاکایمیباحلصرکاکچنواتہیہہکرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرھپو ے واس ےآپ
وک ای دمحم! ای دمحم ہہک رک اکپرا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک اپس آ ے افر رفامای ایک ابت ےہ؟  و اس  ے اہک ںیم وھباک نوں ےھجم
الھکےیئافرںیمایپاسنوےھجمالپ ے۔ وآپ ےرفامایہیریتیاحتجفرضفرتےہینعیاےسالھکایافرالپای۔رھپاےساؿدفآدویمں
اکہیہیانبایایگ۔(ںیہنجفیقث ےرگاتفرایکاھت)رافیاتہکےہہکااصنرںیمےس اکیتررتافرابضعء(افینٹن)رگاتفررکیلیئگافرفہ
تررت دنب ی نویئ  یھ افر وقؾ ےک وگ اےنپ رھگفں ےک اسےنم اےنپ اجونرفں وک آراؾ دے رےہ ےھت اکی دؿ فہ رگاتفری ےس
اھبگیلکنافرافوٹنںےکاپسآیئ بفہیسکافٹنےکاپساجیتفہآفازاکناتل وفہاےسٹوھڑدیتیاہیںکتہکفہابضعءکتیچنہپ و
اس  ے آفاز ہنیک افرفہ افینٹن اہنتی نیکسم  یھ  و فہ تررتاسیک ھٹیپ  ر ھٹیبیئگ رھپاےسڈااٹن  و لچدی۔ اکرففں وک ربخ نویئ ۔ فہ
اسیکالتشںیمےلکن وابضعء ےاؿوکاعزجرکدای۔رافیاتہکےہافراس ےاہللےکےیلذنرامینہک ارگاسابضعء ےاےساجنت
دالدی وفہاسانہقوکرقابؿرکدےیگ بفہدمہنیآیئافرووگں ےاےسداھکی واوہنں ےاہکہیابضعء وروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکافینٹنےہ۔ واستررت ےاہکہکاس(ںیم) ےذنرامینےہہکارگاہللاےساسافینٹنےک اسھتاجنتدے واےس
رحن رکے یگ۔ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نو رک آپ ےس اس اک ذرک ایک  و
آپ ےرفامایاہللاپکےہاستررت ےاسافینٹنوکربادبہلدایہکاس ےاہللےکےیلذنرامینارگاہللاےساس روسارنو ےیک
وصرتںیماجنتدے و فہ اےسرحنرکےیگ۔انرفامینےکےیلامیناج ےفایلذنراکوپرارکان رضرفی ںیہافرہنیہاسزیچیکذنر
 ساکااسنؿامکل ںیہےہافرانبرجحیکرفاتیںیمےہاہللیکانرفامینںیمذنر ںیہےہ۔

رافی  :زریہنبرحب،یلع نبرجحدعسی،زریہ،اامسلیعنباربامیہ،اویب،ایبالقہب ،ایبالمہلت،رضحترمعاؿ نبنیصحریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذنراکایبؿ

اہللیکانرفامینیکذنروپراہنرکےافر س راقدرہننواےسوپراہنرک ےاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1752

راوی  :ابوربيٍ ًتکی ،ح٤از اب ٩زیس ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اب ٩ابی ً٤زً ،بساٟوہاب ث٘فی ،ایوب

اب
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوصَّ ٔ
َّ
وب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِ َ ٧ح َو ُظ َوفٔی َحسٔیثٔ َح َّ٤از ٕ َٗا َ ٢كَاِ َ ٧ت ا ِِ ٌَ ٟـ َبا ُء َ ٔ ٟز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی ًُ َ٘ ِي َٕ ١وكَاِ َ ٧ت ٔ٩ِ ٣
اَ٘ ْٟف ٔ ِّی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َسواب ٔ ٔ ٙا َِ ٟحادِّ َوفٔی َحسٔیْٔطٔ أَي ِّـا َٓأ َ َت ِت ًَل َى َ٧ا َٗ ٕة َذُٟو َٕ ٣ُ ٢حز ََّس ٕة َوفٔی َحسٔیثٔ َّ
اَ٘ ْٟف ٔ ِّی َوه ٔ َی َ٧ا َٗ ْة َُ ٣س َّربَ ْة
َ

اوبرعیب غیکی ،امحد انب زدی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ایب رمع ،دبعاواہب یفقث ،اویب ،ایس دحثی یک دف اانسد زمدی ذرک یک ںیہ افر
رضحتامحدیکدحثیںیمےہہکابضعءینبلیقعںیمےساکیآدیمیک یھافراحویجںیکآےگرےنہفایلافوینٹنںںیمےس یھافر
زمدی اؿ یک دحثی ںیم ہی یھب ےہ ہک فہ تررت ا یس افینٹن  ر آیئ وج نیکسم  یھ افر(اس ےک ےلگ ںیم) یٹنھگ ڈایل نویئ  یھ یفقث یک

دحثیںیمےہہکفہافینٹناھکسیئنویئ یھ۔
رافی  :اوبرعیبغیکی،امحدانبزدی،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،دبعاواہبیفقث،اویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبعکیکرطػدیپؽلچرکاج ےیکذنرےکایبؿںیم...
ابب  :ذنراکایبؿ
ہبعکیکرطػدیپؽلچرکاج ےیکذنرےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1753

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤يِم ،یزیس ب ٩زریٍ ،ح٤يس ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اَّ ٟتٔ٤ي ِٔم أَ ِخب َ َرَ٧ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ي ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط
ُّ
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ا َِٔ ٟزَار ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُح َِ ٤ي ْس َح َّسثَىٔی ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی َط ِيدّا
یب َص َذا ََٔ َِش ُط ََِ ٟىٔ ٌّی َوأَ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪یَ ِز ََ ٛب
یُ َضا َزی بَي ِ َن ابِ َِ ٨يطٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا بَا َُ ٢ص َذا َٗاُٟوا َ َ ٧ذ َر أَ ِ ٪یَ ِ٤ش َٔی َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَ َِ ٩ت ٌِ ٔذ ٔ

ییحینبییحییمیمت،سیدینبزرعی،دیمح،اثتب،رضحت ا،سریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ے
اکی وبڑے وک اےنپ دف وٹیبں ےک درایمؿ ل ک اگل ے (ےتلچ) نو ے داھکی  و رفامای اس اک ایک احؽ ےہ؟ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے

رعضایکہکاس ےدیپؽےنلچیکذنرامینےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہللاسےکسفنوکذعابدےنیےسےب رفاہ
ےہافراےسوسارنو ےاکمکحدای
رافی  :ییحینبییحییمیمت،سیدینبزرعی،دیمح،اثتب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذنراکایبؿ
ہبعکیکرطػدیپؽلچرکاج ےیکذنرےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1754

راوی  :یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،اس٤اًي ،١اب ٩جٌَف٤ً ،زوً ،بساٟزح٤ا ٪ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َف ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
َ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِز َر َک َط ِيدّا یَ ِ٤شٔی بَي ِ َن ابِ َِ ٨يطٔ یَ َت َو َّٛأ ُ ًََِ ٠يض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ
اَِ ٠ًَ ٪يطٔ ِ َ ٧ذ ْر َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠ار َِ ٛب
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َطأ ِ َُ ٪ص َذا َٗا َ ٢ابِ َ٨ا ُظ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ك َ َ
أَ ُّی َضا َّ
ک َو ًَ ِِ َ ٧ ٩ذرٔ َک َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُ٘ ٔ ٟت َ ِی َب َة َوابِ ٔ ٩حُ ِحز ٕ
اٟظ ِي ُذ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َُىٔ ٌّی ًَ َِ ٨
ییحی نب اویب ،ہبیتق ،انب رجح ،اامسلیع ،انبرفعج ،رمعف ،دبعارلنمح ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاکیوبڑےوکاےنپوٹیبں رل کاگلرکےتلچنو ےاپای واراشدرفامایاےسایکنوا؟ واسےکوٹیبں
 ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس  ر اکی ذنر  یھ ۔  و یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اے
وبڑے!وسارنواجویکہکناہللاعتیلھجتےسافرریتیذنرےسےب رفاہےہ
رافی  :ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،اامسلیع،انبرفعج،رمعف،دبعارلامحؿارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذنراکایبؿ
ہبعکیکرطػدیپؽلچرکاج ےیکذنرےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1755

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسً ،بساٌٟزیز زراورزی ،حرضت ً٤ز ب ٩ابی ً٤زو

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی َّ
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
ہبیتقنبدیعس،دبعایزعسیدرافردی،رضحترمعنبایبرمعفےسیھباؿاانسدےسہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعایزعسیدرافردی،رضحترمعنبایبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذنراکایبؿ
ہبعکیکرطػدیپؽلچرکاج ےیکذنرےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1756

راوی  :زَکیا ب ٩یحٌی اب ٩ػاٟح ٣صیٔ٣ ،ـ ١ابٓ ٩ـاٟہً ،بساہلل بً ٩ياغ ،یزیس ب ٩ابی حبيب ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز

یس
َ ١ي ٌِىٔی ابِ َََ ٓ ٩ـا ََ ٟة َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًَُ ٩يَّا ٕ
غ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
و َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َکیَّا ُئ بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
ص ُّی َح َّسثَ َ٨ا ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُ
بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔيبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدي ِر ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَُ َّ ٧ط َٗا ََ َ ٧ ٢ذ َر ِت أ ُ ِخًٔی أَ َِ ٪ت ِ٤ش َٔی إلٔ َی بَ ِيتٔ اہللٔ َحآ َٔي ّة َٓأ َ ََ ٣ز ِتىٔی أَ ِ ٪أَ ِس َت ًِٔٔ َی
َاس َت ِٔت َ ِی ُت ُط َٓ َ٘ا ََ ٔ ٟ ٢ت ِٔ ٤ع َو ِٟت َ ِر َِ ٛب
ََ ٟضا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٓ ٥َ ٠

زرکای نب ییحی انب اصحل رصمی ،لضفم انب اضفہل ،دبعاہلل نب ایعش ،سیدی نب ایب بیبح ،رضحت غقتہت اعرم ےس رفاتی ےہ ہک
ریمی نہب  ے تیب اہلل یک رطػ ےگنن اپؤں لچ رک اج ے یک ذنر امین ےھجم مکح دای ہک ںیم اس ےک ےیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسوتفیبلطرکفں وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاچےیہہکفہدیپؽےلچافروساریھبنو۔
رافی  :زرکاینبییحیانباصحلرصمی،لضفمانباضفہل،دبعاہللنبایعش،سیدینبایببیبح،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذنراکایبؿ
ہبعکیکرطػدیپؽلچرکاج ےیکذنرےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1757

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،سٌيس ب ٩ابی ایوب ،یزیس ب ٩ابی حبيب ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز جہىی رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ َ ٩أَبٔی َحبٔيبٕ أَ ِخب َ َر ُظ
وب أَ ََّ ٪یز ٔ َ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرَ٧ا َسٌٔي ُس بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َک فٔی
َک بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ََُّ ٔ٣ـ َٕ ١وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
أَ َّ ٪أَبَا ا َِ ٟدي ِر ٔ َح َّسثَطُ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی أََّ٧طُ َٗا ََ َ ٧ ٢ذ َر ِت أ ُ ِخًٔی ٓ ََذ َ َ

ا ٪أَبُو ا َِ ٟدي ِر ٔ َُل ُئَار َُٔ ِ٘ ًُ ٚب َة
ا َِ ٟحسٔیثٔ َحآ َٔي ّة َو َزا َز َوك َ َ
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رج  ،،دیعس نب ایب اویب ،سیدی نب ایب بیبح ،رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکریمینہب ےذنرامینابیقدحثیلضفمیکدحثییہیکرطحذرکیکافردحثیںیمےگنناپؤںاکذرک ںیہایکافرہی
ااضہفیھبایکہکاوباریخلہبقعےسدجا ںیہنو ےےھت
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،دیعسنبایباویب،سیدینبایببیبح،رضحتہبقعنباعرمینہجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ذنراکایبؿ
ہبعکیکرطػدیپؽلچرکاج ےیکذنرےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1758

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥اب ٩ابی خ ،ٕ٠روح بً ٩بازہ ،اب ٩جزیخ ،یحٌی ب ٩ایوب ،حرضت یزیس ب ٩حبيب

یس
وب أَ ََّ ٪یز ٔ َ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی َخَ َٗ َٕٕ ٠اُل َح َّسث َ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
بِ َ ٩أَبٔی َحبٔيبٕ أَ ِخب َ َر ُظ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٔ ١َ ِْ ٣حسٔیثٔ ًَ ِبسٔ اٟز ََّّزا ٔٚ
دمحم نب احمت ،انب ایب فلخ ،رفح نب ابعدہ ،انب رج  ،،ییحی نب اویب ،رضحت سیدی نب بیبح  ےاساانسد ےک اسھت دبعارلزاؼیک
دحثیلقنیکےہ
رافی  :دمحمنباحمت،انبایبفلخ،رفحنبابعدہ،انبرج ،،ییحینباویب،رضحتسیدینببیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذنرےکافکرہاکایبؿ...
ابب  :ذنراکایبؿ
ذنرےکافکرہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1759

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌيس ایلی ،یو٧ص بً ٩بساُلًلی ،اح٤س بً ٩يسی ،یو٧ص ،اب ٩وہب٤ً ،ز ب ٩حارثٌٛ ،ب ب٤٘٠ً ٩ہ،
ًبساٟزح٤ا ٪اب ٩ط٤اسہ ،ابی اٟدير ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَىٔی صَ ُ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َویُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩يسی َٗا َ ٢یُوُُ ٧ص أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ

اس َة ًَ ِ ٩أَب ٔی ا َِ ٟدي ِر ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ
ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٩ط ََ ٤
ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َّٔ َٛ ٢ارةُ اِ ٨َّ ٟذرٔ ََ َّٔ ٛارةُ ا َِ ٟئ٤ي ٔن
اہرفؿنبدیعسا،یل،وی،سنب دبعاالیلع،ادمحنبیسیع،وی،س،انبفبہ،رمعنباحرث،بعکنبہمقلع،دبعارلنمحانبرامہس،ایب
اریخل،رضح تہبقعنباعرمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایذنراکافکرہفیہےہوج
مسقاکافکرہےہ
رافی  :اہرفؿنبدیعسا،یل ،وی،سنبدبعاالیلع،ادمحنب یسیع،وی،س،انبفبہ،رمع نباحرث،بعکنبہمقلع ،دبعارلامحؿانب
رامہس،ایباریخل،رضحتہبقعنباعرمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
ریغاہللیکمسقیکنام تعےکایبؿںیم...
ابب  :ومسقںاکایبؿ
ریغاہللیکمسقیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1760

راوی  :ابوكاہز ،اح٤س ب٤ً ٩زو بِ ٩سح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟب٩
ًبساہلل ،حرضت ً٤ز ب ٩خلاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ٩
ِس ٕح َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَىٔی َ ِ
اٟلاص ٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
اب َي ُ٘وُلُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١ی َِ ٨ضا ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ت ِحُٔ ٔ ٠وا بٔآبَائَٔٗ ٥ِ ُٜا َ٤َ ًُ ٢زُ ٓ ََواہللٔ َ٣ا َح َُِ ٔ٠ت ب ٔ َضا ُُ ٨ِ ٣ذ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ

َاَکا َو َُل آث ٔ ّزا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ َِ ٨ضا ذ ٔ ّ

اوباطرہ ،ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،وی،س ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،اسمل نب دبع اہلل ،رضحت رمع نب

اطخبریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیہکروسؽ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایاہلل اعتیلںیہمت اےنپآابؤادجادیکںیمسقا ےن ے
ےس عنم رکات ےہ ۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اہک اہلل یک مسق!  ب ےس ںیم  ے روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس یک
نام تعینسےہ۔ںیماینسیکمسق ںیہا ےنیئ۔اینپرطػےسذرکرکےتنو ےافرہنوکیئاکحتیلقنرکےتنو ے۔
رافی  :اوباطرہ ،ادمح نبرمعف نب رسح ،انب فبہ ،وی،س ،رحہلم نبییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،اسمل نب دبعاہلل ،رضحت
رمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
ریغاہللیکمسقیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1761

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌيب بٟ ٩يثً٘ ،ي ١ب ٩خاٟس ،اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حرضت
زہزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ َّٔ ٩
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ٩
اِ ٠ٟيثٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِي ُ
إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َُي ِ َر أَ َّ ٪ف ٔی َحسٔیثٔ
َاَکا َو َُل آث ٔ ّزا
ًُ َ٘ ِي ٕ٣َ ١ا َح َُِ ٔ٠ت ب ٔ َضا ُُ ٨ِ ٣ذ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٨هی ًَ َِ ٨ضا َو َُل َتک َ َُّ ٤ِ ٠ت ب ٔ َضا َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١ذ ٔ ّ

دبعاکلمل نب بیعش نبق  ،،لیقع نب اخدل ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ،رمعم ،رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیلہنع
یک دن ےس یھبہیدحثی رمفیےہرضحت لیقعریضاہلل اعتٰیلہنعیکدحثی ںیم ےہہک ںیم ے  ب ےس یبنرکمی یلصاہللہیلع
فآہلفملس وک مسق ےس عنم رکےت نو ے انس ےہ  و ںیم  ےہن واس ےکاسھت وکیئ وگتفگیک افر ہنذرک ےک وطر  ریہک افر ہن اکحتی ےک
وطر ر۔
رافی  :دبعاکلمل نب بیعش نبق  ،،لیقع نب اخدل ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ،رمعم ،رضحت زرہی ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
ریغاہللیکمسقیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1762

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،زہير ب ٩رحب ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،حرضت سا ٥ٟرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ٕ بٔأَبٔيطٔ بٔ ١ٔ ِْ ٔ٤رٔ َوایَ ٔة یُوَُ ٧ص َو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ
أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٤َ ًُ ٥َ ٠ز َوص َُو َی ِحُ ٔ ٠
اوبرکبنبایب ہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿنب ہنییع،زرہی،رضحت اسملریض اہللاعتٰیلہنعیکاےنپابپےس رفاتیےہ
ہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعوکاےنپابپیکمسقا ےنےتنو ےانس۔ابیقدحثیوی،سفرمعم
یکرفاتییکرطحےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعفاندق،زریہنبرحب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رضحتاسملریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
ریغاہللیکمسقیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1763

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َو َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ٩
ٕ بٔأَب ٔيطٔ َٓ َ٨ا َزاص َُِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ أَ ِز َر َک ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب فٔی َر ِٛبٕ َوًُ َ٤زُ یَ ِحُ ٔ ٠

ٕ بٔاہللٔ أَ ِو َ ٔ ٟي ِؼ ُِ ٤ت
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َُل إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١ی َِ ٨ضا ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ت ِحُٔ ٔ ٠وا بٔآبَائٔ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ِ ُٜك َ َ
اَ ٪حأّٟٔا ََِٓ ٠ي ِحِ ٔ ٠

ہبیتقنبدیعس،ق ،،دمحمنبرل ،ق ،،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ے رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اکی اقہلف ںیم اس احؽ ںیم اپای ہک رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ یک مسق اھک
رےہ ےھت ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ا ںیہ اکپر رک رفامای آاگہ رنو ہک اہلل زعفلج ںیہمت عنم رکات ےہ ہک مت اےنپ آابؤ
ادجادیکںیمسقا ےنؤ۔وجمسقا ےن ےفاالنو وفہاہللیکمسقا ےن ےایاخومشرےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،دمحمنبرل ،ق ،،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
ریغاہللیکمسقیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1764

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل اب٤٧ ٩ير٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌیً ،بيساہلل ،بْش ب ٩ہَلً ،٢بساٟوارث ،ایوب ،ابوَکیب،
ابواسا٣ہ ،و ٟيس ابْٛ ٩ير ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪اس٤اًي ١ب ٩ا٣يہ ،اب ٩رآٍ ،اب ٩ابی ٓسیک ،ؿحاک ،اب ٩ابی ذئب ،اسحاٚ
ب ٩ابزاہي ،٥اب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخً ،بساٟک

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِيسٔ اہللٔ ح

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔس بِ َْٔٔٛ ٩ير ٕ
ْش بِ ُ ٩ص ََٔل َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ
و َح َّسثَىٔی بٔ ِ ُ
وب ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرَ٧ا
َّ
ِرک ٔی٥
اٟـحَّا ُک َوابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥وابِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا ٔ ٩ِ ًَ ٚابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس ال َ ٔ
ئ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤ص ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ةٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ك ُ َُّ ١ص ُذ َُل ٔ

دمحم نب دبعاہلل انب ریمن ،دمحم نب ینثم ،ییحی ،دیبع اہلل ،رشب نب یالؽ ،دبعاوارث ،اویب ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،فدیل انب ریثک ،انب ایب
رمع،ایفسؿ،اامسلیعنباہیم،انبراعف،انبایبہیکی،کاحک،انبایبذبئ،ااحسؼنباربامیہ،انبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،
دبعارکلمی،انعف،انبرمعایسدحثییکفلتخماانسدذرکیکںیہنجبس ےرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسہیہصقایسرطح
رفاتیایکےہ
رافی  :دمحم نب دبعاہلل انبریمن ،دمحم نب ینثم ،ییحی ،دیبعاہلل ،رشب نب یالؽ ،دبعاوارث ،اویب ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،فدیل انب ریثک،
انب ایب رمع ،ایفسؿ ،اامسلیع نب اہیم ،انب راعف ،انب ایب ہیکی ،کاحک ،انب ایب ذبئ ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب راعف ،دبعارلزاؼ،
انبرج ،،دبعاکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
ریغاہللیکمسقیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1765

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،یحٌی ب ٩ایوبٗ ،تیبہ ،اب ٩ححز ،یحٌی ب ٩یحٌی ،اس٤اًي ،١اب ٩جٌَفً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت
اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وَ ٪ح َّسثَ َ٨ا
َخ َ
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َو ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا و َٗا َِ ٢اْل َ ُ

ا٪
َ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َف ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ك َ َ
َحأّٟٔا ٓ َََل َی ِحَّ ِ ٔ ٠
ٕ بٔآبَائ َٔضا َٓ َ٘ا ََُ ٢ل َت ِحُٔ ٔ ٠وا بٔآبَائٔ٥ِ ُٜ
َقیِ ْع َت ِحُ ٔ ٠
ٕ إُٔل بٔاہللٔ َوكَاِ َ ٧ت ُ َ
ییحینبییحی،ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،ییحینبییحی،اامسلیع،انبرفعج،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہلل ےرفامایوجمسقا ےن ےفاالنو وفہاہللےکالعفہیسکیکمسقہناھک ےافررقشیاےنپ آابؤادجادیکںیمسق
ا ےنےتےھت وآپ ےرفامایاےنپآابؤادجادیکںیمسقہنا ےنؤ۔
رافی  :ییحینبییحی،ییحینباویب،ہبیتق،انبرجح،ییحینبییحی،اامسلیع،انبرفعج،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 س ےالتافرزعییکمسقاھکیئاسےکالاہلاالاہللڑپےنھےکایبؿںیم...
ابب  :ومسقںاکایبؿ
 س ےالتافرزعییکمسقاھکیئاسےکالاہلاالاہللڑپےنھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1766

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،رح٠٣ہ اب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ح٤يس بً ٩بساٟزح٤ا ٪بً ٩وٖ،
حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اٟلاصٔز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَىٔی َ ِ
اب أَ ِخب َ َرنٔی حُ َِ ٤ي ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
َٕ
ٔط َض ٕ
ٖ أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠
َٔ٘ َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا َ ٢فٔی َحٔٔ ٔ ٠طٔ ب ٔ َّ
اَٟل ٔ
ت ََِٓ ٠ي ُ٘ َُِ ١ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َُّل اہللُ َو ََٗ ٩ِ ٣ا ََ ٔ ٟ ٢ؼاح ٔبٔطٔ َت ٌَا َ ٢أ ُ َٗا ِٔ ٣ز َک َٓ َِ ٠ی َت َؼ َّس ِٚ

اوباطرہ،انبفبہ،وی،س،رحہلمانبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،دیمحنبدبعارلنمحنبترػ،رضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایمتںیمےس س ےمسقا ےنیئافراینپمسقںیمالتاہکاےس
ّللَّےہکافر س ےاےنپاس یھےساہکآؤںیمھجتےسوجاولیھکں واےساچےیہہکفہدصہقرکے۔
اچےیہہکفہ َ ال ِإلَ َة ِإ َّ الا ُ
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،وی،س،رحہلمانبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،دیمحنبدبعارلامحؿنبترػ،رضحتاوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
 س ےالتافرزعییکمسقاھکیئاسےکالاہلاالاہللڑپےنھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1767

راوی  :سویس ب ٩سٌيس ،وٟيس ب٣ ٩ش ،٥٠اوزاعی ،اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی

و َح َّسثَىٔی ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُس بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َٗاُلَ

َ ١حسٔیثٔ یُوَُ ٧ص َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َحسٔی ُث َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ُٔ ِْ ٣
َٕ ب ٔ َّ
اَٟل ٔ
َح ُٖ َي ٌِىٔی َٗ ِو َُ ٟط
َٓ َِ ٠ی َت َؼ َّس ِ ٚبٔظَ ِي ٕئ َوفٔی َحسٔیثٔ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ََ ٩ِ ٣حَ ٠
ت َوا ٌُِ ٟزَّی َٗا َ ٢أَبُو ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠ص َذا ا ِِ َ ٟ

َت ٌَال َی أ ُ َٗا ِٔ ٣ز َک َٓ َِ ٠ی َت َؼ َّس َُِ ٚل َی ِزؤیطٔ أَ َح ْس َُيِرُ اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢و٠ٟٔزُّصِز ٔ ِّی ِ َ ٧ح ْو ٔ ٩ِ ٣تٔ ِشٌٔي َن َحسٔی ّْا َی ِزؤیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
يس ٔج َياز ٕ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل يُظَ ارٔ ُُ ٛط ٓ ٔيطٔ أَ َح ْس بٔأ َ َساَ ٔ ٧
وسدی نب دیعس ،فدیل نب ملسم ،افزایع ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ایس دحثی یک دفرسی اانسد ںیہ
رضحترمعمریضاہللاعتٰیلہنعیکدحثی ںیمےہہکآپ  ےرفامایاےساچےیہہکفہ یسکزیچاکدصہقرکےافر افازیعیکدحثی
ںیمےہ س ےالۃافرزعییکمسقا ےنیئ اوبانیسحلاامؾملسم ےاہکہکہیرحػینعی اساکوقؽآؤںیمھجتےسوجا ولیھکں واےس
اچےئہہکفہدصہقرکے اےسزرہیہکالعفہیسک ےرفاتی ںیہایکافراامؾزرہیہکابرےںیمرفامایہکرفاتییکںیہنج ںیم
اؿاکوکیئرشکی ںیہدیجاانسدےکاسھت۔
رافی  :وسدینبدیعس،فدیلنبملسم،افزایع،ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
 س ےالتافرزعییکمسقاھکیئاسےکالاہلاالاہللڑپےنھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1768

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساُلًلی ،ہظا ،٦حش ،٩حرضت ًبس اٟزح ٩٤ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠لَ َت ِحُٔ ٔ ٠وا ب ٔ َّ
اٟل َواغٔی َو َُل بٔآبَائٔ٥ِ ُٜ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاالیلع ،اشہؾ ،نسح ،رضحت دبع ارلنمح نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایوتبںیکمسقہنا ےنؤافرہناےنپادجادیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،اشہؾ،نسح،رضحتدبعارلنمحنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیت...
ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1769

راوی  :خ ٕ٠ب ٩ہظاٗ ،٦تیبہ ب ٩سٌيس ،یحٌی ب ٩حبيب حارثی ،ح٤از ب ٩زیسُ ،يَل ٪اب ٩جزیز ،ابی بززة ،حرضت ابو٣وسی
اطٌزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َٕ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦و ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ ا َِ ٟحارٔثٔی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟدَٗ َٕٕ ٠اُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َخُ ٠
ُّ
وسی اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ َت ِي ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َرص ِٕم ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِط ٌَزٔیِّي َن
ُ َِي ََل َ ٪بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
ََ ِش َت ِحُ ُ٠ٔ٤ط َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ َُل أَ ِحَ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤و َ٣ا ً ٔ ِ٨سٔی َ٣ا أَ ِحَِ ٠ًَ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤يطٔ َٗا ََ٠َٓ ٢ب ٔ ِْ َ٨ا َ٣ا َطا َئ اہللُ ث ُ َّ ٥أتُ َٔی بٔإٔب ٔ َٕٓ ١أ َ ََ ٣ز َ٨َ ٟا ب ٔ َْ ََل ٔ
ث

َذ ِوز ٕ ُ ِّ
َغ اٟذُّ َری َٓ َ٤َّ ٠ا اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا ُٗ ِ٨َ ٠ا أَ ِو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ َ٨ا َ ٔ ٟب ٌِ ٕف َُل یُ َبارٔ ُک اہللُ َ٨َ ٟا أَ َت ِی َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٕ أَ َُِ ٪ل َی ِح٨َ ٠َ ٔ٤ا ث ُ ََّ ٥ح َ٨َ ٠َ ٤ا َٓأ َ َت ِو ُظ َٓأ َ ِخبَرُو ُظ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أََ٧ا َح َُ ٠ِ ٤تَ ٥ِ ُٜو َل َّ٩ٜٔاہللَ َح ََ ٥ِ ُٜ٠َ ٤وإنِّٔی َواہللٔ إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ
ََ ِش َت ِحُ ٠ُ ٔ٤ط َٓ َحَ ٠

َّ
َف ُت ًَ ِ ٩یَٔ٤يىٔی َوأَ َت ِي ُت َّأ ٟذی ص َُو َخي ِ ْر
َُل أَ ِحُ ٔ ٠
ٕ ًَل َی َیٔ٤ي ٕن ث ُ َّ ٥أَ َری َخي ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا إُٔل َِ َّ ٛ

فلخنباشہؾ،ہبیتقنبدیعس،ییحینببیبحاحریث،امحدنبزدی،الیغؿانبرجری،ایبربدة،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیل
ہنعووگںےکاقہلفںیمیبنرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےکاپسآای۔آپےسوساریامےنگنےکےیل۔ وآپ ےرفامایاہللیکمسق
ںیم ںیہمت وسار  ںیہ رکفں اگ افر ہن یہ ریمے اپس فہ زیچ ےہ  س  ر ںیہمت وساررکفں۔ مہ رہھٹے رےہ ینتج دری اہلل  ے اچاہ ۔
رھپآپےکاپسافٹنال ےےئگ وآپ ےامہرےےئلنیتدیفسوکاہؿفاےلافٹندےنیاکمکحدای۔ بمہےنلچےگل ومہ ےاہک
ای امہرے ضعب  ے ضعب ےس اہک ںیمہ اہلل ربتک ہن دے اگ۔ مہ  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آ رک آپ ےس وساری
بلط یک  و آپ  ے ںیمہ وسار ہن رک ےیک مسق ا ےنیئ۔  ر ںیمہ وساریدےدی  و اوہنں  ےآپ ےکاپس آرک آپ وک اس یک ربخ
دی ۔  و آپ  ے رفامای ںیم  ےںیہمت وسار  ںیہ ایکہکلب اہلل ے ںیہمت وسار ایک ےہافر اہللیک مسق! ارگ اہلل  ے اچاہ  و ںیم یسک ابت  ر

مسقہنا ےنؤںاگرھپںیماےسرتہبدوھکیں وںیماینپمسقاکافکرہادارکفںاگافرفیہاکؾاجبالؤںاگوجرتہبےہ
رافی  :فلخنباشہؾ،ہبیتقنبدیعس،ییحینببیبحاحریث،امحدنبزدی،الیغؿانبرجری،ایبربدة،رضحتاوبومیسارعشیریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1770

راوی ً :بساہلل ب ٩بزاز اطٌزی٣ ،ح٤س ب ٩اٌَٟلء ہ٤سانی ،ابواسا٣ہ ،بزیس ،ابی بززہ ،حرضت ٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ا َِ ٟض َِ ٤سانٔی َو َت َ٘ َاربَا فٔی َّ
أِ ٔ٠ٟى َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩بَزَّاز ٕاْلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ُّ
وسی َٗا َ ٢أَ ِر َس َ٠ىٔی أَ ِػ َحابٔی إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِسأَُ ُٟط َُ ٟض ِ ٥ا ُِ ٟح ََِ ٤ل َ ٪إٔذِ ص ُُِ ٌَ ٣َ ٥ط فٔی
أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

ک َ ٔ ٟت ِحُ ٠َ ٔ٤ض َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢واہللٔ ُلَ أَ ِحًَ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤ل َی َط ِي ٕئ
ْسة ٔ َوه ٔ َی َُزِ َوةُ َتبُو َک َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَ ِػ َحابٔی أَ ِر َسُ٠ونٔی إَِٔ ٟي َ
َج ِي ٔع ا َِ ِ ٌُ ٟ
َ
وَ ٪ر ُسو ُ٢
َف َج ٌِ ُت َحزٔی ّ٨ا َٔ ٍٔ ٨ِ ٣َ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٔ ٣َ ٩ِ ٣دا َٓ ٔة أَ ِ ٪یََ ُٜ
َو َوا َٓ ِ٘ ُت ُط َوص َُو ُ َِـ َبا َُ ٪و َُل أ ِط ٌُزُ َ َ
َّ
َّ
َف َج ٌِ ُت إلٔ َی أَ ِػ َحابٔی َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُض َِّ ٥أ ٟذی َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسِ َٗ ٥َ ٠س َو َج َس فٔی ََ ِٔ ٔشطٔ ًَل َ َّی َ َ
َو َس َّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠أَ َِ ٟب ِث إ ٔ َُّل ُس َوي ٌَِ ّة إٔذِ َسُ ٌِ ٔ٤ت ب ٔ ََل ُّل یُ َ٨ازٔی أَ ِی ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ َٗ ٩ي ٕص َٓأ َ َجب ِ ُت ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَ ٔج ِب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َقی َ٨ي ِ ٔن َو َص َذیِ ٔ٩
َقی َ٨ي ِ ٔن َو َص َذیِ ٔ ٩ا ِٔ َ ٟ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِس ًُو َک َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َت ِي ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢خ ِذ َص َذیِ ٔ ٩ا ِٔ َ ٟ

ک َٓ ُ٘ ِ ١إ ٔ َّ ٪اہللَ أَ ِو َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ا ِٔ َ ٟ
َقی َ٨ي ِ ٔن ٔ ٔ ٟش َّتةٔ أَبٌِ َٔزة ٕ ابِ َتا ًَ ُض َّ٩ح ٔی َ٨ئ ٔ ٕذ َٔ ٩ِ ٣س ٌِ ٕس َٓاَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠بٔضٔ َّ٩إلٔ َی أَ ِػ َحاب ٔ َ

وسی َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت إلٔ َی أَ ِػ َحابٔی بٔضُِٔ ٠ُ٘ َٓ َّ٩ت إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِحًَ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤ل َی َص ُذ َُل ٔ
ئٓ ِ
َار َٛبُوصَُٗ َّ٩ا َ ٢أَبُو َُ ٣
ئ َو َلَ ٩ِٔ ٜواہللٔ َُل أَ َز ًَُ ٥ِ ُٜحًَّی یَ َِ ٨ل٣َ َٙ ٔ ٠عٔی َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜإلٔ َی ََ ٩ِ ٣سَ٘ ٣َ ٍَ ٔ٤ا ََ ٟة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِحًَ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤ل َی َص ُذ َُل ٔ
ک َُل َت ُو ُّ٨وا أَنِّی َح َّسث ِ ُتَ ٥ِ ُٜط ِيئّا َ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ٠طُ
ای َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َسأ َ ُِ ٟتطُ َلَ ٥ِ ُٜو ٌََ ٨ِ ٣طُ فٔی أَ َّو َّٔ ٣َ ٢زة ٕث ُ َّ ٥إ ٔ ًِ َلائَطُ إٔیَّ َ
یَ ٩سٌُ ٔ٤وا َٗ ِو َ٢
وسی ب ٔ َٕ َ ٨
َف ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥حًَّی أَ َت ِوا َّأ ٟذ َ
َٓ َ٘اُٟوا لٔی َواہللٔ إَٔ َّ ٧
ک ً ٔ َِ ٨سَ٧ا َ ٤َُ ٟؼ َّس َْ ٚو َ٣َ َّ٩َ٠ٌَِ ٔ٨َ ٟا أَ ِحب َ ِب َت َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠أَبُو َُ ٣
وسی َس َو ّ
ائ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُ ٌَ ٨ِ ٣ط إٔیَّاص ُِ ٥ث ُ َّ ٥إ ٔ ًِ َلائ َ ُض َِ ٥ب ٌِ ُس َٓ َح َّسثُوص ُِ ٥ب ٔ َ٤ا َح َّسثَ ُض ِ ٥بٔطٔ أَبُو َُ ٣
دبع اہلل نب رباد ارعشی ،دمحم نب االعلء ہاین ،اوبااسہم ،ربدی ،ایب ربدہ ،رضحت ومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم

ریمےاسویھتں ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػاجیھباتہکںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساؿےکےیلوساری
اموگنں۔ سفتقفہشیجارسعلہینعیزغفہوبت کںیمآپےکاسھتےھتںیم ےرعضایکاےاہللےکیبن!ریمےاسویھتں ے
ےھجمآپ یکرطػاسےیل اجیھبےہاتہکآپاؿوکوساریدے دںی وآپ ےرفامای اہللیکمسق! ںیمںیہمتیسک زیچ  روسار ںیہ
رکفں اگ افر ںیم  ےآپ ےک ہصغیک اح تل ںیمآپ ےس وماتقف(ابت) یک افر ےھجم ملع ہن اھت  و ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےکااکنریکفہجےسڈریکفہجےسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیہکھجم راےنپدؽںیمھچکوبھجوسحمسرکںینیگمغ
و ا ںیم  ے اےنپاسویھتں ےکاپسفا سآ رک ا ںیہاس ابتیک ربخدی وج روسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس  ے رفامیئ ںیم وھتڑی
دری یہ رہھٹا اھت اہک ااچکن ںیم  ے رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اکپر ے یک آفاز اے دبعاہلل نب س  ،ینس۔ ںیم  ے اےس
وجاب دای  و اوہنں  ے اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجؤ فہ ےھجت الب رےہ ںیہ  ب ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےرفامایہیاؿدفونںاکوجڑاافرہیاؿدفونںاکوجڑاافرہیاؿدفونںاکوجڑاےلوھچافوٹنںےکےیلوجآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےایسفتقرضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرخدیےےھتافرا ںیہاےنپاسویھتںےکاپسےلاجافرہہکےبکشاہللای
رفامایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیہمتاؿ روساررکرےہںیہ ومتاؿ روسارنواجؤاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکا ںیہ
ےلرکںیماےنپاسویھتںیکرطػالچ وںیم ےاہکےبکشاہللےکروسؽںیہمتاؿ روساررکےتںیہ نکیاہللیکمسقںیمںیہمت
ہنٹوھڑفںاگ بکتہکمتںیمےسدنچوگریمےاسھتاؿووگںیکرطػہنںیلچوہنجں ےروسؽاہللاکوقؽافرآپیلص
اہللہیلعفآہلفملساکعنمرکاناسفتقانس بںیم ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساہمترےےیلوساؽایکاھتیلہپرمہبتںیمرھپ
اس ےکدعبفیہافٹنآپ ےاطعرکدےیئافرمتاسابتاکامگؿیھبہنرکانہکںیم ےمتےسفہدحثیایبؿیک ےسآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےرفامای واوہنں ےےھجماہکاہللیکمسقمتامہرےزندکیاہتبلدصتقیےیکنو ےنوافرمہایسرطحرکںیےگےسیج
مت ےدنسپایک اوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعاؿںیمےسضعبآدویمںوکےلےلچاہیںکتہکاؿووگںےکاپسآ ےوہنجں ے
روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس اک رفامؿ افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس اک ااکنر انس رھپ ا ںیہاس ےک دعب اطع رکدای  و مت یھب ا ںیہ
اسرطحدحثیایبؿرکفےسیجاوبومیس ےا ںیہرباربرباربایبؿرکدی۔
رافی  :دبعاہللنبربادارعشی،دمحمنباالعلءہاین،اوبااسہم،ربدی،ایبربدہ،رضحتومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1771

راوی  :ابوربيٍ ًتکی ،ح٤از يٌىی اب ٩زیس ،ایوب ،ابی َٗلبہٗ ،اس ٥بً ٩اػ ،٥حرضت ز٫س ٦جزمی

اػ َٕ ٩ِ ًَ ٥زص َِسٕ ٦
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َو ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ٔٔ ًَ ٩
َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

وسی ٓ ََس ًَا ب ٔ َ٤ائ َٔستٔطٔ َو ًََِ ٠ي َضا
وب َوأََ٧ا َ ٔ ٟحسٔیثٔ ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥أَ ِحٔ َُى ٔ٣ىِّی َ ٔ ٟحسٔیثٔ أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س أَبٔی َُ ٣
ا َِ ٟح ِزم ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ُّی ُ
َِ ٟح َُ ٥ز َجا ٕد ٓ ََس َخ ََ ١ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی َت ِي ٔ ٥اہللٔ أَ ِح َ٤زُ َطبٔي ْط بٔا َِ ٤َ ٟوالٔی َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َصَ َٓ ٥َّ ُ٠تََّٜ ٠أ َ َٓ َ٘ا ََ ٢صَٓ ٥َّ ُ٠إٔنِّی َٗ ِس َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ
ک ًَ ِ٩
َ ١ط ِيئّا َٓ َ٘ ٔذ ِرتُ ُط َٓ َح َُِ ٔ٠ت أَ َُِ ٪ل أَك ِ ٌَ َُ ٤ط َٓ َ٘ا ََ ٢ص ُ ٥َّ ٠أ ُ َح ِّسث ِ َ
 ١إنِّٔی َرأَیِ ُت ُط َیأِك ُ ُ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأِك ُ ُ

ک إنِّٔی أَ َت ِي ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َرص ِٕم ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِط ٌَزٔیِّي َن ََ ِش َت ِحُ ُ٠ٔ٤ط َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ َُل أَ ِحَ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤و َ٣ا ً ٔ ِ٨سٔی
ذََ ٔ ٟ
َ٣ا أَ ِحَِ ٠ًَ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤يطٔ ََٓ٠ب ٔ ِْ َ٨ا َ٣ا َطا َئ اہللُ َٓأت ُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨ض ٔب إ ٔب ٔ ََٕ ٓ ١س ًَا ب ٔ َ٨ا َٓأ َ ََ ٣ز َ٨َ ٟا ب ٔ َد ِٔ ٤ص َذ ِوز ٕ
َّ
َّ
َ
ُ ِّ
َف َج ٌِ َ٨ا
َغ اٟذُّ َری َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ َ٨ا َ ٔ ٟب ٌِ ٕف أُِ َٔ ِ٨َ ٠ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠یٔ٤ی َُ ٨ط َُل یُ َب َار ُک َ٨َ ٟا َ َ

يت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إنِّٔی
ک َح ََِ ٔ٠ت أَ َُِ ٪ل َت ِح٨َ ٠َ ٔ٤ا ث ُ ََّ ٥ح َ٠ِ ٤ت َ َ٨ا أَ َٓ َٔ ٨ش َ
ک َوإَٔ َّ ٧
إَِٔ ٟيطٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا أَ َت ِی َ٨ا َک ََ ِش َت ِحَ ُ٠ٔ٤
ٕ ًَل َی یَٔ٤ي ٕن َٓأ َ َری َُي ِ َر َصا َخي ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا إ ٔ َُّل أَ َت ِي ُت َّأ ٟذی ص َُو َخي ِ ْر َو َت َح َّ٠ِ ٠ت َُضا َٓاَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا َح َ٥ِ ُٜ٠َ ٤
َواہللٔ إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َُل أَ ِحُ ٔ ٠
اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١

اوبرعیب غیکی ،امحد ینعی انب زدی ،اویب ،ایب القہب ،اقمس نب اعمص ،رضحت زدھؾ رجیم ےس رفاتی ےہ ہک مہ رضحت اوبومیس ریض
اہللاعتٰیلہنعےکاپست ےھٹنو ےےھتآپ ےدرتسوخاؿوگنماایافراسںیم رمغاکوگتشاھتینبمیتاہللںیمےساکیآدیمرسخ
رگن الغؾ یک اشمتہب رےنھکفاالآای اوبومیس ریض اہلل  ے اہک @آؤاس  ے فلکت ایک  و اوبومیس ریض اہلل  ے اہک آؤ ،ویکہکن ںیم  ے
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیھباسےساھکےتنو ےداھکی واسآدیم ےاہکںیم ےاےس(رم ںوںوک)وکیئزیچ(دنگیگ)
اھکےتداھکی وےھجماسےسنھگآیئںیم ےاےسہناھک ےیکمسقا ےنیئ واوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکآؤںیمےھجتاسابرے
ںیم دحثی ایبؿ رکفں ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ارعشی ہلیبق ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وساری
بلطرک ےےکےیلآای وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہللیکمسقںیمںیہمتوسارہنرکفںاگہنیہریمےاپسا یسزیچےہ
 س  ر ںیم ںیہمت وسار رکفں  س مہ رہھٹے رےہ انتج اہلل  ے اچاہ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس امؽ غتمت ےک
افٹنال ے ےئگ وآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےںیمہ ولباایافرامہرےےیل دیفسوکاہؿفاےلاپچنافوٹنںاک مکحدای ےتہکںیہ  ب
مہےلچ وضعب ےاکیدفرسےےساہکمہ ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکآپیکمسقےساغلفرکدایامہرےےیلربتک

ہننویگ مہ ےآپےکاپسوٹرکرعضایکہکاےاہللےکروسؽمہآپےسوساریبلطرک ےےکےیلآ ےافرآپ ے

ںیمہوساریہندےینیک مسق ا ےنیئرھپآپوھبؽےئگآپ  ےرفامایاہللیکمسقارگاہلل  ےاچاہ  وںیممسقہنا ےنؤں اگ یسکزیچیک رھپ
ںیم اس ےک العفہ ںیم ریخ دوھکیں  و ںیم فیہ اکؾ رکفں اگ وج رتہب نواگ افر مسق اک افکرہ دفں اگ  س مت اجؤ ےب کش اہلل  ے ںیہمت
وساریدیےہ۔
رافی  :اوبرعیبغیکی،امحدینعیانبزدی،اویب،ایبالقہب،اقمسنباعمص،رضحتزدھؾرجیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1772

راوی  :اب ٩ابی ً٤زً ،بساٟوہاب ث٘فی ،ایوب ،ابی َٗلبہٗ ،اس ٥ت٤يِم ،حرضت زہس ٦جزمی

و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبی ًَُ ٤ز َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٟو َّص ٔ َّ
ا٪
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َوا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥اَّ ٟتِّ ٔ ٔ٤
يِم ًَ َِ ٩زص َِس ٕ ٦ا َِ ٟح ِزم ٔ ِّی َٗا َ ٢ك َ َ
اب اَ٘ ْٟف ُّٔی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َ
ٔ َ
ََق َب إَِٔ ٟيطٔ كَ ٌَ ْأ ٓ ٦يطٔ َِ ٟح َُ ٥ز َجا ٕد
وسی اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ٓ ُ ِّ
بَي ِ َن َص َذا ا َِ ٟه ِّی َٔ ٩ِ ٣ج ِزَ ٕ ٦وبَي ِ َن اْلِ َ ِط ٌَزٔیِّي َن ُو ٌّز َوإ ٔ َخائْ َٓ٨َّ ُٜا ً ٔ َِ ٨س أَبٔی َُ ٣

َک ِ َ ٧ح َو ُظ
ٓ ََذ َ َ
انبایبرمع،دبعاواہبیفقث،اویب،ایبالقہب،اقمسیمیمت،رضحتزدہؾرجیمےسرفاتیےہہکرجؾےکاسہلیبقافررعشفںےک
درایمؿدف یھافراھبیئاچرہاھتمہرضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسےھت واھک ےاؿےکرقبیایکایگ سںیم
رمیغاکوگتشاھتابیقایسرطحدحثیذرکیکےہ۔
رافی  :انبایبرمع،دبعاواہبیفقث،اویب،ایبالقہب،اقمسیمیمت،رضحتزدہؾرجیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1773

راوی ً :لی ب ٩ححز سٌسی ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اب٤٧ ٩ير ،اس٤اًي ١ب٠ً ٩يہ ،ایوبٗ ،اس ٥ت٤يِم ،زہس ٦اٟحزمی

و َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َّ
يِم
وب ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥اَّ ٟتِّ ٔ ٔ٤
اٟش ٌِس ُّٔی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥وابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
رک
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ َِ ٩زصِ َس ٕ ٦ا َِ ٟح ِزم ٔ ِّی ح و َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
ًَ َِ ٩زص َِس ٕ ٦ا َِ ٟح ِزم ٔ ِّی ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َوا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٩ِ ًَ ٥زص َِس ٕ ٦ا َِ ٟح ِزم ٔ ِّی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س
بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِي ْب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
وسی َوا ِٗ َت ُّؼوا َجٔ٤ي ٌّا ا َِ ٟحس َ
ٔیث ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس
أَبٔی َُ ٣
یلعنبرجحدعس ی،ااحسؼنباربامیہ،انبریمن،اامسلیعنبہیلع،اویب،اقمسیمیمت،زدہؾارجلیمایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیک
ںیہاؿبس ےامجدنبزدییکرطحدحثیایبؿیکےہ۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،ااحسؼنباربامیہ،انبریمن،اامسلیعنبہیلع،اویب،اقمسیمیمت،زدہؾارجلیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1774

راوی  :طیبا ٪بَ ٩فور ،ػٌ ٙيٌىی اب ٩حزِ٣ ،٪ط اٟورا ،ٚحرضت زہس ٦اٟحزمی

ِط ا َِ ٟو َّر ُاَ ٚح َّسثَ َ٨ا َزص َِس ْ ٦ا َِ ٟحزِم ٔ ُّی َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی
َفو َر َح َّسثَ َ٨ا اٟؼَّ ٌِ َُ ٙي ٌِىٔی ابِ ََ ٩حزِ َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َْ َ ٣
و َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
ا ٚا َِ ٟحس َ
ِ َٟ ١ح ََ ٥ز َجا ٕد َو َس َ
ٔیث ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیْٔض ٔ َِ ٥و َزا َز ٓ ٔيطٔ َٗا َ ٢إنِّٔی َواہللٔ َ٣ا ََ ٔشیت َُضا
وسی َوص َُو َیأِك ُ ُ
أَبٔی َُ ٣

ابیشؿ نب رففخ ،صػق ینعی انب زحؿ ،رطم اوراؼ ،رضحت زدہؾ ارجلیم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اوبومیس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک
اپساحرضنوافہرمیغاکوگتشاھکرےہےھت۔ابیقدحثیاؿیکرطحسگریکچےہافراسںیمااضہفےہہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےرفامایاہللیکمسقںیم(اسمسقوک) ںیہوھبال۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،صػقینعیانبزحؿ،رطماوراؼ،رضحتزدہؾارجلیم
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1775

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥جزیز ،س٠امی ٪تيِمَ ،ضیب بَٔ ٩ير ٗيسی ،زہس ،٦حرضت ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ
َضیِ ٔب بِ َٔ٘ َُ ٩يِر ٕ ا ِِ َ٘ ٟي ٔس ِّی ًَ َِ ٩زص َِس ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی َُ ٣
ِم ًَ َِ ُ ٩
اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ َت ِی َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ََ ٥َ ٠ش َت ِحُ ُ٠ٔ٤ط َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ً ٔ ِ٨سٔی َ٣ا أَ ِحَ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤واہللٔ َ٣ا أَ ِح ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤ث ُ ََّ ٥ب ٌَ َث

إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َْ ََلثَةٔ َذ ِوز ٕ بُ ِ٘ ٍٔ اٟذُّ َری َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا إَّٔ٧ا أَ َت ِی َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٕ ًَل َی َیٔ٤ي ٕن أَ َری َُي ِ َر َصا َخي ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا إ ٔ َُّل أَ َت ِي ُت َّأ ٟذی
َٕ أَ َُِ ٪ل َی ِح٨َ ٠َ ٔ٤ا َٓأ َ َت ِی َ٨ا ُظ َٓأ َ ِخب َ ِرَ٧ا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َُل أَ ِحُ ٔ ٠
ََ ِش َت ِح٠ُ ٔ٤طُ َٓ َحَ ٠
ص َُو َخي ِ ْر
ااحسؼنباربامیہ،رجری،امیلسؿیمیت،رضبینبریفنیسیق ،زدہؾ،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک
مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وسارایں بلط رک ے ےک ےیل احرض نو ے  و آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایریمےاپسوساری ںیہ س رںیمںیہمتوساررکفں اہللیکمسق! ںیمںیہمتوسار ںیہرکفں اگ
رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے امہری رطػ نیت ربکتچی وکاہؿ فاےل افٹن ےجیھب  و مہ  ے اہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکاپسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوساریامےنگنےکےیلاحرضنو ے وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےمسقا ےنیئ
ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملسںیمہ وسار  ںیہ رکںی ےگ مہ  ے آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےک اپس احرض نورک اسیک ربخدی  و
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایںیمیسکابت رمسق  ںیہا ےناتافراسےک العفہ ںیماسےسالھبیئداتھکینوں وفیہاکؾرکات
نوںوجالھبیئفاالنو
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،امیلسؿیمیت،رضبینبریفنیسیق،زدہؾ،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1776

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساُلًلی تيِمٌ٣ ،ت٤ز ،ابوس٠ي ،١زہس ،٦حرضت ابو٣و سی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َ
َّ َ
ِم َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو َّ
وسی
اٟشٔ٠ي َٔ ٩ِ ًَ ١زص َِس ٕ ٦یُ َح ِّسثُطُ ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َحسث َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ ًِل َی اٟت ِي ٔ ُّ
َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ُ٣ظَ ا ّة َٓأ َ َت ِی َ٨ا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ََ ٥َ ٠ش َت ِحُ ُ٠ٔ٤ط ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ
دمحم نب دبعاالیلع یمیت ،رمتعم ،اوبملی ،،زدہؾ ،رضحت اوبوم یس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ دیپؽ لچ رک اہلل ےک یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساحرضنو ےافرمہ ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوساریبلطیکابیقدحثیرجرییکدحثی

یکرطحیکےہ

رافی  :دمحمنبدبعاالیلعیمیت،رمتعم،اوبملی،،زدہؾ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1777

راوی  :زہير ب ٩رحب٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ ٓزاری ،یزیس بٛ ٩يشا ،٪ابی حاز ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة ا َِٔ ٟزَار ُّٔی أَ ِخب َ َرَ ٧ا َیزٔی ُس بِ ُِ َٛ ٩ي َش َ
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
أَ ًِ َت ََ ٥ر ُج َْ ٨ِ ٔ ً ١س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ إلٔ َی أَصِٔ٠طٔ ٓ ََو َج َس ِّ
َٕ ُلَ
اٟؼب ِ َي َة َٗ ِس َ٧ا ُ٣وا َٓأ َ َتا ُظ أَ ِصُ ُ٠ط ب ٔ َل ٌَا ٔ٣طٔ َٓ َحَ ٠

 ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِج ٔٔ ١ػب ِ َیتٔطٔ ث ُ َّ ٥بَ َسا َُ ٟط َٓأَك َ ََٓ ١أتََی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ ََ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َک ذََ ٔ ٟ
َیأِك ُ ُ
ِ
َف ًَ َِ ٩یٔ٤یٔ٨طٔ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠
َفأَی َُي ِ َرصَا َخي ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا ََِٓ ٠يأت َٔضا َو ُِ ٟي َِ ِّ ٜ
َٕ ًَل َی َیٔ٤ي ٕن َ َ
زریہ نب رحب ،رمفاؿ نب اعمفہی زفاری ،سیدی نب اسیکؿ ،ایب احزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی
آدیموکراتےکفتقیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسدرینویئگرھپاےنپالہفایعؽیکرطػو ا و وچںوکوساتنوااپایاس
ےکاپساسیکویبیاھکانالیئاس ےمسقا ےنیئہکفہاےنپ وچںیکفہجےسہناھک ےاگرھپاسےکےیلاظرہنوایگ واس ےاھکایل
۔رھپاس ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضنورکاساکذرکایک وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای
وج صخش یسک ابت  ر مسق ا ےن ے رھپ اس ےک العفہ ںیم الھبیئ فریخدےھکی  و اچےہ فہ الھبیئ وک اایتخر رکے افر اینپ مسق اک افکرہ ادا رک
دے
رافی  :زریہنبرحب،رمفاؿنباعمفہیزفاری،سیدینباسیکؿ،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1778

راوی  :ابوكاہزً ،بساہلل ب ٩وہب٣ ،اٟک ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟح ،حرضت ابوہزیز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاصٔز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َف ًَ َِ ٩یٔ٤یٔ٨طٔ َو َِ ٟئ ٌَِ ِ١
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢حَ ٠
َفأَی َُي ِ َر َصا َخي ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ ُِ ٠ي َِ ِّ ٜ
َٕ ًَل َی یَٔ٤ي ٕن َ َ
اوباطرہ ،دبعاہلل نبفبہ ،امکل ،لیہس نب ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل غتہہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلعفآہلفملس ےرفامای سش ےسکابتیکمسقا ےنیئرھپاسےکالعفہںیماسےسرتہبیدیھکی وفیہلمعاایتخررکےوج
رتہبنوافراےنپمسقاکافکرہادارکے۔
رافی  :اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،امکل،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1779

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اب ٩ابی یو٧صً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ل٠ب ،سہي ١ب ٩ابی ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ًَ ُِ ٩س َض ِي ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ٩
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َفأَی َُي ِ َر َصا َخي ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا ََِٓ ٠يأ ِ ٔ
ت َّأ ٟذی ص َُو َخي ِ ْر
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠
َٕ ًَل َی یَٔ٤ي ٕن َ َ

َف ًَ َِ ٩یٔ٤یٔ٨طٔ
َو ُِ ٟي َِ ِّ ٜ

زریہ نب رحب ،انب ایب وی،س ،دبعایزعسی نب بلطم ،لیہس نب ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س ش  ے یسک ابت یک مسق ا ےنیئ رھپ اس ےک ریغ ںیم اس ےس رتہبی دیھکی  و فیہ
لمعاایتخررکےوجرتہبنوافراینپمسقاکافکرہادارکدے۔
رافی  :زریہنبرحب،انبایبوی،س،دبعایزعسینببلطم،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1780

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ،خاٟس ب٣ ٩د٠س ،س٠امی ٪يٌىی اب ٩بَل ،٢سہي١

َکیَّا َئ َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ َ ٩ب ٔ ََل َٕ ٢ح َّسثَىٔی ُس َض ِي ْ ١فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَىٔی ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ

َف َیٔ٤ی َُ ٨ط َو َِ ٟي ِٔ ٌَ َِّ ١أ ٟذی ص َُو َخي ِ ْر
ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک َٓ ُِ ٠يِ ِّ َٜ

اقمسنبزرکای،اخدلنبدلخم،امیلسؿینعیانبالبؽ،لیہسایسدحثییکدفرسی دنےہاسںیمےہاچےیہہکاینپمسقاکافکرہادا

رکےافرفیہلمعرسااجنؾدےوجرتہبےہ۔
رافی  :اقمسنبزرکای،اخدلنبدلخم،امیلسؿینعیانبالبؽ،لیہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1781

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،جزیزً ،بساٌٟزیز يٌىی اب ٩رٓيٍ ،حرضت ت٤ي ٥بَ ٩طٓہ

َط َٓ َة َٗا ََ ٢جا َئ َسائ ٔ ْ ١إلٔ َی ًَس ِّٔی بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ َُ ٩رٓ َِي ٍٕ ًَ َِ ٩تٔ ٔ٤ي ٥بِ َٔ َ ٩
َفی َٓأ َ ِٛت ُُب إلٔ َی
يک إ ٔ َُّل ز ٔ ِرعٔی َو ٔٔ َ ِِ ٣
َحات ََٕٔ ٓ ٥شأ َ َُ ٟط ََ َٔ َ٘ ّة فٔی ثَ ََ ٩ٔ ٤خازٔ ٕ ٦أَ ِو فٔی َب ٌِ ٔف ث َ ََ ٩ٔ ٤خازَٔ٘ َٓ ٕ ٦ا ََِ ٟ ٢ي َص ً ٔ ِ٨سٔی َ٣ا أ ُ ًِ ٔل َ

يک َط ِيئّا ث ُ َّ ٥إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج ََ ١رض َٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا َواہللٔ َِ ٟو َُل
ٔب ًَس ٌّٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا َواہللٔ َُل أ ُ ًِ ٔل َ
أَصِلٔی أَ ِ ٪ي ٌُِ ُل َوَ ٛضا َٗا ََ ٥َِ ٠َٓ ٢ی ِز َق َٓ َِـ َ
َٕ ًَل َی َیٔ٤ي ٕن ث ُ ََّ ٥رأَی أَ ِت َقی ِهَّلِل َٔ ٨ِ ٣ضا ََِٓ ٠يأ ِ ٔ
ت اَّ ٟت ِ٘ َوی َ٣ا
أَنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢حَ ٠
َح َُّ ِْ ٨ت َیٔ٤يىٔی
ہبیتقنبدیعس،رجری،دبعایزعسیینعیانبرعیف،رضحتمیمتنبرطہفےسرفاتیےہہکاکیاسلئدعینباحمتریضاہللاعتٰیلہنع
ےک اپس آای افر اؿ ےس اکی الغؾ یک قمت اک رخچ ای الغؾ یک تمیق ےک ضعب ہصح اک وساؽ ایک  و اوہنں  ے اہک ریمے اپس ےھجت اطع
رک ے ےک ےیل وسا ے زرہ افر ریمیوخد ےک ھچک ںیہ ےہںیم اےنپرھگفاوں وک اتھکل نوںہک فہےھجت ھچک اطعرکدںی ےگ رافیےتہک
ںیہفہ ورایضنوا نکیدعیےصغںیمآےئگافراہکاہللیکمسقںیمھچکیھبہناطعرکفںاگرھپفہآدیمرایضنوایگ واوہنں ےاہکاہلل
یک مسقارگںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیہنانسنوات وےھجتھچکیھبہنداتیآپرفامےتےھت س ےیسکابت رمسق
ا ےنیئرھپاسےسزایدہ رزیہاگریاکلمعدےھکی وفیہوقتیفااللمعاایتخررکےل وںیماینپمسقوکہن وڑاتافراحثنہننوات۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،دبعایزعسیینعیانبرعیف،رضحتمیمتنبرطہف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1782

