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ابب  :اکنحاکایبؿ
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ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحیکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1

راوی  :عبذاہلل بً عامز بً زرارہ ،علی بً مشہز ،اعنع ،ابزاہیه ،حرضت علكنہ بً قیص

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َعا ٔمز ٔبِ ًٔ ز َُر َار َة َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ َع ِل َك َن َة بِ ًٔ َق ِی ٕص َقا َل ُن ِي ُت
ْکا
َک أَ ٌِ أ ُ َز ِّو َج َ
َقی ّبا ٔم ِي ُط َؾ َكا َل َل ُط عُ ِث َنا ٌُ َص ِل ل َ
َم َع َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َم ِش ُعود ٕبٔنٔىّی َؾ َخ ََل بٔطٔ ُع ِث َنا ٌُ َؾ َحل َِش ُت َ ٔ
ک َجارٔ َی ّة ب ٔ ِ ّ
ِّ
ک َب ِع َف َما َق ِذ َم َضی َؾ َل َّنا َرأَی َع ِب ُذ اہللٔ أَى َّ ُط ل َِی َص َل ُط َحا َج ْة س َٔوی َص ٔذظ ٔأَ َط َار إَٔ َ َّی ب ٔ َی ٔذظ ٔ َؾحْٔ ُِت َوص َُو
ِّک َک ٔم ًِ َن ِؿ ٔش َ
تُ َذ ُ
َش َّ
اب َم ًِ ا ِس َت َلا َع ٔم ِيهُ ِه ا ِل َبائ َ َة َؾ ِل َي َتزَ َّو ِد
الظ َب ٔ
َي ُكو ُل َلئ ٔ ًِ ُقل َِت ذَل ٔ َ
ک َل َك ِذ َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَا َم ِع َ َ

َِف ٔد َو َم ًِ ل َِه َي ِش َت ٔل ِع ؾ ََعل َِیطٔ بٔالؼَّ ِوو ٔ َؾإٔى َّ ُط َل ُط و ٔ َجائْ
َؾإٔى َّ ُط أَغ َُّف لٔل َِب َ ٔ
َص َوأَ ِح َؼ ًُ لٔل َ ِ

دبع اہلل نب اعرم نب زرارہ ،یلع نب رہسم ،اشمع ،اربا،می ،رضحت  ہمقل نب  سی رفامےت ںیہ ہک ںیم  ٰین ںیم دبعاہلل نب دوعسد ےک
اس ھتاھت۔رضحتامثعؿاؿےکاس ھتاہنتیئںیموہےئوتںیماےکنرقبیھٹیبایگ۔رضحتامثعؿےنرفامایاہمترادؽاچاتہےہہکںیم
ایسیزلیکےساہمتریاشدیرکادفںوجاہمترےےئلدہعامیضیکاید اتزہرکے۔بجانبدوعسدےنداھکیہکرضحتامثعؿوکاؿ
ےس اس ےک العفہ افر وکیئ اکؾ ہ ںی (راز یک ابت ہ ںی رکین) وت اہ ھت ےس ااشرہ ےس ےھجم البای ںیم احرض وہا اس فتق انب دوعسد رفام
رےہےھتہکارگمتہیہہکرےہوہوترنکؽاہللےنیھبہیرفامایےہہکاےوجاون!متںیمےسسجںیمیھباکنحیکااطتستعوہوتفہ
اشدی رکےل ویکہکن اس ےس اگنہ یکھج ریتہ ےہ افر رشاگمہ یک افحتظ وہ ےہ۔ افر سج ںیم اکنح رکےن یک ااطتستع ہن وہ وت فہ
رفزفںاکاامتہؾرکےویکہکنرفزہوہشتوکمتخرکداتیےہ۔

رافی  :دبعاہللنباعرمنبزرارہ،یلعنبرہسم،اشمع،اربا،می،رضحت ہمقلنب سی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحیکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 2

عیسی بً مینوٌ ،قاسه  ،حرضت عائظہ
راوی  :احنذ بً ازہز ،آدوٰ ،

َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ اْلِ َ ِز َصز ٔ َح َّذثَ َيا آ َد ُو َح َّذثَ َيا ع َٔیسی بِ ًُ َم ِی ُنو ٌٕ َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ

اٌ ذَا ك َ ِو ٕل
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ال ِّيکَا ُح ٔم ًِ ُس َّئًی ؾ ََن ًِ ل َِه َي ِع َن ِل بٔ ُش َّئًی َؾل َِی َص ٔمىِّی َو َتزَ َّو ُجوا َؾإٔنِّی ُمکَاث ْٔز بٔهُ ِه اْلِ ُ َم َه َو َم ًِ ک َ َ
َؾ ِل َي ِيهٔحِ َو َم ًِ ل َِه یَحٔ ِذ ؾ ََعل َِیطٔ ب ٔ ِّ
الؼ َیاو ٔ َؾإ ٔ ٌَّ الؼَّ ِو َو َل ُط و ٔ َجائْ
ادمح نب ازرہ ،آدؾٰ ،یسیع نب ومیمؿ ،اقمس  ،رضحت اعہشئ رفام ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای اکنح ریمی تنس ےہ وج ریمی تنس رپ
لمعہنرکےاساکھجمےسوکیئقلعتہ ںیافراکنحایکرکفاسےئلہکاہمتریرثکترپںیماوتمںےکاسےنمرخفرکفںاگافرسج
ںیمااطتستعوہوتفہاکنحرکےلافرسجںیمااطتستعہنوہوتفہرفزےرےھکاسےئلہکرفزہاسیکوہشتوکوتڑدےاگ۔
رافی  :ادمحنبازرہ،آدؾٰ،یسیعنبومیمؿ،اقمس،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحیکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 3

یحٌی ،سعیذ بً سلامیٌ ،محنذ بً مشله ،ابزاہیه بً میرسہ ،كاؤض ،حرضت ابً عباض
راوی  :محنذ بً ٰ

ض َع ًِ
رس َة َع ًِ كَا ُو ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ یَ ِحٌَی َح َّذثَ َيا َسعٔی ُذ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ َم ِی َ َ
ض َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل َِه ى َ َز لٔل ُِن َت َحابَّي ِ ٔن ٔم ِث َل ال ِّيکَا ٔح
ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
دمحمنبٰییحی،دیعسنبامیلسؿ،دمحمنبملسم،اربا،مینبرسیمہ،اطؤس،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکرنکؽاہللےنرفامایدفتبحم
رکےنفاولں(ںیمتبحمڑباھےن)ےکےئلاکنحیسیجوکیئزیچہندیھکییئگ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دیعسنبامیلسؿ،دمحمنبملسم،اربا،مینبرسیمہ،اطؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجمدرےنہیکاممتعن
ابب  :اکنحاکایبؿ
رجمدرےنہیکاممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 4

راوی  :ابومزواٌ ،محنذ بً عثناٌ ،ابزاہیه بً سعذ ،زہزی ،سعیذ بً مشیب ،حرضت سعذ

اٌ ا ِل ُع ِث َنان ٔ ُّی َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب َع ًِ َس ِع ٕذ
اٌ ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُع ِث َن َ
َح َّذثَ َيا أَبُو َم ِز َو َ
اٌ بِ ًٔ َموِ ُعو ٌٕ التَّب َ ُّت َل َول َِو أَذ ٔ ٌَ َلطُ ََ ِْ َت َؼ ِي َيا
َقا َل َل َك ِذ َر َّد َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َعل َی عُ ِث َن َ
اوب رمفاؿ ،دمحم نب امثعؿ ،اربا،می نب دعس ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت دعس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رضحت امثعؿ نب
وعظمؿوکرجمدرےنہےسعنمرفامدایافرارگآپاؿوکااجزتدےدےتیوتمہیصخوہاجےت(اتہکوعروتںاکایخؽیھبہنآےئ)
رافی  :اوبرمفاؿ،دمحمنبامثعؿ،اربا،مینبدعس،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتدعس

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

ابب  :اکنحاکایبؿ
رجمدرےنہیکاممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 5

راوی  :بَش بً آدو ،زیذ ،معاذ بً ہظاو ،قتادہ ،حشً ،حرضت سنزة

َش بِ ًُ آ َد َو َو َزیِ ُذ بِ ًُ أَ ِْزَ َو َق َاَ َح َّذث َ َيا ُم َعاذُ بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّذثَ َيا أَبٔی َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ َس ُن َز َة أَ ٌَّ
َح َّذثَ َيا بٔ ِ ُ

َّ
َّ
َّ
َ
ک
َقأَ َق َتا َدةُ َو َل َك ِذ أَ ِر َس ِل َيا ُر ُس َّل ٔم ًِ َق ِبل ٔ َ
َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ى َ َهی َع ًِ التب َ ُّت ٔل َزا َد َزیِ ُذ بِ ًُ أ ِْزَ َو َو َ َ
َو َج َع ِل َيا َل ُض ِه أَ ِز َوا ّجا َوذُ ِّریَّ ّة
رشبنبآدؾ،زدی،اعمذنب اشہؾ،اتقدہ،نسح،رضحترمسة رفامےتںیہہکرنکؽاہللےنرجمدرےنہےسعنمرفامایزدینبازحؾےتہک
ںیہہکرضحتاتقدہےنہیدحثیانسرکہیآتیزپیھےبکشمہےنآپےسےلہپرنکؽےجیھبافراؿوکویبایںافرافالددی۔
رافی  :رشبنبآدؾ،زدی،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،نسح،رضحترمسة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخفدنےکذہمویبیاکقح
ابب  :اکنحاکایبؿ
اخفدنےکذہمویبیاکقح

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 6

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یزیذ بً ہاروٌ ،طعبہ ،ابی قزرہ ،حهیه بً معاویہ

وٌ َع ًِ ُط ِع َب َة َع ًِ أَبٔی َقزِ َع َة َع ًِ َحه ٔٔیه بِ ًٔ ُم َعاؤیَ َة َع ًِ أَبٔیطٔ أَ ٌَّ َر ُج َّل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا یَزٔی ُذ بِ ًُ صَ ُ
ار َ
رض ِب
َسأ َ َل ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َما َح ُّل ا ِل َن ِزأَة ٔ َعل َی الزَّ ِو ٔد َقا َل أَ ٌِ یُ ِلع َٔن َضا إٔذَا كَع َٔه َوأَ ٌِ یَهِ ُش َوصَا إٔذَا ِان َت َسی َو ََ َي ِ ٔ
ا ِل َو ِج َط َو ََ يُ َكبِّحِ َو ََ َی ِض ُح ِز إ ٔ ََّ فٔی ا ِلب َ ِیتٔ
اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿ،ہبعش،ایبزقرہ،میکحنباعمفہیرفامےتںیہہکاکیرمدےنیبنےسوپاھچہکاخفدنےکذہمویبی
اکایکقحےہ آپےنرفامایبجوخداھکےئوتاےسیھبالھکےئافربجوخدےنہپوتاےسیھبانہپےئافررہچےرپہنامرےافررباالھب
ہنےہکافراےساگلہنالسےئرگماےنپیہرھگںیم۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿ،ہبعش،ایبزقرہ،میکحنباعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اخفدنےکذہمویبیاکقح

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 7

راوی  :ابوبْک بً طيبہ ،حشين بً علی ،زائذہ  ،طبیب بً رغقذہ ،سلامیٌ بً حرضت عنزو بً احوؾ

رغ َق َذ َة ا ِل َبارٔق ٔ ِّی َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َع ِنزٔو
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی َع ًِ َزائ َٔذ َة َع ًِ َطب ٔ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یب بِ ًٔ َ ِ
َّ
َّ
َّ
َِّک َو َو َع َى
بِ ًٔ اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َح َّذثَىٔی أَبٔی أَى َّ ُط َطض ٔ َذ َح َّح َة ا ِل َو َدا ٔع َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َؾ َحنٔ َذ اہللَ َوأَثِى َی َعل َِیطٔ َوذ َ
ک إ ٔ ََّ أَ ٌِ َیأِت ٔي َن بٔؿَاح ٔظَ ٕة
ث ُ َّه َقا َل ا ِس َت ِو ُػوا بٔال ِّي َشا ٔ
وٌ ٔم ِي ُضًَّ َط ِیّْا غَي ِ َر ذَل ٔ َ
ئ َْي ِ ّرا َؾإٔى َّ ُضًَّ ع ٔ ِي َذ ُن ِه َع َوا ٌٕ ل َِی َص َت ِنلٔهُ َ

ْضبّا غَيِرَ ُمب َ ِّر ٕح َؾإ ٔ ٌِ أَكَ ِع َيهُ ِه ؾ َََل َت ِب ُػوا َعل َِیضًَّٔ َسب ٔ ّیَل إ ٔ ٌَّ َکهُ ِه
ُمب َ ِّي َي ٕة َؾإ ٔ ٌِ ؾ ََعل ًَِ ؾَاصِ ُحزُوصًَُّ فٔی ا ِل َن َـا ٔج ٔع َو ِ ٔ
اْضبُوصًَُّ َ ِ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُوٌ َو ََ َیأِذ ٌََّ فٔی ب ُ ُیوتٔهُ ِه
ْکص َ
ٔم ًِ ن َٔشائٔه ِه َحكًّا َولٔي ٔ َشائٔه ِه َعل َِیه ِه َحكًّا ؾَأ َّما َح ُّكه ِه َعل َی ن َٔشائٔه ِه ؾ َََل یُ َو ِّك ًََّْ ُفُ ُ َطه ِه َم ًِ َت ِ َ

ُوٌ أَ ََ َو َح ُّك ُضًَّ َعل َِیهُ ِه أَ ٌِ تُ ِح ٔشيُوا إٔل َِیضًَّٔ فٔی ن ٔ ِش َوت ٔضًَّٔ َوكَ َعا ٔمضًَّٔ
ْکص َ
ل ٔ َن ًِ َت ِ َ
ت
اوبرکبنبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،بیبشنبرغدقہ،امیلسؿنبرضحترمعفنباوحصرفامےتںیہہکفہة ااولداعںیمیبنارکؾ
ےکاس ھترشکیوہےئآپےناہللاعتٰیلیکدمحفانثءیکافرفظعفتحیصنرفامیئرھپرفامایوعروتںےکاس ھتالھبیئرکےنیکفتیص
(ھجمےس)ولاسےئلہکفہاہمترےاپسدیقیںیہمتاؿےس(امجع)ےکالعف ہافریسکزیچےکامکلہ ںیوہاالّہیہکفہیلھکدباکری
رکںی افر ارگفہ ااسی رکںی وت اؿ وک رتسبفں ںیم االیک وھچڑ دف (ینعی اےنپ اس ھت ث  الس) افر اہ ںی امرف نکیل تخس ہن امرف(ہک ڈہی یلسپ
وتڑدف)رھپارگہیاہمتریابتامؿںیلوتاؿےکےئلافرراہہنالتشرکف اہمتراقحوعروتںرپےہافراہمتریوعروتںاکقحمترپےہ
اہمترا ویبویں رپ ہی قح ےہ ہک اہمترا رتسب اےس ہن رفدنےن دںی ےسج مت اندنسپ رکےت وہ (ینعی اہمتری ااجزت افر رمیض ےک ریغب رھگ ہن
آےندںی)افرسجوکمتاندنسپرکےتوہاےساہمترےرھگآےنیکااجزتہندںیافرونس!اؿاکمترپہیقحےہہکمتابلسافراھکان
دےنیںیماؿےکاس ھتااھچرباتؤرکف۔
رافی  :اوبرکبنبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،بیبشنبرغدقہ،امیلسؿنبرضحترمعفنباوحص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبیےکذہماخفدناکقح
ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبیےکذہماخفدناکقح

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 8

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عؿاٌ  ،حناد بً سلنہ ،علی بً زیذ جذعاٌ ،سعیذ بً مشیب ،حرضت عائظہ

اٌ َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع َّؿا ٌُ َح َّذثَ َيا َح َّنا ُد بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ َزیِ ٔذ بِ ًٔ ُج ِذ َع َ
َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ل َِو أَ َم ِز ُت أَ َح ّذا أَ ٌِ َي ِش ُح َذ ْٔل َ َح ٕذ َْلَ َم ِز ُت ا ِل َنزِأَ َة أَ ٌِ َت ِشحُ َذ لٔزَ ِو ٔج َضا

اٌ ى َ ِولُ َضا أَ ٌِ َتؿ َِع َل
َول َِو أَ ٌَّ َر ُج َّل أَ َم َز ا ِم َزأَ َت ُط أَ ٌِ َت ِي ُك َل ٔم ًِ َج َب ٕل أَ ِح َن َز إَٔ َی َج َب ٕل أَ ِس َو َد َو ٔم ًِ َج َب ٕل أَ ِس َو َد إَٔ َی َج َب ٕل أَ ِح َن َز َلک َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ  ،امحد نب ہملس ،یلع نب زدی دجاعؿ ،دیعس نب بیسم ،رضحت اعہشئ رفام ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایارگںیمیسکوکہیمکحداتیہکفہدفرسےوکدجسہرکےوتوعرتوکمکحداتیہکفہاےنپاخفدنوکدجسہرکےافرارگ
وکیئ رمد ویبی وک مکح دے ہک رسخ اہپ ڑ ےس ہایہ اہپڑ رپ افر ہایہ اہپڑ ےس رسخ اہپڑ رپ (رھتپ)  لقتن رکف وت وعرت وک اچےئہ ہک ااسی رک
سگرے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،امحدنبہملس،یلعنبزدیدجاعؿ،دیعسنببیسم،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبیےکذہماخفدناکقح

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 9

راوی  :ازہز بً مزواٌ ،حناد بً زیذ ،ایوب ،قاسه ،طيبانی ،عبذاہلل بً اوفی ،حرضت معاذ

وب َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه َّ
الظ ِي َبان ٔ ِّی َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی أَ ِوفَی َقا َل َل َّنا َقذ َٔو
َح َّذثَ َيا أَ ِز َصزُ بِ ًُ َم ِز َو َ
اٌ َقا َل َح َّذثَ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َزیِ ٕذ َع ًِ أَ ُّی َ
الظاو ٔ َس َح َذ لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َما َص َذا یَا ُم َعاذُ َقا َل أَ َت ِی ُت َّ
ُم َعا ْذ ٔم ًِ َّ
وٌ
الظ َاو ؾ ََوا َؾ ِك ُت ُض ِه َي ِش ُح ُذ َ

ک َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ َََل َتؿ َِعلُوا َؾإٔنِّی ل َِو
کبٔ َ
ْٔلَ َساق ٔ َؿتٔض ٔ ِه َوبَ َلارٔ َقت ٔض ٔ ِه ؾ ََود ٔ ِد ُت فٔی َن ِؿ ٔسی أَ ٌِ َنؿ َِع َل ذَل ٔ َ
ُن ِي ُت آ ٔم ّزا أَ َح ّذا أَ ٌِ َي ِش ُح َذ ل ٔ َػي ِر ٔاہللٔ َْلَ َم ِز ُت ا ِل َن ِزأَ َة أَ ٌِ َت ِش ُح َذ لٔزَ ِو ٔج َضا َو َّال ٔذی َنؿ ُِص ُم َح َّن ٕذ ب ٔ َی ٔذظ ٔ ََ تُ َد ِّدی ا ِل َن ِزأَةُ َح َّل
َرب َِّضا َحًَّی تُ َد ِّد َی َح َّل َز ِو ٔج َضا َول َِو َسأَل ََضا َنؿ َِش َضا َوه ٔ َی َعل َی َق َتبٕ ل َِه َت ِن َي ِع ُط

ازرہنبرمفاؿ،امحدنبزدی،اوی ب،اقمس،ابیشین،دبعاہللنبافیف،رضحتاعمذبجاشؾےسآےئوتیبنارکؾوکدجسہایکآپےن
رفامایاعمذ!ہیایک؟رعضایکںیماشؾایگوتداھکیہکالہاشؾاےنپذمیبہافررکسعیرامنہؤںوکدجسہرکےتںیہوتریمےدؽوکااھچاگل
ہکمہآپےکاس ھتااسییہرکںیوتاہللےک رنکؽےنرفامای!آہدنہااسیہنرکاناسےئلہکارگںیمیسکوکمکحداتیہکریغاہللوک دجسہ

رکے وت ویبی وک مکح داتی ہک فہ اخفدن وک دجسے رکے اس ذات یک مسق سج ےک ےضبق ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک اجؿ ےہ وعرت
اےنپ رپفرداگر اک قح اس فتق کت ادا ہ ںی رکیتکس بج کت اےنپ اخفدن اک قح ادا ہ ںی رک افر ارگ اخفدن اس ےس اطمہبلرکے ہک
اےنپآپوکریمےرپسدرکدف( تبحےکےئل)افرویبیاسفتقاپالؿرپوہ(اہجں تبحلکشمےہ)وتیھبوعرتوکااکنرہ ںی
رکاناچےئہ۔
رافی  :ازرہنبرمفاؿ،امحدنبزدی،اویب،اقمس،ابیشین،دبعاہللنبافیف،رضحتاعمذ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبیےکذہماخفدناکقح

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 10

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً ؾـیل ،ابی نَص  ،عبذاہلل بً عبذالزحنً ،مشاور ،حرضت او سلنہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُؾ َـ ِی ٕل َع ًِ أَبٔی َن َِصٕ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ ُم َشاو ٔ ٕر ا ِل ٔح ِني َر ِّٔی َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
أ ُ ِّمطٔ َقال َِت َسنٔ ِع ُت أُوَّ َسل ََن َة َت ُكو ُل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل أَ ُّی َنا ا ِم َزأَة ٕ َما َت ِت َو َز ِو ُج َضا َع ِي َضا
َراقٕ َد َْل َِت ا ِل َح َّي َة

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب لیضف ،ایب رصن  ،دبعاہلل نب دبعارلنمح ،اسمفر ،رضحت اؾ ہملس رفام ںیہ ہک ںیم ےن رنکؽ اہلل وک ہی
اراشدرفامےتوہےئانسہکوجوعرتیھباساحؽںیمرمےہکاساکاخفدناسےسوخشوہفہتنجںیمدالخوہی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،ایبرصن،دبعاہللنبدبعارلنمح،اسمفر،رضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںیکتلیضف
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںیکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 11

عیسی بً یوىص ،عبذالزحنً بً زیاد بً انعه ،عبذاہلل بً یزیذ ،حرضت عبذاہلل بً عنزو
راوی  :ہظاو بً عنارٰ ،

یذ َع ًِ َع ِب ٔذ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ع َٔیسی بِ ًُ یُوى َُص َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ زٔیَاد ٔبِ ًٔ أَ ِن ُع َه َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
الذى ِ َیا َط ِی ْئ أَؾ َِـ َل ٔم ًِ
الذى ِ َیا َم َتا ْع َول َِی َص ٔم ًِ َم َتا ٔع ُّ
اہللٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إٔى َّ َنا ُّ

ا ِل َن ِزأَة ٔالؼَّ ال ٔ َحةٔ

اشہؾ نب امعرٰ ،یسیع نب ویسن ،دبعارلنمح نب زاید نب امعن ،دبعاہلل نب زیدی ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل
ےنرفامای!داینعفنااھٹےن(افراامعتسؽرکےن)یکزیچےہافرکینوعرتےسڑبھرکتلیضففایلوکیئزیچاتمعداینںیمہ ںیےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعرٰ،یسیعنبویسن،دبعارلنمحنبزایدنبامعن،دبعاہللنبزیدی،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںیکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 12

راوی  :محنذ بً اسناعیل بً سنز ،ونیع ،عبذاہلل بً عنز بً مزہ ،ساله بً ابی جعذ ،حرضت ثوباٌ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َن ٔعی َل بِ ًٔ َس ُن َز َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُمزَّ َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح ِع ٔذ َع ًِ

اٌ َقا َل َل َّنا ىَزَ َل فٔی ا ِلؿ َّٔـ ٔة َو َّ
ک ؾَأ َ ِو َؿ َع َعل َی َبعٔيرٔظ ٔ
الذ َص ٔب َما ىَزَ َل َقالُوا ؾَأ َ َّی ا ِل َنا ٔل ى َ َّتخ ٔ ُذ َقا َل ُع َنزُ ؾَأ َىَا أَ ِع َل ُه َکهُ ِه ذَل ٔ َ
ثَ ِوبَ َ
َ
اِّکا
ؾَأ ِد َر َک ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوأَىَا فٔی أَثَزٔظ ٔ َؾ َكا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ أَ َّی ا ِل َنا ٔل ى َ َّتخ ٔ ُذ َؾ َكا َل ل ٔ َي َّتخ ٔ ِذ أَ َح ُذ ُن ِه َق ِل ّبا َط ٔ ّ
ِخة ٔ
َول ٔ َشاىّا ذ ٔ ّ
َاِّکا َو َز ِو َج ّة ُم ِد ٔم َي ّة ُتعٔي ُن أَ َح َذ ُن ِه َعل َی أَ ِمز ٔ ِاْل ٔ َ
دمحمنباامسلیعنبرمس،فعیک،دبعاہللنبرمعنبرمہ،اسملنبایبدعج،رضحتوثابؿبجنکےناچدنیےکقلعتمرقآؿیکآایت
َف َّ ِ
ذل َھ َبانزؽوہںیئوتولوگںےناہکمہوکؿاسامؽ(رضفرتےکفتقےکےئلعمجرکےک)ر ںیھرضحترمعےن
فؿا َ
النیَ َ ِ ُ ز
ی َ
رفامایںیمںیہمتاتبؤںاگاوہنںےناانپافٹنزیتایکافریبنیکدخث ںیماحرضوہےئ۔ںیماؿےک ےھچی ےھچیاھترعضایکاےاہلل
ےک رنکؽ مہ وکؿ اس امؽ ر ںیھ آپ ےن رفامای مت ںیم ےس اکی رکش رکےن فاال دؽ ،ذرک رکےن فایل زابؿ افر اامیؿ دار ویبی وج
آرختےکاعمہلمںیماسیکاعمفؿےنبرھکےل(درتقیقحیہیزیچںیرضفرتےکفتقاکؾےنفایلںیہ)
رافی  :دمحمنباامسلیعنبرمس،فعیک،دبعاہللنبرمعنبرمہ،اسملنبایبدعج،رضحتوثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںیکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 13

راوی :

یذ َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه َع ًِ أَبٔی
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا َػ َذ َق ُة بِ ًُ َْال ٔ ٕذ َح َّذثَ َيا ُع ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی ا ِل َعات ٔ َهةٔ َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ َیز ٔ َ
اس َتؿَا َد ا ِل ُن ِد ٔم ًُ َب ِع َذ َت ِك َوى اہللٔ َْي ِ ّرا َل ُط ٔم ًِ َز ِو َج ٕة َػال ٔ َح ٕة
أ ُ َما َم َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّى اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط ک َ َ
اٌ َي ُكو ُل َما ِ

َاب َع ِي َضا َن َؼ َح ِت ُط فٔی َن ِؿ ٔش َضا َو َمال ٔطٔ
إ ٔ ٌِ أَ َم َز َصا أَكَا َع ِتطُ َوإ ٔ ٌِ ىَوَ َز إٔل َِی َضا َ َّ
َس ِتطُ َوإ ٔ ٌِ أَق َِش َه َعل َِی َضا أَبَ َّز ِت ُط َوإ ٔ ٌِ غ َ

اشھؾنبامعر،دصہقنباخدل،امثعؿنبایباعہکت،یلعنبزیدی،اقمس،اوباامہمےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسرفامای رکےت
ےھت اہلل ےک وقتی ےک ومنم ےن کین ویبی ےس یلھب وکیئ زیچ احلص ہ ںییک ۔ ارگ اےس مکحدے وت رفامربنداریرکے اس رپ اگنہ

ڈاےل وت ( اخفدن وک ) رسفر احلص وہ افر ارگ اس ےک رھبفہس رپ مسق اھکےل وت فہ اس مسق وک اچس رک داھکےئ افر اخفدن یک ریغ وموجدی
ںیماینپذاتافراخفدنےکامؽںیماسیکریخوخایہرکے(ینعیاسیکرمیضےکالخػوکیئاکؾہنرکے)
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ددنیاروعرتےساشدیرکان
ابب  :اکنحاکایبؿ
ددنیاروعرتےساشدیرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 14

یحٌی بً سعیذ ،عبیذاہلل بً عنز ،سعیذ بً ابی سعیذ ،حرضت ابوہزیزہ
یحٌی بً حهیهٰ ،
راوی ٰ :

َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َحه ٕٔیه َح َّذث َ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ َسعٔیذٔ بِ ًٔ أَبٔی َسعٔی ٕذ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ
یً
ت ِّ
َف ب ٔ َذا ٔ
الذ ٔ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل تُ ِي َه ُح ال ِّي َشا ُئ ْٔلَ ِربَ ٕع ل ٔ َنال ٔ َضا َول ٔ َح َشب ٔ َضا َول ٔ َح َنال ٔ َضا َولٔذٔیي ٔ َضا ؾَاهِ َ ِ

َتزٔبَ ِت َی َذا َک
ٰییحینبمیکح ٰ،ییحی نبدیعس ،دیباہللنبرمع،دیعسنب ایبدیعس،رضحتاوبرہریہ ےسرفاتیےہہکرنکؽاہللےنرفامایوعرتےس
اچرفوجہےساکنحایکاجاتےہاسےکامؽیکفہجےسافراسےکبسحبسنیکفہجےسافراسیکوخوصبر یکفہجےسافراسیک
ددنیارییکفہجےسسپوتددنیارویبیوکاحلصرکریتےاہ ھتاخکآولدوہں۔
رافی ٰ :ییحینبمیکحٰ،ییحینبدیعس ،دیباہللنبرمع،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ددنیاروعرتےساشدیرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 15

راوی  :ابوِّکیب ،عبذالزحنً ،جعَف بً عوٌ ،عبذاہلل بً یزیذ ،حرضت عبذاہلل بً عنزو

یذ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ
َف بِ ًُ َع ِو ٌٕ َع ًِ ِاْلُٔفِ ٔ یي ٔ ِّی َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ُن َحارٔ ُّبی َو َج ِع َ ُ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ
َع ِنز ٕو َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َتزَ َّو ُجوا ال ِّي َشا َئ ل ٔ ُح ِشئضًَّٔ ؾ ََع َسی ُح ِشيُ ُضًَّ أَ ٌِ یُ ِزد ٔ َی ُضًَّ َو ََ َتزَ َّو ُجوصًَُّ

ْٔلَ ِم َوالٔضًَّٔ ؾ ََع َسی أَ ِم َوالُ ُضًَّ أَ ٌِ تُ ِلػ َٔی ُضًَّ َو َکه ًِٔ َتزَ َّو ُجوصًَُّ َعل َی ِّ
َات د ٔ ٕ
ل
الذ ٔ
ِخ َما ُئ َس ِو َدا ُئ ذ ُ
یً أَؾ َِـ ُ
یً َو َْلَ َم ْة َ ِ

اوبرکبی،دبعارلنمح،رفعجنبوعؿ،دبعاہللنبزیدی،رضحتدبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہکرنکؽاہللےنرفامایوعروتںےس
اؿیک وخوصبر یکفہجےساشدیہنرکفوہاتکسےہہکاؿیکوخوصبر اؿوکالہتکںیمڈاؽدےافرہناؿےساؿےکاوماؽاؿ
وکرسشکانبدںیےگاہتبلددنیارییکاینبدرپاشدیرکفافرانیقیاکؿںیمنکراخفایلاکیلابدنیوجددنیاروہرتہبےہ۔
رافی  :اوبرکبی،دبعارلنمح،رفعجنبوعؿ،دبعاہللنبزیدی،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونکارویںےکایبؿںیم
ابب  :اکنحاکایبؿ
ونکارویںےکایبؿںیم

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 16

راوی  :ہياد بً َسی ،عبذہ ابً سلامیٌ ،عبذالنلک ،علاء ،حرضت جابز بً عبذاہلل

ئ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ َقا َل َتزَ َّو ِج ُت ا ِم َزأَ ّة
الرس ِّی َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک َع ًِ َع َلا ٕ
َح َّذثَ َيا صَ َّيادُ بِ ًُ َّ ٔ

یت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل أَ َتزَ َّو ِج َت یَا َجابٔزُ ُقل ُِت َن َع ِه
َعل َی َع ِض ٔذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َلك ٔ ُ
َّ
اک
ات َؾ َخ ٔظ ُ
یت أَ ٌِ َت ِذ ُْ َل بَ ِیىٔی َوبَ ِي َي ُضًَّ َقا َل ؾ ََذ َ
ْکا تُ ََلعٔبُ َضا ُقل ُِت ُنًَّ َٔی أَ َْ َو ْ
ْکا أَ ِو ثَ ِّي ّبا ُقل ُِت ثَ ِّي ّبا َقا َل ؾ ََضَل ب ٔ ِ ّ
َقا َل أَب ٔ ِ ّ
إٔذ ٌَِ
انہد نب رسی ،دبعہ انب امیلسؿ ،دبعاکلمل ،اطعء ،رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےک دہع ابمرک ںیم اکی
وعرتےساشدییکوتآپ ےنرفامایاجربمتےناشدیرکیل؟ںیمےن رعضایک یج۔رفامایونکاریےہہیہبیث(ویبہایہقلطم) ےسںیم
ےنرعضایکہبیثےس۔رفامای!ونکاریےسویکںہنیکفہاہمترےاس ھتیتلیھکںیمےنرعضایکریمی(دس)ںینہبںیہاسےئلےھجم
ادنہشیوہاہکفہریمےافراؿےکدرایمؿاحلئوہاجےئی۔رفامای!رھپدرتسےہ۔
رافی  :انہدنبرسی،دبعہانبامیلسؿ،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ونکارویںےکایبؿںیم

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 17

راوی  :ابزاہیه بً ميذر ،محنذ بً كلحہ ،عبذالزحنً بً ساله بً عتبہ بً حرضت عوینز بً ساعذہ انؼاری

َّ
َّ َ
َّ َ
ِم َح َّذثَىٔی َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ عُت ِ َب َة بِ ًٔ عُ َویِ ٔه
َحذث َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّی َحذث َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ كَ ِل َح َة الت ِی ٔ ُّ
بِ ًٔ َساع َٔذ َة اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َعل َِیهُ ِه بٔاْلِ َبِکَارٔ َؾإٔى َّ ُضًَّ أَ ِع َذ ُب

أَؾ َِواصّا َوأَى ِ َت ُل أَ ِر َحا ّما َوأَ ِرضَی بٔا ِل َی ٔشير ٔ

اربا،می نب رذنر ،دمحم نب ،ہحل ،دبعارلنمح نب اسمل نب  ہبت نب رضحت وع رم نب اسدعہ ااصنری ےس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ

ےنرفامایمتونکاریوعروتںوک(اکنحےکےئل)اایتخررکف ویکہکنفہریشںیدنہ،زایدہرمحےننجفایلافروھتڑےامؽرپرایضوہےن
فایلوہ ںیہ۔
رافی  :اربا،مینبرذنر،دمحمنب،ہحل،دبعارلنمحنباسملنب ہبتنبرضحتوع رمنباسدعہااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آزادافرزایدہےننجفایلوعروتںےساشدیرکان
ابب  :اکنحاکایبؿ
آزادافرزایدہےننجفایلوعروتںےساشدیرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 18

راوی  :ہظاو بً عنار ،سَلو ابً سوار ،نثير بً سلیه ،ؿحاک بً مزاحه ،حرضت اىص بً مالک

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا َس ََّل ُو بِ ًُ َس َّوا ٕر َح َّذث َ َيا َنث ٔيرُ بِ ًُ ُسل َِی ٕه َع ًِ َّ
الـحَّا ٔک بِ ًٔ ُمزَاح ٕٔه َقا َل َسنٔ ِع ُت أَى َ َص بِ ًَ
َحائ َٔز
َمال ٔ ٕک َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َم ًِ أَ َرا َد أَ ٌِ یَ ِل َيی اہللَ كَاصٔ ّزا ُم َل َّض ّزا َؾ ِل َي َتزَ َّو ِد ا ِل َ َ
اشہؾنبامعر ،السؾانبنکار،ریثکنبمیلس،احضکنبزمامح،رضحتاسننبامکلرفامےتںیہہکںیمےنرنکؽاہللوکہیرفامےت
وہےئانسوجاچےہہکاہللیکابراگہںیماصػاحرضوہوتفہآزادوعروتںےساشدیرکے۔
رافی  :اشہؾنبامعر،السؾانبنکار،ریثکنبمیلس،احضکنبزمامح،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ

آزادافرزایدہےننجفایلوعروتںےساشدیرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 19

راوی  :يعكوب بً حنیذ بً کاسب ،عبذاہلل بً حارث ،مخزومی ،كلحہ  ،علاء حرضت ابوہزیزہ

ئ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل
وب بِ ًُ حُ َن ِیذٔ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث ا ِل َن ِخزُوم ٔ ُّی َع ًِ كَ ِل َح َة َع ًِ َع َلا ٕ
َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه اى ِ ٔه ُحوا َؾإٔنِّی ُمکَاث ْٔز بٔهُ ِه
وقعیب نب دیمح نب اکبس ،دبعاہلل نب احرث ،زخمفیم، ،ہحل  ،اطعء رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای ہک اکنح ایک
رکفاسےئلہکںیماہمتریرثکترپرخفرکفںاگ۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،دبعاہللنباحرث،زخمفیم،،ہحل،اطعءرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکوعرتےساکنحاکارادہوہوتاکیرظناےسدانھکی
ابب  :اکنحاکایبؿ
یسکوعرتےساکنحاکارادہوہوتاکیرظناےسدانھکی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 20

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،حؿؽ بً غیاث ،ححاد ،محنذ بً سلامیٌ ،سہل بً ابی حثنہ ،حرضت محنذ بً سلنہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َحؿ ُِؽ بِ ًُ غٔ َی ٕ
اث َع ًِ َححَّا ٕد َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ َع ِّنطٔ َس ِض ٔل بِ ًٔ أَبٔی َح ِث َن َة َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ل صَ َذا َوأَى ِ َت
ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َم ِشل ََن َة َقا َل َْ َل ِب ُت ا ِم َزأَ ّة َؾ َح َعل ُِت أَ َت َخبَّأ ُ ل ََضا َحًَّی ىَوَ ِز ُت إٔل َِی َضا فٔی ى َ ِخ ٕل ل ََضا َؾكٔی َل َل ُط أَ َتؿ َِع ُ

َػاح ُٔب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل إٔذَا أَ ِل َيی اہللُ فٔی َقل ِٔب

ا ِمز ٔ ٕئ ْ ِٔل َب َة ا ِم َزأَة ٕؾ َََل بَأ ِ َض أَ ٌِ َی ِيو َُز إٔل َِی َضا
اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اجحج،دمحمنبامیلسؿ،لہسنبایبہمثح،رضحتدمحمنبہملسرفامےتںیہہکںیمےناکیوعرت
وک اکنح اک اغیپؾ اجیھب رھپ ںیم ےکپچ ےس وکشش رکےن اگل اہیں کت ںیم ےن اس رپ اکی رظنڈاؽ یہ یل فہ اےنپ اکی وجھکر ےک ابغ ںیم
یھتیسکےناؿےساہکہکآپرنکؽاہللےکاحصیبوہرکااسیرکرےہںیہرفامایںیمےنرنکؽاہللوکہیرفامےتوہےئانسےہہکبج
اہللاعتٰیلیسکرمدےکدؽںیمڈاؽدےہکفہیسکوعرتوکاغیپؾاکنحےجیھبوتاکیرظناےسدھکیےنیلںیموکیئرحجہ ںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اجحج،دمحمنبامیلسؿ،لہسنبایبہمثح،رضحتدمحمنبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
یسکوعرتےساکنحاکارادہوہوتاکیرظناےسدانھکی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 21

راوی  :حشً بً علی ،زہير بً محنذ ،محنذ بً عبذالنلک ،عبذالززام ،معنز  ،ثابت  ،اىص بً مالک ،مػيرہ بً طعبہ

َح َّذثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َخ ََّل ُل َو ُز َصيِرُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک َقالُوا َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم َع ًِ َم ِع َنز ٕ َع ًِ
ثاب ٔ ٕت َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ ا ِل ُنػٔي َر َة بِ ًَ ُط ِع َب َة أَ َرا َد أَ ٌِ یَ َتزَ َّو َد ا ِم َزأَ ّة َؾ َكا َل َل ُط ال َّي ٔي ُّی َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه اذِ َص ِب ؾَاى ِ ُو ِز
ِّک ٔم ًِ ُم َوا َؾ َكت َٔضا
إٔل َِی َضا َؾإٔى َّ ُط أَ ِ َ
ْحی أَ ٌِ یُ ِد َد َو بَ ِي َيهُ َنا َؾؿ ََع َل َؾ َتزَ َّو َج َضا ؾ ََذ َ َ

نسح نب یلع ،زریہ نب دمحم ،دمحم نب دبعاکلمل ،دبعارلزاؼ ،رمعم  ،تبن   ،اسن نب امکل ،ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
ریغمہنبہبعشےناکیوعرتےساشدیاکارادہایکوتیبناپکیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاجؤاسرپاکیاگنہڈا ؽولاسےئل
ہکہیمتدفونںےکدرایمؿتبحمںیمامہرکدارادارکےاگاوہنںےنااسییہایکرھپاوہنںےناینپابیمہوماتقفاکذترکہایک۔
رافی  :نسحنبیلع،زریہنبدمحم،دمحمنبدبعاکلمل،دبعارلزاؼ،رمعم،تبن ،اسننبامکل،ریغمہنبہبعش

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

ابب  :اکنحاکایبؿ
یسکوعرتےساکنحاکارادہوہوتاکیرظناےسدانھکی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 22

راوی  :حشً بً ابی ربیع ،عبذالززام ،معنز  ،ثابت بيانی ،بْک بً عبذاہلل ،مزنی ،حرضت مػيرہ بً طعبہ

ْک بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ ا ِل ُنزَن ٔ ِّی َع ًِ ا ِل ُنػٔي َرة ٔ
َح َّذثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ أَبٔی ال َّزبٔی ٔع أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم َع ًِ َم ِع َنز ٕ َع ًِ ثَاب ٔ ٕت ا ِلب ُ َيان ٔ ِّی َع ًِ بَ ِ ٔ

ِّک ُت َلطُ ا ِم َزأَ ّة أَ ِْ ُلبُ َضا َؾ َكا َل اذِ َص ِب ؾَاى ِ ُوزِ إٔل َِی َضا َؾإٔى َّ ُط أَ ِج َذ ُر أَ ٌِ
بِ ًٔ ُط ِع َب َة َقا َل أَ َت ِی ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََذ َ ِ
یُ ِد َد َو بَ ِي َيهُ َنا ؾَأ َ َت ِی ُت ا ِم َزأَ ّة ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ َؾ َخ َلبِت َُضا إَٔ َی أَبَ َویِ َضا َوأَ ِْبَرِتُ ُض َنا بٔ َك ِو ٔل ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َهأَى َّ ُض َنا

َٔ
ک َقا َل ؾ ََشنٔ َع ِت ذَل ٔ َ
ِّک َصا ذَل ٔ َ
ک ا ِل َن ِزأَةُ َوه ٔ َی فٔی ْ ِٔذرٔصَا َؾ َكال َِت إ ٔ ٌِ ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ َم َز َک أَ ٌِ َت ِيوُزَ
ِّک ٔم ًِ ُم َوا َؾ َكت َٔضا
ؾَاى ِ ُوزِ َوإ ٔ ََّ ؾَأ َ ِن ُظ ُذ َک َنأَى َّ َضا أَ ِعوَ َن ِت ذَل ٔ َ
ک َقا َل َؾ َيوَ ِز ُت إٔل َِی َضا َؾ َتزَ َّو ِجت َُضا ؾ ََذ َ َ
نسح نب ایب رعیب ،دبعارلزاؼ ،رمعم  ،تبن  انبین ،رکب نب دبع اہلل ،زمین ،رضحت ریغمہ نب ہبعش رفامےت ںیہہک ںیم یبن اپک یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسیکدخث  ںیم احرضوہاافراکیوعرتاک ذترکہ ایکےسج ںیماکنح اکاغیپؾ دےراہاھتآپ ےنرفامایہک اجؤاےسدھکی
یھب ول اس ےیل ہک ہی اہمتری ابیمہ تبحم ےک ےئل تہب انمبس ےہ وت ںیم اکی ااصنری وعرت ےک اپس ایگ افر اس ےک فادلنی ےک
ذرےعی اےس اغیپؾ اکنح دای افر ںیم ےن اس ےکفادلنی وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ یھب انسدای ،اشدی اہ ںی ہی ااھچ ہن اگل(ہک
دفاہل زلیک وک دےھکی) وت اس وعرت ےن رپدے ںیم ہی اسری ابت نس یل ک ےن یگل ارگ وت اہلل ےک رنکؽ ےن ںیہمت ااجزت دی ےہ ہک
دوھکی وت دھکی ےتکس وہ فرہن ںیم ںیہمت اہلل یک مسق دیتی وہں (ہک ااسی ہن رکان) وگای اس ےن اےس ڑبی ابت اھجمس  ،رفامای رھپ ںیم ےن اےس
دھکیایلرھپاوہنںےنوماتقفاکذترکہایک(ہکابمہتہباتفلےہ)
رافی  :نسحنبایبرعیب،دبعارلزاؼ،رمعم،تبن انبین،رکبنبدبعاہلل،زمین،رضحتریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمؿاھبیئاغیپؾاکنحدےوتدفرسایھبایسوکاغیپؾہندے
ابب  :اکنحاکایبؿ
املسمؿاھبیئاغیپؾاکنحدےوتدفرسایھبایسوکاغیپؾہندے

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 23

راوی  :ہظاو بً عنار ،سہل بً ابی سہل ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،سعیذ بً مشیب ،حرضت ابوہزیزہ

ل بِ ًُ أَبٔی َس ِض ٕل َق َاَ َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب َع ًِ أَبٔی
َح َّذثَ َيا ص ٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َو َس ِض ُ
ل َعل َی ْ ِٔل َب ٔة أَْٔیطٔ
ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َی ِخ ُل ِب ال َّز ُج ُ
اشہؾنبامعر،لہسنبایبلہس،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکرنکؽاہللےناراشد
رفامایوکیئرمداےنپ(املسمؿ)اھبیئےکاغیپؾرپاغیپؾہندے۔
رافی  :اشہؾنبامعر،لہسنبایبلہس،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
املسمؿاھبیئاغیپؾاکنحدےوتدفرسایھبایسوکاغیپؾہندے

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 24

یحٌی بً سعیذ ،عبیذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز
یحٌی بً حهیهٰ ،
راوی ٰ :

َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َحه ٕٔیه َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی

ل َعل َی ْ ِٔل َب ٔة أَْٔیطٔ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َی ِخ ُل ِب ال َّز ُج ُ
ٰییحینبمیکحٰ،ییحینبدیعس ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعرفامےتںیہہکرنکؽاہللےنرفامایہکوکیئرمداےنپاھپیئےکاغیپؾ
رپاغیپؾہندے۔
رافی ٰ :ییحینبمیکحٰ،ییحینبدیعس ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
املسمؿاھبیئاغیپؾاکنحدےوتدفرسایھبایسوکاغیپؾہندے

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 25

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ ،ابی بْک بً ابی الحَه بً ػخير ،حرضت ؾاكنہ بيت قیص

ْک بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح ِض ٔه بِ ًٔ ُػ َخي ِر ٕ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ا ِل َع َذو ٔ ِّی َقا َل َسنٔ ِع ُت ؾَاك َٔن َة ب ٔ ِي َت َق ِی ٕص َت ُكو ُل َقا َل َٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َح َللِتٔ ؾَآذ ٔىٔیىٔی ؾَآ َذى َ ِت ُط
َّ
ُ
َّ َ
َ
ُف ُج ْل
َؾ َخ َل َب َضا ُم َعاؤیَ ُة َوأبُو ا ِل َح ِض ٔه بِ ًُ ُػ َخيِر ٕ َوأ َسا َم ُة بِ ًُ َزیِ ٕذ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه أ َّما ُم َعاؤیَ ُة َ َ
َ َ
ئ َو َکه ًِٔ أ ُ َسا َم ُة َؾ َكال َِت ب ٔ َی ٔذ َصا صَ َه َذا أ ُ َسا َم ُة أ ُ َسا َم ُة َؾ َكا َل ل ََضا
ُف ُج ْل َ َّ
اب لٔل ِّي َشا ٔ
ْض ْ
َتز ٔ ْب ََ َما َل َل ُط َوأ َّما أبُو ا ِل َح ِض ٔه َ َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه كَا َع ُة اہللٔ َوكَا َع ُة َر ُسولٔطٔ َْي ِ ْر ل َٔک َقال َِت َؾ َتزَ َّو ِج ُت ُط ؾَاغِت ََب ِل ُت بٔطٔ
لجھ

صی

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،ایبرکبنبایبا منب رز،رضحتافہمطتنب سیرفام ںیہہکاہللےکرنکؽےن
ص
ےھجمرفامایبجاہمتریدعتسگراجےئوتےھجماتبدانیںیمےنآپوکاتبدای۔رھپاعمفہی،اوبامہجلنب یرزافرااسہمنبزدیےناؿوک
ایپؾدایوترنکؽاہللےناراش درفامایاعمفہیوتسلفمافراندارےہاہتبلااسہمانمبسےہاوہنںےناہ ھتےکااشرےےساہکااسہم!
ااسہم!(افہمطتنب سیےن ااسہموکاتیمہہندیاسےئلہکفہزدی ےکےٹیبےھت افرزدی الغؾیبنےھت)آپےن اؿ ےسرفامایاہلل

افراسےکرنکؽیکااطتعاہمترےےئلرتہبےہ۔رفام ںیہایسرہپںیمےنااسہمےساشدیرکیلوتھجمرپرکشایکاجےناگل۔
لج
ص
ھ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم ،فعیک،ایفسؿ،ایبرکبنبایبا منب یرز،رضحتافہمطتنب سی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونکاریایہبیثدفونںےساکنحیکااجزتانیل
ابب  :اکنحاکایبؿ
ونکاریایہبیثدفونںےساکنحیکااجزتانیل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 26

راوی  :اسناعیل بً موسی ،مالک بً اىص ،عبذاہلل بً ؾـل ،ىاؾع بً جبير بً ملعه ،حرضت ابً عباض

ک بِ ًُ أَ ٕ
ِم َع ًِ ىَاؾ ٔ ٔع بِ ًٔ ُج َبي ِر ٔبِ ًٔ
ىص َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ا ِلؿ َِـ ٔل ا ِل َضا ٔط ٔ ِّ
الش ِّذ ُّی َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ
َح َّذثَىٔی إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ل بِ ًُ ُم َ
وسی ُّ
َّ
َّ
ْک ُت ِش َتأ ِ َمزُ فٔی
ُم ِلع ٕٔه َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه اْلِ َیِّ ُه أَ ِوَ َی ب ٔ َي ِؿ ٔش َضا ٔم ًِ َولٔی َِّضا َوا ِلب ٔ ِ ُ
ْک َت ِش َت ِحٌٔی أَ ٌِ َت َتک َ َّل َه َقا َل إٔذِى َُضا ُسهُوتُ َضا
َن ِؿ ٔش َضا قٔی َل یَا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ ا ِلب ٔ ِ َ

اامسلیع نب ومیس ،امکل نب اسن ،دبعاہلل نب لضف ،انعف نب ریبج نب معطم ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای
وشرہفایلوعرت(ویبہایہقلطم)اےنپفیلےسزایدہ اےنپ سفنرپقحریتھکےہ۔افرونکاریےساسےکابرے ںیمااجزتیلاجےئ
ییسکےنرعضایکاےاہللےکرنکؽونکاریابترکےنےسرشام ےہ۔رفامایاساکاخومشرانہیہاسیکااجزتےہ۔
رافی  :اامسلیعنبومیس،امکلنباسن،دبعاہللنبلضف،انعفنبریبجنبمعطم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ

ونکاریایہبیثدفونںےساکنحیکااجزتانیل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 27

یحٌی بً ابی نثير ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :عبذالزحنً بً ابزاہیه ،ولیذ بً مشله ،اوزاعیٰ ،

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّذثَىٔی َی ِحٌَی بِ ًُ أَبٔی َنثٔير ٕ َع ًِ أَبٔی
ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
ْک َحًَّی ُت ِش َتأِذ ٌََ َوإٔذِى َُضا
َسل ََن َة َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َقا َل ََ تُ ِي َه ُح الثی ُِّب َحًی ُت ِش َتأ َم َز َوََ ا ِلب ٔ ِ ُ
وت
الؼ ُن ُ
ُّ
دبعارلنمحنباربا،می،فدیلنبملسم،افزایعٰ،ییحینبایبریثک،ایبہملس،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکیبنےنرفامایہبیثاکاکنح
ہن رکاای اجےئ اہیں کت ہک اس ےس ااجزت یل اجےئ افر ونکاری اک یھب اکنح ہن ایک اجےئ اہیں کت ہک اس ےس ااجزت یل اجےئ افر
ونکاریاکاخومشرانہااجزتےہ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربا،می،فدیلنبملسم،افزایعٰ،ییحینبایبریثک،ایبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ونکاریایہبیثدفونںےساکنحیکااجزتانیل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 28

راوی  :عیسی بً حناد ،مَصی ،لیث بً سعذ ،عبذاہلل بً عبذالزحنً بً ابی حشين ،حرضت عذی نيذی

َص ُّی أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔی حُ َشي ِ ٕن َع ًِ َعذ ِّٔی بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا ع َٔیسی بِ ًُ َح َّناد ٕ ا ِلنٔ ِ ٔ
َّ َّ
َّ
َعذ ٓ ٕ
ْک ر َٔؿا َصا َػ ِنت َُضا
ٔی ا ِک ٔه ِيذ ِّٔی َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه الثی ُِّب ُت ِعز ٔ ُب َع ًِ َن ِؿ ٔش َضا َوا ِلب ٔ ِ ُ

یسیع نب امحد ،رصم ی  ،ثی نب دعس ،دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب نیسح ،رضحت دعی یدنی اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک
رنکؽاہللےنرفامای!ہبیثوخداینپرمیضاکااہظررکےافرونکارییکراضدنمیاخومیشےہ۔
رافی  :یسیعنبامحد،رصمی ،ثینبدعس،دبعاہللنبدبعارلنمحنبایبنیسح،رضحتدعییدنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یٹیبیکرمیضےکریغباسیکاشدیرکان
ابب  :اکنحاکایبؿ
یٹیبیکرمیضےکریغباسیکاشدیرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 29

یحٌی بً سعیذ ،قاسه بً محنذ ،عبذالزحنً بً یزیذ ،اور محنع بً یزیذ
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یزیذ بً ہاروٌٰ ،

وٌ َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ أَ ٌَّ ا ِل َكاس َٔه بِ ًَ ُم َح َّن ٕذ أَ ِْب َ َر ُظ أَ ٌَّ َع ِب َذ ال َّز ِح َن ًٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا یزٔی ُذ بِ ًُ َص ُ
ار َ
یضا ؾَأ َ َت ِت
یذ َو ُم َح ِّن َع بِ ًَ َیز ٔ َ
بِ ًَ َیز ٔ َ
یذ اْلِ َ ِن َؼارٔ َّیي ِ ٔن أَ ِْب َ َرا ُظ أَ ٌَّ َر ُج َّل ٔم ِي ُض ِه یُ ِذع َی ْ َٔذا ّما أَىِهَحَ ابِ َي ّة َلطُ ؾ َ ٔ
َْک َص ِت ىٔک َ َ
اح أَب ٔ َ

َّ
َّ
َِّک َی ِحٌَی
ُف َّد َعل َِی َضا ىٔک َ َ
اح أَب ٔ َ
یضا َؾ َي َه َح ِت أَبَا لُ َبابَ َة بِ ًَ َع ِب ٔذ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ َوذ َ َ
َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ؾ ََذ َ َ
ِّک ِت َل ُط َ َ
أَى َّ َضا کَاى َ ِت ثَ ِّي ّبا
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زیدی نب اہرفؿٰ ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم ،دبعارلنمح نب زیدی ،افر عمجم نب زیدی دفونں ااصنری ںیہ رفاتی
رک ےت ںیہ ہک اؿ ںیم اکی صخش دخاؾ انیم ےن اینپ یٹیب اک اکنح رک دای۔ یٹیب وک ابپ اک ہی اکنح دنسپ ہن آای فہ اہلل ےک رنکؽیک دخث 
ںیماحرضوہیئافرہیابترعضرکدیآپےنابپےکاکنحوکردرفامدای۔رھپاسےناوبابلہبنبدبعاذنملرےساکنحایک۔رضحت
ٰییحینبدیعسرفامےتںیہہکہیزلیکہبیث(ہقلطمایویبہ)ںیھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿٰ،ییحینبدیعس،اقمسنبدمحم،دبعارلنمحنبزیدی،افرعمجمنبزیدی

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

ابب  :اکنحاکایبؿ
یٹیبیکرمیضےکریغباسیکاشدیرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 30

راوی  :ہياد ،ونیع ،نہنص بً حشً ،ابً حرضت بزیذہ

الرس ِّی َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ َن ِض َن ٔص بِ ًٔ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ ابِ ًٔ ب ُ َزیِ َذ َة َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َجائ َ ِت َؾ َتا ْة إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
َح َّذثَ َيا صَ َّيادُ بِ ًُ َّ ٔ
یش َت ُط َقا َل َؾ َح َع َل اْلِ َ ِم َز إٔل َِی َضا َؾ َكال َِت َق ِذ أَ َجزِ ُت َما َػ َي َع
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكال َِت إ ٔ ٌَّ أَبٔی َز َّو َجىٔی ابِ ًَ أَْٔیطٔ لٔي َ ِر َؾ َع بٔی َْ ٔش َ

ئ ٔم ًِ اْلِ َ ِمز ٔ َط ِی ْئ
أَبٔی َو َکه ًِٔ أَ َر ِد ُت أَ ٌِ َت ِعل ََه ال ِّي َشا ُئ أَ ٌِ ل َِی َص إَٔ َی ِاْلبَا ٔ

کہ
انہد،فعیک ،مشنبنسح،انبرضحتربدیہرفامےتںیہہکاکیوجاؿوعرتیبنیکدخث ںیماحرضوہیئافررعضایکریمے
ت
فادلےناےنپےجیتھبےسریمیاشدیاسےئلرکادیاتہکریمیفہجےسااکسخسبصبافراساکاقحرتمتخوہاجےئ۔رفامےتںیہہک
آپ ےن اس وعرت وک اایتخر دے دای وت ک ےن یگل ریمے فادل ےن وج رک دای ںیم اس یک ااجزت دیتی وہں نکیل ںیم ہی اچیتہ یھت
وعروتںوکولعمؾوہاجےئہکابپوکاےکنابرےںیمہیاایتخرہ ںی(ہکراضدنمیےکریغبایکناشدیرکدںی)
کہ
رافی  :انہد،فعیک ،مشنبنسح،انبرضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
یٹیبیکرمیضےکریغباسیکاشدیرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 31

یحٌی بً یزداد  ،حشين بً محنذ ،جزیز بً حازو ،ایوب ،عْکمہ  ،حرضت ابً عباض
راوی  :ابوسرقٰ ،

َح َّذثَ َيا أَبُو َّ
وب
رق یَ ِحٌَی بِ ًُ یَزِ َدا َد ا ِل َع ِش َ ٔ
الش ِ ٔ
ْک ُّی َح َّذث َ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ ا ِل َن ِز َو ُروذ ٔ ُّی َح َّذثَىٔی َجزٔیزُ بِ ًُ َحازٔو ٕ َع ًِ أَ ُّی َ
َّ
َّ
ِّک ِت َل ُط أَ ٌَّ أَبَا َصا َز َّو َج َضا َوه ٔ َی کَارٔ َص ْة
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َع ًِ ع ِ ٔ
ْکا أَ َت ِت ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ؾ ََذ َ َ
ض أَ ٌَّ َجارٔ َی ّة ب ٔ ِ ّ

َؾ َخي َّ َر َصا ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه

اوبرقسٰ ،ییحی نب زیداد،نیسح نبدمحم،رجری نباحزؾ،اویب،رکعہم،رضحتانبابعس ےسرفاتیےہہک اکیونکاریزلیک یبنیک
دخث ںیماحرضوہیئافررعضایکہکاسےکفادلےنزربدیتساساکاکنحرکادایےہوتیبنےناسزلیکوکاایتخردای۔
رافی  :اوبرقسٰ،ییحینبزیداد،نیسحنبدمحم،رجرینباحزؾ،اویب،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
یٹیبیکرمیضےکریغباسیکاشدیرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 32

راوی  :محنذ بً ػباح  ،معنز بً سلامیٌ رقی  ،زیذ بً حباٌ  ،ایوب سختیانی ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

وب َّ
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ
الش ِخت َٔیان ٔ ِّی َع ًِ ع ِ ٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح أَى ِ َبأَىَا ُم َع َّنزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ال َّزق ُِّّی َع ًِ َزیِذٔ بِ ًٔ حٔب َ
َّاٌ َع ًِ أَ ُّی َ
ض َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ٔم ِث َلطُ
َعبَّا ٕ
دمحم نب ابصح  ،رمعم نب امیلسؿ ریق ،زدی نب ةحؿ  ،اویب ایتخسین ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس یھباس دنس ےس یہی(اسیج ہک افرپ
ذگرا)ومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبابصح،رمعمنبامیلسؿریق،زدینبةحؿ،اویبایتخسین،رکعہم،رضحتانبابعس

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

انابغلزلویکںےکاکنحاؿےکابپرکےتکسںیہ
ابب  :اکنحاکایبؿ
انابغلزلویکںےکاکنحاؿےکابپرکےتکسںیہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 33

راوی  :سویذ بً سعیذ ،علی بً مشہز ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت عائظہ

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َتزَ َّو َجىٔی َر ُسو ُل اہللٔ
َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ

َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوأَىَا ب ٔ ِي ُت س ِّٔت ٔسئي َن َؾ َك ٔذ ِم َيا ا ِل َنذٔی َي َة َؾ َيزَ ِل َيا فٔی بَىٔی ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ ا ِل َخزِ َر ٔد ؾ َُوعٔهِ ُت َؾ َت َنز ََّم َط َعزٔی
ََص َْ ِت بٔی ؾَأ َ َت ِيت َُضا َو َما أَ ِدرٔی َما
اٌ َوإنِّٔی َلف ٔی أ ُ ِر ُجو َح ٕة َو َمعٔی َػ َواح َٔب ْ
َحًَّی َوفَی َلطُ ُج َن ِی َن ْة ؾَأ َ َت ِتىٔی أُم ِّی أ ُ ُّو ُرو َم َ
ات َٔی ؾ َ َ
اب َّ
ئ
الذارٔ َوإنِّٔی َْلَى ِ َضخُ َحًَّی َس َه ًَ َب ِع ُف َن َؿ ٔسی ث ُ َّه أَ َْ َذ ِت َط ِیّْا ٔم ًِ َما ٕ
تُزٔی ُذ ؾَأ َ َْ َذ ِت ب ٔ َیذٔی ؾَأ َ ِو َق َؿ ِتىٔی َعل َی بَ ٔ
ؾ ََن َش َح ِت بٔطٔ َعل َی َو ِجهٔی َو َرأِسٔی ث ُ َّه أَ ِد َْ َل ِتىٔی َّ
الذ َار َؾإٔذَا ن ِٔش َو ْة ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ فٔی بَ ِی ٕت َؾ ُكل ًَِ َعل َی ا ِل َخي ِر ٔ َوا ِلب َ َر َن ٔة َو َعل َی

َْي ِر ٔكَائ ٔز ٕؾَأ َ ِسل ََن ِتىٔی إٔل َِیضًَّٔ ؾَأ َ ِػ َل ِح ًَ ٔم ًِ َطأنِٔی َؾل َِه یَزُ ِعىٔی إ ٔ ََّ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُؿ ّهی ؾَأ َ ِسل ََن ِتىٔی إٔل َِیطٔ

َوأَىَا َی ِو َمئ ٔ ٕذ ب ٔ ِي ُت تٔ ِش ٔع ٔسئي َن

نکدینبدیعس،یلعنبرہسم،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئرفام ںیہہکرنکؽاہللےنھجمےساکنحایکسجفتقریمیرمعھچربس
یھت۔ مہ دمہنیآےئ وت ونبااحل رث نب زخرج ےک ہلحم ںیم ایقؾ ایک۔ ےھجم اانت دشدی اخبر وہا ہک ہک ابؽ ڑھج ےئگ رھپابولں اکوھچاٹ اس اھچگ
ومڈنفوھںکت وہایگ ریمی فادلہ اؾ رفامؿ ریمے اپس آںیئ وت ںیم اینپ ویلیہسں ےک اس ھت وھجےل ںیم یھت۔ اوہنں ےن ےھجم دنلب
آفازےساکپراںیماؿےکاپسیلچیئگافر ےھجمولعمؾیھبہناھتہکااکنایکارادہےہاوہنںےنریمااہ ھتڑکپاافررھگےکدرفازہرپڑھکا
رکدایاسفتقریمااسسن وھپؽراہاھتاہیںکتہکریمااسسنرہھٹایگرھپاوہنںےنھچکاپینایلریمارہچہدوھایرسوپاھچنافررھگےل
آںیئ وت رمکہ ںیم ھچک ااصنری وعر ںیت یھت ک ےن ںیگل ریخ ف ربتک فایل افر ایھچ تمسق فایل وہ۔ ریمی فادلہ ےن ےھجم اؿ ےک رپسد رک

دای۔اوہنںےنریمااھگنسرایکرھپےھجمدؿڑچےھرنکؽاہللیکااچکنآدمےسربھگاٹہیسوہیئاسفتقریمیرمعونربسیھت۔
رافی  :نکدینبدیعس،یلعنبرہسم،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
انابغلزلویکںےکاکنحاؿےکابپرکےتکسںیہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 34

راوی  :احنذ بً سياٌ ،ابواحنذ  ،اَسائیل ،ابی اسحل ،ابی عبیذہ ،حرضت عبذاہلل

ل َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ أَبٔی ُعب َ ِی َذ َة َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل َتزَ َّو َد ال َّي ٔي ُّی
َسائ ٔی ُ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َح َّذثَ َيا أَبُو أَ ِح َن َذ َح َّذث َ َيا إ ٔ ِ َ
َش َة َس َي ّة
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َعائ ٔظَ َة َوه ٔ َی ب ٔ ِي ُت َس ِب ٕع َوبَى َی ب ٔ َضا َوه ٔ َی ب ٔ ِي ُت تٔ ِش ٕع َوتُ ُوف ِّ َی َع ِي َضا َوه ٔ َی ب ٔ ِي ُت ث َ َنانٔی َع ِ َ
ادمحنبانسؿ،اوبادمح،ارسالیئ،ایبااحسؼ،ایب دیبہ،رضحتدبعاہللرفامےتںیہہکیبنارکؾےنرضحتاعہشئےساکنحایکہکبجایکن
رمعاستاسؽیھتافروناسؽیکرمعریتصخوہیئافربجآپاکفاصؽوہاوتاسفتقاؿیکرمعااھٹرہاسؽیھت۔
رافی  :ادمحنبانسؿ،اوبادمح،ارسالیئ،ایباقحس،ایب دیبہ،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انابغلزلیکاکاکنحفادلےکالعفہوکیئافررکدےوت؟
ابب  :اکنحاکایبؿ
انابغلزلیکاکاکنحفادلےکالعفہوکیئافررکدےوت؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 35

راوی  :عبذالزحنً بً ابزاہیه  ،عبذاہلل بً ىاؾع ،عبذاہلل  ،حرضت عبذاہلل بً عنز

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ىَاؾ ٕٔع الؼَّ ائ ٔ ُؼ َح َّذثَىٔی َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ
یضا َْأَی ق َُذا َم ُة َوص َُو َع ُّن َضا َول َِه يُظَ او ٔ ِرصَا
ابِ ًٔ عُ َن َز أَىَّطُ ح ٔي َن َص َل َ
ک عُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ َموِ ُعو ٌٕ َت َز َک ابِ َي ّة َل ُط َقا َل ابِ ًُ عُ َن َز َؾزَ َّو َجي ٔ َ
َْک َص ِت ىٔکَا َح ُط َوأَ َحب َِّت ا ِل َحارٔ َی ُة أَ ٌِ یُزَ ِّو َج َضا ا ِل ُنػٔي َر َة بِ ًَ ُط ِع َب َة َؾزَ َّو َج َضا إٔیَّا ُظ
ک أَبُوصَا ؾ َ ٔ
ک َب ِع َذ َما َص َل َ
َوذَل ٔ َ
دبعارلنمح نب ارب ا،می  ،دبعاہلل نب انعف ،دبعاہلل  ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک بج امثعؿ نب وعظمؿ اک ااقتنؽ وہا
اوہنںےناکییٹیبوھچڑیانبرمعرفامےتںیہہکریمےامومںدقاہمےنوجاسزلیکےکاچچےھتاسزلیکےسوشمرہےئلریغبیہ
ریما اکنح اس ےس رکا دای اس فتق اس ےکفادل ااقتنؽ رک ےکچ ےھت۔ وتاس ےناس اکنح وک دنسپ ہن ایک۔اس یک رمیض یھت ہک ریغمہ
نبہبعشےساسیکاشدیوہابالٓرخدقاہمےناؿےسیہاکنحرکادای۔
رافی  :دبعارلنمحنباربا،می،دبعاہللنبانعف،دبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فیلےکریغباکنحابلطےہ۔
ابب  :اکنحاکایبؿ
فیلےکریغباکنحابلطےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 36

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،معاذ  ،ابً جزیخ ،سلامیٌ بً موسی ،رعوہ ،حرضت عائظہ

رع َو َة َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َعاذُ بِ ًُ ُم َعاذ ٕ َح َّذثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ُم َ
وسی َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ُ ِ
َعائٔظَ َة َقال َِت َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ُّی َنا ا ِم َزأَة ٕ ل َِه یُ ِي ٔه ِح َضا ا ِل َوَ ٔ ُّی َؾئکَا ُح َضا بَاكٔ ْل َؾئکَا ُح َضا بَاكٔ ْل

َالشل َِلا ٌُ َوَ ٔ ُّی َم ًِ ََ َوَ ٔ َّی َل ُط
اب ٔم ِي َضا َؾإ ٔ ٌِ ا ِط َت َحزُوا ؾ ُّ
َؾئکَاحُ َضا بَاكٔ ْل َؾإ ٔ ٌِ أَ َػابَ َضا َؾل ََضا َم ِضزُ َصا ب ٔ َنا أَ َػ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اعمذ ،انبرججی،امیلسؿنبومیس،رعفہ،رضحتاعہشئرفام ںیہہکرنکؽاہللےنرفامای!سجوعرتاکاکنحفیل
ہنرکاایوہوتاساکاکنحابلطےہاساکاکنحابلطےہارگرمدےناسےس تبحرکیلوتاےساسفہجےسرہمےلماگافرولوگں ںیم
ڑگھجاوہوتابداشہفیلےہاساکسجاکوکیئفیلہنوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اعمذ،انبرججی،امیلسؿنبومیس،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
فیلےکریغباکنحابلطےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 37

راوی  :ابوِّکیب ،عبذاہلل بً مبارک ،ححاد ،زہزی ،رعوہ ،حرضت عائظہ اور حرضت ابً عباض

رع َو َة َع ًِ َعائ ٔظَ َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ
ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک َع ًِ َححَّا ٕد َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ُ ِ

اح إ ٔ ََّ ب ٔ َوَ ٔ ٕٓی َوفٔی َحذٔیثٔ َعائٔظَ َة
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َو َس َّل َه و َع ًِ ع ِ ٔ
ض قَاََ َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ ىٔک َ َ
الشل َِلا ٌُ َوَ ٔ ُّی َم ًِ ََ َوَ ٔ َّی َل ُط
َو ُّ

اوبرکبی ،دبع اہلل نب ابمرک ،اجحج ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ افر رضحت انب ابعس رفامےت ںیہہک یبن ارکؾ ےن رفامای!فیل ےک
ریغبوکیئاکنحہ ںیافرسجاکفیلہنوہوتاساکفیلابداشہوہاتکسےہ۔
رافی  :اوبرکبی،دبعاہللنبابمرک،اجحج،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئافررضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
فیلےکریغباکنحابلطےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 38

ابوموسی
راوی  :محنذ بً عبذالنلک بً ابی طوارب ،ابوعواىہ ،ابواسحل ،ابی بزدہ ،حرضت
ٰ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِلنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی َّ
وسی
الظ َوار ٔٔب َح َّذثَ َيا أَبُو َع َواى َ َة َح َّذثَ َيا أَبُو إ ٔ ِس َح َل ا ِل َض ِن َذان ٔ ُّی َع ًِ أَبٔی ب ُ ِز َد َة َع ًِ أَبٔی ُم َ
َ
اح إ ٔ ََّ ب ٔ َوَ ٔ ٕٓی
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ ىٔک َ َ
دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،اوبوعاہن،اوبااحسؼ،ایبربدہ،رضحتاوبومٰیسرفامےتںیہہکرنکؽاہللےنرفامای!فیلےکریغبوکیئ
اکنحہ ںی۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،اوبوعاہن،اوباقحس،ایبربدہ،رضحتاوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
فیلےکریغباکنحابلطےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 39

راوی  :جنیل بً حشً ،محنذ بً مزواٌ ،ہظاو بً حشاٌ ،محنذ بً سيریً ،حرضت ابوہزیزہ

یً
اٌ َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ سٔير ٔ َ
َح َّذثَ َيا َجنٔی ُ
اٌ ا ِل ُع َك ِیل ٔ ُّی َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َح َّش َ
ل بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ ا ِل َع َتک ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َم ِز َو َ

َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ تُزَ ِّو ُد ا ِل َن ِزأَةُ ا ِل َن ِزأَ َة َو ََ تُزَ ِّو ُد ا ِل َن ِزأَةُ َنؿ َِش َضا َؾإ ٔ ٌَّ الزَّاى ٔ َی َة ه ٔ َی
َّالًٔی تُزَ ِّو ُد َنؿ َِش َضا

لیمجنبنسح،دمحمنبرمفاؿ،اشہؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکرنکؽاہللےنرفامای!وعرتدفرسی
وعرتاکاکنحہنرکےافرہناانپاکنحرکےاسےئلہکدباکروعرتیہاانپاکنحوخدرک ےہ۔
رافی  :لیمجنبنسح،دمحمنبرمفاؿ،اشہؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اغشریکاممتعن
ابب  :اکنحاکایبؿ
اغشریکاممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 40

راوی  :سویذ بً سعیذ ،مالک بً اىص ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ
َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ
الظ َػارٔ َو ِّ
ِّ
ک ابِ َئًی أَ ِو أ ُ ًِْٔی َول َِی َص بَ ِي َي ُض َنا
الظ َػ ُ
ک َعل َی أَ ٌِ أ ُ َز ِّو َج َ
ک أَ ِو أ ُ ِْ َت َ
ل ل ٔ َّرل ُج ٔل َز ِّو ِجىٔی ابِ َي َت َ
ار أَ ٌِ َي ُكو َل ال َّز ُج ُ
َػ َذ ْام
نکدی نب دیعس  ،امکل نب اسن ،انعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ ےن عنم رفامای اکی رمد دفرسے ےس ےہک ہک اینپ
درتخایریشمہہاکاکنحھجمےسرکدفاسرشطرپہکںیماینپدرتخایریشمہہاکاکنحمتےسرکدفںاگافردفونںاک(اساکنحےکالعفہ)ھچک
رہمہنوہاگ۔
رافی  :نکدینبدیعس،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اغشریکاممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 41

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یحٌی بً سعیذ ،ابواسامہ  ،عبذاہلل  ،ابوزىاد ،ارعد ابوہزیزہ

َ ُ
َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ َ
َ
رع ٔد َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ْک بِ ًُ أبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ َوأبُو أ َسا َم َة َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ أب ٔی الزِّىَاد ٔ َع ًِ اْلِ ِ َ

َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ ِّ
الظ َػارٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ییحی نب دیعس ،اوبااسہم ،دبعاہلل  ،اوبزاند ،ارعج اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہللہیلع فملس ےن اغشر ےس
عنمرفامایےہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبدیعس،اوبااسہم،دبعاہلل،اوبزاند،ارعجاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اغشریکاممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 42

راوی  :حشين بً مَذی عبذا لززام معنز ثابت اىص بً مالک

َح َّذثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ َم ِضذ ٓ ٕ
ٔی َقا َل أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأَىَا َم ِع َن ْز َع ًِ ثَاب ٔ ٕت َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ

َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ ٔط َػ َار فٔی ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ

نیسحنبمھدیدبعارلزاؼرمعمتبن اسننبامکلےسرفاتیےہہکیبنارکؾےنرفامایاالسؾںیماغشرہ ںیےہ۔

رافی  :نیسحنبمھدیدبعارلزاؼرمعمتبن اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںاکرہم
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںاکرہم

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 43

راوی  :محنذ بً ػباح ،عبذالعزیز ،یزیذ بً عبذاہلل بً ٍاد ،محنذ بً ابزاہیه ،ابی سلنہ ،عائظہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔ َّ
یذ بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ا ِل َضاد ٔ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ أَبٔی
الذ َرا َو ِرد ٔ ُّی َع ًِ َیز ٔ َ
َش َة
اٌ َػ َذ ُام ن َٔشا ٔ
ئ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقال َِت ک َ َ
َسل ََن َة َقا َل َسأ َ ِل ُت َعائٔظَ َة َن ِه ک َ َ
اٌ َػ َذا ُقطُ فٔی أَ ِز َوا ٔجطٔ اث ِ َيً َ ِی َع ِ َ
ک َْ ِن ُص ٔمائ َ ٔة د ٔ ِر َص ٕه
ـ أُوق ٔ َّی ٕة َوذَل ٔ َ
أُوق ٔ َّی ّة َو َن ًّظا َص ِل َت ِذرٔی َما ال َّي ُّع ص َُو ن ِٔؼ ُ

دمحمنبابصح،دبعازعلزی،زیدینبدبعاہللنباھد،دمحمنباربا،می،ایبہملس،اعہشئےتہکںیہہکںیمےنرضحتاعہشئےسوپاھچہکیبن
ارکؾیکازفاجرہطمات اکرہمانتکاھت؟رفامےنںیگلآپیکازفاجاکرہمابرہافہیقافراکیشناھت۔ںیہمتولعمؾےہشنانتکوہاتےہ
فصنافہیقوہاتےہافرہیاپچننکدرمہوہا۔
رافی  :دمحمنبابصح،دبعازعلزی،زیدینبدبعاہللنباھد،دمحمنباربا،می،ایبہملس،اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںاکرہم

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 44

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یزیذ بً ہاروٌ ،ابً عوٌ ،نَص بً علی ،یزیذ بً زریع ،ابً عوٌ ،محنذ بً سيریً ،ابی عحؿاء،
حرضت عنز بً الخلاب

ِم َح َّذث َ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ صَ ُ
ار َ
وٌ َع ًِ ابِ ًٔ َع ِو ٌٕ ح و َح َّذث َ َيا َن ِ ُ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
اب ََ ُت َػالُوا َػ َذ َام
الشل ٔ ِّ
ز َُریِ ٕع َح َّذثَ َيا ابِ ًُ َع ِو ٌٕ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ سٔير ٔ َ
یً َع ًِ أَبٔی ا ِل َع ِحؿَا ٔ
َِم َقا َل َقا َل ُع َنزُ بِ ًُ ا ِل َخ َّل ٔ
ئ ُّ
اٌ أَ ِو ََ ُن ِه َوأَ َح َّكهُ ِه ب ٔ َضا ُم َح َّن ْذ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َما
ال ِّي َشا ٔ
الذى ِ َیا أَ ِو َت ِك ّوی ع ٔ ِي َذ اہللٔ ک َ َ
ْک َم ّة فٔی ُّ
ئ َؾإٔى َّ َضا ل َِو کَاى َ ِت َم ِ ُ

ل َػ َذ َق َة ا ِم َزأَتٔطٔ
َش َة أُوق ٔ َّی ّة َوإ ٔ ٌَّ ال َّز ُج َل َل ُی َث ِّك ُ
أَ ِػ َذ َم ا ِم َزأَ ّة ٔم ًِ ن َٔشائٔطٔ َو ََ أ ُ ِػ ٔذ َق ِت ا ِم َزأَ ْة ٔم ًِ بَ َياتٔطٔ أَ ِنث َ َر ٔم ًِ اث ِ َيً َ ِی َع ِ َ
رقبَ ٔة أَ ِو َرع َم ا ِل ٔ ِ ُ
رعب ٔ ًّیا َم ِول ٔ ّذا َما أَ ِدرٔی
َحًَّی َیهُ َ
وٌ ل ََضا َع َذا َو ْة فٔی َن ِؿ ٔشطٔ َو َي ُكو ُل َق ِذ کَلٔؿ ُِت إٔل َِی ٔک َعل ََل ا ِل ٔ ِ
رقبَ ٔة َون ِي ُت َر ُج َّل َ َ
َ
َما َعل َُل ا ِل ٔ ِ َ
رقبَ ٔة
رع ُم ا ِل ٔ ِ
رقبَ ٔة أ ِو َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿ،انبوعؿ،رصننبیلع،زیدینبزرعی،انبوعؿ،دمحمنبریسنی،ایبجحاءء،رضحترمعنباباطخب
وقتییکابتوہ وتمتبسںیماسےکدقحار
رفامےتںیہہکوعروتںےکرہمرگاںہنروھکاسےئلہکارگہیداینفیایدخاےکاہں ٰ
دمحمےھت۔آپےناینپازفاجںیمےسافراینپاصزبحادویںںیمےسیسکاکرہمیھبابرہافہیقےسزایدہہنرقمررفامایافررمداینپویبی
اک رہم زایدہ راتھک ےہ رھپ اس ےک دؽ ںیم دینمش دیپا وہ اج ےہ۔ (ویبی اطمہبل رک ےہ افر ہی ادا ہ ںی رکاتکس) افر اتہک ےہ ںیم ےن
ریتےےئلتقشمربداتشیکاہیںکتزیکشمہیکریسیھبااھٹینزپیایکشمےکاپینیکرطحےھجمہنیسپآای۔اوباءافجعءےتہکںیہہک
ںیمالصرعبہناھتہکلبابںیئوطررپدفرسےالعہقاکاھتاسےئلقلعارقلہبایرعؼارقلہباکبلطمہ ںیاھجمس۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زیدی نب اہرفؿ ،انب وعؿ ،رصن نب یلع ،زیدی نب زرعی ،انب وعؿ ،دمحم نب ریسنی ،ایب جحاءء ،رضحت رمع
نباباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ

وعروتںاکرہم

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 45

راوی  :ابوعنز ،ہياد بً َسی ،ونیع ،سؿیاٌ  ،عاػه بً عبیذاہلل ،عبذاہلل بً حرضت عامز بً ربیعہ

اٌ َع ًِ َع ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو عُ َن َز َّ ٔ
الرضیزُ َو َص َّيادُ بِ ًُ َّ ٔ
اػ ٔه بِ ًٔ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َعا ٔمز ٔ
الرس ِّی َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ
یع َة َع ًِ أَبٔیطٔ أَ ٌَّ َر ُج َّل ٔم ًِ بَىٔی َؾزَ َار َة َتزَ َّو َد َعل َی َن ِع َلي ِ ٔن ؾَأ َ َج َاز ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ىٔکَا َحطُ
بِ ًٔ َرب ٔ َ
اوبرمع،انہدنبرسی،فعیک ،ایفسؿ،اعمصنب دیباہلل ،دبعاہللنبرضحتاعرم نبرہعیب ےسرفاتی ےہہک ونبزنارہ ےکاکیرمد
ےن(وطبررہم)وجوتںےکوجڑےےکدبہلںیماکنحایک۔یبنارکؾےناےکساکنحوکانذفرقاردای۔
رافی  :اوبرمع،انہدنبرسی،فعیک،ایفسؿ،اعمصنب دیباہلل،دبعاہللنبرضحتاعرمنبرہعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںاکرہم

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 46

راوی  :حؿؽ بً عنز  ،عبذالزحنً بً مہذی ،سؿیاٌ ،ابی حازو ،حرضت سہل بً سعذ

َح َّذثَ َيا َحؿ ُِؽ بِ ًُ َع ِنز ٕو َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضذ ٓ ٕ
اٌ َع ًِ أَبٔی َحازٔو ٕ َع ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ِع ٕذ َقا َل َجائ َ ِت ا ِم َزأَ ْة
ٔی َع ًِ ُسؿ َِی َ

إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ یَ َتزَ َّو ُج َضا َؾ َكا َل َر ُج ْل أَىَا َؾ َكا َل َل ُط ال َّي ٔي ُّی َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِع ٔل َضا َول َِو َْا َت ّنا

رقآ ٌٔ
ٔم ًِ َحذٔی ٕذ َؾ َكا َل ل َِی َص َمع ٔی َقا َل َق ِذ َز َّو ِج ُت َه َضا َعل َی َما َم َع َ
ک ٔم ًِ ا ِل ُ ِ

صفح نب رمع  ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،ایب احزؾ ،رضحت لہس نب دعس رفامےت ںیہ ہک اکی اخوتؿ یبن ارکؾ یک دخث  ںیم

احرضوہںیئ۔یبنارکؾےنرفامایاؿےسوکؿاکنحرکےاگاکیرمدےنرعضایک،ںیم۔یبنارکؾےنرفامایاےسھچکدفارگہچولےہ
یک اوگنیھٹ وہ اس ےن رعض ایک ریمے اپس وت ہی یھب ہ ںی۔ رفامای اہمترے اپس وج رقآؿ ےہ اس ےک وعض ںیم ےن اس اک اکنح
اہمترےاس ھترکدای۔
رافی  :صفحنبرمع،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،ایباحزؾ،رضحتلہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںاکرہم

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 47

یحٌی بً یناٌ ،رؾاشی ،علیہ ،حرضت ابوسعیذ ْذری
راوی  :ابوہظاو ،محنذ بً یزیذٰ ،

رغ ال َّز َقاش ُّٔی َع ًِ َع ٔل َّی َة ا ِل َع ِوف ٔ ِّی َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ
َح َّذثَ َيا أَبُو صٔظَ او ٕ ال ِّزؾَاعٔ ُّی ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َیز ٔ َ
یذ َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َی َنا ٌٕ َح َّذثَ َيا اْلِ َ َ ُّ
وٌ د ٔ ِر َص ّنا
ا ِلخ ُِذر ِّٔی أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َتزَ َّو َد َعائٔظَ َة َعل َی َم َتا ٔع بَ ِی ٕت ق ٔ َین ُت ُط َْ ِن ُش َ

اوباشہؾ ،دمحم نب زیدیٰ ،ییحی نب امیؿ ،رافیش ،ہیطع ،رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہہک یبنارکؾ ےن رضحت اعہشئ ےس اکی
رھگےکاسامؿےکوعضاکنحایکسجیکتمیقاچپسدرمہیھت۔
رافی  :اوباشہؾ،دمحمنبزیدیٰ،ییحینبامیؿ،رافیش،ہیطع،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداکنحرکےرہمرقمرہنرکےایساحؽںیماےسومتاجےئ
ابب  :اکنحاکایبؿ

رمداکنحرکےرہمرقمرہنرکےایساحؽںیماےسومتاجےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 48

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذالزحنً بً مہذی ،سؿیاٌُ ،فاض ،طعيی ،مرسوم ،حرضت عبذاہلل بً مشعود

َّ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضذ ٓ ٕ
رسو ٕم َع ًِ َع ِبذٔ
ُفا ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ٔی َع ًِ ُسؿ َِی َ
ض َع ًِ الظ ِع ٔي ِّی َع ًِ َم ِ ُ
اٌ َع ًِ ٔ َ
َف ِق ل ََضا َقا َل َؾ َكا َل َع ِب ُذ اہللٔ ل ََضا الؼَّ َذ ُام َول ََضا
اہللٔ أَى َّ ُط ُسئ ٔ َل َع ًِ َر ُج ٕل َتزَ َّو َد ا ِم َزأَ ّة ؾ ََن َ
ات َع ِي َضا َول َِه َی ِذ ُْ ِل ب ٔ َضا َول َِه َي ِ ٔ

ا ِلنٔي َر ُ
ل بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی َطض ٔ ِذ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق َضی فٔی ب ٔ ِز َو َع ب ٔ ِيتٔ
اث َو َعل َِی َضا ا ِل ٔع َّذةُ َؾ َكا َل َم ِعك ٔ ُ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضذ ٓ ٕ
اٌ َع ًِ َم ِي ُؼو ٕر َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه
ک َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َوا ٔط ٕل بٔنٔ ِث ٔل ذَل ٔ َ
ٔی َع ًِ ُسؿ َِی َ
َع ًِ َع ِل َك َن َة َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ ٔم ِث َل ُط
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،رفاس ،یبعش ،رسمفؼ ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےس وپاھچ ایگ اکی رمد ےن یسک
وعرتےساکنحایکافرریتصخےسےلہپیہوفتوہایگافراس ےنرہمیھبرقمرہنایکوہ(وتایکمکحےہ)رفامایوعرتوکرہمیھبےلماگ
افررتہکںیمہصحیھبےلماگافراسرپدعتیھبفابج وہی۔وترضحتلقعمنبانسؿایعجش رفامےنےگلںیموگایہداتیوہںہک
رنکؽاہللےنربفعتنبفاقسےکابرےںیمااسییہہلصیفرفامایاھت۔دفرسیدنسںیمیھبدبعاہللنبدوعسدےسیہیومضمؿرمفی
ےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،رفاس،یبعش،رسمفؼ،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخاکنح
ابب  :اکنحاکایبؿ
ہبطخاکنح

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 49

عیسی بً یوىص ،ابی  ،جذی ،ابی اسحل ،ابواحوؾ ،حرضت عبذاہلل بً مشعود
راوی  :ہظاو بً عنارٰ ،

ؾ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ع َٔیسی بِ ًُ یُوى َُص َح َّذثَىٔی أَبٔی َع ًِ َج ِّذی أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
َم ِش ُعود ٕ َقا َل أُوت َٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َج َوا ٔم َع ا ِل َخي ِر ٔ َو َْ َوات َٔن ُط أَ ِو َقا َل ؾ ََوات ٔحَ ا ِل َخي ِر ٔؾ ََع َّل َن َيا ُْ ِل َب َة الؼَّ ََلة ٔ

ات َو َّ
ات َّ
ک أَ ُّی َضا ال َّي ٔي ُّی َو َر ِح َن ُة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُط
اللي َِّب ُ
َّات ِهَّلِل َوالؼَّ ل ََو ُ
َو ُْ ِل َب َة ا ِل َحا َج ٔة ُْ ِل َب ُة الؼَّ ََلة ٔ ال َّت ٔحی ُ
الش ََل ُو َعل َِی َ
َّ
الش ََل ُو َع َل ِي َيا َو َعل َی ع َٔباد ٔاہللٔ الؼَّ الٔحٔي َن أَ ِط َض ُذ أَ ٌِ ََ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّ اہللُ َوأَ ِط َض ُذ أَ ٌَّ ُم َح َّن ّذا َع ِب ُذ ُظ َو َر ُسولُ ُط َو ُْ ِل َب ُة ا ِل َحا َج ٔة أَ ٌِ
ُشورٔ أَ ِن ُؿ ٔش َيا َو ٔم ًِ َس ِّی َْا ٔ
ت أَ ِع َنال ٔ َيا َم ًِ یَ ِض ٔذظ ٔ اہللُ ؾ َََل
َف ُظ َو َن ُعوذُ بٔاہللٔ ٔم ًِ ُ ُ
ا ِل َح ِن ُذ ِهَّلِل ى َ ِح َن ُذ ُظ َو َن ِش َتعٔييُ ُط َو َن ِش َت ِػ ٔ ُ

ل
ُم ٔـ َّل َل ُط َو َم ًِ ي ُِـل ٔ ِل ؾ َََل َصاد ٔ َی َل ُط َوأَ ِط َض ُذ أَ ٌِ ََ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّ اہللُ َو ِح َذ ُظ ََ َ ٔ
ُشی َ
ک َل ُط َوأَ ٌَّ ُم َح َّن ّذا َع ِب ُذ ُظ َو َر ُسولُ ُط ث ُ َّه َت ٔؼ ُ
ث آیَا ٕ
ک ب ٔ َث ََل ٔ
وٌ َو َّات ُكوا
اب اہللٔ َیا أَ ُّی َضا َّال ٔذ َ
ت ٔم ًِ ن ٔ َت ٔ
ُْ ِلب َ َت َ
یً آ َميُوا َّات ُكوا اہللَ َح َّل ُت َكاتٔطٔ َو ََ َت ُنوتًَُّ إ ٔ ََّ َوأَْمُتْن ُم ِشل ٔ ُن َ
َف
اٌ َعل َِیهُ ِه َرقٔي ّبا َّات ُكوا اہللَ َوقُولُوا َق ِو َّ َسذ ّ
وٌ بٔطٔ َواْلِ َ ِر َح َاو إ ٔ ٌَّ اہللَ ک َ َ
اہللَ َّال ٔذی َت َشائَلُ َ
ٔیذا ي ُِؼلٔحِ َکهُ ِه أَ ِع َنا َکهُ ِه َو َي ِػ ٔ ِ
َکهُ ِه ذُى ُوبَهُ ِه َو َم ًِ یُ ٔل ِع اہللَ َو َر ُسو َل ُط َؾ َك ِذ ؾ ََاز ؾ َِوزّ ا َعو ّٔامی

اشہؾنبامعرٰ،یسیعنبویسن،ایب،دجی،ایبااحسؼ،اوباوحص،رضحتدبعاہللنبدوعسدرفامےتںیہہکرنکؽاہللوکالھبیئیکاجعم
ت
َ
لب
لِل
ت َِّ
افر ادتبایئ فااہتنیئ ابںیت اطع وہیئ ںیھت آپ ےن ںیمہ امنز اک ہبطخ اھکسای افر احتج (اکنح) اک۔ امنز اک ہبطخ ہی ےہ۔ ا ّ حِ َّنء ُ
ِل
ت
َ
ت
ل
لِلَّ َف َأ ْشھ َُد
لِلَّ ال َّصء ِب َن َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َا ِإ َّل ا ُ
ع ِد ا ِ
ک َأ ُّ َي ا ّلب ِب ُّی َف َر ْةمَ ُا ا ِ
لِلَّ َفرَب ََک ُی ُا ال َّس َل ُؾ عَ َل ْب َنء َف َ َلَع ِ َ
ات َفال َّط ِّب َنء ُ
َفا َّصل َ َو ُ
ت ال َّس َل ُؾ عَلَ ْن َ
ت ئَ ت
ئ
ت ْ َ ت َ لْج َ َ َب
ب
ْ
ئ
ُ
َ
ئ
ُ
َ
ُ
َ ِ
َ َ ْھ ِد ِـ
ت َأ ْ َْ ِ َِ ْ
ُف ِر َأ ص َِنء َف ْ
لِلَّ ِْ ُ ز
لِل جْمَ ُدـُ َفئَ ْس َب ِعب ُن ُا َف ْس َبغ ْف ِ ُ زرـُ َف غ ُوذُ ِِ ِ
ع ُـ َف َروُسلُ ُا َفخ ُْط َن ُا اْل َج ِا أ ْؿا مْ ُد ِّ
ِ َ ِّ تَ
حُما َ ْ ُ
َأ َّؿ ُ َ ّ ً
ُ ئَ ِص خ ت
َ
عـُ َف َروُسلُ ُا َّ
َک ِ َ َ
ن
ب ِ
ث
دـُ َل
لِلَّ َ َل ضُ ِص َّ َ لَ ُا َفَْ ئ ُْصلِ َْ َ َل َا ِد َق لَ ُا َف َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َا ِإ َّل ا ُ
ا ُ
حُما َ ْ ُ
لِلَّ َف ْ َ
ث ُ َ ُْطبَ َ
يِر َ
ِ َ لَ ُا َف َأ َّ تؿ ُ َ ّ ً
ت
ت ئ
ت تت ت ت ت
ت
َت
َت ت
ض
س
ل
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
ّ
َ
َ
ِ
ُ
م
َ
لِلَ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ّ
ْ
ّ
ُ
َ
ّ
ُ
ُ
ّ
ي َُ
آِ ٍ
ْ ُو َؿ َفاَّاالِلّ ِ
لِل َِأ ّي ِ
الق َََ َؿیِ ِا َفال ْر َح َؾ ِإ َّؿا ّ
با ِّ
ي ِإل َفأ ْ
آمااَّاالِلَّ َُیِ ِا َفل َُ َّ
تِْ ِ َک ِ
َ
ال َ
ت
ت
ت
ت
َ
ئ
لَُک
ْ ُِصل لَُک لَُک
َک َؿعَل ْنُک ْم َر ًِ
َب َفَْئُط ِ ْعا َّ
اَّاالِلَّ َف ُ
ق َّ ُ
لِل َف َروُسلَ ُاف َ َق ْد َف َز َقْزً اعَط ِبمًء
وُقلا َقْ ًلدَس ًِيا حْ ْم َأ ْ َْ ْم َفئَغ ْف ِ ْ زر ْمذ ُُن َ ُ ْ
رافی  :اشہؾنبامعرٰ،یسیعنبویسن،ایب،دجی،ایباقحس،اوباوحص،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ہبطخاکنح

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 50

راوی  :بْک بً ْلـ ،ابوبَش ،یزیذ بً زریع ،داؤد بً ابی ہيذ ،عنزو بً سعیذ ،سعیذ بً جبير ،حرضت ابً عباض

َش َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ ز َُریِ ٕع َح َّذثَ َيا َدا ُودُ بِ ًُ أَبٔی صٔ ِي ٕذ َح َّذثَىٔی َع ِنزُو بِ ًُ َسعٔی ٕذ َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ
ْک بِ ًُ َْل َٕـ أَبُو بٔ ِ ٕ
َح َّذثَ َيا بَ ِ ُ
ُشورٔ
ُج َبي ِر ٕ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ا ِل َح ِن ُذ ِهَّلِل ى َ ِح َن ُذ ُظ َو َن ِش َت ٔعييُطُ َو َن ُعوذُ بٔاہللٔ ٔم ًِ ُ ُ
أَ ِن ُؿ ٔش َيا َو ٔم ًِ َس ِّی َْا ٔ
ت أَ ِع َنال ٔ َيا َم ًِ یَ ِض ٔذظ ٔاہللُ ؾ َََل ُم ٔـ َّل َل ُط َو َم ًِ ي ُِـل ٔ ِل ؾ َََل صَاد ٔ َی َل ُط َوأَ ِط َض ُذ أَ ٌِ ََ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّ اہللُ َو ِح َذ ُظ ََ
ک َل ُط َوأَ ِط َض ُذ أَ ٌَّ ُم َح َّن ّذا َع ِب ُذ ُظ َو َر ُسولُ ُط أَ َّما َب ِع ُذ
َٔ
ُشی َ

رکب نب فلخ ،اوبرشب ،زیدی نب زرعی ،داؤد نب ایب دنہ ،رمعف نب دیعس ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ
َبج ئَ ت
ِئ
لْ
ب
ْ
ئ
ُ
َ
ئ
ُ
ُ
َ
غ
َ
َ
َ
ِ
ص
لِلَّ َ َل ضُ ِص َّ َ لَ ُا َفَْ ئ ُْصلِ َْ َلَ
َ
ھ
ع
ِ
ب
ِ
ْ
ُ
َت أ َِْ َْ ْ ِدـِ ا ُ
ُفر أ َِنء َف ْ
لِلّ ِْ ُ ز
ےن اراشد رفامای! ا جَمْ ُد لِلَِّ ْمَ ُدـُ َف ْس َب ِ ُن ُا َف ُوذ ِِ ِ
ِ َ َّ
ْش
َ
ب
َا ِد َقلَ ُا َف َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َا ِإ َّلا ُ
عـُ َف َروُسلُ ُا َأ َّم َ ْ ُ
حُما َ ْ ُ
لِلَّ َف ْ َ
دـُ َليِر َ
ِ َلَ ُا َف َأ ھ َُد َأ َّؿ ُ َ ّ ً
رافی  :رکبنبفلخ،اوبرشب،زیدینبزرعی،داؤدنبایبدنہ،رمعفنبدیعس،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ہبطخاکنح

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 51

یحٌی  ،محنذ بً ْلـ ،عبیذاہلل بً موسی ،اوزاعیَ ،قہ ،زہزی ،ابوسلنہ ،حرضت
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً ٰ

ابوہزیزہ

وسی َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ یَ ِحٌَی َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َْل َٕـ ا ِل َع ِش َك ََلن ٔ ُّی َقالُوا َح َّذثَ َيا عُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم َ
َق َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ک ُ ُّل أَ ِمز ٕذٔی بَا ٕل ََ
اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َع ًِ ُ َّ

یُ ِب َذأ ُؾ ٔیطٔ بٔا ِل َح ِنذٔ أَق َِل ُع

اوبرکبنبایبہبیش،دمحم نبٰییحی،دمحمنبفلخ ،دیباہللنبومیس،افزایع،رقہ،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکرنکؽ
اہللےناراشدرفامای!رہمتہماباشلؿاکؾسجںیمدمحےسادتباءہنیکاجےئانامتؾوہاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبٰییحی،دمحمنبفلخ ،دیباہللنبومیس،افزایع،رقہ،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحیکریہشت
ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحیکریہشت

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 52

عیسی بً یوىصْ ،الذ بً ایاض ،ربیعہ بً ابی عبذالزحنً ،قاسه ،حرضت عائظہ
راوی  :نَص بً علیْ ،لیل بً عنزوٰ ،

یع َة بِ ًٔ أَبٔی
ِم َوا ِل َخلٔی ُ
ل بِ ًُ َع ِنز ٕو َق َاَ َح َّذثَ َيا ع َٔیسی بِ ًُ یُوى َُص َع ًِ َْال ٔ ٔذ بِ ًٔ إ ٔ ِل َی َ
اض َع ًِ َرب ٔ َ
َح َّذثَ َيا َن ِ ُ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
اْضبُوا َعل َِیطٔ بٔا ِلػٔ ِزبَا ٔل
اح َو ِ ٔ
َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه َع ًِ َعائٔظَ َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل أَ ِعلٔيُوا َص َذا ال ِّيک َ َ
رصننبیلع،لیلخ نبرمعفٰ،یسیعنبویسن،اخدل نباایس،رہعیبنبایبدبعارلنمح ،اقمس،رضحتاعہشئ رفام ںیہ ہکیبنارکؾےن
رفامای!اساکنحیکریہشتایکرکفافراسںیمدػاجب۔

رافی  :رصننبیلع،لیلخنبرمعفٰ،یسیعنبویسن،اخدلنباایس،رہعیبنبایبدبعارلنمح،اقمس،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحیکریہشت

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 53

راوی  :عنزو بً راؾع ،ہظیه  ،ابی بلخ ،محنذ بً ْاكب ،ؾـل  ،حرضت محنذ بً حاكب

َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َراؾ ٕٔع َح َّذث َ َيا صُظَ ِی ْه َع ًِ أَبٔی بَ ِل ٕخ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َحاكٔبٕ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ َِؼ ُل
الذ ُّف َوالؼَّ ِو ُت فٔی ال ِّيکَاحٔ
َحاو ٔ ُّ
َما بَي ِ َن ا ِل َح ََل ٔل َوا ِل َ َ
یل
رمعفنبراعف،میشہ،ایب ح،دمحمنباخبط،لضف،رضحتدمحمنباحبطرفامےتںیہہکرنکؽاہللےنرفامایالحؽافررحاؾںیمرفؼ
دػافراکنحںیمآفازےسوہاتےہ۔
یل
رافی  :رمعفنبراعف،میشہ،ایب ح،دمحمنباخبط،لضف،رضحتدمحمنباحبط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشدیےکتیگاگانافردػاجبان
ابب  :اکنحاکایبؿ
اشدیےکتیگاگانافردػاجبان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 54

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یزیذ بً ہاروٌ ،حناد بً سلنہ ،حرضت ابوالحشين ْالذ مذنی

اس ُنطُ َْال ٔ ْذ ا ِل َن َذن ٔ ُّی َقا َل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا یَزٔی ُذ بِ ًُ صَ ُ
ار َ
وٌ َح َّذثَ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ أَبٔی ا ِل ُح َشي ِ ٔن ِ
ک ل ََضا
ُن َّيا بٔا ِل َنذٔی َي ٔة یَ ِو َو َعا ُط َورا َئ َوا ِل َح َوارٔی َي ِ ٔ
ِّکىَا ذَل ٔ َ
رضبِ ًَ ب ٔ ُّ
الزبَ ِّی ٔع ب ٔ ِيتٔ ُم َعوِّذ ٕؾ ََذ َ ِ
الذ ِّف َویَ َت َػ َّيي ِ َن ؾ ََذ َْ ِل َيا َعل َی ُّ
َّ
َّ
رعسٔی َوع ٔ ِيذٔی َجارٔیَ َتا ٌٔ َی َت َػ َّي َي َتا ٌٔ َو َت ِي ُذبَا ٌٔ آبَائٔی
َؾ َكال َِت َد َْ َل َعل َ َّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َػبٔی َح َة ُ ِ
یً ُقتٔلُوا یَ ِو َو بَ ِذ ٕر َو َت ُك َوَ ٌٔ ؾ ٔ َامی َت ُك َوَ ٌٔ َوؾ ٔي َيا ى َ ٔيی َي ِع َل ُه َما فٔی غَ ٕذ َؾ َكا َل أَ َّما صَ َذا ؾ َََل َت ُكولُو ُظ َما َي ِع َل ُه َما فٔی غَ ٕذ إ ٔ ََّ
َّال ٔذ َ

اہللُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زیدی نباہرفؿ ،امحد نب ہملس ،رضحت اوبانیسحل اخدل دمین رفامےت ںیہ ہک مہ اعوشرہ ےکدؿ دمہنی ںیم ےھت (مک
نس ) ایچبں دػ اجب ریہ ںیھت افر تیگ اگریہ ںیھت مہ رعیب تنب وعمذ ےک اپس ےئگ افر ہی ابت اؿ ےس ذرک یک۔ رفامےن ںیگل ہک
ریمی اشدی یک حبص رنکؽ اہلل ریمے اپس رشتفی الےئ افر اس فتق (مک نس) ایچبں ریمے اپس تیگ اگریہ ںیھت افر ریمے
آابءاکذترکہرکریہںیھتوجدبرںیمدیہش وہےئافراگےناگےنںیمفہہییھباگےنںیگلافرمہںیمان ےیبنںیہوج( (آہدنہ)یک
ابتاجےتنںیہآپےنرفامایہیابتث وہکاسےئلہک( یکابتاہللاعتٰیلےکنکاوکیئہ ںیاجاتن۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿ،امحدنبہملس،رضحتاوبانیسحلاخدلدمین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اشدیےکتیگاگانافردػاجبان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 55

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت عائظہ

ُ
رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َد َْ َل َعل َ َّی أَبُو بَ ِْکٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو أ َسا َم َة َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ

ار فٔی َی ِوو ٔ بُ َع ٕ
اث َقال َِت َول َِی َش َتا ب ٔ ُن َػ ِّي َي َتي ِ ٔن
َوع ٔ ِيذٔی َجارٔ َی َتا ٌٔ ٔم ًِ َج َوارٔی اْلِ َ ِن َؼارٔ ُت َػ ِّي َیا ٌٔ ب ٔ َنا َت َكا َول َِت بٔطٔ اْلِ َ ِن َؼ ُ
َؾ َكا َل أَبُو بَ ِْکٕ أَبٔنزِ ُمورٔ َّ
ْٔ َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ
الظ ِی َلا ٌٔ فٔی بَ ِیتٔ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوذَل ٔ َ
ک فٔی یَ ِوو ٔ ع ٔی ٔذ ا ِلؿ ِ ٔ
َ
ٔیذا َو َص َذا ع ٔی ُذىَا
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَا أَبَا بَ ِْکٕ إ ٔ ٌَّ لٔکُلِّ َق ِوو ٕع ّ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئرفام ںیہہکاوبرکبریمےاپسرشتفیالےئاسفتقریمےاپسدف
(مک نس) ااصنری ایچبں فہ ااعشر اگریہ ںیھت وج ااصنر ےن اعبث ےک دؿ ےک قلعتم ےہک ےھت۔ (اعبث انیم ہگج ںیم ااصنر ےک دف
ولیبقںافسزخرجیکگنجوہیئرھپاربسکتاجریریہاالسؾیکربتکےسہیزلایئوموقػوہیئ)ہیایچبںاباقدعہاگےنفایلہن
ںیھتوتاوبرکبےناہکاطیشؿاکاباجےلرکیبنےکرھگںیمآیئوہ۔ہیدیعارطفلاکدؿاھت۔یبنارکؾےنرفامایاےاوبرکبرہوقؾیکوکیئ
دیعوہ ےہافرہیامہریدیعےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اشدیےکتیگاگانافردػاجبان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 56

عیسی بً یوىص ،عوف ،ثنامہ بً عبذاہلل ،حرضت اىص بً مالک
راوی  :ہظاو بً عنارٰ ،

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ع َٔیسی بِ ًُ یُوى َُص َح َّذثَ َيا َع ِو ْف َع ًِ ث ُ َنا َم َة بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
رضبِ ًَ ب ٔ ُذ ِّؾضًَّٔ َویَ َت َػ َّيي ِ َن َو َي ُكل ًَِ ى َ ِح ًُ َج َوارٕ ٔم ًِ بَىٔی ال َّيحَّارٔ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َمزَّ ب ٔ َب ِع ٔف ا ِل َنذٔی َيةٔ َؾإٔذَا ص َُو ب ٔ َح َوا ٕر َي ِ ٔ

َیا َحب ََّذا ُم َح َّن ْذ ٔم ًِ َجارٔ َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ِع َل ُه اہللُ إنِّٔی َْلُح ُّٔبهًَُّ

اشہؾ نب امعرٰ ،یسیع نب ویسن ،وعػ ،امثہم نب دبع اہلل ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ دمہنی ںیم یسک ہگج سگر
رےہےھتداھکیہکھچکایچبںدػاجبریہںیہافرہیاگریہ ںیہمہونباجنریکایچبںںیہ دمحمایکوخبزپفیسںیہیبنارکؾےنرفامایاہلل

اجاتنےہہکںیممتےستبحمراتھکوہں۔
رافی  :اشہؾنبامعرٰ،یسیعنبویسن،وعػ،امثہمنبدبعاہلل،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اشدیےکتیگاگانافردػاجبان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 57

راوی  :اسحل بً ميؼور ،جعَف بً عوٌ ،ابی زبير ،حرضت ابً عباض

َ
َات
ض َقا َل أَى ِ َه َح ِت َعائٔظَ ُة ذ َ
َف بِ ًُ َع ِو ٌٕ أَى ِ َبأَىَا اْلِ َ ِجلَحُ َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ أَى ِ َبأىَا َج ِع َ ُ
َقابَ ٕة ل ََضا ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ َؾ َحا َئ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل أَص َِذیِت ُِه ا ِل َؿ َتا َة َقالُوا َن َع ِه َقا َل أَ ِر َس ِلت ُِه َم َع َضا
ََ
َم ًِ ُي َػىِّی َقال َِت ََ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ اْلِ َ ِن َؼ َار َق ِو ْو ؾ ٔیض ٔ ِه غَزَ ْل َؾل َِو َب َع ِثت ُِه َم َع َضا َم ًِ َي ُكو ُل

أَ َت ِي َيا ُن ِه أَ َت ِي َيا ُن ِه َؾ َحیَّاىَا َو َحیَّا ُن ِه

ااحسؼنبوصنمر،رفعجنبوعؿ،ایبزریب،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکاعہشئےناینپاکیرقان دارااصنرہییکاشدیرکایئ۔
رنکؽاہللرشتفیالےئافروپاھچمتےندنہلوکرفاہنرکدای؟ولوگںےنرعضایکیجاہں۔رفامایاسےکاس ھتیسک(یچب)وکاجیھب وج
تیگ اگےئ؟ اعہشئ ےن رعض ایک ہ ںی۔ اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ااصنری تیگ اگےن وک دنسپ رکےت ںیہ ارگ مت اےکن اس ھت وکیئ جیھب
دےتیوجہیںیتہکمہاہمترےاپسآیئںیہمہاہمترےاپسآیئںیہاہللںیمہیھبوخشرےھکافرںیہمتیھبوخشرےھک۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،رفعجنبوعؿ،ایبزریب،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اشدیےکتیگاگانافردػاجبان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 58

یحٌی ،ثعلبہ بً ابی مالک ،لیث ،حرضت محاہذ
راوی  :محنذ بً ٰ

یِم َع ًِ ل َِی ٕث َع ًِ ُم َحاصٔ ٕذ َقا َل ُن ِي ُت َم َع ابِ ًٔ ُع َن َز
َفیَاب ٔ ُّی َع ًِ َث ِعل ََب َة بِ ًٔ أَبٔی َمال ٔ ٕک ال َّتنٔ ٔ ِّ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا ا ِل ٔ ِ
ک ثَ ََل َث َمزَّا ٕ
ت ث ُ َّه َقا َل َص َه َذا ؾ ََع َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
ؾ ََشنٔ َع َػ ِو َت ك َ ِب ٕل ؾَأ َ ِد َْ َل إ ٔ ِػ َب َع ِیطٔ فٔی أُذُى َ ِیطٔ ث ُ َّه َت َي َّهی َحًَّی ؾ ََع َل ذَل ٔ َ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه

دمحمنبٰییحی،ہبلعثنبایبامکل ،ثی،رضحتاجمدہرفامےتںیہہکہکںیمرضحتانبرمعےکاس ھتاھت۔آپےنڈوھؽیکآفازینسوت
دفونںاکونںںیماایلگنںڈاؽںیلافرفاہںےسٹہےئگ۔نیتابرااسییہایکرھپرفامایاہللےکرنکؽےنااسییہایک۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،ہبلعثنبایبامکل ،ثی،رضحتاجمدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑجیہفںاکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
ڑجیہفںاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 59

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،ہظاو بً رعوہ ،زیيب بيت حرضت او سلنہ

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ زیِ َي َب ب ٔ ِيتٔ أ ُ ِّو َسل ََن َة َع ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة أَ ٌَّ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ

ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َد َْ َل َعل َِی َضا ؾ ََشنٔ َع ُم َخ َّي ّثا َوص َُو َي ُكو ُل ل ٔ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی أ ُ َم َّی َة إ ٔ ٌِ َي ِؿ َتحِ اہللُ َّ
اللائ َٔـ غَ ّذا
ِخ ُجو ُظ ٔم ًِ ب ُ ُیوتٔهُ ِه
َد َل ِل ُت َ
ل بٔأ َ ِربَ ٕع َوتُ ِذبٔزُ ب ٔ َث َنا ٌٕ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِ ٔ
ک َعل َی ا ِم َزأَة ٕ ُت ِكب ٔ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾنبرعفہ،زبنیتنبرضحتاؾہملسےسرفاتیےہہکیبنارکؾاؿےکاپسرشتفیالےئوتانسہک
اکی ڑجیہا رضحت دبعاہلل نب اہیم ےس ہہک راہ ےہ ارگ اہلل (  اطفئ حتف رکا دںی وت ںیم ںیہمت اتبؤں اگ فہ وعرت وج اسےنم آےئ وت
ٹیپںیماچرلبوہےتںیہافرفاسپاجےئوت(فیہلبدفونںرطػےسلکنرک)آھٹوہاجےتںیہوتاہللےکرنکؽےنرفامایاسوک
اےنپرھگفںےساکنؽدف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾنبرعفہ،زبنیتنبرضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ڑجیہفںاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 60

راوی  :يعكوب بً حنیذ بً کاسب ،عبذالعزیز بً ابی حازو ،سہیل  ،حرضت ابوہزیزہ

وب بِ ًُ ُح َن ِی ٔذ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ َع ًِ ُس َض ِی ٕل َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ
ئ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل ََع ًَ ا ِل َن ِزأَ َة َت َتظَ َّب ُط بٔال ِّز َجا ٔل َوالزَّ ُج َل َی َتظَ َّب ُط بٔال ِّي َشا ٔ

وقعیب نب دیمح نب اکبس ،دبعازعلزی نب ایب احزؾ ،لیہس  ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل ےن تنعل رفامیئ اس
وعرترپوجرمدفںیکباشتہباایتخررکےافراسرمدرپوجوعروتںیکباشتہباایتخررکے۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،دبعازعلزینبایباحزؾ،لیہس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ڑجیہفںاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 61

راوی  :ابوبْک بً حَلدْ ،الذ بً حارث ،طعبہ ،قتادہ ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

ض أَ ٌَّ
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ْک بِ ًُ َْ ََّلد ٕ ا ِل َباصٔل ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َح َّذث َ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ع ِ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ َول ََع ًَ ا ِل ُن َتظَ ب َِّضا ٔ
ئ بٔال ِّز َجا ٔل
ت ٔم ًِ ال ِّي َشا ٔ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل ََع ًَ ا ِل ُن َتظَ بِّضٔي َن ٔم ًِ ال ِّز َجا ٔل بٔال ِّي َشا ٔ

اوبرکب نبالحد ،اخدل نباحرث ،ہبعش ،اتقدہ،رکعہم ،رضحتانبابعسےسرفاتی ےہہک یبنارکؾ ےنوعروتںیکباشتہباایتخر
رکےنفاےلرمدفںرپتنعلرفامیئافررمدفںیکباشتہباایتخررکےنفایلوعروتںرپیھبتنعلرفامیئ۔
رافی  :اوبرکبنبالحد،اخدلنباحرث،ہبعش،اتقدہ،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحرپابمرکابددانی
ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحرپابمرکابددانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 62

راوی  :سویذ بً سعیذ ،عبذالعزیز بً محنذ ،سہیل بً ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َّ
الذ َرا َو ِرد ٔ ُّی َع ًِ ُس َض ِی ٔل بِ ًٔ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ

اٌ إٔذَا َر َّؾأ َ َقا َل بَ َار َک اہللُ َکهُ ِه َوبَ َار َک َعل َِیهُ ِه َو َج َن َع بَ ِي َيهُ َنا فٔی َْي ِر ٕ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
نکدینبدیعس،دبعازعلزینبدمحم،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہےسےہہکیبنارکؾبجاکنحرپابمرةکددےتیوترفامےتاہلل
ںیہمتربتکدےافرمترپربتکڈاےلافرںیہمتاعتیفےکاس ھتقفتمفعمتجمرےھک۔
رافی  :نکدینبدیعس،دبعازعلزینبدمحم،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحرپابمرکابددانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 63

راوی  :محنذ بً بظار ،محنذ بً عبذاہلل ،حرضت عكیل بً ابی كالب

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ َح َّذثَ َيا أَ ِط َع ُث َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ َعكٔی ٔل بِ ًٔ أَبٔی كَالٔبٕ أَى َّ ُط َتزَ َّو َد ا ِم َزأَ ّة

ئ َوا ِلبَئي َن َؾ َكا َل ََ َت ُكولُوا َص َه َذا َو َکه ًِٔ قُولُوا َن َنا َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
ٔم ًِ بَىٔی ُجظَ َه َؾ َكالُوا بٔال َّزؾَا ٔ
َّ
الل ُض َّه بَارٔ ِک َل ُض ِه َوبَارٔ ِک َعل َِیض ٔ ِه
خش
دمحمنباشبر،دمحمنبدبعاہلل ،رضحتلیقعنب ایباطبل ےنہلیبقونب میکاکیوعرتےساشدییک وتولوگںےن اہکمتںیماافتؼ
وہافرےٹیبدیپاوہں۔آپےنرفامایان ےہنوہکہکلبفہوہکوجاہللےکرنکؽےن(اسومعقرپ)اہکاےاہللاؿوکربتکدےافراؿ
رپربتکڈاؽدے۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبدبعاہلل،رضحتلیقعنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فہمیلاکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
فہمیلاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 64

راوی  :احنذ بً عبذہ ،حناد بً زیذ ،ثابت بيانی ،حرضت اىص بً مالک

َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِب َذ َة َح َّذثَ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َزیِ ٕذ َح َّذثَ َيا ثَاب ٔ ْت ا ِلب ُ َيان ٔ ُّی َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َرأَی َعل َی َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َع ِو ٕ
َفة ٕ َؾ َكا َل َما صَ َذا أَ ِو َم ِط َؾ َكا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی َتزَ َّو ِج ُت ا ِم َزأَ ّة َعل َی َو ِز ٌٔ ى َ َواة ٕ ٔم ًِ
ف أَثَ َز ُػ ِ َ
َک أَ ِول ٔ ِه َول َِو بٔظَ اة ٕ
َذصَبٕ َؾ َكا َل بَ َار َک اہللُ ل َ

ادمح نب دبعہ ،امحد نب زدی ،تبن  انبین ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ ےن رضحت دبعارلنمح نب وعػ رپ زرد
اشنؿ داھکی وت وپاھچ ہک ہی اسیک ےہ؟ رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ںیم ےن اکی وعرت ےس یلھٹگ ےک ربارب نکےن ےک وعض اکنح ایک
ےہآپےنرفامایاہللںیہمتربتکدےفہمیلرکانیلوخاہاکیرکبییہوہ۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،امحدنبزدی،تبن انبین،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
فہمیلاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 65

راوی  :احنذ بً عبذہ ،حناد بً زیذ ،ثابت بيانی ،حرضت اىص بً مالک

َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِب َذ َة َح َّذثَ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َزیِ ٕذ َع ًِ ثَاب ٔ ٕت ا ِلب ُ َيان ٔ ِّی َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َما َرأَیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ

َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِول ََه َعل َی َط ِی ٕئ ٔم ًِ ن َٔشائٔطٔ َما أَ ِول ََه َعل َی َزیِ َي َب َؾإٔى َّ ُط َذبَحَ َطا ّة

ادمحنبدبعہ،امحدنبزدی،تبن انبین،رضحتاسننب امکلرفامےتںیہہکںیمےنہ ںیداھکیہکیبنارکؾےناینپازفاجرہطمات
ںیمےسیسکاکفہمیلااسیایکاسیجرضحتزبنیاکایک۔آپےناکیرکبیذحبیک۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،امحدنبزدی،تبن انبین،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
فہمیلاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 66

راوی  :محنذ بً ابی عنز ،غیاث بً جعَف ،سؿیاٌ بً عيييہ ،وائل بً داوئذ ،حرضت اىص بً مالک

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ أَبٔی عُ َن َز ا ِل َع َذن ٔ ُّی َوغٔ َی ُ
ل بِ ًُ َدا ُو َد َع ًِ
اث بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َف ال َّز َح ٔي ُّی قَاََ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َح َّذثَ َيا َوائ ٔ ُ
ابِئطٔ َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِول ََه َعل َی َػ ٔؿ َّی َة بٔ َشو ٔ ٕیل َو َت ِنز ٕ
دمحمنبایبرمع،ایغثنبرفعج،ایفسؿنبہنییع،فالئنبداؤد،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکیبنارکؾےنرضحتہیفص
اکفہمیلوتسافروھچاہرےےسایک۔
رافی  :دمحمنبایبرمع،ایغثنبرفعج،ایفسؿنبہنییع،فالئنبدافدئ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ

فہمیلاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 67

راوی  :زہير بً ْحب ،ابوْیثنہ ،سؿیاٌ ،علی بً زیذ بً جذعاٌ ،حرضت اىص بً مالک

اٌ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َطض ٔ ِذ ُت لٔل َّي ٔي ِّی
ْح ٕب أَبُو َْ ِی َث َن َة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ َزیِ ٔذ بِ ًٔ ُج ِذ َع َ
َح َّذثَ َيا ُزصَيِرُ بِ ًُ َ ِ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َول ٔ َین ّة َما ؾ َٔیضا َل ِح ْه َو ََ ُْ ِبزْ َقا َل ابًِ َما َج َة ل َِه یُ َح ِّذ ِث بٔطٔ إ ٔ ََّ ابِ ًُ عُ َي ِي َي َة
زریہ نب رحب ،اوبہمثیخ ،ایفسؿ ،یلع نب زدی نب دجاعؿ ،رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن ارکؾ ےک اکی فہمیل ںیم
رشکیوہااسںیمہنوگتشاھتہنرفیٹ۔فنصمےتہکںیہہکہیدحثیرصػاامؾانبہنییعیہرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :زریہنبرحب،اوبہمثیخ،ایفسؿ،یلعنبزدینبدجاعؿ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
فہمیلاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 68

راوی  :سویذ بً سعیذ ،ؾـل بً عبذاہلل ،جابز ،طعيی ،مرسوم ،حرضت عائظہ اور او سلنہ

َّ
رسو ٕم َع ًِ َعائٔظَ َة َوأ ُ ِّو َسل ََن َة َقا َل َتا
َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا ا ِل ُنؿ ََّـ ُ
ل بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ َع ًِ َجابٔز ٕ َع ًِ الظ ِع ٔي ِّی َع ًِ َم ِ ُ
َّ
َّ
َّ
ََف ِط َيا ُظ تُ َزا ّبا َل ِّي ّيا
أَ َم َزىَا َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه أَ ٌِ ى ُ َح ِّضزَ ؾَاك َٔن َة َحًی ى ُِذْٔل ََضا َعل َی َعل ٔ ٕٓی ؾ ََع َن ِذىَا إَٔ َی ا ِلب َ ِیتٔ ؾ َ َ
َ
ئ ث ُ َّه َحظَ ِوىَا ٔم ِز َؾ َك َتي ِ ٔن لٔیؿّا َؾ َيؿ َِظ َيا ُظ بٔأَیِذٔی َيا ث ُ َّه أَك ِ َع ِن َيا َت ِن ّزا َو َزب ٔي ّبا َو َس َك ِي َيا َم ّ
ائ َع ِذبّا َو َع َن ِذىَا
اق ا ِل َب ِل َحا ٔ
رع ٔ
ٔم ًِ أ ِ َ
إَٔ َی عُود ٕؾَع َز ِؿ َيا ُظ فٔی َجاى ٔ ٔب ا ِلب َ ِیتٔ ل ٔ ُی ِل َيی َعل َِیطٔ َّ
الث ِو ُب َوي َُع َّل َل َعل َِیطٔ ِّ
ض ؾَاك َٔن َة
رع ٔ
َ
رع ّسا أَ ِح َش ًَ ٔم ًِ ُ ِ
الش َكا ُئ ؾ ََنا َرأَیِ َيا ُ ِ

نکدی نب دیعس ،لضف نب دبع اہلل ،اجرب ،یبعش ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ افر اؾ ہملس رفام ںیہ ہک یبن رکمی ےن ںیمہ مکح دای ہک رضحت
افہمطوکایتررکےکرضحتیلعےکاپسںیجیھب مہرمکہںیمںیئگافراحطبےکارطاػیکرنؾیٹماسںیماھچبیئرھپدفویکتںںیموجھکر
یک اھچؽ رھبی۔ رھپ اہوھتں ےس یہ اس یک دانھیئ یک۔ رھپ مہ ےن ولوگں وک وھچاہرے افر شمشک الھکیئ ،ریشںی اپین الپای افر اکی
ڑکلیرمکہےکوکےنںیمڑپکےافرزیکشمہاکٹلےنےکےئلاگلیئافرمہےنافہمطیکاشدیےسایھچاشدیہ ںیدیھکی۔
رافی  :نکدینبدیعس،لضفنبدبعاہلل،اجرب،یبعش،رسمفؼ،رضحتاعہشئافراؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
فہمیلاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 69

راوی  :محنذ بً ػباح ،عبذالعزیز بً ابی حازو ،ابی حازو ،ابی  ،سہل بً سعذ ،حرضت ابواسیذ ساعذی

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ َح َّذثَىٔی أَبٔی َع ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ِع ٕذ َّ
الشاعٔذ ِّٔی َقا َل َد َعا أَبُو أ ُ َس ِی ٕذ

َّ
َّ
َّ
وض َقال َِت َت ِذرٔی َما َس َك ِی ُت َر ُسو َل اہللٔ
رع ٔسطٔ َؾکَاى َ ِت َْاد ٔ َم ُض ِه ا ِل َعزُ ُ
الشاعٔذ ُّٔی َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه إَٔ َی ُ ِ
ت ٔم ًِ َّ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقال َِت أَ ِن َك ِع ُت َت َن َزا ٕ
الل ِی ٔل َؾ َل َّنا أَ ِػ َب ِح ُت َػ َّؿ ِي ُت ُضًَّ ؾَأ َ ِس َك ِي ُت ُضًَّ إٔیَّا ُظ
دمحمنبابصح،دبعازعلزینبایباحزؾ،ایباحزؾ،ایب،لہسنبدعس،رضحتاوبادیساسدعیےنیبنارکؾوکاینپاشدیںیمالبای۔دنہل
ےنیہامہمونںیکدخث یک۔دنہلےناہکںیہمتولعمؾےہہکںیمےنرنکؽاہللوکایکالپایراتوکھچکوھچاہرےوگھبدےیئےھت۔
حبصاؿوکاصػرکےکفہرشن آپوکالپای۔
رافی  :دمحمنبابصح،دبعازعلزینبایباحزؾ،ایباحزؾ،ایب،لہسنبدعس،رضحتاوبادیساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوعتوبقؽرکان
ابب  :اکنحاکایبؿ
دوعتوبقؽرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 70

راوی  :علی بً محنذ ،سؿیاٌ ،ابً عيييہ ،زہزی ،عبذالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ

َ
ُش َّ
الل َعاو ٔ
رع ٔد َع ًِ أَبٔی صُ َزیِ َز َة َقا َل َ ُّ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ اْلِ ِ َ
رقا ُئ َو َم ًِ ل َِه یُحٔ ِب َؾ َك ِذ َع َصی اہللَ َو َر ُسو َلطُ
كَ َع ُاو ا ِل َول ٔ َینةٔ یُ ِذع َی ل ََضا اْلِ َغِي ٔ َیا ُئ َویُت ِ َر ُک ا ِل ُؿ َ َ

یلع نب دمحم ،ایفسؿ ،انب ہنییع ،زرہی ،دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک دبرتنی اھکان فہمیل اک اھکان ےہ سج ںیم دوعت
امدلارفںوکدیاج ےہافراندارفںوکوھچڑدایاجاتےہافروجدوعتوبقؽہنرکےاسےناہللافراسےکرنکؽیکانرفامینیک۔
رافی  :یلعنبدمحم،ایفسؿ،انبہنییع،زرہی،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دوعتوبقؽرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 71

راوی  :اسحل بً ميؼور ،عبذاہلل بً ىنير ،عبیذاہلل  ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َح َّذث َ َيا عُب َ ِی ُذ اہللٔ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ

َّ
ٔ
ض َؾ ِل ُیحٔ ِب
رع ٕ
َو َسل َه َقا َل إٔذَا دُع َی أَ َح ُذ ُن ِه إَٔ َی َول ٔ َین ٔة ُ ِ
ااحسؼنبوصنمر،دبعاہللنبریمن ،دیباہلل،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکرنکؽاہللےنرفامایبجمتںیمےسیسکوکاکنح
ےکفہمیلںیمدوعتدیاجےئوتفہوبقؽرکےل۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعاہللنبریمن ،دیباہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دوعتوبقؽرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 72

راوی  :محنذ بً عبادہ ،یزیذ بً ہاروٌ ،عبذالنلک بً حشين  ،ميؼور ،ابی حازو ،حرضت ابوہزیزہ

وٌ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ُح َشي ِ ٕن أَبُو َمال ٔ ٕک ال َّي َخع ٔ ُّی َع ًِ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع َبا َد َة ا ِل َوا ٔس ٔل ُّي َح َّذث َ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ َص ُ
ار َ
َم ِي ُؼو ٕر َع ًِ أَبی َحازٔو ٕ َع ًِ أَبی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّله ا ِلولٔین ُة أَ َّو َل َیوو ٕ َحل َو َّ
وف
الثان ٔ َی َم ِعزُ ْ
ِ
ٔ
ٔ
َ َ َ
َو َّ
الثال ٔ َث رٔیَائْ َو ُس ِن َع ْة

دمحمنبابعدہ،زیدینباہرفؿ،دبعاکلملنبنیسح،وصنمر،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکرنکؽاہللےنرفامای!فہمیلےلہپ
دؿاکقحےہدفرسےدؿیکینےہرسیتےدؿرایاکریافررہشتیبلطےہ۔
رافی  :دمحمنبابعدہ،زیدینباہرفؿ،دبعاکلملنبنیسح،وصنمر،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونکاریافرہبیثےکاپسرہھٹان

ابب  :اکنحاکایبؿ
ونکاریافرہبیثےکاپسرہھٹان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 73

راوی  :ہياد بً َسی ،عبذہ بً سلامیٌ ،محنذ بً اسحل ،ایوب ،ابوقَلبہ ،حرضت اىص

وب َع ًِ أَبٔی ق ٔ ََلبَ َة َع ًِ أَى َ ٕص َقا َل َقا َل
َح َّذثَ َيا َص َّيا ُد بِ ًُ َّ ٔ
الرس ِّی َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ أَ ُّی َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّله إ ٔ ٌَّ ل ٔ َّ
ْک َس ِب ّعا
لثی ِّٔب ثَ ََلثّا َولٔلِب ٔ ِ ٔ
َ
انہد نب رسی ،دبعہ نب امیلسؿ ،دمحم نب ااحسؼ  ،اویب ،اوبالقہب ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای بیث (ہقلطم ای
ویبہ)ےکےئلنیتدؿںیہافرونکاریےکےئلاستدؿںیہ۔
رافی  :انہدنبرسی،دبعہنبامیلسؿ،دمحمنباقحس،اویب،اوبالقہب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ونکاریافرہبیثےکاپسرہھٹان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 74

یحٌی بً سعیذ ،سؿیاٌ ،محنذ بً ابی بْک ،عبذالنلک ،حرضت او سلنہ
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہٰ ،

اٌ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ ا ِل َك َّلا ٌُ َع ًِ ُسؿ َِی َ
ْک بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ صٔظَ او ٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َل َّنا َتزَ َّو َد أُوَّ َسل ََن َة أَ َق َاو ع ٔ ِي َذصَا
بَ ِ ٔ
اٌ إ ٔ ٌِ ٔطِْتٔ َسب َِّع ُت ل َٔک َوإ ٔ ٌِ َسب َِّع ُت ل َٔک َسب َِّع ُت لٔي ٔ َشائٔی
ثَ ََلثّا َو َقا َل ل َِی َص ب ٔ ٔک َعل َی أَصِل ٔ ٔک صَ َو ْ

اوبرکب نب ایب ہبیش ٰ ،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ ،دمحم نب ایب رکب ،دبعاکلمل ،رضحت اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ ےن بج اؿ ےس
اشدییکوتنیتراںیتاؿےکاہںایقؾایکافررفامایاےنپاخفدن(ینعیریمے)زندکیاہمترےےئلرنکایئ(افرےبریتبغ)ہ ںیےہ
ارگمتاچوہوتاسترفزاہمترےاہں رہھٹفںافرارگاہمترےاپساسترفزرہھٹاوتابیقویبویںےکاپسیھباسترفزرہھٹفںاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینبدیعس،ایفسؿ،دمحمنبایبرکب،دبعاکلمل،رضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجویبیرمدےکاپسآےئوترمدایکےہک؟
ابب  :اکنحاکایبؿ
بجویبیرمدےکاپسآےئوترمدایکےہک؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 75

یحٌی ،عبیذاہلل بً موسی ،سؿیاٌ ،محنذ بً عحَلٌ ،عنزو بً طعیب ،حرضت
یحٌی  ،ػالح بً محنذٰ ،
راوی  :محنذ بً ٰ
عبذاہلل بً عنزو

وسی َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َو َػال ٔ ُح بِ ًُ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َی ِحٌَی ا ِل َك َّلا ٌُ َق َاَ َح َّذثَ َيا ُعب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم َ
ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َع ِح ََل ٌَ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إٔذَا
اػ َيت َٔضا َو ِل َی ُك ِل َّ
ک ٔم ًِ َْي ِرٔصَا َو َْي ِر ٔ َما ُجبٔل َِت َعل َِیطٔ
أَؾَا َد أَ َح ُذ ُن ِه ا ِم َزأَ ّة أَ ِو َْاد ٔ ّما أَ ِو َدابَّ ّة َؾل َِیأ ِ ُْ ِذ ب ٔ َي ٔ
الل ُض َّه إنِّٔی أَ ِسأَلُ َ
ُش َما ُجبٔل َِت َعل َِیطٔ
ُش َصا َو َ ِّ
ک ٔم ًِ َ ِّ
َوأَ ُعوذُ ب ٔ َ
دمحمنبٰییحی،اصحلنبدمحمٰ،ییحی ،دیباہللنبومیس،ایفسؿ،دمحمنبالجعؿ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفےسرمفیےہہک
یبنارکؾےنرفامایبجمتںیمےسوکیئویبی،اخفدنای اجونراحلصرکےوتاسیکاشیپینڑکپرکےہکاےاہللںیماسیکالھبیئآپ
ےس اماتگن وہں افر اس یک تقلخ افر تعیبط یک الھبیئ افر آپ یک انپہ اماتگن وہں اس ےک رش ےس افر اس یک تقلخ فتعیبط ےک رش

ےس۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،اصحلنبدمحمٰ،ییحی ،دیباہللنبومیس،ایفسؿ،دمحمنبالجعؿ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
بجویبیرمدےکاپسآےئوترمدایکےہک؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 76

راوی  :عنزو بً راؾع ،جزیز ،ميؼور ،ساله بً ابی جعذِّ ،کیب ،حرضت ابً عباض

ض َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
ِّکیِبٕ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َراؾ ٔ ٕع َح َّذثَ َيا َجز ٔ ْیز َع ًِ َم ِي ُؼورٕ َع ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح ِع ٔذ َع ًِ ُ َ
اٌ َو َج ِّي ِب َّ
الل ُض َّه َج ِّي ِبىٔی َّ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ل َِو أَ ٌَّ أَ َح َذ ُن ِه إٔذَا أَتَی ا ِم َزأَ َت ُط َقا َل َّ
اٌ بَ ِي َي ُض َنا
اٌ َما َر َز ِق َتىٔی ث ُ َّه ک َ َ
الظ ِی َل َ
الظ ِی َل َ
َول َْذ ل َِه ي َُش ِّل ِم اہللُ َعل َِیطٔ َّ
رض ُظ
اٌ أَ ِو ل َِه َي ُ َّ
الظ ِی َل َ
رمعفنبراعف ،رجری،وصنم ر ،اسملنبایبدعج ،رکبی ،رضحتانبابعسےسرفاتی ےہہکیبنارکؾ ےنرفامای!ارگ مت ںیمےس وکیئ
اینپویبیےکاپساجےئوتہیےہکاےاہللدفررکدےےھجماطیشؿےسافردفررکدےاطیشؿوکاس(افالد)ےس وج آپ ےھجماطع
رفامںیئےگرھپایکنافالدوہوتاہللاعتٰیلاسرپاطیشؿطلسمہنوہےندےگنیایرفامایہکاطیشؿاسہچبوکرضرہناچنہپےکساگ۔
رافی  :رمعفنبراعف،رجری،وصنمر،اسملنبایبدعج،رکبی،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امجعےکفتقرپدہ
ابب  :اکنحاکایبؿ

امجعےکفتقرپدہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 77

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یزیذ بً ہاروٌ ،ابواسامہ ،حرضت بہز بً حهیه

وٌ َوأَبُو أ ُ َسا َم َة َق َاَ َح َّذثَ َيا بَ ِضز ُبِ ًُ َحه ٕٔیه َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل ُقل ُِت
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا یَزٔی ُذ بِ ًُ َص ُ
ار َ
ک ُقل ُِت َیا َر ُسو َل
ک إ ٔ ََّ ٔم ًِ َز ِو َجت َٔک أَ ِو َما َم َل َه ِت َینٔييُ َ
َیا َر ُسو َل اہللٔ َع ِو َراتُ َيا َما ىَأتِ ٔی ٔم ِي َضا َو َما ى َ َذ ُر َقا َل ا ِحؿ َِى َع ِو َر َت َ

اٌ
اس َت َل ِع َت أَ ٌِ ََ تُزٔیَ َضا أَ َح ّذا ؾ َََل تُزٔیَ َّي َضا ُقل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ َؾإ ٔ ٌِ ک َ َ
اہللٔ أَ َرأَیِ َت إ ٔ ٌِ ک َ َ
اٌ ا ِل َك ِو ُو بَ ِع ُـ ُض ِه فٔی َب ِع ٕف َقا َل َؾإ ٔ ٌِ ِ
ض
أَ َح ُذىَا َْال ٔ ّیا َقا َل ؾَاہللُ أَ َح ُّل أَ ٌِ ي ُِش َت ِح َیا ٔم ِي ُط ٔم ًِ ال َّيا ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زیدی نب اہرفؿ ،اوبااسہم ،رضحت رہب نب میکح اےنپ فادل ےس فہ اےنپ دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن
رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ اتبےیئ ہک مہ سک دح کت رتس وھکؽ ےتکس ںیہ افر سک دح کت اپھچان رضفری ےہ۔ رفامای اینپ ویبی افر
ابدنی ےک العفہ رہ اکی ےس اانپ رتس اچب ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ اتبےیئ ارگ ولگ (رہتش دار ابمہ) اےھٹک رےتہ وہں ؟
رفامای ارگ اہمترے سب ںیم وہہک وکیئ رتس ہن دھکی ےکس وت رہسگ رہسگ وکیئ ہن دےھکی ںیم ےن رعض ایک ہک ارگ مہ ںیم ےس وکیئ االیک وہ۔
رفامایاہللاعتٰیلےسااسنونںیکتبسنبزایدہرشؾفایحرکیناچےئہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿ،اوبااسہم،رضحترہبنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
امجعےکفتقرپدہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 78

راوی  :اسحل بً وہب ،ولیذ بً قاسه ،احوؾ بً حهیه ،راطذ بً سعذ ،عبذاَعلی بً عذی ،حرضت عتبہ بً عبیذ

سلِم

َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َوصِبٕ ا ِل َوا ٔس ٔل ُّي َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ا ِل َكاس ٔٔه ا ِل َض ِن َذان ٔ ُّی َح َّذث َ َيا اْلِ َ ِح َو ُؾ بِ ًُ َح ٔه ٕیه َع ًِ أَبٔیطٔ َو َرا ٔط ُذ بِ ًُ
َس ِع ٕذ َو َع ِب ُذ اْلِ َ ِعل َی بِ ًُ َعذ ٓ ٕ
َِم َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا أَتَی أَ َح ُذ ُن ِه أَصِ َل ُط
الشل ٔ ِّ
ٔی َع ًِ ُعت ِ َب َة بِ ًٔ َع ِب ٕذ ُّ
ٔ
َؾل َِی ِش َتت ِر َو ََ یَ َت َح َّز ِد َت َح ُّز َد ا ِل َعي ِ َریِ ًٔ
ااحسؼنبفبہ،فدیلنباقمس،اوحصنبمیکح،رادشنبدعس،دبعاالیلعنبدعی،رضحت ہبتنب دیبیملسرفامےتںیہہکرنکؽ
اہللےناراشدرفامایبجمتںیمےسوکیئاینپاہیلہےکاپساجےئوترپدہرکےافردگوھںیکرطحاگننہنوہ(ینعیابلکلربہنہہنوہ)
رافی  :اقحسنبفبہ،فدیلنباقمس،اوحصنبمیکح،رادشنبدعس،دبعاالیلعنبدعی،رضحت ہبتنب دیبیملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
امجعےکفتقرپدہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 79

موسی بً عبذاہلل بً یزیذ ،حرضت عائظہ
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،سؿیاٌ ،ميؼورٰ ،

یذ َع ًِ َم ِوَّی ل ٔ َعائٔظَ َة
وسی بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ یَز ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ
اٌ َع ًِ َم ِي ُؼو ٕر َع ًِ ُم َ

َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َما ىَوَ ِز ُت أَ ِو َما َرأَیِ ُت َ ُِف َد َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق ُّم َقا َل أَبُو بَ ِْکٕ َقا َل أَبُو نُ َع ِی ٕه َع ًِ َم ِو ََة ٕ

ل ٔ َعائٔظَ َة

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک ،ایفسؿ،وصنمر،ومٰیسنبدبعاہللنبزیدی،رضحتاعہشئیک اکیابدنیرفاتیرک ںیہہکرضحتاعہشئ
ےنرفامایںیمےناہللےکرنکؽاکاقمؾرتسہنداھکی۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،وصنمر،ومٰیسنبدبعاہللنبزیدی،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںےکاس ھت ےھچییکراہےس تبحیکاممتعن
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںےکاس ھت ےھچییکراہےس تبحیکاممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 80

راوی  :محنذ بً عبذالنلک بً ابی طوارب ،عبذالعزیز بً مختار ،سہیل بً ابی ػالح ،حارث بً مخلذ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِلنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی َّ
الظ َوار ٔٔب َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ا ِل ُن ِخ َتارٔ َع ًِ ُس َض ِی ٔل بِ ًٔ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ ا ِل َحارٔ ٔ
ث
َ

بِ ًٔ ُم َخ َّل ٕذ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ یَ ِي ُوزُ اہللُ َعزَّ َو َج َّل إَٔ َی َر ُج ٕل َجا َم َع ا ِم َزأَ َتطُ فٔی ُدبُز ٔ َصا

دمحمنبدبعاکلمل نبایبوشارب،دبعازعلزینب اتخمر ،لیہسنبایباصحل،احرث نبدلخم،رضحتاوبرہریہ ےسرفاتیےہہک یبن
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتٰیل اس رمد یک رطػ رظن رتمح ہ ںی رفامےت وج اینپ ویبی ےس  ےھچی یک راہ ےس  تبح
رکے۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،دبعازعلزینباتخمر،لیہسنبایباصحل،احرثنبدلخم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںےکاس ھت ےھچییکراہےس تبحیکاممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 81

راوی  :احنذ بً عبذہ ،عبذالواحذ بً زیاد ،ححاد بً اركاة ،عنزو بً طعیب ،عبذاہلل بً ٍزمی ،حرضت ْزینہ بً ثابت

َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِب َذ َة أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ ا ِل َواح ٔ ٔذ بِ ًُ زٔ َیاد ٕ َع ًِ َححَّا ٔد بِ ًٔ أَ ِركَا َة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َص َزم ٔ ٕٓی َع ًِ
ُْزَیِ َن َة بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ اہللَ ََ َي ِش َت ِحٌٔی ٔم ًِ ا ِل َح ِّل ثَ ََل َث َمزَّا ٕ
ت ََ َتأِتُوا ال ِّي َشا َئ

فٔی أَ ِدبَارٔصًَّٔ

ادمحنبدبعہ،دبعاولادحنبزاید،اجحجنباراطة،رمعفنببیعش،دبعاہللنبرھیم،رضحتزخہمینبتبن ایبؿ رکےتںیہہکیبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےننیتابراراشدرفامایاہللاعتٰیلقحابتک ےنےس ایحہ ںی رفامےت(رھپاراشدرفامای)وعروتںےکاپس
 ےھچییکراہےسث اج۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،دبعاولادحنبزاید،اجحجنباراطة،رمعفنببیعش،دبعاہللنبرھیم،رضحتزخہمینبتبن 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںےکاس ھت ےھچییکراہےس تبحیکاممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 82

راوی  :سہل بً ابی سہل  ،جنیل بً حشً ،سؿیاٌ ،محنذ بً ميهذر ،حرضت جابز بً عبذاہلل

ل بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ قَاََ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َه ٔذرٔ أَىَّطُ َسنٔ َع َجاب ٔ َز
ل بِ ًُ أَبٔی َس ِض ٕل َو َجنٔی ُ
َح َّذثَ َيا َس ِض ُ
اٌ ا ِل َو َل ُذ أَ ِح َو َل ؾَأَىِزَ َل اہللُ ُس ِب َحاى َ ُط ن ٔ َشا ُؤ ُن ِه
بِ ًَ َع ِب ٔذ اہللٔ َي ُكو ُل کَاى َ ِت یَ ُضو ُد َت ُكو ُل َم ًِ أَتَی ا ِم َزأَ َت ُط فٔی ُقبُل ٔ َضا ٔم ًِ ُدبُز ٔ َصا ک َ َ
ِ
ْحثَهُ ِه أَنَّی ٔطِْت ُِه
ْح ْث َکهُ ِه ؾَأتُوا َ ِ
َِ
لہس نب ایب لہس  ،لیمج نب نسح ،ایفسؿ ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک وہیدی اہک رکےت ےھت ہک وج صخش

وعرتیکآےگیکراہںیم ےھچییکاجبنےس تبحرکےاگوتہچباگنیھبوہاگاسرپاہللاعتٰیلےنہیآتیانزؽرفامیئاہمتریوعرںیت
ایتیھکںںیہاہمترےےئل۔نکاینپویتیھکںںیمسجرطحاچوہآؤ۔
رافی  :لہسنبایبلہس،لیمجنبنسح،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زعؽاکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 83

راوی  :ابومزواٌ ،محنذ بً عثناٌ ،ابزاہیه بً سعذ ،ابً طہاب ،عبیذاہلل بً عبذاہلل ،حرضت ابوسعیذ ْذری

اب َح َّذثَىٔی ُعب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ
اٌ ا ِل ُع ِث َنان ٔ ُّی َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اٌ ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُع ِث َن َ
َح َّذثَ َيا أَبُو َم ِز َو َ
وٌ ََ َعل َِیهُ ِه أَ ٌِ ََ
َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ ا ِلخ ُِذر ِّٔی َقا َل َسأ َ َل َر ُج ْل َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ ا ِل َعزِ ٔل َؾ َكا َل أَ َو َتؿ َِعلُ َ
وٌ إ ٔ ََّ ه ٔ َی کَائ ٔ َي ْة
َتؿ َِع ُلوا َؾإٔى َّ ُط ل َِی َص ٔم ًِ َن َش َن ٕة َق َضی اہللُ ل ََضا أَ ٌِ َتهُ َ
اوبرمفاؿ،دمحمنبامثعؿ،اربا،مینبدعس،انباہشب ،دیباہللنبدبعاہلل،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکاکیرمدےن
یبنرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےس زعؽ ےکقلعتمدرایتف ایکرفامایایک متااسی رکےت وہ؟ارگہنرکف وترحجیھب ہ ںیاےئلس ہک سج
اجؿےکوہےناکاہللےنہلصیفرفامدایفہوہرکرےہی۔
رافی  :اوبرمفاؿ،دمحمنبامثعؿ،اربا،مینبدعس،انباہشب ،دیباہللنبدبعاہلل،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 84

راوی  :ہاروٌ بً اسحل ،سؿیاٌ ،عنزو ،علاء ،جابز حرضت جابز

ئ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل ُن َّيا َن ِعز ٔ ُل َعل َی َع ِض ٔذ َر ُسو ٔل اہللٔ
ارو ٌُ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل ا ِل َض ِن َذان ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َع ِنز ٕو َع ًِ َع َلا ٕ
َح َّذثَ َيا َص ُ
َّ
َّ
رقآ ٌُ یَ ِيز ٔ ُل
َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َوا ِل ُ ِ

اہرفؿ نبااحسؼ ،ایفسؿ،رمعف،اطعء،اجربرضحتاجربرفامےتںیہہکمہ یبنارکؾیلص اہللہیلعفآہلفملس ےکدہع ابمرکںیمزعؽ
رکےت ےھت رقآؿ یھب ارتات اھت (نکیلرقآؿ ںیم اسیک اممتعن ہن آیئ ہن ف ی ےک ذرہعی رنکؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس عنم
رکاایایگاسےسولعمؾوہاہکہیاجزئےہ۔
رافی  :اہرفؿنباقحس،ایفسؿ،رمعف،اطعء،اجربرضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 85

راوی  :حشً بً علی ،اسحل بً عیسی ،ابً لہیعہ ،جعَف بً ربیعہ ،زہزی ،مَحز ،حرضت عنز بً الخلاب

یع َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ
َف بِ ًُ َرب ٔ َ
َح َّذثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َخ ََّل ُل َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ ع َٔیسی َح َّذث َ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
یع َة َح َّذثَىٔی َج ِع َ ُ
اب َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ ي ُِعزَ َل َع ًِ ا ِل ُ َّ
ُم َ َّ
َحة ٔ إ ٔ ََّ
َحرٔ بِ ًٔ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ُع َن َز بِ ًٔ ا ِل َخ َّل ٔ

بٔإٔذِى ٔ َضا
نسح نب یلع ،ااحسؼ نب یسیع ،انب ہعیہل ،رفعج نب رہعیب ،زرہی ،رحمز ،رضحت رمع نب اباطخب رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنآزادوعرتےساسیکااجزتےکریغبزعؽےسعنمرفامای۔
رافی  :نسحنبیلع،اقحسنبیسیع،انبہعیہل،رفعجنبرہعیب،زرہی،رحمز،رضحترمعنباباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھپیھپافراخہلےکاکنحںیموہےتوہےئیجیتھبافراھبیجنےساکنحہنایکاجےئ
ابب  :اکنحاکایبؿ
وھپیھپافراخہلےکاکنحںیموہےتوہےئیجیتھبافراھبیجنےساکنحہنایکاجےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 86

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ،ہظاو بً حشاٌ ،محنذ بً سيریً ،حرضت ابوہزیزہ

یً َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی
اٌ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ سٔير ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ ص ٔظَ او ٔ بِ ًٔ َح َّش َ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ تُ ِي َه ُح ا ِل َن ِزأَةُ َعل َی َع َّنت َٔضا َو ََ َعل َی َْا َلت َٔضا
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،اشہؾ نب اسحؿ ،دمحم نب ریسنی ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایوھپیھپافراخہلےکاکنحںیموہےتوہےئیجیتھبافراھبیجنےساکنحہنایکاجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اشہؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ

وھپیھپافراخہلےکاکنحںیموہےتوہےئیجیتھبافراھبیجنےساکنحہنایکاجےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 87

راوی  :ابوِّکیب ،عبذہ بً سلامیٌ ،محنذ بً اسحل ،يعكوب بً عتبہ ،سلامیٌ بً يشار ،ابی سعیذ ،حرضت ابوسعیذ
ْذری

وب بِ ًٔ عُت ِ َب َة َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َي َشا ٕر َع ًِ أَبٔی
ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َي ِع ُك َ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ
ل بَي ِ َن ا ِل َن ِزأَة ٔ َو َع َّنت َٔضا
َسعٔی ٕذ ا ِلخ ُِذر ِّٔی َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَ ِي َهی َع ًِ ىٔکَا َحي ِ ٔن أَ ٌِ َی ِح َن َع ال َّز ُج ُ

َوبَي ِ َن ا ِل َن ِزأَة ٔ َو َْا َلت َٔضا

اوبرکبی ،دبعہ نب امیلسؿ ،دمحم نب ااحسؼ  ،وقعی ب نب  ہبت ،امیلسؿ نب اسیر ،ایب دیعس ،رضحت اوبدیعس دخری رفامےت ںیہ ہک ںیم
ےنرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدفاکنوحںےسعنمرفامےتانسینعیہیآدیماخہلافراھبیجنوکاکنحںیمعمجرکےافریجیتھبافر
وھپیھپوکاکنحںیمعمجرکے۔
رافی  :اوبرکبی،دبعہ نبامیلسؿ،دمحمنباقحس،وقعیبنب ہبت،امیلسؿنباسیر،ایبدیعس،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وھپیھپافراخہلےکاکنحںیموہےتوہےئیجیتھبافراھبیجنےساکنحہنایکاجےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 88

ابوموسی
راوی  :جبارہ بً مػلص ،ابوبْک ،ابوبْک بً  ،حرضت
ٰ

وسی َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّذثَ َيا ُج َب َارةُ بِ ًُ ا ِل ُن َػ ِّل ٔص َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِْکٕ ال َّي ِضظَ ل ٔ ُّی َح َّذثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی ُم َ

اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ تُ ِي َهحُ ا ِل َن ِزأَة ٔ َعل َی َع َّنت َٔضا َو ََ َعل َی َْا َلت َٔضا
ابجرہنبضعلش،اوبرکب،اوبرکبنب،رضحتاوبومٰیسرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوھپیھپافراھبیجنےس
اکنحہنایکاجےئ۔
رافی  :ابجرہنبضعلش،اوبرکب،اوبرکبنب،رضحتاوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداینپویبیوکنیتالطؼددیےفہیسکافرےساشدیرکےلافر دفرسااخفدن تبحےسےلہپ الطؼ ددیےوتایکےلہپ
اخفدنےکاپسولٹرکیتکسےہ؟
ابب  :اکنحاکایبؿ
رمداینپویبیوکنیتالطؼددیےفہیسکافرےساشدیرکےلافردفرسااخفدن تبحےسےلہپالطؼددیےوتایکےلہپاخفدنےکاپسولٹرکیتکسےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 89

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،رعوہ ،حرضت عائظہ

رقه ِّٔي
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رع َوةُ َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ ا ِم َزأَ َة رٔؾَا َع َة ا ِل ُ َ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی أَ ِْب َ َرنٔی ُ ِ
َجائ َ ِت إَٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكال َِت إنِّٔی ُن ِي ُت ع ٔ ِي َذ رٔؾَا َع َة ؾ ََل َّل َكىٔی ؾ ََب َّت ك َ ََلقٔی َؾ َتزَ َّو ِج ُت َع ِب َذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًَ
ل ص ُِذبَ ٔة َّ
یً أَ ٌِ َت ِز ٔجعٔی إَٔ َی رٔؾَا َع َة ََ َحًَّی
الث ِو ٔب َؾت ََب َّش َه ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل أَتُزٔی ٔذ َ
الزَّبٔير ٔ َوإ ٔ ٌَّ َما َم َعطُ ٔم ِث ُ

َت ُذوقٔی عُ َش ِی َل َت ُط َو َی ُذ َ
وم عُ َش ِی َل َت ٔک

اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنب ہنییع،زرہی،رعفہ،رضحت اعہشئےسرفاتیےہہکرافہعرقیظیکاہیلہرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس یک دخث  ںیم احرض وہ رک رعض رکےن یگل ںیم رافہع ےک اکنح ںیم یھت۔ اوہنں ےن ےھجم الطؼ ددیی نیت الطںیق۔ رھپ ںیم
ےندبعارلنمحنبزریبےساشدیرکیلاسےکاپسوتڑپکےاکولپےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رمداینپویبیوکنیتالطؼددیےفہیسکافرےساشدیرکےلافردفرسااخفدن تبحےسےلہپالطؼددیےوتایکےلہپاخفدنےکاپسولٹرکیتکسےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 90

راوی  :محنذ بً بظار ،محنذ بً جعَف ،طعبہ ،علكنہ ،سله بً زریز ،حرضت ابً عنز

یً
َف َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ َع ِل َك َن َة بِ ًٔ َم ِزثَ ٕذ َقا َل َسنٔ ِع ُت َسال ٔ َه بِ ًَ َر ٔز ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع َ ٕ

یُ َح ِّذ ُث َع ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی ال َّز ُج ٔل َتهُو ٌُ َلطُ
ا ِل َن ِزأَةُ َؾ ُی َل ِّل ُك َضا َؾ َي َتزَ َّو ُج َضا َر ُج ْل َؾ ُی َل ِّل ُك َضا َق ِب َل أَ ٌِ یَ ِذ ُْ َل ب ٔ َضا أَ َت ِز ٔج ُع إَٔ َی اْلِ َ َّو ٔل َقا َل ََ َحًَّی یَ ُذ َ
وم ا ِل ُع َش ِی َل َة
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش  ،ہمقل ،ملس نب زرری ،رضحت انب رمع یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی لقن رکےت ںیہ
اسرمدےکقلعتمسجیکویبیوہفہاےسالط ؼددیےوکیئافررمداسےساشدیرکےلرھپ تبحےسےلہپالطؼدےدےایک
فہےلہپاخفدنےکاپسولٹیتکسےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہ ںیولٹیتکساہیںکتھچکدہشھکچےل۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش ،ہمقل،ملسنبزرری،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الحہلرکےنفاالافرسجےکےئلالحہلایکاجےئ
ابب  :اکنحاکایبؿ
الحہلرکےنفاالافرسجےکےئلالحہلایکاجےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 91

راوی  :محنذ بً بظار ،ابوعامز ،ذمعہ بً ػالح ،سلنہ بً و ہزاو ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

ض َقا َل
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا أَبُو َعا ٔمز ٕ َع ًِ َز ِم َع َة بِ ًٔ َػال ٔ ٕح َع ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ َوص َِز َاو َع ًِ ع ِ ٔ
ل ََع ًَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل ُن َح ِّل َل َوا ِل ُن َح َّل َل َلطُ
دمحمنباشبر،اوباعرم،ذہعمنباصحل،ہملسنبفرہاؾ،رکعہم،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
تنعلرفامیئالحہلرکےنفاےلرپافراسصخشرپسجےکےئلالحہلایکاجےئ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعرم،ذہعمنباصحل،ہملسنبفرہاؾ،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
الحہلرکےنفاالافرسجےکےئلالحہلایکاجےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 92

راوی  :محنذ بً اسناعیل واسلي ،ابواسامہ ،ابً عوٌ ،محالذ بً اسناعیل ،حرضت علی ِّکو اہلل وجہہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِسنعٔی َل بِ ًٔ ا ِل َب ِختَر ِّٔی ا ِل َوا ٔس ٔلي َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َع ِو ٌٕ َو ُمحال ٔ ْذ َع ًِ َّ
الظ ِع ٔي ِّی َع ًِ ا ِل َحار ٔٔث
َ
ُّ

َع ًِ َعل ٔ ٕٓی َقا َل ل ََع ًَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل ُن َح ِّل َل َوا ِل ُن َح َّل َل َل ُط

دمحمنباامسلیعفایطس،اوبااسہم،انبوعؿ،اجمدلنباامسلیع،رضحتیلعرکؾاہللفہہجرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنتنعلرفامیئالحہلرکےنفاےلرپافراسصخشرپسجےکےئلالحہلایکاجےئ۔
رافی  :دمحمنباامسلیعفایطس،اوبااسہم،انبوعؿ،اجمدلنباامسلیع،رضحتیلعرکؾاہللفہہج

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

ابب  :اکنحاکایبؿ
الحہلرکےنفاالافرسجےکےئلالحہلایکاجےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 93

یحٌی بً عثناٌ بً ػالح ،لیث ،ابً سعذ ،ابومؼعب ،مَشح بً ہاماٌ ،حرضت عكبہ بً عامز
راوی ٰ :

َص ُّی َح َّذث َ َيا أَبٔی َقا َل َسنٔ ِع ُت َّ
َش ُح
اٌ بِ ًٔ َػال ٔ ٕح ا ِلنٔ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ُع ِث َن َ
الل ِی َث بِ ًَ َس ِع ٕذ َي ُكو ُل َقا َل َٔی أَبُو ُم ِؼ َعبٕ ٔم ِ َ
اٌ َقا َل عُ ِك َب ُة بِ ًُ َعا ٔمز ٕ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ََ أ ُ ِْبٔرُ ُن ِه بٔالت َّ ِی ٔص ا ِل ُن ِش َت َعارٔ َقالُوا بَل َی یَا
بِ ًُ َصا َع َ
ل ل ََع ًَ اہللُ ا ِل ُن َح ِّل َل َوا ِل ُن َح َّل َل َلطُ
َر ُسو َل اہللٔ َقا َل ص َُو ا ِل ُن َح ِّل ُ

ٰییحی نب امثعؿ نب اصحل  ،ثی ،انب دعس ،اوببعصم ،رشمح نب اہامؿ ،رضحت ہبقع نب اعرم رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایایکںیمںیہمتامےگنوہےئاسڈنےکقلعتمہناتبؤں؟احصہبےنرعضایکویکںہ ںیاےاہللےکرنکؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس۔رفامایفہالحہلرکےنفاالےہاہللےنتنعلرفامیئالحہلرکےنفاےلرپافراسرپسجےکےئلالحہلایکاجےئ۔
رافی ٰ :ییحینبامثعؿنباصحل ،ثی،انبدعس،اوببعصم،رشمحنباہامؿ،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجیبسنرےتشرحاؾںیہفہراضیعیھبرحاؾںیہ
ابب  :اکنحاکایبؿ
وجیبسنرےتشرحاؾںیہفہراضیعیھبرحاؾںیہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 94

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً ىنير ،ححاد ،حهه ،رعاک بً مالک ،رعوہ ،حرضت عائظہ

َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ َ
رع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة
رعا ٔک بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َع ًِ ُ ِ
ْک بِ ًُ أبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َع ًِ َححَّا ٕد َع ًِ ا ِل َح َه ٔه َع ًِ ٔ َ

َح ُو ٔم ًِ ال َّي َش ٔب
َح ُو ٔم ًِ الز ََّؿا ٔع َما َی ِ ُ
َقال َِت َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َی ِ ُ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اجحج،مکح،رعاک نبامکل،رعفہ،رضحتاعہشئرفام ںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایراضعےسفہرےتشرحاؾوہاجےتںیہوجبسنےسرحاؾںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اجحج،مکح،رعاکنبامکل،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وجیبسنرےتشرحاؾںیہفہراضیعیھبرحاؾںیہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 95

راوی  :حنیذ بً مشعذہ ،ابوبْک بً َْلدْ ،الذ بً حارث ،سعیذ ،قتادہ ،جابز بً زیذ ،حرضت ابً عباض

ْک بِ ًُ َْ ََّلد ٕقَاََ َح َّذثَ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ ا ِل َحارٔ ٔ
ٔیذ َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َزیِ ٕذ
َح َّذثَ َيا ُح َن ِی ُذ بِ ًُ َم ِش َع َذ َة َوأَبُو بَ ِ ٔ
ث َح َّذثَ َيا َسع ْ
ٔیذ َعل َی ب ٔ ِيتٔ َح ِنزَ َة بِ ًٔ َع ِب ٔذ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َؾ َكا َل إٔى َّ َضا ابِ َي ُة أَخٔی ٔم ًِ
ض أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أُر َ
َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح ُو ٔم ًِ ال َّي َش ٔب
َح ُو ٔم ًِ الز ََّؿا َعةٔ َما یَ ِ ُ
الز ََّؿا َع ٔة َوإٔى َّ ُط یَ ِ ُ

دیمحنبدعسمہ،اوبرکبنبالخد،اخدلنباحرث،دیعس،اتقدہ،اجربنبزدی،رضحت انبابعسےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس وک وشمرہ دای ایگ ہک زمحہ نب دبعابلطمل یک اصزبحادی ےس اکنح اک ،آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ ریمی
راضیعیجیتھبےہافرراضتعےسفیہرےتشرحاؾوہاجےتںیہوجبسنےسرحاؾںیہ۔

رافی  :دیمحنبدعسمہ،اوبرکبنبالخد،اخدلنباحرث،دیعس،اتقدہ،اجربنبزدی،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وجیبسنرےتشرحاؾںیہفہراضیعیھبرحاؾںیہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 96

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،یزیذ بً ابی حبیب ،ابً طہاب ،رعوہ بً زبير ،زیيت بيت ابی سلنہ ،او النوميين
حرضت او حبيبہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔأَ ٌَّ َزیِ َي َب
یذ بِ ًٔ أَبٔی َحبٔیبٕ َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ َیز ٔ َ
اب َع ًِ ُ ِ
يب َة َح َّذث َ ِت َضا أَى َّ َضا َقال َِت ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه اىِهٔحِ أ ُ ًِْٔی َعزَّ َة َقا َل َر ُسو ُل
ب ٔ ِي َت أَبٔی َسل ََن َة َح َّذث َ ِت ُط أَ ٌَّ أُوَّ َحب ٔ َ

ُش َنىٔی فٔی َْيِر ٕأ ُ ًِْٔی
ک ب ٔ ُن ِخل ٔ َی ٕة َوأَ َح ُّل َم ًِ َ ٔ
اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَتُ ٔحبِّي َن ذَل ٔ ٔک َقال َِت َن َع ِه یَا َر ُسو َل اہللٔ َؾل َِش ُت َل َ
ک تُزٔی ُذ أَ ٌِ َت ِيهٔحَ ُد َّر َة ب ٔ ِي َت أَبٔی َسل ََن َة
ک ََ َیحٔ ُّل َٔی َقال َِت َؾإٔى َّا ى َ َت َح َّذ ُث أَى َّ َ
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾإ ٔ ٌَّ ذَل ٔ َ

يبًٔی فٔی َح ِحزٔی َما َح َّل ِت َٔی
َؾ َكا َل ب ٔ ِي َت أ ُ ِّو َسل ََن َة َقال َِت َن َع ِه َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾإٔى َّ َضا ل َِو ل َِه َتهُ ًِ َرب ٔ َ
ْک بِ ًُ أَبٔی
إٔى َّ َضا ََبِ َي ُة أَخٔی ٔم ًِ الز ََّؿا َع ٔة أَ ِر َؿ َع ِتىٔی َوأَبَا َصا ث ُ َویِ َب ُة ؾ َََل َت ِعز ٔ ِؿ ًَ َعل َ َّی أَ َْ َواتٔهًَُّ َو ََ بَ َياتٔهًَُّ َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
يب َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َزیِ َي َب ب ٔ ِيتٔ أ ُ ِّو َسل ََن َة َع ًِ أ ُ ِّو َحب ٔ َ
َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ

اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ

دمحم نب رحم  ،ثی نب دعس ،زیدی نب ایب بیبح ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،زتنی تنب ایب ہملس ،اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہبیبح ےس
رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہلل ےک رنک ؽ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ریمی  نہ زعہ ےس اکنح رک۔ےئجی۔ اہلل ےک رنکؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہمتہیدنسپےہ۔رعضایکیجاہںںیمایلیکوتآپےکاپسہ ںیوہں(ہکنکک وکاندنسپرکفں
آپ یکوت تہبیسازفاجںیہ)افرالھبیئ ںیمریمیرشتکےکےئلریمی نہتہبومزفںےہ۔اہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہل

فملسےنرفامایریمےےئل الحؽہ ںی۔رعضایکہکمہںیم وتابںیتوہ ریتہںیہہکآپدرہتنبایبہملسےساکنحاک ارادہرےتھک
ںیہ۔رفامایاؾہملسیکیٹیب۔رعضایکیجاہں۔اہللےکرنکؽیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایارگفہریمیرن ہبہنوہ وتیھبریمے
ےئلالحؽہنوہ ویکہکنفہ ریمیراضیعیجیتھبےہ ےھجمافراس ےکفادلوکوثہیب ےندفدھالپایاھت۔ذہلااینپ ںینہبافر ایٹیبںریمے
اسےنمشیپہنایکرکف۔دفرسیدنسےسیہیومضمؿرمفیےہ
رافی  :دمحمنب رحم ،ثینبدعس،زیدینبایببیبح،انباہشب،رعفہنبزریب،زتنیتنبایبہملس،اؾاوملنینمرضحتاؾہبیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدفابردفدھوچےنسےسرحث تبن ہ ںیوہ ۔
ابب  :اکنحاکایبؿ
اکیدفابردفدھوچےنسےسرحث تبن ہ ںیوہ ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 97

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً بَش ،ابً ابی رعوبہ ،قتادہ ،ابوْلیل ،عبذاہلل بً حارث ،حرضت او الؿـل

رعوبَ َة َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ أَبٔی ا ِل َخلٔی ٔل َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ بٔ َِشٕ َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی َ ُ
ا ِل َحار ٔٔث أَ ٌَّ أُوَّ ا ِلؿ َِـ ٔل َح َّذثَ ِت ُط أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ تُ َ ِّ
َح ُو الزَّ ِؿ َع ُة َو ََ الز َِّؿ َع َتا ٌٔ أَ ِو ا ِل َنؼَّ ُة
َوا ِل َنؼَّ َتا ٌٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،انب ایب رعفہب ،اتقدہ ،اوبلیلخ ،دبعاہلل نب احرث ،رضحت اؾ الضفل ایبؿ رفام ںیہ ہک رنکؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاکیدفابردفدھوچانسرحاؾہ ںیرکات(رحث راضتعتبن ہ ںیوہ )
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،انبایبرعفہب،اتقدہ،اوبلیلخ،دبعاہللنباحرث،رضحتاؾالضفل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکیدفابردفدھوچےنسےسرحث تبن ہ ںیوہ ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 98

راوی  :محنذ بً ْالذ بً ْذاغ ،ابً علبہ ،ایوب ،ابً ابی ملیهہ ،عبذاہلل بً زبير ،حرضت عائظہ

وب َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ُمل َِی َه َة َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َعائٔظَ َة
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َْال ٔ ٔذ بِ ًٔ ْ َٔذا ٕ
غ َح َّذثَ َيا ابِ ًُ عُ َل َّی َة َع ًِ أَ ُّی َ
َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ تُ َ ِّ
َح ُو ا ِل َنؼَّ ُة َوا ِل َنؼَّ َتا ٌٔ

دمحمنباخدلنبدخاش،انبعلنہ،اویب،انبایبملنکہ،دبعاہلل نبزریب،رضحت اعہشئ ےسرفاتیےہہکیبنرکمی یلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایاکیدفابردفدھوچےنسےسرحث تبن ہ ںیوہ ۔
رافی  :دمحمنباخدلنبدخاش،انبعلنہ،اویب،انبایبملنکہ،دبعاہللنبزریب،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکیدفابردفدھوچےنسےسرحث تبن ہ ںیوہ ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 99

راوی  :عبذالوارث بً عبذالؼنذ بً عبذالوارث ،حناد بً سلنہ ،عبذالزحنً بً قاسه ،عنزہ ،حرضت عائظہ ػذيكہ

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َوار ٔٔث بِ ًُ َع ِب ٔذ الؼَّ َن ٔذ بِ ًٔ َع ِب ٔذ ا ِل َوار ٔٔث َح َّذثَ َيا أَبٔی َح َّذثَ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َكاس ٔٔه
َش َر َؿ َعا ٕ
رقآ ٌٔ ث ُ َّه َس َك َم ََ یُ َ ِّ
ت أَ ِو َْ ِن ْص
َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َع ِن َز َة َع ًِ َعائٔظَ َة أَى َّ َضا َقال َِت ک َ َ
َح ُو إ ٔ ََّ َع ِ ُ
اٌ ؾ ٔ َامی أَىِزَ َل اہللُ ٔم ًِ ا ِل ُ ِ

ات
َم ِعلُو َم ْ
دبعاولارثنبدبعادمصلنبدبعاولارث،امحدنبہملس ،دبعارلنمحنباقمس،رمعہ،رضحتاعہشئدصہقیایبؿرفام ںیہہکرقآؿ
رکمیںیمہیانزؽوہااھتہکرھپوموقػوہایگہکرحاؾہ ںیرکاترگماپچنایدسابردفدھانیپسجاکع ینیملعوہ۔
رافی  :دبعاولارثنبدبعادمصلنبدبعاولارث،امحدنبہملس،دبعارلنمحنباقمس،رمعہ،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑبیرمعفاےلاکدفدھانیپ
ابب  :اکنحاکایبؿ
ڑبیرمعفاےلاکدفدھانیپ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 100

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عبذالزحنً بً قاسه ،حرضت عائظہ

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َكاس ٔٔه َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َجائ َ ِت َس ِض َل ُة

َّ
َّ
َ
َ
ِْکاص َٔی َة ٔم ًِ دُ ُْو ٔل َسال ٔ ٕه
ب ٔ ِي ُت ُس َض ِی ٕل إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َؾ َكال َِت َیا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی أ َری فٔی َو ِجطٔ أب ٔی حُ َذ ِي َؿ َة اک َ َ
ـ أ ُ ِر ٔؿ ُع ُط َوص َُو َر ُج ْل َنبٔي ْر َؾت َ َب َّش َه َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َعل َ َّی َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِر ٔؿعٔیطٔ َقال َِت َن ِی َ
َو َس َّل َه َو َقا َل َق ِذ َعل ٔ ِن ُت أَى َّ ُط َر ُج ْل َنبٔي ْر َؾؿ ََعل َِت ؾَأ َ َت ِت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكال َِت َما َرأَیِ ُت فٔی َو ِجطٔ أَبٔی ُح َذ ِي َؿ َة
اٌ َطض ٔ َذ بَ ِذ ّرا
ِّکصُطُ َب ِع ُذ َوک َ َ
َط ِیّْا أَ ِ َ

اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئرفام ںیہ ہک ہلہتنبلیہسیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیک
دخث  ںیم احرض وہںیئ افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ اسمل ےک ریمے اپس آےن ےس ےھجم (اےنپ
اخفدن) اوبذحہفی ےک رہچہ رپ اندنسپدیی ےک آتبر ولعمؾ وہےت ںیہ۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اےس دفدھ الپ دف۔

رعضایکاےسدفدھےسیکالپؤںفہوتڑبیرمعاکرمدےہ۔اہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرکسماےئافررفامایےھجمیھبولعمؾےہ
ہکفہڑبیرمعاکرمدےہ۔اوہنںےنااسییہرکایلرھپفہیبن ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیک دخث  ںیم احرضوہںیئافررعضیک ہک
اسےکدعبںیمےناوبذحہفیںیماندنسپدیییکوکیئابتہندیھکیافراوبذحہفیدبریےھت۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ڑبیرمعفاےلاکدفدھانیپ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 101

یحٌی بً ْلـ ،عبذاَعلی ،محنذ بً اسحل ،عبذاہلل بً ابی بْک ،عنزہ ،عائظہ ،عبذالزحنً بً قاسه،
راوی  :ابوسلنہ ٰ ،
حرضت عائظہ

َح َّذثَ َيا أَبُو َسل ََن َة یَ ِحٌَی بِ ًُ َْل َٕـ َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ اْلِ َ ِعل َی َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ًِ َع ِن َز َة َع ًِ
اٌ
َشا َو َل َك ِذ ک َ َ
َعائٔظَ َة و َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َكاس ٔٔه َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َل َك ِذ ىَزَل َِت آ َی ُة الزَّ ِج ٔه َو َر َؿا َع ُة ا ِک َهبٔير ٔ َع ِ ّ
ات َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َتظَ اغَ ِل َيا ب ٔ َن ِوتٔطٔ َد َْ َل َدا ٔج ًْ ؾَأَکَل ََضا
َسیزٔی َؾ َل َّنا َم َ
فٔی َػ ٔحی َؿ ٕة َت ِح َت َ ٔ
اوبہملس ٰ ،ییحی نب فلخ ،دبعاالیلع ،دمحم نب ااحسؼ  ،دبعاہلل نب ایب رکب ،رمعہ ،اعہشئ ،دبعارلنمح نب اقمس ،رضحت اعہشئ رفام ںیہ ہک
رمجیکآتیافرڑبیرمعےکآدیموکدسابردفدھالپےنیکآتیانزؽوہیئافرفہریمےتختےلتیھت۔بجاہللےکرنکؽیلص
اہللہیلعفآہلفملساکفاصؽوہاافرمہآپیکفافتیکفہجےسوغشمؽوہےئوتاکیرکبیادنرآیئافرفہاکذغاھکیئگ۔
رافی  :اوبہملسٰ،ییحینبفلخ،دبعاالیلع،دمحمنباقحس،دبعاہللنبایبرکب،رمعہ،اعہشئ،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدھوھچےنٹےکدعبراضتعہ ںی
ابب  :اکنحاکایبؿ
دفدھوھچےنٹےکدعبراضتعہ ںی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 102

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،سؿیاٌ ،اطعث ابً ابی طعظاء ،مرسوم ،حرضت عائظہ

اٌ َع ًِ أَ ِط َع َث بِ ًٔ أَبٔی َّ
رسو ٕم َع ًِ َعائ ٔظَ َة
الظ ِع َثا ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ
ئ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َم ِ ُ
أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َد َْ َل َعل َِی َضا َوع ٔ ِي َذصَا َر ُج ْل َؾ َكا َل َم ًِ َص َذا َقال َِت َص َذا أَخٔی َقا َل اى ِ ُوزُوا َم ًِ تُ ِذْٔل ًَِ
َعل َِیهًَُّ َؾإ ٔ ٌَّ الز ََّؿا َع َة ٔم ًِ ا ِل َن َحا َعةٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ایفسؿ ،اثعش انب ایب صغسءء ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ
ےکاپسرشتفی الےئاؿ ےکاپساکیرمد اھترفامایہی وکؿےہ ۔رعض ایکریمااھبیئ ےہ۔رفامایوغررکف مت ک وک اےنپاپسآےن
دیتیوہاسےئلہکراضتعایسفتقوہ ےہبجہچبیکذغادفدھوہ(ینعینپچبںیم)
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،اثعشانبایبصغسءء،رسمفؼ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دفدھوھچےنٹےکدعبراضتعہ ںی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 103

یحٌی ،عبذاہلل بً وہب ،ابً لہیعہ ،ابی اسود ،رعوہ ،حرضت عبذاہلل بً زبير
راوی ْ :حملہ بً ٰ

رع َو َة َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ
ْح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِْب َ َرنٔی ابِ ًُ لَض ٔ َ
َح َّذثَ َيا َ ِ
یع َة َع ًِ أَبٔی اْلِ َ ِس َود ٔ َع ًِ ُ ِ

أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ َر َؿا َع إ ٔ ََّ َما َؾ َت َل اْلِ َ ِم َعا َئ

رحہلم نب ٰییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،انب ہعیہل ،ایب انکد ،رعفہ ،رضحت دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایراضتعفیہےہوجںیتنریچے(مکینسںیموہ،ینعیینتجدمتاہقفءرکاؾےناتبیئےہاسےکادنروہ)
رافی  :رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،انبہعیہل،ایبانکد،رعفہ،رضحتدبعاہللنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دفدھوھچےنٹےکدعبراضتعہ ںی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 104

راوی  :محنذ بً رمح ،عبذاہلل بً لہعیہ ،یزیذ بً ابی حبیب ،عكیل ابً طہاب ،ابوعبیذہ ،عبذاہلل بً زمعہ حرضت
زیيب بيت ابی سلنہ

اب أَ ِْب َ َرنٔی أَبُو
یذ بِ ًٔ أَبٔی َحبٔیبٕ َوعُ َك ِی ٕل َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
یع َة َع ًِ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح ا ِلنٔ ِ ٔ
َص ُّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ لَض ٔ َ
ُعب َ ِی َذ َة بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َز ِم َع َة َع ًِ أ ُ ِّمطٔ َزیِ َي َب ب ٔ ِيتٔ أَبٔی َسل ََن َة أَى َّ َضا أَ ِْب َ َر ِت ُط أَ ٌَّ أَ ِز َو َاد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ک ُ َّل ُضًَّ

ک کَاى َ ِت
َْا َل ِؿ ًَ َعائٔظَ َة َوأَبَي ِ َن أَ ٌِ یَ ِذ ُْ َل َعل َِیضًَّٔ أَ َح ْذ بٔنٔ ِث ٔل َر َؿا َعةٔ َسال ٔ ٕه َم ِوَ َی أَبٔی ُح َذ ِي َؿ َة َو ُقل ًَِ َو َما یُ ِذرٔی َيا ل ََع َّل ذَل ٔ َ
ُر ِْ َؼ ّة ل ٔ َشال ٔ ٕه َو ِح َذ ُظ
دمحمنبرحم،دبعاہللنبلہغنہ،زیدینبایببیبح،لیقعانباہشب،اوب دیبہ،دبعاہللنبزہعمرضحتزبنیتنبایبہملسرفام ںیہ
ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امتؾ ازفاج رہطمات ےن رضحت اعہشئ یک اخمتفل یک افر اوہنں ےن ذحہفی ےک الغؾ اسمل یک
رطح راضتع رک ےک اےنپ اپس (ایس رطح ابیق وعروتں ےک اپس یھب) ےن اجےن ےس عنم رفامای افر بس ےن اہک ایک ربخ ہی رصػ

اےلیکاسملےکےئلرتصخوہ(ابویقںےکےئلااسیمکحہنوہ)۔
رافی  :دمحمنبرحم،دبعاہللنبلہغنہ،زیدینبایببیبح،لیقعانباہشب،اوب دیبہ،دبعاہللنبزہعمرضحتزبنیتنبایبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدیکرطػےسدفدھ
ابب  :اکنحاکایبؿ
رمدیکرطػےسدفدھ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 105

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،رعوہ ،حرضت عائظہ

رع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت أَ َتانٔی َع ِِّم ٔم ًِ الز ََّؿا َع ٔة
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ُ ِ
اب ؾَأَبَ ِی ُت أَ ٌِ آذ ٌََ َل ُط َحًَّی َد َْ َل َعل َ َّی ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
أَ ِؾلَحُ بِ ًُ أَبٔی ق َُع ِی ٕص َي ِش َتأِذ ٔ ٌُ َعل َ َّی َب ِع َذ َما ُ ٔ
ْض َب ا ِلحٔ َح ُ
ل َقا َل َتزٔبَ ِت َی َذا ٔک أَ ِو یَنٔييُ ٔک
َو َس َّل َه َؾ َكا َل إٔىَّطُ َع ُّن ٔک ؾَأ ِ َذنٔی َل ُط َؾ ُكل ُِت إٔى َّ َنا أَ ِر َؿ َع ِتىٔی ا ِل َن ِزأَةُ َول َِه یُ ِزؿ ِٔعىٔی ال َّز ُج ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ رفام ںیہ ہک رپدہ اک مکح انزؽ وہےن ےک دعب ریمے راضیع اچچ احلف
ق
نب عبش ریمے اپس آےئ ادنر آےن یک ااجزت اچیہ ںیم ےن ااجزت دےنی ےس ااکنر ایک۔ اہیں کت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسریمےاپسرشتفیالےئافررفامایفہاہمترےاچچںیہاوکنااجزتددیف۔ںیمےنرعضایکےھجموعرتےندفدھالپایےہرمد
ےنوتہ ںیالپایرفامایریتےاہ ھتاخکآولدوہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رمدیکرطػےسدفدھ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 106

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً ىنير ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت عائظہ

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َجا َئ َع ِِّم ٔم ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
الز ََّؿا َع ٔة َي ِش َتأِذ ٔ ٌُ َعل َ َّی ؾَأَبَ ِی ُت أَ ٌِ آذ ٌََ َل ُط َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾل َِیلٔخِ َعل َِی ٔک َع ُّن ٔک َؾ ُكل ُِت إٔى َّ َنا

ل َقا َل إٔى َّ ُط َع ُّن ٔک َؾل َِیلٔخِ َعل َِی ٔک
أَ ِر َؿ َع ِتىٔی ا ِل َن ِزأَةُ َول َِه یُزِؿ ِٔعىٔی الزَّ ُج ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ رفام ںیہ ہک ریمے راضیع اچچ آےئ افر ریمے اپس آےن یک
ااجزتبلطیکںیمےنااجزتدےنیےسااکنررکدایوترنکؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہمترےاچچاہمترےاپسآےتکس
ںیہ۔ںیمےنرعضایکےھجموتوعرتےندفدھالپایےہرمدےنہ ںیالپای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہاہمترےاچچںیہ
اہمترےاپسآےتکسںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداالسؾالےئافراسےکاکنحںیمدفںینہبوہں
ابب  :اکنحاکایبؿ
رمداالسؾالےئافراسےکاکنحںیمدفںینہبوہں

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 107

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذالشَلو بً ْحب ،اسحل بً عبذاہلل بً ابی ُفدہ ،ابی وہب ،ابی ِخاغ ،حرضت دیلِم

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ َّ
ْح ٕب َع ًِ إ ٔ ِس َح َل بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی َ ُِف َو َة َع ًِ أَبٔی َوصِبٕ ا ِل َح ِیظَ ان ٔ ِّی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
الش ََلو ٔبِ ًُ َ ِ
الز َع ِیىٔ ِّی َع ًِ َّ
َِم َقا َل َق ٔذ ِم ُت َعل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوع ٔ ِيذٔی أ ُ ِْ َتا ٌٔ َتزَ َّو ِج ُت ُض َنا فٔی
الذیِل ٔ ِّ
ِخا ٕ
َع ًِ أَبٔی ٔ َ
غ ُّ

ا ِل َحاصٔل ٔ َّیةٔ َؾ َكال إٔذَا َر َج ِع َت ؾ ََل ِّل ِل إ ٔ ِح َذاص َُنا

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاالسلؾ نب رحب ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب رفدہ ،ایب فبہ ،ایب رخاش ،رضحت دیملی رفامےت ںیہ ہک ںیم
رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدخث ںیماحرضوہاافرریمےاکنحںیمدفںینہبںیھتنجےساجتیلہںیماکنحایکاھتآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای۔فاسپاجؤوتاؿںیمےساکیوکالطؼددیانی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالسلؾنبرحب،اقحسنبدبعاہللنبایبرفدہ،ایبفبہ،ایبرخاش،رضحتدیملی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رمداالسؾالےئافراسےکاکنحںیمدفںینہبوہں

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 108

راوی  :یوىص بً عبذاَعلی ،ابً وہب ،ابً لہعیہ ،ابی وہب ،ؿحاک بً حرضت ؾيروز دیلِم

یع َة َع ًِ أَبٔی َوصِبٕ ا ِل َح ِیظَ ان ٔ ِّی َح َّذثَ ُط أَى َّ ُط َسنٔ َع َّ
َّاک بِ ًَ
الـح َ
َح َّذثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ َع ِب ٔذ اْلِ َ ِعل َی َح َّذثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ أَ ِْب َ َرنٔی ابِ ًُ لَض ٔ َ
َؾيِرُ َوز َّ
َِم یُ َح ِّذ ُث َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل أَ َت ِی ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ ُكل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی أَ ِسل َِن ُت َو َت ِحًٔی أ ُ ِْ َتا ٌٔ
الذیِل ٔ َّ

َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َٔی كَ ِّل ِل أَیَّ َت ُض َنا ٔطْ َِت

ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،انب لہغنہ ،ایب فبہ ،احضک نب رضحت ریففز دیملی رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس یک دخث  ںیم احرض وہا افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ںیم املسمؿ وہایگ وہں افر ریمے اکنح ںیم دف ںینہب ںیہ۔ رنکؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےسرفامایاؿںیمےسسجاکیوکاچوہالطؼددیف۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،انبلہغنہ،ایبفبہ،احضکنبرضحتریففزدیملی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداملسمؿوہافراسےکاکنحںیماچرےسزادئوعرںیتوہں۔
ابب  :اکنحاکایبؿ
رمداملسمؿوہافراسےکاکنحںیماچرےسزادئوعرںیتوہں۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 109

راوی  :احنذ بً ابزاہیه ،ہظیه ،ابً ابی لیلی ،حنیؼہ بيت طنزدل ،حرضت قیص بً حارث

الذ ِو َرقٔی َح َّذثَ َيا صُظَ ِی ْه َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ل َِیل َی َع ًِ حُن ِی َـ َة ب ٔ ِيتٔ َّ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه َّ
الظ َن ِز َد ٔل َع ًِ َق ِی ٔص بِ ًٔ ا ِل َحارٔ ٔ
ث
َ
ُّ
ک َل ُط َؾ َكا َل ا ِْتَرِ ٔم ِي ُضًَّ أَ ِر َب ّعا
َقا َل أَ ِسل َِن ُت َوع ٔ ِيذٔی ث َ َنا ٌٔ ن ِٔش َوة ٕؾَأ َ َت ِی ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ ُكل ُِت ذَل ٔ َ
ادمح نب اربا،می ،میشہ ،انب ایب یلیل ،ةمی صہ تنب رمشدؽ ،رضحت  سی نب احرث رفامےت ںیہ ہک ںیم االسؾ الای وت ریمی آھٹ ویبایں
ںیھت۔ںیمیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدخث ںیماحرضوہاافرہیابترعضیک۔رفامایاؿںیمےساچراکااختنبرکول۔
رافی  :ادمحنباربا،می،میشہ،انبایبیلیل،ةمیصہتنبرمشدؽ،رضحت سینباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رمداملسمؿوہافراسےکاکنحںیماچرےسزادئوعرںیتوہں۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 110

یحٌی بً حهیه ،محنذ بً جعَف ،معنز  ،زہزی ،ساله ،ابً عنز ،غیَلٌ بً سلنہ ،حرضت ابً عنز
راوی ٰ :

َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َحه ٕٔیه َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع ََفٕ َح َّذثَ َيا َم ِع َن ْز َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسال ٔ ٕه َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل أَ ِسل ََه غ َِی ََل ٌُ بِ ًُ
َش ن ِٔش َوة ٕ َؾ َكا َل َلطُ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُْ ِذ ٔم ِي ُضًَّ أَ ِر َب ّعا
َسل ََن َة َو َت ِح َتطُ َع ِ ُ
ٰییحی نب میکح ،دمحم نب رفعج ،رمعم  ،زرہی ،اسمل ،انب رمع ،الیغؿ نب ہملس ،رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک الیغؿ نب ہملس املسمؿ
وہےئوتاؿیکدسویبایںںیھت۔یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےساراشدرفامایاؿںیمےساچررھکول۔
رافی ٰ :ییحینبمیکح،دمحمنبرفعج،رمعم،زرہی،اسمل،انبرمع،الیغؿنبہملس،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحںیمرشطاکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحںیمرشطاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 111

راوی  :عنزو بً عبذاہلل ،محنذ بً اسناعیل ،ابواسامہ ،عبذالحنیذ بً جعَف ،یزیذ بً ابی حبیب ،مزثذ بً عبذاہلل،
حرضت عكبہ بً عامز

یذ بِ ًٔ أَبٔی
َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َق َاَ َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َحنٔی ٔذ بِ ًٔ َج ِع َ ٕ
َف َع ًِ یَز ٔ َ
َّ
الَش ٔن أَ ٌِ یُوفَی بٔطٔ َما
َحبٔیبٕ َع ًِ َم ِزثَ ٔذ بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َع ًِ عُ ِك َب َة بِ ًٔ َعا ٔمز ٕ َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إ ٔ ٌَّ أَ َح َّل ِ
َفو َد
ِ
اس َت ِح َل ِلت ُِه بٔطٔ ا ِل ُ ُ

رمعف نب دبع اہلل ،دمحم نب اامسلیع ،اوبااسہم ،دبعادیمحل نب رفعج ،زیدی نب ایب بیبح ،رمدث نب دبع اہلل ،رضحت ہبقع نب اعرم ےس
رفاتی ےہ ہک یبن رک می یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای بس ےس زایدہ سج رشط وک وپرا رکان رضفری ےہفہ رشط ےہ سجیک
اینبدرپمت(اےنپےئل)رفوجںوکالحؽرکف۔
رافی  :رمعفنبدبعاہلل،دمحمنباامسلیع،اوبااسہم،دبعادیمحلنبرفعج،زیدینبایببیبح،رمدثنبدبعاہلل،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحںیمرشطاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 112

راوی  :ابوِّکیب ،ابوْالذ ،ابً جزیخ ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً العاؾ

ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا أَبُو َْال ٔ ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ

اٌ َب ِع َذ ع ِٔؼ َنةٔ ال ِّيکَاحٔ َؾ ُض َو ل ٔ َن ًِ
اٌ ٔم ًِ َػ َذا ٕم أَ ِو ح َٔبا ٕ
ئ أَ ِو ص ٔ َب ٕة َق ِب َل ع ِٔؼ َنةٔ ال ِّيکَاحٔ َؾ ُض َو ل ََضا َو َما ک َ َ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َما ک َ َ
َ
ُ َ
ل بٔطٔ ابِ َي ُت ُط أَ ِو أ ُ ِْ ُتطُ
ْک ُو ال َّز ُج ُ
أ ِع ٔل َی ُط أ ِو ُح ٔي َی َوأ َح ُّل َما یُ ِ َ
اوبرکبی ،اوباخدل ،انب رججی ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص رفامےت ںیہہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےنرفامایاکنحدنبےنھےسلبقوجیھبرہم،ہفحت،دہہی وہفہویبیاکےہافروجاکنحدنبےنھےکدعبوہوتفہاساک ےہےسجدایایگای
ہبہایکایگافربسےسزایدہآدیماکازعازسجیکفہجےسایکاجےئایکسیٹیبای نہےہ۔
رافی  :اوبرکبی،اوباخدل،انبرججی،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداینپابدنیوکآزادرکےکاسےساشدیرکےل
ابب  :اکنحاکایبؿ
رمداینپابدنیوکآزادرکےکاسےساشدیرکےل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 113

ابوموسی
راوی  :عبذاہلل بً سعیذ ،ابوسعیذ ،عبذہ بً سلامیٌ ،ػالح بً ػالح وی ،طعيی ،ابوبزدہ ،حرضت
ٰ

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسعٔی ٕذ أَبُو َسعٔی ٕذ اْلِ َ َط ُّخ َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ َػال ٔحٔ بِ ًٔ َػال ٔحٔ بِ ًٔ و َٕی َع ًِ َّ
الظ ِع ٔي ِّی َع ًِ أَبٔی
ٓ
وسی َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ کَاى َ ِت َلطُ َجارٔ َی ْة ؾَأ َ َّدبَ َضا ؾَأ َ ِح َش ًَ أَ َدبَ َضا َو َع َّل َن َضا
ب ُ ِز َد َة َع ًِ أَبٔی ُم َ
اب آ َم ًَ ب ٔ َيب ٔ ِّیطٔ َوآ َم ًَ ب ٔ ُن َح َّن ٕذ َؾ َل ُط أَ ِج َزا ٌٔ
ؾَأ َ ِح َش ًَ َت ِعل ٔ َین َضا ث ُ َّه أَ ِع َت َك َضا َو َتزَ َّو َج َضا َؾ َل ُط أَ ِج َزا ٌٔ َوأَ ُّی َنا َر ُج ٕل ٔم ًِ أَصِ ٔل ا ِک ٔه َت ٔ
َوأَ ُّینا َع ِب ٕذ َم ِنلُو ٕک أَ َّدی َح َّل اہللٔ َعل َِیطٔ َو َح َّل َم َوالٔیطٔ َؾ َل ُط أَ ِج َزا ٌٔ َقا َل َػال ٔ ْح َقا َل َّ
الظ ِع ٔي ُّی َق ِذ أَ ِع َل ِي ُت َه َضا بٔ َػي ِر ٔ َط ِی ٕئ إ ٔ ٌِ
َ
اٌ الزَّان ٔ ُب َلي َ ِر َن ُب ؾ ٔ َامی ُدوى َ َضا إَٔ َی ا ِل َنذٔی َيةٔ
کَ َ

دبع اہلل نب دیعس ،اوبدیعس ،دبعہ نب امیلسؿ ،اصحل نب اصحل  ی ،یبعش ،اوبربدہ ،رضحت اوب ومٰیس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایسجیکابدنیوہ فہاےساےھچادنازےسآداباھکسےئافر اےھچادناز ےساس یکمیلعتفرتتیبرکے رھپ
اےسآزادرکےکاسےساشدیرکےلاےسدفرہاارجےلماگ۔افروجیھباتکیبرمداےنپیبنرپاامیؿالےئافردمحم(یلصاہللہیلعفآہل
فملس)رپاامیؿالےئاےسدفرہاارجےلماگ۔افروجیھبولممکالغؾاہللےکرفاضئادارکےافراےنپآاقؤںاکقحادارکےاسوک
دفرہا ارجےلم اگ۔اس دحثی ےک رافی اصحل ےتہک ںیہہک ریمے ااتسذ اامؾ یبعش ےنرفامای ہی دحثی ںیم ےن ںیہمت الباعمفہض تفم
یہددییاحالہکناسےسمکابتولعمؾرکےنےکےئلیھبدمہنیاکرفسرکانزپاتاھت.
رافی  :دبعاہللنبدیعس،اوبدیعس،دبعہنبامیلسؿ،اصحلنباصحل ی،یبعش،اوبربدہ،رضحتاوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رمداینپابدنیوکآزادرکےکاسےساشدیرکےل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 114

راوی  :احنذ بً عبذہ ،حناد بً زیذ ،ثابت ،عبذالعزیز  ،حرضت اىص

َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِب َذ َة َح َّذثَ َيا َح َّنا ُد بِ ًُ َزیِ ٕذ َح َّذثَ َيا ثَاب ٔ ْت َو َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔ َع ًِ أَى َ ٕص َقا َل َػ َار ِت َػ ٔؿ َّی ُة ل ٔ ٔذ ِح َی َة ا ِلک َ ِل ٔي ِّی ث ُ َّه
َػ َار ِت ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َب ِع ُذ َؾ َتزَ َّو َج َضا َو َج َع َل ع ٔ ِت َك َضا َػ َذا َق َضا َقا َل َح َّنا ْد َؾ َكا َل َع ِب ُذ ا ِل َعز ٔیز ٔل ٔ َثاب ٔ ٕت َیا

أَبَا ُم َح َّن ٕذ أَى ِ َت َسأ َ ِل َت أَ َن ّشا َما أَ ِم َض َز َصا َقا َل أَ ِم َض َز َصا َنؿ َِش َضا

ادمحنبدبعہ،امحدنبزدی،تبن ،دبعازعلزی،رضحتاسنرفامےتںیہہکہیفص(بجربیخںیمدیقوہںیئوت)دہیحیبلکےکہصحںیم
آںیئرھپدعبںیمرنکؽاہللیلصا ہللہیلعفآہلفملسوکلمںیئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےساشدیرکیلافرآزادیوکااکن
رہمرقاردای۔امحدےتہکںیہہکدبعازعلزیےنتبن ےساہکآپےناسنےسوپاھچاھتہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیفصوک
ایکرہمدای؟رفامایایکنذات(آزادی)رہمںیمدی۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،امحدنبزدی،تبن ،دبعازعلزی،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رمداینپابدنیوکآزادرکےکاسےساشدیرکےل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 115

راوی  :جیع بً مبَش ،یوىص بً محنذ بً زیذ ،ایوب ،عْکمہ ،حرضت عائظہ

ْٔک َم َة َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل
وب َع ًِ ع ِ ٔ
َح َّذثَ َيا حُب َ ِی ُع بِ ًُ ُم َب َِّشٕ َح َّذثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َزیِ ٕذ َع ًِ أَ ُّی َ

اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِع َت َل َػ ٔؿ َّی َة َو َج َع َل ع ٔ ِت َك َضا َػ َذا َق َضا َو َتزَ َّو َج َضا
شیج نب رشبم ،ویسن نب دمحم نب زدی ،اویب ،رکعہم ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت
ہیفصوکآزادایکافرآزادیوکیہااکنرہمرقاردےرکاؿےساشدیرکیل۔
رافی  :شیجنبرشبم،ویسننبدمحمنبزدی،اویب،رکعہم،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقیکااجزتےکریغبالغؾاکاشدیرکان
ابب  :اکنحاکایبؿ
اقیکااجزتےکریغبالغؾاکاشدیرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 116

راوی  :ازہز بً مزواٌ ،عبذالوارث بً سعیذ ،قاسه بً عبذالوحذ ،عبذاہلل بً محنذ بً عكیل ،حرضت ابً عنز

اٌ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َوار ٔٔث بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا ا ِل َكا ٔس ُه بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َواحٔذٔ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا أَ ِز َصزُ بِ ًُ َم ِز َو َ
اٌ َعاصٔ ّزا
َعك ٔ ٕ
یل َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َتزَ َّو َد ا ِل َع ِب ُذ بٔ َػي ِر ٔإ ٔذِ ٌٔ َس ِّی ٔذظ ٔک َ َ
ازرہنبرمفاؿ،دبعاولارثنبدیعس،اقمسنبدبعاولدح،دبعاہللنبدمحمنبلیقع،رضحتانبرمعایبؿرفامےتںیہہکرنکؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایالغؾاےنپآاقیکااجزتےکریغباشدیرکےلوتفہزاینوہاگ۔
رافی  :ازرہنبرمفاؿ،دبعاولارثنبدیعس،اقمسنبدبعاولدح،دبعاہللنبدمحمنبلیقع،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ

اقیکااجزتےکریغبالغؾاکاشدیرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 117

موسی بً
یحٌی بً سعیذ ،ابوغشاٌ ،مالک بً اسناعیل ،ميذل ،ابً جزیخٰ ،
یحٌی ،ػالح بً محنذ بً ٰ
راوی  :محنذ بً ٰ
عكبہ ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

ک بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َح َّذثَ َيا
اٌ َمال ٔ ُ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ یَ ِحٌَی َو َػال ٔ ُح بِ ًُ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ قَاََ َح َّذثَ َيا أَبُو غ ََّش َ
وسی بِ ًٔ ُع ِك َب َة َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ُّی َنا َع ِبذٕ
َم ِي َذ ْل َع ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ ُم َ
َتزَ َّو َد بٔ َػي ِر ٔإٔذِ ٌٔ َم َوالٔیطٔ َؾ ُض َو َزا ٌٕ
دمحم نب ٰییحی ،اصحل نب دمحم نب ٰییحی نب دیعس ،اوباسغؿ ،امکل نب اامسلیع ،دنمؽ ،انب رججی ،ومٰیس نب ہبقع ،انعف ،رضحت انب رمع
ایبؿرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجالغؾیھباموکلںیکااجزتےکریغباشدیرکےلفہزاینےہ۔
رافی  :دمحم نب ٰییحی ،اصحل نب دمحم نب ٰییحی نب دیعس ،اوباسغؿ ،امکل نب اامسلیع ،دنمؽ ،انب رججی ،ومٰیس نب ہبقع ،انعف ،رضحت
انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحہعتمیکاممتعن
ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمیکاممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 118

یحٌی ،بَش بً عنز ،مالک بً اىص ،ابً طہاب ،عبذاہلل  ،حشً ،ابً محنذ بً علی ،حرضت علی بً ابی
راوی  :محنذ بً ٰ

كالب

اب َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ َوا ِل َح َش ًٔ ابِى َِی
ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َش بِ ًُ عُ َن َز َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ یَ ِحٌَی َح َّذثَ َيا بٔ ِ ُ
ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َعل ٔ ٕٓی َع ًِ أَبٔیض ٔ َنا َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ أَبٔی كَالٔبٕ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی َع ًِ ُم ِت َع ٔة ال ِّي َشا ٔ
ئ َی ِو َو َْ ِیبَرَ

َو َع ًِ لُ ُحوو ٔا ِل ُح ُنز ٔ ِاْل ٔ ِن ٔش َّیةٔ

دمحمنب ٰییحی،رشب نبرمع ،امکل نباسن،انباہشب،دبعاہلل،نسح،انبدمحم نب یلع،رضحت یلع نبایباطبلرفامےت ںیہہکرنکؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنربیخےکدؿوعروتںےکاس ھتہعتمےسافراپوتلدگوھںےکوگتشےسعنمرفامای۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،رشبنبرمع،امکلنباسن،انباہشب،دبعاہلل،نسح،انبدمحمنبیلع،رضحتیلعنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمیکاممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 119

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذہ ابً سلامیٌ ،عبذالعزیز بً عنز ،ربیع بً حرضت سبرہ

ِخ ِج َيا
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ ال َّزبٔی ٔع بِ ًٔ َسب ِ َر َة َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َ َ

َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی َح َّحةٔ ا ِل َو َدا ٔع َؾ َكالُوا یَا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ ا ِل ُعزِبَ َة َق ِذ ِ
َاس َت ِنتٔ ُعوا
اط َت َّذ ِت َع َل ِي َيا َقا َل ؾ ِ
َ
ٔمً َص ٔذظ ٔال ِّي َشا ٔ َ
َّ
ک ل ٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
ِّکوا ذَل ٔ َ
ِ
ئ ؾَأ َت ِي َياصًَُّ ؾَأبَي ِ َن أَ ٌِ َی ِي ٔه ِح َي َيا إَٔ أَ ٌِ ى َ ِح َع َل بَ ِي َي َيا َوبَ ِي َي ُضًَّ أَ َج َّل ؾ ََذ َ ُ
ََخ ِج ُت أَىَا َوابِ ًُ َع ٕ ٓه َ ٔی َم َع ُط بُزِ ْد َو َمعٔی ب ُ ِز ْد َوبُزِدُ ُظ أَ ِج َودُ ٔم ًِ بُزِدٔی َوأَىَا أَ َط ُّب
َو َس َّل َه َؾ َكا َل ا ِج َعلُوا بَ ِي َيهُ ِه َوبَ ِي َي ُضًَّ أَ َج َّل ؾ َ َ
ک َّ
الل ِی َل َة ث ُ َّه غَ َذ ِو ُت َو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
ٔم ِي ُط ؾَأ َ َت ِي َيا َعل َی ا ِم َزأَة ٕ َؾ َكال َِت ب ُ ِز ْد َنبُرِد ٕ َؾ َتزَ َّو ِجت َُضا ؾ ََنهَ ِث ُت ع ٔ ِي َذ َصا ت ٔ ِل َ
ْح َم َضا إَٔ َی
اض إن ِّٔی َق ِذ ُن ِي ُت أَذٔى ِ ُت َکهُ ِه فٔی ٔاَ ِست ِٔن َتا ٔع أَ ََ َوإ ٔ ٌَّ اہللَ َق ِذ َ َّ
الز ِن ًٔ َوا ِل َب ٔ
اب َوص َُو َي ُكو ُل أَ ُّی َضا ال َّي ُ
َو َس َّل َه َقائ ْٔه بَي ِ َن ُّ

اٌ ع ٔ ِي َذ ُظ ٔم ِي ُضًَّ َط ِی ْئ َؾ ِل ُی ِخ ٔل َسبٔیل ََضا َو ََ َتأ ِ ُْ ُذوا ٔم َّنا آ َت ِيت ُُنوصًَُّ َط ِیّْا
َی ِوو ٔا ِلك ٔ َیا َم ٔة ؾ ََن ًِ ک َ َ
ت
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعہ انب امیلسؿ ،دبعازعلزی نب رمع ،رعیب نب رضحت ربسہ رفامےت ںیہ ہک مہ ة ا اولداع ںیم ےئگ ولوگں ےن
رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھگ ےس دفری امہرے ےئل تخس رگاں وہ ریہ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایرھپاؿوعروتںےساکنحرکےکافدئہااھٹؤمہاؿوعروتںےکاپسےئگوتاوہنںےنابیمہدمترقمرےئکےئگاکنح
ےسااکنررکدای۔احصہبےنرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساساکذترکہایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپابیمہدمت
رقمررکولوتںیمافرریمااکیاچچزاداھبیئےلکنریمےاپسیھباکیاچدریھتافراسےکاپسیھبنکیلاسیکاچدرریمیاچدرےس
دمعہ یھت اہتبل ںیم اس یک ہب ةسن زایدہ وجاؿ اھت۔ اس وعرت ےن اہک اچدر وت اچدر یک رطح ےہ نک ںیم ےن اس ےس اشدی رکیل ںیم
ا سراتاسےکاپسرہھٹا۔حبصآایوتیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرک افراببےکدرایمؿڑھکےوہےئرفامرےہےھتاے
ولوگ!ںیمےنںیہمتہعتمیکااجزتدییھتوغرےسونساہللےنایقث کتےئلیکہعتمرحاؾرفامدایاےئلسسجےکاپسوکیئہعتمفایل
وعرتوہاساکراہتسوھچڑدےافروجمتےناہ ںیدایاسںیمےسھچکفاسپہنول۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہانبامیلسؿ،دبعازعلزینبرمع،رعیبنبرضحتربسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحہعتمیکاممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 120

راوی  :محنذ بً عشكَلنیُ ،فیابی ،اباٌ بً ابی حازو ،ابوبْک بً حؿؽ ،حرضت ابً عنز

ْک بِ ًٔ َحؿ ِٕؽ َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َل َّنا
اٌ بِ ًٔ أَب ٔی َحازٔو ٕ َع ًِ أَبٔی بَ ِ ٔ
َفیَاب ٔ ُّی َع ًِ أَبَ َ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َْل َٕـ ا ِل َع ِش َك ََلن ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل ٔ ِ

اض َؾ َكا َل إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَذ ٔ ٌَ َل َيا ف ٔی ا ِل ُن ِت َع ٔة ثَ ََلثّا ث ُ َّه َ َّ
ْح َم َضا َواہللٔ ََ
َوَ ٔ َی ُع َنزُ بِ ًُ ا ِل َخ َّل ٔ
اب َْ َل َب ال َّي َ
وٌ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ أَ َح َّل َضا َب ِع َذ إٔذِ
أَ ِع َل ُه أَ َح ّذا َی َت َن َّت ُع َوص َُو ُم ِح َؼ ًْ إ ٔ ََّ َر َج ِن ُت ُط بٔا ِل ٔح َح َارة ٔ إ ٔ ََّ أَ ٌِ َیأِت َٔیىٔی بٔأ َ ِر َب َع ٕة َي ِظ َض ُذ َ

ْح َم َضا
َ َّ
دمحمنبالقسعین،رفاییب،اابؿنبایباحزؾ،اوبرکبنبصفح،رضحتانبرمعرفامےتںیہہکرضحترمعنباطخبہفیلخےنبوتولوگں
وکہبطخدےتیوہےئرفامای!البہبشرنکؽےننیترمہبتںیمہہعتمیکااجزتدیرھپاےسرحاؾرقارددیای۔اہللیکمسقسجےکقلعتم
ولعمؾوہاہکہعتمرکاتےہافرفہنصحموہاوتںیماسوکاسگنسررکفںاگ۔ا ّالہیہکریمےاپساچروگاہالےئوجوگایہیھبدںیہکاہلل
ےکرنکؽےناےسرحاؾرکےنےکدعبرھپاےسالحؽاتبای۔
رافی  :دمحمنبالقسعین،رفاییب،اابؿنبایباحزؾ،اوبرکبنبصفح،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾاشدیرکاتکسےہ۔
ابب  :اکنحاکایبؿ
رحمؾاشدیرکاتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 121

یحٌی بً آدو ،جزیذ بً حازو ،ابوؾزارة ،یزیذ بً اػه ،او النوميين حرضت مینوىہ بيت
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہٰ ،
الحارث

یذ بِ ًٔ اْلِ َ َػ ِّه َح َّذثَ ِتىٔی
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ آ َد َو َح َّذثَ َيا َجزٔیزُ بِ ًُ َحازٔو ٕ َح َّذثَ َيا أَبُو َؾزَ َار َة َع ًِ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ض
َم ِی ُنوى َ ُة ب ٔ ِي ُت ا ِل َحار ٔٔث أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َتزَ َّو َج َضا َوص َُو َح ََل ْل َقا َل َوکَاى َ ِت َْا َلًٔی َو َْا َل َة ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
اوبرکبنبایب ہبیشٰ،ییحینبآدؾ،رجدینباحزؾ،اوبزفارة ،زیدینبامص،اؾاوملنینم رضحتومیمہنتنبااحلرثےسرفاتیےہہک
یبنرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اؿ ےس اشدیاس احؽ ںیمیکہکآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس الحؽ(ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ہن)
ےھت۔زیدیےتہکںیہرضحتومیمہنریمیافررضحتانبابعسیکاخہلںیہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینبآدؾ،رجدینباحزؾ،اوبزفارة،زیدینبامص،اؾاوملنینمرضحتومیمہنتنبااحلرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رحمؾاشدیرکاتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 122

راوی  :ابوبْک بً َْلد ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عنزو بً دیيار ،جابز بً زیذ ،حرضت ابً عباض

ض أَ ٌِ أَب ٔ ٓی
ْک بِ ًُ َْ ََّلد ٕا ِل َباصٔل ٔ ِّی َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيارٕ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َزیِ ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َحو ٕ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ىَهَحَ َوص َُو ُم ِ ٔ
اوبرکب نب الخد ،ایفسؿ نب ہنییع  ،رمعف نبدانیر ،اجرب نب زدی ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبنرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناحبتلارحاؾاکنحایک۔
رافی  :اوبرکبنبالخد،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،اجربنبزدی،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رحمؾاشدیرکاتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 123

راوی  :محنذ بً ػباح ،عبذاہلل بً رجاء ،مالک بً اىص ،ىاؾع ،ىبیہ بً وہب ،اباٌ بً حرضت عثناٌ بً عؿاٌ

اٌ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َر َجا ٕئ ا ِل َنک ُِّّی َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ىَبٔیطٔ بِ ًٔ َوصِبٕ َع ًِ أَبَ َ
َح ُو ََ َی ِيهٔحُ َو ََ یُ ِيهٔحُ َو ََ َی ِخ ُل ُب
اٌ َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل ُن ِ ٔ
اٌ بِ ًٔ َع َّؿ َ
بِ ًٔ عُ ِث َن َ
دمحمنبابصح،دبعاہللنبراجء،امکلنباسن،انعف،ہیبننبفبہ،اابؿنبرضحتامثعؿنبافعؿرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایرحمؾہناانپاکنحرکےہندفرسےاکاکنحرکےہنیہاکنحاکاغیپؾےجیھب۔
رافی  :دمحمنبابصح،دبعاہللنبراجء،امکلنباسن،انعف،ہیبننبفبہ،اابؿنبرضحتامثعؿنبافعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحںیمرسمہافررباربےکولگ
ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحںیمرسمہافررباربےکولگ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 124

راوی  :محنذ بً سابور ،عبذالحنیذ بً سلامیٌ ،ؾلیح ،محنذ بً عحَلٌ ،ابً وثینہ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َساب ُ َور ال َّزق ُِّّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َحنٔیذٔ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی أَ ُْو ُؾل َِی ٕح َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ َع ِح ََل ٌَ َع ًِ ابِ ًٔ
َص ِّی َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا أَ َتا ُن ِه َم ًِ َت ِز َؿ ِو ٌَ ُْلُ َكطُ َودٔی َيطُ َؾزَ ِّو ُجو ُظ إ ٔ ََّ
َوث َٔین َة ال َّي ِ ٔ
رع ْیف
َتؿ َِعلُوا َتهُ ًِ ؾٔت ِ َي ْة فٔی اْلِ َ ِر ٔ
ق َوؾ ََشا ْد َ ٔ

فلب
دمحمنباسوبر،دبعادیمحلنبامیلسؿ ،ح،دمحمنبالجعؿ،انبفثبمہ،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایبجاہمترےاپسااسیرہتشآےئسجےکاالخؼافردینی احتلںیہمتدنسپوہوتاساکاکنحرکدفافرارگہنرکفےگوتزنیم
ںیمہنتفافرڑبااگبڑوہاگ۔

فلب
رافی  :دمحمنباسوبر،دبعادیمحلنبامیلسؿ ،ح،دمحمنبالجعؿ،انبفثبمہ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحںیمرسمہافررباربےکولگ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 125

راوی  :عبذاہلل بً سعیذْ ،حث بً عنزاٌ ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت عائظہ

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َقا َل
اٌ ا ِل َح ِع َ ٔ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا ا ِل َحار ُٔث بِ ًُ ع ِٔن َز َ
َف ُّی َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َت َخيَّرُوا لٔيُ َل ٔؿهُ ِه َواى ِ ٔه ُحوا اْلِ َ ِنؿَا َئ َوأَى ِ ٔه ُحوا إٔل َِیض ٔ ِه
دبع اہلل نب دیعس ،رحث نب رمعاؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ رفام ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اےنپ
وفطنںےکےئل(ایھچوعروتںاک)ااختنبرکفافروفکوعروتںےساکنحرکفافروفکرمدفںےکاکنحںیمدف۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،رحثنبرمعاؿ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبویںیکابریرقمررکان
ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبویںیکابریرقمررکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 126

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،ہناو ،قتادہْ ،ض بً اىص ،بظير بً ىہیک ،حرضت ابوہزیزہ

رض بِ ًٔ أَى َ ٕص َع ًِ َب ٔظير ٔبِ ًٔ ىَض ٔ ٕ
یک َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ صَ َّناو ٕ َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ال َّي ِ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ِخی َجا َئ یَ ِو َو ا ِلك ٔ َیا َمةٔ
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ کَاى َ ِت َل ُط ا ِم َزأَ َتا ٌٔ یَنٔی ُ
ل َم َع إ ٔ ِح َذاص َُنا َعل َی اْلِ ُ ِ َ

َوأَ َح ُذ ٔط َّك ِیطٔ َساق ٔ ْم

اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،امہؾ ،اتقدہ ،رض نب اسن ،ریشب نب کیہن ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای سج یک دف
ویبایںوہںفہاؿںیمےساکیوکدفرسیرپرتحیجداتیوہفہایقث ےکرفزاساحؽںیمآےئاگہکاساکاکیہصحڈاکلھوہاوہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،امہؾ،اتقدہ،رضنباسن،ریشبنبکیہن،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبویںیکابریرقمررکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 127

یحٌی بً یناٌ ،معنز ،زہزی ،رعوہ ،حرضت عائظہ
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہٰ ،

رع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َی َنا ٌٕ َع ًِ َم ِع َنز ٕ َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ُ ِ
اٌ إٔذَا َس َ َ
َق َع بَي ِ َن ن َٔشائٔطٔ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اُف أ ِ َ
َ

اوبرکب نب ایب ہبیشٰ ،ییحی نب امیؿ ،رمعم ،زرہ ی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک یبنرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس بج رفس رپ
رشتفیےلاجےنےتگلوتاینپازفاجےکدرایمؿرقہعڈاؽےتیل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینبامیؿ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئ

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

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبویںیکابریرقمررکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 128

یحٌی  ،یزیذ بً ہاروٌ ،حناد بً سلنہ ،ایوب ،ابوقَلبہ ،عبذاہلل بً یزیذ ،حرضت
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً ٰ
عائظہ

ار َ َ
وب َع ًِ أَبٔی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َق َاَ َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ صَ ُ
وٌ أَى ِ َبأىَا َح َّنا ُد بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ أَ ُّی َ
اٌ َر ُسو ُل اہلل َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ِك ٔش ُه بَي ِ َن ن َٔشائٔطٔ ؾ ََی ِع ٔذ ُل ث ُ َّه َي ُكو ُل
ق ٔ ََلبَ َة َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
یذ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت ک َ َ
َّ
ک
ک َو ََ أَ ِمل ٔ ُ
ک ؾ َََل َتلُ ِنىٔی ؾ ٔ َامی َت ِنل ٔ ُ
الل ُض َّه َص َذا ؾ ِٔعلٔی ؾ ٔ َامی أَ ِمل ٔ ُ

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبٰییحی،زیدینباہرفؿ،امحدنبہملس،اویب،اوبالقہب،دبعاہللنبزیدی،رضحتاعہشئرفام ںیہہکرنکؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملساینپازفاجرہطماتےکدرایمؿابریرقمررفامےتافراسںیمدعؽافررباربیےساکؾےتیلرھپہیداعامےتگن
اے اہلل! ہی ریمی اکر رکدی ےہ اس زیچ ںیم سج ںیم ریما اایتخر ےہ اب ےھجم ومرد المث  ہن رہھٹاےیئ اس زیچ ںیم وج آپ ےک
اایتخرںیمےہافرریمےاایتخرںیمہ ںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبٰییحی،زیدینباہرفؿ،امحدنبہملس،اویب،اوبالقہب،دبعاہللنبزیدی،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبیاینپابرینکک وکدےیتکسےہ۔
ابب  :اکنحاکایبؿ

ویبیاینپابرینکک وکدےیتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 129

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عكبہ بً ْالذ ،محنذ بً ػباح ،عبذالعزیز بً محنذ ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت عائظہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا عُ ِك َب ُة بِ ًُ َْال ٔ ٕذ ح و َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َجنٔی ّعا
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ
رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َل َّنا َنب ٔ َر ِت َس ِو َدةُ ب ٔ ِي ُت َز ِم َع َة َوصَ َب ِت یَ ِو َم َضا ل ٔ َعائٔظَ َة َؾک َ َ
َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ِك ٔش ُه ل ٔ َعائٔظَ َة ب ٔ َی ِوو ٔ َس ِو َد َة

اوبرکبنبایبہبیش،ہبقعنباخدل،دمحمنبابصح،دبعازعلزینبدمحم،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئرفام ںیہہکبجرضحتنکدہنب
زہعمرمعردیسہوہںیئگوتاوہنںےناینپابریےھجمددییوترنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتنکدہاکدؿیھبےھجمدےتی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ہبقعنباخدل،دمحمنبابصح،دبعازعلزینبدمحم،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبیاینپابرینکک وکدےیتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 130

حٌی ،عؿاٌ ،حناد بً سلنہ ،ثابت ،سنیة ،حرضت عائظہ
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً ی ٰ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ یَ ِحٌَی َق َاَ َح َّذثَ َيا َع َّؿا ٌُ َح َّذثَ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َس َل َن َة َع ًِ ثَاب ٔ ٕت َع ًِ ُس َن َّی َة َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َج َذ َعل َی َػ ٔؿ َّی َة ب ٔ ِيتٔ حٌُ َ ٕ ٓی فٔی َط ِی ٕئ َؾ َكال َِت َػ ٔؿ َّی ُة َیا َعائٔظَ ُة صَ ِل ل َٔک أَ ٌِ
َ
َّ
َّ
َفا ٌٕ ََ
ُف َّط ِتطُ
تُ ِزضٔی َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َعىِّی َول َٔک َی ِومٔی َقال َِت َن َع ِه ؾَأ َْ َذ ِت ْ َٔن ّارا ل ََضا َم ِؼبُوغّا بٔزَ ِع َ َ
وح رٔی ُح ُط ث ُ َّه َق َع َذ ِت إَٔ َی َج ِي ٔب َر ُسو ُل اہلل َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَا َعائٔظَ ُة
بٔا ِل َنا ٔ
ئ ل ٔ َی ُؿ َ

َ
َ
ُفض َٔی َع ِي َضا
إٔل َِی ٔک َعىِّی إٔى َّ ُط ل َِی َص َی ِو َم ٔک َؾ َكال َِت ذَل ٔ َ
ک ؾ َِـ ُ
ل اہللٔ یُ ِدت ٔیطٔ َم ًِ َيظَ ا ُئ ؾَأ ِْب َ َر ِت ُط بٔاْلِ ِمز ٔ َ َ
ت
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ٰییحی ،افعؿ ،امحد نب ہملس ،تبن  ،شمنا ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسیسکابتیکفہجےسرضحتہیفصنبییحےسانراضوہےئوت ہیفصےناعہشئےساہکاےاعہشئایکمتاچیتہوہہکمترنکؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ھجم ےس رایض رکادف افر ریمی ابری ںیہمت لم اجےئ؟ اعہشئ ےن اہک کیھٹ ےہ۔ اس ےک دعب اعہشئ ےن اانپ
زرفعاؿںیمراگنوہادفہٹپایلافراسرپاپینڑھچاکاتہکاسیککہمےلیھپافررنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکولہپںیماجںیھٹیب۔
یبنرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اعہشئ ! دفر وہ اج آج اہمتری ابری ہ ںی ےہ۔ اعہشئ ےن اہک ذاکللضف اہلل ویہیتنم اشیء ہی
اہللاکلضفےہےسجاچںیہاطعرفامںیئ۔افراسریابتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاتبیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتہیفص
ےسرایضوہےئگ۔
ت
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبٰییحی،افعؿ،امحدنبہملس،تبن ،شمنا،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبیاینپابرینکک وکدےیتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 131

راوی  :حؿؽ بً عنزو ،عنز بً علی ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت عائظہ

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة أَى َّ َضا َقال َِت ىَزَل َِت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة
َح َّذثَ َيا َحؿ ُِؽ بِ ًُ َع ِنز ٕو َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
اؿ ِت ُط َعل َی
الؼلِحُ َْي ِ ْر فٔی َر ُج ٕل کَاى َ ِت َت ِح َت ُط ا ِم َزأَ ْة َق ِذ كَال َِت ُػ ِحبَت َُضا َو َول ََذ ِت ٔم ِي ُط أَ ِو ََ ّدا ؾَأ َ َرا َد أَ ٌِ َي ِشت َِب ٔذ َل ب ٔ َضا ََ
ُف َ
َو ُّ

یه ع ٔ ِي َذ ُظ َو ََ َي ِك ٔش َه ل ََضا
أَ ٌِ ُتك ٔ َ

ل ُصل ْ
خافرحلصیلھبےہ۔انزؽوہیئاسرمدےکابرے
صفحنبرمعف،رمعنبیلع،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئرفام ںیہآتی َفا ّ حُ َ ْ ٌ ز
ںیمسجیکویبیرعہصدراز ےساس ےکاکنحںیم یھتافراساخفدنےسایکساکیف افالد یھبوہیئ یھترھپاسرمدےن اسویبیوک

دبانلاچاہ(ہکاسوکالطؼدے رک یسکافروعرتےساشدیرکےل)وتاسوعرتےن اخفدنوک اسابترپرایضایک ہکفہاس اخفدن
ےکاہںرےہافراخفدناسیکابریہندے۔
رافی  :صفحنبرمعف،رمعنبیلع،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحرکاےنےکےئلافسرشرکان
ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحرکاےنےکےئلافسرشرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 132

یحٌی ،معاویہ بً یزیذ ،یزیذ بً ابی حبیب ،ابی ْير ،حرضت ابودہه رحنة اہلل
راوی  :ہظاو بً عنار ،معاویہ بً ٰ

یذ بِ ًٔ أَبٔی َحبٔیبٕ َع ًِ أَبٔی ا ِل َخي ِر ٔ َع ًِ أَبٔی
یذ َع ًِ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ُم َعاؤیَ ُة بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذث َ َيا ُم َعاو ٔ َی ُة بِ ًُ َیز ٔ َ
ُرص ِٕه َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ أَؾ َِـ ٔل َّ
الظؿَا َعةٔ أَ ٌِ يُظَ َّؿ َع بَي ِ َن ٔاَث ِ َيي ِ ٔن فٔی ال ِّيکَاحٔ
ت
اشہؾ نبامعر ،اعمفہی نب ٰییحی ،اعمفہی نب زیدی ،زیدی نب ایب بیبح ،ایب ریخ ،رضحت اوبدمہ رةما اہلل ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرتہبنیافسرشہیےہہکدفےکدرایمؿاکنحیکافسرشرکے۔
ت
رافی  :اشہؾنبامعر،اعمفہینبٰییحی،اعمفہینبزیدی،زیدینبایببیبح،ایبریخ،رضحتاوبدمہرةمااہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ

اکنحرکاےنےکےئلافسرشرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 133

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہُ ،شیک  ،عباض بً ذرح ،بَي ،حرضت عائظہ

ض بِ ًٔ ذُ َریِ ٕح َع ًِ ا ِل َبه ٔ ِّی َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َعث َ َر أ ُ َسا َم ُة بٔ َعت ََب ٔة
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ُش ْ
یک َع ًِ ا ِل َعبَّا ٔ
اب ؾ َُظ َّخ فٔی َو ِجضٔطٔ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٔمی ٔلي َع ِي ُط اْلِ َذَی َؾ َت َك َّذ ِرتُ ُط َؾ َح َع َل یَ ُن ُّؽ َع ِي ُط َّ
الذ َو
ا ِل َب ٔ

اٌ أ ُ َسا َم ُة َجارٔ َی ّة َل َح َّل ِي ُت ُط َو َن َش ِوتُ ُط َحًَّی أ ُ َن ِّؿ َك ُط
َو َی ُن ُّح ُط َع ًِ َو ِجضٔطٔ ث ُ َّه َقا َل ل َِو ک َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،رشکی،ابعسنبذرح،یھب،رضحتاعہشئرفام ںیہہکااسہمدرفازہیکوچٹھکرپرگزپےاؿےکرہچہرپزمخ
آایوتاہللےکرنکؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامایاساک زمخاصػرکف(ابغرفریغہ اھجڑف)ےھجمرکاتہوہیئوتآپوخدیہ اؿ اک
وخؿاصػرکےنےگلافررہچہےسوپےنھچنےگلرھپرفامایارگااسہمزلیکوہاتوتںیماسوکزویرانہپاتافراےھچاےھچڑپکےانہپاتاہیں
کتہکاسیکاشدیرکداتی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رشکی،ابعسنبذرح،یھب،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبویںےکاس ھتااھچرباترکان
ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبویںےکاس ھتااھچرباترکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 134

یحٌی بً ثوباٌ ،عنارہ حرضت ابً عباض
یحٌی ،ابوعاػه ،جعَف بً ٰ
راوی  :ابوبَشبْک بً ْلـ ،محنذ بً ٰ

اٌ َع ًِ َع ِّنطٔ ُع َن َار َة
َح َّذثَ َيا أَبُو بٔ ِ ٕ
ْک بِ ًُ َْل َٕـ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی قَاََ َح َّذثَ َيا أَبُو َع ٔ
اػ ٕه َع ًِ َج ِع َ ٔ
َف بِ ًٔ َی ِحٌ َی بِ ًٔ ثَ ِوبَ َ
َش بَ ِ ُ

ض َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َْيِرُ ُن ِه َْيِرُ ُن ِه ْٔلَصِلٔطٔ َوأَىَا َْيِرُ ُن ِه ْٔلَصِلٔی
اٌ َع ًِ َع َلا ٕئ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
بِ ًٔ ثَ ِوبَ َ

اوبرشبرکبنبفلخ،دمحمنبٰییحی،اوباعمص،رفعجنبٰییحی نبوثابؿ،امعرہرضحتانب ابعسےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس رتہبنی ولگ فہ ںیہ وج اےنپ رھگ فاولں ےک ےئل رتہبنی ںیہ افر ںیم مت ںیم بس ےس زایدہ اےنپ رھگ
فاولںےسااھچرباترکےنفاالوہں۔
رافی  :اوبرشبرکبنبفلخ،دمحمنبٰییحی،اوباعمص،رفعجنبٰییحینبوثابؿ،امعرہرضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبویںےکاس ھتااھچرباترکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 135

راوی  :ابوِّکیب ،ابوْالذ ،اعنع ،طؿیل ،مرسوم ،حرضت عبذاہلل بً عنز

ہلل
رسو ٕم َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َقا َل َقا َل َر ُسو ُل ا ٔ
ِّکیِبٕ َح َّذث َ َيا أَبُو َْال ٔ ٕذ َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ َطك ٔ ٕ
یل َع ًِ َم ِ ُ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ

ار ُن ِه لٔي ٔ َشائ ٔض ٔ ِه
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ْ َٔیا ُر ُن ِه ْ َٔی ُ

اوبرکبی ،اوباخدل ،اشمع ،قیفش ،رسمفؼ ،رضحت دبعاہلل نبرمع رفامےت ںیہہکرنکؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای متںیم
بسےسےلھبفہںیہوجاینپویبویںےکےئلےلھبںیہ۔
رافی  :اوبرکبی،اوباخدل،اشمع،قیفش،رسمفؼ،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبویںےکاس ھتااھچرباترکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 136

راوی  :ہظاو بً عنار  ،سؿیاٌ بً عيييہ  ،ہظاو بً رعوہ حرضت عائظہ ػذيكہ

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َسا َب َكىٔی ال َّي ٔي ُّی َػلَّی
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ

اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََش َب ِك ُتطُ

اشہؾ نب امعر،ایفسؿ نبہنییع،اشہؾ نب رعفہ رضحت اعہشئ دصہقیرفام ںیہ ہک یبنرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن ریمےاس ھت
دفڑاکاقمہلبایکوتںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسآےگڑبھیئگ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،اشہؾنبرعفہرضحتاعہشئدصہقی
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبویںےکاس ھتااھچرباترکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 137

راوی  :ابوبذر عباد بً ولیذ ،حباٌ بً ہَلل ،مبارک بً ؾـالہ  ،علی بً زیذ  ،او محنذ ،حرضت عائظہ

َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِذرٕ َعبَّادُ بِ ًُ ا ِل َولٔی ٔذ َح َّذث َ َيا َحبَّا ٌُ بِ ًُ ص ََٔل ٕل َح َّذثَ َيا ُم َب َار ُک بِ ًُ ؾ ََـا َل َة َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ َزیِ ٕذ َع ًِ أ ُ ِّو ُم َح َّن ٕذ َع ًِ
َّ
َّ
وض بٔ َؼ ٔؿ َّی َة ب ٔ ِيتٔ حٌُ َ ٕ ٓی ٔجْ ًَِ ن َٔشا ُئ اْلِ َ ِن َؼارٔ
رع ْ
َعائٔظَ َة َقال َِت َل َّنا َقذ َٔو َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ا ِل َنذٔی َي َة َوص َُو َ ُ
َ
َّ
ْک ُت َو َت َي َّك ِب ُت ؾ ََذ َص ِب ُت َؾ َيوَ َز َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إَٔ َی َع ِیىٔی ؾ ََع َز َؾىٔی َقال َِت ؾَا ِل َتؿ ََت
ؾَأ ِْب َ ِر ٌَ َع ِي َضا َقال َِت َؾت َ َي ِ

َ
ـ َرأَیِتٔ َقال َِت ُقل ُِت أَ ِر ٔس ِل َی ُضودٔیَّ ْة َو ِس َم یَ ُضودٔیَّا ٕ
ت
َس ِع ُت ا ِل َن ِش َی ؾَأ َ ِد َر َنىٔی ؾَا ِح َت َـ َيىٔی َؾ َكا َل َن ِی َ
ؾَأ ِ َ
اوبدبرابعدنبفدیل،ةحؿ نب الہؽ،ابمرک نب اضفہل ،یلع نبزدی،اؾدمحم،رضحتاعہشئ رفام ںیہہکبجرنکؽاہلل یلصاہللہیلع
فآہلفملس (ربیخ ےس فایسپ رپ)دمہنی رشتفی الےئ افر آپ ہیفص تنب ییح ےک دفاہل نب ےکچ ےھت وت ااصنری وعرںیت آںیئ افر ہیفص
ےکقلعتماتبےنںیگل۔رفام ںیہہکںیمےناینپتئیہدبیلاقنبڈاالافریلچیئگ(ہیفصوکدےنھکی)رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنریمیآںیھکندھکیرکاچہپؿایل۔رفام ںیہہکںیمےنہنمومڑاافرزیتیےسیلچ۔رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمڑکپ
ایلافروگدںیمےلایل۔رھپرفامایمتےنیسیکدیھکیےہ؟ںیمےناہکسبوھچڑدےئجیاکیوہیدؿےہوہیدونںےکدرایمؿ۔
رافی  :اوبدبرابعدنبفدیل،ةحؿنبالہؽ،ابمرکنباضفہل،یلعنبزدی،اؾدمحم،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبویںےکاس ھتااھچرباترکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 138

راوی  :ابوبْک بً ابی طیہ  ،محنذ بً بَش ،زِّکیاْ ،الذ بً سلنہ  ،بہي  ،رعوہ بً زبير ،حرضت عائظہ

رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ َقا َل
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ بٔ َِشٕ َع ًِ َز َ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ِّکیَّا َع ًِ َْال ٔ ٔذ بِ ًٔ َسل ََن َة َع ًِ ا ِل َبه ٔ ِّی َع ًِ ُ ِ
ک إٔذَا َقل ََب ِت ب ُ َي َّی ُة أَبٔی
َقال َِت َعائٔظَ ُة َما َعل ٔ ِن ُت َحًَّی َد َْل َِت َعل َ َّی َزیِ َي ُب بٔ َػي ِر ٔإٔذِ ٌٕ َوه ٔ َی غ َِـ َيی ث ُ َّه َقال َِت َیا َر ُسو َل اہللٔ أَ َح ِشبُ َ
َ
ُ َ
َصی ؾَأَق َِبل ُِت َعل َِی َضا
رع ِؿ ُت َع ِي َضا َحًَّی َقا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُدوى َ ٔک ؾَاى ِ َت ٔ ٔ
بَ ِْکٕ ذُ َري َِعت َِی َضا ث َّه أ َق َبل َِت َعل َ َّی ؾَأ ِ َ
َّ َ
ل َو ِج ُض ُط
ُفأَیِ ُت ال َّي ٔي َّی َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َی َت َض َّل ُ
َحًی َرأیِت َُضا َو َق ِذ یَب ٔ َص رٔي ُك َضا فٔی ؾ َٔیضا َما َتزُ ُّد َعل َ َّی َط ِیّْا َ َ
اوبرکب نب ایب ہیش  ،دمحم نب رشب ،زرکای ،اخدل نب ہملس  ،یہب  ،رعفہ نب زریب ،رضحت اعہشئ رفام ںیہ ہک ےھجم ولعمؾ یہ ہن وہا ہک زبنی
ریمےاپسالبااجزتآںیئگفہہصغںیمںیھت۔ک ےنںیگلاےاہللےکرنکؽآپےک ےئلاکیفےہہکاوبرکبیکیٹیباینپرک ےٹلپ
(ابزف فریغہ وھکےل) رھپ ریمی رطػ وتمہج وہںیئ ںیم ےن اؿ یک رطػ ےس ہنم ریھپ ایل۔ اہیں کت ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےنرفامایمتیھبوہکاینپدمدرکف(ویکہکنزبنیےنتخسابتیکافرالبااجزترھگںیمآںیئ) ںیمایکنرطػوتمہجوہںیئ(افر
وجابدای)اہیںکتںیمےنداھکیہکاؿاکہنمںیموھتککشخوہایگ۔ھچکوجابہ ںیدےںیکسرھپںیمےنداھکیہکرنکؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملساکرہچہاگمگجراہےہ
رافی  :اوبرکبنبایبہیش،دمحمنبرشب،زرکای،اخدلنبہملس،یہب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبویںےکاس ھتااھچرباترکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 139

راوی  :حؿؽ بً عنزو ،عنز بً حبیب قاضی  ،ہظاو بً رعوہ ،رعوہ ،حرضت عائظہ

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت ُن ِي ُت
َح َّذثَ َيا َحؿ ُِؽ بِ ًُ َع ِنز ٕو َح َّذثَ َيا عُ َنزُ بِ ًُ َحبٔیبٕ ا ِل َكاضٔی َقا َل َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
أَ ِل َع ُب بٔا ِلب َ َيا ٔ
ُرس ُب إَٔ َ َّی َػ َواح َٔبات ٔی یُ ََلعٔب ِ َيىٔی
اٌ ي َ ِّ
ت َوأَىَا ع ٔ ِي َذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾک َ َ
صفح نب رمعف ،رمع نب بیبح اقیض  ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ رفام ںیہ ںیم زگویں ےس یتلیھک یھت ہکبج ںیم اہلل ےک
رنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسیھتآپریمیویلیہسںوکریمےاپسےنلیھکےکےئلجیھبدےتیےھت۔
رافی  :صفحنبرمعف،رمعنببیبحاقیض،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبویںوکامران
ابب  :اکنحاکایبؿ

ویبویںوکامران

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 140

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً ىنير ،ہظاو بً رعوہ ،رعوہ  ،حرضت عبذاہلل بً زمعہ

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َز ِم َع َة َقا َل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
َّ
َّ
َِّک ال ِّي َشا َئ ؾ ََو َعوَ ُض ِه ؾ ٔیضًَّٔ ث ُ َّه َقا َل إ ٔ ََ َو َی ِحل ٔ ُذ أَ َح ُذ ُن ِه ا ِم َزأَ َتطُ َجل َِذ اْلِ َ َم ٔة َول ََع َّلطُ
َْ َل َب ال َّي ٔي ُّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ث ُ َّه ذ َ َ

آِخ یَ ِو ٔمطٔ
أَ ٌِ ي َُـا ٔج َع َضا ٔم ًِ ٔ ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ  ،رضحت دبعاہلل نب زہعم رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنہبطخاراشدرفامایاسدفراؿوعروتںاکذرکایکافررمدفںوکوعروتںےکقلعتمتحیصنرفامیئرھپرفامایبککت متںیماکیاینپ
ویبیوکابدنییکرطحامرےاگوہاتکسےہاسدؿآرخںیم(ینعیراتوکفہاسوکاس ھتاٹلےئ)
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتدبعاہللنبزہعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبویںوکامران

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 141

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،ہظاو بً رعوہ  ،رعوہ ،حرضت عائظہ

ْض َب َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َما َ َ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
ْض َب ب ٔ َی ٔذظ ٔ َط ِیّْا
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َْاد ٔ ّما َل ُط َو ََ ا ِم َزأَ ّة َو ََ َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئرفام ںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپیسکیھباخدؾ
ایاہیلہوکہنامراہکلباےنپدتسابمرکےسیسکزیچوکہ ںیامرا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبویںوکامران

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 142

راوی  :محنذ بً ػباح  ،سؿیاٌ بً عيييہ  ،زہزی  ،عبذاہلل بً عبذاہلل بً عنز  ،ایاض بً محنذ بً ػباح  ،سؿیاٌ بً
عيييہ  ،زہزی  ،عبذاہلل بً عبذاہلل  ،ایاض بً عبذاہلل بً ابی ذباب

ض بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ
أَ ِْب َ َرىَا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ أَى ِ َبأَىَا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ إٔیَا ٔ

رضبًَُّ إ ٔ َما َئ اہللٔ َؾ َحا َئ عُ َنزُ إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
بِ ًٔ أَبٔی ذُبَ ٕ
اب َقا َل َقا َل ال َّي ٔي ُّی َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َت ِ ٔ
ِ
اف بٔآ ٔل ُم َح َّن ٕذ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َرضبِ ًَ ؾ ََل َ
رضبٔضًَّٔ ؾ ُ ٔ
َؾ َكا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ َق ِذ ذَئ َٔز ال ِّي َشا ُئ َعل َی أَ ِز َوا ٔجضًَّٔ ؾَأ ُم ِز بٔ َ ِ

اف َّ
وٌ
كَائ ُٔـ ن َٔشا ٕ
ئ َنثٔير ٕ َؾ َل َّنا أَ ِػ َبحَ َقا َل َل َك ِذ ك َ َ
وٌ ا ِم َزأَ ّة ک ُ ُّل ا ِم َزأَة ٕ َت ِظ َتکٔی َز ِو َج َضا ؾ َََل َتحٔ ُذ َ
الل ِی َل َة بٔآ ٔل ُم َح َّن ٕذ َس ِب ُع َ
ک ْ َٔی َار ُن ِه
أُو َلئ ٔ َ
دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دبعاہللنبدبعاہللنبرمع،اایسنبدمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دبعاہللنبدبعاہلل
،اایسنبدبعاہللنبایبذاببرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللیکدنبویںوکرہسگہنامرارکفوترضحترمع
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسیکدخث ںیماحرضوہےئافررعضایکاےاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملس!وعرںیتاغبل
آںیئگ اےنپ اخفدنفں رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہ ںی امرےنیک ااجزتددیی وت اؿ یک اٹپیئ وہیئ۔ رھپ رنکؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکرھگاےنںیمتہبیسوع رںیتآںیئ۔حبصوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای9راتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملس

ےکرھگاےنںیمرتسوعرںیتآںیئرہوعرتاےنپاخفدنیکاکشتیرکریہیھتمتاؿرمدفںوکرتہبہناپؤےگ۔
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿ نبہنییع،زرہی،دبعاہللنب دبعاہلل نبرمع،اایسنبدمحم نبابصح،ایفسؿنب ہنییع ،زرہی،دبعاہلل
نبدبعاہلل،اایسنبدبعاہللنبایبذابب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبویںوکامران

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 143

راوی  :محنذ بً یحٌی  ،حشً بً مذرک كحاٌ  ،یحٌی بً حناد  ،ابوعواىہ  ،داؤد بً عبذاہلل اودی ،عبذالزحنً ،اطعث
بً قیص

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی وا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ُم ِذرٔ ٕک َّ
اللحَّا ٌُ َق َاَ َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َح َّناد ٕ َح َّذثَ َيا أَبُو َع َواى َ َة َع ًِ َدا ُو َد بِ ًٔ َع ِبذٔ
ف َّ
اٌ فٔی َج ِو ٔ
الل ِی ٔل َق َاو إَٔ َی
اہللٔ اْلِ َ ِود ٔ ِّی َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ُن ِشل ٔ ِّی َع ًِ اْلِ َ ِط َعثٔ بِ ًٔ َق ِی ٕص َقا َل ٔؿؿ ُِت عُ َن َز ل َِی َل ّة َؾ َل َّنا ک َ َ

َ
ُفا ٔططٔ َقا َل َٔی یَا أَ ِط َع ُث ا ِحؿ َِى َعىِّی َط ِیّْا َسنٔ ِع ُت ُط َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػل َّی اہللُ
ا ِم َزأَتٔطٔ َي ِ ٔ
رضب ُ َضا َؾ َح َحزِ ُت بَ ِي َي ُض َنا َؾ َل َّنا أ َوی إَٔ َی ٔ َ
یت َّ
الثال ٔ َث َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َْال ٔ ٔذ بِ ًٔ
رض ُب ا ِم َزأَ َتطُ َوََ َت َي ِه إ ٔ ََّ َعل َی و ٔ ِتز ٕ َو َن ٔش ُ
ل ؾ َٔیه َي ِ ٔ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ ي ُِشأ َ ُل ال َّز ُج ُ
غ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضذ ٓ ٕ
ٔی َح َّذثَ َيا أَبُو َع َواى َ َة بٔإ ٔ ِس َيادٔظ ٔى َ ِح َو ُظ
ْ َٔذا ٕ
دمحم نب ییحی  ،نسح نب دمرک احطؿ  ،ییحی نب امحد  ،اوبوعاہن  ،داؤد نب دبعاہلل افدی ،دبعارلنمح ،اثعش نب  سی ےس رفاتی ےہ ہک
رضحترمعےندوعتےکرفزبجراتڈےنلھیکرقبیوہیئڑھکےوہرکاینپوعرتوکامرا۔ںیماؿدفونںےکدرایمؿںیمایگ۔
بج فہ اےنپ رتسب رپ اجےن ےگل وت ھجم ےس اہک اید رھک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رفامےتےھتہکرمدےساینپویبیوکامرےنےکقلعتمنکاؽہنایکاجےئاگافرث نکریغبفرتزپےھافراکیافررسیتیابتیھبی
نکیلںیماسوکایدہنرھکاکس۔اکیافردنسےسدفرسیرفاتییھبایسییہرمفیےہ۔

رافی  :دمحمنبییحی،نسحنبدمرکاحطؿ،ییحینبامحد،اوبوعاہن،داؤدنبدبعاہللافدی،دبعارلنمح،اثعشنب سی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابولںںیموجڑااگلانافروگداناسیکےہ؟
ابب  :اکنحاکایبؿ
ابولںںیموجڑااگلانافروگداناسیکےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 144

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً ىنير ،ابواسامہ  ،عبیذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،ابً عنز

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ ال َّي ٔي ِّی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اػ َل َة َوا ِل ُن ِش َت ِو ٔػ َل َة َوا ِل َوا ٔط َن َة َوا ِل ُن ِش َت ِو ٔط َن َة
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَىَّطُ ل ََع ًَ ا ِل َو ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اوبااسہم   ،دیب اہلل نب رمع ،انعف ،انب رمع ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
تنعلیجیھبوجڑاگلےنفایلافروجڑوگلاےنفایلرپ(ابولںںیم)افروگدنےنھفایلافردنگوھاےنفایلرپ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم ،دیباہللنبرمع،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ابولںںیموجڑااگلانافروگداناسیکےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 145

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ  ،عبذہ بً سلامیٌ  ،ہظاو بً رعوہ  ،ؾاكنہ  ،حرضت اسناء

رع َو َة َع ًِ ؾَاك َٔن َة َع ًِ أَ ِس َنا َئ َقال َِت َجائ َ ِت ا ِم َزأَ ْة إَٔ َی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ
َّ
َّ
ل ل ََضا ؾ ٔیطٔ َؾ َكا َل
رعی ِّْص َو َق ِذ أَ َػابَ ِت َضا ا ِل َح ِؼ َب ُة َؾ َت َنز ََّم َط ِعزُصَا ؾَأ َ ٔػ ُ
ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َؾ َكال َِت إ ٔ ٌَّ ابِ َئًی ُ َ
اػ َل َة َوا ِل ُن ِش َت ِو ٔػ َل َة
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل ََع ًَ اہللُ ا ِل َو ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش  ،دبعہ نب امیلسؿ  ،اشہؾ نب رعفہ  ،افہمط  ،رضحت اامسء ےس رمفی ےہ ہک اکی اخوتؿ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےکاہںآیئافر اہکریمییٹیبیک(یئنیئن)اشدیوہیئ ،رھپاسوک کچیچیک امیبریالقحوہیئگسج ےسفہیجنگ وہیئگ،ایک ںیماس
ےکابولں ںیم وجڑا اگلولں ؟ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای تنعل یک اہلل احبسہنفاعتٰیل ےن وجڑا اگلےنفایل رپ افر سج ےک وجڑا
اگلایاجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفہ،افہمط،رضحتاامسء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ابولںںیموجڑااگلانافروگداناسیکےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 146

راوی  :ابوعنز حؿؽ بً عنزو ،عبذالزحنً بً عنز  ،عبذالزحنً بً مہذی  ،سؿیاٌ بً ميؼور ،ابزاہیه  ،علكنہ  ،حرضت
عبذاہلل بً مشعود

ٔی َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َم ِي ُؼورٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو عُ َن َز َحؿ ُِؽ بِ ًُ َع ِنز ٕو َو َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ عُ َن َز َق َاَ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضذ ٓ ٕ
ت َوا ِل ُن ِش َت ِو ٔط َنا ٔ
َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ َع ِل َك َن َة َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل ل ََع ًَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل َوا ٔط َنا ٔ
ت

ت ل ٔ ِل ُح ِش ًٔ ا ِل ُن َػي ِّ َرا ٔ
ت َوا ِل ُن َت َؿ ِّل َحا ٔ
َوا ِل ُنت َ َي ِّن َؼا ٔ
وب
ت ل ٔ َخل ِٔل اہللٔ ؾ ََب َل َؼ ذَل ٔ َ
ک ا ِم َزأَ ّة ٔم ًِ بَىٔی أَ َس ٕذ ُي َكا ُل ل ََضا أ ُ ُّو َي ِع ُك َ

ک ُقل َِت َن ِی َت َو َن ِی َت َقا َل َو َما َٔی ََ أَ ِل َع ًُ َم ًِ ل ََع ًَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
ک أَى َّ َ
َؾ َحائ َ ِت إٔل َِیطٔ َؾ َكال َِت بَ َل َػىٔی َع ِي َ
اب اہللٔ َقال َِت إنِّٔی َْلَ َِقأ ُ َما بَي ِ َن ل َِو َح ِیطٔ ؾ ََنا َو َج ِذتُ ُط َقا َل إ ٔ ٌِ ُن ِيتٔ َ ِ
َ
َقأِ ٔ
ت َو َما آ َتا ُن ِه
َوص َُو فٔی ن ٔ َت ٔ
َقأتٔطٔ َؾ َك ِذ َو َج ِذتٔطٔ أ َما َ َ
َ
َ
ال َّز ُسو ُل َؾخ ُُذو ُظ َو َما ى َ َضا ُن ِه َع ِيطُ ؾَاى ِ َت ُضوا َقال َِت بَل َی َقا َل َؾإ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق ِذ ى َ َهی َع ِي ُط َقال َِت َؾإٔنِّی

وٌ َقا َل اذِ َص ٔيی ؾَاىِوُزٔی ؾ ََذ َص َب ِت َؾ َيوَ َز ِت َؾل َِه َت َز ٔم ًِ َحا َجت َٔضا َط ِیّْا َقال َِت َما َرأَیِ ُت َط ِیّْا َقا َل َع ِب ُذ
َْلَ ُه ًُّ أَصِل َ
َک َيؿ َِعلُ َ

اہللٔ ل َِو کَاى َ ِت َن َنا َت ُكولٔي َن َما َجا َم َعت ِ َيا

اوبرمع صفح نب رمعف ،دبعارلنمح نب رمع  ،دبعارلنمح نب دہمی  ،ایفسؿ نب وصنمر ،اربا،می   ،ہمقل  ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےس
رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنعل یک وگدنےنھ افر دنگوھاےن فاویلں رپ افر ابؽ ااھکڑےن افر داوتنں وک وطبر
نسحاشکدہرکےنفاویلںرپ(ینعی)اہللیکتقلخوکدبےنلفاویلںرپ۔ہیدحثیینبادسیکاکیاخوتؿاؾوقعیبےنینسوتفہدبعاہلل
ےک اپس آیئ افر ک ےن یگل ںیم ےن انسہک مت ےن ااسی(ااسی) اہک؟ اوہنں ےن اہک ویکں ےھجم ایک وہاہک ںیم تنعل ہنرکفں سج رپ یبن رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنتنعلیجیھبافرہیابتوترقآؿںیموموجدےہ۔فہوبیلںیمےنوتاسرارقآؿزپاھنکیلہی(تنعل) ںیہک
ہناپ یئ۔دبعاہللےناہکارگوترقآؿزپیھوہ وترضفرہیآتیدھکییتیلینعیوجمکحمتوکاہللاکرنکؽدےمتاسرپلمعرکفافرسج
ےسرفےکرک اجؤ ینتج ابںیتدحثیےستبن  ںیہ وگایفہرقآؿ ےس(یھب) تبن  ںیہ۔فہاخوتؿوبیلاہں!ہیوت رقآؿ ںیمےہ۔
دبعاہللےناہک وتیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسعنمایکوہ۔فہوبیلریماایخؽےہاہمتریویبییھبااسیرک ےہ۔دبعاہلل
ےناہکاجدھکیول۔نکیلاسےنایسیوکیئابتہناپیئ۔دبعاہللےناہکارگااسیوہاتوتفہیھبکریمےاس ھتہنرہیتکس۔
رافی  :اوبرمع صفح نب رمعف ،دبعارلنمح نب رمع  ،دبعارلنمح نب دہمی  ،ایفسؿ نب وصنمر ،اربا،می   ،ہمقل  ،رضحت دبعاہلل نب
دوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ک دونںںیماینپازفاجےس تبحرکان بحتسےہ۔
ابب  :اکنحاکایبؿ
ک دونںںیماینپازفاجےس تبحرکان بحتسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 147

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع بً جزاح ،سؿیاٌ  ،اسناعیل بً امیہ  ،عبذاہلل بً رعوہ  ،رعوہ ،حرضت عائظہ

ْک بِ ًُ َْل َٕـ َح َّذث َ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ َجنٔی ّعا
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ُع بِ ًُ ا ِل َحزَّاحٔ ح و َح َّذث َ َيا أَبُو بٔ ِ ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َش بَ ِ ُ

ُ
رع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َتزَ َّو َجىٔی ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َع ًِ ُسؿ َِی َ
رع َو َة َع ًِ ُ ِ
اٌ َع ًِ إ ٔ ِس َنعٔی َل بِ ًٔ أ َم َّی َة َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ُ ِ
اٌ أَ ِحوَ ي ع ٔ ِي َذ ُظ ٔمىِّی َوکَاى َ ِت َعائٔظَ ُة َت ِش َت ٔح ُّب أَ ٌِ تُ ِذْٔ َل ن َٔشائ َ َضا فٔی
َو َس َّل َه فٔی َط َّوا ٕل َوبَى َی بٔی فٔی َط َّوا ٕل ؾَأ َ ُّی ن َٔشائٔطٔ ک َ َ
َط َّوا ٕل
اوبرکبنبایبہبیش،فعیکنبرجاح،ایفسؿ،اامسلیعنباہیم ،دبعاہللنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئےسرمفیےہہکیبنرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس وشاؽ ےک ےنیہم ںیم اکنح ایک افر  تبح یھب۔ رھپ ایک وکیئ یب یب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ھجم ےس
زایدہوبحمبیھتافررضحتاعہشئوکدنسپاھتہکاخفدنفںےکاپساؿیکاکن یوعرںیتوشاؽےکےنیہمںیماجںیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیکنبرجاح،ایفسؿ،اامسلیعنباہیم،دبعاہللنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ک دونںںیماینپازفاجےس تبحرکان بحتسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 148

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،اسود بً عامز ،زہير ،محنذ بً اسحل ،عبذاہلل بً ابی بْک ،عبذالنلک بً حارث بً ہظاو،
حارث بً ہظاو

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا أَ ِس َودُ بِ ًُ َعا ٔمز ٕ َح َّذثَ َيا ُز َصي ِ ْر َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ًِ أَبٔیطٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َع ًِ َع ِبذٔ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ صٔظَ او ٕ َع ًِ أَبٔیطٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َتزَ َّو َد أُوَّ َسل ََن َة فٔی َط َّوا ٕل َو َج َن َع َضا إٔل َِیطٔ

فٔی َط َّوا ٕل
اوبرکبنبایبہبیش،انکدنباعرم،زریہ،دمحمنبااحسؼ،دبعاہللنبایبرکب،دبعاکلملنباحرثنباشہؾ،احرثنباشہؾےسرمفی
ےہہک یبن رکمی یلصاہللہیلع فآہلفملس ےناؾاوملنینم دیسہ اؾہملسےسوشاؽ ےک ےنیہم ںیماکنح افروشاؽ ےک ےنیہم ںیمیہ  تبح
یھبیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انکدنباعرم،زریہ،دمحمنباقحس،دبعاہللنبایبرکب،دبعاکلملنباحرثنباشہؾ،احرثنباشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداینپویبیےسوکیئزیچدےنیےسلبقدوخؽرکے۔
ابب  :اکنحاکایبؿ
رمداینپویبیےسوکیئزیچدےنیےسلبقدوخؽرکے۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 149

یحٌی ،ہثیه بً جنیلُ ،شیک ،ميؼور ،كلحہْ ،یثنہ ،حرضت عائظہ
راوی  :محنذ بً ٰ

یک َع ًِ َم ِي ُؼورٕ هَ َّي ُط َع ًِ كَ ِل َح َة َع ًِ َْ ِی َث َن َة َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ
یل َح َّذثَ َيا َ ٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا ا ِل َض ِی َث ُه بِ ًُ َجنٔ ٕ
ُش ْ

َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ َم َزصَا أَ ٌِ تُ ِذْٔ َل َعل َی َر ُج ٕل ا ِم َزأَ َتطُ َق ِب َل أَ ٌِ ي ُِع ٔل َی َضا َط ِیّْا

دمحم نب ٰییحی ،میثہ نب لیمج ،رشکی ،وصنمر، ،ہحل ،ہمثیخ ،رضحت اعہشئ ےس رمفی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اعہشئ
دصہقیوکمکحدایوشرہےکاپساسیکویبیوکجیھبدںی،لبقاسےسہکاخفدنےنویبیوکوکیئزیچ(رہم)دایوہ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،میثہنبلیمج،رشکی،وصنمر،،ہحل،ہمثیخ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیسنزیچوحنمسےہافروکیسنابمرکوہ ےہ؟
ابب  :اکنحاکایبؿ
وکیسنزیچوحنمسےہافروکیسنابمرکوہ ےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 150

یحٌی بً جابز ،حهیه بً معاویہ ،مخنز بً معاویہ
راوی  :ہظاو بً عنار ،اسناعیل بً عیاغ ،سلامیٌ بً سلیهٰ ،

غ َح َّذثَىٔی ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ُسل َِی ٕه ا ِلک َ ِل ٔي ُّی َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َجابٔز ٕ َع ًِ َحه ٔٔیه بِ ًٔ
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ َع ِّنطٔ ٔم ِخ َنز ٔبِ ًٔ ُم َعاو ٔ َی َة َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل ََ ُط ِد َو َو َق ِذ َیهُو ٌُ ا ِل ُی ِن ًُ فٔی

ض َو َّ
الذارٔ
َف ٔ
ثَ ََلثَ ٕة فٔی ا ِل َن ِزأَة ٔ َوا ِل َ َ

اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،امیلسؿنبمیلسٰ،ییحی نب اجرب،میکحنباعمفہی،رمخمنباعمفہیےس رمفیےہہکںیم ےنیبنرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسہکآپ یلصاہللہیلع فآہل فملسرفامےتےھت۔ تستسھچکہن ہ ںی افریھبک نیتزیچںی ابمرکوہ
ںیہ۔وعرتوھگڑارھگ۔(ینعیبجہیوحنمسہ ںیوتابیقاایشءدبرہجافٰیلٰینثتسموہںیئگ)۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،امیلسؿنبمیلسٰ،ییحینباجرب،میکحنباعمفہی،رمخمنباعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وکیسنزیچوحنمسےہافروکیسنابمرکوہ ےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 151

راوی  :عبذالشَلو بً عاػه ،عبذاہلل بً ىاؾع ،مالک بً اىص ،ابی حازو ،حرضت سہل بً سعذ

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ َّ
ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ أَبٔی َحازٔو ٕ َع ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ِعذٕ
الش ََلو ٔبِ ًُ َع ٔ
اػ ٕه َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ىَاؾ ٕٔع َقا َل َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ
الظ ِد َو
ض َوا ِل َن ِزأَة ٔ َوا ِل َن ِش َه ًٔ َي ِعىٔی ُّ
أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إ ٔ ٌِ ک َ َ
َف ٔ
اٌ َؾف ٔی ا ِل َ َ
دبعاالسلؾ نب اعمص ،دبعاہلل نب انعف ،امکل نب اسن ،ایب احزؾ ،رضحت لہس نب دعس ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایارگ(ابرفلض) تستسوکیئزیچوہ وتاؿنیتزیچفںںیموہ ۔)وعرت)وھگڑے)رھگںیم۔
رافی  :دبعاالسلؾنباعمص،دبعاہللنبانعف،امکلنباسن،ایباحزؾ،رضحتلہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وکیسنزیچوحنمسےہافروکیسنابمرکوہ ےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 152

یحٌی بً ْلـ ،ابواسامہ ،بَش بً مؿـل ،عبذالزحنً بً اسحل ،زہزی ،ساله ،حرضت عبذاہلل بً عنز
راوی ٰ :

َش بِ ًُ ا ِل ُنؿ ََّـ ٔل َع ًِ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسال ٔ ٕه َع ًِ أَبٔیطٔ
َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َْل َٕـ أَبُو َسل ََن َة َح َّذثَ َيا بٔ ِ ُ

ض َوا ِل َنزِأَة ٔ َو َّ
الذارٔ َقا َل الزُّصِز ٔ ُّی َؾ َح َّذثَىٔی أَبُو عُب َ ِی َذ َة
أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ُّ
َف ٔ
الظ ِد ُو فٔی ثَ ََل ٕث فٔی ا ِل َ َ
ئ َّ
الث ََلثَ َة َو َتزٔی ُذ َم َع ُضًَّ َّ
ـ
بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َز ِم َع َة أَ ٌَّ َج َّذ َت ُط َزیِ َي َب َح َّذثَ ِت ُط َع ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة أَى َّ َضا کَاى َ ِت َت ُع ُّذ َص ُدََ ٔ
الش ِی َ

ٰییحینبفلخ،اوبااسہم،رشبنبلضفم،دبعارلنمحنبااحسؼ،زرہی،اس مل،رضحتدبعاہللنبرمعےسرمفیےہہکیبنرکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  تستس نیت زیچفں ںیم ےہ۔ وھگڑے ،وعرت افر رھگ ںیم۔ زرہی ےن اہک ھجم ےس اوب دیبہ ےن
ایبؿ ایک ہک اؿ یک رافی زبنی ےن اؿ ےس ہی دحثی ایبؿ یک اؾ ہملس ےن فہ اؿ نیت زیچفں اک امشر رک ںیھت افر رہ اکی ولتار وک
ڑباھ ںیھت۔
رافی ٰ :ییحینبفلخ،اوبااسہم،رشبنبلضفم،دبعارلنمحنباقحس،زرہی،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمع

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

ریغتاکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
ریغتاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 153

یحٌی بً ابی نثير ،ابی سہه ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :محنذ بً اسناعیل ،ونیع ،طيباٌ ،ابی معاویہٰ ،

اٌ أَبٔی ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ أَبٔی َنثٔير ٕ َع ًِ أَبٔی َس ِض ٕه َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ َط ِي َب َ
َّ
َّ
ْک ُظ اہللُ َؾأ َ َّما َما یُ ٔح ُّب ؾَا ِل َػي ِ َر ُة فٔی الز َِّیب ٔة َوأَ َّما
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ٔم ًِ ا ِل َػي ِ َرة ٔ َما یُ ٔح ُّب اہللُ َو ٔم ِي َضا َما یَ ِ َ

ْک ُظ ؾَا ِل َػي ِ َرةُ فٔی غَي ِر ٔر َٔیب ٕة
َما یَ ِ َ

دمحم نب اامسلیع ،فعیک ،ابیشؿ ،ایب اعمفہیٰ ،ییحی نب ایب ریثک ،ایب مہس ،رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفاماییضعبریغتاہللوکوبحمبےہیضعباندنسپ۔وجدنسپےہفہہی ےہتمہتےکاقمؾرپریغترکےافروجاندنسپےہفہ
ہیےہہکریغبتمہتےکےبافدئہریغترکےافرطقفامگؿرپوکیئدقؾااھٹاناہجتلےہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،فعیک،ابیشؿ،ایباعمفہیٰ،ییحینبایبریثک،ایبمہس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ریغتاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 154

راوی  :ہاروٌ بً اسحل ،عبذہ بً سلامیٌ ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت عائظہ

رغ ُت َعل َی ا ِم َزأَة ٕ
َح َّذثَ َيا َص ُ
رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َما ٔ ِ
ارو ٌُ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ
َشصَا بٔب َ ِی ٕت فٔی
رغ ُت َعل َی َْذٔی َح َة ٔم َّنا َرأَیِ ُت ٔم ًِ ذ ٔ ِ ٔ
ِّک َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل ََضا َو َل َك ِذ أَ َم َز ُظ َربُّ ُط أَ ٌِ یُ َب ِّ َ
َق ُّم َما ٔ ِ
ا ِل َح َّيةٔ ٔم ًِ َق َؼبٕ َي ِعىٔی ٔم ًِ َذصَبٕ َقا َل ُط ابًِ َما َج َة

اہرفؿ نب ااحسؼ  ،دبعہ نب امیلسؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ےس رمفی ےہ ہک ںیم ےن یھبک یسک وعرت رپ ریغت ہ ںی اھکیئ
امنکادخہجیےکویکہکنںیم دیتھکییھتہک یبن یلصاہللہیلع فآہلفملسارثک اؿوک ایدرکےت(ارگہچاسفتقفہفافت اپ یکںیھت) افر
اہلل زعفلج ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح دای ہک دخہجی وج تنج ںیم ےہ اےس نکےن ےس انبےئ ےئگ اکمؿ یک اشبرت
ددیںی۔
رافی  :اہرفؿنباقحس،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ریغتاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 155

راوی  :عیسی بً حناد ،لیث بً سعذ ،عبذاہلل بً سعذ ،عبذاہلل بً ابی ملیهہ ،مشور بً مَخمہ

َص ُّی َح َّذثَ َيا َّ
َخ َم َة َقا َل
َح َّذثَ َيا ع َٔیسی بِ ًُ َح َّناد ٕ ا ِلنٔ ِ ٔ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی ُمل َِی َه َة َع ًِ ا ِلنٔ ِش َورٔ بِ ًٔ َم ِ َ
اس َتأِذَىُونٔی أَ ٌِ یُ ِي ٔه ُحوا ابِ َي َت ُض ِه
َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوص َُو َعل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔ َي ُكو ُل إ ٔ ٌَّ بَىٔی صٔظَ او ٔبِ ًٔ ا ِل ُنػٔي َرة ٔ ِ

یذ َعل ٔ ُّی بِ ًُ أَبٔی كَالٔبٕ أَ ٌِ یُ َل ِّل َل ابِ َئًی َو َی ِيهٔحَ
َعل ٔ َّی بِ ًَ أَبٔی كَالٔبٕ ؾ َََل آ َذ ٌُ َل ُض ِه ث ُ َّه ََ آ َذ ٌُ َل ُض ِه ث ُ َّه ََ آ َذ ٌُ َل ُض ِه إ ٔ ََّ أَ ٌِ یُز ٔ َ
ابِ َي َت ُض ِه َؾإٔى َّ َنا ه ٔ َی َب ِـ َع ْة ٔمىِّی َیزٔیبُىٔی َما َرابَ َضا َویُ ِدذٔیىٔی َما آذَا َصا

یسیع نبامحد  ،ثی نبدعس ،دبعاہللنبدعس،دبعاہللنب ایبملنکہ،وسمر نبرخمہم ےسرفاتیےہ ہکںیم ےن یبن وکرفامےتانس  ،بج
آپربنمرپےھت ہکینباشہؾنباہریغمہےنھجمےسااجزتام یگہکفہاینپیٹیباکاکنحیلعنبایباطبلےسرکدںی؟ںیمیھبکااجزت
ہ ںیداتی۔یھبکااجزتہ ںیداتی۔یھبکااجزتہ ںیداتی(نیتابراراشدرفامای)اہں!ہیوہاتکسےہہکیلعریمییٹیب(افہمط)وکالطؼ
دے افر اؿ یک یٹیب ےس اکنح رکےل۔اس ےئلہک افہمط ریما(رگج اک) ڑکٹا ےہ افر وج اےس انوگارےگل ےھجم یھب یتگل ےہ افر سجےس
اےسدصہمےچنہپےھجمیھباسےسفیلکتوہ ےہ۔
رافی  :یسیعنبامحد ،ثینبدعس،دبعاہللنبدعس،دبعاہللنبایبملنکہ،وسمرنبرخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ریغتاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 156

یحٌی ،ابوالامیٌ ،طعیب ،مشور بً مَخمہ ،علی بً ابی كالب ،مشور بً مَخمہ
راوی  :محنذ بً ٰ

َ
َخ َم َة
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا أَبُو ا ِل َ َامی ٌٔ أَى ِ َبأىَا ُط َع ِی ْب َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی أَ ِْب َ َرنٔی َعل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُح َشي ِ ٔن أَ ٌَّ ا ِلنٔ ِش َو َر بِ ًَ َم ِ َ

ک
أَ ِْب َ َر ُظ أَ ٌَّ َعل ٔ َّی بِ ًَ أَبٔی كَالٔبٕ َْ َل َب ب ٔ ِي َت أَبٔی َج ِض ٕل َوع ٔ ِي َذ ُظ ؾَاكٔ َن ُة ب ٔ ِي ُت ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َل َّنا َسنٔ َع ِت ب ٔ َذل ٔ َ
ک ََ َت ِػ َـ ُب ل ٔب َ َيات َٔک َو َص َذا َعلٔی ىَان ٔ ّحا ابِ َي َة أَب ٔی
وٌ أَى َّ َ
ؾَاك َٔن ُة أَ َت ِت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكال َِت إ ٔ ٌَّ َق ِو َم َ
ک یَ َت َح َّذث ُ َ
َج ِض ٕل َقا َل ا ِلنٔ ِش َو ُر َؾ َك َاو ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََشنٔ ِع ُتطُ ح ٔي َن َتظَ ض ََّذ ث ُ َّه َقا َل أَ َّما َب ِع ُذ َؾإٔنِّی َق ِذ أَى ِ َه ِح ُت أَبَا
ِّک ُظ أَ ٌِ َت ِؿتٔيُوصَا َوإٔى َّ َضا َواہللٔ ََ َت ِح َتنٔ ُع
ا ِل َع ٔ
اؾ بِ ًَ ال َّزبٔی ٔع َؾ َح َّذثَىٔی ؾ ََؼ َذ َقىٔی َوإ ٔ ٌَّ ؾَاك َٔن َة ب ٔ ِي َت ُم َح َّن ٕذ َب ِـ َع ْة ٔمىِّی َوأَىَا أَ ِ َ

ب ٔ ِي ُت َر ُسو ٔل اہللٔ َوب ٔ ِي ُت َع ُذ ِّو اہللٔ ع ٔ ِي َذ َر ُج ٕل َواح ٔ ٕذ أَبَ ّذا َقا َل َؾ َيزَ َل َعلٔی َع ًِ ا ِلخ ٔ ِل َبةٔ

دمحمنبٰییحی،اوباامیلؿ،بیعش،وسمرنبرخمہم،یلعنبایباطبل،وسمرنبرخمہمےسرمفیےہہکرضحتیلعےناوب لہیکیٹیبوک
(اکنحاک)ایپؾدایافرانکتقاؿےکاکنحںیمافہمطںیھت۔بجہیربخافہمطےنینسوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکآپ

ےک قلعتم ولگ ےتہک ںیہ ہک آپ وک اینپ ویٹیبں ےک قلعتم ہصغ ہ ںی آات۔ ایس فہج ےس یلع اب (دفرسا) اکنح رکےن فاےل ںیہ
اوب لہ یک یٹیب ےس۔ وسمر ےن اہک ہی ربخ نس رک یبن یلص اہللہیلعفآہل فملس ڑھکے وہےئ افر ںیم ےن انس آپ ےن دہشت زپاھ رھپ رفامای
اامدعب!ںیمےناکنحایکاینپیٹیب(زبنی)اکاوبااعلصنبارلعیبےسافراوہنںےنوجاہکاھتچستبن ایکافرےبکشافہمطدمحمیکدرتخ
ریمااکیڑکٹاےہافرںیمہ ںیاچاتہہکولگاوکسانگہںیمےنٹیسھگیکوکششرکںی۔اہللیکمسق!ےبکشاہللےکرنکؽافراہللےک
دنمشیکیٹیباکیصخشےکاپسیھبکعمجہ ںیوہںیتکس۔ہینسرکرضحتیلعرکؾےناغیپؾ(رتک)رکدای۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،اوباامیلؿ،بیعش،وسمرنبرخمہم،یلعنبایباطبل،وسمرنبرخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےناانپسفن(اجؿ)ہبہیکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوک۔
ابب  :اکنحاکایبؿ
سجےناانپسفن(اجؿ)ہبہیکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوک۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 157

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذہ بً سلامیٌ ،ہظاو بً رعوہ ،عائظہ ،او النوميين عائظہ

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة أَى َّ َضا کَاى َ ِت َت ُكو ُل أَ َما
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَب ٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
ک َم ًِ
َت ِش َتهٔی ا ِل َن ِزأَةُ أَ ٌِ َت َض َب َنؿ َِش َضا لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َحًَّی أَىِزَ َل اہللُ تُ ِزظٔی َم ًِ َتظَ ا ُئ ٔم ِي ُضًَّ َوتُ ِدؤی إٔل َِی َ
ک َل ُی َشارٔ ُع فٔی صَ َوا َک
َتظَ ا ُئ َقال َِت َؾ ُكل ُِت إ ٔ ٌَّ َربَّ َ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفہ،اعہشئ،اؾاوملنینماعہشئےسرمفیےہرفام ںیہایکوعرترشؾہ ںیرک وج
اانپآپہبہرکدیتیںیہ یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاہیںکتہکآتیانزؽوہیئسجوکوتاچےہدجارکےافرسجوکوتاچےہ
اےنپاپسرےھک۔بتںیمےناہکآپاکربیھبآپیکوخاشہےکاطمقبیہمکحانزؽرکاتےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفہ،اعہشئ،اؾاوملنینماعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
سجےناانپسفن(اجؿ)ہبہیکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوک۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 158

راوی  :ابوبَش بْک بً ْلـ ،محنذ بً بظار ،مزحوو بً عبذالعزیز ،ثابت ،حرضت ثابت

وسا َم َع
َح َّذثَ َيا أَبُو بٔ ِ ٕ
ْک بِ ًُ َْل َٕـ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َق َاَ َح َّذثَ َيا َم ِزحُ ُوو بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َعزٔیز ٔ َح َّذثَ َيا ثَاب ٔ ْت َقا َل ُن َّيا ُجلُ ّ
َش بَ ِ ُ

أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َوع ٔ ِي َذ ُظ ابِ َي ْة َلطُ َؾ َكا َل أَى َ ْص َجائ َ ِت ا ِم َزأَ ْة إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََع َز َؿ ِت َن ِؿ َش َضا َعل َِیطٔ َؾ َكال َِت
َک ف ٔ َّی َحا َج ْة َؾ َكال َِت ابِ َي ُت ُط َما أَ َق َّل َح َیائ َ َضا َقا َل ه ٔ َی َْي ِ ْر ٔم ِي ٔک َرغٔ َب ِت فٔی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
یَا َر ُسو َل اہللٔ َص ِل ل َ

َو َس َّل َه ؾ ََع َز َؿ ِت َنؿ َِش َضا َعل َِیطٔ

اوبرشبرکبنبفلخ،دمحمنباشبر،رموحؾنبدبعازعلزی،تبن ،رضحتتبن ےسرفاتیےہہکمہاسننبامکلےکاپسےھٹیبےھت
افر ایکن اکی یٹیب یھب اپس یھت۔ اسن ےن اہک اکی وعرت یبن ےک اپس آیئ افر اےنپ آپ وک آپ رپ شیپ ایک ینعی ارگ آپ وک ریمی
وخاشہ وہ وت وبقؽ رفامںیئ۔ ہی نس رک اسنیک یٹیب وبیل یسیک مک ایحءفایل یھت فہ اخوتؿ؟ اسن ےن اہک(البہبش) فہ ھجت ےس رتہب یھت۔ اس
ےنرتبغیکاہللےکرنکؽںیمافراینپاجؿوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپشیپایک۔
رافی  :اوبرشبرکبنبفلخ،دمحمنباشبر،رموحؾنبدبعازعلزی،تبن ،رضحتتبن 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکصخشاکاانپزلےک(بسن)ںیمکشرکان۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
یسکصخشاکاانپزلےک(بسن)ںیمکشرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 159

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،سعیذ مشیب ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َق َاَ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسعٔیذٔ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َجا َئ َر ُج ْل ٔم ًِ بَىٔی َؾزَ َار َة إَٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ ا ِم َزأَت ٔی َول ََذ ِت

َک ٔم ًِ إٔب ٔ ٕل َقا َل َن َع ِه َقا َل ؾ ََنا أَ ِل َواى َُضا َقا َل حُ ِن ْز َقا َل َص ِل ؾ َٔیضا
غ ََُل ّما أَ ِس َو َد َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه صَ ِل ل َ
ک َقا َل َع َسی ٔرع ْم ىَزَ َع َضا َقا َل َو َص َذا ل ََع َّل ٔرعقّا ىَزَ َع ُط َو َّ
اللؿ ُِى َٔبِ ًٔ
ٔم ًِ أَ ِو َر َم َقا َل إ ٔ ٌَّ ؾ َٔیضا ل َُو ِرقّا َقا َل ؾَأنََّی أَ َتا َصا ذَل ٔ َ
ِ
ِ
الؼَّ بَّاحٔ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعسبیسم،رضحتاوبرہریہےسرمفیےہہکینبزفارہاکاکیصخشیبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر اہک ای رنکؽ اہلل ! ریمی ویبی ےن اکال زلاک انج (ینعی بسن ںیم کش ایک) آپ ےن رفامای ریتے
اپسافٹنںیہ؟وبالںیہ۔آپےنرفامایااکنرگناسیکےہ؟وبالرسخ۔آپےنرفامایاؿںیموکیئتچربکےہ؟وبالےہ۔آپےن
رفامای فہ اہکں ےس آای؟ وبال یسک رگ ےن ہی رگن چنیھک ایل وہاگ۔ آپ ےن رفامای رھپ (کش ویکں رکات ےہ) ریتے اہیں یھب یسک رگ
ےنہیرگناکنالوہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعسبیسم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
یسکصخشاکاانپزلےک(بسن)ںیمکشرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 160

راوی  :ابوِّکیب ،عبادہ بً کلیب ،ابوغشاٌ ،جویزیہ بً اسناء ،ىاؾع ،حرضت عبذاہلل بً عنز

َح َّذثَ َيا أَبُو ُِّکیِبٕ َقا َل َح َّذث َ َيا عُ َبا َدةُ بِ ًُ کُل َِیبٕ َّ
اٌ َع ًِ ُج َویِز ٔ َی َة بِ ًٔ أَ ِس َنا َئ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ َر ُج َّل
الل ِیثٔ ُّی أَبُو غ ََّش َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ل
ُفاشٔی غ ََُل ّما أَ ِس َو َد َوإٔىَّا أَ ِص ُ
ٔم ًِ أصِ ٔل ا ِل َبادٔیَ ٔة أتَی ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َؾ َكا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ ا ِم َزأت ٔی َول ََذ ِت َعل َی ٔ َ

َک ٔم ًِ إٔب ٔ ٕل َقا َل َن َع ِه َقا َل ؾ ََنا أَ ِل َواى َُضا َقا َل حُ ِن ْز َقا َل َص ِل ؾ َٔیضا أَ ِس َودُ َقا َل ََ َقا َل
بَ ِی ٕت ل َِه یَهُ ًِ ؾ ٔي َيا أَ ِس َو ُد َق ُّم َقا َل َص ِل ل َ
ک َص َذا ىَزَ َعطُ ِٔ
وٌ ىَزَ َع ُط ِٔ
رع ْم
رع ْم َقا َل َؾل ََع َّل ابِ َي َ
اٌ ذَل ٔ َ
ک َقا َل َع َسی أَ ٌِ یَهُ َ
ؾ َٔیضا أَ ِو َر ُم َقا َل َن َع ِه َقا َل ؾَأنََّی ک َ َ
اوبرکبی،ابعدہ نببیلک،اوباسغؿ،وجریہینباامسء،انعف ،رضحتدبعاہللنب رمعےس رمفیےہہکلگنج اکراہیشئ یبن ےکاپسآای
افر ک ےن اگل ریمی ویبی ےن اکی زلاک انج ہایہ رگن فاال افر امہرے اہیں وکیئ اکال ہ ںی۔ آپ ےن رفامای ریتے اپس افٹن ںیہ ؟ وبال
ںیہ۔آپ ےنرفامایااکنرگن ایکےہ؟وبال رسخ۔آپ ےن رفامایاؿںیموکیئربکتچاےہ ؟وبالےہ۔آپ ےنرفامایہیرگناہکںےس
آای؟وبالاشدییسکرگےنچنیھکایلوہ۔آپےناراشدرفامایرھپریتےےچبںیمیھبیسکرگےن(اکالرگن)چنیھکایلوہاگ۔
رافی  :اوبرکبی،ابعدہنببیلک،اوباسغؿ،وجریہینباامسء،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہچبہشیمہابپاکوہاتےہافرزاینےئلیکوت(طقف)رھتپیہےہ۔
ابب  :اکنحاکایبؿ
ہچبہشیمہابپاکوہاتےہافرزاینےئلیکوت(طقف)رھتپیہےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 161

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،رعوہ ،عائظہ ،ابً زمعہ ،سعذ ،حرضت عائظہ

رع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت إ ٔ ٌَّ َع ِب َذ بِ ًَ َز ِم َع َة
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ُ ِ

َو َس ِع ّذا ا ِْ َت َؼ َنا إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی ابِ ًٔ أَ َم ٔة َز ِم َع َة َؾ َكا َل َس ِع ْذ یَا َر ُسو َل اہللٔ أَ ِو َػانٔی أَخٔی إٔذَا َق ٔذ ِم ُت
َم َّه َة أَ ٌِ أَىِو َُز إَٔ َی ابِ ًٔ أَ َمةٔ َز ِم َع َة ؾَأَقِب ٔ َـطُ َو َقا َل َع ِب ُذ بِ ًُ َز ِم َع َة أَخٔی َوابِ ًُ أَ َمةٔ أَبٔی ُول ٔ َذ َعل َی َٔ
ُفأَی ال َّي ٔي ُّی َػلَّی
غ أَبٔی ََ
ُفا ٔ
غ َوا ِح َتحٔ ٔيی َع ِي ُط یَا َس ِو َدةُ
َِفا ٔ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َط َب َضطُ بٔ ُعت ِ َب َة َؾ َكا َل ص َُو َل َ
ک یَا َع ِب َذ بِ ًَ َز ِم َع َة ا ِل َو َل ُذ لٔل ٔ َ
اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہ،اعہشئ،انبزہعم،دعس،رضحتاعہشئایبؿرک ںیہہکدبعنبزہعمافردعسنبایب
فاقص ےن آرضحنت یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک اپس ڑگھجا ایگ زہعم یک ولڈنی ےک ہچب ںیم۔ دعس ےن اہک ای رنکؽ اہلل! ریمے اھبیئ
ےن فتیص یک یھت ہک بج ںیم ہکم اجؤں وت زہعم یک ولڈنی ےک ہچب وک ےل ولں افر دبع نب زہعم ےن اہک فہ ریما اھبیئ ےہ افر ریمے
ابپیک ولڈنیاکاٹیبےہ ریمےابپےک رتسبرپ دیپاوہا۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسہچبیکباشتہب ہبتےس وسحمسرک ےک
رفامایفہہچبریتاےہاےدبع نبزہعم!(وگباشتہب ہبت ےسےہ) افرہچبہشیمہاخفدن اک وہاتےہافرزاینےئلیکطقف رھتپ ںیہ رگمنکدہوت
(رہباحؽ)اسےسرپدہرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہ،اعہشئ،انبزہعم،دعس،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ہچبہشیمہابپاکوہاتےہافرزاینےئلیکوت(طقف)رھتپیہےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 162

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عبیذاہلل بً ابی یزیذ ،اميرالنوميين عنز ؾاروم

یذ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ُع َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
غ
َِفا ٔ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َق َضی بٔا ِل َو َل ٔذ لٔل ٔ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع  ،دیب اہلل نب ایب زیدی ،اریماوملنینم رمع افرفؼ ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےنہیہلصیفاصدررفامایہکہچبوت(رہباحؽ)اخفدنےکفاےطسےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع ،دیباہللنبایبزیدی،اریماوملنینمرمعافرفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ہچبہشیمہابپاکوہاتےہافرزاینےئلیکوت(طقف)رھتپیہےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 163

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،سعیذ بً مشیب ،ابوہزیزہ  ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َقا َل َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی

َّ
َِفا ٔ
غ َولٔل َِعاصٔز ٔا ِل َح َحزُ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َقا َل ا ِل َو َل ُذ لٔل ٔ َ

اشہ ؾ نب امعر ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ  ،رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہچبامںوکےلماگایاسےکاخفدنوکافرزاینےئلیک(وتطقف)رھتپںیہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ہچبہشیمہابپاکوہاتےہافرزاینےئلیکوت(طقف)رھتپیہےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 164

راوی  :ہظاو بً عنار ،اسناعیل بً عیاغُ ،شحبیل بً مشله ،ابوامامہ باہلی

ل بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َقا َل َسنٔ ِع ُت أَبَا أ ُ َما َم َة ا ِل َباصٔل ٔ َّی
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
ُش ِحبٔی ُ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َقا َل َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
غ َح َّذثَ َيا ُ َ
َّ
َّ
َِفا ٔ
غ َولٔل َِعاصٔز ٔا ِل َح َحزُ
َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َي ُكو ُل ا ِل َو َل ُذ لٔل ٔ َ
اشہؾ نب امعر ،اامسلیع نب ایعش ،رشلیبح نب ملسم ،اوباامہم ابیلہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
رفامےتانسہکہچبوتامںاکےہافرزاینےئلیکوت()ضح)رھتپںیہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،رشلیبحنبملسم،اوباامہمابیلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگزفنیجںیمےسوکیئےلہپاالسؾوبقؽرکےل؟
ابب  :اکنحاکایبؿ
ارگزفنیجںیمےسوکیئےلہپاالسؾوبقؽرکےل؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 165

راوی  :احنذ بً عبذہ ،حؿؽ بً جنیع ،سناک ،عْکمہ ،ابً عباض ،حرضت ابً عباض

ض أَ ٌَّ ا ِم َزأَ ّة َجائ َ ِت إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی
ْک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
اک َع ًِ ع ٔ ٔ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِب َذ َة َح َّذثَ َيا َحؿ ُِؽ بِ ًُ ُج َن ِی ٕع َح َّذثَ َيا س َٔن ْ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأ َ ِسل ََن ِت َؾ َتزَ َّو َج َضا َر ُج ْل َقا َل َؾ َحا َئ َز ِو ُج َضا اْلِ َ َّو ُل َؾ َكا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی َق ِذ ُن ِي ُت أَ ِسل َِن ُت َم َع َضا

ِخ َو َر َّد َصا إَٔ َی َز ِو ٔج َضا اْلِ َ َّو ٔل
َو َعل ٔ َن ِت بٔإ ٔ ِس ََلمٔی َقا َل ؾَاى ِ َتزَ َع َضا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ َز ِو ٔج َضا ِاْل َ ٔ

ادمحنبدبعہ،صفحنبعیمج،امسک،رکعہم،انبابعس،رضحتانبابعسےسرمفیےہہکاکیاخوتؿیبنےکاپسآیئافراالسؾ
وبقؽرکایلافراکنحیھبرکایلرھپااکس الہاخفدنآایافرک ےناگلایرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ںیماینپویبیاسیک ھتیہاملسمؿوہا

اھتافرہیابتاسےکملعںیمیھبیھت۔ہینسرکیبنےناےساخوتؿدفرسےاخفدنےسرکیل(فاسپ)دولادی۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،صفحنبعیمج،امسک،رکعہم،انبابعس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ارگزفنیجںیمےسوکیئےلہپاالسؾوبقؽرکےل؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 166

یحٌی بً حهیه ،یزیذ بً ہاروٌ ،محنذ بً اسحل ،داؤد بً حؼين ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض
راوی  :ابوبْک بً َْلدٰ ،

وٌ أَى ِ َبأَىَا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َدا ُو َد بِ ًٔ ا ِل ُح َؼي ِ ٔن
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ َْ ََّلد ٕ َویَ ِحٌَی بِ ًُ َحه ٕٔیه قَاََ َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ َص ُ
ار َ
اؾ بِ ًٔ ال َّزبٔی ٔع َب ِع َذ َس َي َتي ِ ٔن
ض أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َر َّد ابِ َي َت ُط َعل َی أَبٔی ا ِل َع ٔ
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َع ًِ ع ِ ٔ

بٔئکَاح َٔضا اْلِ َ َّو ٔل

اوبرکب نب الخدٰ ،ییحی نب میکح ،زیدی نباہرفؿ ،دمحم نب ااحسؼ ،داؤد نب ،نیص ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپاصزبحادی(زبنی)وکاوبااعلصنبرعیبےکاپسدفربسےکدعبایسسگہتشاکنحرپجیھبدای۔
رافی  :اوبرکبنبالخدٰ،ییحینبمیکح،زیدینباہرفؿ،دمحمنباقحس،داؤدنب،نیص،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ارگزفنیجںیمےسوکیئےلہپاالسؾوبقؽرکےل؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 167

راوی  :ابوِّکیب ،معاویہ ،ححاد ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنز

ِّکیِبٕ َقا َل َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاؤیَ َة َع ًِ َححَّا ٕد َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ

اؾ بِ ًٔ ال َّزبٔی ٔع بٔئکَا ٕح َجذٔی ٕذ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َر َّد ابِ َي َتطُ َزیِ َي َب َعل َی أَبٔی ا ِل َع ٔ

اوبرکبی ،اعمفہی ،اجحج ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ
اصزبحادیزبنیوکاوبااعلصےکاپسولاٹدایےئناکنحرپ۔
رافی  :اوبرکبی،اعمفہی،اجحج،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدھالپےنیکاحتلںیمامجعرکان؟
ابب  :اکنحاکایبؿ
دفدھالپےنیکاحتلںیمامجعرکان؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 168

یحٌی بً ایوب ،محنذ بً عبذالزحنً بً ىوؾل ،رعوہ ،عائظہ ،جذامہ بيت
یحٌی بً اسحلٰ ،
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہٰ ،
وہب

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ أَ ُّیو َب َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ى َ ِوؾ َٕل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة َع ًِ ُج َذا َم َة ب ٔ ِيتٔ َوصِبٕ اْلِ َ َس ٔذیَّ ٔة أَى َّ َضا َقال َِت َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
رق ٔش ِّی َع ًِ ُ ِ
ا ِل ُ َ

وٌ أَ ِو ََ َدص ُِه َو َسنٔ ِع ُت ُط َي ُكو ُل َو ُسئ ٔ َل َع ًِ
وٌ ؾ َََل َي ِك ُتلُ َ
وو ُيػٔیلُ َ
الز ُ
َي ُكو ُل َق ِذ أَ َر ِد ُت أَ ٌِ أَى ِ َهی َع ًِ ا ِلػ َٔیا ٔل َؾإٔذَا ؾَار ُٔض َو ُّ

ا ِل َعزِ ٔل َؾ َكا َل ص َُو ا ِل َوأِدُ ا ِل َخف ُّٔی
اوبرکبنبایب ہبیشٰ ،ییحینبااحسؼٰ ،ییحینباویب،دمحم نبدبعارلنمحنبونلف ،رعفہ،اعہشئ،دجاہمتنبفبہ ےسرفاتیےہ ںیم
ےنیبنےسانس۔آپرفامےتےھتہکںیمےندفدھالپےن(عن َ)یکاحتلںیمامجعرکےنےسعنمرکےناکارادہایک۔وبہجاےکسہک
ااکسزلاکفیعضوہاجاتےہ۔رھپںیمےنداھکیوتافرسافررفؾےکولگیھبااسیرکےتںیہافرایکنافالدوکرضرہ ںیوہاتافرںیمےن
آپےسولوگںوکزعؽیکابن درایتفرکےتوہےئانس۔آپےنرفامایفہوتہیفخزدنہدروگررکانےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینباقحسٰ،ییحینباویب،دمحمنبدبعارلنمحنبونلف،رعفہ،اعہشئ،دجاہمتنبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دفدھالپےنیکاحتلںیمامجعرکان؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 169

یحٌی بً حنزہ ،عنزو بً مہحز ،ابی مشله ،اسناء بيت یزیذ بً سهً  ،اسناء بيت یزیذ
راوی  :ہظاو بً عنارٰ ،

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َح ِنزَ َة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُم َضا ٔجز ٕأَى َّ ُط َسنٔ َع أَبَا ُظ ا ِل ُن َضا ٔج َز بِ ًَ أَبٔی ُم ِشل ٔ ٕه یُ َح ِّذ ُث َع ًِ
یذ بِ ًٔ َّ
الش َه ًٔ َوکَاى َ ِت َم ِو ََ َت ُط أَى َّ َضا َسنٔ َع ِت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل ََ َت ِك ُت ُلوا أَ ِو ََ َد ُن ِه
أَ ِس َنا َئ ب ٔ ِيتٔ َیز ٔ َ
َّ
َّ
َص َع ُط
ٔ ًّ
ُف ٔسطٔ َحًی َي ِ َ
َسا ؾ ََوال ٔذی َن ِؿ ٔسی ب ٔ َی ٔذظ ٔإ ٔ ٌَّ ا ِل َػ ِی َل َل ُی ِذرٔ ُک ا ِلؿَار َٔض َعل َی هَ ِضز ٔ َ َ
مہ
اشہؾنبامعرٰ ،ییحینبزمحہ ،رمعفنب حرز،ایب ملسم،اامسءتنب زیدینب نک،اامسءتنبزیدی ےسرفاتیےہاوہنںےنانس ہکیبنرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملساراشدرفامےتےھتاینپافالدوکوپدیشہلتقث رکف۔اسذاتیکمسق!سجےکاہ ھتںیمریمی(یلصاہللہیلع
فآہلفملس)یکاجؿےہعن َنکاروکاےنپوھگڑےےسرگاداتیےہاسفتقاک رکاتےہ۔
مہ
رافی  :اشہؾنبامعرٰ،ییحینبزمحہ،رمعفنب حرز،ایبملسم،اامسءتنبزیدینب نک،اامسءتنبزیدی

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

وجاخوتؿاےنپوشرہوکفیلکتاچنہپےئ۔
ابب  :اکنحاکایبؿ
وجاخوتؿاےنپوشرہوکفیلکتاچنہپےئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 170

راوی  :محنذ بً بظار ،مومل ،سؿیاٌ ،اعنع ،ساله بً ابی جعذ ،ابوامامہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا ُم َد َّم ْل َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح ِعذٔ َع ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة َقا َل أَ َت ِت
ِخ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِم َزأَ ْة َم َع َضا َػبٔیَّا ٌٔ ل ََضا َق ِذ َح َنل َِت أَ َح َذص َُنا َوه ٔ َی َت ُكودُ ِاْل َ َ
ات َرح َٔامی ْت ل َِو ََ َما یَأِت ٔي َن إَٔ َی أَ ِز َوا ٔجضًَّٔ َد َْ َل ُم َؼ ِّل َیاتُ ُضًَّ ا ِل َح َّي َة
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َحا ٔم ََل ْت َوال ٔ َذ ْ
دمحم نب اشبر ،وملم ،ایفسؿ ،اشمع ،اسمل نب ایب دعج ،اوباامہم ےس رفاتی ےہ۔ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی
وعرت آیئ ۔ اس ےک دف ےچب ےھت۔ اکی وک وگد ںیم ےئل وہےئ یھت دفرسے وک چنیھک ریہ یھت۔ آپ ےن رفامای ہی وعرںیت وچبں وک
ااھٹےنفایلدیپارکےنفاایلےنپوچبںرپرمحرکےنفاایلںارگاےنپوشرہفںوکفیلکتہناچنہپںیئوتوجاؿںیمےسامنزیںیہفہتنج
ںیماجںیئ۔
رافی  :دمحمنباشبر،وملم،ایفسؿ،اشمع،اسملنبایبدعج،اوباامہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وجاخوتؿاےنپوشرہوکفیلکتاچنہپےئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 171

راوی  :عبذالوہاب بً ؿحاک ،اسناعیل بً عیاغ ،بحير بً سعذْ ،الذ بً معذاٌ ،نثير بً مزہ ،معاذ بً جبل

اب بِ ًُ َّ
اٌ َع ًِ َنثٔير ٔبِ ًٔ
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َو َّص ٔ
الـحَّا ٔک َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
غ َع ًِ بَ ٔحير ٔبِ ًٔ َس ِع ٕذ َع ًِ َْالٔذٔ بِ ًٔ َم ِع َذ َ
ُم َّز َة َع ًِ ُم َعاذ ٔبِ ًٔ َج َب ٕل َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ تُ ِدذٔی ا ِم َزأَ ْة َز ِو َج َضا إ ٔ ََّ َقال َِت َز ِو َج ُتطُ ٔم ًِ ا ِل ُحورٔ
ک أَ ٌِ ُيؿَارٔ َق ٔک إ ٔ َل ِي َيا
ا ِلعٔي ٔن ََ تُ ِدذٔیطٔ َقا َتل َٔک اہللُ َؾإٔى َّ َنا ص َُو ع ٔ ِي َذ ٔک َدْٔی ْل أَ ِو َط َ

دبعاولاہبنباحضک،اامسلیعنبایعش،ریحبنبدعس،اخدلنبدعماؿ،ریثکنبرمہ،اعمذنبلبجےسرمفیےہہکیبنےنرفامای
وکیئ اخوتؿ وج اےنپ وشرہ وک اذیاءاچنہپےئ وت تنج یک وحرںی وجاس رمد ےئلیک صتخم ںیہ یتہک ںیہ اہلل ےھجتربابد رکے اس وک ث  اتس فہ
ریتےاپسدنچرفزےئلیکارتاےہافررقبییہےہہکھجتوکوھچڑرک(فاسپ)امہرےاپسولٹآےئاگ۔
رافی  :دبعاولاہبنباحضک،اامسلیعنبایعش،ریحبنبدعس،اخدلنبدعماؿ،ریثکنبرمہ،اعمذنبلبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحاؾالحؽوکرحاؾہ ںیرکات۔
ابب  :اکنحاکایبؿ
رحاؾالحؽوکرحاؾہ ںیرکات۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 172

یحٌی بً معلی بً ميؼور ،اسحل بً محنذ ،عبذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،ابً عنز ،حرضت عنز بً ْلاب
راوی ٰ :

َفو ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ عُ َن َز َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ
َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ُم َعلَّی بِ ًٔ َم ِي ُؼورٕ َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ ا ِل َ ِ

ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ یُ َ ِّ
َح ُاو ا ِل َح ََل َل
َح ُو ا ِل َ َ

ٰییحی نب ضعلی نب وصنمر ،ااحسؼ نب دمحم ،دبعاہلل نب رمع ،انعف ،انب رمع ،رضحت رمع نب اطخب ےن ایبؿ ایک ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایرحاؾالحؽوکرحاؾہ ںیرکات۔
رافی ٰ :ییحینبضعلینبوصنمر،اقحسنبدمحم،دبعاہللنبرمع،انعف،انبرمع،رضحترمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
الطؼاکایبؿ۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
الطؼاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 173

یحٌی بً زِّکیا ،ػالح بً وی ،سلنہ بً نہیل،
راوی  :سویذ بً سعیذ ،عبذاہلل بً عامز بً زرارہ ،مرسوم بً مززباٌٰ ،
سعیذ بً جبير ،ابً عباض ،اميرالنوميين حرضت عنز بً ْلاب

رس ُ
ِّکیَّا بِ ًٔ أَبٔی
وم بِ ًُ ا ِل َن ِز ُزبَا ٌٔ َقالُوا َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َز َ ٔ
َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َو َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َعا ٔمز ٔبِ ًٔ ز َُر َار َة َو َم ِ ُ
اب أَ ٌَّ
َزائ َٔذ َة َع ًِ َػال ٔحٔ بِ ًٔ َػال ٔحٔ بِ ًٔ و َٕٓی َع ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ ُن َض ِی ٕل َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ُج َبي ِر ٕ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض َع ًِ عُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َخ َّل ٔ

َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه كَ َّل َل َحؿ َِؼ َة ث ُ َّه َرا َج َع َضا

نکدی نب دیعس ،دبعاہلل نب اعرم نب زرارہ ،رسمفؼ نب رمزابؿٰ ،ییحی نب زرکای ،اصحل نب  ی ،ہملس نب کہن َ ،دیعس نب ریبج ،انب
ابعس،اریماوملنینمرضحترمعنباطخبےسرمفیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناؾاوملنینمدیسہہصفحوکالطؼدی
رھپاؿےس(اہللزعفلجےکرفامؿفہرفزہرےنھکفایلابعدترکےنفایلافرتنجںیمریتیویبیےہہکفہجےس)رتعجرکیل۔

رافی  :نکدینبدیعس،دبعاہللنباعرمنبزرارہ،رسمفؼنبرمزابؿٰ،ییحینبزرکای،اصحلنب ی،ہملسنبکہن َ،دیعسنبریبج،
انبابعس،اریماوملنینمرضحترمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
الطؼاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 174

راوی  :محنذ بً بظار ،مومل ،سؿیاٌ ،ابی اسحل ،ابوبزدہ ،ابوموسی

وسی َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا ُم َد َّم ْل َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ أَبٔی بُزِ َد َة َع ًِ أَب ٔی ُم َ

وٌ ب ٔ ُح ُذود ٔاہللٔ َي ُكو ُل أَ َح ُذص ُِه َق ِذ كَ َّل ِكت ُٔک َق ِذ َرا َج ِعت ٔ
ُک َق ِذ كَ َّل ِكت ُٔک
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َما بَا ُل أَق َِواو ٕیَل َِعبُ َ

دمحم نب اشبر ،وملم ،ایفسؿ ،ایب ااحسؼ  ،اوبربدہ ،اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارااشد رفامای اؿ
ولوگںیکایکاحتلوہیئگےہوجاہلل زعفلجےکااماامتےسک لیرکےتںیہ۔وکیئاتہکےہںیمےنھجتوکالطؼدیہ ںیروجعایک
ہ ںیالطؼدی۔
رافی  :دمحمنباشبر،وملم،ایفسؿ،ایباقحس،اوبربدہ،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
الطؼاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 175

راوی  :نثير بً عبیذ الحنصی ،محنذ بً ْالذ ،عبیذاہلل بً ولیذ ،محارب بً دثار ،حرضت عبذاہلل بً عنز

َح َّذثَ َيا َنثٔيرُ بِ ًُ عُب َ ِی ٕذ ا ِل ٔح ِن ٔص ُّی َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َْال ٔ ٕذ َع ًِ عُب َ ِیذٔ اہللٔ بِ ًٔ ا ِل َولٔیذٔ ا ِل َو َّػاف ٔ ِّی َع ًِ ُم َحار ٔٔب بِ ًٔ دٔثَارٕ َع ًِ
َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُع َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِب َػ ُف ا ِل َح ََل ٔل إَٔ َی اہللٔ ال َّل ََل ُم
ریثکنب دیبایصمحل،دمحم نباخدل ،دیباہللنبفدیل،احمربنبدتبر،رضحتدبعاہللنبرمعےسرمفیےہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایالحؽےئکےئگاکومںںیمےساہللزعفلجوکبسےسزایدہاندنسپ(زیچ)الطؼےہ۔
رافی  :ریثکنب دیبایصمحل،دمحمنباخدل ،دیباہللنبفدیل،احمربنبدتبر،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنسالطؼاکایبؿ۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
تنسالطؼاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 176

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً ادریص ،عبیذاہلل  ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

ٔیص َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل ك َ َّل ِك ُت ا ِم َزأَت ٔی َوه ٔ َی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ إ ٔ ِدر َ
یف ث ُ َّه َت ِل ُض َز ث ُ َّه إ ٔ ٌِ
ک عُ َنزُ ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل ُمزِ ُظ َؾ ِلي ُ َرا ٔج ِع َضا َحًَّی َت ِل ُض َز ث ُ َّه َت ٔح َ
ِّک ذَل ٔ َ
َحائ ْٔف َؾ َذ َ َ
َطا َئ كَ َّل َك َضا َق ِب َل أَ ٌِ یُ َحا ٔم َع َضا َوإ ٔ ٌِ َطا َئ أَ ِم َشهَ َضا َؾإٔى َّ َضا ا ِلع َّٔذةُ َّالًٔی أَ َم َز اہللُ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنب ادرسی ،دیباہلل،انعف ،رضحتانبرمعےسرمفیےہہکںیمےناینپویبیوکاحتلضیحںیمالطؼ
دی۔ رضحت رمعےن یبن ےس ااکس ذرک ایک وت آپ ےن رفامای اےس وہک رتعج رکےل اہیں کت ایکس ویبی ضیح ےس اپک وہ اجےئ رھپ
ضیحآےئ افراسےساپکوہاےکسدعبارگوخاشہوہوتالطؼدےامجعےسلبقافرارگاچےہوتاکنحںیمرےھکافریہیدعتےہ

وعروتںیکسجاکاہللزعفلجےنمکحرفامای
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی ،دیباہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
تنسالطؼاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 177

یحٌی بً سعیذ ،سؿیاٌ ،ابی اسحل ،ابواحوؾ ،حرضت عبذاہلل بً مشعود
راوی  :محنذ بً بظارٰ ،

ؾ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل ك َ ََل ُم
اٌ َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ َع ًِ ُسؿ َِی َ
الش َّيةٔ أَ ٌِ یُ َل ِّل َك َضا كَاصٔ ّزا ٔم ًِ غَي ِر ٔ ٔج َنا ٕع
ُّ

دمحم نب اشبرٰ ،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ ،ایب ااحسؼ  ،اوباوحص ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےن اہک تنس رطےقی ےس الطؼ دانی ہی ےہ ہک
وعرتوکضیحےسرفاتغاپےنےکدعبالطؼدےافراسرہطںیمامجعہنرکے۔
رافی  :دمحمنباشبرٰ،ییحینبدیعس،ایفسؿ،ایباقحس،اوباوحص،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
تنسالطؼاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 178

راوی  :علی بً مینوٌ ،حؿؽ بً غیاث ،اعنع ،ابی اسحل ،ابواحوؾ ،حرضت عبذاہلل بً مشعود

َح َّذثَ َيا َعلٔی بِ ًُ َم ِی ُنو ٌٕ ال َّزق ِّی َح َّذثَ َيا َحؿ ُِؽ بِ ًُ غٔ َی ٕ
ؾ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل فٔی
اث َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ُّ
ُّ
كَ ََل ٔم الش َّيةٔ یُ َل ِّل ُك َضا ع ٔ ِي َذ کُلِّ ك ُ ِضز ٕ َت ِللٔی َك ّة َؾإٔذَا كَ ُض َز ِت َّ
ک َح ِی َـ ْة
الثال ٔ َث َة كَ َّل َك َضا َو َعل َِی َضا َب ِع َذ ذَل ٔ َ
ُّ
یلع نب ومیمؿ ،صفح نب ایغث ،اشمع ،ایب ااحسؼ  ،اوباوحص ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےن ایبؿ ایک الطؼ اک تنس رطہقی ےہ ہک
وعرتوکرہطںیماکیالطؼدےبجرسیتیابراپکوہوتآرخیالطؼدےافراسےکدعبدعتاکیضیحوہی۔
رافی  :یلعنبومیمؿ،صفحنبایغث،اشمع،ایباقحس،اوباوحص،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
تنسالطؼاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 179

راوی  :نَص بً علی ،عبذاَعلی ،ہظاو  ،محنذ ،یوىص بً جبير ،ابوغَلب ،ابً عنز ،یوىص بً جبير

ِم َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اْلِ َ ِعل َی َقا َل َح َّذثَ َيا صٔظَ ْاو َع ًِ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ یُوى ُ َص بِ ًٔ ُج َبي ِر ٕأَبٔی غ َََّل ٕب َقا َل
َح َّذثَ َيا َن ِ ُ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
َسأ َ ِل ُت ابِ ًَ عُ َن َز َع ًِ َر ُج ٕل كَ َّل َل ا ِم َزأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف َؾ َكا َل َت ِعز ٔ ُف َع ِب َذ اہللٔ بِ ًَ عُ َن َز كَ َّل َل ا ِم َزأَ َتطُ َوه ٔ َی َحائ ْٔف ؾَأتََی عُ َنزُ
ک َقا َل أَ َرأَیِ َت إ ٔ ٌِ َع َحزَ َوا ِس َت ِح َن َل
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأ َ َم َز ُظ أَ ٌِ یُ َزا ٔج َع َضا ُقل ُِت أَي ُِع َت ُّذ ب ٔتٔ ِل َ
رصننبیلع،دبعاالیلع،اشہؾ،دمحم،ویسننبریبج،اوبالغب،انبرمع،ویسننبریبجےسرمفیےہہکںیمےنانبرمعےسوپاھچاکی
رمد ےن وعرت وک الطؼدی احتل ضیح ںیم ؟ اوہنں ےن اہک انب رمع وک اچہپاتن ےہ۔ اوہنں ےن الطؼدی اینپ وعرت وک احتل ضیح
ںیموترمعےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکوتآپےنمکحدایہکفہروجعرکے۔ںیمےناہکہیالطؼامشروہیایہ ںی؟
اوہنںےناہکریتاایکایخؽےہارگفہاعزجوہایامحتقرکے۔

رافی  :رصننبیلع،دبعاالیلع،اشہؾ،دمحم،ویسننبریبج،اوبالغب،انبرمع،ویسننبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہلموعرتاکالطؼدےنیاکرطہقی۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
احہلموعرتاکالطؼدےنیاکرطہقی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 180

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ ،محنذ بً عبذالزحنً ،موَی ،كلحہ ،ساله ،حرضت ابً عنز

اٌ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ َم ِوَ َی آ ٔل كَ ِل َح َة
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ

َّ
ک عُ َنزُ لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل ُم ِز ُظ َؾ ِلي ُ َرا ٔج ِع َضا
ِّک ذَل ٔ َ
َع ًِ َسال ٔ ٕه َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَىَّطُ كَل َل ا ِم َزأَ َتطُ َوه ٔ َی َحائ ْٔف ؾ ََذ َ َ

ث ُ َّه یُ َل ِّل ِك َضا َوه ٔ َی ك َاص ْٔز أَ ِو َحا ٔم ْل

اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،دمحم نب دبعارلنمح ،ومیل، ،ہحل ،اسمل ،رضحت انب رمع ےن الطؼ دی اینپ وعرت وک
احتل ضیح ںیم۔ رضحت رمع ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااکس ذرک ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای
روجعرکےرھپالطؼدےبجفہضیحےساپکوہایاحہلموہاجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،دمحمنبدبعارلنمح،ومیل،،ہحل،اسمل،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااسیصخشوجاینپویبیوکاکییہسلجمںیمنیتالطںیقددیے۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ااسیصخشوجاینپویبیوکاکییہسلجمںیمنیتالطںیقددیے۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 181

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،اسحل بً ابی ُفوہ ،ابوزىاد ،عامز ،طعيی ،عامز طعيی

الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ إ ٔ ِس َح َل بِ ًٔ أَبٔی َُف َو َة َع ًِ أَبٔی الزِّىَاد ٔ َع ًِ َعا ٔمز ٕ َّ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح َح َّذثَ َيا َّ
الظ ِع ٔي ِّی َقا َل ُقل ُِت
ِ
ک َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
لٔؿَاك َٔن َة ب ٔ ِيتٔ َق ِی ٕص َح ِّذث ٔیىٔی َع ًِ كَ ََلق ٔ ٔک َقال َِت كَ َّل َكىٔی َز ِوظٔی ثَ ََلثّا َوص َُو َْار ْٔد إَٔ َی ا ِل َی َن ًٔ ؾَأ َ َج َاز ذَل ٔ َ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه

دمحمنبرحم ،ثینبدعس،ااحسؼنبایبرففہ،اوبزاند،اعرم،یبعش،اعرمیبعشےسرفاتیےہںیمےنافہمطتنب سیےساہکمتاینپ
الطؼ وک دحثی ایبؿ رکف۔ اوہنں ےن اہک ہک ریمے اخفدن ےن ھجم وک نیت الطںیق دںی افر فہ نمی وک اجےن فاال اھت۔ یبن رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناس(الطؼ)وکربرقارراھک۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،اقحسنبایبرففہ،اوبزاند،اعرم،یبعش،اعرمیبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روجع(دعبازالطؼ)اکایبؿ۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
روجع(دعبازالطؼ)اکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 182

راوی  :بَش بً ہَلل ،جعَف بً سلامیٌ ،یزیذ  ،مْف بً عبذاہلل بً طخير ،عنز بً حؼين ،مْف بً طخير

ف بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ِّ
ْ ٔ
الظ ِّخير ٔ
َش بِ ًُ ص ََٔل ٕل الؼَّ َّو ُ
یذ ال ِّز ِط ٔک َع ًِ ُم َ ِّ
الـ َبع ٔ ُّی َع ًِ یَز ٔ َ
َف بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ُّ
َح َّذثَ َيا بٔ ِ ُ
اف َح َّذثَ َيا َج ِع َ ُ

اٌ بِ ًَ ا ِل ُح َؼي ِ ٔن ُسئ ٔ َل َع ًِ َر ُج ٕل یُ َل ِّل ُل ا ِم َزأَ َتطُ ث ُ َّه َي َك ُع ب ٔ َضا َول َِه ي ُِظض ٔ ِذ َعل َی كَ ََلق ٔ َضا َو ََ َعل َی َر ِج َعت َٔضا َؾ َكا َل ع ِٔن َزا ٌُ
أَ ٌَّ ع ِٔن َز َ
كَ َّل ِك َت بٔ َػي ِر ٔ ُس َّي ٕة َو َرا َج ِع َت بٔ َػي ِر ٔ ُس َّي ٕة أَ ِطض ٔ ِذ َعل َی ك َ ََلق ٔ َضا َو َعل َی َر ِج َعت َٔضا
ہ
رشبنبالہؽ،رفعجنبامیلسؿ،زیدی،رطمػنبدبعاہللنبریخش،رمعنب،نیص،رطمػنبریخشےسرفاتی یعمرزاؿنب،نیصےس

درایتف ایک ایگ ہک اکی صخش الطؼ دے اینپ ویبی وک رھپ اس ےس امجع رکے افر ہن الطؼ رپ اس ےن یسک وک وگاہ ایک افر ہن یہ روجع
رپ؟رمعاؿےناہکاسےنالطؼیھبتنسےکالخػدیافرروجعیھبالخػتنسایک۔الطؼرپیھبولوگںوکوگاہرکےافرروجع
رپیھب۔
رافی  :رشبنبالہؽ،رفعجنبامیلسؿ،زیدی،رطمػنبدبعاہللنبریخش،رمعنب،نیص،رطمػنبریخش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہچبیکدیپاشئاسیک ھتیہاحہلماخوتؿاب ہنوہاجےئی۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
ہچبیکدیپاشئاسیک ھتیہاحہلماخوتؿاب ہنوہاجےئی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 183

راوی  :محنذ بً عنز بً ہیاد ،قبیؼہ بً عكبہ ،سؿیاٌ ،عنزو بً مینوٌ ،زبير ،عواو ،او کلثوو

یؼ ُة بِ ًُ عُ ِك َب َة َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ َم ِی ُنو ٌٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ الزُّبَي ِر ٔبِ ًٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ عُ َن َز بِ ًٔ َصیَّا ٕد َح َّذثَ َيا َقب ٔ َ
ِخ َد إَٔ َی
ا ِل َع َّواو ٔ أَى َّ ُط کَاى َ ِت ع ٔ ِي َذ ُظ أ ُ ُّو ک ُ ِل ُثوو ٕ ب ٔ ِي ُت ُع ِك َب َة َؾ َكال َِت َل ُط َوه ٔ َی َحا ٔم ْل كَی ِِّب َن ِؿ ٔسی ب ٔ َت ِللٔی َك ٕة ؾ ََل َّل َك َضا َت ِللٔی َك ّة ث ُ َّه َ َ

اب
ُف َج َع َو َق ِذ َو َؿ َع ِت َؾ َكا َل َما ل ََضا َْ َذ َع ِتىٔی َْ َذ َع َضا اہللُ ث ُ َّه أَتَی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل َس َب َل ا ِک ٔه َت ُ
الؼَّ ََلة ٔ َ َ
أَ َج َل ُط ا ِْ ُل ِب َضا إَٔ َی َن ِؿ ٔش َضا

دمحم نب رمع نب ایہج ،ہصیبق نب ہبقع ،ایفسؿ ،رمعف نب ومیمؿ ،زریب ،وعاؾ ،اؾ وثلکؾ ےس رمفی ےہ ہک اؿ ےک اکنح ںیم اؾ وثلکؾ تنب
ہبقعںیھت۔اوہنںےنزریب ےساہکریمادؽ وخشرکدف اکیالطؼدے رک۔اوہنں ےناکیالطؼاوکس دےدی۔رھپامنز زپھ رک
فاسپ ولےٹ وت فہ ہچب نج  یک یھت۔ زریب ےن اہک وہااس وکاس ےن ھجم ےس ورک ایک اہلل اعتیلاس ےس ورکرکے(دبہل دے) رھپ انجب
یبنےکاپسآےئ۔آپےنرفامایاہللیکاتکبیکاعیمدسگریئگ۔
رافی  :دمحمنبرمعنبایہج،ہصیبقنبہبقع،ایفسؿ،رمعفنبومیمؿ،زریب،وعاؾ،اؾوثلکؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فافتاپاجےنفاےلصخشیکاحہلمویبییکدعتہچبےتنجاس ھتیہوپریوہاجیگیئ۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
فافتاپاجےنفاےلصخشیکاحہلمویبییکدعتہچبےتنجاس ھتیہوپریوہاجیگیئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 184

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابواحوؾ ،ميؼور  ،ابزاہیه ،اسود ،ابی سيابل سے مزوی ےہ سبعیہ اسلنیہ

ؾ َع ًِ َم ِي ُؼو ٕر َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ اْلِ َ ِس َود ٔ َع ًِ أَبٔی َّ
الش َياب ٔ ٔل َقا َل َو َؿ َع ِت
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یً ل َِی َل ّة َؾ َل َّنا َت َع َّل ِت ٔم ًِ نٔؿَاس َٔضا َتظَ َّوؾ َِت
َٔش َ
ُسب َ ِی َع ُة اْلِ َ ِس َلنٔ َّی ُة ب ٔ ِي ُت ا ِل َحار ٔٔث َح ِنل ََضا َب ِع َذ َوؾَاة ٔ َز ِو ٔج َضا بٔب ٔ ِـ ٕع َوع ِ ٔ

ِّک أَ ِمزُ َصا لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل إ ٔ ٌِ َتؿ َِع ِل َؾ َك ِذ َم َضی أَ َجلُ َضا
ٔیب ذَل ٔ َ
َؾع َ
ک َعل َِی َضا َوذُ ٔ َ

اوبرکبنبایبہبیش،اوباوحص ،وصنمر،اربا،می،انکد،ایب انسلبےس رمفیےہسبغنہاسلمنہوجاحرثیکیٹیبیھتاےنپ اخفدن یکفافت
ےکدعبسیبدؿدعبہچبینج۔ بجافنسافرغوہیئ وتاس ےنانبؤاگنسرایک۔ولوگںوک ااھبنچوہاافراوہنںےن یبنرکمییلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےسااکساحؽایبؿایک۔آپےنرفامایےبکشفہاگنسررکے۔ایکسدعتلمکموہ یک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباوحص،وصنمر،اربا،می،انکد،ایبانسلبےسرمفیےہسبغنہاسلمنہ

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

ابب  :الطؼاکایبؿ
فافتاپاجےنفاےلصخشیکاحہلمویبییکدعتہچبےتنجاس ھتیہوپریوہاجیگیئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 185

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً مشہز ،داؤد بً ابی ہيذ ،طعيی  ،مرسوم اور عنز بً عتبہ

َّ
رسو ٕم َو َع ِنزٔو بِ ًٔ ُعت ِ َب َة
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ َع ًِ َدا ُو َد بِ ًٔ أَبٔی ص ٔ ِي ٕذ َع ًِ الظ ِع ٔي ِّی َع ًِ َم ِ ُ
أَى َّ ُض َنا َنت ََبا إَٔ َی ُسب َ ِی َع َة ب ٔ ِيتٔ ا ِل َحار ٔٔث َي ِشأَََ ى ٔ َضا َع ًِ أَ ِمز ٔ َصا َؾ َهت ََب ِت إٔل َِیض ٔ َنا إٔى َّ َضا َو َؿ َع ِت َب ِع َذ َوؾَاة ٔ َز ِو ٔج َضا ب ٔ َخ ِن َش ٕة
یً َؾ َت َضیَّأ َ ِت َت ِللُ ُب ا ِل َخي ِ َر ؾ ََن َّز ب ٔ َضا أَبُو َّ
آِخ اْلِ َ َج َلي ِ ٔن أَ ِر َب َع َة أَ ِط ُضز ٕ
َٔش َ
َوع ِ ٔ
َس ِعتٔ ا ِع َت ِّذی ٔ َ
الش َياب ٔ ٔل بِ ًُ َب ِع َه ٕک َؾ َكا َل َق ِذ أَ ِ َ
و َع ِ َ
َف َٔی َقا َل َوؾ َٔیه ذَا َک ؾَأ َ ِْب َ ِرتُ ُط َؾ َكا َل إ ٔ ٌِ َو َج ِذ ٔ
ت
َ ّ
َشا ؾَأ َت ِی ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ ُكل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ ا ِس َت ِػ ٔ ِ
َز ِو ّجا َػال ٔ ّحا َؾ َتزَ َّوظٔی
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،داؤدنبایبدنہ،یبعش،رسمفؼافررمعنب ہبتےسرمفیےہاؿدفونںےنسبیعہتنباحرثوکاھکل
ااکناحؽوپاھچ۔اوہنںےنوجاباھکلہکاوہنںےناےنپاخفدنیکفافتےکسیچپدؿدعبہچبانجرھپاوہنںےنایترییکاکنحیک وت
اؿےساوباانسللبےناہکوتےنتلجعیکدعتوپریرکینعیاچرےنیہمدسدؿ۔ہینسرکفہیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپس
آںیئافررعضایکایرنکؽاہلل!ریمےےئلداعرفامےیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنا راشدرفامایایکوہا؟اانپوپرااحؽایبؿایک۔
آپےنرفامایارگکینصخشلماجےئوتاکنحرکےل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،داؤدنبایبدنہ،یبعش،رسمفؼافررمعنب ہبت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ

فافتاپاجےنفاےلصخشیکاحہلمویبییکدعتہچبےتنجاس ھتیہوپریوہاجیگیئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 186

راوی :

َّ
رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ا ِلنٔ ِش َورٔ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا َن ِ ُ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َبظا ٕر َق َاَ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َدا ُو َد َح َّذث َ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
َخ َم َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّى اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ َم َز ُسب َ ِی َع َة أَ ٌِ َت ِيهٔحَ إٔذَا َت َع َّل ِت ٔم ًِ نٔؿَاس َٔضا
َم ِ َ
رصننبیلع،دمحمنباشبر،دبعاہلل نبداؤد،اشہؾنبرعفہ،وسمرنبرخمہمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعےن
سبیعہاسلمنہوکمکحرفامایہکاکنحرکیتکسےہبجاےنپافنسےسرفاتغاحلصرکےینعیاپکوہاجےئوت۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
فافتاپاجےنفاےلصخشیکاحہلمویبییکدعتہچبےتنجاس ھتیہوپریوہاجیگیئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 187

راوی  :محنذ بً مثىی ،ابومعاویہ ،اعنع ،مشله ،مرسوم ،حرضت عبذاہلل بً مشعود

َّ
رسو ٕم َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َم ِش ُعود ٕ َقا َل َواہللٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َثىی َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ ُم ِشل ٔ ٕه َع ًِ َم ِ ُ

َشا
ل ََن ًِ َطا َئ ََ َع َّيا ُظ َْلُىِزٔل َِت ُس َورةُ ال ِّي َشا ٔ
َصی َب ِع َذ أَ ِر َب َع ٔة أَ ِط ُضز ٕ َو َع ِ ّ
ئ ا ِل ُك ِ َ

دمحم نب ینثم ،اوباعمفہی ،اشمع ،ملسم ،رسمفؼ ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےس رمفی ےہ اوہنں ےن اہک اہللیک مسق ! وج وکیئ اچےہ مہ
ےساعلؿرکےلہکنکرۃاسنءرصتخم(نکرۃالطؼ)اسآتیےکدعبارتیسجںیماچرےنیہمدسدؿیکدعتاکمکحدایایگےہ۔

رافی  :دمحمنبینثم،اوباعمفہی،اشمع،ملسم،رسمفؼ،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبہدعتاہکںوپریرکے؟
ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہدعتاہکںوپریرکے؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 188

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابوْالذ ،سلامیٌ بً حیاٌ ،سعذ بً اسحام بً نعب بً عحزة ،زیيب بيت زیيب بً نعب بً
عحزہ

َّاٌ َع ًِ َس ِع ٔذ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل بِ ًٔ َن ِع ٔب بِ ًٔ ُع ِح َز َة َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو َْال ٔ ٕذ اْلِ َ ِح َنزُ ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َحی َ
ِخ َد َز ِوظٔی فٔی كَل َٔب
َفي َِع َة ب ٔ ِي َت َمال ٔ ٕک َقال َِت َ َ
َزیِ َي َب ب ٔ ِيتٔ َن ِع ٔب بِ ًٔ عُ ِح َز َة َوکَاى َ ِت َت ِح َت أَبٔی َسعٔی ٕذ ا ِلخ ُِذر ِّٔی أَ ٌَّ أ ُ ِْ َت ُط ا ِل ُ َ
َ
ْ ٔ
ف ا ِل َك ُذوو ٔ َؾ َك َتلُو ُظ َؾ َحا َئ ىَع ُِی َز ِوظٔی َوأَىَا فٔی َدارٕ ٔم ًِ دُورٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ َطاس َٔع ٕة َع ًِ َدارٔ أَصِلٔی
أَ ِع ََل ٕد َل ُط ؾَأ ِد َر َن ُض ِه ب ٔ َ َ
ؾَأ َ َت ِی ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ ُكل ُِت َیا َر ُسو َل اہللٔ َجا َئ ىَع ُِی َز ِوظٔی َوأَىَا فٔی َدارٕ َطاس َٔع ٕة َع ًِ َدارٔ أَصِلٔی َو َدارٔ إ ٔ ِْ َوت ٔی
َول َِه َی َذ ِع َم ّاَ یُ ِيؿ ُٔل َعل َ َّی َو ََ َم ّاَ َورٔث ِ ُت ُط َو ََ َد ّارا یَ ِنلٔهُ َضا َؾإ ٔ ٌِ َرأَیِ َت أَ ٌِ َتأِذ ٌََ َٔی ؾَأ َ ِل َح َل ب ٔ َذارٔ أَصِلٔی َو َدارٔ إ ٔ ِْ َوت ٔی َؾإٔىَّطُ
َق َیز ّة َع ِیىٔی ل ٔ َنا َق َضی اہللُ َٔی َعل َی ل ٔ َشا ٌٔ َر ُسو ٔل
ََخ ِج ُت َ ٔ
أَ َح ُّب إَٔ َ َّی َوأَ ِج َن ُع َٔی فٔی َب ِع ٔف أَ ِمزٔی َقا َل ؾَاؾ َِعلٔی إ ٔ ٌِ ٔطِْتٔ َقال َِت ؾ َ َ

ـ َز َع ِنتٔ َقال َِت َؾ َك َؼ ِؼ ُت َعل َِیطٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َحًَّی إٔذَا ُن ِي ُت فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔذ أَ ِو فٔی َب ِع ٔف ا ِل ُح ِح َزة ٔ َد َعانٔی َؾ َكا َل َن ِی َ
َشا
َؾ َكا َل ا ِمهُثٔی فٔی بَ ِيت ٔٔک َّال ٔذی َجا َئ ؾ ٔیطٔ ىَع ُِی َز ِو ٔج ٔک َحًَّی َی ِبلُ َؼ ا ِک ٔه َت ُ
اب أَ َج َل ُط َقال َِت ؾَا ِع َت َذ ِد ُت ؾ ٔیطٔ أَ ِر َب َع َة أَ ِط ُضز ٕ َو َع ِ ّ
اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدل،امیلسؿنبایحؿ،دعسنبااحسؼنببعکنبرجعة،زبنیتنبزبنینببعکنبرجعہےسرمفیےہوج
اوبدیعس دخری ےک اکنح ںیم ںیھت ہک ریمی  نہ رفہعی تنب امکل ےن اہک ریما اخفدن اےنپ یمجع الغومں وک ڈوھڈنےن الکن افر اوکن اپای
(العہق)دقفؾےکانکرہرپنکیلالغومںےناوکسامرڈاالریمےاخفدنےکرمےنیکربخیچنہپسجفتق ںیمااصنرےکرھگںیمیھتوج

ریمیراہشئےسدفراھت۔ںیمیبنےکاپسآیئافررعضایکایرنکؽاہلل!ریمےاخفدنیکومتیکاالطعآیئےہافرںیمدفرسے
رھگںیموہںوجدفرےہریمےافرریمےاھبویئںےکرھگےسافرریمےاخفدنےنھچکفرہثہ ںیوھچڑاسجوکرخچرکفںایفارث
ونبں۔ہنیہریماذا رھگےہ۔ابارگآپااجزترمتمحرفامںیئوتںیماےنپرہتشدارفںافراھبویئںےکرھگںیمیلچاجؤں۔ہی
ےھجمانمبساتگلےہہکاسےسےھجموہستلوہاجےئی۔آپےنرفامایارگوتاچیتہےہوتان ےیہرکےل۔رفہعیےناہکںیمہینس
رک(امرےوخیش ےک) مآںوھکںےس یلکویکہکناہللےناےنپرنکؽیکزابؿابمرکرپریمےافدئہاکمکحانزؽایک۔ںیمدجسمںیم
یہ یھت ای یسک رجحے ںیم ہک رھپ یبن ےن ےھجم البای افر رفامای وت ایک یتہک ےہ؟ ںیم ےن اسرا فاہعق ایبؿ ایک۔ آپ ےن رفامای ایس رھگ ںیم رہ
اہجںریتےاخفدنےکرمےنیکربخآیئ۔اہیںکتہکرقآؿیک(اتبیئیئگ)دمتوپریوہاجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدل،امیلسؿنبایحؿ،دعسنبااحسؼنببعکنبرجعة،زبنیتنبزبنینببعکنبرجعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿدعتاخوتؿرھگےسابرہاجیتکسےہایہ ںی؟
ابب  :الطؼاکایبؿ
دفراؿدعتاخوتؿرھگےسابرہاجیتکسےہایہ ںی؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 189

یحٌی ،عبذالعزیز بً عبذاہلل ،ابً ابی زىاد ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت رعوہ
راوی  :محنذ بً ٰ

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َد َْل ُِت
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی الزِّىَاد ٔ َع ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ
ل َؾ َكال َِت أَ َم َز ِت َيا ؾَاك َٔن ُة ب ٔ ِي ُت َق ِی ٕص َوأَ ِْب َ َر ِت َيا
اٌ َؾ ُكل ُِت َل ُط ا ِم َزأَ ْة ٔم ًِ أَصِل ٔ َ
ک ك ُ ِّل َك ِت ؾ ََن َز ِر ُت َعل َِی َضا َوه ٔ َی َت ِي َتك ٔ ُ
َعل َی َم ِز َو َ
رع َوةُ َؾ ُكل ُِت أَ َما َواہللٔ َل َك ِذ
أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ َم َز َصا أَ ٌِ َت ِي َتك ٔ َل َؾ َكا َل َم ِز َوا ٌُ ه ٔ َی أَ َم َز ِت ُض ِه ب ٔ َذل ٔ َ
ک َقا َل ُ ِ
ک أَ ِر َْ َؽ ل ََضا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
یـ َعل َِی َضا َؾل ٔ َذل ٔ َ
َعابَ ِت ذَل ٔ َ
ک َعائٔظَ ُة َو َقال َِت إ ٔ ٌَّ ؾَاك َٔن َة کَاى َ ِت فٔی َم ِش َه ًٕ َو ِح ٕع َؾخ ٔ َ

َعل َِیطٔ َو َس َّل َه

دمحمنبٰییحی،دبعازعلزینبدبعاہلل،انبایبزاند،اشہؾنبرعفہ،رضح ترعفہےسرمفیےہہکںیمرمفاؿےکاپسایگافرںیمےن
اہکاہمتریمہوقؾوعرتوکالطؼدییئگافرفہابرہوھگیتمرھپ ےہ۔ںیماسےکاپسسگراوتاسےناہکمہوکافہمطتنب سیےن
اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھگ دبےنل یک ااجزت دی۔ رمفاؿ ےن اہک اہلل یک مسق !رضحت اعہشئ ےن بیع ایک افہمط یک اس
دحثی رپ افر اہک افہمط اکی اخیل اکمؿ ںیم یھت وت اےس وخػ وسحمس وہا اس ےئل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکمؿ دبےنل یک
ااجزترمتمحرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعازعلزینبدبعاہلل،انبایبزاند،اشہؾنبرعفہ،رضحترعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
دفراؿدعتاخوتؿرھگےسابرہاجیتکسےہایہ ںی؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 190

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،حؿؽ بً غیاث ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت عائظہ ػذيكہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َحؿ ُِؽ بِ ًُ غٔ َی ٕ
رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َقال َِت َؾاك َٔن ُة ب ٔ ِي ُت َق ِی ٕص َیا َر ُسو َل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اث َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
اف أَ ٌِ ُي ِك َت َح َه َعل َ َّی ؾَأ َ َم َز َصا أَ ٌِ َت َت َح َّو َل
اہللٔ إنِّٔی أَ َْ ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،صفح نب ایغث ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ےن ایبؿ ایک افہمط تنب  سی ےن اہک ای رنکؽ اہلل! وکیئ
(وچرریٹلا)ریمےرھگںیمہنسھگآےئ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناوکسااجزترمتمحرفامیئہکفاہںےسلکنےل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ

دفراؿدعتاخوتؿرھگےسابرہاجیتکسےہایہ ںی؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 191

راوی  :سؿیاٌ بً ونیع ،ح ،احنذ بً ميؼور ،ححاد بً محنذ ،ابً جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً عبذ اہلل

َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ َون ٔ ٕ
یع َح َّذثَ َيا َر ِو ْح ح و َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َح َّذثَ َيا َححَّا ُد بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َجنٔی ّعا َع ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ
َ
َخ َد إٔل َِیطٔ ؾَأ َ َت ِت
أَ ِْب َ َرنٔی أَبُو الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل ك ُ ِّل َك ِت َْا َلًٔی ؾَأ َرا َد ِت أَ ٌِ َت ُح َّذ ى َ ِخل ََضا َؾزَ َج َزصَا َر ُج ْل أَ ٌِ َت ِ ُ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل بَل َی َؾ ُح ِّذی ى َ ِخل َٔک َؾإٔى َّ ٔک َع َسی أَ ٌِ َت َؼ َّذقٔی أَ ِو َتؿ َِعلٔی َم ِعزُوؾّا

ایفسؿ نب فعیک ،ح ،ادمح نب وصنمر ،اجحج نب دمحم ،انب رججی ،اوبزریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رمفی ےہ۔ ریمی اخہل وک الطؼ
دییئگرھپاوہنںےنارادہایکاینپوجھکرفں(اکابغ)اکےنٹاک وتاکیصخشےناہ ںیرھگ ےسےنلکنرپہیبنتیک۔فہیبن ےکاپسآںیئ۔
آپےناراشدرفامایہ ںی!وتاکٹاینپوجھکرفںوکاےئلسہکوتدصہقدےیایدرگیکیناکؾرسااجنؾدےی۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،ح،ادمحنبوصنمر،اجحجنبدمحم،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجوعرتوکالطؼدیاجےئوتدعتکتوشرہرپراہشئفہقفندانیفابجےہایہ ںی؟
ابب  :الطؼاکایبؿ
سجوعرتوکالطؼدیاجےئوتدعتکتوشرہرپراہشئفہقفندانیفابجےہایہ ںی؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 192

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ ،ابوبْک بً ابی جَـه بً ػخير ،حرضت ؾاكنہ بيت قیص

ْک بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح ِض ٔه بِ ًٔ ُػ َخي ِر ٕ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ا ِل َع َذو ٔ ِّی َقا َل َسنٔ ِع ُت ؾَاك َٔن َة ب ٔ ِي َت َق ِی ٕص َت ُكو ُل إ ٔ ٌَّ َز ِو َج َضا كَ َّل َك َضا ثَ ََلثّا َؾل َِه َی ِح َع ِل ل ََضا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
ُسهِى َی َو ََ َن َؿ َك ّة
ةھض ص
ی
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،اوبرکبنبایب منب رز،رضحتافہمطتنب سیےسرفاتیےہفہیتہکںیھتہک
اےکناخفدنےناوکننیتالطںیقدںی۔یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہناؿےئلیکینکسدالیئافرہنیہہقفن۔(ینعیہنیہاکمؿدولاای
افرہنیہرخہچ)۔
ةھض ص
ی
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،اوبرکبنبایب منب رز،رضحتافہمطتنب سی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
سجوعرتوکالطؼدیاجےئوتدعتکتوشرہرپراہشئفہقفندانیفابجےہایہ ںی؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 193

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،جزیز ،مػيرہ  ،طعيی ،ؾاكنہ بيت قیص ،حرضت ؾاكنہ بيت قیص

ْک بِ ًُ أَب ٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َجز ٔ ْیز َع ًِ ُمػٔي َر َة َع ًِ َّ
الظ ِع ٔي ِّی َقا َل َقال َِت ؾَاك َٔن ُة ب ٔ ِي ُت َق ِی ٕص كَ َّل َكىٔی َز ِوظٔی َعل َی َع ِضذٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ثَ ََلثّا َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ ُسهِى َی ل َٔک َو ََ َن َؿ َك َة
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رجری ،ریغمہ  ،یبعش ،افہمط تنب  سی ،رضحت افہمط تنب  سی ےس رمفی ےہہک ےھجم ریمے اخفدن ےن دہع وبنی
(یلصاہللہیلعفآہلفملس)ںیمنیتالطؼدںی۔وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای(اےافہمط)ریتےےئلہناکمؿےہ
ایہقفن۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رجری،ریغمہ،یبعش،افہمطتنب سی،رضحتافہمطتنب سی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبتقالطؼویبیوکڑپکےدانی۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
وبتقالطؼویبیوکڑپکےدانی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 194

راوی  :احنذ بً مكذاو ،ابواطعث ،عبیذ بً قاسه ،ہظاو بً رعوہ ،عائظہ ،عنزہ بيت جوٌ ،حرضت عائظہ

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ ا ِلنٔ ِك َذاو ٔ أَبُو اْلِ َ ِط َعثٔ ا ِل ٔع ِحل ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُعب َ ِی ُذ بِ ًُ ا ِل َكاس ٔٔه َح َّذثَ َيا ص ٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
أَ ٌَّ َع ِن َز َة ب ٔ ِي َت ا ِل َح ِو ٌٔ َت َع َّوذ َِت ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ح ٔي َن أ ُ ِدْٔل َِت َعل َِیطٔ َؾ َكا َل َل َك ِذ عُ ِذ ٔ
ت ب ٔ ُن َعاذ ٕؾ ََل َّل َك َضا

اب َرازٔق ٔ َّی ٕة
َوأَ َم َز أ ُ َسا َم َة أَ ِو أَ َن ّشا ؾ ََن َّت َع َضا ب ٔ َث ََلثَ ٔة أَث ِ َو ٕ