راوی  :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہً ،بساٌٟزیز ب ٩رٓيٍ ،ت٤ي ٥بَ ٩طٓہ ،حرضت ًسی ب ٩حات ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َط َٓ َة ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات ٕٔ٥
و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِي ٍٕ ًَ َِ ٩تٔ ٔ٤ي ٥بِ َٔ َ ٩
َفأَی َُي ِ َرصَا َخي ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َِ ٠يأ ِ ٔ
ت َّأ ٟذی ص َُو َخي ِ ْر َو َِ ٟيتِرُ ِک
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠
َٕ ًَل َی َیٔ٤ي ٕن َ َ
َیٔ٤ی َُ ٨ط
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دبعایزعسینبرعیف،میمتنبرطہف ،رضحتدعینباحمت ریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  س  ے یسک ابت  ر مسق ا ےنیئ رھپ اس ےک العفہ ںیم اس ےس رتہبی دیھکی  و فیہ رکے وج
رتہبےہافراینپمسقوکٹوھڑدے۔
رافی  :دیباہللنباعمذ،ہبعش،دبعایزعسینبرعیف،میمتنبرطہف،رضحتدعینباحمتریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1783

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير٣ ،ح٤س بَ ٩طیٕ بحلی٣ ،ح٤س بٓ ٩ـي ،١اً٤عً ،بساٌٟزیز ب ٩رٓيٍ ،ت٤ي ٥كائی،
حرضت ًسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یٕ ا َِ ٟب َحلٔی َو َّ
َط ٕ
َط ٕ
یٕ َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي ٕ٩ِ ًَ ١
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔٔ َ ٩
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُٔ َ ٩
ُّ
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِي ٍٕ ًَ َِ ٩تٕ ٔ٤يَّ ٥
اٟلائٔ ِّی ًَ ًَِ ٩س ٓ ٕ
َٕ
ٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َحَ ٠
َ ُ
َفصَا َو َِ ٟيأ ِ ٔ
ت َّأ ٟذی ص َُو َخي ِ ْر
َفأَی َخي ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ ُِ ٠ي َِ ِّ ٜ
أ َح ُسًَ ٥ِ ٛل َی ا َِ ٟئ٤ي ٔن َ َ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب رطفی ،یلج ،دمحم نب لیضف ،اشمع ،دبعایزعسی نب رعیف ،میمت اطیئ ،رضحت دعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامای بمتںیمےسوکیئیسکاکؾ رںیمسقا ےن ےرھپاسےسرتہب
لمعوکدےھکی ومسقاکافکرہدےافرفیہلمعاایتخررکےوجرتہبےہ۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب رطفی ،یلج ،دمحم نب لیضف ،اشمع ،دبعایزعسی نب رعیف ،میمت اطیئ ،رضحت دعی ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1784

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩طیٕ٣ ،ح٤س بٓ ٩ـي ،١طیبانیً ،بساٌٟزیز ب ٩رٓيٍ ،ت٤ي ٥كائی ،حرضت ًسی ب ٩حات ٥رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

یٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِي َّٕ ٩ِ ًَ ١
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِي ٍٕ ًَ َِ ٩تٕ ٔ٤يَّ ٥
َط ٕ
اٟلائٔ ِّی ًَ ًَِ ٩س ِّٔی
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُٔ َ ٩

ک
بِ َٔ ٩حات ٕٔ ٥أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ذََ ٔ ٟ

دمحم نب رطفی ،دمحم نب لیضف ،ابیشین ،دبعایزعسی نب رعیف ،میمت اطیئ ،رضحت دعی نب احمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنں ےیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتنو ےانس۔
رافی  :دمحمنبرطفی،دمحمنبلیضف،ابیشین،دبعایزعسینبرعیف،میمتاطیئ،رضحتدعینباحمتریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1785

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،س٤اک ب ٩رحب ،حرضت ت٤ي ٥بَ ٩طٓہ

رح ٕب ًَ َِ ٩تٔ ٔ٤ي ٥بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
َط َٓ َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَس َّٔی بِ ََ ٩حات َٕٔ ٥وأَ َتا ُظ َر ُج َْ ١ي ِشأَُ ُٟط ٔ٣ائ َ َة ز ٔ ِر َص َٕ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ت ِشأَُٟىٔی ٔ٣ائ َ َة ز ٔ ِر َص َٕ ٥وأََ٧ا ابِ َُ ٩حات َٕٔ ٥واہللٔ ُلَ
ََ
َٕ ًَل َی یَٔ٤ي ٕن ث ُ ََّ ٥رأَی َخي ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا ََِٓ ٠يأ ِ ٔ
ت
أ ُ ًِ ٔل َ
يک ث ُ ََّٗ ٥ا ََِ ٟ ٢و َُل أَنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢حَ ٠
َّأ ٟذی ص َُو َخي ِ ْر
دمحمنبینثم ،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،امسکنبرحب،رضحتمیمتنبرطہفےسرفاتیےہہکںیم ےدعینباحمتریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےس انسہک اکی آدیم اکی وسدرمہ امےنگن آای اوہنں  ے اہک  و ھجم ےس وسدرمہ اک وساؽرکات ےہ احالہکن ںیمانب احمت نوں
اہللیکمسقںیمںیہمتھچک ہندفںاگرھپاہکارگںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتنو ےہنانسنواتوجآدیمیسکارم
 رمسقا ےن ےرھپاسےسزایدہرتہبییسکدفرسیزیچںیمدےھکی واچےہہکفیہاکؾرسااجنؾدےوجرتہبنو

رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،امسکنبرحب،رضحتمیمتنبرطہف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1786

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥بہز ،طٌبہ ،س٤اک ب ٩رحب ،ت٤ي ٥بَ ٩طٓہ ،حرضت ًسی ب ٩حات ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َط َٓ َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
رح ٕب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َتَ ٔ٤
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا س َٔ٤ا ُک بِ ُِ َ ٩
ي ٥بِ ََ َ ٩
َ
ک أَ ِر َبٌٔ٤ائَة فٔی ًَ َلائٔی
َک ٔ٠َ ِْ ٣طُ َو َزا َز َو ََ ٟ
ًَس َّٔی بِ ََ ٩حات ٕٔ ٥أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َُ ٟط ٓ ََذ َ َ
دمحمنباحمت،زہب،ہبعش،امسکنبرحب،میمتنبرطہف،رضحتدعینباحمتریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیم ے
اسےسوپاھچ۔ابیقدحثیایسرطحذرکیکےہافراسںیمااضہفہیےہافرریتےےیلریمیاطعءےساچروس(درمہ)ںیہ
رافی  :دمحمنباحمت،زہب،ہبعش،امسکنبرحب،میمتنبرطہف،رضحتدعینباحمتریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1787

راوی  :طیبا ٪بَ ٩فور ،جزیز ب ٩حاز ،٦حش ،٩حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َفو َر َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟح َش َُ ٩ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
ک إ ٔ ِ ٪أ ُ ًِ ٔلی َت َضا ًَ ِِ ٣َ ٩شأ َ َٕ ٟة ُوكَِٔ ٠ت إَِٔ ٟي َضا َوإ ٔ ِ٪
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ًَ ِب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ََ ٩س َُ ٤ز َة َُل َت ِشأ َ ِِ ٢اْل ٔ ََ ٣ار َة َٓإَٔ َّ ٧
َ ُ
ُ
ک َوائِتٔ َّأ ٟذی ص َُو
َف ًَ ِ ٩یَٔ٤یَ ٔ ٨
َفأَیِ َت َُي ِ َر َصا َخي ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َِ ِّ ٜ
أ ًِ ٔلی َت َضا ًَ َُِ ٩ي ِر ٔ َِ ٣شأ َٕ ٟة أً ٔ َِ ٨ت ًََِ ٠ي َضا َوإٔذَا َح ََِ ٔ٠ت ًَل َی َیٔ٤ي ٕن َ َ
َفو َر ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
َخي ِ ْر َٗا َ ٢أَبُو أَ ِح ََ ٤س ا ُِ ٟحُ٠وز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ض ا ِِ َ ٤َ ٟ
اِس َج ٔس ُّی َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩

ابیشؿ نب رففخ ،رجری نب احزؾ ،نسح ،رضحت دبعارلنمح نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای اے دبعارلنمح نب رمسہ رسادری اک وساؽ ہن رکان ویکہکن ارگ ےھجت رسادری امےنگن دیسی یئگ  و اس ےک
رپسدرکدایاج ےاگافرارگ ےھجتریتےامےنگنےکریغباطعیکیئگ واس رریتیدمدیکاج ےیگافر ب ویسکابت رمسقا ےن ےرھپ و

 ےاسےکالعفہںیماسےسرتہبیدیھکی واینپمسقاکافکرہادارکافرفیہلمعرسااجنؾدےوجرتہبنو۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،رجرینباحزؾ،نسح،رضحتدبعارلنمحنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ

م
 س ےمسقا ےنیئرھپاسہکریغںیمالھبیئنواسہکےیلالھبیئاکاکؾرکان سحیتنو ےافرمسقاکافکرہادارک ےہکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1788

راوی ً :لی ب ٩ححز سٌسی ،ہظي ،٥یو٧ص٨٣ ،ؼور ،ح٤يس ،ابوكا ١٣ححسری ،ح٤از ب ٩زیس ،س٤اک بً ٩ليہ ،یو٧ص ب٩
ًبيس ،ہظا ٦ب ٩حشاً ،٪بيساہلل بٌ٣ ٩اذٌ٣ ،ت٤زً٘ ،بہ ب٣ ٩رک ،٦سٌيس بً ٩ا٣ز ،سٌيس ٗتازہ ،حشً ،٩بساٟزح٤ا ٪ب٩
س٤زہ

َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َّ
اٟش ٌِس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٩ِ ًَ ٥یُوَُ ٧ص َو َُ ٨ِ ٣ؼو ٕر َو ُح َِ ٤ي ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو كَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ
ی ٩ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا
آَخ َ
ا ٪فٔی َ ٔ
بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ٔٔ ًَ ٩ل َّي َة َویُوَُ ٧ص بِ ًُٔ ٩ب َ ِي ٕس َوصٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩ح َّش َ
َ
ِم َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ َِ ٩سٌٔي ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٟح َش ٔ٩ِ ًَ ٩
ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩أبٔيطٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ِ ٣ُ ٩
رکٕ ٦ا ُِّ ِّ ٌَ ٟ
َک ِاْل ٔ ََ ٣ارة ٔ
ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َوَِ ٟي َص فٔی َحسٔیثٔ ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ذ ٔ ِ ُ

یلع نب رجح دعسی، ،میش ،وی،س ،وصنمر ،دیمح ،اوباکلم دجحری،امحد نب زدی ،امسک نب ہیطع ،وی،س نب دیبع ،اشہؾ نب اسحؿ ،دیبع اہلل
نب اعمذ ،رمتعم ،ہبقع نب رکمؾ،دیعس نب اعرم ،دیعس داتدہ ،نسح ،دبعارلنمح نب رمسہ ذموکرہابال دحثی یہ یک زمدی دفرسی اانسد ذرک
یکںیہ۔
رافی  :یلعنبرجحدعسی،،میش،وی،س،وصنمر،دیمح،اوباکلمدجحری،امحدنبزدی،امسکنب ہیطع،وی،سنبدیبع،اشہؾنباسحؿ،
دیبعاہللنباعمذ،رمتعم،ہبقعنبرکمؾ،دیعسنباعرم،دیعسداتدہ،نسح،دبعارلامحؿنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقا ےن ےفاےلیکمسقاکدمارمسقدال ےفاےلیکتین رنو ےےکایبؿںیم...
ابب  :ومسقںاکایبؿ
مسقا ےن ےفاےلیکمسقاکدمارمسقدال ےفاےلیکتین رنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1789

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٤ً ،زو٧اٗس ،یحٌی ،ہظي ٥ب ٩بظيرً ،بساہلل ب ٩ابی ػاٟح٤ً ،زو ،ہظي ٥ب ٩بظيرً ،بساہلل ب ٩ابی
ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي ُ ٥بِ َُ ٩ب ٔظير ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح و َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َح َّسثَ َ٨ا
ک
صُظَ ِي ُ ٥بِ َُ ٩ب ٔظير ٕأَ ِخبَرََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَٔ٤یَ ُ٨

ک
ک بٔطٔ َػاحٔبُ َ
ک و َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو ي َُؼ ِّس ُٗ َ
ُک ًََِ ٠يطٔ َػاحٔبُ َ
ًَل َی َ٣ا ي َُؼ ِّسٗ َ
ییحی نب ییحی ،رمعفاندق ،ییحی، ،میش نب ریشب ،دبعاہلل نب ایب اصحل ،رمعف، ،میش نب ریشب ،دبعاہلل نب ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایریتیمسقفیہمػیيرنویگ س رریتیدصتقیرکے
افررضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامای سااقتعدےکاسھتریتیدصتقیرکے۔
رافی  :ییحی نب ییحی ،رمعفاندق ،ییحی، ،میش نب ریشب ،دبعاہلل نب ایب اصحل ،رمعف، ،میش نب ریشب ،دبعاہلل نب ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
مسقا ےن ےفاےلیکمسقاکدمارمسقدال ےفاےلیکتین رنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1790

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ہظيً ،٥بازہ ب ٩ابی ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و ٩ِ ًَ ٪صُظَ ِي ًَٕ ٩ِ ًَ ٥بَّاز ٔبِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟئ٤ي ُن ًَل َی َّ ٔ ٧يةٔ ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِحٕٔ ٔ ٠
اوبرکب نبایب ہبیش،سیدی نب اہرفؿ،،میش،ابعدہ نبایباصحل ،رضحتاوبرہریہ ریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایمسقاکدارفدمارمسقا ےن ےفاےلیکتین رےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،،میش،ابعدہنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقفریغہںیماشءاہللےنہکاکایبؿ...

ابب  :ومسقںاکایبؿ
مسقفریغہںیماشءاہللےنہکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1791

راوی  :ابوربيٍ ًتکی ،ابوكا ١٣ححسریٓ ،ـي ١ب ٩حشين ،ح٤از ،اب ٩زیس ،ایوب٣ ،ح٤س ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

 ١بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔلَبٔی اَّ ٟزبٔي ٍٔ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َوص َُو ابِ َُ ٩زیِ ٕس
َح َّسثَىٔی أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َوأَبُو كَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی ُٓ َـ ِي ُ
و ٪ا َِ ٣زأَ ّة َٓ َ٘ا ََْ ٢لَكُوََِٓ ٠ًَ َّ٩يضَّٔ َّ٩
 ١ك ُ َُّ ١واح َٔسة ٕ
اِ ٠ٟي ََ ٠ة َٓ َت ِحُ ٔ٤
اُ ٔ ٟ ٪شََ ِ ٠امی َٔ ٪س ُّت َ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ك َ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ٕ إ ٔ َِ َشا ٕ٪
ُٔ ٨ِ ٣ضَ َٓ َّ٩تُ ٔ ٠س ك ُ َُّ ١واح َٔسة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ضََُ ُ َّ٩ل ّ٣ا َٓار ّٔسا يُ َ٘ات ٔ ُ
 ١فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ ََٓ ٥َِ ٠ت ِحُ ٨ِ ٣ٔ ١ِ ٔ٤ض َّ٩إ ٔ َُّل َواح َٔس ْة ٓ ََوََ ٟس ِت َ ِٔؼ َ

 ١فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ
ا ٪ا ِس َت ِْى َی ََ ٟوََ ٟس ِت ك ُ َُّ ١واح َٔسة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ضََُ ُ َّ٩ل ّ٣ا َٓار ّٔسا يُ َ٘ات ٔ ُ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ك َ َ

اوبرعیب غیکی ،اوباکلم دجحری ،لیضف نب نیسح ،امحد ،انب زدی ،اویب ،دمحم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

رضح ت امیلسؿ ہیلع االسلؾ یک اسھٹ ویبایں  ںیھ اوہنں  ے اہک ںیم اؿ بس ےک اپس اکی رات ںیم اجؤں اگ ۔ اؿ ںیم رہ اکی وک
لمحنواگافراؿ ںیمےسرہ اکیوسہشارڑلےکوکمنجدےیگوجاہللےکراےتسںیماہجدرکےاگ  نکیاؿ ںیمےس اکیےک العفہ
یسکوکلمحہننواافراس ےیھب آدےےچبوکمنجدای وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایارگفہااشنءاہللہہکےتیل واؿںیم
ےسرہاکیتررتوسہشارڑلےکوکمنجدیتیوجاہللےکراہتسںیماہجدرکات۔
غ
رافی  :اوبرعیب یکی،اوباکلمدجحری،لیضفنبنیسح،امحد،انبزدی،اویب،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
مسقفریغہںیماشءاہللےنہکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1792

راوی ٣ :ح٤س بً ٩باز ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ہظا ٦ب ٩ححير ،كاؤض ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
ض ًَ ِ ٩أَبٔی
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ أ ٦بِ ُٔ ٩ح َحي ِر ٕ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
صُ َزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا َُ ٢سََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ٔ َ ٧يی اہللٔ َْلَكُوََّٓ َّ٩
اِ ٠ٟي ََ ٠ة ًَل َی َس ِبٌٔي َن ا َِ ٣زأَ ّة ك ُ ُُّ ٠ضَ َّ٩تأتِ ٔی
ُّ
ک ُٗ ِ ١إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ََٓ ٥َِ ٠ي ُ٘ َِ ١ؤ َ ٧س َی ََٓ ٥َِ ٠تأ ِ ٔ
ت َواح َٔس ْة َٔٔ َ ٩ِ ٣شائٔطٔ إ ٔ َُّل
 ١فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َػاحٔبُطُ أَ ِو ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
بٔ ُِ ََلٕ ٦يُ َ٘ات ٔ ُ

اَ ٪ز َركّا َُ ٟط فٔی
َواح َٔس ْة َجائ َ ِت بٔ ٔظ ََُِّ ُ ٙلَ٘ َٓ ٕ ٦ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَِ ٟو َٗا َ ٢إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ََ ٥ِ ٟی ِح َِ ٨ث َوك َ َ
َحا َجتٔطٔ
دمحمنبابعد،انبایبرمع ،ایفسؿ،اشہؾ نب،ریج،اطؤس ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک یبنرکمییلصاہلل ہیلع
فآہل فملس  ے رفامای اہلل ےک یبن رضحت ملمیااؿ ہیلع االسلؾ  ے رفامای ںیم اس رات رتس ترر وں ےک اپس اجؤں اگ اؿ ںیم ےس رہ
تررت اکی ہچب ےنج یگ وج اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکے اگ اؿ ےس اؿ ےکاس یھ ای رفےتش  ے اہک آپ اؿ اشء اہلل ہہک ںیل فہ وھبؽ
ےئگافراؿاشءاہللہناہکاؿیکویبویںںیمےسوسا ےاکیتررتےکیسکےکاہںہچبیکفالدتہننویئافراسےکاہںیھبآدے
ےچبیکفالدتنویئ  وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایارگفہاؿاشءاہللہہکےتیل واؿیکابتردہنیکاجیتافراےنپدصقم
وکیھباحلصرکےتیل۔
رافی  :دمحمنبابعد،انبایبرمع،ایفسؿ،اشہؾنب،ریج،اطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
مسقفریغہںیماشءاہللےنہکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1793

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪ابی اٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٠َ ِْ ٣ٔ ٥َ ٠ط أَ ِو
و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ِ َ ٧ح َو ُظ
انبایبرمع،ایفسؿ،ایبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسیہہیدحثیدفرسی دنےسرمفیےہ۔
رافی  :انبایبرمع،ایفسؿ،ایبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
مسقفریغہںیماشءاہللےنہکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1794

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا ٚب ٩ہ٤ا٤ٌ٣ ،٦ز ،اب ٩كاؤض ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚبِ َُ ٩ص َّ٤ا ٕ ٦أَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َْلُكٔئََّ َّ٩
 ١فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َٓ٘ٔي َُ َٟ ١ط ُٗ ِ ١إ ٔ ِ٪
اِ ٠ٟي ََ ٠ة ًَل َی َس ِبٌٔي َن ا َِ ٣زأَ ّة َتُ ٔ ٠س ك ُ ُّ ١ا َِ ٣زأَة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ضََُ ُ َّ٩ل ّ٣ا يُ َ٘ات ٔ ُ
ٕ إ ٔ َِ َشا َٕٗ ٪ا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َطا َئ اہللُ ََٓ ٥َِ ٠ي ُ٘ َِٓ ١أَكَ َ
اٖ بٔضَٔ ٥َِ ٠َٓ َّ٩تِ ٔ ٠س ُٔ ٨ِ ٣ض َّ٩إ ٔ َُّل ا َِ ٣زأَ ْة َواح َٔس ْة َ ِٔؼ َ
اَ ٪ز َركّا َ ٔ ٟحا َجتٔطٔ
َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َٗا َ ٢إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َ ٥َِ ٟی ِح َِ ٨ث َوك َ َ
دبعنب دیمح،دبعارلزاؼنبامہؾ،رمعم،انباطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتامیلسؿنبداؤد
ہیلع االسلؾ  ے رفامای ںیم آج رات رتس ترر وں ےک اپس اجؤں اگ اؿ ںیم ےس رہ تررت ڑلاک منج دے یگ وج اہلل ےک راہتس ںیم اہجد
رکے اگ اؿ ےس رعض یک یئگ ا ؿ اشء اہلل ہہک ںیل  نکی اوہنں  ے ہن اہک فہ اؿ ےک اپس ےئگ  نکی اؿ ںیم ےس اکی تررت ےک وسا
یسکتررت ےھچکیھبمنجہندایافراس ےیھبآداھڑلاکانجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایارگفہاؿاشءاہللہہکےتیل و
مسق وڑ ےفاےلہننوےتافراےنپدصقموکچنہپاجےت۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼنبامہؾ،رمعم،انباطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
مسقفریغہںیماشءاہللےنہکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1795

راوی  :زہير ب ٩رحب ،طبابہ ،ورٗاء ،ابی اٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
و َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َح َّسثَىٔی َو ِر َٗا ُئ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا َُ ٢سََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َْلَكُوََّٓ َّ٩
 ١فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َٓ َ٘ا َ٢
اِ ٠ٟي ََ ٠ة ًَل َی تٔ ِشٌٔي َن ا َِ ٣زأَ ّة ك ُ َُّ ٠ضا َتأتِ ٔی بَٔٔارٔ ٕ
ض ُي َ٘ات ٔ ُ
اٖ ًََِ ٠يضَٔ َّ٩جٔ٤ي ٌّا ََٓ ٥َِ ٠ت ِحُ ٨ِ ٣ٔ ١ِ ٔ٤ض َّ٩إ ٔ َُّل ا َِ ٣زأَ ْة َواح َٔس ْة َٓ َحائ َ ِت
َُ ٟط َػاحٔبُطُ ُٗ ِ ١إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ََٓ ٥َِ ٠ي ُ٘ ِ ١إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ٓ ََل َ
و٪
بٔ ٔظ َِّ ٙر ُج َٕ ١وایِ َُّ ٥أ ٟذی ََٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َي ٔسظ َِٔ ٟو َٗا َ ٢إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ََ ٟحا َص ُسوا فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َفُ ِ َساّ٧ا أَ ِج ََ ٌُ ٤

زریہ نب رحب ،ابشہب ،فراقء ،ایب ازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
 ے رفامای رضحت امیلسؿ نب داؤد ہیلع االسلؾ  ے رفامای ہک آج یک رات ںیم ونے ترر وں ےک اپس اجؤں اگ اؿ ںیم ےس رہ اکی
وسہشاروکمنجدےیگوجاہللےکراہتسںیماہجدرکےاگاؿےساؿےکاس یھ ےاہکآپاؿاشءاہللہہکںیل نکیاوہنں ےاؿ
اشءاہللہناہکافرفہاؿبسےکاپسےئگ نکیاؿںیمےساکیتررتےکوساءوکیئیھباحہلمہننویئافراس ےیھبآدےڑلےک

وکمنجدایافرمسقاسذاتیک سےکہضبقدقرتںیمدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاجؿےہارگفہاؿاشءاہللہہکےتیل وفہاسرے
ےکاسرےاہللےکراہتسںیموسارنورکاہجدرکےت۔
رافی  :زریہنبرحب،ابشہب،فراقء،ایبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
مسقفریغہںیماشءاہللےنہکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1796

٣وسی بً٘ ٩بہ ،حرضت ابو ز٧از
راوی  :سویس ب ٩سٌيس ،حٔؽ ب٣ ٩يْسہٰ ،

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط
ْس َة ًَ َِ ٣ُ ٩
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ ُِ ٣َ ٩ي َ َ

ََُ ُ ١ل ّ٣ا یُ َحاصٔ ُس فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ
َٗا َ ٢ك ُ َُّ ٠ضا َت ِحُ ٔ٤

وسدینبدیعس،صفح نبرسیمہ،ومٰیسنبہبقع،رضحتاوبازلااندےکفاہطسےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہاسںیمہیےہ
ہکاسںیماکیڑلےکےساحہلمنویتوجاہللےکراہتسںیماہجدرکات۔
رافی  :وسدینبدیعس،صفحنبرسیمہ،ومٰیسنبہبقع،رضحتاوبزاند
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سمسقےسمسقا ےن ےفاےلےکالہاکاصقنؿنواےسمسقا ےن ے رارصاررک ےےس...
ابب  :ومسقںاکایبؿ
 سمسقےسمسقا ےن ےفاےلےکالہاکاصقنؿنواےسمسقا ےن ے رارصاررک ےےسنام تعےکایبؿںیماسرشط رہکلمعرحاؾہننو۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1797

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واہللٔ َْلَ َِ ٪یََّ ٠خ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛب ٔ َئ٤یٔ٨طٔ فٔی
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َف َق اہللُ
أصِٔ٠طٔ آث َُٟ ٥طُ ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ٔ ٩ِ ٣أ ِ ٪ي ٌُِ ٔل َی ََ ٔٛار َتطُ أًٟی َ َ

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیکرفاتیرکدہااحدثیںیمےسےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآ ہل فملس  ے رفامای اہلل یک مسق! مت ںیم ےس یسک اک اےنپ ےک ےیل زایدہ انگہ یک ابت ےہ ہک اہلل ےک اہں اس مسق اک افکرہ
رک ےےسوجاہلل ےرقمرایکےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکرفیکذنرےکمکحےکایبؿںیم بفہاملسمؿنواج ے...
ابب  :ومسقںاکایبؿ
اکرفیکذنرےکمکحےکایبؿںیم بفہاملسمؿنواج ے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1798

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی برک ٘٣سمی٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،زہير ب ٩رحب ،یحٌی ،اب ٩سٌيس ٗلاً ،٪بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٩
ً٤ز

رح ٕب َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٟٔز ُ َصي ِر ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َو ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
َسٌٔي ٕس ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِي ٔس اہللٔ َٗا َ ٢أَ ِخبَرَنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َ َ ٧ذ ِر ُت فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ي ٔة أَ ِ٪

َحاَٗ ٔ ٦ا ََٓ ٢أ َ ِو ٔ
ٖ ب ٔ َِ ٨ذرٔ َک
أَ ًِ َتَ ٜ
ٕٔ َِ ٟي َّ ٠ة فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ا َِ َ ٟ

دمحم نب ایب رکب رادیم ،دمحم نب ینثم ،زریہ نب رحب ،ییحی ،انب دیعس اطقؿ ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انبرمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
رمع ےرعضایکاےاہللےکروسؽ!ںیم ےاجتیلہںیمذنرامینہکںیماکیراتدجسمرحاؾںیمااکتعػرکفاگنآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےاراشدرفامای واینپذنروپریرک۔
رافی  :دمحمنبایبرکبرادیم،دمحمنبینثم،زریہنبرحب،ییحی،انبدیعساطقؿ،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
اکرفیکذنرےکمکحےکایبؿںیم بفہاملسمؿنواج ے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1799

راوی  :ابوسٌيس اطخ ،ابواسا٣ہ٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب ث٘فی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بًَ ٩لء ،اسحا ٚب٩

ابزاہي ،٥حٔؽ بُ ٩ياث٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩جب٠ة ب ٩رواز٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،بيساہلل ب٧ ٩آٍ ،اب٤ً ٩ز

اب َي ٌِىٔی َّ
اَ٘ ْٟف ٔ َّی ح و
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔي ٕس اْلِ َ َط ُّخ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ

ئ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥جٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ي ٕ
اث ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ك ُ ُُّ ٠ض ًُِ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز و َٗا َ٢
ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ٩ج َب ََ ٠ة بِ ٔ ٩أَبٔی َر َّواز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َحٔ ِْؽ ٔ ٩ِ ٣بَ ِیٔ٨ض َِ ٤ًُ ٩ِ ًَ ٥ز ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ أَ َّ٣ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َو َّ
اٖ َِ ٟي َٕ ٠ة َوأَ َّ٣ا فٔی َحسٔیثٔ ُط ٌِ َب َة
اَ٘ ْٟف ُّٔی َٓف ٔی َحسٔیْٔض ٔ َ٤ا ا ًِتٔک َ ُ
ٔ
َ

َک َی ِوَ ٕ ٦و َُل َِ ٟي َٕ ٠ة
َٓ َ٘ا ََ ٢ج ٌَ ََِ ٠ًَ ١يطٔ یَ ِو ّ٣ا َي ٌِ َت ُٔ ُٔ ٜط َوَِ ٟي َص فٔی َحسٔیثٔ َحٔ ِٕؽ ذ ٔ ِ ُ

اوبدیعساجش،اوبااسہم،دمحمنبینثم،دبعاواہبیفقث،اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبالعء،ااحسؼنباربامیہ،صفحنبایغث،دمحمنبرمعف
نب ذیلة نب رفاد ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دیبع اہلل نب انعف ،انب رمع ،ایس دحثی یک زمدی اانسد اافلظ ےک  ریغ ف دبتؽ ےک اسھت ذرک یک
ںیہ۔ینعمفوہفمؾفیہےہ۔
رافی  :اوبدیعس اجش ،اوبااسہم ،دمحم نب ینثم ،دبعاواہب یفقث ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب العء ،ااحسؼ نب اربامیہ ،صفح نب ایغث،
دمحمنبرمعفنبذیلةنبرفاد،دمحمنبرفعج،ہبعش،دیبعاہللنبانعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
اکرفیکذنرےکمکحےکایبؿںیم بفہاملسمؿنواج ے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1800

راوی  :ابوكاہزً ،بساہلل ب ٩وہب ،جزیز ب ٩حاز ،٦ایوب٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
وب َح َّسث َ ُط أَ ََّ٧ ٪آ ٔ ٌّا َح َّسثَ ُط أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
اٟلاص ٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسث َ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازٕٔ ٦أَ َّ ٪أَ ُّی َ
اب َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو بٔا ِٟحٔ ٌِ َزأ َ ٧ة َب ٌِ َس أَ َِ ٪ر َج ٍَ َّٔ ٩ِ ٣
اٟلائ ٕٔٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا
َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ٕٔ َی ِو ّ٣ا َٗا َ٢
ٕ َت َزی َٗا َ ٢اذِ َص ِب َٓا ًِ َتِ ٜ
َحاِ َٜ َٓ ٔ ٦ي َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َ َ ٧ذ ِر ُت فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠يةٔ أَ ِ ٪أَ ًِ َتَ ٜ
ٕٔ یَ ِو ّ٣ا ف ٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ ا َِ َ ٟ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أَ ًِ َلا ُظ َجارٔ َی ّة ٔ ٩ِ ٣ا ِٟد ُِٔ ٤ص َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ًِ َت ََ ٙر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوك َ َ

و ٪أَ ًِ َت َ٘ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا صَ َذا َٓ َ٘اُٟوا
ض َس٤َ ًُ ٍَ ٔ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب أَ ِػ َوا َت ُض َِ ٥ي ُ٘وَ ُٟ
َس َبا َیا ا٨َّ ٟا ٔ
ک ا َِ ٟحارٔ َیةٔ َٓدََ ِّ١سبٔيََ ٠ضا
ض َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ یَا ًَ ِب َس اہللٔ اذِصَ ِب إلٔ َی ت ٔ َِ ٠
أَ ًِ َت ََ ٙر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س َبایَا ا٨َّ ٟا ٔ

اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،رجرینباحزؾ،اویب،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحترمعنباطخب
ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعجاہن ںیم وساؽ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اطس  ےس
وےنٹ ےک دعب ہک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم  ے اجتیلہ ںیم ذنر امین ہک دجسمرحاؾ ںیم اکی دؿ ااکتعػ رکفں اگ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساسابرےںیمایکرفامےتںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاجؤافراکیدؿاکااکتعػرکفافرروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس  ے ا ںیہ سمخ ےس اکی ویڈی اطع یک  یھ۔  ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ووگں ےک دیقویں وک آزاد
ہت
رکدای ورضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنع ےاؿیکآفازںیںینس۔فہےتہکےھت منروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
آزادایک ورضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکہیایکےہ؟ واوہنں ےاہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےووگںےکدیقویں
وکآزادرکدایےہ۔ ورضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےرفامایاےدبعاہللاسویڈیےکاپساجؤافراےسیھبٹوھڑدف۔
رافی  :اوباطرہ،دبعاہللنبفبہ،رجرینباحزؾ،اویب،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
اکرفیکذنرےکمکحےکایبؿںیم بفہاملسمؿنواج ے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1801

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗ َٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی ٔ ٩ِ ٣حُ َ٨ي ِ ٕن
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اَ َ ٧ ٪ذ َر ُظ فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠يةٔ ا ًِتٔک َ ٔ
ََک ب ٔ ٌَِ ٤ى َی َحسٔیثٔ َجزٔیز ٔ
َسأ َ َ٤َ ًُ ٢زُ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذ ٕر ك َ َ
اٖ یَ ِو ٕ ٦ث ُ َّ ٥ذ َ َ
بِ َٔ ٩حازٕٔ ٦
دبع نبدیمح ،دبع ارلزاؼ ،رمعم ،اویب ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک یبنرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
 ب نینحےسو ے  و رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع  ے روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےساینپ اکیدؿےکذنر ااکتعػےک
ابرےںیموساؽایکوجدفراجتیلہیک یھ۔رھپرضحترجرینباحزؾ یسیدحثیذرکیک۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
اکرفیکذنرےکمکحےکایبؿںیم بفہاملسمؿنواج ے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1802

راوی  :اح٤س بً ٩بسہ ؿيی ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب ،حرضت ٧آٍ سے روایت ےہ ٛہ اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َّ
َک ً ٔ َِ ٨س ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًُ َِ ٤زةُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
اٟـي ُِّّی َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َٗا َ ٢ذُ ٔ َ
ََک ِ َ ٧ح َو
ا٤َ ًُ ٪زُ َ َ ٧ذ َر ا ًِتٔک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا ِٟحٔ ٌِ َزأ َ ٧ة َٓ َ٘ا ََ ٥َِ ٟ ٢ي ٌِ َتٔ٤زِ َٔ ٨ِ ٣ضا َٗا ََ ٢وك َ َ
اٖ َِ ٟي َٕ ٠ة فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠يةٔ ث ُ َّ ٥ذ َ َ
وب
َحسٔیثٔ َجزٔیز ٔبِ َٔ ٩حازَٔ ٕ ٦و َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ادمح نب دبعہ یبض ،امحد نب زدی ،اویب ،رضحت انعف ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس رعجاہن ےسرمعہ اکذرک ایکایگ  و اوہنں  ے اہک ہک آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس  ےاس ےس رمعہ  ںیہ ایک ۔ رفامای ہکرمع ریض
اہللاعتٰیلہنع ےاجتیلہںیماکیراتےکااکتعػیکذنرامین یھ۔
رافی  :ادمحنبدبعہیبض،امحدنبزدی،اویب،رضحتانعفےسرفاتیےہہکانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
اکرفیکذنرےکمکحےکایبؿںیم بفہاملسمؿنواج ے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1803

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح٤ا ٪زارمی ،ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢ح٤از ،ایوب ،یحٌی ب ٩خً ،ٕ٠بساُلًلی٣ ،ح٤س ب ٩اسحا،ٚ
٧آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
وب ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ٩
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ ُ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َٔ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َخَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٔ ٙلِکص َُ٤ا ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ فٔی اِ ٨َّ ٟذرٔ َوفٔی َحسٔیْٔض ٔ َ٤ا

اٖ یَ ِوٕ ٦
َجٔ٤ي ٌّا ا ًِتٔک َ ُ
دبعاہللنبدبعارلنمحداریم،اجحجنباہنمؽ،امحد،اویب،ییحی نبفلخ،دبعاالیلع،دمحمنبااحسؼ،انعف،رضحتانبرمعریضاہلل
اعتٰیلہنعےساسدحثییکافراانسدذرکیکںیہ۔اؿبسیکااحدثیںیماکیدؿےکااکتعػاکذرکےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلامحؿداریم،اجحجنباہنمؽ،امحد،اویب،ییحینبفلخ،دبعاالیلع،دمحمنبااحسؼ،انعف،رضحتانبرمع
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغومںےکاسھترباتؤرک ےےکایبؿںیم۔...
ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغومںےکاسھترباتؤرک ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1804

راوی  :ابوكآ ١٣ـي ١ب ٩حشين ححسری ،ابوًوا٧ہَ ،فاض ،ذٛوا ٪ابی ػاٟح ،حرضت زاذا ٪ابی ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ َ
َفا ٕ
َح َّسثَىٔی أَبُو كَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِي ُ
ا ٪أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩زاذ َ
ض ًَ ِ ٩ذ ََِ ٛو َ
َا ٪أَبٔی ًُ َ٤زَ
 ١بِ ُ ٩حُ َشي ِ ٕن ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسث َ٨ا أبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٔ ٩
ق ًُو ّزا أَ ِو َط ِيئّا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ٓ ٔيطٔ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِجز ٔ َ٣ا َي ِش َوی َص َذا إ ٔ َُّل
َٗا َ ٢أَ َت ِي ُت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َو َٗ ِس أَ ًِ َت َ٠ُ ٤ِ ٣َ ٙوكّا َٗا ََٓ ٢أ َ َخ َذ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ

َّ
َضبَ ُط َٓ ََ َّٔ ٜارتُ ُط أَ ِ ٪ي ٌُِت ٔ َ٘ ُط
أَنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٟ ٩ِ ٣َ ٢ل ََ ُ٠٤ِ ٣َ ٥وُ ٛط أَ ِو َ َ

اوباکلملیضفنبنیسحدجحری،اوبتراہن،رفاس،ذوکاؿایباصحل،رضحتزاذاؿایبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم
انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےک اپسآایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےالغؾآزادایک واوہنں ےزنیمےسڑکلیایوکیئزیچا ےنیئ
افر رفامای ہک اس ںیم اس ےک ربارب یھب ارج ف وثاب  ںیہ ےہ ۔ اہں! ہی ہک ںیم  ے روسؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رفامےتےھت س ےاےنپالغؾوکڑپھتامراای اٹی واساکافکرہاےسآزادرکانےہ۔
رافی  :اوباکلملیضفنبنیسحدجحری،اوبتراہن،رفاس،ذوکاؿایباصحل،رضحتزاذاؿایبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغومںےکاسھترباتؤرک ےےکایبؿںیم۔...
ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغومںےکاسھترباتؤرک ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1805

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہَ ،فاض ،ذٛوا ،٪حرضت زاذا٪

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ َ
ض
َفا ٕ
َف َح َّسث َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٔ ٩
ا ٪یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩زاذ َ َ
ک َٗا ََُ ٢ل َٗا ََٓ ٢أََ ِ ٧ت
َفأَی بٔوَ ِضزٔظ ٔأَثَ ّزا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَ ِو َج ٌِ ُت َ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ذ ََِ ٛو َ
َا ٪أ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َز ًَا بٔ ُِ ََلُ َٟ ٕ ٦ط َ َ

ق َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا لٔی ٓ ٔيطٔ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِجز ٔ َ٣ا َیز ٔ َُ ٪ص َذا إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
ٔيَٗ ٙا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ َط ِيئّا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
ًَت ْ
َض َب ُ ََُل ّ٣ا َٟطُ َح اسا َ ٥َِ ٟیأِتٔطٔ أَ ِو ََ ٟل َ٤طُ َٓإ ٔ ََّ َّٔ َٛ ٪ار َتطُ أَ ِ ٪ي ٌُِت ٔ َ٘طُ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ َ ٩ِ ٣َ ٢
دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رفاس ،ذوکاؿ ،رضحت زاذاؿ ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے اےنپ
الغؾوکولباایافراسیکھٹیپ ر اشنؿدےھکی واسےساہکہک ںیم ےےھجت فیلکتاچنہپیئ ےہ؟اس ےاہک ںیہ وانبرمع ریضاہللاعتٰیل
ہنع  ے اہک  وآزاد ےہ رھپ انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع  ے زنیم ےس وکیئزیچ ا ےنیئ افر رفامای ریمے ےیلاس (الغؾ) ےک آزاد رک ے
اس ےک فزؿ ےک ربارب یھب ارج وثاب  ںیہ ویکہکن ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رفامےتےھتہک س ےاےنپالغؾوکریغبوصقرےکامراایاےسڑپھتردیسایک واساکافکرہہیےہہکاےسآزادرکدے۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رفاس،ذوکاؿ،رضحتزاذاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغومںےکاسھترباتؤرک ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1806

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟزح٤ا ،٪سٔياَ ،٪فاض ،حرضت طٌبہ اور ابوًوا٧ہ

ا٩ِ ًَ ٪
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َؤٛي ٍْ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٔ ٩ٔ ٤لِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
َک ٓ ٔيطٔ َح اسا َ ٥َِ ٟیأِتٔطٔ َوفٔی َحسٔیثٔ َوٕ ٔ ٛ
ض بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ ُط ٌِ َب َة َوأَبٔی ًَ َواَ َ ٧ة أَ َّ٣ا َحس ُ
ٔیث ابِ ِٔ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
يٍ َََ ٟ ٩ِ ٣ل َِ ًَ ٥ب َس ُظ َو٥َِ ٟ
َفا ٕ
ٔی ٓ ََذ َ َ
َٔ

َک ا َِ ٟح َّس
یَ ِذ ُ ِ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح  ،ایفسؿ ،رفاس ،رضحت ہبعش افر اوبتراہن یک اانسد ےس ہی دحثی رمفی ےہ انب
دہمییکدحثیںیمدحوکذرکایکےہافرفعیکیکدحثیںیمےہ س ےاےنپالغؾوکامطہچنامراافردحذرک ںیہیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،دمحمنبینثم،دبعارلامحؿ،ایفسؿ،رفاس،رضحتہبعشافراوبتراہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغومںےکاسھترباتؤرک ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1807

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير ،اب٤٧ ٩ير ،سٔيا ،٪س٤٠ہ بٛ ٩ہي ،١حرضت ٌ٣اویہ ب ٩سویس رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ٩ِ ًَ ٪
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِٕ أَبٔی ٓ ََس ًَا ُظ
َسَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِي ٌَٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ١اؤیَ َة بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس َٗا َََ ٟ ٢ل ُِ ٤ت َِ ٣ولّی َ٨َ ٟا ٓ ََض َزبِ ُت ث ُ َّٔ ٥جئ ُِت ُٗب َ ِي َُّ ١
اٟو ِضز ٔٓ ََؼ َِّ ٠ي ُت َخَ ٠

َو َز ًَانٔی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا َِ ٣تْ ٔ ُِ ٨ِ ٣ٔ ١ط ٓ ٌَََٔا ث ُ ََّٗ ٥ا َ٨َّ ُٛ ٢ا بَىٔی َُِّ َ ٣ق ًَٕ ٪ل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ي َص َ٨َ ٟا إ ٔ َُّل َخاز ٔ ْ٦
ک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ًِت ٔ ُ٘وصَا َٗاُٟوا َِ ٟي َص َُ ٟض َِ ٥خاز ٔ َُْ ٦يِرُ َصا َٗا َ٢
َواح َٔس ْة َََٓ ٠ل ََ ٤ضا أَ َح ُسَ٧ا ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
ََِٓ ٠ي ِش َت ِد ٔس ُ٣و َصا َٓإٔذَا ا ِس َت ِِ َِ ٨وا ًَ َِ ٨ضا َٓ ُِ ٠ي َد ُّ٠وا َسبٔيََ ٠ضا

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،انبریمن،ایفسؿ،ہملسنبہہی،،رضحتاعمفہینبوسدیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ںیم ےاےنپالغؾوکامطہچنامرارھپاھبگایگرھپرہظےکرقبیآایافررہظیکامنزںیم ےاےنپابپےکےھچیپادایک واوہنں ےالغؾ
وک افر ےھجم البای رھپ رفامای اس ےس دبہل ےل و اس  ے اعمػ رکدای رھپ رفامای مہ ینب رقمؿ ےک اپس زامہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسںیمرصػاکییہاخدؾاھتمہںیمےسیسک ےاےسامطہچنامردایہیابت بیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسکتیچنہپ وآپ
یلصاہللہیلع فآہلفملس ےرفامایاےسآزادرکدفاوہنں ےرعضایکہکاؿےکاپساسےکالعفہوکیئاخدؾ ںیہےہآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےرفامایاسےسدختماحلصرکف بفہاسےسینغتسمنواجںیئ واچےیئہکاےسآزادرکدف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،انبریمن،ایفسؿ،ہملسنبہہی،،رضحتاعمفہینبوسدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغومںےکاسھترباتؤرک ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1808

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،ابی برک ،اب ٩ازریص ،حؼين ،حرضت ہَل ٢ب ٩يشاٖ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َو َّ
ٔیص ًَ ِ ٩حُ َؼي ِ ٕن ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
رح َو ِجض ٔ َضا َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُتىٔی
اٖ َٗا ًََ ٢ح ٔ ََ ١ط ِي ْذ َََٓ ٠ل ََ ٥خاز ٔ ّ٣ا َُ ٟط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ُس َویِ ُس بِ َُِّ َ ٣ُ ٩ق َٕ ًَ ٪حزَ ًََِ ٠ي َ
ک إ ٔ َُّل ُ ُّ
َساب ٔ ٍَ َس ِب ٌَ ٕة ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َُِّ َ ٣ق ٕ٣َ ٪ا َ٨َ ٟا َخاز ٔ ْ ٦إ ٔ َُّل َواح َٔس ْة ََ ٟل ََ ٤ضا أَ ِػ َِزَُ٧ا َٓأ َ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ٌِِ َُ ٪ت ٔ َ٘ َضا
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ایب رکب ،انب ادرسی ،نیصح ،رضحت یالؽ نب اسیػ ےس رفاتی ےہ ہک اکی خیش  ے

دلجییکہکاےنپاخدؾوک امطہچن امردای واےسوس دینب رقمؿ ےاہکےھجتاسےکرہچے ےکالعفہوکیئہگجہن یلم یھ قیقحتںیم ے
اےنپآپوکینبرقمؿاکاس واںرفداپایافرامہرےےیلوسا ےاکیاخدؾےکوکیئدفرساہناھتہکمہںیمےسبسےسٹوھ ے ے
اےسامطہچنامردای وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہاسےکآزادرک ےاکمکحرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،ایبرکب،انبادرسی،نیصح،رضحتیالؽنباسیػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغومںےکاسھترباتؤرک ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1809

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار ،اب ٩ابی ًسی ،طٌبہ ،حؼين ،حرضت ہَل ٢ب ٩يشاٖ

ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩حُ َؼي ِ ٕن ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
اٖ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا

ٔب
ََخ َج ِت َجارٔ َی ْة َٓ َ٘اَِ ٟت َ ٔ ٟز ُج ٕ٨َّ ٣ٔ ١ا كَّ ٤َ ٔ ٠ة َََٓ ٠ل ََ ٤ضا َٓ َِـ َ
َ٧بٔي ٍُ ا َِ ٟبزَّ فٔی َزارٔ ُس َویِسٔ بِ َِّٔ َ ٣ُ ٩ق ٕ ٪أَخٔی ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َِّٔ َ ٣ُ ٩ق َٕ َ ٓ ٪
ٔیص
َک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩إ ٔ ِزر َ
ُس َویِ ْس ٓ ََذ َ َ
دمحمنبینثم،انب ،رر،انبایبدعی،ہبعش،نیصح،رضحتیالؽنباسیػےسرفاتیےہہکمہامعنؿنبرقمؿےکاھبیئوسدی نب
رقمؿےکرھگںیمڑپکارففتخایکرکےتےھت واکیویڈییلکنافراس ےمہےس یسکآدیموکوکیئابتیہک  واسآدیم ے اےس
امطہچنامردای ووسدیانراضنو ےرھپانبادرسییکرطحدحثیذرکیک۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،انبایبدعی،ہبعش،نیصح،رضحتیالؽنباسیػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغومںےکاسھترباتؤرک ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1810

راوی ً :بساٟوارث بً ٩بساٟؼ٤س ،طٌبہ٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،طٌبہ٣ ،ح٤س ،ابوطٌبہ رعاقی ،حرضت سویس بَ٣ ٩ق٪

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
ک ُُِٗ ٠ت ُط ٌِ َب ُة
ث بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َ٤سٔ َح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َ٣ا ا ِس َُ ٤
َٓ َ٘ا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َح َّسثَىٔی أَبُو ُط ٌِ َب َة ا َِٔ ٌٟزاق ٔ ُّی ًَ ُِ ٩س َویِسٔ بِ َِّٔ َ ٣ُ ٩ق ٕ ٪أَ ََّ ٪جارٔ َی ّة َٟطُ ََ ٟل ََ ٤ضا إ ٔ َِ َشا َْ٘ َٓ ٪ا َُ َٟ ٢ط ُس َویِ ْس أَ َ٣ا ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أَ َّ٪

اٟؼ َور َة َُّ َ ٣
َح َْ ٣ة َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س َرأَیِ ُتىٔی َوإنِّٔی ََ ٟشاب ٔ ٍُ إ ٔ ِخ َوة ٕ لٔی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا َ٨َ ٟا َخاز ٔ َُْ ٦يِرُ َواح ٔ ٕس
ُّ
ٓ ٌََ ََ ٤س أَ َح ُسَ٧ا َََٓ ٠ل َُ ٤ط َٓأ َ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ٌِِ َُ ٪ت ٔ َ٘طُ
دبعاوارثنبدبعادمصل،ہبعش،دمحمنبدکنمر،ہبعش،دمحم،اوبہبعشرعایق،رضحتوسدینبرقماؿےسرفاتیےہہکاسیکابدنی
وکیسکااسنؿ ےامطہچنامرا واےسوسدی ےاہکایک واج اتہکرہچہرحاؾایکایگےہاہکںیم ےاےنپآپوکاےنپاھبویئںںیمےساس واں
اپایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمافرامہرےےیلاکیےکالعفہوکیئاخدؾہناھتمہںیمےسیسکاکی ےاےست
امردای وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےںیمہمکحدایہکمہاےسآزادرکدںی۔
رافی  :دبعاوارثنبدبعادمصل،ہبعش،دمحمنبدکنمر،ہبعش،دمحم،اوبہبعشرعایق،رضحتوسدینبرقمؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغومںےکاسھترباتؤرک ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1811

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س بْ٣ ٩ىی ،وہب ب ٩جزیز ،طٌبہ٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر

و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ َٔ ٩جزٔیز ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َ٣ا
َک بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ًَ ِب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س
اس َُ ٤
ِ
ک ٓ ََذ َ َ
ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبینثم،فبہنبرجری،ہبعش،دمحمنبدکنمر،اےسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبینثم،فبہنبرجری،ہبعش،دمحمنبدکنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغومںےکاسھترباتؤرک ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1812

راوی  :ابوكا ١٣جحسریً ،بساٟواحس يٌىی اب ٩زیاز ،اً٤ع ،ابزاہي ٥تيِم ،حرضت ابو٣شٌوز بسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو كَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥اٟت َّ ِي ٔ ِّ
َض ُب ُ ََُل ّ٣ا لٔی ب ٔ َّ
اٟش ِو ٔن ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت َػ ِو ّتا َٔ ٩ِ ٣خ ِ٠ف ٔی ا ًِ ٥َِ ٠أَبَا َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٓ ٥َِ ٠أَٓ َِض ِ ٥اٟؼَّ ِو َت ٔ٩ِ ٣
أَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕ ا َِ ٟب ِسر ُّٔی ُُ ٨ِ ٛت أَ ِ ٔ

ا َِ َِ ٟـ ٔب َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َزَ٧ا ٔ٣ىِّی إٔذَا ص َُو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا ص َُو َي ُ٘و ُ ٢ا ًِ ٥َِ ٠أَبَا َِ ٣ش ٌُوز ٕا ًِ ٥َِ ٠أَبَا َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٗا َ٢
َٓأ َ ِِ َ٘ ٟي ُت َّ
َض ُب
ک ًَل َی َص َذا ا ََِ ُِ ٟلَٗ ٔ ٦ا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َُل أَ ِ ٔ
ک َٔ ٨ِ ٣
اٟش ِو َن َٔ ٩ِ ٣یسٔی َٓ َ٘ا َ ٢ا ًِ ٥َِ ٠أَبَا َِ ٣ش ٌُوز ٕ أَ َّ ٪اہللَ أَٗ َِس ُر ًََِ ٠ي َ

َُ٠٤ِ ٣وكّا َب ٌِ َس ُظ أَبَ ّسا

اوباکلم دحدری ،دبعاوادح ینعی انب زاید ،اشمع ،اربامیہ یمیت ،رضحت اوبوعسمد دبری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
اےنپالغؾوکوکڑےےکاسھتامرراہاھتہکںیم ےاےنپےھچیپےسآفازینساےاوبوعسمداجؿےلافرںیمہصغیکفہجےسآفازھجمس
ہن اک  ب فہ ریمے رقبی نو ے  و فہ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےھت افر آپ رفام رےہ ےھت اجؿےل اوبوعسمد! اجؿ ےل
اوبوعسمد!ےتہکںیہںیم ےاےنپاہھتےسوکڑاڈاؽدای وآپ ےرفامایاجؿےلاوبوعسمداہللھجت رزایدہدقرتراتھکےہریتیاس
الغؾ ردقرتےسےتہکںیہںیم ےرعضایکںیماسےکدعبیھبکالغؾوکہنامرفںاگ۔
رافی  :اوباکلمدحدری،دبعاوادحینعیانبزاید،اشمع،اربامیہیمیت،رضحتاوبوعسمددبریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغومںےکاسھترباتؤرک ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1813

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥جزیز ،زہير ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب ٩ح٤يس٤ٌ٣ ،زی ،سٔيا٣ ،٪ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚسٔيا،٪
ابوبرک ب ٩ابی طیبۂً ،ا ،٪ابوًوا٧ہ ،اً٤عً ،بساٟواحس

ا٪
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َوص َُو ا ِ٤َ ٌِ ٤َ ٟز ٔ ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو
ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ ٧ا ُسٔ َِيا ُ ٪ح و َح َّسث َ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ًَ َواَ َ ٧ة ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ ًَ ِب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس ِ َ ٧ح َو َحسٔیْٔطٔ َُي ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕٓ ََش َ٘ َم َٔ ٩ِ ٣یسٔی َّ
اٟش ِو ُن َٔ ٩ِ ٣ص ِیبَتٔطٔ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،زریہ نب رحب ،دمحم نب دیمح ،رمعمی ،ایفسؿ ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،ایفسؿ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ،
اوبتراہن،اشمع،دبعاوادح ایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںیہرضحت رجریریض اہللاعتٰیلہنعیکدحثیںیم ےہآپیکتبیہ
یکفہجےسریمےاہھتےسوکاڑرگایگ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،زریہنبرحب،دمحمنبدیمح،رمعمی،ایفسؿ،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،ایفسؿ،اوبرکبنبایبہبیش،
افعؿ،اوبتراہن،اشمع،دبعاوادح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغومںےکاسھترباتؤرک ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1814

راوی  :ابوَکیب٣ ،ح٤س بًَ ٩لء ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہي ٥تيِم ،حرضت ابو٣شٌوز اَؼاری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِم ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥اٟت َّ ِي ٔ ِّ
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ک ًََِ ٠يطٔ َٓا َِ ٟتٔ َُّت
اْلِ َ َِ َؼار ِّٔی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِ ٔ
ک َٔ ٨ِ ٣
َض ُب ُ ََُل ّ٣ا لٔی ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣خ ِ٠ف ٔی َػ ِو ّتا ا ًِ ٥َِ ٠أَبَا َِ ٣ش ٌُوز ُٕ ٠ََّ ٟط أَٗ َِس ُر ًََِ ٠ي َ
ار أَ ِو
ک اُ ٨َّ ٟ
رح َ ٔ ٟو ِجطٔ اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا َِ ٟو َ ٥َِ ٟتٔ ٌَِ َِ َٔ ٠َ َٟ ١ح ِت َ
َٓإٔذَا ص َُو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ص َُو ُ ٌّ

ک ا٨َّ ٟا ُر
َّ ٤ََ ٟش ِت َ

اوبرکبی ،دمحم نب العء ،اوباعمفہی ،اشمع ،اربامیہ یمیت ،رضحت اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اےنپ
الغؾوکامرراہاھت وںیم ےاےنپےھچیپےسآفازینساوبوعسمداجؿےلہکاہللھجت رریتیاس ردقرتےسزایدہاقدرےہںیموتمہج
نوا  وفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھتںیم ے رعضایک@اےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسفہاہللیکراضےکےیل
آزادےہآپ ےرفامایارگ وااسیہنرکات ومنہجیکآگےھجتالجدیتیایےھجتٹوھیتیل۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہیمیت،رضحتاوبوعسمدااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغومںےکاسھترباتؤرک ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1815

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار ،ابً ٩سی ،طٌبہ ،س٠امی ،٪ابزاہي ٥تيِم ،حرضت ابو٣شٌوز اَؼاری رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ٩ِ ًَ ٪
رضب ُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أًَُوذُ
إٔبِ َزاص َٔي ٥اٟت َّ ِي ٔ ِّ
رض ُب ُ ََُل َ٣طُ َٓ َح ٌَ ََ ١ي ُ٘و ُ ٢أًَُوذُ بٔاہللٔ َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ ََ ١ي ِ ٔ
اَ ٪ي ِ ٔ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕأََّ٧طُ ك َ َ
ک ًََِ ٠يطٔ َٗا ََٓ ٢أ َ ًِ َت َ٘طُ
ک َٔ ٨ِ ٣
ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َٓت َ َر َُ ٛط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واہللٔ ٠ََّ ٟطُ أَٗ َِس ُر ًََِ ٠ي َ
دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،انب دعی ،ہبعش ،امیلسؿ ،اربامیہ یمیت ،رضحت اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ

ّللَّاہک واےس
َوُسؽا ِ
ّللَّانہکرشفعرکدایےتہکںیہفہاےسامرےترےہرھپاس ے َأ ُ و
و ُذ ِ اب ِ
اےنپالغؾوکامررےہےھتہکاس ے َأ ُ و
و ُذرِب ِ
ٹوھڑ دای  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای اہلل یک مسق اہلل ھجت  ر زایدہ دقرت راتھک ےہ رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل
ہنعرفامےتںیہرھپںیم ےاےسآزادرکدای۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،انبدعی،ہبعش،امیلسؿ،اربامیہیمیت،رضحتاوبوعسمدااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغومںےکاسھترباتؤرک ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1816

راوی  :بْش ب ٩خاٟس٣ ،ح٤س يٌىی اب ٩جٌَف ،حرضت طٌبہ

َک َٗ ِو َُ ٟط أًَُوذُ بٔاہللٔ أًَُوذُ
ْش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ بٔ ِ ُ
َف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

و ُذرِبَوُس ِؽاّللَِّ
ّللَّافر َأ ُ و
و ُذِاب ِ
رشبنباخدل ،دمحمینعیانب رفعج،رضحتہبعش ےسیھب اؿاانسدےکاسھتہیدحثی رمفیےہ نکی َأ ُ و
یلصاہللہیلعفآہلفملسذرک ںیہایک۔
رافی  :رشبنباخدل،دمحمینعیانبرفعج،رضحتہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغومںےکاسھترباتؤرک ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1817

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩ير٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩يرٓ ،ـي ١بُ ٩زواً ،٪بساٟزح٤ا ٪ب ٩ابی ٌَ ،٥حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ٩
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُٓ َـ ِي ُ
اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبٔی َُ ٌِ َٕ ٥ح َّسثَىٔی أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ذ َٖ
َُزِ َو َ

و٤َ َٛ ٪ا َٗا َ٢
ََ ُ٠٤ِ ٣وٛطُ بٔاٟزَِّ٧ا ُي َ٘ ُاَِ ٠ًَ ٦يطٔ ا َِ ٟح ُّس َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َ٣ةٔ إ ٔ َُّل أَ ِ ٪یََ ُٜ

اوبرکبنبایب ہبیش،انبریمن ،دمحمنبدبعاہللنبریمن،لیضف نبزغفاؿ،دبعارلنمحنب ایبمعن،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیےہہکاوباساقمس یلصاہللہیلع فآہلفملس  ےاراشدرفامای س ےاےنپ ولممک رزانیک تمہتاگلیئ  واس  رایقتم ےک
دؿدحاقمئیکاج ےیگاہںہیہکفہااسییہنواسیجہکاس ےاہک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،دمحمنبدبعاہللنبریمن،لیضفنبزغفاؿ،دبعارلامحؿنبایبمعن،رضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغومںےکاسھترباتؤرک ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1818

راوی  :ابوَکیب ،وٛيٍ ،زہير ب ٩رحب ،اسحا ٚب ٩یوسٕ اُلزرٓ ،ٚـي ١بُ ٩زوا٪

ٕ اْلِ َ ِز َر َُ ٔ ٚلِکص َُ٤ا ًَ َِ ُٓ ٩ـ ِي ٔ ١بِ ٔ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩یُو ُس َ
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ح و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو ُ َ
ا ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َح ٔسیْٔض ٔ َ٤ا َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ َ ٧ ٥َ ٠ي َّی اَّ ٟت ِوبَةٔ
َُزِ َو َ
اوبرکبی،فعیک،زریہنبرحب،ااحسؼنبویفساالزرؼ،لیضفنبزغفاؿایسدحثییکدفرسیاانسدذموکرںیہاؿںیمہیےہ
ہکںیم ےاوبساقمسیلصاہللہیلعفآہلفملسیبناوتلہبےسانس۔
رافی  :اوبرکبی،فعیک،زریہنبرحب،ااحسؼنبویفساالزرؼ،لیضفنبزغفاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المزؾفالغؾوکوجوخداھک ےےیپافرےنہپدےنیافراسیکاطتقےسزایدہاکؾہنؽ...
ابب  :ومسقںاکایبؿ
المزؾفالغؾوکوجوخداھک ےےیپافرےنہپدےنیافراسیکاطتقےسزایدہاکؾہن ےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1819

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،اً٤ع ،حرضت ٌ٣زور ب ٩سویس سے روایت ےہ ٛہ ہ ٥ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َح َّسث َ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩ا ٌِِ ٤َ ٟزُورٔ بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس َٗا ََ ٣َ ٢ز ِرَ٧ا بٔأبَٔی ذ ٓ َٕر بٔاَّ ٟزبَ َذة ٔ َو ًََِ ٠يطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ا ٪بَ ِيىٔی َوبَي ِ َن َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١إ ٔ ِخ َوانٔی َ َلِک ْ٦
ب ُ ِز ْز َو ًَل َی ُ ََُل ٔ٣طٔ ُٔ ُ٠ِْ ٣ط َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا یَا أَبَا ذ ٓ َٕر َِ ٟو َج ََ ٌِ ٤ت بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا كَاِ َ ٧ت حُ َّّ ٠ة َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط ك َ َ

َوكَاِ َ ٧ت أ ُ ُُّ ٣ط أَ ًِ َحَّ ٔ٤ي ّة ٓ ٌََي َّ ِرتُ ُط بٔأ ُ ِّ٣طٔ َٓظَ کَانٔی إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ٘٠َ َٓ ٥َ ٠ي ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا
ک
ک ا ِ٣زُ ْؤ ٓ ٔي َ
ک َجاصَّٔ ٔ ٠ي ْة ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََ ٩ِ ٣س َّب اِّ ٟز َجا ََ ٢س ُّبوا أَبَا ُظ َوأ ُ َُّ ٣ط َٗا ََ ٢یا أَبَا ذ ٓ َٕر إَٔ َّ ٧
ک ا ِ٣زُ ْؤ ٓ ٔي َ
أَبَا ذ ٓ َٕر إَٔ َّ ٧
وَ ٪و َُل تُک َ ُِّٔ ٠وص ُِ٣َ ٥ا َي ِِٔ٠بُ ُض ِ٥
وَ ٪وأَ ِٟب ٔ ُشوص ُِ٤َّ ٣ٔ ٥ا َتَِ ٠ب ُش َ
َجاصَّٔ ٔ ٠ي ْة ص ُِ ٥إ ٔ ِخ َواَ ٥ِ ُُٜ٧ج ٌَ َُ ٠ض ِ ٥اہللُ َت ِح َت أَیِسٔیَٓ ٥ِ ُٜأَكٌِ ُٔ٤وص ُِ٤َّ ٣ٔ ٥ا َتأِكَُ ُ٠
َٓإ ٔ ِ ٪ك َ َِّٔ ٠ت ُُ٤وص َُِٓ ٥أًَ ٔیُ٨وص ُِ٥
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشمع،رضحترعمفرنبوسدیےسرفاتیےہہکمہاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسےساقمؾزدبہںیم
سگرےافراؿ راکیاچدر یھافراؿےکالغؾ ریھباؿ یسی۔ ومہ ےرعضایکاےاوبذر!ارگآپاؿدفونں(اچدرفں)وک
 عمرکےتیل وہیہلحنوات۔اوہنں ےرفامایہکریمےافرریمےاھبویئںںیمےساکیآدیمےکدرایمؿیسکابت رڑلایئنویئگافر
اسیکفادلہیمجع یھ۔ںیم ےاےساسیکامںیکاعردالیئ واس ےیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسریمیاکشتییک۔ںیمیبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسالم وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاےاوبذر! واکیااسیآدیمےہ سںیماجتیلہےہںیم
 ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! وج دفرسے ووگں وک اگیل دے اگ  و وگ اس ےک ابپ افر امں وک اگیل دےگنی آپ  ے رفامای اے
اوبذر! وااسیآدیمےہ سںیماجتیلہ(اکارث)ےہفہاہمترےاھبیئںیہاہلل ےا ںیہاہمترےامتحترکدایےہ۔ ومتاؿوکفیہالھکؤ
وجمتاھک ےتنوافرا ںیہفیہانہپؤوجمتوخدےتنہپنوافراؿ وکاےسیاکؾ ر وبجمرہنرکفوجاؿ ردوشارنوافرارگمتاؿ ےسااسیاکؾو  و
اکؾیکدمدرکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشمع،رضحترعمفرنبوسدیےسرفاتیےہہکمہاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
المزؾفالغؾوکوجوخداھک ےےیپافرےنہپدےنیافراسیکاطتقےسزایدہاکؾہن ےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1820

ًيسی ب ٩یو٧ص ،اً٤ع ،زہير ،ابی ٌ٣اویہ
راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہيٰ ،٥

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ح و َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا
و َح َّسثَ َ٨اظ أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ
ٔيک َجاصَّٔ ٔ ٠ي ْة
ک ا ِ٣زُ ْؤ ٓ َ
ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز فٔی َحسٔیثٔ ُزصَي ِر ٕ َوأَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َب ٌِ َس َٗ ِؤٟطٔ إَٔ َّ ٧

َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ًَل َی َحا َٔ ٢سا ًًَٔی ٔ ٩ِ ٣ا ِل ٜٔبَر ٔ َٗا ََ ٥ِ ٌَ ََ ٢وفٔی رٔ َوا َی ٔة أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة ََ ٌَ ًَِ ٥ل َی َحا َٔ ٢سا ًَت َٔک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ٜٔبَر ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ
ً َٔيسی َٓإ ٔ ِ ٪ك َ َُّ َٔ ٠ط َ٣ا َي ِِٔ٠بُ ُط َٓ َِ ٠یب ٔ ٌِ ُط َوفٔی َحسٔیثٔ ُزصَيِر ٕ َٓ ُِ ٠ي ٌٔ ُِ ٨ط ًََِ ٠يطٔ َوَِ ٟي َص فٔی َحسٔیثٔ أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٓ َِ ٠یب ٔ ٌِ ُط َو َُل َٓ ُِ ٠ي ٌٔ ُِ ٨ط

اَ ِ ٧ت َهی ً ٔ َِ ٨س َٗ ِؤٟطٔ َو َُل یُک َ ُِّ ِٔ ٠ط َ٣ا َي ِِٔ٠بُ ُط
ادمح نب وی،س ،زریہ ،اوبرکبی ،اوباعمفہی ،ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب وی،س ،اشمع ،زریہ ،ایب اعمفہی ایس دحثی یک زمدی دف اانسد
ذرک یک ںیہ۔ رضحت زریہ افر رضحت اوباعمفہی ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وقؽ ہک  و اکی ااسی آدیم ےہ ہک  س ںیم
اجتیلہ (اک ارث ابیق) ےہ ےک دعب ہی ااضہفےہہک ںیم  ے رعض ایک ریمےاس ےڑاھےپ ےک احؽ  ر۔  وآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس
 ےرفاماییجاہںافراوباعمفہییکدحثیںیمےہیجاہں!ریتےےڑاھےپےکاحؽںیمیھبافرٰیسیعیکدحثیںیمےہہکارگفہاےس
اکؾ روبجمررکےوجادیسوشارسگرے واچےئیہہکفہاےسچیبدےافرزریہیکدحثیںیمےہاچےہہکفہاس راسیکدمدرکے
افر اوباعمفہی یک دحثی ںیم ےنچیب افر دمد رک ے اک ذرک  ںیہ اؿ یک دحثی اس  ر دوشاری ہن ڈاو ہک فہ ولغمب نواج ے  ر وپری
نویئگ۔
رافی  :ادمحنبوی،س،زریہ،اوبرکبی،اوباعمفہی،ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبوی،س،اشمع،زریہ،ایباعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
المزؾفالغؾوکوجوخداھک ےےیپافرےنہپدےنیافراسیکاطتقےسزایدہاکؾہن ےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1821

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،واػ ،١احسب ،حرضت ٌ٣زور ب ٩سویس

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َو َّ
اػ ٕ١
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩و ٔ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َک أََّ٧طُ
اْلِ َ ِح َس ٔب ًَ ِ ٩ا ٌِِ ٤َ ٟزُورٔ بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أَبَا ذ ٓ َٕر َو ًََِ ٠يطٔ حُ َّْ ٠ة َو ًَل َی ُ ََُل ٔ٣طٔ َٔ ُ٠ِْ ٣ضا ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ک َٗا َََ ٓ ٢ذ َ َ
 ١أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ ََ
َک
َسابَّ َر ُج َّل ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٌَََّ ٓ ٥َ ٠ي َّ َر ُظ بٔأ ُ ِّ٣طٔ َٗا ََٓ ٢أتََی اٟزَّ ُج ُ
ا٪
ک ا ِ٣زُ ْؤ ٓ َ
ک َٟطُ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ َّ ٧
ذََ ٔ ٟ
ٔيک َجاصَّٔ ٔ ٠ي ْة إ ٔ ِخ َواَ ٥ِ ُُٜ٧و َخ َو ُلَ ٥ِ ُٜج ٌَ َُ ٠ض ِ ٥اہللُ َت ِح َت أَیِسٔی ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ِ ُٜك َ َ
َ ١و ُِ ٟيِ٠ب ٔ ِشطُ ٔ٤َّ ٣ا یََِ ٠ب ُص َو َُل تُک َ ُِّٔ ٠وص ُِ٣َ ٥ا َي ِِٔ٠بُ ُض َِٓ ٥إ ٔ ِ ٪ك َ َِّٔ ٠ت ُُ٤وص َُِٓ ٥أًَ ٔیُ٨وص َُِِ ٠ًَ ٥يطٔ
أَ ُخو ُظ َت ِح َت یَ َسیِطٔ َٓ ُِ ٠ي ِلٌ ُِٔ ٤ط ٔ٤َّ ٣ا یَأِك ُ ُ
دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش،فالص ،ادحب ،رضحت رعمفر نب وسدی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ے رضحت اوبذر ریض
اہللاعتٰیلہنعوکداھکیہکاؿ راکیہلحاھتافراؿےکالغؾ ریھباساسیجںیم ےاؿےساسابرےںیموساؽایک واوہنں ےذرک
ایک ہک اس  ے روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ہک زامہن ںیم اکیآدیم وک اس یک امں یک اعردال رک اگیلدی فہ آدیم یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےک اپس آای افر آپ ےس اس اکذرک ایک  و یبن رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامای  و ااسیآدیم ےہ اس ںیم اجتیلہ (اک ارث

ابیق) ےہ۔ ہی اہمترے اھبیئ اہمترے اخدؾ ںیہ اہلل  ے ا ںیہ اہمترے امتحت انبای ےہ۔  س اک اھبیئ امتحت نو  و اچےیہ ہک اےس فیہ
الھک ےوجفہوخداھک ےافراےسفیہانہپ ےوجفہوخدزبینترکےافراؿوکا یستقشمںیمہنڈاووجا ںیہاعزجرکدےارگمت
اؿوکا یستقشمںیمڈاو واس راؿیکدمدرکف(افر امئدف)۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،فالص،ادحب،رضحترعمفرنبوسدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
المزؾفالغؾوکوجوخداھک ےےیپافرےنہپدےنیافراسیکاطتقےسزایدہاکؾہن ےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1822

راوی  :ابوكاہز ،اح٤س ب٤ً ٩زو بِ ٩سح ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،بٜير ب ٩اطخً ،حَل٣ ٪ولی ٓاك٤ہ ،حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ِس ٕح أَ ِخبَرََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪بَُٜي ِ َر بِ َ ٩اْلِ َ َط ِّخ َح َّسثَ ُط ًَ ِ٩
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩
ٕ
ا ِِ ٌَ ٟح ََل ِٔ ٣َ ٪ول َی َٓاك ََٔ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َُ٠٤ِ ٤َِ ٠ٟٔ ٢و ٔک كَ ٌَا ُُ ٣ط َوِ ٔ ٛش َوتُ ُط َو َُل یُک َ َُّ ٠

يٙ
ٔ ٩ِ ٣ا ِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟإ ٔ َُّل َ٣ا یُ ٔل ُ

اوباطرہ،ادمح نبرمعف نبرسح،انبفبہ،رمعف نباحرث،ریکب نباجش،الجعؿومیلافہمط ،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاخدؾےکابرےںیماراشدرفامایہکاسوکاھکانافرڑپکادفافراسیکاطتقےس
زایدہیسکلمعاکاےسفلکمہنانبؤ۔
رافی  :اوباطرہ،ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنباجش،الجعؿومیلافہمط،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
المزؾفالغؾوکوجوخداھک ےےیپافرےنہپدےنیافراسیکاطتقےسزایدہاکؾہن ےنیےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1823

٣وسی ب ٩يشار ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٨ٌٗ :يی ،زاؤز بٗ ٩يصٰ ،

وسی بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
و َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّی َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُِ َٗ ٩ي ٕص ًَ َِ ٣ُ ٩

اَّ ٪
اٟل ٌَ ُاِ ٣َ ٦ظ ُٔوصّا
إٔذَا َػ َْٔ ٍَ ٨ل َ َح ٔس َُ ٥ِ ٛخاز ٔ ُُ ٣ط كَ ٌَا َُ ٣ط ث ُ ََّ ٥جائ َ ُط بٔطٔ َو َٗ ِس َول ٔ َی َ َّ
رح ُظ َو ُز َخاُ َ ٧ط َٓ ُِ ٠ي ٌِ٘ ِٔس ُظ َُ ٌَ ٣ط َٓ َِ ٠يأِك ُ َِٓ ١إ ٔ ِ ٪ك َ َ

َّٗ ٔ ٠يَل ََِٓ ٠ي َـ ٍِ فٔی َیسٔظ ٔ ُٔ ٨ِ ٣ط أُك ِ َّ ٠ة أَ ِو أُك ِ ََ ٠تي ِ ٔن َٗا ََ ٢زا ُو ُز َي ٌِىٔی ّ ٤َ ِ٘ ُٟة أَ ِو َ ٤َ ِ٘ ُٟتي ِ ٔن

یبنعق ،داؤد نب س  ،،ومٰیس نب اسیر ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ے
رفامای بمتںیمےسیسکاکاخدؾاس ےکےیلاساکاھک ان ایتررکےرھپاےسےلرک احرضنواس احؽںیمہکاس ے اسرگیم افر
دوھںیئوکربداتشایکنوا وآاقوکاچےیہہکفہاےس اےنپاسھتاھٹبرکالھک ے سارگاھکانتہبیہمکنو واچےیہہکاس اھک ےںیم
اےساکیایدفےمقلاسےکاہھت ررھکدے۔
رافی  :یبنعق،داؤدنبس ،،ومٰیسنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾےکےیلارجفوثابےکوبثتےکایبؿںیم باےنپامکلیکریخوخایہرکےافرالل...
ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغؾےکےیلارجفوثابےکوبثتےکایبؿںیم باےنپامکلیکریخوخایہرکےافراہللیکابعدتاےھچرط ےقےسرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1824

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َس
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
إٔذَا ََ َؼحَ َ ٔ ٟش ِّيسٔظ ٔ َوأَ ِح َش ََٔ ً ٩با َز َة اہللٔ َٓ َ٠طُ أَ ِجزُ ُظ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن
ییحی نب ییحی ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس  ے رفامای الغؾ  ب اےنپ
رسدارفآاقیکریخوخایہرکےافراہللیکابعدتاےھچرطقی ررکے واسےکےیلدفوثابےہ۔
رافی  :ییحینبییحی،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغؾےکےیلارجفوثابےکوبثتےکایبؿںیم باےنپامکلیکریخوخایہرکےافراہللیکابعدتاےھچرط ےقےسرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1825

راوی  :زہير ب ٩رحب٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یهیٗ ،لا ،٪اب٤٧ ٩ير ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩ير ،ابواسا٣ہً ،بيساہلل ،ہارو٪

ب ٩سٌيس ایلی ،اب ٩وہب ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ك ُ ُُّ ٠ض ًُِ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِي ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
َوصِبٕ َح َّسثَىٔی أ ُ َسا َُ ٣ة َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک
زریہنبرحب،دمحمنبینثم ،یحی،اطقؿ،انبریمن،اوبرکب نبایبہبیش،انبریمن ،اوبااسہم،دیبعاہلل ،اہرفؿنبدیعسا،یل،انبفبہ،
رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعیہےساسدحثییکزمدیاانسدذرکیکںیہ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبینثم،یحی،اطقؿ،انبریمن،اوبرکبنبایبہبیش،انبریمن،اوبااسہم،دیبعاہلل،اہرفؿنبدیعسا،یل،انب
فبہ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغؾےکےیلارجفوثابےکوبثتےکایبؿںیم باےنپامکلیکریخوخایہرکےافراہللیکابعدتاےھچرط ےقےسرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1826

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ اب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ٔيس بِ َ٩
رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗ َاُل أَ ِخبَرََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخبَرَنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٌَِ ٠ٟٔ ٥َ ٠ب ٔس ا ِ٠ُ ٤ِ ٤َ ٟو ٔک ا ِِ ٤ُ ٟؼٔ ٠حٔ أَ ِج َزا َٔ ٪و َّأ ٟذی ََٔ ُِص أَبٔی

وک َٗا ََ ٢وبَ َ٨َ َِ ٠ا أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة  ٥َِ ٟیَ٩ِ ُٜ
ص َُزیِ َز َة ب ٔ َي ٔسظ َِٔ ٟو َُل ا ِٟحٔ َضازُ فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َوا َِ ٟح ُّخ َوب ٔ ُّز أُم ِّی َْلَ ِحب َ ِب ُت أَ ِ ٪أَ َُ ٣
وت َوأََ٧ا َْ ُ٠٤ِ ٣
یَ ُح ُّخ َحًَّی َ٣ا َت ِت أ ُ ُّ٣طُ ُ ٔ ٟؼ ِحبَت َٔضا َٗا َ ٢أَبُو َّ
َک ا ُِ٠٤ِ ٤َ ٟو َک
اٟلاصٔز فٔٔی َحسٔیْٔطٔ ِ ٌَِ ٠ٟٔب ٔس ا ِِ ٤ُ ٟؼٔ ٠حٔ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
اوباطرہ ،رحہلم انب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل  ے رفامای کین الغؾ ےک ےیل دفرہا ارج ےہ اس ذات یک مسق  س ےک ہضبق دقرت ںیم اوبرہریہ یک اجؿ ےہ ارگ اہلل ےک
راہتسںیم اہجدافرجحافراینپفادلہےکاسھتیکینرکانہننوات وںیمالغؾنورکرماندنسپرکات۔رضحتدیعسنببیسمرفامےتںیہہک
ہت
منہیابتیچنہپےہہکرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےاینپفادلہیکدختمیکفہجےساؿیکفافتےسےلہپجح ںیہایک
اوبااطلرہ ےاینپدحثیںیمکینالغؾاہکےہ۔رصػالغؾاکذرک ںیہایک۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلمانبییحی،انبفبہ،وی،س،انبباہب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغؾےکےیلارجفوثابےکوبثتےکایبؿںیم باےنپامکلیکریخوخایہرکےافراہللیکابعدتاےھچرط ےقےسرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1827

راوی  :زہير ب ٩رحب ،ابوػٔوا ٪ا٣وی ،یو٧ص ،اب ٩طہاب

َک بَ َ٨َ َِ ٠ا َو َ٣ا
ا ٪اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػٔ َِو َ
و َح َّسثَٔ٨يطٔ ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو ََ ٥ِ ٟی ِذ ُ ِ
َب ٌِ َس ُظ
زریہنبرحب،اوبوفصاؿاومی،وی،س،انبباہباؿاانسدےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،اوبوفصاؿاومی،وی،س،انبباہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغؾےکےیلارجفوثابےکوبثتےکایبؿںیم باےنپامکلیکریخوخایہرکےافراہللیکابعدتاےھچرط ےقےسرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1828

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابی ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ

َکیِبٕ َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
اَٟ ٪طُ أَ ِج َزا َٔٗ ٪ا ََ َٓ ٢ح َّسثِت َُضا َّ ٌِ ٛبا َٓ َ٘ا َْ ٌِ َٛ ٢ب
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َّزی ا ِِ ٌَ ٟب ُس َح َّ ٙاہللٔ َو َح ََّ ٣َ ٙوأٟيطٔ ك َ َ
اب َو َُل ًَل َی ُِ ٣ذ ٔ٣ُ ٩ٕ ٣زِصٔ ٕس
َِ ٟي َص ًََِ ٠يطٔ ح َٔش ْ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
رفامای بالغؾاہللاکقحافراےنپومیلاکقحادارکے واسےکےیلدفارجنوںےگرافیےتہکںیہہکںیم ے ہیدحثیبعکےس
ایبؿیک وبعک ےرفامایہکاسالغؾ راسحبےہہناسنذنم روجداینےسےبریتبغراتھکنو۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغؾےکےیلارجفوثابےکوبثتےکایبؿںیم باےنپامکلیکریخوخایہرکےافراہللیکابعدتاےھچرط ےقےسرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1829

راوی  :زہير ب ٩رحب ،جزیز ،اً٤ع

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَٔ ٨يطٔ ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
زریہنبرحب،رجری،اشمعاؿاانسدےسیھبہیدحثیرمفیےہ
رافی  :زریہنبرحب،رجری،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
الغؾےکےیلارجفوثابےکوبثتےکایبؿںیم باےنپامکلیکریخوخایہرکےافراہللیکابعدتاےھچرط ےقےسرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1830

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حرضت ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،ابوہزیزہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َّ ٌٔ ٔ َ ٥َ ٠ا ُ٠٤ِ ٤َِ ٠ٟٔو ٔک أَ ِ ٪یُ َت َوفَّی
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
یُ ِح ٔش َُٔ ً ٩با َز َة اہللٔ َو َػ َحابَ َة َس ِّي ٔسظ َٔ ٔ ٌٔ َّ٤ا َٟطُ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتامہؾنبہبنم،اوبرہریہےسرفاتیےہفہرفامےتںیہہیااحدثیںیہوجرضحتاوبرہریہریض
ہت
اہلل اعتٰیل ہنع  ے من روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی یک ںیہ اؿ ںیم ےس ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
 ے رفامای فہ الغؾ انتک یہ ااھچ ےہ وج اس احؽ ںیم نو ہک فہ اےھچ رط ےق ےس اہلل یک ابعدت رکات نو افر اےنپ امکل یک یھب ایھچ رطح
دختمرکاتنوفہایکیہااھچےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتامہؾنبہبنم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتشمہکالغؾوکآزادرک ےفاےلےکایبؿںیم...
ابب  :ومسقںاکایبؿ
رتشمہکالغؾوکآزادرک ےفاےلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1831

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

ک َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٤َ ٔ ٟإ ٔ ٟک َح َّسثَ َ
َ
ْشكَائ َ ُط ح َٔؼ َؼ ُض َِ ٥و ًَ َت ََِ ٠ًَ ٙيطٔ
ْشكّا َُ ٟط فٔی ًَ ِب ٕس َٓک َ َ
اُ َٟ ٪ط َْ ٣
أَ ًِ َت َِ ٔ ٙ
اَ ٢ی ِب ُّ ُ٠ث َ َ ٩َ ٤ا ِِ ٌَ ٟب ٔس ُٗو ََِِّ ٠ًَ ٦يطٔ ٗ ٔ َيَ ٤ة ا ِِ ٌَ ٟس َٔٓ ٢أ ًِ َلی ُ َ
ا ِِ ٌَ ٟب ُس َوإ ٔ َُّل َٓ َ٘ ِس ًَ َت َُ ٨ِ ٣ٔ ٙط َ٣ا ًَ َت َٙ

ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای سصخش
 ےرتشمکالغؾںیمےساانپ ہصحآزادایکافراسےکاپس اانت امؽنووجالغؾیکتمیق وک چنہپاج ے و اسالغؾیک وپری وپریتمیق
اگلیئاج ےیگ سفہاےنپرشاکءوکاؿےکہصحیکتمیقدےدےافرفہالغؾاسیکرطػےسآزادنواگ۔فرہناسالغؾںیمےس
اانتیہآزادنوایگوجاس ے(اانپہصح)آزادایک۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
رتشمہکالغؾوکآزادرک ےفاےلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1832

راوی  :اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
اَ ًَ ٢ت َُ ٨ِ ٣ٔ ٙط َ٣ا ًَ َت َٙ
ْشكّا َٟطُ ُٔ٠٤ِ ٣َ ٩ِ ٣و ٕک َٓ ٌََِ ٠يطٔ ً ٔ ِت ُ٘طُ ك ُ ُّ٠طُ إ ٔ ِ ٪ك َ َ
اَ ٢ی ِب ُّ ُ٠ثَ َ٨َ ٤طُ َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یُ َٟ ٩ِ ُٜط َْ ٣
اُ َٟ ٪ط َْ ٣
أَ ًِ َت َِ ٔ ٙ
انبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامای س ے
رتشمکالغؾ ںیمےساانپہصحآزادایک واس راسوکوپاروپارآزادرکانالزؾےہارگاسےکاپساسالغؾیکتمیقےکرباربامؽنو
ارگاسےکاپسامؽہننو واسالغؾںیمےسآزادنواگانتجاس ےآزادایک۔
رافی  :انبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
رتشمہکالغؾوکآزادرک ےفاےلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1833

راوی  :طیبا ٪بَ ٩فور ،جزیز ب ٩حاز٧ ،٦آٍ ٣ولی حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َفو َر َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ٧ ٩ِ ًَ ٕ ٦آ ٍٕٔ َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
و َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
اَٟ ٪طُ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا ِٔ َٗ ٢س ُر َ٣ا یَ ِبَ ٔ ٗ ُّ ُ٠يَ ٤تطُ ُٗو ََِِّ ٠ًَ ٦يطٔ ٗ ٔ َيَ ٤ة ًَ ِس ٕ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ًِ َت َٔ ََ ٙؼی ّبا َُ ٟط فٔی ًَ ِب ٕس َٓک َ َ

َوإ ٔ َُّل َٓ َ٘ ِس ًَ َت َُ ٨ِ ٣ٔ ٙط َ٣ا ًَ َت َٙ

ابیشؿنبرففخ،رجرینباحزؾ،انعفومیلرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس  ے رفامای  س  ے الغؾ ںیم ےس اےنپ ہصح وک آزاد ایک افر اس ےک اپس اس الغؾ یک تمیق یک رادار امؽ نو  و اس الغؾ یک تمیق
وپریوپریتمیقاگلیئاج ےیگفرہناسےساانتیہہصحآزادنواگانتجاس ےآزادایک۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،رجرینباحزؾ،انعفومیلرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
رتشمہکالغؾوکآزادرک ےفاےلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1834

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ب ٩سٌس٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب ،یحٌی ب ٩سٌيس ،ابوربيٍ،
ابوكا ،١٣ح٤از اب ٩زیس ،زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ١يٌىی اب٠ً ٩يہ ،ایوب ،اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ،
اس٤اًي ١ب ٩ا٣يہ٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ ،اب ٩ابی ٓسیک ،اب ٩ابی ذئب ،ہارو ٪ب

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ َِّ ٩
اب
اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت یَ ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔي ٕس ح و َح َّسثَىٔی أَب ُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ َوأَبُو كَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اُل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َوص َُو ابِ َُ ٩زیِ ٕس ح و َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُ٩
وب ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٩ِ ًَ ٚابِ ٔ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ي َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َِ
ارو ُ٪
 ١بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
ُج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ

ئ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أ ُ َسا َُ ٣ة َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس ك ُ َُّ ١ص ُذُلَ ٔ

وب
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َوَِ ٟي َص فٔی َحسٔیْٔض ٔ َِ ٥وإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یُ َٟ ٩ِ ُٜط َْ ٣
اِ َ٘ َٓ ٢س ًَ َت َُ ٨ِ ٣ٔ ٙط َ٣ا ًَ َت َ ٙإ ٔ َُّل فٔی َحسٔیثٔ أَ ُّی َ
َح َٖ فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َٗ َاُل َُل ِ َ ٧سرٔی أَص َُو َط ِي ْئ فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ أَ ِو َٗا َُ ٟط َ٧آ ٔ ٍْ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣بٔ٠طٔ
ََکا َص َذا ا ِِ َ ٟ
َو َی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس َٓإُٔ َّ ٧ض َ٤ا ذ َ َ

َوَِ ٟي َص فٔی رٔ َوا َیةٔ أَ َح ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َُّل فٔی َحسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس
ہبیتق نب دیعس ،دمحم نب رل  ،ق  ،نب دعس ،دمحم نب ینثم ،دبعاواہب ،ییحی نب دیعس ،اوبرعیب ،اوباکلم ،امحد انب زدی ،زریہ نب رحب،
اامسلیع ینعی انب ہیلع ،اویب ،ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلزاؼ ،انب رج  ،،اامسلیع نب اہیم ،دمحم نب راعف ،انب ایب ہیکی ،انب ایب
ذبئ،اہرفؿنبدیعسا،یل،انبفبہ،ااسہمینعیانبزدی،انعف،انبرمعایسدحثییکزمدیاستاانسدذرکیکںیہ۔رضحتانبرمع
ریضاہللاعتٰیلہنعیبنرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےس یہیدحثیرفاتیرکےتںیہاؿیکدحثیںیمہی ںیہےہ ہکارگاس ےک
اپس امؽہن نو و اانت یہآزادنواگانتجاس ےآزادایک۔اویبافرییحینبدیعس  ےاینپاینپ دحثیںیمہی رحػذرک ایک ےہاہکہک مہ
 ںیہاجےتنہکفہدحثی ںیم ےسےہایانعف ےاےنپاپس ےساہکےہافرق ،نب دعس ےکالعفہ یسکیک یھبرفاتی ںیمہی ںیہےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،دمحم نب رل  ،ق  ،نب دعس ،دمحم نب ینثم ،دبعاواہب ،ییحی نب دیعس ،اوبرعیب ،اوباکلم ،امحد انب زدی ،زریہ نب
رحب،اامسلیع ینعیانبہیلع ،اویب،ااحسؼ نبوصنمر،دبعارلزاؼ،انبرج ،،اامسلیع نباہیم،دمحمنبراعف،انبایب ہیکی،انب
ایبذبئ،اہرفؿب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
رتشمہکالغؾوکآزادرک ےفاےلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1835

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،اب ٩ابی ً٤ز ،ابً ٩یی٨ہ ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ،حرضت سا ٥ٟبً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩سا٥ٔ ٔ ٟ
آَخ ُٗو ََِِّ ٠ًَ ٦يطٔ فٔی َ٣أٟطٔ
بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ َت َِ ًَ ٙب ّسا بَ ِی َُ ٨ط َوبَي ِ َن َ َ

وِسا
ٗ ٔ َيَ ٤ة ًَ ِس َُٕ ٢ل َو َِ ٛص َو َُل َط َل َم ث ُ ََّ ًَ ٥ت ََِ ٠ًَ ٙيطٔ فٔی َ٣أٟطٔ إ ٔ ِ ٪ك َ َ
اّ ٔ ٣ُ ٪

رمعفاندق،انبایبرمع،انبہنییع،انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،رمعف،رضحتاسملنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعاےنپابپےسرفاتی
رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای  س  ے اےسی الغؾ وک آزاد ایک وج اس ےک افر دفرسے آدیم ےک درایمؿ
رتشمک اھت  واس الغؾ یکدرایمینتمیق اگلیئ اج ے یگ ہن مک افر ہن زایدہ رھپ اس  ر اےنپ امؽ ںیم ےسآزاد رکانالزؾ نواگ ارگفہ امدلار

نو۔
رافی  :رمعفاندق،انبایبرمع،انبہنییع،انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،رمعف،رضحتاسملنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
رتشمہکالغؾوکآزادرک ےفاےلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1836

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

اَ ٢ی ِب ُّ ُ٠ثَ َ ٩َ ٤ا ِِ ٌَ ٟبسٔ
ْشكّا َُ ٟط فٔی ًَ ِب ٕس ًَ َت َ٣َ ٙا بَق ٔ َی فٔی َ٣أٟطٔ إٔذَا ك َ َ
اُ َٟ ٪ط َْ ٣
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ َت َِ ٔ ٙ

دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
 ےرفامای س ےاےنپرتشمکالغؾںیمےساانپہصحآزادایک وابیقیھباسےکامؽںیمےسیہآزادنواگ باسےکاپساانتامؽ
نووجالغؾیکتمیقوکچنہپاج ے
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
رتشمہکالغؾوکآزادرک ےفاےلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1837

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار ،ابْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تازہَ ،رض ب ٩ا٧ص ،بظير ب٧ ٩ہيک،
حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
َف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ب ٔظير ٔبِ َٔ٧ ٩ض ٔ ٕ
يک ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔی ا ُِ٠٤ِ ٤َ ٟو ٔک بَي ِ َن
َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
اَّ ٟز ُج َ٠ي ِ ٔن َٓ ُي ٌِت ُٔ ٙأَ َح ُسص َُ٤ا َٗا ََ ٢ي ِـ َ٩ُ ٤

دمحم نب ینثم ،دمحم نب  ،رر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،داتدہ ،رضن نب ا،س ،ریشب نب کیہن ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

رفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسالغؾےکابرےںیماراشدرفامایوجدفآدویمںےکدرایمؿنوافراؿںیمےس
اکیآزادرکدے ودفرسااساکاضنمنواگ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،دمحم نب  ،رر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،داتدہ ،رضن نب ا،س ،ریشب نب کیہن ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
رتشمہکالغؾوکآزادرک ےفاےلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1838

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،حرضت طٌبہ

رح ٔ٩ِ ٣
و َح َّسثَ َ٨اظ ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ َت ََ ٙط٘ ٔ ّ
يؼا ُٔ٠٤ِ ٣َ ٩ِ ٣و ٕک َٓ ُض َو ُ ٌّ
َ٣أٟطٔ
دیبعاہللنباعمذ،رضحتہبعشےسرفاتیےہہک س ےالغؾںیمےساےنپےصحوکآزادایک وابیقیھبایسامؽےسآزادنواگ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،رضحتہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
رتشمہکالغؾوکآزادرک ےفاےلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1839

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥اب ٩ابی رعوبہٗ ،تازہَ ،رض ب ٩ا٧ص ،بظيرب٧ ٩ہيک ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ب ٔظير ٔبِ ٔ٩
رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
و َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
َ٧ض ٔ ٕ
ا٢
يؼا َٟطُ فٔی ًَ ِب ٕس َٓ َد ََل ُػطُ فٔی َ٣أٟطٔ إ ٔ ِ ٪ك َ َ
يک ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ َت ََ ٙط٘ ٔ ّ
اَٟ ٪طُ َْ ٣

ا ٢ا ِست ُِشع ٔ َی ا ِِ ٌَ ٟب ُس َُي ِ َر َِ ٣ظ ُ٘و َِٕ ٠ًَ ٚيطٔ
َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یُ َٟ ٩ِ ُٜط َْ ٣

رمعفاندق،اامسلیعنباربامیہ،انبایبرعفہب،داتدہ،رضننبا،س،ریشبنبکیہن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ

ہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای س ےالغؾںیماےنپےصحوکآزادایک واساکوپراآزادرکانایسےکامؽںیمےسنواگارگ
اسےکاپسامؽنوافرارگاسےکاپسامؽہننو وتنحمبلطیکاج ےیگتقشمڈاےلریغب
رافی  :رمعفاندق،اامسلیعنباربامیہ،انبایبرعفہب،داتدہ،رضننبا،س،ریشبنبکیہن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
رتشمہکالغؾوکآزادرک ےفاےلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1840

ًيسی ب ٩یو٧ص ،ابی رعوبہ
راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز٣ ،ح٤س ب ٩بْش ،اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥لی ب ٩خْشٰ ،٦

ْشٕ ٦
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
ْش ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
يب َّأ ٟذی
رعوبَ َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ ً َٔيسی ث ُ َُّ ٥ي ِش َت ِش َعی فٔی ََ ٔؼ ٔ
َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ

 ٥َِ ٟي ٌُِت َُِٔ ٙي ِ َر َِ ٣ظ ُ٘و َِٕ ٠ًَ ٚيطٔ

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دمحمنبرشب،ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبوی،س،ایبرعفہبیہیدحثیاؿدفاانسدےس
یھبرمفیےہافررضحتٰیسیعیکدحثیںیمےہرھباسےکالغؾےساسےکےصحںیمتنحمرکفایئاج ےیگ س ےآزاد ںیہ
ایکتقشمڈاےلریغب۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دمحمنبرشب،ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبوی،س،ایبرعفہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
رتشمہکالغؾوکآزادرک ےفاےلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1841

راوی ً :لی ب ٩ححز سٌسی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ،١اب٠ً ٩يہ ،ایوب ،ابی َٗلبہ ،ابی ا٤ٟہ٠ب،
حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َّ
وب
اٟش ٌِس ُّٔی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َ ١وص َُو ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
اَُ ٢ي ِ َرص ُِ٥
ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟض َّٔ ٠ب ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَ ًِ َت َٔ ٙس َّت َة َُ٠٤ِ ٣ؤٛي َن َُ ٟط ً ٔ َِ ٨س َِ ٣وتٔطٔ  ٥َِ ٟیَُ َٟ ٩ِ ُٜط َْ ٣

َّ
َّ
َ َِ ّ ُ َ
َق ََ بَ ِی َُ ٨ض َِٓ ٥أ َ ًِ َت َ ٙاث ِ َ٨ي ِ ٔن َوأَ َر َّ ٚأَ ِر َب ٌَ ّة َو َٗا َُ َٟ ٢ط َٗ ِو ُّل
ٓ ََس ًَا بٔض ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ َٓ ٥َ ٠حزَّأص ُِ ٥أث ََلثا ث َّ ٥أ ِ َ

ٔیسا
َطس ّ

یلع نب رجح دعسی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،اامسلیع ،انب ہیلع ،اویب ،ایب القہب ،ایب المہلت ،رضحت رمعاؿ نب نیصح
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیم ےاینپومتےکفتقاےنپھچالغومںوکآزادایکافراساکاؿےکالعفہوکیئامؽ
ہناھت وا ںیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےالبایافرا ںیہنیتوصحںںیممسقترکدایرھپاؿےکدرایمؿرقہعادنازییکافر
دفوکآزادرکدایافراچروکالغؾراھکافرآپ ےاےسگ تاافلظےہک۔

رافی  :یلع نب رجح دعسی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،اامسلیع ،انب ہیلع ،اویب ،ایب القہب ،ایب المہلت ،رضحت رمعاؿ نب
نیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
رتشمہکالغؾوکآزادرک ےفاےلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1842

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،ح٤از ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اب ٩ابی ً٤ز ،ث٘فی ،ایوب ،ح٤از

َّ
وب ب ٔ َض َذا
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ًَ ِ ٩اَ٘ ْٟف ٔ ِّی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َک َوا َیةٔ ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ي َة َوأَ َّ٣ا َّ
اَ٘ ْٟف ُّٔی َٓف ٔی َحسٔیْٔطٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ أَ ِو َصی ً ٔ َِ ٨س َِ ٣وتٔطٔ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ أَ َّ٣ا َح َّ٤ا ْز َٓ َحسٔی ُْ ُط َ ٔ
َٓأ َ ًِ َت َٔ ٙس َّت َة َُ٠٤ِ ٣ؤٛي َن
ہبیتقنبدیعس،امحد ،ااحسؼ نب اربامیہ،انبایبرمع،یفقث،اویب،امحدایسدحثی یکافراانسدذرک یکںیہرہباحؽامحدیک دحثی ںیم
ےہہکااصنرںیمےساکیآدیم ےاینپومتےکفتقفتیصیکافرھچالغومںوکآزادایک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امحد،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،یفقث،اویب،امحد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
رتشمہکالغؾوکآزادرک ےفاےلےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1843

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ہاَ ٢ضیز ،اح٤س بً ٩بسة ،یزیس ب ٩زریٍ ،ہظا ٦ب ٩حشا٣ ،٪ح٤س ب ٩سيری ،٩حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا ٕٔ َّ ٢
اٟرضیزُ َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ي َة َو َح َّ٤از ٕ
سٔير ٔ َ
یَ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ
دمحمنباہنمؽرضری،ادمحنب دبعة،سیدینبزرعی،اشہؾنب اسحؿ،دمحمنبریسنی ،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہلل اعتٰیلہنع  ے

یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانبعلیہاافرامحدیکدحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :دمحمنباہنمؽرضری،ادمحنبدبعة،سیدینبزرعی،اشہؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمربیکعیبےکوجازےکایبؿںیم...
ابب  :ومسقںاکایبؿ
دمربیکعیبےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1844

راوی  :ابوربيٍ ،س٠امی ٪ب ٩زاؤز ًتکی ،ح٤از يٌىی اب ٩زیس٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ٪

ک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
اَُ ٢يِرُ ُظ ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ أَ ًِ َت َََُ ُ ٙل ّ٣ا َُ ٟط ًَ ِ ٩زُبُز َٕ ٥َِ ٟیُ َٟ ٩ِ ُٜط َْ ٣
َي ِظتَرٔیطٔ ٔ٣ىِّی ٓ ِ
َاطت َ َرا ُظ َُ ٌَ ِي ُ ٥بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ب ٔ َْ َ٤ا ٔ٣ٔ ٪ائ َ ٔة ز ٔ ِر َص ََٕ ٓ ٥سٓ ٌََ َضا إَِٔ ٟيطٔ َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ

ات ًَ َا ٦أَ َّو َ٢
ًَ ِب ّسا ٗ ٔ ِب ٔل ايا ََ ٣

اوبرعیب،امیلسؿنبداؤدغیکی،امحدینعیانبزدی،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکااصنر
ںیمےساکیآدیم ےاےنپالغؾوکدمربانبایلافراسےکاپساسےکالعفہامؽہناھتہیابتیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکیچنہپ و
آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامای اےس ھجم ےس وکؿرخدیے اگ  و میعن نب دبعاہلل  ےہی الغؾآھٹ وسدرمہ ںیمرخدیایل افر آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےفہ الغؾاےسدےدایرمعف  ے اہک ںیم ےرضحتاجرب نبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعوکرفامےتنو ےانس

ہکفہالغؾیطبقاھتافر(رضحتدبعاہللنبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعیکالختفےک)ےلہپاسؽںیموفتنوا۔
رافی  :اوبرعیب،امیلسؿنبداؤدغیکی،امحدینعیانبزدی،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
دمربیکعیبےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1845

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥ابً ٩یی٨ہ ،ابوبرک ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا ََ ٢سٍَ ٔ٤
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
اَُ ٢يِرُ ُظ ٓ ََبا ًَطُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ًَ ِْ ٤زو َجاب ٔ ّزا َي ُ٘وُلُ َزبَّ َز َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ َِ َؼارٔ ُ ََُل ّ٣ا َُ ٟط  ٥َِ ٟیََٟ ٩ِ ُٜطُ َْ ٣

ات ًَ َا ٦أَ َّو َ ٢فٔی إ ٔ ََ ٣ارة ٔابِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ
َجاب ٔ ْز َٓا ِطت َ َرا ُظ ابِ ُ ٩ا٨َّ ٟحَّاِ ًَ ٔ ٦ب ّسا ٗ ٔ ِب ٔل ايا ََ ٣

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ہنییع ،اوبرکب ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ااصنر ںیم ےس اکی آدیم  ے اےنپ الغؾ وک دمرب انب ایل افراس ےکاپس اس ےک العفہ وکیئ امؽ ہن اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
 ےاےسرففتخرکدایرضحتاجربنباحنؾ ےرخدیاافرفہیطبقالغؾاھتوجانبزح ،ریضاہللاعتٰیلہنعیکاامرتےکےلہپاسؽںیم
وفتنوا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنباربامیہ،انبہنییع،اوبرکب،ایفسؿنبہنییع،رمعف،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
دمربیکعیبےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1846

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،اب ٩ر٣حٟ ،يث ب ٩سٌس ،ابی زبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی

ا َِ ٤ُ ٟسبَّز ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َح َّ٤از ٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ

ہبیتقنبدیعس،انبرل ،ق ،نبدعس،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسایسرفاتییکدفرسی دنذموکرےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،انبرل ،ق ،نبدعس،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںاکایبؿ
دمربیکعیبےکوجازےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1847

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسِ٣ ،يرہ يٌىی حزامیً ،بسا٤ٟحيس ب ٩سہيً ،١لاء ب ٩ابی رباح ،جابز بً ٩بساہللً ،بساہلل ب٩
ہاط ،٥یحٌی يٌىی اب ٩سٌيس ،حشين ب ٩ذٛواً ،٪لاء ،جابز ،ابوُشا٣ ٪ش٤عیٌ٣ ،اذِ٣ ،طً ،لاء ب ٩ابی رباح ،ابی زبير،
ً٤زو زی٨ار ،جابز بً ٩بساہلل

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ َي ٌِىٔی ا ِٔ ٟحزَام ٔ َّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔي ٔس بِ ُٔ ٩س َض ِي َٕ ًَ ٩ِ ًَ ١لا ٔ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح ًَ َِ ٩جابٔز ٔ
ا ٪ا َِ ٥ٔ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟح َّسثَىٔی
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩صا ٔط َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن بِ ٔ ٩ذ ََِ ٛو َ

ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح َوأَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ
ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِِ ٣َ ٩طٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ًَ َلائْ ًَ َِ ٩جابٔز ٕح و َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ
ئ َٗا َ ٩ِ ًَ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َی
َو ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ أَ ََّ ٪جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ ُض ِ ٥فٔی بَ ِي ٍٔ ا َِ ٤ُ ٟسبَّز ٔك ُ َُّ ١ص ُذ َُل ٔ
َحسٔیثٔ َح َّ٤از ٕ َوابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
ہبیتقنبدیعس،ریغمہ ینعیزحایم،دبعا،دیجم نبلیہس،اطعء نبایبرابح،اجرب نبدبعاہلل ،دبعاہللنباہمش،ییحی ینعیانبدیعس ،نیسح
مس
نبذوکاؿ،اطعء،اجرب،اوباسغؿ مغی،اعمذ،رطم،اطعءنبایبرابح،ایبزح ،،رمعفدانیر،اجربنبدبعاہللنیتفلتخماانسدےکاسھت
دحثیدمربےکابرےںیمیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمفیےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ریغمہینعیزحایم،دبعا،دیجمنبلیہس،اطعءنبایبرابح،اجربنبدبعاہلل،دبعاہللنباہمش،ییحیینعیانبدیعس،
مس
نیسحنبذوکاؿ،اطعء،اجرب،اوباسغؿ مغی،اعمذ،رطم،اطعءنبایبرابح،ایبزح ،،رمعفدانیر،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ

قس
می
وبثتلتقےکےئل نا ےن ےےکایبؿںیم۔...
ابب  :اسقتماکایبؿ

قس
وبثتلتقےکےئل مینا ےن ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1848

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،یحٌی ،اب ٩سٌيس ،بظير ب ٩يشار ،سہ ١ب ٩ابی حْ٤ہ ،یحٌی ،رآٍ ب ٩خسیخً ،بساہلل ب٩
سہ ١ب ٩زیس٣ ،حيؼہ اب٣ ٩شٌوز اب ٩زیس ،حرضت سہ ١ب ٩ابی حْ٤ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ َِ ٩ی ِحٌَی َوص َُو ابِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ي ِر ٔبِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َح ِْ ََ ٤ة َٗا ََ ٢ی ِحٌَی
َخ َد ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩زیِ ٕس َو َُ ٣حي َِّؼ ُة بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس َحًَّی إٔذَا
َو َح ٔش ِب ُت َٗا ََ ٢و ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ أَُ َّ ٧ض َ٤ا َٗ َاُل َ َ

ک ث ُ َّ ٥إٔذَا َُ ٣ح ِّي َؼ ُة یَحٔ ُس ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٩س ِض َٕٗ ١ت ّٔيَل ٓ ََس َٓ َُ ٨ط ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َ ١إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
كَاَ٧ا ب ٔ َد ِيب َ َر َت َ َّ
َف َٗا فٔی َب ٌِ ٔف َ٣ا صُ َ٨اَ ٔ ٟ
ا ٪أَ ِػ َِ َز ا ِِ َ٘ ٟوََ ٓ ٔ ٦ذصَ َب ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٔ ٟ ٩ٔ ٤ی َتک َ َِّ َٗ ٥َ ٠ب َ١
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ص َُو َو ُح َوي َِّؼ ُة بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ِض َٕ ١وك َ َ
َػاحٔب َ ِيطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٛ ٥َ ٠ب ِّ ِر ا ِلُٜب ِ َر فٔی ِّ
َکوا
اٟش ََِّ ٓ ٩ؼ ََ ٤ت َٓ َتک َ ََّ ٥َ ٠ػاح َٔبا ُظ َو َتک َ َُّ ٌَ ٣َ ٥َ ٠ض َ٤ا ٓ ََذ َ ُ

ُّوَ ٪ػاح َٔب ٥ِ ُٜأَ ِو
وَ ٪خ ِٔ ٤شي َن َیٔ٤ی ّ٨ا َٓ َت ِش َت ٔح٘ َ
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ِ٘ ٣َ ٥َ ٠ت َِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩س ِض َٕ٘ َٓ ١ا َُ َٟ ٢ض ِ ٥أَ َت ِحَ ُٔ ٔ ٠
اِ َٗ ٪ؤَّ ُٛ ٕ ٦ا ٕر َٓ َ٤َّ ٠ا
ٕ ََ ِ٘ َب ُ
 ١أَیِ ََ ٤
ٕ ِ َ ٧حُ ٔ ٠
ٕ َوِ ََ ٥َِ ٟظ َض ِس َٗا َُ َٓ ٢تبِرٔئَُ ٥ِ ُٜی ُضوزُ ب ٔ َد ِٔ ٤شي َن یَٔ٤ی ّ٨ا َٗاُٟوا َو َِ ٛي َ
َٗات ٔ ََٗ ٥ِ ُٜ٠اُٟوا َو َِ ٛي َ
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ َلی ًَ ِ٘ َُ ٠ط
َرأَی ذََ ٔ ٟ

ہبیتق نب دیعس ،ق  ،،ییحی ،انب دیعس ،ریشب نب اسیر ،لہس نب ایب ہمثح ،ییحی ،راعف نب دخ  ،،دبعاہلل نب لہس نب زدی ،ہصیحم انب وعسمد
انبزدی،رضحتلہسنبایبہمثحےسرفاتی ےہافرییحی ےاہکںیمامگؿرکاتنوںہکریشب ےراعفنبدخ ،ریضاہللاعتٰیلہنعاک
یھبذرکایکفہدفونںرفامےتںیہاہیںکتہکدبعاہللنبلہسنبزدیافرہصیحمانبوعسمدنبزدی ےلکناہیںکتہک بفہدفونں
ربیخ ےچنہپ  و ضعب فوجاہت یک انبء  ر اکی دفرسے ےس دجا نو ےئگ رھپ رضحت ہصیحم  ے دبعاہلل نب لہس وک وتقمؽ اپای  و اےس دنف
رکدای رھپ ہصیحم افر وحہصی نب وعسمد افر دبعارلنمح نب لہس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نو ے افر
دبعارلنمح نب لہس  ے بس ےس ےلہپ وبانل رشفع ایک  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس رفامای وج رمع ںیم ےڑا ےہ اس یک
تمظعاکایخؽروھک وفہاخومشنوایگاسےکاسویھتں  ےوگتفگیک افراس  ےیھب اؿ ےکاسھت وگتفگ یک واوہنں  ےروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دبعاہلل نب لہس ےک لتق یک ہگج اک ذرک ایک  و آپ  ے اؿ ےس رفامای ایک مت اےنپ لتق وک اثتب رکو ےگ۔

اوہنں ےرعضایکہکمہےسیکںیمسقا ےنںیئاحالہکنمہفاہںوموجدہنےھت۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےرفامای رھپوہید اچپس
ومسقں ےک اسھت اینپ ربأت اثتب رکںیل ےگ۔ اوہنں  ے رعض ایک ہک مہ اکرف وقؾ یک ومسقں وک ےسیک وبقؽ رک ےتکس ںیہ۔  ب ہی
وصرتاحؽروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےدیھکی واےنپاپسےساسیکدتیادارکدی۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،ییحی،انبدیعس،ریشبنباسیر،لہسنبایبہمثح،ییحی،راعفنبدخ ،،دبعاہللنبلہسنبزدی،ہصیحمانب
وعسمدانبزدی،رضحتلہسنبایبہمثح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ

قس
وبثتلتقےکےئل مینا ےن ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1849

راوی ً :بيساہلل ب٤ً ٩ز ٗواریزی ،ح٤از ب ٩زیس ،یحٌی ب ٩سٌيس ،بظير ب ٩يشار ،سہ ١ب ٩ابی حْ٤ہ ،رآٍ ب ٩خسیخ،
٣حيؼہ ب٣ ٩شٌوزً ،بساہلل ب ٩سہ ،١حرضت سہ ١ب ٩ابی حْ٤ہ اور رآٍ ب ٩خسیخ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ي ِر ٔبِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ٩
َف َٗا فٔی اِ ٨َّ ٟد ُٔ٘ َٓ ١تٔ َِ ًَ ١ب ُس
أَبٔی َح ِْ ََ ٤ة َو َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ أَ ََّ ٣ُ ٪حي َِّؼ َة بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َو ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٩س ِض ٕ ١اَ ِ ٧ل ََ٘ ٠ا ٗ ٔ َب ََ ١خ ِيب َ َر َٓ َت َ َّ

اہللٔ بِ َُ ٩س ِض ََّٕ ٓ ١ات َض ُ٤وا ا َِ ٟي ُضو َز َٓ َحا َئ أَ ُخو ُظ ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤وابِ َ٨ا ًَ ِّ٤طٔ حُ َوي َِّؼ ُة َو َُ ٣حي َِّؼ ُة إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٓ َتک َ َِّ ًَ ٥َ ٠ب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤فٔی أَ ِ٣ز ٔأَخٔيطٔ َوص َُو أَ ِػ َِزُ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٛ ٥َ ٠بِّرِ ا ِلُٜب ِ َر أَ ِو َٗا ََ ٔ ٟ ٢ی ِب َسأِ اْلِ َ ِٛبَرُ
وًَ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪ل َی َر ُج ُٕ ٨ِ ٣ٔ ١ض ُِ َٓ ٥ي ِس َٓ ٍُ بٔزُ َّ٣تٔطٔ
َٓ َتک َ َّ٤َ ٠ا فٔی أَ ِ٣ز ٔ َػاح ٔبٔض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ٘ ٔش َُ ٥خ ُِ ٤ش َ
ٕ َٗا َُ َٓ ٢تبِرٔئُ ٥ِ ُٜیَ ُضو ُز بٔأَیِ َ٤ا َٔ ٪خ ِٔ ٤شي َن ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِو ْْ َّٔ ُٛ ٦ار َٗا َََ ٓ ٢و َزا ُظ
ٕ ِ َ ٧حُ ٔ ٠
َٗاُٟوا أَ ِْ ٣ز ِ ََ ٥َِ ٟظ َض ِس ُظ َِ ٛي َ
َّ
َّ
ِک ِاْلٔب ٔ ٔ١
َف ََ ٛـ ِتىٔی َ٧ا َٗ ْة ٔ ٩ِ ٣تَٔ ٠
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠بٔ٠طٔ َٗا ََ ٢س ِض ََْ ٓ ١س َخُِ ٠ت ِٔ ٣زبَ ّسا َُ ٟض َِ ٥ی ِو ّ٣ا َ َ
َر َِ ٛـ ّة بٔز ٔ ِجَ ٔ ٠ضا َٗا ََ ٢ح َّ٤ا ْز صَ َذا أَ ِو ِ َ ٧ح َو ُظ

دیبع اہلل نب رمع وقارریی ،امحد نب زدی ،ییحی نب دیعس ،ریشب نب اسیر ،لہس نب ایب ہمثح ،راعف نب دخ  ،،ہصیحم نب وعسمد ،دبعاہلل نب
لہس ،رضحت لہس نب ایب ہمثح افر راعف نب دخ  ،ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہصیحم نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر
دبعاہللنبلہسریضاہللاعتٰیلہنعریبخیکرطػےلچافراکیابغںیمدجانوےئگ ودبعاہللنبلہسلتقرکدےیئےئگ۔وہیدوکمہتم
ایک ایگ  و اس اک اھب یئ دبعارلنمح افر اس ےک اچچےک ےٹیب وحہصی افر ہصیحم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس

احرضنو ے۔دبعارلنمح ےاےنپاھبیئےکاعمہلمںیمابترکانرشفعیکافرفہاؿںیمبسےسٹوھ ااھت۔روسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس  ے رفامای ےڑے یک تمظع رکف ای رفامای اچےیہ ہک بس ےس ےڑا (ابب) رشفع رکے۔  و وحہصی ف ہصیحم  ے اےنپ اس یھ ےک
اعمہلمںیم وگتفگیک۔ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایمتںیمےساچپسآدیماؿ(وہیدویں)ںیم ےس یسکآدیم ر مسق
اھکںیئ  و فہ اےنپ ےلگ یک ریس ےک اسھت وحاہل رک دای اج ے اگ (ینعی اےس یھب صاصاص لتق ایک اج ے اگ) ۔  و اوہنں  ے رعض ایک ہی ااسی
اعمہلم ےہ ہک مہ اس فتق وموجد ہن ےھت مہ ےسیک مسق ا ےن ےتکس ںیہ؟ آپ  ے رفامای وہید اےنپ ںیم ےس اچپسآدویمں یک ومسقں ےک
اسھتمتےسربینواجںیئےگ۔اوہنں ےرعضایکاےاہللےکروسؽ!فہ واکرفوقؾںیہ۔ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
اےنپاپسےساسیکدتیادایک۔لہس ےاہکںیماکیدؿافوٹنںےکابدنےنھیکہگجدالخنوا واؿافوٹنںںیمےساکیافینٹن
 ےاےنپاپؤںےکاسھتےھجمامرا۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعوقارریی،امحدنبزدی،ییحینبدیعس،ریشبنباسیر،لہسنبایبہمثح،راعفنبدخ ،،ہصیحمنبوعسمد،دبعاہلل
نبلہس،رضحتلہسنبایبہمثحافرراعفنبدخ ،ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ

قس
وبثتلتقےکےئل مینا ےن ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1850

راوی ٗ :واریزی ،بْش بٔ٣ ٩ؼ ،١یحٌی ب ٩سٌيس ،بظير ب ٩يشار ،حرضت سہ ١ب ٩ابی حْ٤ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْش بِ ُ ٩ا َِّ َٔ ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ي ِر ٔبِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َح ِْ ََ ٤ة ًَ ِ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ َو َٗا َ ٢فٔی َحسٔیْٔطٔ ٓ ٌََ َ٘ َُ ٠ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠سظ ٔ َو ََ ٥ِ ٟي ُ٘ ِ ١فٔی
َف ََ ٛـ ِتىٔی َ٧ا َٗ ْة
َحسٔیْٔطٔ َ َ

وقارریی،رشبنبلصفم،ییحینبدیعس،ریشبنباسیر،رضحتلہسنبایبہمثحریضاہللاعتٰیلہنع ےیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسایسرطحدحثیرفاتییکےہافراینپدحثیںیماوہنں ےرفامایہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےاسیکدتیاےنپ
اپسےسادارکدیافراسںیم ےہی ںیہاہکہکافینٹن ےےھجمالتامردی یھ۔
رافی  :وقارریی،رشبنبلصفم،ییحینبدیعس،ریشبنباسیر،رضحتلہسنبایبہمثحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ

قس
وبثتلتقےکےئل مینا ےن ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1851

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟوہاب يٌىی ث٘فی ،یحٌی ب ٩سٌيس ،بظير ب ٩يشار ،حرضت
سہ ١ب ٩ابی حْ٤ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َي ٌِىٔی َّ
اَ٘ ْٟف ٔ َّی َجٔ٤ي ٌّا
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ

ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ي ِر ٔبِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َح ِْ ََ ٤ة ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیْٔض ٔ ِ٥

رمعفاندق،ایفسؿنبہنییع،دمحمنبینثم،دبعاواہبینعییفقث،ییحینبدیعس،ریشبنباسیر،رضحتلہسنبایبہمثحریضاہللاعتٰیلہنع
ےساؿیکدحثییکت لدحثییک دنذرکیکےہ۔
رافی  :رمعفاندق،ایفسؿنب ہنییع،دمحمنبینثم،دبعاواہب ینعییفقث،ییحینبدیعس،ریشبنباسیر،رضحتلہسنبایبہمثحریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ

قس
وبثتلتقےکےئل مینا ےن ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1852

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٨ٌٗ ،ب ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢یحٌی ب ٩سٌيس ،بظير ب ٩يشارً ،بساہلل ب ٩سہ ١ب ٩زیس٣ ،حيؼہ
ب٣ ٩شٌوز ب ٩زیساُلَؼاری ،حرضت بظير ب ٩يشار رضی اہلل تٌال ٰی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ َح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ي ِر ٔبِ َٔ ٩ي َشا ٕر أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ

َخ َجا إلٔ َی َخ ِيب َ َر فٔی َز َ٣ا َٔ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
بِ ََ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩زیِ ٕس َو َُ ٣حي َِّؼ َة بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس اْلِ َ َِ َؼارٔیَّي ِ ٔن ث ُ َّ ٩ِ ٣ٔ ٥بَىٔی َحارٔث َ َة َ َ