ادمحنبدقماؾ،اوباثعش ،دیبنباقمس،اشہؾنبرعفہ،اعہشئ،رمعہتنبوجؿ،رضحتاعہشئےسرمفیےہرمعہتنبوجؿےناہلل
یکانپہام یگآرضحنتےس۔بجفہآپےکاپسالیئیئگوتاسےنوعتذزپاھ۔آپےنرفامایوتےنان ے(اہللزعفلج)یکانپہبلط
یکسج(اکیہقحےہ)ےسہکانپہامینگناچےئہ۔
رافی  :ادمحنبدقماؾ،اوباثعش ،دیبنباقمس،اشہؾنبرعفہ،اعہشئ،رمعہتنبوجؿ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگرمدالطؼےسااکنریوہ؟
ابب  :الطؼاکایبؿ
ارگرمدالطؼےسااکنریوہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 195

یحٌی ،عنزو بً ابی سلنہ ،ابوحؿؽ ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً العاؾ
راوی  :محنذ بً ٰ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ أَبٔی َسل ََن َة أَبُو َحؿ ِٕؽ الت َّ ِّيی ٔس ُّی َع ًِ ُز َصيِر ٕ َع ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ
ک بٔظَ اصٔ ٕذ َع ِذ ٕل
أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إٔذَا ا َّد َع ِت ا ِل َن ِزأَةُ كَ ََل َم َز ِو ٔج َضا َؾ َحائ َ ِت َعل َی ذَل ٔ َ
َّ
آِخ َو َج َاز ك َ ََل ُق ُط
ـ َز ِو ُج َضا َؾإ ٔ ٌِ َحل َ
اس ُت ِحل ٔ َ
ِ
َـ بَ َلل َِت َط َضا َدةُ الظاصٔ ٔذ َوإ ٔ ٌِ ىَک َ َل َؾيُهُولُ ُط ب ٔ َن ِيز ٔ َل ٔة َطاصٔ ٕذ َ َ

دمحم نب ٰییحی،رمعف نب ایب ہملس ،اوبصفح ،رضحت دبعاہلل نبرمعف نب ااعلص ےس رمفی ےہہک بج وعرت ہی دوعیرکے ہک اےکس
وشرہےنالطؼدےدیےہافرالطؼرپاکیربتعمصخشوکوگاہیھبانبےئوتاسےکاخفدنوکمسقدیاجےئی۔ارگفہمسقاھکےئہک
ںیم ےن الطؼ ہ ںی دی وت اس وگاہ یک وگایہ ابلط وہ اجےئ ی افر ارگ فہ (وشرہ) مسق ہن اھکےئ وت اس اک مسق ےس ااکنر رکان دفرسے
وگاہےکلثموہاگافرالطؼومک وہاجےئی۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،رمعفنبایبہملس،اوبصفح،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسنہ(ذماؼ)ںیمالطؼدانیاکنحرکانایروجعرکان۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
یسنہ(ذماؼ)ںیمالطؼدانیاکنحرکانایروجعرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 196

راوی  :ہظاو بً عنار ،حاته بً اسناعیل ،عبذالزحنً بً حبیب بً اردک ،علاء بً ابی رباح ،یوسـ بً ماہک ،حرضت
ابوہزیزہ

یب بِ ًٔ أَ ِر َد َک َح َّذثَ َيا َع َلا ُئ بِ ًُ أَبٔی َربَا ٕح
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا َحات ٔ ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َحب ٔ ٔ

ک َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ث َ ََل ْث ٔج ُّذصًَُّ ٔجذ َو َصزِلُ ُضًَّ ٔجذ ال ِّيکَا ُح
ـ بِ ًٔ َما َص َ
َع ًِ یُو ُس َ
َو َّ
الل ََل ُم َوال َّز ِج َع ُة
اشہؾ نب امعر ،احمت نب اامسلیع ،دبعارلنمح نببیبح نب اردک،اطعء نب ایب رابح ،ویفسنب امکہ ،رضحت اوبرہریہ ےس رمفی
ےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفاماینیتابوتںںیمذماؼیھبان ےیہےہح ےستقیقح۔افرتقیقحںیمانہک(رہباحؽ)
یقیقحوطررپیہ(وصتمر)وہاتےہ۔اکنح۔الطؼ۔رتعج۔
رافی  :اشہؾنبامعر،احمتنباامسلیع،دبعارلنمحنببیبحنباردک،اطعءنبایبرابح،ویفسنبامکہ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زریبلالطؼدانیافرزابؿےسھچکاداہنرکان۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
زریبلالطؼدانیافرزابؿےسھچکاداہنرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 197

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً مشہز ،عبذہ بً سلامیٌ ،ح ،حنیذ بً مشعذہْ ،الذ بً حارث ،سعیذ بً ابی رعوبہ،
قتادہ ،زرارہ حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ َو َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ح و َح َّذثَ َيا ُح َن ِی ُذ بِ ًُ َم ِش َع َذ َة َح َّذثَ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رعوبَ َة َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ز َُر َار َة بِ ًٔ أَ ِوفَی َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا ِل َحار ٔٔث َجنٔی ّعا َع ًِ َسعٔیذٔ بِ ًٔ أَبٔی َ ُ

َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ اہللَ َت َحا َو َز ْٔل ُ َّمًٔی َع َّنا َح َّذثَ ِت بٔطٔ أَ ِن ُؿ َش َضا َما ل َِه َت ِع َن ِل بٔطٔ أَ ِو َتک َ َّل ِه بٔطٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،دبعہ نب امیلسؿ ،ح ،دیمح نب دعسمہ ،اخدل نب احرث ،دیعس نب ایب رعفہب ،اتقدہ ،زرارہ رضحت
اوبرہریہےسرمفیےہہکیبنرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہللاعتیلےنریمیاث ےسدؽںیمدیپاوہےن(فاےل

ایخالتفابوتں)ےسدرسگرایکاالہیہکفہ(اؿایخالت)رپلمعریپاوہایزابؿےسادارکے۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،دبعہ نب امیلسؿ ،ح ،دیمح نب دعسمہ ،اخدل نب احرث ،دیعس نب ایب رعفہب ،اتقدہ ،زرارہ
رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دویاےنانابغلافرنکےنفاےلیکالطؼاکایبؿ۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
دویاےنانابغلافرنکےنفاےلیکالطؼاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 198

یحٌی ،عبذالزحنً بً مہذی ،حناد
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یزیذ بً ہاروٌ ،محنذ بً ْالذ ابً ْذاغ ،محنذ بً ٰ
بً سلنہ ،حناد ،ابزاہیه ،اسود ،عائظہ حرضت او النوميين عائظہ ػذيكہ

غ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َق َاَ
وٌ ح و َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َْال ٔ ٔذ بِ ًٔ ْ َٔذا ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ َص ُ
ار َ

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضذ ٓ ٕ
ٔی َح َّذثَ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ َح َّناد ٕ َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ اْلِ َ ِس َود ٔ َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ُرؾ ٔ َع ا ِل َك َل ُه َع ًِ ث َ ََلثَ ٕة َع ًِ ال َّيائ ٔٔه َحًَّی َي ِشت َِیك ٔ َى َو َع ًِ الؼَّ ػٔير ٔ َحًَّی یَهِب َ َر َو َع ًِ ا ِل َن ِحيُو ٌٔ َحًَّی
ٔیل َقا َل أَبُو بَ ِْکٕ ف ٔی َحذٔیثٔطٔ َو َع ًِ ا ِل ُنب ِ َتل َی َحًَّی یَب ِ َرأَ
َي ِعك ٔ َل أَ ِو ُيؿ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زیدی نب اہرفؿ ،دمحم نب اخدل انب دخاش ،دمحم نب ٰییحی ،دبعارلنمح نب دہمی ،امحد نب ہملس ،امحد ،اربا،می ،انکد،
اعہشئرضحتاؾاوملنینماعہشئدصہقیےسرمفیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفاماینیتاصاخصےس ملااھٹایل
ایگ۔)نکےنفاےلےساالہیہکفہدیباروہ۔)انابغلےسیتحہکولبتغوکچنہپاجےئ۔۔دویاےنےساہیںکتہکفہدنترتسفوتاان
وہاجےئ۔اوبرکبیکرفاتیویںےہاالہیہکفہدنترتسوہاجےئ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زی دینباہرفؿ،دمحمنباخدلانبدخاش،دمحمنبٰییحی،دبعارلنمحنبدہمی،امحدنبہملس،امحد،اربا،می،
انکد،اعہشئرضحتاؾاوملنینماعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
دویاےنانابغلافرنکےنفاےلیکالطؼاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 199

راوی  :محنذ بً بظار ،رود بً عبادہ ،ابً جزیخ ،قاسه بً یزیذ ،علی بً ابی كالب ،حرضت علی ِّکو اہلل وجہہ

یذ َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ أَبٔی كَالٔبٕ أَ ٌَّ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا َر ِو ُح بِ ًُ عُ َبا َد َة َح َّذثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ أَى ِ َبأَىَا ا ِل َكا ٔس ُه بِ ًُ َیز ٔ َ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل یُ ِز َؾ ُع ا ِل َك َل ُه َع ًِ الؼَّ ػٔير ٔ َو َع ًِ ا ِل َن ِحيُو ٌٔ َو َع ًِ ال َّيائ ٔ ٔه

دمحم نب اشبر ،رفح نب ابعدہ ،انب رججی ،اقمس نب زیدی ،یلع نب ایب اطبل ،رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج ےس رمفی ےہ ہک یبنرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےناراشد رفامای ملااھٹایلانابغلےسدویاےنےس افرنکےنفاےل ےس(االہیہک فہ اساحتلےس لکنرکوہشف
وحاسںیمآاجںیئ)۔
رافی  :دمحمنباشبر،رفجنبابعدہ،انبرججی،اقمسنبزیدی،یلعنبایباطبل،رضحتیلعرکؾاہللفہہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربجےسایوھبؽرکالطؼدےنیاکایبؿ۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
ربجےسایوھبؽرکالطؼدےنیاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 200

راوی  :ابزاہیه بً محنذ بً یوسـ ،ایوب بً سویذ ،ابوبْک ،طہز بً حوطب ،حرضت ابوذر غؿاری

وب بِ ًُ ُس َویِ ٕذ َح َّذث َ َيا أَبُو بَ ِْکٕ ا ِل ُض َذَ ٔ ُّی َع ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ َع ًِ أَبٔی
َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ یُو ُس َ
َف َیاب ٔ ُّی َح َّذثَ َيا أَ ُّی ُ
ـ ا ِل ٔ ِ
ُْکصُوا َعل َِیطٔ
است ِ ٔ
ذ ٓ َٕر ا ِلػٔؿَار ِّٔی َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ اہللَ َت َحا َو َز َع ًِ أ ُ َّمًٔی ا ِل َخ َلأ َ َوال ِّي ِش َی َ
اٌ َو َما ِ
اربا،مینبدمحمنبویفس،اویبنبنکدی،اوبرکب،رہشنبوحبش،رضحتاوبذرافغریےسرمفیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایاہللاعتیلےنریمیاث ےسوھبؽوچکافرزربدیتس(رکفاےئےئگاکؾ)اعمػرکدےیئ۔
رافی  :اربا،مینبدمحمنبویفس،اویبنبنکدی،اوبرکب،رہشنبوحبش،رضحتاوبذرافغری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ربجےسایوھبؽرکالطؼدےنیاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 201

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ بً عيييہ ،مشعز ،قتادہ ،زرارہ بً اوفی ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ ٔم ِش َعز ٕ َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ز َُر َار َة بِ ًٔ أَ ِوف َی َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل
ورصَا َما ل َِه َت ِع َن ِل بٔطٔ أَ ِو َت َتک َ َّل ِه بٔطٔ َو َما
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ اہللَ َت َحا َو َز ْٔل ُ َّمًٔی َع َّنا تُ َو ِسو ٔ ُض بٔطٔ ُػ ُذ ُ
ُْکصُوا َعل َِیطٔ
است ِ ٔ
ِ
اشہؾ نب امعر ،ایفسؿ نب ہنییع ،رعسم ،اتقدہ ،زرارہ نب افیف ،رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہہک یبنرکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
رفامایاہللاعتیلےندرسگررفامدایریمیاث ےساساکؾ(فنکنکں)وکوجاےکندولںںیمآےئاالہیہکلمعریپاہنوہایزابؿےسادا

ہنرکے۔ایسرطحدرسگرایکوبہجارکاہےئکےئگاکومںےس۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،رعسم،اتقدہ،زرارہنبافیف،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ربجےسایوھبؽرکالطؼدےنیاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 202

راوی  :محنذ بً مؼفی ،ولیذ بً مشله ،اوزاعی ،علاء ،حرضت ابً عباض

ض َع ًِ ال َّي ٔي ِّی
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َؼفَّی ا ِل ٔح ِن ٔص ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّذث َ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َع ًِ َع َلا ٕئ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ُْکصُوا َعل َِیطٔ
اٌ َو َما ا ِست ِ ٔ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إ ٔ ٌَّ اہللَ َو َؿ َع َع ًِ أ ُ َّمًٔی ا ِل َخ َلأ َ َوال ِّي ِش َی َ
دمحمنبیفصم،فدیلنبملسم،افزایع،اطعء،رضحتانبابعسےسرمفیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایےب
کشاہللزعفلجےناعمػرکدایریمیاث وکنایسؿافرابرمروبجریےئکےئگاکؾ۔
رافی  :دمحمنبیفصم،فدیلنبملسم،افزایع،اطعء،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ربجےسایوھبؽرکالطؼدےنیاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 203

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً ىنير ،محنذ بً اسحل ،ثور ،عبیذبً ابی ػالح ،ػؿیہ بيت طيبہ ،او النوميين
حرضت عائظہ ػذيكہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ ث َ ِورٕ َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ بِ ًٔ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ َػ ٔؿ َّی َة
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ب ٔ ِيتٔ َط ِي َب َة َقال َِت َح َّذثَ ِتىٔی َعائٔظَ ُة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ ك َ ََل َم َو ََ َع َت َ
ام فٔی إٔغ ََِل ٕم

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب ااحسؼ  ،وثر  ،دیبنب ایب اصحل ،ہیفص تنب ہبیش ،اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ دصہقی ےس
رمفیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایزربدیتس(رکےنیکوصرتںیم)الطؼافراتعؼہ ںیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،دمحمنباقحس،وثر ،دیبنبایباصحل،ہیفصتنبہبیش،اؾاوملنینمرضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحےسےلہپالطؼوغل(ابت)ےہ۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
اکنحےسےلہپالطؼوغل(ابت)ےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 204

راوی  :ابوِّکیب ،ہظیه ،عامز ،ابوِّکیب ،حاته بً اسناعیل ،عبذالزحنً بً حارث ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً
عنزو بً العاؾ

َ
ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا َحات ٔ ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َع ًِ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ
ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا صُظَ ِی ْه أَى ِ َبأىَا َعا ٔم ْز اْلِ َ ِح َو ُل ح و َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ
ک
ا ِل َحار ٔٔث َجنٔی ّعا َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔأَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ ك َ ََل َم ؾ ٔ َامی ََ َت ِنل ٔ ُ
اوبرکبی،میشہ،اعرم،اوبرکبی،احمتنباامسلیع،دبعارلنمحنباحرث،رمعفنب بیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص ےس

رمفیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجوعرتاکآدیمامکل(اخفدن)یہہ ںیوتاوکسالطؼہ ںیزپ ۔
رافی  :اوبرکبی ،میشہ ،اعرم ،اوبرکبی ،احمت نب اامسلیع ،دبعارلنمح نب احرث ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب
ااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اکنحےسےلہپالطؼوغل(ابت)ےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 205

راوی  :احنذ بً سعیذ ،علی بً حشين بً واقذ ،ہظاو بً سعذ ،زہزی ،رعوہ ،مشور بً مَخمہ

َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َّ
رع َو َة َع ًِ
الذارٔم ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُح َشي ِ ٔن بِ ًٔ َواق ٔ ٕذ َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ُ ِ
َخ َم َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ ك َ ََل َم َق ِب َل ىٔکَا ٕح َو ََ ع ٔ ِت َل َق ِب َل ٔمل ِٕک
ا ِلنٔ ِش َورٔ بِ ًٔ َم ِ َ
ادمح نب دیعس ،یلع نب نیسح نب فادق ،اشہؾ نب دعس ،زرہی ،رعفہ ،وسمر نب رخمہم ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایاکنحےسلبقالطؼہ ںیافرہنکلمےسےلہپآزادیےہ۔(ینعیبجیسکزیچاکاؿزیچفںںیمےسوتامکلہ ںی
ایفوجدہ ںیوترداسیک)۔
رافی  :ادمحنبدیعس،یلعنبنیسحنبفادق،اشہؾنبدعس،زرہی،رعفہ،وسمرنبرخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اکنحےسےلہپالطؼوغل(ابت)ےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 206

یحٌی ،عبذالززام ،معنز ،جویبر ،ؿحاک ،ىزال بً سبرہ ،علی بً ابی كالب  ،حرضت علی ِّکو اہلل وجہہ
راوی  :محنذ بً ٰ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأَىَا َم ِع َن ْز َع ًِ ُج َویِبٔر ٕ َع ًِ َّ
الـحَّا ٔک َع ًِ ال َّيزَّا ٔل بِ ًٔ َسب ِ َر َة َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ أَبٔی
كَالٔبٕ َرض َٔی اہللُ َع ِيطُ َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ ك َ ََل َم َق ِب َل ال ِّيکَاحٔ
دمحم نب ٰییحی ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،وجربی ،احضک ،زناؽ نب ربسہ ،یلع نب ایب اطبل  ،رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج ےس رفاتی ےہ ہک یبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاکنحےسلبقالطؼیکوکیئتیثیحہ ںی۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،وجربی،احضک،زناؽنبربسہ،یلعنبایباطبل،رضحتیلعرکؾاہللفہہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ک املکتےسالطؼوہاج ےہ؟
ابب  :الطؼاکایبؿ
ک املکتےسالطؼوہاج ےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 207

راوی  :عبذالزحنً بً ابزاہیه ،ولیذ بً مشله ،اوزاعی ،زہزی ،اوزاعی

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َقا َل َسأ َ ِل ُت الزُّصِز ٔ َّی أَ ُّی أَ ِز َوا ٔد

رع َوةُ َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ ابِ َي َة ا ِل َح ِو ٌٔ َل َّنا َد َْل َِت َعل َی َر ُسو ٔل اہللٔ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ِ
اس َت َعاذ َِت ٔم ِي ُط َؾ َكا َل أَ ِْب َ َرنٔی ُ ِ

ک َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه عُ ِذ ٔ
ت بٔ َعو ٕٔیه ا ِل َحئی
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََذىَا ٔم ِي َضا َقال َِت أَعُوذُ بٔاہللٔ ٔم ِي َ
بٔأ َ ِصل ٔ ٔک

دبعارلنمح نب اربا،می ،ف دیل نب ملسم ،افزایع ،زرہی ،افزایع ےس رفاتی ےہ ںیم ےن زرہی ےس درایتف ایک ہک یبن یک وکیسن ویبی
ےنآپےسانپہام یگ ؟اوہنں ےناہکھجم ےس رعفہےنایبؿ ایکرضحتاعہشئ ےسہکوجؿیکیٹیببج یبنےکاپسالیئ یئگافرآپ
رقبیوہےئوتوبیلںیماہللیکانپہامیتگنوہں۔آپےنرفامایوتےنانپہام یگڑبےیکاباےنپرھگفاولںےکاپسیلچاج۔
رافی  :دبعارلنمحنباربا،می،فدیلنبملسم،افزایع،زرہی،افزایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الطؼہتب(ابنئ)اکایبؿ۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
الطؼہتب(ابنئ)اکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 208

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،جزیز بً حازو ،زبير بً سعیذ ،عبذاہلل بً علی بً یزیذ بً رکاىہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ َجزٔیز ٔبِ ًٔ َحازٔو ٕ َع ًِ الزُّبَي ِر ٔبِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یذ بِ ًٔ ُرکَاى َ َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ أَى َّ ُط ك َ َّل َل ا ِم َزأَ َت ُط ا ِلب َ َّت َة ؾَأتََی َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََشأ َ َل ُط
بِ ًٔ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ َیز ٔ َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ُف َّد َصا َعل َِیطٔ
َؾ َكا َل َما أ َر ِد َت ب ٔ َضا َقا َل َواح َٔذ ّة َقا َل آہللٔ َما أ َر ِد َت ب ٔ َضا إَٔ َواح َٔذ ّة َقا َل آہللٔ َما أ َر ِد ُت ب ٔ َضا إَٔ َواح َٔذ ّة َقا َل َ َ

َقا َل ُم َح َّنذ بًِ َما َج َة َسنٔ ِعت أَبَا ا ِل َح َش ًٔ َعل ٔ َّی بِ ًَ ُم َح َّن ٕذ َّ
ُش َف َص َذا ا ِل َحذ َ
ٔیث َقا َل ابًِ َما َج َة أَبُو
الل َياؾ ٔ ٔس َّی َي ُكو ُل َما أَ ِ َ
ُعب َ ِی ٕذ َت َز َن ُط ىَا ٔج َی ُة َوأَ ِح َن ُذ َجب ُ َن َع ِي ُط

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،رجرینباحزؾ،زریبنبدیعس،دبعاہللنبیلعنبزیدینب راکہنےسرفاتیےہاوہنںےناینپ
وعرتوکالطؼہتبدیوتفہیبنےکاپسآیئ۔آپےنرفامایہتبےسوتےنایکرمادایل؟اوہنںےناہکاکیالطؼ۔آپےنرفامایاہلل
یکمسق!ایکوتےناکییہرمادیل؟راکہنےناہکاہللیکمسق!ںیمےنوتاکییہرمادیل۔رافیےناہکبت یبنےنراکہنیکزفہجفاسپ
ولاٹ دی۔ دمحم نب امہج ےن اہک ںیم ےن اوبانسحل یلع نب دمحم انطفشی ےس انس فہ ےتہک ےھت ہی دحثی ینتک دمعہ ےہ ینعی اس یک دنس تہب حیحص

ےہ۔انبامہجےناہکاوب دیبوکانہیجےنرتکایکافراامؾادمحاسےسرفاتیرکاناندنسپرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،رجرینباحزؾ،زریبنبدیعس،دبعاہللنبیلعنبزیدینبراکہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آدیماینپوعرتوکاایتخردےدےوت؟
ابب  :الطؼاکایبؿ
آدیماینپوعرتوکاایتخردےدےوت؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 209

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابومعاویہ ،اعنع ،مشله  ،مرسوم ،حرضت عائظہ ػذيكہ

رسو ٕم َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َْي َّ َرىَا َر ُسو ُل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ ُم ِشل ٔ ٕه َع ًِ َم ِ ُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَا ِْت َ ِرىَا ُظ َؾل َِه ى َ َز ُظ َط ِیّْا
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،اشمع ،ملسم  ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہہک یبنرکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
مہ(ازفاجرہطمات)وکاایتخرداینکیلمہےنآپیہوکاایتخرایک۔(وت)رھپآپےناسوکھچکہ ںیاھجمس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،ملسم،رسمفؼ،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
آدیماینپوعرتوکاایتخردےدےوت؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 210

یحٌی ،عبذالززام ،معنز ،زہزی ،رعوہ ،حرضت عائظہ ػذيكہ
راوی  :محنذ بً ٰ

َ
رع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َل َّنا ىَزَل َِت َوإ ٔ ٌِ ُن ِيت ُ َّن
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأىَا َم ِع َن ْز َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ُِ

اِّک ل َٔک أَ ِم ّزا ؾ َََل َعل َِی ٔک أَ ٌِ ََ
تُز ٔ ِد ٌَ اہللَ َو َر ُسو َل ُط َد َْ َل َعل َ َّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل یَا َعائٔظَ ُة إنِّٔی َذ ٔ ْ
ِ
ِ
َّ
َرقأَ َعل َ َّی یَا أَ ُّی َضا ال َّي ٔي ُّی
َت ِع َحلٔی ؾ ٔیطٔ َحًی َت ِش َتأ ٔمزٔی أَبَ َویِ ٔک َقال َِت َق ِذ َعل ٔ َه َواہللٔ أَ ٌَّ أَبَ َو َّی ل َِه یَهُوىَا ل ٔ َیأ ُم َزانٔی بٔ ٔ َ
َفاقٔطٔ َقال َِت ؾ َ َ
الذى ِ َیا َوزٔی َي َت َضا ِاْل َیا ٔ
ت َؾ ُكل ُِت فٔی َص َذا أَ ِس َتأ ِ ٔمزُ أَبَ َو َّی َق ِذ ا ِْت َ ِر ُت اہللَ َو َر ُسو َلطُ
ُق ِل ْٔلَ ِز َوا ٔج َ
ک إ ٔ ٌِ ُن ِيت ُ َّن تُز ٔ ِد ٌَ ا ِل َح َیا َة ُّ
ُ ت ت
لِلَّ َف َروُسلَ ُا)ارتی
ک ُ زت ِ ْد َؿا َ
دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیےسرفاتیےہبجآتی( َف ِإ ْؿ ْ ُ َّ
وت یبن ریمے اپسرشتفی الےئ افر رفامای اے اعہشئ ! ںیم ھجت ےس اکی ابت اتہک وہں افر اس ںیم وکیئ رباء ہ ںی اس ںیم دلجی ہن
رکانبجکتاےنپفادلنیےسوشمرہہنرکےل۔رضحتاعہشئےناہکاہللیکمسق!آپوخباجےتنےھتہکریمےامںابپآپوک
ت
ت
ت
ت
َب ُ
ک ُ زت ِ ْد َؿالْح َ َنء َةا ُّ
دل ْ َي َف ِزیبَ َب َھء)اے
اک ِإ ْؿ ُ ْ ُ َّ
(ِ َأ ُّ َيالبّ ِ ُّی ْ
وھچڑدےنیےئلیکہ ںی ںیہکےگ۔ریخآپےنہیآتیزپیھ َ
ل َْ ِلزْ َف ِ َ
یبن!اینپازفاجےسہہکدفارگمتداینیکزدنیافرایکسآاسشئدنسپرک وہوتآؤںیممتوکھچکدفںافرایھچرطحرتصخرکدفں
افرارگمتاہللوکافراےکسرنکؽوکاچیتہوہوتاہللےنوجمتںیمےسکینںیہاؿےئلیکڑباوثابایترایکےہ۔ںیمےناہکایکاسابتںیم
ََماےنپفادلنیےسوشمرہرکفں۔(ےھجماساعمےلمںیموشمرےوکوکیئرضفرتہ ںی)ریمےدؽےناہللافراےکسرنکؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسوکاایتخرایک۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےئلیکعلخےنیلیکرکاتہ۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
وعرتےئلیکعلخےنیلیکرکاتہ۔

جلذ  :جلذ دوو
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یحٌی بً ثوباٌ ،علاء ،حرضت ابً عباض
راوی  :بْک بً ْلـ ،ابوعاػه ،جعَف بً ٰ

ئ َع ًِ
اٌ َع ًِ َع َلا ٕ
ْک بِ ًُ َْل َٕـ أَبُو بٔ ِ ٕ
َش َح َّذثَ َيا أَبُو َع ٔ
اػ ٕه َع ًِ َج ِع َ ٔ
اٌ َع ًِ َع ِّنطٔ عُ َن َار َة بِ ًٔ ث َ ِوبَ َ
َف بِ ًٔ َی ِحٌَی بِ ًٔ ثَ ِوبَ َ
َح َّذثَ َيا بَ ِ ُ
ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ َت ِشأ َ ُل ا ِل َن ِزأَةُ َز ِو َج َضا َّ
الل ََل َم فٔی غَي ِر ٔ ُن ِيضٔطٔ َؾ َتحٔ َذ رٔیحَ ا ِل َح َّيةٔ َوإ ٔ ٌَّ
ابِ ًٔ َعبَّا ٕ

رٔی َح َضا َل ُیو َج ُذ ٔم ًِ َم ٔشي َرة ٔأَ ِر َبعٔي َن َعا ّما

رکب نب فلخ ،اوباعمص ،رفعج نب ٰییحی نب وثابؿ ،اطعء ،رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
وعرت اےنپ اخفدن ےس بت کت الطؼ ہن امےگن بج کت تہب روبجر ہن وہ اجےئ وج وکیئ وعرت ااسی رکے ی فہ تنج یک وخوبش یھب ہن
اپےئیافر(اجؿول)تنجیکوخوبشاچسیلربسیکاسمتفےسآاج ےہ۔
رافی  :رکبنبفلخ،اوباعمص،رفعجنبٰییحینبوثابؿ،اطعء،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
وعرتےئلیکعلخےنیلیکرکاتہ۔

جلذ  :جلذ دوو
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راوی  :احنذ بً ازہز ،محنذ بً ؾـل ،حناد بً زیذ ،ایوب ،ابوقَلبہ ،ابی اسناء ،حرضت ثوباٌ

اٌ
وب َع ًِ أَبٔی ق ٔ ََلبَ َة َع ًِ أَبٔی أَ ِس َنا َئ َع ًِ ثَ ِوبَ َ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ اْلِ َ ِز َصز ٔ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِلؿ َِـ ٔل َع ًِ َح َّناد ٔبِ ًٔ َزیِ ٕذ َع ًِ أَ ُّی َ
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ُّی َنا ا ِم َزأَة ٕ َسأَل َِت َز ِو َج َضا َّ
ََح ْاو َعل َِی َضا َرائ ٔ َح ُة ا ِل َح َّي ٔة
الل ََل َم فٔی َغي ِر ٔ َما بَأ ِ ٕ
ضؾ َ َ
ادمح نب ازرہ ،دمحم نب لضف ،امحد نب زدی ،اویب ،اوبالقہب ،ایب اامسء ،رضحت وثابؿ ےس رمفی ےہہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےن اراشد رفامای سج وعرت ےن اےنپ وشرہ ےس الطؼ بلطیک الب رضفرت(رشیع) ےک وت ایسی وعرت رپ تنج یک وخوبش نکانھگن یھب

رحاؾرکدایاجاتےہ۔
رافی  :ادمحنبازرہ،دمحمنبلضف،امحدنبزدی،اویب،اوبالقہب،ایباامسء،رضحتوثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

علخےکدبےلاخفدندایایگامؽفاسپےلاتکسےہ۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
علخےکدبےلاخفدندایایگامؽفاسپےلاتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو
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راوی  :ازہز بً مزواٌ ،عبذاَعلی بً عبذاَعلی ،سعیذ بً ابی رعوبہ ،قتادہ ،عْکمہ  ،حرضت ابً عباض

ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ
رعوبَ َة َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ع ِ ٔ
َح َّذثَ َيا أَ ِز َصزُ بِ ًُ َم ِز َو َ
اٌ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اْلِ َ ِعل َی بِ ًُ َع ِب ٔذ اْلِ َ ِعل َی َح َّذثَ َيا َسعٔی ُذ بِ ًُ أَبٔی َ ُ
ض أَ ٌَّ َجنٔی َل َة ب ٔ ِي َت َسلُو َل أَ َت ِت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكال َِت َواہللٔ َما أَ ِعت ُٔب َعل َی ثَاب ٔ ٕت فٔی د ٔ ٕ
یً َو ََ ُْلُ ٕل
َعبَّا ٕ

یً َعل َِیطٔ َحذٔي َك َت ُط َقال َِت َن َع ِه
َف فٔی ِاْل ٔ ِس ََلو ََٔ أُكٔی ُكطُ بُ ِػ ّـا َؾ َكا َل ل ََضا ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ َتزُ ِّد َ
ِّک ُظ ا ِکهُ ِ َ
َو َک ٔهىِّی أَ ِ َ
ؾَأ َ َم َز ُظ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ َیأ ِ ُْ َذ ٔم ِي َضا َحذٔي َك َت ُط َو ََ یَزِ َدا َد
ازرہ نب رمفاؿ ،دبعاالیلع نب دبعاالیلع ،دیعس نب ایب رعفہب ،اتقدہ ،رکعہم  ،رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ ہک ہلیمج تنب ولسؽ
یبنےکاپسآیئافراہکاہللیکمسق!ںیمتبن رپیسکدنیایقلخیکرباءےسہصغہ ںی وہںنکیلںیمتخستحام وسحمسرک وہں
ہکاملسمؿوہ رک وشرہیک انرکشیرکفں ںیمایک رکفں ؟فہےھجم رہاحؽ ںیماندنسپںیہ۔ بتآپ ےنرفامای وتااکسدای وہاابغفاسپ رک
دےی؟وبیلیجاہںریھپدف یگ۔آرخآپےنتبن وکمکحدایہکوعرتےس(طقف)اانپابغںیلزادئرہسگہنںیل۔
رافی  :ازرہنبرمفاؿ،دبعاالیلعنبدبعاالیلع،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
علخےکدبےلاخفدندایایگامؽفاسپےلاتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو
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راوی  :ابوِّکیب ،ابوْالذ ،ححاد ،عنزو بً طعیب ،عبذاہلل بً عنزو بً العاؾ

يب ُة ب ٔ ِي ُت
ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا أَبُو َْال ٔ ٕذ اْلِ َ ِح َنزُ َع ًِ َححَّا ٕد َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل کَاى َ ِت َحب ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ

اٌ َر ُج َّل َد ٔم ّامی َؾ َكال َِت َیا َر ُسو َل اہللٔ َواہللٔ ل َِو ََ َم َخا َؾ ُة اہللٔ إٔذَا َد َْ َل َعل َ َّی
َس ِض ٕل َت ِح َت ثَابٔتٔ بِ ًٔ َق ِی ٔص بِ ًٔ َط َّنا ٕ
ض َوک َ َ
َّ
َّ َ یً
ُف َّد ِت َعل َِیطٔ َحذٔي َك َت ُط َقا َل
ل ََب َؼ ِك ُت فٔی َو ِجضٔطٔ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه أ َتزُ ِّد َ َعل َِیطٔ َحذٔي َك َتطُ َقال َِت َن َع ِه َ َ
ََف َم بَ ِي َي ُض َنا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
ؾ َ َّ
اوبرکبی ،اوباخدل ،اجحج ،رمعف نب بیعش ،دبعاہلل نب رمعف نب ااعل ص ےس رفاتی ےہ ہبیبح تنب لہس تبن  نب  سی نب امشس ےک
اکنحںیمیھت۔فہوخوصبرتہنےھتوتہبیبحےناہکایرنکؽاہلل!اہللیکمسق!ارگاہللزعفلجاکوخػہنوہاتوتبجتبن (یلہپدہعف)
ریمےاسےنمآےئوتںیماےکسہنمرپوھتکدیتی۔آپےنرفامایااھچ!وتااکسابغ ولاٹ ےہ؟فہوبیلاہں!رھپاسےنتبن اکدایایگ
ابغولاٹدایافریبنےناؿںیمرفتقیرکفادی۔
رافی  :اوبرکبی،اوباخدل،اجحج،رمعفنببیعش،دبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

علخفایلوعرتدعتےسیکسگارے؟
ابب  :الطؼاکایبؿ
علخفایلوعرتدعتےسیکسگارے؟

جلذ  :جلذ دوو
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راوی  :علی بً سلنہ ىیشابوری ،يعكوب بً ابزاہیه بً سعذ ،ابی  ،ابً اسحام ،عبادہ بً ػامت ،ربیع بيت معوذ بً
عَفاء ،عبادہ بً ولیذ بً ػامت

وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ َس ِع ٕذ َح َّذثَ َيا أَبٔی َع ًِ ابِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل أَ ِْب َ َرنٔی عُ َبا َدةُ بِ ًُ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ َسل ََن َة ال َّي ِی َشابُور ُّٔی َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ
َفا َئ َقا َل ُقل ُِت ل ََضا َح ِّذث ٔیىٔی َحذٔی َث ٔک َقال َِت ا ِْ َتل َِع ُت ٔم ًِ
ا ِل َولٔی ٔذ بِ ًٔ ُع َبا َد َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ َع ًِ ُّ
الزبَ ِّی ٔع ب ٔ ِيتٔ ُم َعوِّذ ٔابِ ًٔ َع ِ َ
وٌ َح ٔذ َ
یث َع ِض ٕذ ب ٔ ٔک َؾ َت ِنهُثٔي َن ع ٔ ِي َذ ُظ
اٌ ؾ ََشأ َ ِل ُت َماذَا َعل َ َّی ٔم ًِ ا ِلع َّٔذة ٔ َؾ َكا َل ََ ع َّٔذ َة َعل َِی ٔک إ ٔ ََّ أَ ٌِ یَهُ َ
َز ِوظٔی ث ُ َّه ٔجْ ُِت ُع ِث َن َ
ک َق َـا َئ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی َم ِز َی َه ا ِل َن َػال ٔ َّیةٔ َوکَاى َ ِت َت ِح َت
َحًَّی َت ٔحیـٔي َن َح ِی َـ ّة َقال َِت َوإٔى َّ َنا َتب ٔ َع فٔی ذَل ٔ َ

ثَابٔتٔ بِ ًٔ َق ِی ٕص ؾَا ِْ َتل ََع ِت ٔم ِي ُط

یلع نب ہملس شینوبری ،وقعیب نب اربا،می نب دعس  ،ایب  ،انب ااحسؼ ،ابعدہ نب اصث  ،رعیب تنب وعمذ نب رفعاء ،ابعدہ نب فدیل نب
اصث  ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن رعیب تنبوعمذ نب رفعاء ےس اہک مت اینپ دحثی ےھجم انسؤ۔ اوہنں ےن اہک ںیم ےن اےنپ وشرہ ےس
علخ یل رھپ ںیم رضحتامثعؿ ےکاپس آیئ افر اؿ ےس وپاھچ ھجم رپ ینتک دعت ےہ؟ اوہنں ےن اہک ھجت رپ دعت ہ ںی رگم بج ریتے
اخفدن ےن ھجت ےس احؽ ںیم  تبح یک وہ۔ وت اس ےک اپس رہ اہیں کت ہک ےھجت اکی ضیحآاجےئ۔ رعیب ےن اہک امیلسؿ ےن اس ںیم
ریپفییکیبنےکےلصیفیک۔رممیاغمہیلےکاببںیم۔فہتبن نب سینبامشسےکاکنحںیمںیھتافراؿےسعلخایلیھت۔
رافی  :یلع نب ہملس شینوبری،وقعیب نب اربا،می نب دعس ،ایب  ،انب ااحسؼ ،ابعدہ نب اصث  ،رعیب تنب وعمذ نب رفعاء ،ابعدہ نب
فدیلنباصث 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االیءاکایبؿ۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
االیءاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو
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راوی  :ہظاو بً عنار ،عبذالزحنً بً ابی رجال ،عنزہ ،حرضت عائظہ

َح َّذثَ َيا ص ٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ أَبٔی ال ِّز َجا ٔل َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َع ِن َز َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت أَق َِش َه َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
اٌ ٔم َشا َئ ثَ ََلث ٔي َن َد َْ َل َعل َ َّی
َٔش َ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ ََ یَ ِذ ُْ َل َعل َی ن َٔشائٔطٔ َط ِض ّزا ؾ ََنهَ َث تٔ ِش َع ّة َوع ِ ٔ
یً یَ ِو ّما َحًَّی إٔذَا ک َ َ
ت َو َّ
ک أَق َِش ِن َت أَ ٌِ ََ َت ِذ ُْ َل َع َل ِي َيا َط ِض ّزا َؾ َكا َل َّ
ل أَ َػابٔ َع ُط ؾ َٔیضا ث َ ََل َث َمزَّا ٕ
الظ ِضزُ صَ َه َذا
َؾ ُكل ُِت إٔى َّ َ
الظ ِضزُ َص َه َذا یُزِ ٔس ُ
ک إ ٔ ِػب ّعا َواح ّٔذا فٔی َّ
الثال ٔ َث ٔة
َوأَ ِر َس َل أَ َػابٔ َعطُ ک ُ َّل َضا َوأَ ِم َش َ َ

اشہؾنبامعر،دبعارلنمحنبایبراجؽ،رمعہ،رضحت اعہشئےسرمفیےہہکیبنےنمسقاھکیئہکاینپازفاجےساکیامہکت تبح
ہنرکںیےگرھپآپاسیتندؿکترےکرےہبجوسیتںیدؿہسرہپوہیئوتآپریمےاہںرشتفیالےئ۔ںیمےناہکآپےن
وتاکیامہےئلیکمسقاھکیئیھتہکامہرےرقبیہنآںیئےگ؟آپےنرفامایہنیہماانت وہاتےہافرنیتابربساویلگنںوکالھکراھکافر
اانتوہاتےہافربساویلگنںوکالھکراھک(امنکااکی)آجدؿوپرےوہےئگوتمسقیھبوپریوہیئگ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دبعارلنمحنبایبراجؽ،رمعہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
االیءاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو
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یحٌی بً زِّکیا بً ابی زائذہ ،حارثہ بً محنذ ،عنزہ ،حرضت عائظہ
راوی  :سویذ بً سعیذٰ ،

ِّکیَّا بِ ًٔ أَبٔی َزائ َٔذ َة َع ًِ َحارٔثَ َة بِ ًٔ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ َع ِن َز َة َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل
َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َز َ ٔ
ٔب َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ َنا آَ َی ْٔلَ ٌَّ َزیِ َي َب َر َّد ِت َعل َِیطٔ َص ٔذ َّی َتطُ َؾ َكال َِت َعائٔظَ ُة َل َك ِذ أَق َِنأ َ ِت َ
ک َؾ َػـ َ

َو َس َّل َه َؾآَ َی ٔم ِي ُضًَّ
نکدینبدیعسٰ،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،احرہثنبدمحم،رمعہ،رضحتاعہشئےسرمفیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناالیءایک
اس ےئلہکرضحتزبنی ےنآپ اکاجیھبوہا ہصح ریھپدایوت رضحتاعہشئ ےناہک زبنی ےنآپ وکرشدنمہایک۔ ہینسرکیبن رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملستخسانراضوہےئافرآپےناالیءایکاؿ(ازفاجرہطمات)ےس۔
رافی  :نکدینبدیعسٰ،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،احرہثنبدمحم،رمعہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
االیءاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو
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یحٌی بً عبذاہلل بً محنذ بً ػیفی ،عْکمہ بً عبذالزحنً ،حرضت او
راوی  :احنذ بً یوسـ ،ابوعاػه ،ابً جزیخٰ ،
سلنہ

اػ ٕه َع ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َػ ِیف ٕٓٔی َع ًِ
َِم َح َّذثَ َيا أَبُو َع ٔ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ یُو ُس َ
ـ ُّ
الشل ٔ ُّ
اٌ
عِٔ
ْٔک َم َة بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه آَ َی ٔم ًِ َب ِع ٔف ن َٔشائٔطٔ َط ِض ّزا َؾ َل َّنا ک َ َ
وٌ َؾ َكا َل َّ
وٌ
َٔش َ
تٔ ِش َع ّة َوع ِ ٔ
َٔش َ
َٔش َ
الظ ِضزُ تٔ ِش ْع َوع ِ ُ
یً َر َاح أَ ِو غ ََذا َؾكٔی َل یَا َر ُسو َل اہللٔ إٔى َّ َنا َم َضی تٔ ِش ْع َوع ِ ُ

ادمح نب ویفس ،اوباعمص ،انبرججیٰ ،ییحی نب دبعاہلل نب دمحم نب ،یفی ،رکعہم نب دبعارلنمح ،رضحت اؾ ہملس ےس رمفی ےہہکیبن
ےن اینپ ازفاج ےس اکی امہ کت االیء ایک بج اسیتن دؿ لمکم وہےئ وت آپ ولطع آاتفب ےک دعب رشتفی الےئ۔ ولوگں ےن اہک ای
رنکؽاہلل!ایھبوتاسیتندؿوہےئ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہنیہم(یھبک)اسیتندؿاکیھبوتوہاتےہ۔
رافی  :ادمحنبویفس،اوباعمص،انبرججیٰ،ییحینبدبعاہللنبدمحمنب،یفی،رکعہمنبدبعارلنمح،رضحتاؾہملس

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

اہظراکایبؿ۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
اہظراکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو
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راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً ىنير ،محنذ بً اسحل ،محنذ بً عنزو بً علاء ،سلامیٌ بً يشار ،سلنہ بً
ػَخہ بیاضی

ئ َع ًِ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ َع َلا ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یب ٔم ًِ
ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َي َشا ٕر َع ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ َػ َِخٕ ا ِلب َ َیاضٔ ِّی َقا َل ُن ِي ُت ا ِم َزأّ أَ ِس َتهِثٔرُ ٔم ًِ ال ِّي َشا ٔ
ئ ََ أَ َری َر ُج َّل ک َ َ
اٌ ي ُٔؼ ُ

ـ
یب َؾ َل َّنا َد َْ َل َر َم َـا ٌُ هَ ا َص ِز ُت ٔم ًِ ا ِم َزأَت ٔی َحًَّی یَ ِي َشل ٔ َخ َر َم َـا ٌُ َؾب َ ِي َي َنا ه ٔ َی تُ َح ِّذث ُىٔی ذ َ
ذَل ٔ َ
ک َما أ ُ ٔػ ُ
َات ل َِی َل ٕة اى ِ َهظَ َ
َٔی ٔم ِي َضا َط ِی ْئ ؾ ََوث َ ِب ُت َعل َِی َضا ؾ ََوا َق ِعت َُضا َؾ َل َّنا أَ ِػ َب ِح ُت غَ َذ ِو ُت َعل َی َق ِومٔی ؾَأ َ ِْب َ ِرتُ ُض ِه َْبَر ٔی َو ُقل ُِت َل ُض ِه َسلُوا َٔی َر ُسو َل اہللٔ

وٌ ؾ ٔي َيا ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكالُوا َما ُن َّيا َنؿ َِع ُ
ل إٔذّا یُ ِيز ٔ َل اہللُ َعزَّ َو َج َّل ؾ ٔي َيا ن ٔ َتابّا أَ ِو یَهُ َ
ک ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق ِو ْل َؾ َي ِب َيی َع َل ِي َيا َع ُ
ِِّک َطأ ِى َ َ
ار ُظ َو َکه ًِٔ َس ِو َف نُ َش ِّل ُن َ
ک ل ٔ َحز ٔ َیزت َٔک اذِ َص ِب أَى ِ َت ؾَاذ ُ ِ
ََخ ِج ُت َحًَّی ٔجِْ ُتطُ ؾَأ َ ِْب َ ِرتُ ُط ا ِل َخب َ َر َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَى ِ َت ب ٔ َذا َک َؾ ُكل ُِت أَىَا
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ؾ َ َ
ک
ب ٔ َذ َ
ک بٔا ِل َح ِّل َما أَ ِػ َب ِح ُت أَ ِمل ٔ ُ
اک َو َصا أَىَا یَا َر ُسو َل اہللٔ َػاب ٔ ْز ل ٔ ُحهِ ٔه اہللٔ َعل َ َّی َقا َل ؾَأ َ ِعت ِٔل َر َق َب ّة َقا َل ُقل ُِت َو َّال ٔذی َب َع َث َ
ئ إ ٔ ََّ بٔالؼَّ ِوو ٔ
إ ٔ ََّ َر َق َبًٔی َص ٔذظ ٔ َقا َل ؾ َُؼ ِه َط ِض َزیِ ًٔ ُمت َ َتابٔ َعي ِ ٔن َقا َل ُقل ُِت َیا َر ُسو َل اہللٔ َو َص ِل َد َْ َل َعل َ َّی َما َد َْ َل ٔم ًِ ا ِل َب ََل ٔ
ک بٔا ِل َح ِّل َل َك ِذ ب ٔت ِ َيا ل َِی َلت َ َيا َص ٔذظ ٔ َما َل َيا َعظَ ائْ َقا َل
َقا َل َؾ َت َؼ َّذ ِم أَ ِو أَكِع ِٔه ٔس ِّتي َن ٔم ِشهٔي ّيا َقا َل ُقل ُِت َو َّال ٔذی َب َع َث َ
ک َوأَكِع ِٔه ٔس ِّتي َن ٔم ِشهٔي ّيا َواى ِ َت ٔؿ ِع ب ٔ َبك ٔ َّيت َٔضا
ؾَاذِ َص ِب إَٔ َی َػاح ٔٔب َػ َذ َق ٔة بَىٔی ز َُریِ ٕل َؾ ُك ِل َل ُط َؾل َِی ِذؾ َِع َضا إٔل َِی َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب ااحسؼ  ،دمحم نب رمعف نب اطعء ،امیلسؿ نب اسیر ،ہملس نب ہرخہ ایبیض ےس رمفی ےہ ںیم

وعروتںوکتہباچاتہاھتافرںیمیسکرمدوکہ ںیاجاتنوجوعروتںےساینت تبحرکاتوہح ےسںیمرکاتاھت۔ریخراضمؿآایوتںیم ےن
اینپ وعرت ےس اہظر رکایل اریخ راضمؿ کت۔ اکی رات ریمی ویبی ھجم ےس وگتفگ رک ریہ یھت ہک اس یک راؿ ےس ڑپکا افرپ وہایگ۔
ںیم اس ےس  تبح رک اھٹ۔ بج حبص وہیئ وت ولوگں ےک اپس ایگ افر اؿ ےس ایبؿ ایک افر رعض یک ہک ریمے ےئل ہی ہلئسم مت
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہل فملسےسدرایتفرکف۔اوہنں ےناہکمہوتہ ںی وپںیھچےگااسیہنوہہکامہریاشؿ(رباء)ںیماتکب
انزؽ وہوج اتایقث  ابیق رےہ ای یبن ھچک(ہصغ) رفام دںی افر ایکس رشدنمی اترمعںیمہ ابیق رےہ نکیل اب وتوخد یہ اینپ یطلغیک زسا
تگھبافروخدیہاجافریبنےساانپاحؽایبؿرک۔ہملسےنایبؿایکہکآپےنرفامایوتہیاکؾایکےہ؟رعضایک یجاہں!ایکےہافرںیم
احرضوہںایرنکؽاہلل!افرںیماہللزعفلجےکمکحرپاصربروہںاگوجریمےابرےںیمارتے۔آپےنرفامایوتاکیربدہآزاد
رک ںیم ےن اہک مسق ایکس سج ےن آپ وک اچسیئ اسیک ھت اجیھب ںیم وت سب اےنپ یہ سفن اک امکل وہں۔ آپ ےن رفامای ااھچ! دف امہ اگلاتر
رفزےرھک۔ںیم ےنرعض ایکایرنکؽاہلل! ہیوجالبھجمرپآیئہیرفزہرےنھک یہ ےس وتآیئ۔آپ ےنرفامای وتدصہقدے افراسھٹ
اسمنیک وک اھکان الھک۔ ںیم ےناہک مسق ایکس سج ےنآپ وک اچسیئاسیک ھت اجیھب مہ وتاس رات یھبافےق ےس ےھت امہرے اپس رات اک
اھکانہن اھت۔آپےنرفامایینبزرقیےکاپساجافراسےسہہکفہےھجتوجامؽدےاسںیمےساسھٹاسمنیکوکالھکافروجےچباےس
اےنپاامعتسؽںیمال۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،دمحمنباقحس،دمحمنبرمعفنباطعء،امیلسؿنباسیر،ہملسنبہرخہایبیض
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اہظراکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو
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راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً ابی عبیذہ ،اعنع ،تنیه ،ابً سلنہ ،رعوہ بً زبير ،عائظہ ،رعوہ بً زبير

رع َو َة بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ أَبٔی ُعب َ ِی َذ َة َح َّذثَ َيا أَبٔی َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ َتنٔ ٔیه بِ ًٔ َسل ََن َة َع ًِ ُ ِ
الزُّبَي ِر ٔ َقا َل َقال َِت َعائٔظَ ُة َت َب َار َک َّال ٔذی َو ٔس َع َس ِن ُعطُ ک ُ َّل َط ِی ٕئ إنِّٔی َْلَ ِس َن ُع َ َلَک َو َْ ِو َل َة ب ٔ ِيتٔ َث ِعل ََب َة َو َی ِخفَی َعل َ َّی َب ِع ُـ ُط َوه ٔ َی

َت ِظ َتکٔی َز ِو َج َضا إَٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوه ٔ َی َت ُكو ُل َیا َر ُسو َل اہللٔ أَک َ َل َط َباب ٔی َوىَث َ ِر ُت َل ُط بَ ِلىٔی َحًَّی إٔذَا َنب ٔ َر ِت
ٔسىِّی َوا ِن َك َل َع َو َلذٔی هَ ا َص َز ٔمىِّی َّ
ئ ِاْلیَا ٔ
ت َق ِذ َسنٔ َع اہللُ َق ِو َل
ل ب ٔ َض ُد ََ ٔ
الل ُض َّه إنِّٔی أَ ِطهُو إٔل َِی َ
ک ؾ ََنا بَز ٔ َح ِت َحًَّی ىَزَ َل ٔجب ِ َرائ ٔی ُ

ک فٔی َز ِو ٔج َضا َو َت ِظ َتکٔی إَٔ َی اہللٔ
َّالًٔی تُ َحادٔلُ َ

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبایب دیبہ،اشمع،میمت،انبہملس،رعفہنبزریب،اعہشئ،رعفہنبزریبےسرمفیےہہکاعہشئےناہکفہڑبی
ربتکفاالےہوجرہزیچوکاتنسےہ۔ںیم(اس ھتفاےلرمکےںیموہرک)وخہلتنبہبلعثیکابتہننساپیئفہاکشتیرکریہیھتاےنپ
اخ فدن ےس قلعتم ہک ای رنکؽ اہلل! ریما اخفدن ریمی وجاین اھکایگ افر ریما ٹیپ اےکس ےلریچا ایگ۔ بج ںیم فیعض وہیئ افر افالد دیپا
اانپوکشہھجتےسرک وہں۔رھپفہیہییتہکریہاہیںکتہکربجالیئ
رکےنےکاقلبہنریہوتاسےنھجمےساہظرایک۔ایاہلل!ںیم
ئَت ْ ت
َشم ِ ت َّ ت ت
ص
ک
ن
َ
َ
ج َف ِ ی ِإَلالِلَِّ)ینعینسیلاہللےناسوعرتیکابتوجڑگھج یھت
ہیآایتےلرکارتے(دَقْ َعا ُ
لِلَّ َقْ َؽ ِال ُ َ
ت ِدکُلَ ِف َز ْف ِ َ
ھجتےساےنپاخفدنےکابرےںیمافراہللےسوکشہرک یھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبایب دیبہ،اشمع،میمت،انبہملس،رعفہنبزریب،اعہشئ،رعفہنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افکرہےسلبقیہارگاہظررکےنفاالامجعرکےھٹیب۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
افکرہےسلبقیہارگاہظررکےنفاالامجعرکےھٹیب۔

جلذ  :جلذ دوو
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راوی  :عبذاہلل بً سعیذ ،عبذاہلل بً ادریص ،محنذ بً اسحل ،محنذ بً عنزو بً علاء ،سلامیٌ بً يشار ،حرضت
سلنہ بيت ػَخہ

یص َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ َع َلا ٕئ َع ًِ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ إ ٔ ِدرٔ َ
َّ
َّ
َف َقا َل
ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َي َشارٕ َع ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ َػ ِ ٕ
َخ ا ِلب َ َیاضٔ ِّی َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه فٔی ا ِل ُنوَ اصٔز ٔیُ َواق ٔ ُع َق ِب َل أَ ٌِ یُ َه ِّ َ

َن َّؿ َار ْة َواح َٔذ ْة
دبعاہللنبدیعس،دبعاہللنبادرسی،دمحمنبااحسؼ،دمحمنبرمعفنباطعء،امیلسؿنباسیر،رضحتہملستنبہرخہےسرمفیےہہک
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہظررکےنفاالارگافکرےےسےلہپامجعرکےوتاکییہافکرہالزؾوہاگ۔(ینعیدف
دہعفافکرہہ ںیدانیزپےاگہکلباکییہافکرہافکتیرکاتےہ)۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،دبعاہللنبادرسی،دمحمنباقحس،دمحمنبرمعفنباطعء،امیلسؿنباسیر،رضحتہملستنبہرخہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
افکرہےسلبقیہارگاہظررکےنفاالامجعرکےھٹیب۔

جلذ  :جلذ دوو
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راوی  :عباض بً یزیذ ،غيذر ،معنز ،حهه بً اباٌ ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

ض أَ ٌَّ َر ُج َّل هَ ا َص َز ٔم ًِ
َّاض بِ ًُ َیز ٔ َ
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
اٌ َع ًِ ع ِ ٔ
یذ َح َّذثَ َيا غُ ِي َذ ْر َح َّذثَ َيا َم ِع َن ْز َع ًِ ا ِل َح َه ٔه بِ ًٔ أَبَ َ
َح َّذثَ َيا ا ِل َعب ُ
ا ِمزأَتٔطٔ َؾ َػ ٔظیضا َقب َل أَ ٌِ یُهَ ِّ َ
َّ
َّ
ک َقا َل یَا َر ُسو َل
َک َعل َی ذَل ٔ َ
ک َل ُط َؾ َكا َل َما َح َنل َ
ِّک ذَل ٔ َ
ََ ِ
َ
َف ؾَأتَی ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ؾ ََذ َ َ
َ

اہللٔ َرأَیِ ُت بَ َی َ
ک َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوأَ َم َز ُظ
اق ح ٔ ِحل َِی َضا فٔی ا ِل َك َنز ٔ َؾل َِه أَ ِمل ٔ ِ
ک َن ِؿ ٔسی أَ ٌِ َو َق ِع ُت َعل َِی َضا ؾ ََـ ٔح َ
َّ
َّ
َف
رقبَ َضا َحًی یُ َه ِّ َ
أََ َي ِ َ
ابعس نب زیدی ،دنغر ،رمعم ،مکح نب اابؿ ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ اکی صخش ےن اینپ ویبی ےس اہظر ایک افر افکرہ
ےسلبقاسےس تبحیکرھپفہیبنےکاپسآایافرآپےسذرکایک۔آپےناراشدرفامایوتےن(فایعق)ااسیایک؟فہوبالایرنکؽاہلل
! ںیم ےن ایکس ڈنپیل یک دیفسی دیھکی اچدنین ںیم افر ںیم ےب اایتخر وہایگ افر امجع رک اھٹ۔ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رکسمادےیئافرآپےناوکسمکحدایہکافکرہدےنیےسلبق(ابدفابرہ)امجعہنرکے۔

رافی  :ابعسنبزیدی،دنغر،رمعم،مکحنباابؿ،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعلؿاکایبؿ۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو
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راوی  :ابومزواٌ ،محنذ بً عثناٌ ،ابزاہیه بً سعیذ ،ابً طہاب ،حرضت سہل بً ساعذی

اب َع ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ِع ٕذ َّ
الشاعٔذ ِّٔی
اٌ َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اٌ ا ِل ُع ِث َنان ٔ ُّی ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُع ِث َن َ
َح َّذثَ َيا أَبُو َم ِز َو َ

اػ ٔه بِ ًٔ َعذ ٓ ٕ
ٔی َؾ َكا َل َس ِل َٔی َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ َرأَیِ َت َر ُج َّل َو َج َذ َم َع ا ِم َزأَتٔطٔ َر ُج َّل
َقا َل َجا َئ عُ َویِنٔ ْز إَٔ َی َع ٔ
اب َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ـ َي ِؼ َي ُع ؾ ََشأ َ َل َع ٔ
اػ ْه َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ ذَل ٔ َ
َؾ َك َت َلطُ أَيُ ِك َت ُ
ل بٔطٔ أَ ِو َن ِی َ
ک ؾ ََع َ
ک ل َِه َتأِت ٔىٔی ب ٔ َخي ِر ٕ َسأ َ ِل ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل َن َشائ ٔ َل ث ُ َّه َلك ٔ َی ُط ُع َویِنٔ ْز ؾ ََشأ َ َل ُط َؾ َكا َل َما َػ َي ِع َت َؾ َكا َل َػ َي ِع ُت أَى َّ َ
اب ا ِل َن َشائ ٔ َل َؾ َكا َل عُ َویِنٔ ْز َواہللٔ َْلتٔي َ َّن َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َْل َ ِسأ َ َل َّي ُط ؾَأتََی َر ُسو َل اہللٔ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََع َ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََو َج َذ ُظ َو َق ِذ أُىِز ٔ َل َعل َِیطٔ ؾ ٔیض ٔ َنا ؾ َََل َع ًَ بَ ِي َي ُض َنا َقا َل عُ َویِنٔ ْز َواہللٔ َلئ ٔ ًِ اى ِ َل َل ِك ُت ب ٔ َضا یَا َر ُسو َل اہللٔ َل َك ِذ
َار َق َضا َق ِب َل أَ ٌِ َیأ ِ ُم َز ُظ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََؼ َار ِت ُس َّي ّة فٔی ا ِل ُن َت ََلع ٔ َيي ِ ٔن ث ُ َّه َقا َل ال َّي ٔي ُّی
َن َذبِ ُت َعل َِی َضا َقا َل َؾؿ َ
ٔیه اْلِ َ ِل َي َتي ِ ٔن ؾ َََل أ ُ َرا ُظ إ ٔ ََّ َق ِذ َػ َذ َم َعل َِی َضا َوإ ٔ ٌِ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه اى ِ ُوزُو َصا َؾإ ٔ ٌِ َجائ َ ِت ب ٔطٔ أَ ِس َح َه أَ ِد َعخَ ا ِل َع ِي َيي ِ ٔن َعو َ
َجائ َ ِت بٔطٔ أ ُ َح ِینٔ َز َنأَى َّ ُط َو َ َ ُ َّ
ْکوظ ٔ
ْح ْة ؾ َََل أ َرا ُظ إَٔ کَاذٔبّا َقا َل َؾ َحائ َ ِت بٔطٔ َعل َی ال َّي ِعتٔ ا ِل َن ِ ُ

اوبرمفاؿ ،دمحم نب امثعؿ ،اربا،می نب دیعس ،انب اہشب ،رضحت لہس نب اسدعی ےس رمفی ےہ ہک وع رم نب الجعین اعمص نب دعی
ےک اپس آای افر اہک یبن ےس ریمے ےئل ہی ہلئسم درایتف رکف ارگ وکیئ رمد اینپ ویبی اسیک ھت یسک اگیبےن صخش وک دےھکی ( تبح رکےت

وہےئ)رھپاوکسامرڈاےلوتایکوخداےکسدبےلام رااجےئایرھپایکرکے؟ریخاعمصےنیبنےسہیہلئسموپاھچ۔آپےنان ےنکاولں
وک ربا اجان۔ رھپ وع رم اعمص ےس الم افر وپاھچ وت ےن ریمے ےئل ایک ایک؟ اعمص ےن اہک ںیم وپاھچ نکیل ھجت ےس ےھجم یھبک وکیئ الھبیئ ہ ںی
یچنہپ۔ںیمےنیبنےسوپاھچآپےنرباوسحمسایکاؿنکاولںوک۔وع رمےناہکاہللیکمسق!ںیموتانجبرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس! ےک اپس اجؤں اگ افر آپ ےس وپوھچں اگ رھپ فہ آای یبن ےکاپس وتداھکی ہکآپ رپ ایس ابن ف ی انزؽ وہ ریہےہ۔ آرخآپ
ےناعلؿرکاای۔رھپوع رمےناہکاہللیکمسق!ارگںیماباسوعرتوکاےنپاس ھتےلایگوتوگایںیمےناسرپوھجیٹتمہتاگلیئ۔
آرخ وع رم ےن اوکس یبن ےک ابت رکےن ےس ےلہپ یہ وھچڑ دای۔ رھپ ہی تنس وہیئگ اعلؿ رکےن فاےل ںیم۔ اس ےک دعب یبن ےن رفامای
دوھکی ارگ وع رمیک وعرت اکال ہچب اکیل آںوھکںفاال ڑبے رسنیفاال ےنج وت ںیم اتھجمس وہں ہک وع رم ےن یچستمہت اگلیئ افر ارگ رسخ
رگناکہچح ےسفرحہ(ڑیکا)وتںیماتھجمسوہںہکوع رموھجاٹےہ۔رافیےناہکرھپاسوعرتاکہچبربیلکشاکدیپاوہا۔
رافی  :اوبرمفاؿ،دمحمنبامثعؿ،اربا،مینبدیعس،انباہشب،رضحتلہسنباسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو
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راوی  :محنذ بً بظار ،ابً ابی عذی ،ہظاو بً حشاٌ ،عْکمہ  ،ابً عباض ،ہَلل بً امیہ ،بَشیک بً سحناء ،حرضت
ابً عباض

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی َعذ ٓ ٕ
ض أَ ٌَّ ص ََٔل َل بِ ًَ
ْٔک َم ُة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
اٌ َح َّذثَ َيا ع ِ ٔ
ٔی أَى ِ َبأَىَا صٔظَ ُاو بِ ًُ َح َّش َ
َش ٔ
یک ابِ ًٔ َس ِح َنا َئ َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِلب َ ِّي َي َة أَ ِو
أ ُ َم َّی َة َق َذ َف ا ِم َزأَ َت ُط ع ٔ ِي َذ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بٔ َ ٔ
ک بٔا ِل َح ِّل إنِّٔی ل ََؼاد ٔ ْم َو َليُ ِيزٔلًََّ اہللُ فٔی أَ ِمزٔی َما یُب َ ِّر ُئ هَ ِضزٔی َقا َل َؾ َيزَل َِت
َحذ فٔی هَ ِضز ٔ َک َؾ َكا َل ص ََٔل ُل بِ ًُ أ ُ َم َّی َة َو َّال ٔذی َب َع َث َ
اٌ ٔم ًِ
َو َّال ٔذ َ
وٌ أَ ِز َوا َج ُض ِه َول َِه یَهُ ًِ َل ُض ِه ُط َض َذا ُئ إ ٔ ََّ أَ ِن ُؿ ُش ُض ِه َحًَّی بَ َل َؼ َوا ِل َخا ٔم َش َة أَ ٌَّ غ ََـ َب اہللٔ َعل َِی َضا إ ٔ ٌِ ک َ َ
یً یَ ِز ُم َ

َص َف ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأ َ ِر َس َل إٔل َِیض ٔ َنا َؾ َحائَا َؾ َك َاو ص ََٔل ُل بِ ًُ أ ُ َم َّی َة َؾظَ ض ٔ َذ َوال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ
الؼَّ ادٔقٔي َن ؾَا ِن َ َ

اٌ ع ٔ ِي َذ ا ِل َخا ٔم َش ٔة أَ ٌَّ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل إ ٔ ٌَّ اہللَ َي ِع َل ُه أَ ٌَّ أَ َح َذ ُن َنا کَاذ ٔ ْب ؾ ََض ِل ٔم ًِ َتائ ٔبٕ ث ُ َّه َقا َم ِت َؾظَ ض ٔ َذ ِت َؾ َل َّنا ک َ َ
ض َؾ َتل ََّهأ َ ِت َوى َ َه َؼ ِت َحًَّی هَ َي َّيا أَى َّ َضا
اٌ ٔم ًِ الؼَّ ادٔقٔي َن َقالُوا ل ََضا إٔى َّ َضا ل َُنو ٔج َب ْة َقا َل ابِ ًُ َعبَّا ٕ
غ ََـ َب اہللٔ َعل َِی َضا إ ٔ ٌِ ک َ َ
َستَرِ ٔج ُع َؾ َكال َِت َواہللٔ ََ أَؾ َِـحُ َق ِومٔی َسائ َٔز ا ِل َی ِوو ٔ َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه اى ِ ُوزُو َصا َؾإ ٔ ٌِ َجائ َ ِت بٔطٔ أَ ِن َح َل
ا ِل َع ِي َيي ِ ٔن َساب ٔ َؼ اْلِ َ ِل َي َتي ِ ٔن َْ َذ َّلخَ َّ
َش ٔ
ک َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
الشا َقي ِ ٔن َؾ ُض َو ل ٔ َ ٔ
یک ابِ ًٔ َس ِح َنا َئ َؾ َحائ َ ِت بٔطٔ َن َذل ٔ َ
اٌ َٔی َول ََضا َطأ ِ ٌْ
َو َس َّل َه َل ِوََ َما َم َضی ٔم ًِ ن ٔ َت ٔ
اب اہللٔ َعزَّ َو َج َّل َلک َ َ
ش
دمحم نب اشبر ،انب ایب دعی ،اشہؾ نب اسحؿ ،رکعہم  ،انب ابعس ،الہؽ نب اہیم ،رشبکی نب جمءء ،رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ
ش
ہکالہؽنباہیمےنتمہتاگلیئاینپویبیرپیبنےکاسےنمرشکینب جمءءےکاس ھت۔آپےنرفامایوتوگاہالہ ںیوتوبقؽرک(دح)
اینپ ھٹیپ رپ۔ الہؽ ےن اہک مسق اس یک سج ےن آپ وک اچسیئ اسیک ھت اجیھب ںیم اچس وہں افر اہلل ریمے ابرے ںیم وکیئ ااسی مکح رضفر
َ ئُُْ ُش
ھ
ةھ ُ لَھ
ُ
ااترےاگسجےسریمیھٹیپ چباجےئ۔رافیےن اہکرھپہی آتیارتی ( َف َّ ِ
ي َ ْ زت ُم َؿ َأزْ َفا َ ُ ْم َفمَلْ َیک ْن ُ ْم ُشھ ََد ُاء ِإ ّل َأ ْم)
ال َ
ینعی وج ولگ تمہت اگلےت ںیہ اینپ ویبویں وک زان یک افر اےکن اپس وکیئ وگاہ ہ ںی رگم امنکا اؿ ےک اےنپ سفن ےک۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسولےٹافرالہؽافرایکسویبیوکولباای۔فہدفونں آےئ۔ےلہپالہؽنباہیمڑھکےوہےئافروگایہدیافرآپیہیرفامےت
اجےتےبکشاہللرتہباجاتن ےہہکمتںیم ےساکی(رضفر)وھجاٹےہ۔وتےہوکیئ وتہبرکےنفاال۔ریخ! اسےکدعب وعرتڑھکی
وہیئافراسےنیھبوگاایہںدںیبجاپوچنںیوگایہاکفتقآایینعیہیک ےناک ہکاہللاعتیلاکبضغوعرترپارتےارگرمداچسےہ
وتولوگںےناہکہیوگایہرضفرفابجرکدےیربذفاالجلؽفاالرکاؾےکبضغوکافردفزخوکارگہیوھجیٹوہیئوت۔ہینسرکفہ
اخوتؿ یکجھج افر ڑمی مہ ےن ایخؽ ایک اشدی اب لھبنس اجےئ افر اینپ وگایہ ےس روجع رکےل نکیل اس وعرت ےن اہک اہلل یک مسق !
ںیماےنپہلیبقوکرنکارکےنفایلہ ںی۔آرخ یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایدوھکی!ارگاسوعرت اکہچباکیلآںوھکںفاالرھبی
ش
رسنیفاالومیٹڈنپویلںفاالدیپاوہاوتفہرشکینب جمءءاکےہ۔آرخایسوصرتاکزلاکدیپاوہا۔بت یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایارگاہللیکاتکبںیم(اعلؿیکابن )مکحہنوہاتوتںیماسوعرتاسیک ھت(رضفر)ھچک(دحانذف)رکات۔
ش
رافی  :دمحمنباشبر،انبایبدعی،اشہؾنباسحؿ،رکعہم،انبابعس،الہؽنباہیم،رشبکینب جمءء،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ

اعلؿاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو
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راوی  :ابوبْک بً َْلد ،اسحام بً ابزاہیه بً حبیب ،عبذہ بً سلامیٌ ،اعنع ،ابزاہیه ،علكنہ ،عبذاہلل بً مشعود

ْک بِ ًُ َْ ََّلد ٕا ِل َباصٔل ٔ ُّی َوإ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ َحبٔیبٕ َق َاَ َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َع ًِ َع ِل َك َن َة َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل ُن َّيا ف ٔی ا ِل َن ِشحٔذٔ ل َِی َل َة ا ِل ُح ُن َعةٔ َؾ َكا َل َر ُج ْل ل َِو أَ ٌَّ َر ُج َّل َو َج َذ َم َع ا ِم َزأَتٔطٔ َر ُج َّل َؾ َك َت َلطُ
َّ
َّ
َّ
ِّک ُظ لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
ِِّک ٌَّ ذَل ٔ َ
ک لٔل َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ؾ ََذ َ َ
َق َت ِلت ُُنو ُظ َوإ ٔ ٌِ َتکَل َه َجل َِذتُ ُنو ُظ َواہللٔ َْلَذ ُ َ
ؾَأَىِزَ َل اہللُ َعزَّ َو َج َّل آیَا ٔ
ک َي ِك ٔذ ُف ا ِم َزأَ َتطُ ؾ َََل َع ًَ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بَ ِي َي ُض َنا
ل َب ِع َذ ذَل ٔ َ
ت ال ِّل َعا ٌٔ ث ُ َّه َجا َئ ال َّز ُج ُ

َو َقا َل َع َسی أَ ٌِ َتحٔی َئ بٔطٔ أَ ِس َو َد َؾ َحائ َ ِت بٔطٔ أَ ِس َو َد َج ِع ّذا

اوبرکبنبالخد،ااحسؼنباربا،مینببیبح،دبعہنبامیلسؿ،اشمع،اربا،می ،ہمقل،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہمہبشہعمج
وکدجسمںیمےھتہکاکی صخشوکدےھکیرھپاوکس امرڈاےلوتایک متاوکس امرڈاولےگ؟افرارگزابؿےسےہکوتاوکس وکڑےاگلؤ ےگ۔اہلل
یکمسق!ںیمہیوتیبنےسوہکںاگ۔بتاہللاعتیلےنآایتاعلؿانزؽرفامںیئ۔رھپفہصخشآایافراسےناینپوعرترپزانیکتمہت
اگلیئ۔ یبن ےن دفونں ںیم اعلؿ رکاای افر رفامای ےھجم امگؿ ےہ اشدی اس وعرت ےک اہں اکال ہچب دیپا وہ۔ ہنیعب ان ے یہ وہا اےکس اہں
رگنھگایےلابولںفاالہچبدیپاوہا۔
رافی  :اوبرکبنبالخد،ااحسؼنباربا،مینببیبح،دبعہنبامیلسؿ،اشمع،اربا،می ،ہمقل،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 226

راوی  :احنذ بً سياٌ ،عبذالزحنً بً مہذی ،مالک بً اىص ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضذ ٓ ٕ
ٔی َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ َر ُج َّل ََ َع ًَ
ََف َم َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بَ ِي َي ُض َنا َوأَ ِل َح َل ا ِل َول ََذ بٔا ِل َن ِزأَة ٔ
ا ِم َزأَ َت ُط َواى ِ َتفَی ٔم ًِ َو َل ٔذ َصا ؾ َ َّ
ادمحنبانسؿ،دبعارلنمحنبدہمی،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمعےسرمفیےہہکاکیصخشےناعلؿایکاینپوعرتےس
افراسےسدیپاوہےئےچبوکاانپہچبامےننےسااکنریوہاوتیبنےندفونںںیمدجایئرکفادیافرہچبامںےکوحاےلرکدای۔
رافی  :ادمحنبانسؿ،دبعارلنمحنبدہمی،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 227

راوی  :علی بً سلنہ ،يعكوب بً ابزاہیه بً سعذ ،ابً اسحام ،كلحہ بً ىاؾع ،سعیذ بً جبير ،حرضت ابً عباض

َِّک كَ ِل َح ُة
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ َسل ََن َة ال َّي ِی َشابُور ُّٔی َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ
وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ َس ِع ٕذ َح َّذث َ َيا أَبٔی َع ًِ ابِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َقا َل ذ َ َ

ات
ض َقا َل َتزَ َّو َد َر ُج ْل ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ ا ِم َزأَ ّة ٔم ًِ بَ ِل ٔع ِح ََل ٌَ ؾ ََذ َْ َل ب ٔ َضا ؾ ََب َ
بِ ًُ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ُفؾ ٔ َع َطأِى َُضا إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََذ َعا ا ِل َحارٔیَ َة ؾ ََشأَل ََضا
ع ٔ ِي َذ َصا َؾ َل َّنا أَ ِػ َبحَ َقا َل َما َو َج ِذتُ َضا َع ِذ َرا َئ َ ُ
َؾ َكال َِت بَل َی َق ِذ ُن ِي ُت َع ِذ َرا َئ ؾَأ َ َم َز بٔض ٔ َنا َؾ َت ََل َع َيا َوأَ ِع َلا َصا ا ِل َن ِض َز
یلعنبہملس،وقعیبنباربا،مینبدعس،انبااحسؼ،،ہحلنبانعف،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسےسرمفیےہہکاکیااصنری
رمد ےن(ہلیبق)الجعؿیکاخوتؿےساکنح ایکافررات وکاسےس  تبحیکایس ےکاپسراہ۔ بج حبصوہیئ وتک ےناگل ںیم ےناس وک
ابرکہ ہ ںی اپای۔آرخ دفونں اک دقمہم یبن ےکاپس اچنہپ۔ اس ےن اہک ںیم وت ابرکہ یھت۔ آپ ےن مکح دای وت دفونں ےن اعلؿ ایک افر آپ

یلصاہللہیلعفآہلفملسےنوعرتوکرہمدولاای۔
رافی  :یلعنبہملس،وقعیبنباربا،مینبدعس،انبااحسؼ،،ہحلنبانعف،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 228

یحٌی ،حیوة بً ُشیح ،ؿنزہ بً ربیعہ ،ابً علاء ،عنزو بً طعیب  ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً العاؾ
راوی  :محنذ بً ٰ

یع َة َع ًِ ابِ ًٔ َع َلا ٕئ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ
رضم ٔ ُّی َع ًِ َؿ ِن َز َة بِ ًٔ َرب ٔ َ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َح ِی َوةُ بِ ًُ ُ َ
ُشیِ ٕح ا ِل َح ِ َ
َصاى ٔ َّی ُة َت ِح َت
ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔأَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل أَ ِربَ ْع ٔم ًِ ال ِّي َشا ٔ
ئ ََ ُم ََل َع َي َة بَ ِي َي ُضًَّ ال َّي ِ َ

َحةُ َت ِح َت ا ِل َن ِنلُو ٔک َوا ِل َن ِنلُ َون ُة َت ِح َت ا ِل ُ ِّ
ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه َوا ِل َی ُضودٔیَّ ُة َت ِح َت ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه َوا ِل ُ َّ
َح

دمحمنبٰییحی،ویحةنبرشحی،رمضہنبرہعیب،انباطعء،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصےسرمفیےہہکیبنرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاچرااسقؾیکوعروتںںیماعلؿفابجہ ںیاکی رصناہینوجاملسمؿےکاکنح ںیموہدفرسی
وہیدہیوجاملسمؿےکاکنحںیموہرسیتےآزادوعرتوجالغؾےکاکنحںیموہوچیھتولڈنیوجآزادےکاکنحںیموہ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،ویحةنبرشحی،رمضہنبرہعیب،انباطعء،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(وعرتوکاےنپرپ)رحاؾرکےناکایبؿ۔
ابب  :الطؼاکایبؿ

(وعرتوکاےنپرپ)رحاؾرکےناکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 229

راوی  :حشً بً قزعہ ،مشلنہ بً علكنہ ،داؤد بً ابی ہيذ ،عامز ،مرسوم ،او النوميين عائظہ ػذيكہ

رسو ٕم َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت
َح َّذثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َقزِ َع َة َح َّذثَ َيا َم ِشل ََن ُة بِ ًُ َع ِل َك َن َة َح َّذثَ َيا َدا ُو ُد بِ ًُ أَبٔی صٔ ِي ٕذ َع ًِ َعا ٔمز ٕ َع ًِ َم ِ ُ
ْحا ّما َو َج َع َل فٔی ا ِل َینٔي ٔن َن َّؿ َار ّة
آَ َی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ن َٔشائٔطٔ َو َْح ََّو َؾ َح َع َل ا ِل َح ََل َل َ َ
نسح نب زقہع ،ہملسم نب  ہمقل ،داؤد نب ایب دنہ ،اعرم ،رسمفؼ ،اؾ اوملنینم اعہشئ دصہقی ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےن االیءایکاینپوعروتں(ازفاجرہطمات)ےسافررحاؾایک(زفاجوکاےنپافرپ)افرمسقںیمافکرہرقمرایک۔
رافی  :نسحنبزقہع،ہملسمنب ہمقل،داؤدنبایبدنہ،اعرم،رسمفؼ،اؾاوملنینماعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
(وعرتوکاےنپرپ)رحاؾرکےناکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 230

یحٌی ابً ابی نثير ،يعلی بً حهیه ،سعیذ بً جبير ،ابً عباض حرضت
یحٌی ،وہب بً جزیز ،ہظاوٰ ،
راوی  :محنذ بً ٰ
سعیذ بً جبير

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َوص ُِب بِ ًُ َجزٔیز ٕ َح َّذث َ َيا صٔظَ ْاو َّ
الذ ِست َُوائ ُّٔی َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ أَبٔی َنثٔير ٕ َع ًِ َي ِعل َی بِ ًٔ َحه ٕٔیه َع ًِ
اٌ َکهُ ِه فٔی َر ُسو ٔل اہللٔ أ ُ ِس َو ْة َح َش َي ْة
اٌ ابِ ًُ َعبَّا ٕ
َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ َقا َل َقا َل ابِ ًُ َعبَّا ٕ
ض َي ُكو ُل َل َك ِذ ک َ َ
ين َوک َ َ
َحاو ٔیَنٔ ْ
ض فٔی ا ِل َ َ
دمحمنبٰییحی،فبہنبرجری،اشہؾٰ،ییحیانبایبریثک،یلعینبمیکح،دیعسنبریبج،انبابعسرضحتدیعسنبریبجےسرفاتیےہہک
انبابعسےناہکرحاؾںیممسقاکافکرہےہافرانبابعسےتہک ےھتمترپاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکریپفیرکانرتہبےہ

۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،فبہنبرجری،اشہؾٰ،ییحیانبایبریثک،یلعینبمیکح،دیعسنبریبج،انبابعسرضحتدیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولڈنیبجآزادوہیئگوتاےنپسفنہپاتخمرےہ۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
ولڈنیبجآزادوہیئگوتاےنپسفنہپاتخمرےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 231

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،حؿؽ بً غیاث ،اعنع ،ابزاہیه  ،اسود ،حرضت عائظہ ػذيكہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َحؿ ُِؽ بِ ًُ غٔ َی ٕ
یذ َع ًِ َعائٔظَ َة أَى َّ َضا
اث َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ اْلِ َ ِس َود ٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

اٌ ل ََضا َز ِو ْد ُْح
أَ ِع َت َك ِت بَز ٔ َیز َة َؾ َخي َّ َرصَا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه َوک َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اشمع،اربا،می،انکد،رضحتاعہشئدصہقیےسرمفیےہہکربریہ(ریضاہللاہنع)وکںیمےن
آزادایکوتیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنربریہوکاایتخردایافرربریہاکاخفدنآزاداھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اشمع،اربا،می،انکد،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ولڈنیبجآزادوہیئگوتاےنپسفنہپاتخمرےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 232

راوی  :محنذ بً مثىی ،محنذ بً َْلد ،عبذالوہابْ ،الذ ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

اب َّ
الث َكف ُّٔی َح َّذثَ َيا َْال ٔ ْذ ا ِل َح َّذا ُئ َع ًِ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َْ ََّلد ٕ ا ِل َباصٔل ٔ ُّی َق َاَ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َوصَّ ٔ
ل
اٌ َز ِو ُد بَز ٔ َیز َة َع ِب ّذا ُي َكا ُل َل ُط ُمػٔیثْ َنأنَِّی أَى ِ ُوزُ إٔل َِیطٔ یَ ُل ُ
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
عِٔ
وف َْ ِلؿ ََضا َویَ ِبکٔی َودُ ُموعُ ُط َت ٔشی ُ
ض َقا َل ک َ َ

َّاض أَ ََ َت ِع َح ُب ٔم ًِ ُحبِّ ُمػ ٕ
ٔیث بَز ٔ َیز َة َو ٔم ًِ بُ ِػ ٔف بَز ٔ َیز َة
َعل َی َْ ِّذظ ٔ َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه لٔل َِعبَّا ٔ
ض یَا َعب ُ
ُمػٔی ّثا َؾ َكا َل ل ََضا ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل َِو َرا َج ِعت ٔیطٔ َؾإٔى َّ ُط أَبُو َو َل ٔذ ٔک َقال َِت یَا َر ُسو َل اہللٔ َتأ ِ ُمزُنٔی َقا َل إٔى َّ َنا أَ ِط َؿ ُع
َقال َِت ََ َحا َج َة َٔی ؾ ٔیطٔ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب الخد ،دبعاولاہب ،اخدل ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ ربریہ اک اخفدن ثیغم الغؾ اھت افر ںیم انکتق
یھب فہ ےحمل اید راتھک وہں بج فہ ہہب رےہ ےھت۔ بت یبن ےن رفامای اے ابعس ! مت بجعت ہ ںی رکےت ہک ثیغم ربریہ ےس سک دقر
تبحم راتھک ےہ افر ربریہ وک ثیغم ےس ینتک رفنت ےہ؟ آرخ آپ ےن ربریہ ےس رفامای اکش وتولٹ اج ثیغم ےک اپس فہ ریتے ہچب اک
ابپےہ۔اسےنرعضایکای رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ایکآپےھجممکحدے رےہںیہ(ولےنٹاک)؟آپےن رفامایہ ںی!
ہکلبرصػافسرشرکاتوہں۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبالخد،دبعاولاہب،اخدل،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ولڈنیبجآزادوہیئگوتاےنپسفنہپاتخمرےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 233

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،اسامہ بً زیذ ،قاسه بً محنذ ،حرضت عائظہ ػذيكہ

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ أ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕذ َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه بِ ًٔ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َم َضی فٔی بَز ٔ َیز َة ث َ ََل ُث

ُوٌ َعل َِی َضا َؾ ُت ِضذٔی إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََی ُكو ُل
اٌ َز ِو ُج َضا َم ِنلُوکّا َوکَاى ُوا یَ َت َؼ َّذق َ
ُسن َ ٕن ُْي ِّ َر ِت ح ٔي َن أ ُ ِعتٔ َك ِت َوک َ َ
ص َُو َعل َِی َضا َػ َذ َق ْة َوص َُو َل َيا صَ ٔذیَّ ْة َو َقا َل ا ِل َو ََ ُئ ل ٔ َن ًِ أَ ِع َت َل
یلعنبدمحم،فعیک،ااسہمنبزدی،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئدصہقیےسرمفیےہربریہ(ےکفاےطس)نیتںیتنسایقؾذپریوہںیئ۔
افؽفہآزادوہںیئوتاوکناایتخردایایگافرااکناخفدن(ونہز)الغؾاھت۔دفؾولگربریہوکدصہقدےتیفہاےسیبنیکدخث ںیمہفحتجیھب
دیتی۔آپرفامےتہیدصہقوت ربریہ ےئلیکےہامہرے ےئلوت دہہیےہ۔نکؾآپ ےنربریہ وکاایتخردای افررفامایفالءایس اک قحےہوج
آزادےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ااسہمنبزدی،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ولڈنیبجآزادوہیئگوتاےنپسفنہپاتخمرےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 234

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ ،ميؼور ،ابزاہیه ،اسود ،حرضت عائظہ ػذيكہ

اٌ َع ًِ َم ِي ُؼو ٕر َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ اْلِ َ ِس َود ٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت أ ُ ٔم َز ِت بَز ٔ َیزةُ أَ ٌِ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ
َت ِع َت َّذ ب ٔ َث ََل ٔث ح َٔی ٕف
یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،وصنمر ،اربا،می ،انکد ،رضحت اعہشئ دصہقی ےس رمفی ےہ ہک ربریہ وک مکح وہا نیت ضیح یک دمت کت
دعترکےناک۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،وصنمر،اربا،می،انکد،رضحتاعہشئدصہقی

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

ابب  :الطؼاکایبؿ
ولڈنیبجآزادوہیئگوتاےنپسفنہپاتخمرےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 235

یحٌی بً ابی اسحام ،عبذالزحنً بً اذیيہ ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :اسناعیل بً توبہ ،عباد بً عووٰ ،

ل بِ ًُ َت ِوبَ َة َح َّذثَ َيا َعبَّادُ بِ ًُ ا ِل َع َّواو ٔ َع ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ أُذَیِ َي َة َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َْي َّ َر بَز ٔ َیز َة

اامسلیعنبوتہب،ابعدنبوعؾٰ،ییحینبایبااحسؼ،دبعارلنمحنباذہنی،رضحتاوبرہریہےسرمفیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےنربریہوکاایتخردای(ینعیبجفہآزادوہںیئوتاکنحربرقاررےنھکاک)۔
رافی  :اامسلیعنبوتہب،ابعدنبوعؾٰ،ییحینبایبااحسؼ،دبعارلنمحنباذہنی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولڈنییکالطؼافردعتاکایبؿ۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
ولڈنییکالطؼافردعتاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 236

راوی  :محنذ بً رطیـ ،ابزاہیه بً سعیذ ،عنز بً طبیب ،عبذاہلل بً عیسی ،علیہ ،حرضت عبذاہلل بً عنز

رط ٕ
یـ َوإٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ َسعٔی ٕذ ا ِل َح ِو َصز ٔ ُّی قَاََ َح َّذثَ َيا عُ َنزُ بِ ًُ َطبٔیبٕ ا ِل ُن ِشل ٔ ُّی َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ع َٔیسی َع ًِ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َ ٔ
َع ٔل َّی َة َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه كَ ََل ُم اْلِ َ َم ٔة اث ِ َي َتا ٌٔ َوع َّٔذتُ َضا َح ِی َـ َتا ٌٔ
دمحم نب رطفی ،اربا،می نب دیعس ،رمع نب بیبش ،دبعاہلل نب یسیع ،ہیطع ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک یبنرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایولڈنییکدفالطںیقںیہافراسیکدعتدفضیحںیہ۔(ہیدحثیاامؾامظعاوبہفینحاکدتسمؽےہ)۔
رافی  :دمحمنبرطفی،اربا،مینبدیعس،رمعنببیبش،دبعاہللنبیسیع،ہیطع،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ولڈنییکالطؼافردعتاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 237

راوی  :محنذ بً بظار ،ابوعاػه ،ابً جزیخ ،مواہز بً اسله ،قاسه ،حرضت عائظہ ػذيكہ

اػ ٕه َح َّذثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ ُموَ اصٔز ٔبِ ًٔ أَ ِسل ََه َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه َع ًِ َعائٔظَ َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا أَبُو َع ٔ
ِّکتُ ُط ل ٔ ُنوَ اصٔز ٕ َؾ ُكل ُِت َح ِّذثِىٔی َن َنا
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل كَ ََل ُم اْلِ َ َمةٔ َت ِللٔی َك َتا ٌٔ َو ُ َِق ُؤ َصا َح ِی َـ َتا ٌٔ َقا َل أَبُو َع ٔ
اػ ٕه ؾ ََذ َ ِ
َح َّذث ِ َت ابِ ًَ ُج َزیِ ٕخ ؾَأ َ ِْب َ َرنٔی َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه َع ًِ َعائٔظَ َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل كَ ََل ُم اْلِ َ َم ٔة َت ِللٔی َك َتا ٌٔ َو ُ َِق ُؤ َصا
َح ِی َـ َتا ٌٔ
دمحمنباشبر،اوباعمص،انبرججی،اظمرہ نباملس،اقمس،رضحتاعہشئدصہقیےسرمفیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ولڈنی یک دف الطںیق ںیہ افر ایکس دعت (یھب) دف ضیح ںیہ۔ اوباعمص ےن اہک وج اس دحثی اک رافی ےہ ہک ںیم ےن ہی دحثی وخد
اظمرہنباملسےسایبؿیکاہکھجمےسہیدحثیایبؿرکفح ےسمتےنہیدحثیانبرججیوکایبؿیکیھت۔اوہنںےنرفاتیایکاقمس
ےساوہنںےنرضحتاعہشئدصہقیےسہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایولڈنییکدفالطںیقافرایکسدعتیھبدفضیحںیہ

۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمص،انبرججی،اظمرہنباملس،اقمس،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾےکابرےںیمالطؼاکایبؿ۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
الغؾےکابرےںیمالطؼاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 238

موسی بً ایوب ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض
یحٌی بً عبذاہلل بً بهير ،ابً لہیعہٰ ،
یحٌیٰ ،
راوی  :محنذ بً ٰ

ْٔک َم َة
وب ا ِل َػاؾ ٔي ٔ ِّی َع ًِ ع ِ ٔ
یع َة َع ًِ ُم َ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ بُهَيِر ٕ َح َّذثَ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
وسی بِ ًٔ أَ ُّی َ

ض َقا َل أَتَی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َر ُج ْل َؾ َكا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ َس ِّیذٔی َز َّو َجىٔی أَ َم َت ُط َوص َُو یُزٔی ُذ أَ ٌِ
َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
اض َما بَا ُل أَ َح ٔذ ُن ِه یُزَ ِّو ُد َع ِب َذ ُظ
ي َ َُِّف َم بَ ِیىٔی َوبَ ِي َي َضا َقا َل ؾ ََؼع َٔذ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِلنٔ ِيب َ َر َؾ َكا َل َیا أَ ُّی َضا ال َّي ُ
أَ َم َت ُط ث ُ َّه یُزٔی ُذ أَ ٌِ ي َ َُِّف َم بَ ِي َي ُض َنا إٔى َّ َنا َّ
الل ََل ُم ل ٔ َن ًِ أَ َْ َذ ب ٔ َّ
الشا ٔم

دمحمنبٰییحیٰ،ییحینبدبعاہللنبریکب،انبہعیہل،ومٰیسنباویب،رکعہم،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکاکیآدیمیبنےکاپس
آای افر اہک ای رنکؽ اہلل ! ریمے امکل ےن اینپ ولڈنی ےس ریما اکنح رک دای اھت۔ اب فہ وکشش رک راہ ےہ ہک مہ دفونں ںیم دجایئ
رکفادے۔ہینسرکیبنیلصاہللہیلعفآہل فملس(ہصغیکاحتلںیم)ربنمرپرشتفیالےئافراہک اےولوگ!ایکاحؽےہمتںیمےس
اس اک ہک فہ اکنح رک داتی ےہ اےنپ الغؾ اک ولڈنی ےس رھپ دفونں ںیم دجایئ اچاتہ ےہ۔ (اید روھک!) الطؼ اک اایتخر ایس وک ےہ وج ڈنپیل
اھتےم۔
رافی  :دمحمنبٰییحیٰ،ییحینبدبعاہللنبریکب،انبہعیہل،ومٰیسنباویب،رکعہم،رضحتانبابعس

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

اسصخشاکایبؿوجولڈنیوکدفالطںیقدےرکرھپرخدیےل۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجولڈنیوکدفالطںیقدےرکرھپرخدیےل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 239

یحٌی بً ابی نثير ،عنز بً معتب ،ابی حشً موَی بىی
راوی  :محنذ بً عبذالنلک بً زىحویہ  ،ابوبْک ،عبذالززام ،معنز ٰ ،
ىوؾل حرضت ابوالحشً

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ َزى ِ َح َویِطٔ أَبُو بَ ِْکٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم َح َّذثَ َيا َم ِع َن ْز َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ أَبٔی َنثٔير ٕ َع ًِ عُ َن َز بِ ًٔ
ض َع ًِ َع ِب ٕذ كَ َّل َل ا ِم َزأَ َت ُط َت ِللٔی َك َتي ِ ٔن ث ُ َّه أ ُ ِعتٔ َكا یَ َتزَ َّو ُج َضا َقا َل
ُم َع ِّتبٕ َع ًِ أَبٔی ا ِل َح َش ًٔ َم ِوَ َی بَىٔی ى َ ِوؾ َٕل َقا َل ُسئ ٔ َل ابِ ًُ َعبَّا ٕ

ک َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم َقا َل َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک َل َك ِذ
َن َع ِه َؾكٔی َل َل ُط َع َّن ًِ َقا َل َق َضی ب ٔ َذل ٔ َ

ٔین ّة َعل َی عُيُكٔطٔ
َت َح َّن َل أَبُو ا ِل َح َش ًٔ َص َذا َػ ِ َ
َخ ّة َعو َ

دمحمنبدبعاکلمل نبزوجنہی  ،اوبرکب،دبعارلزاؼ،رمعمٰ ،ییحی نبایبریثک،رمع نب،بتع،ایبنسحومیلینبونلفرضحتاوبانسحلےس
رمفیےہہکانبابعصےسان ےالغؾیکابن نکاؽایکایگوجاینپوعرتوکدفالطںیقدںیرھپدفونںآزادوہاجںیئوتایکفہاسےس
اکنحرکاتکسےہ؟انبابعسےناہک اہں!اؿےساہکایگہیہلصیفسکےنایک؟اوہنںےناہکیبنےن۔(رافی)دبعارلزاؼےندبعاہلل
نبابمرکےساہکاوبانسحلےنہیدحثیایبؿرکےکاےنپرگدؿرپتہباھبریرھتپ(وبھج)ااھٹایل۔
رافی  :دمحم نب دبعاکلمل نب زوجنہی  ،اوبرکب ،دبعارلزاؼ ،رمعم ٰ ،ییحی نب ایب ریثک ،رمع نب ،بتع ،ایب نسح ومیل ینب ونلف رضحت
اوبانسحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؾفدلیکدعتاکایبؿ
ابب  :الطؼاکایبؿ
اؾفدلیکدعتاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 240

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،سعیذ بً ابی رعوبہ ،مْ ،قنیؼہ بً ذویب ،عنزو بً عاؾ

یؼ َة بِ ًٔ
رعوبَ َة َع ًِ َم َْٕ ا ِل َو َّرا ٔم َع ًِ َر َجا ٔ
ئ بِ ًٔ َح ِی َو َة َع ًِ َقب ٔ َ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ أَبٔی َ ُ
اؾ َقا َل ََ ُت ِؿ ٔش ُذوا َع َل ِي َيا ُس َّي َة ىَب ٔ ِّي َيا ُم َح َّن ٕذ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ع َّٔذةُ أ ُ ِّو ا ِل َو َلذٔ أَ ِر َب َع ُة أَ ِط ُضز ٕ
ذُ َؤیِبٕ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل َع ٔ
َشا
َو َع ِ ّ
یلع نب دمحم ،فعیک ،دیعس نب ایب رعفہب ،رطم ،قمیصہ نب ذفبی ،رمعف نب اعص ےس رمفی ےہ ہک اوہنں ےن اہک امہرے افرپ یبن رکمی
یلصاہللہیلعفملسیکتنسوکہبتشمث رکف۔اؾفدلیکدعتاچرامہدسدؿکتےہ
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،دیعسنبایبرعفہب،رطم،قمیصہنبذفبی،رمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبہوعرت(دفراؿدعت)زبیفزتنیہنرکے۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبہوعرت(دفراؿدعت)زبیفزتنیہنرکے۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 241

یحٌی بً سعیذ ،حنیذ بً ىاؾع ،او سلنہ  ،او حبيبہ رضی اہلل عيہنا
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یزیذ بً ہاروٌٰ ،

وٌ أَى ِ َبأَىَا َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ َع ًِ حُ َن ِی ٔذ بِ ًٔ ىَاؾ ٕٔع أَى َّ ُط َسنٔ َع َزیِ َي َب ابِ َي َة أ ُ ِّو
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ صَ ُ
ار َ

ِّکا ٌٔ أَ ٌَّ ا ِم َزأَ ّة أَ َت ِت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكال َِت إ ٔ ٌَّ ابِ َي ّة ل ََضا
َسل ََن َة تُ َح ِّذ ُث أَى َّ َضا َسنٔ َع ِت أ ُوَّ َسل ََن َة َوأُوَّ َحب ٔ َ
يب َة َت ِذ ُ َ

تُ ُوف ِّ َی َع ِي َضا َز ِو ُج َضا ؾَا ِط َتهَ ِت َع ِييُ َضا َؾه ٔ َی تُزٔی ُذ أَ ٌِ َتهِ َحل ََضا َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق ِذ کَاى َ ِت إ ٔ ِح َذا ُنًَّ َت ِزمٔی

َشا
بٔا ِل َب ِع َزة ٔع ٔ ِي َذ َرأ ِ ٔ
ض ا ِل َح ِو ٔل َوإٔى َّ َنا ه ٔ َی أَ ِر َب َع َة أَ ِط ُضز ٕ َو َع ِ ّ

اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿٰ،ییحینبدیعس،دیمحنبانعف،اؾہملس،اؾہبیبحریضاہللامہنعےسرمفیےہاکیاخوتؿیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپسآیئافراہکاسیکیٹیباکوشرہفافتاپایگافراس(یٹیبیک)آںیھکن(آوشبمشچےس)دھکریہںیہ۔فہاچیتہ
ےہہکرسہم(ایدفا)اگلےل۔آپےنرفامایےلہپمت(وعرںیت)اکی اسؽوپراوہےنرپافٹنیکینگنیم یتکنیھپںیھت(فہ وتںیہمتوگارا
اھت)افرابوتدعت(طقف)اچرامہدسدؿیکدمتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿٰ،ییحینبدیعس،دیمحنبانعف،اؾہملس،اؾہبیبحریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکوعرتاےنپوشرہےکالعفہیسکدفرسےہپنکگرکیتکسےہ؟
ابب  :الطؼاکایبؿ
ایکوعرتاےنپوشرہےکالعفہیسکدفرسےہپنکگرکیتکسےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 242

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،رعوہ  ،او النوميين حرضت عائظہ ػذيكہ

رع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ُ ِ

َو َس َّل َه َقا َل ََ َی ٔح ُّل َٔ ِم َزأَة ٕأَ ٌِ تُ ٔح َّذ َعل َی َمی ِّٕت ؾ َِو َم ثَ ََل ٕث إ ٔ ََّ َعل َی َز ِو ٕد

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،رعفہ  ،اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ دصہقی ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےناراشدرفاماییسکوعرتوکزةیہ ںیہکیسکتیمرپنکگرکےنیتدؿےسزایدہامنکااخفدنےک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہ،اؾاوملنینمرضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ایکوعرتاےنپوشرہےکالعفہیسکدفرسےہپنکگرکیتکسےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 243

یحٌی بً سعیذ ،ىاؾع ،ػؿیہ بيت ابی عبیذ ،او النوميين حرضت حؿؼہ
راوی  :ہياد بً َسی ،ابواحوؾٰ ،

ؾ َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ َػ ٔؿ َّی َة ب ٔ ِيتٔ أَبٔی ُعب َ ِی ٕذ َع ًِ َحؿ َِؼ َة َز ِو ٔد
َح َّذثَ َيا َص َّيا ُد بِ ًُ َّ ٔ
الرس ِّی َح َّذثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ

ِخ أَ ٌِ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقال َِت َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َی ٔح ُّل َٔ ِم َزأَة ٕ تُ ِد ٔم ًُ بٔاہللٔ َوا ِل َی ِوو ٔ ِاْل ٔ ٔ
تُ ٔح َّذ َعل َی َم ِّی ٕت ؾ َِو َم ثَ ََل ٕث إ ٔ ََّ َعل َی َز ِو ٕد
انہد نب رسی ،اوباوحصٰ ،ییحی نبدیعس ،انعف ،ہیفص تنب ایب  دیب ،اؾ اوملنینم رضحت ہصفح ےس رمفی ےہہک یبنرکمی یلص اہللہیلع
فآہلفملس ےن اراشد رفامای وج وعرت اامیؿ ریتھک وہ اہلل رپ افر ویؾ آرخت رپ اوکس انمبس ہ ںی نکگ رکان یسک تیم رپ نیت رفز ےس
زایدہنکاےئاخفدنےک۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحصٰ،ییحینبدیعس،انعف،ہیفصتنبایب دیب،اؾاوملنینمرضحتہصفح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ایکوعرتاےنپوشرہےکالعفہیسکدفرسےہپنکگرکیتکسےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 244

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً ىنير ،ہظاو بً حشاٌ ،حؿؼہ ،او علیہ  ،او علیہ

اٌ َع ًِ َحؿ َِؼ َة َع ًِ أ ُ ِّو َع ٔل َّی َة َقال َِت َقا َل َر ُسو ُل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ َح َّش َ
َشا َو ََ َتل َِب ُص ثَ ِوبّا
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ تُ ٔح ُّذ َعل َی َمی ِّٕت ؾ َِو َم ث َ ََل ٕث إ ٔ ََّ ا ِم َزأَ ْة تُ ٔح ُّذ َعل َی َز ِو ٔج َضا أَ ِر َب َع َة أَ ِط ُضز ٕ َو َع ِ ّ

ل َو ََ َت َلی َُّب إ ٔ ََّ ع ٔ ِي َذ أَ ِدنَی ك ُ ِضز ٔ َصا بٔيُ ِب َذة ٕ ٔم ًِ ق ُِش ٕم أَ ِو أَهِ ؿَارٕ
َم ِؼبُوغّا إ ٔ ََّ ثَ ِو َب َع ِؼبٕ َو ََ َتهِ َت ٔح ُ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اشہؾنباسحؿ،ہصفح،اؾہیطع،اؾہیطعےسرمفیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامای یسک تیم رپ نیت دؿ ےس زایدہ نکگ ہن ایک اجےئ رگم وعرت اےنپ اخفدن رپ اچر امہ دس کت نکگ رکے افر رسہم ث  اگلےئ
وخوبشہناگلےئرگمبجضیحےساپیکاحلصوہوتوھتڑییسدقماروعددنہی(طسق)افراظاءر(وخوبشیکاکیمسق)اگلےل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اشہؾنباسحؿ،ہصفح،اؾہیطع،اؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادلاےنپےٹیبوکمکحدےہکاینپویبیوکالطؼدفوتابپاکمکحامانناچےئہ۔
ابب  :الطؼاکایبؿ
فادلاےنپےٹیبوکمکحدےہکاینپویبیوکالطؼدفوتابپاکمکحامانناچےئہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 245

یحٌی بً سعیذ ،عثناٌ بً عنز ،ابً ابی ذئبْ ،الہ حارث بً عبذالزحنً ،حنزہ بً عبذاہلل ،
راوی  :محنذ بً بظارٰ ،
عبذاہلل بً عنز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ ا ِل َك َّلا ٌُ َوعُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ عُ َن َز َق َاَ َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ذٔئِبٕ َع ًِ َْالٔطٔ ا ِل َحار ٔٔث

اٌ أَبٔی
بِ ًٔ َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ َع ًِ َح ِنزَ َة بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُع َن َز َقا َل کَاى َ ِت َت ِحًٔی ا ِم َزأَ ْة َو ُن ِي ُت أُح ُّٔب َضا َوک َ َ

ک ُع َنزُ لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأ َ َم َزنٔی أَ ٌِ أُكَ ِّل َك َضا ؾ ََل َّل ِكت َُضا
ِّک ذَل ٔ َ
یُ ِبػ ُٔـ َضا ؾ ََذ َ َ
دمحمنباشبرٰ،ییحینبدیعس،امثعؿنبرمع ،انبایبذ،ب،اخہلاحرثنبدبعارلنمح،زمحہنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعایبؿرفامےتںیہ
ریمے اکنح ںیم اکی وعرت یھت افر ںیم اس ےس تبحم رکات اھت افر ریمے فادل (دیسان رمع) اس وک ربا اجےتن ےھت۔ آرخ اوہنں ےن
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسذرکایکوتآپےنےھجممکحدایہکالطؼددیفاسوعرتوکافرںیمےنالطؼددیی۔
رافی  :دمحمنباشبرٰ،ییحینبدیعس،امثعؿنبرمع،انبایبذ،ب،اخہلاحرثنبدبعارلنمح،زمحہنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
فادلاےنپےٹیبوکمکحدےہکاینپویبیوکالطؼدفوتابپاکمکحامانناچےئہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 246

راوی  :محنذ بً بظار ،محنذ بً جعَف ،طعبہ  ،علاء بً سائب  ،حرضت عبذالزحنً

ئ بِ ًٔ َّ
الشائ ٔٔب َع ًِ أَبٔی َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ أَ ٌَّ َر ُج َّل
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع ََفٕ َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ َع َلا ٔ
َح ٕر ؾَأتََی أَبَا َّ
أَ َم َز ُظ أَبُو ُظ أَ ِو أ ُ ُّم ُط َط َّ
ک ُط ِع َب ُة أَ ٌِ یُ َل ِّل َل ا ِم َزأَ َت ُط َؾ َح َع َل َعل َِیطٔ ٔمائ َ َة ُم َ َّ
الـ َهی
الذ ِر َدا ٔ
ئ َؾإٔذَا ص َُو ي َُؼل ِّی ُّ
ک َو َقا َل أَبُو َّ
َص ؾ ََشأ َ َل ُط َؾ َكا َل أَبُو َّ
ئ أَ ِو ٔ
ئ
الذ ِر َدا ٔ
الذ ِر َدا ٔ
َویُ ٔلی ُل َضا َو َػلَّی َما بَي ِ َن ُّ
الو ِضز ٔ َوا ِل َع ِ ٔ
ف ب ٔ َي ِذر َٔک َوب ٔ َّز َوال ٔ َذیِ َ
ک أَ ِو ا ِتزُ ِک
اب ا ِل َح َّي ٔة َؾ َحاؾ ِٔى َعل َی َوال ٔ َذیِ َ
َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل ا ِل َوال ٔ ُذ أَ ِو َس ُم أَبِ َو ٔ

دمحمنباشبر،دمحم نبرفعج ،ہبعش،اطعء نباس،ب ،رضحتدبعارلنمحےسرمفیےہ اکیصخش وکاس ےکابپای ایکسامں ےن مکح
دایہکفہاینپویبیوکالطؼدے۔ اسصخشےنذنرامینہکاسےنارگالطؼدیوتنکالغؾآزادرکاگی۔رھپفہاوبادلرداءےکاہںآای
فہ اچتش یک امنز زپےتھ ےھت افر اوکس وطلی رکےت ےھت افر اوہنں ےن امنز زپیھ رہظ افر رصع ےک درایمؿ۔ آرخ اس صخش ےن
اوبادلرداءےسوپاھچوتاوہنںےناہکاینپذنروپریرکاےنپفادلنییکااطتعرک۔اوبادلرداءےناہکںیمےنرنکؽاہللےسانسآپ

رفامےتےھتامںابپرتہبدرفازےںیہتنجاجےناک۔ابریتیاشنمءفادلنیاکایخؽرکایہنرک۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اطعءنباس،ب،رضحتدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسسکزیچیکمسقاھکےت؟
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسسکزیچیکمسقاھکےت؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 247

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ محنذ بً مؼعب اوزاعی یهی بً ابی نثير ٍَلل بً ابی مینوىہ علاء بً يشار رؾاعہ ،حرضت
رؾاعہ جہىی

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُم ِؼ َعبٕ َع ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ أَبٔی َنثٔير ٕ َع ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ أَبٔی َم ِی ُنوى َ َة
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َـ َقا َل َو َّال ٔذی َنؿ ُِص ُم َح َّن ٕذ
َع ًِ َع َلا ٔ
ئ بِ ًٔ َي َشارٕ َع ًِ رٔؾَا َع َة ا ِل ُح َضىٔ ِّی َقا َل ک َ َ
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َحل َ
ب ٔ َی ٔذظ ٔ
اوبرکبنبایبہبیشدمحمنببعصم افزایع یحنبایبریثکلالؽنبایبومیمہناطعءنباسیررافہع،رضحترافہع ینہےسرمفیےہہک
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسبجمسقاھکےتوتویںاراشدرفامےتمسقاسیکسجےکاہ ھتںیمریمی(دمحمیلصاہللہیلعفآہلفملس
یک)اجؿےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیشدمحمنببعصمافزایع یحنبایبریثکلالؽنبایبومیمہناطعءنباسیررافہع،رضحترافہع ینہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسسکزیچیکمسقاھکےت؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 248

یحٌی بً ابی نثير ،ہَلل بً ابی مینوىہ ،علاء بً يشار ،حرضت رؾاعہ
راوی  :ہظاو بً عنار عبذالنلک بً محنذ ػيعانیٰ ،
بً رعابہ جہىی

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ الؼَّ ِي َعان ٔ ُّی َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ أَبٔی َنثٔير ٕ َع ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ
رعابَ َة ا ِل ُح َضىٔ ِّی َقا َل کَاى َ ِت یَنٔي ُن َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َّالًٔی
أَبٔی َم ِی ُنوى َ َة َع ًِ َع َلا ٔ
ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر َع ًِ رٔؾَا َع َة بِ ًٔ َ َ
ـ ب ٔ َضا أَ ِط َض ُذ ع ٔ ِي َذ اہللٔ َو َّال ٔذی َن ِؿ ٔسی ب ٔ َی ٔذظ ٔ
َی ِحل ٔ ُ
اشہؾنبامعردبعاکلملنبدمحماعنصینٰ،ییحینبایبریثک،الہؽنبایبومیمہن،اطعءنباسیر،رضحترافہعنبرعاہب ینہےسرمفیےہ
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوجمسقاھکای رکےتفہویںاھکےتںیموگایہداتیوہںاہللاعتیلےکاہںایمسقاسیکسجےکاہ ھتںیم
ریمی(دمحمیلصاہللہیلعفآہلفملس)یکاجؿےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعردبعاکلملنبدمحماعنصینٰ،ییحینبایبریثک،الہؽنبایبومیمہن،اطعءنباسیر،رضحترافہعنبرعاہب ینہ
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسسکزیچیکمسقاھکےت؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 249

راوی  :ابواسحام ابزاٍیه ابً محنذ بً عباض عبذاہلل بً رجاء النکی عباد بً اسحام ابً طَاب ساله حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا أَبُو إ ٔ ِس َح َل َّ
ض َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َر َجا ٕئ ا ِل َنک ُِّّی َع ًِ َعبَّاد ٔبِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ
الظاؾ ٔع ٔ ُّی إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ ا ِل َعبَّا ٔ
َص ٔ
اب َع ًِ َسال ٔ ٕه َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل کَاى َ ِت أَ ِنثَرُ أَیِ َنا ٌٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َو ُم َ ِّ
وب
ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
ف ا ِل ُكلُ ٔ
اوبااحسؼ اربا،می انب دمحم نب ابعس دبعاہلل نب راجء ایکمل ابعد نب ااحسؼ انب شھءب اسمل رضحت انب رمع ےس رمفی ےہ ارثک مسق
رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکویںوہ ااسیہ ںیےہمسقاس(اہللزعفلج)یکوجدولںوکریھپدےنیفاالےہ۔
رافی  :اوبااحسؼاربامیھانبدمحمنبابعسدبعاہللنبراجءایکملابعدنبااحسؼانبشھءباسملرضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسسکزیچیکمسقاھکےت؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 250

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،حناد بً ْالذ ،ح ،يعكوب بً حنیذ بً کاسب ،معً بً عیسی ،محنذ بً ہَلل حرضت
ابوہزیزہ

وب بِ ًُ حُ َن ِی ٔذ بِ ًٔ کَا ٔسبٕ َح َّذثَ َيا َم ِع ًُ بِ ًُ ع َٔیسی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َْال ٔ ٕذ ح و َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ

َف اہللَ
َجنٔی ّعا َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ ص ََٔل ٕل َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل کَاى َ ِت یَنٔي ُن َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َوأَ ِس َت ِػ ٔ ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،امحد نب اخدل ،ح ،وقعیب نب دیمح نب اکبس ،نعم نب یسیع ،دمحم نب الہؽ رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک یبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکمسقویںوہ ہیابتےہافرںیماہلللجالجہلےساافغتسررکاتوہں۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،امحدنباخدل،ح،وقعیبنبدیمحنباکبس،نعمنبیسیع،دمحمنبالہؽرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنکااہلل(یکذاتےک)ےکمسقاھکےنیکاممتعن۔
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
امنکااہلل(یکذاتےک)ےکمسقاھکےنیکاممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 251

راوی  :محنذ بً ابی عنز ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،ساله بً عبذاہلل بً عنز ،عنز حرضت عنز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ أَبٔی عُ َن َز ا ِل َع َذن ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ُع َنزَ
ـ بٔأَبٔیطٔ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ اہللَ یَ ِي َضا ُن ِه أَ ٌِ
أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َسنٔ َعطُ َی ِحل ٔ ُ
َاِّکا َو ََ آث ٔ ّزا
َت ِحل ٔ ُؿوا بٔآبَائٔهُ ِه َقا َل عُ َنزُ ؾ ََنا َح َلؿ ُِت ب ٔ َضا ذ ٔ ّ

دمحم نب ایب رمع ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،اسمل نب دبعاہلل نب رمع ،رمع رضحت رمع وک یبن رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن مسق اھکےت انس
اےنپفادلیکوتاراشدرفامایےبکشاہللاعتیلمتوکعنمرکاتےہاےنپآابءفادجادیکمسقاھکےنےس۔رضحترمعےنرفامایاسرفزےک
دعبںیمےنیھبکابپیکمسقہ ںیاھکیئ۔ہناینپرطػےسہندفرسےیکلقنرکےک۔
رافی  :دمحمنبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اسملنبدبعاہللنبرمع،رمعرضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
امنکااہلل(یکذاتےک)ےکمسقاھکےنیکاممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 252

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاَعلی ،ہظاو ،حشً ،حرضت عبذالزحنً بً سنزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اْلِ َ ِعل َی َع ًِ ص ٔظَ او ٕ َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َس ُن َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َت ِحل ٔ ُؿوا ب ٔ َّ
الل َواغٔی َو ََ بٔآبَائٔهُ ِه
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،اشہؾ،نسح،رضحتدبعارلنمحنبرمسہےسرمفیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامایث مسقاھکؤوتبںیکافرہناےنپآابءفادجاد(ینعیابپدادفں)یک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،اشہؾ،نسح،رضحتدبعارلنمحنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
امنکااہلل(یکذاتےک)ےکمسقاھکےنیکاممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 253

راوی  :عبذالزحنً بً ابزاہیه دمظيی  ،عبذالواحذ ،اوزاعی  ،زہزی ،حنیذ ،ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا عُ َنزُ بِ ًُ َع ِبذٔ ا ِل َواحٔذٔ َع ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ حُ َن ِی ٕذ َع ًِ أَبٔی
َـ َؾ َكا َل فٔی َینٔيئطٔ ب ٔ َّ
الَل ٔ
ت َوا ِل ُعزَّی َؾل َِی ُك ِل ََ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّ اہللُ
ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ َحل َ
دبعارلنمح نب اربا،می دیقشم  ،دبعاولادح ،افزایع  ،زرہی ،دیمح ،اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای
سجصخشےنمسقاھکیئافراینپمسقںیمویںاہکالتایزعییکوتفہ َ
لِل
ےہکل ِإلَ َا ِإ َّلا َُّ
رافی  :دبعارلنمحنباربا،میدیقشم،دبعاولادح،افزایع،زرہی،دیمح،اوبرہریہ

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

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
امنکااہلل(یکذاتےک)ےکمسقاھکےنیکاممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 254

یحٌی بً آدو ،اَسائیل ،ابواسحام ،مؼعب ابً سعذ ،حرضت سعذ
راوی  :علی بً محنذ ،حشً بً علیٰ ،

َّ
َسائ ٔی َل َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ ُم ِؼ َع ٔب
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َوا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َخَل ُل َق َاَ َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ آ َد َو َع ًِ إ ٔ ِ َ
بِ ًٔ َس ِع ٕذ َع ًِ َس ِع ٕذ َقا َل َح َلؿ ُِت ب ٔ َّ
الَل ٔ
ک
ت َوا ِل ُعزَّی َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُق ِل ََ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّ اہللُ َو ِح َذ ُظ ََ َ ٔ
ُشی َ

َل ُط ث ُ َّه ا ِن ُؿ ِث َع ًِ َي َشارٔ َک ثَ ََلثّا َو َت َع َّوذِ َو ََ َت ُع ِذ

یلع نب دمحم ،نسح نب یلعٰ ،ییحی نبآدؾ ،ارسالیئ ،اوبااحسؼ ،بعصم انب دعس ،رضحت دعس ےس رمفی ےہ ںیم ےن مسق اھکیئ الت
د ُـ َل
افرزعییکوتیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہللاعتیلےکنکا(رہسگ)وکیئاچساہلہ ںیےہفہ َ(ل ِإلَ َا ِإ َّلا ُ
لِلَّ َف ْ َ
ِ َلَ ُا)االیکےہااکسوکیئرشکیہ ںی۔رھپاینپابںیئرطػنیترمہبتوھتکافروعتذہہکافررھپدفابرہااسیث رکان۔
يِر َ
رافی  :یلعنبدمحم،نسحنبیلعٰ،ییحینبآدؾ،ارسالیئ،اوبااحسؼ،بعصمانبدعس،رضحتدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےنامنکااالسؾےکیسکدنیںیمےلچاجےنیکمسقاھکیئ۔
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
سجےنامنکااالسؾےکیسکدنیںیمےلچاجےنیکمسقاھکیئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 255

راوی  :محنذ بً مثىی  ،ابً ابی عذی ْ ،الذ حذاء  ،ثابت بً ؿحاک

ئ َع ًِ أَبٔی ق ٔ ََلبَ َة َع ًِ ثَاب ٔتٔ بِ ًٔ َّ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی َعذ ٓ ٕ
الـحَّا ٔک َقا َل َقا َل
ٔی َع ًِ َْال ٔ ٕذ ا ِل َح َّذا ٔ
َـ بٔنٔ َّل ٕة س َٔوی ِاْل ٔ ِس ََلو ٔکَاذٔبّا ُم َت َع ِّن ّذا َؾ ُض َو َن َنا َقا َل
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َحل َ
دمحمنبینثم،انبایبدعی،اخدلذحاء،تبن نباحضک ےسرمفیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاالسؾےک
نکاافریسکدرگیدنیںیمےلچاجےنیکارگیسکےناجؿوبھجرکمسقاھکیئوتاسےناسیجاہکفاسییہوہیھباجےئاگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،اخدلذحاء،تبن نباحضک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
سجےنامنکااالسؾےکیسکدنیںیمےلچاجےنیکمسقاھکیئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 256

راوی  :ہظاو بً عنار ،بكیہ ،عبذاہلل بً مَحر ،قتادہ ،حرضت اىص

َحرٕ َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ أَى َ ٕص َقا َل َسنٔ َع ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا َبك ٔ َّی ُة َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ُم َ َّ

َو َس َّل َه َر ُج َّل َي ُكو ُل أَىَا إٔذّا ل ََی ُضودٔی َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َج َب ِت

اشہؾ نب امعر ،ہیقب ،دبعاہلل نب رحمر ،اتقدہ ،رضحت اسن ےس رمفی ےہ یبن ےن اکی صخش وک ےتہک انس ہک فہ اتہک اھت ااسی رکفں وت ںیم
وہیدیوہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(ہینسرک)اراشدرفامایاسےکےئلدفزخفابجوہیئگ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ہیقب،دبعاہللنبرحمر،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
سجےنامنکااالسؾےکیسکدنیںیمےلچاجےنیکمسقاھکیئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 257

راوی  :محنذ بً اسناعیل ،عنزو بً راؾع ،ؾـل بً موسی ،حشين بً واقذ ،عبذاہلل حرضت بزیذہ

وسی َع ًِ ا ِل ُح َشي ِ ٔن بِ ًٔ َواق ٔ ٕذ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل بِ ًٔ َس ُن َز َة َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َراؾ ٕٔع ا ِل َب َحل ٔ ُّی َح َّذث َ َيا ا ِلؿ َِـ ُ
ل بِ ًُ ُم َ

اٌ
یئ ٔم ًِ ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ َؾإ ٔ ٌِ ک َ َ
َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َذ َة َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َقا َل إنِّٔی بَز ٔ ْ
اٌ َػادٔقّا ل َِه َي ُع ِذ إَٔ َی ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ َسال ٔ ّنا
کَاذٔبّا َؾ ُض َو َن َنا َقا َل َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
دمحمنباامسلیع،رمعفنبراعف،لضفنبومیس،نیسحنبفادق،دبعاہللرضحت ربدیہےسایبؿےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایوجصخشےہکارگااسیرکفںوتاالسؾےسزیباروہںارگفہوھجٹےہکافرفہاکؾرکےھٹیبسجرپاالسؾےسدجاوہےنیکاسےن
رشطاقمئیکیھتوتاسیجاسےنفاسییہوہاگافرارگاینپابتچسرکےبجیھباالسؾالسیتمےکاس ھتوتاسےکاپسہ ںیولےٹ
اگ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،رمعفنبراعف،لضفنبومیس،نیسحنبفادق،دبعاہللرضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےکاسےنماہللیکمسقاھکیئاجےئاسوکرایضہبراضوہاجاناچےئہ۔
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
سجےکاسےنماہللیکمسقاھکیئاجےئاسوکرایضہبراضوہاجاناچےئہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 258

راوی  :محنذ بً اسناعیل بً سنزہ ،اطبان بً محنذ ،محنذ بً عحَلٌ ،ىاؾع ،ابً عنز ،حرضت عبذاہلل بً عنز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل بِ ًٔ َس ُن َز َة َح َّذث َ َيا أَ ِس َب ُان بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ َع ِح ََل ٌَ َع ًِ ى َاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َسنٔ َع
ـ َل ُط بٔاہللٔ
ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َر ُج َّل َی ِحل ٔ ُ
َـ بٔاہللٔ َؾل َِی ِؼ ُذ ِم َو َم ًِ ُحل ٔ َ
ـ بٔأَبٔیطٔ َؾ َكا َل ََ َت ِحل ٔ ُؿوا بٔآبَائٔهُ ِه َم ًِ َحل َ
َؾ ِلي َ ِر َق َو َم ًِ ل َِه َی ِز َق بٔاہللٔ َؾل َِی َص ٔم ًِ اہللٔ
دمحمنباامسلیعنبرمسہ،اابشطنبدمحم،دمحمنبالجعؿ،انعف،انبرمع،رضحتدبعاہللنبرمعےسرمفیےہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناکیصخشوکاےنپابپےکانؾیکمسقاھکےتوہےئانسوترفامایث مسقاھکؤاےنپابپدادفںیکوجصخشمسقاھکےئاہللےکانؾ
یکاھکےئافریچساھکےئ افرسجیسکےئلیکاہللیکمسقااھٹیئاجےئاسوکرایضوہاجاناچےئہافروجصخشاہلل اعتیلےکانؾرپرایضہن
وہفہاہللاعتیلےسقلعتہ ںیراتھک۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنبرمسہ،اابشطنبدمحم،دمحمنبالجعؿ،انعف،انبرمع،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
سجےکاسےنماہللیکمسقاھکیئاجےئاسوکرایضہبراضوہاجاناچےئہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 259

یحٌی بً نرض ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :يعكوب بً حنیذ بً کاسب ،حاته بً اسناعیل ،ابی بْک بً ٰ

رض َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ
ْک بِ ًٔ َی ِحٌَی بِ ًٔ ال َّي ِ ٔ
وب بِ ًُ حُ َن ِی ٔذ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّذثَ َيا َحات ٔ ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َع ًِ أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ
َسق َِت َؾ َكا َل ََ َو َّال ٔذی ََ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّ ص َُو َؾ َكا َل
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َرأَی ع َٔیسی ابِ ًُ َم ِزیَ َه َر ُج َّل َي ِ ٔ
رس ُم َؾ َكا َل أَ َ َ
َصی
ع َٔیسی آ َم ِي ُت بٔاہللٔ َو َن َّذبِ ُت َب َ ٔ
وقعیب نب دیمح نب اکبس ،احمت نب اامسلیع ،ایب رکب نب ٰییحی نب رضن ،رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس

ےنرفامایجزتٰیسیعنبرممی ہیلعاالسلؾےناکیصخشوکوچریرکےتداھکیوتاہکوتےنوچرییک۔فہوبالہ ںی!مسقایکسسجےک
نکاوکیئاچسوبعمدہ ںی۔ٰیسیعہیلعاالسلؾےناہکںیماامیؿالایاہللاعتیلرپافرںیمےنالٹھجایاینپآھکن(ینعیدےنھکی)وک۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،احمتنباامسلیع،ایبرکبنبٰییحینبرضن،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقاھکےنںیمایمسقوتڑانوہاتےہایرشدنمی۔
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
مسقاھکےنںیمایمسقوتڑانوہاتےہایرشدنمی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 260

راوی  :علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،بظار بً نذاو ،محنذ بً زیذ ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ َب َّظارٔ بِ ًٔ ن ٔ َذاو ٕ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َزیِ ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ
ـ ح ٔ ِيثْ أَ ِو ى َ َذ ْو
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ َنا ا ِل َحل ٔ ُ

یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشبرنبدکاؾ،دمحمنبزدی،رضحتانبرمعےسرمفیےہیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمسق
اھکانایوت ثن(ینعیمسقوتڑان)ےہایدناث (رشدنمی)ےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشبرنبدکاؾ،دمحمنبزدی،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقںیماؿاشءاہلل(ارگاہللےناچاہ)ہہکدایوت؟

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
مسقںیماؿاشءاہلل(ارگاہللےناچاہ)ہہکدایوت؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 261

راوی  :عباض بً عبذالعویه ،عبذالززام ،معنز  ،ابً كاؤض ،حرضت ابوہزیزہ

ض َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل
َّاض بِ ًُ َع ِبذٔ ا ِل َعؤی ٔه ا ِل َع ِيبَر ُّٔی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأَىَا َم ِع َن ْز َع ًِ ابِ ًٔ كَا ُو ٕ
َح َّذثَ َيا ا ِل َعب ُ
َـ َؾ َكا َل إ ٔ ٌِ َطا َئ اہللُ َؾ َلطُ ث ُ ِي َیا ُظ
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َحل َ
ابعسنبدبعامیظعل ،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤس،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسج
ےنمسقااھٹےتفتقاؿاشءاہلل(ارگاہللےناچاہ)ہہکدایوتہیاؿاشءاہللانہکاےسافدئہدےاگ۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
مسقںیماؿاشءاہلل(ارگاہللےناچاہ)ہہکدایوت؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 262

راوی  :محنذ بً زیاد ،عبذالوارث بً سعیذ ،ایوب ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

وب َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ زٔ َیاد ٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َوار ٔٔث بِ ًُ َسعٔی ٕذ َع ًِ أَ ُّی َ

َـ َوا ِس َت ِثى َی إ ٔ ٌِ َطا َئ َر َج َع َوإ ٔ ٌِ َطا َئ َت َز َک غَيِرُ َحاى ٔ ٕث
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َحل َ

دمحمنبزاید،دبعاولارثنبدیعس،اویب،انعف،رضحت انبرمعرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایسجےن

مسقںیماانثتسءرکایل(الثمااشنءاہللینعیارگاہللےناچاہہہکدای)وتاچےہفہروجعرکےلافراچےہوتوھچڑدےاحثنہنوہاگ۔
رافی  :دمحمنبزاید،دبعاولارثنبدیعس،اویب،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
مسقںیماؿاشءاہلل(ارگاہللےناچاہ)ہہکدایوت؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 263

راوی  :عبذاہلل بً محنذ ،زہزی ،سؿیاٌ بً عيييہ ،ایوب ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َـ
وب َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز رٔ َوا َی ّة َقا َل َم ًِ َحل َ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ الزُّصِز ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ أَ ُّی َ
اس َت ِثى َی َؾل ًَِ َی ِح َي ِث
َو ِ
دبعاہللنبدمحم،زرہی،ایفسؿنبہنییع،اویب،انعف،رضحتانبرمعایبؿرفامےتںیہہکسجےنمسقںیماانثتسءرکایلفہرہسگاحثن
ہنوہاگ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،زرہی،ایفسؿنبہنییع،اویب،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقااھٹیلرھپایخؽوہاہکاسےکالخػرکانرتہبےہوت۔
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
مسقااھٹیلرھپایخؽوہاہکاسےکالخػرکانرتہبےہوت۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 264

راوی  :احنذ بً عبذہ ،حناد بً زیذ ،غیَلٌ بً جزیز ،ابی بزدہ ،حرضت ابوموسی

وسی َقا َل أَ َت ِی ُت َر ُسو َل
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِب َذ َة أَى ِ َبأَىَا َح َّنادُ بِ ًُ َزیِ ٕذ َح َّذثَ َيا غ َِی ََل ٌُ بِ ًُ َجزٔیز ٕ َع ًِ أَب ٔی ب ُ ِز َد َة َع ًِ أَبٔیطٔ أَبٔی ُم َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی َرص ِٕم ٔم ًِ اْلِ َ ِط َعزٔیِّي َن َن ِش َت ِحنٔلُ ُط َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َواہللٔ َما أَ ِحنٔلُهُ ِه

َو َما ع ٔ ِيذٔی َما أَ ِحنٔلُهُ ِه َعل َِیطٔ َقا َل َؾلَب ٔ ِث َيا َما َطا َئ اہللُ ث ُ َّه أتُ َٔی بٔإٔب ٔ ٕل ؾَأ َ َم َز َل َيا ب ٔ َث ََلث َ ٔة َذ ِود ٕ ُ ِّ
رغ الذُّ َری َؾ َل َّنا اى ِ َل َل ِك َيا َقا َل
َـ أَ ََّ یَ ِحنٔ َل َيا ث ُ َّه َح َن َل َيا ِار ٔج ُعوا ب ٔ َيا ؾَأ َ َت ِي َيا ُظ
َب ِع ُـ َيا ل ٔ َب ِع ٕف أَ َت ِي َيا َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َن ِش َت ِحنٔلُطُ َؾ َحل َ

ک َؾ َح َلؿ َِت أَ ٌِ ََ َت ِحنٔ َل َيا ث ُ َّه َح َن ِلت َ َيا َؾ َكا َل َواہللٔ َما أَىَا َح َن ِل ُتهُ ِه بَ ِل اہللُ َح َن َلهُ ِه
َؾ ُك ِل َيا یَا َر ُسو َل اہللٔ إٔىَّا أَ َت ِي َي َ
اک َن ِش َت ِحنٔلُ َ
َ
َّ
َف ُت َع ًِ َینٔیىٔی َوأَ َت ِی ُت َّال ٔذی ص َُو َْي ِ ْر أَ ِو َقا َل أَ َت ِی ُت َّال ٔذی
إنِّٔی َواہللٔ إ ٔ ٌِ َطا َئ اہللُ ََ أَ ِحل ٔ ُ
ـ َعل َی َینٔي ٕن ؾَأ َری َْي ِ ّرا ٔم ِي َضا إَٔ َن َّ ِ
َف ُت َع ًِ یَنٔیىٔی
ص َُو َْي ِ ْر َو َن َّ ِ

ادمحنبدبعہ،امحدنبزدی،الیغؿنبرجری،ایبربدہ،رضحتاوبومیسرفامےتںیہہکںیمارعشنیییکاکیامجتعاسیک ھترنکؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہا۔ مہ ےن آپ ےس نکاری ام یگ وت رنکؽاہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہللیک
مسق ریمے اپس اجونر ہ ںی ںیہ ہک ںیہمت نکاری دفں۔ رفامےت ںیہ مہ  انت اہلل ےن اچاہ رہھٹے رےہ رھپ ںیہک ےس افٹن آےئ وت
رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامہرےےئلنیتایھچوکاہؿفاےلدیفسافوٹنںاکمکحدایبجمہےلچوتامہرےضعباسویھتں
ےن دفرسفں ےس اہک ہک بج مہ رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس نکاری امےنگن ےئگ ےھت وت آپ ےن مسق ااھٹیئ یھت ہک ںیمہ
نکاریہندںیےگرھپآپےنںیمہنکاریدےدی۔اسےئلفاسپولچمہفاسپرنکؽاہللیکدخث ںیماحرضوہےئافررعض
ایکاےاہللےکرنکؽ!مہآپےکاپسنکاریامےنگنآےئےھتوتآپےنمسقااھٹیئیھتہکںیمہنکاریہندےگنی۔آپےنرفامای
اہلل یک مسق ںیم ےن وت ںیہمت نکاری دی یہ ہ ںی اہلل اعتیل ےن ںیہمت نکاری دی اہلل یک مسق ! اہلل اچےہ وت بج یھب ںیم وکیئ مسق
ااھٹؤںرھپاسےکالخػرکےنوکرتہبوھجمسںوتںیماےکسالخػرکاتیلوہںافراینپمسقاکافکرہادارکداتیوہںایرفامایہکںیمالھبیئ
یکرطػروجعرکاتیلوہںافراینپمسقاکافکرہادارکاتوہں۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،امحدنبزدی،الیغؿنبرجری،ایبربدہ،رضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
مسقااھٹیلرھپایخؽوہاہکاسےکالخػرکانرتہبےہوت۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 265

راوی  :علی بً محنذ ،عبذاہلل بً عامز بً زرارہ ،ابوبْک بً عیاغ ،عبذالعزیز بً رؾیع ،تنیه بً رطؾہ ،حرضت عذی بً
حاته

غ َع ًِ َع ِبذٔ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًٔ ُرؾ َِی ٕع َع ًِ َتنٔ ٔیه
ْک بِ ًُ َعیَّا ٕ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َعا ٔمز ٔبِ ًٔ ز َُر َار َة َق َاَ َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ُفأَی َْي ِ ّرا ٔم ِي َضا َؾل َِیأ ِ ٔ
ت
رط َؾ َة َع ًِ َعذ ِّٔی ابِ ًٔ َحات ٕٔه َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َحل َ
بِ ًٔ َ َ
َـ َعل َی یَنٔي ٕن َ َ
َّ
َف َع ًِ یَنٔيئطٔ
ال ٔذی ص َُو َْي ِ ْر َو ِل ُی َه ِّ ِ
یلعنبدمحم،دبعاہللنباعرم نبزرارہ،اوبرکب نبایعش ،دبعازعلزینبرعیف ،میمتنبرطہف،رضحتدعی نباحمت ایبؿرفامےت ںیہ
ہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اراشدرفامایوجصخشوکیئمسقااھٹےئرھپاسےکالخػ(اکؾ)وکرتہبےھجمسوتفہوجرتہبےھجمس
فہرکےلافراینپمسقاکافکرہادارکے۔
رافی  :یلعنبدمحم،دبعاہللنباعرمنبزرارہ،اوبرکبنبایعش،دبعازعلزینبرعیف،میمتنبرطہف،رضحتدعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
مسقااھٹیلرھپایخؽوہاہکاسےکالخػرکانرتہبےہوت۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 266

راوی  :محنذ بً ابی عنز ،سؿیاٌ بً عيييہ ،ابوزرعاء ،عنزو بً عنز ،ابواحوؾ حرضت مالک جظِم

َ
َ
ؾ
رعا ٔ
ئ َع ِنزُو بِ ًُ َع ِنز ٕو َع ًِ َع ِّنطٔ أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ أبٔی ُع َن َز ا ِل َع َذن ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َح َّذثَ َيا أبُو الزَّ ِ َ
َع ِو ٔ
َف َع ًِ
ف بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ا ِل ُحظَ ٔ ِّ
ِم َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل ُقل ُِت َیا َر ُسو َل اہللٔ َیأِت ٔیىٔی ابِ ًُ َع ِِّم ؾَأ َ ِحل ٔ ُ
ـ أَ ٌِ ََ أ ُ ِع ٔل َی ُط َو ََ أَ ٔػ َل ُط َقا َل َن ِّ ِ
ک
یَنٔيي ٔ َ
دمحم نب ایب رمع ،ایفسؿ نب ہنییع ،اوبزرعاء ،رمعف نب رمع ،اوباوحص رضحت امکل یمشج رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک
رنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپسریمااچچزاداھبیئآےئافرںیمہیمسقااھٹولںہکہناےسھچکدفںاگافرہنیہاسےسہلص
ریمحرکفںاگوت؟رفامایاینپمسق(وتڑرکاس)اکافکرہدےدے۔
رافی  :دمحمنبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،اوبزرعاء،رمعفنبرمع،اوباوحصرضحتامکلیمشج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انانمبسمسقاکافکرہاسانانمبساکؾوکہنرکانےہ۔
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
انانمبسمسقاکافکرہاسانانمبساکؾوکہنرکانےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 267

راوی  :علی بً محنذ ،عبذاہلل بً ىنير ،حارثہ بً ابی رجال ،عنز ،حرضت عائظہ

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َع ًِ َحارٔثَ َة بِ ًٔ أَبٔی ال ِّز َجا ٔل َع ًِ َع ِن َز َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ
ک
یع ٔة َرح ٕٔه أَ ِو ؾ ٔ َامی ََ َي ِؼلُحُ َؾب ٔ ُّر ُظ أَ ٌِ ََ یُتٔ َّه َعل َی ذَل ٔ َ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َحل َ
َـ فٔی َق ٔل َ

یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمن،احرہثنبایبراجؽ،رمع،رضحتاعہشئرفام ںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےن
رہتشاناتوتڑےنیکایانانمبساکؾیکمسقاھکیئوتاسمسقاکوپرارکانہیےہہکاساکؾوکہنرکے۔

رافی  :یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمن،احرہثنبایبراجؽ،رمع،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
انانمبسمسقاکافکرہاسانانمبساکؾوکہنرکانےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 268

راوی  :عبذاہلل بً عبذالنومً ،عوٌ بً عنارہ ،روح بً قاسه ،عبیذاہلل بً عنز ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو
بً العاؾ

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل ُن ِد ٔم ًٔ ا ِل َوا ٔس ٔل ُّي َح َّذثَ َيا َع ِو ٌُ بِ ًُ ُع َن َار َة َح َّذثَ َيا َر ِو ُح بِ ًُ ا ِل َكاس ٔٔه َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ
ُفأَی غَي ِ َر َصا َْي ِ ّرا ٔم ِي َضا
َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ َحل َ
َـ َعل َی َینٔي ٕن َ َ

َؾل َِیتِرُ ِن َضا َؾإ ٔ ٌَّ َت ِز َن َضا َن َّؿ َارتُ َضا

دبع اہلل نب دبعاوملنم ،وعؿ نب امعرہ ،رفح نب اقمس  ،دیب اہلل نب رمع ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس
رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےن یسک اکؾ یک مسق اھکیئ رھپ اس ےک الخػ وک رتہب اھجمس وت اس اکؾ وک
وھچڑدےہیوھچڑدانییہاسیکمسقاکافکرہےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعاوملنم،وعؿنبامعرہ،رفحنباقمس ،دیباہللنبرمع،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقےکافکرہںیمانتکالھکےئ۔
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔

مسقےکافکرہںیمانتکالھکےئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 269

راوی  :عباض بً یزیذ ،زیاد بً عبذاہلل ،عنزو بً عبذاہلل بً يعلی ،ميہال بً عنزو ،سعیذ بً جبير ،حرضت ابً عباض

یذ َح َّذثَ َيا زٔ َیا ُد بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ ا ِلبکَّائٔی َح َّذثَ َيا ُعنزُ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َي ِعل َی َّ
الث َكف ُّٔی َع ًِ ا ِلنٔ ِي َضا ٔل بِ ًٔ
َّاض بِ ًُ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا ا ِل َعب ُ
َ
َ ُّ
ک
َع ِنز ٕو َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
اض ب ٔ َذل ٔ َ
َف َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بٔ َؼا ٕع ٔم ًِ َت ِنز ٕ َوأَ َم َز ال َّي َ
ض َقا َل َن َّ َ

ـ َػا ٕع ٔم ًِ ب ُ ٓز ٕ
ؾ ََن ًِ ل َِه یَحٔ ِذ َؾي ٔ ِؼ ُ

ابعس نب زیدی ،زاید نب دبع اہلل ،رمعف نب دبعاہلل نب یلعی ،اہنمؽ نب رمعف ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک
رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوجھکراکاکیاصعافکرہںیمدایافرولوگں(احصہبرکاؾ)وکیھباساکمکحدایسجےکاپسوجھکر
ہنوہوتفہآداھاصعدنگؾدےدے۔
رافی  :ابعسنبزیدی،زایدنبدبعاہلل،رمعفنبدبعاہللنبیلعی،اہنمؽنبرمعف،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقےکافکرہںیمایمہنرفیےکاس ھتالھکان۔
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
مسقےکافکرہںیمایمہنرفیےکاس ھتالھکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 270

یحٌی ،عبذالزحنً ،ابً مہذی ،سؿیاٌ بً عيييہ ،سلامیٌ بً ابی مػيرہ ،سعیذ بً جبير ،حرضت ابً
راوی  :محنذ بً ٰ
عباض

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضذ ٓ ٕ
ٔی َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ ُس َل ِ َامی ٌَ بِ ًٔ أَبٔی ا ِل ُنػٔي َرة ٔ َع ًِ
وت أَصِ َل ُط قُو ّتا ؾ ٔیطٔ ٔط َّذ ْة
ل َي ُك ُ
ل َي ُك ُ
َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ُج َبي ِر ٕ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
اٌ ال َّز ُج ُ
اٌ الزَّ ُج ُ
وت أَصِ َلطُ قُو ّتا ؾ ٔیطٔ َس َع ْة َوک َ َ
ض َقا َل ک َ َ

وٌ أَصِلٔیهُ ِه
َؾ َيزَل َِت ٔم ًِ أَ ِو َس ٔم َما تُ ِلع ُٔن َ

دمحم نب ٰییحی ،دبعارلنمح ،انب دہمی ،ایفسؿ نب ہنییع ،امیلسؿ نب ایب ریغمہ ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک
اکیرمد رھگ فاولں وکالھکات ےہ سج ںیم ف تع افر رفافاین ےہ افر اکی رمدرھگفاولں وکالھکات ےہ سج ںیم  یگن وہ وت ہی مکح انزؽ
وہاہکمسقےکافکرہںیمرقفاءوکالھکؤ(فاسییہ)وجاےنپرھگفاولںوکالھکےتوہےئایمہنرفیاسیک ھت۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلنمح،انبدہمی،ایفسؿنبہنییع،امیلسؿنبایبریغمہ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اینپمسقرپارصاررکےنافرافکرہہندےنیےساممتعن۔
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
اینپمسقرپارصاررکےنافرافکرہہندےنیےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 271

راوی  :سؿیاٌ بً ونیع ،محنذ بً حنیذ ،معنز ،ہناو ،ابوہزیزہ حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ َون ٔ ٕ
یع َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ حُ َن ِی ٕذ ا ِل َن ِع َنز ٔ ُّی َع ًِ َم ِع َنز ٕ َع ًِ َص َّناو ٕ َقا َل َسنٔ ِع ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُكو ُل َقا َل أَبُو
ا ِل َكاس ٔٔه َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ا ِس َتل ََّخ أَ َح ُذ ُن ِه فٔی ا ِل َینٔي ٔن َؾإٔىَّطُ آثَ ُه َلطُ ع ٔ ِي َذ اہللٔ ٔم ًِ ا ِک َه َّؿ َارة ٔ َّالًٔی أ ُ ٔم َز ب ٔ َضا و َح َّذثَ َيا

ْٔک َم َة َع ًِ أَبٔی
ُم َح َّن ُذ بِ ًُ یَ ِحٌَی َح َّذثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َػال ٔ ٕح ا ِل َو َحاه ُّٔي َح َّذثَ َيا ُم َعاؤیَ ُة بِ ًُ َس ََّلو ٕ َع ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ أَبٔی َنثٔير ٕ َع ًِ ع ِ ٔ
ص َُزیِ َز َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ
ایفسؿ نب فعیک ،دمحم نب دیمح ،رمعم ،امہؾ ،اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اوبااقلمس رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

رفامایبجمتںیمےسوکیئمسقرپارصاررکے(افروتڑےہ ںیاحالہکناسںیمدینیایولوگںاکاعؾدوینیزجرےہ)وتفہاہللےکاہں
زایدہانگاگہرےہ۔تبسنباسافکرہےکسجاکاےسمکحدایایگ۔دفرسیدنسےسیھبیہیومضمؿرمفیےہ۔اجلتسثبمبنہارصاررکان
افرہیامگؿرکےتوہےئاصدؼےہافکرہاداہنرکان۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،دمحمنبدیمح،رمعم،امہؾ،اوبرہریہرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقاھکےنفاولںوکمسقوپریرکےنںیمدمددانی۔
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
مسقاھکےنفاولںوکمسقوپریرکےنںیمدمددانی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 272

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،علی بً ػالح ،اطعث بً ابی طعثاء ،معاویہ بً سویذ بً مرقٌ  ،حرضت بزاء بً عازب

َح َّذثَ َيا َعلٔی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ َػال ٔ ٕح َع ًِ أَ ِط َع َث بِ ًٔ أَبٔی َّ
ئ َع ًِ ُم َعاو ٔ َی َة بِ ًٔ ُس َویِذٔ بِ ًٔ ُم َ ِّرق ٌٕ
الظ ِع َثا ٔ
ُّ

ئ بِ ًٔ َعاز ٕٔب َقا َل أَ َم َزىَا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بٔإٔبِ َزارٔ ا ِل ُن ِك ٔش ٔه
َع ًِ ا ِلب َ َرا ٔ

یلعنبدمحم،فعیک،یلعنباصحل،اثعشنبایباثعشء،اعمفہینبنکدینبرقمؿ،رضحترباءنباعزبایبؿرفامےتںیہہکرنکؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہمسقاھکےنفاےلیکمسقوپریرکےنںیمدمدرکےناکمکحدای۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،یلعنباصحل،اثعشنبایباثعشء،اعمفہینبنکدینبرقمؿ،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔

مسقاھکےنفاولںوکمسقوپریرکےنںیمدمددانی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 273

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً ؾـیل ،یزیذ بً ابی زیاد ،محاہذ ،حرضت عبذالزحنً بً ػؿواٌ یا ػؿواٌ بً
عبذالزحنً

اٌ أَ ِو
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُؾ َـ ِی ٕل َع ًِ یَز ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یذ بِ ًٔ أَبٔی زٔیَاد ٕ َع ًِ ُم َحاصٔ ٕذ َع ًِ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َػؿ َِو َ
اٌ یَ ِو ُو َؾ ِتحٔ َم َّه َة َجا َئ بٔأَبٔیطٔ َؾ َكا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ ا ِج َع ِل ْٔلَبٔی َن ٔؼي ّبا فٔی
رق ٔش ِّی َقا َل َل َّنا ک َ َ
َػؿ َِو َ
اٌ بِ ًٔ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ُ َ
یؽ ل َِی َص
َّاض فٔی َقنٔ ٕ
ا ِلض ٔ ِح َزة ٔ َؾ َكا َل إٔىَّطُ ََ صٔ ِح َز َة ؾَاى ِ َلل ََل ؾ ََذ َْ َل َعل َی ا ِل َعبَّا ٔ
ََخ َد ا ِل َعب ُ
رع ِؾ َتىٔی َقا َل أَ َج ِل ؾ َ َ
ض َؾ َكا َل َق ِذ َ َ
رعؾ َِت ُؾ ََلىّا َو َّال ٔذی بَ ِي َي َيا َوبَ ِي َيطُ َو َجا َئ بٔأَبٔیطٔ لٔت ُ َباي ٔ َع ُط َعل َی ا ِلض ٔ ِح َزة ٔ َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی
َعل َِیطٔ رٔ َدائْ َؾ َكا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ َق ِذ َ َ

ک ؾ ََن َّذ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َی َذ ُظ ؾ ََن َّص یَ َذ ُظ َؾ َكا َل
َّاض أَق َِش ِن ُت َعل َِی َ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ ُط ََ صٔ ِح َز َة َؾ َكا َل ا ِل َعب ُ
یذ بِ ًٔ أَبٔی زٔیَاد ٕ
ٔیص َع ًِ َیز ٔ َ
أَبِ َز ِر ُت َع ِِّم َوََ صٔ ِح َز َة َح َّذث َ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ال َّزبٔی ٔع َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ إ ٔ ِدر َ

بٔإ ٔ ِس َيادٔظ ٔى َ ِح َو ُظ َقا َل یَزٔی ُذ بِ ًُ أَبٔی زٔیَاد ٕ َي ِعىٔی ََ صٔ ِح َز َة ٔم ًِ َدا ٕر َق ِذ أَ ِسل ََه أَصِلُ َضا

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب لیضف ،زیدی نب ایب زاید ،اجمدہ ،رضحت دبعارلنمح نب وفصاؿ ای وفصاؿ نب دبعارلنمح رفامےت ںیہہکحتف
ہکم ےک دؿ فہ اےنپ فادل وک الےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک رنک ؽ! ریمے فادل ےئلیک رجہت ےک وثاب ںیم ےس اکی ہصح رہھٹا
دےئجی۔آپےنرفامایابفہرجہتہ ںی(وجحتفہکمےسلبقاملسمونںرپالزؾیھت)فہالچایگافررضحتابعسےساجرکاہکآپےن
ےھجماچہپان؟اوہنںےناہکیجاچہپؿایلنکرضحتابعصاکیصیمقےنہپوہےئےلکن(یدنےھیک)اچدریھبہنیلافررعضایکاےاہلل
ےک رنکؽ یلص اہللہیلع فآہل فملس ! آپ الفں وک اچہپےتن ںیہ افر امہرے افر اس ےک ابیمہ اقلعتت ےسفافق ںیہ۔ فہ اےنپفادل وک
الایےہاتہکآپاسےکفادلےسرجہترپتعیبںیلیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایابوترجہتیہہ ںیرضحتابعسےن
اہک ںیم مسق داتی وہں۔ آپ ےناہ ھت ڑباھای افر اےکس اہ ھت ےس المای رھپ رفامای ںیم ےن اےنپ اچچ یک مسق وک اچس ایک نکیل رجہت ہ ںی ریہ۔
دفرسی دنس ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔ ذیدی نب ایب ےتہک ںیہ ہک سج دار ےک ولگ املسمؿ وہ اجںیئ فاہں ےس رجہت ہ ںی
وہ ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،زیدینبایبزاید،اجمدہ،رضحتدبعارلنمحنبوفصاؿایوفصاؿنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ئت
اماشءاہللفش(وجاہللافرآپاچںیہ)ک ےنیکاممتعن۔
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
ئت
اماشءاہللفش(وجاہللافرآپاچںیہ)ک ےنیکاممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 274

عیسی بً یوىص ،یزیذ بً اػه ،حرضت ابً عباض
راوی  :ہظاو بً عنارٰ ،

ض َقا َل َقا َل
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ع َٔیسی بِ ًُ یُوى َُص َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِج َل ُح ا ِک ٔه ِيذ ُّٔی َع ًِ َیز ٔ َ
یذ بِ ًٔ اْلِ َ َػ ِّه َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َـ أَ َح ُذ ُن ِه ؾ َََل َي ُك ِل َما َطا َئ اہللُ َو ٔطْ َِت َو َکه ًِٔ ل ٔ َی ُك ِل َما َطا َئ اہللُ ث ُ َّه ٔطْ َِت
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َحل َ
اشہؾنبامعرٰ،یسیعنبویسن،زیدینبامص،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتںیم
ےسوکیئمسقااھٹےئوتویںہنےہکوجاہللاچےہافرآپاچںیہہکلبویںےہکوجاہللاچےہرھپاسےکدعبآپاچںیہ۔
رافی  :اشہؾنبامعرٰ،یسیعنبویسن،زیدینبامص،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
ئت
اماشءاہللفش(وجاہللافرآپاچںیہ)ک ےنیکاممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 275

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عبذالنلک بً عنير ،ربعی بً ْحاغ ،حرضت حذيؿہ بً یناٌ

غ َع ًِ حُ َذ ِي َؿ َة بِ ًٔ ا ِل َ َامی ٌٔ
ْحا ٕ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ عُ َنيِر ٕ َع ًِ رٔبِع ٔ ِّی بِ ًٔ ٔ َ

وٌ
اب َؾ َكا َل ن ِٔع َه ا ِل َك ِو ُو أَْمُتْن ل َِو ََ أَىَّهُ ِه ُت ِ ٔ
أَ ٌَّ َر ُج َّل ٔم ًِ ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن َرأَی فٔی ال َّي ِوو ٔ أَى َّ ُط لَي ٔ َی َر ُج َّل ٔم ًِ أَصِ ٔل ا ِک ٔه َت ٔ
َش ُن َ
رعؾُ َضا َکهُ ِه قُولُوا
َِّک ذَل ٔ َ
ک لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل أَ َما َواہللٔ إ ٔ ٌِ ُن ِي ُت َْلَ ِ ٔ
َت ُكولُ َ
وٌ َما َطا َئ اہللُ َو َطا َئ ُم َح َّن ْذ َوذ َ َ

َما َطا َئ اہللُ ث ُ َّه َطا َئ ُم َح َّن ْذ َح َّذث َ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ ا ِلنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی َّ
الظ َوار ٔٔب َح َّذثَ َيا أَبُو َع َواى َ َة َع ًِ َع ِبذٔ ا ِل َنل ٔ ٔک َع ًِ
َ
اللؿ َِی ٔل بِ ًٔ َس ِخب َ َر َة أَخٔی َعائٔظَ َة ْٔل ُ ِّم َضا َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َي ِحؤظ ٔ
ْحا ٕ
غ َع ًِ ُّ
رٔبِع ٔ ِّی بِ ًٔ ٔ َ
اشہؾ نب امعر ،ایفسؿ نب ہنییع ،دبعاکلمل نب ریمع ،ریعب نب رحاش ،رضحت ذحہفی نب امیؿ ےس رفاتی ےہ ہک اکی املسمؿ رمد
ےنوخابںیماکیاتکیبرمدےسالماقتیکاتکیب(وہیدیایاسیعیئ )ک ےناگلمتتہبیہاےھچولگوہارگرشکہنرکفمتہہکدےتی
وہ وج اہلل اچےہ افر دمحم (یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) اچںیہ۔ املسمؿ ےن اانپ وخاب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذرک ایک۔ آپ ےن
اراشدرفامایاہللیکمسق! ریمےذنہںیمیھبہیابتآ یھتمتویںہہکےتکسوہوجاہللاچےہافراہللےکدعبدمحم(یلصاہللہیلعفآہل
فملس)اچںیہ۔دفرسیدنسےسیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،دبعاکلملنبریمع،ریعبنبرحاش،رضحتذحہفینبامیؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقںیموترہیرکانیل۔
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
مسقںیموترہیرکانیل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 276

یحٌی بً حهیه ،عبذالزحنً بً مہذی ،اَسائیل ،ابزاہیه بً
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبیذاہلل بً موسی ،اَسائیلٰ ،

عبذاَعلی ،حرضت سویذ بً حيولہ

َسائ ٔی َل ح و َح َّذث َ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َحه ٕٔیه َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا عُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم َ
وسی َع ًِ إ ٔ ِ َ
َم ِضذ ٓ ٕ
ِخ ِج َيا ى ُزٔی ُذ َر ُسو َل اہللٔ
َسائ ٔی َل َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ َع ِب ٔذ اْلِ َ ِعل َی َع ًِ َج َّذتٔطٔ َع ًِ أَب ٔ َ
یضا ُس َویِذٔ بِ ًٔ َح ِيوَ َل َة َقا َل َ َ
ٔی َع ًِ إ ٔ ِ َ

اض أَ ٌِ َی ِحل ٔ ُؿوا َؾ َح َلؿ ُِت أَىَا أَىَّطُ أَخٔی َؾ َخلَّی َسبٔی َلطُ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َم َع َيا َوائ ٔ ُ
ل بِ ًُ حُ ِحز ٕ َؾأ َ َْ َذ ُظ َع ُذو َلطُ َؾ َت ََح ََّد ال َّي ُ
ؾَأ َ َت ِي َيا َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأ َ ِْبَرِتُ ُط أَ ٌَّ ا ِل َك ِو َو َت َ َّ
َح ُجوا أَ ٌِ یَ ِحل ٔ ُؿوا َو َح َلؿ ُِت أَىَا أَىَّطُ أَخٔی َؾ َكا َل َػ َذق َِت
ا ِل ُن ِشل ٔ ُه أَ ُْو ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه

اوبرکبنبایبہبیش ،دیباہللنب ومیس،ارسالیئٰ،ییحینبمیکح،دبعارلنمحنبدہمی،ارسالیئ،اربا،مینبدبعاالیلع،رضحتنکدی
نبہلظنحرفامےتںیہہک مہ رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدخث  ںیماحرضی ےک ارادہ ےس ےلکنامہرے اس ھتفالئنبرجح
یھب ےھت اوکن اےکن اکی دنمش ےن ڑکپاای ولوگں ےن ربا ایخؽ ایکہک (وھجٹ ومٹ) مسق اھکںیئ (ہک ہی فالئ ہ ںی ںیہ) ںیم ےن مسق
اھکیلہکہیریمےاھبیئںیہوتاسےنااکنراہتسوھچڑدای۔بجرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدخث  ںیماحرضیوہیئوتںیم
ےن رعض ایک ہک ولوگں ےن مسق اھکان ااھچ ہن ایخؽ ایک افر ںیم مسق اھکیل ہک ہی ریمے اھبیئ ںیہ۔ آپ ےن رفامای مت ےن چس اہک املسمؿ
املسمؿاکاھبیئےہ
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش  ،دیباہلل نب ومیس ،ارسالیئٰ ،ییحی نب میکح ،دبعارلنمح نب دہمی ،ارسالیئ ،اربا،می نب دبعاالیلع،
رضحتنکدینبہلظنح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
مسقںیموترہیرکانیل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 277

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یزیذ بً ہاروٌ ،عباد بً ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ

وٌ أَى ِ َبأَىَا صُظَ ِی ْه َع ًِ َعبَّاد ٔ بِ ًٔ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ صَ ُ
ار َ
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ َنا ا ِل َینٔي ُن َعل َی ى ٔ َّی ٔة ا ِل ُن ِش َت ِحل ٔ ٔـ
اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿ،ابعدنبایباصحل،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمسق
ںیممسقےنیلفاےلیکتیناکاابتعروہاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿ،ابعدنبایباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
مسقںیموترہیرکانیل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 278

راوی  :عنزو بً راؾع ،ہظیه ،عبذاہلل بً ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َراؾ ٕٔع َح َّذث َ َيا صُظَ ِی ْه أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ

ک
ُک بٔطٔ َػاحٔبُ َ
ک َعل َی َما ي َُؼ ِّذق َ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَنٔييُ َ

رمعف نب راعف ،میشہ ،دبعاہلل نب ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای اہمتری مسق اک
فیہبلطماھجمساجےئاگسجںیماہمترااسیھت(مسقےنیلفاال)یھباہمترییدصقیرکے۔
رافی  :رمعفنبراعف،میشہ،دبعاہللنبایباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنمامےننےساممتعن۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
تنمامےننےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 279

راوی  :علی بً محنذ  ،ونیع ،سؿیاٌ ،ميؼور ،عبذاہلل بً مزہ ،حرضت عبذاہلل بً عنز

اٌ َع ًِ َم ِي ُؼو ٕر َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُمزَّ َة َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ
َخ ُد بٔطٔ ٔم ًِ َّ
اللئ ٔ ٔیه
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ ال َّي ِذرٔ َو َقا َل إٔى َّ َنا ي ُِش َت ِ َ
یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،وصنمر،دبعاہللنبرمہ،رضحتدبعاہللنبرمعایبؿرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
تنمامےننےسعنمرفامایافراراشدرفامایاسےکذرےعیلیخبافرےنیمکےسامؽاتلکنےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،وصنمر،دبعاہللنبرمہ،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
تنمامےننےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 280

راوی  :احنذ بً یوسـ ،عبیذاہلل  ،سؿیاٌ ،ابی زىاد ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

ـ َح َّذثَ َيا عُب َ ِی ُذ اہللٔ َع ًِ ُسؿ َِی َ َ
َ
رع ٔد َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ یُو ُس َ
اٌ َع ًِ أبٔی الزِّىَاد ٔ َع ًِ اْلِ ِ َ
ِ
َخ ُد بٔطٔ ٔم ًِ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ال َّي ِذ َر ََ یَأت ٔی ابِ ًَ آ َد َو بٔظَ ِی ٕئ إ ٔ ََّ َما ق ُِّذ َر َل ُط َو َکه ًِٔ َي ِػلٔبُ ُط ا ِل َك َذ ُر َما ق ُِّذ َر َل ُط َؾ ُی ِش َت ِ َ
ک
ک َو َق ِذ َقا َل اہللُ أَ ِنؿ ِٔل أ ُ ِنؿ ِٔل َعل َِی َ
رس َعل َِیطٔ ٔم ًِ َق ِب ٔل ذَل ٔ َ
رس َعل َِیطٔ َما ل َِه َیهُ ًِ یُ َی َّ ُ
ا ِل َبخٔی ٔل َؾيُ َی َّ ُ

ادمحنبویفس ،دیباہلل،ایفسؿ،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایذنرانب
آدؾوکھچکہ ںیدیتینکاےئاےکسوجاےکسدقمرںیموہنکیلدقتریاسرپاغبلآاج ےہوجاےکسدقمرںیمےہ(فہرضفروہاگ)ذنر
یک فہج ےس لیخب ےک اہ ھت ےس امؽ اتلکن ےہ افر اےکس ےئل فہ ابت (امؽ رخچ رکان) آاسؿ وہ اج ےہ وج ذنر ےس لبق اس ےک ےئل
آاسؿہنیھتاحالہکناہللاعتیلاکاراشدےہوترخچرکںیمھجترپرخچرکفاگن۔
رافی  :ادمحنبویفس ،دیباہلل،ایفسؿ،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیصعمیکتنمامانن۔
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
تیصعمیکتنمامانن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 281

راوی  :ابوبْک بً ابی سہل ،سؿیاٌ بً عيييہ ،ایوب ،ابوقَلبہ ،حرضت عنزاٌ بً حؼين

اٌ بِ ًٔ ا ِل ُح َؼي ِ ٔن َقا َل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
وب َع ًِ أَبٔی ق ٔ ََلبَ َة َع ًِ َع ِّنطٔ َع ًِ ع ِٔن َز َ
ْک بِ ًُ أَبٔی َس ِض ٕل َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َح َّذثَ َيا أَ ُّی ُ
ک ابِ ًُ آ َد َو
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ ى َ ِذ َر فٔی َم ِع ٔؼ َی ٕة َو ََ ى َ ِذ َر ؾ ٔ َامی ََ َی ِنل ٔ ُ
اوبرکبنبایبلہس ،ایفس ؿنب ہنییع،اویب،اوبالقہب ،رضحترمعاؿ نب،نیصرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامایاہللیکانرفامینیکتنمدرتسہ ںیافروجآدیمیککلمںیمہنوہایکسذنریھبدرتسہ ںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبلہس،ایفسؿنبہنییع،اویب،اوبالقہب،رضحترمعاؿنب،نیص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
تیصعمیکتنمامانن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 282

راوی  :احنذ بً عنزو بً َسح ،ابوكاہز ،ابً وہب ،یوىص ،ابً طہاب ،ابی سلنہ ،او النوميين حرضت عائظہ ػذيكہ

اب َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ
َص ُّی أَبُو كَاصٔز ٕ َح َّذثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ أَى ِ َبأَىَا یُوى ُُص َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
الرسحٔ ا ِلنٔ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ ى َ ِذ َر فٔی َم ِع ٔؼ َی ٕة َو َن َّؿ َارتُطُ َن َّؿ َار ُة َینٔي ٕن
ادمحنبرمعفنبرسح،اوباطرہ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،ایبہملس،اؾاوملنینمرضحتاعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرنکؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایانرفامینیکتنمدرتسہ ںینکیلااکسافکرہمسقاکافکرہیہےہ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،اوباطرہ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،ایبہملس،اؾاوملنینمرضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
تیصعمیکتنمامانن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 283

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ،عبذاہلل ،كلحہ بً عبذالنلک ،قاسه بً محنذ ،حرضت عائظہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ كَ ِل َح َة بِ ًٔ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه بِ ًٔ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َعائٔظَ َة َقال َِت َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ى َ َذ َر أَ ٌِ یُ ٔلی َع اہللَ َؾ ِل ُی ٔل ِع ُط َو َم ًِ ى َ َذ َر أَ ٌِ َي ِع ٔص َی اہللَ ؾ َََل َي ِع ٔؼطٔ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دبعاہلل،،ہحلنبدبعاکلمل،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئرفام ںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس

ےنرفامایسجےناہللیکرفامربندارییکتنمامینفہاہللیکرفامربنداریرضفر(ذنروپریرکےل(ینعیتنموپریہنرکےہکلبافکرہ
ددیے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دبعاہلل،،ہحلنبدبعاکلمل،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےنذنرامیننکیلایکسنیعتہنیک(ہکسکابترپتنمامؿراہےہ؟)
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
سجےنذنرامیننکیلایکسنیعتہنیک(ہکسکابترپتنمامؿراہےہ؟)

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 284

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،اسناعیل بً راؾعْ ،الذ بً یزیذ ،حرضت عكبہ بً عامز جہىی

یذ َع ًِ ُع ِك َب َة بِ ًٔ َعا ٔمز ٕا ِل ُح َضىٔ ِّی َقا َل َقا َل
ل بِ ًُ َراؾ ٕٔع َع ًِ َْال ٔ ٔذ بِ ًٔ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ى َ َذ َر ى َ ِذ ّرا َول َِه ي َُش ِّنطٔ َؾ َه َّؿ َارتُطُ َن َّؿ َارةُ یَنٔي ٕن
یلعنبدمحم،فعیک،اامسلیع نبراعف،اخدلنبزیدی،رضحتہبقعنباعرم ینہایبؿرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایسجےنتنمامیننکیلتنمیکنیعتہنیکوتااکسافکرہمسقاکافکرہیہےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اامسلیعنبراعف،اخدلنبزیدی،رضحتہبقعنباعرم ینہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔

سجےنذنرامیننکیلایکسنیعتہنیک(ہکسکابترپتنمامؿراہےہ؟)

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 285

راوی  :ہظاو بً عنار ،عبذالنلک بً محنذ ْ ،ارجہ بً مؼعب ،بهير بً عبذاہلل بً اطخِّ ،کیب ،حرضت ابً عباض

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ الؼَّ ِي َعان ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َْارٔ َج ُة بِ ًُ ُم ِؼ َعبٕ َع ًِ ب ُ َهي ِر ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ
ض َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ ى َ َذ َر ى َ ِذ ّرا َو َل ِه ي َُش ِّنطٔ َؾ َه َّؿ َارتُطُ َن َّؿ َارةُ یَنٔي ٕن
ِّکیِبٕ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
اْلِ َ َط ِّخ َع ًِ ُ َ

َو َم ًِ ى َ َذ َر ى َ ِذ ّرا ل َِه یُ ٔل ِك ُط َؾهَ َّؿ َارتُ ُط َن َّؿ َارةُ َینٔي ٕن َو َم ًِ ى َ َذ َر ى َ ِذ ّرا أَكَا َق ُط َؾل َِی ٔـ بٔطٔ

اشہؾ نب امعر ،دبعاکلمل نب دمحم ،اخرہج نب بعصم ،ریکب نب دبعاہلل نب اجش،رکبی ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےنتنمامیننکیلاسیک نیعتہنیکوتااکسافکرہمسقاکافکرہیہےہافرسجےنایسیتنمامینسجوک
وپرا رکان اس ےک سب ںیم ہ ںی ےہ وت ااکس افکرہ یھب افکرہ مسق اک یہ ےہ۔ افر سج ےن ایسی تنم امین وج اس ےک سب ںیم ےہ وت اےس
اچےئہہکتنموپریرکے۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دبعاکلملنبدمحم،اخرہجنببعصم،ریکبنبدبعاہللنباجش،رکبی،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنموپریرکان۔
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
تنموپریرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 286

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،حؿؽ بً غیاث ،عبیذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،حرضت عنز بً ْلاب

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َحؿ ُِؽ بِ ًُ غٔ َی ٕ
اب
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اث َع ًِ ُعب َ ِیذٔ اہللٔ بِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ عُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َخ َّل ٔ
َقا َل ى َ َذ ِر ُت ى َ ِذ ّرا فٔی ا ِل َحاصٔل ٔ َّی ٔة ؾ ََشأ َ ِل ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َب ِع َذ َما أَ ِسل َِن ُت ؾَأ َ َم َزنٔی أَ ٌِ أُوف ٔ َی ب ٔ َي ِذرٔی
اوبرکب نبایب ہبیش ،صفح نب ایغث ،دیباہلل نبرمع،انعف ،رضحترمعنباطخبرفامےتںیہہک ںیم ےناجتیلہ ںیم اکی تنمامین
یھتاالسؾالےنےکدعبںیمےنرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکوتآپےنےھجمتنموپریرکےناکمکحدای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحترمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
تنموپریرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 287

یحٌی ،عبذاہلل بً اسحام ،عبذاہلل بً رجاء ،حبیب بً ابی ثابت ،سعیذ بً جبير ،ابً عباض ،حرضت
راوی  :محنذ بً ٰ
ابوہزیزہ

یب
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َو َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل ا ِل َح ِو َصز ٔ ُّی َق َاَ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َر َجا ٕئ أَى ِ َبأَىَا ا ِل َن ِش ُعود ٔ ُّی َع ًِ َحب ٔ ٔ
ض أَ ٌَّ َر ُج َّل َجا َئ إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی
بِ ًٔ أَبٔی ثَاب ٔ ٕت َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ُج َبي ِر ٕ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ک َط ِی ْئ ٔم ًِ أَ ِمز ٔا ِل َحاصٔل ٔ َّی ٔة َقا َل ََ َقا َل أَ ِو ٔ
ف ب ٔ َي ِذرٔ َک
َح بٔبُ َواى َ َة َؾ َكا َل فٔی َن ِؿ ٔش َ
ى َ َذ ِر ُت أَ ٌِ أَى ِ َ َ

دمحم نب ٰییحی ،دبعاہلل نب ااحسؼ ،دبع اہلل نب راجء ،بیبح نب ایب تبن  ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ،رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےتںیہ
شج
ہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمسق ںیممسقےنیل فاےلیکتیناک اابتعرےہ(ہکاس ےنایکینعم ھےایبج فہ
مسقاھکراہاھتوتاسےکذنہںیموکیسنابتاکررفامیھت)۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعاہللنبااحسؼ،دبعاہللنبراجء،بیبحنبایبتبن ،دیعسنبریبج،انبابعس،رضحتاوبرہریہ

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

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
تنموپریرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 288

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،مزواٌ بً معاویہ ،عبذاہلل بً عبذالزحنً ،مینوىہ بيت ِّک دو ،يشاریہ ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم َعاؤیَ َة َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َع ِبذٔ الزَّ ِح َن ًٔ َّ
ِّک َدو ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اللائٔف ٔ ِّی َع ًِ َم ِی ُنوى َ َة ب ٔ ِيتٔ َ ِ
َح بٔبُ َواى َ َة َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ
ا ِل َی َشارٔیَّ ٔة أَ ٌَّ أَبَا َصا لَي ٔ َی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوه ٔ َی َردٔي َؿ ْة َل ُط َؾ َكا َل إنِّٔی ى َ َذ ِر ُت أَ ٌِ أَى ِ َ َ

َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َص ِل ب ٔ َضا َوثَ ًْ َقا َل ََ َقا َل أَ ِو ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ابِ ًُ دُ َني ِ ٕن َع ًِ َع ِب ٔذ
ف ب ٔ َي ِذرٔ َک َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ِّک َدو ٕ َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َي ِحؤظ ٔ
اہللٔ بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ َیز ٔ َ
یذ بِ ًٔ ٔم ِك َش ٕه َع ًِ َم ِی ُنوى َ َة ب ٔ ِيتٔ َ ِ

اوبرکبنبایبہبیش،رمفاؿنباعمفہی،دبعاہللنبدبعارلنمح،ومیمہنتنبرکدؾ،اسیرہی،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکرنکؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمتری مسق اک فیہ بلطم ایل اجےئ اگ سج ںیم اہمترا اسیھت (مسق ےنیل فاال) یھب اہمتری یدصقی
رکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمفاؿنباعمفہی،دبعاہللنبدبعارلنمح،ومیمہنتنبرکدؾ،اسیرہی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشرماجےئاحالہکناسیکذہمذنروہ۔
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
وجصخشرماجےئاحالہکناسیکذہمذنروہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 289

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،ابً طہاب ،عبیذاہلل بً عبذاہلل ،ابً عباض ،حرضت سعذ بً عبادہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
ض أَ ٌَّ َس ِع َذ بِ ًَ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب َع ًِ عُب َ ِیذٔ اہللٔ بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
اٌ َعل َی أ ُ ِّمطٔ تُ ُو ِّؾ َی ِت َول َِه َت ِك ٔـطٔ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
عُ َبا َد َة ا ِس َت ِؿًَی َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی ى َ ِذ ٕر ک َ َ

َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِق ٔـطٔ َع ِي َضا

دمحم نب رحم  ،ثی نب دعس ،انباہشب  ،دیب اہلل نب دبع اہلل ،انب ابعس ،رضحت دعس نب ابعدہ ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےسوپاھچ ہکاؿیکفادلہےکذہمذنریھت۔فہاےسوپرارکےنےسلبقیہوفتوہںیئگوتاہللےکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایمتایکنرطػےستنموپریرکدف۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انباہشب ،دیباہللنبدبعاہلل،انبابعس،رضحتدعسنبابعدہ
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
وجصخشرماجےئاحالہکناسیکذہمذنروہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 290

یحٌی بً بهير ،ابً لہیعہ ،عنزو بً دیيار ،حرضت جابز بً عبذاہلل
یحٌیٰ ،
راوی  :محنذ بً ٰ

یع َة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيا ٕر َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ أَ ٌَّ ا ِم َزأَ ّة
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ بُهَيِر ٕ َح َّذث َ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ

أَ َت ِت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكال َِت إ ٔ ٌَّ أُم ِّی تُ ُو ِّؾ َی ِت َو َعل َِی َضا ى َ ِذ ُر ٔػ َیاو ٕ َؾت ُُو ِّؾ َی ِت َق ِب َل أَ ٌِ َت ِكـ َٔی ُط َؾ َكا َل َر ُسو ُل
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل ٔ َی ُؼ ِه َع ِي َضا ا ِل َوَ ٔ ُّی
دمحمنبٰییحیٰ ،ییحینبریکب،انب ہعیہل،رمعف نبدانیر،رضحت اجربنبدبعاہللےسرفاتی ےہہکاکیاخوتؿیبن یلصاہلل ہیلعفآہلفملس

یکدخث ںیماحرضوہںیئہکایکنفادلہےکذہمذنریھتاؿاکااقتنؽوہایگافرفہذنروپریہنرکںیکسوتاہللےکرنکؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاساکفیلایکسرطػےسرفزہرھکےل۔
رافی  :دمحمنبٰییحیٰ،ییحینبریکب،انبہعیہل،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیپؽجحیکتنمامانن۔
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
دیپؽجحیکتنمامانن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 291

یحٌی بً سعیذ ،عبیذاہلل بً ىَح ،ابی سعیذ ،عبذاہلل بً مالک ،حرضت عكبہ بً
راوی  :علی بً محنذ ،عبذاہلل بً ىنيرٰ ،
عامز

الز َع ِیىٔ ِّی أَ ٌَّ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َع ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َس ٔعی ٕذ َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َز ِْحٕ َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ ُّ

ک
َِّک ذَل ٔ َ
َع ِب َذ اہللٔ بِ ًَ َمال ٔ ٕک أَ ِْب َ َر ُظ أَ ٌَّ عُ ِك َب َة بِ ًَ َعا ٔمز ٕأَ ِْب َ َر ُظ أَ ٌَّ أ ُ ِْ َتطُ ى َ َذ َر ِت أَ ٌِ َت ِنش َٔی َحاؾ َٔی ّة غَي ِ َر ُم ِخ َتنٔ َزة ٕ َوأَىَّطُ ذ َ َ
ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل ُمزِ َصا َؾ ِلت َ ِر َن ِب َو ِل َت ِخ َتنٔ ِز َو ِل َت ُؼ ِه ثَ ََلثَ َة أَیَّاو ٕ
یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمنٰ،ییحینبدیعس ،دیباہللنبرحن،ایبدیعس،دبعاہللنبامکل،رضحتہبقعنباعرمایبؿرفامےتںیہہکایکن
ریشمہ ہ ےن تنم امین ہک رفس جح ںیم ےگنن رس دفہٹپ ےک ریغب دیپؽ ےلچ ی۔ اوہنں ےن رنکؽ اہلل ےس ااکس ذرک ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایاسےسوہکہکنکاروہاجےئرسڈاھےپنافرنیترفزےرھکےل۔
رافی  :یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمنٰ،ییحینبدیعس ،دیباہللنبرحن،ایبدیعس،دبعاہللنبامکل،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
دیپؽجحیکتنمامانن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 292

راوی  :يعكوب بً حنیذ بً کاسب ،عبذالعزیز بً محنذ ،عنزو بً ابی عنزو ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل
َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ
وب بِ ًُ ُح َن ِیذٔ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ أبٔی َع ِنز ٕو َع ًِ اْلِ ِ َ
َرأَی ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َط ِیخّا یَ ِنشٔی بَي ِ َن ابِ َي ِیطٔ َؾ َكا َل َما َطأ ِ ٌُ َص َذا َؾ َكا َل ابِ َيا ُظ ى َ ِذ ْر یَا َر ُسو َل اہللٔ َقا َل ِار َن ِب

أَ ُّی َضا َّ
ک َو َع ًِ ى َ ِذرٔ َک
الظ ِی ُخ َؾإ ٔ ٌَّ اہللَ غَىٔی َع ِي َ

وقعیبنبدیمحنباکبس ،دبعازعلزینبدمحم،رمعفنبایبرمعف،ارعج،رضحتاوبرہریہ رفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اکی رمعم صخش وک داھکی ہک اےنپدف زلوکں ےک اہسرے دیپؽ لچ راہ ےہ وت رفامای اس وک ایک وہا وت اس ےک زلوکں ےن اہک ہک
اےاہللےکرنکؽتنمامینیھت۔رفامایاےڈبےھنکاروہاجےئاسےئلہکاہللاعتیلھجتےسافرریتیذنرےسےباینزںیہ۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،دبعازعلزینبدمحم،رمعفنبایبرمعف،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنمںیماطتعفتیصعمعمجرکدانی۔
ابب  :افکرفںاکایبؿ۔
تنمںیماطتعفتیصعمعمجرکدانی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 293

یحٌی ،اسحام بً محنذ ،عبذاہلل بً عنزو ،عبیذاہلل بً عنز ،علاء  ،حرضت ابً عباض
راوی  :محنذ بً ٰ

ئ َع ًِ
َفو ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ عُ َن َز َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ َع َلا ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ یَ ِحٌَی َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ ا ِل َ ِ
ض أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َمزَّ ب ٔ َز ُج ٕل بٔن َّه َة َوص َُو َقائ ْٔه فٔی َّ
الظ ِن ٔص َؾ َكا َل َما َص َذا َقا ُلوا ى َ َذ َر أَ ٌِ َي ُؼ َوو
ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َ

َو ََ َي ِش َت ٔو َّل إَٔ َی َّ
الل ِی ٔل َو ََ یَ َتک َ َّل َه َو ََ َیزَا ُل َقائ ّٔنا َقا َل ل ٔ َي َتک َ َّل ِه َو ِل َی ِش َت ٔو َّل َو ِل َی ِحل ٔ ِص َو ِليُتٔ َّه َػ ِو َم ُط َح َّذث َ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن ابِ ًُ
ض َع ًِ ال َّي ٔي ِّی
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
وب َع ًِ ع ِ ٔ
ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َط ِي َب َة ا ِل َوا ٔس ٔل ُّي َح َّذثَ َيا ا ِل َع ََل ُئ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َحبَّارٔ َع ًِ ُو َص ِیبٕ َع ًِ أَ ُّی َ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ َواہللُ أَ ِع َل ُه
دمحمنبٰییحی،ااحسؼنبدمحم،دبعاہلل نبرمعف ،دیباہللنبرمع،اطعء،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسہکمںیماکیرمدےکاپسےسسگرےفہدوھپںیمڑھکااھت۔رفامایہیایک رحتکےہ۔ولوگںےنرعضایکاسےنتنمامین
ےہ ہک رفزہ رےھک اگ افر رات کت اسہی ںیم ہن آےئ اگ ہن ابت رکے اگ افر  لسلس ڑھکا رےہ اگ۔ رفامای اےس اچےئہ ہک ابت رکے
اسےئںیمآےئھٹیباجےئافررفزہوپرارکےل۔دفرسیدنسےسیھبیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،ااحسؼنبدمحم،دبعاہللنبرمعف ،دیباہللنبرمع،اطعء،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
امکیئیکرتبیغ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
امکیئیکرتبیغ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 294

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،اسحل بً ابزاہیه بً حبیب ،ابومعاویہ ،اعنع ،ابزاہیه ،اسود ،حرضت
عائظہ ػذيكہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َوإ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ َحبٔیبٕ َقالُوا َح َّذث َ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِع َن ُع
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ل ٔم ًِ َن ِشبٔطٔ َوإ ٔ ٌَّ
َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ اْلِ َ ِس َود ٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ أَك ِ َی َب َما أَک َ َل ال َّز ُج ُ
َول ََذ ُظ ٔم ًِ َن ِشبٔطٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،ااحسؼ نب اربا،می نب بیبح ،اوباعمفہی ،اشمع ،اربا،می ،انکد ،رضحت اعہشئ دصہقی رفام ںیہ ہک
رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپزیکہ رتنی زیچ وج رمد اھکےئ فہ اس یک اینپ (اہ ھت یک) امکیئ ےہ افر آدیم یک افالد
یھباسیکامکیئےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،اقحسنباربا،مینببیبح،اوباعمفہی،اشمع،اربا،می،انکد،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
امکیئیکرتبیغ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 295

راوی  :ہظاو بً عنار ،اسناعیل بً عیاغ ،یحير بً سعذْ ،الذ بً معذاٌ ،حرضت مكذاو بً معذیْکب زبیذی

اٌ َع ًِ ا ِلنٔ ِك َذاو ٔ بِ ًٔ
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
َح َّذثَ َيا ص ٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
غ َع ًِ بَ ٔحير ٔ بِ ًٔ َس ِع ٕذ َع ًِ َْال ٔ ٔذ بِ ًٔ َم ِع َذ َ
ل َن ِش ّبا أَك ِ َی َب ٔم ًِ َع َن ٔل َیذٔظ ٔ َو َما أَ ِنؿ ََل
َم ِعذ َ ٔ
ٔیْک َب الزُّبَ ِیذ ِّٔی َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َما َن َش َب ال َّز ُج ُ
ل َعل َی َن ِؿ ٔشطٔ َوأَصِلٔطٔ َو َو َل ٔذظ ٔ َو َْاد ٔ ٔمطٔ َؾ ُض َو َػ َذ َق ْة
ال َّز ُج ُ

ب
اشہؾ نب امعر ،اامسلیع نب ایعش ،یرز نب دعس ،اخدل نب دعماؿ ،رضحت دقماؾ نب دعمرکیب زدیبی ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک

رنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرمدےناےنپاہ ھتیکزمدفریےسزایدہاپزیکہامکیئہ ںیاحلصیکافررمداےنپافرپاینپاہیلہ
رپاےنپوچبںرپافراےنپاخدؾرپوجیھبرخچرکےوتفہدصہقےہ۔
ب
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش ،یرزنبدعس،اخدلنبدعماؿ،رضحتدقماؾنبدعمرکیبزدیبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
امکیئیکرتبیغ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 296

راوی  :احنذ بً سياٌ ،نثير ابً ہظاو ،کلثوو بً جوغ ،ایوب ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

وب َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َح َّذثَ َيا َنثٔيرُ بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّذثَ َيا ک ُ ِل ُث ُوو بِ ًُ َج ِو َط ًٕ ا ِل ُكظَ ي ِر ُّٔی َع ًِ أَ ُّی َ
ئ یَ ِو َو ا ِلك ٔ َیا َمةٔ
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ال َّتا ٔجزُ اْلِ َ ٔمي ُن الؼَّ ُذ ُ
وم ا ِل ُن ِشل ٔ ُه َم َع ُّ
الظ َض َذا ٔ
ادمحنبانسؿ،ریثکانباشہؾ،وثلکؾنبوجش،اویب،انعف،رضحتانبرمعایبؿرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
اراشدرفامایاملسمؿاچساامتنداراترجرفزایقث دہشاءاسیک ھتوہاگ۔
رافی  :ادمحنبانسؿ،ریثکانباشہؾ،وثلکؾنبوجش،اویب،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
امکیئیکرتبیغ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 297

راوی  :يعكوب بً حنیذ بً کاسب ،عبذالعزیز ،ثور بً زیذ ،ابی الػیث حرضت ابوہزیزہ

وب بِ ًُ حُ َن ِی ٔذ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔ َّ
الذ َرا َو ِرد ٔ ُّی َع ًِ ث َ ِورٔ بِ ًٔ َزیِ ٕذ ِّ
الذیِل ٔ ِّی َع ًِ أَبٔی ا ِل َػ ِیثٔ َم ِوَ َی ابِ ًٔ
َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ
ُم ٔل ٕ
یع َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َّ
الشاعٔی َعل َی اْلِ َ ِر َم َل ٔة َوا ِلنٔ ِشهٔي ٔن کَا ِل ُن َحاصٔ ٔذ فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ

َوک َ َّال ٔذی َي ُك ُوو َّ
الل ِی َل َو َي ُؼ ُوو ال َّي َض َار

وقعیب نب دیمح نب اکبس ،دبعازعلزی ،وثر نب زدی ،ایب اثیغل رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایویباؤںونیکسمںیکدہگناتشرکےنفاالاہللیکراہںیمزلےنفاےلیکامدننےہافراسصخشیکادننےہوجراترھبایقؾرکے
افردؿرھبرفزہرےھک۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،دبعازعلزی،وثرنبزدی،ایباثیغلرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
امکیئیکرتبیغ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 298

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہْ ،الذ بً مخلذ ،عبذاہلل بً سلامیٌ ،معاذ بً عبذاہلل بً حرضت ْبیب

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ َم ِخ َل ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ ُم َعاذ ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُْب َ ِیبٕ َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ َؾ َكا َل َل ُط َب ِع ُـ َيا ى َ َزا َک ا ِل َی ِو َو
أَبٔیطٔ َع ًِ َع ِّنطٔ َقا َل ُن َّيا فٔی َم ِحل ٔ ٕص َؾ َحا َئ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َعل َی َرأِ ٔسطٔ أَثَزُ َما ٕ
ِّک ا ِلػٔى َی َؾ َكا َل ََ بَأ ِ َض بٔا ِلػٔى َی ل ٔ َن ًِ َّات َيی َو ِّ
كَی َِّب ال َّيؿ ِٔص َؾ َكا َل أَ َج ِل َوا ِل َح ِن ُذ ِهَّلِل ث ُ َّه أَؾ َ
الؼ َّح ُة ل ٔ َن ًِ َّات َيی
َاق ا ِل َك ِو ُو فٔی ذ ٔ ِ ٔ
ٔیب ال َّيؿ ِٔص ٔم ًِ ال َّيع ٔٔیه
َْي ِ ْر ٔم ًِ ا ِلػٔى َی َوك ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اخدل نب دلخم ،دبعاہلل نب امیلسؿ ،اعمذ نب دبعاہلل نب رضحت بیبخ اےنپ اچچ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں

ےنرفامایمہاکیسلجمںیمےھتہکیبنرشتفیالےئآپےکرسرپاپینےکاک ات ےھت۔مہںیمےسیسکےنرعضایکمہآپ وک
لْ
(ےلہپیکةسنزایدہ)وخشوخشوسحمسرکرےہںیہ۔آپےنرفاماییجاہں!اَ جَمْ ُدلِلَِِّ۔رھپولوگںےنامدلاریاکذرکرشفعرکدای۔
آپ ےن رفامای وج وقتی اایتخررکے اےکس ےئل امدلاری ںیمھچک رحج ہ ںی افریقتم ےئلیک دنتریتس ادلاری ےس یھبرتہب ےہ افردؽ اک
وخشوہان(تعیبطںیمرفم )یھباکی تمعےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنبدلخم،دبعاہللنبامیلسؿ،اعمذنبدبعاہللنبرضحتبیبخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزییکالتشںیمایمہنرفی۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رفزییکالتشںیمایمہنرفی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 299

راوی  :ہظاو بً عنار ،اسناعیل بً عیاغ  ،عنارہ بً غزیہ ،ربیعہ بً ابی عبذالزحنً ،عبذالنلک بً سعیذ ،حرضت
ابوحنیذ ساعذی

یع َة بِ ًٔ أَبٔی َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
غ َع ًِ ُع َن َار َة بِ ًٔ غَزٔیَّ َة َع ًِ َرب ٔ َ
بِ ًٔ َسعٔی ٕذ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َع ًِ أَبٔی حُ َن ِی ٕذ َّ
الذى ِ َیا َؾإ ٔ ٌَّ
الشاعٔذ ِّٔی َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِجنٔلُوا فٔی كَل َٔب ُّ

رس ل ٔ َنا ُْل ٔ َل َل ُط
ُ ًّلَک ُم َی َّ ْ
اشہؾ نب امعر ،اامسلیع نب ایعش  ،امعرہ نب زغہی ،رہعیب نب ایب دبعارلنمح ،دبعاکلمل نب دیعس ،رضحت اوبدیمح اسدعی رفامےت ںیہ
ہک اہلل ےک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای داین یک بلط ںیم اادتاؽ ےس اکؾ ول اس ےئل ہک رہ اکی وک فہ (دہعہ ای امؽ)
رضفرےلماگوجاسےکےئلدیپاایکایگےہ۔

رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،امعرہنبزغہی،رہعیبنبایبدبعارلنمح،دبعاکلملنبدیعس،رضحتاوبدیمحاسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رفزییکالتشںیمایمہنرفی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 300

راوی  :اسناعیل بً بہزاو ،حشً بً محنذ بً عثناٌ ،زود بيت طعيی ،سؿیاٌ ،اعنع ،یزیذ رقاشی ،حرضت اىص بً
مالک

اٌ َز ِو ُد ب ٔ ِيتٔ َّ
الظ ِع ٔي ِّی َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ل بِ ًُ ب ٔ ِض َزاو ٕ َح َّذثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ ُع ِث َن َ
َیز ٔ َ
ض َص ًّنا ا ِل ُن ِد ٔم ًُ َّال ٔذی یَ ُض ُّه بٔأ َ ِمز ٔ
یذ ال َّز َقا ٔش ِّی َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِعوَ ُه ال َّيا ٔ
ل
یب َت َ َّ
َف َد بٔطٔ إ ٔ ِس َنعٔی ُ
آِختٔطٔ َقا َل أَبُو َع ِبذ اہللٔ َص َذا َح ٔذیثْ َ ٔ
رغ ْ
ُدى ِ َیا ُظ َو ٔ َ

اامسلیعنبرہباؾ،نسحنبدمحمنبامثعؿ،زفجتنبیبعش،ایفسؿ،اشمع،زیدیراقیش،رضحتاسننبامکلرفامےتںیہہکاہللےک
رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولوگں ںیم بس ےس زایدہ میظع رکف فاال صخش فہ ےہ وج اینپ داین افر آرخت دفونں ےک
اکومں یک رکف رکات وہ۔ (ینعی یسک یھب اعمےلم ںیم دح ےس اجتفز ہ ںی رکات ہکلب رشتعی ےک اطمقب زدنی  رس رکےن یک یتح ادقملفر
یعسرکاتےہ)۔
رافی  :اامسلیعنبرہباؾ،نسحنبدمحمنبامثعؿ،زفجتنبیبعش،ایفسؿ،اشمع،زیدیراقیش،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ

رفزییکالتشںیمایمہنرفی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 301

راوی  :محنذ بً مؼفی ،ولیذ بً مشله ،ابً جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً عبذاہلل

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َؼفَّی ا ِل ٔح ِن ٔص ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َع ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ َقا َل
اض َّات ُكوا اہللَ َوأَ ِجنٔلُوا فٔی َّ
وت َحًَّی َت ِش َت ِوف ٔ َی
اللل َٔب َؾإ ٔ ٌَّ َنؿ ِّشا ل ًَِ َت ُن َ
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ُّی َضا ال َّي ُ
رٔزِ َقضا وإ ٔ ٌِ أَبِ َلأ َ َع ِيضا ؾ َّ
َات ُكوا اہللَ َوأَ ِجنٔلُوا فٔی َّ
ْح َو
َ َ
َ
اللل َٔب ُْ ُذوا َما َح َّل َو َدعُوا َما َ ُ

دمحم نب یفصم ،فدیل نب ملسم ،انب رججی ،اوبزریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایاےولوگ!اہللےسڈرفافر(داینیک)التشںیماادتاؽےساکؾولاسےئلہکوکیئیجرہسگہنرمےاگ۔اہیںکتہکاینپرفزی
ےلےلارگہچفہرفزیاس ےکھچکفتقدعب ےلم۔اس ےئلاہللےسڈرف افربلطداین ںیماادتاؽےساکؾولالحؽ احلصرکف افر
رحاؾوھچڑدف۔
رافی  :دمحمنبیفصم،فدیلنبملسم،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجترتںیموقتیاایتخررکان۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجترتںیموقتیاایتخررکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 302

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،ابومعاویہ ،اعنع ،طكیل ،حرضت قیص بً رغزہ

رغ َز َة َقا َل ُن َّيا نُ َش َِّم
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ َطك ٔ ٕ
یل َع ًِ َق ِی ٔص بِ ًٔ أَبٔی َ َ
فٔی َع ِض ٔذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َّ
اس ٕه ص َُو أَ ِح َش ًُ
اَس َة ؾ ََن َّز ب ٔ َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََش َّناىَا ب ٔ ِ
الش َن ٔ َ
ـ َو َّ
الل ِػ ُو ؾ َُظوبُو ُظ بٔالؼَّ َذ َقةٔ
رض ُظ ا ِل َحل ٔ ُ
ٔم ِي ُط َؾ َكا َل یَا َم ِع َ َ
َش ال ُّتحَّارٔ إ ٔ ٌَّ ا ِلب َ ِی َع یَ ِح ُ ُ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوباعمفہی ،اشمع ،قیقش ،رضحت  سی نب رغزہ رفامےت ںیہ ہک ںیمہ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےکزامہنںیمدالؽاہکاجاتاھتاکیرمہبتاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےاپسےسسگرےوتںیمہان ےانؾےساکپراوج
اسےستہبااھچاھت۔رفامایاےنکدارگفںیکامجتعرخدیفرففتخںیممسقااھٹیلاج ےہوغلابتزابؿےسلکناج ےہاےئلس
اسںیمدصہقریخاتالمدایرکف۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباعمفہی،اشمع،قیقش،رضحت سینبرغزہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجترتںیموقتیاایتخررکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 303

یحٌی بً سلیه ،عبذاہلل بً عثناٌ بً سلیه ،اسناعیل بً عبیذ حرضت رؾاعہ
راوی  :يعكوب بً حنیذ بً کاسبٰ ،

وب بِ ًُ حُ َن ِیذٔ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ُسل َِی ٕه َّ
اٌ بِ ًٔ ُْ َث ِی ٕه َع ًِ إ ٔ ِس َنعٔی َل بِ ًٔ
اللائٔف ُّٔی َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ ِث َن َ
َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ
وٌ
اض یَت ََبا َي ُع َ
ِخ ِج َيا َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾإٔذَا ال َّي ُ
عُب َ ِی ٔذ بِ ًٔ رٔؾَا َع َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ رٔؾَا َع َة َقا َل َ َ

َّارا إ ٔ ََّ
وٌ یَ ِو َو ا ِلك ٔ َیا َمةٔ ُؾح ّ
َّار یُ ِب َع ُث َ
َش ال ُّتحَّارٔ َؾ َل َّنا َر َؾ ُعوا أَ ِب َؼ َارص ُِه َو َم ُّذوا أَ ِع َيا َق ُض ِه َقا َل إ ٔ ٌَّ ال ُّتح َ
ْک ّة َؾ َيا َداص ُِه یَا َم ِع َ َ
بُ ِ َ
َم ًِ َّات َيی اہللَ َوبَ َّز َو َػ َذ َم
وقعیبنبدیمحنباکبسٰ ،ییحینبمیلس،دبعاہللنبامثعؿنبمیلس،اامسلیعنب دیبرضحترافہعرفامےتںیہہکمہاہللےکرنکؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسیک ھت ابرہآےئوتولگحبصحبصابمہرخدیفرففتخںیموغشمؽےھت۔آپےناکپررکرفامایاےاترجفں
یکامجتع!بجاوہنںےن اگنںیہااھٹںیئافررگدؿاتؿ ںیلوترفامایاترجایقث ےکرفزافرجااھٹےئاجںیئےگنکاےئاؿ ےک وج
اہللےسڈرںییکینرکںیافرچسوبںیل۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبسٰ،ییحینبمیلس،دبعاہللنبامثعؿنبمیلس،اامسلیعنب دیبرضحترافہع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجرمدوکوکیئرفزیاکذرہعیلماجےئوتاےسوھچڑےہ ںی۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
بجرمدوکوکیئرفزیاکذرہعیلماجےئوتاےسوھچڑےہ ںی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 304

راوی  :محنذ بً بظار ،محنذ بً عبذاہلل ،ؾزوہ ،ابویوىص ،ہَلل بً جبير ،حرضت اىص بً مالک

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ َح َّذثَ َيا َ ُِف َوةُ أَبُو یُوى َُص َع ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ ُج َبي ِر ٕ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک
اب ٔم ًِ َط ِی ٕئ َؾل َِی ِلزَ ِم ُط
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أَ َػ َ

دمحمنباشبر،دمحمنبدبعاہلل،زففہ،اوبویسن،الہؽنبریبج،رضحتاسننبامکلایبؿرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایےسجیسکذرہعیےسرزؼاحلصوہفہاےساھتےمرےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبدبعاہلل،زففہ،اوبویسن،الہؽنبریبج،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ

بجرمدوکوکیئرفزیاکذرہعیلماجےئوتاےسوھچڑےہ ںی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 305

یحٌی ،ابوعاػه ،زبير ،عبیذ بً حرضت ىاؾع
راوی  :محنذ بً ٰ

َّ
ُ
َص
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا أَبُو َع ٔ
اػ ٕه أَ ِْب َ َرنٔی أَبٔی َع ًِ الزُّبَي ِر ٔبِ ًٔ عُب َ ِی ٕذ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َقا َل ُن ِي ُت أ َج ِّضز ُإَٔ َی الظاو ٔ َوإَٔ َی ٔم ِ َ
َؾ َح َّضزِ ُت إَٔ َی ا ِلع َٔزا ٔم ؾَأ َ َت ِی ُت َعائٔظَ َة أُوَّ ا ِل ُن ِد ٔمئي َن َؾ ُكل ُِت ل ََضا یَا أُوَّ ا ِل ُن ِد ٔمئي َن ُن ِي ُت أ ُ َج ِّضز ُ إَٔ َی َّ
الظاو ٔ َؾ َح َّضزِ ُت إَٔ َی ا ِلع َٔزا ٔم
ک َول ٔ َن ِت َحز ٔ َک َؾإٔنِّی َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل إ ٔذَا َس َّب َب اہللُ ْٔل َ َح ٔذ ُن ِه رٔزِ قّا ٔم ًِ
َؾ َكال َِت ََ َتؿ َِع ِل َما َل َ
َو ِجطٕ ؾ َََل َی َذ ِع ُط َحًَّی َی َت َػي َّ َر َل ُط أَ ِو َیت َ َي َّ
ْک َلطُ
َ
ئ
دمحمنبٰییحی،اوباعمص،زریب ،دیبنبرضحتانعفرفامےتںیہںیماشؾافررصمیکرطػاےنپاجتر امنئفںوکاجیھبرکاتاھت۔رھپںیم
ےن رعاؼ یک رطػ یھب جیھب دای۔ اےکس دعب ںیم اعہشئ یک دخث  ںیم احرض وہا افر رعض ایکہک ںیم اشؾ یک رطػ اجیھب رکات اھت اب
ںیم ےن رعاؼ جیھب دای۔ رفامےن ںیگل ااسی ہن رکف ایک ںیہمت اینپ اسہقب ڈنمی ںیم وکیئ دوشاری ےہ؟ البہبش ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک
رفامےتانسبجاہللاعتیلمتںیمےسیسکیکرفزیاکوکیئذرہعیانبدںیوتاےسہنوھچڑےاہیںکتہکفہدبؽاجےئای ڑگاجےئ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،اوباعمص،زریب ،دیبنبرضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجترتفلتخمےشیپ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجترتفلتخمےشیپ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 306

یحٌی بً سعیذ ،سعیذ بً ابی احؼہ ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :سویذ بً سعیذ ،عنزو بً ٰ

رقش ُّٔی َع ًِ َج ِّذظ ٔ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ أَبٔی أ ُ َح ِی َح َة َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل
َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ ا ِل ُ َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َما َب َع َث اہللُ ىَب ٔ ًّیا إ ٔ ََّ َراعٔ َی غَ َي ٕه َقا َل َل ُط أَ ِػ َحاب ُ ُط َوأَى ِ َت یَا َر ُسو َل اہللٔ َقا َل َوأَى َا ُن ِي ُت
رقار ٔٔیم َقا َل ُس َویِ ْذ َي ِعىٔی ک ُ َّل َطاة ٕبٔكٔي َرا ٕن
أَ ِر َعاصَا ْٔلَصِ ٔل َمهَّ َة بٔا ِل ََ
نکدینبدیعس،رمعف نب ٰییحی نبدیعس،دیعس نبایباہصح ،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکاہلل ےکرنکؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےن
رفامایاہللاعتیلےنےسجیھبیبنانبرکاجیھباسےنرکبایںرچاںیئ۔احصہبےنرعضایکاےاہللےکرنکؽآپےنیھب؟رفامایافرںیم
یھب الہ ہکم یک رکبایں ریقاوطں ےک دبےل رچاای رکات اھت۔ اامؾ انب امہج ےک ااتسذ نکدی ےتہک ںیہ ہک بلطم ہی ےہ ہک اکی رکبی یک
ارجتاکیریقاطیھت۔
رافی  :نکدینبدیعس،رمعفنبٰییحینبدیعس،دیعسنبایباہصح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجترتفلتخمےشیپ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 307

یحٌی ،محنذ بً عبذاہلل ،حادٍ ،ثیه بً جنیل ،حناد  ،ثابت ،ابوراؾع حرضت ابوہزیزہ
راوی  :محنذ بً ٰ

یل َقالُوا َح َّذثَ َيا َح َّنا ْد َع ًِ ثَاب ٔ ٕت
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ ا ِل ُخزَاعٔ ُّی َوا ِل َححَّا ُد َوا ِل َض ِی َث ُه بِ ًُ َجنٔ ٕ
ِّکیَّا ى َ َّح ّارا
اٌ َز َ ٔ
َع ًِ أَبٔی َراؾ ٕٔع َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ک َ َ
ب
دمحمنبٰییحی ،دمحم نبدبعاہلل ،احج،ھب منب لیمج،امحد  ،تبن ،اوبراعفرضحتاوبرہریہ ےسرفاتی ےہ ہکاہللےک رنکؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرضحتزرکایہیلعاالسلؾڑبیئھےھت۔

ب
رافی  :دمحمنبٰییحی،دمحمنبدبعاہلل،احج،ھب منبلیمج،امحد،تبن ،اوبراعفرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجترتفلتخمےشیپ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 308

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،ىاؾع ،قاسه بً محنذ ،حرضت عائظہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح َح َّذثَ َيا َّ
ہلل
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه بِ ًٔ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی ا ُ
وٌ یَ ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة يُ َكا ُل َل ُض ِه أَ ِح ُیوا َما َْ َل ِكت ُِه
الؼ َورٔ ي َُع َّذب ُ َ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إ ٔ ٌَّ أَ ِػ َح َ
اب ُّ
دمحم نب رحم  ،ثی نب دعس ،انعف ،اقمس نب دمحم ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یوصری
انبےنفاولںوکرفزایقث ذعابوہاگاؿےساہکاجےئاگزدنہرکفاؿزیچفںوکوجمتےنانبںیئ۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انعف،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجترتفلتخمےشیپ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 309

راوی  :عنزو بً راؾع ،عنز بً ہاروٌ ،ہناوُ ،فقذ ،یزیذ بً عبذاہلل بً طخير ،حرضت ابوہزیزہ

یذ بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ِّ
وٌ َع ًِ َص َّناو ٕ َع ًِ َ ُِف َق ٕذ َّ
الظ ِّخير ٔ َع ًِ أَبٔی
الش َبخ ٔ ِّی َع ًِ یَز ٔ َ
َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َراؾ ٕٔع َح َّذث َ َيا عُ َنزُ بِ ًُ صَ ُ
ار َ
ُوٌ
ُوٌ َوالؼَّ َّواغ َ
ض الؼَّ بَّاغ َ
ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِن َذ ُب ال َّيا ٔ
رمعفنبراعف،رمعنباہرفؿ،امہؾ،رفدق،زیدینبدبعاہلل نبریخش،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکاہللرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایولوگںںیمبسےسزایدہوھجےٹررگنزیافرزررگوہےتںیہ۔
رافی  :رمعفنبراعف،رمعنباہرفؿ،امہؾ،رفدق،زیدینبدبعاہللنبریخش،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذریخہادنفزیافراےنپرہشںیماجترتےئلیکدفرسےرہشےسامؽالان۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ذریخہادنفزیافراےنپرہشںیماجترتےئلیکدفرسےرہشےسامؽالان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 310

راوی  :نَص بً علی ،ابواحنذ ،اَسائیل ،علی بً ساله ،ثوباٌ ،علی بً جذعاٌ ،سعیذ بً مشیب ،حرضت عنز بً ْلاب

اٌ َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ َزیِ ٔذ بِ ًٔ
َسائ ٔی ُ
ل َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ ثَ ِوبَ َ
ِم َح َّذثَ َيا أَبُو أَ ِح َن َذ َح َّذث َ َيا إ ٔ ِ َ
َح َّذثَ َيا َن ِ ُ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
ُوم
اب َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل َحال ٔ ُب َم ِزز ْ
اٌ َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب َع ًِ عُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َخ َّل ٔ
ُج ِذ َع َ
وٌ
ْک َم ِل ُع ْ
َوا ِل ُن ِح َت ٔ ُ
رصن نب یلع ،اوبادمح ،ارسالیئ ،یلع نب اسمل ،وثابؿ ،یلع نب دجاعؿ ،دیعس نب بیسم ،رضحت رمع نب اطخب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک
رنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدفرسےرہشےسامؽالےنفاےلوکرزؼ(افررفزیںیم ربتکفعفن)دایاجاتےہافرذریخہ
ادنفزیرکےنفاالوعلمؿےہ۔

رافی  :رصننبیلع،اوبادمح،ارسالیئ،یلعنباسمل،وثابؿ،یلعنبدجاعؿ،دیعسنببیسم،رضحترمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ذریخہادنفزیافراےنپرہشںیماجترتےئلیکدفرسےرہشےسامؽالان۔

جلذ  :جلذ دوو
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راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یزیذ بً ہاروٌ ،محنذ بً اسحل ،محنذ بً ابزاہیه ،سعیذ بً مشیب ،حرضت معنز بً
عبذاہلل بً نـلہ

وٌ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا یَزٔی ُذ بِ ًُ صَ ُ
ار َ
َّ
َّ
ْک إ ٔ ََّ َْاك ْٔئ
ا ِل ُن َشی َّٔب َع ًِ َم ِع َنز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َن ِـ َل َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ََ َی ِح َت ٔ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿ،دمحمنبااحسؼ،دمحمنباربا،می،دیعسنببیسم،رضحترمعمنبدبعاہللنبہلضنایبؿرفامےتںیہ
ہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایذریخہادنفزیرصػاطخاکرانگہاگررکاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿ،دمحمنباقحس،دمحمنباربا،می،دیعسنببیسم،رضحترمعمنبدبعاہللنبہلضن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ذریخہادنفزیافراےنپرہشںیماجترتےئلیکدفرسےرہشےسامؽالان۔

جلذ  :جلذ دوو
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ابویحٌیُ ،فوخ ،موَی عثناٌ بً عؿاٌ ،حرضت عنز بً ْلاب
یحٌی بً حهیه ،ابوبْک  ،ہظیه بً راؾع،
ٰ
راوی ٰ :

اٌ
ُفو َخ َم ِوَ َی عُ ِث َن َ
َح َّذثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َحه ٕٔیه َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِْکٕ ا ِل َح َيف ُّٔی َح َّذث َ َيا ا ِل َض ِی َث ُه بِ ًُ َراؾ ٕٔع َح َّذثَىٔی أَبُو یَ ِحٌَی ا ِل َنک ُِّّی َع ًِ َ ُّ
َّ
َّ
ْک َعل َی ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن كَ َعا ّما
اٌ َع ًِ ُع َن َز بِ ًٔ ا ِل َخ َّل ٔ
بِ ًٔ َع َّؿ َ
اب َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َي ُكو ُل َم ًِ ا ِح َت َ َ
ض
ْضبَ ُط اہللُ بٔا ِل ُح َذاو ٔ َو ِاْلٔؾ ََِل ٔ
ََ

ٰییحی نب میکح ،اوبرکب  ،میشہ نب راعف ،اوبٰییحی ،رففخ ،ومیل امثعؿ نب افعؿ ،رضحت رمع نب اطخب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک
رنکؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسوجاملسمونںےکاھکےنےنیپیکاایشءںیم ذریخہادنفزیرکےاہللاعتیل اےسوکڑھ
ےکرمضافریسلفمںیمالتبمرفامںیئ۔
رافی ٰ :ییحینبمیکح،اوبرکب،میشہنبراعف،اوبٰییحی،رففخ،ومیلامثعؿنبافعؿ،رضحترمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھجڑوھپکنیکارجت۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اھجڑوھپکنیکارجت۔

جلذ  :جلذ دوو
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راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،ابومعاویہ ،اعنع ،جعَف بً ایاض ،نرضہ ،حرضت ابوسعیذ

رض َة َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ
َف بِ ًٔ إ ٔ َیا ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِع َن ُع َع ًِ َج ِع َ ٔ
ض َع ًِ أَبٔی َن ِ َ
َ
رقوىَا ؾَأ َبَ ِوا
ا ِلخ ُِذر ِّٔی َقا َل َب َع َث َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ثَ ََلث ٔي َن َران ٔ ّبا فٔی َ ٔ
َسیَّ ٕة َؾ َيزَ ِل َيا بٔ َك ِوو ٕ ؾ ََشأ ِل َياص ُِه أَ ٌِ َي ِ ُ
َ
رق ٔب َؾ ُكل ُِت َن َع ِه أَىَا َو َکه ًِٔ ََ أَ ِرقٔیطٔ َحًَّی ُت ِع ُلوىَا غَ َي ّنا َقالُوا َؾإٔىَّا
َؾلُ ٔذؽَ َس ِّی ُذص ُِه ؾَأ َت ِوىَا َؾ َكالُوا أَؾ ٔیهُ ِه أَ َح ْذ َی ِزقٔی ٔم ًِ ا ِل َع ِ َ
َرقأِ ُت َعل َِیطٔ ا ِل َح ِن ُذ َس ِب َع َمزَّا ٕ
ت َؾبَر ٔ َئ َو َق َب ِـ َيا ا ِل َػ َي َه ؾ ََع َز َق فٔی أَ ِن ُؿ ٔش َيا ٔم ِي َضا َط ِی ْئ
نُ ِع ٔلیهُ ِه ثَ ََلث ٔي َن َطا ّة َؾ َكب ٔ ِل َيا َصا ؾ َ َ

َّ ِ
َِّک ُت َل ُط َّال ٔذی َػ َي ِع ُت َؾ َكا َل أَ َو َما َعل ٔ ِن َت أَى َّ َضا
َؾ ُك ِل َيا ََ َت ِع َحلُوا َحًی ىَأت َٔی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َل َّنا َق ٔذ ِم َيا ذ َ ِ
َش َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ا ِل ُن َت َوک ِّ ٔل َع ًِ أَبٔی
ِّکیِبٕ َح َّذث َ َيا صُظَ ِی ْه َح َّذثَ َيا أَبُو بٔ ِ ٕ
ُرق َِی ْة ا ِق َت ٔش ُنو َصا َو ِ ٔ
اْضبُوا َٔی َم َعهُ ِه َس ِض ّنا َح َّذث َ َيا أَبُو ُ َ
َف
ا ِل ُن َت َوک ِّ ٔل َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َي ِحؤظ ٔ و َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع َ ٕ

َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ أَبٔی بٔ َِشٕ َع ًِ أَبٔی ا ِل ُن َت َوک ِّ ٔل َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َي ِحؤظ ٔ َقا َل أَبُو َع ِبذ اہللٔ

اب ص َُو أَبُو ا ِل ُن َت َوک ِّ ٔل
َوالؼَّ َو ُ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوباعمفہی ،اشمع ،رفعج نب اایس ،رضنہ ،رضحت اوبدیعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن مہ سیت نکارفں وک اکی رسہی ںیم اجیھب مہ ےن اکی وقؾ ےک اہں زپاؤ ڈاال (رفاج افر دوتسر ےک اطمقب) مہ ےن اؿ ےس
امہمیناکاطمہبل ایکوتاوہنں ےنااکنررک دای رھپاؿےکرسداروکیسکزیچ ےنڈسایل وتفہ امہرےاپسآےئافراہک مت ںیموکیئ وھچبےک
ڈےس اک دؾ رکات ےہ ؟ ںیم ےن اہکیج ںیم رکاتیل وہں۔ نکیل اہمترےرسدار وکدؾ ہنرکفں اگ بجکت مت ںیمہ ھچک ہن دف ک ےنےگل مہ
ںیہمت سیت رکبایں دںی ےگ۔ مہ ےن وبقؽ رکایل ںیم ےن است ابر نکرۃ الْجَمْ ُد َِّ
لِل زپھ رک اس رپ دؾ ایک فہ دنترتس وہایگ افر مہ ےن
رکبایں فوصؽ رکںیل رھپ امہرے دولں ںیم کٹھکدیپا وہیئ ںیم ےن اہک دلجی ہن رکف اہیں کت ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس یک
دخث ںیماحرضوہںبجمہےچنہپوتںیمےنوجھچکایکاھتآپیکدخث ںیمرعضرکدای۔آپےنرفامایایکںیہمتولعمؾہ ںیہی
دؾیھبےہ؟اؿرکبویںوکمیسقترکولافراےنپاس ھتریماہصحیھبروھک۔دفرسیدنسفںےسیھبیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباعمفہی،اشمع،رفعجنباایس،رضنہ،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿاھکسےنرپارجتانیل۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رقآؿاھکسےنرپارجتانیل۔

جلذ  :جلذ دوو
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راوی  :علی بً محنذ ،محنذ بً اسناعیل ،ونیع ،مػيرہ بً زیاد ،عبادہ بً ىسی ،اسود بً ثعلبہ ،عبادہ بً ػامت
حرضت ابی بً نعب

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ُمػٔي َرةُ بِ ًُ زٔ َیاد ٕا ِل َن ِو ٔػل ٔ ُّی َع ًِ عُ َبا َد َة بِ ًٔ ى َُس ٕ ٓی َع ًِ
اسا ٔم ًِ أَصِ ٔل ُّ َّ
آٌ َوا ِک ٔه َتابَ َة ؾَأَص َِذی إَٔ َ َّی َر ُج ْل ٔم ِي ُض ِه
رق َ
اْلِ َ ِس َود ٔبِ ًٔ َث ِعل ََب َة َع ًِ ُع َبا َد َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ َقا َل َع َّل ِن ُت ى َ ّ
الؼؿ ٔة ا ِل ُ ِ
َس َک أَ ٌِ
َق ِو ّسا َؾ ُكل ُِت ل َِی َش ِت ب ٔ َنا ٕل َوأَ ِرمٔی َع ِي َضا فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ ؾ ََشأ َ ِل ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ِي َضا َؾ َكا َل إ ٔ ٌِ َ َّ
تُ َل َّو َم ب ٔ َضا كَ ِوقّا ٔم ًِ ىَا ٕر ؾَاق َِبل َِضا
یلعنبدمحم،دمحمنباامسلیع،فعیک،ریغمہنبزاید،ابعدہنبیسن،انکدنبہبلعث،ابعدہنباصث رضحتایبنببعکرفامےتںیہہک
ںیم ےن اکی رمد وک رقآؿ رکمی اھکسای وت اس ےن اکی امکؿ وطبر دہہی ےھجم دی ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دخث ںیماساکذرکایک۔آپےنرفامایارگمتےنےلیلےہوت(دفزخیک)آگیکاکیامکؿمتےنےلیلوتںیمےنفہفاسپرک
دی۔
رافی  :یلعنبدمحم،دمحمنباامسلیع،فعیک،ریغمہنبزاید،ابعدہنبیسن،انکدنبہبلعث،ابعدہنباصث رضحتایبنببعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رقآؿاھکسےنرپارجتانیل۔

جلذ  :جلذ دوو
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حٌی بً سعیذ ،ثور ،یزیذْ ،الذ بً معذاٌ ،عبذالزحنً بً سله ،علیہ ،حرضت ابی بً نعب
راوی  :سہل بً ابی سہل ،ی ٰ

اٌ َح َّذثَىٔی َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ
ل بِ ًُ أَبٔی َس ِض ٕل َح َّذثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ َع ًِ ثَ ِورٔ بِ ًٔ یَز ٔ َ
َح َّذثَ َيا َس ِض ُ
یذ َح َّذثَ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ َم ِع َذ َ
سل ِٕه َعً َع ٔل َّی َة ا ِلک َ ََلعٔ ِّی َعً أُب َ ِّی بًِ َنعبٕ َقال َع َّلن ُت َر ُج َّل ا ِل ُرق َ َ
ک ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی
ِّک ُت ذَل ٔ َ
ِ
ِ
ٔ ِ
َ
َ ِ
آٌ ؾَأص َِذی إَٔ َ َّی َق ِو ّسا ؾ ََذ َ ِ
ِ

َّ
َ
َ
ُف َد ِدتُ َضا
اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َؾ َكا َل إ ٔ ٌِ أ َْ ِذ َت َضا أ َْ ِذ َت َق ِو ّسا ٔم ًِ ىَا ٕر َ َ
لہسنبایب لہسٰ،ییحینبدیعس،وثر،زیدی،اخدلنبدعماؿ،دبعارلنمحنبملس،ہیطع،رضحتایبنببعکرفامےتںیہہکںیم ےن
ہفص فاولں ںیم تہب ولوگں وک رقآؿ انھکل اھکسای اؿ ںیم ےس اکی رمد ےن ےھجم امکؿ وطبر ہفحت دی ںیم ےن نکاچ ہک ہی یتمیق امؽ یھب
ہ ںی ےہ افر اس ےس اہللیک را ہ ںیم ریت ادنازی یھب رکولاگن رھپ ںیم ےن رنکؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےس اےکس قلعتم درایتف
ایک۔رفامایارگںیہمتاےکسدبےلدفزخیکامکؿرگدؿںیماکٹلےئاجےنےسوخیشوہوتہیوبقؽرکول۔
رافی  :لہسنبایبلہسٰ،ییحینبدیعس،وثر،زیدی،اخدلنبدعماؿ،دبعارلنمحنبملس،ہیطع،رضحتایبنببعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےتکیکتمیقزانیکارجتوجنیمیکارجتافراسڈنوھچڑےنیکارجتےساممتعن۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ےتکیکتمیقزانیکارجتوجنیمیکارجتافراسڈنوھچڑےنیکارجتےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 316

راوی  :ہظاو بً عنار ،محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،ابی بْک ،عبذالزحنً ،حرضت ابومشعود

ْک بِ ًٔ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َق َاَ َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ أَبٔی بَ ِ ٔ
أَبٔی َم ِش ُعود ٕأَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی َع ًِ ث َ َن ًٔ ا ِلکَل ِٔب َو َم ِضز ٔا ِل َبغ ٔ ِّی َو ُحل َِوا ٌٔ ا ِلکَاص ًٔٔ
اشہؾنبامعر،دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زرہی،ایبرکب،دبعارلنمح،رضحتاوبدوعسدےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےنےتکیکتمیقزانیکارجتافروجنیمیکارجت(اؿامتؾاناجزئارجوتں)ےسعنمرفامای۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زرہی،ایبرکب،دبعارلنمح،رضحتاوبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ےتکیکتمیقزانیکارجتوجنیمیکارجتافراسڈنوھچڑےنیکارجتےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 317

راوی  :علی بً محنذ ،محنذ بً رطیـ ،محنذ بً ؾـیل ،اعنع ،ابی حازو ،حرضت ابوہزیزہ

رط ٕ
یـ َق َاَ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُؾ َـ ِی ٕل َح َّذث َ َيا اْلِ َ ِع َن ُع َع ًِ أَبٔی َحازٔو ٕ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َ ٔ

َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ ث َ َن ًٔ ا ِلکَل ِٔب َو َع ِش ٔب ا ِل َؿ ِح ٔل

یلع نب دمحم ،دمحم نبرطفی ،دمحم نب لیضف ،اشمع ،ایب احزؾ ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنےتکیکتمیقافراسڈنوھچڑےنیکارجتےسعنمرفامای۔
رافی  :یلعنبدمحم،دمحمنبرطفی،دمحمنبلیضف،اشمع،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ےتکیکتمیقزانیکارجتوجنیمیکارجتافراسڈنوھچڑےنیکارجتےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 318

راوی  :ہظاو بً عنار ولیذ مشلنہ ابً لہیعہ ابی زبير  ،حرضت جابز

َ
یع َة َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه أَى ِ َبأىَا ابِ ًُ لَض ٔ َ

اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ ثَ َن ًٔ ِّ
الش َّي ِورٔ

اشہؾنبامعرفدیلہملسمانبہعیہلایبزریب،رضحتاجربرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیلبیکتمیقےسعنم
رفامای۔
رافی  :اشہؾنبامعرفدیلہملسمانبہعیہلایبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنھچباگلےنفاےلیکامکیئ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ےنھچباگلےنفاےلیکامکیئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 319

راوی  :محنذ بً ابی عنز ،سؿیاٌ بً عيييہ ،ابً كاؤض ،حرضت ابً عباض

ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
ض َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ أَبٔی عُ َن َز ا ِل َع َذن ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ ابِ ًٔ كَا ُو ٕ

َف َد بٔطٔ ابِ ًُ أَبٔی عُ َن َز َو ِح َذ ُظ َقا َل ُط ابًِ َما َج َة
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِح َت َح َه َوأَ ِع َلا ُظ أَ ِج َز ُظ َت َ َّ

دمحم نب ایبرمع ،ایفسؿ نب ہنییع ،انب اطؤس،رضحتانبابعسےسرفاتی ےہہک یبن رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن ےنھچپوگلاےئ
افرےنھچپاگلےنفاےلوکارجتدی۔انبامہجےناہکانبرمعاسدحثیںیمرفتمدںیہ۔
رافی  :دمحمنبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،انباطؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ

ےنھچباگلےنفاےلیکامکیئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 320

راوی  :عنزو بً علی ،ابوحؿؽ ػيرفی ،ابوداؤد ،محنذ بً عبادہ ،یزیذ بً ہاروٌ ،ورقاء ،عبذاَعلی ،ابی حنیذ ،حرضت
علی ِّکو اہلل وجہہ

وٌ
َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی أَبُو َحؿ ِٕؽ الؼَّ ي ِ َرف ٔ ُّی َح َّذثَ َيا أَبُو َدا ُو َد ح و َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ عُ َبا َد َة ا ِل َوا ٔس ٔل ُّي َح َّذثَ َيا یَزٔی ُذ بِ ًُ َص ُ
ار َ
َق َاَ َح َّذثَ َيا َو ِر َقا ُئ َع ًِ َع ِب ٔذ اْلِ َ ِعل َی َع ًِ أَبٔی َجنٔی َل َة َع ًِ َعل ٔ ٕٓی َقا َل ا ِح َت َح َه َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوأَ َم َزنٔی

ؾَأ َ ِع َل ِی ُت ا ِل َحح ََّاو أَ ِج َز ُظ

رمعفنبیلع،اوبصفحریصیف،اوبداؤد،دمحمنبابعدہ،زیدینباہرفؿ،فراقء،دبعاالیلع،ایبدیمح،رضحتیلعرکؾاہللفہہجرفامےتںیہ
ہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےنھچپوگلاےئافرےھجممکحدایوتںیمےنےنھچپاگلےنفاےلوکایکسارجتدی۔
رافی  :رمعفنبیلع،اوبصفحریصیف،اوبداؤد،دمحمنبابعدہ،زیدینباہرفؿ،فراقء،دبعاالیلع،ایبدیمح،رضحتیلعرکؾاہللفہہج
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ےنھچباگلےنفاےلیکامکیئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 321

راوی  :عبذالحنیذ بً بیاٌْ ،الذ بً عبذاہلل ،یوىص ،ابً سيریً ،حرضت اىص بً مالک

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َحنٔی ٔذ بِ ًُ بَ َیا ٌٕ ا ِل َوا ٔس ٔل ُّي َح َّذثَ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ َع ًِ یُوى َُص َع ًِ ابِ ًٔ سٔيرٔی ًَ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ

ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِح َت َح َه َوأَ ِع َلي ا ِل َح َّح َاو أَ ِج َز ُظ

دبعادیمحل نب ایبؿ ،اخدل نب دبع اہلل ،ویسن ،انب ریسنی ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنےنھچپوگلاےئافرےنھچپاگلےنفاےلوکایکسارجتدی۔
رافی  :دبعادیمحلنبایبؿ،اخدلنبدبعاہلل،ویسن،انبریسنی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ےنھچباگلےنفاےلیکامکیئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 322