ْشبَ ٕة
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه ٔ َی یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ُػِْ ٠ح َوأَصَِ ُ٠ضا یَ ُضوزُ َٓ َت َ َّ
َف َٗا َ ٔ ٟحا َجتٔض ٔ َ٤ا َٓ ُ٘تٔ َِ ًَ ١ب ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ِض َُٕ ٓ ١و ٔج َس فٔی َ َ
َکوا
َِ٘ ٣ت ُّوُل ٓ ََس َٓ َُ ٨ط َػاحٔبُ ُط ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َ ١إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٓ َََ ٤شی أَ ُخو ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ِٔ ًَ ٢ب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ِض َٕ ١و َُ ٣حي َِّؼ ُة َو ُح َوي َِّؼ ُة ٓ ََذ َ ُ
اب َر ُسو ٔ٢
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠طأ ِ َِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ َو َح ِي ُث ُٗتٔ ََٓ ١زَ ًَ َ ٥بُظَ ي ِ ْر َوص َُو یُ َح ِّس ُث ًَ َّ ٩ِ ٤أَ ِز َر َک ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ُّوَٗ ٪ات ٔ َ ٥ِ ُٜ٠أَ ِو َػاح َٔبَٗ ٥ِ ُٜاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا
وَ ٪خ ِٔ ٤شي َن َیٔ٤ی ّ٨ا َو َت ِش َت ٔح٘ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ت ِحَ ُٔ ٔ ٠
اِ َٗ ٪ؤَّ ُٛ ٕ ٦ا ٕر َٓزَ ًَ َ ٥بُظَ ي ِ ْر
ٕ ََ ِ٘ َب ُ
 ١أَیِ ََ ٤
رضَ ٧ا َٓزَ ًَ َ ٥أَُ َّ ٧ط َٗا َُ َٓ ٢تبِرٔئَُ ٥ِ ُٜی ُضو ُز ب ٔ َد ِٔ ٤شي َن َٓ َ٘اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛي َ
َطض ٔ ِسَ٧ا َو َُل َح َ ِ

أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٠َ َ٘ ًَ ٥َ ٠ط ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سظ ٔ
دبعاہللنب ہملسم ،بنعق ،امیلسؿنب البؽ،ییحی نبدیعس،ریشب نباسیر،دبعاہللنب لہسنبزدی،ہصیحم نبوعسمد نبزدیاالاصنری،
رضحتریشبنباسیرریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکونباحرہثںیمےسدبعاہللنبلہسزدیافرہصیحمنبوعسمدنبزدیااصنری
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکز امہنںیماایؾحلصںیمربیخیکرطػےلکنافرفاہںےکرےنہفاےلوہیدےھت۔ا ںیہاؿیکیسک
احتج ےاگلاگلرکدای و دبعاہللنبلہسلتقرکدےیئ ےئگافراکیوحض ںیموتقمؽاپ ےےگ۔اسےکاس یھ  ےاےسدنف
رکدای۔ رھپ دمہنی یک رطػ آای  و وتقمؽ اک اھبیئ دبعارلنمح نب لہس ہصیحم افر وحہصی ےلچ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
دبعاہلل افر اس ہگج اک اہجں فہ لتق ایک ایگ اھت اک احؽ ذرک ایک افر ریشب اک امگؿ ےہ ہک فہ اؿ ووگں ےس رفاتی رکات ےہ ںیہنج اس  ے
ااحصبروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےساپایےہہکآپ ےاؿےسرفامایاچپسںیمسقاھکؤافراےنپاقلتایدمیعہیلع روخؿ
اثتبرکف۔اوہنں ےرعضایکاےاہللےکروسؽ!مہہناسفتقوموجدےھتہنمہ ےاقلتوکداھکی۔ریشباکامگؿےہ،آپ ے
رفامایرھپوہید متےساچپسومسقں ےکاسھتربینوںیئ ےگ۔اوہنں  ے رعض ایک اےاہلل ےک روسؽ! مہاکرفوقؾیک ںیمسق ےسیک
وبقؽرکےتکسںیہ؟ریشباکامگؿےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسیکدتیاےنپاپسےسادایک۔
رافی  :دبعاہلل نب ہملسم ،بنعق ،امیلسؿ نب البؽ ،ییحی نب دیعس ،ریشب نب اسیر ،دبعاہلل نب لہس نب زدی ،ہصیحم نب وعسمد نب
زدیاالاصنری،رضحتریشبنباسیرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ

قس
وبثتلتقےکےئل مینا ےن ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1853

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظي ،٥یحٌی ب ٩سٌيس ،بظير ب ٩يشارً ،بساہلل ب ٩سہ ١ب ٩زیس ،حرضت بظير ب ٩يشار رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي َْ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ي ِر ٔبِ َٔ ٩ي َشارٕ أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َحارٔثَ َة

ا ٚا َِ ٟحس َ
ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩زیِ ٕس اَ ِ ٧ل ََٙ ٠ص َُو َوابِ ُُ َٟ ٥ٓ ٕ ًَ ٩ط ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َُ ٣حي َِّؼ ُة بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس َو َس َ
ٔیث ب ٔ َِ ٨حو ٔ
َحسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟيثٔ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ ٓ ََو َزا ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠سٔظ ٔ َٗا َ ٢یَ ِحٌَی َٓ َح َّسثَىٔی بُظَ يِرُ بِ َُ ٩ي َشا ٕر َٗا َ٢
َفائ ٔٔف بٔا ِِ ٔ٤ٟزبَ ٔس
 ١بِ ُ ٩أَبٔی َح ِْ ََ ٤ة َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س َر ََ ٛـ ِتىٔی َ َٔف َ
يـ ْة ٔ ٩ِ ٣تَٔ ٠
أَ ِخب َ َرنٔی َس ِض ُ
ِک ا َِ َ ٟ

ییحی نب ییحی، ،میش ،ییحی نب دیعس ،ریشب نب اسیر ،دبعاہلل نب لہس نب زدی ،رضحت ریشب نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ااصنرںیمےسینباحرہثاکاکیآدیم ےسدبعاہللنبلہسنبزدیاہکاجاتےہےلچ۔ابیقدحثیق ،یکدحثییکرطحسگریکچ۔اس
ےکوقؽہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسیکدتیاےنپاپسےسادایک۔ییحی ےاہکےھجمریشبنبلہس ےایبؿایکہکےھجم
لہسنبایبہمثحریضاہللاعتٰیلہنع ےربخدیہکےھجماؿافوینٹنںےکابڑےںیمےساکیافینٹن ےالتامردی یھ
رافی  :ییحینبییحی،،میش،ییحینبدیعس،ریشبنباسیر،دبعاہللنبلہسنبزدی،رضحتریشبنباسیرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ

قس
وبثتلتقےکےئل مینا ےن ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1854

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،سٌيس بً ٩بيس ،بظير ب ٩يشار اَؼاری ،حرضت سہ ١ب ٩ابی حْ٤ہ اَؼاری رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٕس َح َّسثَ َ٨ا بُظَ يِرُ بِ َُ ٩ي َشارٕ اْلِ َ َِ َؼار ُّٔی ًَ َِ ٩س ِض ٔ١
ا ٚا َِ ٟحس َ
َفُٗوا ٓ َٔيضا ٓ ََو َج ُسوا أَ َح َسص َُِٗ ٥ت ّٔيَل َو َس َ
ٔیث
بِ ٔ ٩أَبٔی َح ِْ ََ ٤ة اْلِ َ َِ َؼار ِّٔی أَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّّ َ ََ ٪فا ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥اَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا إلٔ َی َخ ِيب َ َر َٓ َت َ َّ

َرک َظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِب ٔل ََ ١ز َُ ٣ط ٓ ََو َزا ُظ ٔ٣ائ َ ّة ٔ ٩ِ ٣إٔب ٔ ٔ ١اٟؼَّ َس َٗةٔ
َو َٗا َٔ ٓ ٢يطٔ ٓ َ ٔ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،دیعسنبدیبع،ریشبنباسیرااصنری،رضحتلہسنبایبہمثحااصنریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
اؿںیمےسآدیمریبخیک رطػےلچافراسںیمفہدجا دجانوےئگافراوہنں ےاےنپںیمےساکیوکوتقمؽاپای۔ابیقدحثیسگر
یکچافراسںیمہیاہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاندنسپایکاسابتوکہکاساکوخؿاضعئایکاج ے۔ سآپ ےاس
یکدتیوسافٹندصہقےکافوٹنںےسادایک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دیعسنبدیبع،ریشبنباسیرااصنری،رضحتلہسنبایبہمثحااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ

قس
وبثتلتقےکےئل مینا ےن ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1855

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،بْش ب٤ً ٩ز ،ابوٟيلی بً ٩بساہلل بً ٩بساٟزح٤ا ٪ب ٩سہ ،١حرضت سہ ١ب ٩ابی حْ٤ہ رضی اہلل

تٌا ٰلی ً٨ہ

ک بِ َ ٩إَٔ َ ٧ص َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َِ ٟيل َی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس
ْش بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َ٣اَ ٔ ٟ
َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا بٔ ِ ُ

ئ َٗ ِو ٔ٣طٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٩س ِض َٕ ١و َُ ٣حي َِّؼ َة
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س ِض َٕ ٩ِ ًَ ١س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َح ِْ ََ ٤ة أََّ٧طُ أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِ ٩رٔ َجا ُٕٛ ٩ِ ٣ٔ ٢ب َ َرا ٔ
َط َح فٔی ًَي ِ ٕن أَ ِو َٓ٘ٔير َٕٓأتََی یَ ُضو َز
َخ َجا إلٔ َی َخ ِيب َ َر َٔ ٩ِ ٣ج ِض ٕس أَ َػابَ ُض َِٓ ٥أتََی َُ ٣حي َِّؼ ُة َٓأ َ ِخب َ َر أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٩س ِض ِٕ َٗ ١س ُٗتٔ ََ ١و ُ ٔ
ََ
َّ
ک ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َ ١ص َُو َوأَ ُخو ُظ
َک َُ ٟض ِ ٥ذََ ٔ ٟ
َٓ َ٘ا َ ٢أَْمُتْن َواہللٔ َٗ َت ِ٠ت ُُ٤و ُظ َٗاُٟوا َواہللٔ َ٣ا َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ََ ١حًی َٗس ًََٔ ٦ل َی َٗ ِو ٔ٣طٔ ٓ ََذ َ َ
ا ٪ب ٔ َد ِيب َ َر َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
حُ َوي َِّؼ ُة َوص َُو أَ ِٛبَرُ ُٔ ٨ِ ٣ط َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ِض ََٕ ٓ ١ذصَ َب َُ ٣حي َِّؼ ُة َ ٔ ٟی َتک َ ََّ ٥َ ٠وص َُو َّأ ٟذی ك َ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٤ُ ٔ ٟ ٥َ ٠حي َِّؼ َة َٛب ِّ ِر َٛب ِّ ِر یُزٔی ُس ِّ
اٟشَ َٓ َّ٩تک َ َّ ٥َ ٠حُ َوي َِّؼ ُة ث ُ ََّ ٥تک َ ََّ ٣ُ ٥َ ٠حي َِّؼ ُة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک َٓ َٜتَبُوا إَّٔ٧ا َواہللٔ َ٣ا
َح ٕب ََٓ َٜت َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَِٔ ٟيض ٔ ِ ٥فٔی ذََ ٔ ٟ
إ ٔ َّ٣ا أَ َِ ٪ی ُسوا َػاح َٔبَ ٥ِ ُٜوإ ٔ َّ٣ا أَ ِ ٪یُ ِذذُٔ ٧وا ب ٔ َ ِ
ُّوَ ٪ز ََ ٦ػاح ٔبٔ٥ِ ُٜ
وَ ٪و َت ِش َت ٔح٘ َ
َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠ح َوي َِّؼ َة َو َُ ٣حي َِّؼ َة َو ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ َت ِحَ ُٔ ٔ ٠
ٕ َل ٥ِ ُٜیَ ُضو ُز َٗاُٟوا َِ ٟي ُشوا ب ٔ ُِ ٤شٔ٤ٔ٠ي َن ٓ ََوا َزا ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠سظ ٔٓ ََب ٌَ َث إَِٔ ٟيض ٔ ِ٥
َٗا ُٟوا َُل َٗا ََ َٓ ٢ت ِحُ ٔ ٠
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣ٔ ٥َ ٠ائ َ َة َ٧ا َٗ ٕة َحًَّی أ ُ ِزخَِٔ ٠ت ًََِ ٠يض ٔ َِّ ٥
اٟس َار َٓ َ٘ا ََ ٢س ِض ِْ َ٘ ٠َ َٓ ١س َر ََ ٛـ ِتىٔی َٔ ٨ِ ٣ضا َ٧ا َٗ ْة َح َِ ٤زا ُئ

ااحسؼ نب وصنمر ،رشب نب رمع ،اوبیلیل نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب لہس ،رضحت لہس نب ایب ہمثح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکاےساسیکوقؾےکےڑفں ےربخدیہکدبعاہللنبلہسریض اہللاعتٰیلہنعافرہصیحمریضاہللاعتٰیلہنعیسکاکتفییکفہج
ےس ریبخ ےئگ ںیہ افر اےس یسک ہمشچ ای ونکںیئ ںیم کنیھپ دای ایگ فہ وہید ےک اپس ےئگ افر اہک اہلل یک مسق مہ  ے اےس لتق  ںیہ ایک رھپ
ہصیحم و ے اہیں کت ہک اینپ وقؾ ےک اپس آ ے افر اؿ ےس اس اک ذرک ایک رھپ فہ افر اس ےک ےڑے اھبیئ وحہصی افر دبعارلنمح نب
لہس (آپ ےک اپس) آ ے  س ہصیحم  ے وگتفگ رکان رشفع یک ویکہکن فہ ریبخ ںیم ےھت  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ہصیحم
ےس رفامای ےڑے اک احلظ روھک ۔ ارادہ رکےت ےھت رمع ےک ےڑے نو ے اک  ووحہصی  ے ابت رشفع یک رھپ ہصیحم  ے رفامای ہک فہ وہید آپ
ےکاھبیئیکدتیادارکںیایگنجےکےیلایترنواجںیئ واوہنں ےوجااباھکلہکاہللیکمسقمہ ےاےسلتق ںیہایکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےوحہصیہصیحمافردبعارلنمحےساہکایکمتمسقا ےنرکاےنپاھبیئاکوخؿاثتبرکےتنواوہنں ےاہک ںیہآپ
 ے رفامای  و وہید اہمترے ےیل ںیمسق ا ےنںیئ ےگ۔  و اوہنں  ے اہک ہک فہ املسمؿ  ںیہ ںیہ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
اسیکدتیاےنپاپسےسادایکافراؿیکرطػروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےوسافاینٹنںںیجیھب۔اہیںکتہکفہاؿےک
ے
اپساؿےکرھگںیماچنہپدییگ۔ ولہس ےاہکہکاؿںیمےسرسخافینٹن ےےھجمالتامردی۔

رافی  :ااحسؼنبوصنمر،رشبنبرمع،اوبیلیلنبدبعاہللنبدبعارلامحؿنبلہس،رضحتلہسنبایبہمثحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ

قس
وبثتلتقےکےئل مینا ےن ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1856

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حرضت ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤اور زوجہ ٧يی ػلی اہلل
ً٠يہ وآٟہ وس٣ ٥٠ي٤و٧ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ٛے آزاز َکزہ َُل ٦س٠امی ٪ب ٩يشار رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َٗا َ ٢أَبُو َّ
َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة أَ ِخب َ َرَ ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اٟلاصٔز ٔ َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َِ َ ٢
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
اب أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩ي َشا ٕر َِ ٣ول َی َِ ٣ي ُ٤وَ َ ٧ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ر ُج ٕ١
ٔط َض ٕ

َق ا َِ َ٘ ٟشا ََ ٣ة ًَل َی َ٣ا
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠اْلِ َ َِ َؼارٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ َّ
ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
كَاِ َ ٧ت ًََِ ٠يطٔ فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠يةٔ
اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح افر زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ومیمہن
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ امیلسؿ نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک ااصنر ااحصب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ںیم ےس اکی آدیم  ے رفاتی یک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اسقتم وک ایس رطح ابیق راھک  س رطح
اجتیلہںیم یھ۔
رافی  :اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح افر زفہج یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ومیمہنریضاہللاعتٰیلہنعےکآزادرکدہالغؾامیلسؿنباسیرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ

قس
وبثتلتقےکےئل مینا ےن ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1857

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،حرضت اب ٩طہاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َو َزا َز
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ

ٔي ١ا َّز ًَ ِو ُظ ًَل َی ا َِ ٟي ُضوز ٔ
ض ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ فٔی َٗت ٕ
َو َٗ َضی ب ٔ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن َ٧ا ٕ
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،انب رج  ،،رضحت انب باہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب اؿ اانسد ےس ہی دحثی رفاتی یک یئگ ےہ افر
ااضہف ہی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ااصنر ےک درایمؿ اسقتم اک ہلصیف ایک اکی وتقمؽ ےک ابرے ںیم  س ےک
لتقاکاوہنں ےوہید ردتریایکاھت
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرج ،،رضحتانبباہبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ

قس
وبثتلتقےکےئل مینا ےن ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1858

راوی  :حش ٩بً ٩لی ح٠وانی ،يٌ٘وب اب ٩ابزاہي ٥ب ٩سٌس ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،حرضت ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤اور س٠امی٪
ب ٩يشار رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ َّ ٪أَبَا
وب َوص َُو ابِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا َح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ض ٔ ٩َ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ١ٔ ِْ ٔ٤
َسَ ٤ََ ٠ة بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ٩ي َشا ٕر أَ ِخب َ َرا ُظ ًَ َِ٧ ٩ا ٕ
َحسٔیثٔ ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ
نسح نب یلع ولحاین ،وقعیب انب اربامیہ نب دعس ،اصحل ،انب باہب ،رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح افر امیلسؿ نب اسیر ریض اہلل
اعتٰیلہنع ےااصنرںیمےس ضعبووگںےکفاہطسےس یہیدحثیانبرج  ،یک رطحیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتی
یکےہ۔
رافی  :نسح نب یلع ولحاین ،وقعیب انب اربامیہ نب دعس ،اصحل ،انب باہب ،رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح افر امیلسؿ نب اسیر
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑل ےفاوںافردنیےسرھپاج ےفاوںےکمکحےکایبؿ...
ابب  :اسقتماکایبؿ
ڑل ےفاوںافردنیےسرھپاج ےفاوںےکمکحےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1859

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤يِم ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ہظيً ،٥بساٌٟزیز ب ٩ػہيب ،ح٤يس ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩صُظَ ِي َٕ ٥و َّ
َّ َ
َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟي ِحٌَی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي ِْ ًَ ٩ِ ًَ ٥بسٔ
يِم َوأَبُو بَ ِ ٔ
و َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
رعیِ ََ ٨ة َٗ ٔس ُ٣وا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِيبٕ َو ُح َِ ٤ي ٕس ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّّ َ ٧ ٪
اسا َٔ ُ ٩ِ ٣
ْشبُوا ٔ٩ِ ٣
ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓا ِج َت َو ِو َصا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِٔ ٪طئِت ُِ ٥أَ َِ ٪ت ِ ُ
َخ ُجوا إلٔ َی إٔب ٔ ٔ ١اٟؼَّ َس َٗ ٔة َٓ َت ِ َ
اٟز ًَاة ٔ َٓ َ٘ َتُ٠وص َُِ ٥و ِار َت ُّسوا ًَ ِِ ٩اْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦و َساُٗوا َذ ِو َز َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َوأَبِ َواَ ٔ ٟضا َٓٔ ٌََُ٠وا ٓ ََؼ ُّحوا ث ُ َّ٣َ ٥اُٟوا ًَل َی ُّ

ک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب ٌَ َث فٔی أَثَزٔص َِٔٓ ٥أت ُ َٔی بٔض ٔ َِ َ٘ َٓ ٥ل ٍَ أَیِ ٔس َی ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس َ ١َ ٤أَ ًِیُ َُ ٨ض ِ٥
ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب ََ َّ ٠ذَ ٔ ٟ
َو َت َز َُ ٛض ِ ٥فٔی ا َِّ َ ٟ
َحة ٔ َحًَّی َ٣اتُوا

ییحینبییحییمیمت،اوبرکبنبایبہبیش،،میش،دبعایزعسینب،بیہ،دیمح،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
ہلیبقرعہنیےکھچکوگدمہنیںیمیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضنو ےافرا ںیہدمہنییکآبفنواوماقفہن
آیئ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےا ںیہاہکارگمتاچنو ودصہقےکا فوٹنںیکرطػلکناجؤافراؿاکدفدھافریناشبویپ۔ س
اوہنں  ے ااسی یہ ایک  و فہ دنتر ت نو ےئگ۔ رھپ فہ رچفانوں  ر وتمہج نو ے ا ںیہ لتق رکدای افر االسؾ ےس رھپ ےئگ افر روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکافٹنےلےئگ۔یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیاالطعیچنہپ وآپ ے(احصہبریضاہللاعتٰیلہنعوک)
ے
بت
اؿ ےک هجے اجیھب ۔  س ا ںیہ احرض دختم ایک ایگ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اؿ ےک اہھت افر اپؤں اکٹ دی افر اؿ یک
آںوھکںںیمرگؾالسایئںرھپفاںیئافرا ںیہرگیمںیمٹوھڑدایاہیںکتہکفہرمےئگ۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،اوبرکبنبایبہبیش،،میش،دبعایزعسینب،بیہ،دیمح،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
ڑل ےفاوںافردنیےسرھپاج ےفاوںےکمکحےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1860

راوی  :ابوجٌَف٣ ،ح٤س ب ٩ػباح ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابی برک ،اب٠ً ٩يہ ،ححاد ب ٩ابی ًْ٤ا ،٪ابورجاء ٣ولی ابی َٗلبہ ،ابی
َٗلبہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ َِ ٩ححَّا ٔد بِ ٔ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َج ٌِ َ ٕ
َف َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح َوأَبُو بَ ِ ٔ
ئ َِ ٣ول َی أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َح َّسثَىٔی أَْ َ ٧ص أَ ََّّ َ ََ ٪فا ًُٔ ٩ِ ٣ک ِ ٕ ١ثَ َ٤اَ ٔ ٧ي ّة َٗ ٔس ُ٣وا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
اَ ٪ح َّسثَىٔی أَبُو َر َجا ٕ
ًُ ِْ ََ ٤
ک إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠با َي ٌُو ُظ ًَل َی ِاْل ٔ ِس ََلَٓ ٔ ٦ا ِس َت ِو َخ ُ٤وا اْلِ َ ِر َق َو َس٘ ٔ َِ ٤ت أَ ِج َشا ُُ ٣ض َِٓ ٥ظَ ِ َٜوا ذََ ٔ ٟ

ْشبُوا ٔ٩ِ ٣
ََخ ُجوا َٓ َ ٔ
وَ ٍَ ٣َ ٪راً ٔی َ٨ا فٔی إٔبٔٔ٠طٔ َٓت ُٔؼیبُ َ
َخ ُج َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َُل َت ِ ُ
و ٩ِ ٣ٔ ٪أَبِ َواَ ٔ ٟضا َوأَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َٓ َ٘اُٟوا بَل َی ٓ َ َ
ک َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب ٌَ َث فٔی آثَارٔص ِٔ٥
َط ُزوا ِاْلٔب ٔ َََ ٓ ١ب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
أَبِ َواَ ٔ ٟضا َوأَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا ٓ ََؼ ُّحوا َٓ َ٘ َت ُ٠وا اٟزَّاعٔ َی َو َ َ
َٓأ ُ ِزرٔ ُٛوا َٓحٔي َئ بٔض ٔ َِٓ ٥أ َ ََ ٣ز بٔض ٔ ِٔ ُ٘ َٓ ٥ل ٌَ ِت أَیِسٔیض ٔ َِ ٥وأَ ِر ُجُ ُ٠ض َِ ٥و ُسَ ٔ٤ز أَ ًِیُُ ُ٨ض ِ ٥ث ُ َُّ ٧ ٥ب ٔ ُذوا فٔی اَّ ٟظ ِٔ ٤ص َحًَّی َ٣اتُوا و َٗا َ ٢ابِ ُ٩
َّ
اَط ُزوا اَ ٥َ ٌَ ٨َّ ٟو َٗا ََ ٢و ُس َِّ ٤ز ِت أَ ًِیُُ ُ٨ض ِ٥
اٟؼَّ بَّا ٔح فٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َو َ
اوبرفعج ،دمحم نب ابصح ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایب رکب ،انب ہیلع ،اجحج نب ایبامثعؿ ،اوبراجء ومیل ایب القہب ،ایب القہب ،رضحت ا،س ریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکہلیبقغک،ےکآھٹآدیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضنو ےافرآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےساالسؾ  رتعیبیکا ںیہ(دمہنییک)آبنواوماقفہنآیئافراؿ ےکمسج زمکفرنوےگاوہنں  ےاسابت
یکاکشتی یبن یلص اہللہیلع فآہلفملس ےس یک  و آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے رفامای مت امہرے رچفانوں ےک اسھت امہرے افوٹنں
ںیمویکں ںیہلکناجےتاؿاکیناشبافردفدھویپ۔اوہنں ےافوٹنںاکیناشبافردفدھایپ ودنتر تنوےئگ۔اےکسدعباوہنں
 ےرچفاےہلتقرکدےی افرافٹنےلرکےلچےئگ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسابتیکاالطعیلم وآپ یلصاہللہیلع
فآہلفملس ےاؿےکےھچیپووگںوکاجیھب۔اوہنں ےا ںیہاپایل۔ وا ںیہالایایگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےکناہھتاپؤں
اکےنٹاکمکحرفامایافرایکنآںوھکںںیمالسایئںڈایلںیئگرھپا ںیہدوھپںیمڈاؽدایایگاہیںکتہکفہرمےئگ۔
رافی  :اوبرفعج ،دمحم نب ابصح ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایب رکب ،انب ہیلع ،اجحج نب ایب امثعؿ ،اوبراجء ومیل ایب القہب ،ایب القہب ،رضحت
ا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
ڑل ےفاوںافردنیےسرھپاج ےفاوںےکمکحےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1861

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب ،ابی رجاء ٣ولی ابی َٗلبہ ،حرضت ا٧ص ٣اٟک رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
رح ٕب ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ ََّٔ ُ ٩ق َة ًَ ِ٩
 ٝبِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُزصَي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا س َُٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
ا ٞبِ ُِ َ ٩
رعیِ ََ ٨ة َٓأ َ ِس٤َُ ٠وا َوبَا َي ٌُو ُظ َو َٗ ِس َو َٗ ٍَ بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ا ُِ ٤ُ ٟوَ ٦وص َُو
إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَتَى َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّْ َ ََ ٥َ ٠
َف َٔ ُ ٩ِ ٣
یَٓ ٩أ َ ِر َس َُ ٠ض ِ ٥إَِٔ ٟيض ٔ َِ ٥وبَ ٌَ َث َُ ٌَ ٣ض ِ٥
ْٔش َ
یب ٔٔ ِ ً ٩ِ ٣
اب ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ َ ٔ
َق ْ
ََک ِ َ ٧ح َو َحسٔیْٔض ٔ َِ ٥و َزا َز َوً ٔ َِ ٨س ُظ َط َب ْ
ا ِٟبٔرِ َس ُا ٦ث ُ َّ ٥ذ َ َ
اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس
َٗائّٔٔا َي ِ٘ َت ُّؽ أَثَ َزص َُِ ٥ح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
َّ
َّ
َ
رعیِ ََ ٨ة َوفٔی
اْلِ َ ًِل َى َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔيس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إٔ َ ٧ص َوفٔی َحسٔیثٔ َص َّ٤اَٗ ٕ ٦س ًََٔ ٦ل َى أ ٨َّ ٟي ِّی َػلى اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠رص ِْم َٔ ُ ٩ِ ٣

رعیِ ََ ٨ة ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیْٔض ٔ ِ٥
َحسٔیثٔ َسٌٔي ٕس ًُٔ ٩ِ ٣ک ِ َٕ ١و ُ َ

اہرفؿ نبدبعاہلل،امیلسؿنب رحب ،امحدنبزدی،اویب ،ایبراجءومیلایبالقہب،رضحت ا،س امکلریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس غک ،ای رعہنی ےک وگ آ ے  و ا ںیہ دمہنی یک آب ف نوا وماقف ہن آیئ ذہلا ا ںیہ
روسؽ اہلل ایلصہللہیلع فآہل فملس  ے افوٹنں ےک ابڑے ںیم اج ے اک مکحدای افر ا ںیہ اؿ اک یناشب افر دفدھ ےنیپ اک مکح رفامای ۔ ابیق
دحثیسگریکچافررفامایاؿیکآںوھکںںیمالسایںڈایلںیئگافرا ںیہدیماؿرحہںیمڈاؽدایایگ۔فہاپینامےتگنےھت نکیا ںیہاپین
ہندایایگ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،اویب،ایبراجءومیلایبالقہب،رضحتا،سامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
ڑل ےفاوںافردنیےسرھپاج ےفاوںےکمکحےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1862

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیٌ٣ ،اذ بٌ٣ ٩اذ ،اح٤س ب٤ًْ ٩ا٧ ٪وٓلی ،ازہز س٤ا ،٪ابً ٩و ،٪ابورجاء ٣ولی ابی َٗلبہ ،حرضت
ابوَٗلبہ

ا ٪اِ ٨َّ ٟوَٓل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَ ِز َصزُ َّ
اٟش َّ٤ا َُٗ ٪اُلَ
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ح و َح َّسث َ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ ِْ ًُ ٩

ِٕ ًُ ََ ٤ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٓ َ٘ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َر َجا ٕ
ئ َِ ٣ول َی أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َجاّ ٔ ٟشا َخَ ٠
ای َح َّس َث أَْ َ ٧ص َٗس ًََٔ ٦ل َی
ض َ٣ا َت ُ٘و َُ ٟ
و ٪فٔی ا َِ َ٘ ٟشا َٔ ٣ة َٓ َ٘ا ََ ٨ِ ًَ ٢ب َش ُة َٗ ِس َح َّسث َ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓ ُُِ٘ ٠ت إ ٔ َّی َ
٨َّ ٠ٟٔا ٔ
َ
ا ٚا َِ ٟحس َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠و َْ ٦و َس َ
َفُ ُِت َٗا ََ ٨ِ ًَ ٢ب َش ُة
ٔیث ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ أَ ُّی َ
وب َو َححَّا ٕد َٗا َ ٢أبُو ٗ ٔ ََلبَ َة َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ

ا ٪اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َت َّتض ٔ ُ٤ىٔی یَا ًَ َِ ٨ب َش ُة َٗا ََُ ٢ل صَ ََ ٜذا َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َ ٩َِ ٟتزَاُٟوا ب ٔ َديِر ٕ َیا أَ ِص َ١
ُس ِب َح َ
َّ
َ ١ص َذا
اٟظا٣َ ٔ ٦ا َز َأ ٓ ٦يَ ٥ِ ُٜص َذا أَ ِو ُٔ ِْ ٣
دمحمنبینثم،اعمذنباعمذ،ادمح نبامثعؿونیلف،ازرہامسؿ ،انبترؿ،اوبراجءومیلایب القہب،رضحتاوبالقہب ےسرفاتیےہہک ںیم
رضحترمع نبدبعایزعسیہیلع االسلؾےکےھچیپےنھٹیبفاالاھتہکاوہنں ےووگں ےساہکہکمتاسقتم ےکابرے ںیم ایکےتہکنو؟  و
رضحتہبنع ےاہکںیمہ رضحتا،سنب امکلریضاہللاعتٰیلہنع ےاسرطحدحثیایبؿیک وںیم ےاہکےھجمیھب رضحتا،س
ریضاہللاعت ٰیلہنع ےایبؿایکہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیوقؾآیئ۔ابیقدحثیاویبفاجحجیکدحثییہیک
ّللَّ اوبہبنع اوہنں  ے اہک  ںیہ ںیمہ یھب ا،س نب امکل  ےایس
رطح ےہ۔ اوبالقہب  ے اہک ب ںیم ابت رک اکچ  و ہبنع  ے اہک ُس ْتحَا َاؿ ا ِ
رطح دحثی ایبؿ یک ۔ اے الہ اشؾ مت ہشیمہ ریخ ف الھبیئ ںیم رنو ےگ  ب کت مت ںیم ہی (اوبالقہب) ای اس ےسیج آدیم وموجد رںیہ
ےگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباعمذ،ادمحنبامثعؿونیلف،ازرہامسؿ،انبترؿ،اوبراجءومیلایبالقہب،رضحتاوبالقہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
ڑل ےفاوںافردنیےسرھپاج ےفاوںےکمکحےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1863

راوی  :حش ٩ب ٩طٌيب٣ ،شٜين ،اب ٩بٜير ،اوزاعیً ،بساہلل بً ٩بساٟزح٤ا ٪زارمی٣ ،ح٤س ب ٩یوسٕ اوزاعی ،یحٌی ب٩
ابی ْٛير ،ابی َٗلبہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔين َوص َُو ابِ ُ ٩ب ُ َٜيِر ٕا َِّ َ ٟ
و َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَبٔی ُط ٌَ ِيبٕ ا َِّ َ ٟ
َحان ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ ٧ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٩
َحان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ِٔ ٣شْ ٜ
ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح ََّ ٩ٔ ٤
ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ

َف ًُٔ ٩ِ ٣ک ِ ٕ ١ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیْٔض ٔ َِ ٥و َزا َز فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َو ٥َِ ٟیَ ِح ٔش ُِ ٤ض ِ٥
َٗا ََٗ ٢س ًََٔ ٦ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث َ َ٤اَ ٔ ٧ي ُة ََ َ ٕ

نسح نب بیعش ،نیکسم ،انب ریکب ،افزایع ،دبعاہلل نب دبعارلنمحداریم ،دمحم نب ویفسافزایع ،ییحی نب ایب ریثک ،ایب القہب ،رضحت
ا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسغک،ںیمےسآھٹآدیمآ ے۔ابیق
دحثیایہنیکدحثییکرطحےہافرااضہفہیےہہکا ںیہداغہندایایگ۔
رافی  :نسحنببیعش،نیکسم،انبریکب،افزایع،دبعاہللنبدبعارلامحؿداریم،دمحمنبویفسافزایع،ییحینبایبریثک،ایبالقہب،

رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
ڑل ےفاوںافردنیےسرھپاج ےفاوںےکمکحےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1864

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل٣ ،اٟک ب ٩اس٤اًي ،١زہير ،س٤اک ب ٩رحبٌ٣ ،اویہ بَ ٩قة ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة بِ ََّٔ ُ ٩ق َة ًَ ِ٩
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
و َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ک بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا س َٔ٤ا ُک بِ ُِ َ ٩
رعیِ ََ ٨ة َٓأ َ ِس٤َُ ٠وا َوبَا َي ٌُو ُظ َو َٗ ِس َو َٗ ٍَ بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ا ُِ ٤ُ ٟوَ ٦وص َُو
إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّْ َ ََ ٥َ ٠
َف َٔ ُ ٩ِ ٣
یَٓ ٩أ َ ِر َس َُ ٠ض ِ ٥إَِٔ ٟيض ٔ َِ ٥و َب ٌَ َث َُ ٌَ ٣ض ِ٥
ْٔش َ
یب ٔٔ ِ ً ٩ِ ٣
اب ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ َ ٔ
َق ْ
ََک ِ َ ٧ح َو َحسٔیْٔض ٔ َِ ٥و َزا َز َوً ٔ َِ ٨س ُظ َط َب ْ
ا ِٟب ٔ ِر َس ُا ٦ث ُ َّ ٥ذ َ َ
َٗائّٔٔا َي ِ٘ َت ُّؽ أَثَ َزص ُِ٥
اہرفؿ نب دبع اہلل ،امکل نب اامسلیع ،زریہ ،امسک نب رحب ،اعمفہی نب رقة ،رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےکاپسہلیبقرعہنیےکوگآ ے۔االسؾوبقؽایکافرتعیبیکافردمہنیںیمومؾینعیرباسؾیک
امیبریلیھپیئگ۔ابیقدحثیایہنیکرطحایبؿیکااضہف ہی ےہہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپسااصنریونوجاونںںیم ےس
رقتةی سیونوجاؿوموجدےھت ںیہنجآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿیکرطػاجیھبافراےکناسھتوھکجاگل ےفاےلوکیھباجیھب
وجاؿےکدقومںےکاشنؿاچہپ ے۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،امکلنباامسلیع،زریہ،امسکنبرحب،اعمفہینبرقة،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
ڑل ےفاوںافردنیےسرھپاج ےفاوںےکمکحےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1865

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔيس
اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
َّ
َّ
َ
رعیِ ََ ٨ة َوفٔی َحسٔیثٔ َسٌٔي ٕس ٔ٩ِ ٣
ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إٔ َ ٧ص َوفٔی َحسٔیثٔ َص َّ٤اَٗ ٕ ٦س ًََٔ ٦ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ ٥َ ٠رص ِْم َٔ ُ ٩ِ ٣

رعیِ ََ ٨ة ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیْٔض ٔ ِ٥
ًُک ِ َٕ ١و ُ َ
دہاب نب اخدل ،امہؾ ،داتدہ ،رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس رطح رفاتی ےہ افر امہؾ یک دحثی ںیم ےہ ہک یبن رکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رعہنی ںیم ےس اکی امجتع آیئ افر دیعس یک دحثی ںیم غک ،افر رعہنی ےس آ ے۔ ابیق دحثی اؿ یک
دحثییکرطحےہ۔
رافی  :دہابنباخدل،امہؾ،داتدہ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
ڑل ےفاوںافردنیےسرھپاج ےفاوںےکمکحےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1866

راوی ٓ :ـ ١ب ٩سہ ١ارعد ،یحٌی بُ ٩يَل ،٪یزیس ب ٩زریٍ ،س٠امی ٪تيِم ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
ِم ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا
رع ُد َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُِ ُ ٩ي ََل ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِي ٔ ِّ
و َح َّسثَىٔی ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اْلِ ِ َ
ئ
ک ْٔلَُ َّ ٧ض َِ ٥س َُ٠٤وا أَ ًِي ُ َن اِّ ٟز ًَا ٔ
َس َ ١َ ٤أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِي ُ َن أُو َٟئ ٔ َ

لضف نب لہس ارعج ،ییحی نب الیغؿ ،سیدی نب زرعی ،امیلسؿیمیت ،رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملس  ےاؿیک آںوھکں ںیمالسیئ اسفہج ےسرھپفایئ  یھویکہکناوہنں  ے یھبرچفانوںیک آںوھکں ںیمالسایئں
ریھپںی ںیھ۔
رافی  :لضفنبلہسارعج،ییحینبالیغؿ،سیدینبزرعی،امیلسؿیمیت،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رھتپافرداھریدارزیچفاھبریزیچےسلتقرک ےںیمصاصصافرتررتےکدبےلںیمرم...
ابب  :اسقتماکایبؿ
رھتپافرداھریدارزیچفاھبریزیچےسلتقرک ےںیمصاصصافرتررتےکدبےلںیمرمدوکلتقرک ےےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1867

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار ،ابْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیس ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
صٔظَ أ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪یَ ُضوزٔیاا َٗ َت ََ ١جارٔ َی ّة ًَل َی أَ ِو َؿا ٕح ََ ٟضا َٓ َ٘ َتََ ٠ضا ب ٔ َح َحز ٕ َٗا ََٓ ٢حٔي َئ ب ٔ َضا إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥٠وب ٔ َضا َر ََ٘ َٓ ْٙ ٣ا َََ ٟ ٢ضا أَ َٗ َتَٔ ٠ک ُٓ ََل َْٓ ٪أ َ َط َار ِت ب ٔ َزأِس َٔضا أَ َُِ ٪ل ث ُ ََّٗ ٥ا َََ ٟ ٢ضا َّ
اْٟاَ ٔ ٧ي َة َٓأ َ َط َار ِت ب ٔ َزأِس َٔضا أَ َُِ ٪ل
َ
ث ُ ََّ ٥سأَََ ٟضا َّ
اْٟاَ َْ ٔ ٟة َٓ َ٘اَِ ٟت ََ ٌَ َِ ٥وأَ َط َار ِت ب ٔ َزأِس َٔضا َٓ َ٘ َت َُ ٠ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن َح َح َزیِ ٔ٩
دمحم نب ینثم ،دمحم نب  ،رر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اشہؾ نب زدی ،رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اکیوہیدی ےیسکڑلیکوکاسےکزویراتیکفہجےسرھتپےکاسھتلتقایکاےسیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم
الایایگافراسںیمھچکاجؿابیق یھ۔آپیلصاہللہیلع فآہلفملس ےاےساہکایکےھجتالفں ےلتقایکےہ؟ واس ےاےنپرسےس
 ںیہ ںیم ااشرہ ایک۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس دفرسے اک اہک  و اس  ے اےنپ رس ایساشرہ ایک ہک  ںیہ رھپ اس ےس
رسیتے اک وپاھچ  و اس  ے اہک اہں افر اےنپ رس ےس ااشرہ ایک۔  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اےس دف رھتپفں ےک درایمؿ
لتقرکدای۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنب ،رر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اشہؾنبزدی،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رھتپافرداھریدارزیچفاھبریزیچےسلتقرک ےںیمصاصصافرتررتےکدبےلںیمرمد...
ابب  :اسقتماکایبؿ
رھتپافرداھریدارزیچفاھبریزیچےسلتقرک ےںیمصاصصافرتررتےکدبےلںیمرمدوکلتقرک ےےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1868

راوی  :یحٌی ب ٩حبيب اٟحارثی ،خاٟس يٌىی اب ٩حارث ،ابوَکیب ،اب ٩ازریص ،طٌبہ

ٔیص ٔ َلِکص َُ٤ا
َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
و َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

ٔیص ََف َؿ َذ َرأ ِ َس ُط بَي ِ َن َح َح َزیِ ٔ٩
ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩إ ٔ ِزر َ َ

ییحی نب بیبح ااحلریث ،اخدل ینعی انب احرث ،اوبرکبی ،انب ادرسی ،ہبعش ایس دحثی رابرہک یک دفرسی اانسد ذرک یک ںیہ۔ انب
ادرسییکدحثیںیمےہاساکرسدفرھتپفںےکدرایمںالچ۔
رافی  :ییحینببیبحااحلریث،اخدلینعیانباحرث،اوبرکبی،انبادرسی،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
رھتپافرداھریدارزیچفاھبریزیچےسلتقرک ےںیمصاصصافرتررتےکدبےلںیمرمدوکلتقرک ےےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1869

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب ،ابی َٗلبہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟي ُضوز ٔ َٗ َت َ١
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
يب َو َر َؿ َذ َرأِ َس َضا بٔا ِٔ ٟح َح َارة ٔ َٓأُخ َٔذ َٓأت ُ َٔی بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َجارٔ َی ّة ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َِ َؼارٔ ًَل َی ُحل ٔ ٕٓی ََ ٟضا ث ُ َّ ٥أَ َِ٘ ٟا َصا فٔی ا ِٔ ٔ ٠َ٘ ٟ
ات
وت َُ
َف ٔج ََ ٥حًَّی ََ ٣
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز بٔطٔ أَ ِ ٪یُ ِز َج ََ ٥حًَّی َی َُ ٤
دبع نبدیمح ،دبعارلزاؼ،رمعم ،اویب ،ایب القہب ،رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہکوہید ےس اکی آدیم  ے ااصنر
ںیمےساکیڑلیکوکلتقرکدایاےکسھچکزویراتیکفہجےسرھپاےسونکںیئںیمڈاؽدایافراساکرسرھتپفںےسلچکدایفہڑکپاایگ
۔اےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمالایایگ وآپ ےمکحدایہکاسےکرم ےکتاےسرھتپامرےاجںیئ س

فہرمجایکایگاہیںکتہکرمایگ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،ایبالقہب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
رھتپافرداھریدارزیچفاھبریزیچےسلتقرک ےںیمصاصصافرتررتےکدبےلںیمرمدوکلتقرک ےےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1870

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور٣ ،ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ٤ٌ٣ ،ز ،حرضت ایوب

وب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ااحسؼنبوصنمر،دمحمنبرکب،انبرج ،،رمعم،رضحتاویبےسیھبہیدحثیاس دنےسرفاتییکیئگےہ
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دمحمنبرکب،انبرج ،،رمعم،رضحتاویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
رھتپافرداھریدارزیچفاھبریزیچےسلتقرک ےںیمصاصصافرتررتےکدبےلںیمرمدوکلتقرک ےےکوبثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1871

راوی  :ہساب ب ٩خاٟس ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪جارٔیَ ّة ُو ٔج َس َرأ ِ ُس َضا َٗ ِس ُر َّق بَي ِ َن َح َح َزیِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َص َّس ُ
َ
َّ
َق َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ََکوا یَ ُضوز ٔ ایا َٓأ َ ِو َِ ٣ت ب ٔ َزأِس َٔضا َٓأُخ َٔذ ا َِ ٟي ُضوز ٔ ُّی َٓأ َ َ َّ
ٓ ََشأُٟو َصا ََ ٩ِ ٣ػ ََ ٍَ ٨ص َذا ب ٔ ٔک ُٓ ََل ََْ ُٓ ٪ل َْ ٪حًی ذ َ ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ َز َّق َرأ ِ ُس ُط بٔا ِٔ ٟح َح َارة ٔ
دہابنباخدل،امہؾ،داتدہ ،رضحتا،س نب امکلریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیڑلیکا یساح تلںیم اپیئیئگہکاس اک
رس دف رھتپفں ےک درایمؿ الچ ایگ اھت ووگں  ے اس ےس وپاھچ ہک ریتے اسھت ہی سک  ے ایک الفں  ے ای الفں  ے؟ اہیں کت ہک
اوہنں  ے اکیوہیدی اک ذرک ایک  و اس  ے اےنپ رس ےس ااشرہ ایک اس وہیدی وک رگاتفر ایک ایگ اس  ے ارقار رک ایل۔ایل روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےمکحدایہکاساکرسرھتپفںےسلچکدایاج ے۔
رافی  :دہابنباخدل،امہؾ،داتدہ،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااسنؿیکاجؿایاساکیسکوضع رہلمحرک ےفاےلوک بفہہلمحرکےافراوکسدعف...
ابب  :اسقتماکایبؿ
ااسنؿیکاجؿایاساکیسکوضع رہلمحرک ےفاےلوک بفہہلمحرکےافراوکس دعفرکےتنو ےہلمحآفریکاجؿایا اکوکیئوضعاضعئنواج ےافراس روکیئاتفاؿہن
نو ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1872

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تازہ ،زرارہ ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ُح َؼي ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا َت ََ ١ي ٌِل َی بِ َُ ٨ِ ٣ُ ٩ي َة أَ ِو ابِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة َر ُج َّل ٓ ٌََ َّف أَ َح ُسص َُ٤ا َػاح َٔب ُط َٓاَ ِ ٧تزَ ََ َی َس ُظ ٔٔ٤َٓ ٩ِ ٣طٔ َٓ َ٨زَ ََ ثََّ ٔ ٨ی َت ُط و َٗا َ٢
َُ ١ل زٔیَ َة َٟطُ
ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی ثََّ ٔ ٨یت َِيطٔ َٓا ِخ َت َؼ َ٤ا إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َي ٌَ ُّف أَ َح ُس ُ٤َ َٛ ٥ِ ٛا َي ٌَ ُّف ا ِِ َٔ ٟح ُ

دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،داتدہ،زرارہ،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیلعینبہینمای
اکیآدیمےسڑگھجانوا واؿںیمےساکی ےدفرسےےکاہھتوکہنمںیمڈاؽرکداوتنںےساکانٹاچاہ  واس ےاےنپاہھتوکاس

ےکہنم ےساچنیھک سےساسےکاسےنماکداتناڑھکایگانبینثم ےاہکاسےنمےکدفونںداتناوہنں ےاانپڑگھجایبنرکمیہیلع
االسلؾ ےک اسےنمآ ش ایک  و آپ  ے رفامای ایک مت ںیم ےس اکیاسرطح اکاتٹ ےہ  سرطح افٹن اکاتٹ ےہاس ےک ےیلدتی  ںیہ
ےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،داتدہ،زرارہ،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
ااسنؿیکاجؿایاساکیسکوضع رہلمحرک ےفاےلوک بفہہلمح رکےافراوکسدعفرکےتنو ےہلمحآفریکاجؿایا اکوکیئوضعاضعئنواج ےافراس روکیئاتفاؿہن
نو ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1873

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تازہً ،لاء ،اب ٩يٌلی ،حرضت يٌلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َي ٌِل َی ًَ َِ ٩ي ٌِل َی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،داتدہ،اطعء،انبیلعی،رضحتیلعیریضاہلل اعتٰیلہنع ےیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسایسرطحدحثیرابرہکاس دنےسیھبرفاتییکےہ
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،داتدہ،اطعء،انبیلعی،رضحتیلعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
ااسنؿیکاجؿایاساکیسکوضع رہلمحرک ےفاےلوک بفہہلمحرکےافراوکسدعفرکےتنو ےہلمحآفریک اجؿایا اکوکیئوضعاضعئنواج ےافراس روکیئاتفاؿہن
نو ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1874

راوی  :ابوُشا٣ ٪ش٤عیٌ٣ ،اذ يٌىی اب ٩ہظا ،٦ابی ٗتازہ ،زرارہ ب ٩اوفی ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ٩
ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ
َفٓ ٔ ٍَ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَبِ َل َُ ٠ط َو َٗا َ ٢أَ َر ِز َت أَ ِ٪
ُح َؼي ِ ٕن أَ ََّ ٪ر ُج َّل ًَ َّف ذ ٔ َرا ََ َر ُج َٕ َٓ ١ح َذبَ ُط ٓ ََش َ٘ َل ِت ثََّ ٔ ٨ی ُت ُط َ ُ
َتأِك ُ َِ َٟ ١ح َ٤طُ

مس
اوباسغؿ مغی،اعمذینعیانباشہؾ،ایبداتدہ،زرارہنبافیف،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکی
آدیم ےدفرسےآدیمیک الکیئ راک ا۔اس ےاےنپ اہھتوکاچنیھک واکےنٹفاےلےکاسےنمےکدفداتنرگےئگ۔اس ےاےس یبن
رکمییکدختمںیمآ شایک وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے(اسےکدتریوک)اب لرکدایافررفامایایک و ےاساکوگتشاھک ے
اکارادہایکاھت۔

مس
رافی  :اوباسغؿ مغی،اعمذینعیانباشہؾ،ایبداتدہ،زرارہنبافیف،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
ااسنؿیکاجؿایاساکیسکوضع رہلمحرک ےفاےلوک بفہہلمحرکےافراوکسدعف رکےتنو ےہلمحآفریکاجؿایا اکوکیئوضعاضعئنواج ےافراس روکیئاتفاؿہن
نو ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1875

راوی  :ابوُشا٣ ٪ش٤عیٌ٣ ،اذب ٩ہظاٗ ،٦تازہ ،بسیً ،١لاء ب ٩ابی رباح ،حرضت ػٔوا ٪ب ٩يٌلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح ًَ ِ٩
ا ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ب ُ َسیِ َٕ ًَ ٩ِ ًَ ١لا ٔ
َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ
َفٓ ٔ ٍَ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َػٔ َِو َ
ا ٪بِ َٔ ٩ي ٌِل َی أَ َّ ٪أَ ٔجي ّرا َ ٔ ٟي ٌِل َی بِ َٔ ٨ِ ٣ُ ٩ي َة ًَ َّف َر ُج ْ ١ذ ٔ َرا ًَ ُط َٓ َح َذبَ َضا ٓ ََش َ٘ َل ِت ثََّ ٔ ٨ی ُت ُط َ ُ
١
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَبِ َلََ ٠ضا َو َٗا َ ٢أَ َر ِز َت أَ َِ ٪ت ِ٘ َـ ََ ٤ضا َ٤َ ٛا َي ِ٘ َـ ُ ٥ا ِِ َٔ ٟح ُ
مس
اوباسغؿ مغی ،اعمذنب اشہؾ ،داتدہ ،دبلی ،اطعء نب ایب رابح ،رضحت وفصاؿ نب یلعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یلعی
نبہنیمےکزمدفریکالکیئوکاکیآدیم ےاک ا۔اس ےالکیئوکاچنیھک واسےکاسےنمفاےلدفداتنرگےئگ۔اس ےہیاعمہلمیبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآ شایک وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےساب لرکدایافررفامایایک و ےاسےکاہھت
وکافٹنیکرطحاکےنٹاکارادہایک۔
مس
رافی  :اوباسغؿ مغی،اعمذنباشہؾ،داتدہ،دبلی،اطعءنبایبرابح،رضحتوفصاؿنبیلعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
ااسنؿیکاجؿایاساکیسکوضع رہلمحرک ےفاےلوک بفہہلمحرکےافراوکسدعفرکےتنو ےہلمحآفریکاجؿایا اکوکیئوضعاضعئنواج ےافراس روکیئاتفاؿہن
نو ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1876

راوی  :اح٤س ب٤ًْ ٩ا٧ ٪وٓلیَ ،قیع ب ٩ا٧ص ،ابً ٩و٣ ،٪ح٤س ب ٩سيری ،٩حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن أَ َّ٪
َقیِ ُع بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
یَ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ ِْ ًُ ٩
ا ٪اِ ٨َّ ٟوَٓل ٔ ُّی َح َّسث َ٨ا ُ َ

َر ُج َّل ًَ َّف َی َس َر ُج َٕٓ ١اَ ِ ٧تزَ ََ َی َس ُظ ٓ ََش َ٘ َل ِت ثََّ ٔ ٨ی ُتطُ أَ ِو ث َ َ٨ایَا ُظ َٓا ِس َت ٌِ َسی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
 ١ا ِز َٓ ٍِ َی َس َک َحًَّی
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َتأ ِ ُ٣زُنٔی َتأ ِ ُ٣زُنٔی أَ ِ ٪آ َُ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ی َس ََ َی َس ُظ فٔی ٓ ٔي َ
ک َت ِ٘ َـ َُ ٤ضا َ٤َ ٛا َي ِ٘ َـ ُ ٥ا ِِ َٔ ٟح ُ
َي ٌَ َّـ َضا ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧تز ٔ ًِ َضا
ادمحنبامثعؿونیلف،رقشینبا،س،انبترؿ،دمحمنبریسنی،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکی
آدیم  ے دفرس ے آدیم اک اہھت اکٹ دای۔اس  ے اےنپ اہھت وک اچنیھک  و اس (دفرسے) ےکاسےنم ےک دفداتن رگ ےئگ۔ ( س ےک
داتنرگےئگےھت)اس ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفایدیک۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایک واچاتہےہ
ہک ںیم اےس مکح دفں ہک فہ ا انپ اہھت ریتے ہنم ںیم رےھک افر  و اےس افٹن ےک اکےنٹ یک رطح اک ے ااھچ مت اانپ اہھت (اس ےک ہنم
ںیم)روھکاہیںکتہکفہاےساک ےرھپ واےسچنیھک۔
رافی  :ادمحنبامثعؿونیلف،رقشینبا،س،انبترؿ،دمحمنبریسنی،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
ااسنؿیکاجؿایاساکیسکوضع رہلمحرک ےفاےلوک بفہہلمحرکےافراوکسدعفرکےتنو ےہلمحآفریکاجؿایا اکوکیئوضعاضعئنواج ےافراس روکیئاتفاؿہن
نو ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1877

راوی  :طیبا ٪بَ ٩فور ،ہ٤اً ،٦لاء ،ػٔوا ٪ب ٩يٌلی ب٨٣ ٩ية ،حرضت يٌلی ب٨٣ ٩يہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بِ َٔ ٩ي ٌِل َی بِ َٔ ٨ِ ٣ُ ٩ي َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ ٢أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َفو َر َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا ًَ َلائْ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َْ ١و َٗ ِس ًَ َّف َی َس َر ُج َٕٓ ١اَ ِ ٧تزَ ََ َی َس ُظ ٓ ََش َ٘ َل ِت ثََّ ٔ ٨ی َتا ُظ َي ٌِىٔی َّأ ٟذی ًَ َّـطُ َٗا ََٓ ٢أَبِ َلََ ٠ضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
١
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ ٢أَ َر ِز َت أَ َِ ٪ت ِ٘ َـ َ٤طُ َ٤َ ٛا َي ِ٘ َـ ُ ٥ا ِِ َٔ ٟح ُ
ابیشؿنبرففخ،امہؾ،اطعء،وفصاؿنبیلعینبمییة،رضحتیلعینبہینمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلع
ہ
فآہلفملسےکاپساکیآدیماحرضنوا س ےاکیآدیماکاہھتاک ااھت۔اس ےاانپاہھت ھیتحاا واسےکاسےنمفاےلدفداتنرگ
ےئگینعی س ےاک ا۔ےتہکںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےساب لرقاردایافررفامایایکمتاےسافٹنیکرطحاکےنٹاک

ارادہرےتھکےھت۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،امہؾ،اطعء،وفصاؿنبیلعینبمییة،رضحتیلعینبہینمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
ااسنؿیکاجؿایاساکیسکوضع رہلمحرک ےفاےلوک بفہہلمحرکےافراوکسدعفرکےت نو ےہلمحآفریکاجؿایا اکوکیئوضعاضعئنواج ےافراس روکیئاتفاؿہن
نو ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1878

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ،اب ٩جزیخً ،لاء ،حرضت ػٔوا ٪ب ٩يٌلی ب ٩ا٣يہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ َلائْ أَ ِخب َ َرنٔی َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُ ٩ي ٌِل َی بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ک ا َِِ ٟزِ َوةُ أَ ِوثَ ُ٤َ ًَ ٙلٔی ً ٔ ِ٨سٔی
اَ ٪ي ٌِل َی َي ُ٘و ُ ٢ت ٔ َِ ٠
أَبٔيطٔ َٗا ََُ ٢زَ ِو ُت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠زِ َو َة َتبُو َک َٗا ََ ٢وك َ َ

َخ َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س أَ ِخب َ َرنٔی َػٔ َِوا ُ ٪أَ ُّی ُض َ٤ا
ا ٪لٔی أَ ٔجي ْر َٓ َ٘ا َت َ ١إ ٔ َِ َشاّ٧ا ٓ ٌََ َّف أَ َح ُسص َُ٤ا یَ َس ِاْل َ ٔ
َٓ َ٘ا ََ ًَ ٢لائْ َٗا ََ ٢ػٔ َِوا َُٗ ٪ا ََ ٢ي ٌِل َی ك َ َ
وق َی َس ُظ ٔ ٩ِ ٣فٔی ا ِِّ ٌَ ٟ
َخ َٓاَ ِ ٧تزَ ََ ا ُِ ٌِ ٤َ ٟـ ُ
اق َٓاَ ِ ٧تزَ ََ إ ٔ ِح َسی ثََّ ٔ ٨یت َِيطٔ َٓأ َ َت َيا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَص َِس َر
ًَ َّف ِاْل َ َ
ثََّ ٔ ٨ی َت ُط
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،انبرج ،،اطعء،رضحتوفصاؿنبیلعینباہیمیکاےنپابپےسرفاتیےہہکںیم ےیبنرکمییلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےک اسھت زغفہ وبتک ںیم ڑلایئ یک افر یلعی ےتہک ےھت ہک یہی زغفہ ےہ اہکہک وفصاؿ  ے اہک یلعی ےتہک ےھت ہک ریما
اکی زمدفر اھت فہ یسک آدیم ےس ڑل ڑپا اؿ ںیم ےس اکی  ے دفرسے ےک اہھت وک اک ا  و اکےنٹ فاےل اک اکی داتن اسےنم فاےل دف
داوتنںںیمےسرگایگفہدفونںیبنرکمیےکاپسآ ے وآپ ےاسےکداتنوکاکیبررکدای۔(ینعیدتی ںیہدالیئ)
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،انبرج ،،اطعء،رضحتوفصاؿنبیلعینباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
ااسنؿیکاجؿایاساکیسکوضع رہلمحرک ےفاےلوک بفہہلمحرکےافراوکسدعفرکےتنو ےہلمحآفریکاجؿایا اکوکیئوضعاضعئنواج ےافراس روکیئاتفاؿہن
نو ےےکایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1879

راوی ٤ً :ز ب ٩زرارہ ،اس٤اًي ١ب ٩ابزاہي ،٥حرضت اب ٩جزیخ

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ
و َح َّسثَ َ٨اظ ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
رمعنبزرارہ،اامسلیعنباربامیہ،رضحتانبرج ،ہیلعاالسلؾےسیھباؿاانسدےکاسھتہیدحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :رمعنبزرارہ،اامسلیعنباربامیہ،رضحتانبرج ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داوتنںایاسےکرباربںیمصاصصےکاابثتےکایبؿںیم...
ابب  :اسقتماکایبؿ
داوتنںایاسےکرباربںیمصاصصےکاابثتےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1880

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبۂً ،ا ٪ب٣ ٩ش ،٥٠ح٤از ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟزبَ ِّي ٍٔ أَُ َّ٦حارٔثَ َة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخبَرََ٧ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ُ ِخ َت ُّ

اؾ
اؾ ا َِ ٔ ٟ٘ؼ َ
َج َز َح ِت إ ٔ َِ َشاّ٧ا َٓا ِخ َت َؼ ُ٤وا إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٔ ٟ٘ؼ َ
ا ٪اہللٔ
َٓ َ٘اَِ ٟت أ ُ ُّ ٦اَّ ٟزبٔي ٍٔ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُي ِ٘ َت ُّؽ ََٔ ُٓ ٩ِ ٣لَ َ ٧ة َواہللٔ ُلَ ُي ِ٘ َت ُّؽ َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠س ِب َح َ

اب اہللٔ َٗاَِ ٟت َُل َواہللٔ ُلَ يُ ِ٘ َت ُّؽ َٔ ٨ِ ٣ضا أَبَ ّسا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َزاَِ ٟت َحًَّی َٗبُٔ٠وا ِّ
اٟسیَ َة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
یَا أُ َّ٦اَّ ٟزبٔي ٍٔ ا َِ ٔ ٟ٘ؼ ُ
اؾ َ ٔ ٛت ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٪باز ٔاہللٔ ََِ ٟ ٩ِ ٣و أَٗ َِش ًََ ٥ل َی اہللٔ َْلَبَ َّز ُظ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ نب ملسم ،امحد ،اثتب ،رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رعیب یک نہب اؾ احرہث  ے یسک
ااسنؿ وک زیمخ رک دای ۔ اوہنں ےاس اکرادہم یبن رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاپس آ ش ایک  و روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس
 ے رفامای صاصص ینعی دبہل ایل اج ے اگ اؾ رعیب  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک الفں ےس دبہل ایل اج ے اگ؟ اہلل یک مسق! اس ےس
دبہل ںیہایلاج ےاگ ویبن رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہللاپکےہ۔اےاؾرعیبدبہلانیلاہللیکاتکب(اکمکح)ےہ۔اس
 ے اہکاہللیکمسقاسےسیھبکدبہلہنایلاج ےاگ۔رافیےتہکںیہفہلسلسمایسرطحیتہکریہ۔اہیںکتہکفراثء ےدتیوبقؽ
رکیل۔ ویبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہللےکدنبفںںیمےسضعباےسینوےتںیہہکارگفہاہلل رمسقا ےنںیل واہللاؿ
یکمسقوکوپرارفامداتیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿنبملسم،امحد،اثتب،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکفہجےساملسمؿاکوخؿاجزئنواجاتےہےکایبؿںیم...
ابب  :اسقتماکایبؿ
سکفہجےساملسمؿاکوخؿاجزئنواجاتےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1881