یحٌی بً حنزہ ،اوزاعی ،زہزی ،ابی بْک بً عبذالزحنً بً حارث ،ابً ہظاو ،حرضت ابومشعود
راوی  :ہظاو بً عناٰ ،
عكبہ بً عنزو

ْک بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َحارٔ ٔ
ث
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َح ِنزَ َة َح َّذثَىٔی اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ أَبٔی بَ ِ ٔ

بِ ًٔ صٔظَ او ٕ َع ًِ أَبٔی َم ِش ُعود ٕعُ ِك َب َة بِ ًٔ َع ِنز ٕو َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ َن ِش ٔب ا ِل َححَّاو ٔ

اشہؾنبامعرٰ،ییحینبزمحہ،افزایع،زرہی،ایبرکبنبدبعارلنمحنباحرث،انباشہؾ ،رضحتاوبدوعسدہبقع نبرمعفرفامےت ںیہ
ہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےنھچپاگلےنفاےلیکامکیئےسعنمرفامای۔
رافی  :اشہؾنبامعٰ،ییحینبزمحہ،افزایع،زرہی،ایبرکبنبدبعارلنمحنباحرث،انباشہؾ،رضحتاوبدوعسدہبقعنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ےنھچباگلےنفاےلیکامکیئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 323

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،طبابہ بً سوار ،ابً ابی ذئب ،زہزیْ ،حاو بً  ،حرضت محیؼہ

ْحاو ٔ بِ ًٔ ُم َحی َِّؼ َة َع ًِ أَبٔیطٔ أَى َّ ُط
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َط َبابَ ُة بِ ًُ َس َّوا ٕر َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ذٔئِبٕ َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َ َ
َ
َّ
َّ
ک
ِّک َلطُ ا ِل َحا َج َة َؾ َكا َل ا ِعل ٔ ِؿ ُط ى َ َوا ٔؿ َح َ
َسأ َل ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َع ًِ َن ِش ٔب ا ِل َححَّاو ٔ َؾ َي َضا ُظ َع ِيطُ ؾ ََذ َ َ
اوبرکبنبایب ہبیش،ابشہبنبنکار،انبایبذ،ب،زرہی،رحاؾنب،رضحتہصیحمےنیبن یلصاہللہیلعفآہلفملسےس ےنھچپاگلےنفایل
یک امکیئ ےک قلعتم درایتف ایک۔آپ ےن اوکن اس ےس عنم رفامای۔ اوہنں ےن اینپ اایتحج اظرہ یک وتآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایاےنپاپینالےنفاےلافوٹنںےکاچرہںیمرصػرکدف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابشہبنبنکار،انبایبذ،ب،زرہی،رحاؾنب،رضحتہصیحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نجزیچفںوکانچیباجزئےہ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
نجزیچفںوکانچیباجزئےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 324

راوی  :عیسی بً حناد ،لیث بً سعذ ،یزیذ بً ابی حبیب ،علاء بً ابی رباح ،حرضت جابز بً عبذاہلل

َص ُّی أَى ِ َبأَىَا َّ
یذ بِ ًٔ أَبٔی َحبٔیبٕ أَى َّ ُط َقا َل َقا َل َع َلا ُئ بِ ًُ أَبٔی َربَا ٕح َسنٔ ِع ُت
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا ع َٔیسی بِ ًُ َح َّناد ٕا ِلنٔ ِ ٔ
َجاب ٔ َز بِ ًَ َع ِب ٔذ اہللٔ َي ُكو ُل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع َاو ا ِل َؿ ِتحٔ َوص َُو ب ٔ َن َّه َة إ ٔ ٌَّ اہللَ َو َر ُسو َل ُط َْح ََّو بَ ِی َع ا ِل َخ ِنز ٔ
الش ُؿ ًُ َویُ ِذ َص ًُ
َوا ِل َن ِي َتةٔ َوا ِلخ ٔ ِيزٔیز ٔ َواْلِ َ ِػ َياو ٔ َؾكٔی َل َل ُط ع ٔ ِي َذ ذَل ٔ َ
ک َیا َر ُسو َل اہللٔ أَ َرأَیِ َت ُط ُح َوو ا ِل َن ِي َت ٔة َؾإ ٔى َّ ُط یُ ِذ َص ًُ ب ٔ َضا ُّ

ْح ْاو ث ُ َّه َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َت َل اہللُ ا ِل َی ُضو َد إ ٔ ٌَّ اہللَ
ب ٔ َضا ا ِل ُحلُو ُد َو َي ِش َت ِؼب ٔ ُح ب ٔ َضا ال َّي ُ
اض َقا َل ََ صًَُّ َ َ
َْح ََّو َعل َِیض ٔ ِه ُّ
الظ ُح َوو ؾَأ َ ِج َنلُو ُظ ث ُ َّه بَاعُو ُظ ؾَأَکَلُوا ثَ َن َيطُ
یسیعنبامحد  ،ثینبدعس،زیدینبایببیبح،اطعءنبایبرابح،رضحتاجربنبدبعاہللرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنحتفہکمےکاسؽہکمںیمرفامایاہللافراسےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرحاؾرفامدایرشابرمدارزنخریافرن 
انچیباسفتقیسک ےنرعضایکاےاہللےکرنکؽاتبےیئہکرمداریکرچیبانچیباسیکےہویکہکنہیرچیبویتشکںرپےتلمںیہافراھکولں
رپیھبافرولگ(رچاغںیمڈاؽرک)اسےسرفینشاحلصرکےتںیہ۔رفامایہیرحاؾےہرھپاہللےکرنکؽےنرفامایاہللوہیدوکابتہ
رکےاہللاعتیلےناؿرپرچویبںوکرحاؾرفامایوتاوہنںےنرچیب الھگرک(لیتانبرک) یچیافرایکستمیقاامعتسؽیک۔
رافی  :یسیعنبامحد ،ثینبدعس،زیدینبایببیبح،اطعءنبایبرابح،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
نجزیچفںوکانچیباجزئےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 325

یحٌی بً سعیذ ،قلاٌ ،ہاطه بً قاسه ،ابوجعَف ،عاػه ،ابی مكلب ،عبیذاہلل ،حرضت ابوامامہ
راوی  :احنذ بً محنذٰ ،

اػ ٕه َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ ا ِل َك َّلا ٌٔ َح َّذثَ َيا صَا ٔط ُه بِ ًُ ا ِل َكاس ٔٔه َح َّذثَ َيا أَبُو َج ِع ََفٕ ال َّزاز ُّٔی َع ًِ َع ٔ
أَبٔی ا ِل ُن َض َّل ٔب َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ ِاْل ٔ ِ ُٔفیي ٔ ِّی َع ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ بَ ِی ٔع ا ِل ُن َػ ِّي َیا ٔ
ت َو َع ًِ
ُشائ ٔضًَّٔ َو َع ًِ َن ِشبٔضًَّٔ َو َع ًِ أَک ِ ٔل أَث ِ َناىٔضًَّٔ
َٔ

ادمحنب دمحمٰ،ییحینبدیعس،اطقؿ،اہمشنباقمس،اوبرفعج ،اعمص،ایبضقلب ،دیباہلل ،رضحتاوباامہمرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےن(اممتعنےکابرےںیم)اراشد رفامایاگاناگےنفایلابدنویںیکرخدیف رففتخےسافرایکن امکیئےس افرایکن

تمیقاھکےنےسیھبعنمرفامای۔
رافی  :ادمحنبدمحمٰ،ییحینبدیعس،اطقؿ،اہمشنباقمس،اوبرفعج،اعمص،ایبضقلب ،دیباہلل،رضحتاوباامہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انمذبہافرالمہسمےساممتعن۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
انمذبہافرالمہسمےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 326

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً ىنير ،ابواسامہ ،عبیذاہلل بً عنز ،حبیب بً عبذالزحنً ،حؿؽ بً عاػه ،حرضت
ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ ُْب َ ِی ٔب بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اػ ٕه َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ بَ ِی َع َتي ِ ٔن َع ًِ ا ِل ُن ََل َم َش ٔة َوا ِل ُن َيابَ َذة ٔ
َحؿ ِٔؽ بِ ًٔ َع ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم ،دیباہللنبرمع،بیبحنبدبعارلنمح،صفحنباعمص،رضحتاوبرہریہایبؿرفامےت
ںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفمسقیکعیبےسعنمرفامای۔عیبالمہسمےسافر۔عیبانمذبہےسعنمرفامای
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم ،دیباہللنبرمع،بیبحنبدبعارلنمح،صفحنباعمص،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ

انمذبہافرالمہسمےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 327

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سہل بً ابی سہل ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،علاء بً یزیذ ،حرضت ابوسعیذ ْذری

یذ ال َّل ِیثٔ ِّی
ل بِ ًُ أَبٔی َس ِض ٕل َق َاَ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َع َلا ٔ
ئ بِ ًٔ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َس ِض ُ
َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ ا ِلخ ُِذر ِّٔی أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی َع ًِ ا ِل ُن ََل َم َش ٔة َوا ِل ُن َيابَ َذة ٔ َزا َد َس ِض ْل َقا َل ُسؿ َِیا ٌُ
ل ب ٔ َی ٔذظ ٔ َّ
ک َما َمعٔی
ک َوأ ُ ِلئی إٔل َِی َ
الظ ِی َئ َو ََ َی َزا ُظ َوا ِل ُن َيابَ َذةُ أَ ٌِ َي ُكو َل أَ ِل ٔل إَٔ َ َّی َما َم َع َ
ا ِل ُن ََل َم َش ُة أَ ٌِ َی ِلنٔ َص ال َّز ُج ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،لہس نب ایب لہس ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،اطعء نب زیدی ،رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک
رنکؽیلصاہللہیلعفملسالمہسمافرانمزبہےسعنمرفامایایفسؿےتہکںیہ ہکالمہسمہیےہہکرمددےئھکیریغبزیچرپاہ ھتاگلدے(افراس
ےس عیب الزؾ ھجمس یل اجےئ) افر انمذبہ ہی ےہ ہک وج ریتے اپس ےہ فہ ریمی رطػ کنیھپ دے افر وج ریمے اپس ےہ ںیم ریتی
رطػکنیھپداتیوہں(اسےسعیبالزؾوہاجےئی)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،لہسنبایبلہس،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اطعءنبزیدی،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےنپاھبیئیکعیبرپعیبہنرکےافراھبیئیکتمیقرپتمیقہناگلےئ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اےنپاھبیئیکعیبرپعیبہنرکےافراھبیئیکتمیقرپتمیقہناگلےئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 328

راوی  :سویذ بً سعیذ ،مالک بً اىص ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ یَبٔی ُع
َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ

َب ِع ُـهُ ِه َعل َی بَ ِی ٔع َب ِع ٕف

نکدینبدیعس،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاکییکعیب رپ
دفرساعیبہنرکے۔
رافی  :نکدینبدیعس،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اےنپاھبیئیکعیبرپعیبہنرکےافراھبیئیکتمیقرپتمیقہناگلےئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 329

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ ،زہزی ،سعیذ بً مشیب ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ

ل َعل َی بَ ِی ٔع أَْٔیطٔ َو ََ َي ُش ُوو َعل َی َس ِوو ٔأَْٔیطٔ
َو َس َّل َه َقا َل ََ یَبٔی ُع ال َّز ُج ُ

اشہؾنبامعر،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایآدیماےنپاھبیئ
یکعیبرپعیبہنرکےافراےکستمیقاگلےنےکدعبتمیقہناگلےئ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

شجنےساممتعن۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
شجنےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 330

راوی  :مؼعب بً عبذاہلل ،مالک ،ابوحذاؾہ ،مالک بً اىص ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز
َقأِ ُت َعل َی ُم ِؼ َع ٔب بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ الزُّبَي ِر ِّٔی َع ًِ َمال ٔ ٕک ح و َح َّذثَ َيا أَبُو ُح َذا َؾ َة َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ
ََ
أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی َع ًِ ال َّي ِح ٔع
بعصم نب دبع اہلل ،امکل ،اوبذحاہف ،امکل نب اسن ،انعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
شجنےسعنمرفامای۔
رافی  :بعصمنبدبعاہلل،امکل،اوبذحاہف،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
شجنےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 331

راوی  :ہظاو بً عنار ،سہل بً ابی سہل ،سؿیاٌ ،زہزی ،سعیذ ،حرضت ابوہزیزہ

ل بِ ًُ أَبٔی َس ِض ٕل َق َاَ َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسعٔی ٕذ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َو َس ِض ُ

اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ َت َيا َج ُظوا

اشہؾنبامعر،لہسنبایبلہس،ایفسؿ،زرہی،دیعس،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای

شجنث ایکرکف۔
رافی  :اشہؾنبامعر،لہسنبایبلہس،ایفسؿ،زرہی،دیعس،رضحتاوبرہریہ
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہشفاالابرہفاےلاکامؽہنےچیب۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رہشفاالابرہفاےلاکامؽہنےچیب۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 332

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،سعیذ بً مشیب ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َش َّی ٔب َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

اْض ل ٔ َباد ٕ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ َیبٔی ُع َح ٔ ْ

اوبرکبنبایب ہبیش،ایفسؿنب ہنییع،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہ ےسرفاتی ےہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایرہشفاالابرہفاےلاکامؽہنےچیب۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رہشفاالابرہفاےلاکامؽہنےچیب۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 333

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ بً عيييہ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً عبذاہلل

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
اض یَ ِزز ُُم اہللُ َب ِع َـ ُض ِه ٔم ًِ َب ِع ٕف
اْض ل ٔ َباد ٕ َدعُوا ال َّي َ
َقا َل ََ یَبٔی ُع َح ٔ ْ
اشہؾ نب امعر ،ایفسؿ نب ہنییع ،اوبزریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای رہشفاال ابرہ
فاےلاکامؽہنےچیبولوگںوکوھچڑدفاہللضعبوکضعبےسرفزیدےتیںیہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رہشفاالابرہفاےلاکامؽہنےچیب۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 334

راوی  :عباض بً عبذالعویه ،عبذالززام ،معنز ،ابً كاؤض ،حرضت ابً عباض

ض َقا َل
ض َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َّاض بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َعو ٔٔیه ا ِل َع ِيبَر ُّٔی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأَىَا َم ِع َن ْز َع ًِ ابِ ًٔ كَا ُو ٕ
َح َّذثَ َيا ا ِل َعب ُ
ْض ل ٔ َباد ٕ َقا َل ََ یَهُو ٌُ س ِٔن َش ّارا
اْض ل ٔ َباد ٕ ُقل ُِت َٔبِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض َما َق ِولُ ُط َحا ٔ ْ
ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ َیبٔی َع َح ٔ ْ
ابعسنبدبعامیظعل،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤس،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےس
عنم رفامای ہک رہش فاال ابرہ فاےل اک امؽ ےچیب۔ رضحت اطؤس ےتہک ںیہ ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس وپاھچ ہک اس اک ایک بلطم ےہ؟
رفامایرہشفاالداہیتفاےلاکدالؽہنےنب۔

رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابرہےسامؽالےنفاےلےسرہشےسابرہاجرکانلمعنمےہ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ابرہےسامؽالےنفاےلےسرہشےسابرہاجرکانلمعنمےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 335

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ابواسامہ ،ہظاو بً حشاٌ ،محنذ بً سيریً ،حرضت ابوہزیزہ

یً َع ًِ
اٌ َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ سٔير ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ َح َّش َ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ َتل ََّك ِوا اْلِ َ ِج ََل َب ؾ ََن ًِ َتل ََّيی ٔم ِي ُط َط ِیّْا ؾ ِ
َاطت َ َری ؾ ََؼاحٔبُ ُط بٔا ِلخ ٔ َیارٔ إٔذَا أَتَی
الش َ
وم
ُّ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،اوبااسہم،اشہؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایابرہےسآےنفاےلاقولفںےسہنولمارگوکیئالمافرھچکرخدیایلوتےنچیبفاالبجابزارےچنہپاےس اایتخروہاگ
(ہکعیباقمئرےھکایخسفرکدے)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،اوبااسہم،اشہؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ابرہےسامؽالےنفاےلےسرہشےسابرہاجرکانلمعنمےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 336

راوی  :عثناٌ بً ابی طيبہ ،عبذہ بً سلامیٌ ،عبیذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا عُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ َتلَيِّی ا ِل َحل َٔب

امثعؿ نب ایب ہبیش ،دبعہ نب امیلسؿ ،دیب اہلل نب رمع ،انعف ،رضحت انبرمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن
ابرہےسآےنفاےلاقہلفوکےنلمےسعنمرفامای۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ابرہےسامؽالےنفاےلےسرہشےسابرہاجرکانلمعنمےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 337

یحٌی بً سعیذ ،حناد بً مشعذہ ،سلامیٌ ،ح ،اسحل بً ابزاہیه بً حبیب بً طہیذ ،معتنز بً
راوی :
یحٌی بً حهیهٰ ،
ٰ
سلامیٌ حرضت عبذاہلل بً مشعود

ِم ح و َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه
َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َحه ٕٔیه َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ َو َح َّنادُ بِ ًُ َم ِش َع َذ َة َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ الت َّ ِی ٔ ِّ
یب بِ ًٔ َّ
اٌ ال َّي ِضذ ُّٔی َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ
بِ ًٔ َحب ٔ ٔ
الظضٔی ٔذ َح َّذثَ َيا ُم ِع َتنٔزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َقا َل َسنٔ ِع ُت أَبٔی َقا َل َح َّذثَ َيا أَبُو عُ ِث َن َ
َم ِش ُعود ٕ َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ َتلَيِّی ا ِلب ُ ُیو ٔع

ٰییحی نب میکحٰ ،ییحی نب دیعس ،امحد نب دعسمہ ،امیلسؿ ،ح ،ااحسؼ نب اربا،می نب بیبح نبدیہش ،رمتعم نب امیلسؿ رضحت دبعاہللنب

دوعسدےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرففتخرکےنفاولںےس(ابرہاجرک)ےنلمےسعنمرفامای۔
رافی ٰ :ییحی نب میکحٰ ،ییحی نب دیعس ،امحد نب دعسمہ ،امیلسؿ ،ح ،اقحس نب اربا،می نب بیبح نب دیہش ،رمتعم نب امیلسؿ رضحت
دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنچیبافررخدیےنفاےلوکاایتخرےہبجکتدجاہنوہ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ےنچیبافررخدیےنفاےلوکاایتخرےہبجکتدجاہنوہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 338

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،ىاؾع ،حرضت عبذاہلل بً عنز

َص ُّی أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح ا ِلنٔ ِ ٔ

ِخ َؾإ ٔ ٌِ َْي َّ َر
َو َس َّل َه َقا َل إٔذَا َت َبا َی َع ال َّز ُج ََل ٌٔ َؾک ُ ُّل َواح ٔ ٕذ ٔم ِي ُض َنا بٔا ِلخ ٔ َیارٔ َما ل َِه َي ِؿتَر ٔ َقا َوکَاىَا َجنٔی ّعا أَ ِو یُ َخي ِّ َر أَ َح ُذص َُنا ِاْل َ َ
َف َقا َب ِع َذ أَ ٌِ َت َبا َي َعا َول َِه َیتِرُ ِک َواح ْٔذ ٔم ِي ُض َنا ا ِلب َ ِی َع َؾ َك ِذ َو َج َب
ک َؾ َك ِذ َو َج َب ا ِلب َ ِی ُع َوإ ٔ ٌِ َت َ َّ
ِخ َؾت َ َبا َي َعا َعل َی ذَل ٔ َ
أَ َح ُذص َُنا ِاْل َ َ
ا ِلب َ ِی ُع

دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعےس رفاتیےہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایبجدف
رمدرخدیفرففتخرکںیوتاؿںیمےسرہاکیوکاایتخرےہبجکتفہ(دفونں)دجاہنوہں(ینعی)اےھٹکرںیہ۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ےنچیبافررخدیےنفاےلوکاایتخرےہبجکتدجاہنوہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 339

راوی  :احنذ بً عبذہ ،احنذ بً مكذاو ،حناد بً زیذ ،جنیل بً مزہ ،ابی الوضی ،حرضت ابوبززہ اسلِم

ٔیئ َع ًِ أَبٔی بَ ِز َز َة
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِب َذ َة َوأَ ِح َن ُذ بِ ًُ ا ِلنٔ ِك َذاو ٔ َق َاَ َح َّذثَ َيا َح َّنا ُد بِ ًُ َزیِ ٕذ َع ًِ َجنٔی ٔل بِ ًٔ ُم َّز َة َع ًِ أَبٔی ا ِل َوؿ ٔ

َف َقا
اْلِ َ ِسل ٔ ِّ
َِم َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِلبَی َِّعا ٌٔ بٔا ِلخ ٔ َیارٔ َما ل َِه یَ َت َ َّ

ادمح نب دبعہ ،ادمح نب دقماؾ ،امحد نب زدی ،لیمج نب رمہ ،ایب اولیض ،رضحت اوبربزہ ایملسایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہللےک رنکؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرخدیفرففتخرکےنفاےلبجکتدجاہنوہںاہ ںیاایتخرےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،ادمحنبدقماؾ،امحدنبزدی،لیمجنبرمہ،ایباولیض،رضحتاوبربزہایملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ےنچیبافررخدیےنفاےلوکاایتخرےہبجکتدجاہنوہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 340

یحٌی ،اسحل بً ميؼور ،عبذالؼنذ ،طعبہ ،قتادہ ،حرضت حشً بً سنزہ
راوی  :محنذ بً ٰ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َوإ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ قَاََ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الؼَّ َن ٔذ َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ َس ُن َز َة

َف َقا
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِلبَی َِّعا ٌٔ بٔا ِلخ ٔ َیارٔ َما ل َِه یَ َت َ َّ

دمحم نب ٰییحی ،ااحسؼ نب وصنمر ،دبعادمصل ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت نسح نب رمسہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےناراشدرفامایرخدیفرففتخرکےنفاےلبجکتدجاہنوہںاہ ںیاایتخرےہ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،اقحسنبوصنمر،دبعادمصل،ہبعش،اتقدہ،رضحتنسحنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبایخریکرشطرکانیل۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
عیبایخریکرشطرکانیل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 341

یحٌی ،احنذ بً عیسی ،عبذاہلل بً وہب ،ابً جزیخ ،ابی زبير ،حرضت جابز بً عبذاہلل
راوی ْ :حملہ بً ٰ

َصیَّا ٌٔ َق َاَ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِْب َ َرنٔی ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ
ْح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَی َوأَ ِح َن ُذ بِ ًُ ع َٔیسی ا ِلنٔ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا َ ِ
َّ
َّ
َ
َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل ِ
اب ح ِٔن َل َْ َب ٕم َؾ َل َّنا َو َج َب ا ِلب َ ِی ُع
رع ٔ
اطت َ َری َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ٔم ًِ َر ُج ٕل ٔم ًِ اْلِ ِ َ
َّ
َّ
َ
رعاب ٔ ُّی َع ِن َز َک اہللَ بَ ِّی ّعا
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ا ِْتَرِ َؾ َكا َل اْلِ ِ َ

رحہلم نب ٰییحی ،ادمح نب یسیع ،دبعاہلل نب فبہ ،انب رججی ،ایب زریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےناکی داہی ےساچرے اکاھٹگرخدیا بجعیبوہ یکوتاہلل ےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای(ریمی
رطػےس)ںیہمتاب یھباایتخرےہ(ہکعیباقمئروھکای خسفرکدف) داہی ک ےن اگلاہللآپیکرمعدراز رفامےیئںیمعیب وکاایتخررکات
وہں۔
رافی  :رحہلمنبٰییحی،ادمحنبیسیع،دبعاہللنبفبہ،انبرججی،ایبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
عیبایخریکرشطرکانیل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 342

راوی  :عباض بً ولیذ ،مزواٌ ،محنذ ،عبذالعزیز بً محنذ ،داؤد بً ػالح ،حرضت ابوسعیذ

َّاض بِ ًُ ا ِل َولٔی ٔذ ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ َدا ُو َد بِ ًٔ َػال ٔ ٕح
َح َّذثَ َيا ا ِل َعب ُ
ا ِل َنذٔیىٔ ِّی َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َسنٔ ِع ُت أَبَا َسعٔی ٕذ ا ِلخ ُِذر َّٔی َي ُكو ُل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ َنا ا ِلب َ ِی ُع َع ًِ َت َزاقٕ

ابعسنبفدیل،رمفاؿ،دمحم،دبعازعلزینبدمحم،داؤدنباصحل،رضحتاوبدیعسایبؿرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽاہلل یلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایعیبوتدفونں(رفوقیں)یکلمکمراضدنمیےسیہوہ ےہ۔
رافی  :ابعسنبفدیل،رمفاؿ،دمحم،دبعازعلزینبدمحم،داؤدنباصحل،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابعئفرتشمیاکاالتخػوہاجےئوت؟
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ابعئفرتشمیاکاالتخػوہاجےئوت؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 343

راوی  :عثناٌ بً ابی طيبہ ،محنذ بً ػباح ،ہظیه ،ابً ابی لیلی ،قاسه بً عبذالزحنً ،حرضت عبذاہلل بً مشعود

َح َّذثَ َيا عُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح قَاََ َح َّذثَ َيا صُظَ ِی ْه أَى ِ َبأَىَا ابِ ًُ أَبٔی ل َِیل َی َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ
یل ِاْل ٔ َم َارة ٔ ؾَا ِْ َت َل َؿا فٔی َّ
الث َن ًٔ َؾ َكا َل ابِ ًُ
أَبٔیطٔ أَ ٌَّ َع ِب َذ اہللٔ بِ ًَ َم ِش ُعود ٕ بَا َع ٔم ًِ اْلِ َ ِط َعثٔ بِ ًٔ َق ِی ٕص َرقٔی ّكا ٔم ًِ َرق ٔ ٔ

آَ ٕ
یً أَ ِلؿّا َو َقا َل اْلِ َ ِط َع ُث بِ ًُ َق ِی ٕص إٔى َّ َنا ِ
ف َؾ َكا َل َع ِب ُذ اہللٔ إ ٔ ٌِ ٔطْ َِت
َشة ٔ َ
َٔش َ
ک بٔع ِ ٔ
اطت َ َریِ ُت ٔم ِي َ
َم ِش ُعود ٕ بٔ ِع ُت َ
ک بٔ َع ِ َ
ک ب ٔ َحذ ٕ
ٔیث َسنٔ ِع ُت ُط ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل صَاتٔطٔ َقا َل َؾإٔنِّی َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذث ِ ُت َ
َـ ا ِلبَی َِّعا ٌٔ َول َِی َص بَ ِي َي ُض َنا بَ ِّي َي ْة َوا ِلب َ ِی ُع َقائ ْٔه بٔ َع ِيئطٔ ؾَا ِل َك ِو ُل َما َقا َل ا ِل َبائ ٔ ُع أَ ِو یَتَرَا َّدا ٌٔ ا ِلب َ ِی َع
َو َس َّل َه َي ُكو ُل إٔذَا ا ِْ َتل َ

َ َ َ
ُف َّد ُظ
َقا َل َؾإٔنِّی أ َری أ ٌِ أ ُر َّد ا ِلب َ ِی َع َ َ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،دمحم نب ابصح ،میشہ ،انب ایب یلیل ،اقمس نب دبعارلنمح ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےن اکی رساکری الغؾ اثعش
نب سیےکاہ ھترففتخایکنمثںیمدفونںاکاالتخػوہایگ۔انبدوعسدےنرفامایہکںیمےنسیبسہارںیماہمترےاہ ھترففتخ
ایک ےہ۔ اثعش نب  سی ےن اہک ہک ںیم ےن وت آپ ےس دس سہار ںیم رخدیا ےہ۔ دبعاہلل نب دوعسد ےن رفامای مت اچوہ وت ںیم ںیہمت
اکیدحثیانسؤںوجںیم ےن اہللےکرنکؽےسینسےہ۔آپےنرفامایایسیوصرت ںیمابعئافررتشمیوکعیبخسفرکےناکاایتخر
یھبےہ۔اسےناہکریمیراےئہیوہریہہکعیبخسفرکدفں۔آپےنعیبخسفرکدی۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبابصح،میشہ،انبایبیلیل،اقمسنبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجزیچاپسہنوہاسیکعیبعنمےہافروجزیچاینپامضؿںیمہنوہاساکعفنعنمےہ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
وجزیچاپسہنوہاسیکعیبعنمےہافروجزیچاینپامضؿںیمہنوہاساکعفنعنمےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 344

راوی  :محنذ بً بظار ،محنذ بً جعَف ،محنذ ،طعبہ ،ابی بَش ،یوسـ بً مالک ،حرضت حهیه بً حزاو

ک یُ َح ِّذ ُث َع ًِ
َف َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ أَبٔی بٔ ِ ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع َ ٕ
ـ بِ ًَ َما َص َ
َش َقا َل َسنٔ ِع ُت یُو ُس َ
ل َي ِشأ َ ُلىٔی ا ِلب َ ِی َع َول َِی َص ع ٔ ِيذٔی أَؾَأَبٔی ُع ُط َقا َل ََ َتب ٔ ِع َما ل َِی َص ع ٔ ِي َذ َک
َحه ٔٔیه بِ ًٔ حٔزَاو ٕ َقا َل ُقل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ ال َّز ُج ُ

دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،دمحم،ہبعش،ایبرشب،ویفسنبامکل،رضحتمیکحنبزحاؾرفامےتںیہہکںیمےنرعضایکاےاہللےک
رنکؽ وکیئرمد ھجم ےس عیب اک اطمہبل رکے ا فر فہ زیچ ریمے اپس ہن وہ وت ایک ںیم اےس چیبدفں ؟ رفامای وج زیچ اہمترے اپس ہن وہ فہ ہن
وچیب۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،دمحم،ہبعش،ایبرشب،ویفسنبامکل،رضحتمیکحنبزحاؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
وجزیچاپسہنوہاسیکعیبعنمےہافروجزیچاینپامضؿںیمہنوہاساکعفنعنمےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 345

راوی  :ازہز بً مزواٌ ،حناد بً زیذ ،ح ،ابوِّکیب ،اسناعیل بً علیہ ،ایوب ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنز وبً
العاؾ

وب َع ًِ
ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
َح َّذثَ َيا أَ ِز َصزُ بِ ًُ َم ِز َو َ
ل ابِ ًُ عُ َل َّی َة قَاََ َح َّذثَ َيا أَ ُّی ُ
اٌ َقا َل َح َّذث َ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َزیِ ٕذ ح و َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ
َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َی ٔح ُّل بَ ِی ُع َما ل َِی َص ع ٔ ِي َذ َک َو ََ رٔبِ ُح َما
ل َِه ي ُِـ َن ًِ
ازرہنبرمفاؿ،امحدنبزدی،ح،اوبرکبی،اامسلیعنبہیلع،اویب،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصرفامےتںیہ
ہکاہللےکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجزیچاہمترےاپسہنوہایکسعیبالحؽہ ںیافروجزیچاہمتریامضؿںیمہ ںی
اساکعفنیھبالحؽہ ںی۔
رافی  :ازرہنبرمفاؿ،امحدنبزدی،ح،اوبرکبی،اامسلیعنبہیلع،اویب،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
وجزیچاپسہنوہاسیکعیبعنمےہافروجزیچاینپامضؿںیمہنوہاساکعفنعنمےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 346

راوی  :عثناٌ بً ابی طيبہ ،محنذ بً ؾـیل ،لیث ،علاء ،حرضت عتاب بً اسیذ

اب بِ ًٔ أَسٔی ٕذ َقا َل َل َّنا َب َع َث ُط َر ُسو ُل
َح َّذثَ َيا ُع ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُؿ َـ ِی ٔل َع ًِ ل َِی ٕث َع ًِ َع َلا ٕ
ئ َع ًِ َع َّت ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إَٔ َی َمهَّ َة ى َ َضا ُظ َع ًِ ٔط ِّـ َما ل َِه ي ُِـ َن ًِ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،دمحم نب لیضف  ،ثی ،اطعء ،رضحت اتعب نب ادیس رفامےت ںیہہک بج اہلل ےک رنکؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن
اوکنہکماجیھبوتوجزیچامضؿںیمہنااکسعفنےنیلےسعنمرفامای۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبلیضف ،ثی،اطعء،رضحتاتعبنبادیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجدفاباایتخرصخشعیبرکںیوتفہےلہپرخدیاریکوہی۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
بجدفاباایتخرصخشعیبرکںیوتفہےلہپرخدیاریکوہی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 347

راوی  :حنیذ بً مشعذہْ ،الذ بً حارث ،سعیذ ،قتادہ ،حرضت عكبہ بً عامز یا سنزة بً جيذب

ٔیذ َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ عُ ِك َب َة بِ ًٔ َعا ٔمز ٕأَ ِو َس ُن َز َة
َح َّذثَ َيا حُ َن ِی ُذ بِ ًُ َم ِش َع َذ َة َح َّذثَ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َح َّذثَ َيا َسع ْ

بِ ًٔ ُج ِي َذ ٕب َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل أَ ُّی َنا َر ُج ٕل بَا َع بَ ِی ّعا ٔم ًِ َر ُج َلي ِ ٔن َؾ ُض َو ل ٔ ِ َْل َّو ٔل ٔم ِي ُض َنا
دیمح نب دعسمہ ،اخدل نب احرث ،دیعس ،اتقدہ ،رضحت ہبقع نب اعرم ای رمسة نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایسجصخشےندفرمدفںےسعیبرکیلوتعیبےلہپیکوہی۔
رافی  :دیمحنبدعسمہ،اخدلنباحرث،دیعس،اتقدہ،رضحتہبقعنباعرمایرمسةنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
بجدفاباایتخرصخشعیبرکںیوتفہےلہپرخدیاریکوہی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 348

راوی  :حشين بً ابی َسی ،محنذ بً اسناعیل ،ونیع ،سعیذ بً بظير ،قتادہ ،حرضت حشً بً سنزہ

الرس ِّی ا ِل َع ِش َك ََلن ٔ ُّی َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َق َاَ َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا َسعٔی ُذ بِ ًُ َب ٔظير ٕ َع ًِ َق َتا َد َة
َح َّذثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ أَبٔی َّ ٔ

َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ َس ُن َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا بَا َع ا ِل ُنحٔیزَا ٌٔ َؾ ُض َو ل ٔ ِ َْل َّو ٔل

نیسحنبایبرسی،دمحمنباامسلیع،فعیک،دیعسنبریشب،اتقدہ،رضحتنسحنبرمسہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایبجدفاباایتخرصخشعیبرکںیلوتےلہپیکعیبربتعموہی۔
رافی  :نیسحنبایبرسی،دمحمنباامسلیع،فعیک،دیعسنبریشب،اتقدہ،رضحتنسحنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبںیماعیبہناکمکح۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
عیبںیماعیبہناکمکح۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 349

راوی  :ہظاو بً عنار ،مالک بً اىص ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

ک بِ ًُ أَى َ ٕص َقا َل بَ َل َػىٔی َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔأَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی َع ًِ بَ ِی ٔع ا ِل ُع ِزبَا ٌٔ

اشہؾنبامعر،امکلنباسن،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعیب
ںیماعیبہنرقمررکےنےسعنمرفامای۔
رافی  :اشہؾنبامعر،امکلنباسن،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
عیبںیماعیبہناکمکح۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 350

راوی  :ؾـل بً يعكوب ،حبیب بً ابی حبیب ،ابی محنذ  ،مالک بً اىص ،عبذاہلل بً عامز اسلِم ،عنزو بً طعیب ،حرضت
عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

یب بِ ًُ أَبٔی َحبٔیبٕ أَبُو ُم َح َّن ٕذ کَات ُٔب َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ
َح َّذثَ َيا ا ِلؿ َِـ ُ
الز َْام ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َحب ٔ ُ
ل بِ ًُ َي ِع ُك َ
وب ُّ
َ
َِم َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی َع ًِ بَ ِی ٔع ا ِل ُع ِزبَا ٌٔ َقا َل أَبُو
َعا ٔمز ٕاْلِ ِسل ٔ ُّ

رعبُوىّا ؾ ََی ُكو ُل إ ٔ ٌِ ل َِه أَ ِطتَر ٔ َّ
الذابَّ َة
َع ِبذ اہللٔ ا ِل ُع ِزبَا ٌُ أَ ٌِ َي ِظتَر َٔی ال َّز ُج ُ
ل َدابَّ ّة بٔنٔائَةٔ دٔی َيارٕ َؾ ُی ِع ٔل َی ُط دٔی َي َاریِ ًٔ ُ ِ
ل َّ
ؾ ِّ
الظ ِی َئ ؾ ََی ِذ َؾ َع إَٔ َی ا ِل َبائ ٔ ٔع د ٔ ِرصَ ّنا أَ ِو أَ َق َّل أَ ِو أَ ِنث َ َر َو َي ُكو َل إ ٔ ٌِ
َالذی َي َارا ٌٔ َل َ
ک َوقٔی َل َي ِعىٔی َواہللُ أَ ِع َل ُه أَ ٌِ َي ِظتَر َٔی ال َّز ُج ُ
أَ َْ ِذتُ ُط َوإ ٔ ََّ ؾ ِّ
ک
َالذ ِر َص ُه َل َ

لضف نبوقعیب،بیبح نب ایببیبح ،ایب دمحم  ،امکل نب اسن ،دبعاہلل نب اعرم ایملس ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نبرمعف نب
اعص ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عیب ںیم اعیبہن رقمر رکےن ےس عنم رفامای۔ اوبدبع اہلل ےتہک ںیہ ہک رعابؿ اک
بلطم ہی ےہ ہک رمد نکاریرخدیے نک ارشیف ےک دبےل افر دف ارشیف وطبر اعیبہن دے دے افر ہی ےہک ہک ارگ ںیم ےن نکاریہن
رخدییوتیھبہیدفونںارشایفںاہمتریوہںگی۔افرضعبےناہکفاہللاملعرعابؿہیےہہکرمدوکیئزیچرخدیےوترففتخدننکہوک
اکیدرمہمکایزایدہددیےافرےہکارگںیمےنہیزیچےلیلوتکیھٹفرہنہیدرمہاہمترا۔
رافی  :لضفنبوقعیب،بیبحنبایب بیبح،ایبدمحم ،امکلنباسن،دبعاہللنباعرمایملس،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہلل نب
رمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیباصحةافرعیبرغرےساممتعن۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
عیباصحةافرعیبرغرےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 351

راوی  :مَحز بً سلنہ ،عبذالعزیز بً محنذ ،عبیذاہلل  ،ابی زىاد ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل
َح َّذثَ َيا ُم ِ ٔ
َح ُز بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل َع َذن ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ أبٔی الزِّىَاد ٔ َع ًِ اْلِ ِ َ
ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ بَ ِی ٔع ا ِل َػ َزرٔ َو َع ًِ بَ ِی ٔع ا ِل َح َؼاة ٔ

رحمز نب ہملس ،دبعازعلزی نب دمحم  ،دیب اہلل  ،ایب زاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےندوھہکیکعیبےسافراصحة(رکنکی)یکعیب(دفونںااسقؾیکعیب)ےسعنمرفامای۔
رافی  :رحمزنبہملس،دبعازعلزینبدمحم ،دیباہلل،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
عیباصحةافرعیبرغرےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 352

حٌی بً نثير ،علاء ،حرضت ابً عباض
راوی  :ابوِّکیب ،عباض بً عبذالعویه ،اسود بً عامز ،ایوب بً عتبہ ،ی ٰ

وب بِ ًُ ُعت ِ َب َة َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ
ِّکیِبٕ َوا ِل َعب ُ
َّاض بِ ًُ َع ِبذٔ ا ِل َعو ٔٔیه ا ِل َع ِيبَر ُّٔی َق َاَ َح َّذث َ َيا أَ ِس َو ُد بِ ًُ َعا ٔمز ٕ َح َّذثَ َيا أَ ُّی ُ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ
ض َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ بَ ِی ٔع ا ِل َػ َزرٔ
أَبٔی َنثٔير ٕ َع ًِ َع َلا ٕئ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
اوبرکبی،ابعس نبدبعامیظعل،انکدنباعرم،اویب نب ہبتٰ ،ییحینبریثک،اطعء ،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےندوھہکفایلعیبےسعنمرفامای۔
رافی  :اوبرکبی،ابعسنبدبعامیظعل،انکدنباعرم،اویبنب ہبتٰ،ییحینبریثک،اطعء،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونرفں اک لمح رخدیان ای ونھتں ںیم وج دفدھ ےہ ایس احتل ںیم فہ رخدیان ای وغہط وخر ےک اکی رمہبت ےک وغہط ںیم وج
یھبآےئ(اکشررکےنےسلبق)اےسرخدیانعنمےہ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ

اجونرفںاکلمحرخدیانایونھتںںیموجدفدھےہایساحتلںیمفہرخدیانایوغہطوخرےکاکیرمہبتےکوغہطںیموجیھبآےئ(اکشررکےنےسلبق)اےسرخدیانعنمےہ۔

حذیث 353

جلذ  :جلذ دوو

راوی  :ہظاو بً عنار ،حاته بً اسناعیل ،جعـه بً عبذاہلل ،محنذ بً ابزاہیه ،محنذ بً زیذ ،طہز بً حوطب ،حرضت
ابوسعیذ

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا َحات ٔ ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َح َّذثَ َيا َج ِض َـ ُه بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ ا ِل َ َامین ٔ ُّی َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔیه ا ِل َباصٔل ٔ ِّی َع ًِ
ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َزیِ ٕذ ا ِل َع ِبذ ِّٔی َع ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ ا ِلخ ُِذر ِّٔی َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ
َّ
ئ ا ِل َن َػاى ٔ ٔه َحًَّی
ُشا ٔ
ُشا ٔ
ُشا ٔ
ئ ا ِل َع ِب ٔذ َوص َُو آب ٔ ْل َو َع ًِ ٔ َ
ْضوع َٔضا إ ٔ ََّ ب ٔ َه ِی ٕل َو َع ًِ ٔ َ
َٔ
ئ َما فٔی ب ُ ُلو ٌٔ اْلِ َ ِن َعاو ٔ َحًی َت َـ َع َو َع َّنا فٔی ُ ُ
ئ الؼَّ َذ َقا ٔ َّ
ْضبَةٔ ا ِل َػائ ٔٔؽ
ُشا ٔ
ُت ِك َش َه َو َع ًِ ٔ َ
ت َحًی ُت ِك َب َف َو َع ًِ َ ِ
اشہؾنبامعر،احمتنباامسلیع،

خغض

منب دبعاہلل ،دمحم نباربا،می ،دمحمنبزدی ،رہش نبوحبش،رضحت اوبدیعس ےسرفاتی ےہہک

اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اجونرفں ےک لمح رخدیےن ےس عنم رفامای اہیں کت ہچب وہ اجےئ افر ونھتں ںیم دفدھ
رخدیےنےسعنمرفامای االہیہکانپںیل(ینعیدفےنہےکدعب)افراھبےگوہےئالغؾوک(ایساحتلںیم)رخدیےنےسعنمرفامایافر
تمینغاکہصحمیسقتےسلبقرخدیےنےسعنمرفامایافردصاقترخدیےنےسعنمرفامایاہیںکتہکفوصؽرکےئلاجںیئافروغہط
وخراکاکیوغہطرخدیےنےسعنمرفامای۔
رافی  :اشہؾنبامعر،احمتنباامسلیع،

خغض

منبدبعاہلل،دمحمنباربا،می،دمحمنبزدی،رہشنبوحبش،رضحتاوبدیعس

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

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجونرفںاکلمحرخدیانایونھتںںیموجدفدھےہایساحتلںیمفہرخدیانایوغہطوخرےکاکیرمہبتےکوغہطںیموجیھبآےئ(اکشررکےنےسلبق)اےسرخدیانعنمےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 354

راوی  :ہظاو بً سؿیاٌ  ،ایوب  ،سعیذ بً جبير ،ابً عنز ،حرضت ابً عنز

وب َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ أَ ُّی َ

َو َس َّل َه ى َ َهی َع ًِ بَ ِی ٔع َح َب ٔل ا ِل َح َب َلةٔ

اشہؾنبایفسؿ،اویب،دیعس نبریبج ،انبرمع،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہک یبنیلص اہللہیلعفآہلفملس ےنلمح ےکلمحیک
عیبےسعنمرفامای۔
رافی  :اشہؾنبایفسؿ،اویب،دیعسنبریبج،انبرمع،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الینیماکایبؿ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
الینیماکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 355

عیسی بً یوىص ،اْرض بً عحَلٌ ،ابوبْک ،حرضت اىص بً مالک
راوی  :ہظاو بً عنارٰ ،

رض بِ ًُ َع ِح ََل ٌَ َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِْکٕ ا ِل َح َيف ُّٔی َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ع َٔیسی بِ ًُ یُوى َُص َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِْ َ ُ
َک فٔی بَ ِيت َٔک َط ِی ْئ َقا َل بَل َی حٔل ِْص ىَل َِب ُص
أَ ٌَّ َر ُج َّل ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ َجا َئ إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ِشأَلُ ُط َؾ َكا َل ل َ
َش ُب ؾ ٔیطٔ ا ِل َنا َئ َقا َل ائِتٔىٔی بٔض ٔ َنا َقا َل ؾَأ َ َتا ُظ بٔض ٔ َنا ؾَأ َ َْ َذص َُنا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َب ِع َـ ُط َوى َ ِب ُش ُم َب ِع َـطُ َو َق َذ ْح َن ِ َ

َو َس َّل َه ب ٔ َی ٔذظ ٔث ُ َّه َقا َل َم ًِ َي ِظتَر ٔی َص َذیِ ًٔ َؾ َكا َل َر ُج ْل أَىَا آ ُْ ُذص َُنا بٔذ ِٔر َص ٕه َقا َل َم ًِ َیزٔی ُذ َعل َی د ٔ ِر َص ٕه َم َّز َتي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا َقا َل
الذ ِر َص َني ِ ٔن ؾَأ َ ِع َلاص َُنا اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َو َقا َل ِ
َر ُج ْل أَىَا آ ُْ ُذص َُنا بٔذ ِٔرصَ َني ِ ٔن ؾَأ َ ِع َلاص َُنا إٔیَّا ُظ َوأَ َْ َذ ِّ
اطتَر ٔ بٔأ َ َح ٔذص َٔنا ك َ َعا ّما
ک َو ِ
ِخ َق ُذو ّما ؾَأِتٔىٔی بٔطٔ َؾؿ ََع َل ؾَأ َ َْ َذ ُظ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾظَ َّذ ؾ ٔیطٔ عُو ّدا ب ٔ َی ٔذظ ٔ
ؾَاىِب ٔ ِذ ُظ إَٔ َی أَصِل ٔ َ
اطتَر ٔب ٔ ِاْل َ ٔ

َش َة َد َراص َٔه َؾ َكا َل ا ِطتَر ٔ
َش َی ِو ّما َؾ َح َع َل َی ِح َت ٔل ُب َو َیبٔی ُع َؾ َحا َئ َو َق ِذ أَ َػ َ
اب َع ِ َ
َو َقا َل اذِ َص ِب ؾَا ِح َت ٔل ِب َو ََ أَ َرا َک َْ ِن َش َة َع َ َ
ک َی ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة إ ٔ ٌَّ ا ِل َن ِشأ َ َل َة ََ
ک ٔم ًِ أَ ٌِ َتحٔی َئ َوا ِل َن ِشأ َ َل ُة ىُهِ َت ْة فٔی َو ِجض ٔ َ
ب ٔ َب ِعـ َٔضا ك َ َعا ّما َوب ٔ َب ِعـ َٔضا ث َ ِو ّبا ث ُ َّه َقا َل َص َذا َْي ِ ْر َل َ
رغو ٕ ُم ِؿ ٔو ٕع أَ ِو َدو ٕ ُمو ٔج ٕع
َت ِؼلُحُ إ ٔ ََّ ل ٔ ٔذی ؾ ِ ٕ
َرق ُم ِذق ٔ ٕع أَ ِو ل ٔ ٔذی ُ ِ
اشہؾ نب امعرٰ ،یسیع نب ویسن ،ارضخ نب الجعؿ ،اوبرکب ،رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہہک اکی ااصنری رمد یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسیکدخث ںیماحرضوہاافرنکاؽایک۔آپےنرفامایاہمترےرھگںیمھچکےہ؟رعضایکاکیاٹٹےہ۔ھچکاھچبےتیلںیہافر
ھچک افڑھ ےتیل ںیہ افر اپین ےنیپ اک ایپہل ےہ۔ رفامای دفونں ےل آؤ۔ فہ دفونں زیچںی رکیل آےئ۔ رنکؽ اہلل ےن دفونں زیچںی اےنپ
اہوھتںںیمںیلافررفامایہیدفزیچںیوکؿرخدیےاگ؟اکیرمدےنرعضایکہکںیمدفونںزیچںیاکیدرمہںیماتیلوہںآپےن
دف نیت رمہبت رفامای ہک اکی درمہ ےس زادئ وکؿ ےل اگ؟ اکی رمد ےن رعض ایک ںیم دف درمہ ںیم اتیل وہں وت آپ ےن دفونں درمہ
ااصنریوکدےیئ افررفامایاکیدرمہےساھکانرخدیرکرھگدف افردفرسےےساہلکڑارخدیرک ریمےاپسےلآؤاسےن ااسییہایک۔
رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہلکڑاایلافراےنپدتسابمرکےساسںیمدہتسوھٹاکنافررفامایاجؤڑکلایںایھٹکرکفافردنپرہ
ویؾکتںیمںیہمتہندوھکیںفہڑکلایںریچاتراہافراتچیبراہرھپفہاحرضوہاوتاےکساپسدسدرمہےھت۔رفامایھچکاکاھکانرخدیولافرھچک
ےس ڑپکا۔ رھپ رفامای ہک وخد امکان اہمترے ےئل رتہب ےہ تبسنب اےکس ہک مت ایقث  ےک رفز ایسی احتل ںیم احرض وہ ہک امےنگن اک داغ
اہمترےرہچہرپوہامانگندرتسہ ںینکاےئاےکسوجااہتنیئاتحمجوہایتخسرقمفضوہایوخؿںیمرگاتفروہوجاتسےئ۔
رافی  :اشہؾنبامعرٰ،یسیعنبویسن،ارضخنبالجعؿ،اوبرکب،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبخسفرکےناکایبؿ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
عیبخسفرکےناکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 356

یحٌی ،ابوْلاب ،مالک بً سعير ،اعنع ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :زیاد بً ٰ

ک بِ ًُ ُس َعيِر ٕ َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِع َن ُع َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل
اب َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ
َح َّذثَ َيا زٔیَادُ بِ ًُ یَ ِحٌَی أَبُو ا ِل َخ َّل ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أَ َقا َل ُم ِشل ٔ ّنا أَ َقا َل ُط اہللُ َعث ِ َر َت ُط یَ ِو َو ا ِلك ٔ َیا َمةٔ
زاید نب ٰییحی،اوباطخب ،امکل نب ریعس ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن
رفامای وج یسک املسمؿ ےس ااقہل رکےل (ینعی  یچی وہیئ زیچ فاسپ ےل ےل) اہلل اعتیل رفز ایقث  اس یک زغلوشں ےس درسگر رفامںیئ
ےگ۔
رافی  :زایدنبٰییحی،اوباطخب،امکلنبریعس،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رنخرقمررکانورکفہ(عنم)ےہ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رنخرقمررکانورکفہ(عنم)ےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 357

راوی  :محنذ بً مثىی ،ححاد ،حناد بً سلنہ ،قتادہ ،حنیذ ،ثابت ،حرضت اىص بً مالک

َّاد َح َّذثَ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ َق َتا َد َة َوحُ َن ِی ْذ َوثَاب ٔ ْت َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل غ َََل
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّذثَ َيا َحح ْ

الش ِعزُ َعل َی َع ِض ٔذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكالُوا َیا َر ُسو َل اہللٔ َق ِذ غ َََل ِّ
ِّ
الش ِعزُ ؾ ََش ِّعزِ َل َيا َؾ َكا َل إ ٔ ٌَّ اہللَ ص َُو ا ِل ُن َش ِّعزُ
ا ِل َكاب ٔ ُف ا ِل َباس ُٔم الزَّاز ُٔم إنِّٔی َْلَ ِر ُجو أَ ٌِ أَ ِل َيی َربِّی َول َِی َص أَ َح ْذ َی ِللُبُىٔی ب ٔ َنوِ ل ََن ٕة فٔی َدو ٕ َو ََ َما ٕل
دمحم نب ینثم ،اجحج ،امحد نب ہملس ،اتقدہ ،دیمح ،تبن  ،رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
دہعںیمںیتمیقرگاںوہںیئگوتولوگںےنرعضایکاےاہللےکرنکؽ!ںیتمیقرگاںوہںیئگ۔اسےئلآپامہرےےئل ںیتمیق

نیعتم رفام دںی۔ آپ ےن رفامای اہلل اعتیل رنخ رقمر رفامےت ںیہ فہ یھبک رفک ےتیل ںیہ یھبک وھچڑ دےتی ںیہ فیہ رازؼ ںیہ ںیم ادیم
رکاتوہںہکاہللیکابراگہںیمایسیاحتلںیماحرضوہںہکوکیئھجمےسوخینایامیلملظاکاطمہبلرکےنفاالہنوہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اجحج،امحدنبہملس،اتقدہ،دیمح،تبن ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رنخرقمررکانورکفہ(عنم)ےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 358

راوی  :محنذ بً زیاد ،عبذاَعلی ،سعیذ ،قتادہ ،ابی نرضہ ،حرضت ابوسعیذ

رض َة َع ًِ أَب ٔی َسعٔی ٕذ َقا َل غ َََل ِّ
الش ِعزُ َعل َی
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ زٔیَاد ٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اْلِ َ ِعل َی َح َّذثَ َيا َسع ْ
ٔیذ َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ أَبٔی َن ِ َ

َع ِض ٔذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكالُوا ل َِو َق َّو ِم َت َیا َر ُسو َل اہللٔ َقا َل إنِّٔی َْلَ ِر ُجو أَ ٌِ أُؾَارٔ َقهُ ِه َو ََ َی ِللُ َبىٔی أَ َح ْذ ٔم ِيهُ ِه
ب ٔ َنوِ ل ََن ٕة هَ ل َِن ُت ُط
دمحم نب زاید ،دبعاالیلع ،دیعس ،اتقدہ ،ایب رضنہ ،رضحت اوبدیعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ںیم
ںیتمیق رگاں وہںیئگ وت ولوگں ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ! ارگ آپ ںیتمیق نیعتم رفامدںی(وت رتہب وہاگ) رفامای ںیم ادیم رکات
وہںہکمتےسایسیاحتلںیمدجاوہںہکوکیئھجمےسملظاکاطمہبلرکےنفاالہنوہوجںیمےناسرپایکوہ۔
رافی  :دمحمنبزاید،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رخدیفرففتخںیمرنیمےساکؾانیل۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رخدیفرففتخںیمرنیمےساکؾانیل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 359

راوی  :محنذ بً اباٌ ،ابوبْک ،اسناعیل بً علیہ ،یوىص بً عبیذ ،علاء بً ُفوخ ،حرضت عثناٌ بً عثناٌ

ُفو َخ َقا َل َقا َل
ل بِ ًُ ُع َل َّی َة َع ًِ یُوى ُ َص بِ ًٔ ُعب َ ِی ٕذ َع ًِ َع َلا ٔ
اٌ ا ِل َب ِلخ ٔ ُّی أَبُو بَ ِْکٕ َح َّذث َ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ أَبَ َ
ئ بِ ًٔ َ ُّ
اٌ َس ِض َّل بَائ ٔ ّعا َو ُم ِظتَر ٔ ّیا
اٌ َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِد َْ َل اہللُ ا ِل َح َّي َة َر ُج َّل ک َ َ
عُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ َع َّؿ َ
دمحم نب اابؿ ،اوبرکب ،اامسلیع نبہیلع ،ویسن نب  دیب ،اطعء نب رففخ ،رضحت امثعؿ نب امثعؿ رفامےت ںیہہکاہلل ےکرنکؽ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہللاعتیلاسرمدوکتنجںیمدالخرفامںیئوجرخدیفرففتخںیمرنیمرکاتوہ۔
رافی  :دمحمنباابؿ،اوبرکب،اامسلیعنبہیلع،ویسننب دیب،اطعءنبرففخ،رضحتامثعؿنبامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رخدیفرففتخںیمرنیمےساکؾانیل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 360

راوی  :عنزو بً عثناٌ بً سعیذ بً نثير بً دیيار ،ابوغشاٌ ،محنذ بً مْف ،محنذ بً ميهذر ،حرضت جابز بً عبذ
اہلل

ْ ٕ
ف َع ًِ
اٌ ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُم َ ِّ
اٌ بِ ًٔ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ َنثٔير ٔبِ ًٔ دٔی َيا ٕر ا ِلحٔ ِن ٔص ُّی َح َّذثَ َيا أَبٔی َح َّذثَ َيا أَبُو غ ََّش َ
َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ عُ ِث َن َ
ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َه ٔذرٔ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َرح َٔه اہللُ َع ِب ّذا َس ِن ّحا إٔذَا بَا َع

َس ِن ّحا إٔذَا ِ
اطت َ َری َس ِن ّحا إٔذَا ا ِق َت َضی
رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر ،اوباسغؿ ،دمحم نب رطمػ ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل
ےک رنکؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای اہلل رمح رفامےئاسدنبہ رپ وج رنیم رکے ےنچیب ںیمرخدیےن ںیم اقتہض افراطمہبل
رکےنںیم۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثکنبدانیر،اوباسغؿ،دمحمنبرطمػ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رنخاگلان۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رنخاگلان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 361

راوی  :يعكوب بً حنیذ بً کاسب ،يعلی بً طعیب ،عبذاہلل بً عثناٌ بً ْثیه ،حرضت قیلہ او بً اىنار

اٌ بِ ًٔ ُْ َث ِی ٕه َع ًِ َق ِی َل َة أ ُ ِّو بَىٔی أَى ِ َنا ٕر
وب بِ ًُ حُ َن ِی ٔذ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّذثَ َيا َي ِعل َی بِ ًُ َطبٔیبٕ َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ عُ ِث َن َ
َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ

َقال َِت أَ َت ِی ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی َب ِع ٔف عُ َنزٔظ ٔ ع ٔ ِي َذ ا ِل َن ِز َوة ٔ َؾ ُكل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی ا ِم َزأَ ْة أَبٔی ُع َوأَ ِطتَر ٔی
َؾإٔذَا أَ َر ِد ُت أَ ٌِ أَبِ َتا َع َّ
الظ ِی َئ ُس ِن ُت بٔطٔ أَ َق َّل ٔم َّنا أ ُرٔی ُذ ث ُ َّه زٔ ِد ُت ث ُ َّه زٔ ِد ُت َحًَّی أَبِلُ َؼ َّال ٔذی أُرٔی ُذ َوإٔذَا أَ َر ِد ُت أَ ٌِ أَبٔی َع
َّ
الظ ِی َئ ُس ِن ُت بٔطٔ أَ ِنث َ َر ٔم ًِ َّال ٔذی أُرٔی ُذ ث ُ َّه َو َؿ ِع ُت َحًَّی أَبِلُ َؼ َّال ٔذی أُرٔی ُذ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ
یً أ ُ ِع ٔلیتٔ أَ ِو ُمي ٔ ِعتٔ َوإٔذَا أَ َر ِد ٔ
َتؿ َِعلٔی یَا َق ِی َل ُة إٔذَا أَ َر ِد ٔ
ت أَ ٌِ َتبٔیعٔی َط ِیّْا
َاس َتامٔی بٔطٔ َّال ٔذی تُزٔی ٔذ َ
ت أَ ٌِ َتب ِ َتاعٔی َط ِیّْا ؾ ِ

یً أَ ِع َل ِیتٔ أَ ِو َم َي ِعتٔ
َاس َتامٔی بٔطٔ َّال ٔذی تُزٔی ٔذ َ
ؾ ِ

وقعیبنبدیمحنباکبس،یلعینببیعش ،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،رضحتہلیقاؾنباامنررفام ںیہہکںیماکیرمعہےکومعق

رپ رمفہ ےک اپس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہیئ افر رعض ایک اے اہلل یک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم
اکیوعرتوہںرخدیفرففتخرک وہںبجںیمرخدیےنیتگلوہںوتینتجتمیقدےنیاکارادہوہاتےہاسےسیھبمکاتب وہں
افر بجزیچےنچیبیتگلوہں وت ینتجتمیقاکارادہوہاتےہاسےسزایدہاتب وہںرھپمک رکےترکےتولطمہب تمیقرپ آاج وہں۔ وت
اہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہلیقااسیہنایکرکفبجمتانچیباچوہوتولطمہبتمیقیہذرکرکفوخاہمتدفایہندف۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،یلعینببیعش،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،رضحتہلیقاؾنباامنر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رنخاگلان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 362

یحٌی ،یزیذ بً ہاروٌ ،جزیزی ،ابی نرضہ ،جابز بً عبذاہلل حرضت جابز
راوی  :محنذ بً ٰ

رض َة َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل ُن ِي ُت َم َع ال َّي ٔي ِّی
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا یَزٔی ُذ بِ ًُ َص ُ
ار َ
وٌ َع ًِ ا ِل ُح َزیِز ٔ ِّی َع ًِ أَبٔی َن ِ َ
َک ُقل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ ص َُو ىَا ٔؿ ُحهُ ِه إ ٔذَا
َف ل َ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی غَز ِ َوة ٕ َؾ َكا َل َٔی أَ َتبٔی ُع ىَا ٔؿ َح َ
ک َص َذا بٔذٔی َيا ٕر َواہللُ َي ِػ ٔ ُ

اٌ کُلِّ دٔی َيارٕ
َف ل َ
َک َقا َل ؾ ََنا َزا َل َیزٔی ُذنٔی دٔی َي ّارا دٔی َي ّارا َو َي ُكو ُل َمک َ َ
أَ َت ِی ُت ا ِل َنذٔی َي َة َقا َل َؾتَبٔی ُع ُط بٔذٔی َي َاریِ ًٔ َواہللُ َي ِػ ٔ ُ
ض ال َّيا ٔؿحٔ ؾَأ َ َت ِی ُت بٔطٔ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َٔش َ
ک َحًَّی بَ َل َؼ ع ِ ٔ
َف َل َ
یً دٔی َي ّارا َؾ َل َّنا أَ َت ِی ُت ا ِل َنذٔی َي َة أَ َْ ِذ ُت ب ٔ َزأ ِ ٔ
َواہللُ َي ِػ ٔ ُ
ک
َٔش َ
َو َس َّل َه َؾ َكا َل َیا ب ٔ ََل ُل أَ ِع ٔلطٔ ٔم ًِ ا ِل َػي ٔ َین ٔة ع ِ ٔ
ک ؾَاذِ َص ِب بٔطٔ إَٔ َی أَصِل ٔ َ
یً دٔی َي ّارا َو َقا َل اى ِ َلل ٔ ِل ب ٔ َيا ٔؿحٔ َ
دمحمنبٰییحی،زیدینباہرفؿ،رجریی،ایب رضنہ،اجربنبدبعاہللرضحتاجربرفامےتںیہںیماکیگنجںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاس ھتاھتآپےنھجمےسرفامایاہللاہمتریششخبرفامےئاانپاپینالےنفاالہیافٹناکیارشیفےکدبےلےھجمےتچیبوہ؟ںیمےن
رعضایکاےاہللےکرنکؽ!ںیمدمہنیچنہپاجؤں رھپہیافٹنآپیہاکےہ۔رفامایایکمتاےساکیافرارشیفیکدبہلےتچیبوہ(ینعی
(  دف ارشیف) اہلل اہمتری ششخب رفامےئ۔ رفامےت ںیہ ہک آپ  لسلس اکی اکی ارشیف ریمے ےئل ڑباھےت رےہ افر رہ ارشیف یک

ہگجہیرفامےترےہافراہللاہمتریششخبرفامےئ۔اہیںکتہکسیبارشںویفںکتچنہپےئگبجںیمدمہنیاچنہپوتںیمےنافٹناکرس
اھتامافریبنیکدخث ںیمےلآای۔آپےناراشدرفامایالبؽ!اوکنتمینغںیمےسسیبارشایفںددیفافررفامایاانپافٹنےلاجؤافر
اےنپرھگفاولںےکاپساجان۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،زیدینباہرفؿ،رجریی،ایبرضنہ،اجربنبدبعاہللرضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رنخاگلان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 363

راوی  :علی بً محنذ ،سہل بً ابی سہل ،عبیذاہلل بً موسی ،ربیع بً حبیب ،ىوؾل بً عبذالنلک ،حرضت علی

وسی أَى ِ َبأَىَا ال َّزبٔی ُع بِ ًُ َحبٔیبٕ َع ًِ ى َ ِو َؾ ٔل بِ ًٔ َع ِب ٔذ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو َس ِض ُ
ل بِ ًُ أَبٔی َس ِض ٕل َق َاَ َح َّذثَ َيا عُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم َ
الش ِوو ٔ َق ِب َل كُلُو ٔع َّ
ا ِل َنل ٔ ٔک َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعل ٔ ٕٓی َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ َّ
الظ ِن ٔص َو َع ًِ َذبِحٔ َذ َوا ٔ
ت
َّ
الذ ِّر
یلع نب دمحم ،لہس نب ایب لہس ،دیب اہلل نب ومیس ،رعیب نببیبح ،ونلف نب دبعاکلمل ،رضحت یلع رفامےت ںیہ ہک عنم رفامای اہللےک
رنکؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ولطع آاتفب ےس لبق تمیق اگلےن ےس(ویکہکن ہی ذرکفابعدت اک فتق ےہ) افر دفدھ دےنی فاال
اجونرےنچیبےسعنمرفامای۔
رافی  :یلعنبدمحم،لہسنبایبلہس ،دیباہللنبومیس،رعیبنببیبح،ونلفنبدبعاکلمل،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رخدیفرففتخںیمںیمسقااھٹےنیکرکاتہ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رخدیفرففتخںیمںیمسقااھٹےنیکرکاتہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 364

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،احنذ بً سياٌ ،ابومعاویہ ،اعنع ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َوأَ ِح َن ُذ بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َقالُوا َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ث َ ََلثَ ْة ََ یُک َ ِّل ُن ُض ِه اہللُ َعزَّ َو َج َّل َی ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة َو ََ یَ ِي ُوزُ إٔل َِیض ٔ ِه َو ََ یُزَنِّیض ٔ ِه

ئ بٔا ِلؿ َََلة ٔیَ ِن َي ُع ُط ابِ ًَ َّ
َـ بٔاہللٔ
اب أَل ٔ ْیه َر ُج ْل َعل َی ؾ َِـ ٔل َما ٕ
الشبٔی ٔل َو َر ُج ْل بَایَ َع َر ُج َّل ٔسل َِع ّة َب ِع َذ ا ِل َع ِ ٔ
َص َؾ َحل َ
َو َل ُض ِه َع َذ ْ
ک َو َر ُج ْل بَا َی َع إ ٔ َما ّما ََ یُ َباي ٔ ُع ُط إ ٔ ََّ ل ٔ ُذى ِ َیا َؾإ ٔ ٌِ أَ ِع َلا ُظ ٔم ِي َضا َوفَی َل ُط َوإ ٔ ٌِ ل َِه
َْلَ َْ َذ َصا ب ٔ َه َذا َو َن َذا ؾ ََؼ َّذ َق ُط َوص َُو َعل َی غَي ِر ٔذَل ٔ َ
ي ُِع ٔلطٔ ٔم ِي َضا ل َِه یَ ٔـ َلطُ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،ادمحنبانسؿ،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفاماینیتصخشان ےںیہہکاہللاعتیلایقث ےک رفزہناؿےسالکؾرفام ےگنیہنرظنرکؾرفام ےگنیہنانگوہںےساپک
رفامںیئےگافراوکنفیلکتدہذعابوہاگ۔اکیفہرمدےکسجاپسایبابؿںیمزادئاپینوہافراسمرففںوکہندےافراکیفہرمدسج
ےن رصع ےک دعب دفرسے رمد ےس اسامؿ اک نکدا ایک وت اہلل ےک انؾ ےس ہی مسق ااھٹیئ ہک ہی اسامؿ اےنت اک ایل ےہ دفرسے ےن ایکس
یدصقیرک دی احالہکنفاعق ںیم ااسی ہن اھت افر اکیفہرمد وجداین یہیکاخرط یسک اامؾ ےکاہ ھت رپتعیب رکے ارگ فہ اامؾ اےس ھچکداین
ددیےوتتعیبیکاپدنبیرکےافرارگہندےوتاامؾےکاس ھتفافہنرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،ادمحنبانسؿ،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رخدیفرففتخںیمںیمسقااھٹےنیکرکاتہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 365

راوی  :علی بً محنذ ،محنذ بً اسناعیل ،ونیع ،علی بً مذرک ،حزطہ بً ْح ،حرضت ابوذر

ِخ َط َة بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل قَاََ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ا ِل َن ِش ُعود ٔ ِّی َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ ُم ِذرٔ ٕک َع ًِ َ َ
ا ِل ُ ِّ
َف َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ
َح َع ًِ أَبٔی ذ ٓ َٕر َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ح و َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع َ ٕ

ِخ َط َة بِ ًٔ ا ِل ُ ِّ
َح َع ًِ أَبٔی ذ َٓرٕ َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل
َعل ٔ ِّی بِ ًٔ ُم ِذرٔ ٕک َع ًِ أَبٔی ز ُِر َع َة بِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ َجزٔیز ٕ َع ًِ َ َ
اب أَل ٔ ْیه َؾ ُك ِل ُت َم ًِ ص ُِه یَا َر ُسو َل اہللٔ َؾ َك ِذ َْابُوا
ثَ ََلثَ ْة ََ یُک َ ِّل ُن ُض ِه اہللُ یَ ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة َو ََ یَ ِي ُوزُ إٔل َِیض ٔ ِه َو ََ یُزَنِّیض ٔ ِه َو َل ُض ِه َع َذ ْ
ل إ ٔ َز َار ُظ َوا ِل َن َّيا ٌُ َع َلائَطُ َوا ِل ُن َي ِّؿ ُل ٔسل َِع َت ُط بٔا ِل َحل ٔ ٔـ ا ِلکَاذ ٔ ٔب
رسوا َقا َل ا ِل ُن ِشب ٔ ُ
َو َْ ٔ ُ

یلع نبدمحم ،دمحم نباامسلیع ،فعیک،یلع نبدمرک،زحہش نب رح،رضحتاوبذر ےسرفاتی ےہہکاہلل ےک رنکؽیلصاہلل ہیلعفآہل
فملس ےن اراشد رفامای نیت صخش ان ے ںیہ ہک رفز ایقث  اہلل ہن اؿ ےس الکؾ رفامںیئ ےگ ہن ایکن رطػ رظن رکؾ رفامںیئ ےگ ہن اوکن
انگوہں ےس اپک رفامںیئ ےگ افر اوکن دردانک ذعاب وہاگ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ فہ وکؿ ںیہ فہ وت انرماد وہےئ افر
ساھےٹ ںیم زپےئگ۔ رفامای ازار (ولشار دنبہت) ونخٹں ےس ےچین اکٹلےن فاال افر دے رک ااسحؿ اتجےن فاال افر وھجیٹ مسق اھک رک اسامؿ
رففتخرکےنفاال۔
رافی  :یلعنبدمحم،دمحمنباامسلیع،فعیک،یلعنبدمرک،زحہشنبرح،رضحتاوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رخدیفرففتخںیمںیمسقااھٹےنیکرکاتہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 366

یحٌی بً ْلـ ،عبذاَعلی ،ہظاو بً عنار ،اسناعیل بً عیاغ ،محنذ بً اسحل ،سعیذ بً نعب بً مالک،
راوی :
ٰ
حرضت ابوقتادہ

غ قَاََ َح َّذث َ َيا ُم َح َّن ُذ
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َْل َٕـ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اْلِ َ ِعل َی ح و َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ـ فٔی
بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َم ِع َب ٔذ بِ ًٔ َن ِع ٔب بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َع ًِ أَبٔی َق َتا َد َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔیَّا ُن ِه َوا ِل َحل ٔ َ
ا ِلب َ ِی ٔع َؾإٔى َّ ُط یُ َي ِّؿ ُل ث ُ َّه یَ ِن َح ُل

ٰییحینبفلخ،دبعاالیلع،اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،دمحمنبااحسؼ،دیعسنببعکنبامکل،رضحتاوباتقدہایبؿرفامےتںیہ
ہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایےتچیبفتقمسقےستہبوچبویکہکناسےس(رہباحؽ)اسامؿوتکباجاتےہ
نکیلرھپےبربیتکیھب(الزؾ)وہ ےہ۔
رافی ٰ :ییحینبفلخ،دبعاالیلع،اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،دمحمنباقحس،دیعسنببعکنبامکل،رضحتاوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویپدنایکوہاوجھکراکدرتخایامؽفاالالغؾانچیب۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ویپدنایکوہاوجھکراکدرتخایامؽفاالالغؾانچیب۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 367

راوی  :ہظاو بً عنار ،مالک بً اىص ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

ک بِ ًُ أَى َ ٕص َقا َل َح َّذثَىٔی ىَاؾ ٔ ْع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ
اطت َ َری ى َ ِخ َّل َق ِذ أُب َِّز ِت َؾ َث َن َزتُ َضا لٔل َِبائ ٔ ٔع إ ٔ ََّ أَ ٌِ َي ِظتَر َٔن ا ِل ُنب ِ َتا ُع َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
ِ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع

َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َي ِحؤظ ٔ
اشہؾنبامعر،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےنویپدنایکوہاوجھکر
اک درتخاچیب وت ااکس لھپ رففتخدننکہ اک وہاگ اال ہی ہک رخدیارےلہپ ےط رکےل (ہک لھپ ںیمولاگن وت رخدیار اک وہ اج)اگی)۔ دفرسی دنس
ےسیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ویپدنایکوہاوجھکراکدرتخایامؽفاالالغؾانچیب۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 368

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ بً عيييہ ،ابً طہاب ،زہزی ،ساله بً عبذاہلل بً عنز ،
حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ ح و َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َجنٔی ّعا َع ًِ ابِ ًٔ
اب الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ بَا َع ى َ ِخ َّل َق ِذ
ٔط َض ٕ
ال ؾ ََنالُ ُط ل ٔ َّل ٔذی بَا َع ُط إ ٔ ََّ أَ ٌِ َي ِظتَر َٔن
أُب َِّز ِت َؾ َث َن َزتُ َضا ل ٔ َّل ٔذی بَا َع َضا إ ٔ ََّ أَ ٌِ َي ِظتَر َٔن ا ِل ُنب ِ َتا ُع َو َم ًِ ابِ َتا َع َع ِب ّذا َو َلطُ َم ْ

ا ِل ُنب ِ َتا ُع
دمحم نب رحم  ،ثی نب دعس ،اشہؾ نب امعر ،ایفسؿ نب ہنییع  ،انباہشب ،زرہی ،اسمل نب دبعاہلل نب رمع  ،رضحت انب رمع ےس رفاتی
ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای سج ےن ویپدن ایک وہا وجھکر اکدرتخ اچیب وت ااکس لھپ رففتخ دننکہ اک وہاگ اال ہی ہک رخدیار
ےلہپےسرشطرہھٹاےلافروجامؽفاالالغؾرخدیےوتاساکامؽرففتخدننکہاکوہاگاالہیہکرخدیاررشطرہھٹاےل۔

رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،انباہشب،زرہی،اسملنبدبعاہللنبرمع،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ویپدنایکوہاوجھکراکدرتخایامؽفاالالغؾانچیب۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 369

راوی  :محنذ بً ولیذ ،محنذ بً جعَف،طعبہ ،عبذ ربہ بً سعیذ ،ىاؾع ،ابً عنز

َف َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ َع ِب ٔذ َربِّطٔ بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل َولٔی ٔذ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع َ ٕ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَىَّطُ َقا َل َم ًِ بَا َع ى َ ِخ َّل َوبَا َع َع ِب ّذا َج َن َع ُض َنا َجنٔی ّعا
دمحمنبفدیل،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعرہبنبدیعس،انعف،انبرمعےسیھبیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبفدیل،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعرہبنبدیعس،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ویپدنایکوہاوجھکراکدرتخایامؽفاالالغؾانچیب۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 370

یحٌی بً ولیذ ،حرضت عبادہ بً
موسی بً عكبہ ،اسحل بً ٰ
راوی  :عبذربہْ ،الذ ىنير ،ابوالنػلص ،ؾـیل بً سلامیٌٰ ،
ػامت

وسی بِ ًٔ ُع ِك َب َة َح َّذثَىٔی إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ َربِّطٔ بِ ًُ َْال ٔ ٕذ ال ُّي َني ِر ُّٔی أَبُو ا ِل ُن َػ ِّل ٔص َح َّذث َ َيا ا ِل ُؿ َـ ِی ُ
ل بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ ُم َ
َی ِحٌَی ابِ ًٔ ا ِل َولٔیذٔ َع ًِ عُ َبا َد َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ َقا َل َق َضی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َث َنز ٔال َّي ِخ ٔل ل ٔ َن ًِ أَبَّ َز َصا إ ٔ ََّ أَ ٌِ
َي ِظتَر َٔن ا ِل ُنب ِ َتا ُع َوأَ ٌَّ َما َل ا ِل َن ِنلُو ٔک ل ٔ َن ًِ بَا َع ُط إ ٔ ََّ أَ ٌِ َي ِظتَر َٔن ا ِل ُنب ِ َتا ُع

ل
دبعرہب،اخدلریمن،اوبا معلش،لیضفنبامیلسؿ،ومٰیسنبہبقع،ااحسؼنبٰییحینبفدیل،رضحتابعدہنباصث ایبؿرفامےتںیہ
ہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنہیہلصیفاصدر رفامایوجھکراکلھپویپدناکریرکےنفاےلاکوہاگاالہیہکرخدیارےلہپ یہ
رشطرہھٹاےلافرالغؾاکامؽرففتخدننکہاکوہاگاالہیہکرخدیاررشطرہھٹاےل۔
ل
رافی  :دبعرہب،اخدلریمن،اوبا معلش،لیضفنبامیلسؿ،ومٰیسنبہبقع،اقحسنبٰییحینبفدیل،رضحتابعدہنباصث 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لھپاقلباامعتسؽوہےنلبقےنچیبےساممتعن۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
لھپاقلباامعتسؽوہےنلبقےنچیبےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 371

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ
َتبٔی ُعوا َّ
الث َن َز َة َحًَّی َی ِب ُذ َو َػ ََلحُ َضا ى َ َهی ا ِل َبائ ٔ َع َوا ِل ُن ِظتَر َٔی
دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتی ےہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایلھپ ہنوچیباہیں
کتہکاساکاقلباامعتسؽوہاناظرہوہاجےئےنچیبفاےلافررخدیےنفاےلدفونںوکعنمرفامای۔

رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
لھپاقلباامعتسؽوہےنلبقےنچیبےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 372

راوی  :احنذ ،عیسی ،عبذاہلل بً وہب ،یوىص بً یزیذ ،ابً طہاب ،سعیذ بً مشیب ،ابوسلنہ ،عبذالزحنً ،حرضت
ابوہزیزہ

اب َح َّذثَىٔی َسعٔی ُذ بِ ًُ
یذ َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َص ُّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ َع ًِ یُوى َُص بِ ًٔ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ ع ٔی َسی ا ِلنٔ ِ ٔ
ا ِلن َشی َّٔب َوأَبُو َسلَن َة بِ ًُ َع ِب ٔذ ال َّز ِحن ًٔ َع ًِ أَبی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّله ََ َتبٔی ُعوا َّ
الث َن َز َحًَّی یَ ِب ُذ َو
َ
ٔ
ُ
َ
َ
َػ ََلحُ ُط
ادمح،یسیع،دبعاہللنبفبہ،ویسننبزیدی،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبہملس،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکاہلل
ےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایلھپہنوچیباہیںکتہکاساکاقلباامعتسؽوہاناظرہوہاجےئ۔
رافی  :ادمح،یسیع،دبعاہللنبفبہ،ویسننبزیدی،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبہملس،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
لھپاقلباامعتسؽوہےنلبقےنچیبےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 373

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ  ،ابً جزیخ ،علاء ،حرضت جابز

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ َع َلا ٕئ َع ًِ َجابٔز ٕأَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی َع ًِ بَ ِی ٔع
َّ
الث َنز ٔ َحًَّی َی ِب ُذ َو َػ ََل ُح ُط
اشہؾ نب امعر ،ایفسؿ  ،انب رججی ،اطعء ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای اس ےس ہک لھپ
اقلباامعتسؽوہےنےسلبقاچیباجےئ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿ،انبرججی،اطعء،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
لھپاقلباامعتسؽوہےنلبقےنچیبےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 374

راوی  :محنذ بً مثىی ،ححاد ،حناد  ،حنیذ ،حرضت اىص بً مالک

َّاد َح َّذثَ َيا َح َّنا ْد َع ًِ ُح َن ِی ٕذ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّذثَ َيا َحح ْ
َو َس َّله ى َ َهی َع ًِ بَ ِی ٔع َّ
الث َن َزة ٔ َحًَّی َتزِص َُو َو َع ًِ بَ ِی ٔع ا ِل ٔع َي ٔب َحًَّی َي ِش َو َّد َو َع ًِ بَ ِی ٔع ا ِل َحبِّ َحً َّی َي ِظ َت َّذ
َ
دمحمنبینثم،اجحج،امحد،دیمح،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنلھپےنکپےسلبق
ےنچیبےسلبقعنمرفامایافراوگنرہایہوہےنےسلبقےنچیبےسافرداہنتخسوہےنےسلبقےنچیبےس۔
رافی  :دمحمنبینثم،اجحج،امحد،دیمح،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یئکربسےئلیکویمہانچیب افرآتفاکایبؿ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
یئکربسےئلیکویمہانچیبافرآتفاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 375

راوی  :ہظاو بً عنار ،محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ ،حنیذ ،ارعد ،سلامیٌ بً عتیل ،حرضت جابز بً عبذ اہلل

َ
ٔیل َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ
رع ٔد َع ًِ ُس َل ِ َامی ٌَ بِ ًٔ َعت ٕ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َق َاَ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ حُ َن ِی ٕذ اْلِ ِ َ
َع ِب ٔذ اہللٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی َع ًِ بَ ِی ٔع ِّ
الشئي َن
اشہؾ نب امعر ،دمحم نب ابصح ،ایفسؿ ،دیمح ،ارعج ،امیلسؿ نب قیتع ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنیئکاسؽےئلیک(ابغاکلھپ)ےنچیبےسعنمرفامای۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دمحمنبابصح،ایفسؿ،دیمح،ارعج،امیلسؿنبقیتع،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
یئکربسےئلیکویمہانچیبافرآتفاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 376

یحٌی بً حنزہ ،ثور بً یزیذ ،ابً جزیخ ،ابی زبير ،حرضت جابز بً عبذاہلل
راوی  :ہظاو بً عنارٰ ،

یذ َع ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ أَب ٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ أَ ٌَّ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َح ِنزَ َة َح َّذثَ َيا ث َ ِو ُر بِ ًُ َیز ٔ َ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ بَا َع ثَ َن ّزا ؾَأ َ َػابَ ِت ُط َجائ ٔ َح ْة ؾ َََل یَأ ِ ُْ ِذ ٔم ًِ َما ٔل أَْٔیطٔ َط ِیّْا َع ََل َو یَأ ِ ُْ ُذ أَ َح ُذ ُن ِه

َما َل أَْٔیطٔ ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه
اشہؾنبامعرٰ،ییحینبزمحہ،وثرنبزیدی ،انبرججی،ایبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایسجےنوکیئلھپاچیبرھپاسرپآتفآؿزپیوتفہاےنپاھبیئےکامؽںیمےسھچکہنےلفہاےنپاملسمؿاھبیئاک
امؽسکاینبدرپاتیلےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعرٰ،ییحینبزمحہ،وثرنبزیدی،انبرججی،ایبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اتکھجوتانل۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اتکھجوتانل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 377

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،محنذ بً اسناعیل ،ونیع ،سؿیاٌ ،سناک بً ْحب ،حرضت سویذ بً قیص

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َقالُوا َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َخ َؾ ُة ا ِل َع ِبذ ُّٔی بَزًّا ٔم ًِ َص َح َز َؾ َحائ َ َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َِ
ْح ٕب َع ًِ ُس َویِذٔ بِ ًٔ َق ِی ٕص َقا َل َجل َِب ُت أَىَا َو َم ِ َ

اٌ َیز ٔ ٌُ بٔاْلِ َ ِجز ٔ َؾ َكا َل َل ُط ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَا َو َّزا ٌُ ز ٌِٔ َوأَ ِر ٔجحِ
َساؤی َل َوع ٔ ِي َذىَا َو َّز ْ
ؾ ََشا َو َم َيا َ َ

اوبرکب نبایب ہبیش ،یلع نبدمحم،دمحم نباامسلیع،فعیک ،ایفسؿ،امسک نبرحب،رضحت نکدینب سیرفامےتںیہہک ںیمافر رخمہم
دہعیرجہےکالعہقےسڑپکاالےئوترنکؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسامہرےاپسرشتفیالےئافرمہےساکیاپاجئہماکنکداایک
افرامہرےاپساکیوتےنلفاالاھتوجارجتےلرک(تمیق ادارکےنےئلیکارشیفدرمہ) وتاتلاھتوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناس
ےسرفامایاےوتےنلفاےلوتؽافراتکھجوتؽ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،دمحمنباامسلیع،فعیک،ایفسؿ،امسکنبرحب،رضحتنکدینب سی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اتکھجوتانل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 378

راوی  :محنذ بً بظار ،محنذ بً جعَف ،محنذ بً ولیذ ،طعبہ ،سناک بً ْحب ،حرضت مالک ،ابوػؿواٌ بً عنيرہ

ْح ٕب َقا َل
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل َولٔیذٔ قَاََ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع ََفٕ َح َّذث َ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
َّ
َّ
َساؤی َل َق ِب َل ا ِلض ٔ ِح َزة ٔؾ ََو َز ٌَ
َسنٔ ِع ُت َمالٔکّا أَبَا َػؿ َِو َ
اٌ بِ ًَ عُ َني ِ َر َة َقا َل بٔ ِع ُت ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه رٔ ِج َل َ َ
َٔی ؾَأ َ ِر َجحَ َٔی
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،دمحم نب فدیل ،ہبعش  ،امسک نب رحب ،رضحت امکل ،اوبوفصاؿ نب ریمعہ رفامےت ںیہ ہک رجہت ےس لبق
ںیمےنرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاہ ھتاکی اپاجئہمرففتخایکآپےنریمےےئل(تمیقںیمارشیفایدرمہ)وتالافر
اتکھجوتال۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،دمحمنبفدیل،ہبعش،امسکنبرحب،رضحتامکل،اوبوفصاؿنبریمعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اتکھجوتانل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 379

حٌی ،عبذالؼنذ ،طعبہ ،محارب بً دیيار ،حرضت جابز بً عبذ اہلل
راوی  :محنذ بً ی ٰ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ یَ ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الؼَّ َنذٔ َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ ُم َحار ٔٔب بِ ًٔ دٔثَا ٕر َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ َقا َل َقا َل
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َو َزْمُتْن ؾَأ َ ِر ٔج ُحوا
دمحم نب ٰییحی ،دبعادمصل ،ہبعش ،احمرب نب دانیر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایبجمتوتولوتاتکھجوتول۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعادمصل،ہبعش،احمربنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انپوتؽںیماایتحط۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
انپوتؽںیماایتحط۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 380

راوی  :عبذالزحنً بً بَش بً حهه ،علی بً حشين ،محنذ بً عكیل ،حرضت ابً عباض

َش بِ ًٔ ا ِل َح َه ٔه َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َعكٔی ٔل بِ ًٔ ُْ َویِل ٔ ٕذ َق َاَ َح َّذث َ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُح َشي ِ ٔن بِ ًٔ َواق ٔ ٕذ َح َّذثَىٔی
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ بٔ ِ ٔ
ض َقا َل َل َّنا َقذ َٔو ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل َنذٔی َي َة کَاى ُوا ٔم ًِ
ْٔک َم َة َح َّذثَ ُط َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
أَبٔی َح َّذثَىٔی َیزٔی ُذ ال َّي ِحو ٔ ُّی أَ ٌَّ ع ِ ٔ
ک
ض َن ِی َّل ؾَأَىِزَ َل اہللُ ُس ِب َحاى َ ُط َویِ ْل لٔل ُِن َل ِّؿؿٔي َن ؾَأ َ ِح َشيُوا ا ِک َه ِی َل َب ِع َذ ذَل ٔ َ
أَ ِْ َبثٔ ال َّيا ٔ
دبعارلنمح نب رشب نب مکح ،یلع نب نیسح ،دمحم نب لیقع ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
بج دمہنی ہبیط رشتفی الےئ وت اہیں ےک ولگ انپ وتؽ ںیم بس ےس ربے ےھت بج اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽیک الہتک ےہ

انپوتؽںیمیمکرکےنفاولںےئلیک۔وتاسےکدعباوہنںےنانپوتؽااھچرکدای۔
رافی  :دبعارلنمحنبرشبنبمکح،یلعنبنیسح،دمحمنبلیقع،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المفٹےساممتعن۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
المفٹےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 381

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ ،عَلء بً عبذالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ

ئ بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َمزَّ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ ا ِل َع ََل ٔ
وغ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل َِی َص ٔم َّيا
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َز ُج ٕل َیبٔی ُع ك َ َعا ّما ؾَأ َ ِد َْ َل َی َذ ُظ ؾ ٔیطٔ َؾإٔذَا ص َُو َم ِػ ُظ ْ
َم ًِ غ ََّع
اشہؾ نب امعر ،ایفس ؿ ،العء نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اانج ےنچیب
فاےل رمد ےک اپس ےس سگرے۔ آپ ےن ڈریھ ںیم اہ ھت ڈاال وت اس ںیم المفٹ یک یئگ یھت وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایالمفٹرکےنفاالمہںیمےسہ ںیےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿ،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ

المفٹےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 382

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابونعیه ،یوىص بً ابی اسحل ،ابی اسحل ،حرضت ابوالحنزاء

ئ َقا َل َرأَیِ ُت
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو نُ َع ِی ٕه َح َّذثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ أَبٔی َدا ُو َد َع ًِ أَبٔی ا ِل َح ِن َزا ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َمزَّ ب ٔ َح َي َبا ٔ
ک غَظَ ِظ َت َم ًِ
ت َر ُج ٕل ع ٔ ِي َذ ُظ كَ َع ْاو فٔی و ٔ َعا ٕ
ئ ؾَأ َ ِد َْ َل یَ َذ ُظ ؾ ٔیطٔ َؾ َكا َل ل ََع َّل َ

غ ََّظ َيا َؾل َِی َص ٔم َّيا

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبمیعن ،ویسن نب ایب ااحسؼ  ،ایب ااحسؼ  ،رضحت اوبارمحلاء رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن داھکی رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس اکی صخش ےک ولہپ یک اجبن ےس سگرے اس ےک اپس ربنت ںیم اانج اھت۔ آپ ےن اس ںیم اہ ھت ڈاال رھپ رفامای اتگل ےہ وت
دوھہکدےرےہوہ(ااھچاانجافرپافرویعمبےچین)وجدوھہکدےفہمہںیمےسہ ںیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبمیعن،ویسننبایباقحس،ایباقحس،رضحتاوبارمحلاء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اانجےکاےنپہضبقںیمآےنےسلبقآےگےنچیبےساممتعن۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اانجےکاےنپہضبقںیمآےنےسلبقآےگےنچیبےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 383

راوی  :سویذ بً سعیذ ،مالک بً اىص ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ ابِ َتا َع
َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ

كَ َعا ّما ؾ َََل َیب ٔ ِع ُط َحًَّی َي ِش َت ِوؾ َٔی ُط
نکدی نبدیعس ،امکل نب اسن ،انعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج اانجرخدیے وت آےگ ہن
ےچیباہیںکتہکاسرپہضبقرکےل۔
رافی  :نکدینبدیعس،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اانجےکاےنپہضبقںیمآےنےسلبقآےگےنچیبےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 384

راوی  :عنزاٌ بً موسی ،حناد بً زیذ ،ح ،بَش بً معاذ ،ابوعواىہ ،حناد بً زیذ ،عنزو بً دیيار ،كاؤض ،حرضت ابً
عباض

وسی َّ
الرضیزُ َح َّذث َ َيا أَبُو َع َواى َ َة َو َح َّنا ُد بِ ًُ َزیِ ٕذ
َش بِ ًُ ُم َعاذ ٕ َّ ٔ
َح َّذثَ َيا ع ِٔن َزا ٌُ بِ ًُ ُم َ
الل ِیثٔ ُّی َح َّذثَ َيا َح َّنا ُد بِ ًُ َزیِ ٕذ ح و َح َّذثَ َيا بٔ ِ ُ
ض َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ابِ َتا َع كَ َعا ّما
ض َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َق َاَ َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ دٔی َيارٕ َع ًِ كَا ُو ٕ

ض َوأَ ِح ٔش ُب ک ُ َّل َط ِی ٕئ ٔم ِث َل َّ
الل َعاو ٔ
ؾ َََل َیب ٔ ِع ُط َحًَّی َي ِش َت ِوؾ َٔی ُط َقا َل أَبُو َع َواى َ َة فٔی َحذٔیثٔطٔ َقا َل ابِ ًُ َعبَّا ٕ

رمعاؿنب ومیس،امحدنبزدی ،ح ،رشبنباعمذ،اوبوعاہن ،امحد نبزدی،رمعف نبدانیر،اطؤس،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکاہلل
ےکرنک ؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجاانجرخدیےوتفہآےگرففتخہنرکےاہیںکتہکاےسفوصؽرکےل۔رضحت
اوبوعاہنیکرفاتیںیمےہہکرضحتانبابعسےنرفامایںیماتھجمسوہںہکرہزیچ(اکمکح)اانجیکامدننےہ۔
رافی  :رمعاؿنبومیس،امحدنبزدی،ح،رشبنباعمذ،اوبوعاہن،امحدنبزدی،رمعفنبدانیر،اطؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اانجےکاےنپہضبقںیمآےنےسلبقآےگےنچیبےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 385

راوی  :علی  ،محنذ ،ونیع ،ابً ابی لیلی ،ابً زبير ،حرضت جابز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ل َِیل َی َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َع ًِ بَ ِی ٔع َّ
الل َعاو ٔ َحًَّی َی ِحز ٔ َی ؾ ٔیطٔ الؼَّ ا َعا ٌٔ َػا ُع ا ِل َبائ ٔ ٔع َو َػا ُع ا ِل ُن ِظتَر ٔی
یلع  ،دمحم ،فعیک ،انب ایب یلیل ،انب زریب ،رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانج ےنچیب ےس عنم
رفامای۔اہیںکتہکاسںیمدفاصعاجریوہںےنچیبفاےلاکامپوتؽافررخدیاراکامپوتؽ۔
رافی  :یلع،دمحم،فعیک،انبایبیلیل،انبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادنازےےسڈریھیکرخدیفرففتخ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ادنازےےسڈریھیکرخدیفرففتخ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 386

راوی  :سہل بً ابی سہل ،عبذاہلل بً ىنير ،عبیذاہلل ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

ل بِ ًُ أَبٔی َس ِض ٕل َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل ُن َّيا َن ِظتَر ٔی َّ
الل َع َاو ٔم ًِ
َح َّذثَ َيا َس ِض ُ

یع ُط َحًَّی ى َ ِي ُك َل ُط ٔم ًِ َمک َاىٔطٔ
الز ِن َبا ٌٔ ٔجزَاؾّا َؾ َي َضاىَا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ ىَب ٔ َ
ُّ
لہس نب ایب لہس ،دبعاہلل نب ریمن  ،دیب اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک مہ نکارفں ےس ہلغ رخدیےت ڈریھ ےک ڈریھ
ادنازے ےس وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ فہ ہلغ اینپ ہگج ےس  لقتن ےئک ریغب آےگ رففتخ رکےن ےس عنم
رفامای۔
رافی  :لہسنبایبلہس،دبعاہللنبریمن ،دیباہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ادنازےےسڈریھیکرخدیفرففتخ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 387

موسی بً ورداٌ ،سعیذ بً مشیب ،حرضت عثناٌ بً عؿاٌ
راوی  :علی بً مینوٌ ،عبذاہلل بً یزیذ ،ابً لہیعہٰ ،

اٌ َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب َع ًِ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ َم ِی ُنو ٌٕ الزَّق ُِّّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َیز ٔ َ
وسی بِ ًٔ َو ِر َد َ
یع َة َع ًِ ُم َ
یذ َع ًِ ابِ ًٔ لَض ٔ َ
الشو ٔم ؾَأَقُو ُل کٔل ُِت فٔی َو ِسئی َص َذا َن َذا ؾَأ َ ِد َؾ ُع أَ ِو َس َ
ام ال َّت ِنز ٔب ٔ َه ِیلٔطٔ َوآ ُْ ُذ ٔطفِّی
اٌ بِ ًٔ َع َّؿ َ
عُ ِث َن َ
اٌ َقا َل ُن ِي ُت أَبٔی ُع ال َّت ِن َز فٔی ُّ
ک َط ِی ْئ ؾ ََشأ َ ِل ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل إٔذَا َس َّن ِی َت ا ِک َه ِی َل َؾک ٔ ِل ُط
ؾ ََذ َْ َلىٔی ٔم ًِ ذَل ٔ َ
یلع نب ومیمؿ ،دبعاہلل نب زیدی ،انب ہعیہل ،ومٰیس نبفرداؿ ،دیعس نب بیسم ،رضحت امثعؿ نب افعؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ابزار ںیم
وھچ اہرے رففتخ رکات اھت ںیم اتہک ںیم ےن اےنپ اس وٹرکے ںیم امپ رک اےنت اصع ڈاےل ںیہ وت ںیم ایس اسحب ےس وجھکر ےک
وٹرکے دے داتی افر اانپ ہصح ےل اتیل رھپ ےھجم اس ںیم رتدد وہا وت ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک۔
آپےنرفامایبجمتوہکہکاےنتاصعںیہوترخدیارےکاسےنمانوپ۔
رافی  :یلعنبومیمؿ،دبعاہللنبزیدی،انبہعیہل،ومٰیسنبفرداؿ،دیعسنببیسم،رضحتامثعؿنبافعؿ

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

اانجامےنپںیمربتکیکوتعق۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اانجامےنپںیمربتکیکوتعق۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 388

راوی  :ہظاو بً عنار ،اسناعیل بً عیاغ ،محنذ بً عبذالزحنً ،حرضت عبذاہلل بً برس مازنی

غ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ الزَّ ِح َن ًٔ ا ِل َی ِح ُؼ ٔي ُّی َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ بُ ِرسٕ
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ا ِل َنازٔن ٔ ِّی َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل نٔیلُوا ك َ َعا َمهُ ِه یُ َب َار ِک َکهُ ِه ؾ ٔیطٔ
اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،دمحمنبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنب رسامزینرفامےتںیہہکںیمےناہللےکرنکؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکہیرفامےتانساانپاانجانپایلرکفاہمترےےئلاسںیمربتکوہاجےئی۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،دمحمنبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنب رسامزین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اانجامےنپںیمربتکیکوتعق۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 389

راوی  :عنزو بً عثناٌ بً سعیذبً نثير بً دیيار حنصی ،بكیہ بً ولیذ ،بحير بً سعیذْ ،الذ بً معذاٌ  ،مكذاو بً

معذیْکب ،ابوایوب

اٌ بِ ًٔ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ َنثٔير ٔبِ ًٔ دٔی َيا ٕر ا ِل ٔح ِن ٔص ُّی َح َّذث َ َيا بَك ٔ َّی ُة بِ ًُ ا ِل َولٔی ٔذ َع ًِ بَ ٔحير ٔبِ ًٔ َس ِع ٕذ َع ًِ َْالٔذٔ
َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ عُ ِث َن َ
وب َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل نٔیلُوا كَ َعا َمهُ ِه یُ َب َار ِک َکهُ ِه
اٌ َع ًِ ا ِلنٔ ِك َذاو ٔبِ ًٔ َم ِع ٔذ َ ٔ
بِ ًٔ َم ِع َذ َ
یْک َب َع ًِ أَبٔی أَ ُّی َ
ؾ ٔیطٔ
رمعف نب امثعؿ نب دیعسنب ریثک نب دانیر یصمح ،ہیقب نب فدیل ،ریحب نب دیعس ،اخدل نب دعماؿ  ،دقماؾ نب دعمرکیب ،اوباویب ےس
رفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایاانپاانجانپایلرکفاسںیماہمترےےئلربتکوہاجےئی
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثکنبدانیریصمح،ہیقبنبفدیل،ریحبنبدیعس،اخدلنبدعماؿ،دقماؾنبدعمرکیب،اوباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابزارافراؿںیماجان۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ابزارافراؿںیماجان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 390

راوی  :ابزاہیه بً ميذر ،اسحل بً ابزاہیه بً سعیذ ،ػؿواٌ بً سلیه ،محنذ ،زبير بً ميذر ،ابً ابی اسیذ حرضت
ابواسیذ

َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّی َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َح َّذثَىٔی َػؿ َِوا ٌُ بِ ًُ ُسل َِی ٕه َح َّذثَىٔی ُم َح َّن ْذ
َو َعلٔی ابِ َيا ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح َش ًٔ ا ِلب َ َّراد ٔأَ ٌَّ الزُّبَي ِ َر بِ ًَ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ بِ ًٔ أَبٔی أ ُ َس ِی ٕذ َّ
الشاعٔذ َّٔی َح َّذثَ ُض َنا أَ ٌَّ أَبَا ُظ ا ِل ُن ِي ٔذ َر َح َّذثَ ُط
َع ًِ أَبٔی أ ُ َس ِی ٕذ أَ ٌَّ أَبَا أ ُ َس ِی ٕذ َح َّذثَ ُط أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َذ َص َب إَٔ َی ُسو ٔم ال َّيب ٔ ٔیم َؾ َيوَ َز إ ٔ َل ِیطٔ َؾ َكا َل ل َِی َص َص َذا
اف ؾ ٔیطٔ ث ُ َّه َقا َل َص َذا
الشو ٔم ؾ ََل َ
َکهُ ِه بٔ ُشو ٕم ث ُ َّه َذصَ َب إَٔ َی ُسو ٕم َؾ َيوَ َز إٔل َِیطٔ َؾ َكا َل ل َِی َص صَ َذا َکهُ ِه بٔ ُشو ٕم ث ُ َّه َر َج َع إَٔ َی َص َذا ُّ

ُ
ِخ ْاد
ُرضبًََّ َعل َِیطٔ َ َ
ُسو ُقه ِه ؾ َََل یُ ِي َت َك َؼًَّ َو ََ ي ِ َ
اربا،می نب رذنر ،ااحسؼ نب اربا،می نب دیعس ،وفصاؿ نب میلس ،دمحم ،زریب نب رذنر ،انب ایب ادیس رضحت اوبادیس ےس رفاتی ےہ ہک
یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نکؼ النبیط (انیم ابزار) ںیم ےئگ افر اس ںیم رخدیاری وک (احؽ) داھکی وت رفامای ہی ابزار اہمترے ےئل
(ومزفں ہ ںی) ویکہکن (اہیں دوھہک تہب وہات ےہ) رھپ اکی افر ابزار ںیم ےئگ افر فاہں یھب دھکی اھبؽ یک افر رفامای ہی ابزار یھب
اہمترے ےئل (ومزفں) ہ ںی رھپ اس ابزار ںیم آےئ افر رکچ اگلای رھپ رفامای ہی ےہ اہمترا ابزار (اہیں رخدی ف رففتخ رکف) اہیں نیل
دنیںیمیمکہنیکاجےئیافراسرپوصحمؽرقمرہنایکاجےئاگ۔
رافی  :اربا،مینبرذنر،اقحسنباربا،مینبدیعس،وفصاؿنبمیلس،دمحم،زریبنبرذنر،انبایبادیسرضحتاوبادیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ابزارافراؿںیماجان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 391

عیسی بً مینوٌ  ،عوٌ ،ابی عثناٌ ،حرضت سلناٌ
راوی  :ابزاہیه بً مشتنذٰ ،

اٌ ال َّي ِضذ ِّٔی
َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِش َتنٔ ِّز ا ِل ُعزُوق ٔ ُّی َح َّذثَ َيا أَبٔی َح َّذثَ َيا ُعب َ ِی ُص بِ ًُ َم ِی ُنو ٌٕ َح َّذثَ َيا َع ِو ٌْ ا ِل ُع َك ِیل ٔ ُّی َع ًِ أَبٔی ُع ِث َن َ
الؼ ِبحٔ غَ َذا ب ٔ َزا َی ٔة ِاْل ٔ َینا ٌٔ َو َم ًِ غ ََذا
َع ًِ َسل َِن َ
اٌ َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َم ًِ غ ََذا إَٔ َی َػ ََلة ٔ ُّ

یص
إَٔ َی ُّ
الشو ٔم غ ََذا ب ٔ َزا َیةٔ إٔبِل ٔ َ
اربا،مینبدمتسمٰ،یسیعنبومیمؿ،وعؿ،ایبامثعؿ،رضحتاملسؿرفامےتںیہہکںیمےناہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہی
اراشدرفامےتانسوجحبصامنزےئلیکآایاسےناامیؿاکڈنھجاااھٹایافروجحبصابزاریکرطػایگاسےنا سیلاکڈنھجاااھٹای۔
رافی  :اربا،مینبدمتسمٰ،یسیعنبومیمؿ،وعؿ،ایبامثعؿ،رضحتاملسؿ

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

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ابزارافراؿںیماجان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 392

راوی  :بَش بً معاذ  ،حناد بً زیذ ،عنزو بً دیيار ،زبير ،ساله بً عبذاہلل بً عنز حرضت عنز بً ْلاب

الرضیزُ َح َّذثَ َيا َح َّنا ُد بِ ًُ َزیِ ٕذ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيا ٕر َم ِوَ َی آ ٔل الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ُع َن َز
َش بِ ًُ ُم َعاذ ٕ َّ ٔ
َح َّذثَ َيا بٔ ِ ُ
الش َ
ک
وم ََ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّ اہللُ َو ِح َذ ُظ ََ َ ٔ
ُشی َ
َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َقا َل ح ٔي َن َی ِذ ُْ ُ
ل ُّ

ـ أَ ِل ٔـ
یت َوص َُو وَی ََ یَ ُن ُ
ک َو َلطُ ا ِل َح ِن ُذ یُ ِحٌٔی َویُنٔ ُ
َل ُط َلطُ ا ِل ُن ِل ُ
وت ب ٔ َی ٔذظ ٔا ِل َخيِرُ ک ُ ُّلطُ َوص َُو َعل َی کُلِّ َط ِی ٕئ َقذ ْٔیز َن َت َب اہللُ َلطُ أَ ِل َ
ـ أَ ِل ٔـ َس ِّیَْ ٕة َوبَى َی َل ُط بَ ِي ّتا فٔی ا ِل َح َّيةٔ
َح َش َي ٕة َو َم َحا َع ِي ُط أَ ِل َ

رشب نب اعمذ،امحد نب ز دی ،رمعف نب دانیر ،زریب ،اسمل نب دبعاہلل نبرمع رضحترمع نب اطخب رفامےت ںیہہک اہلل ےکرنکؽ یلص اہلل
لْج َ بُح ْ ِب ِ ت
لْ
ه َ ٌّ
ح َل
ي َف ُ َ
ہیلعفآہل فملس ےن رفامای وج ابزار ںیم دالخ وہ وت ہی داع زپےھ َل ِإلَ َا ِإ َّل الِلَُّ َف ْ َ
ک َفلَ ُا ا مْ ُد ی َف ُ ُ
دـُ َل يِر َ
ِ َ لَ ُا لَ ُا ا مُ ْل ُ
َ ُ َ ئ
لْ
ش دَق ٌِتز۔ وت اہلل اعتیل اس ےک ےئل دس الھک ایکینں ںیھکل ےگ افر اس ےک دس الھک انگہ اعمػ رفام
ک ٍْ
ه َلَع ّ ِ
ت ِ َبِـِ ا یَْ ُ زر ُک ُّل ُا َف ُ َ
َ َُ ُ
دںیےگافرتنجںیماسےکےئلاکیلحمریمعترکفاںیئےگ۔
رافی  :رشبنباعمذ،امحدنبزدی،رمعفنبدانیر،زریب،اسملنبدبعاہللنبرمعرضحترمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حبصےکفتقںیموتمعقربتک۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ

حبصےکفتقںیموتمعقربتک۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 393

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ہظیه ،يعلی بً علاء ،عنارہ بً حذیذ ،حرضت ػَخ غامذی

َخ ا ِل َػا ٔمذ ِّٔی َقا َل َقا َل
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا صُظَ ِی ْه َع ًِ َي ِعل َی بِ ًٔ َع َلا ٕئ َع ًِ ُع َن َار َة بِ ًٔ َحذٔی ٕذ َع ًِ َػ ِ ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َّ
َسیَّ ّة أَ ِو َج ِی ّظا َب َع َث ُض ِه فٔی أَ َّو ٔل
اٌ إٔذَا َب َع َث َ ٔ
الل ُض َّه بَارٔ ِک ْٔل ُ َّمًٔی فٔی بُهُورٔصَا َقا َل َوک َ َ
اٌ یَ ِب َع ُث ت ٔ َح َار َت ُط فٔی أَ َّو ٔل ال َّي َضارٔ ؾَأَث ِ َزی َو َنث ُ َر َمالُطُ
َخ َر ُج َّل َتا ٔج ّزا َؾک َ َ
ال َّي َضارٔ َقا َل َوک َ َ
اٌ َػ ِ ْ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،میشہ ،یلعی نباطعء ،امعرہ نب دحدی ،رضحت ہرخ اغدمی رفامےت ںیہہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
رفامایاےاہللریمیاث وکحبصںیمربتکدےئجی۔رفامایہکبج آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکیئوھچاٹایڑبارکشلرفاہنرفامانوہات
وت رشفع دؿ ںیم رفاہن رفامےت۔ رافی ےتہک ںیہ رضحت ہرخ رمد اترج ےھت وت فہ اےنپ اجتر اقےلف رشفع دؿ ںیم رفاہن رکےت وت فہ
تہبامدلاروہےئافرااکنامؽتہبڑبھایگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،میشہ،یلعینباطعء،امعرہنبدحدی،رضحتہرخاغدمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
حبصےکفتقںیموتمعقربتک۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 394

راوی  :ابومزواٌ ،محنذ بً عثناٌ ،محنذ بً مینوٌ ،عبذالزحنً بً ابی زیاد ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

اٌ ا ِل ُع ِث َنان ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َم ِی ُنو ٌٕ ا ِل َن َذن ٔ ُّی َع ًِ َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔی الزِّى َاد ٔ َع ًِ أَبٔیطٔ
اٌ ُم َح َّن ُذ بِ ًُ عُ ِث َن َ
َح َّذثَ َيا أَبُو َم ِز َو َ

َع ًِ اْلِ َ ِرع ٔد َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َّ
یص
الل ُض َّه بَارٔ ِک ْٔل ُ َّمًٔی فٔی بُهُورٔ َصا یَ ِو َو ا ِل َخنٔ ٔ
َ
اوبرمفاؿ،دمحمنبامثعؿ،دمحمنبومیمؿ،دبعارلنمحنبایبزاید،ارعج،رضحت اوبرہریہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایاےاہلل!ریمیاث وکرعمجاتیکحبصںیمربتکدےئجی۔
رافی  :اوبرمفاؿ،دمحمنبامثعؿ،دمحمنبومیمؿ،دبعارلنمحنبایبزاید،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
حبصےکفتقںیموتمعقربتک۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 395

راوی  :يعكوب بً حنیذ بً کاسب ،اسحل بً جعَف بً محنذ ،علی بً حشين  ،عبذالزحنً بً ابی بْک ،حرضت ابً عنز

َف بِ ًٔ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ ا ِل ُح َشي ِ ٔن َع ًِ َع ِبذٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔی
وب بِ ًُ ُح َن ِیذٔ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّذث َ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َج ِع َ ٔ
َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ
بَ ِْکٕ ا ِل َح ِذ َعان ٔ ِّی َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َّ
الل ُض َّه بَارٔ ِک ْٔل ُ َّمًٔی فٔی بُهُورٔصَا
وقعیب نب دیمح نب اکبس ،ااحسؼ نب رفعج نب دمحم ،یلع نب نیسح  ،دبعارلنمح نب ایب رکب ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاےاہللریمیاث وکحبصےکفتقںیمربتکدےدےئجی۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،اقحسنبرفعجنبدمحم،یلعنبنیسح،دبعارلنمحنبایبرکب،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصماةیکعیب۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رصماةیکعیب۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 396

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ابوسلنہ ،ہظاو بً حشاٌ  ،محنذ بً سيریً ،حرضت ابوہزیزہ

یً َع ًِ
اٌ َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ سٔير ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ َح َّش َ
َصا ّة َؾ ُض َو بٔا ِلخ ٔ َیارٔ ث َ ََلثَ َة أَ َّیاو ٕ َؾإ ٔ ٌِ َر َّد َصا َر َّد َم َع َضا َػا ّعا
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ ابِ َتا َع ُم َ َّ
ٔم ًِ َت ِنز ٕ ََ َس ِن َزا َئ َي ِعىٔی ا ِلحٔ ِي َل َة
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم اوبہملس ،اشہؾ نب اسحؿ ،دمحم نب ریسنی ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک اہلل ےکرنکؽ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجےنرصماةاجونررخدیااےسنیترفزکتاایتخرےہارگفاسپرکےوتاساسیک ھتوجھکریھبدے
دنگؾرضفریہ ںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحماوبہملس،اشہؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رصماةیکعیب۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 397

راوی  :محنذ بً عبذالنلک بً ابی طوارب ،عبذالواحذ ،ػذقہ بً سعیذ ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِلنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی َّ
الظ َوار ٔٔب َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َواح ٔ ٔذ بِ ًُ زٔ َیاد ٕ َح َّذث َ َيا َػ َذ َق ُة بِ ًُ َسعٔی ٕذ ا ِل َح َيف ُّٔی َح َّذثَ َيا
َ

َّ
اض َم ًِ بَا َع
ِم َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ عُ َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َیا أَ ُّی َضا ال َّي ُ
ُج َن ِی ُع بِ ًُ عُ َنيِر ٕ الت ِی ٔ ُّ
ُم َح َّؿ َل ّة َؾ ُض َو بٔا ِلخ ٔ َیارٔ ثَ ََلث َ َة أَیَّاو ٕ َؾإ ٔ ٌِ َر َّد َصا َر َّد َم َع َضا ٔم ِثل َِی َلبَي ٔ َضا أَ ِو َقا َل ٔم ِث َل َلبَي ٔ َضا َق ِن ّحا
دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب ،دبعاولادح ،دصہق نب دیعس ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہہک اہلل ےک رنکؽیلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےن اراشدرفامایاےولوگوجرصماةےچیبوترخدیاروکنیترفزکتاایتخرےہارگفہاجونرفاسپرکےوتاےکساس ھتاسےکدفدھ
ےسدفانگہایدفدھےکرباربوہیگںدے۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،دبعاولادح،دصہقنبدیعس،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رصماةیکعیب۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 398

راوی  :محنذ بً اسناعیل ،ونیع ،جابز ،ابی ؿهی ،حرضت عبذاہلل بً مشعود

رسو ٕم َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذث َ َيا ا ِل َن ِش ُعود ٔ ُّی َع ًِ َجابٔز ٕ َع ًِ أَبٔی ُّ
الـ َهی َع ًِ َم ِ ُ
َم ِش ُعود ٕ أَى َّ ُط َقا َل أَ ِط َض ُذ َعل َی الؼَّ اد ٔ ٔم ا ِل َن ِؼ ُذو ٔم أَبٔی ا ِل َكاس ٔٔه َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط َح َّذث َ َيا َقا َل بَ ِی ُع ا ِل ُن َح َّؿ ََل ٔ
ت
ْ ََٔلبَ ْة َو ََ َت ٔح ُّل ا ِلخ ٔ ََلبَ ُة ل ٔ ُن ِشل ٔ ٕه
ص
دمحم نب اامسلیع ،فعیک ،اجرب ،ایب جی ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیم وگایہ داتی وہں ہک اصدؼ دصمفؼ اوبااقلمس یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنںیمہرفامایرصماةاجونرفںوکانچیبدوھاکےہافراملسمؿےئلیکدوھہکالحؽہ ںی۔
ص
رافی  :دمحمنباامسلیع،فعیک،اجرب،ایب جی،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عفنامضؿاسیک ھترموبطےہ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
عفنامضؿاسیک ھترموبطےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 399

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،ابً ابی ذئب ،مخلذ بً ْؿاف بً ایناء ،رعوہ بً زبير ،حرضت عائظہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ذٔئِبٕ َع ًِ َم ِخ َل ٔذ بِ ًٔ ُْؿ ٔ
َاف بِ ًٔ إ ٔ َینا َئ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ِخ َاد ا ِل َع ِب ٔذ بٔ َـ َناىٔطٔ
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق َضی أَ ٌَّ َ َ
َر َح َـ َة ا ِلػٔؿَار ِّٔی َع ًِ ُ ِ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،فعیک ،انب ایب ذ،ب ،دلخم نب افخػ نب اامیء ،رعفہ نب زریب ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل
ےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیہلصیفاصدررفامایہکالغؾیکامکیئاسےکامضؿاسیک ھترموبطےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،انبایبذ،ب،دلخمنبافخػنباامیء،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
عفنامضؿاسیک ھترموبطےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 400

راوی  :ہظاو بً عنار ،مشله بً ْالذ ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت عائظہ

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُج َّل ِ
اطت َ َری
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ َْال ٔ ٕذ الزَّىِط ُّٔی َح َّذث َ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ

َّ ُ
اس َت َػ َّل غ ََُلمٔی َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
ُف َّد ُظ َؾ َكا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ إٔى َّ ُط َق ِذ ِ
َع ِب ّذا ؾَا ِس َت َػل ُط ث َّه َو َج َذ بٔطٔ َع ِي ّبا َ َ
َخا ُد ب ٔ َّ
الـ َنا ٌٔ
ا ِل َ َ
اشہؾنبامعر،ملسمنباخدل،اشہؾنب رعفہ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکاکیرمدےنالغؾرخدیااےساکؾںیماگلایرھپاسںیم
بیعداھکیوتفاسپرکدای۔رففتخدننکہےنرعضیکاےاہللےکرنکؽاسےنریمےالغؾوکاکؾںیماگلرکافدئہااھٹایوتاہللےک
رنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایعفنامضؿاسیک ھترموبطےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ملسمنباخدل،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾوکفاسپرکےناکاایتخر۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
الغؾوکفاسپرکےناکاایتخر۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 401

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،عبذہ بً سلامیٌ ،سعیذ ،قتادہ ،حرضت سنزة بً جيذب

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ َسعٔی ٕذ َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ إ ٔ ٌِ َطا َئ اہللُ َع ًِ َس ُن َز َة

یل ث َ ََلثَ ُة أَیَّاو ٕ
بِ ًٔ ُج ِي َذ ٕب َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُع ِض َذةُ ال َّزق ٔ ٔ

دمحم نب دبعاہلل نبریمن ،دبعہ نب امیلسؿ ،دیعس ،اتقدہ ،رضحترمسة نب دنجب ےس رفاتی ےہہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایالغؾوکفاسپرکےناکاایتخرنیترفزکتےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعہنبامیلسؿ،دیعس،اتقدہ،رضحترمسةنبدنجب

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

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
الغؾوکفاسپرکےناکاایتخر۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 402

راوی  :عنزو بً راؾع ،ہظیه  ،یوىص بً عتبہ ،حشً  ،حرضت عكبہ بً عامز

َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َراؾ ٕٔع َح َّذث َ َيا صُظَ ِی ْه َع ًِ یُوى َُص بِ ًٔ ُعب َ ِی ٕذ َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ عُ ِك َب َة بِ ًٔ َعا ٔمز ٕأَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ

َو َس َّل َه َقا َل ََ عُ ِض َذ َة بَ ِع َذ أَ ِربَ ٕع

رمعفنبراعف،میشہ،ویسننب ہبت،نسح ،رضحتعقبنہنباعرمےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
اچرویؾکت(ابعئیک)وکیئذہمداریہ ںی۔
رافی  :رمعفنبراعف،میشہ،ویسننب ہبت،نسح،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویعمبزیچےتچیبفتقبیعاظرہرکدانی۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ویعمبزیچےتچیبفتقبیعاظرہرکدانی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 403

یحٌی بً ایوب ،یزیذ بً ابی حبیب ،عبذالزحنً بً طناسہ ،حرضت عكبہ بً عامز
راوی  :محنذ بً بظار ،وہب بً جزیزٰ ،

یذ بِ ًٔ أَبٔی َحبٔیبٕ َع ًِ
وب یُ َح ِّذ ُث َع ًِ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا َوص ُِب بِ ًُ َجزٔیز ٕ َح َّذثَ َيا أَبٔی َسنٔ ِع ُت َی ِحٌَی بِ ًَ أَ ُّی َ
اس َة َع ًِ عُ ِك َب َة بِ ًٔ َعا ٔمز ٕ َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل ا ِل ُن ِشل ٔ ُه أَ ُْو ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه ََ
َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ُط َن َ
یَ ٔح ُّل ل ٔ ُن ِشل ٔ ٕه بَا َع ٔم ًِ أَْٔیطٔ بَ ِی ّعا ؾ ٔیطٔ َع ِی ْب إ ٔ ََّ بَ َّي َيطُ َلطُ

دمحم نب اشبر ،فبہ نب رجریٰ ،ییحی نب اویب ،زیدی نب ایب بیبح ،دبعارلنمح نب امشہس ،رضحت ہبقع نب اعرم رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
اہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانساملسمؿاملسمؿاکاھبیئےہافریسکاملسمؿےکےئلاجزئہ ںیہکاےنپاھبیئےک
اہ ھتویعمبزیچرففتخرکےاالہیہکاسےکاسےنمبیعاظرہرکدے۔
رافی  :دمحمنباشبر،فبہنبرجریٰ،ییحینباویب،زیدینبایببیبح،دبعارلنمحنبامشہس،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاک ایبؿ
ویعمبزیچےتچیبفتقبیعاظرہرکدانی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 404

یحٌی ،مهحول  ،سلامیٌ بً موسی ،حرضت واثلہ بً اسكع
راوی  :عبذالوہاب بً ؿحاک ،بكیہ بً ولیذ ،معاویہ بً ٰ

اب بِ ًُ َّ
الـحَّا ٔک َح َّذثَ َيا َبك ٔ َّی ُة بِ ًُ ا ِل َولٔی ٔذ َع ًِ ُم َعاؤیَ َة بِ ًٔ َی ِحٌَی َع ًِ َمهِ ُحو ٕل َو ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ُمو َسی َع ًِ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َو َّص ٔ
َواث ٔ َل َة بِ ًٔ اْلِ َ ِس َك ٔع َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َم ًِ بَا َع َع ِي ّبا ل َِه یُب َ ِّي ِيطُ ل َِه َیزَ ِل فٔی َم ِكتٔ اہللٔ َول َِه

َتزَ ِل ا ِل َن ََلئ ٔ َه ُة َتل َِعيُطُ

دبعاولاہبنباحضک،ہیقبنبفدیل،اعمفہی نبٰییحی،وحکمؽ،امیلسؿنبومیس،رضحتفاہلثنباعقسرفامےتںیہہکںیمےناہللےک
رنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسسجےنبیعدارزیچبیعاظرہاظرہےئکریغبرففتخیکفہ لسلساہللیکانرایگضںیم
رےہاگافررفےتش لسلساسرپتنعلرکےترںیہےگ۔

رافی  :دبعاولاہبنباحضک،ہیقبنبفدیل،اعمفہینبٰییحی،وحکمؽ،امیلسؿنبومیس،رضحتفاہلثنباعقس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(رہتشدار)دیقویںںیمرفتقیےساممتعن۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
(رہتشدار)دیقویںںیمرفتقیےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 405

راوی  :علی بً محنذ ،محنذ بً اسناعیل ،ونیع ،سؿیاٌ ،جابز ،قاسه بً عبذالزحنً ،حرضت عبذاہلل بً مشعود

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َجابٔز ٕ َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا أتُ َٔی ب ٔ َّ
الش ِي ٔی أَ ِع َلي أَصِ َل ا ِلب َ ِیتٔ َجنٔی ّعا
َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َم ِش ُعود ٕ َقا َل ک َ َ

ِّکاص َٔی َة أَ ٌِ ي َ َُِّف َم بَ ِي َي ُض ِه
ََ

یلعنبدمحم،دمحمنباامسلیع،فعیک،ایفسؿ،اجرب،اقمسنبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبدوعسدرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک اپس بج دیقی الےئ اجےت وت آپ اکی رھگاہن ااھٹک یہ اطع رفامدےتی اس ےئل ہک آپ وک ہی دنسپ ہن اھت ہک اؿ ںیم دجایئ
رکادںی۔
رافی  :یلعنبدمحم،دمحمنباامسلیع،فعیک،ایفسؿ،اجرب،اقمسنبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
(رہتشدار)دیقویںںیمرفتقیےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 406

یحٌی ،عؿاٌ ،حناد ،حهه ،مینوٌ بً ابی طبیب ،حرضت علی ِّکو
راوی  :محنذ بً ٰ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع َّؿا ٌُ َع ًِ َح َّناد ٕأَى ِ َبأَىَا ا ِل َححَّا ُد َع ًِ ا ِل َح َه ٔه َع ًِ َم ِی ُنو ٌٔ بِ ًٔ أَبٔی َطبٔیبٕ َع ًِ َعل ٔ ٕٓی َقا َل َو َص َب
َٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه غ ََُل َمي ِ ٔن أَ َْ َویِ ًٔ ؾَب ٔ ِع ُت أَ َح َذص َُنا َؾ َكا َل َما ؾ ََع َل ا ِل ُػ ََل َما ٌٔ ُقل ُِت بٔ ِع ُت أَ َح َذص َُنا َقا َل
ُر َّد ُظ
دمحمنبٰییحی،افعؿ،امحد،مکح،ومیمؿنبایببیبش،رضحتیلعرکؾرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمدف
الغؾاطع رفامےئفہآسپںیم اھبیئےھتںیمےن اکیچیبدای۔آپےنرفامایدفونں الغومںاکایکوہا؟ںیمےنرعض ایکاؿںیم ےس
اکیںیمےنرففتخرکدای۔رفامایاےسفاسپےلول۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،افعؿ،امحد،مکح،ومیمؿنبایببیبش،رضحتیلعرکؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
(رہتشدار)دیقویںںیمرفتقیےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 407

راوی  :محنذ بً عنز بً ہیاد ،عبیذاہلل بً موسی ،ابزاہیه ،حرضت ابوموسی

اٌ َع ًِ أَبٔی
وسی أَى ِ َبأَى َا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َع ًِ كَل ٔ ٔ
یل بِ ًٔ ع ِٔن َز َ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ عُ َن َز بِ ًٔ َصیَّا ٕد َح َّذثَ َيا عُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم َ
ُف َم بَي ِ َن ا ِل َوال ٔ َذة ٔ َو َو َل ٔذ َصا َوبَي ِ َن اْلِ َ ٔخ َوبَي ِ َن أَْٔیطٔ
وسی َقا َل ل ََع ًَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َ َّ
ب ُ ِز َد َة َع ًِ أَبٔی ُم َ
دمحم نب رمع نب ایہج  ،دیب اہلل نب ومیس ،اربا،می ،رضحت اوبومیس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنعل

رفامیئاسصخشرپوجامںافرافالدےکدرایمؿافراھبیئاھبیئےکدرایمؿرفتقیرکے۔
رافی  :دمحمنبرمعنبایہج ،دیباہللنبومیس،اربا،می،رضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾوکرخدیانیل۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
الغؾوکرخدیانیل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 408

راوی  :محنذ بً بظار ،عبادہ بً لیث ،عبذالنحیذ بً وہب ،عذاء بً ْالذ ،حرضت عبذ النحیذ بً وہب

َّ
ِْکابٔی ٔس ِّی َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ ا ِل َنحٔی ٔذ بِ ًُ َوصِبٕ َقا َل َقا َل َٔی ا ِل َع َّذا ُئ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َبظارٕ َح َّذثَ َيا َعبَّا ُد بِ ًُ ل َِی ٕث َػاح ُٔب اک َ َ
َ
ِخ َد َٔی ن ٔ َتابّا َؾإٔذَا ؾ ٔیطٔ
بِ ًُ َْال ٔ ٔذ بِ ًٔ صَ ِو َذ َة أَ ََ نُ ِ ٔ
رقئ ُ َ
ک ن ٔ َتا ّبا َنت ََب ُط َٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ُقل ُِت بَل َی ؾَأ ِ َ
َص َذا َما ا ِطت َ َری ا ِل َع َّذا ُئ بِ ًُ َْالٔذٔ بِ ًٔ َص ِو َذ َة ٔم ًِ ُم َح َّن ٕذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ِ
اطت َ َری ٔم ِيطُ َع ِب ّذا أَ ِو أَ َم ّة ََ
َدا َئ َو ََ غَائ ٔ َل َة َو ََ ْ ِٔب َث َة بَ ِی َع ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه لٔل ُِن ِشل ٔ ٔه
دمحم نب اشبر ،ابعدہ نب  ثی ،دبعادیجمل نب فبہ ،دعاء نب اخدل ،رضحت دبع ادیجمل نب فبہ رفامےت ںیہہک ےھجم رضحت دعاء نب اخدل
نبوہذہےنرفامایںیمںیہمت فہوتکمبہنزپاھؤںوجرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمےےئلرحتریرفامای؟ںیمےناہکویکں
ہ ںی رضفر زپاھےیئ۔ اوہنں ےن اکی وتکمب اکنؽ رک ےھجم دای۔اس ںیم اھت ہیفہ ےہ وجدعاء نب اخدل ےن دمحمرنکؽ اہللےس رخدیا۔
اؿ ےس اکی الغؾ رخدیا ای (اھکل اھت) اکی ولڈنی رخدیی اس ںیم ہن وکیئ امیبری ےہ ہن وچری اک امؽ ےہ ہن رحاؾ امؽ۔ املسمؿ یک عیب
املسمؿےسےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ابعدہنب ثی،دبعادیجملنبفبہ،دعاءنباخدل،رضحتدبعادیجملنبفبہ

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

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
الغؾوکرخدیانیل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 409

راوی  :عبذاہلل بً سعیذ ،ابوْالذ ،ابً عحَلٌ ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنز وبً عاؾ

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َس ٔعی ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو َْال ٔ ٕذ اْلِ َ ِح َنزُ َع ًِ ابِ ًٔ َع ِح ََل ٌَ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل َقا َل
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ا ِطت َ َری أَ َح ُذ ُن ِه ا ِل َحارٔ َی َة َؾل َِی ُك ِل َّ
ک َْي ِ َرصَا َو َْي ِ َر َما َج َب ِل َت َضا َعل َِیطٔ
الل ُض َّه إنِّٔی أَ ِسأ َ ُل َ
ُش َما َج َب ِل َت َضا َعل َِیطٔ َو ِل َی ِذ ُع بٔا ِلب َ َر َن ٔة َوإٔذَا ِ
ُشصَا َو َ ِّ
ک ٔم ًِ َ ِّ
اطتَرَی أَ َح ُذ ُن ِه َبعٔي ّرا َؾل َِیأ ِ ُْ ِذ ب ٔ ٔذ ِر َوة ٔ َس َيا ٔمطٔ َو ِل َی ِذ ُع
َوأَعُوذُ ب ٔ َ
ک
بٔا ِلب َ َر َن ٔة َو ِل َی ُك ِل ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
دبع اہللنبدیعس،اوباخدل،انبالجعؿ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایبج
متںیموکیئابدنیرخدیےوت ہیداعامےگناےاہلل!ںیم آپےسنکاؽرکاتوہںایکس الھبیئیک افرایکسرستش ںیم وجالھبیئآپ
ےنریھکااکسافرآپ یکانپہاماتگنوہںاےکسرشےسافرایکسرستشںیموجرشآپےنراھکاسےسافرربتکیکداعامےگنافربج
متںیمےسوکیئافٹنرخدیےوتایکسوکاہؿابالیئہصحےسڑکپرکربتکیکداعامےگنافرہیذموکرداعیھبامےگن۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،اوباخدل،انبالجعؿ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبرصػافراؿزیچفںاکایبؿںیہنجدقنیھبمکفشیبانچیبدرتسہ ںی۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ

عیبرصػافراؿزیچفںاکایبؿںیہنجدقنیھبمکفشیبانچیبدرتسہ ںی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 410

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ہظاو بً عنار ،نَص بً علی ،محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی،
مالک بً او ض ،اميرالنوميين سیذىا عنز بً الخلاب

َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َقالُوا َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َوصٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َو َن ِ ُ
اب َي ُكو ُل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ
ض بِ ًٔ ا ِل َح َذثَا ٌٔ ال َّي ِ ٔ
َص ِّی َقا َل َسنٔ ِع ُت عُ َن َز بِ ًَ ا ِل َخ َّل ٔ
بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَ ِو ٔ
الذ َص ُب ب ٔ َّ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َّ
الظعٔيرُ ب ٔ َّ
الذ َص ٔب رٔبّا إ ٔ ََّ َصا َئ َو َصا َئ َوا ِلب ُ ُّر بٔا ِلب ُ ِّر رٔ ّبا إ ٔ ََّ َصا َئ َو َصا َئ َو َّ
الظعٔير ٔرٔ ّبا إ ٔ ََّ َصا َئ

َو َصا َئ َوال َّت ِنزُ بٔال َّت ِنز ٔرٔ ّبا إ ٔ ََّ َصا َئ َو َصا َئ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،اشہؾ نب امعر ،رصن نب یلع ،دمحم نب ابصح ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،امکل نب افس ،اریماوملنینم دیسان
رمع نباباطخبایبؿرفامےتںیہاہلل ےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشد رفامای نکاننکےنےکوعضنکدےہ رگماہوھتںاہ ھت
اچیباجےئوتنکدہ ںیافردنگؾدنگؾےکوعضافروجوجےکوعضنکدےہاالہیہکاہوھتںاہ ھتوہافروجھکروجھکرےکوعضنکدےہاال
ہیہکاہوھتںاہ ھتوہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،اشہؾ نب امعر ،رصن نب یلع ،دمحم نب ابصح ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،امکل نب اف س،
اریماوملنینمدیسانرمعنباباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
عیبرصػافراؿزیچفںاکایبؿںیہنجدقنیھبمکفشیبانچیبدرتسہ ںی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 411

راوی  :حنیذ بً مشعذہ ،یزیذ بً زریع ،محنذ بً ْالذ بً ْذاغ ،اسناعیل بً علیہ ،سلنہ بً علكنہ ،محنذ بً

سيریً  ،مشله بً يشار ،عبذاہلل بً عبیذ ،حرضت مشله بً يشار اور عبذاہلل بً عبیذ

ل ابِ ًُ عُ َل َّی َة قَاََ
َح َّذثَ َيا حُ َن ِی ُذ بِ ًُ َم ِش َع َذ َة َح َّذثَ َيا یَزٔی ُذ بِ ًُ ز َُریِ ٕع ح و َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َْال ٔ ٔذ بِ ًٔ ْ َٔذا ٕ
غ َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ

َّ َ
َّ
یً أَ ٌَّ ُم ِشل ٔ َه بِ ًَ َي َشا ٕر َو َع ِب َذ اہللٔ بِ ًَ ُعب َ ِی ٕذ َح َّذثَا ُظ َق َاَ َج َن َع
یِم َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ سٔير ٔ َ
َحذث َيا َسل ََن ُة بِ ًُ َع ِل َك َن َة التنٔ ٔ ُّ

یع ٕة َؾ َح َّذثَ ُض ِه عُ َبا َدةُ بِ ًُ الؼَّ ا ٔمتٔ َؾ َكا َل َقا َل ى َ َضاىَا
ا ِل َن ِيز ٔ ُل بَي ِ َن عُ َبا َد َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ َو ُم َعاو ٔ َی َة إ ٔ َّما فٔی َني ٔ َ
یش ٕة َوإ ٔ َّما فٔی ب ٔ َ
الذ َص ٔب ب ٔ َّ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ بَ ِی ٔع ا ِل َورٔ ٔم بٔا ِل َورٔ ٔم َو َّ
الذصَ ٔب َوا ِلب ُ ِّر بٔا ِلب ُ ِّر َوال َّظعٔير ٔ ب ٔ َّ
الظعٔير ٔ َوال َّت ِنز ٔ

الظعٔير ٔ َو َّ
ِخ َوأَ َم َزىَا أَ ٌِ ى َبٔی َع ا ِلب ُ َّر ب ٔ َّ
ـ ٔطِْ َيا
الظعٔي َر بٔا ِلب ُ ِّر َی ّذا ب ٔ َی ٕذ َن ِی َ
بٔال َّت ِنز ٔ َقا َل أَ َح ُذص َُنا َوا ِلنٔلِحٔ بٔا ِلنٔلِحٔ َول َِه َي ُك ِل ُط ِاْل َ ُ

دیمح نب دعسمہ ،زیدی نب زرعی ،دمحم نب اخدل نب دخاش ،اامسلیع نب ہیلع ،ہملس نب  ہمقل ،دمحم نب ریسنی  ،ملسم نب اسیر ،دبعاہلل نب
 دیب،رضحتملسمنباسیر افر دبعاہللنب دیبےسرفاتی ےہہکرضحتابعدہنب اصث افررضحتاعمفہی وہیدویںایاسیعویئں
ےکرگےجںیمعمجوہےئوت رضحتابعدہ ےندحثیایبؿیکرفامایاہللےکرنکؽیلص اہللہیلعفآہلفملسےن ںیمہ اچدنیوکاچدنی
ےک وعض افر نکےن وک نکےن ےک وعض افر دنگؾ وک دنگؾ ےک وعض افر وج وک وج ےک وعض افر وھچاہرے وک وھچاہرے ےک وعض
رففتخرکےنےسعنمرفامای۔اکیرافیےنہییھباہکہکافرکمنوککمندفرسےےسکمناکذترکہہ ںیایکافرںیمہمکحدایہک
دنگؾوجےکوعضافروجدنگؾےکوعضدقندردقنح ےساچںیہ(یمکیشیبےکاس ھتںیچیب)۔
رافی  :دیمح نب دعسمہ ،زی دی نب زرعی ،دمحم نب اخدل نب دخاش ،اامسلیع نب ہیلع ،ہملس نب  ہمقل ،دمحم نب ریسنی  ،ملسم نب اسیر،
دبعاہللنب دیب،رضحتملسمنباسیرافردبعاہللنب دیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
عیبرصػافراؿزیچفںاکایبؿںیہنجدقنیھبمکفشیبانچیبدرتسہ ںی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 412

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،يعلی بً عبیذ ،ؾـیل بً غزواٌ ،ابً ابی نعیه ،ابوہزیزہ ،حرضت ابوہزیزہ

اٌ َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی نُ ِع ٕه َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی
َح َّذثَ َيا أَب ُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َي ِعل َی بِ ًُ ُعب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َيا ُؾ َـ ِی ُ
ل بِ ًُ غَزِ َو َ
الذصَ َب ب ٔ َّ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ا ِلؿ َّٔـ َة بٔا ِلؿ َّٔـةٔ َو َّ
الظ ٔعي َر ب ٔ َّ
الذ َص ٔب َو َّ
الظعٔير ٔ َوا ِل ٔح ِي َل َة بٔا ِل ٔح ِي َل ٔة ٔم ِث َّل بٔنٔ ِث ٕل
اوبرکبنبایبہبیش،یلعینب دیب،لیضفنبزغفاؿ،انبایبمیعن،اوبرہریہ،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایاچدنیےکدبےلاچدنیافرنکےنےکدبےلنکانافروجےکدبےلوجافردنگؾےکدبےلدنگؾرباربربارباچیبرکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعینب دیب،لیضفنبزغفاؿ،انبایبمیعن،اوبرہریہ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
عیبرصػافراؿزیچفںاکایبؿںیہنجدقنیھبمکفشیبانچیبدرتسہ ںی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 413

راوی  :ابوِّکیب ،عبذہ بً سلامیٌ ،محنذ بً عنزو ،ابوسلنہ ،ابی سعیذ ،حرضت ابوسعیذ

اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ
ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ َقا َل ک َ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ

َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَ ِز ُز ُق َيا َت ِن ّزا ٔم ًِ َت ِنز ٔا ِل َح ِن ٔع َؾ َي ِشت َِبذٔ ُل بٔطٔ َت ِن ّزا ص َُو أَك ِ َی ُب ٔم ِي ُط َوىَزٔی ُذ فٔی ا ِّ
لش ِعز ٔ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
الذی َيا ُر ب ٔ ِّ
الذ ِر َص ٔه َو ِّ
الذ ِر َص ُه ب ٔ ِّ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َي ِؼلُ ُح َػا ُع َت ِنز ٕبٔ َؼا َعي ِ ٔن َو ََ د ٔ ِر َص ْه بٔذ ِٔر َص َني ِ ٔن َو ِّ
الذی َيارٔ ََ ؾ َِـ َل بَ ِي َي ُض َنا

إ ٔ ََّ َو ِزىّا

اوبرکبی ،دبعہ نب امیلسؿ ،دمحم نب رمعف ،اوبہملس ،ایب دیعس ،رضحت اوبدیعس رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ وجھکر
دےتی مہ اس ےک دبہل ںیم ایھچ وجھکر ےل ےتیل افر اینپ وجھکر ھچک زایدہ دے دےتی وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
اکی اصع وجھکر دف اصع ےک وعض انچیب درتس ہ ںی افر اکی درمہ اکی درمہ ےک وعض اکی ارشیف اکی ارشیف ےک وعض نج اک
فزؿرباربوہیسکرطػیھبزایدہانچیبدرتسےہ۔

رافی  :اوبرکبی،دبعہنبامیلسؿ،دمحمنبرمعف،اوبہملس،ایبدیعس،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿولوگںیکدلیلوجےتہکںیہہکنکداداھریہںیمےہ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اؿولوگںیکدلیلوجےتہکںیہہکنکداداھریہںیمےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 414

راوی  :محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عنزو بً دیيار ،ابی ػالح ،ابوہزیزہ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيا ٕر َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َسنٔ ِع ُت أَبَا
الذی َيا ُر ب ٔ ِّ
الذ ِر َص ٔه َو ِّ
َسعٔی ٕذ ا ِلخ ُِذر َّٔی َي ُكو ُل ال ِّذ ِر َص ُه ب ٔ ِّ
ک َقا َل أَ َما إنِّٔی
الذی َيارٔ َؾ ُكل ُِت إنِّٔی َسنٔ ِع ُت ابِ ًَ َعبَّا ٕ
ض َي ُكو ُل غَي ِ َر ذَل ٔ َ
َّ
الَص ٔ
ف أَ َط ِی ْئ َسنٔ ِع َتطُ ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َلك ٔ ُ
یت ابِ ًَ َعبَّا ٕ
ض َؾ ُكل ُِت أَ ِْبٔرِنٔی َع ًِ َص َذا ال ٔذی َت ُكو ُل فٔی َّ ِ
اب اہللٔ َوََ َسنٔ ِع ُت ُط ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َکه ًِٔ
اب اہللٔ َؾ َكا َل َما َو َج ِذتُ ُط فٔی ن ٔ َت ٔ
أَ ِو َط ِی ْئ َو َج ِذ َت ُط فٔی ن ٔ َت ٔ

أَ ِْب َ َرنٔی أ ُ َسا َم ُة بِ ًُ َزیِ ٕذ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إٔى َّ َنا ال ِّزبَا فٔی ال َّي ٔشی َْةٔ

دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،ایباصحل،اوبرہریہ،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہںیمےناوبدیعسدخریوکہیرفامےتانس
درمہدرمہےکوعضارشیفارشیفےکوعضانچیباجزئےہ۔ ںیمےناہکںیمےنانبابعسےسھچکافرابتینسےہوتاوبدیعسدخری
ےن اہک ونس! ںیم انب ابعس ےس الم افر ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک ہی وجآپعیب رصػ ےک قلعتم ےتہک ںیہ اےکس قلعتماتبےیئ۔ آپ ےن
اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھچک انس ےہ ای اہلل یک اتکب ںیم وغر رک ےک اھجمس ےہ ک ےن ےگل ہی ہلئسم ہن ںیم ےن اہلل یک
اتکب ںیم وغر رک ےک اھجمس ہن وخد اہلل ےک رنکؽ ےس انس اہتبل(رضحت) ااسہم نب زدی ےن ےھجم اتبای ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای نکد
اداھرںیمیہےہ۔

رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،ایباصحل،اوبرہریہ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اؿولوگںیکدلیلوجےتہکںیہہکنکداداھریہںیمےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 415

راوی  :احنذ بً عبذہ ،حناد بً زیذ ،سلامیٌ بً علی ،حرضت ابوالحوزاء

ِ
الَص ٔ
ف
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِب َذ َة أَى ِ َبأَىَا َح َّنادُ بِ ًُ َزیِ ٕذ َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َعل ٔ ٕٓی ال ِّزبِع ٔ ِّی َع ًِ أَبٔی ا ِل َح ِو َزا ٔ
ئ َقا َل َسنٔ ِع ُت ُط َیأ ُمزُ ب ٔ َّ ِ
ک َر َج ِع َت َقا َل َن َع ِه
َي ِعىٔی ابِ ًَ َعبَّا ٕ
ک َؾ َلكٔي ُت ُط ب ٔ َن َّه َة َؾ ُكل ُِت إٔى َّ ُط بَ َل َػىٔی أَى َّ َ
ک َع ِي ُط ث ُ َّه بَ َل َػىٔی أَى َّ ُط َر َج َع َع ًِ ذَل ٔ َ
ض َویُ َح َّذ ُث ذَل ٔ َ
َّ
َّ
الَص ٔ
ف
اٌ ذَل ٔ َ
إٔى َّ َنا ک َ َ
ک َرأِ ّیا ٔمىِّی َوصَ َذا أَبُو َسعٔی ٕذ یُ َح ِّذ ُث َع ًِ َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه أَى َّ ُط ى َ َهی َع ًِ َّ ِ
ادمح نب دبعہ،امحد نب زدی ،امیلسؿ نب یلع ،رضحت اوباوجلزاءرفامےت ںیہہک ںیم ےنرضحت انب ابعس وک انس ہک رصػ وک اجزئ رقار
دےتی ںیہ رھپ ےھجم ولعمؾ وہا ہک اوہنں ےن اس ےس روجع رکایل ےہ ںیم ہکم ںیم اؿ ےس الم افر اہک ےھجم ولعمؾ وہا ہک آپ ےن روجع
رکایل ےہ۔ رفامےنےگلیجاہں ہی ریمی راےئ یھت افر اؿ اوبدیعس ےن ےھجم اہلل ےک رنکؽیلص اہللہیلعفآہلفملس یک دحثی انسیئ ہک
آپےنرصػےسعنمرفامای(بجرباربرباربایدقندردقنہنوہ)۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،امحدنبزدی،امیلسؿنبیلع،رضحتاوباوجلزاء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نکےنوکاچدنیےکدبہلرففتخرکان۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ

نکےنوکاچدنیےکدبہلرففتخرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 416

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،مالک بً اوض بً حذثاٌ ،حرضت عنز

ض بِ ًٔ ا ِل َح َذثَا ٌٔ َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َسنٔ َع َمال ٔ َ
ک بِ ًَ أَ ِو ٔ
عُن َز َي ُكو ُل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َّ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َسنٔ ِع ُت
الذصَ ُب بٔا ِل َورٔ ٔم رٔبّا إ ٔ ََّ صَا َئ َوصَا َئ َقا َل أَبُو بَ ِ ٔ
َ

اٌ َي ُكو ُل َّ
الذ َص ُب بٔا ِل َورٔ ٔم ا ِح َؿوُوا
ُسؿ َِی َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،امکل نب افس نب دحتبؿ ،رضحت رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفاماینکےنوکاچدنیےکوعضرففتخرکاننکدےہاالہیہکدقندردقنوہاوبرکبنبہبیشرفامےتںیہہکںیمےناامؾایفسؿ
وکہیےتہکانسایدرانھکنکےنوکاچدنیےکوعضرفامایےہ(ینعیاالتخػ سنےکابفوجداداھروکنکدرفامایےہ)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،امکلنبافسنبدحتبؿ،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
نکےنوکاچدنیےکدبہلرففتخرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 417

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،ابً طہاب ،مالک بً اوض ،حرضت مالک بً اوض حذثاٌ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
ض بِ ًٔ ا ِل َح َذثَا ٌٔ َقا َل أَق َِبل ُِت أَقُو ُل
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَ ِو ٔ
ْ ُف َّ
ک ث ُ َّه ائِت ٔ َيا إٔذَا َجا َئ َْازٔى ُ َيا
اب أَرٔىَا َذصَ َب َ
الذ َراص َٔه َؾ َكا َل كَ ِل َح ُة بِ ًُ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ َوص َُو ع ٔ ِي َذ عُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َخ َّل ٔ
َم ًِ َي ِؼ َ ٔ
ک َؾ َكا َل عُ َنزُ َ َّلَک َواہللٔ َلت ُِع ٔل َي َّيطُ َورٔ َقطُ أَ ِو َلتَرُ َّد ٌَّ إٔل َِیطٔ َذ َص َبطُ َؾإ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ا ِل َور ُٔم
ک َورٔ َق َ
نُ ِع ٔل َ

ب ٔ َّ
الذ َص ٔب رٔبّا إ ٔ ََّ َصا َئ َو َصا َئ
دمحمنبرحم ،ثی نبدعس ،انباہشب ،امکل نبافس ،رضحت امکل نبافسدحتبؿ ےتہک ںیہ ںیمہی اتہکوہا آای ہک وکؿدرامہیک عیب
رصػرکےاگ،ہحلنب دیباہللرضحترمعنباطخبےکاپسےھٹیبوہےئےھتک ےنےگلاانپنکانںیمہداھکؤرھپرہھٹرکآانبجامہرا
زخایچنآےئاگوتمہدرامہددیںیےگ۔اسرپرضحترمعےن رفامایرہسگہ ںیدخباایمتاوکساچدنیایھبدفایاساکنکاناےسفاسپرک
دفاسےئلہکاہللےکرنکؽےنرفامایاچدنینکےنےکوعضرففتخرکاننکدےہاالہیہکدقندردقنوہ۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انباہشب،امکلنبافس،رضحتامکلنبافسدحتبؿ
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
نکےنوکاچدنیےکدبہلرففتخرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 418

راوی  :ابواسحل  ،طاؾعی ،ابزاہیه بً محنذ بً عباض ،عباض بً عثناٌ بً طاؾع ،عنز بً محنذ بً علی بً ابی كالب،
حرضت علی ِّکو اہلل وجہہ

َح َّذثَ َيا أَبُو إ ٔ ِس َح َل َّ
اٌ بِ ًٔ َطاؾ ٕٔع َع ًِ ُع َن َز
ض بِ ًٔ ُع ِث َن َ
ض َح َّذثَىٔی أَبٔی َع ًِ أَبٔیطٔ ا ِل َعبَّا ٔ
الظاؾ ٔع ٔ ُّی إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ ا ِل َعبَّا ٔ
ار ب ٔ ِّ
بِ ًٔ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ أَبٔی كَالٔبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ِّ
الذی َيارٔ
الذی َي ُ
الذ ِر َص ُه ب ٔ ِّ
َو ِّ
ْ ِؾ َضا ب ٔ َذصَبٕ َو َم ًِ کَاى َ ِت َل ُط َحا َج ْة ب ٔ َذصَبٕ
الذ ِر َص ٔه ََ ؾ َِـ َل بَ ِي َي ُض َنا ؾ ََن ًِ کَاى َ ِت َل ُط َحا َج ْة ب ٔ َورٔ ٕم َؾل َِی ِؼ َ ٔ
الَص ُف َصا َئ َوصَا َئ
َؾل َِی ِؼ َ ٔ
ْؾ َِضا بٔا ِل َورٔ ٔم َو َّ ِ
اوب ااحسؼ  ،اشیعف ،اربا،می نب دمحم نب ابعس ،ابعس نب امثعؿ نب اشعف ،رمع نب دمحم نب یلع نب ایب اطبل ،رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج
رفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلص اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایارشیفارشیفےکوعضافردرمہدرمہےکوعضوچیبوتاؿ ںیم
یمکیشیبہنوہسجوکاچدنییکرضفرتوہفہاسوکنکےنےکوعضافرسجوکنکےنیکرضفرتوہفہاوکساچدنیےکوعضےل

ےلافرعیبوترصػاہوھتںاہ ھتوہانرضفریےہ۔
رافی  :اوباقحس ،اشیعف ،اربا،می نب دمحم نب ابعس ،ابعس نبامثعؿ نب اشعف،رمع نب دمحم نب یلع نب ایب اطبل ،رضحت یلعرکؾ اہلل
فہہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچدنیےکوعضنکانافرنکےنےکوعضاچدنیانیل۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اچدنیےکوعضنکانافرنکےنےکوعضاچدنیانیل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 419

راوی  :اسحل بً ابزاہیه بً حبیب ،سؿیاٌ بً ونیع ،محنذ بً عبیذ بً ثعلبہ ،عنزو بً عبیذ ،علاء بً سائب ،سناک،
سعیذ بً جبير ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ َحبٔیبٕ َو ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ َون ٔ ٕ
یع َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ عُب َ ِی ٔذ بِ ًٔ َث ِعل ََب َة ا ِلحٔ َّنان ٔ ُّی َقالُوا َح َّذثَ َيا عُ َنزُ بِ ًُ
عُب َ ِی ٕذ َّ
الل َياؾ ٔ ٔس ُّی َح َّذثَ َيا َع َلا ُئ بِ ًُ َّ
اک َو ََ أَ ِعل َُنطُ إ ٔ ََّ س َٔناکّا َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ُج َبي ِر ٕ َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل ُن ِي ُت
الشائ ٔٔب أَ ِو س َٔن ْ

الذ َص َب ٔم ًِ ا ِلؿ َّٔـةٔ َوا ِلؿ َّٔـ َة ٔم ًِ َّ
أَبٔی ُع ِاْلٔب ٔ َل َؾهُ ِي ُت آ ُْ ُذ َّ
الذ َراص ٔٔه َوال َّذ َراص َٔه ٔم ًِ َّ
الذىَاىٔي َر ٔم ًِ َّ
الذ َص ٔب َو َّ
الذىَاىٔير ٔ
َ
ک َوبَ ِي َيطُ
ک َوبَ ِي َي َ
ِخ ؾ َََل ُتؿَار ِٔم َػاح َٔب َ
ؾ ََشأ ِل ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل إٔذَا أَ َْ ِذ َت أَ َح َذص َُنا َوأَ ِع َل ِی َت ِاْل َ َ
َ
ْح ٕب َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ُج َبي ِر ٕ
ل َِب ْص َح َّذثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َحه ٕٔیه َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ
وب بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل أَى ِ َبأىَا َح َّنادُ بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ

ااحسؼنباربا،مینببیبح،ایفسؿنبفعیک،دمحمنب دیبنبہبلعث،رمعفنب دیب،اطعءنباس،ب،امسک،دیعسنبریبج،رضحتانب
رمع رف امےت ںیہ ںیم افٹن رففتخ ایکرکات اھت وت ںیم اچدنی (وجتمیق ںیم ےط وہ ) ےک وعض نکان افر یھبک نکان (وج تمیق ںیم ےط

وہاتاےکس)وعضاچدنیافردرامہےکوعضارشایفںافرارشںویفںےکوعضدرامہےلاتیلاھترھپںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسوپاھچوتآپےنرف امایبجنکاناچدنیںیمےساکیزیچولافردفرسیدفوتاےنپاسیھتےسایسیاحتلںیمدجاہنوہہکاہمترے
درایمؿ ھچک کٹھک افر اابتشہ وہ (ہکلب اعمہلم ابلکل اصػ رک ےک افر اسحب ےب ابؼ رک ےک دجا وہ)۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ
رمفیےہ۔
رافی  :اقحس نب اربا،می نب بیبح ،ایفسؿ نب فعیک ،دمحم نب  دیب نب ہبلعث ،رمعف نب  دیب ،اطعء نب اس،ب ،امسک ،دیعس نب ریبج،
رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

درامہافرارشایفںوتڑےنےساممتعن۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
درامہافرارشایفںوتڑےنےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 420

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سویذ بً سعیذ ،ہاروٌ بً اسحل ،معتنز بً سلامیٌ ،محنذ بً ؾـاء ،علكنہ بً عبذاہلل ،
حرضت عبذاہلل بً مشعود

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َوصَا ُرو ٌُ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل َقالُوا َح َّذثَ َيا ا ِل ُن ِع َتنٔزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رس سٔهَّ ٔة ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن
ؾ ََـا ٕئ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َع ِل َك َن َة بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ َن ِ ٔ
ض
ا ِل َحائٔزَة ٔبَ ِي َي ُض ِه إ ٔ ََّ ٔم ًِ بَأ ِ ٕ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،نکدی نب دیعس ،اہرفؿ نب ااحسؼ  ،رمتعم نب امیلسؿ ،دمحم نب اضفء  ،ہمقل نب دبعاہلل  ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد
رفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناملسمؿاکراجئہکسوتڑےنےسعنمرفامایاالہیہکروبجریوہ۔

رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،نکدی نب دیعس ،اہرفؿ نب اقحس ،رمتعم نب امیلسؿ ،دمحم نب اضفء  ،ہمقل نب دبعاہلل  ،رضحت دبعاہلل نب
دوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اتزہوجھکروھچاہرےےکوعضانچیب۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اتزہوجھکروھچاہرےےکوعضانچیب۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 421

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،اسحل بً سلامیٌ ،مالک بً اىص ،عبذاہلل بً یزیذ ،موَی اسود بً سؿیاٌ ،حرضت ابوعیاغ
زیذ

یذ َم ِوَ َی اْلِ َ ِس َود ٔ
ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َوإ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َق َاَ َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ
ٔ
الشلِتٔ
اٌ أَ ٌَّ َزیِ ّذا أَبَا َع َّیا ٕ
ئ ا ِلب َ ِی َـا ٔ
غ َم ِوَّی ل ٔ َبىٔی ُزص َِز َة أَ ِْب َ َر ُظ أَى َّ ُط َسأ َ َل َس ِع َذ بِ ًَ أَبٔی َو َّقاؾٕ َع ًِ ا ِطت َرا ٔ
بِ ًٔ ُسؿ َِی َ
ئ ب ٔ ُّ
ل َقا َل ا ِلب َ ِی َـا ُئ َؾ َي َضانٔی َع ِي ُط َو َقا َل إنِّٔی َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُسئ ٔ َل َع ًِ
َؾ َكا َل َل ُط َس ِع ْذ أَیَّ ُت ُض َنا أَؾ َِـ ُ
ٔ
ِ
ک
اطت َرا ٔ
الزكَ ُب إٔذَا یَب ٔ َص َقالُوا َن َع ِه َؾ َي َهی َع ًِ ذَل ٔ َ
الزكَ ٔب بٔال َّت ِنز ٔ َؾ َكا َل أَیَ ِي ُك ُؽ ُّ
ئ ُّ
یلع نب دمحم ،فعیک ،ااحسؼ نب امیلسؿ ،امکل نب اسن ،دبعاہلل نب زیدی ،ومیل انکد نب ایفسؿ ،رضحت اوبایعش زدی ےن دعس نب ایب
فاقص ےس وپاھچ ہک دیفس وہیگں وج ےک وعضرخدیان اسیک ےہ؟ وت دعس ےن اؿ ےس اہک اؿ ںیمرتہب زیچ وکؿ یس ےہ ؟ ںیم ےن اہک دیفس
وہیگں۔آپےنےھجماسےسعنمرفامایافراہکںیمےنرنکؽاہللےسانسآپےسوپاھچایگہکاتزہوجھکروھچاہرہےکوعضرخدیاناسیک
ےہ؟آپےنرفامایاتزہوجھکربجکشخوہیوتمکوہاجےئی؟ولوگںےنرعضایکیجاہں!آپےناسےسعنمرفامدای۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اقحسنبامیلسؿ،امکلنباسن،دبعاہللنبزیدی،ومیلانکدنبایفسؿ،رضحتاوبایعشزدی

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

زماہنبافراحمہلق۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
زماہنبافراحمہلق۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 422

راوی  :محنذ بً رمح  ،لیث بً سعذ ،ىاؾع ،حرضت عبذاہلل بً عنز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
یعطُ بٔزَبٔیبٕ َن ِی َّل
َو َس َّل َه َع ًِ ا ِل ُنزَابَ َي ٔة َوا ِل ُنزَابَ َي ُة أَ ٌِ َیبٔی َع ال َّز ُج ُ
ِّک ّما أَ ٌِ یَب ٔ َ
ل َت ِن َز َحائ ٔ ٔلطٔ إ ٔ ٌِ کَاى َ ِت ى َ ِخ َّل ب ٔ َت ِنز ٕ َن ِی َّل َوإ ٔ ٌِ کَاى َ ِت َ ِ

ک ک ُ ِّلطٔ
یعطُ بٔهَ ِی ٔل كَ َعاو ٕى َ َهی َع ًِ ذَل ٔ َ
َوإ ٔ ٌِ کَاى َ ِت َز ِر ّعا أَ ٌِ یَب ٔ َ

دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنزماہنبےسعنمرفامای
افر زماہنب ہی ےہ ہک آدیم اےنپ ابغ یک وجھکر یلت وہیئ وجھکر ےک دبہل ںیم ادنازے ےس ےچیب افر اےنپ اوگنرفں وک ان یپ وہیئ شمشک ےک
دبےلںیمادنازےےسےچیبافریتیھکوکانےپوہےئاانجےکدبےلادنازےےسےچیب۔آپےناؿبسےسعنمرفامای۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
زماہنبافراحمہلق۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 423

راوی  :ازہز بً مزواٌ ،حناد بً زیذ ،ایوب ،ابی زبير ،سعیذ بً ميياء ،جابز بً عبذاہلل

وب َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َو َسعٔی ُذ بِ ًُ ٔمي َيا َئ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ أَ ٌَّ
َح َّذثَ َيا أَ ِز َصزُ بِ ًُ َم ِز َو َ
اٌ َح َّذثَ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َزیِ ٕذ َع ًِ أَ ُّی َ

َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی َع ًِ ا ِل ُن َحا َق َل ٔة َوا ِل ُنزَابَ َيةٔ

ازرہ نب رمفاؿ ،امحد نب زدی ،اویب ،ایب زریب ،دیعس نب انیمء ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناحمہقلافرزماہنبےسعنمرفامای۔
رافی  :ا زرہنبرمفاؿ،امحدنبزدی،اویب،ایبزریب،دیعسنبانیمء،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
زماہنبافراحمہلق۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 424

راوی  :ہياد بً َسی ،ابواحوؾ ،كارم بً عبذالزحنً ،سعیذ بً مشیب ،حرضت راؾع بً ْذیخ

ؾ َع ًِ كَارٔ ٔم بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی ِّٔب َع ًِ َراؾ ٔ ٔع بِ ًٔ َْ ٔذی ٕخ
َح َّذثَ َيا صَ َّيا ُد بِ ًُ َّ ٔ
الرس ِّی َح َّذثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ

َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ ا ِل ُن َحا َق َل ٔة َوا ِل ُنزَابَ َيةٔ

انہدنبرسی،اوباوحص،اطرؼنبدبعارلنمح،دیعسنببیسم،رضحتراعفنبدخجیرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناحمہلقافرزماہنبےسعنمرفامای
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،اطرؼنبدبعارلنمح،دیعسنببیسم،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبرعاای۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
عیبرعاای۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 425

راوی  :ہظاو بً عنار ،محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،ساله ،حرضت زیذ بً ثابت

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َق َاَ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسال ٔ ٕه َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َح َّذثَىٔی
َزیِ ُذ بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َر َّْ َؽ فٔی ا ِل َع َزا َیا
اشہؾ نب امعر ،دمحم نب ابصح ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،اسمل ،رضحت زدی نب تبن  ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرعااییکرتصخدی۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اسمل،رضحتزدینبتبن 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
عیبرعاای۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 426

یحٌی ،ابً سعیذ ،ىاؾع ،عبذاہلل بً عنز حرضت زیذ بً ثابت
راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذٰ ،

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز أَىَّطُ َقا َل َح َّذثَىٔی َزیِ ُذ
ل
َخ ٔػ َضا َت ِن ّزا َقا َل یَ ِحٌَی ا ِل َعزٔیَّ ُة أَ ٌِ َي ِظتَر َٔی ال َّز ُج ُ
بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِر َْ َؽ فٔی بَ ِی ٔع ا ِل َعزٔیَّ ٔة ب ٔ َ ِ

ثَ َن َز ال َّي َخ ََل ٔ
َخ ٔػ َضا َت ِن ّزا
ت ب ٔ َل َعاو ٔأَصِلٔطٔ ُركَ ّبا ب ٔ َ ِ
دمحمنبرحم ،ثینبدعسٰ ،ییحی،انبدیعس،انعف،دبعاہللنبرمعرضحتزدینبتبن رفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرعہیوکادنازااسےکرباربوجھکرےکوعضرففتخرکےنیکااجزتدی۔رضحت یحرفامےتںیہہکرعاایہیےہہکرمد
اےنپاہل ءہنےکاھکےنےئلیکوجھکرفںےکدرتخرخدیےافراسےکدبےلںیمادنازااینتیہوجھکرںیدے۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعسٰ،ییحی،انبدیعس،انعف،دبعاہللنبرمعرضحتزدینبتبن 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونروکاجونرےکدبہلںیماداھرانچیب۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجونروکاجونرےکدبہلںیماداھرانچیب۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 427

راوی  :عبذاہلل بً سعیذ ،عبذہ بً سلامیٌ ،سعیذ بً ابی رعوبہ ،قتادہ ،حشً ،حرضت سنزہ بً جيذب

رعوبَ َة َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ َس ُن َز َة بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ أَبٔی َ ُ
ُج ِي َذ ٕب أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی َع ًِ بَ ِی ٔع ا ِل َح َی َوا ٌٔ بٔا ِل َح َی َوا ٌٔ َن ٔشیَْ ّة
دبعاہللنبدیعس،دبعہ نب امیلسؿ،دیعسنبایب رعفہب ،اتقدہ،نسح،رضحترمسہنب دنجبےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناجونروکاجونرےکدبہلںیماداھرےنچیبےسعنمرفامای۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،دبعہنبامیلسؿ،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،نسح،رضحترمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجونروکاجونرےکدبہلںیماداھرانچیب۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 428

راوی  :عبذاہلل بً سعیذ ،حؿؽ بً غیاث ،ابوْالذ ،ححاد ،ابی زبير ،حرضت جابز

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َحؿ ُِؽ بِ ًُ غٔ َی ٕ
اث َوأَبُو َْال ٔ ٕذ َع ًِ َححَّا ٕد َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٕأَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
ِّک َص ُط َن ٔشی َْ ّة
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ بَأ ِ َض بٔا ِل َح َی َوا ٌٔ َواح ّٔذا بٔاث ِ َيي ِ ٔن َی ّذا ب ٔ َی ٕذ َو َ ٔ
دبع اہلل نب دیعس ،صفح نب ایغث ،اوباخدل ،اجحج ،ایب زریب ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس
ےنرفامایاکیاجونروکدفاجونرفںےکدبہلاہوھتںاہ ھترففتخرکےنںیموکیئرحجہ ںیافراداھروکدنسپہنرفامای۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،صفحنبایغث،اوباخدل،اجحج،ایبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونروکاجونرےکدبہلںیممکفشیبنکیلدقنانچیب۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجونروکاجونرےکدبہلںیممکفشیبنکیلدقنانچیب۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 429

راوی  :نَص بً علی ،حشين بً رعوہ ،ابوعنز ،حؿؽ بً عنز ،عبذالزحنً بً مہذی ،حناد بً سلنہ ،ثابت ،حرضت اىص

رع َو َة ح و َح َّذثَ َيا أَبُو عُ َن َز َحؿ ُِؽ بِ ًُ عُ َن َز َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ
َح َّذثَ َيا َن ِ ُ
ِم َح َّذث َ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ُ ِ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
ٔی َق َاَ َح َّذثَ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ ثَاب ٔ ٕت َع ًِ أَى َ ٕص أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ِ
َم ِضذ ٓ ٕ
ض
اطت َ َری َػ ٔؿ َّی َة بٔ َش ِب َع ٔة أَ ِر ُؤ ٕ

َقا َل َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ ٔم ًِ د ٔ ِح َی َة ا ِلک َ ِل ٔي ِّی
رصننبیلع،نیسح نبرعفہ ،اوبرمع ،صفحنبرمع،دبعارلنمحنبدہمی،امحد نبہملس ،تبن ،رضحت اسنےسرفاتیےہہکیبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ہیفص وک است الغومں ےکدبہل ںیم رخدیا۔ رضحت دبعارلنمحیک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ ےن
رضحتدہیحیبلکےسرخدیا۔
رافی  :رصننبیلع،نیسحنبرعفہ،اوبرمع،صفحنبرمع،دبعارلنمحنبدہمی،امحدنبہملس،تبن ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نکدےسدشدیاممتعن۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
نکدےسدشدیاممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 430

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،حشً بً موسی ،حناد بً سلنہ ،علی بً زیذ ،ابی ػلت ،حرضت ابوہزیزہ

وسی َع ًِ َح َّناد ٔ بِ ًٔ َسل ََن َة َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ َزیِ ٕذ َع ًِ أَبٔی الؼَّ لِتٔ َع ًِ أَبٔی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ُم َ
َس َی بٔی َعل َی َق ِوو ٕب ُ ُلوى ُ ُض ِه کَا ِلب ُ ُیو ٔ
َّات تُ َزی ٔم ًِ
ت ؾ َٔیضا ا ِل َحی ُ
صُ َزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ َت ِی ُت ل َِی َل َة أ ُ ِ ٔ
ئ أَک َ َل ُة ال ِّزبَا
ل َقا َل َص ُدََ ٔ
َْارٔ ٔد ب ُ ُلوىٔض ٔ ِه َؾ ُكل ُِت َم ًِ صَ ُد ََ ٔ
ئ َیا ٔجب ِ َرائ ٔی ُ

اوبرکبنبایب ہبیش،نسحنب ومیس،امحدنبہملس ،یلعنب زدی،ایب تلص،رضحتاوبرہریہ رفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایسجبشےھجم(رعماجافر)ریسرکایئیئگںیماکیامجتعےکاپس ےسسگرانجےکٹیپرمکفںیکامدننےھت
اؿںیمتہبےساس پںوٹیںےکابرہےسداھکیئدےرےہےھتںیمےناہکربجالیئ!ہیوکؿولگںیہ؟ک ےنےگلہینکدوخرںیہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نسحنبومیس،امحدنبہملس،یلعنبزدی،ایبتلص،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
نکدےسدشدیاممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 431

راوی  :عبذاہلل بً سعیذ ،عبذاہلل بً ادریص ،ابی معَش ،سعیذ ،مكبری ،حرضت ابوہزیزہ

ٔیص َع ًِ أَبٔی َم ِع ََشٕ َع ًِ َسعٔی ٕذ ا ِل َن ِكبُر ِّٔی َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ إ ٔ ِدر َ
ل أ ُ َّمطُ
ِرس َصا أَ ٌِ یَ ِيهٔحَ ال َّز ُج ُ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ال ِّزبَا َس ِب ُع َ
وٌ ُحوبّا أَي َ ُ
دبع اہللنبدیعس،دبعاہللنبادرسی،ایبرشعم،دیعس،ربقمی،رضحتاوبرہریہرفامےتہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفاماینکد(ںیم)رتسانگہںیہبسےساکلہانگہان ےےہح ےسرمداینپامںےسزانرکے۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،دبعاہللنبادرسی،ایبرشعم،دیعس،ربقمی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
نکدےسدشدیاممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 432

راوی  :عنزو بً علی ،ابوحؿؽ ،ابی عذی ،طعبہ ،زبیذ ،ابزاہیه  ،مرسوم ،حرضت عبذاہلل بً مشعود

َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی الؼَّ ي ِ َرف ٔ ُّی أَبُو َحؿ ِٕؽ َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی َعذ ٓ ٕ
رسو ٕم َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ
ٔی َع ًِ ُط ِع َب َة َع ًِ ُزبَ ِی ٕذ َع ًِ إ ٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ َم ِ ُ

وٌ بَابّا
َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ال ِّزبَا ثَ ََلثَ ْة َو َس ِب ُع َ

رمعف نب یلع ،اوبصفح ،ایب دعی ،ہبعش ،زدیب ،اربا،می  ،رسمفؼ ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےنرفاماینکدےکرتہتاببںیہ(ینعیرتہتانگوہںےکرباربےہ)
رافی  :رمعفنبیلع،اوبصفح،ایبدعی،ہبعش،زدیب،اربا،می،رسمفؼ،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
نکدےسدشدیاممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 433

راوی  :نَص بً علیْ ،الذ بً حارث ،سعیذ ،قتادہ ،سعیذ بً مشیب ،حرضت عنز بً ْلاب

ٔیذ َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب َع ًِ عُ َن َز بِ ًٔ
ِم َح َّذثَ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َح َّذثَ َيا َسع ْ
َح َّذثَ َيا َن ِ ُ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
َرسصَا َل َيا ؾ ََذعُوا ال ِّزبَا
ا ِل َخ َّل ٔ
آِخ َما ىَزَل َِت آیَ ُة ال ِّزبَا َوإ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه قُب ٔ َف َول َِه ُيؿ ِّ ِ
اب َقا َل إ ٔ ٌَّ ٔ َ
َوالز َِّیب َة
رصننبیلع،اخدلنباحرث،دیعس،اتقدہ،دیعسنببیسم ،رضحترمعنباطخبرفامےتںیہ(اعمالمتںیم)بسےسآرخںیمنکد
یکآتیانزؽوہیئ(اےئلسفہوسنمخہ ںی)افراہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکفاصؽوہایگافرآپاسآتییکوپریریسفت
ہنرفامےکساےئلسنکدوکوھچڑدفافرسجںیمنکداکہبشوہاےسیھبوھچڑدف۔
رافی  :رصننبیلع،اخدلنباحرث،دیعس،اتقدہ،دیعسنببیسم،رضحترمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
نکدےسدشدیاممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 434

راوی  :محنذ بً بظار ،محنذ بً جعَف ،طعبہ ،سناک ابً ْحب ،عبذالزحنً بً عبذاہلل ،حرضت عبذاہلل بً مشعود

ْح ٕب َقا َل َسنٔ ِع ُت َع ِب َذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًَ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َف َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َح َّذثَ َيا س َٔنا ُک بِ ًُ َ ِ
َع ِب ٔذ اہللٔ یُ َح ِّذ ُث َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َم ِش ُعود ٕ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل ََع ًَ آک ٔ َل ال ِّزبَا َو ُم ِدک ٔ َل ُط َو َطاصٔذٔیطٔ
َوکَات َٔبطُ
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،امسک انب رحب ،دبعارلنمح نب دبع اہلل ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک
رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نکد اھکےن فاےل الھکےن فاےل ایکس وگایہ دےنی فاےل افر ااکس اعمہلم ےنھکل فاےل بس رپ تنعل
رفامیئ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،امسکانبرحب،دبعارلنمحنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
نکدےسدشدیاممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 435

راوی  :عبذاہلل بً سعیذ ،اسناعیل بً علیہ ،داؤد بً ابی ہيذ ،سعیذ بً ابی ْيرہ ،حشً ،حرضت ابوہزیزہ

ل ابِ ًُ ُع َل َّی َة َح َّذثَ َيا َدا ُودُ بِ ًُ أَبٔی صٔ ِي ٕذ َع ًِ َسعٔیذٔ بِ ًٔ أَبٔی َْي ِ َر َة َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ

ل ال ِّزبَا ؾ ََن ًِ ل َِه
اٌ ََ یَ ِب َيی ٔم ِي ُض ِه أَ َح ْذ إ ٔ ََّ آک ٔ ُ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل ََیأِتٔي َ َّن َعل َی ال َّيا ٔ
ض َز َم ْ
َیأِک ُ ِل أَ َػابَ ُط ٔم ًِ غ َُبارٔظ ٔ
دبعاہللنبدیعس،اامسلیعنبہیلع،داؤدنبایبدنہ،دیعس نبایبریخہ،نسح،رضحتاوبرہریہایبؿرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ولوگں رپ ااسی زامہن رضفر آےئ اگ ہک وکیئ یھب ااسی ہن رےہ اگ وج نکد وخر ہن وہ افر وج نکد ہن اھکےئ
اےسیھبنکداکابغرےگلاگ۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،اامسلیعنبہیلع،داؤدنبایبدنہ،دیعسنبایبریخہ،نسح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
نکدےسدشدیاممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 436

یحٌی بً ابی زائذ ،اَسائیل ،دنين بً ربیع بً عنیلہ ،حرضت ابً مشعود
راوی  :عباض بً جعَف ،عنزو بً عوٌٰ ،

الز َني ِ ٔن بِ ًٔ ال َّزبٔی ٔع بِ ًٔ
َّاض بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َح َّذثَ َيا ا ِل َعب ُ
َسائ ٔی َل َع ًِ ُّ
َف َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َع ِو ٌٕ َح َّذث َ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ أَبٔی َزائ َٔذ َة َع ًِ إ ٔ ِ َ
اٌ َعاق ٔ َب ُة أَ ِمزٔظ ٔإَٔ َی ق ٔ َّل ٕة
ُع َن ِی َل َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ابِ ًٔ َم ِش ُعود ٕ َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َما أَ َح ْذ أَ ِنث َ َر ٔم ًِ ال ِّزبَا إ ٔ ََّ ک َ َ
ابعسنبرفعج،رمعفنبوعؿٰ،ییحینبایبزادئ،ارسالیئ،دنیکنبرعیبنبجمنلہ،رضحتانبدوعسدےسرفاتیےہہکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایوجیھبنکد(اکنیلدنی)زایدہرکاتےہااکسااجنؾامؽیکیمکیکوصرتںیماظرہوہاتےہ۔
رافی  :ابعسنبرفعج،رمعفنبوعؿٰ،ییحینبایبزادئ،ارسالیئ،دنیکنبرعیبنبجمنلہ،رضحتانبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقمرہامپوتؽںیمرقمرہدمتکتفلسرکان۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رقمرہامپوتؽںیمرقمرہدمتکتفلسرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 437

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ بً عيييہ ،ابً ابی ىحیح ،عبذاہلل بً نثير ،ابی ميہال ،حرضت ابً عباض

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ىَحٔ ٕ
یح َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َنث ٔير ٕ َع ًِ أَبٔی ا ِلنٔ ِي َضا ٔل َع ًِ ابِ ًٔ
الش َي َتي ِ ٔن َو َّ
وٌ فٔی ال َّت ِنز ٔ َّ
َـ فٔی َت ِنز ٕ
َعبَّا ٕ
ض َقا َل َقذ َٔو ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوص ُِه ي ُِشل ٔ ُؿ َ
الث ََل َث َؾ َكا َل َم ًِ أَ ِسل َ

ـ فٔی َن ِی ٕل َم ِعلُوو ٕ َو َو ِز ٌٕ َم ِعلُوو ٕإَٔ َی أَ َج ٕل َم ِعلُوو ٕ
َؾ ِل ُی ِشل ٔ ِ

اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،انبایبحیجن،دبعاہللنبریثک،ایباہنمؽ،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
دمہنیرشتفیالےئاسفتقالہدمہنیوجھکردفنیتاسؽکتےکےئلفلسرکےتےھتآپےنرفامایوجفلسرکےوتاےساچےئہ
ہکنیعمامپوتؽںیمہنیعمدمتےئلیکفلسرکے۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،انبایبحیجن،دبعاہللنبریثک،ایباہنمؽ،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رقمرہامپوتؽںیمرقمرہدمتکتفلسرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 438

راوی  :يعكوب بً حنیذ بً کاسب ،ولیذ بً مشله  ،محنذ بً حنزہ حرضت عبذاہلل بً سَلو

ـ بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َس ََلو ٕ
وب بِ ًُ ُح َن ِیذٔ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َح ِنزَ َة بِ ًٔ یُو ُس َ
َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ

َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َس ََلو ٕ َقا َل َجا َئ َر ُج ْل إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل إ ٔ ٌَّ بَىٔی ُؾ ََل ٌٕ أَ ِسل َُنوا ل ٔ َك ِوو ٕ
اف أَ ٌِ یَ ِز َت ُّذوا َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ع ٔ ِي َذ ُظ َؾ َكا َل َر ُج ْل ٔم ًِ ا ِل َی ُضود ٔ
ٔم ًِ ا ِل َی ُضود ٔ َوإٔى َّ ُض ِه َق ِذ َجاعُوا ؾَأ َ َْ ُ
ع ٔ ِيذٔی َن َذا َو َن َذا ل ٔظَ ِی ٕئ َق ِذ َس َّنا ُظ أ ُ َرا ُظ َقا َل ث َ ََل ُث ٔمائ َ ٔة دٔی َيا ٕر بٔ ٔش ِعز ٔ َن َذا َو َن َذا ٔم ًِ َحائ ٔٔم بَىٔی ُؾ ََل ٌٕ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بٔ ٔش ِعز ٔ َن َذا َو َن َذا إَٔ َی أَ َج ٔل َن َذا َو َن َذا َول َِی َص ٔم ًِ َحائ ٔٔم بَىٔی ؾُ ََل ٌٕ

وقعیبنبدیمحنباکبس،فدیلنبملسم،دمحمنبزمحہرضحتدبعاہللنبالسؾرفامےتںیہہکاکیرمدیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیک
دخث ںیماحرضوہا افر رعض ایکہکالفںوہیدیوقؾ املسمؿوہیئگےہ افر فہ وھبکںیم التبمےہےھجم ادنہشی ےہہک ںیہک(اایعلذ
ابہلل)رمدتہنوہاجںیئوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےک اپسھچکامؽوہفہھجمےسملسرکےلوتاکیوہیدیرمدےناہک
ریمےاپساانتاانتےہ امؽیک دقماراتبیئریماامگؿ ےہہک نیتنکدانیرےہک اسرنخرپ ہلغولںاگالفں ہلیبقےکابغ ایتیھکےس وت
اہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہلغاسرنخرپاینتدمتےکدعبےلماگافراسہلیبقےکتیھکاکوہانرضفریہ ںی۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،فدیلنبملسم،دمحمنبزمحہرضحتدبعاہللنبالسؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رقمرہامپوتؽںیمرقمرہدمتکتفلسرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 439

یحٌی بً سعیذ ،عبذالزحنً بً مہذی ،عبذاہلل بً طذاد ،ابوبززہ ،عبذاہلل بً ابی اوفی ،حرضت
راوی  :محنذ بً بظارٰ ،
ابومحالذ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ َو َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضذ ٓ ٕ
ٔی َق َاَ َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َقا َل یَ ِحٌَی َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ
بِ ًٔ أَبٔی ا ِل ُن َحالٔذٔ َو َقا َل َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ا ِل ُن َحال ٔ ٔذ َقا َل ا ِمت َ َری َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َط َّذاد ٕ َوأَبُو بُزِ َد َة فٔی َّ
الشل َٔه ؾَأ َ ِر َسلُونٔی

إَٔ َی َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی أَ ِوفَی ؾ ََشأ َ ِل ُت ُط َؾ َكا َل ُن َّيا نُ ِشل ٔ ُه َعل َی َع ِضذٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه َو َع ِض ٔذ أَبٔی بَ ِْکٕ َوعُ َن َز فٔی
ا ِل ٔح ِي َلةٔ َو َّ
ک
الظعٔير ٔ َوالزَّب ٔ ٔ
یب َوال َّت ِنز ٔع ٔ ِي َذ َق ِوو ٕ َما ع ٔ ِي َذص ُِه ؾ ََشأ َ ِل ُت ابِ ًَ أَبِزَی َؾ َكا َل ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
دمحم نب اشبرٰ ،ییحی نب دیعس ،دبعارلنمح نب دہمی ،دبعاہلل نب دشاد ،اوبربزہ ،دبعاہلل نب ایب افیف ،رضحت اوباجمدل رفامےت ںیہ ہک
رضحتدبعاہللنبدشادافررضحتاوبربزہاکملسےک ابرےںیماالتخػوہااوہنںےنےھجمرضحتدبعاہللنبافیفےکاپساجیھب
ںیمےناؿےسنکاؽایکوترفامایمہرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافررضحاتاوبرکبفرمعےکزامہنںیمدنگؾوجشمشکافروجھکر
ںیمنجولوگںےکاپسہیزیچںیوہںیتاؿےسملسرکےتےھتںیم ےناسےکدعبرضحتانبازبیےسوپاھچوتاوہنںےنیھب
یہیوجابدای۔
رافی  :دمحمنباشبرٰ،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنبدہمی،دبعاہللنبدشاد،اوبربزہ،دبعاہللنبایبافیف،رضحتاوباجمدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیامؽںیمملسیکوتاےسدفرسےامؽںیمہنریھپے۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اکیامؽںیمملسیکوتاےسدفرسےامؽںیمہنریھپے۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 440

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،طحاع بً ولیذ ،زیاد بً ْیثنہ  ،سعذ ،علیہ ،حرضت ابوسعیذ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّذث َ َيا ُط َحا ُع بِ ًُ ا ِل َولٔی ٔذ َح َّذثَ َيا زٔ َیادُ بِ ًُ َْ ِی َث َن َة َع ًِ َس ِع ٕذ َع ًِ َع ٔل َّی َة َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ

َص ِؾ ُط إَٔ َی غَي ِرٔظ ٔ َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا أَ ِس َلؿ َِت فٔی َط ِی ٕئ ؾ َََل َت ِ ٔ
َّ
َّ
ِّک ٔم ِث َل ُط
ُط َحا ُع بِ ًُ ا ِل َولٔی ٔذ َع ًِ زٔ َیاد ٔبِ ًٔ َْ ِی َث َن َة َع ًِ َع ٔل َّی َة َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ؾ ََذ َ َ

ِّک َس ِع ّذا
َول َِه َی ِذ ُ ِ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اجشع نب فدیل ،زاید نب ہمثیخ  ،دعس ،ہیطع ،رضحت اوبدیعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفامای بج مت یسک اکی زیچ ںیم ملس رکف وت اب اےس دفرسی زیچ ںیم ہن رہھٹاؤ۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ رمفی
ےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اجشعنبفدیل،زایدنبہمثیخ،دعس،ہیطع،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیعموجھکرےکدرتخںیمملسیکافراساسؽاسرپلھپہنآایوت؟
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
نیعموجھکرےکدرتخںیمملسیکافراساسؽاسرپلھپہنآایوت؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 441

راوی  :ہياد بً َسی ،ابواحوؾ ،ابی اسحل ،عبذاہلل بً عنز ،ىحزانی

ؾ َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ ال َّي ِح َزان ٔ ِّی َقا َل ُقل ُِت ل ٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز أ ُ ِسل ٔ ُه فٔی ى َ ِخ ٕل َق ِب َل
َح َّذثَ َيا َص َّيادُ بِ ًُ َّ ٔ
الرس ِّی َح َّذثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
أَ ٌِ یُ ِلل ٔ َع َقا َل ََ ُقل ُِت ل ٔ َه َقا َل إ ٔ ٌَّ َر ُج َّل أَ ِسل ََه فٔی َحذٔي َك ٔة ى َ ِخ ٕل فٔی َع ِضذٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق ِب َل أَ ٌِ یُ ِلل ٔ َع
ُک ال َّي ِخ َل صَ ٔذظ ٔ َّ
الش َي َة
ک ا ِل َع َاو َؾ َكا َل ا ِل ُن ِظتَر ٔی ص َُو َٔی َحًَّی یُ ِلل ٔ َع َو َقا َل ا ِل َبائ ٔ ُع إٔى َّ َنا بٔ ِعت َ
ل َط ِیّْا ذَل ٔ َ
ل َؾل َِه یُ ِلل ٔ ِع ال َّي ِخ ُ
ال َّي ِخ ُ

ک َط ِیّْا َقا َل ََ َقا َل ؾَب ٔ َه َت ِش َتحٔ ُّل َما َلطُ
ؾَا ِْ َت َؼ َنا إَٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل لٔل َِبائ ٔ ٔع أَ َْ َذ ٔم ًِ ى َ ِخل ٔ َ
ِاردُ ِد َعل َِیطٔ َما أَ َْ ِذ َت ٔم ِي ُط َو ََ ُت ِشل ٔ ُنوا فٔی ى َ ِخ ٕل َحًَّی یَ ِب ُذ َو َػ ََل ُح ُط
انہد نب رسی ،اوباوحص ،ایب ااحسؼ  ،دبعاہلل نب رمع ،رجناین ےتہک ںیہ ںیم ےن دبعاہلل نب رمع ےس اہک ںیم وجھکر ےک درتخ ںیم لھپ
آےنےسلبقملسرکولں؟ رفامایہ ںیںیمےنرعضایکویکں؟رفاماییبنےکزامہنںیماکیرمدےنابغںیم ملسیک لھپآےنےس
لبق۔ رھپ اساسؽ ابغ ںیم ھچک یھب لھپ ہنآای وت رخدیار ےن اہک بج کت لھپ ہن آےئ ہی ریما ےہ افر رففتخ دننکہ ےن اہک ہک ںیم
ےنوتںیہمتایساسؽ(اکلھپ)اچیباھتافرسباؿدفونںےناانپڑگھجااہللےکرنکؽیکدخث ںیمشیپایکآپےنرففتخدننکہ

ےسرفامایاسےناہمترےابغےسھچکلھپایل؟اسےناہکہ ںیآپےنرفامایرھپمتااکسامؽےسیکالحؽھجمسرےہوہوجمتےناس
ےسایلےہفاسپرکفافربجکتدرتخےکولھپںاکاقلباامعتسؽوہانولعمؾہنوہدرتخںیمملسہنرکف۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،ایباقحس،دبعاہللنبرمع،رجناین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونرںیمملسرکان۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجونرںیمملسرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 442

راوی  :ہظاو بً عنار ،زیذ بً اسله ،علاء بً يشار ،حرضت ابوراؾع

ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر َع ًِ أَبٔی َراؾ ٕٔع أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ َْال ٔ ٕذ َح َّذثَ َيا َزیِ ُذ بِ ًُ أَ ِسل ََه َع ًِ َع َلا ٔ

ل الؼَّ َذ َقةٔ َق َـ ِي َيا َک َؾ َل َّنا َق ٔذ َم ِت َقا َل َیا أَبَا َراؾ ٕٔع اق ِٔف
ْکا َو َقا َل إٔذَا َجائ َ ِت إٔب ٔ ُ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِس َت ِشل َ
َـ ٔم ًِ َر ُج ٕل بَ ِ ّ
ض
ْک ُظ َؾل َِه أَ ٔج ِذ إ ٔ ََّ َربَاع ٔ ّیا ؾ ََؼاع ّٔذا ؾَأ َ ِْب َ ِر ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل أَ ِع ٔلطٔ َؾإ ٔ ٌَّ َْي ِ َر ال َّيا ٔ
َص َذا ال َّز ُج َل بَ ِ َ
أَ ِح َشيُ ُض ِه َق َـ ّ
ائ
اشہؾنبامعر،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبراعفےسرفاتیےہہکیبنےناکیرمدےسوجاؿافٹن(رکب)ںیمملسیکافر
رفامایبجدصہقےکافٹنآںیئےگوتمہںیہمتادایگیئرکدںیےگبجدصہقےکافٹنآںیئےگوتمہںیہمتادایگیئرکدںیےگ
بج دصہق ےک افٹن آےئ وت آپ ےن رفامای اے اوبراعف اس رمد وک ااکس رکب (وجاؿ افٹن) ادا رکف ےھجم (دصہق ےک افوٹنں ںیم)
رصػ رابیع ای اس ےس ڑبا الم۔ ںیم ےن یبن وک اتبای۔ آپ ےن رفامای رابیع دے دف اےئلس ہک رتہبنی ولوگ فہ ںیہ وج ادایگیئ اےھچ رطےقی
ےسرکںی۔

رافی  :اشہؾنبامعر،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجونرںیمملسرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 443

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،زیذ بً حباب ،معاویہ بً ػالح ،سعیذ بً ہانی ،حرضت رعباق بً ساریہ

اب َح َّذثَ َيا ُم َعاؤیَ ُة بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّذثَىٔی َسعٔی ُذ بِ ًُ َصاى ٔ ٕئ َقا َل َسنٔ ِع ُت
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َزیِ ُذ بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
َّ
َّ
ُ
َ
ا ِل ٔع ِزبَ َ
ْکی ؾَأ َ ِع َلا ُظ َبعٔي ّرا ُم ٔش ًّيا
رعابٔی ا ِق ٔـىٔی بَ ِ ٔ
اق بِ ًَ َسارٔیَ َة َي ُكو ُل ن ِي ُت ع ٔ ِي َذ ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َؾ َكا َل أ ِ َ
َ
ض َْيِرُص ُِه َق َـ ّ
ائ
رعاب ٔ ُّی یَا َر ُسو َل اہللٔ َص َذا أَ َس ًُّ ٔم ًِ َبعٔير ٔی َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َْيِرُ ال َّيا ٔ
َؾ َكا َل اْلِ ِ َ
اوبرکبنبایبہبیش،زدینبةحب،اعمفہینباصحل،دیعسنباہین،رضحترعابضنباسرہیرفامےتںیہہکںیمیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملس یک دخث  ںیم احرض اھت ہک اکی داہی ےن رعض ایک ریما رکب (وجاؿ افٹن) ادا ےئجیک۔ آپ ےن اےس نسم (اس ےس ڑبا
افٹن)دےدایوتداہی ےنرعضایکاےاہللےکرنکؽہیریمےافٹنےسڑباےہ۔اہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایرتہبنیولگفہںیہوجاانپرقضاےھچرطہقیےسادارکںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زدینبةحب،اعمفہینباصحل،دیعسنباہین،رضحترعابضنباسرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشتکافراضمرن ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ

رشتکافراضمرن ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 444

راوی  :عثناٌ ،ابوبْک ،ابی طيبہ ،عبذالزحنً بً مہذی ،سؿیاٌ ،ابزاہیه بً مہاجز ،سائب ،حرضت سائب

َح َّذثَ َيا ُع ِث َنا ٌُ َوأَبُو بَ ِْکٕ ابِ َيا أَبٔی َط ِي َب َة َق َاَ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضذ ٓ ٕ
اٌ َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ ُم َضا ٔجز ٕ َع ًِ
ٔی َع ًِ ُسؿ َِی َ
ُش ٕ
الشائ ٔٔب َع ًِ َّ
ُم َحاصٔ ٕذ َع ًِ َقائ ٔ ٔذ َّ
یک
ُشیکٔی فٔی ا ِل َحاصٔل ٔ َّی ٔة َؾهُ ِي َت َْي ِ َر َ ٔ
الشائ ٔٔب َقا َل لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُن ِي َت َ ٔ
ََ تُ َذارٔیىٔی َو ََ تُ َنارٔیىٔی
امثعؿ ،اوبرکب ،ایب ہبیش ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،اربا،می نب اہمرج ،اس،ب ،رضحت اس،ب ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےس
اہک زامہن اجتیلہ ںیم آپ (یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) ریمے رشکی ےھت۔ وت آپ (یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) رتہبنی رشکی ےھت ہن
آپ(یلصاہللہیلعفآہلفملس)ھجمےساقمہلبرکےتےھتہنڑگھجےتےھت۔
رافی  :امثعؿ،اوبرکب،ایبہبیش،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،اربا،مینباہمرج،اس،ب،رضحتاس،ب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رشتکافراضمرن ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 445

راوی  :ابوسائب ،سله بً جيادہ ،ابوداؤد ،سؿیاٌ ،ابی اسحل ،ابوعبیذہ ،عبذاہلل ،عنار ،حرضت عبذاہلل بً مشعود

َح َّذثَ َيا أَبُو َّ
اٌ َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ أَبٔی ُعب َ ِی َذ َة َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ
الشائ ٔٔب َس ِل ُه بِ ًُ ُج َيا َد َة َح َّذثَ َيا أَبُو َدا ُو َد ا ِل َح َ ٔ
َف ُّی َع ًِ ُسؿ َِی َ

یب َؾل َِه أَ ٔج ِئ أَىَا َو ََ َع َّن ْار بٔظَ ِی ٕئ َو َجا َئ َس ِع ْذ ب ٔ َز ُج َلي ِ ٔن
َقا َل ا ِطت َ َر ِن ُت أَىَا َو َس ِع ْذ َو َع َّن ْار یَ ِو َو بَ ِذرٕ ؾ ٔ َامی نُ ٔؼ ُ

اوباس،ب ،ملس نب انجدہ ،اوبداؤد ،ایفسؿ ،ایب ااحسؼ  ،اوب دیبہ ،دبع اہلل ،امعر ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیہ ہک ںیم افر دعس
افرامعردبرےکرفزتمینغںیمرشکیوہےئ(ینعیہیےطایکہکگنجرکںیےگتمینغسجوکیھبےلمفہونیتںیکرتشمکوہی)وت
ںیمافرامعروتھچکہنالےئافردعسےندفرمد(اکرففںےک)ڑکپے۔
رافی  :اوباس،ب،ملسنبانجدہ،اوبداؤد،ایفسؿ،ایباقحس،اوب دیبہ،دبعاہلل،امعر،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رشتکافراضمرن ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 446

راوی  :حشً بً علی ،بَش بً ثابت ،نَص بً قاسه ،عبذالزحنً ،ػالح بً حرضت ػہیب

َص بِ ًُ ا ِل َكاس ٔٔه َع ًِ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َدا ُو َد َع ًِ
َح َّذثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َخ ََّل ُل َح َّذثَ َيا بٔ ِ ُ
َش بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت ا ِل َبزَّا ُر َح َّذثَ َيا َن ِ ُ
َػال ٔحٔ بِ ًٔ ُػ َض ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ثَ ََل ْث ؾ ٔیضًَّٔ ا ِلب َ َر َن ُة ا ِلب َ ِی ُع إَٔ َی أَ َج ٕل َوا ِل ُن َك َار َؿ ُة

َوأَ ِْ ََل ُن ا ِلب ُ ِّر ب ٔ َّ
الظعٔير ٔل ٔ ِلب َ ِیتٔ ََ ل ٔ ِلب َ ِی ٔع

نسح نب یلع ،رشب نب تبن  ،رصن نب اقمس ،دبعارلنمح ،اصحل نب رضحت  بیہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای نیت زیچفں ںیم ربتک ےہ دمت ہنیعم کت اداھر رپ رففتخ رکان اضمرن  رکان افر دنگؾ وج ںیم المان رھگ ںیم اامعتسؽ
ےکےئلہنہکرففتخےئلیک۔
رافی  :نسحنبیلع،رشبنبتبن ،رصننباقمس،دبعارلنمح،اصحلنبرضحت بیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداینپافالداکامؽسکدحکتاامعتسؽرکاتکسےہ۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رمداینپافالداکامؽسکدحکتاامعتسؽرکاتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 447

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابً ابی زائذہ ،اعنع ،عنارہ بً عنير ،حرضت عائظہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی َزائ َٔذ َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ ُع َن َار َة بِ ًٔ ُع َنيِر ٕ َع ًِ َع َّنتٔطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َقا َل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ أَك ِ َی َب َما أَک َ ِلت ُِه ٔم ًِ َن ِشبٔهُ ِه َوإ ٔ ٌَّ أَ ِو ََ َد ُن ِه ٔم ًِ َن ِشبٔهُ ِه
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب ایب زادئہ ،اشمع،امعرہ نب ریمع ،رضحت اعہشئ رفام ںیہہکاہلل ےک رنکؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای
اپزیکہرتنیزیچوجمتاھکؤفہاہمتریاینپامکیئےہافراہمتریافالد(یکامکیئ)یھباہمتریامکیئےہ۔
رافی  :اوبرکب نبایبہبیش،انبایبزادئہ،اشمع،امعرہنبریمع،رضحتاعہشئ
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رمداینپافالداکامؽسکدحکتاامعتسؽرکاتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 448

عیسی بً یوىص ،یوسـ بً اسحل ،محنذ بً ميهذر ،حرضت جابز بً عبذ اہلل
راوی  :ہظاو بً عنارٰ ،

ـ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َه ٔذرٔ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِبذٔ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ع َٔیسی بِ ًُ یُوى َُص َح َّذثَ َيا یُو ُس ُ

ک
ک ْٔلَبٔی َ
اح َمأَی َؾ َكا َل أَى ِ َت َو َمالُ َ
اہللٔ أَ ٌَّ َر ُج َّل َقا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ َٔی َم ّاَ َو َول َّذا َوإ ٔ ٌَّ أَبٔی یُزٔی ُذ أَ ٌِ َی ِح َت َ
اشہؾ نب امعرٰ ،یسیع نب ویسن ،ویفس نب ااحسؼ  ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمد ےن رعض ایک
اے اہلل ےک رنکؽ ریما امؽ یھب ےہ افر افالد یھب افر ریما ابپ اچاتہ ےہ ہک ریما امتؾ امؽ زہپ رک اجےئ۔ آپ ےن رفامای وت افر ریتا
امؽدفونںریتےابپیکںیہ۔
رافی  :اشہؾنبامعرٰ،یسیعنبویسن،ویفسنباقحس،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
رمداینپافالداکامؽسکدحکتاامعتسؽرکاتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 449

یحٌی بً حهیه ،یزیذ بً ہاروٌ ،ححاد ،عنزو ابً طعب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً العاؾ
یحٌیٰ ،
راوی  :محنذ بً ٰ

َّاد َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َویَ ِحٌَی بِ ًُ َحه ٕٔیه َق َاَ َح َّذث َ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ صَ ُ
وٌ أَى ِ َبأَىَا َحح ْ
ار َ
یک َو َقا َل َر ُسو ُل
ک ْٔلَب ٔ َ
اح َمأَی َؾ َكا َل أَى ِ َت َو َمالُ َ
َج ِّذظ ٔ َقا َل َجا َئ َر ُج ْل إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل إ ٔ ٌَّ أَبٔی ا ِج َت َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ أَ ِو ََ َد ُن ِه ٔم ًِ أَك ِ َی ٔب َن ِشبٔهُ ِه َؾکُلُوا ٔم ًِ أَ ِم َوالٔض ٔ ِه

دمحمنبٰییحیٰ،ییحینبمیکح،زیدی نباہرفؿ،اجحج،رمعفانببعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصےسرفاتیےہہکاکیرمدیبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدخث ںیماحرضوہاافررعضایکریماابپریماامؽزہپرکایگےہ۔آپےنرفامایوتافرریتاامؽدفونں
ریتےابپےکںیہافراہللےکرنکؽیلصاہللہیلع فآہلفملسےنہییھبرفامایےہہکاہمتریافالداہمتریرتہبنیامکیئےہاسےئل
متاؿاکامؽاھکؤ۔
رافی  :دمحمنبٰییحیٰ،ییحینبمیکح،زیدینباہرفؿ،اجحج،رمعفانببعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص

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

ویبیےئلیکاخفدناکامؽےنیلیکسکدحکتاجنگشئےہ؟
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ویبیےئلیکاخفدناکامؽےنیلیکسکدحکتاجنگشئےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 450

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ابوعنز ،ونیع ،ہظاو بً رعوہ او النوميين سیذہ عائظہ

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َوأَبُو عُ َن َز َّ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
الرضیزُ َقالُوا َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
یح ََ ي ُِع ٔلیىٔی َما
اٌ َر ُج ْل َط ٔح ْ
َعائٔظَ َة َقال َِت َجائ َ ِت صٔ ِي ْذ إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكال َِت َیا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ أَبَا ُسؿ َِی َ
یَهِؿٔیىٔی َو َو َلذٔی إ ٔ ََّ َما أَ َْ ِذ ُت ٔم ًِ َمالٔطٔ َوص َُو ََ َي ِع َل ُه َؾ َكا َل ُْ ٔذی َما یَهِؿ ٔ
ٔیک َو َول ََذ ٔک بٔا ِل َن ِعزُ ٔ
وف

اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،اوبرمع ،فعیک ،اشہؾ نب رعفہ اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ رفام ںیہ ہک رضحت دنہہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسیکدخث ںیماحرضوہںیئافررعضایکاےاہللےکرنکؽلیخبرمدےہےھجماانتہ ںیداتیہکےھجمافرریمےوچبںوکاکیفوہ
اجےئاالہیہکںیمایکسالیملعںیماسےکامؽںیمےسھچکےلولں(وتاسےسسگارہوہاجاتےہ)آپےنرفامایاانتےلیتکسوہوج
دوتسرےکوماقفںیہمتافراہمترےوچبںوکاکیفوہاجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،اوبرمع،فعیک،اشہؾنبرعفہاؾاوملنینمدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ویبیےئلیکاخفدناکامؽےنیلیکسکدحکتاجنگشئےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 451

راوی  :محنذ بً عبذاہلل ىنير ،ابومعاویہ ،اعنع ،ابووائل ،مرسوم ،حرضت سیذہ عائظہ

رسو ٕم َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّذث َ َيا أَبٔی َوأَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ أَبٔی َوائ ٔ ٕل َع ًِ َم ِ ُ
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا أَ ِن َؿ َك ِت ا ِل َن ِزأَةُ َو َقا َل أَبٔی فٔی َحذٔیثٔطٔ إٔذَا أَك ِ َع َن ِت ا ِل َن ِزأَةُ ٔم ًِ بَ ِیتٔ َز ِو ٔج َضا غَيِرَ
ک ٔم ًِ غَي ِر ٔأَ ٌِ یَ ِي ُك َؽ ٔم ًِ أ ُ ُجورٔص ِٔه
ل ذَل ٔ َ
اٌ ل ََضا أَ ِجزُ َصا َو َل ُط ٔم ِثلُ ُط ب ٔ َنا ِان َت َش َب َول ََضا ب ٔ َنا أَ ِن َؿ َك ِت َول ٔ ِل َخازٔ ٌٔ ٔم ِث ُ
ُم ِؿ ٔش َذة ٕ ک َ َ
َط ِیّْا
دمحمنبدبعاہللریمن،اوباعمفہی،اشمع،اوبفالئ،رسمفؼ،رضحتدیسہاعہشئرفام ںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایبجویبیاخفدنےکرھگےسربابدافراضعئےئک ریغبرخچرکےایرفامایالھکےئوتاوکسیھباساکارجےلماگاخفدنوکاساکارجےلم
اگاسےئلہکاسےنامکایافراخزؿوکاانتیہارجےلماگافراؿںیمےسیسکےکارجںیمیمکیھبہ ںییکاجےئی۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللریمن،اوباعمفہی،اشمع،اوبفالئ،رسمفؼ،رضحتدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
ویبیےئلیکاخفدناکامؽےنیلیکسکدحکتاجنگشئےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 452

راوی  :ہظاو بً عنار ،اسناعیل بً عیاغُ ،شحبیل ابً مشله ،حرضت ابوامامہ باہلی

ل بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه ا ِل َخ ِو ََن ٔ ُّی َقا َل َسنٔ ِع ُت أَبَا أ ُ َما َم َة
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
ُش ِحبٔی ُ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
غ َح َّذثَىٔی ُ َ
ا ِل َباصٔل ٔ َّی َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل ََ تُ ِيؿ ُٔل ا ِل َن ِزأَةُ ٔم ًِ بَ ِيت َٔضا َط ِیّْا إ ٔ ََّ بٔإٔذِ ٌٔ َز ِو ٔج َضا َقالُوا یَا

َر ُسو َل اہللٔ َو ََ َّ
ک ٔم ًِ أَؾ َِـ ٔل أَ ِم َوال ٔ َيا
الل َع َاو َقا َل ذَل ٔ َ
اشہؾ نب امعر ،اامسلیع نب ایعش ،رشلیبح انب ملسم ،رضحت اوباامہم ابیلہ رفامےت ںیہہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہللہیلع فآہل
فملسوکہیرفامےتانسویبیاےنپرھگےسوکیئزیچ یھباخفدنیکااجزتےکریغبرخچہنرکےاحصہبےن رعضایکاے اہللےکرنکؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اھکےن یک زیچ یھب رخچ ہن رکے۔ آپ ےن رفامای ہی وت امہرے الضف رتنی افر یتمیق فرموغب اوماؽںیم
ےسےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،رشلیبحانبملسم،رضحتاوباامہمابیلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾےئلیکسکدحکتدےنیافردصہقرکےنیکاجنگشئےہ؟
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
الغؾےئلیکسکدحکتدےنیافردصہقرکےنیکاجنگشئےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 453

راوی  :محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ ،ح ،عنزو بً راؾع ،جزیز ،مشله ،حرضت اىص بً مالک

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ ح و َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َراؾ ٕٔع َح َّذثَ َيا َجز ٔ ْیز َع ًِ ُم ِشل ٔ ٕه ا ِل ُن ََلئٔ ِّی َسنٔ َع أَى َ َص بِ ًَ
یب َد ِع َو َة ا ِل َن ِن ُلو ٔک
َمال ٔ ٕک َي ُكو ُل ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یُح ٔ ُ
دمحمنبابصح،ایفسؿ،ح،رمعفنبراعف،رجری،ملسم،رضحتاسننبامکلرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسالغؾ
یکدوعتیھبوبقؽرفامےتیلےھت۔
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿ،ح،رمعفنبراعف،رجری،ملسم،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
الغؾےئلیکسکدحکتدےنیافردصہقرکےنیکاجنگشئےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 454

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،حؿؽ بً غیاث ،محنذ بً زیذ ،عنير حرضت ابی اللحه نے غَلو عنير

اث َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َزیِ ٕذ َع ًِ ُع َنيِر ٕ َم ِوَ َی آبٔی َّ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َحؿ ُِؽ بِ ًُ غٔ َی ٕ
اٌ َم ِو ََ َی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
الل ِح ٔه َقا َل ک َ َ
ي ُِع ٔلیىٔی َّ
َرضبَىٔی ؾ ََشأ َ ِل ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِو َسأ َ َلطُ َؾ ُكل ُِت ََ أَى ِ َتهٔی أَ ِو ََ
الظ ِی َئ ؾَأُك ِ ٔع ُه ٔم ِي ُط ؾ ََن َي َعىٔی أَ ِو َقا َل ؾ ََ
أَ َدعُ ُط َؾ َكا َل اْلِ َ ِجزُ بَ ِي َيهُ َنا
اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،دمحمنبزدی،ریمعرضحتایبامحللےکالغؾریمعےتہکںیہہکریماآاقےھجموکیئزیچداتیوتںیماس
ںیمےسدفرسفںوکیھبالھکداتی۔اسےنےھجمرفاکایرسزشنیکوتںیم ےنایاسےن یبن یلصاہللہیلعفآہلفملسےس درایتفایک ںیم
ےنرعضایکںیماسےسہ ںیرکاتکسایںیماےسوھچڑہ ںیاتکس۔آپےنرفامایوثابمتدفونںوکےلماگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،دمحمنبزدی،ریمعرضحتایبامحللےکالغؾریمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونرےک ہلگایابغےسسگروہوتدفدھایلھپاھکےنےئلیکانیل۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجونرےکہلگایابغےسسگروہوتدفدھایلھپاھکےنےئلیکانیل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 455

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،طبابہ بً سوار ،محنذ بً بظار ،محنذ بً ولیذ ،محنذ بً جعَف ،طعبہ ،ابی بَش ،جعَف،

ابً ابی ایاض ،بىی غبر

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َط َبابَ ُة بِ ًُ َس َّوا ٕر ح و َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل َولٔی ٔذ َق َاَ َح َّذثَ َيا
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ُش ِحبٔی َل َر ُج َّل ٔم ًِ بَىٔی غُب َ َر َقا َل
َف َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ أَبٔی بٔ ِ ٕ
ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َف بِ ًٔ أَبٔی إ ٔ َیا ٕ
َش َج ِع َ ٔ
ض َقا َل َسنٔ ِع ُت َعبَّا َد بِ ًَ ُ َ
َ
َ
َ
ََف ِن ُت ُط َوأَک َ ِل ُت ُط َو َج َع ِل ُت ُط فٔی ن ٔ َشائٔی
أَ َػابَ َيا َع ُاو َم ِخ َن َؼ ٕة ؾَأ َت ِی ُت ا ِل َنذٔی َي َة ؾَأ َت ِی ُت َحائ ّٔلا ٔم ًِ ح َٔیلاى ٔ َضا ؾَأ َْ ِذ ُت ُس ِيبُ َّل ؾ َ َ
َرضبَىٔی َوأَ َْ َذ ثَ ِوبٔی ؾَأ َ َت ِی ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأ َ ِْبَرِتُ ُط َؾ َكا َل ل ٔ َّرل ُج ٔل َما أَك ِ َع ِن َت ُط إٔذِ
َؾ َحا َئ َػاح ُٔب ا ِل َحائ ٔٔم ؾ َ َ
َ
َّ
َّ
ُف َّد إٔل َِیطٔ ث َ ِوبَ ُط َوأَ َم َز َل ُط ب ٔ َو ِس ٕل ٔم ًِ
اٌ َجائ ٔ ّعا أَ ِو َساغٔ ّبا َو ََ َع َّل ِن َت ُط إٔذِ ک َ َ
کَ َ
اٌ َجاص َّٔل ؾَأ َم َز ُظ ال َّي ٔي ُّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َ َ
كَ َعاو ٕأَ ِو ن ِٔؼ ٔـ َو ِس ٕل

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ابشہب نب نکار ،دمحم نب اشبر ،دمحم نب فدیل ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ایب رشب ،رفعج ،انب ایب اایس ،ینب ربغ ےک اکی
اصبحابعدنبرشلیبحےتہک ںیہہکاکیاسؽامہرےاہںپ طزپاوتںیمدمہنیایگفاہںاکیابغںیماچنہپافراانجیکابیلےلرکا یافر
اھکیل افر ھچک اانج اےنپ ڑپکے ںیم ابدنھ ایل اےنت ںیم ابغ اک امکل آای اس ےن ریمی اٹپیئ یک افر ریما ڑپکا یھب ےل ایل۔ ںیم یبن یک
دخث ںیماحرضوہاافراس ریابترعضرکدیہکوھباکاھت۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرمدےسرفامایوتےناےسالھکاییھب
ہ ںی افر ہی اجلہ اھت وت ےن اےس اتبای یھب ہ ںی (ہک دفرسے اک امؽ الب ااجزت ہ ںی ایل رکےت) رھپ یبن ےن اےس مکح دای وت اس ےن ریما
ڑپکافاسپرکدایافرآپےنریمےےئلاکیفقسایآداھفقساانجاکمکحدای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابشہبنبنکار،دمحمنباشبر،دمحمنبفدیل،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایبرشب،رفعج،انبایباایس،ینبربغ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجونرےکہلگایابغےسسگروہوتدفدھایلھپاھکےنےئلیکانیل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 456

راوی  :محنذ بً ػباح ،يعكوب بً حنیذ بً کاسب ،معتنز بً سلامیٌ ،حرضت راؾع بً عنز غؿاری

وب بِ ًُ ُح َن ِی ٔذ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َق َاَ َح َّذثَ َيا ُم ِع َتنٔزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َقا َل َسنٔ ِع ُت ابِ ًَ أَبٔی ا ِل َح َه ٔه
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َو َي ِع ُك ُ
یضا َراؾ ٔ ٔع بِ ًٔ َع ِنز ٕو ا ِلػٔؿَار ِّٔی َقا َل ُن ِي ُت َوأَىَا غ ََُل ْو أَ ِرمٔی ى َ ِخ َل َيا أَ ِو َقا َل ى َ ِخ َل
ا ِلػٔؿَار َّٔی َقا َل َح َّذثَ ِتىٔی َج َّذت ٔی َع ًِ َع ِّه أَب ٔ َ

ل
اْلِ َ ِن َؼارٔ ؾَأت ُ َٔی ب ٔ َی ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل یَا غ ََُل ُو َو َقا َل ابِ ًُ کَاسٔبٕ َؾ َكا َل یَا بُى َ َّی ل ٔ َه َت ِزمٔی ال َّي ِخ َل َقا َل ُقل ُِت آک ُ ُ
َقا َل ؾ َََل َت ِزو ال َّي ِخ َل َوک ُ ِل ٔم َّنا َي ِش ُك ُم فٔی أَ َساؾٔل ٔ َضا َقا َل ث ُ َّه َم َشحَ َرأِسٔی َو َقا َل َّ
الل ُض َّه أَ ِطب ٔ ِع بَ ِل َي ُط
دمحم نب ابصح ،وقعیب نب دیمح نب اکبس ،رمتعم نب امیلسؿ ،رضحت راعف نب رمع افغری رفامےت ںیہ ہک نپچب ںیم ںیم اےنپ ای رفامای
ااصنر ےک وجھکر ےک دروتخں رپ رھتپ امرات اھت ےھجم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم شیپ ایک ایگ۔ رفامای اے زلےک (اکی
رفاتی ںیم ےہ آپ ےن رفامای اٹیب) مت دروتخں رپ ابگنسری ویکں رکےت وہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک لھپ اھکات وہں۔ آپ ےن رفامای
آہدنہ ابگنسری ث  رکان افر وج وخد ےچین رگاجےئ فہ اھک ےتکس وہ رھپ آپ ےن ریمے رس رپ اہ ھت ریھپا افر رفامای اے اہلل ااکس ٹیپ
رھبدے۔
رافی  :دمحمنبابصح،وقعیبنبدیمحنباکبس،رمتعمنبامیلسؿ،رضحتراعفنبرمعافغری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجونرےکہلگایابغےسسگروہوتدفدھایلھپاھکےنےئلیکانیل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 457

یحٌی ،یزیذ بً ہاروٌ ،ابی نرضہ ،حرضت ابوسعیذ
راوی  :محنذ بً ٰ

ار َ َ
رض َة َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ صَ ُ
وٌ أَى ِ َبأىَا ا ِل ُح َزیِز ٔ ُّی َع ًِ أَبٔی َن ِ َ

َاُش ِب فٔی غَي ِر ٔ أَ ٌِ ُت ِؿ ٔش َذ َوإٔذَا أَ َت ِی َت َعل َی َحائ ٔٔم
َو َس َّل َه َقا َل إٔذَا أَ َت ِی َت َعل َی َرا ٕع َؾ َيادٔظ ٔ ثَ ََل َث ٔم َزا ٕر َؾإ ٔ ٌِ أَ َجابَ َ
ک َوإ ٔ ََّ ؾ ِ َ
بُ ِش َتا ٌٕ َؾ َياد ٔ َػاح َٔب ا ِلبُ ِش َتا ٌٔ ثَ ََل َث َمزَّا ٕ
ک َوإ ٔ ََّ َؾک ُ ِل فٔی أَ ٌِ ََ ُت ِؿ ٔش َذ
ت َؾإ ٔ ٌِ أَ َجابَ َ

دمحم نب ٰییحی ،زیدی نب اہرفؿ ،ایب رضنہ ،رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای بج مت اجونرفںےک
ہلگ رپ وچنہپ افروھبکیگل وہوت رچفا ےہوک نیتابرآفازدفارگفہوجابدے(وتاس ےسااجزتےل ول)فرہندقبررضفرت یپولافر
اضعئ ہن رکف افر بج یسک ابغ ںیم وچنہپ (افر وھبک یگل وہ) وت ابغ ےک امکل وک نیت ابر آفاز دف فہ وجاب دے وت کیھٹ فرہن دقبر
رضفرتاھکولافراضعئث رکف۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،زیدینباہرفؿ،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجونرےکہلگایابغےسسگروہوتدفدھایلھپاھکےنےئلیکانیل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 458

یحٌی بً سلیه ،عبیذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز
راوی ٍ :ذیہ بً عبذالوہاب ،ایوب بً حشاٌ ،علی بً سلنہٰ ،

َح َّذثَ َيا َص ٔذیَّ ُة بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َوصَّ
اب َوأَ
اٌ ا ِل َوا ٔس ٔلي َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ َسل ََن َة َقالُوا َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ُسل َِی ٕه َّ
َّ
اللائٔف ُّٔی َع ًِ
ش
ح
ً
ب
وب
ی
ٔ
َ
َ
ِ
ُ
ُ
ُّ
ُّ
عُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َم َّز أَ َح ُذ ُن ِه ب ٔ َحائ ٕٔم َؾل َِیأِک ُ ِل َو ََ

َی َّتخ ٔ ِذ ُْب ِ َي ّة

دھہینبدبعاولاہب،اویبنباسحؿ،یلعنبہملسٰ،ییحی نبمیلس ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکاہللےک
رنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئابغےسسگرےوتدقبررضفرتاھکےلافرڑپکےابدنےھہ ںی۔
رافی  :دھہینبدبعاولاہب،اویبنباسحؿ،یلعنبہملسٰ،ییحینبمیلس ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امکلیکااجزتےکریغبوکیئزیچاامعتسؽرکےنےساممتعن۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
امکلیکااجزتےکریغبوکیئزیچاامعتسؽرکےنےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 459

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،ىاؾع ،عبذاہلل بً عنز ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح َقا َل أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
اب ْٔزَاىَتٔطٔ َؾيُ ِي َت َث َل
رس بَ ُ
أَى َّ ُط َق َاو َؾ َكا َل ََ َی ِح َتلٔب َ َّن أَ َح ُذ ُن ِه َما ٔط َی َة َر ُج ٕل بٔ َػي ِر ٔإٔذِىٔطٔ أَیُ ٔح ُّب أَ َح ُذ ُن ِه أَ ٌِ تُ ِدتَی َم ِ ُ
َشبَ ُت ُط َؾ ُیهِ َ َ
ْضو ُع َم َوا ٔطیض ٔ ِه أَكِع َٔنات ٔض ٔ ِه ؾ َََل یَ ِح َتلٔب َ َّن أَ َح ُذ ُن ِه َما ٔط َی َة ا ِمز ٔ ٕئ بٔ َػي ِر ٔإٔذِىٔطٔ
كَ َعا ُمطُ َؾإٔى َّ َنا َت ِخز ُ ٌُ َل ُض ِه ُ ُ

دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انعف،دبعاہللنبرمع،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئافررفامای
متےسوکیئیھبامکلیکااجزتےکریغباسےکےلگےسدفدھہندفےہایکمتںیمےسیسکوکدنسپےہہکوکیئدفرسااےکسابالاخےنرپ
اجرکاےکسزخاےناکدرفازہوتڑےافراانجاکنؽرکےل اجےئاجونرفاولںےئلیک اےکناجونرفںےکنھتاےکناھکےناک زخاہن(وٹسر)
ںیہاےئلسمتںیمےسوکیئیھبامکلیکااجزتریغبااکساجونرہندفےہ۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انعف،دبعاہللنبرمع،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
امکلیکااجزتےکریغبوکیئزیچاامعتسؽرکےنےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 460

راوی  :اسناعیل بً بَش ابً ميؼور ،عنز بً علی ،ححاد ،سلیم بً عبذاہلل ،ذٍیل بً عوف بً طناح ،حرضت ابوہزیزہ

الل َضو ٔ ِّی َع ًِ ذُ َص ِی ٔل بِ ًٔ
ل بِ ًُ بٔ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
َش بِ ًٔ َم ِي ُؼورٕ َح َّذثَ َيا عُ َنزُ بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی َع ًِ َححَّا ٕد َع ًِ َسل ٔ ٔیم بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ ُّ
َع ِو ٔ
َف إٔذِ َرأَیِ َيا إٔب ٔ َّل
الل َضو ٔ ِّی َح َّذثَ َيا أَبُو ص َُزیِ َز َة َقا َل بَ ِي َي َنا ى َ ِح ًُ َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی َس َ ٕ
ف بِ ًٔ َط َّنا ٕخ ُّ
َّ
َّ
َّ
ُف َج ِع َيا إٔل َِیطٔ َؾ َكا َل إ ٔ ٌَّ َص ٔذظ ٔ ِاْلٔب ٔ َل ْٔلَ ِص ٔل
َص َ
َم ِ ُ
ور ّة بٔع َٔـاظ ٔالظ َحز ٔ َؾ ُثب ِ َيا إٔل َِی َضا َؾ َيا َداىَا َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َ َ
رس ُن ِه ل َِو َر َج ِعت ُِه إَٔ َی َمزَاؤد ٔ ُن ِه ؾ ََو َج ِذتُ ِه َما ؾ َٔیضا َق ِذ ذُص َٔب بٔطٔ أَتُ َز ِو ٌَ
بَ ِی ٕت ٔم ًِ ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن ص َُو قُوتُ ُض ِه َویُ ِنيُ ُض ِه َب ِع َذ اہللٔ أَ َي ُ ُّ
َّ
َ
ُفأَیِ َت إ ٔ ٌِ ا ِح َت ِح َيا إَٔ َی َّ
اُش ِب َو ََ
الَش ٔ
ک َع ِذ َّ َقالُوا ََ َقا َل َؾإ ٔ ٌَّ َص َذا َن َذل ٔ َ
ذَل ٔ َ
اب َؾ َكا َل ک ُ ِل َو ََ َت ِحنٔ ِل َو ِ َ
الل َعاو ٔ َو َ
ک ُق ِل َيا أ َ َ

َت ِحنٔ ِل

اامسلیع نب رشب انب وصنمر،رمع نب یلع ،اجحج ،طیلس نب دبع اہلل ،ذلیھ نب وعػ نب امشح ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک
رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس  ھت اکی رفس ےک دفراؿ مہ ےن افٹن دےھکی نج ےک نھت دنبےھ وہےئ ےھت فہ اک ےٹ دار
دروتخں ںیم رچ رےہ ےھت مہ ایکن رطػ زیتی ےس ڑبےھ وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ آفاز دی مہ آپ ےک
اپس فاسپ آےئگ۔ آپ ےن رفامای ہی افٹن اکی املسمؿ رھگاےن ےک ںیہ ہی ایکن وخراک ںیہ افر اہلل ےک دعب یہی اؿ اک بس ھچک ےہ
(ینعی اہلل ےک دعب اابسبیک داین ںیم اؿ اک اہسرا یہی افٹن افر ااکندفدھ ےہ) ایک متاس ابت ےسوخش وہ ےگ ہک بج متفاسپ اےنپ
وتوشں ےک اپسوچنہپ وتدوھکی ہک اؿ ںیم ےس اھکان وکیئ افر ےل اڑا ےہایک اہمتریراےئ ںیم ہی دعؽ ےہ؟ احصہب ےنرعض ایک ہ ںی۔
آپےنرفامایرھپہییھباسیکامدننےہمہےنرعضایکارگںیمہاھکےنےنیپیکاحتجوہوت؟رفامایاھکولنکیلاس ھتث ااھٹؤیپول
رگماس ھتث ےلاجؤ۔
رافی  :اامسلیعنبرشبانبوصنمر،رمعنبیلع،اجحج،طیلسنبدبعاہلل،ذلیھنبوعػنبامشح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونررانھک۔
ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ

اجونررانھک۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 461

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،ہظاو ابً رعوہ ،حرضت او ہانی

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أ ُ ِّو َصاى ٔ ٕئ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
َقا َل ل ََضا َّاتخ ٔ ٔذی غَ َي ّنا َؾإ ٔ ٌَّ ؾ َٔیضا بَ َز َن ّة
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک ،اشہؾانبرعفہ،رضحتاؾاہین ےسرفاتیےہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسرفامایرکبایںرھکول
اؿںیمربتکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾانبرعفہ،رضحتاؾاہین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجونررانھک۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 462

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،عبذاہلل بً ادریص ،حؼين ،عامز ،حرضت رعوہ بارقی

رع َو َة ا ِل َبارٔق ٔ ِّی َی ِز َؾ ُع ُط َقا َل
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ إ ٔ ِدر َ
ٔیص َع ًِ حُ َؼي ِ ٕن َع ًِ َعا ٔمز ٕ َع ًِ ُ ِ
ل ع ٔز ْٔلَصِل ٔ َضا َوا ِل َػ َي ُه بَ َز َن ْة َوا ِل َخيِرُ َم ِع ُكو ْد فٔی ى َ َواصٔی ا ِل َخ ِی ٔل إَٔ َی یَ ِوو ٔا ِلك ٔ َیا َمةٔ
ِاْلٔب ٔ ُ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعاہللنبادرسی،،نیص،اعرم،رضحترعفہابریقےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایافٹن(اپےنل)ےسامکلںیمرغفردیپاوہاتےہافررکبایںربتکںیہافرالھبیئایقث کتےکےئلوھگڑفںےکاشیپین

ںیمابدنھدییئگےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعاہللنبادرسی،،نیص،اعرم،رضحترعفہابریق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجونررانھک۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 463

راوی  :عؼنة بً ؾـل ،ىیشابوری ،محنذ بً ُفاض ،ابوہزیزہْ ،حمی بً عنارہ ،ہظاو بً حشاٌ ،محنذ بً سيریً،
حرضت ابً عنز