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،حٔؽ بُ ٩ياث ،ابوٌ٣اویہ ،وٛيٍ ،اً٤عً ،بساہلل ب٣ ٩زةْ٣ ،سو ،ٚحرضت ًبساہلل رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ي ٕ
اث َوأَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َو َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبسٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠لَ َی ٔح َُّ ١ز ُ ٦ا ِ٣ز ٔ ٕئ ُِ ٣شَ ٥ٕ ٔ ٠ي ِظ َض ُس أَ َُِ ٪ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َُّل اہللُ َوأَنِّی
َُ ِ ٣
َر ُسو ُ ٢اہللٔ إ ٔ َُّل بٔإ ٔ ِح َسی ثَ ََل ٕث َّ
اْٟي ُِّب اٟزَّانٔی َواُِ ٔ٨َّ ٟص بٔأِ ٔ٨َّ ٟص َواَّ ٟتارٔ ُک ٟٔسٔیٔ٨طٔ ا َِٔ٤ُ ٟار َُٔ ٠ِ ٔ ٟ ٚح َ٤ا ًَةٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،صفح نب ایغث ،اوباعمفہی ،فعیک ،اشمع ،دبعاہلل نب رمة ،رسمفؼ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفاماینیتےکالعفہیسک اےسیاملسمؿرمداکوخؿ اہباناجزئ ںیہوجوگایہداتینو
ہکاہللےکالعفہوکیئوبعمد ںیہافرںیماہللاکروسؽنوں۔ اکیاشدیدشہزایندفرسااجؿےکدبےلاجؿافردنیوکٹوھڑ ےفاال
افرامجتعںیمرفتقیڈاےنلفاال۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اوباعمفہی،فعیک،اشمع،دبعاہللنبرمة،رسمفؼ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
سکفہجےساملسمؿاکوخؿاجزئنواجاتےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1882

راوی  :اب٤٧ ٩ير ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥لی ب ٩خْشً ،٦يس ٰی ب ٩یو٧ص ،اً٤ع

ْشَ َٗ ٕ ٦اُل
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ا ِْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ

انبریمن،انبایبرمع،ایفسؿ،ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبوی،س،اشمعایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںیہ۔

رافی  :انبریمن،انبایبرمع،ایفسؿ،ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبوی،س،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
سکفہجےساملسمؿاکوخؿاجزئنواجاتےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1883

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب٣ ،١ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟزح٤ا ٪ب٣ ٩ہسی ،سٔيا ،٪اً٤عً ،بساہلل ب٣ ٩زةْ٣ ،سو ،ٚحرضت
ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔلَ ِح ََ ٤س َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ا٩ِ ًَ ٪
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ
ْسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔس اہللٔ َٗا ََ َٗ ٢أ ٓ ٦ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢و َّأ ٟذی
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

َُل إ ٔ ََ ٟط َُيِرُ ُظ ُلَ َی ٔح َُّ ١ز َُ ٦ر ُج ِٕ ٣ُ ١شَ ٥ٕ ٔ ٠ي ِظ َض ُس أَ ُِ ٪لَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َُّل اہللُ َوأَنِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ إ ٔ َُّل ثَ ََلثَ ُة ََ ََفٕ اَّ ٟتارٔ ُک ِاْل ٔ ِس ََل َ ٦ا َِٔ٤ُ ٟار ُٔٚ
ک ٓ ٔيطٔ أَ ِحُ ٤س َو َّ
َ ٠ِ ٔ ٟح َ٤ا ًَةٔ أَ ِو ا َِ ٟح َ٤ا ًَ َة َط َّ
اْٟي ُِّب اٟزَّانٔی َواُِ ٔ٨َّ ٟص بٔأِ ٔ٨َّ ٟص َٗا َ ٢اْلِ َ ًِ َُ ٤ع َٓ َح َّسث ِ ُت بٔطٔ إٔبِ َزاص َٔيَ َٓ ٥ح َّسثَىٔی ًَ ِ٩
َ
اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ

ادمح نب لبنح ،دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،اشمع ،دبعاہلل نب رمة ،رسمفؼ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے درایمؿ ڑھکے نو ے افر رفامای اس ذات یک مسق  س ےک وسا وکیئ وبعمد
 ںیہ وج املسمؿ رم د وگایہ داتی نو ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد  ںیہ افر ںیم اہلل اک روسؽ نوں  و اس اک وخؿ الحؽ  ںیہ وسا ے نیت
آدویمںےکاکیاالسؾوکٹوھڑ ےفاالامجتعںیمرفتقیڈاےنلفاالدفرسااشدیدشہزانرک ےفاالافررسیتااجؿےکدبےلاجؿ
رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلہنعےسیھبایسرطحہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دمحمنبینثم،دبعارلامحؿنبدہمی،ایفسؿ،اشمع،دبعاہللنبرمة،رسمفؼ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
سکفہجےساملسمؿاکوخؿاجزئنواجاتےہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1884

راوی  :ححاد ب ٩طارعٗ ،اس ٥ب ٩زَکیاً ،بيساہلل ب٣ ٩وسی ،طیبا ،٪اً٤ع

و َح َّسثَىٔی َححَّا ُد بِ َُّ ٩
ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع
ارع َوا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
اٟظ ٔ ٔ
وسی ًَ َِ ٩ط ِی َب َ
َکیَّا َئ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
َکا فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗ ِو َٟطُ َو َّأ ٟذی َُل إ ٔ ََ ٟط َُي ِ َر ُظ
ب ٔ ِاْل ٔ ِس َ٨ا َزیِ َٔ ٩جٔ٤ي ٌّا ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ ُسٔ َِي َ
اَ ٪وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ َ

اجحجنباشرع،اقمسنبزرکای،دیبعاہللنبوم یس،ابیشؿ،اشمعایسدحثییکافر دنذرکیکےہ نکیاسںیمیبنرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملساکوقؽاسیکمسق سےکوساوکیئوبعمد ںیہذموکر ںیہےہ۔
رافی  :اجحجنباشرع،اقمسنبزرکای،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿ،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لتقیکادتباءرک ےفاےلےکانگہےکایبؿ...
ابب  :اسقتماکایبؿ
لتقیکادتباءرک ےفاےلےکانگہےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1885

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤عً ،بساہلل ب٣ ٩زةْ٣ ،سو ،ٚحرضت ًبساہلل رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ا٪
ْسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل ُت ِ٘ َت ُ
ِْ ََٔ ١ص ُه٤ِّ ٠ا إ ٔ َُّل ك َ َ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ا ٪أَ َّو ََ ٩ِ ٣َ ٢س َّ٩ا ِِ َ٘ ٟت َ١
ًَل َی ابِ ٔ ٩آ َز َ ٦اْلِ َ َّو َٔ ٩ِ ٣ٔ ١ْ ِٔ ٔ ٛ ٢ز َٔ ٣ضا ْٔلََّ٧طُ ك َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوباعمفہی ،اشمع ،دبعاہلل نب رمة ،رسمفؼ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای  ب وکیئ سفن املظ لتق ایک اجات ےہ  و اس ےک انگہ اک اکی ہصح
رضحتآدؾہیلعاالسلؾےکےٹیب ریھبڈاالاجاتےہویکہکنفہالہپےہ س ےلتقیکادتباءیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباعمفہی،اشمع،دبعاہللنبرمة،رسمفؼ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ

لتقیکادتباءرک ےفاےلےکانگہےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1886

ًيسی ب ٩یو٧ص ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪اً٤ع
راوی ٤ًْ :ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥جزیزٰ ،

و َح َّسثَ َ٨اظ ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز َوً َٔيسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
َکا
أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوفٔی َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ َوً َٔيسی بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص ْٔلَُ َّ ٧ط َس َّ٩ا ِِ َ٘ ٟت ََ ٥َِ ٟ ١ی ِذ ُ َ

أَ َّو َ٢

امثعؿنبایب ہبیش ،رجری،ااحسؼنباربامیہ ،رجریٰ،یسیع نب وی،س،انبایبرمع،ایفسؿ ،اشمعایسدحثییکافراانسدذرکیک ںیہ نکی
اؿںیملتقیکادتبا ءاکذرکےہےلہپنو ےوک ںیہایبؿایکایگ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،ااحسؼنباربامیہ،رجریٰ،یسیعنبوی،س،انبایبرمع،ایفسؿ،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آرختںیملتقیکزساافرایقتمےکدؿاساکہلصیفووگںےکدرایمؿبسےسےلہپےیکج...
ابب  :اسقتماکایبؿ
آرختںیملتقیکزساافرایقتمےکدؿاساکہلصیفووگںےکدرایمؿبسےسےلہپےیکاج ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1887

راوی ٤ًْ :ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،وٛيٍ ،اً٤ع ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بسة ب٩
س٠امی ،٪وٛيٍ ،اً٤ع ،ابی وائ ،١حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِْ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َجٔ٤ي ٌّا ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
يٍ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و َح َّسثَ َ٨ا
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪و َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
أَبُو بَ ِ ٔ

ض َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘يا َٔ ٣ة فٔی ِّ
ئ
اٟس َ٣ا ٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّو ُ٣َ ٢ا يُ ِ٘ َضی بَي ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،فعیک ،اشمع ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعة نب امیلسؿ ،فعیک ،اشمع ،ایب
فالئ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اراشد رفامای ایقتم ےک دؿ
ووگںےکدرایمؿبسےسےلہپوخؿےکابرےںیمہلصیفایکاج ےاگ۔

رافی  :امثعؿ نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،فعیک ،اشمع ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعة نب امیلسؿ ،فعیک،
اشمع،ایبفالئ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
آرختںیملتقیکزساافرایقتمےکدؿاساکہلصیفووگںےکدرایمؿبسےسےلہپےیکاج ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1888

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،یحٌی ب ٩حبيب ،خاٟس اب ٩حارث ،بْشب ٩خاٟس٣ ،ح٤س ب ٩ابی ًسی ،طٌبہ ،اً٤ع ،ابی وائ،١
ًبساہلل

ْش
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ح و َح َّسثَىٔی بٔ ِ ُ
َف ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَب ٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ك ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ًَ ِ٩
بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ َُي ِ َر أَ ََّ ٪ب ٌِ َـ ُض َِٗ ٥ا َُ ٩ِ ًَ ٢ط ٌِ َب َة ُي ِ٘ َضی

ض
َو َب ٌِ ُـ ُض َِٗ ٥ا َ ٢یُ ِح َ ٥ُ ٜبَي ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ

دیبع اہلل نب اعمذ ،ییحی نب بیبح ،اخدل انب احرث ،رشبنب اخدل ،دمحم نب ایب دعی ،ہبعش ،اشمع ،ایب فالئ ،دبعاہلل ایس دحثی یک
دفرسیاانسدذرکیکںیہینعمفوہفمؾفیہےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ییحینببیبح،اخدلانباحرث،رشبنباخدل،دمحمنبایبدعی،ہبعش،اشمع،ایبفالئ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخؿامؽافرزعتیکدشتایبؿںیم۔...
ابب  :اسقتماکایبؿ
وخؿامؽافرزعتیکدشتایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1889

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یحٌی ب ٩حبيب حارثیً ،بساٟوہاب ث٘فی ،ایوب ،اب ٩سيری ،٩اب ٩ابی برکہ ،حرضت ابوبرکہ

أِ ٔ٠ٟى َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٟو َّص ٔ َّ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َی ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ ا َِ ٟحارٔثٔی َو َت َ٘ َاربَا فٔی َّ
وب
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اب اَ٘ ْٟف ُّٔی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َ
ُّ

َ
َ
ی٩
اس َت َس َار
رک َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اٟزَّ ََ ٣
اِ َٗ ٪س ِ
رک َة ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ
ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
ت َواْلِ َ ِر َق َّ
ََ ٛض ِي َئتٔطٔ َی ِو ََ ٦خ ََٙ ٠اہللُ َّ
اٟش َ٤ا َوا ٔ
ات ذُو ا َِ ٌِ َ٘ ٟسة ٔ َوذُو
رح ْ ٦ثَ ََلثَ ْة َُ ٣ت َواَ ٔ ٟي ْ
ْش َط ِض ّزا َٔ ٨ِ ٣ضا أَ ِر َب ٌَ ْة ُ ُ
اٟش َُ ٨ة اث ِ َ٨ا ًَ َ َ

ا ٪ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ُّی َط ِضز ٕ َص َذا ُٗ ِ٨َ ٠ا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ٢
رض َّأ ٟذی بَي ِ َن ُج َ٤ا َزی َو َط ٌِ َب َ
ا ِٔ ٟح َّحةٔ َوا ََِ ٤ُ ٟح ََُّ ٦و َر َج ْب َط ِضزُ َُ َ ٣
ٓ ََش ََ ٜت َحًَّی هَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ط َس ُي َش ِّ٤يطٔ بٔ َِي ِر ٔا ِسٔ٤طٔ َٗا َ ٢أََِ ٟي َص ذَا ا ِٔ ٟح َّح ٔة ُٗ ِ٨َ ٠ا بَل َی َٗا ََٓ ٢أ َ ُّی بَ َٕ ٠س َص َذا ُٗ ِ٨َ ٠ا اہللُ َو َر ُسو ُُ ٟط أَ ًِ َ٥ُ ٠
اسٔ٤طٔ َٗا َ ٢أََِ ٟي َص ا َِ ٟبَِ ٠س َة ُٗ ِ٨َ ٠ا بَل َی َٗا ََٓ ٢أ َ ُّی َی ِوَ ٕ ٦ص َذا ُٗ ِ٨َ ٠ا اہللُ َو َر ُسوُٟطُ أَ ًِ َ٥ُ ٠
َٗا َََ ٓ ٢ش ََ ٜت َحًَّی هَ َ٨َّ ٨ا أََّ٧طُ َس ُي َش ِّ٤يطٔ بٔ َِي ِر ٔ ِ
َح ُٗ ِ٨َ ٠ا بَل َی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪ز ٔ َ٣ائَ٥ِ ُٜ
اسٔ٤طٔ َٗا َ ٢أََِ ٟي َص یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َٗا َََ ٓ ٢ش ََ ٜت َحًَّی هَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ط َس ُي َش ِّ٤يطٔ بٔ َِي ِر ٔ ِ

َ ُ
َ
َ
َح َ٣ةٔ َی ِو َٔ ٥ِ ُٜ٣ص َذا فٔی بَ َٔ ٠س َُ ٥ِ ٛص َذا فٔی َط ِضز ٔ َُ ٥ِ ٛص َذا
رع َ
رح ْاَِ ٠ًَ ٦يِ ُ َٛ ٥ِ ُٜ
اؿَ َ ٥ِ ُٜ
َوأ َِ ٣وا َلَٗ ٥ِ ٜا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َوأ ِح ٔشبُ ُط َٗا ََ ٢وأ ِ َ
اب َب ٌِ ٕف أَ َُل ٟٔیُ َب ِِّّ ٠
َو َس َت ِِ َ٘ ٠و ََ ٪ربَََّ ٓ ٥ِ ُٜي ِشأ َ ُل ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜأَ ًِ َ٤الَََٔ ٓ ٥ِ ُٜل َت ِز ٔج ٌَُ َّ٩ب ٌِسٔی ُّ َّٔ ٛارا أَ ِو ُؿ ََّل ُّل َي ِ ٔ
رض ُب َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ
َّ
اٟظاصٔ ُس ا َِِ ٟائ َٔب ََٓ ١َّ ٌََ ٠ب ٌِ َف َ ٩ِ ٣یُ َب ُِِّ ٠طُ یَُٜو ُ ٪أَ ِوع َی َُ ٟط َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔف ََ ٩ِ ٣سُ ٌَ ٔ٤ط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَُلَ َص ِ ١بَ َُّ ِِ ٠ت َٗا َ ٢ابِ َُ ٩حبٔيبٕ فٔی
رض َوفٔی رٔ َوا َی ٔة أَبٔی بَ ِرکٕ ٓ َََل َت ِز ٔج ٌُوا َب ٌِسٔی
رٔ َوا َیتٔطٔ َو َر َج ُب َُ َ ٣

اوبرکب نبایب ہبیش ،ییحینببیبحاحریث،دبعاواہب یفقث،اویب،انبریسنی ،انبایبرکبہ،رضحتاوبرکبہ ےسرفاتیےہہک یبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایزامہنوھگؾرکاینپایساح تلفوصرت رآایگاسیجہکاسدؿاھت سدؿاہلل ےآامسؿفزنیم
وکدیپاایکاھت اسؽںیمابرہامہںیہنجںیماچرامہرتحمؾفزعمزںیہنیتوتمارتافرےلمنو ےںیہذفادعقلہ،ذفاہجحل،رحمؾافررفصاکہنیہم
ر ب وج امجدی ااثلین افر ابعشؿ ےک درایمؿ ےہ رھپ رفامای ہی وکاسن ہنیہم ےہ؟ مہ  ے رعض یک اہلل افر اس اک روسؽ یہ رتہب اجےتن
ںیہ۔آپیلصاہلل ہیلعفآہلفملساخومشنوےئگ۔اہیںکتہکمہ ےامگؿایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسےکانؾےکالعفہانؾ
رےنھکفاےلںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایکہیذیاہجحل ںیہےہ؟مہ ےرعضایکویکں ںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےرفامایہیوکاسن رہشےہ؟مہ ےرعضایکاہللافراسےکروسؽیہرتہباجےتنںیہ۔رافیےتہکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملساخومشنوےئگ۔اہیںکتہکمہ ےامگؿایکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسےکانؾےکالعفہانؾرںیھکےگ۔رھپرفامایایک
ہی دلبہ (ہکم)  ںیہ ےہ مہ  ے اہک ویک ں  ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہی وکاسن دؿ ےہ مہ  ے رعض ایک اہلل افر اس اک
روسؽ یہ رتہب اجےتن ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش نو ےئگ اہیں کت ہک مہ  ے ایخؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس
ےک العفہ انؾ رںیھک ےگ۔ رھپ رفامای ایک ہی رقابین اک دؿ  ںیہ؟مہ  ے رعض ایک ویکں  ںیہ اے اہلل ےک روسؽ۔ رفامای ےب کش
اہمترے وخؿ افر امؽ رافی دمحم ےتہک ںیہ ریما امگؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای افر اہمتری زعںیت مت  ر ایس رطح

رحاؾںیہاسیجہکاسدؿیک رحتماساہمترےرہش ںیماسےنیہم ںیمےہافررقنعبی متاےنپربےس ولمےگ ومت ےساہمترے
اامعؽ ےک ابرے ںیم وساؽ رکے اگ۔ ریمے دعب مت اکرف ای رمگاہ ہن نو اجان ہک مت اکی دفرسے یک رگدؿ امر ے گل اجؤ۔ آ اگہ رنو
اچےہہکوموجداغبئکتاچنہپدے۔نواتکسےہ سوکہیابتاچنہپیئاج ےفہزایدہافحتظفایدرک ےفاال نو سےساس ےانس
رھپرفامایونسایکںیم ے(اغیپؾقح)اچنہپدای؟آےگرفاتیےکاافلظاکاالتخػذرکایکےہہکانببیبح ےاہکافراوبرکبیکرفاتی
ںیم َ َ
(فارَتْ ِذػُووا َ ْبِق)ےکاافلظںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحینببیبحاحریث،دبعاواہبیفقث،اویب،انبریسنی،انبایبرکبہ،رضحتاوبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
وخؿامؽافرزعتیکدشتایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1890

راوی َ :ص بً ٩لی جہـِم ،یزیس ب ٩زریًٍ ،بساہلل بً ٩و٣ ،٪ح٤س ب ٩سيری ،٩حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابوبرک رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

یِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
ِم َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ََ ِ ُ
ص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
َ
و ٪أَ َّی یَ ِوَ ٕ ٦ص َذا َٗا ُٟوا
ا ٪ذََ ٔ ٟ
ا ٪بٔد ٔ َلا ٔ٣طٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ِس ُر َ
رک َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ك َ َ
ک ا َِ ٟي ِو َُ ٌَ َٗ ٦س ًَل َی َبٌٔيرٔظ ٔ َوأَ َخ َذ إ ٔ َِ َش ْ
بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
َح ُٗ ِ٨َ ٠ا بَل َی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢أ َ ُّی َط ِضز ٕ
اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََ ٥ُ ٠حًَّی هَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ط َس ُي َش ِّ٤يطٔ س َٔوی ا ِسٔ٤طٔ َٓ َ٘ا َ ٢أََِ ٟي َص ب ٔ َي ِو ٔ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َص َذا ُٗ ِ٨َ ٠ا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ ٢أََِ ٟي َص ب ٔ ٔذی ا ِٔ ٟح َّح ٔة ُٗ ِ٨َ ٠ا بَل َی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢أ َ ُّی بَ َٕ ٠س َص َذا ُٗ ِ٨َ ٠ا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ َ٥ُ ٠

َٗا ََ ٢حًَّی هَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ط َس ُي َش ِّ٤يطٔ س َٔوی ا ِسٔ٤طٔ َٗا َ ٢أََِ ٟي َص بٔا َِ ٟبَِ ٠سة ٔ ُٗ ِ٨َ ٠ا بَل َی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪ز ٔ َ٣ائََ ٥ِ ُٜوأَ َِ ٣وا َل٥ِ ُٜ
َح َٔ ٣ة یَ ِو َٔ ٥ِ ُٜ٣ص َذا ف ٔی َط ِضز ٔ َُ ٥ِ ٛص َذا فٔی بَ َٔ ٠س َُ ٥ِ ٛص َذا َٓ ِ٠یُ َب َِّّ ِّ ٠
َ
اٟظاصٔ ُس ا َِِ ٟائ َٔب َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أََٜ ِ ٧أ َإلٔ َی
رع َ
رح ْاِ ُ َٛ ٦
اؿَِ ٠ًَ ٥ِ ُٜيَ َ ٥ِ ُٜ
َوأ ِ َ
َِ ٛبظَ ي ِ ٔن أَ َِ ٠َ ٣حي ِ ٔن ٓ ََذبَ َح ُض َ٤ا َوإلٔ َی ُجزَي ٌَِ ٕة ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ٘ َٓ ٥ٔ ٨َ َِ ٟش ََ ٤ضا بَ ِی َ٨َ ٨ا

دہض
رصننبیلع می،سیدینبزرعی،دبعاہللنبترؿ ،دمحمنب ریسنی،رضحتدبعارلنمح نباوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع اےنپفادلےس
رفاتیرکےتںیہہک بدؿاھت وآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپافٹن رت ےھٹافراکیآدیم ےاسیکاگلؾڑکپیلافرآپیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایکمتاجےتننوہکآجوکاسندؿےہ؟احصہب ریضاہللاعتٰیلہنع ےرعضایکاہللافراساکروسؽیہرتہب
اجےتنںیہاہیںکتہکمہ ےامگؿایکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسےکانؾےکالعفہانؾرںیھکےگ۔ وآپیلصاہللہیلعفآہل

فملس ےرفامایایکہیرحناکدؿ ںیہ؟مہ ےرعضایکویکں ںیہاےاہللےک روسؽ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہیوکاسن
مہییہےہ؟مہ ےرعضایکاہللافراساکروسؽیہرتہباجےتنےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایکہیذفاہجحل ںیہ۔مہ ے
رعض ایک ویکں  ںیہ ،اے اہلل ےک روسؽ۔ آپ  ے رفامای ہی وکؿ اس رہش ےہ؟ مہ  ے رعض ایک اہلل افر اس اک روسؽرتہب یہ اج ےتن
ںیہرافیےتہکںیہاہیںکتہکمہ ےامگؿایکہکآپاسےکانؾےکالعفہوکیئافرانؾرںیھکےگآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
رفامای ایک ہی رہش (ہکم)  ںیہ ےہ؟ مہ  ے رعض ایک ویکں  ںیہ ،اے اہلل ےک روسؽ۔ آپ  ے رفامای ےب کش ہہماارے وخؿ افر
اہمترے اومؽ افر اہمتری زعںیت مت  ر ایس رطح رحاؾ ںیہ  س رطح اہمترا ہی دؿ اس ےنیہم افر اس رہش ںیم رحاؾ ےہ  س وموجد
وگ اغبئ وک (ہی ابت) اچنہپ دںی۔ رھپ آپ دف رسیئم ڈنیموھں یک رطػ وتمہج نو ے افر ا ںیہ ذحب ایک افر رھپ آپ رکبویں ےک
اکیرویڑیکرطػوتمہجنو ےافرا ںیہامہرےدرایمؿمیسقترکدای۔
دہض
رافی  :رصننبیلع می،سیدینبزرعی،دبعاہللنبترؿ،دمحمنبریسنی،رضحتدبعارلنمحنباوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
وخؿامؽافرزعتیکدشتایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1891

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،ح٤از ب٣ ٩شٌسہ ،ابً ٩و٣ ،٪ح٤س ،حرضت ًبس اٟزح ٩٤ب ٩ابوبرکہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َ
رک َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا ََٗ ٢ا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أبٔی بَ ِ َ
ک ا َِ ٟي ِو َُ ٦جََ ٠ص أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َبٌٔير ٕ َٗا ََ ٢و َر ُج ْ ١آخٔذْ ب ٔز ٔ َ٣ا ٔ٣طٔ أَ ِو َٗا َ ٢بٔد ٔ َلا ٔ٣طٔ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
أَبٔيطٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ك َ َ

یس بِ ٔ ٩ز َُریِ ٍٕ
َک ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َیز ٔ َ
ٓ ََذ َ َ

دمحمنبینثم،امحدنبدعسمہ،انبترؿ،دمحم،رضحتدبعارلنمحنباوبرکبہریضاہللاعتٰیلہنعاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکاس
دؿ (ۃجح اوداع)  ب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افٹن  ر ت ےھٹ افر اکی آدیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افٹن یک اگلؾ
پ ےفاالاھت۔ابیقدحثیسیدینبزرعییکرطحرفاتییک۔
رافی  :دمحمنبینثم،امحدنبدعسمہ،انبترؿ،دمحم،رضحتدبعارلنمحنباوبرکبہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
وخؿامؽافرزعتیکدشتایبؿںیم۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1892

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ٥ب٣ ٩ي٤و ،٪یحٌی ب ٩سٌيسَ ،قة ب ٩خاٟس٣ ،ح٤س ب ٩سيریً ،٩بساٟزح٤ا ٪ب ٩ابی برکہ

یِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ي ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُ ََّقةُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩سٔير ٔ َ

َ
َ
رک َة و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
آَخ ص َُو فٔی ََ ِٔ ٔسی أَٓ َِـ ُ
رک َة َو ًَ َِ ٩ر ُج َٕ َ ١
ِ ًَ ٩ِ ٣ٔ ١ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
غ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسث َ َ٨ا ُ ََّقةُ بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس َو َس َِّم اَّ ٟز ُج َ١
َخا ٕ
َج َب ََ ٠ة َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٔ ٩

َ
َح َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی َی ِو ٕ ٦صَ َذا َو َساُٗوا
رک َة َٗا ََ ٢خ َلب َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
حُ َِ ٤ي َس بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أبٔی بَ ِ َ
ٔیث بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ ابِ ِٔ ًَ ٩و َُٕ ٪ي ِ َر أَُ َّ ٧ط َُل یَ ِذ ُ ُ َ
ا َِ ٟحس َ
َک ث ُ َّ ٥أََٜ ِ ٧أ َإلٔ َی َِ ٛبظَ ي ِ ٔن َو َ٣ا بَ ٌِ َس ُظ َو َٗا َ ٢فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ
رع َ
اؿَ ٥ِ ُٜو َُل یَ ِذ ُ ُ
َک َوأ ِ َ
َح َٔ ٣ة َی ِو َٔ ٥ِ ُٜ٣ص َذا فٔی َط ِضز ٔ َُ ٥ِ ٛص َذا فٔی بَ َٔ ٠س َُ ٥ِ ٛص َذا إلٔ َی یَ ِوَ ٔ ٦ت ِِ َ٘ ٠و ََ ٪ربَّ ٥ِ ُٜأَُلَ َص ِ ١بَ َُّ ِِ ٠ت َٗاُٟوا ََ ٌَ َِٗ ٥ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِط َض ِس
َِ ُ ٛ
دمحم نب احمت نب ومیمؿ ،ییحی نب دیعس ،رقة نب اخدل ،دمحم نب ریسنی ،دبعارلنمح نب ایب رکبہ ایس دحثی یک افر اانسد ذرک یک ںیہ۔
رضحتاوبرکبہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرحنےکدؿہبطخاراشدرفامایہیدؿ
وکؿاسےہ؟ابیقدحثی سگریکچ نکیاسدحثیںیماہمتریزعتاکظفلذرک ںیہایکافرہنہیذرکایکہکرھپآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسڈنیموھںیکرطػوتمہجنو ےافروجاسےکدعبےہافراسدحثیںیمہیےہہک(اہمتراوخؿفریغہ)اسدؿیکرحتمیک
رطح ےہ۔ اس ےنیہم ںیم افر اس رہش ںیم اہمترے اےنپ رب ےس الماقت ےک دؿ کت۔ آاگہ رنو ایک ںیم  ے اچنہپ دای؟ احصہب رک اؾ
ریضاہللاعتٰیلہنع ےرعضایکیجاہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاراشدرفامایاےاہللوگاہرہ۔
رافی  :دمحمنباحمتنبومیمؿ،ییحینبدیعس،رقةنباخدل،دمحمنبریسنی،دبعارلامحؿنبایبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لتقےکارقاریکتحصافروتقمؽےکفیلوکقحصاصصافراسےساعمیفبلطرک ےےکا ت...
ابب  :اسقتماکایبؿ
لتقےکارقاریکتحصافروتقمؽےکفیلوکقحصاصصافراسےساعمیفبلطرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1893

راوی ً :بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ً٨بری ،ابویو٧ص ،س٤اک ب ٩رحب٤٘٠ً ،ہ اب ٩وائ ،١حرضت وائ ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب أَ ََّ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٪ة بِ ََ ٩وائ ٔ َٕ ١ح َّسثَ ُط أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔ ٞبِ ِٔ َ ٩

آَخ ب ِٔ ٔ ٨ش ٌَ ٕة َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َذا َٗ َت َ١
أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط َٗا َ ٢إنِّٔی ََ٘ ٟاً ْٔس َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ َجا َء َر ُج َْ ١ي ُ٘وزُ َ َ
أَخٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َٗ َت َِ ٠ت ُط َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َِ ٟو َ ٥َِ ٟي ٌِتَر ِٖٔ أَ َٗ ُِ ٤ت ًََِ ٠يطٔ ا ِٟب َ ِّی ََ ٨ة َٗا ََ َٗ ٥ِ ٌَ ََ ٢ت َِ ٠ت ُط َٗا َ٢

َ
ُ
ض ًَل َى َ َِقٔ٧طٔ َٓ َ٘ َت ُِ ٠ت ُط َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ أ ٨َّ ٟي ُّی
َرضبِ ُتطُ بٔا َِٟٔأ ِ ٔ
َِ ٛي َ
ٕ َٗ َت َِ ٠تطُ َٗا َُ ٨ِ ٛ ٢ت أََ٧ا َوص َُو ِ َ ٧دت َب ٔ ُم َٔ ٩ِ ٣ط َح َزة ٕٓ ََش َّبىٔی َٓأُ َِـ َبىٔی ٓ َ َ
ا ٢إ ٔ َُّل َ ٔ ٛشائٔی َو َٓأِسٔی َٗا ََٓ ٢ت َ َرى َٗ ِو ََٝ٣
َػلَّى اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ ٩ِ ٣ٔ ََٟٝ ١ش ِی ٕء تُ َذ ِّزیطٔ ًَ ِٔ ِٔ ََ ٩شَٗ َٝا َ٣َ ٢ا لٔی َْ ٣
٤َّ ٠َ َٓ ١ا َولَّى َٗا َ٢
َي ِظتَرُوَٗ ََٝ٧ا َ ٢أََ٧ا أَص َِو ًَُ ٪ل َى َٗ ِومٔی ٔ ٩ِ ٣ذ َ
َفمَى إَِٔ ٟيطٔ بِٔ ٔ ٨ش ٌَتٔطٔ َو َٗا َُ ٢زوَ ََٝ٧ػاح َٔبَٓ َٝاَ ِ ٧ل َ َٙ ٠بٔطٔ اَّ ٟز ُج ُ
َاَ َ ٞ
َّ
َّ
َف َج ٍَ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إُٔ َّ ٧ط بَ ََِ ٠ىٔی أََِ ٠ُٗ ََّٝ٧ت إ ٔ َِ َٗ ٪ت َُ ٠ط َٓ ُض َو ُٔ٠ِْ ٣طُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلى اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َِ َٗ ٪ت َُ ٠ط َٓ ُض َو ُٔ ُ٠ِْ ٣ط َ َ
َوأَ َخ ِذتُ ُط بٔأ َ ِ٣ز ٔ ََ٘ َٓ ٞا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا تُزٔی ُس أَ َِ ٪یبُ َذ بٔإٔثَِ َٝٔ٤وإٔث ِ َٔ ٥ػاح ٔبَٔٗ َٝا َ ٢یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ ُ ٠َّ ٌََ ٟط َٗا َ٢
َفمَى بِٔ ٔ ٨ش ٌَتٔطٔ َو َخلَّى َسبٔي َُ ٠ط
َاَ َٛ ٞذ َ
بَل َى َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪ذ َ
اَٗ ٞا ََ َ ٢
دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی ،اوبوی،س ،امسک نب رحب ،ہمقلع انب فالئ ،رضحت فالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن
ہ
ت
ھی
ح
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےنھٹیبفاالاھتآدیمآایوجدفرسےآدیموک ہمسےس یاااھتاس ےاہک اےاہللےکروسؽ!
اس  ے ریمے اھبیئ وک لتق ایک ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و  ے اےس لتق ایک؟ دمیع  ے اہک ارگ اس  ے
اضاراػہنایک وںیم وگایہ آ ش رکفںاگاس  ے اہکیجاہںںیم  ےاےسلتق ایکےہ آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ے اہک و  ےاےس
سکفہج ےس لتق ایک؟اس  ے اہک ںیم افر فہ دفونں درتخ ےس ےتپ اھجڑ رےہ ےھتہکاس  ے ےھجم اگیل دےرک ہصغدالای ںیم  ے
اہلکڑیےساسےکرسںیمرضبامررکاےسلتقرکدای  واےسیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایکریتےاپسوکیئزیچےہ
وج واےساینپاجؿےکدبہل ںیمادارکےکس؟اس ے رعضایکہکریمےاپسریمیاچدرافراہلکڑیےکوساوکیئزیچ ںیہےہآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایریتیوقؾےکابرےںیمریتاایک ایخؽےہہکفہےھجتڑھچاےلیگاس ےرعض ایکںیماینپوقؾ  ر
اس ےس یھبزایدہآاسؿ نوں ینعیریمیوکیئ فتعق  ںیہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس  ےفہ  ہمساس ینعیفارث وتقمؽیکرطػ
کنیھپدایافررفامایہکاےنپاس یھوکےلاجفہآدیماےسےلرکالچ باس ےھٹیپریھپی وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
رفامایارگاس ےاےسلتقرکدای وہییھبایسیکرطحنواج ےاگفہآدیموٹآایافررعضیکاےاہللےکروسؽےھجمہیابتیچنہپ
ےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایےہہکارگفہاےسلتقرکےاگ وایسیک رطحنواج ےاگاحالہکنںیم ے اےسآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکیہمکحےسڑکپاےہ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایک و ںیہاچاتہہکفہریتاافرریتےاس یھاک
انگہ ٹیمس ےل؟ اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااسی نواگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ویکں
 ںیہاس ےاہکارگااسییہےہ وتہبااھچہیایسرطحےہرافیےتہکںیہہکاس ےاساک ہمسکنیھپدایافراسےکراہتسوکوھکؽ

دایینعیآزادرکدای۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذربنعی،اوبوی،س،امسکنبرحب،ہمقلعانبفالئ،رضحتفالئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
لتقےکارقاریکتحصافروتقمؽےکفیلوکقحصاصصافراسےساعمیفبلطرک ےےکاابحتسبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1894

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥سٌيس ب ٩س٠امی ،٪ہظي ،٥اس٤اًي ١ب ٩سا ،٥ٟحرضت ً٤٘٠ہ ب ٩وائ ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ َُ ٩ساَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟة بِ َٔ ٩وائ ٕٔ٩ِ ًَ ١
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔي ُس بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
أَبٔيطٔ َٗا َ ٢أتُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َز ُج َٕ َٗ ١ت ََ ١ر ُج َّل َٓأ َ َٗا َز َول ٔ َّی ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ُٔ ٨ِ ٣ٔ ٢ط َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠بٔطٔ َوفٔی ًُُٔ٘٨طٔ َ ِٔش ٌَ ْة
َ ١وا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ُ ٢فٔی ا٨َّ ٟارٔ َٓأتََی َر ُج ْ ١اٟزَّ ُج ََ٘ َٓ ١ا َُ َٟ ٢ط ََ٘ ٣ا ََ ٟة
َی ُح ُّز َصا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِزبَ َز َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ٘ ٟات ٔ ُ
يب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّسثَىٔی
ک َ ٔ ٟحب ٔ ٔ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠دلَّی ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
 ١بِ َُ ٩ساََ ٓ ٥ٕ ٔ ٟذ َ ِ
ابِ ُ ٩أَ ِط َو ََ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا َسأ َ َُ ٟط أَ َِ ٪ي ٌِ ُٔ َو ًَ ُِ ٨ط َٓأبََی
دمحمنباحمت،دیعسنبامیلسؿ،،میش،اامسلیعنباسمل،رضحتہمقلعنبفالئریضاہللاعتٰیلہنعاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہک
کتهت
روسؽاہللیلصاہلل ہیلع فآہل فملس ےکاپساکی آدیمالای ایگ س  ے اکی آدیموک لتق ایک اھتافروتقمؽ اکفارثاےس ح رکاس
اح تل ںیم ےل الچ ہک اس یک رگدؿ ںیم  ہمس اھت  س ےس اےس اتٹیسھگ اھت۔  ب اس  ے ھٹیپ ریھپی  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےرفامایاقلتافروتقمؽدفونںیمنہجںیہ۔ ساکیآدیمفراثوتقمؽےکاپسآایاےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساک
ہیاراشداتبای واس ےاقلتوکٹوھڑدای۔اامسلیعنباسمل ےاہکںیم ےبیبحنباثتبہیلعاالسلؾےساساکذرکایک واس ےاہک

ہک ےھجمانباوشع ےہی دحثیایبؿیکیبنرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےفارث وتقمؽےساعمػرک ےاکاہکاھت و اس ےااکنر
رکدای۔
رافی  :دمحمنباحمت،دیعسنبامیلسؿ،،میش،اامسلیعنباسمل،رضحتہمقلعنبفالئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لمحےکےچبیکدتیافرلتقاطخافرہبشدمعںیمدتیےکفوجبےکایبؿ...

ابب  :اسقتماکایبؿ
لمحےکےچبیکدتیافرلتقاطخافرہبشدمعںیمدتیےکفوجبےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1895

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ابی س٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ َتي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ص َُذیِ َٕ ١ر َِ ٣ت
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َِط َح ِت َجٔ٨ی ََ ٨ضا َٓ َ٘ َضی ٓ ٔيطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ُِ َّزة ٕ ًَ ِب ٕس أَ ِو أَ َٕ ٣ة
إ ٔ ِح َساص َُ٤ا اْلِ ُ ِ َ
َخی ٓ َ َ
ییحینبییحی،امکل،انبباہب،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکینبزہلییکدفترر وںںیمےساکی
تررت  ے دفرسی وک اکنیھپ (داکھ دای)  و اس اک ہچب اضعئ نوایگ۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ںیم اکی الغؾ ای ویڈی وطبر

اتفاؿادارک ےاکہلصیفرفامای۔
رافی  :ییحینبییحی،امکل،انبباہب،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
لمحےکےچبیکدتیافرلتقاطخافرہبشدمعںیمدتیےکفوجبےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1896

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،اب ٩طہاب ،اب٣ ٩شيب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أََّ ٧طُ َٗا ََ َٗ ٢ضی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟيثْ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

اَ ٪س َ٘ َم َِّ ٣ی ّتا بٔ ُِ َّزة ٕ ًَ ِب ٕس أَ ِو أَ َٕ ٣ة ث ُ َّ ٥إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة َّأًٟی ُٗ ٔض َی ًََِ ٠ي َضا بٔا َِّ ُِ ٟزة ٔ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َجٔ٨ي ٔن ا َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َِ ٟح َي َ
َ
يضا َو َز ِو ٔج َضا َوأَ َّ ٪ا ًَِ ١َ ِ٘ ٌَ ٟل َی ًَ َؼبَت َٔضا
تُ ُو ِّٓ َي ِت َٓ َ٘ َضی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأ َّ٣ٔ ٪ي َراثَ َضا ٟٔبََ ٔ ٨
ہبیتق نب دیعس ،ق  ،،انب باہب ،انب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک یبن ایحلؿ یک اکی تررت ےک
لمحےکےچبںیموجرمدہاضعئنوایگاھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاکیالغؾایویڈیادارک ےاکہلصیفرفامایرھپفہتررت
 س ےک الخػ الغؾ ادا رک ے اک ہلصیف ایک ایگ اھتوفت نویئگ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ہلصیف رفامایہک اسیک فراتث اس یک
افالدافراخفدنےکےیلنویگافردتیاسےکاخدناؿ رنویگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،انبباہب،انببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لمحےکےچبیکدتیافرلتقاطخافرہبشدمعںیمدتیےکفوجبےکایبؿ...
ابب  :اسقتماکایبؿ
لمحےکےچبیکدتیافرلتقاطخافرہبشدمعںیمدتیےکفوجبےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1897

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب ،رح٠٣ہ اب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،اب٣ ٩شيب ،س٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی اُّ ٟتحٔي ٔي ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اٟلاصٔز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا َ ِ
َ
َ َ
َ
َف َِ ٣ت إ ٔ ِح َساص َُ٤ا
ٔط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب َوأبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أ َّ ٪أبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ا ِٗت َ َتَِ ٠ت ا َِ ٣زأ َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ص َُذیِ َٕ َ ١
َخی ب ٔ َح َحز ٕ َٓ َ٘ َت َِ ٠ت َضا َو َ٣ا فٔی بَ ِلَ ٔ ٨ضا َٓا ِخ َت َؼ ُ٤وا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ضی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
اْلِ ُ ِ َ
 ١بِ ُ٩
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪زٔیَ َة َجٔ٨یَ ٔ ٨ضا ُ َّ
َغ ْة ًَ ِب ْس أَ ِو َوَ ٔ ٟ
يس ْة َو َٗ َضی ب ٔ ٔس َی ٔة ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ ًَل َی ًَاٗ ٔ َ٠ت َٔضا َو َو َّرث َ َضا َوََ ٟس َصا َو َُ ٌَ ٣َ ٩ِ ٣ض َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ح َُ ٤
ک یُ َل َُّ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َغ َُُ ٩ِ ٣َ ٦ل َ ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
ْش َب َو َُل أَك َ ََ ١و َُل َ َ ٧ل ََ ٙو َُل ا ِس َت َض َُّ ِْ ٔ٤َٓ ١
ا٨َّ ٟابٔ َِةٔ ا ُِ ٟض َذل ٔ ُّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛي َ
ٕ أَ ِ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا َص َذا ٔ ٩ِ ٣إ ٔ ِخ َوا ٔ ٪ا ِلُٜضَّا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِج َٔ ١س ِح ٌٔطٔ َّأ ٟذی َس َح ٍَ
اوباطرہ ،انب فبہ ،رحہلم انب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،انب بیسم ،ہملس نب دبعارلنمح  ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکذہلییکدفتررںیتڑلڑپںیاسںیمےساکی ےدفرسییکرطػرھتپاکنیھپ وفہ افروجاسےک ٹیپ
ںیماھتیالکنوےئگاوہنں(وانیقح) ےاانپرادہمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآ شایک وروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس  ے ٹیپ ےک ےچب یک دتی ںیم الغؾ ای ویڈی اک ہلصیف ایک افر تررت یک دتی اک ہلصیف امر ےفایل تررت ےک اخدناؿ  ر
دےنیاکایکافراسےکےٹیبوکاساکفارثانبایافروجاؿےکاسھتنوں۔لمحنبانہغباذہلیل ےرعضایکاےاہللےکروسؽ!ںیم
اساکاتفاؿےسیکادارکفں؟ س ےہنایپافرہناھکایہنوبالافرہنالچای ساسرطحےکےچبیکدتیوک االاجاتےہ وروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہیاینپاقہیفدنبیفایلوگتفگیکفہجےساکونہںاکاھبیئےہ
رافی  :اوباطرہ ،انب فبہ ،رحہلم انب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،انب بیسم ،ہملس نب دبعارلامحؿ ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
لمحےکےچبیکدتیافرلتقاطخافرہبشدمعںیمدتیےکفوجبےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1898

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابی س٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ا ِٗت َ َتَِ ٠ت ا َِ ٣زأَ َتا ٔ٪

ا ٚا َِ ٟحس َ
َو َس َ
َ ١و ٥َِ ٟي َُش َِّ ٥ح َ ١َ ٤بِ َ٩
ٕ ََ ٌِ٘ ٔ ُ
َک َو َو َّرثَ َضا َوََ ٟسصَا َو َُ ٌَ ٣َ ٩ِ ٣ض َِ ٥و َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََٗ ٢ائ ٔ ِْ َٛ ١ي َ
ٔیث بٔ٘ٔؼَّ تٔطٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َ٣إ ٔ ٟک
دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دف تررںیت ڑل ڑپںی۔ ابیق
دحثی سگر یگ  نکی اس دحثی ںیم ہی ذرک  ںیہ ہک آپ  ے اس ےک ےٹیب افر وج اؿ ےکاسھت نوں وکفارث انبای افر اہک ےنہکفاےل
 ےمہدتیےسیکادارکںیافرلمحنبامکلاکانؾ ںیہایل۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
لمحےکےچبیکدتیافرلتقاطخافرہبشدمعںیمدتیےکفوجبےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1899

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ٥ح٨ولی ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہيً ،٥بيس بَ ٩ـي٠ہ خزاعی ،حرضت ِ٣يرہ طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيًُ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِي ٔس بِ َٔ َُ ٩ـ ِي ََ ٠ة ا ُِ ٟدزَاعٔ ِّی ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔبِ ٔ٩
َض َت َضا بٔ ٌَ ُ٤وز ٔ ُٓ ِش َلا ٕن َوه ٔ َی ُح ِبل َی َٓ َ٘ َت َِ ٠ت َضا َٗا ََ ٢وإ ٔ ِح َساص َُ٤ا ِ ٔ ٟح َياَّ ٔ ٧ي ْة َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َضبَ ِت ا َِ ٣زأَ ْة َ َّ
ُط ٌِ َب َة َٗا ََ َ ٢

َغ ّة ٤َ ٔ ٟا فٔی بَ ِلَ ٔ ٨ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ًَ ٩ِ ٣ٔ ١ؼ َبةٔ ا َِ٘ ٟات ٔ َٔ ٠ة أَ ََ ِِ َز ُ ٦زٔیَ َة
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠زٔیَ َة ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٟةٔ ًَل َی ًَ َؼ َبةٔ ا َِ٘ ٟات ٔ َٔ ٠ة َو ُ َّ
َّ
َّ َ
َ
اب َٗا َ٢
ََُ ٩ِ ٣ل أَك َ ََ ١و َُل َ ٔ
رع ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
ْش َب َو َُل ا ِس َت َض َُّ ِْ ٔ٤َٓ ١
ک یُ َل َُّ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أ َس ِح ٍْ ََ ٛش ِح ٍٔ اْلِ ِ َ
َو َج ٌَ ََِ ٠ًَ ١يض ٔ ِِّ ٥
اٟس َی َة
ااحسؼنباربامیہیلظنح،رجری،وصنمر،اربامیہ،دیبعنبتصیلہزخایع،رضحتریغمہہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکی

تررت  ے اینپ وسنک وک ہمیخیک ڑکلی ےس امرااس احؽ ںیمہک فہ احہلم  یھ۔اس  ے اےسیالک رکدای افر اؿ ںیم ےس اکی ایحلہین

 یھ وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےوتقمہلیکدتی اقہلتےکفاروثں رریھکافر اکیالغؾٹیپےکےچبیکفہجےساقہلت
ےکرہتشدارفںںیمےساکیآدیم ےرعضایکایکمہاسیکدتیادارکںی س ےہناھکایافرہنایپافرہناخیچالچ۔ ساےسیہچبیک
دتی  ںیہ دی اجیت۔  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک ہی داہی ںوں یک رطح عجسم (انبفیٹ) وگتفگ رکات ےہ افر اؿ  ر
دتیالزؾرکدی۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،رجری،وصنمر،اربامیہ،دیبعنبتصیلہزخایع،رضحتریغمہہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
لمحےکےچبیکدتیافرلتقاطخافرہبشدمعںیمدتیےکفوجبےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1900

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،یحٌی ب ٩آزٔ٣ ،٦ـ٨٣ ،١ؼور ،ابزاہيً ،٥بيس ابَ ٩ـي٠ہ ،حرضت ِ٣يرہ ب ٩طٌبہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا ََُّ ٔ٣ـ ُْ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔيًُ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِي ٔس بِ َٔ َُ ٩ـ ِي ََ ٠ة ًَ ِ٩
َض َت َضا بٔ ٌَ ُ٤وز ٔ ُٓ ِش َلا ٕن َٓأت ُ َٔی ٓ ٔيطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ضی ًَل َی
ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َٗ َتَِ ٠ت َ َّ
ًَاٗ ٔ َ٠ت َٔضا ب ٔ ِّ
اح
اٟسیَةٔ َوكَاِ َ ٧ت َحا َّٔ ٣ل َٓ َ٘ َضی فٔی ا َِ ٟحٔ٨ي ٔن بٔ ُِ َّزة ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُف ًَ َؼبَت َٔضا أََ٧سٔی َُ ٩ِ ٣لَ كَ ٌٔ ََ ٥و َُل َ ٔ
ْش َب َو َُل َػ َ
َ
اب
رع ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
َاس َت َض ََّ ١و ُٔ ِْ ٣
ٓ ِ
ک یُ َل َُّٗ ١ا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢س ِح ٍْ ََ ٛش ِح ٍٔ اْلِ ِ َ
دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،لضفم،وصنمر،اربامیہ،دیبعانبتصیلہ،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکی
تررت ےاینپوسنکوکہمیخیکڑکلی ےکاسھتیالکرکدای واسرادہم ںیمروسؽاہللیکدختم ںیمالایایگ و آپ یلصاہللہیلع
فآہلفملس ے(اقہلت)ےکاخدناؿ ردتی اکہلصیفایک۔فہاحہلم یھ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےٹیپےکےچباکدبہلاکیالغؾ
ادارک ےاکہلصیفایک۔اسےکضعبرہتشدارفں ےاہکایکمہاسیکدتیادارکںی سہناھکایافرایپافراخیچہنالچایافراسرطحیک
دتی ںیہدیاجیت۔ وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایہیداہی وںیکرطحعجسموگتفگےہ
رافی  :دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،لضفم،وصنمر،اربامیہ،دیبعانبتصیلہ،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
لمحےکےچبیکدتیافرلتقاطخافرہبشدمعںیمدتیےکفوجبےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1901

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات٣ ،٥ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح٤ا ٪ب٣ ٩ہسی ،سٔيا٨٣ ،٪ؼور ،جزیزٔ٣ ،ـ١

اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ب ٔ َض َذا ا ِْل ٔ ِس َ٨از ٔ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

ٌِٔ ٣َ ١َ ِْ ٣ى َی َحسٔیثٔ َجزٔیز ٕ َو ََُّ ٔ٣ـ ٕ١

دمحمنباحمت،دمحمنب ،رر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،وصنمر،رجری،لضفمایسدحثییکدفرسیا دنذرکیکےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،دمحمنب ،رر،دبعارلامحؿنبدہمی،ایفسؿ،وصنمر،رجری،لضفم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
لمحےکےچبیکدتیافرلتقاطخافرہبشدمعںیمدتیےکفوجبےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1902

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،حرضت ٨٣ؼور رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
بٔإ ٔ ِس َ٨ازٔص ِٔ ٥ا َِ ٟحس َ
ئ ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو٥َِ ٟ
ٔیث بٔ٘ٔؼَّ تٔطٔ َُي ِ َر أَ َّٔ ٓ ٪يطٔ َٓأ َ ِس َ٘ َل ِت َُ
ک إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َٓ َ٘ َضی ٓ ٔيطٔ بٔ ُِ َّزة ٕ َو َج ٌَ َُ ٠ط ًَل َی أَ ِوَ ٔ ٟيا ٔ
َفٓ ٔ ٍَ ذََ ٔ ٟ
َک فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ ز ٔ َی َة ا ِ٤َ ٟزِأَة ٔ
َی ِذ ُ ِ
اوبرکب نبایب ہبیش،دمحمنب ینثم،انب ،رر ،دمحمنبرفعج ،ہبعش،رضحتوصنمرریضاہللاعتٰیلہنع  ے یھباؿاانسدےس ہی دحثیایس
رطح رفاتی یک ےہ۔اس ںیم ہی یھب ےہ ہک فہ رگایئ یئگ افر ہی ابت یبن یلص اہللہیلع فآہلفملس کت اچنہپیئ  و آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس  ےاس ںیماکیالغؾاک ہلصیفایک افراےستررت ےکرہتشدارفں ےکذہم الزؾایک افراسدحثیںیمتررتیکدتیاکذرک
 ںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رضحتوصنمرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتماکایبؿ
لمحےکےچبیکدتیافرلتقاطخافرہبشدمعںیمدتیےکفوجبےکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1903

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥ابی برک ،اسحا ،ٚوٛيٍ ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،حرضت ٣شور ب٩
َ٣خ٣ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو َُکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔلَبٔی بَ ِرکٕ َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا َٗا ََ ٢و َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َ

اض فٔی
َخا ٔ٤َ ًُ ٪زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب ِ
اس َتظَ َار اَ ٨َّ ٟ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩
َخ ََ ٣ة َٗا َِ ٢اْل َ َ
َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
إ ٔ ََِ ٣ل ٔ
ؾ ا ِ٤َ ٟزِأَة ٔا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ بِ ُُ ٩ط ٌِ َب َة َٓ َ٘ا ََ ٢طض ٔ ِس ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضی ٓ ٔيطٔ بٔ ُِ َّزة ٕ ًَ ِب ٕس أَ ِو أَ َٕ ٣ة َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ
َ ٤٠ة
ائِتٔىٔی ب ٔ ََ ٩ِ ٤ي ِظ َض ُس ََ ٌَ ٣
ک َٗا ََٓ ٢ظَ ض ٔ َس َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣َ ٩ش َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ایب رکب ،ااحسؼ ،فعیک ،اشہؾ نب رعفة ،رضحت وسمر نب رخمہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہہکرضحترمعاطخبریضاہللاعتٰیلہنع ےووگںےستررتےکٹیپےکابرےںیموشمرہبلطایک وریخمہ نب
ہبعش  ے اہک ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے اس ںیم اکی الغؾ ای ابدنی اک
ہلصیف ایک۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے رفامای وج ریتے اسھت اس ابت یک وگایہ داتی ےہ اےس ریمے اپس ےل آؤ۔  و دمحم نب
ہملسمریضاہللاعتٰیلہنع ےاؿیکوگایہدی۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،ایب رکب ،ااحسؼ ،فعیک ،اشہؾ نب رعفة ،رضحت وسمر نب رخمہم ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچرییکدحافراسےکاصنبےکایبؿںیم...
ابب  :دحفداکایبؿ
وچرییکدحافراسےکاصنبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1904

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی٤ً ،زة ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل
ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َو َّ
َخا ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟي ِحٌَی َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا و َٗا َِ ٢اْل َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ٘ َل ٍُ َّ
اٟشار َٔ ٚفٔی ُربِ ٍٔ
ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ك َ َ
زٔی َ٨ا ٕر ٓ ََؼاً ّٔسا
ییحینبییحی،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رمعة،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوچاھتیئدانیرںیموچراکاہھتاکےتٹےھتایاسےسزایدہںیم
رافی  :ییحینبییحی،ااحسؼنباربامیہ،انبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رمعة،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچرییکدحافراسےکاصنبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1905

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ،٪س٠امی ٪بْٛ ٩ير،
ابزاہي ٥ب ٩سٌس ،زہزی

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة
و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُْٔٛ ٩ير ٕ َوإٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ فٔی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،امیلسؿ نب ریثک ،اربامیہ نب دعس ،زرہی ایس
دحثیےکدفرسیاانسدذرکیکںیہ۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،امیلسؿ نب ریثک ،اربامیہ نب دعس،
زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچرییکدحافراسےکاصنبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1906

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،وٟيس ب ٩طحاَ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،طہاب ،رعوة٤ً ،زہً ،ائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟي ُس بِ ُُ ٩ط َحا َٕ َو َّ
و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رح ََ ٠َ ٣ة َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ
اُِ ٔ٠ٟى َِ ٠ٟٔؤٟي ٔس َو َ ِ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
رع َو َة َو ًَ َِ ٤ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢ل ُت ِ٘ َل ٍُ َی ُس
أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
َّ
اٟشارٔ ٔ ٚإ ٔ َُّل فٔی ُربِ ٍٔ زٔی َ٨ارٕ ٓ ََؼاً ّٔسا
اوباطرہ،رحہلمنبییحی،فدیل نباجشع،انبفبہ،وی،س،باہب،رعفة،رمعہ،اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایوچراکاہھتوسا ےوچاھتیئدانیرایاسےسزایدہےکہناک ااج ے
رافی  :اوباطرہ،رحہلمنبییحی،فدیلنباجشع،انبفبہ،وی،س،باہب،رعفة،رمعہ،اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچرییکدحافراسےکاصنبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1907

راوی  :ابوكاہز ،ہارو ٪ب ٩سٌيس ایلی ،اح٤س بً ٩يسی ،ہارو ،٪اح٤س ،اب ٩وہبَ٣ ،خ٣ہ ،س٠امی ٪ب ٩ابی يشار٤ً ،زہ،
سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِلٔی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩يسی َو َّ
وَ ٪وأَ ِح ََ ٤س َٗا َ ٢أَبُو َّ
و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاص ٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا َو َٗا َ٢
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟض ُ
اٟلاصٔز ٔ َوصَ ُ
ار َ
ُّ
َخ َُ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة تُ َح ِّس ُث أََ َّ ٧ضا
َخا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ََ ِ ٣
ِاْل َ َ
َسِ ٌَ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُُ ٢لَ ُت ِ٘ َل ٍُ ا َِ ٟي ُس إ ٔ َُّل فٔی ُربِ ٍٔ زٔی َ٨ارٕ ٓ ََ٤ا ٓ َِو َٗ ُط

اوباطرہ ،اہرفؿ نب دیعس ا،یل ،ادمح نب یسیع ،اہرفؿ ،ادمح ،انب فبہ ،رخمہم ،امیلسؿ نب ایب اسیر ،رمعہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل
اعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکاوہنں ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسانسآپرفامےتےھتاہھتہناک ااج ےوسا ےوچاھتیئدانیرای
اسےسزایدہںیم۔
رافی  :اوباطرہ ،اہرفؿ نب دیعس ا،یل ،ادمح نب یسیع ،اہرفؿ ،ادمح ،انب فبہ ،رخمہم ،امیلسؿ نب ایب اسیر ،رمعہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی
ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچرییکدحافراسےکاصنبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1908

راوی  :بْش ب ٩حً ٥ٜبسیً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س ،یزیس بً ٩بساہلل ب ٩ہاز ،ابی برک ب٣ ٩ح٤س٤ً ،زہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س
ْش بِ ُ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسثَىٔی بٔ ِ ُ

ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُُ ٢ل ُت ِ٘ َل ٍُ َی ُس َّ
اٟشارٔ ٔ ٚإ ٔ َُّل فٔی ُربِ ٍٔ زٔی َ٨ا ٕر ٓ ََؼاً ّٔسا

رشبنبمکحدبعی،دبعایزعسینبدمحم،سیدینبدبعاہللنباہد،ایبرکبنبدمحم،رمعہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتی
ےہہکاوہنں ےیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپرفامےتےھتوچراکاہھتہناک ااج ےوسا ےوچاھتیئدانیرںیمایاسےس
زایدہںیم۔
رافی  :رشبنبمکحدبعی،دبعایزعسینبدمحم،سیدینبدبعاہللنباہد،ایبرکبنبدمحم،رمعہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچرییکدحافراسےکاصنبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1909

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،ابی ًا٣ز ً٘سیً ،بساہلل ب ٩جٌَفَ٣ ،خ٣ہ ،یزیس اب٩
ًبساہلل اب ٩ہاز

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟس ِّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٩
یس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
َج ٌِ َ ٕ
َخ ََ ٣ة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َف َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟس ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب ینثم ،ااحسؼ نب وصنمر ،ایب اعرم دقعی ،دبعاہلل نب رفعج ،رخمہم ،سیدی انب دبعاہلل انب اہد ایس دحثی یک
دفرسی دنذرکیکےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبینثم،ااحسؼنبوصنمر،ایباعرمدقعی،دبعاہللنبرفعج،رخمہم،سیدیانبدبعاہللانباہد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچرییکدحافراسےکاصنبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1910

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،ح٤يس بً ٩بساٟزح٤ا ٪رواسی ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

وحسث٨ا ٣ح٤سبً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير حسث٨ا ح٤يس بً ٩بساٟزح ٩٤اٟزواسيٌ ٩صظا ٦ب ٩رعوة ً ٩ابيط ًً ٩آئظة
ٗاٟت  ٥ٟت٘لٍ یسسار ٚفی ًضس رسو ٢اہلل ػلی اہلل ً٠يط وس ٥٠فی اٗ ٩٣ ١ث ٩٤ا٤ٟح ٩جحٔة او تزض ولِک ص٤ا
ذوث٩٤
ٕ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،دیمحنبدبعارلنمحرفایس،اشہؾنبرعفہ،دیسہ اعہشئدصہقیریضاہلل اعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہلل ہیلعفآہل فملس ےکزامہنںیمدحفہ ایرتس ڈاھؽیک تمیقےس مک ںیموچراکاہھت ںیہاک اایگ افرہی دفونں (ڈاھںیل) تمیق
فایلںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دیمحنبدبعارلامحؿرفایس،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچرییکدحافراسےکاصنبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1911

راوی ٤ًْ :ا ٪ب ٩ابی طیبہً ،بسہ ب ٩س٠امی ،٪ح٤يس بً ٩بساٟزح٤ا ،٪ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساٟزحي ٥ب ٩س٠امی،٪
ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،ہظا٦

وحسث٨ا ًْ٤ا ٪ب ٩ابی طیبة اخبر٧ا ًبسة ب ٩س٠امی ٪وح٤يس بً ٩بساٟزح٤ا ٦ ٪وحسث٨ا ابوبرک ب ٩ابی طیبة حسث٨ا
ًبساٟزحي ٥اب ٩س٠امی ٦ ٪وحسث٨ا ابوَکیب حسث٨ا ابواسا٣ة ك٠ض ٩ً ٥صظا ٦بضذااُلس٨از ٧حو حسیث اب٤٧ ٩ير ً٩
ح٤يس بً ٩بساٟزح٤ا ٪اٟزواسی وفی حسیث ًبساٟزحي ٥وابی اسا٣ة وصو یو٣ئذ ذوث٩٤
امثعؿنبایبہبیش،دبعہنب امیلسؿ ،دیمح نبدبعارلنمح ،اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیح نبامیلسؿ،اوبرکبی،اوبااسہم،اشہؾایس
دحثییکزمدیاانسدذرکیکںیہافراسںیمےہہکاؿدونںہیتمیقفایل یھ۔
رافی  :امثعؿ نب ایب ہبیش ،دبعہ نب امیلسؿ ،دیمح نب دبعارلامحؿ ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعارلمیح نب امیلسؿ ،اوبرکبی ،اوبااسہم،
اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچرییکدحافراسےکاصنبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1912

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ل ٍَ َسارّٔٗا فٔی
َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
َٔ ٣ح َٕٓ ٔ ٗ ٩يُ ٤تطُ ثَ ََلثَ ُة َز َراص َٔ٥
ییحی نب ییحی ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس  ے وچر اکاہھت اکی ا یس
ڈاھؽےکدبہلںیماک ا سیکتمیقنیتدرامہےھت۔
رافی  :ییحینبییحی،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچرییکدحافراسےکاصنبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1913

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،اب ٩ر٣حٟ ،يث ب ٩سٌس ،زہير ب ٩رحب ،ابْ٣ ٩ىی ،یحٌیٗ ،لا ،٪اب٤٧ ٩ير ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ،
ًلی ب٣ ٩شہزً ،بيساہلل ،زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ١يٌىی اب٠ً ٩يہ ،ابوربيٍ ،ابوكا ،١٣ح٤از٣ ،ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا،ٚ
سٔيا ،٪ایوب سدتيانی ،ایوب ب٣ ٩وسی ،اس٤اًي ١ب٩

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ًَ َِّ ٩
رح ٕب َوابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗاُلَ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوص َُو
اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕك ُ ُُّ ٠ض ًُِ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِي ٔس اہللٔ ح و
ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ي َة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔي ٍٔ َوأَبُو كَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اُل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ح و َح َّسثَىٔی
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
وب َّ
وسی َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة ح و
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
اٟش ِدت َٔيان ٔ ِّی َوأَ ُّی َ
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
وب َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ي َ ١بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة َوًُب َ ِي ٔس اہللٔ
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َُ ٌَ ِي َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ

 ١بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ي َة ح و
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َو َُ ٣
َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ا ٪ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ِّی َو ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص َوأ ُ َسا ََ ٣ة بِ ٔ٩
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِي َ

َزیِ ٕس َّ
اِ ٠ٟيثٔ ِّی ك ُ ُُّ ٠ض َِ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َی ِحٌَی ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک َُي ِ َر أَ ََّ ٪ب ٌِ َـ ُض ِ٥
َٗا ََ ٔ ٗ ٢يُ ٤ت ُط َو َب ٌِ َـ ُض َِٗ ٥ا َ ٢ث َ َُ٨٤طُ ثَ ََلثَ ُة َز َراص َٔ٥
ہبیتقنبدیعس ،انبرل ،ق ،نبدعس،زریہنبرحب،انبینثم،ییحی،اطقؿ،انبریمن،اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دیبعاہلل،زریہ
نب رحب ،اامسلیع ینعی انب ہیلع ،اوبرعیب ،اوباکلم ،امحد ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،ایفسؿ ،اویب ایتخسین ،اویب نب ومیس ،اامسلیع
نباہیم،دبعاہللنب دبعارلنمحداریم،اوبمیعن،ایفسؿ،اویب،اامسلیعنباہیم،دیبعاہلل،ومٰیسنبہبقع،دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،
انبرج ،،اامسلیعنباہیم،اوباطرہ،انبفبہ،ہلظنحنبایبایفسؿیحمج،دبعاہللنبرمع،امکلنبا،س،ااسہمنبزدییثیل،انعفانب
رمع،فلتخماانسدےس دحثیزرکیکےہہکاسرےدحمنیثرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک
ہیدحثیعیتینعامکلیکرطحرفاتییکےہضعب ےتمیقافرضعب ےاساکنمثنیتدرامہذرکیکںیہ۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،انب رل  ،ق  ،نب دعس ،زریہ نب رحب ،انب ینثم ،ییحی ،اطقؿ ،انب ریمن ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم،
دیبعاہلل ،زریہ نب رحب ،اامسلیع ینعی انب ہیلع ،اوبرعیب ،اوباکلم ،امحد ،دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،ایفسؿ ،اویب ایتخسین ،اویب نب
ومیس،اامسلیعنب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچرییکدحافراسےکاصنبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1914

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوَکیب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابی ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوأَبُو ُ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩َ ٌََ ٟ ٥َ ٠اہللُ َّ
ْس ُ ٚا َِ ٟح ِب َُ َٓ ١ت ِ٘ َل ٍُ َی ُس ُظ
ْس ُ ٚا ِٟب َ ِي َـ َة َٓ ُت ِ٘ َل ٍُ َی ُس ُظ َو َي ِ ٔ
اٟشار ََٔ ٚي ِ ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،اوباعمفہی ،اشمع ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایڈاوچریرک ےفاےلوچر راہللتنعلرکاتےہ واساکاہھتاک ااج ےاگافروجریسوچریرکاتےہاُس

اکاہھتیھباک ااج ےاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچرییکدحافراسےکاصنبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1915

ًيسی ب ٩یو٧ص ،حرضت اً٤ع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥لی ب ٩خْشٰ ،٦

ْش ٕ ٦ك ُ ُُّ ٠ض َِٔ ً ٩ِ ًَ ٥يسی بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
ِس َ ٚبَ ِي َـ ّة
ِس ََ ٚح ِب َّل َوإ ٔ َِ َ ٪
َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َِ َ ٪
رمعفاندق،ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبوی،س،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنعےسیھبہیدحثیاؿاانسدےسرفاتی
یکیئگےہ۔اسںیمفہرفامےتںیہہکارگہچفہریسوچریرکےافرارگہچفہایڈایہوچریرکے۔
رافی  :رمعفاندق،ااحسؼنباربامیہ،یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبوی،س،رضحتاشمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچرییکدحافراسےکاصنبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1916

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ،اب ٩طہاب ،رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
ِ
َ
ِس َٗ ِت َٓ َ٘اُٟوا َ ٩ِ ٣یُک َ َِّٔ ٓ ٥ُ ٠يضا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا
َقي ِّظا أَصَ َُّ ٤ض َِ ٥طأ ُ ٪ا ِ٤َ ٟزِأَة ٔ ا ِِ ٤َ ٟدزُو َّٔ ٣ي ٔة َّأًٟی ََ
أ ََّ ُ ٪
َو ََ ٩ِ ٣ی ِحتَر ٔ ُئ ًََِ ٠يطٔ إ ٔ َُّل أ ُ َسا َُ ٣ة ح ُّٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ک َ َُّ ٤َ ٠ط أ ُ َسا َُ ٣ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ِس َٚ
ک َّأ ٟذ َ
اض إٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِص ََ ٠
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِظ َٔ ٍُ فٔی َح ٓ ٕس ُٔ ٩ِ ٣ح ُسوز ٔ اہللٔ ث ُ ََّ َٗ ٥آَ ٦ا ِخ َت َل َب َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
یِ َٗ ٩ب َ ٥ِ ُٜ٠أَُ َّ ٧ض ِ ٥كَاُ ٧وا إٔذَا َ َ
ِس َٔ ٓ ٚيض ٔ َِّ ٥
ِس َٗ ِت ََ َ٘ ٟل ٌِ ُت
ٓ ٔيض ٔ ِٔ َّ ٥
اٟـٌ ُ
اْٟش ُ
ٔيٕ أَ َٗا ُ٣وا ًََِ ٠يطٔ ا َِ ٟح َّس َوایِ ُ ٥اہللٔ َِ ٟو أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َُ ٣ح َّٕ ٤س َ َ
یٕ َت َز ُٛو ُظ َوإٔذَا َ َ
یِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٩ب٥ِ ُٜٔ٠
َک َّأ ٟذ َ
َی َس َصا َوفٔی َحسٔیثٔ ابِ ُٔ ٩ر ِٕ ٣ح إٔ٤َ َّ ٧ا َصَ ٠

ہبیتقنبدیعس،ق ،،دمحمنبرل ،ق ،،انبباہب،رعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکرقشی ےاکی
زخمفی تررت ےک ابرے ںیم وشمرہ ایک سج  ے وچری یک  یھ۔ اوہنں  ے اہک ہک اس ےک ابرے ںیم روسؽ اہللیلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےس وکؿ وگتفگ رکے اگ؟  و اوہنں  ے اہک وج اس ابت  ر رجأت رک اتکس ےہ فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ایپرے

ااسہمریضاہللاعتٰیلہنعےکوساوکیئ ںیہنواتکس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسااسہم ےسگارشیک وروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےرفامایایک واہللیکدحفدںیمےساکیدحےکابرےںیمافسرشرکاتےہ۔رھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےڑھکے
نورکہبطخدای ورفامایاےووگ؟متںیمےسےلہپووگںوکیالکایکاسںیمےس بوکوکیئزعمزوچریرکات وفہاےسٹوھڑدےتیافر
اؿںیمےسوکیئزمکفروچریرکات واس ردحاجریرکدےتیافراہللیکمسق!ارگافہمطریضاہللاعتٰیل اہنعتنبدمحمیلصاہللہیلعفآہل
فملسیھبوچریرکیت وںیماساکاہھتیھباکٹداتیافرانبرل یکدحثیںیمےہمتےسےلہپوگیالکنو ےںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،دمحمنبرل ،ق ،،انبباہب،رعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچرییکدحافراسےکاصنبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1917

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ب ٩یزیس ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبير ،زوجہ ٧يی سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َّ
و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح ََ ٠َ ٣ة َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩یَز ٔ َ
اُِ ٔ٠ٟى ِ َ ٔ ٟ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
َّ
َّ َ
َقي ِّظا أَ َص َُّ ٤ض َِ ٥طأ ِ ُ ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َّأًٟی
ٔط َض ٕ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠أ ََّ ُ ٪
ِس َٗ ِت فٔی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزِ َوة ٔا ِِ َٔ ٟتحٔ َٓ َ٘اُٟوا َ ٩ِ ٣یُک َ َِّٔ ٓ ٥ُ ٠يضا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا
ََ
َو ََ ٩ِ ٣ی ِحتَر ٔ ُئ ًََِ ٠يطٔ إ ٔ َُّل أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس ح ُّٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أت ُ َٔی ب ٔ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٓک َ َُّ ٤َ ٠ط ٓ َٔيضا أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس َٓ َت ََّ ٠و ََ ٪و ِج ُط َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َت ِظ َٔ ٍُ فٔی َح ٓ ٕس ُٔ ٩ِ ٣ح ُسوز ٔاہللٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط
ا ٪ا ٌَِ ٟش ُّٔی َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِخ َت َل َب َٓأَثِى َی ًَل َی اہللٔ ب ٔ َ٤ا ص َُو
َف لٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ك َ َ
أ ُ َسا َُ ٣ة ِ
اس َت ِِ ٔ ِ
ِس َٔ ٓ ٚيض ٔ ِ٥
ک َّأ ٟذ َ
ِس َٔ ٓ ٚيض ٔ ِٔ َّ ٥
أَصُِ٠طُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َٓإٔ٤َ َّ ٧ا أَصِ ََ ٠
اْٟش ُ
یٕ َت َز ُٛو ُظ َوإٔذَا َ َ
یِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٩ب ٥ِ ُٜٔ٠أَُ َّ ٧ض ِ ٥كَاُ ٧وا إٔذَا َ َ
َّ
َّ
ِک
ِس َٗ ِت ََ َ٘ ٟل ٌِ ُت َی َس َصا ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز بٔتَٔ ٠
اٟـ ٌٔ ُ
يٕ أَ َٗا ُ٣وا ًََِ ٠يطٔ ا َِ ٟح َّس َوإنِّٔی َوأ ٟذی ََ ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔسظ ٔ َِ ٟو أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َُ ٣ح َّٕ ٤س َ َ
َّ
رع َوةُ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ َح ُش َِ ٨ت َت ِوبَت َُضا َب ٌِ ُس َو َتزَ َّو َج ِت
ِس َٗ ِت َٓ ُ٘ ٔل ٌَ ِت َی ُس َصا َٗا َ ٢یُوُُ ٧ص َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔأًٟی َ َ
اب َٗا َِ ُ ٢

ک َٓأ َ ِر َٓ ٍُ َحا َج َت َضا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوكَاِ َ ٧ت َتأت ٔيىٔی َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ

اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س نب سیدی ،انب باہب ،رعفہ نب زح  ،،زفہج یبن دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس

رفاتیےہہکرقشی ےاستررتےکابرےںیموشمرہایک س ےزغفہحتفہکمںیمیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیم
وچرییک یھ۔اوہنں ےاہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسابرےںیموکؿوگتفگرکےاگ؟اوہنں ےاہکوبحمبروسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیلہنع ےک العفہاس ابت  ر وکیئ رجأت ہنرکے اگ ۔  و ا ںیہ روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماجیھبایگ۔ واستررتےکاعمہلمںیمآپےسااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع ےوگتفگ
یک  و روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےکرہچہ ادقس اک رگندبتلی نوایگ افر رفامای ایک  و اہللیک دحفد ںیم ےس اکی دح ںیم افسرش
رکاتےہ؟ وااسہم ےآپےسرعضایکاےاہللےکروسؽ؟ریمےےیلرفغمتبلطرکںی۔ باشؾنویئ وروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے نو ے افر ہبطخ اراشد رفامای افر اہلل یک رعتفی ایبؿ یک  س اک فہ الہ ےہ ۔ رھپ رفامای اام دعب؟ مت ےس ےلہپ
ووگں وک اس ابت  ے یالک ایکہک اؿ ںیم ےس  ب وکیئ زعمزآدیم وچریرکات  و فہ اےس ٹوھڑدےیت افر  ب اؿ ںیم ےس فیعض
وچریرکات  و اس  ر دح رکےت افر مسق اس ذات یک  س ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ افہمط تنب دمحم یلص اہلل ہیلع فآہلفملس یھب
وچریرکیت واساکیھباہھتاکٹداتی۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےمکحدایاستررتےکابرےںیمسج ےوچرییک یھ
 واساکاہھتاکٹ دایایگ اعہشئ ریضاہللاعتٰیل ہنعرفامیتںیہہکاسیک وہبتہبدمعہ یھ افراےکسدعب اس یکاشدینویئافر فہاےکس
دعبریمےاپس یھافرںیمایکسرضفرتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسکتاچنہپیت یھ۔
رافی  :اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س نب سیدی ،انب باہب ،رعفہ نب زح  ،،زفہج یبن دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچرییکدحافراسےکاصنبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1918

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت كَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَ ْة َِ ٣دزُو َّٔ ٣ي ْة
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َت ِش َتٌٔيرُ ا َِ ٤َ ٟتا ََ َو َت ِح َح ُس ُظ َٓأ َ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُِ ٪ت ِ٘ َل ٍَ یَ ُسصَا َٓأتََی أَصَِ ُ٠ضا أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس َٓک َ َّ٤ُ ٠و ُظ َٓک َ َّ٥َ ٠
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٔ ٓ ٥َ ٠يضا ث ُ َّ ٥ذ َََک ِ َ ٧ح َو َح ٔسیثٔ َّ
اِ ٠ٟيثٔ َویُوَُ ٧ص
َ
دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک زخمفی تررت امؽ فاتمع
اداھر ےل رک رکنم نو اجیت یھ۔ یبن رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے مکح دایہکاس اک اہھت اکٹ دای اج ے۔اس اک الہف ایعؽ رضحت

ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اؿ ےس وگتفگ رک ے ےک ےیل آ ے  و اوہنں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
ابرےںیمابتیک۔ابیقدحثیایسرطحےہ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچرییکدحافراسےکاصنبےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1919

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبيب ،حش ٩ب ٩اًين ،١ٌ٘٣ ،ابی زبير ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔيبٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِي َ َن َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َِ ٣دزُوٕ ٦
ِس َٗ ِت َٓأت ُ َٔی ب ٔ َضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٌَََّ ٓ ٥َ ٠اذ َِت بٔأ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ََ
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واہللٔ َِ ٟو كَاِ َ ٧ت َٓاك َُٔ ٤ة ََ َ٘ ٟل ٌِ ُت َی َس َصا َٓ ُ٘ ٔل ٌَ ِت
ہملسنببیبش،نسحنب انیع،لقعم،ایبزح ،،رضحت اجرب ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس
ے
زخمفؾںیمےساکیتررت ےوچرییکاےسیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسالایایگ۔ واس ےاؾالموونینماؾہملسریض
اہللاعتٰیلاہنعےکذرہعیانپہامیگن۔یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہللیکمسقارگافہمطیھبنویت وںیماساکاہھتیھباکٹ

داتی۔
رافی  :ہملسنببیبش،نسحنبانیع،لقعم،ایبزح ،،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زانیکدحےکایبؿںیم...
ابب  :دحفداکایبؿ
زانیکدحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1920

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤يِم ،ہظي٨٣ ،٥ؼور ،حش ،٩حلا ٪بً ٩بساہلل ،رٗاشی ،حرضت ًبازہ ب ٩ػا٣ت رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َّ َ
َّ
ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اَّ ٟز َٗا ٔش ِّی ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ٩
يِم أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي ُْ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ؼو ٕر ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩ح َّٔل َ
و َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
َّ
َّ
رک
رک بٔا ِٟب ٔ ِ ٔ
اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسُ ٥َ ٠خ ُذوا ًَىِّی ُخ ُذوا ًَىِّی َٗ ِس َج ٌَ َ ١اہللُ َُ ٟضَ َّ٩سب ٔ ّيَل ا ِٟب ٔ ِ ُ
اْٟي ُِّب ب ٔ َّ
َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َوَ٧فِی َس َٕ ٨ة َو َّ
اْٟي ِّٔب َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َواٟزَّ ِج ُ٥
ُ

ییحینبییحییمیمت،،میش،وصنمر،نسح،اطحؿنبدبعاہلل،راقیش،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاہلل
 ےرف امایھجمےساحلصرکوھجمےساحلصرکو۔قیقحتاہلل ےترر وںےکےیلراہتسانبایےہونکارارمدونکاریتررتےسوجزان
رک ےفاال نو واؿوک وسوکڑے امرف افر اکی اسؽ ےک ےیلکلم دبررکف(تحلصم ےکتحت) افراشدیدشہتررت ےسزان رکے  و
وسوکڑےامرفافررمجینعیاسگنسررکف۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،،میش،وصنمر،نسح،اطحؿنبدبعاہلل،راقیش،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
زانیکدحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1921

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،ہظي٨٣ ،٥ؼور

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
رمعفاندق،،میش،وصنمراؿاانسدےسیھبہیدحثیرابرہکایسرطحرمفیےہ
رافی  :رمعفاندق،،میش،وصنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
زانیکدحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1922

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظارً ،بساُلًلی ،سٌيسٗ ،تازہ ،حش ،٩حلا ٪بً ٩بساہلل رٗاشی ،حرضت ًبازہ ب٩
ػا٣ت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔيس ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ

أ َ ٧ ٪ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا
ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اَّ ٟز َٗا ٔش ِّی ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا َ ٢ك َ َ
َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩ح َّٔل َ
ک َٓ َ٤َّ ٠ا ُ ِّ
ِس َی ًَ ُِ ٨ط َٗا َُ ٢خ ُذوا ًَىِّی َٓ َ٘ ِس
ک َو َت َزبَّ َس َُ ٟط َو ِج ُض ُط َٗا ََٓ ٢أُِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢يطٔ ذ َ
أُِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢يطٔ ُ ٔ
َات یَ ِوُ٠َٓ ٕ ٦ق ٔ َی ََ ٛذَ ٔ ٟ
َک َب َ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
اْٟي ِّٔب َوا ِٟب ٔ ِرک بٔا ِٟب ٔ ِ ٔ َّ
اْٟي ُِّب ب ٔ َّ
َجٌ َ ١اہللُ َُ ٟضَ َّ٩سب ٔ ّيَل َّ
ُ
رک َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة ث ُ ََّ٧ ٥ف ِ ُی
َ
رک اْٟي ُِّب َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة ث ََّ ٥ر ِج ْ ٥بٔا ِٔ ٟح َح َارة ٔ َوا ِٟب ٔ ِ ُ
ُ

َس َٕ ٨ة

دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دبعاالیلع ،دیعس ،داتدہ ،نسح ،اطحؿ نب دبعاہلل راقیش ،رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکاہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ر بفیحانزؽیکاجیت وآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسفہجےس لکشوسحمس
رکےتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکرہچہادقسریغتمنواجاترافیےتہکںیہہکاکیدؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملس رفیحانزؽ
یک یگ  و ایس رطح یک تیفیک نو یئگ۔  س  ب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس فہ تیفیک  مت نویئگ  و آپ  ے رفامای ھجم ےس احلص
قیقحت ترر  وں ےک ےیلاہلل ے راہتس اکنال ےہ۔اشدیدشہرمد اشدیدشہ تررت ےس زانرکے ای ونکارارمد ونکاریتررت ےس زان
رکے ووسوکڑےںیہافررھتپفںےکاسھتاسگنسررکانیھبافرونکارےرمدوکوسوکڑےامرےاجںیئرھپاکیاسؽےکےیلکلم
دبررکدایاج ے۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دبعاالیلع،دیعس،داتدہ،نسح،اطحؿنبدبعاہللراقیش،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
زانیکدحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1923

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ٣ ،ح٤س بظارٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ٌُ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبی ٔ َلِکصُ٤ا ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َُي ِ َر أَ َّ ٪فٔی َحسٔیْٔض٤ا ا ِٟب ٔ ِرک یُ ِح َُ ٠س َویُ ِ٨فَی َو َّ
اْٟي ُِّب یُ ِح َُ ٠س
َ
ٔ
َٔ
َ
ُ
َکا َٔ ٪س َّ ٨ة َو َُل ٔ٣ائ َ ّة
َویُ ِز َج َُُ ٥ل َی ِذ ُ َ
دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دمحم  ،رر،اعمذ نب اشہؾ ،رضحت داتدہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس یھب اؿ اانسد ےس ہی دحثی
رمفیےہ۔اؿیکدحثی ںیمےہہک ریغاشدیدشہزاینوکوکڑےامرےاجںیئ ےگ افراسگنسر ایکاج ے اگافراؿدفونں  ےاسؽ

افروس(وکڑفں)اکذرک ںیہایک۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دمحم ،رر،اعمذنباشہؾ،رضحتداتدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم...
ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1924

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بيساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ُ٩
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
اب َوص َُو َجاْ ٔ ٟص ًَل َی ٔ٨ِ ٣بَر ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَُ َّ ٧ط َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ا٤َّ ٣ٔ ٪ا أُِ ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢يطٔ آیَ ُة
اب َٓک َ َ
ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِس َب ٌَ َث َُ ٣ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟح َِّ ٙوأَِ٧زَ ََِ ٠ًَ ٢يطٔ ا ِل َٔ ٜت َ
اَّ ٟز ِج ِٔ َ ٥
ض
َف َج ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َج ِ٨َ ٤ا بَ ٌِ َس ُظ َٓأ َ ِخ َشی إ ٔ ِ ٪كَا َ ٢بٔا٨َّ ٟا ٔ
َقأَ٧ا َصا َو َو ًَ ِی َ٨ا َصا َو ًَ َ٘ ِ٨َ ٠ا َصا َ َ
َ
اب اہللٔ َح ًٌَّ ٙل َی َ٩ِ ٣
اب اہللٔ ٓ ََي ٔـ ُّ٠وا بٔتَرِ ٔک َ َٔف َ
يـ ٕة أَِ٧زَََ ٟضا اہللُ َوإ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ِج َ ٥فٔی َ ٔ ٛت ٔ
ا ٪أَ َِ ٪ي ُ٘و ََٗ ٢ائ ٔ ْ٣َ ١ا َ٧ح ٔ ُس اَّ ٟز ِج َ ٥فٔی َ ٔ ٛت ٔ
َز َْ ٣
ٔ
اٖ
 ١أَ ِو ٔاُل ًِت َر ُ
َزنَی إٔذَا أَ ِح َؼ َ ٩ِ ٣ٔ ٩اِّ ٟز َجا َٔ ٢واَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ا ٪ا َِ ٟح َب ُ
ئ إٔذَا َٗا َِ ٣ت ا ِٟب َ ِّی َُ ٨ة أَ ِو ك َ َ

اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ ،وی،س،انبباہب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکرضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکربنم رت ےھٹنو ےرفامرےہےھت۔ےب
کش اہلل  ے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک قح ےک اسھت وعبمث رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ر اتکب انزؽ رفامیئ افر وج
آپ،یلصاہللہیلعفآہلفملس رانزؽایکایگاسںیمآتیرمجیھبےہ۔مہ ےاےسڑپاھ،ایدراھکافراےس اھجم۔روسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ے(زاینوک)اسگنسرایکافرآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےکدعبمہ ےیھباسگنسرایک۔ سںیمڈراتنوںہکووگں ر
زامہندرازسگرےاگہکےنہکفاالےہکاگہکمہاہللیکاتکبںیماسگنسراکمکح ںیہاپےت وفہاکیرفہضیوکٹوھڑ ے ررمگاہنوںےگ
 ےس اہلل  ے انزؽ ایک ےہ احالہکن  ب اشدی دشہ رمد ،تررت زان رکںی  ب اؿ  ر وگایہ اقمئ نو اج ے ای اضاراػ رکںیل  و اہلل یک

اتکبںیماےساسگنسررکاناثتبےہ۔
رافی  :اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1925

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحب ،اب ٩ابی ً٤ز ،سٔيا ،٪زہزی

رح ٕب َوابِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبایبرمع،ایفسؿ،زرہیاؿاانسدےسیھبہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،انبایبرمع،ایفسؿ،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1926

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌيب بٟ ٩يث اب ٩سٌسً٘ ،ي ،١اب ٩طہاب ،ابی س٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ٪بً ٩وٖ ،سٌيس ب٣ ٩شيب،
حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِي ٔب بِ َّٔ ٩
اب ًَ ِ ٩أَبٔی
اِ ٠ٟيثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِي ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َو َسٌٔي ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَتَی َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َ
رع َق ًَ ُِ ٨ط َٓت َ ََّ ٨هی ت ٔ َِ٘ ٠ا َئ َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط یَا
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وصُ َو فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٨ا َزا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َزِ َ ٧ي ُت َٓأ َِ
َ
ت َٓ َ٤َّ ٠ا َطض ٔ َس ًَل َی ََ ِٔ ٔشطٔ أَ ِربَ ٍَ َط َضا َزا ٕ
ک ًََِ ٠يطٔ أَ ِربَ ٍَ َ٣زَّا ٕ
ت َز ًَا ُظ َر ُسو ُ٢
رع َق ًَ ُِ ٨ط َحًَّی ثَى َی ذََ ٔ ٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َزِ َ ٧ي ُت َٓأ ِ َ
وَٗ ٪ا ََُ ٢ل َٗا َََ ٓ ٢ض ِ ١أَ ِح َؼ َِ ٨ت َٗا ََ٘ َٓ ٥ِ ٌَ ََ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَب ٔ َ
ک ُجْ ُ٨
َف َج ِ٨َ ٤ا ُظ بٔا َِ ٤ُ ٟؼلَّی
اب َٓأ َ ِخب َ َرنٔی ََ ٩ِ ٣سَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘وُلُ َُٓ ٨ِ ُٜت ٓ َٔيَ ٩ِ ٤ر َج َُ ٤ط ََ
َار ُج ُ٤و ُظ َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اذِصَبُوا بٔطٔ ٓ ِ

َٓ َ٤َّ ٠ا أَذِ َِ َ٘ ٟت ُط ا ِٔ ٟح َح َارةُ َص َز َب َٓأ َ ِز َر ِ٨َ ٛا ُظ بٔا َِّ َ ٟ
َف َج ِ٨َ ٤ا ُظ
َحة ٔ َ َ
دبعاکلمل نب بیعش نب ق  ،انب دعس ،لیقع ،انب باہب ،ایب ہملس نب دبعارلنمح نب ترػ ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفاتی ےہ ہک املسمونں ںیم ےس اکی آدیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم
احرضنواافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسمںیمےھتافراس ےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاکپررکاہکاےاہللےکروسؽ؟ںیم
زانرکاھٹیبنوں۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےاس ےس رفرگداینیکافراس یکرطػ ےسرہچہادقس ریھپایل۔اس  ےرھپآپ
ےساہکاےاہللےکروسؽ؟ںیمزانرکاھٹیبنوں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے اسےسارعاضایک۔ اہیںکتہکاس ےاینپ
ابتوکاچررمہبتدارھاای۔ باس ےاےنپآپ راچروگاایہںدےدںی وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاساےسالبایافر
رفامای ایک ےھجت ونجؿ نوایگ ےہ؟ اس  ے رعض ایک  ںیہ۔  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک  و اشدی دشہ ےہ اس  ے
رعضایکیجاہں وروسؽاہلل ےرفامایاےسےلاجؤافراسگنسررکدف۔انبباہبہیلعاالسلؾ ےاہکےھجماس ےربخدی س ےاجرب
نب دبعاہلل ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم اؿ ںیم ےس اھت دہیووں اینےس رمج ایک۔ مہ  ے اےس دیعاگہ ںیم اسگنسر ایک۔  س  ب اےس
رھتپےگل وفہاھباگ ومہ ےاےسدیماؿرمہںیماپایافراےساسگنسررکدای۔
رافی  :دبعاکلمل نب بیعش نب ق  ،انب دعس ،لیقع ،انب باہب ،ایب ہملس نب دبعارلامحؿ نب ترػ ،دیعس نب بیسم ،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1927

راوی ٣ :شٟ ،٥٠يثً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩خاٟس ب٣ ٩شاَف ،اب ٩طہاب

َٗا َ٣ ٢شَ ٥٠و َر َوا ُظ َّ
اب ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
اَف ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اِ ٠ٟي ُث أَي ِّـا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٣ُ ٩ش ٔ ٕ
ملسم،ق ،،دبعارلنمحنباخدلنباسمرف،انبباہبآےگدفرسی دنذرکیکےہ۔
رافی  :ملسم،ق ،،دبعارلامحؿنباخدلنباسمرف،انبباہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1928

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح٤ا ٪زارمی ،ابواٟامی ،٪طٌيب ،زہزی ،اب ٩طہاب ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَٔ٨يطٔ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِي ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ أَي ِّـا َوفٔی
ََک ًُ َ٘ ِي ْ١
َحسٔیْٔض ٔ َ٤ا َجٔ٤ي ٌّا َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َرنٔی ََ ٩ِ ٣سَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َ٤َ ٛا ذ َ َ
دبع اہلل نب دبعارلنمحداریم ،اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،انبباہب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعےس یھب لیقع یک

رطحہیدحثیذموکرےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلامحؿداریم،اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،انبباہب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1929

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ب ٩یحٌی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩جزیخ ،زہزی ،ابی س٤٠ہ،
جابز بً ٩بساہللً٘ ،ي ،١زہزی ،سٌيس ،ابی س٤٠ہ ،ابوہزیزہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز َوابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِ َ ٧ح َو رٔ َوایَ ٔة ًُ َ٘ ِي ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔي ٕس َوأَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة

اوباطرہ،رحہلمنبییحی،انبفبہ،وی،س،ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،انبرج ،،زرہی،ایبہملس،اجربنبدبعاہلل،لیقع،
زرہی،دیعس،ایبہملس،اوبرہریہایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںیہ۔
رافی  :اوباطرہ ،رحہلم نب ییحی ،انب فبہ ،وی،س ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،انب رج  ،،زرہی ،ایب ہملس ،اجرب نب
دبعاہلل،لیقع،زرہی،دیعس،ایبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1930

راوی  :ابوكآ ،١٣ـي ١ب ٩حشين ححسری ،ابوًوا٧ہ س٤اک ب ٩رحب ،حرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت
و َح َّسثَىٔی أَبُو كَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِي ُ
 ١بِ ُ ٩حُ َشي ِ ٕن ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
َِ ٟ ١ي َص ًََِ ٠يطٔ رٔ َزائْ َٓظَ ض ٔ َس ًَل َی ََ ِٔ ٔشطٔ
َ٣أًزَ بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک ح ٔي َن ٔجي َئ بٔطٔ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ْٔ َٗ ١ؼي ْر أَ ًِ َـ ُ
أَ ِربَ ٍَ َ٣زَّا ٕ
َف َج َُ ٤ط ث ُ ََّ ٥خ َل َب
ت أَُ َّ ٧ط َزنَی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٠َّ ٌََ ٠َٓ ٥َ ٠
ک َٗا َُ ٢لَ َواہللٔ إُٔ َّ ٧ط َٗ ِس َزنَی اْلِ َ ٔ ُ
َخ َٗا ََ َ ٢
يب اٟت َّ ِي ٔص یَ ُِ ٨َ ٤ح أَ َح ُسص ُِ ٥ا ِلَ ِْ ُٜب َة أَ َ٣ا َواہللٔ إ ٔ ِ٪
َفَ٧ا َُازٔ َ
يب َ٨َ ٛب ٔ ٔ
ی ٩فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َخَ ٠
َٕ أَ َح ُسص ُُِ َٟ ٥ط َ٧ب ٔ ْ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ َُل ك ُ َّ٤َ ٠ا ََ َ ِ
یُ ِٜٔ ٤ىِّی ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٔسص َِْٔ ٥لَُ٧ک ِّ َُ ٨َّ ٠ط ًَ ِ٨طُ

اوباکلم،لیضف نبنیسحدجحری،اوبتراہنامسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم ےامزع
نبامکلریضاہللاعتٰیلہنعوکداھکی باےسیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمالایایگ وٹوھ ےدقفاالافراطروتراھت۔
اس راچدرہن یھ۔ اس ےاےنپافریاچررمہبتاسابتیکوگایہدیہکاس ےزانایک۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای
اشدی ےھجت کش نو اس  ے رعض ایک  ںیہ اہلل یک مسق اس اطخاکر  ے زان ایک ےہ۔  و اےس اسگنسررکدایایگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےہبطخاراشدرفامایافررفامایایگ بامہریامجتعاہللےکراہتسںیماہجدےکےیلاجیتےہاؿںیمےسوکیئےھچیپرہاجاتےہ۔
اسیکآفازرکبےیکآفازیکرطحنویتےہ۔فہیسکوکوھتڑااسدفدھداتیےہ۔ونس!اہللیکمسقارگےھجماؿںیمےسیسک ردقرت
دیںیماےسرضفرزسادفںاگ۔
رافی  :اوباکلم،لیضفنبنیسحدجحری،اوبتراہنامسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1931

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،اب ٩بظار ،ابْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،س٤اک ب ٩رحب ،حرضت جابز ب ٩س٤زہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُٔلبِ ٔ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َٗاُلَ َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک
رح ٕب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ ََ ٩س َُ ٤ز َة َي ُ٘وُلُ أتُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َز ُج ٕٔ َٗ ١ؼير ٕأَ ِط ٌَ َث ذٔی ًَ َـ ََل ٕ
ت ًََِ ٠يطٔ
بِ ِٔ َ ٩

ُ
ی ٩فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ
َفَ٧ا َُازٔ َ
َف ٔج ََ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك ُ َّ٤َ ٠ا ََ َ ِ
َف َّز ُظ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن ث َّ ٥أَ ََ ٣ز بٔطٔ َ ُ
إ ٔ َز ْار َو َٗ ِس َزنَی َ َ
يب اٟت َّ ِي ٔص َی ُِ ٨َ ٤ح إ ٔ ِح َساصُ َّ٩ا ِلَ ِْ ُٜب َة إ ٔ َّ ٪اہللَ َُل یُ ِٜٔ ٤ىِّی ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥إ ٔ َُّل َج ٌَ ُِ ٠ت ُط َ٧ک َ ّاُل أَ ِو َ٧ک َّ ُِ ٠تطُ
َت َد ََّ ٠
ٕ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛیَُّ ٔ ٨ب َ٧ب ٔ َ
ٔيس بِ َُ ٩ج َبيِر ٕ َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َر َّز ُظ أَ ِربَ ٍَ َ٣زَّا ٕ
ت
َٗا ََ َٓ ٢ح َّسث ِ ُت ُط َسٌ َ
دمحم نب ینثم ،انب  ،رر ،انب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،امسک نب رحب ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسےکاپس اکیٹوھ ےدقفاالآدیم الایایگ ۔اس ر اکی اچدر یھاس احؽ ںیماس  ےزانایک اھت ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےسدفرمہبتردرفامای۔رھپمکحدای واےسرمجرکدایایگ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای
 ب امہری امجتع اہلل ےکراہتس ںیماہجد رکیت ےہ مت ںیم ےس وکیئےھچیپ رہاجات ےہ رکبےیکآفازیکرطح آفاز اکناتل ےہ افر یسک
ہ
تررتوکوھتڑا اسدفدھداتیےہےبکشاہللےھجما مینےسیسک ر بوقتفہضبق دےاگ وںیماےسربعتانبدفں اگایا یسزسا
دفںاگوجدفرسفںےکےئلربعتنویگرافیےتہکںیہہکہیدحثیںیم ےدیعسنبریبجےسایبؿیک واوہنں ےاہکہکآپ ے
اےساچررمہبتفا سایکاھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،انب ،رر،انبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1932

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،طبابہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥ابوًا٣ز ً٘سی ،طٌبہ ،س٤اک ،جابز ب ٩س٤زہ

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

َف َّز ُظ
ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو َحسٔیثٔ ابِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َو َوا َٓ َ٘ ُط َط َبابَ ُة ًَل َی َٗ ِؤٟطٔ َ َ
َ
َف َّز ُظ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا
ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َوفٔی َحسٔیثٔ أبٔی ًَا ٔ٣ز ٕ َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،ااحسؼنباربامیہ،اوباعرمدقعی،ہبعش،امسک،اجربنبرمسہایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںیہ۔انب
رفعجیکابشہب ےدفرمہبتےکو ا ےںیموماتقفیکےہافراوباعرمیکدحثیںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےسدف
اینیترمہبتفا سایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،ااحسؼنباربامیہ،اوباعرمدقعی،ہبعش،امسک،اجربنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1933

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،ابوكا ١٣جحسری ،ابوًوا٧ہ س٤اک سٌيس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َوأَبُو كَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ُ٘ ٔ ٟت َ ِی َب َة َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ

ک ًَىِّی َٗا َ٢
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ک َٗا ََ ٢و َ٣ا بَ ََ َِ ٠
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َ ٔ ٟ ٢اً ٔز ٔبِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َح ٌّ٣َ ٙا بَ ََِ ٠ىٔی ًَ َِ ٨
ک َو َٗ ٌِ َت ب ٔ َحارٔ َی ٔة آ ََٔ ُٓ ٢ل َٕٗ ٪ا ََٗ ٥ِ ٌَ ََ ٢ا ََٓ ٢ظَ ض ٔ َس أَ ِربَ ٍَ َط َضا َزا ٕ ُ
َف ٔج َ٥
بَ ََِ ٠ىٔی أََ َّ ٧
ت ث َّ ٥أَ ََ ٣ز بٔطٔ َ ُ

ہبیتق نب دیعس ،اوباکلم دحدری ،اوبتراہن امسک دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس  ے امزع نب امکل ےس رفامای ایک ریتی وج ابت ےھجم یچنہپ ےہ فہ چس ےہ۔  و اوہنں  ے رعض یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکریمےابرے ںیم ایک ابتیچنہپےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای ےھجم ہیابت یچنہپےہ ہک و  ے آؽ الفںیکڑلیک
ےسزانایکےہ۔اوہنں ےرعضایکاہں۔رھپاچروگاایہںدںیرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےمکحدای واےسرمجایکایگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوباکلمدحدری،اوبتراہنامسکدیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1934

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساُلًلی ،زاؤز  ،ابی َرضة ،حرضت ابوسٌيس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِسُ ٥ََ ٠ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىی َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ِ َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َف َّز ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َ٣أًز ُ بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی أ َػ ِب ُت َٓاح ٔظَ ّة َٓأٗ ٔ ُِ ٤ط ًَل َ َّی َ َ
ِ
َ
َخ ُج ُط ُٔ ٨ِ ٣ط إ ٔ َُّل أَ ُِ ٪ي َ٘ َأ ٓ ٦يطٔ
اب َط ِيئّا یَ َزی أَُ َّ ٧ط ُلَ یُ ِ ٔ
َو َس ََّ ٣ٔ ٥َ ٠ز ّارا َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥سأ َِ َٗ ٢و َُ ٣ط َٓ َ٘اُٟوا َ٣ا ََ ٌِ َ ٥ُ ٠بٔطٔ بَأ ّسا إ ٔ َُّل أَُ َّ ٧ط أَ َػ َ
َف َج ٍَ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣زَ٧ا أَ ِِ َ ٧ ٪ز ُج َ٤طُ َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا بٔطٔ إلٔ َی بَ٘ٔي ٍٔ ا ِِ َِ ٟز َٗسٔ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا أَ ِو َث ِ٘ َ٨ا ُظ
ا َِ ٟح ُّس َٗا ََ َ ٢
َّ
ٖ َٗا َِ ٓ ٢
َف َِ ٣ی َ٨ا ُظ بٔا ٌَِ ٟوِ َٔ ٥وا َِ ٤َ ٟسرٔ َوا َِ ٟدزَ ٔ
رع َق ا َِّ َ ٟ
َحة َٔٓاَ ِ ٧ت َؼ َب َ٨َ ٟا
َو َُل َح َ ِ
َاط َت َّس َوا ِط َت َس ِزَ٧ا َخ ُِ َٔ ٠ط َحًی أَتَی ُ ِ
َفَ٧ا َُ ٟط َٗا ََ َ ٢

َف َِ ٣ی َ٨ا ُظ ب ٔ َح ََل ٔ٣ي ٔس ا َِّ َ ٟ
َحة ٔ َي ٌِىٔی ا ِٔ ٟح َح َار َة َحًَّی َس ََ ٜت َٗا َ ٢ث ُ ََّ َٗ ٥اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ٔلی ّبا ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٌَ ٟش ِّی
ََ
يب اٟت َّ ِي ٔص ًَل َ َّی أَ َُِ ٪ل أُوتَی ب ٔ َز ُج ٕ١َ ٌََ ٓ ١
يب َ٨َ ٛب ٔ ٔ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ َو ك ُ َّ٤َ ٠ا اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا ُُزَا ّة فٔی َسبٔي ٔ ١اہللٔ َت َد ََّ ٠
ٕ َر ُج ْ ١فٔی ً َٔيا٨َ ٔ ٟا َُ ٟط َ٧ب ٔ ْ
َف َٟطُ َو َُل َس َّبطُ
ذََ ٔ ٟ
ک إ ٔ َُّل َ٧کَُِّ ٠ت بٔطٔ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ِ
اس َت ِِ َ َ

دمحم نب ینثم ،دبعاالیلع،داؤد ،ایب رضنة ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک یبن املس ںیم ےس اکی آدیم  ےس امزع
نبامکلاہکاجاتاھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضنو ےافررعضایکہکںیمربایئوکاچنہپنوں(زانایکےہ)
 وآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ھجم ردحاقمئرکدںی و یبن یلصاہللہیلعفآ ہلفملس  ے اےسابرابرردایک۔ رھپآپ  ےاؿیکوقؾ ےس
وپاھچ واوہنںہناہک ںیمہاس ںیموکیئ امیبریولعمؾ  ںیہ  نکیادنازً اولعمؾنواتےہ ہک اس ےسوکیئ یطلغرسزدنویئگےہ س ہک
ابرےںیماےسامگؿےہہکوسا ےدحاقمئےیکےکاسےسہنےلکنیگ۔رافیاتہکےہہک یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم
احرضنوا وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےمکحدایہکاےساسگنسررکدںیاےسعیقبرغدقیکرطػےلےلچہنمہ ےاےسابدناھافر
ہناسےکےیلزگاھوھکدا۔مہ ےاےسڈہویںڈولیھںافررکھٹویںےس امرافہاھباگافرمہیھباسےک ےھچیپدفڑے۔ اہیںکتہک
فہرحہےکرعضںیمآایگافرامہرےےیلراک ومہ ےاےسدیماؿرحہےکرھتپفںےس امرا۔اہیںکتہکاساکمسجڈنھٹانوایگ۔
رھپ اشؾ ےک فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ ےک ےیل ڑھکے نو ے افر رفامای مہ  ب یھب اہلل ےک راہتس ںیم اہجد ےک
ےیلتکلیےںیہ ووکیئآدیمامہرےالہںیمےھچیپرہاجاتےہ۔اسیکآفازرکبےیکآفازیکرطحنویتےہھجم رہیرضفریےہہکوج
یھب آدیم  س  ے ااسی لمع ایک نو افر فہ ریمے اپس الای اج ے  و ںیم اےس ربعانتک زسا دفں۔ رافی اتہک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےاسےکےیلہنرفغمتامیگنافرہناےسرباالھباہک۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلع،داؤد،ایبرضنة،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1935

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ٥بہز ،یزیس ب ٩زریٍ ،زاؤز

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َزا ُو ُز ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٨َ ٌِ ٣َ ١َ ِْ ٣ا ُظ َو َٗا َ ٢فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ
ٕ
َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا ِٔ ٌَ ٟش ِّی َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠يطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس ٓ ََ٤ا بَا ُ ٢أَٗ َِوا ٕ ٦إٔذَا َُزَ ِوَ٧ا یَ َت َد َُّ ٠

يب اٟت َّ ِي ٔص َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١فٔی ً َٔيا٨َ ٔ ٟا
يب َ٨َ ٛب ٔ ٔ
أَ َح ُسص ُِ٨َّ ًَ ٥ا َُ ٟط َ٧ب ٔ ْ
دمحمنباحمتزہب،سیدینبزرعی،داؤدایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںیہ۔اسدحثیںیمےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
اشؾےکفتقڑھکےنو ےاہللیکدمحفانثایبؿیک۔رھپرفامایاامدعب!اؿوقومں اکایکاحؽےہ؟ بمہڑلےتںیہاؿںیمےسوکیئ
اکیمہےسےھچیپرہاجاتاسیکآفازرکبےیکآفازیکرطحنویتےہافر ںیہرفامای۔
رافی  :دمحمنباحمتزہب،سیدینبزرعی،داؤد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1936

راوی ِ :سیخ ب ٩یو٧ص ،یحٌی ب ٩زَکیا ب ٩ابی زائسہ ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہٌ٣ ،اویہ ب ٩ہظا ،٦سٔيا٪

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ٩
َکیَّا َئ بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ح و َح َّسث َ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ِسیِخُ بِ ُ ٩یُوَ ُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ز َ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا ُ َ
آَ ٪ا ًِت َ َر َٖ بٔاٟزِّنَی
صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا َُ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ َِ ٩زا ُو َز ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َب ٌِ َف َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َُي ِ َر أَ َّ ٪فٔی َح ٔسیثٔ ُسٔ َِي َ

ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت

رس ،نبوی،س،ییحینبزرکای نبایبزادئہ،اوبرکبنبایبہبیش،اعمفہینباشہؾ،ایفسؿ ایسدحثییکافراانسدذرکیکےہ۔رضحت
ایفسؿیکدحثیںیمےہہکاس ےزاناکنیترمہبتاضاراػایک۔
رافی  :رس ،نبوی،س،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،اوبرکبنبایبہبیش،اعمفہینباشہؾ،ایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1937

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ہ٤سانی ،یحٌی ب ٩يٌلی ،اب ٩حارث ٣حاربیُ ،يَل ،٪اب ٩جا٣ ٍ٣حاربی٤٘٠ً ،ہ ب٣ ٩زثس ،حرضت
س٠امی ٪ب ٩بزیسہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ي ٌِل َی َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ا َِ ٤ُ ٟحارٔب ٔ ُّی ًَ َِِ ُ ٩ي ََل ََ ٪وص َُو ابِ َُ ٩جا ٍٕٔ ٣
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

ا َِ ٤ُ ٟحارٔب ٔ ُّی ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕس ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ َٗا ََ ٢جا َئ َ٣أًز ُ بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َف َج ٍَ َُي ِ َر َبٌٔي ٕس ث ُ ََّ ٥جا َئ َٓ َ٘ا َ ٢یَا
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ كَ ِّض ِزنٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ویِ َح َ
ک ِار ٔج ٍِ ٓ ِ
َاس َت ِِ ٔ ِ
َف اہللَ َوتُ ِب إَِٔ ٟيطٔ َٗا ََ َ ٢
َف َج ٍَ َُي ِ َر َبٌٔي ٕس ث ُ َّ٥
َر ُسو َ ٢اہللٔ كَ ِّض ِزنٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ویِ َح َ
ک ِار ٔج ٍِ َٓا ِس َت ِِ ٔ ِ
َف اہللَ َوتُ ِب إَِٔ ٟيطٔ َٗا ََ َ ٢
ک َحًَّی إٔذَا كَاِ َ ٧ت اٟزَّابٔ ٌَ ُة َٗا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َجا َئ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ك َ ِّض ِزنٔی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ١َ ِْ ٣ٔ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
ْش َب
وَٓ ٪أ ُ ِخب ٔ َر أََّ٧طُ َِ ٟي َص ب ٔ َِ ٤حُ٨و َٕ٘ َٓ ٪ا َ ٢أَ َ ٔ
ٓ َٔي ٥أ ُكَ ِّضزُ َک َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢اٟزِّنَی ٓ ََشأ َ ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبٔطٔ ُجْ ُ٨
َاست َ َِ َٜ ٨ض ُط َٓ ٥َِ ٠یَحٔ ِس ٔ٨ِ ٣طُ رٔیحَ َخ ِ٤ز ٕ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َزِ َ ٧ي َت َٓ َ٘ا َ٥ِ ٌَ ََ ٢
َخ ِّ ٤زا َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج ِْ ٓ ١
َ
ک َِ َ٘ ٟس أَ َحاكَ ِت بٔطٔ َخ ٔلي َئ ُت ُط َو َٗائ ٔ َْ ١ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا َت ِوبَ ْة أَٓ َِـ َ١
اض ٓ ٔيطٔ ٔ َِف َٗ َتي ِ ٔن َٗائ ٔ َْ ١ي ُ٘و ُِ َ٘ َٟ ٢س َص ََ ٠
َف ٔج ََٓ ٥ک َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ
َٓأ ََ ٣ز بٔطٔ َ ُ

َٔ ٩ِ ٣ت ِوبَ ٔة َ٣اً ٔز ٕأَُ َّ ٧ط َجا َئ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠و َؿ ٍَ َی َس ُظ فٔی َیسٔظ ٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا ِٗ ُت ِ٠ىٔی بٔا ِٔ ٟح َح َارة ٔ َٗا ََ٠َٓ ٢ب ٔ ُْوا

َفوا ٤َ ٔ ٟاً ٔز ٔ
ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک یَ ِو َ٣ي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثَ ّة ث ُ ََّ ٥جا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص ُُِ ٥جْ ُ٠
وض ٓ ََش َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥جََ ٠ص َٓ َ٘ا َ ٢ا ِس َت ِِ ٔ ُ
اب َت ِوبَ ّة َِ ٟو ُٗ ٔش َِ ٤ت
ََف اہللُ ٤َ ٔ ٟاً ٔز ٔبِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ َ٘ َٟ ٥َ ٠س َت َ
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ٘ َٓ ٢اُٟوا ُ َ َ
بَي ِ َن أ ُ َّٕ ٣ة ََ ٟوس ٌَٔ ِت ُض َِٗ ٥ا َ ٢ث ُ ََّ ٥جائ َ ِت ُط ا َِ ٣زأَ ْة َُٔ ٩ِ ٣ا ٕٔ ٣س ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِزز ٔ َٓ َ٘اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ك َ ِّض ِزنٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ویِ َح ٔک ِار ٔجعٔی

اک تُزٔی ُس أَ ِ ٪تُ َز ِّز َزنٔی َ٤َ ٛا َر َّز ِز َت َ٣أًزَ بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢و َ٣ا ذَا ٔک َٗاَِ ٟت إَٔ َّ ٧ضا حُ ِبل َی
َفی اہللَ َوتُوبٔی إَِٔ ٟيطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت أَ َر َ
َاس َت ِِ ٔ ٔ
ٓ ِ
ٔ ٩ِ ٣اٟزِّنَی َٓ َ٘ا َ ٢آِ٧تٔ َٗاَِ ٟت ََ ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا َََ ٟ ٢ضا َحًَّی َت َـعٔی َ٣ا فٔی بَ ِلٔ ٔ ٨ک َٗا َََ ٠َٔ َٜ َٓ ٢ضا َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ َِ َؼارٔ َحًَّی َو َؿ ٌَ ِت َٗا َ٢
َٓأتََی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ َٗ ٢س َو َؿ ٌَ ِت ا َِِ ٟا ٔٔ ٣س َّی ُة َٓ َ٘ا َ ٢إٔذّا َُل ِ َ ٧ز ُج َُ ٤ضا َوَ َ ٧س َُ َوََ ٟسصَا َػِٔي ّرا َِ ٟي َص َٟطُ َ٩ِ ٣
َ
َف َج ََ ٤ضا
یُ ِز ٔؿ ٌُ ُط َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َِ َؼارٔ َٓ َ٘ا َ ٢إلٔ َ َّی َر َؿاًُ ُط یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َٗا ََ َ ٢

دمحمنبالعءہاین،ییحینبیلعی،انباحرثاحمریب ،الیغؿ،انباجعماحمریب،ہمقلعنبرمدث،رضحتامیلسؿنبربدیہریضاہللاعتٰیل
ہنعاےنپابپےسرفاتیرکےتںیہہکامزعنبامکلیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسہکاپسآ ےافررعضیکاےاہللےکروسؽ!
ےھجماپکرکںی۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملس  ےرفامایریتےےیل یالتکنوفا س اج ،اہللےساعمیفامگنافراسیک رطػروجع
رک۔  و فہ وھتڑی دفر یہ اج رک وٹ آ ے افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ےھجم اپک رکںی۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس  ے
رفاماییالتکنوریتےےیل۔وٹاجاہللےساعمیفامگنافراسیکرطػروجعرک۔فہوھتڑیدفراجرکو ارھپآرکرعضیکاے
اہللےکروسؽ!ےھجماپک رکںی و یبنرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےایسرطحرفامای اہیںکتہکوچ یھدہعف اےس روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےرفامایںیمےھجتسکابرےںیماپکرکفں؟اس ےرعضایکزانےس وروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس  ے

وپاھچ ایک ہی دویاہن ےہ؟  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربخ دی یئگ ہک فہ دویاہن  ںیہ ےہ۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامایایک
اس  ے رشاب یپ ےہ؟  و اکی آدیم  ے اھٹ رک اےس وساھگن افر اس ےس رشاب یک دبوب ہن اپیئ  و روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
 ےرفامایایک و ےزانایک؟اس ےاہکاہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےمکحدای  واےسرمجایکایگافروگاسےکابرےںیمدف
رگفنوں ںیم ٹب ےئگ۔ اؿ ںیم ےس اکی ےنہک فاےل  ے اہک ہک ہی یالک نوایگ افر اس ےک انگہ  ے اےس ریہگ ایل افر دفرسے ےنہک
فاےل  ے اہک ہک امزعیک  وہب ےس الضف وکیئ  وہب  ںیہ۔ فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الای ایگ اس  ے اانپاہھت آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےکاہھت ںیم رھک رک رعض ایک ےھجم رھتپفں ےس لتقرکدںی۔  س احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دف دؿ ای نیت دؿ ایس
ابت ر رہھٹےرےہینعیاالتخػراہ۔رھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیال ےاساحؽںیمہکاحصہبریضاہللاعتٰیلہنع
ت ےھٹ نو ے ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے السؾ رفامای افر ھٹیب ےئگ افر رفامای امزع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےیل ششخب
اموگناحصہب ریضاہللاعتٰیلہنع ےرعضایکاہلل ے امزعنب امکلریضاہللاعتٰیلہنعوکاعمػرکدای۔یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
 ے رفامای ہک اوہنں  ے ا یس اخصل  وہب یک ےہ ہک ارگ اس وک اتم ںیم میسقت رکدای اجات  و اؿ بس ےک ےیل اکیف نو اجیت۔ رھپ اکی
تررت وج ہلیبق اغ دم ےس  یھ وج ہک ازد یک اشخ ےہ آپ ےک اپس احرض نویئ۔ اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ےھجم اپک
رکدںی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایریتےےیلیالتکنوفا سنواجاہللےساعمیفامگنافراسیکرطػروجعرکاس
 ےرعضایکہکریماایخؽےہہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےھجمفا سرک ےارادہ رےتھکںیہاسیجہکآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
 ےامزعریضاہللاعتٰیلہنعوکفا سایکآپ ےرفامایےھجتایکےہ؟اس ےرعضایکیجاہںآپ ےاسےسرفامایفعضلمحکتوج
ریت ٹیپ ںیم ےہ اکی ااصنری آدیم  ے اس یک افک تل یک ذہم داری یل اہیں کت ہک فعض لمح نوایگ فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےےکاپساحرضنو ےافررعضایکہکاغدمہی ےفعضلمحرکدایےہآپ ےرفامایمہاسفتقاےسرمج ںیہرکںیےگ
ویکہکنمہاےکسےچبوکٹوھ اٹوھڑںیےگ واےسدفدھاکؿالپ ےاگ؟ااصنرںیمےساکیآدیم ےرعضایکاےاہللےکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملساسیکراضتعریمےذہمےہرھپاےسرمجرکدایایگ۔
رافی  :دمحمنبالعءہاین،ییحینبیلعی،انباحرثاحمریب،الیغؿ،انباجعماحمریب،ہمقلعنبرمدث،رضحتامیلسؿنبربدیہریض
اہللاعتٰیلہنع
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ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1938

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،بظير ب٣ ٩ہاجز ،حرضت ًبساہلل ب ٩بزیسہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َو َت َ٘ َاربَا فٔی َِٔ ٟٔى ا َِ ٟحسٔیثٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َِم أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َب ٔظيرُ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ أَ َّ٣َ ٪أًزَ بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک اْلِ َ ِسَّ ٔ ٠

َّ
َّ
ُ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٔ َِ ٟس أَ َتا ُظ
َف َّز ُظ َٓ َ٤َّ ٠ا ك َ َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َٗ ِس هَ ُ ٤َِ ٠ت ََ ِٔ ٔسی َو َزِ َ ٧ي ُت َوإنِّٔی أرٔی ُس أ ِ ٪تُ َلض َِّزنٔی َ َ
َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َٗ ِس َزِ َ ٧ي ُت ََف َّز ُظ َّ
و٪
اْٟاَ ٔ ٧ي َة َٓأ َ ِر َس ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی َٗ ِو ٔ٣طٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ٌَِ ٤َُ ٠
َ
ِ
وُ ٨ِ ٣ٔ ٪ط َط ِيئّا َٓ َ٘اُٟوا َ٣ا ََ ٌِ٤َ٠طُ إ ٔ َُّل َوف ٔ َّی ا َِ ٩ِ ٣ٔ ١ٔ ِ٘ ٌٟػأ ٔ ٟحی َ٨ا ٓ ٔ َامی َُ ٧زی َٓأ َ َتا ُظ َّ
اْٟاَ َْ ٔ ٟة َٓأ َ ِر َس َ ١إَِٔ ٟيض ٔ ِ٥
رک َ
َ
ُ
بٔ ٌَ ِ٘ٔ٠طٔ بَأ ّسا تُ ُِ ٔ ٨
َف َُ ٟط ُح ِ َ ُ
َف ٔج ََٗ ٥ا ََ َٓ ٢حائ َ ِت
أَي ِّـا ٓ ََشأ َ َُ ٨ِ ًَ ٢ط َٓأ َ ِخبَرُو ُظ أَُ َّ ٧ط ُلَ بَأ ِ َض بٔطٔ َو َُل بٔ ٌَ ِ٘ٔ٠طٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ك َ َ
ا ٪اٟزَّابٔ ٌَ َة َح َ َ
َف ّة ث َّ ٥أَ ََ ٣ز بٔطٔ َ ُ
ک أَ ِ٪
ا ٪ا ُِ َِ ٟس َٗاَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٥َ ٔ ٟتزُ ُّزنٔی َ ٠َّ ٌََ ٟ
ا َِِ ٟا ٔٔ ٣سیَّ ُة َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َٗ ِس َزِ َ ٧ي ُت ٓ ََل ِّض ِزنٔی َوإُٔ َّ ٧ط َر َّزصَا َٓ َ٤َّ ٠ا ك َ َ
َّ
َخ َٗ ٕة َٗاَِ ٟت َص َذا
َتزُ َّزنٔی َ٤َ ٛا َر َز ِز َت َ٣أًزّا ٓ ََواہللٔ إنِّٔی َُ ٟح ِبل َی َٗا َ ٢إ ٔ َّ٣ا َُل َٓاذِ َص ٔيی َحًی َتٔ٠سٔی َٓ َ٤َّ ٠ا َوََ ٟس ِت أَ َت ِت ُط بٔاٟؼَّ ٔي ِّی فٔی ٔ ِ
َ
َّ
ْسةُ ُخ ِبز ٕ َٓ َ٘اَِ ٟت َص َذا یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َٗ ِس
َٗ ِس َوَِ ٟستُ ُط َٗا َ ٢اذِصَ ٔيی َٓأ ِر ٔؿٌٔيطٔ َحًی َت ِٔ ٔلٔ٤يطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ٓ ََل َِ ٤ت ُط أَ َت ِت ُط بٔاٟؼَّ ٔي ِّی فٔی َی ٔسظ َٔ ِ ٔ ٛ
ٓ ََل ُِ ٤تطُ َو َٗ ِس أَك َ ََّ ١
َف َج ُ٤و َصا
َف ََ ٟضا إلٔ َی َػ ِسرٔ َصا َوأَ ََ ٣ز اَ ٨َّ ٟ
اٟل ٌَ َاََ ٓ ٦س َٓ ٍَ اٟؼَّ ٔي َّی إلٔ َی َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ب ٔ َضا َٓ ُح ٔ َ
اض َ َ
َفمَی َرأِ َس َضا َٓت َ ََّ ٨ـحَ َّ
اٟس ًَُ ٦ل َی َو ِجطٔ َخإ ٔ ٟس ٓ ََشب ََّضا ٓ ََشٔ َ ٧ ٍَ ٔ٤ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٓ ُي ِ٘ب ٔ ُ
َ ١خاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟي ٔس ب ٔ َح َحز ٕ َ َ
َّ
َف َُ ٟط ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ب ٔ َضا ٓ ََؼلَّی
َس َّب ُط إٔیَّاصَا َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ض َّل یَا َخاُ ٔ ٟس ٓ ََوأ ٟذی ََ ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔسظ ٔ َِ َ٘ ٟس َتابَ ِت َت ِوبَ ّة َِ ٟو َتابَ َضا َػاح ُٔب َٕ ِٜ٣ص ََ ٔ ُِ ٟ

ًََِ ٠ي َضا َوزُٓ ٔ َِ ٨ت
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ریشب نب اہمرج ،رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ
ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت امزع نب امکل ایملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض نو ے
رعضیکاےاہللےکروسؽںیم ےاینپاجؿ رملظایکافرزانایکافرںیمارادہرکاتنوںہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجماپک
رکدںیآپیلصا ہللہیلعفآہلفملس ےاےسو ادایایلگحبصفہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضنو ےافررعض
یکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسقیقحتںیم ےزانایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےدفرسیرمہبتیھبفا سرکدایافر
روسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملس ےاسیکوقؾیکرطػاغیپؾاجیھبافررفامایایکمتاسیکلقعںیموکیئرخایباجےتننوافرمتاینس
ںیم وکیئ ریغ دنسپدیہ ابت دیھکی ےہ؟ اوہنں  ے رعض ایک ہک مہ  و اےس اےنپ ربسگدیہ ووگں ںیم ےس اکلم القعل اجےتن ںیہ امزع

آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسرسیتیرمہبتآای وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاؿیکوقؾےکاپساغیپؾاوجیھاایافراس ے
اس ابرے ںیم وپاھچ  و اوہنں  ےآپ وک ربخدیہک اےس وکیئ امیبری ہن ےہ افر ہن یہ لقعںیمرخایب ےہ  ب وچ یھ ابرنویئ  و اس
ےکےئلزگاھوھکداایگرھپآپیلصاہللہیلع فآہلفملس ےمکحدای واےساسگنسررکدایایگرافیےتہکںیہہکرھپاغدمہیتررتآیئاس
 ے رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ قیقحت ںیم  ے زان ایک  س آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم اپک رکدںی آپ  ے اےس فا س
رکدای بایلگحبصنویئ واےس ےاہکاےاہللےکروسؽآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےھجمویکںفا سرکےتںیہاشدیہکآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےھجمایسرطحفا سرکےتںیہاسیجہکآپ ےامزعوکفا سایکاہللیکمسقںیم واہتبلاحہلمنوںآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےرفامایااھچارگ وفا س ںیہاجاناچیتہ واجاہیںکتہکہچبنجےل۔ باس ےہچبنجایل وفہہچبوکاکیڑپکےںیم
ٹیپلرکےلآیئافررعضایکہیںیم ےہچبنجدایےہآپ ےرفامایاجافراےسدفدھالپاہیںکتہکہیاھک ےےکاقلبنواج ے
ینعیدفدھڑھچادے س باس ےاساکدفدھڑھچاای وفہہچبےلرکاحرضنویئاس احؽںیمہکےچبےکاہھتںیمرفیٹاکڑکٹااھت
افررعضیکاےاہللےکیبنںیم ےاسوکدفدھڑھچادای ےہافرہیاھکاناھکاتےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےفہ ہچباملسمونں
ںیمےساکیآدیمااصنریےکرپسدایکرھپمکحدای واسےکےنیسکتزگاھوھکداایگافرووگں وکمکحدای واوہنں ےاےساسگنسررک
دای  س اخدل ینب فدیل وتمہج نو ے افر اس ےک رس  ر اکی رھتپ امرا  و وخؿ یک داھر اخدل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رہچے  ر آڑپی افر
اوہنں ےاےسرباالھباہکاہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس  ےاؿیکاسربیابتوکانس ورفےتک نو ےرفامایاےاخدلاسذات
یکمسق سےکہضبقںیمریمیاجؿےہقیقحتاس ےا یس وہبیکےہہکارگاناجزئسکیٹفوصؽرک ےفاالیھبا یس وہبرکات واےس
اعمػرکدایاجاترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےمکحدایافراساکانجزہاداایکایگافردنفایکایگ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،دمحمنبدبعاہللنبریمن،ریشبنباہمرج،رضحتدبعاہللنبربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1939

راوی  :ابوُشا٣ ،٪اٟک بً ٩بساٟواحس ٣ش٤عیٌ٣ ،اذ يٌىی اب ٩ہظا ،٦یحٌی ب ٩ابی ْٛير ،ابوَٗلبہ ،ابوا٤ٟہ٠ب ،حرضت
ً٤زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟواح ٔ ٔس ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕ
ا٣َ ٪اُ ٔ ٟ
َح َّسثَىٔی أَبُو ُ ََّش َ
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ُٔ ٩ِ ٣ج َض ِی ََ ٨ة أَ َت ِت ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَىٔی أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة أَ َّ ٪أَبَا ا َِ ٤ُ ٟض َّٔ ٠ب َح َّسثَطُ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

َوه ٔ َی حُ ِبل َی ٔ ٩ِ ٣اٟزِّنَی َٓ َ٘اَِ ٟت َیا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ أَ َػ ِب ُت َح اسا َٓأَٗ ٔ ُِ ٤ط ًَل َ َّی ٓ ََس ًَا ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؤٟي ََّضا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِح ٔش ِ٩
َف ٔج َِ ٤ت ث ُ َّ٥
إَِٔ ٟي َضا َٓإٔذَا َو َؿ ٌَ ِت َٓأِتٔىٔی ب ٔ َضا َٓٔ ٌََ ََٓ ١أ َ ََ ٣ز ب ٔ َضا ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٓ ٥َ ٠ظ َِّ ٜت ًََِ ٠ي َضا ث َٔياب ُ َضا ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ب ٔ َضا َُ
َػلَّی ًََِ ٠ي َضا َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ ًُ َ٤زُ ُت َؼل ِّی ًََِ ٠ي َضا یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َو َٗ ِس َزِ َ ٧ت َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س َتابَ ِت َت ِوبَ ّة َِ ٟو ُٗ ٔش َِ ٤ت بَي ِ َن َس ِبٌٔي َن ٔ ٩ِ ٣أَ ِص ٔ١

ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ََ ٟوس ٌَٔ ِت ُض َِ ٥و َص َِ ١و َج ِس َت َت ِوبَ ّة أَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١أَ َِ ٪جا َز ِت ب ٔ َٔ ِٔ ٨ش َضا ِهَّلِل َت ٌَال َی

مس
اوباسغؿ ،امکل نب دبعاوادح مغی ،اعمذ ینعی انب اشہؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبالقہب ،اوبالمہلت ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاکیتررتدہییہہلیبقیکاہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضنویئاساحؽںیمہک
فہ زان ےس احہلم  یھ اس  ے رعض ایک اے اہلل ےک یبن! ںیم دح ےک رجؾ وک یچنہپ نوں  س آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم  ر (دح)
اقمئرکںی واہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےکفیلوکالبایافررفامایہکاےسایھچرطحرانھک۔ بلمحفعضنواج ے و
اےسریمےاپسےلآان۔ ساس ےااسییہایک۔اہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےتررتےکابرےںیممکحدای واس راس
ےک ڑپکے وبضم یط ےس ابدنھدےی ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس  ے مکحدای  و اےس اسگنسر رکدای ایگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس  ےاس اکانجزہڑپاھای۔ ورضحترمعریضاہلل اعتٰیلہنع  ےآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسرعض ایک اےاہلل ےکیبن!
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا اک انجزہ ڑپاھےت ںیہ احالہکن اس  ے زان ایک۔  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای قیقحت! اس  ے
تقیس
ا یس وہبیکےہارگ دمہنیفاوںںیمرتسآدویمںےکدرایمؿ میکاج ے وا ںیہاکیف نواج ےافرایکمت ے اس ےسالضف  وہب
اپیئےہہکاس ےاےنپآپوکاہللیکراضفوخونشدیےکےیلآ شرکدایےہ۔
مس
رافی  :اوباسغؿ ،امکل نب دبعاوادح مغی ،اعمذ ینعی انب اشہؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبالقہب ،اوبالمہلت ،رضحت رمعاؿ نب نیصح
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1940

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبۂً ،ا ٪ب٣ ٩ش ،٥٠اباً ٪لار ،یحٌی ب ٩ابی ْٛير

ار َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َْٔٛير ٕب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪ا َِّ ٌَ ٟل ُ
ُٔ ٠َ ِْ ٣ط

اوبرکبنبایبہبیش،افعؿنبملسم،اابؿاطعر،ییحینبایبریثکاؿاانسدےسہیدحثیرمفیےہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿنبملسم،اابؿاطعر،ییحینبایبریثک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1941

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ،اب ٩طہابً ،بيساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ب٣ ٩شٌوز ،حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ اور حرضت زیس ب ٩خاٟس جہىی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ح و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َ
َ
َ
اب أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ
رع ٔ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ ِ ٩أبٔی ص َُزیِ َز َة َو َزیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی أُ َّ ٧ض َ٤ا َٗ َاُل إ ٔ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ ِ َ

َخ َوص َُو أَ ِٓ َ٘ ُط ٔ٨ِ ٣طُ ََ ٌَ ِ٥
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َِ ُظ ُس َک اہللَ إ ٔ َُّل َٗ َـ ِي َت لٔی ب ٔ َٔ ٜت ٔ
اب اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟد ِؼ ُِ ٥اْل َ ُ
أ ًَ ٪شئّا ًَل َی َص َذا َٓزَنَی
َٓاٗ ِٔف بَ ِی َ٨َ ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
اب اہللٔ َوأِذ َِ ٪لٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ١ِ ُٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ابِىٔی ك َ َ
يسة ٕٓ ََشأ َ ُِ ٟت أَصِ َ ١ا َِٓ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأ َ ِخبَرُونٔی أَ٤َ َّ ٧ا ًَل َی ابِىٔی
بٔا َِ ٣زأَتٔطٔ َوإنِّٔی أ ُ ِخب ٔ ِر ُت أَ ًََّ ٪ل َی ابِىٔی اٟزَّ ِج ََٓ ٥ا ِٓ َت َسیِ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط بٔٔ٤ائَةٔ َطاة ٕ َو َوَ ٔ ٟ
یب ًَاَ ٕ ٦وأَ ًََّ ٪ل َی ا َِ ٣زأَة ٔ َص َذا اَّ ٟز ِج ََ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی ََ ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔسظ ٔ
َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ ُ
یب ًَاَ ٕ ٦واُِ ُس َیا أُِ َ ٧ي ُص إلٔ َی ا َِ ٣زأَة ٔ َص َذا َٓإ ٔ ِ٪
اب اہللٔ ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
يسةُ َوا َِ ٥ُ ٨َ َِ ٟر ٌّز َو ًَل َی ابَِ ٔ ٨
َْلَ ِٗ ٔـي َ َّن بَ ِی َ٤َ ُٜ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
ک َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ ُ
َف ٔج َِ ٤ت
َار ُج َِ ٤ضا َٗا ََ َِ َٓ ٢سا ًََِ ٠ي َضا َٓا ًِت َ َرٓ َِت َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠
ا ًِت َ َرٓ َِت ٓ ِ

ہبیتق نب دیعس ،ق  ،،دمحم نب رل  ،ق  ،،انبباہب ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر
رضحت زدی نب اخدل ینہج ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک داہی ںوں ںیم ےس اکیآدیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک
دختم ںیم احرض نوا افر رعض نوں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے ےیل اہلل یک اتکب ےک اسھت ہلصیف رفامںیئ۔ دفرسے
رفقی  ے اہک افر فہ اس ےس زایدہ دھجمسار اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے درایمؿ اتکب اہلل ےس ہلصیف رفام دںی افر ےھجم
ااجزتدںی۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس ےرفامایایبؿرکف۔اس ےاہکریمااٹیباسےکاہںالمزؾاھتافراس ےاسیکویبی
ےک اسھت زان ایک ےہ۔  و ےھجم ربخ دی یئگ ہک ریمے ےٹیب وک اسگنسر رکان الزؾ ےہ  و ںیم  ے اس اک دبہل اےنپ ےٹیب یک رطػ ےس اکی وس
رکبایں افر اکی ابدنی ادا رکدی۔ رھپ ںیم  ے الہ ملع ےس وپاھچ اوہنں  ے ےھجم ربخ دی ہک ریمے ےٹیب  ر وس وکڑے ںیہ افر اکی

اسؽےکےیلالجفینطافراسیکویبیوکاسگنسررکانالزؾےہ۔ وروسؽاہلل ےرفامایاسذاتیکمسق سےکہضبقںیمریمیاجؿ
ےہ ںیم اہمترے درایمؿ اہلل یک اتکب ےک اطمقب یہ ہلصیف رکفں اگ۔ ویڈی افر رکبایں  و فا س ںیہ افر ریتے ےٹیب وک وس وکڑے
ںیگل ےگ افر اکی اسؽ یک الجفینط۔ اے ا سی! لک حبص اس تررت یک رطػ اج۔ ارگ فہ اضاراػ رکےل  و اےس اسگنسر رک دے۔
ےتہکںیہہکاوہنں ےاسےکاپسحبصیکاس ےاضاراػرکایل۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاسےکابرےںیممکحدای
 واےساسگنسررکدایایگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،دمحمنبرل ،ق ،،انبباہب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتعنبوعسمد،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنعافررضحتزدینباخدلینہجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اشدیدشہوکزانںیماسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1942

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص٤ً ،زو ٧اٗس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥ب ٩سٌس ،ػاٟحً ،بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا،ٚ
زہزی

و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َّ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي٥
رح َُ ٠َ ٣ة َٗاُلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اٟلاصٔز ٔ َو َ ِ
بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
ِ َ ٧ح َو ُظ
اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،وی،س،رمعفاندق،وقعیبنباربامیہنبدعس،اصحل،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،زرہیاؿاانسدےسیھبہی
دحثیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،وی،س،رمعفاندق،وقعیبنباربامیہنبدعس،اصحل،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیوہیدویںوکزاناسگنسررک ےےکایبؿںیم...
ابب  :دحفداکایبؿ
ذیوہیدویںوکزاناسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1943

راوی  :ح ٥ٜب٣ ٩وسی ،ابوػاٟح ،طٌيب ب ٩اسحاً ،ٚبيساہلل ٧آٍ ،حرضت ًبس اٟزح ٩٤ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی أَبُو َػإ ٔ ٟح َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌَ ِي ُب بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙأَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ٪
َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ َُ ٣ُ ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔی ب ٔ َي ُضوز ٔ ٓ ٕ
ی َویَ ُضوزٔیَّ ٕة َٗ ِس َزَ َ ٧يا َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َجا َئ
اٖ بٔض ٔ َ٤ا
ٕ بَي ِ َن ُو ُجوصٔض ٔ َ٤ا َویُ َل ُ
َی ُضو َز َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َتحٔ ُس َ
و ٪فٔی اَّ ٟت ِو َراة ٔ ًَل َی ََ ٩ِ ٣زنَی َٗا ُٟوا َُ َشوِّزُ ُو ُجوصَ ُض َ٤ا َوَ ُ ٧ح ُِّ ٠ُ ٤ض َ٤ا َوَ ُ ٧داُ ٔ ٟ
َقأ ُ َی َس ُظ ًَل َی آ َی ٔة
ََق ُؤ َصا َحًَّی إٔذَا َُّ ٣زوا بٔآ َیةٔ اٟزَّ ِج َٔ ٥و َؿ ٍَ ا ًََِٔ ٟی َّأ ٟذی َي َِ
َٗا ََٓ ٢أِتُوا بٔاَّ ٟت ِو َراة ٔإ ٔ ِ٨ِ ُٛ ٪ت َُِ ٥ػازٔٗٔي َن َٓ َحاؤُا ب ٔ َضا ٓ ََ
َقأَ َ٣ا بَي ِ َن یَ َسیِ َضا َو َ٣ا َو َرائ َ َضا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ََلَ ٕ ٦وص َُو ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز ُظ
اَّ ٟز ِج َٔ ٥و َ َ
َ
َّ
َّ
َف ٔج َ٤ا َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز
َفٓ ٌََ َضا َٓإٔذَا َت ِح َت َضا آ َی ُة اَّ ٟز ِج َٔٓ ٥أ ََ ٣ز بٔض ٔ َ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسُ َ ٥َ ٠
َٓ ِ٠ي َ ِر َٓ ٍِ َی َس ُظ َ َ
يضا ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٟح َح َارة ٔب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ
ُُ ٨ِ ٛت ٓ َٔيَ ٩ِ ٤ر َج َُ ٤ض َ٤ا َٓ َِ َ٘ ٠س َرأَیِ ُتطُ َي٘ ٔ َ
مکحنبومیس،اوباصحل،بیعشنبااحسؼ،دیبعاہللانعف،رضحتدبعارلنمحنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی وہیدہی وک الای ایگ اؿ دفونں  ے زان ایک اھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وہید ےک اپس
رشتفیےلےئگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایمت وراتںیمایکاپےتنواسےکابرےںیم س ےزانایک؟اوہنں ےاہک
مہاؿےکرہچفںوکایسہرکےتںیہافروساررکےتںیہاسرطحہکمہاؿےکرہچفںوکاکیدفرسےےکاخم فرکےتںیہافراؿ
وک رکچ وگلاےت ںیہ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس  ے رفامای ارگ مت ےچس نو  و  ورات ےلآؤ۔ فہ اےس ےلآ ے افر ڑپانھ رشفع رکدای۔
اہیںکتہکآتیرمجکتےچنہپ واسونوجاؿ ےوجڑپھراہاھتاانپاہھتآتی ررھکایلافراسےکآےگافرےھچیپےسڑپانھرشفع
رکدای وآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرضحتدبعاہللنبالسؾریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اسھتےھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےساہھتا ےن ےاکمکحدںی۔اس ےاٹہای واسےکےچینآتیرمج یھ۔ روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےمکح دای ،ا ںیہرمجرکدایایگ۔رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ے رفامایںیمیھباؿدفونںوک اسگنسررک ے
فاوںیمےساھت۔قیقحت!ںیم ےاسرمدوکداھکیہکفہاےنپآپ ررھتپربداتشرکےکاستررتوکاچبراہاھت۔
رافی  :مکحنبومیس،اوباصحل،بیعشنبااحسؼ،دیبعاہللانعف،رضحتدبعارلنمحنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
ذیوہیدویںوکزاناسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1944

راوی  :زہير ب ٩رحب ،اس٤اًي ١يٌىی اب٠ً ٩يہ ،ایوب ،ابوكاہزً ،بساہلل ب ٩وہب٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ح و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
و َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ٧ ٪آ ٔ ٌّا أَ ِخب َ َرص ُِ ٩ِ ًَ ٥ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِص ٔ ١ا ُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟض ِ٣َ ٥اُ ٔ ٟ
أَ ِخب َ َرنٔی رٔ َج ْ
َر َج َ ٥فٔی اٟزِّنَی َی ُضوزٔیَّي ِ ٔن َر ُج َّل َوا َِ ٣زأَ ّة َزَ َ ٧يا َٓأ َ َت ِت ا َِ ٟي ُضوزُ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔض ٔ َ٤ا َو َساُٗوا ا َِ ٟحس َ
ٔیث ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔ

زریہ نب رحب ،اامسلیع ینعی انب ہیلع ،اویب ،اوباطرہ ،دبعاہلل نب فبہ ،امکل نب ا،س ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےدفوہیدویںاکیرمدافراکیتررتوکزانںیمرمجایکوہنجں ےزانایکاھت
افروہیدا ںیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسال ے۔ابیقدحثیرابرہکسگریکچےہ۔
رافی  :زریہ نب رحب ،اامسلیع ینعی انب ہیلع ،اویب ،اوباطرہ ،دبعاہلل نب فبہ ،امکل نب ا،س ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
ذیوہیدویںوکزاناسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1945

٣وسی بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص زہيرٰ ،

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪ا َِ ٟي ُضو َز َجاؤُا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ا ٚا َِ ٟحس َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َز ُج ُٕ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ ٥وا َِ ٣زأَة ٕ َٗ ِس َزَ َ ٧يا َو َس َ
ٔیث ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ ًُب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ

ادمح نب وی،س زریہ ،ومٰیس نب ہبقع ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وہید اےنپ ںیم ےس اکی آدیم افر
تررتوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسال ےوہنجں ےزانایکاھت۔ابیقدحثیسگریکچ۔
رافی  :ادمحنبوی،سزریہ،ومٰیسنبہبقع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ

ذیوہیدویںوکزاناسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1946

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابی ٌ٣اویہ ،اً٤عً ،بساہلل ب٣ ٩زة ،حرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗا ََ ٢ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََّ ٣ُ ٢ز ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َي ُضوز ٔ ٓ ٕ
ی َُ ٣ح َّ٤ّ ٤ا َِ ٣حُ٠و ّزا ٓ ََس ًَاص ُِ٥
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
وَ ٪ح َّس اٟزَّانٔی فٔی َ ٔ ٛتابَٔٗ ٥ِ ُٜاُٟوا ََ ٌَ ََِ ٓ ٥س ًَا َر ُج َّل ٔ٤ََ ٠ًُ ٩ِ ٣ائ ٔض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَ َِ ُظ ُس َک
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ص ََ ٜذا َتحٔ ُس َ
ک ََظَ ِس َتىٔی ب ٔ َض َذا  ٥َِ ٟأ ُ ِخب ٔ ِر َک
وَ ٪ح َّس اٟزَّانٔی فٔی َ ٔ ٛتابَٔٗ ٥ِ ُٜا ََُ ٢ل َوَِ ٟو َُل أََ َّ ٧
وسی أَ َص ََ ٜذا َتحٔ ُس َ
بٔاہللٔ َّأ ٟذی أَِ٧زَ َ ٢اَّ ٟت ِو َرا َة ًَل َی َُ ٣

یٕ َت َز ِ٨َ ٛا ُظ َوإٔذَا أَ َخ ِذَ٧ا َّ
ٔيٕ أَ َٗ ِ٨َ ٤ا ًََِ ٠يطٔ ا َِ ٟح َّس ُٗ ِ٨َ ٠ا َت ٌَاَِ ٟوا
ْشآ ٔ َ٨ا َٓ٨َّ ُٜا إٔذَا أَ َخ ِذَ٧ا َّ ٔ
اٟـٌ َ
اْٟش َ
َ٧حٔ ُس ُظ اَّ ٟز ِج ََ ٥و َل ُٔ ٨َّ ٜط َٛث ُ َر فٔی أَ ِ َ
ا ٪اَّ ٟز ِج َٔ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اْٟش ٔ
يُ ٤ط ًَل َی َّ ٔ
يَ ٥وا َِ ٟح َِ ٠س َ٣ک َ َ
یٕ َوا َِ ٟوؿٔي ٍٔ َٓ َح ٌَ ِ٨َ ٠ا اَّ ٟت ِحَ ٔ٤
َٓ ِِ ٨َ ٠ح َتًَ ٍِ ٔ٤ل َی َط ِي ٕئ َُ٘ ٔ ُ
َ
َّ َّ
ی٩
ک َّأ ٟذ َ
َف ٔج ََٓ ٥أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١یا أَ ُّی َضا اَّ ٟز ُسو َُُ ٢ل َی ِحزَُ ِ ٧
ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔی أَ َّو ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِح َيا أَ َِ ٣ز َک إٔذِ أَ َ٣اتُو ُظ َٓأ ََ ٣ز بٔطٔ َ ُ
َف إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ إ ٔ ِ ٪أُوت ٔیت َُِ ٥ص َذا َٓد ُُذو ُظ َي ُ٘و ُ ٢ائِتُوا َُ ٣ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪أَ ََ ٣ز ُ ٥ِ ٛبٔاَّ ٟت ِحٔ ٔ٤ي٥
و ٪فٔی ا ِلٔ ِ ُٜ
ي َُشارٔ ًُ َ
ک ص ُِ ٥ا ِٟک َ ُٔ
و٪
َوا َِ ٟح ِٔ ٠س َٓد ُُذو ُظ َوإ ٔ ِ ٪أَ ِٓ َتا ُ ٥ِ ٛبٔاَّ ٟز ِج َٔٓ ٥ا ِح َذ ُروا َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ی ِح ٥ِ ُٜب ٔ َ٤ا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َٓأُو َٟئ ٔ َ
اَف َ
ک ص َُِّ ٥
و ٪فٔی ا ِلَّٔ ُٜارٔ ك ُ َُّ ٠ضا
وَ ٪و ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ی ِح ٥ِ ُٜب ٔ َ٤ا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َٓأُو َٟئ ٔ َ
َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ی ِح ٥ِ ُٜب ٔ َ٤ا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َٓأُو َٟئ ٔ َ
ک ص ُِ ٥ا َِٟٔا ٔس ُ٘ َ
اٟواَ ٤ُ ٔ ٟ

ییحینبییحی ،اوبرکبنبایبہبیش،ایباعمفہی،اشمع،دبعاہللنبرمة،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبن
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ےس اکی وہیدی ایسہ ایک نوا وکڑے اھک ے نو ے سگرا  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
وہیدویںوکولبارکرفام ایایکمتاینپاتکبںیمزاینیکزساایسرطحاپےتنو؟اوہنں ےاہکیجاہں! وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ے
اؿےکاملعءںیمےساکیآدیموکالبرکرفامایںیمےھجتاساہللیکمسقداتینوں س ے ومیسہیلعاالسلؾ ر وراتانزؽیکایکمتاینپ
اتکبںیمزاینیک زساایسرطحاپےتنو۔اس ےاہک ںیہ!افرارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجمہیمسقہندےتی و یھبکآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسوکربخہنداتی۔مہاسگنسررکانیہاپےتںیہ نکیامہرےزعمزووگںںیمزانیکرثکتنویگ۔ س بمہیسکزعمز
وکڑکپےت واےسٹوھڑدےتی افر بمہیسکزمکفرففیعضآدیموکڑکپےت واس ردحاقمئرکدےتی۔مہ ےاہکآؤ!مہا یسزسا ر عم
نواجںیئ  ےس مہ زعمزف ریغزعمز  راقمئ رکںی ےگ۔  و مہ  ے وکےلئ ےس ہنم اکالرک ے افر وکڑے امر ے وکرمجیک ہگج رقمر رک دای
روسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس  ےرفامایاےاہلل!ںیم فہ الہپنوں  س  ےریتےمکح وکزدنہ ایکہکبجفہاےس  مترک ےکچےھت۔
انچہچنآپ ےمکحدای واےساسگنسرایکایگ واہلل ےہیآتیانزؽرفامیئاےروسؽآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکفہوگنیگمغہن

رکںی وج رفک ںیم ےڑےنھ فاےل ںیہ وہنجں  ے اےنپ ہنم ےس  و اہک ہک مہ اامیؿ ال ے ںیہ  نکی اؿ ےک دؽ اامیؿ ہن ال ے افر وج
وہیدویں ےس وھجٹ وبےنل ےک ےیل اجوسیس رکےت ںیہ۔ فہ اؿ ووگں ےک ےیل اجوسیس رکےت ںیہ وج ایھب کت آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکاپس ںیہآ ےافرفہاہللےکالکؾوکاینپہگجےسدبتلیرکدےتیںیہ۔فہہیےتہکےہارگمتوکہیمکحدایاج ے واےس
ےل و ہک ولچ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ارگ فہ ںیہمت ہنم اکال رک ے افر وکڑے امر ے اک مکح دںی  و وبقؽ رکو افر ارگ فہ
ںیہمترمجاکوتفیدںی واےسٹوھڑدف۔ واہلل ےہیآایتانزؽیکوجوگا ہللےکانزؽرکدہااکحؾےکاطمقبہلصیفہنرکںیفہاکرف
ںیہ۔ وج وگ اہلل ےک انزؽ رکدہ ااکحؾ ےک اطمقب ہلصیف ہن رکںی فہ دح ےس اجتفز رک ے فاےل ںیہ افر وج وگ اہلل ےک انزؽ رکدہ
ااکحؾےکاطمقبہلصیفہنرکںیفہافقسںیہ۔ہیآایتافکرےکابرےںیمانزؽنویئ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبرکبنبایبہبیش،ایباعمفہی،اشمع،دبعاہللنبرمة،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
ذیوہیدویںوکزاناسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1947

راوی  :اب٤٧ ٩ير ،ابوسٌيس اطخ ،وٛيٍ ،اً٤ع

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َوأَبُو َسٌٔي ٕس اْلِ َ َط ُّخ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی

َّ
َک َ٣ا َب ٌِ َس ُظ ُٔ٧ ٩ِ ٣زُو ِٔ ٢اْل َی ٔة
َف ٔج ََ ٥و ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسُ َ ٥َ ٠

انبریمن،اوبدیعساجش،فعیک،اشمعدفرسی دنذموکرےہ نکیاسںیماہیںکتیہےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرمجاکمکح
دای۔اےسرمجایکایگ۔اسےکدعبذموکر ںیہ۔
رافی  :انبریمن،اوبدیعساجش،فعیک،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
ذیوہیدویںوکزاناسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1948

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
و َح َّسثَىٔی َص ُ

َي ُ٘وُلُ َر َج َ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِسَ ٥ََ ٠و َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟي ُضوز ٔ َوا َِ ٣زأَ َت ُط
اہرفؿ نبدبعاہلل،اجحجنب دمحم،انبرج ،،اوبزح  ،،رضحتاجرب نبدبعاہللریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ ہک یبنیلصاہلل ہیلع
فآہلفملس ےاملسےکاکیآدیمافروہیدےکاکیآدیمافراکیتررتوکرمجایک۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،انبرج ،،اوبزح ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
ذیوہیدویںوکزاناسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1949

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥روح بً ٩بازة ،اب ٩جزیخ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َُي ِ َر أََّ٧طُ َٗا ََ ٢وا َِ ٣زأَ ّة
ااحسؼنباربامیہ،رفحنبابعدة،انبرج ،ایسدحثییکدفرسیاانسدذرکیکںیہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رفحنبابعدة،انبرج ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
ذیوہیدویںوکزاناسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1950

راوی  :ابوكا ١٣جحسریً ،بساٟواحس ،س٠امی ٪طیبانیً ،بساہلل ب ٩ابی اوفی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہً ،لی ب٣ ٩شہز ،حرضت ابو
اسحا ٚطیبانی

و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو كَا ٔ ١ٕ ٣ا َِ ٟح ِح َسر ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُّ ٪
اٟظ ِی َبان ٔ ُّی َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی أَ ِوفَی ح و َح َّسثَ َ٨ا
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ َح َّسثَ َ٨ا ًَلٔی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََّ ٙ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َّ
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َص ِ١
أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
َر َج ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٥ِ ٌَ ََ ٢ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َب ٌِ َس َ٣ا أُِ٧زَِٔ ٟت ُس َورةُ ا٨ُّ ٟورٔ أَ ِِ َٗ ٦بََ ٠ضا َٗا ََُ ٢ل أَ ِزرٔی
اوباکلمدحدری،دبعاوادح،امیلسؿابیشین،دبعاہللنبایبافیف،اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،رضحتاوبااحسؼابیشینہیلعاالسلؾ
ےسرفاتیےہہکںیم ےدبعاہللنبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرمجایک؟اوہنں

 ےاہکیجاہں۔ںیم ےاہکوسرةاونلرےکانزؽےیکاج ےےسےلہپایدعبںیم؟اوہنں ےاہکںیم ںیہاج ات۔
رافی  :اوباکلمدحدری،دبعاوادح،امیلسؿابیشین،دبعاہللنبایبافیف،اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،رضحتاوبااحسؼابیشین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
ذیوہیدویںوکزاناسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1951

راوی ً :يسی ب ٩ح٤از ٣صیٟ ،يث ،سٌيس ب ٩ابی سٌيس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ص ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟي ُث ًَ َِ ٩سٌٔي ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َسُ ٌَ ٔ٤ط َي ُ٘و ُ٢
و َح َّسثَىٔی ً َٔيسی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ ا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َزِ َ ٧ت أَ َُ ٣ة أَ َح ٔس َُٓ ٥ِ ٛت ََبي َّ َن زَٔ٧اصَا ََِٓ ٠ي ِحِ ٔ ٠س َصا ا َِ ٟح َّس َو َُل یُث َ ِّر ِب ًََِ ٠ي َضا ث ُ َّ٥

إ ٔ َِ ٪زِ َ ٧ت َِٓ٠ي ِحِ ٔ ٠س َصا ا َِ ٟح َّس َو َُل یُث َ ِّرب ًََِ ٠ي َضا ث ُ َّ ٥إ ٔ َِ ٪زِ َ ٧ت َّ
اْٟاَ َْ ٔ ٟة َٓت ََبي َّ َن زَٔ٧اصَا َٓ َِ ٠یب ٔ ٌِ َضا َوَِ ٟو ب ٔ َح ِب َٕ ٩ِ ٣ٔ ١ط ٌَز ٕ
ِ
َ

یسیعنبامحدرصمی،ق ،،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس وک رفامےت نو ے انس ہک  ب مت ںیم ےس یسک یک ویڈی زان رکے افر اس اک زان اظرہ نو اج ے  و اےس دح ےک وطر  ر وکڑے
امرےاجںیئافراساکزاناظرہنواج ے واچےیہہکاےسرففتخرکدےارگہچابؽیکاکیریسیہےکدبہلںیمنو۔
رافی  :یسیعنبامحدرصمی،ق ،،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
ذیوہیدویںوکزاناسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1952

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥ابً ٩یی٨ہً ،بس ب ٩ح٤يس٣ ،ح٤س ب ٩برک بزسانی ،ہظا ٦ب ٩حشا ،٪ایوب
اب٣ ٩وسی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ ،اب٤٧ ٩يرً ،بيساہلل ب٤ً ٩ز ،ہارو ٪اب ٩سٌيس ایلی ،اب ٩وہب ،اسا٣ہ ب ٩زیس،
ہ٨از بِ ٩سی ،ابوَکیب ،اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بس

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥جٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة
وسی ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
بَ ِرکٕ ا ِٟب ُ ِر َسان ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
اَ ٔ ٪لِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔي ٕس اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس ح و
َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ح و َح َّسثَىٔی َص ُ

ئ ًَ ِ٩
َکیِبٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب َس َة بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙك ُ ُّ ١صَ ُذ َُل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اْٟس ِّی َوأَبُو ُ َ
َسٌٔي ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َُّل أَ َّ ٪ابِ َ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َ ٢فٔی َحسٔیْٔطٔ ًَ َِ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ٩
أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َج ِ٠سٔ اْلِ َ َٔ ٣ة إٔذَا َزِ َ ٧ت ث َ ََلثّا ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥یب ٔ ٌِ َضا فٔی اٟزَّابٔ ٌَةٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب اربامیہ ،انب ہنییع ،دبع نب دیمح ،دمحم نب رکب رباسین ،اشہؾ نب اسحؿ ،اویب انب ومیس ،اوبرکب نب ایب
ہبیش ،اوبااسہم ،انب ریمن ،دیبع اہلل نب رمع ،اہرفؿ انب دیعس ا،یل ،انب فبہ ،ااسہم نب زدی ،انہد نب رسی ،اوبرکبی ،ااحسؼ نب
اربامیہ ،دبعة نب امیلسؿ ،دمحم نب ااحسؼ،دیعس ربقمی ،اوبرہریہ فلتخماانسد ےس ہی دحثی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعےس
رمفیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےابدنیوکوکڑےامر ےےکابرےںیمرفامای بفہنیترمہبتزانرکےکچرھپوچ یھ
ابراچےیہہکاےسرففتخرکدے۔
رافی  :اوبرکبنبایب ہبیش ،ااحسؼ نباربامیہ،انبہنییع ،دبع نبدیمح ،دمحم نبرکبرباسین،اشہؾ نباسحؿ،اویب انب ومیس،اوبرکب
نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،انب ریمن ،دیبعاہلل نب رمع ،اہرفؿ انب دیعس ا،یل ،انب فبہ ،ااسہم نب زدی ،انہد نب رسی ،اوبرکبی ،ااحسؼ
نباربامیہ،دبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
ذیوہیدویںوکزاناسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1953

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ٌٗ٨يی٣ ،اٟک ،یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟک ،اب ٩طہابً ،بيساہلل بً ٩بساہلل ،حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َ
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّی َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
ک ح و َح َّسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َواُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َٗا ََ َ ٢
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١اْلِ َ َٔ ٣ة إٔذَا َزِ َ ٧ت َو٥َِ ٟ
ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

اب ُلَ
تُ ِح ٔؼ َِٗ ٩ا َ ٢إ ٔ َِ ٪زِ َ ٧ت َٓا ِجُ ٔ ٠سو َصا ث ُ َّ ٥إ ٔ َِ ٪زِ َ ٧ت َٓا ِجُ ٔ ٠سوصَا ث ُ َّ ٥إ ٔ َِ ٪زِ َ ٧ت َٓا ِجُ ٔ ٠سوصَا ث ُ َّ ٥بٔي ٌُو َصا َو َِ ٟو بٔ َـٔٔير ٕ َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِزرٔی أَ َب ٌِ َس َّ
اب َو َّ
١
اْٟاَْ ٔ ٟةٔ أَ ِو اٟزَّابٔ ٌَ ٔة َو َٗا َ ٢ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّی فٔی رٔ َوایَتٔطٔ َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اٟـٔٔيرُ ا َِ ٟح ِب ُ

دبعاہللنب ہملسمیبنعق ،امکل،ییحی نبییحی ،امکل،انبباہب،دیبعاہلل نبدبعاہلل ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتی

ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسابدنیےکابرےںیموساؽایکایگوجریغاشدیدشہنوافرزانرکےآپ ےرفامایارگ
فہزانرکے واےسوکڑےامرف۔ارگرھپزانرکے واےسوکڑےاگلؤارگرھپیھبزانرکے واےسوکڑےامرفرھپاےسرففتخرکدف
ارگہچ ر یس یہ ےک دبہل ںیم۔ انب باہب ہیلع االسلؾ  ے اہک ںیم  ںیہ اج ات رسیتی رمہبت ےک دعب ای وچ یھ رمہبت ےک دعب افر ریس وک
صفيرےتہکںیہ
رافی  :دبعاہللنبہملسمیبنعق،امکل،ییحینبییحی،امکل،انبباہب،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
ذیوہیدویںوکزاناسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1954

راوی  :ابوكاہز ،اب ٩وہب ،اب ٩طہابً ،بيساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ اور حرضت زیس
ب ٩خاٟس اٟحہىی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َّ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة
اٟلاصٔز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َ٣أٟکّا َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔی ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ

َک
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َزیِسٔ بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١اْلِ َ َ٣ةٔ بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیْٔض ٔ َ٤ا َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اب َو َّ
١
َٗ ِو َ ٢ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟـٔٔيرُ ا َِ ٟح ِب ُ
اوباطرہ ،انب فبہ ،انب باہب ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت زدی نب اخدل اینہجل
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسابدنی ےک ابرےںیموپاھچایگ۔ ابیق دحثیایسرطح
ےہ نکیاسںیمانبباہباکوقؽریسوکےتہکںیہذموکر ںیہ۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ ،انبباہب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعافررضحتزدینباخدل
اینہجلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
ذیوہیدویںوکزاناسگنسررک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1955

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥ب ٩سٌس ،ػاٟحً ،بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،بيساہلل ،حرضت

ابوہزیزہ اور حرضت زیس خاٟس اٟحہىی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس
َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َزیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

ک فٔی َحسٔیْٔض٤ا َجٔ٤ي ٌّا فٔی بَ ِيٌ َٔضا فٔی َّ
َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک َو َّ
اْٟاَْ ٔ ٟةٔ أَ ِو اٟزَّابٔ ٌَةٔ
اٟظ ُّ
َٔ

رمعفاندق،وقعیبنباربامیہ نبدعس،اصحل،دبعنبدیمح ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیبعاہلل،رضحتاوبرہریہافر رضحتزدیاخدل
اینہجل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ے یبن رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس ایسرطح دحثی رفاتی یک ےہ  نکی اؿ یک دحثی ںیم رسیتی ای
وچ یھرمہبتےنچیبںیمکشےہ۔
رافی  :رمعفاندق،وقعیبنباربامیہنبدعس،اصحل،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیبعاہلل،رضحتاوبرہریہافررضحت
زدیاخدلاینہجلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ساسفایلترر وںےسدحاتمرخرک ےےکایبؿںیم...
ابب  :دحفداکایبؿ
 ساسفایلترر وںےسدحاتمرخرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1956

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی برک٘٣سمی ،س٠امی ،٪ابوزاؤز  ،زائسہ ،سسی ،سٌس بً ٩بيسہ ،حرضت ابوًبساٟزح ٩٤رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

اٟش ِّس ِّی ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ًُٔ ٩ب َ ِي َس َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪أَبُو َزا ُو َز َح َّسث َ َ٨ا َزائ َٔسةُ ًَ ُِّ ٩

ي٤وا ًَل َی أَرٔ َّٗائٔ ٥ِ ُٜا َِ ٟح َّس َ ٩ِ ٣أَ ِح َؼ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ض َِ ٥و َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یُ ِح ٔؼ َِٓ ٩إ ٔ َّ ٪أَ َّ ٣ة
اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢خ َل َب ًَل ٔ ٌّی َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اض أَٗ ٔ ُ
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زِ َ ٧ت َٓأ َ ََ ٣زنٔی أَ ِ ٪أَ ِجَ ٔ ٠س َصا َٓإٔذَا ه ٔ َی َحس ُ
يت إ ٔ ِ ٪أََ٧ا َجَِ ٠ستُ َضا أَ ِ٪
ض َٓ َد ٔظ ُ
ٔیث ًَ ِض ٕس بَٔٔٔ٨ا ٕ
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِح َش َِ ٨ت
َک ُت ذََ ٔ ٟ
أَ ِٗ ُتََ ٠ضا ٓ ََذ َ ِ
دمحم نب ایب رکبرادیم ،امیلسؿ ،اوبداؤد  ،زادئہ، ،دی ،دعس نب دیبعہ ،رضحت اوبدبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعہبطخ دای ورفامایاےووگاےنپالغومں ردحاقمئرکفوخاہفہاؿںیمےساشدیدشہنوںایریغاشدی

دشہ ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی ابدنی  ے زان ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے ےھجم مکح دای ہک ںیم اےس
وکڑےاگلؤں نکیاس ےایھبرقبییہزامہنںیمہچبانجاھت۔ےھجمڈرنواہکارگںیم ےاےسوکڑےامرے وںیماےسامردفںاگ۔
ذہلاںیم ےہیابتیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسذرکیک وآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای و ےااھچایک۔
رافی  :دمحمنبایبرکبرادیم،امیلسؿ،اوبداؤد،زادئہ،،دی،دعسنبدیبعہ،رضحتاوبدبعارلنمحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
 ساسفایلترر وںےسدحاتمرخرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1957

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥یحٌی ب ٩آز ،٦اِسائي ،١سسی

َک َ ٩ِ ٣أَ ِح َؼ َ٩
ِسائ ٔي ُ
ُّ ٩ِ ًَ ١
اٟش ِّس ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
و َح َّسثَ َ٨اظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ
ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥و َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یُ ِح ٔؼ َِ ٩و َزا َز فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ ا ِتزُ َِ ٛضا َحًَّی َت َ٤اثَ َ١
ااحسؼ نب اربامیہ ،ییحی نب آدؾ ،ارسالیئ، ،دی ،اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی وقنمؽ ےہ  نکی اس ںیم وج اؿ ںیم اپک دانم ہن نو
ذموکر ںیہافرہیااضہفےہہکاسوکٹوھڑدفاہیںکتہکفہدنتر تنواج ے۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ییحینبآدؾ،ارسالیئ،،دی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابیکدحےکایبؿںیم...
ابب  :دحفداکایبؿ
رشابیکدحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1958

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َاُل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
ْش َب ا َِ ٟد َِ ٤ز َٓ َحََ ٠س ُظ ب ٔ َحز ٔ َ
یس َتي ِ ٔن ِ َ ٧ح َو أَ ِر َبٌٔي َن َٗا ََ ٢وٓ ٌََ َ٠طُ
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔی ب ٔ َز ُج ِٕ َٗ ١س َ ٔ

اض َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َخ َّ
أَبُو بَ ِرکٕ َٓ َ٤َّ ٠ا ك َ َ
ٕ ا ُِ ٟح ُسوز ٔثَ َ٤أ٧ي َن َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ ًُ َ٤زُ
ا٤َ ًُ ٪زُ ِ
اس َتظَ َار اَ ٨َّ ٟ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب  ،رر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،داتدہ ،رضحت ا،س نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکاپساکیآدیمالایایگ س ےاوگنریکرشابیپ یھ ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاےسدفڑھچویںےساچسی
ابر امرا۔رفامےتںیہرضحت اوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع  ے اےسرطحایک۔  برضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع اکزامہنآایاوہنں  ے
ووگںےسوشمرہبلطایک ودبعارلنمحریضاہللاعتٰیلہنع ےاہکمکازمکدحایس وکڑےںیہ۔ ورضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ے
ایساکمکحدای۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنب ،رر،دمحمنبرفعج،ہبعش،داتدہ،رضحتا،سنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
رشابیکدحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1959

راوی  :یحٌی ب ٩حبيب حارثی ،خاٟس يٌىی اب ٩حارث ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩حبٔيبٕ ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ ََ ّشا
َّ
َّ
َک ِ َ ٧ح َو ُظ
َي ُ٘وُلُ أتُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ َز ُج ََٕ ٓ ١ذ َ َ

ییحینببیبحاحریث،اخدل ینعیانباحرث،ہبعش،داتدہ ،رضحتا،سریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکدختمںیماکیآدیموکآ شایکایگ۔رھپایسرطحدحثیذرکیک۔
رافی  :ییحینببیبحاحریث،اخدلینعیانباحرث،ہبعش،داتدہ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
رشابیکدحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1960

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیٌ٣ ،اذ ب ٩ہظاٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ

َقی َٗا َ٣َ ٢ا
اض ٔ ٩ِ ٣اٟز ٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠جََ ٠س فٔی ا َِ ٟد ِ٤ز ٔبٔا َِ ٟحزٔی ٔس َواٌَ ٨ِّ ٟا ٔ ٢ث ُ ََّ ٥جََ ٠س أَبُو بَ ِرکٕ أَ ِر َبٌٔي َن َٓ َ٤َّ ٠ا ك َ َ
ا٤َ ًُ ٪زُ َو َزَ٧ا اُ ٨َّ ٟ
ِّیٕ َوا َِ ُ ٟ
َت َز ِو َ ٪فٔی َج ِ٠سٔ ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَ َری أَ َِ ٪ت ِح ٌَََ ٠ضا َٛأ َ َخ ِّٕ ا ُِ ٟح ُسوز ٔ َٗا ََ َٓ ٢ح ََ ٠س ًُ َ٤زُ ثَ َ٤أ٧ي َن
دمحم نب ینثم ،اعمذ نب اشہؾ ،داتدہ ،رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے
رشاب(یکدح)ںیمدرتخیکینہٹافرداکںےسامرارھپرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع ےاچسیوکڑےاگل ے۔ برضحت
رمع(ہفیلخ) نو ے افروگ زبسہ زارفں افر داہی وں ےک رقبی رےنہ ےگل  و آپ  ے اہک مت رشاب یک زسا ںیم ایک ایخؽ رکےت نو؟
دبعارلنمحنبترػ ےاہکریماایخؽےہہکآپاسیکمکازمکدحرقمررفامدںی۔رافیےتہکےہ ورضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع
 ےایس>6وکڑےاگل ے۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،داتدہ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
رشابیکدحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1961

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىی ،یحٌی ب ٩سٌيس ،ہظا٦

و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا ص ٔظَ ْا ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،اشہؾاس دنےسیھبہیایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
رشابیکدحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1962

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،ہظاٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض ُب
اَ ٪ي ِ ٔ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ِ ٩صٔظَ اَ َٗ ٩ِ ًَ ٕ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
َقی
َک اٟز َ
ََک ِ َ ٧ح َو َحسٔیْٔض ٔ َ٤ا َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
فٔی ا َِ ٟد ِ٤ز ٔبٔاٌَ ٨ِّ ٟا َٔ ٢وا َِ ٟحزٔی ٔس أَ ِر َبٌٔي َن ث ُ َّ ٥ذ َ َ
ِّیٕ َوا َِ ُ ٟ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اشہؾ ،داتدہ ،رضحت ا،س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس (دح)
رشاب ںیم داکں افر ڑھچویں ےک اسھت اچسی رضںیب اگل ے ےھت۔ رھپ ایس رطح دحثی ذرک یک  نکی زبسہ زارفں افر داہی وں اک
ذرک ںیہایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾ،داتدہ،رضحتا،سریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
رشابیکدحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1963

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحبً ،لی ححز ،اس٤اًي ١اب٠ً ٩يہ ،رعوبةً ،بساہلل زا٧اد ،اسحا ٚب ٩ابزاہي،٥
ح٨ولی ،یحٌی ب ٩ح٤ازً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩دتارً ،بساہلل بٓ ٩يروز ٣ولی ابً ٩ا٣ز زا٧اد ،حرضت حؼين ب٨٣ ٩ذر ابوساسا٪

رعوبَ َة
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب َو ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َ ١وص َُو ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
اٟساَ٧ا ٔد ح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ لٔی َو َّ
ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط أَ ِخب َ َرَ٧ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ٩
ُّ

ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُٓ ٩يِرُ َوز َِ ٣ول َی ابِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َّ
ا٪
اَٗ ٪ا ََ ٢طض ٔ ِس ُت ًُ ِْ ََ ٤
اس َ
اٟساَ٧ا ٔد َح َّسثَ َ٨ا حُ َـي ِ ُن بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ أَبُو َس َ
اٟؼ ِبحَ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَزٔی ُس َُٓ ٥ِ ٛظَ ض ٔ َس ًََِ ٠يطٔ َر ُج ََل ٔ ٪أَ َح ُسص َُ٤ا حُ َِ ٤زا ُ ٪أََّ٧طُ َ ٔ
بِ ََ َّٔ ًَ ٩
ْش َب ا َِ ٟد ِ٤زَ
اَ ٪وأتُ َٔی بٔا َِ ٟؤٟيسٔ َٗ ِس َػلَّی ُّ
ْشبَ َضا َٓ َ٘ا ََ ٢یا ًَل ٔ ُّی ٗ َُِٓ ٥ا ِجِ ٔ ٠س ُظ َٓ َ٘ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی ٗ َُِ ٥یا َح َش ُ٩
آَخ أَُ َّ ٧ط َرآ ُظ َی َت َ٘يَّأ ُ َٓ َ٘ا َ٤َ ِْ ًُ ٢ا ُ ٪إُٔ َّ ٧ط  ٥َِ ٟیَ َت َ٘يَّأ ِ َحًَّی َ ٔ
َو َطض ٔ َس َ ُ
َف ٗ َُِٓ ٥ا ِجِ ٔ ٠س ُظ َٓ َحََ ٠س ُظ
َٓا ِجِ ٔ ٠س ُظ َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟح َش َُ ٩وَ ِّ٢ح َّارصَا ََ ٩ِ ٣ت َولَّی َٗ َّارصَا ََٜٓأَُ َّ ٧ط َو َج َس ًََِ ٠يطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ

ک ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢جََ ٠س أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َبٌٔي َن َو َجََ ٠س أَبُو بَ ِرکٕ أَ ِر َبٌٔي َن
َو ًَل ٔ ٌّی َي ٌُ ُّس َحًَّی بَ َ َّ ٠أَ ِر َب ٌٔي َن َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِٔ ٣ش ِ
ٔیث َّ
َ ١و َٗ ِس َسُ ٌِ ٔ٤ت َحس َ
اٟساَ٧ا ٔد ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ٥َِ ٠
َو ًُ َ٤زُ ثَ َ٤أ٧ي َن َوك ُ ٌُّ ١س َّْ ٨ة َوصَ َذا أَ َح ُّب إلٔ َ َّی َزا َز ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕفٔی رٔ َوا َیتٔطٔ َٗا َ ٢إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ

أَ ِحَٔوِ طُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،یلع رجح ،اامسلیع انب ہیلع ،رعفتة ،دبعاہلل داانج ،ااحسؼ نب اربامیہ ،یلظنح ،ییحی نب امحد،
دبعایزعسینباتخمر،دبعاہللنبریففزومیلانباعرمداانج،رضحتنیصحنبذنمراوباساسؿےسرفاتیےہہکںیمرضحتامثعؿ
نبافعؿریضاہللاعتٰیلہنعےکاپساحرضنوا۔اؿےکاپسفدیلنبہبقعوکالایایگہکاوہنں ےحبصیکامنزدفرڑپ ںیڑپاھںیئرھپ
اہک ںیم اہمترے ےیل زایدہ رکات نوں افر اس ےک الخػ دف آدویمں  ے وگایہ دی۔ اؿ ںیم ےس اکی رمحاؿ  ے وگایہ دی ہک اس

(فدیل) ےرشابیپےہ۔دفرسے ےوگایہدیہکاس ےاےسےقرکےتداھکیےہ ورضحتامثعؿ ےاہکہکاس ےرشاب
ےئیپریغبےق ںیہیک۔اےیلع!اوھٹافراےسوکڑےاگلؤ۔رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع ےنسحریضاہللاعتٰیلہنعےساہکاوھٹ
افروکڑے امرف۔رضحتنسح ےاہکالختفیکرگیمیھب ایسےکرپسدرکںیوج اس یکڈنھٹکاکفایلےہ۔یلعریض اہللاعتٰیلہنع
 ےاسابتیکفہجےسنسحریضاہللاعتٰیلہنعےسانرایگضاکااہظررفامایافررفامایاےدبعاہللنبرفعجاوھٹافراےسوکڑےامرف۔
 س اوہنں  ے اےس وکڑے امرے افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رامر رک ے ےگل۔ اہیں کت ہک اچسی کت ےچنہپ  و رفامای رہھٹ
اجؤ۔رھپرفاماییبنرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ے اچسی افررضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع ے یھباچسیافر رضحترمعریض
اہللاعتٰیلہنع ےاےسوکڑےوگلا ےافربستنس ںیہافرےھجمہی(اچسیوکڑے)زایدہدنسپدیہںیہ۔یلعنبرجح ےاینپرفاتی
ںیمزایدیتیکےہ۔اامسلیع ےاہکہکںیم ےاسےسداانجیکدحثیینس یھ نکیںیماید ںیہرھک اک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زریہنبرحب،یلعرجح،اامسلیعانبہیلع،رعفتة،دبعاہلل داانج،ااحسؼنباربامیہ،یلظنح،ییحینبامحد،
دبعایزعسینباتخمر،دبعاہللنبریففزومیلانباعرمداانج،رضحتنیصحنبذنمراوباساسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
رشابیکدحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1964

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ہاَ ٢ضیز ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٔيا ٪ثوری ،ابی حؼين٤ً ،ير اب ٩سٌيس ،حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟرضیزُ َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩زُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسِٔيا َُّ ٪
اِ ْٟور ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َح ٔؼي ٕن ًَ ِ٤َ ًُ ٩ي ِر ٔبِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا ٕٔ َّ ٢
َ
َ
ات َو َزیِ ُت ُط ْٔلَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
وت ٓ ٔيطٔ َٓأ َ ٔج َس ُٔ ٨ِ ٣ط فٔی ََ ِٔ ٔسی إ ٔ َُّل َػاح َٔب ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ ْٔل َُ َّ ٧ط إ ٔ َِ ٣َ ٪
ًَل ٔ ٕٓی َٗا َ٣َ ٢ا ُُ ٨ِ ٛت أُٗٔي ًَُ ٥ل َی أَ َح ٕس َح اسا ٓ ََي َُ ٤
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠ي ُش َّ٨طُ

دمحمنباہنمؽرضری،سیدینبزرعی،ایفسؿوثری،ایبنیصح،ریمعانبدیعس،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیم
یسک ردحاقمئ ںیہرکاتاھتہکفہاسںیمرماج ےویکہکنںیماےنپدؽںیماسےک ابرےںیمالمؽوسحمسرکاتاھت۔وسا ےرشایب
ےکویکہکنارگرشایبدحاقمئ رک ےےکدفراؿرمایگ وںیماسیکدتیدالؤںاگویکہکنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاس
یکدحنیعتم ںیہرفامیئ۔
رافی  :دمحمنباہنمؽرضری،سیدینبزرعی،ایفسؿوثری،ایبنیصح،ریمعانبدیعس،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
رشابیکدحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1965

راوی ٣ :ح٤س بْ٣ ٩ىیً ،بساٟزح٤ا ،٪سٔيا٪

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط
دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿاس دنےسیھبہیدحثیایسرطحرمفیےہ
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلامحؿ،ایفسؿ
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زعتریےکوکڑفںیکرادارےکایبؿںیم...
ابب  :دحفداکایبؿ
زعتریےکوکڑفںیکرادارےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1966

راوی  :اح٤س بً ٩يسی ،اب ٩وہب٤ً ،زو بٜير ب ٩اطخً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩جابز ،س٠امی ،٪حرضت ابوبززہ اَؼاری رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩يسی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو ًَ ِ ٩ب ُ َٜي ِر ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا ِ َ ٧ح َُ ٨ِ ٔ ً ٩س ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشا ٕر إٔذِ
َجائ َ ُط ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩جابٔز ٕ َٓ َح َّسثَ ُط َٓأَٗ َِب َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة
ْشة ٔأَ ِس َوا ٕن إ ٔ َُّل فٔی َح ٓ ٕس ٔ ٩ِ ٣حُ ُسوز ٔاہللٔ
اْلِ َ َِ َؼار ِّٔی أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُُ ٢ل یُ ِح َُ ٠س أَ َح ْس ٓ َِو ََ َ ًَ ٚ
ادمحنبیسیع،انبفبہ،رمعفریکبنب اجش،دبعارلنمحنب اجرب،امیلسؿ،رضحتاوبربدہ ااصنریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہ

اوہنں ےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسوکرفامےتنو ےانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتوکیئصخشاہللیکدحفدںیم
یسکدحکیعلافہدسوکڑفںےسزایدہہناگل ے۔
رافی  :ادمحنبیسیع،انبفبہ،رمعفریکبنباجش،دبعارلامحؿنباجرب،امیلسؿ،رضحتاوبربدہااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحفداکاگہنگرفںےکےئلافکرہنو ےےکایبؿںیم...
ابب  :دحفداکایبؿ
دحفداکاگہنگرفںےکےئلافکرہنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1967

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤يِم ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زو ٧اٗس ،اسحا ٚب ٩ابزاہي ،٥اب٤٧ ٩ير ،سٔيا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی،
ازریص خوُلنی ،حرضت ًبازہ ب ٩ػا٣ت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥وابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ ك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ٩
يِم َوأَبُو بَ ِ ٔ
َحسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
ًُ َی ِی ََ ٨ة َو َّ
ٔیص ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ٍََ ٣
اُِ ٔ٠ٟى ٤ِ ٌَ ٔ ٟز ٕو َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِيا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِزر َ

ْسُٗوا َوُلَ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َِ ٣حٕ ٔ ٠ص َٓ َ٘ا َ ٢تُ َباي ٔ ٌُونٔی ًَل َی أَ ُِ ٪لَ ُت ِ ٔ
ْش ُٛوا بٔاہللٔ َط ِيئّا َوُلَ َتزُِ ٧وا َوُلَ َت ِ ٔ
َ
ک َٓ ٌُوٗ ٔ َب بٔطٔ َٓ ُض َو
اب َط ِيئّا ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َت ِ٘ ُتُ٠وا اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟی َرح ََّ ٦اہللُ إ ٔ َُّل بٔا َِ ٟح َِّ ٩ِ ٤ََ ٓ ٙوفَی َٔٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أ ِجزُ ُظ ًَل َی اہللٔ َو َ ٩ِ ٣أَ َػ َ
ک ٓ ََشت َ َر ُظ اہللُ ًََِ ٠يطٔ َٓأ َ ِ٣زُ ُظ إلٔ َی اہللٔ إ ٔ َِ ٪طا َئ ًََٔا ًَ ُِ ٨ط َوإ ٔ َِ ٪طا َئ ًَ َّذبَ ُط
اب َط ِيئّا ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ََ َّٔ ٛار ْة َُ ٟط َو َ ٩ِ ٣أَ َػ َ
ییحینبییحییمیمت،اوبرکبنبایبہبیش ،رمعفاندق،ااحسؼنباربامیہ،انبریمن،ایفسؿنبہنییع،زرہی،ادرسیوخالین،رضحتابعدہنب
اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی سلجم ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت۔ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےرفامایمتھجم ےساس ابت رتعیب رکفہک متاہللےکاسھت یسکزیچ وکرشکی ںیہرکف ےگافرہنزانرکفےگ افرہن
وچریرکفےگافرہنیسکسفنوکےبانگہلتقرکفےگ سوکاہلل ےلتقرکانرحاؾایکےہ۔ سمتںیمےسوجفدعہفافرکےاگ وا اک
وثاباہلل رےہافر س ےاؿںیمےسیسکزیچاکاراکتبایک افراےسزسادیاج ے وفہاسےئلیکافکرہنویگافر س ےاؿںیم
ےسیسکزیچاکاراکتبایکافراس ےاےس ردہںیمراھک واساکاعمہلماہللےکرپسدےہ۔اچےہ واےساعمػرکدےافرارگاچےہ
 واےسذعابدے۔
رافی  :ییحینبییحییمیمت،اوبرکبنبایبہبیش،رمعف اندق،ااحسؼنباربامیہ،انبریمن،ایفسؿنبہنییع،زرہی،ادرسیوخالین،رضحت
ابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ

دحفداکاگہنگرفںےکےئلافکرہنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1968

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َو َزا َز فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َٓ َت ََل ًَ َِ ٠ی َ٨ا آ َی َة
ُْش ِ ٩َ ٛبٔاہللٔ َط ِيئّا ِاْل َی َة
ئ أَ َُِ ٪ل ي ِ ٔ
اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ۔اسںیمہیااضہفےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ےامہرےاسےنمہیآتیالتفترفامیئ سںیمترر وںیکتعیباکذرکےہہکفہاہللےکاسھتیسکزیچوکرشکی ںیہرکںییگ۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
دحفداکاگہنگرفںےکےئلافکرہنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1969

راوی  :اس٤اًي ١ب ٩سا ،٥ٟہظي ،٥خاٟس ،ابی َٗلبہ ،اطٌث ػٌ٨انی ،حرضت ًبازہ ب ٩ػا٣ت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ َُ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟأَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِط ٌَثٔ اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّی ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ٩
و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
ْس َٚ
ئ أَ ُِ ٪لَ َُ ِ ٔ
اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا َ ٢أَ َخ َذ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٤َ َٛ ٥َ ٠ا أَ َخ َذ ًَل َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ْش َک بٔاہللٔ َط ِيئّا َو َُل ََ ِ ٔ
ُ
َ
يَِ ٠ًَ ٥يطٔ َٓ ُض َو
َو َُل َ٧زِن ٔ َی َو َُل ََ ِ٘ ُت َ ١أَ ِو َُل َزَ٧ا َو َُل َي ٌِ َـ َط َب ٌِ ُـ َ٨ا َب ٌِ ّـا ٓ َََ ٩ِ ٤وفَی َٔٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أ ِجزُ ُظ ًَل َی اہللٔ َو َ ٩ِ ٣أَتَی َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ح اسا َٓأٗ ٔ َ
َ
َّ
ََف َٟطُ
ََ َّٔ ٛارتُ ُط َو ََ ٩ِ ٣ست َ َر ُظ اہللُ ًََِ ٠يطٔ َٓأ ِ٣زُ ُظ إلٔ َی اہللٔ إ ٔ َِ ٪طا َئ ًَذبَ ُط َوإ ٔ َِ ٪طا َئ ُ َ َ
اامسلیع نب اسمل، ،میش ،اخدل ،ایب القہب ،ا ثع اعنصین ،رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
 ےےسایسرطحتعیبیل سرطحآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےترر وںےستعیبیلہکمہاہللےکاسھتیسکوکرشکی ںیہ

رک ںیےگ افر ہنمہ وچری رکںیےگ افرہنزان رکںی ےگافر ہنمہاینپافالدفں وکلتق رکںیےگ افرہن اکیدفرسے  رازلاؾرتایش
رکںیےگ۔ سمتںیمےس س ےفدعہفافایک واساکارجاہلل رےہافروجمتںیمےسیسکدحکتاچنہپفہاس راقمئیکیئگ وفہاساک
افکرہ نویگ افر  س  ر اہلل  ے  ردہ راھک  و اس اک اعمہلم اہلل ےک رپسد ےہ۔ ارگ اچےہ اےس ذعاب دے ارگ اچےہ اےس اعمػ رک
دے۔

رافی  :اامسلیعنباسمل،،میش،اخدل،ایبالقہب،ا ثعاعنصین،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
دحفداکاگہنگرفںےکےئلافکرہنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1970

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يث ،یزیس ب ٩ابی حبيب ،ابی خير ،ػ٨ابهی ،حرضت ًبازہ ب ٩ػا٣ت رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح أَ ِخبَرََ٧ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔيبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدي ِر ٔ
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩یَز ٔ َ

ی ٩بَا َي ٌُوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ٢
ئ َّأ ٟذ َ
اٟؼ َ٨ابٔه ٔ ِّی ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إنِّٔی َ ٩ِ ٔ٤ٟاَ َ٘ ٨ُّ ٟبا ٔ
ًَ ُِّ ٩
ْس ََ ٚو َُل ََ ِ٘ ُت َ ١اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟی َرح ََّ ٦اہللُ إ ٔ َُّل بٔا َِ ٟح َِّ ٙو َُل َ ٨ِ َ ٧تض ٔ َب َو َُل
بَا َي ٌِ َ٨ا ُظ ًَل َی أَ َُِ ٪ل َُ ِ ٔ
ْش َک بٔاہللٔ َط ِيئّا َو َُل َ٧زِن ٔ َی َو َُل ََ ِ ٔ
اَ َٗ ٪ـا ُؤ ُظ إلٔ َی اہللٔ
اَ َٗ ٪ـا ُئ ذََ ٔ ٟ
ک َٓإ ٔ ِٔ َُ ٪ظی َ٨ا ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ََ ٌِ ٔص َی َٓا َِ ٟح َُّ ٨ة إ ٔ ِ٨َ ٠ِ ٌََ ٓ ٪ا ذََ ٔ ٟ
ک إلٔ َی اہللٔ َو َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح ك َ َ
ک َط ِيئّا ك َ َ

ہبیتقنبدیعس،ق ،،دمحمنبرل ،ق ،،سیدینبایببیبح،ایبریخ،یحبح ،،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہ ہک ںیم اؿ ایقنء ںیم ےس نوں وہنجں  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس تعیب یک افر اہک مہ  ے آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےساسابت رتعیبیکہکمہاہللےکاسھتیسکزیچوکرشکی ںیہ رکںیےگافرہنزانرکںیےگافرہنوچریرکںیےگافرہن
اساجؿاکانقحلتقرکںیےگ ےساہلل ےرحاؾایکےہافرہنمہوٹامررکںیےگافرہنمہانرفامینرکںیےگ وتنج(اکہلصیفنواگ)
۔ارگمہ ےاؿونممہعاامعؽںیمےسیسکلمعوکایک سارگںیمہیسکزیچےکذرہعیڈاھپندایایگاساکہلصیفاہللیکرطػنواگانب
رل  ےاہکاساکہلصیفاہللیکرطػےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ق ،،دمحمنبرل ،ق ،،سیدینبایببیبح،ایبریخ،یحبح ،،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونرافراکؿافرونکںیئیکفہجےسزیمخنو ےےکایبؿںیم...
ابب  :دحفداکایبؿ
اجونرافراکؿافرونکںیئیکفہجےسزیمخنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1971

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،ح٤س ب ٩ر٣حٟ ،يثٗ ،تیبہ ب ٩سٌيسٟ ،يث ،اب ٩طہاب ،سٌيس ب٣ ٩شيب ،ابی س٤٠ہ ،حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِٕ ٣ح َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اب
اِ ٠ٟي ُث ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟي ْث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ًَ َِ ٩سٌٔيسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب َوأَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ ٢ا ِِ ٌَ ٟح َ٤ا ُئ َجزِحُ َضا ُج َب ْار

َوا ِٟبٔئِزُ ُج َب ْار َوا ِٔ ٌِ ٤َ ٟس ُُ ٪ج َب ْار َوفٔی اٟزِّكَازٔ ا ِٟد ُُِ ٤ص

ییحی نب ییحی ،دمحم نب رل  ،ق  ،،ہبیتق نب دیعس ،ق  ،،انب باہب ،دیعس نب بیسم ،ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاجونرےکزیمخرک ےاکاعمفہض ںیہافرونکںیئںیمرگ ےاکاعمفہض ںیہ
افرہنیہاکؿںیمرگرکزیمخنو ےاکاعمفہضےہافراکؿافرزخہنیںیمسمخ(تیبااملؽاک)نواگ۔
رافی  :ییحی نبییحی،دمحمنب رل ،ق ،،ہبیتقنبدیعس،ق  ،،انبباہب،دیعسنب بیسم ،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اجونرافراکؿافرونکںیئیکفہجےسزیمخنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1972

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،زہير ب ٩رحبً ،بساُلًلی ،اب ٩ح٤از ،ابً ٩یی٨ہ٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ ،اسحاٚ
يٌىی ابً ٩يسی٣ ،اٟک ،زہزی

رح ٕب َو ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕك ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ح و َح َّسثَ َ٨ا
و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوأَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩

َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح َُ ٙي ٌِىٔی ابِ ََٔ ً ٩يسی َح َّسث َ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی بٔإ ٔ ِس َ٨از ٔ َّ
اِ ٠ٟيثٔ َٔ ١َ ِْ ٣حسٔیْٔطٔ

ییحی نبییحی،اوبرکب نبایب ہبیش،زریہ نبرحب،دبعاالیلع ،انبامحد،انبہنییع،دمحم نبراعف،ااحسؼ ینعیانبیسیع،امکل ،زرہیایس
دحثییکدفرسیاانسدذرکیکںیہ
رافی  :ییحی نب ییحی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،زریہ نب رحب ،دبعاالیلع ،انب امحد ،انب ہنییع ،دمحم نب راعف ،ااحسؼ ینعی انب یسیع ،امکل،
زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اجونرافراکؿافرونکںیئیکفہجےسزیمخنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1973

راوی  :ابوكاہز ،رح٠٣ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،اب٣ ٩شيبً ،بيساہلل بً ٩بساہلل ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
اب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشي َّٔب َو ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
رح َُ ٠َ ٣ة َٗ َاُل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟلاص ٔز ٔ َو َ ِ
ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،وی،س،انبباہب،انببیسم،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکفاہطسےس
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیدحثیاؿاانسدےسیھبرمفیےہ
رافی  :اوباطرہ،رحہلم،انبفبہ،وی،س،انبباہب،انببیسم،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اجونرافراکؿافرونکںیئیکفہجےسزیمخنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1974

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ر٣ح ب٣ ٩ہاجزٟ ،يث ،ایوب اب٣ ٩وسی ،اسوز بًَ ٩لء ،ابی س٤٠ہ ابً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ر ِ٣حٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
وسی ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
اِ ٠ٟي ُث ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ ٢ا ِٟبٔئِزُ َج ِزحُ َضا ُج َب ْار َوا ِٔ ٌِ ٤َ ٟس َُ ٪ج ِزحُطُ ُج َب ْار

َوا ِِ ٌَ ٟح َ٤ا ُئ َج ِز ُح َضا ُج َب ْار َوفٔی اٟزِّكَازٔ ا ِٟد ُُِ ٤ص

دمحم نب رل  نب اہمرج ،ق  ،،اویب انب ومیس ،اوسد نب العء ،ایب ہملس انب دبعارلنمح  ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ونکںیئ اک زمخ وغل ےہ افر اکؿ ےک زمخ یک وکیئ تیثیح  ںیہ افر اجونر ےک
زیمخرک ےیکوکیئفتعق ںیہ(اعمفہض ںیہ)افراکؿںیمےسسمخ(اپوچناںہصحتیبااملؽاک)نواگ۔
رافی  :دمحمنبرل نباہمرج،ق ،،اویبانبومیس،اوسدنبالعء،ایبہملسانبدبعارلامحؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اجونرافراکؿافرونکںیئیکفہجےسزیمخنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1975

راوی ً :بساٟزح٤ا ٪ب ٩سَل ٦ج٤هی ،ربيٍ يٌىی اب٣ ٩شً ،٥٠بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،اب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف٣ ،ح٤س ب٩
زیاز ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ََّل ٕ ٦ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا اَّ ٟزبٔي ٍُ َي ٌِىٔی ابِ َِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ح و
َف َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩زٔ َیاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠ِْ ٔ٤طٔ
دبعارلنمحنبالسؾیحمج،رعیبینعیانب ملسم،دیبعاہللنباعمذ،انب ،رر،دمحمنبرفعج،دمحمنبزاید،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنعیکرفاتیےسیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکیہدحثیاؿاانسدےسیھبرمفیےہ۔
رافی  :دبعارلامحؿنبالسؾیحمج،رعیبینعیانبملسم،دیبعاہللنباعمذ،انب ،رر،دمحمنبرفعج،دمحمنبزاید،رضحتاوبرہریہریض

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

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دمیعہیلع رمسقالزؾنو ےےکایبؿںیم...
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دمیعہیلع رمسقالزؾنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1976

راوی  :ابوكاہز ،اح٤س ب٤ً ٩زو بِ ٩سح ،اب ٩وہب ،اب ٩جزیخ ،اب ٩ابی ٠٣يٜہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
ِس ٕح أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟلاصٔز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َ ٩

اض ز ٔ َ٣ا َئ رٔ َجا َٕ ٢وأَ َِ ٣وا َُ ٟض َِ ٥و َل َّ٩ٜٔا َِ ٟئ٤ي َن ًَل َی ا َِّ ٤ُ ٟسع َی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و ي ٌُِ َلی اُ ٨َّ ٟ
اض ب ٔ َس ًِ َواص َُُِ ٥ل َّزع َی ْ َ ٧
ًََِ ٠يطٔ
اوباطرہ ،ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،انب رج  ،،انب ایب ملیکہ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن
رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے اراشدرفامای ارگ متووگںوک اؿ ےک دتری ےکاطمقبدے دای اج ے  و وگ آدویمں ےک وخؿ افر
اوماؽاکدتریرکںیےگ نکیدمیعہیلع رمسقےہ۔
رافی  :اوباطرہ،ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،انبرج ،،انبایبملیکہ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دمیعہیلع رمسقالزؾنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1977

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩بْش٧ ،آٍ ب٤ً ٩ز ،ابی ٠٣يٜہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٤٬٨ا

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
ْش ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ي ََ ٜة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضی بٔا َِ ٟئ٤ي ٔن ًَل َی ا َِّ ٤ُ ٟسع َی ًََِ ٠يطٔ

غت
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،انعف نب رمع ،ایب ملیکہ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل هماا ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فآہلفملس ےمسقاکہلصیفدمیعہیلع رایک۔

غت
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،انعفنبرمع،ایبملیکہ،رضحتانبابعسریضاہلل هماا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیمسقافروگاہےکاسھتہلصیفرک ےاکایبؿ...
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اکیمسقافروگاہےکاسھتہلصیفرک ےاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1978

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،زیس ،اب ٩حباب ،سيٕ ب ٩س٠امیٗ ،٪يص ب ٩سٌس٤ً ،زو ب ٩زی٨ار،
حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ٪
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َٗ َاُل َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ْس َوص َُو ابِ ُ ٩حُ َب ٕ
و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اب َح َّسثَىٔی َس ِي ُ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضی ب ٔ َئ٤ي ٕن َو َطاصٔ ٕس
أَ ِخب َ َرنٔی َٗ ِي ُص بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبریمن،زدی،انبةحب،فیسنبامیلسؿ،س ،نبدعس،رمعفنبدانیر،رضحتانبابعسریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےاکیمسقافراکیوگاہےکذرےعیہلصیفرفامای
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،زدی ،انب ةحب ،فیس نب امیلسؿ ،س  ،نب دعس ،رمعف نب دانیر ،رضحت انب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکےکےلصیفاکتقیقحوکدبتلیہنرکےنکسےکایبؿںیم...
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
احمکےکےلصیفاکتقیقحوکدبتلیہنرکےنکسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1979

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤يِم ،ابوٌ٣اویہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ ،حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہا

َّ َ
َّ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة
يِم أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َحسث َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤

و ٪أَ َِ ٟح َ ٩ب ٔ ُح َّحتٔطٔ َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٕف
و ٪إلٔ َ َّی َوَ ١َّ ٌََ ٟب ٌِ َـ ٥ِ ُٜأَ َِ ٪یَ ُٜ
َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ت ِد َت ٔؼ َُ ٤
َٓأ َ ِٗ ٔض َی َُ ٟط ًَل َی ِ َ ٧حو ٕ ٔ٤َّ ٣ا أَ ِس َُ ٨ِ ٣ٔ ٍُ ٤ط ٓ َََ َٗ ٩ِ ٤ل ٌِ ُت َٟطُ َٔ ٩ِ ٣ح ِّ ٙأَخٔيطٔ َط ِيئّا ٓ َََل َیأ ِ ُخ ِذ ُظ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا أَٗ َِل ٍُ َُ ٟط بٔطٔ ٗ ٔ ِل ٌَ ّة ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
ییحی نب ییحی یمیمت ،اوباعمفہی ،اشہؾ نب رعفہ ،زبنی تنب ایب ہملس ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای مت اانپ ڑگھجا ریمے اپس الےت نو افر نو اتکس ےہ ہک مت ںیم ےس وکیئ اینپ دلیل وک دفرسے ےس دمعہ رط
 ےقےسایبؿرک ےفاالنوافرںیماُسےکےیلہلصیفرکدفںاسابت روجںیم ےاُسےسینسرھپںیم سےکےیلاُسےکاھبیئ
اکقحدالدفں واےسہنےلویکہکنںیماُسےکےیلمنہجاکاکیڑکٹااکٹرکدےراہنوں
رافی  :ییحینبییحییمیمت،اوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،زبنیتنبایبہملس،رضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ

احمکےکےلصیفاکتقیقحوکدبتلیہنرکےنکسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1980

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،ابوَکیب ،اب٤٧ ٩ير ،ہظا٦

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٕ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

ُٔ ٠َ ِْ ٣ط

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوبرکبی،انبریمن،اشہؾایسرطحہیدحثیاؿاانسدےسیھبرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوبرکبی،انبریمن،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
احمکےکےلصیفاکتقیقحوکدبتلیہنرکےنکسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1981

راوی  :رح٠٣ہ ب ٩یحٌیً ،بساہلل ب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبير ،زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ ،حرضت ا ٦س٤٠ہ ا٦
ا٤ٟو٣ينن

رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب
رح َُ ٠َ ٣ة بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
و َح َّسثَىٔی َ ِ
اب أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سَ ٍَ ٔ٤جََ ٠ب َة َخ ِؼ ٕ٥

و ٪أَبِ ََ ٩ِ ٣ٔ َّ ٠ب ٌِ ٕف َٓأ َ ِح ٔش ُب أَُ َّ ٧ط
ب ٔ َب ٔ
ْش َوإُٔ َّ ٧ط َیأِت ٔيىٔی ا َِ ٟد ِؼ َُ ١َّ ٌََ ٠َٓ ٥ب ٌِ َـ ُض ِ ٥أَ َِ ٪یَ ُٜ
ََخ َد إَِٔ ٟيض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َب َ ْ
اب ُح ِح َزتٔطٔ ٓ َ َ
َػاز ٔ َْٓ ٚأ َ ِٗ ٔضی َُ ٟط ٓ َََ َٗ ٩ِ ٤ـ ِي ُت َُ ٟط ب ٔ َح ِِّ ٣ُ ٙشَٓ ٥ٕ ٔ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی ٗ ٔ ِل ٌَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ ََِٓ ٠ي ِحَِ ٠ٔ٤ضا أَ ِو َی َذ ِرصَا
رحہلم نب ییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،وی،س ،انب باہب ،رعفہ نب زح  ،،زبنی تنب ایب ہملس ،رضحت اُؾ ہملس اُؾ اموم!ننی یبن رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسیکزفہجےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےڑگھجےفاےلاکوشراےپنرجحہےکدرفازے ر
انس واؿ یکرطػرشتفی ےلےئگافررفامایںیمرشب نوںافرےب کشریمےاپساکیرادہمفاالآاتےہافر نواتکسےہاؿ ںیم
ےساکیدفرسےےساینپابتاےھچادنازےساچنہپ ےفاالنو۔ وںیمہیامگؿرکفںہکفہاچسےہافرںیماسےکقحںیمہلصیفرک
دفں سںیم سےکقحںیمیسکاملسمؿےکقحاکہلصیفرکفں وفہمنہجاکاکیڑکٹاےہ سفہاےسا ےنےلایٹوھڑدے۔
رافی  :رحہلمنبییحی،دبعاہللنبفبہ،وی،س،انبباہب،رعفہنبزح ،،زبنیتنبایبہملس،رضحتاؾہملساؾاموم!ننی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
احمکےکےلصیفاکتقیقحوکدبتلیہنرکےنکسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1982

راوی ٤ً :زو ٧اٗس ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ٥اب ٩سٌس ،ػاٟحً ،بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُ ٩حُ َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ٔ َلِکصُ َ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ یُوَُ ٧ص َوفٔی َحسٔیثٔ َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َٗاَِ ٟت َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
اب أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ َٟ ٥َ ٠ح َب َة َخ ِؼ ٕ ٥ب ٔ َب ٔ
رمعف اندق ،وقعیب نب اربامیہ انب دعس ،اصحل ،دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس یہ
رفاتی ےہ اس ںیم اافلظ ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک درفازے ےک اپںس
ڑگھج ےفاوںاکوشرانس۔
رافی  :رمعفاندق،وقعیبنباربامیہانبدعس،اصحل،دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنہ(زفہجاوبایفسؿ)ےکہلصیفاکایبؿ...
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دنہ(زفہجاوبایفسؿ)ےکہلصیفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1983

راوی ً :لی ب ٩ححز سٌسیً ،لی ب٣ ٩شہز ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َّ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَب ٔيطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َز َخَِ ٠ت صٔ ِْ ٨س ب ٔ ُِ ٨ت
اٟش ٌِس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
يح َُل
اَ ٪ر ُج َْ ١ط ٔح ْ
اًَ ٪ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَبَا ُسٔ َِي َ
ًُت ِ َب َة ا َِ ٣زأَةُ أَبٔی ُسٔ َِي َ

ک ُٔ ٩ِ ٣ج َ٨ا ٕح َٓ َ٘ا َ٢
ي ٌُِ ٔليىٔی ٔ ٩ِ ٣أ َ٘ َٔ ٨َّ ٟة َ٣ا یَِٜٔٔيىٔی َو َیِٜف ٔی بَىٔ َّی إ ٔ َُّل َ٣ا أَ َخ ِذ ُت ٔ٣َ ٩ِ ٣أٟطٔ بٔ َِي ِر ٔ ً ٔ ِٔ٤٠طٔ ٓ ََض ًَِ ١ل َ َّی فٔی ذََ ٔ ٟ
ٔيک َویَ ِٜف ٔی بَٔ ٔ ٨
وٖ َ٣ا یَ ِٔ ٜٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ ٔذی ٔ٣َ ٩ِ ٣أٟطٔ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
يک

یلع نب رجح دعسی ،یلع نب رہسم ،اشہؾ نب رعفہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زفہج اوبایفسؿ دنہ تنب
ہبتعریضاہللاعتٰیلاہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضنویئافررعضایکاےاہللےکروسؽاوبایفسؿلیخب
آدیمںیہ فہےھجمریمیافر ریمیافالدےک دقبرافکتیرخہچ  ںیہدےتیاہںہیہکوجںیم اسےک امؽںیم ےساسوک اتب ےریغب ےل
وں ایک اس ںیم ھجم  ر وکیئ انگہ ےہ؟  و روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس  ے رفامایاس ےک امؽ ںیم اےنپ ےئل افر اینپ افالد ےک ےئل
دقبرافکتیدوتسرےکاطمقباحلصرکںیل
رافی  :یلعنبرجحدعسی،یلعنبرہسم،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دنہ(زفہجاوبایفسؿ)ےکہلصیفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1984

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،ابوَکیب ،وٛيٍ ،یحٌی ب ٩یحٌیً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ ،اب ٩ابی ٓسیک،
ؿحاک يٌىی اب٤ًْ ٩ا٪

َکیِبٕ ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َو َوٕ ٔ ٛ
يٍ ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی
و َح َّسثَ َ٨اظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َوأَبُو ُ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرَ ٧ا َّ
ا ٪ك ُ ُُّ ٠ض ِ٥
اٟـحَّا ُک َي ٌِىٔی ابِ ََ ٤َ ِْ ًُ ٩
ًَ ِ ٩صٔظَ إ ٦ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوبرکبی ،فعیک ،ییحی نب ییحی ،دبعایزعسی نب دمحم ،دمحم نب راعف ،انب ایب ہیکی ،کاحک ینعی انب امثعؿ اؿ
فلتخماانسدےسیھبیہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوبرکبی ،فعیک ،ییحی نب ییحی ،دبعایزعسی نب دمحم ،دمحم نب راعف ،انب ایب ہیکی ،کاحک ینعی انب
امثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دنہ(زفہجاوبایفسؿ)ےکہلصیفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1985

راوی ً :بس ب ٩ح٤يسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا سے روایت ےہ ٛہ ہ٨س

رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َجائ َ ِت ص ٔ ِْ ٨س إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی
و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ئ أَ َح َّب إلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪یُ ٔذ َُّ ٟض ِ ٥اہللُ ٔ٩ِ ٣
 ١خ َٔبا ٕ
اًَ ٪ل َی هَ ِضز ٔاْلِ َ ِر ٔ
ق أَصِ ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َواہللٔ َ٣ا ك َ َ

ک َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
 ١خ َٔبا ٕ
ک َو َ٣ا ًَل َی هَ ِضز ٔاْلِ َ ِر ٔ
ئ أَ َح َّب إلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪يُ ٌٔزَّص ُِ ٥اہللُ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١خ َٔبائ ٔ َ
أَ ِص ٔ ١خ َٔبائ ٔ َ
ق أَ ِص ُ
رح ْد أَ ِ ٪أ ُ َِٔ ًََٔ ٙل َی
َو َس ََّ ٥َ ٠وأَي ِّـا َو َّأ ٟذی ََ ِٔ ٔسی ب ٔ َي ٔسظ ٔ ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَبَا ُسٔ َِي َ
اَ ٪ر ُج ْٔ ٤ِ ٣ُ ١ش ْ
ک ٓ ََض ًَِ ١ل َ َّی َ َ
رح َد ًََِ ٠ي ٔک أَ ِ ٪تُ ِٔٔ ٨قٔی ًََِ ٠يض ٔ ِ ٥بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ
ً َٔيأٟطٔ ٔ٣َ ٩ِ ٣أٟطٔ بٔ َِي ِر ٔإٔذِٔ٧طٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ل َ َ

دبع نب دیمح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک دنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض نوںیئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ اہلل یک مسق رف ے زنیم  ر ےھجم یسک رھگ
فاےلیکذ تلآپےکرھگا ےیکذ تلےسزایدہدنسپہن یھافرآپرف ےزنیم ریسکرھگا ےیکزعتےھجمآپےکرھگا ےیک
زعت ےس زایدہ دنسپ فوبحمب  ںیہ ےہ۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایھب افر زایدیت نویئگ اس ذات یک مسق  س ےک
ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ رھپ اس  ے رعض یک اے اہلل ےک روسؽ اوبایفسؿ وجنکسآدیم ںیہ ارگ ںیم اس ےک امؽ ںیم ےس
ھچکاسیکااجزتےکریغباسےک وچں ررخچرکفں و ھچکانگہنواگ؟یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایےھجتانگہ ںیہ ےہ
ارگ واؿ ردوتسرےکوماقفرخچرکے۔
رافی  :دبعنبدیمح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی ،رعفہ،دیسہ اعہشئدصہقیریضاہلل اعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکدنہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دنہ(زفہجاوبایفسؿ)ےکہلصیفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1986

راوی  :زہير ب ٩رحب ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہي ،٥اب ٩اخی زہزی ،رعوہ ب ٩زبير ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَخٔی اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ

ق خ َٔبائْ أَ َح َّب إلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٪
اًَ ٪ل َی هَ ِضز ٔاْلِ َ ِر ٔ
يٌ َة َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َواہللٔ َ٣ا ك َ َ
َٗاَِ ٟت َجائ َ ِت ص ٔ ِْ ٨س ب ٔ ُِ ٨ت ًُت ِ َب َة بِ َٔ ٩رب ٔ َ
ق خ َٔبائْ أَ َح َّب إلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ئٌزُّوا ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١خ َٔبائ َٔک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ک َو َ٣ا أَ ِػ َبحَ ا َِ ٟي ِو ًََ ٦ل َی هَ ِضز ٔاْلِ َ ِر ٔ
َی ٔذ ُّٟوا ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١خ َٔبائ ٔ َ

يک ٓ ََض ًَِ ١ل َ َّی
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَي ِّـا َو َّأ ٟذی ََ ِٔ ٔسی ب ٔ َيسٔظ ٔ ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَبَا ُسٔ َِي َ
اَ ٪ر ُج ِّْ ٣ٔ ١ش ْ
رح ْد ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أُكٌِ ََّٔ ٩ِ ٣ٔ ٥أ ٟذی َٟطُ ً َٔيا َ٨َ ٟا َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا ُلَ إ ٔ َُّل بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ
ََ
زریہ نب رحب ،وقعیب نب اربامیہ ،انب ایخ زرہی ،رعفہ نب زح  ،،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک دنہ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع تنب ہبتع نب رہعیب آیئ افر رعض ایک اہلل ےک روسؽ اہلل یک مسق آپ ےک رھگ فاوں یک ذ تل ےھجم رف ے زنیم  ر
بسےسزایدہدنسپ یھ افرآجااسیدؿآایگےہہکآپ ےکرھگفاوںیکزعتداین ےکامتؾرھگفںیکزعتےس زایدہزعسیف دنسپ
ےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایایھبافرزایدیتنویگاسذاتیکمسق س ےکہضبقدقرتںیمریمیاجؿےہاس
 ےرعضایکاےاہللےکروسؽ!اوبایفسؿوجنکسآدیمںیہ وایکےھجم راسابتاکوکیئانگہنواگہکںیماینپافالدوکوجایسےسےہ
ھچکالھکفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایوکیئانگہ ںیہاہںدوتسرےکوماقفنو
رافی  :زریہنبرحب،وقعیبنباربامیہ،انبایخزرہی،رعفہنبزح ،،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغبرضفرترثکتےسوساؽرک ےیکنام تعافرابفوجددفرسےاکقحاداہنرک ےیکنام...
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ریغبرضفرترثکتےسوساؽرک ےیکنام تعافرابفوجددفرسےاکقحاداہنرک ےیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1987

راوی  :زہير ب ٩رحب ،جزیز ،سہي ،١حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِي ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ
َح َّسثَىٔی ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩

ُ ّ
ْش ُٛوا بٔطٔ َط ِيئّا َوأَ َِ ٪ت ٌِ َت ٔؼ ُ٤وا ب ٔ َح ِب ٔ ١اہللٔ َجٔ٤ي ٌّا َو َُل
رک ُظ َل ٥ِ ُٜثَ ََلثّا َٓيَرِضَی َل ٥ِ ُٜأَ َِ ٪ت ٌِبُ ُسو ُظ َو َُل ُت ِ ٔ
َی ِزضَی َل ٥ِ ٜث َ ََلثا َو َی ِ َ
اٟش َذا َٔ ٢وإ ٔ َؿا ًَ ٔة ا ِ٤َ ٟا ٔ٢
َت َ َّ
رک ُظ َلٔٗ ٥ِ ُٜي ََ ١و َٗا ََ ٢و َٛث ِ َر َة ُّ
َفُٗوا َو َی ِ َ

زریہنبرحب،رجری،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامایاہلل
اعتیلاہمترینیتاب وںےسرایضنواتےہافرنیتاب وںوکاندنسپرکاتےہنجاب وںےسرایضنواتےہفہہیںیہہکمتاسیکابعدت
رکف افراس ےکاسھتیسکزیچ وکرشکیہنرکفافراہللیکریس وکلمرکاھتےم رنوافر رفتمؼہننوافرمت ےسنجاب وںوکاندنسپرکات
ےہفہوضفؽافروہیبدہوگتفگافروساؽیکرثکتافرامؽوکاضعئرکانںیہ

رافی  :زریہنبرحب،رجری،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ریغبرضفرترثکتےسوساؽرک ےیکنام تعافرابفوجددفرسےاکقحاداہنرک ےیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1988

راوی  :طیبا ٪بَ ٩فور ،ابوًوا٧ہ ،سہي١

َک
َفو َر أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِ ٩س َض ِي ٕ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢و َي ِش َد ُم َل ٥ِ ُٜث َ ََلثّا َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
و َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
َفُٗوا
َو َُل َت َ َّ
ابیشؿنبرففخ،اوبتراہن،لیہسایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ  نکیاسںیمےہافرمت رنیتاب وںںیمانراضنواتےہافر
اسںیماساکذرک ںیہایک
رافی  :ابیشؿنبرففخ،اوبتراہن،لیہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ریغبرضفرترثکتےسوسا ؽرک ےیکنام تعافرابفوجددفرسےاکقحاداہنرک ےیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1989

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي ٥ح٨ولی ،جزیز٨٣ ،ؼور ،طٌيی ،وراز ٣ولی ِ٣يرہ ب ٩طٌبہ ،حرضت ِ٣يرہ ب ٩طٌبہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ لٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩و َّراز ٕ َِ ٣ول َی ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ٩
ُّ
ت َو َوأ ِ َز ا ِٟب َ َ٨ا ٔ
و ٚاْلِ ُ ََّ ٣ضا ٔ
ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔبِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١رح َََِّ ٠ًَ ٦يَ ُ٘ ًُ ٥ِ ُٜ
ت
َو ٌَّ ٨ِ ٣ا َو َصا ٔ
اٟش َذا َٔ ٢وإ ٔ َؿا ًَ َة ا ِ٤َ ٟا ٔ٢
ت َو َ ٔ
َک َظ َل ٥ِ ُٜث َ ََلثّا ٗٔي ََ ١و َٗا ََ ٢و َٛث ِ َر َة ُّ

ااحسؼنباربامیہیلظنح،رجری،وصنمر،یبعش،فرادومیلریغمہنبہبعش،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
روسؽاہللہیلعاالسلؾ ےرفامایاہلل ےامؤںیکانرفامینافرویٹیبںوکزدنہدروگررکانافرابفوجددقرتدفرسےاکقحاداہنرک ےافر
ریغبقحوساؽرک ےوکرحاؾایکےہافرنیتاب وںوکاہمترےےیلاندنسپایکےہوضفؽوگتفگوساؽیکرثکتافرامؽوکاضعئرکان۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہیلظنح،رجری،وصنمر،یبعش،فرادومیلریغمہنبہبعش،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ریغبرضفرترثکتےسوساؽرک ےیکنام تعافرابفوجددفرسےاکقحاداہنرک ےیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1990

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیاً ،بيساہلل ب٣ ٩وسی ،طیبا٨٣ ،٪ؼور

اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ ِْ ٣ط َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
و َح َّسثَىٔی ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
وسی ًَ َِ ٩ط ِی َب َ
َکیَّا َئ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
َو َرح َََِّ ٠ًَ ٦يَ ٥ِ ُٜر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١إ ٔ َّ ٪اہللَ َرح َََِّ ٠ًَ ٦ي٥ِ ُٜ
اقمس نب زرکای،دیبعاہلل نب ومیس،ابیشؿ،وصنمرایس دحثییکدفرسی دن ےہ  نکی اس ںیمرفامایہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہل
فملس ےمت ررحاؾایکےہ۔ہی ںیہاہکہکاہلل ےمت ررحاؾایکےہ
رافی  :اقمسنبزرکای،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿ،وصنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ریغبرضفرترثکتےسوساؽرک ےیکنام تعافرابفوجددفرسےاکقحاداہنرک ےیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1991

راوی  :ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اس٤اًي ١ب٠ً ٩يہ ،خاٟس حذاء ،اب ٩اطوَ ،حرضت طٌيی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَ ِط َو ََ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی َح َّسثَىٔی
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ي َة ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب َة َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ي ُ
كَات ُٔب ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔبِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ َٛ ٢ت َب ٌَُ ٣اؤیَ ُة إلٔ َی ا ِِٔ٤ُ ٟيرَة ٔ ِاٛت ُِب إلٔ َ َّی بٔظَ ِي ٕئ َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ٥َ ٠

َک َظ َل ٥ِ ُٜث َ ََلثّا ٗٔي ََ ١و َٗا ََ ٢وإ ٔ َؿا ًَ َة ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢و َٛث ِ َر َة
َٓ ََ ٜت َب إَِٔ ٟيطٔ أَنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َ ٔ
اٟش َذا ٔ٢
ُّ

اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،اخدلذحاء،انباوشع،رضحتیبعشریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکےھجمرضحتریغمہنب
ہبعش  ے ایبؿ ایک ہک اعمفہی ریض ا ہلل اعتٰیل ہنع  ے ریغمہیک رطػ اھکلہک ریمی رطػ فہ زیچ ھکل اوجیھ وج مت  ے روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےس ینس نو۔ ریغمہ  ے اؿ یک رطػ اھکل ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسرفامےتےھتاہللمتےسنیتاب وںوکاندنسپرکاتےہوضفؽوگتفگافرامؽوکاضعئرکانافروساؽیکرثکت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،اخدلذحاء،انباوشع،رضحتیبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ریغبرضفرترثکتےسوساؽرک ےیکنام تعافرابفوجددفرسےاکقحاداہنرک ےیکنام تعےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1992

راوی  :اب ٩ابی ً٤ز٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ ٓزاری٣ ،ح٤س ب ٩سوٗہ٣ ،ح٤س بً ٩بيساہلل ثٔقی ،حرضت وراز

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبی ًَُ ٤ز َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌُ٣ُ ٩او ٔ َی َة ا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ُٔ ٩سو َٗ َة أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِي ٔس اہللٔ َّ
اَ٘ ْٟف ُّٔی ًَ ِ٩
َ
ٔ َ
ک أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ
َو َّراز ٕ َٗا ََ َٛ ٢ت َب ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ إلٔ َی ٌَُ ٣او ٔ َی َة َس ََل َِْ ٠ًَ ٦ي َ
ت َو َُل َو َصا ٔ
و ٚا َِ ٟوأٟسٔ َو َوأِ َز ا ِٟب َ َ٨ا ٔ
َرح ََّ ٦ثَ ََلثّا َوَ َ ٧هی ًَ ِ ٩ثَ ََل ٕث َرح َََّ ُ٘ ًُ ٦
اٟش َذا ٔ٢
ت َوَ َ ٧هی ًَ ِ ٩ثَ ََل ٕث ٗٔي ََ ١و َٗا ََ ٢و َٛث ِ َرة ٔ ُّ

َوإ ٔ َؿا ًَ ٔة ا ِ٤َ ٟا ٔ٢

ت
انب ایب رمع ،رمفاؿ نب اعمفہی زفاری ،دمحم نبوسہق ،دمحم نبدیبع اہلل ةقی ،رضحتفرادےس رفاتی ےہ ہک ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
 ےرضحتاعمفہیریضاہللاعتٰیلہنعیکرطػاھکلآپیلصاہللہیلعفآہلفملس رالسیتمنو۔اامدعبںیم ےروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےسانسہکاہلل ےفادلیکانرفامینافرویٹیبںوکزدنہدروگررکانقحوکرفانکافرانقحوکبلطرکانرحاؾایکےہافرنیتاب وں
وضفؽوگتفگ،وساؽیکرثکتافرامؽوکاضعئرک ےےسعنمرفامای۔

ت
رافی  :انبایبرمع،رمفاؿنباعمفہیزفاری،دمحمنبوسہق،دمحمنبدیبعاہلل ةقی،رضحتفراد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمک بااتہجدرکےوخاہدر تنوایاطخرکےاسےکےیلوثاب ققحتنو ےےکایبؿںیم...
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
احمک بااتہجدرکےوخاہدر تنوایاطخرکےاسےکےیلوثاب ققحتنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1993

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ت٤يِمً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س ،یزیس ابً ٩بساہلل ب ٩اسا٣ہ ب ٩ہاز٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہي ،٥بْشب ٩سٌيس،
ابی ٗيص ٣ولی ً٤ز بً ٩اؾ ،حرضت ً٤زو بً ٩اؾ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ َ
َّ
یس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ٩
يِم أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َحسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی اٟتُّ ٔ ٔ٤
اؾ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
إٔبِ َزاص َٔي ٩ِ ًَ ٥بُ ِ ٔ
اؾ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ْس بِ َٔ ٩سٌٔي ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ ِي ٕص َِ ٣ول َی ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اب َٓ َُ ٠ط أَ ِج َزا َٔ ٪وإٔذَا َح ََٓ ٥َ ٜا ِج َت َض َس ث ُ َّ ٥أَ ِخ َلأ َ َٓ َُ ٠ط أَ ِج ْز
ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َح َ ٥َ ٜا َِ ٟحآَ ٥ُ ٔ ٛا ِج َت َض َس ث ُ َّ ٥أَ َػ َ

ییحی نب ییحی یمیمت ،دبعایزعسی نب دمحم ،سیدی انب دبعاہلل نب ااسہم نب اہد ،دمحم نب اربامیہ ،رشبنب دیعس ،ایب س  ،ومیل رمع نب اعص،
رضحت رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس  ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک  ب احمک ہلصیف
رکےااتہجدےس رھپفہ ہلصیفدر تنو واسےک ےیلدفرھاارج ےہافر  ب اس  ے ااہتجدےس ہلصیف ایک  نکییطلغیک واس ےک
ےیلاکیارجےہ۔
رافی  :ییحی نب ییحی یمیمت ،دبعایزعسی نب دمحم ،سیدی انب دبعاہلل نب ااسہم نب اہد ،دمحم نب اربامیہ ،رشبنب دیعس ،ایب س  ،ومیل رمع نب
اعص،رضحترمعفنباعصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
احمک بااتہجدرکےوخاہدر تنوایاطخرکےاسےکےیلوثاب ققحتنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1994

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہي٣ ،٥ح٤س ب ٩ابی ً٤زً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س ،ابابرک ب٣ ٩ح٤س ً٤زو ب ٩حز ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

و َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ََ ٤ز ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ٠َ ِْ ٣طُ َو َزا َز فٔی ًَ٘ ٔ ٔب

ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا َ ٢یَزٔی ُس َٓ َح َّسث ِ ُت َص َذا ا َِ ٟحس َ
رک بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزَِ٘ َٓ ٕ ٦ا ََ ٢ص ََ ٜذا َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی
ٔیث أَبَا بَ ِ ٔ
ص َُزیِ َز َة
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب ایب رمع ،دبعایزعسی نب دمحم ،اابرکب نب دمحم رمعف نب زحؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب ایس
رطحدحثیرفاتییکےہ
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبایبرمع،دبعایزعسینبدمحم،اابرکبنبدمحمرمعفنبزحؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ

احمک بااتہجدرکےوخاہدر تنوایاطخرکےاسےکےیلوثاب ققحتنو ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1995

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟزح٤ا ٪زارمی٣ ،زوا ٪يٌىی اب٣ ٩ح٤س ز٣ظقیٟ ،يث ب ٩سٌس ،یزیس بً ٩بساہلل ب ٩اسا٣ہ ب٩
ہازٟ ،يثً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س

اٟس َِ ٣ظق ٔ َّی َح َّسثَ َ٨ا َّ
و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟسارٔم ٔ ُّی أَ ِخبَرََ٧ا َِ ٣ز َوا َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ِّ
اِ ٠ٟي ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس
َح َّسثَىٔی َیزٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ َّ
اِ ٠ٟيثٔ ُّی ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ٔ ١َ ِْ ٣رٔ َوایَ ٔة ًَ ِب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ب ٔ ِاْل ٔ ِس َ٨ا َزیِ ٔ٩

َجٔ٤ي ٌّا
دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ،رمفاؿ ینعی انب دمحم دیقشم ،ق  ،نب دعس ،سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اہد ،ق  ،،دبعایزعسی نب دمحم
ایسدحثییکدفرسی دنذرکیکےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعارلامحؿداریم،رمفاؿینعیانبدمحمدیقشم،ق ،نبدعس،سیدینبدبعاہللنبااسہمنباہد،ق ،،دبعایزعسی
نبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہصغیکاح تلںیماقیضےکہلصیفرک ےیکرکاتہےکایبؿںیم...
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ہصغیکاح تلںیماقیضےکہلصیفرک ےیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1996

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌيس ،ابوًوا٧ہً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩ير ،حرضت ًبساٟز ح ٩٤ب ٩ابوبرکہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رک َة َٗا ََ َٛ ٢ت َب أَبٔی َو َٛت َِب ُت
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَ َ٨ا أبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
َ
ا ٪أَ َُِ ٪ل َت ِح ٥َ ُٜبَي ِ َن اث ِ َ٨ي ِ ٔن َوأََ ِ ٧ت ُ َِـ َبا َُٓ ٪إٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
رک َة َوص َُو َٗاقٕ بٔ ٔشحٔ ِش َت َ
َُ ٟط إلٔ َی ًُب َ ِي ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُُ ٢ل َی ِح ٥ِ ُٜأَ َح ْس بَي ِ َن اث ِ َ٨ي ِ ٔن َوص َُو ُ َِـ َبا ُ٪
ہبیتق نبدیعس ،اوبتراہن ،دبعاکلمل نب ریمع ،رضحت دبعارلنمح نب اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمےفادل  ے
وھکلاایافرںیم ےاھکلاقیضاتسجسؿدیبعاہللاوبرکبہیکرطػہک ودفآدویمںےکدرایمؿہصغیکاح تلںیمہلصیفہنرکےویکہکن

ںیم  ے روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت وکیئ یھب دف آدویمں ےک درایمؿ اح تل
ہصغںیمہلصیفہنرکے۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبتراہن،دبعاکلملنبریمع،رضحتدبعارلنمحنباوبرکبہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ہصغیکاح تلںیماقیضےکہلصیفرک ےیکرکاتہےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1997

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی ،ہظي ،٥طیبا ٪بَ ٩فور ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،وٛيٍ ،سٔيا٣ ،٪ح٤س بْ٣ ٩ىی،
٣ح٤س ب ٩جٌَفً ،بيساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،ابوَکیب ،حشين بً ٩لی ،زائسہً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩يرً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩ابی برکہ

رک بِ ُ ٩أَبٔی
َفو َر َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
و َح َّسثَ َ٨اظ َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِي ْ ٥ح و َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
َف ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِي ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ
ا ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِْ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َط ِی َب َة َح َّسثَ َ٨ا َؤٛي ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِي َ

ئ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ
َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ك ُ َُّ ١ص ُذ َُل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ٔ َلِکص َُ٤ا ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ُ َ

َ
رک َة ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ ١ٔ ِْ ٔ٤حسٔیثٔ أَبٔی ًَ َواَ َ ٧ة
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ

ییحینبییحی،،میش،ابیشؿنبرففخ،امحدنبہملس،اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،
اوبرکبی،نیسحنبیلع،زادئہ،دبعاکلملنبریمع،دبعارلنمحنبایبرکبہایسدحثییکافراانسدذرکیکںیہ۔
رافی  :ییحی نب ییحی، ،میش ،ابیشؿ نب رففخ ،امحد نب ہملس ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ایفسؿ ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،دیبعاہلل نب
اعمذ،ہبعش،اوبرکبی،نیسحنبیلع،زادئہ،دبعاکلملنبریمع،دبعارلامحؿنبایبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااکحؾاب ہلوک مترک ےافرروسامتفدباعتوکردرک ےےکایبؿںیم...
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ااکحؾاب ہلوک مترک ےافرروسامتفدباعتوکردرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1998

راوی  :ابوجٌَف ٣ح٤س ب ٩ػباحً ،بساہلل بً ٩و ٪ہَللی ،ابزاہي ٥ب ٩سٌس ،اب ٩ػباح ،ابزاہي ٥ب ٩سٌس ب ٩ابزاہي ٥ب٩

ًبساٟزح٤ا ٪بً ٩وٖٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٬٨ا

َف َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪ا ِٟض ٔ ََلل ٔ ُّی َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ ٢ابِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َج ٌِ َ ٕ

إٔبِ َزاصٔي ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔي ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ِح َس َث فٔی أَ ِ٣زَٔ٧ا َص َذا َ٣ا َِ ٟي َص ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ ُض َو َر ٌّز
اوبرفعجدمحمنبابصح،دبعاہللنبترؿیالیل،اربامیہنبدعس،انبابصح،اربامیہنبدعسنباربامیہنبدبعارلنمحنبترػ،اقمس
نبدمحم،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلغتھااےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےرفامای س ےامہرےااکحؾ
ںیموکیئا یسابتااجیدیکوجاسےسہننو وفہرمدفدفانوبقمؽےہ۔
رافی  :اوبرفعج دمحم نب ابصح ،دبعاہلل نب ترؿ یالیل ،اربامیہ نب دعس ،انب ابصح ،اربامیہ نب دعس نب اربامیہ نب دبعارلامحؿ نب
ترػ،اقمسنبدمحم،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلغتھاا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ااکحؾاب ہلوک مترک ےافرروسامتفدباعتوکردرک ےےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1999

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہيً ،٥بس ب ٩ح٤يس ،ابی ًا٣زً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩زوً ،بساہلل ب ٩جٌَف زہزی ،حرضت سٌس ب ٩ابزاہي٥

و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔيَ ٥و ًَ ِب ُس بِ ُُ ٩ح َِ ٤ي ٕس َجٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕ َٗا َِ ًَ ٢ب ْس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ
َف اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔيَٗ ٥ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩ر ُج ُٕ َٟ ١ط ثَ ََلثَ ُة ََ ٣شآَ ٩َ ٔ ٛأ َ ِو َصی ب ٔ ُُْ٠ثٔ كُِّ١
بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ک ك ُ ُُّ ٠ط فٔی َِ ٣ش ََ ٩ٕ ٜواح ٔ ٕس ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َر ِتىٔی ًَائٔظَ ُة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َِ ٣ش ََ ٨ِ ٣ٔ ٩ٕ ٜضا َٗا َ ٢یُ ِح َ ٍُ ٤ذََ ٔ ٟ

ََّ ٤َ ًَ ١َ ٔ٤ًَ ٩ِ ٣ل َِ ٟي َص ًََِ ٠يطٔ أَ ِ٣زَُ٧ا َٓ ُض َو َر ٌّز

ااحسؼ نب اربامیہ ،دبع نب دیمح ،ایب اعرم ،دبعاکلمل نب رمعف ،دبعاہلل نب رفعج زرہی ،رضحت دعس نب اربامیہ ےس رفاتی ےہ ہک
ںیم ےاقمسنبدمحمےسوپاھچاسآدیمےکابرےںیمسجےکنیتناکؿنوںافرفہرہناکؿےساہتیئہصحیکفتیصرکدے۔
اوہنں  ے اہک ےھجم اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ے ربخدیہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس  ے رفامای  س  ے ااسیلمع ایک
 س رامہرامکح ںیہےہ وفہانوبقمؽےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعنبدیمح،ایباعرم،دبعاکلملنبرمعف،دبعاہللنبرفعجزرہی،رضحتدعسنباربامیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتہبنیوگانوںےکایبؿںیم...
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
رتہبنیوگانوںےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 2000

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی٣ ،اٟکً ،بساہلل ب ٩ابی برکً ،بساہلل ب٤ً ٩زو ب٤ًْ ٩ا ،٪اب ٩ابی ً٤زة اَؼاری ،حرضت زیس ب ٩خاٟس
اٟحہىی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
ا٩ِ ًَ ٪
َقأِ ُت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩أَبٔيطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٤َ ِْ ًُ ٩
و َح َّسث َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ َ ٢
ئ
ابِ ٔ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة اْلِ َ َِ َؼار ِّٔی ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َُل أ ُ ِخبٔرُ ُ ٥ِ ٛب ٔ َدي ِر ٔ ُّ
اٟظ َض َسا ٔ
َّأ ٟذی َیأتِ ٔی بٔظَ َضا َزتٔطٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ُِشأَََ ٟضا
ییحینبییحی ،امکل،دبعاہللنبایبرکب،دبعاہللنبرمعفنبامثعؿ،انبایبرمعةااصنری ،رضحتزدینباخدلاینہجلریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ایک ںیم ںیہمت رتہبنی وگانوں یک ربخ ہن دفں۔ ہی فہ ےہ وج وگایہ ےک
بلطرک ےےسےلہپیہوگایہدےدے۔
رافی  :ییحینبییحی ،امکل ،دبعاہللنبایبرکب،دبعاہللنبرمعف نبامثعؿ،انبایبرمعة ااصنری،رضحتزدی نباخدل اینہجلریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

م
جہیدنیےکاالتخػےکںیم...
ابب  :ولصیفںاکایبؿ

م
جہیدنیےکاالتخػےکںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 2001

راوی  :زہير ب ٩رحب ،طبابہ ،ورٗاء ،ابی ز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ
َح َّسثَىٔی ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّسثَىٔی َط َبابَ ُة َح َّسثَىٔی َو ِر َٗا ُئ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا ا َِ ٣زأَ َتا ُٔ ٌَ ٣َ ٪ض َ٤ا ابِ َ٨اص َُ٤ا َجا َئ ِّ
اٟذئ ِ ُب ٓ ََذ َص َب بٔابِ ٔ ٩إ ٔ ِح َساص َُ٤ا َٓ َ٘اَِ ٟت َص ٔذظ ٔ َ ٔ ٟؼاحٔبَت َٔضا إٔ٤َ َّ ٧ا ذَ َص َب
ََخ َج َتا ًَل َی ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩زا ُو َز
َخی إٔ٤َ َّ ٧ا ذَ َص َب بٔابِٔ ٔ ٨ک َٓ َت َح َاَ ٤َ ٛتا إلٔ َی َزا ُو َز َٓ َ٘ َضی بٔطٔ ُٜ٠ِ ٔ ٟب ِ َری ٓ َ َ
بٔابِٔ ٔ ٨ک أَِ٧تٔ َو َٗاَِ ٟت اْلِ ُ ِ َ
اٟش ََلَٓ ٦أ َ ِخب َ َر َتا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢ائ ِ ُتونٔی ب ٔ ِّ
ًََِ ٠يض ٔ َ٤ا َّ
ک اہللُ ص َُو ابَِ ُ٨ضا َٓ َ٘ َضی بٔطٔ
اٟؼ ِِ َزی َُل یَزِ َح َُ ٤
اٟش ِّٜي ٔن أَ ُط ُّ٘ ُط بَ ِی َ٤َ ُٜ٨ا َٓ َ٘اَِ ٟت ُّ
٠ؼ ِِ َزی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َواہللٔ إ ٔ َِ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت ب ٔ ِّ
اٟش ِّٜي ٔن َٗ ُّم إ ٔ َُّل َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َ٣ا ُ٨َّ ٛا ََ ُ٘و ُ ٢إ ٔ َُّل ا ِِ ٤ُ ٟس َی َة
ُّ ٔ ٟ
زریہنبرحب،ابشہب،فراقء،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
 ےرفامایدفتررںیتاجریہ ںیھ۔اؿےکاسھتاؿےکاےنپاےنپےٹیبےھت۔ڑیھبایآایافراؿںیمےساکیتررتےکےٹیبوکا ےنرک
ےل ایگ۔  و اس دفرسی  ے اہک ہک فہ ریتے ب وک ا ےن رک ےل ایگ ےہ۔  س اؿ دفونں  ے رضحت داؤد ہیلع االسلؾ ےک اپس اانپ
رادہمآ شایک وآپ ےےڑیےکےیلہلصیفرکدای۔فہںیلکنافرامیلسؿنبداؤدہیلعاالسلؾےکاپساحرضنوںیئ افرآپوکاسیک
ربخدی آپ  ےرفامایریمےاپس رھچی ےلآؤ اتہک ںیم اےساہمترےدرایمؿاکٹدفں  وٹوھیٹ  ےاہکااسیہنرکف۔ اہللآپ ر
رتمح رفام ے فہ ایس اک اٹیب ےہ۔  و آپ  ے ٹوھیٹ یہ ےک ےیل اس ےچب اک ہلصیف رکدای اوبرہریہ ےتہک ںیہ اہلل یک مسق! ںیم  ے آج کت
نیکسانسیہ ںیہمہ واےسدمہیےتہکںیہ
رافی  :زریہنبرحب،ابشہب،فراقء،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ

م

جہیدنیےکاالتخػےکںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 2002

٣وسی بً٘ ٩بہ ،ا٣يہ ب ٩بشلا ،٦یزیس ب ٩زریٍ ،روح ابٗ ٩اس،٥
راوی  :سویس ب ٩سٌيس ،حٔؽ يٌىی اب٣ ٩يْسہ ػٌ٨انیٰ ،
٣ح٤س بً ٩حَل ،٪ابی ز٧از

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا أ ُ ََّ ٣ي ُة بِ ُ ٩بٔ ِش َل َا٦
ْس َة اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ َّی ًَ َِ ٣ُ ٩
و َح َّسثَ َ٨ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩سٌٔي ٕس َح َّسثَىٔی َحٔ ِْؽ َي ٌِىٔی ابِ َِ ٣َ ٩ي َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسث َ َ٨ا َر ِو ْح َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٪جٔ٤ي ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ٔ١َ ِْ ٣
ٌَِ ٣ى َی َحسٔیثٔ َو ِر َٗا َئ
وسدی نبدیعس ،صفح ینعی انبرسیمہ اعنصین ،ومٰیس نب ہبقع ،اہیم نب اطسبؾ ،سیدی نب زرعی ،رفح انب اقمس ،دمحم نب الجعؿ ،ایب زاند
ایسدحثییکدفرسیاانسدذرکںیہ۔

رافی  :وسدینبدیعس،صفحینعیانبرسیمہاعنصین،ومٰیسنبہبقع،اہیمنباطسبؾ،سیدینبزرعی،رفحانباقمس،دمحمنبالجعؿ،
ایبزاند
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکاکڑگھج ےفاوںےکدرایمںحلصرکا ےےکاابحتسبایبؿںیم...
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
احمکاکڑگھج ےفاوںےکدرایمںحلصرکا ےےکاابحتسبایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 2003

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
َّ
َک أَ َحاز ٔ َ
یث َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِطت َ َری َر ُج َْ ٩ِ ٣ٔ ١ر ُج ّٕ َ٘ ًَ ١ارا
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠يطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َّ ١أ ٟذی ا ِطت َ َری ا َِ َ٘ ٌَ ٟار فٔی ًَ َ٘ارٔظ ٔ َج َّز ّة ٓ َٔيضا ذَ َص ْب َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َّأ ٟذی ِ
ک ٔ٣ىِّی إٔ٤َ َّ ٧ا
اطت َ َری ا َِ َ٘ ٌَ ٟار ُخ ِذ َذصَ َب َ
َُ ٟط ٓ ََو َج َس اَّ ٟز ُج ُ
ک َّ
ِ
ک اْلِ َ ِر َق َو َ٣ا ٓ َٔيضا َٗا ََ َٓ ٢ت َح َا٤َ ٛا
ْشی اْلِ َ ِر َق إٔ٤َ َّ ٧ا بٔ ٌِ ُت َ
ک اْلِ َ ِر َق َو ٥َِ ٟأَبِ َت ٍِ َٔ ٨ِ ٣
اطت َ َریِ ُت َٔ ٨ِ ٣
اٟذ َص َب َٓ َ٘ا ََّ ٢أ ٟذی َ َ
َخ لٔی َجارٔیَ ْة َٗا َ ٢أَُ ٜٔ ِ ٧حوا ا ََِ ُِ ٟل َ ٦ا َِ ٟحارٔیَ َة
إلٔ َی َر ُج َٕ٘ َٓ ١ا ََّ ٢أ ٟذی َت َح َا٤َ ٛا إَِٔ ٟيطٔ أَ َل٤َ ُٜا َوَْ ٟس َٓ َ٘ا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا لٔی ُ ََُل َْ ٦و َٗا َِ ٢اْل َ ُ

َوأَ َِ ٔٔ ُ٘وا ًَل َی أَ َِ ُٔ ٔش٤َ ُٜا ُٔ ٨ِ ٣ط َو َت َؼ َّس َٗا

دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رمفی
ااحدثی ںیم ےس اکی دحثی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے رفامای ہک اکی آدیم  ے دفرسے آدیم ےس زنیم
رخدیی۔ ساسآدیم ے س ےزنیمرخدیی یھاسیکزنیمںیموس ےےکاکیڑھگےوکاپای۔ واسآدیمےساہک سےس
زنیم رخدیی  یھ۔ ھجم ےس اانپ وسان ےلو ںیم  ے  و ھجت ےس رصػ زنیم یہرخدیی  یھ ںیم  ے ھجت ےس وسان بلط  ںیہ ایک اھت۔ و
اسآدیم  ےاہک س ے زنیمرففتخیک یھہک ںیم  ےہیزنیمعمبوجھچکاس ںیمنوےھجترففتخرکدیےہانچہچناوہنں ے
اانپہیرادہماکیآدیمےکاسےنمآ شایک۔ سےکاسےنمرادہمآ شایکایگاس ےاہکایکاہمترےدفونںیکافالدےہ؟اؿںیم
ےساکی ےاہکریمیڑلیکےہا س ےاہکہکڑلاکےہاس ےاہکہکڑلےکاکاکنحاسڑلیکےسرکدفافرہیامؽاؿ ررخچرکدفافر
ا ںیہدےدف۔

رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
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