َ
ْحم ٔ ُّی بِ ًُ ُع َن َار َة َح َّذثَ َيا َز ِربٔی
ُفا ٕ
ض أَبُو ص َُزیِ َز َة الؼَّ ي ِ َرف ٔ ُّی َقاََ َح َّذثَ َيا َ َ
َح َّذث َيا ع ِٔؼ َن ُة بِ ًُ ا ِلؿ َِـ ٔل ال َّي ِی َشابُور ُّٔی َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ٔ َ
یً َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َرض َٔی اہللُ َع ِي ُط َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٌ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ سٔير ٔ َ
إ ٔ َم ُاو َم ِشحٔ ٔذ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ َح َّش َ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َّ
اب ا ِل َح َّيةٔ
الظاةُ ٔم ًِ َد َو ِّ
ت
عضمانبلضف،شینوبری ،دمحمنبرفاس،اوبرہریہ،رحیم نبامعرہ،اشہؾنباسحؿ ،دمحم نبریسنی،رضحتانبرمع رفامےتںیہہک
اہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرکبیتنجےکاجونرفںںیمےسےہ۔
ت
رافی  :عضمانبلضف،شینوبری،دمحمنبرفاس،اوبرہریہ،رحیمنبامعرہ،اشہؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اجترتفاعمالمتاکایبؿ
اجونررانھک۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 464

راوی  :محنذ بً اسناعیل ،عثناٌ بً عبذالزحنً ،علی بً رعوہ ،مكبری ،حرضت ابوہزیزہ

رع َو َة َع ًِ ا ِل َن ِكبُر ِّٔی َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َح َّذثَ َيا عُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ َع ِبذٔ الزَّ ِح َن ًٔ َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُ ِ

َّ
َّ
رقا َئ بٔا ِّت َخاذ ٔ َّ
الذ َجا ٔد َو َقا َل ع ٔ ِي َذ
َع ِي ُط َقا َل أَ َم َز َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه اْلِ َغِي ٔ َیا َئ بٔا ِّت َخاذ ٔ ا ِل َػ َي ٔه َوأَ َم َز ا ِل ُؿ َ َ
الذج َ ِ
رقی
ا ِّت َخاذ ٔاْلِ َغِي ٔ َیا ٔ
ئ َّ َ
اد َیأ َذ ٌُ اہللُ ب ٔ َض ََل ٔک ا ِل ُ َ

دمحمنباامسلیع ،امثعؿ نبدبعارلنمح ،یلعنبرعفہ،ربقمی ،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن امدلارفں وک رکبایں افر اندارفں وک رمایغں اپےنل اک مکح دای افر رفامای بج امدلار یھب رمایغں اپؽ ںیل وت اہلل اعتیل اس یتسب وک ابتہ
رکےناکمکحدےدےتیںیہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،امثعؿنبدبعارلنمح،یلعنبرعفہ،ربقمی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اقویضںاکذرک
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اقویضںاکذرک

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 465

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،معلی بً ميؼور ،عبذاہلل بً جعَف ،عثناٌ بً محنذ ،مكبری ،حرضت ابوہزیزہ

اٌ بِ ًٔ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ ا ِل َن ِكب ُ ِّ
ری َع ًِ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َعلَّی بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َج ِع َ ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َف َع ًِ ُع ِث َن َ
ض َؾ َك ِذ ذُبٔحَ بٔ َػي ِر ٔ ٔس ِّهي ٕن
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ ُج ٔع َل َقا ٔؿ ّیا بَي ِ َن ال َّيا ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ضعلی نب وصنمر ،دبعاہلل نب رفعج ،امثعؿ نب دمحم ،ربقمی ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایےسجولوگںےکدرایمؿاقیضرقمررکدایایگاےسرھچیےکریغبیہذحبرکدایایگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ضعلینبوصنمر،دبعاہللنبرفعج،امثعؿنبدمحم،ربقمی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اقویضںاکذرک

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 466

راوی  :علی بً محنذ بً اسناعیل ،اَسائیل ،عبذاَعلی ،بَلل بً ابی موسی ،حرضت اىص بً مالک

وسی
َسائ ٔی ُ
ل َع ًِ َع ِبذٔ اْلِ َ ِعل َی َع ًِ ب ٔ ََل ٔل بِ ًٔ أَبٔی ُم َ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا إ ٔ ِ َ
َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َسأ َ َل ا ِل َك َـا َئ ُوک ٔ َل إَٔ َی َن ِؿ ٔشطٔ َو َم ًِ ُجبٔرَ َعل َِیطٔ ىَزَ َل
ک ؾ ََش َّذ َد ُظ
إٔل َِیطٔ آل ٔ ِ
یلع نبدمحم نباامسلیع،ارسالیئ،دبعاالیلع،البؽ نبایب ومیس،رضحت اسننب امکل رفامےتںیہہکاہلل ےکرنکؽےنرفامای سج
ےندہع ہاضقاکاطمہبلایکاےساسےکسفنےکرپسدرکدایایگافرےسجاقیضےننبرپروبجرایکاجےئوتاسرپاکیرفہتشانزؽوہرکراہ
راتسیکرطػاسیکراامنہیئرکاتراتہےہ۔
رافی  :یلعنبدمحمنباامسلیع،ارسالیئ،دبعاالیلع،البؽنبایبومیس،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اقویضںاکذرک

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 467

راوی  :علی بً محنذ ،يعلی ،ابومعاویہ ،اعنع ،عنزو بً مزہ ،حرضت سیذىا علی

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا َي ِعل َی َوأَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة َع ًِ أَبٔی ا ِل َب ِختَر ِّٔی َع ًِ َعل ٔ ٕٓی َقا َل َب َع َثىٔی
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إَٔ َی ا ِل َی َن ًٔ َؾ ُكل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ َت ِب َع ُثىٔی َوأَىَا َطاب أَ ِق ٔضی بَ ِي َي ُض ِه َو ََ أَ ِدرٔی َما ا ِل َك َـا ُئ
َقا َل ؾ ََرض َب ب ٔ َی ٔذظ ٔفٔی َػ ِذرٔی ث ُ َّه َقا َل َّ
الل ُض َّه اصِ ٔذ َقل َِب ُط َوثَب ِِّت ل ٔ َشاىَطُ َقا َل ؾ ََنا َطهَهِ ُت َب ِع ُذ فٔی َق َـا ٕئ بَي ِ َن اث ِ َيي ِ ٔن
َ

یلع نب دمحم ،یلعی ،اوب اعمفہی ،اشمع ،رمعف نب رمہ ،رضحت دیسان یلعایبؿ رفامےت ںیہ ہک بج اہلل ےک رنکؽ ےن ےھجم نمی اجیھب وت ںیم
ےنرعضایکاےاہللےک رنکؽآپےھجم(اعلمانبرک) جیھبرےہںیہاحالہکنںیمونوجاؿوہںںیماؿےک درایمؿےلصیفرکفںاگ
احالہکنےھجمہلصیف رکےن اکہقیلسہ ںی رفامےتںیہہک آپ ےنریمے ےنیسرپاہ ھت امرا رھپرفامایاےاہللاسےک دؽ وکدہاتی رپرھک
افراسیکزابؿوکوبضمطرک۔رفامےتںیہہکاسےکدعبدفآدویمںےکدرایمؿہلصیفںیمیھبکرتددہنوہا۔
رافی  :یلعنبدمحم،یلعی،اوباعمفہی،اشمع،رمعفنبرمہ،رضحتدیسانیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ملظافرروشتےسدشدیاممتعن
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ملظافرروشتےسدشدیاممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 468

یحٌی بً سعیذ ،محالذ ،عامز ،مرسوم ،حرضت عبذاہلل بً مشعود
راوی  :ابوبْک بً َْلدٰ ،

َّ
رسو ٕم َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ ََْلد ٕ ا ِل َباصٔل ٔ ُّی َح َّذثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ ا ِل َك َّلا ٌُ َح َّذثَ َيا ُم َحال ٔ ْذ َع ًِ َعا ٔمز ٕ َع ًِ َم ِ ُ

َک آْٔذْ بٔ َك َؿا ُظ ث ُ َّه
ض إ ٔ ََّ َجا َئ َی ِو َو ا ِلك ٔ َیا َمةٔ َو َمل ْ
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َما ٔم ًِ َحان ٔ ٕه َی ِحهُ ُه بَي ِ َن ال َّيا ٔ
َی ِز َؾ ُع َرأِ َس ُط إَٔ َی َّ
ِخيؿّا
الش َنا ٔ
ئ َؾإ ٔ ٌِ َقا َل أَ ِلكٔطٔ أَ ِل َكا ُظ فٔی َم ِض َواة ٕأَ ِر َبعٔي َن َ ٔ

اوبرکب نب الخدٰ ،ییحی نب دیعس ،اجمدل ،اعرم ،رسمفؼ ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج احمک یھب
ولوگںےکدرایمؿہلصیفرکاتوہاگفہرفزایقث اساحتلںیماحرضوہاگہکاکیرفہتشاسیکرگدؿےسڑکپےوہےئوہاگرھپ
فہ رفہتش آامسؿیک رطػ رس ااھٹےئ اگ ارگ ہی مکح وہاگہک اس وک کنیھپ دف وت فہ اےس کنیھپدے اگ اکی دنخؼ ںیم سج ںیم اچسیل
اسؽکتفہرگاتالچاجےئاگ۔
رافی  :اوبرکبنبالخدٰ،ییحینبدیعس،اجمدل،اعرم،رسمفؼ،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ملظافرروشتےسدشدیاممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 469

راوی  :احنذ بً سياٌ ،محنذ بً بَلل ،عنزاٌ قلاٌ ،حشين ،عنزاٌ ،اسحل طيبانی ،حرضت عبذاہلل بً اوفی

اٌ َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل
اٌ ا ِل َك َّلا ٌٔ َع ًِ ُح َشي ِ ٕن َي ِعىٔی ابِ ًَ ع ِٔن َز َ
اٌ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ب ٔ ََل ٕل َع ًِ ع ِٔن َز َ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ ٔس َي َ
َّ
الظ ِي َبان ٔ ِّی َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی أَ ِوفَی َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ اہللَ َم َع ا ِل َكاضٔی َما ل َِه یَ ُح ِز َؾإٔذَا َج َار

َوک َّ َل ُط إَٔ َی َن ِؿ ٔشطٔ

ادمح نب انسؿ ،دمحم نب البؽ ،رمعاؿ اطقؿ ،نیسح ،رمعاؿ ،ااحسؼ ابیشین ،رضحت دبعاہلل نب افیف رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن

رفامایبجکتاقیضملظہنرکےاہللاسےکاس ھتوہےتںیہافربجفہملظرکےھٹیبوتاہللےساسےکسفنےکوحاہلرکدےتیںیہ
۔
رافی  :ادمحنبانسؿ،دمحمنبالبؽ،رمعاؿاطقؿ،نیسح،رمعاؿ،اقحسابیشین،رضحتدبعاہللنبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ملظافرروشتےسدشدیاممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 470

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،ابً ابی ذئبْ ،الذ ،عبذالزحنً  ،ابی سلنہ ،حرضت عبذاہلل بً عنز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذث َ َيا ابِ ًُ أَبٔی ذٔئِبٕ َع ًِ َْالٔطٔ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ َع ِبذٔ
اہللٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل َِع َي ُة اہللٔ َعل َی الزَّاشٔی َوا ِل ُن ِز َتشٔی
یلعنبدمحم،فعیک،انبایبذ،ب،اخدل ،دبعارلنمح،ایبہملس،رضحتدبعاہللنبرمعایبؿرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایاہلل
یکتنعلےہروشتدےنیفاےلرپافرروشتےنیلفاےلرپ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،انبایبذ،ب،اخدل،دبعارلنمح،ایبہملس،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکااہتجدرکےکقحوکھجمسےل۔
ابب  :ولصیفںاکایبؿ

احمکااہتجدرکےکقحوکھجمسےل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 471

راوی  :ہظاو بً عنار ،عبذالعزیز ،ابً محنذ ،یزیذ بً عبذاہلل ابً ہاد ،محنذ بً ابزاہیه ،برس بً سعیذ ،ابی قیص،
حرضت عنزو بً عاؾ

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َّ
الذ َرا َو ِرد ٔ ُّی َح َّذثَ َيا یَزٔی ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ا ِل َضاد ٔ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ
اؾ أَى َّ ُط َسنٔ َع َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
یه الت َّ ِی ٔ ِّ
ِم َع ًِ بُ ِ ٔ
اؾ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل َع ٔ
رس بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ أَبٔی َق ِی ٕص َم ِوَ َی َع ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل َع ٔ
إٔبِ َزاصٔ َ
َ
اب َؾ َل ُط أَ ِج َزا ٌٔ َوإٔذَا َحهَ َه ؾَا ِج َت َض َذ ؾَأ َ ِْ َلأ َ َؾ َل ُط أَ ِج ْز َقا َل َیزٔی ُذ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل إٔذَا َح َه َه ا ِل َحان ٔ ُه ؾَا ِج َت َض َذ ؾَأ َػ َ

ْک بِ ًَ َع ِنزٔو بِ ًٔ َحزِو ٕ َؾ َكا َل صَ َه َذا َح َّذثَئیطٔ أَبُو َسل ََن َة َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َؾ َح َّذث ِ ُت بٔطٔ أَبَا بَ ِ ٔ

اشہؾنبامعر،دبعازعلزی،انبدمحم،زیدینبدبعاہللانباہد،دمحمنباربا،می ،رسنبدیعس،ایب سی،رضحترمعفنباعصےسرفاتی
ےہہکاوہنںےناہللےکرنکؽوکہیرفامےتوہےئانسبجاحمکہلصیفرکےتفتقوخبااہتجدفوکششرکےافرقحھجمسےلوت
اس وک دف ارج ںیلم ےگ افر بج ہلصیف رکےتفتق ااہتجد رکے افر اس ےس اطخ وہ اجےئ وتاس وک اکی ارجےلم اگ۔ زیدی ےتہک ںیہ ہک
ںیمےنہیدحثیاوبرکبنبرمعفنبزحؾوکانسیئوتاوہنںےنرفامایہکاوبہملسےنرضحتاوبرہریہےسرفاتیرکےکہیدحثیےھجم
ایسرطحانسیئ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دبعازعلزی،انبدمحم،زیدینبدبعاہللانباہد،دمحمنباربا،می ،رسنبدیعس،ایب سی،رضحترمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
احمکااہتجدرکےکقحوکھجمسےل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 472

راوی  :اسناعیل بً توبہْ ،لـ بً ْلیؿہ ،حرضت ابوہاطه

َـ بِ ًُ َْلٔی َؿ َة َح َّذثَ َيا أَبُو صَا ٔط ٕه َقا َل ل َِو ََ َحذ ُ
ٔیث ابِ ًٔ ب ُ َزیِ َذ َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ل بِ ًُ َت ِوبَ َة َح َّذثَ َيا َْل ُ

َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ا ِل ُك َـاةُ ثَ ََلثَ ْة اث ِ َيا ٌٔ فٔی ال َّيارٔ َو َواح ْٔذ فٔی ا ِل َح َّيةٔ َر ُج ْل َعل ٔ َه ا ِل َح َّل َؾ َك َضی بٔطٔ َؾ ُض َو فٔی ا ِل َح َّي ٔة َو َر ُج ْل
ض َعل َی َج ِض ٕل َؾ ُض َو فٔی ال َّيارٔ َو َر ُج ْل َج َار فٔی ا ِل ُحهِ ٔه َؾ ُض َو فٔی ال َّيارٔ َل ُك ِل َيا إ ٔ ٌَّ ا ِل َكاض َٔی إٔذَا ا ِج َت َض َذ َؾ ُض َو فٔی ا ِل َح َّي ٔة
َق َضی لٔل َّيا ٔ
اامسلیعنبوتہب،فلخنبہفیلخ،رضحتاوباہمشرفامےتںیہہکارگربدیہیکاےنپفادلےسرمفیہیدحثیہنوہ ہکاہللےکرنکؽ

ےنرفامایاقیضنیتمسقےکںیہدفدفزیخافراکییتنج۔اکیفہرمدسجےنقحوکاجانرھپاسےکاطمقبہلصیفایک فہیتنجےہافر
اکیفہسجےناہجتلےکابفوجدولوگںںیمےلصیفےیکفہدفزیخےہافراکیفہرمدسجےنہلصیفرکےنںیمملظفوجرےساکؾایل
فہیھبدفزیخےہوتمہہیہہکدےتیہکاقیضبجااہتجدرکےوتفہیتنجےہ۔
رافی  :اامسلیعنبوتہب،فلخنبہفیلخ،رضحتاوباہمش
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکہصغیکاحتلںیمہلصیفہنرکے
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
احمکہصغیکاحتلںیمہلصیفہنرکے

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 473

راوی  :ہظاو بً عنار ،محنذ بً عبذاہلل بً یزیذ ،احنذ بً ثابت ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عبذالنلک بً عنير ،عبذالزحنً بً
حرضت ابوبْکہ

یذ َوأَ ِح َن ُذ بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت ا ِل َح ِح َذر ُّٔی َقالُوا َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
َ
َ
ْک َة َع ًِ أَبٔیطٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ َي ِك ٔضی
َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ عُ َنيِر ٕأىَّطُ َسنٔ َع َع ِب َذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًَ أبٔی بَ ِ َ

ا ِل َكاضٔی بَي ِ َن اث ِ َيي ِ ٔن َوص َُو غ َِـ َبا ٌُ َقا َل صٔظَ ْاو فٔی َحذٔیثٔطٔ ََ َی ِي َبغٔی ل ٔ ِل َحان ٔ ٔه أَ ٌِ َي ِك ٔض َی بَي ِ َن اث ِ َيي ِ ٔن َوص َُو غ َِـ َبا ٌُ
اشہؾ نب امعر ،دمحم نب دبعاہلل نب زیدی ،ادمح نب تبن  ،ایفسؿ نب ہنییع ،دبعاکلمل نب ریمع ،دبعارلنمح نب رضحت اوبرکبہ ےس
رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اقیض ہصغ یک احتل ںیم دفونں رفوقیں ںیم ہلصیف ہن رکے۔ اشہؾ
ےنویںاہکہکاحمکبجاحتلبصغںیموہوتاےسےلصیفاصدرہ ںیرکاناچےیہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دمحمنبدبعاہللنبزیدی،ادمحنبتبن ،ایفسؿنبہنییع،دبعاکلملنبریمع،دبعارلنمحنبرضحتاوبرکبہ
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکاکہلصیفرحاؾوکالحؽافرالحؽوکرحاؾہ ںیرکاتکس
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
احمکاکہلصیفرحاؾوکالحؽافرالحؽوکرحاؾہ ںیرکاتکس

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 474

راوی  :ابوبْک بً طيبہ ،ونیع ،ہظاو بً رعوہ ،زیيب بيت اسله ،حرضت او سلنہ

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َزیِ َي َب ب ٔ ِيتٔ أ ُ ِّو َسل ََن َة َع ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ

وٌ أَ ِل َح ًَ ب ٔ ُح َّحتٔطٔ ٔم ًِ
َش َول ََع َّل َب ِع َـهُ ِه أَ ٌِ یَهُ َ
َقال َِت َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔىَّهُ ِه َت ِخ َت ٔؼ ُن َ
وٌ إَٔ َ َّی َوإٔى َّ َنا أَىَا َب َ ْ
َب ِع ٕف َوإٔى َّ َنا أَ ِق ٔضی َکهُ ِه َعل َی ى َ ِحو ٕ ٔم َّنا أَ ِس َن ُع ٔم ِيهُ ِه َؾ َن ًِ َق َـ ِی ُت َل ُط ٔم ًِ َح ِّل أَْٔیطٔ َط ِیّْا ؾ َََل َیأ ِ ُْ ِذ ُظ َؾإٔى َّ َنا أَق َِل ُع َل ُط ق ٔ ِل َع ّة
ٔم ًِ ال َّيارٔ َیأتِ ٔی ب ٔ َضا َی ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة
اوبرکب نب ہبیش ،فعیک ،اشہؾ نب رعفہ ،زبنی تنب املس ،رضحت اؾ ہملس رفام ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای مت ریمے اپس
ڑگھجےالےتوہ افر ںیموت رشبیہوہں۔افراشدی مت ںیم وکیئدلیلایبؿرکےنںیمدفرسے ےسرتہبوہافرںیم اہمترےدرایمؿ
ہلصیف اہمترا ایبؿ ےننس رپرکات وہں ذہلا ںیم ےسج یھباسےک اھبیئ اک قحدالدفں وت فہ اےس ہن ےل ویکہکن ںیم اےس وتآگ اک اکی ڑکٹا

دےراہںوہںےسجفہرفزایقث ےلرکآےئاگ۔
رافی  :اوبرکبنبہبیش،فعیک،اشہؾنبرعفہ،زبنیتنباملس،رضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
احمکاکہلصیفرحاؾوکالحؽافرالحؽوکرحاؾہ ںیرکاتکس

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 475

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً بَش ،محنذ بً عنزو ،ابی سلنہ ،عبذالزحنً  ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ بٔ َِشٕ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِنز ٕو َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

وٌ أَ ِل َح ًَ ب ٔ ُح َّحتٔطٔ ٔم ًِ َب ِع ٕف ؾ ََن ًِ َق َل ِع ُت
َش َول ََع َّل َب ِع َـهُ ِه أَ ٌِ َیهُ َ
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ َنا أَىَا َب َ ْ
َل ُط ٔم ًِ َح ِّل أَْٔیطٔ ق ٔ ِل َع ّة َؾإٔى َّ َنا أَق َِل ُع َلطُ ق ٔ ِل َع ّة ٔم ًِ ال َّيارٔ

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دمحمنبرمعف،ایبہملس،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽےنرفامایںیموت
رشب وہں افر اشدی مت ںیم اکیدلیل دےنی ںیم دفرسے ےس ڑبھ رک وہ ذہلا ںیم ےسج اس ےک اھبیئ اک وھتڑا اسقح یھب دالدفں وت ںیم
اسوکآگاکاکیڑکٹادالراہوہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دمحمنبرمعف،ایبہملس،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رپایئزیچاکدوعیرکانافراسںیمڑگھجارکان
ابب  :ولصیفںاکایبؿ

رپایئزیچاکدوعیرکانافراسںیمڑگھجارکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 476

یحٌی بً
راوی  :عبذالوارث بً عبذالؼنذ ،ابً عبذالوارث بً سعیذ ،ابوعبیذہ ،حشين بً ذنواٌ ،عبذاہلل بً بزیذہٰ ،
يعنز ،حرضت ابوذر

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َوارٔ ٔ
ث بِ ًُ َع ِب ٔذ الؼَّ َنذٔ بِ ًٔ َع ِب ٔذ ا ِل َوار ٔٔث بِ ًٔ َسعٔی ٕذ أَبُو عُب َ ِی َذ َة َح َّذثَىٔی أَبٔی َع ًِ أَبٔیطٔ َح َّذثَىٔی ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ
اٌ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َذ َة َقا َل َح َّذثَىٔی َی ِحٌَی بِ ًُ َي ِع َن َز أَ ٌَّ أَبَا اْلِ َ ِس َود ٔ ِّ
الذیل ٔ َّی َح َّذثَ ُط َع ًِ أَبٔی ذ ٓ َٕر أَى َّ ُط َسنٔ َع َر ُسو َل اہللٔ
ذ َِن َو َ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َم ًِ ا َّدع َی َما ل َِی َص َل ُط َؾل َِی َص ٔم َّيا َو ِل َيت ََب َّوأِ َم ِك َع َذ ُظ ٔم ًِ ال َّيارٔ

دبعاولارثنبدبعادمصل،انبدبعاولارثنبدیعس،اوب دیبہ،نیسحنبذوکاؿ،دبعاہللنبربدیہٰ،ییحینبرمعی،رضحتاوبذرےس
رفاتیےہہکاوہنںےناہللےکرنکؽوکہیاراشدرفامےتوہےئانسہکسجےنایسیزیچاکدوعیایکوجاسیکہ ںییھتوتفہمہںیم
ےسہ ںیافرفہدفزخوکاانپاکھٹہنانبےل۔
رافی  :دبعاولارث نبدبعادمصل،انبدبعاولارث نبدیعس،اوب دیبہ،نیسح نبذوکاؿ،دبعاہلل نبربدیہٰ ،ییحی نبرمعی،رضحت
اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
رپایئزیچاکدوعیرکانافراسںیمڑگھجارکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 477

راوی  :محنذ بً ثعلبہ بً سواء ،محنذ بً سواء ،معله ،مْ رزام ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

ئ َع ًِ حُ َشي ِ ٕن ا ِل ُن َع ِّل ٔه َع ًِ َم َْٕ ا ِل َو َّرا ٔم َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ
ئ َح َّذثَىٔی َع ِِّم ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َس َوا ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َث ِعل ََب َة بِ ًٔ َس َوا ٕ

اٌ َعل َی ُْ ُؼو َم ٕة ب ٔ ُول ِٕه أَ ِو ُيعٔي ُن َعل َی ُهل ِٕه ل َِه َیزَ ِل فٔی َس َخ ٔم اہللٔ
ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أَ َع َ
َحًَّی یَ ِيز ٔ َع
دمحمنبہبلعثنبنکاء،دمحمنبنکاء،ملعم،رطمرزاؼ،انعف،رضحتانبرمعایبؿرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےناراشدرفامایوجیسک
وصخث ںیمملظیکدمدرکاتےہفہ لسلساہللیکانرایگضںیمراتہےہاہیںکتہکفہدمدےسابزآاجےئ۔
رافی  :دمحمنبہبلعثنبنکاء،دمحمنبنکاء،ملعم،رطمرزاؼ،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمیعرپوگاہںیہدمیعہیلعرپ مسق
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دمیعرپوگاہںیہدمیعہیلعرپمسق

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 478

یحٌی ،عبذاہلل بً وہب ،ابً جزیخ ،ابً ابی ملیهہ ،حرضت ابً عباض
راوی ْ :حملہ بً ٰ

ض أَ ٌَّ
َص ُّی َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَى ِ َبأَىَا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ُمل َِیهَ َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ْح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَی ا ِلنٔ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا َ ِ
اض د ٔ َما َئ رٔ َجا ٕل َوأَ ِم َوا َل ُض ِه َو َکه ًِٔ ا ِل َینٔي ُن َعل َی
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ل َِو ي ُِع َلي ال َّي ُ
اض ب ٔ َذ ِع َواص ُِه ا َّدع َی ى َ ْ

ا ِل ُن َّذع َی َعل َِیطٔ

رحہلم نب ٰییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،انب رججی ،انب ایب ملنکہ ،رضحت انب ابعس ےس رفاتیہیہ اہلل ےک رنکؽ ےنرفامای ارگ ولوگںوک
)ضحاؿےکدوعییکفہجےسدایاجےئوتھچکولگدفرسںےکوخؿافرامولںاکدوعیرکےنںیگلےگنکیلدمیعہیلعےکذہممسق
ےہ۔

رافی  :رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،انبرججی،انبایبملنکہ،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دمیعرپوگاہںیہدمیعہیلعرپمسق

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 479

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،علی بً محنذ ،ونیع ،ابومعاویہ ،اعنع ،حرضت اطعث بً قیص

یل
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َوأَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َق َاَ َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِع َن ُع َع ًِ َطك ٔ ٕ
اٌ بَ ِیىٔی َوبَي ِ َن َر ُج ٕل ٔم ًِ ا ِل َی ُضود ٔأَ ِر ْق َؾ َح َح َذنٔی َؾ َك َّذ ِم ُت ُط إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َع ًِ اْلِ َ ِط َعثٔ بِ ًٔ َق ِی ٕص َقا َل ک َ َ

ـ ؾ ٔیطٔ ؾ ََی ِذ َص ُب
َؾ َكا َل َٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َص ِل َل َ
ـ ُقل ُِت إٔذّا یَ ِحل ٔ ُ
ک بَ ِّي َي ْة ُقل ُِت ََ َقا َل لٔل َِی ُضود ٔ ِّی ا ِحل ٔ ِ
وٌ بٔ َع ِض ٔذ اہللٔ َوأَیِ َناىٔض ٔ ِه ثَ َن ّيا َقل ٔ ّیَل إ ٔ َل ِخ ِاْلیَ ٔة
ب ٔ َنأَی ؾَأَىِزَ َل اہللُ ُس ِب َحاى َ ُط إ ٔ ٌَّ َّال ٔذ َ
یً َي ِظتَرُ َ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،یلع نبدمحم،فعیک،اوباعمفہی،اشمع،رضحتاثعشنب سیرفامےتںیہہکاکیزنیمںیمریمےافراکی
وہیدی ےک درایمؿ رتشمک یھت وہیدی ریمے ہصح ےس ااکنری وہایگ وت ںیم ےن اےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم
شیپایک۔آپےنرفامایاہمترےاپسوکیئوبثتےہںیمےنرفامایہ ںیآپےنوہیدیےسرفامایمسقااھٹؤںیمےنرعضایکفہمسق
ااھٹرک ریما امؽ زہپ رک اجےئ اگ۔اس رپ اہللیک ہیآتی انزؽ وہیئ۔ وجولگ اہلل ےک دہع افر مسق ےک وعض وھتڑااس امؽ ےتیل ںیہ۔
آرخکت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،یلعنبدمحم،فعیک،اوباعمفہی،اشمع،رضحتاثعشنب سی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھجیٹمسقاھکرکامؽاحلصرکان
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
وھجیٹمسقاھکرکامؽاحلصرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 480

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،ونیع ،ابومعاویہ ،اعنع ،طكیل ،حرضت عبذاہلل بً مشعود

یل َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َوأَبُو ُم َعاؤیَ َة َق َاَ َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِع َن ُع َع ًِ َطك ٔ ٕ
َـ َعل َی َینٔي ٕن َوص َُو ؾ َٔیضا ؾَا ٔج ْز َي ِك َت ٔل ُع ب ٔ َضا َما َل ا ِمز ٔ ٕئ ُم ِشل ٔ ٕه
َم ِش ُعود ٕ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َحل َ
لَي ٔ َی اہللَ َوص َُو َعل َِیطٔ غ َِـ َبا ٌُ
دمحم نب دبعاہلل نبریمن،فعیک ،اوباعمفہی ،اشمع ،قیقش ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیہہک اہلل ےک رنکؽ ےنرفامای سجےن
وکیئمسقااھٹیئافرفہاسمسقںیموھجاٹاھتافراسمسقےکذرہعییسکیھباملسمؿاکامؽانقحےلایلوتفہاہللےسایسیاحتلںیمےلم
اگہکاہللاسرپہصغوہںےگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،اوباعمفہی،اشمع،قیقش،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
وھجیٹمسقاھکرکامؽاحلصرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 481

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ،ولیذ بً نثير ،محنذ بً نعب ،عبذاہلل بً نعب ،حرضت ابوامامہ حارثی

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ ا ِل َولٔی ٔذ بِ ًٔ َنثٔير ٕ َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ َن ِعبٕ أَى َّ ُط َسنٔ َع أَ َْا ُظ َع ِب َذ اہللٔ بِ ًَ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َن ِعبٕ أَ ٌَّ أَبَا أ ُ َما َم َة ا ِل َحارٔث ٔ َّی َح َّذثَطُ أَى َّ ُط َسنٔ َع َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل ََ َي ِك َت ٔل ُع َر ُج ْل َح َّل ا ِمز ٔ ٕئ ُم ِشل ٔ ٕه

اٌ َط ِیّْا َي ٔشي ّرا َقا َل َوإ ٔ ٌِ
ب ٔ َینٔيئطٔ إ ٔ ََّ َْح ََّو اہللُ َعل َِیطٔ ا ِل َح َّي َة َوأَ ِو َج َب َل ُط ال َّيا َر َؾ َكا َل َر ُج ْل ٔم ًِ ا ِل َك ِوو ٔ یَا َر ُسو َل اہللٔ َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
اٌ س َٔواکّا ٔم ًِ أَ َرا ٕک
کَ َ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،فدیلنبریثک،دمحمنببعک،دبعاہللنببعک،رضحتاوباامہماحریثرفامےتںیہہکاوہنںےناہلل ےک
رنکؽوک ہیرفامےتوہےئانسوجرمدیسکرمد ملسماکقح مسقاھکرکاناجزئوطر رپاحلص رکےلاہللاسرپ تنجوکرحاؾ رفامدےتی ںیہ
افردفزخاسےکےیلفابجرفامدےتیںیہاسرپولوگںںیمےساکیرمدےنرعضایکاےاہللےکرنکؽارگہچفہذرایسزیچوہ
رفامایارگہچولیپیکاکیوسماکیہوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،فدیلنبریثک،دمحمنببعک،دبعاہللنببعک،رضحتاوباامہماحریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقاہکںاھکےئ؟
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
مسقاہکںاھکےئ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 482

راوی  :عنزو بً راؾع ،مزواٌ بً معاویہ ،ح ،احنذ بً ثابت ،ػؿواٌ بً عیسی ،ہاطه بً ہاطه ،عبذاہلل بً نشلاض،
حرضت جابز بً عبذاہلل

َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َراؾ ٕٔع َح َّذث َ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم َعاو ٔ َی َة ح و َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت ا ِل َح ِح َذر ُّٔی َح َّذثَ َيا َػؿ َِوا ٌُ بِ ًُ ع َٔیسی قَاََ
ض َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ
َح َّذثَ َيا صَا ٔط ُه بِ ًُ َصا ٔط ٕه َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ن ِٔش َلا ٕ

ِ
رض
َحل َ
َـ ب ٔ َینٔي ٕن آث َٔن ٕة ع ٔ ِي َذ ٔم ِيبَر ٔی َص َذا َؾ ِل َيت ََب َّوأ َم ِك َع َذ ُظ ٔم ًِ ال َّيارٔ َول َِو َعل َی س َٔوا ٕک أَ ِْ َ َ
رمعف نب راعف ،رمفاؿ نب اعمفہی ،ح ،ادمح نب تبن  ،وفصاؿ نب یسیع ،اہمش نب اہمش ،دبعاہلل نب ئصطءس ،رضحت اجرب نب دبعاہلل
رفامےت ںیہ ہک ا ہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای سج ےن ریمے اس ربمم ےک اپس وھجیٹ مسق اھکیئ وت فہ دفزخ ںیم اانپ اکھٹہن انبےل
ارگہچرتوسماکیکاخرطوہ۔
رافی  :رمعف نب راعف ،رمفاؿ نب اعمفہی ،ح ،ادمح نب تبن  ،وفصاؿ نب یسیع ،اہمش نب اہمش ،دبعاہلل نب ئصطءس ،رضحت اجرب نب
دبعاہلل
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
مسقاہکںاھکےئ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 483

یحٌی ،ابویوىص  ،حرضت
یحٌی ،زیذ بً اْزو ،ؿحاک بً مخلذ ،حشً بً یزیذ بً َقوح ،محنذ بً ٰ
راوی  :محنذ بً ٰ
ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َو َزیِ ُذ بِ ًُ أَ ِْزَ َو َق َاَ َح َّذثَ َيا َّ
ُفو َخ َقا َل ُم َح َّن ُذ
الـحَّا ُک بِ ًُ َم ِخ َل ٕذ َح َّذثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َیز ٔ َ
یذ بِ ًٔ َ ُّ
بِ ًُ َی ِحٌَی َوص َُو أَبُو یُوى َُص ا ِل َكو ٔ ُّی َقا َل َسنٔ ِع ُت أَبَا َسل ََن َة َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُكو ُل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
ـ ع ٔ ِي َذ َص َذا ا ِلنٔ ِيبَر ٔ َع ِب ْذ َو ََ أَ َم ْة َعل َی یَنٔي ٕن آث َٔن ٕة َول َِو َعل َی س َٔوا ٕک َركِبٕ إ ٔ ََّ َو َج َب ِت َل ُط ال َّيا ُر
َو َس َّل َه ََ یَ ِحل ٔ ُ

دمحمنبییحی،زدی نبازخؾ ،احضک نبدلخم،نسحنبزیدی نبرقفح،دمحم نبٰییحی،اوبویسن،رضحتاوبرہریہایبؿرفامےتںیہہکاہلل
ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای اس ربنم ےک اپس وج یھب وھجیٹ مسق اھکےئ اگ (وخاہ) الغؾ وہ ای ابدنی (وخاہ) رمد وہ ای وعرت ارگہچ رت
وسماکیکاخرطوہاسےکےیلدفزخفابجوہاجےئی۔

رافی  :دمحمنبٰییحی،زدینبازخؾ،احضکنبدلخم،نسحنبزیدینبرقفح،دمحمنبٰییحی،اوبویسن،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہاتکبےسایکمسقیلاجےئ؟
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
الہاتکبےسایکمسقیلاجےئ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 484

راوی  :علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،اعنع ،عبذاہلل بً مزہ ،حرضت بزاء بً عازب

ئ بِ ًٔ َعاز ٕٔب أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ُم َّز َة َع ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
وسی
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َد َعا َر ُج َّل ٔم ًِ عُل ََنا ٔ
ئ ا ِل َی ُضود ٔ َؾ َكا َل أَ ِن ُظ ُذ َک ب ٔ َّال ٔذی أَىِزَ َل ال َّت ِو َرا َة َعل َی ُم َ

یلعنبدمحم ،اوباعمفہی،اشمع،دبعاہللنبرمہ،رضحترباءنباعزبےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽےناکیوہیدیرمداعملوک
البایافررفامایںیمےھجتمسقداتیوہںاسذاتیکسجےنرضحتومٰیسرپوتراتانزؽرفامیئ۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،دبعاہللنبرمہ،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
الہاتکبےسایکمسقیلاجےئ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 485

راوی  :علی بً محنذ ،ابواسامہ ،محالذ ،عامز ،حرضت جابز بً عبذاہلل

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ ُم َحال ٔ ٕذ أَى ِ َبأَىَا َعا ٔم ْز َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ

وسی َعل َِیطٔ َّ
الش ََلو
َو َس َّل َه َقا َل ل ٔ َی ُضودٔیَّي ِ ٔن أَ ِنظَ ِذتُهُ َنا بٔاہللٔ َّال ٔذی أَىِزَ َل ال َّت ِو َرا َة َعل َی ُم َ

یلعنبدمحم،اوبااسہم،اجمدل،اعرم،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽےندفوہیدویںےسرفامایںیممتدفونں
وکاساہللیکمسقداتیوہںسجےنرضحتومٰیسرپوتراتانزؽرفامیئ۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوبااسہم،اجمدل،اعرم،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفرمدیسکاسامؿاکدوعیرکںیافریسکےکاپسوبثتہنوہ۔
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دفرمدیسکاسامؿاکدوعیرکںیافریسکےکاپسوبثتہنوہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 486

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہْ ،الذ بً حارث ،سعیذ بً ابی رعوبہ ،قتادہَْ ،لض ،ابی راؾع ،حرضت ابوہزیزہ

ض َع ًِ أَبٔی َراؾ ٔ ٕع
رعوبَ َة َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ْ ََٔل ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َح َّذثَ َيا َسعٔی ُذ بِ ًُ أَبٔی َ ُ
َِّک أَ ٌَّ َر ُج َلي ِ ٔن ا َّد َع َیا َدابَّ ّة َول َِه یَهُ ًِ بَ ِي َي ُض َنا بَ ِّي َي ْة ؾَأ َ َم َزص َُنا ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ َي ِش َتض ٔ َنا
َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَى َّ ُط ذ َ َ
َعل َی ا ِل َینٔي ٔن
اوبرکب نبایب ہبیش،اخدل نب احرث،دیعس نبایب رعفہب،اتقدہ،الخس،ایبراعف،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکدفرمدفں ےناکی
نکاریاکدوعیایکیسکےکاپسوبثتہناھتوتاؿوک یبن رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن مکح دایہکرقہعڈاؽرکمسقااھٹںیئسج ےک

انؾرقہعےلکناگفہمسقااھٹےئافرنکاریاکامکلوہاجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنباحرث،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،الخس،ایبراعف،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دفرمدیسکاسامؿاکدوعیرکںیافریسکےکاپسوبثتہنوہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 487

راوی  :اسحل بً ميؼور ،محنذ بً معنز ،زہير بً محنذ ،روح بً عبادہ ،سؿیاٌ ،قتادہ ،سعیذ بً ابی بزدہ  ،حرضت
ابوموسی

ٔیذ َع ًِ َق َتا َد َة
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َم ِع َنز ٕ َو ُزصَيِرُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َقالُوا َح َّذثَ َيا َر ِو ُح بِ ًُ ُع َبا َد َة َح َّذثَ َيا َسع ْ

وسی أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِْ َت َؼ َه إٔل َِیطٔ َر ُج ََل ٌٔ بَ ِي َي ُض َنا َدابَّ ْة
َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ أَبٔی ب ُ ِز َد َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ُم َ
َول َِی َص ل ٔ َواح ٔ ٕذ ٔم ِي ُض َنا بَ ِّي َي ْة َؾ َح َعل ََضا بَ ِي َي ُض َنا ن ِٔؼ َؿي ِ ٔن
ااحسؼنبوصنمر،دمحمنبرمعم،زریہنبدمحم،رفحنبابعدہ،ایفسؿ،اتقدہ،دیعسنبایب ربدہ،رضحتاوبومیسےسرفاتیےہہکاہلل
ےک رنکؽ یک دخث  ںیم دفرمدفں ےن اکی نکاری ےک قلعتم اانپ ڑگھجا شیپ ایک یسک ےک اپس وبثت ہن اھت آپ ےن اس وک دفونں
ےکدرایمؿفصنفصنمیسقترکدای۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دمحمنبرمعم،زریہنبدمحم،رفحنبابعدہ،ایفسؿ،اتقدہ،دیعسنبایبربدہ،رضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ

دفرمدیسکاسامؿاکدوعیرکںیافریسکےکاپسوبثتہنوہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 488

راوی  :علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،ححاد ،سعیذ بً عبیذ بً زیذ بً عكبہ ،حرضت سنزہ بً جيذب

َّاد َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ عُب َ ِی ٔذ بِ ًٔ َزیِ ٔذ بِ ًٔ عُ ِك َب َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َس ُن َز َة بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َح َّذث َ َيا َحح ْ
ُج ِي َذ ٕب َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َؿا َع ل ٔ َّرل ُج ٔل َم َتا ْع أَ ِو ُ ٔ
َس َم َلطُ َم َتا ْع ؾ ََو َج َذ ُظ فٔی یَ ٔذ َر ُج ٕل یَبٔی ُعطُ

َؾ ُضو أَ َح ُّل بٔطٔ َویَ ِز ٔج ُع ا ِلن ِظتَر ٔی َعل َی ا ِلبائ ٔ ٔع ب ٔ َّ
الث َن ًٔ
َ
ُ
َ

یلعنبدمحم ،اوباعمفہی،اجحج،دیعسنب دیبنبزدینبہبقع،رضحترمسہنبدنجبرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایبجیسک
رمداکامؽاجاترےہایاساکاسامؿوچریوہاجےئرھپفہیسکرمدےکہضبقںیمےلموجاےسچیبراہوہوتامکلاساکزایدہدقحارےہافر
رخدیےنفاالرففتخدننکہےسزرنمثفاسپےلےل۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اجحج،دیعسنب دیبنبزدینبہبقع،رضحترمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجامؽاجونررخابرکدںیاساکمکح
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
وجامؽاجونررخابرکدںیاساکمکح

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 489

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،ابً طہاب ،حرضت ابً محیؼہ انؼاری

َص ُّی أَى ِ َبأَىَا َّ
اب أَ ٌَّ ابِ ًَ ُم َحی َِّؼ َة اْلِ َ ِن َؼار َّٔی أَ ِْب َ َر ُظ أَ ٌَّ ىَا َق ّة
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح ا ِلنٔ ِ ٔ

ئ کَاى َ ِت َؿارٔ َی ّة َد َْل َِت فٔی َحائ ٔٔم َق ِوو ٕ ؾَأَؾ َِش َذ ِت ؾ ٔیطٔ َؾک ُ ِّل َه َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ َٔیضا َؾ َك َضی أَ ٌَّ حٔؿ َِى
ل ٔ ِلب َ َرا ٔ

اْلِ َ ِم َوا ٔل َعل َی أَصِل ٔ َضا بٔال َّي َضارٔ َو َعل َی أَصِ ٔل ا ِل َن َواشٔی َما أَ َػابَ ِت َم َوا ٔطیض ٔ ِه ب ٔ َّ
اٌ
الل ِی ٔل َح َّذثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ َع َّؿ َ
ئ بِ ًٔ َعاز ٕٔب
ْحاو ٔبِ ًٔ ُم َحی َِّؼ َة َع ًِ ا ِلبَرَا ٔ
َح َّذثَ َيا ُم َعاؤیَ َة بِ ًُ صٔظَ او ٕ َع ًِ ُسؿ َِی َ
اٌ َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ع َٔیسی َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َ َ
ئ أَؾ َِش َذ ِت َط ِیّْا َؾ َك َضی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بٔنٔ ِثلٔطٔ
أَ ٌَّ ىَا َق ّة ْلٔ ٔل ا ِلب َ َرا ٔ

دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انباہشب،رضحتانبہصیحم ااصنریےسرفاتیےہہکرضحترباءیکاکیافینٹن رشرییھتفہولوگں
ےکابغںیمسھگیئگافراؿاکابغرخابرکدایوتاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسابتیکیئگآپےنہیہلصیفرفامایہکدؿ
ںیم اوماؽ یک افحتظ اموکلں ےک ذہم ےہ افر رات وک اجونررخاب رک دںی وت اس اک اتفاؿ اجونرفں ےک اموکلں رپ ےہ۔ دفرسی دنس
ےسیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انباہشب،رضحتانبہصیحمااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئصخشیسکزیچوکوتڑڈاےلوتاساکمکح
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
وکیئصخشیسکزیچوکوتڑڈاےلوتاساکمکح

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 490

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہُ ،شیک بً عبذاہلل ،قیص بً وہب ،بيوسواہ

ک بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ َع ًِ َق ِی ٔص بِ ًٔ َوصِبٕ َع ًِ َر ُج ٕل ٔم ًِ بَىٔی ُسوئ َ َة َقا َل ُقل ُِت ل ٔ َعائٔظَ َة
ُشی ُ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

أَ ِْبٔرٔیىٔی َع ًِ ُْلُ ٔل َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقال َِت أَ َو َما َت ِ ُ
اٌ َر ُسو ُل
آٌ َوإٔى َّ َ
ک ل ََعل َی ُْلُ ٕل َعو ٕٔیه َقال َِت ک َ َ
رق َ
رقأ ا ِل ُ ِ
َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم َع أَ ِػ َحابٔطٔ ؾ ََؼ َي ِع ُت َل ُط ك َ َعا ّما َو َػ َي َع ِت َل ُط َحؿ َِؼ ُة ك َ َعا ّما َقال َِت ؾ ََش َب َك ِتىٔی َحؿ َِؼ ُة َؾ ُكل ُِت

ل ٔ ِل َحارٔ َیةٔ اى ِ َللٔئی ؾَأ َ ِن ٔؿئٔي َق ِؼ َع َت َضا َؾ َلحٔ َك ِت َضا َو َق ِذ َص َّن ِت أَ ٌِ َت َـ َع بَي ِ َن َی َذ ِی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأ َ ِنؿَأ َ ِت َضا

الل َع ُاو َقال َِت َؾ َح َن َع َضا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َما ؾ َٔیضا ٔم ًِ َّ
َش َّ
الل َعاو ٔ َعل َی ال ِّي َل ٔع
رس ِت ا ِل َك ِؼ َع ُة َواى ِ َت َ َ
ؾَاىِهَ َ َ
َ ُ
ک فٔی َو ِجطٔ
َظؾٔهُ ِه َوکُلُوا َما ؾ َٔیضا َقال َِت ؾ ََنا َرأَیِ ُت ذَل ٔ َ
َظؾّا َمک َ َ
اٌ َ ِ
ؾَأکَلُوا ث َّه َب َع َث بٔ َك ِؼ َعًٔی ؾ ََذ َؾ َع َضا إَٔ َی َحؿ َِؼ َة َؾ َكا َل ُْ ُذوا َ ِ
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
اوبرکبنبایبہبیش،رشکینبدبعاہلل ،سینبفبہ،ونبنکاہےکاکیرمدےتہکںیہہکںیمےندیسہاعہشئےسرعضایکہکےھجماہلل
ےک رنکؽ ےک االخؼ ےک قلعتم اتبےیئ۔ رفامےن ںیگل ایک مت رقآؿ ہ ںی زپےتھ (فإ َ ل َ َ ُ َ ِ
َع) آپ ڑبے االخؼ فاےل
 َ عَلی ُجل ٍق ٍ
َِّ َ
ںیہزینرفامایہکاہللےکرنکؽاےنپااحصبےکاس ھتےھتںیمےنآپےکاھکانایترایکافرہصفحےنیھبآپےکےیلاھکانایترایکوت
ںیمےناینپوھچرکیےساہکاجؤہصفحاکایپہلاٹلدف۔فہاسفتقیچنہپبجہصفحآپےکاسےنمایپہلرےنھکیگلںیھتوتایپہلاٹل
دایایپہلوٹٹایگ افراھکانرھکبایگاہلل ےکرنکؽےنفہایپہلافراھکاندرتسوخاؿ رپعمج ایک بسےناھکایلرھپآپےن ریماایپہل ہصفح
ےکاپساجیھبافررفامایاےنپربنتےکدبہلربنتےلولافروجاسںیمےہفہاھکول رفام ںیہاسےکدعبںیمےنآپےکرہچے رپ
اساکوکیئاک ہ ںیداھکی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رشکینبدبعاہلل ،سینبفبہ،ونبنکاہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
وکیئصخشیسکزیچوکوتڑڈاےلوتاساکمکح

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 491

راوی  :محنذ بً مثىیْ ،الذ بً حارث ،حنیذ ،حرضت اىص بً مالک

اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّذثَ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َح َّذثَ َيا ُح َن ِی ْذ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل ک َ َ
َ
َو َس َّل َه ع ٔ ِي َذ إ ٔ ِح َذی أ ُ َّم َضا ٔ
َرضبَ ِت َی َذ ال َّز ُسو ٔل ؾ ََش َك َل ِت ا ِل َك ِؼ َع ُة
یضا ك َ َع ْاو ؾ ََ
ِخی بٔ َك ِؼ َع ٕة ؾ ٔ َ
ت ا ِل ُن ِد ٔمئي َن ؾَأ ِر َسل َِت أ ُ ِ َ

َ
َّ
َّ
ِخی َؾ َح َع َل َی ِح َن ُع ؾ َٔیضا َّ
الل َع َاو
ٔرس َتي ِ ٔن ؾ ََـ َّه إ ٔ ِح َذاص َُنا إَٔ َی اْلِ ُ ِ َ
رس ِت ؾَأ َْ َذ َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ا ِکه ِ َ
ؾَاىِهَ َ َ
َو َي ُكو ُل غ ََار ِت أ ُ ُّمهُ ِه ک ُلُوا ؾَأَک َ ُلوا َحًَّی َجائ َ ِت بٔ َك ِؼ َعت َٔضا َّالًٔی فٔی بَ ِيت َٔضا ؾ ََذ َؾ َع ا ِل َك ِؼ َع َة الؼَّ ٔحی َح َة إَٔ َی ال َّز ُسو ٔل َو َت َز َک
َّ
رس ِت َضابَاب ال َّز ُج ٔل َي َـ ُع َْظَ َب ّة َعل َی ٔج َذارٔ َجارٔظ ٔ
ا ِل َنهِ ُش َور َة فٔی بَ ِیتٔ الًٔی َن َ َ

دمحمنبینثم،اخدلنباحرث،دیمح،رضحتاسننبامکلرفامےتںیہہکیبناینپاکیزفہجرہطمہےکاپسےھتہکدفرسیےناھکےن
اکاکیایپہلاجیھبیلہپےن(انرایگضےس)الےنفاےلےکاہ ھترپامرا،ایپہلرگرکوٹٹایگوتاہللےکرنکؽےندفونںڑکٹفںوکااھٹرک
اکیدفرسےےکاس ھتوجڑاافراسںیماھکانعمجرکےنےگلافررفامےنےگلہکاہمتریامںوکریغتآیئ(ہکریمااھکانایترہنوہاافر
دفرسیےنایتررکےکجیھبدای)ابہیاھکولبسےناھکاناھکایرھپیلہپزفہجاےنپرھگےساکیایپہلےلرکآںیئوتآپےناسملایپہل
اھکانالےنفاےلوکددیایافروٹاٹوہاایپہلاینپزفہجےکرھگرےنہدایوہنجںےنایپہلوتڑااھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،اخدلنباحرث،دیمح،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداےنپاسمہہییکدویاررپتھچرےھک
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
رمداےنپاسمہہییکدویاررپتھچرےھک

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 492

راوی  :ہظاو بً عنار ،محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،عبذالزحنً ،ارعد  ،حرضت ابوہزیزہ

َ
رع ٔد َقا َل
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َق َاَ َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ اْلِ ِ َ
ار ُظ أَ ٌِ َي ِػز ٔ َز َْظَ َب ّة ف ٔی ٔج َذارٔظ ٔ ؾ َََل
َسنٔ ِع ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة َی ِبلُ ُؼ بٔطٔ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إٔذَا ا ِس َتأِذ ٌََ أَ َح َذ ُن ِه َج ُ
َی ِن َي ِعطُ َؾ َل َّنا َح َّذثَ ُض ِه أَبُو ص َُزیِ َز َة كَأِكَُْوا ُرؤ َُس ُض ِه َؾ َل َّنا َرآص ُِه َقا َل َما َٔی أَ َرا ُن ِه َع ِي َضا ُم ِعزٔؿٔي َن َواہللٔ َْلَ ِر ٔمي َ َّن ب ٔ َضا بَي ِ َن

أَ ِن َتاؾٔهُ ِه
اشہؾ نب امعر ،دمحم نب ابصح ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،دبعارلنمح ،ارعج  ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک یبن ےن رفامای بج مت ںیم
ےسیسکاکزپفیساسےساسیکدویاررپڑکلیاگڑےنیکااجزتامےگنوتفہاےسرفےکہ ںی۔بجاوبرہریہےنولوگںوکہیدحثی
انسیئ وت اوہنں ےن رس اکھج ایل اوبرہریہ ےن داھکی وت رفامای ایک وہا؟ ںیم دھکی راہ وہں ہک مت اس ےس رفرگداین رک رےہ وہ اہللیک مسق ںیم
اہمترےیدنوھںےکدرایمؿاےسامرفںاگینعیہیدحثیوخبانسؤںاگ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دبعارلنمح،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
رمداےنپاسمہہییکدویاررپتھچرےھک

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 493

یحٌی ،حرضت عْکمہ بً سلنہ
راوی  :ابوبَش  ،بْک بً ْلـ ،ابوعاػه ،ابً جزیخ ،عنزو بً دیيار ،ہظاو بً ٰ

اػ ٕه َع ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيارٕ أَ ٌَّ صٔظَ َاو بِ ًَ َی ِحٌَی أَ ِْب َ َر ُظ أَ ٌَّ
ْک بِ ًُ َْل َٕـ َح َّذثَ َيا أَبُو َع ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بٔ َِشٕ بَ ِ ُ
یذ
ْٔک َم َة بِ ًَ َسل ََن َة أَ ِْب َ َر ُظ أَ ٌَّ أَ َْ َویِ ًٔ ٔم ًِ بَل ُِنػٔي َرة ٔ أَ ِع َت َل أَ َح َذص َُنا أَ ٌِ ََ َي ِػز ٔ َز َْظَ ّبا فٔی ٔج َذارٔظ ٔ ؾَأَق َِب َل ُم َح ِّن ُع بِ ًُ َیز ٔ َ
عِٔ
ال َنثٔي ْر ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ َؾ َكالُوا َن ِظ َض ُذ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ َی ِن َي ِع أَ َح ُذ ُن ِه َج َار ُظ أَ ٌِ َي ِػز ٔ َز
َورٔ َج ْ

وٌ َحائ ٔ ٔلي أَ ِو ٔج َذارٔی َؾا ِج َع ِل َعل َِیطٔ
ک َم ِك ٔضی ل َ
َْظَ َب ّة فٔی ٔج َذارٔظ ٔ َؾ َكا َل یَا أَخٔی إٔى َّ َ
َک َعل َ َّی َو َق ِذ َح َلؿ ُِت ؾَا ِج َع ِل أ ُ ِس ُل َواىّا دُ َ
ک
َْظَ َب َ
اوبرشب،رکبنبفلخ،اوباعمص،انبرججی،رمعفنبدانیر،اشہؾنبٰییحی،رضحترکعہمنبہملسرفامےتںیہہکونبریغمہےکدفوصخشں
ںیمےساکیےنہیاہکہکاساکالغؾآزادےہارگدفرسااسیکدویارںیمڑکلیاگڑےوت؟عمجمنبزیدیافرتہبےسدفرسےاحصہب
آےئافرک ےنےگلہکمہوگایہدےتیںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایمتںیمےسوکیئاےنپزپفیسوکاینپدویارںیمڑکلیاگڑےنےس

ہن رفےک وت اس ےن اہک اے اھبیئ! (رشتعی اک) ہلصیف اہمترے وماقف افر ریمے الخػ ےہ ہکبج ںیم مسق ااھٹ اکچ وہں ذہلا مت ریمی
دویارےکاسرطػوتسؿانبرکاسرپاینپڑکلایںرھکول۔
رافی  :اوبرشب،رکبنبفلخ،اوباعمص،انبرججی،رمعفنبدانیر،اشہؾنبٰییحی،رضحترکعہمنبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
رمداےنپاسمہہییکدویاررپتھچرےھک

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 494

یحٌی ،عبذاہلل بً وہب ،ابً لہیعہ ،ابواسود ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض
راوی ْ :حملہ بً ٰ

ض أَ ٌَّ
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
یع َة َع ًِ أَبٔی اْلِ َ ِس َود ٔ َع ًِ ع ِ ٔ
ْح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِْب َ َرنٔی ابِ ًُ لَض ٔ َ
َح َّذثَ َيا َ ِ

ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ یَ ِن َي ِع أَ َح ُذ ُن ِه َج َار ُظ أَ ٌِ َي ِػز ٔ َز َْظَ َب ّة َعل َی ٔج َذارٔظ ٔ

رحہلم نب ٰییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،انب ہعیہل ،اوبانکد ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایمتںیمےسوکیئیھباےنپزپفیسوکاینپدویارںیمڑکلیاگڑےنےسہنرفےک۔
رافی  :رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،انبہعیہل،اوبانکد،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راہتسیکدقمارںیماالتخػوہاجےئوت؟
ابب  :ولصیفںاکایبؿ

راہتسیکدقمارںیماالتخػوہاجےئوت؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 495

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،مثىی بً سعیذ ،قتادہ ،بَش بً نعب ،حرضت ابوہزیزہ

الـ َبع ٔ ُّی َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ بُظَ ي ِر ٔبِ ًٔ َن ِعبٕ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ُم َثىَّی بِ ًُ َسعٔی ٕذ ُّ
الْ َیل َس ِب َع َة أَذ ُِر ٕع
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِج َعلُوا َّ ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ینثم نبدیعس ،اتقدہ ،رشب نب بعک ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےنرفامایراہتساستاہ ھتروھک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ینثمنبدیعس،اتقدہ،رشبنببعک،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
راہتسیکدقمارںیماالتخػوہاجےئوت؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 496

یحٌی ،محنذ بً عنز بً ہیاد ،قبیؼہ ،سؿیاٌ ،سناک ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض
راوی  :محنذ بً ٰ

ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ
یؼ ُة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ س َٔنا ٕک َع ًِ ع ِ ٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ عُ َن َز بِ ًٔ َصیَّا ٕد َق َاَ َح َّذثَ َيا َقب ٔ َ
یل ؾَا ِج َعلُو ُظ َس ِب َع َة أَذِ ُر ٕع
َعبَّا ٕ
الْ ٔ
ض َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ا ِْ َت َل ِؿت ُِه فٔی َّ ٔ
دمحم نب ٰییحی ،دمحم نب رمع نب ایہج ،ہصیبق ،ایفسؿ ،امسک ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایبجراہتسیکدقمارںیماہمترااالتخػوہاجےئوتاستاہ ھترھکول۔

رافی  :دمحمنبٰییحی،دمحمنبرمعنبایہج،ہصیبق،ایفسؿ،امسک،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےنپہصحںیمایسیزیچانبانسجےساسمہہیاکاصقنؿوہ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اےنپہصحںیمایسیزیچانبانسجےساسمہہیاکاصقنؿوہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 497

یحٌی بً ولیذ ،حرضت عبادہ بً ػامت
موسی بً عكبہ ،اسحام بً ٰ
راوی  :عبذربہ ،ابوالنػلص ،ؾـیل بً سلامیٌٰ ،

وسی بِ ًُ ُع ِك َب َة َح َّذث َ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ َربِّطٔ بِ ًُ َْال ٔ ٕذ ال ُّي َني ِر ُّٔی أَبُو ا ِل ُن َػ ِّل ٔص َح َّذث َ َيا ُؾ َـ ِی ُ
ل بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َح َّذثَ َيا ُم َ
َّ
ْض َار
ْض َر َو ََ ٔ َ
َی ِحٌَی بِ ًٔ ا ِل َولٔی ٔذ َع ًِ عُ َبا َد َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق َضی أَ ٌِ ََ َ َ
ل
دبعرہب،اوبا معلش،لیضفنبامیلسؿ،ومٰیس نبہبقع،ااحسؼنبٰییحینبفدیل،رضحتابعدہنباصث ےسرفاتیےہہکاہللےک
رنکؽےنہیہلصیفرفامایہکیسکوکہنادتباءاصقنؿاچنہپایاجےئافرہندبےلںیم۔
ل
رافی  :دبعرہب،اوبا معلش،لیضفنبامیلسؿ،ومٰیسنبہبقع،ااحسؼنبٰییحینبفدیل،رضحتابعدہنباصث 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اےنپہصحںیمایسیزیچانبانسجےساسمہہیاکاصقنؿوہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 498

یحٌی ،عبذالززام  ،معنز  ،جابز ،عْکمہ  ،حرضت ابً عباض
راوی  :محنذ بً ٰ

ض َقا َل َقا َل َر ُسو ُل
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ یَ ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأَىَا َم ِع َن ْز َع ًِ َجابٔز ٕا ِل ُح ِعف ٔ ِّی َع ًِ ع ِ ٔ
َّ
ْض َار
ْض َر َو ََ ٔ َ
اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َ َ
دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،اجرب،رکعہم،رضحتانبابعسےسیھبیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ ،رمعم،اجرب،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اےنپہصحںیمایسیزیچانبانسجےساسمہہیاکاصقنؿوہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 499

یحٌی ،حباٌ ،لدلدة حرضت ابورصمہ
یحٌی بً سعیذ ،محنذ بً ٰ
راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذٰ ،

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
َّاٌ َع ًِ لُ ِدلُ َد َة َع ًِ أَبٔی
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َحب َ
ْض اہللُ بٔطٔ َو َم ًِ َط َّ
ام َط َّل اہللُ َعل َِیطٔ
رص َم َة َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ َؿ َّار أَ َ َّ
ِٔ
دمحمنبرحم ،ثینب دعسٰ ،ییحی نبدیعس،دمحمنبٰییحی،ةحؿ،ولءولءۃرضحتاوبرصہم ےس رفاتیےہہکاہللےکرنکؽےنرفامایوج
دفرسےوکاصقنؿاچنہپےئاہللاسوکاصقنؿاچنہپےئافروجدفرسفںرپیتخسرکےاہللاسرپیتخسرفامےئ۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعسٰ،ییحینبدیعس،دمحمنبٰییحی،ةحؿ،ولءولءۃرضحتاوبرصہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفرمداکیوھجڑپنیےکدوعدیار
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دفرمداکیوھجڑپنیےکدوعدیار

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 500

راوی  :محنذ بً ػباح  ،عنار بً ْالذ واسلي  ،ابوبْک بً عیاغ  ،دہثه بً َقاٌ  ،ىنزاٌ بً جاریہ  ،حرضت جاریہ

اٌ بِ ًٔ
ْک بِ ًُ َعیَّا ٕ
ار بِ ًُ َْال ٔ ٕذ ا ِل َوا ٔس ٔل ُّي َق َاَ َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َو َع َّن ُ
غ َع ًِ َدصِ َث ٔه بِ ًٔ ُ ََّقا ٌٕ َع ًِ ى ٔ ِن َز َ
اٌ بَ ِي َي ُض ِه ؾ ََب َع َث حُ َذ ِي َؿ َة َي ِك ٔضی بَ ِي َي ُض ِه
َجارٔ َی َة َع ًِ أَبٔیطٔ أَ ٌَّ َق ِو ّما ا ِْ َت َؼ ُنوا إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی ُْ ٕٓؽ ک َ َ

یً یَلٔیض ٔ ِه ا ِلك ٔ ِن ُم َؾ َل َّنا َر َج َع إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِْب َ َر ُظ َؾ َكا َل أَ َػ ِب َت َوأَ ِح َش ِي َت
َؾ َك َضی ل ٔ َّل ٔذ َ

ب
دمحمنبابصح،امعرنباخدلفایطس،اوبرکبنبایعش،دہ منبرقاؿ،رمناؿنباجرہی،رضحتاجرہیرفامےتںیہہکھچکولوگںےن
اکی وھجڑپنی ےس قلعم وج اےکن درایمؿ یھت ےک قلعتم اانپ دقمہم رنکؽ اہلل یک دخث  ںیم شیپ ایک۔ آپ ےن اؿ ےک درایمؿ
ہلصیفےکےیلذحہفیوکاجیھباوہنںےناےکنقحںیمہلصیفداینجےکاپسرویسںےکوھک ےٹےھتبجفہیبنیکدخث ںیمفاسپ
وہےئوتاسریابترعضرکدیآپےنرفامایمتےندرتسافرااھچہلصیفایک۔
ب
رافی  :دمحمنبابصح،امعرنباخدلفایطس،اوبرکبنبایعش،دہ منبرقاؿ،رمناؿنباجرہی،رضحتاجرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہضبقیکرشطاگلان
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ہضبقیکرشطاگلان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 501

یحٌی بً حهیه ،ابوالولیذ ،ہناو ،قتادہ ،حشً ،حرضت سنزہ بً جيذب
راوی ٰ :

َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َحه ٕٔیه َح َّذث َ َيا أَبُو ا ِل َولٔی ٔذ َح َّذث َ َيا صَ َّن ْاو َع ًِ ق َتا َد َة َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ َس ُن َز َة بِ ًٔ ُج ِي َذ ٕب َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
ؾ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إٔذَا بٔی َع ا ِلب َ ِی ُع ٔم ًِ َر ُج َلي ِ ٔن ؾَا ِلب َ ِی ُع ل ٔ ِْلَ َّو ٔل َقا َل أَبُو ا ِل َولٔی ٔذ فٔی َص َذا ا ِل َحذٔیثٔ إٔبِ َلا ُل ا ِل َخ ََل ٔ

ٰییحینبمیکح،اوب اولدیل،امہؾ،اتقدہ،نسح،رضحترمسہنبدنجبےسرفاتیےہہکیبنےنرفامایبجامؽدفوصخشںوکچیبدایاجےئ
وتےلہپرخدیاروکےلماگ۔اوباولدیلےتہکںیہہکاسدحثیےسہضبقیکرشطرہھٹاانابلطوہاجاتےہ۔
رافی ٰ :ییحینبمیکح،اوباولدیل،امہؾ،اتقدہ،نسح،رضحترمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقہعڈاؽرکہلصیفرکان
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
رقہعڈاؽرکہلصیفرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 502

راوی  :نَص بً علی ،محنذ بً مثىی ،عبذاَعلیْ ،الذ ،ابی قَلبہ ،ابی مہلب ،حرضت عنزاٌ بً حؼين

ِم َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َق َاَ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اْلِ َ ِعل َی َح َّذثَ َيا َْال ٔ ْذ ا ِل َح َّذا ُئ َع ًِ أَبٔی ق ٔ ََلبَ َة َع ًِ أَبٔی
َح َّذثَ َيا َن ِ ُ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
ال غَيِرُص ُِه ؾَأ َ ِع َت َك ُض ِه ع ٔ ِي َذ َم ِوتٔطٔ َؾ َحزَّأَص ُِه
اٌ بِ ًٔ حُ َؼي ِ ٕن أَ ٌَّ َر ُج َّل ک َ َ
ا ِل ُن َض َّل ٔب َع ًِ ع ِٔن َز َ
اٌ َل ُط ٔس َّت ُة َم ِنلُونٔي َن ل َِی َص َل ُط َم ْ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأ َ ِع َت َل اث ِ َيي ِ ٔن َوأَ َر َّم أَ ِر َب َع ّة
رصن نب یلع ،دمحم نب ینثم ،دبعاالیلع ،اخدل ،ایب القہب ،ایب بلہم ،رضحت رمعاؿ نب ،نیص ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمد ےک ھچ الغؾ

ےھت اؿ ےک العفہ اس ےک اپس ھچک امؽ ہن اھت رمےت فتق اس ےن اؿ بس وک آزاد رک دای وت اہلل ےک رنکؽ ےن اؿ ےک دف دف ہصح رک
ےکرقہعڈاالافردفوکآزادرکدایافراچروکدبوتسرالغؾرےنہدای۔
رافی  :رصننبیلع،دمحمنبینثم،دبعاالیلع،اخدل،ایبالقہب،ایببلہم،رضحترمعاؿنب،نیص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
رقہعڈاؽرکہلصیفرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 503

راوی  :جنیل بً حشً ،سعیذ  ،قتادہَْ ،لض ،ابی راؾع ،حرضت ابوہزیزہ

ض َع ًِ أَب ٔی َراؾ ٕٔع َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ٔیذ َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ْ ََٔل ٕ
ل بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ ا ِل َع َتک ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اْلِ َ ِعل َی َح َّذثَ َيا َسع ْ
َح َّذثَ َيا َجنٔی ُ
أَ ٌَّ َر ُج َلي ِ ٔن َت َذ َارئَا فٔی بَ ِی ٕع ل َِی َص ل ٔ َواح ٔ ٕذ ٔم ِي ُض َنا بَ ِّي َي ْة ؾَأ َ َم َزص َُنا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ َي ِش َتض ٔ َنا َعل َی ا ِل َینٔي ٔن
ِّک َصا
ک أَ ِو َ ٔ
أَ َحبَّا ذَل ٔ َ
لیمج نب نسح ،دیعس  ،اتق دہ ،الخس ،ایب راعف ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی عیب ںیم دف رمدفں اک االتخػ وہایگ اؿ ںیم
ےسیسکےکاپسوگاہایوبثتہناھتوتاہللےکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمسقااھٹےنےکےیلمترقہعڈاولںیہمتدنسپ
وہایاندنسپ۔
رافی  :لیمجنبنسح،دیعس،اتقدہ،الخس،ایبراعف،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ

رقہعڈاؽرکہلصیفرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 504

یحٌی بً یناٌ ،معنز ،زہزی ،رعوہ ،حرضت عائظہ
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہٰ ،

رع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ یَ َنا ٌٕ َع ًِ َم ِع َنز ٕ َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ُ ِ

اٌ إ ٔذَا َس َ َ
َق َع بَي ِ َن ن َٔشائٔطٔ
َو َس َّل َه ک َ َ
اُف أ ِ َ
َ

اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحی نبامیؿ،رمعم،زرہی ،رعفہ ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہک یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرفس رکےت وت
اینپازفاجےکدرایمؿرقہعڈاےتل(سجےکانؾرقہعاتلکناےسرفسںیماس ھترےتھک)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینبامیؿ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
رقہعڈاؽرکہلصیفرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 505

راوی  :اسحل بً ميؼور ،عبذالززام ،ػالح ،طعيی ،عبذ ْیبر ،زیذ بً ارقه ،علی بً ابی كالب  ،حرضت زیذ بً ارقه

َ
َ َّ
َّ
رضم ٔ ِّی
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ أَى ِ َبأىَا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأىَا الث ِور ُّٔی َع ًِ َػال ٔ ٕح ا ِل َض ِن َذان ٔ ِّی َع ًِ الظ ِع ٔي ِّی َع ًِ َع ِب ٔذ َْي ِر ٕا ِل َح ِ َ
َع ًِ َزیِ ٔذ بِ ًٔ أَ ِر َق َه َقا َل أتُ َٔی َعل ٔ ُّی بِ ًُ أَبٔی كَالٔبٕ َوص َُو بٔا ِل َی َن ًٔ فٔی ثَ ََلثَ ٕة َق ِذ َو َق ُعوا َعل َی ا ِم َزأَة ٕ فٔی ك ُ ِضز ٕ َواح ٔ ٕذ ؾ ََشأ َ َل اث ِ َيي ِ ٔن َؾ َكا َل
رقا ٌٔ ل ٔ َض َذا
رقا ٌٔ ل ٔ َض َذا بٔا ِل َو َل ٔذ َؾ َك َاَ ََ َؾ َح َع َل ک ُ َّل َنا َسأ َ َل اث ِ َيي ِ ٔن أَ ُت ٔ َّ
رقا ٌٔ ل ٔ َض َذا بٔا ِل َو َلذٔ َؾ َك َاَ ََ ث ُ َّه َسأ َ َل اث ِ َيي ِ ٔن َؾ َكا َل أَ ُت ٔ َّ
أَ ُت ٔ َّ
َ
َّ
رق َع ُة َو َج َع َل َعل َِیطٔ ثُلُثَ ِی ِّ
ک لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی
ِّک ذَل ٔ َ
الذ َی ٔة َؾ ُذ ٔ َ
َق َع بَ ِي َي ُض ِه َوأَ ِل َح َل ا ِل َول ََذ بٔال ٔذی أَ َػابَ ِت ُط ا ِل ُ ِ
بٔا ِل َو َل ٔذ َق َاَ ََ ؾَأ ِ َ

ک َحًَّی بَ َذ ِت ى َ َوا ٔج ُذ ُظ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََـ ٔح َ
ااحسؼنب وصنمر،دبعارلزاؼ،اصحل ،یبعش،دبعربیخ،زدی نبارمق ،یلعنبایباطبل ،رضحتزدی نبارمقرفامےتںیہہکنمی ںیم
رضحت یلع ےک اپس اکی دقمہمآای ہک نیت رمدفں ےن اکی وعرت ےس اکی یہ رہط ںیم  تبح یک(رھپ لمح ےک دعب اس وعرت
ےک اہیں ہچب وہا وت ونیتں ےن اس ہچب اک دوعی رکدای) رضحت یلع ےن دف ےس وپاھچ ہک مت ہی ارقار رکےت وہہک ہی ہچب رسیتے اک ےہ؟
ک ےنےگل ہکہ ںیرھپدفرسےدفوکاگلاگل رکےک وپاھچہک متاسرسیتےےک قح ںیمہچبےکبسناکارقار رکےتوہ؟ک ےنےگل
ہ ںیاسرطحاوہنںےننجدفےسیھبوپاھچہکمتارقاررکےتوہہکہچبرسیتےاکےہ؟وتفہااکنررکےت۔اسرپرضحتیلعےن
رقہعڈاالافرسج ےکانؾرقہع الکنہچباس ےکوحاےل رک دای۔ افردفاہتیئدتیاس رپ الزؾ یک۔ یبنرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےک
اسےنماساکذرکوہاوتآپےسنہاہیںکتہکآپیکڈاڑںیھاظرہوہںیئگ۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلزاؼ،اصحل،یبعش،دبعربیخ،زدینبارمق،یلعنبایباطبل،رضحتزدینبارمق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایقہفاکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ایقہفاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 506

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ہظاو بً عنار ،محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،حرضت عائظہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َوصٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َقالُوا َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ورا َوص َُو َي ُكو ُل َیا َعائٔظَ ُة أَل َِه َت َز ِی أَ ٌَّ
رع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َد َْ َل َعل َ َّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ذ َ
رس ّ
َات َی ِوو ٕ َم ِ ُ
ُِ

ُفأَی أ ُ َسا َم َة َو َزیِ ّذا َعل َِیض ٔ َنا َق ٔلی َؿ ْة َق ِذ غ ََّل َیا ُرؤ َُس ُض َنا َو َق ِذ بَ َذ ِت أَق َِذا ُم ُض َنا َؾ َكا َل إ ٔ ٌَّ َص ٔذظ ٔ
ُم َحزِّزّ ا ا ِل ُن ِذلٔطٔ َّی َد َْ َل َعل َ َّی َ َ

اْلِ َق َِذ َاو َب ِع ُـ َضا ٔم ًِ َب ِع ٕف
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اشہؾ نب امعر ،دمحم نب ابصح ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،رضحت اعہشئ رفام ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ اکی رفز تہب
وخشوخشرشتفی الےئافر رفامایاریاعہشئںیہمتولعمؾ ہ ںیہکزجمردمیجل(ایقہفانشس)ریمےاپسآای افراس ےنااسہم افر
زدی وک داھکی اؿ دفونں ےک اپس اکی اچدر یھت اؿ ےک اپؤں اچدر ےس ابرہ ےھت ک ےن اگل ہی اپؤں اکی دفرسے ےس ےتلم ںیہ۔ (ابپ
ےٹیبےکںیہ)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اشہؾنبامعر،دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ایقہفاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 507

یحٌی ،محنذ بً یوسـ ،اَسائیل ،سناک بً ْحب ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض
راوی  :محنذ بً ٰ

ض
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ْح ٕب َع ًِ ع ِ ٔ
َسائ ٔی ُ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ یُو ُس َ
ل َح َّذثَ َيا س َٔنا ُک بِ ًُ َ ِ
ـ َح َّذثَ َيا إ ٔ ِ َ
َ
َقي ِّظا أَ َت ِوا ا ِم َزأَ ّة کَاصٔ َي ّة َؾ َكالُوا ل ََضا أَ ِْبٔرٔی َيا أَ ِط َب َض َيا أَثَ ّزا بٔ َؼاح ٔٔب ا ِل َن َكاو ٔ َؾ َكال َِت إ ٔ ٌِ أَْمُتْن َج َز ِرتُ ِه ن ٔ َش ّ
ائ َعل َی َص ٔذظ ٔ
أ ٌَّ ُ َ
َ
الش ِض َلةٔ ث ُ َّه َمظَ ِيت ُِه َعل َِی َضا أَى ِ َبأِتُهُ ِه َقا َل َؾ َح ُّزوا ن ٔ َش ّ
ِّ
َص ِت أَثَ َز َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
ائ ث ُ َّه َم َشی ال َّي ُ
اض َعل َِی َضا ؾَأبِ َ َ

َّ
َ
یً َس َي ّة أَ ِو َما َطا َئ اہللُ ث ُ َّه َب َع َث اہللُ ُم َح َّن ّذا َػلَّی اہللُ
َٔش َ
کع ِ ٔ
َقبُهُ ِه إٔل َِیطٔ َط َب ّضا ث ُ َّه َم َه ُثوا َب ِع َذ ذَل ٔ َ
َو َسل َه َؾ َكال َِت َص َذا أ ِ َ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه

دمحم نب ٰییحی ،دمحم نب ویفس ،ارسالیئ ،امسک نب رحب ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رقشی ےک ولگ اکی اکہنہ
وعرتےک اپسےئگافراسےساہکںیمہاتبؤہکمہںیمےسوکؿاقمؾاربا،میفاےل(ینعیاربا،می)ےکاس ھتزایدہباشہبےہ؟ک ےن
یگلارگمتاسرنؾہگجرپاچدراتؿدفرھپاسرپولچوتںیمںیہمتاتبدفںی۔رفامےتںیہولوگںےناکیاچدراتؿدیرھپبساسرپ

ےلچاسےناہللےکر نکؽاکاشنؿدقؾداھکیوتوبیلمتںیماؿےکبسےسزایدہباشہبہیںیہ۔رھپاسےکدعبسیبربسای انتاہلل
ےناچاہولگرہھٹےرےہرھپاہللےندمحموکوبنتاطعرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دمحمنبویفس،ارسالیئ،امسکنبرحب،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہچبوکاایتخردانیہکامںابپںیمےسسجےکاپساچےہرےہ۔
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ہچبوکاایتخردانیہکامںابپںیمےسسجےکاپساچےہرےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 508

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زیاد بً سعذ ،ہَلل بً ابی مینوىہ ،ابی مینوىہ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ زٔ َیاد ٔبِ ًٔ َس ِع ٕذ َع ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ أَبٔی َم ِی ُنوى َ َة َع ًِ أَب ٔی َم ِی ُنوى َ َة َع ًِ أَبٔی
ک َو َص َذا أَبُو َک
ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َْي َّ َر غ ََُل ّما بَي ِ َن أَبٔیطٔ َوأ ُ ِّمطٔ َو َقا َل َیا غ ََُل ُو َص ٔذظ ٔأ ُ ُّم َ
اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،زایدنبدعس،الہؽنبایبومیمہن،ایبومیمہن،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکیبنےناکیزلےکوک
اایتخردایہکاےنپامںابپںیمےسسجےکاپساچےہرےہافررفامایاےزلےکہیریتیفادلہںیہافرہیریتےفادلںیہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،زایدنبدعس،الہؽنبایبومیمہن،ایبومیمہن،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ

ہچبوکاایتخردانیہکامںابپںیمےسسجےکاپساچےہرےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 509

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،اسناعیل بً علیہ ،عثناٌ ،عبذالحنیذ بً سلنہ ،حرضت عبذالحنیذ

اٌ ا ِل َب ًِّ ِّی َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َحنٔی ٔذ بِ ًٔ َسل ََن َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ل ابِ ًُ عُ َل َّی َة َع ًِ عُ ِث َن َ

َّ
اُف َؾ َكا َل َّ
َّ
الل ُض َّه
ِخ ُم ِشل ٔ ْه َؾ َخي َّ َر ُظ َؾ َت َو َّج َط إَٔ َی ا ِلک َ ٔ ٔ
اُف َو ِاْل َ ُ
أَ ٌَّ أَبَ َویِطٔ ا ِْ َت َؼ َنا إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه أَ َح ُذص َُنا ک َ ٔ ْ
اصِ ٔذظ ٔ َؾ َت َو َّج َط إَٔ َی ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه َؾ َك َضی َل ُط بٔطٔ

اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،امثعؿ ،دبعادیمحلنبہملس،رضحتدبعادیمحلاےنپفادلہےسفہداداےسرفاتیرکےتںیہہکاؿ
ےک امں ابپ یبن ےک اپس اانپ ڑگھجا ےل رک ےئگ اؿ ںیم اکی اکرف افر دفرسا املسمؿ اھت آپ ےن اہ ںی اایتخر دای وت ہی اکرف یک رطػ
وتمہجوہےئآپےنرفامایاےاہللےسدہاتیرفامایوتہی املسمؿیکرطػوتمہجوہےئگرھپآپےناملسمؿےکقحںیمااکنہلصیف
رکدای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،امثعؿ،دبعادیمحلنبہملس،رضحتدبعادیمحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حلصاکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
حلصاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 510

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہْ ،الذ بً مخلذ ،نثير بً عبذاہلل بً  ،حرضت عنزو بً عوف

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ َم ِخ َل ٕذ َح َّذثَ َيا َنثٔيرُ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ َع ِو ٕ
ف َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْحا ّما
الؼلِحُ َجائٔزْ بَي ِ َن ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن إ ٔ ََّ ُػ ِل ّحا َْح ََّو َح ََل َّ أَ ِو أَ َح َّل َ َ
َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل ُّ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اخدل نب دلخم ،ریثک نب دبعاہلل نب  ،رضحت رمعف نب وعػ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی رفامےت
وہےئانساملسمونںےکدرایمؿحلصاجزئےہنکیلفہحلصاجزئہ ںیسجںیمیسکالحؽوکرحاؾایرحاؾوکالحؽایکایگوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنبدلخم،ریثکنبدبعاہللنب،رضحترمعفنبوعػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اانپامؽربابدرکےنفاےلرپاپدنبیاگلان
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اانپامؽربابدرکےنفاےلرپاپدنبیاگلان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 511

راوی  :ازہز بً مزواٌ ،عبذاَعلی ،سعیذ ،قتادہ ،سعیذ ،حرضت اىص بً مالک

اٌ فٔی َع ِض ٔذ َر ُسو ٔل
اٌ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اْلِ َ ِعل َی َح َّذثَ َيا َسع ْ
ٔیذ َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُج َّل ک َ َ
َح َّذثَ َيا أَ ِز َصزُ بِ ًُ َم ِز َو َ
اٌ یُ َبای ٔ ُع َوأَ ٌَّ أَصِ َل ُط أَ َت ِوا ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكالُوا یَا َر ُسو َل اہللٔ
ـ َوک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی عُ ِك َذتٔطٔ َؿ ِع ْ

ک َؾ َكا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی ََ أَ ِػبٔرُ َع ًِ ا ِلب َ ِی ٔع َؾ َكال إ ٔذَا
ا ِح ُح ِز َعل َِیطٔ ؾ ََذ َعا ُظ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َي َضا ُظ َع ًِ ذَل ٔ َ

بَا َي ِع َت َؾ ُك ِل صَا َو ََ ْ ََٔلبَ َة

ازرہنبرمفاؿ،دبعاالیلع،دیعس ،اتقدہ،دیعس،رضحت اسن نب امکلےسرفاتیےہہکاہلل ےک رنکؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےک زامہن ںیم اکی صخش یک لقع ںیم وتفر اھت افر فہ رخدی ف رففتخ ایک رکات اھت اس ےک رھگفاےل یبن یک دخث  ںیم احرض وہےئ افر
رعضیکاےاہللےکرنکؽاسرپاپدنبیاگلدےیجییبنےناےسالبرکرخدیفرففتخےسعنمرفامایوترعضرکےناگل ہکںیمرخدیف

رففتخےسرکہ ںیاتکسآپےنرفامایارگمترخدیفرففتخرکفوتہہکدایرکفہکدوھکیدوھہکہ ںیےہ۔
رافی  :ازرہنبرمفاؿ،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،دیعس،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اانپامؽربابدرکےنفاےلرپاپدنبیاگلان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 512

یحٌی بً حباٌ
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاَعلی ،محنذ بً اسحام ،محنذ بً محنذ بً ٰ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اْلِ َ ِعل َی َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َی ِحٌَی بِ ًٔ َحبَّا ٌٕ َقا َل ص َُو َج ِّذی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ ََ َیزَا ُل
اٌ ََ یَ َذ ُع َعل َی ذَل ٔ َ
ک ال ِّت َح َار َة َوک َ َ
رس ِت ل ٔ َشاى َ ُط َوک َ َ
ُم ِيك ٔ ُذ بِ ًُ َع ِنز ٕو َوک َ َ
اٌ َر ُج َّل َق ِذ أَ َػابَ ِت ُط آ َّم ْة فٔی َرأِ ٔسطٔ َؾ َه َ َ
َ
َّ
َّ
ک َل ُط َؾ َكا َل َلطُ إٔذَا أَى ِ َت بَا َي ِع َت َؾ ُك ِل ََ ْ ََٔلبَ َة ث ُ َّه أَى ِ َت فٔی کُلِّ ٔسل َِع ٕة
ِّک ذَل ٔ َ
ُي ِػب َ ُن ؾَأتَی ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ؾ ََذ َ َ
َار ُد ِد َصا َعل َی َػاح ٔب ٔ َضا
ابِ َت ِع َت َضا بٔا ِلخ ٔ َیارٔ ثَ ََل َث ل ََیا ٕل َؾإ ٔ ٌِ َرؿ َ
ٔیت ؾَأ َ ِم ٔش ِ
ک َوإ ٔ ٌِ َسخ ٔ ِل َت ؾ ِ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،دمحمنبااحسؼ،دمحمنبدمحمنبٰییحینبةحؿےتہکںیہہکریمےدجادجمذقنمنبرمعےکرسںیموچٹیگل
یھت سجیکفہجےسزابؿںیمیگتسکشآیئگیھتاسےکابوجدفہرخدیفرففتخہ ںیوھچڑےتےھتافراہ ںیاصقنؿااھٹانزپاتاھتوتفہ
یبنیکدخث ںیماحرضوہےئافراسریابترعضیک آپےنرفامایبجمترخدیفرففتخرکفوتویںہہکدایرکفہک دوھہکہ ںی
وہاناچےیہرھپوجاسامؿیھبمترخدیفںیہمتاسںیمنیتبشکتاایتخرےہہکدنسپ وہوترھکولاندنسپوہوترففتخدننکہوکفاسپرک
دف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،دمحمنبااحسؼ،دمحمنبدمحمنبٰییحینبةحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےکاپسامؽہنرےہاےسسلفمرقاردانیافررقضوخاوہںیکاخرطاساکامؽرففتخرکان
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
سجےکاپسامؽہنرےہاےسسلفمرقاردانیافررقضوخاوہںیکاخرطاساکامؽرففتخرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 513

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،طبابہ ،لیث بً سعذ ،بهير بً عبذاہلل بً اطخ ،عیاق ،عبذاہلل بً سعذ ،حرضت ابوسعیذ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َط َبابَ ُة َح َّذثَ َيا َّ
اق بِ ًٔ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ب ُ َهي ِر ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ اْلِ َ َط ِّخ َع ًِ ع َٔی ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یب َر ُج ْل فٔی َع ِض ٔذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی ث َٔنا ٕر ابِ َتا َع َضا
َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َس ِع ٕذ َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ ا ِلخ ُِذر ِّٔی َقا َل أ ُ ٔػ َ

ک َوؾَا َئ َدیِئطٔ
اض َعل َِیطٔ َؾل َِه یَ ِبلُ ِؼ ذَل ٔ َ
َؾ َهث ُ َر َدیِيُطُ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َت َؼ َّذقُوا َعل َِیطٔ َؾ َت َؼ َّذ َم ال َّي ُ
ک َي ِعىٔی ا ِل ُػ َز َما َئ
َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُْ ُذوا َما َو َج ِذتُ ِه َول َِی َص َکهُ ِه إ ٔ ََّ ذَل ٔ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ابشہب  ،ثی نب دعس ،ریکب نب دبعاہلل نب اجش ،ایعض ،دبعاہلل نب دعس ،رضحت اوبدیعس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ابمرک ںیم اکی رمد وک اؿ ولھپں ںیم اصقنؿ وہا وج اس ےن رخدیے ےھت افر اس رپ تہب رقہض
وہایگ اہلل ےک رنکؽ ےن رفامایاس وک دصہق دف ولوگں ےن اس وک دصہق دای نکیل اینت دقمار ہن وہیئ ہک اس اک امتؾ رقہض ادا وہےکسوت
آپےنرفامایوجںیہمتلمایگفہےلولافرںیہمت(یفااحلؽ)افرھچکہنےلماگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب ،ثینبدعس،ریکبنبدبعاہللنباجش،ایعض،دبعاہللنبدعس،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
سجےکاپسامؽہنرےہاےسسلفمرقاردانیافررقضوخاوہںیکاخرطاساکامؽرففتخرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 514

راوی  :محنذ بً بظار ،ابوعاػه ،عبذاہلل بً مشله ،سلنہ ،جابز بً عبذاہلل ،معاذ بً جبل ،رغماء ،حرضت جابز بً
عبذاہلل

اػ ٕه َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ صُ ِز ُمز ٕ َع ًِ َسل ََن َة ا ِل َنک ِّ ِّی َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا أَبُو َع ٔ

َّ
َّ
رغ َمائٔطٔ ث ُ َّه ا ِس َت ِع َن َل ُط َعل َی ا ِل َی َن ًٔ َؾ َكا َل ُم َعا ْذ إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل
أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َْ َل َع ُم َعا َذ بِ ًَ َج َب ٕل ٔم ًِ ُ َ
اس َت ِع َن َلىٔی
اس َت ِخل ََؼىٔی ب ٔ َنأَی ث ُ َّه ِ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ِ
دمحم نب اشبر ،اوباعمص ،دبعاہلل نب ملسم ،ہملس ،اجرب نب دبع اہلل ،اعمذ نب لبج ،رغامء ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک
رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اعمذ نب لبج وک رقض وخا وہں ےس ڑھچاای رھپ اہ ںی نمی اک اعلم رقمر رک دای رضحت اعمذ
رفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنریماامؽچیبرکریمیاجؿڑھچایئرھپےھجماعلمرقمررفامای۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمص،دبعاہللنبملسم،ہملس،اجربنبدبعاہلل،اعمذنبلبج،رغامء،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیصخشسلفموہایگافریسکےناانپامؽہنیعباےکساپساپایل
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اکیصخشسلفموہایگافریسکےناانپامؽہنیعباےکساپساپایل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 515

یحٌی بً سعیذ ،ابوبْک بً محنذ بً عنزو،
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،محنذ بً رمح ،لیث بً سعذٰ ،
ابً حزو ،عنز بً عبذالعزیز ،ابی بْک حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة ح و َح َّذث َ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأ َىَا َّ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َجنٔی ّعا َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ْک بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ
ْک بِ ًٔ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ َحزِو ٕ َع ًِ ُع َن َز بِ ًٔ َع ِبذٔ ا ِل َعزٔیز ٔ َع ًِ أَبٔی بَ ِ ٔ
َی ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ أَبٔی بَ ِ ٔ
ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ صٔظَ او ٕ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َو َج َذ َم َتا َع ُط بٔ َع ِيئطٔ ع ٔ ِي َذ َر ُج ٕل َق ِذ

أَ ِؾل ََص َؾ ُض َو أَ َح ُّل بٔطٔ ٔم ًِ غَي ِرٔظ ٔ

اوبرکبنبایب ہبیش،ایفسؿنب ہنییع،دمحمنبرحم ،ثینب دعسٰ،ییحینبدیعس،اوبرکب نب دمحمنبرمعف،انبزحؾ،رمع نب دبعازعلزی،ایب
رکبرضحتاوبرہریہایبؿرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےناراشدرفامایوجسلفموہےنفاےلرمدےکاپساانپاسامؿہنیعباپےلوتفہ
دفرسفںیکتبسنباساکزایدہدقحارےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،دمحم نب رحم  ،ثی نب دعسٰ ،ییحی نب دیعس ،اوبرکب نب دمحم نب رمعف ،انب زحؾ ،رمع نب
دبعازعلزی،ایبرکبرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اکیصخشسلفموہایگافریسکےناانپامؽہنیعباےکساپساپایل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 516

موسی بً عكبہ ،زہزی ،ابی بْک بً عبذالزحنً ،ہظاو حرضت ابوہزیزہ
راوی  :ہظاو بً عنار ،اسناعیل بً عیاغٰ ،

ْک بِ ًٔ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
وسی بِ ًٔ عُ ِك َب َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
غ َع ًِ ُم َ
ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ صٔظَ او ٕ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل أَ ُّی َنا َر ُج ٕل بَا َع ٔسل َِع ّة ؾَأ َ ِد َر َک ٔسل َِع َتطُ بٔ َع ِيي ٔ َضا

ئ
اٌ َق َب َف ٔم ًِ ثَ َني ٔ َضا َط ِیّْا َؾ ُض َو أ ُ ِس َو ْة ل ٔ ِل ُػ َز َما ٔ
ع ٔ ِي َذ َر ُج ٕل َو َق ِذ أَ ِؾل ََص َول َِه َیهُ ًِ َق َب َف ٔم ًِ ثَ َني ٔ َضا َط ِیّْا َؾه ٔ َی َل ُط َوإ ٔ ٌِ ک َ َ

اشہؾ نب امعر ،اامسلیع نب ایعش ،ومٰیس نب ہبقع ،زرہی ،ایبرکب نب دبعارلنمح ،اشہؾ رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص
اہللہیلعفآہل فملسےنرفاماییسکآدیمےنوکیئاسامؿرففتخایکرھپرخدیارےکاپسفہاسامؿہنیعباپایہکبجفہرخدیارسلفموہاکچاھت
وتارگاس ےناسامؿیکتمیق اکھچکہصحیھبفوصؽہ ںی ایکوتفہاسامؿاس رففتخدننکہ اکےہافراس ےناسامؿیک ھچکیھبتمیق

فوصؽرکیلیھتوتابفہابیقرقضوخاوہںیکامدننوہاگ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،ومٰیسنبہبقع،زرہی،ایبرکبنبدبعارلنمح،اشہؾرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اکیصخشسلفموہایگافریسکےناانپامؽہنیعباےکساپساپایل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 517

راوی  :ابزاہیه بً ميذر ،عبذالزحنً بً ابزاہیه ،ابً ابی ؾذیک ،ابً ابی ذئب ،ابی معتنز ،عنزو بً راؾع ،حرضت ابً
ْلذہ زرقی

َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّی َو َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َق َاَ َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ُؾ َذیِ ٕک َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ذٔئِبٕ

اٌ َقا ٔؿ ّیا بٔا ِل َنذٔی َي ٔة َقا َل ٔجِْ َيا أَبَا ص َُزیِ َز َة فٔی َػاحٔبٕ َل َيا َق ِذ
َع ًِ أَبٔی ا ِل ُن ِع َتنٔز ٔبِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ َراؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ َْل َِذ َة الزُّ َرق ٔ ِّی َوک َ َ
ات أَ ِو أَ ِؾل ََص َؾ َؼاح ُٔب ا ِل َن َتا ٔع أَ َح ُّل ب ٔ َن َتاعٔطٔ
أَ ِؾل ََص َؾ َكا َل َص َذا َّال ٔذی َق َضی ؾ ٔیطٔ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ُّی َنا َر ُج ٕل َم َ
إٔذَا َو َج َذ ُظ بٔ َع ِيئطٔ
اربا،مینبرذنر،دبعارلنمحنباربا،می،انبایبدفکی،انبایبذ،ب،ایبرمتعم،رمعفنبراعف،رضحتانبدلخہزریقوجدمہنیےک
اقیضےھترفامےتںیہہکمہےناےنپاکیاسیھتےکابرےںیموجسلفموہایگاھترضحتاوبرہریہےکاپسےئگرضحتاوبرہریہ
ےنرفامایان ےیہصخش ےک ابرےںیمیبنےنہیہلصیفرفامایوجصخشیھبرماجےئایسلفموہاجےئوتاسامؿفاالاےنپ اسامؿاکزایدہ
دقحارےہرشبہکیطہنیعباساسامؿوکاپےل۔
رافی  :اربا،مینبرذنر،دبعارلنمحنباربا،می،انبایبدفکی،انبایبذ،ب،ایبرمتعم،رمعفنبراعف،رضحتانبدلخہزریق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اکیصخشسلفموہایگافریسکےناانپامؽہنیعباےکساپساپایل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 518

راوی  :عنزو ب ً عثناٌ ،ابً سعیذ بً نثير بً دیيار ،یناٌ بً عذی ،زبیذی ،محنذ بً عبذالزحنً ،زہزی ،ابی سلنہ،
حرضت ابوہزیزہ

اٌ بِ ًٔ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ َنثٔير ٔبِ ًٔ دٔی َيا ٕر ا ِل ٔح ِن ٔص ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل َ َامی ٌُ بِ ًُ َعذ ٓ ٕ
ٔی َح َّذثَىٔی الزُّبَ ِیذ ُّٔی ُم َح َّن ُذ بِ ًُ
َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ ُع ِث َن َ
ات َوع ٔ ِي َذ ُظ َما ُل
ا ِل َولٔی ٔذ َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ُّی َنا ا ِمز ٔ ٕئ َم َ

ئ
ا ِمز ٔ ٕئ بٔ َع ِيئطٔ ا ِق َت َضی ٔم ِي ُط َط ِیّْا أَ ِو ل َِه َي ِك َت ٔف َؾ ُض َو أ ُ ِس َو ْة ل ٔ ِل ُػ َز َما ٔ

رمعفنبامثعؿ،انبدیعسنبریثکنبدانیر،امیؿنبدعی،زدیبی،دمحمنبدبعارلنمح،زرہی،ایبہملس،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہ
ہک اہلل ےک رنکؽ ےناراشدرفامای وجآدیم رماجےئ افر اس ےکاپس یسک دفرسےصخش اک امؽ ہنیعبوموجد وہوخاہ اس ےن اس ےس
ھچکفوصؽایکوہایہنفوصؽایکوہرہبوصرتفہابیقرقضوخاوہںیکامدننوہاگ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،انبدیعسنبریثکنبدانیر،امیؿنبدعی،زدیبی،دمحمنبدبعارلنمح،زرہی،ایبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےسوگایہبلطہ ںییکیئگاسےکےیلوگایہدانیورکفہےہ۔
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
سجےسوگایہبلطہ ںییکیئگاسےکےیلوگایہدانیورکفہےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 519

راوی  :عثناٌ بً ابی طيبہ ،عنزو بً راؾع ،جزیز ،ميؼور ،ابزاہیه ،عبیذہ ،حرضت عبذاہلل بً مشعود

یذ َة َّ
الشل َِنان ٔ ِّی َقا َل َقا َل
َح َّذثَ َيا عُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َع ِنزُو بِ ًُ َراؾ ٕٔع َق َاَ َح َّذثَ َيا َجز ٔ ْیز َع ًِ َم ِي ُؼو ٕر َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ َعب ٔ َ
یً
یً َیلُوى َ ُض ِه ث ُ َّه َّال ٔذ َ
ض َْي ِ ْر َقا َل َ َِقنٔی ث ُ َّه َّال ٔذ َ
َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َم ِش ُعود ٕ ُسئ ٔ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ُّی ال َّيا ٔ
َیلُوى َ ُض ِه ث ُ َّه َیحٔی ُئ َق ِو ْو َت ِب ُذ ُر َط َضا َدةُ أَ َح ٔذص ِٔه َینٔي َي ُط َویَنٔييُ ُط َط َضا َد َتطُ

امثعؿ نبایب ہبیش،رمعف نبراعف،رجری،وصنمر،اربا،می ،دیبہ،رضحتدبعاہلل نب دوعسدرفامےتںیہہکاہلل ےک رنکؽےسوپاھچایگ
ہک وکؿ ےس ولگ رتہب ںیہ رفامای ریمے زامہن ےکولگ رھپ اؿ ےک دعبآےنفاےل رھپ اؿ ےک دعبآےنفاےل رھپ ان ے ولگ آںیئ
ےگہکاؿیکوگایہمسقےسےلہپوہیافرمسقوگایہےسےلہپوہی۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رمعفنبراعف،رجری،وصنمر،اربا،می ،دیبہ،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
سجےسوگایہبلطہ ںییکیئگاسےکےیلوگایہدانیورکفہےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 520

راوی  :عبذاہلل بً جزاح ،جزیز  ،عبذالنلک بً عنير ،جابز بً سنزہ ،عنز بً ْلاب ،حرضت جابز بً سنزہ

اب
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ ب ًُ ا ِل َحزَّا ٔح َح َّذثَ َيا َجز ٔ ْیز َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ عُ َنيِر ٕ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة َقا َل َْ َلب َ َيا عُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َخ َّل ٔ
یً
بٔا ِل َحاب ٔ َی ٔة َؾ َكا َل إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق َاو ؾ ٔي َيا ٔم ِث َل ُم َكامٔی ؾ ٔیهُ ِه َؾ َكا َل ا ِح َؿ ُوونٔی فٔی أَ ِػ َحابٔی ث ُ َّه َّال ٔذ َ
َـ
َیلُوى َ ُض ِه ث ُ َّه َّال ٔذ َ
یً َیلُوى َ ُض ِه ث ُ َّه َيؿ ُِظو ا ِک َه ٔذ ُب َحًَّی َي ِظ َض َذ ال َّز ُج ُ
ـ َو َما ي ُِش َت ِحل ُ
ل َو َما ي ُِش َت ِظ َض ُذ َو َی ِحل ٔ َ

دبع اہلل نب رجاح ،رجری  ،دبعاکلمل نب ریمع ،اجرب نب رمسہ ،رمع نب اطخب ،رضحت اجرب نب رمسہ ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع نب اطخب
ےن اجہیب انیم اقمؾ ںیم ںیمہ ہبطخ دای اس ںیم رفام ای رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے درایمؿ ان ے یہ ڑھکے وہےئ ح ےس

ںیممتںیمڑھکاوہاافررفامایریمےاحصہبےکقلعتمریماایخؽرانھکینعیاؿوکاذیاءہندانیافراؿیکےبارتحایمہنرکان)رھپاؿےک
دعب فاولں ےک قلعتم رھپ اؿ ےک دعب فاولں ےک قلعتم رھپ وھجٹ لیھپ اجےئ اگ افر رمد وگایہ دے اگ احالہکن اس ےس وگایہ اک
اطمہبلہ ںیایکایگوہاگافرمسقااھٹےئاگاحالہکناسےسمسقہ ںیام یگیئگوہی۔
رافی  :دبعاہللنبرجاح،رجری،دبعاکلملنبریمع،اجربنبرمسہ،رمعنباطخب،رضحتاجربنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکوکاعمہلماکملعوہنکیلاصبحاعمہلموکاسےکوگاہوہےناکملعہنوہ۔
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
یسکوکاعمہلماکملعوہنکیلاصبحاعمہلموکاسےکوگاہوہےناکملعہنوہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 521

راوی  :علی بً محنذ ،محنذ بً عبذالزحنً ،زیذ بً حباب ،حرضت زیذ بً ْالذ

ض بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َعبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ُح ِعف ٔ ُّی قَاََ َح َّذثَ َيا َزیِ ُذ بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
اب ا ِل ُعکِل ٔ ُّی أَ ِْب َ َرنٔی أُب َ ُّی بِ ًُ َعبَّا ٔ
َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ِع ٕذ َّ
اٌ
الشاعٔذ ُّٔی َح َّذثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ بِ ًٔ َع َّؿ َ
ْک بِ ًُ َع ِنزٔو بِ ًٔ َحزِو ٕ َح َّذثَىٔی ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُع ِث َن َ

َح َّذثَىٔی َْارٔ َج ُة بِ ًُ َزیِ ٔذ بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت أَ ِْب َ َرنٔی َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ أَبٔی َع ِن َز َة اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی أَىَّطُ َسنٔ َع َزیِ َذ بِ ًَ َْال ٔ ٕذ ا ِل ُح َضىٔ َّی َي ُكو ُل
الظ ُضود ٔ َم ًِ أَ َّدی َط َضا َد َت ُط َق ِب َل أَ ٌِ ي ُِشأَل ََضا
إٔى َّ ُط َسنٔ َع َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َْيِرُ ُّ
یلع نب دمحم ،دمحم نب دبعارلنمح ،زدی نب ةحب ،رضحت زدی نب اخدل رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی اراشد رفامےت
وہےئانسرتہبنیوگاہفہےہوجوگایہدےلبقازںیہکاسےسوگایہدےنیاکاطمہبلایکاجےئ۔
رافی  :یلعنبدمحم،دمحمنبدبعارلنمح،زدینبةحب،رضحتزدینباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقوضںرپوگاہانبان
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
رقوضںرپوگاہانبان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 522

راوی  :عبیذاہلل بً یوسـ ،جنیل بً حشً ،محنذ بً مزواٌ ،عبذالنلک بً ابی نرضہ ،حرضت ابوسعیذ

اٌ ا ِل ٔع ِحل ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ
ـ ا ِل ُح َبي ِر ُّٔی َو َجنٔی ُ
ل بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ ا ِل َع َتک ٔ ُّی َق َاَ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َم ِز َو َ
َح َّذثَ َيا ُعب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ یُو ُس َ
یً آ َميُوا إٔذَا َت َذایَ ِيت ُِه ب ٔ َذیِ ًٕ إَٔ َی
رض َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ ا ِل ُخ ِذر ِّٔی َقا َل َت ََل َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َیا أَ ُّی َضا َّال ٔذ َ
ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ أَبٔی َن ِ َ
أَ َج ٕل ُم َش ًِّم َحًَّی بَ َل َؼ َؾإ ٔ ٌِ أَ ٔم ًَ َب ِع ُـهُ ِه بَ ِع ّـا َؾ َكا َل صَ ٔذظ ٔ َن َش َخ ِت َما َق ِبل ََضا
 دیب اہلل نب ویفس ،لیمج نب نسح ،دمحم نب رمفاؿ ،دبعاکلمل نب ایب رضنہ ،رضحت اوبدیعس ےن ہی آتی ابمرہک زپیھ اے الہ
اامیؿبجمتاکیدمتےک ےیلابمہرقہضاکاعمہلمرکفوت ھکلایلرکفزپےتھزپےتھاہیںکتےچنہپارگ متںیمےساکی وکدفرسے
رپاانیمطؿوہرفامایاسہصحےس(احبتلاانیمطؿ) الہہصحوسنمخوہاگ۔
رافی   :دیباہللنبویفس،لیمجنبنسح،دمحمنبرمفاؿ،دبعاکلملنبایبرضنہ،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجیکوگایہاجزئہ ںی
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
سجیکوگایہاجزئہ ںی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 523

یحٌی ،یزیذ بً ہاروٌ ،ححاد بً اركاة ،عنزو بً طعیب ،حرضت
راوی  :ایوب بً محنذ ،معنز بً سلامیٌ ،محنذ بً ٰ
عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

وٌ َق َاَ َح َّذثَ َيا
وب بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ ال َّزق ُِّّی َح َّذثَ َيا ُم َع َّنزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ح و َح َّذث َ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ صَ ُ
ار َ
َح َّذثَ َيا أَ ُّی ُ

َححَّا ُد بِ ًُ أَ ِركَا َة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َت ُحو ُز َط َضا َدةُ
َْائ ًٕٔ َو ََ َْائ ٔ َي ٕة َو ََ َم ِح ُذود ٕفٔی ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ َو ََ ذٔی غٔ ِنز ٕ َعل َی أَْٔیطٔ
اویب نب دمحم ،رمعم نب امیلسؿ ،دمحم نب ٰییحی ،زیدی نب اہرفؿ ،اجحج نب اراطة ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص
رفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایایختنرکےنفاےلرمدافرایختنرکےنفایلوعرتیکوگایہاجزئہ ںیافرہنیہاسصخش
یکسجوکاحتلاالسؾںیمدحیگلوہافرہنہنیکرےنھکفایلیکاےنپاھبیئےکالخػ(سجےسفہہنیکراتھکےہ)۔
رافی  :اویب نب دمحم ،رمعم نب امیلسؿ ،دمحم نب ٰییحی ،زیدی نب اہرفؿ ،اجحج نب اراطة ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب
اعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
سجیکوگایہاجزئہ ںی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 524

یحٌی ،عبذاہلل بً وہب ،ىاؾع بً یزیذ ،ابً ہاد ،محنذ بً عنزو بً علاء ،ابً يشار ،حرضت ابوہزیزہ
راوی ْ :حملہ بً ٰ

ئ
یذ َع ًِ ابِ ًٔ ا ِل َضاد ٔ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ َع َلا ٕ
ْح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِْب َ َرنٔی ىَاؾ ٔ ُع بِ ًُ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا َ ِ
ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَىَّطُ َسنٔ َع َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل ََ َت ُحو ُز َط َضا َدةُ بَ َذو ٔ ٓ ٕ
ی َعل َی َػاح ٔٔب
َع ًِ َع َلا ٔ

َ َِق َی ٕة
رحہلم نب ٰییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،انعف نب زیدی ،انب اہد ،دمحم نبرمعف نب اطعء ،انب اسیر ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں
ےناہللےکرنکؽوکہیرفامےتوہےئانسلگنجںیمرےنہفاےلیکوگایہیتسبںیمرےنہفاےلےکالخػاجزئہ ںی۔
رافی  :رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،انعفنبزیدی،انباہد،دمحمنبرمعفنباطعء،انباسیر،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیوگاہافرمسقرپہلصیفرکان
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اکیوگاہافرمسقرپہلصیفرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 525

راوی  :ابومؼعب ،احنذ بً عبذاہلل ،يعكوب بً ابزاہیه ،عبذالعزیز بً محنذ ،ربیعہ بً ابی عبذالزحنً ،سہیل بً ابی
ػالح حرضت ابوہزیزہ

وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه َّ
الذ ِو َرق ٔ ُّی َق َاَ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕذ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُم ِؼ َعبٕ ا ِل َنذٔیىٔ ُّی أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ الزُّصِز ٔ ُّی َو َي ِع ُك ُ

َّ
یع َة بِ ًٔ أَبٔی َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ ُس َض ِی ٔل بِ ًٔ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
الذ َرا َو ِرد ٔ ُّی َع ًِ َرب ٔ َ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق َضی بٔا ِل َینٔي ٔن َم َع َّ
الظاصٔذٔ
اوببعصم ،ادمح نب دبع اہلل ،وقعیب نب اربا،می ،دبعازعلزی نب دمحم ،رہعیب نب ایب دبعارلنمح ،لیہس نب ایب اصحل رضحت اوبرہریہ
ےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽےنمسقافراکیوگاہےکاس ھتہلصیفرفامای۔
رافی  :اوببعصم ،ادمح نب دبعاہلل ،وقعیب نب اربا،می ،دبعازعلزی نب دمحم ،رہعیب نب ایب دبعارلنمح ،لیہس نب ایب اصحل رضحت

اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اکیوگاہافرمسقرپہلصیفرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 526

راوی  :محنذ بً بظار ،عبذالوہاب ،جعَف ،جعَف بً محنذ ،جحرضت جابز

َف بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َجابٔز ٕأَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َو َّص ٔ
اب َح َّذثَ َيا َج ِع َ ُ

َو َس َّل َه َق َضی بٔا ِل َینٔي ٔن َم َع َّ
الظاصٔذٔ

ة
دمحمنباشبر،دبعاولاہب،رفعج،رفعجنبدمحم ،حظرزتاجربےسرفاتیےہہکیبنےنمسقافراکیوگاہرپہلصیفرفامای۔
ة
رافی  :دمحمنباشبر،دبعاولاہب،رفعج،رفعجنبدمحم ،حظرزتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اکیوگاہافرمسقرپہلصیفرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 527

راوی  :ابواسحام  ،ابزاہیه بً عبذاہلل بً حاته ،عبذاہلل بً حارث ،سیـ بً سلامیٌ مکی ،قیص بً سعذ ،عنزو بً دیيار،
حرضت ابً عباض

ـ بِ ًُ
َح َّذثَ َيا أَبُو إ ٔ ِس َح َل ا ِل َض َزو ٔ ُّی إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َحات ٕٔه َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث ا ِل َن ِخزُوم ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َس ِی ُ
ض َقا َل َق َضی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
ُسل ِ ََامی ٌَ ا ِل َنک ُِّّی أَ ِْب َ َرنٔی َق ِی ُص بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيارٕ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ب ٔ َّ
الظاصٔ ٔذ َوا ِل َینٔي ٔن
اوبااحسؼ  ،اربا،می نب دبعاہلل نب احمت ،دبعاہلل نب احرث ،فیس نب امیلسؿ یکم  ،سی نب دعس ،رمعف نب دانیر ،رضحت انب ابعس
ےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽےناکیوگاہافرمسقرپہلصیفرفامای۔
رافی  :اوبااحسؼ،اربا،مینبدبعاہللنباحمت،دبعاہللنباحرث،فیسنبامیلسؿیکم ،سینبدعس،رمعفنبدانیر،رضحتانب
ابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اکیوگاہافرمسقرپہلصیفرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 528

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یزیذ بً ہاروٌ ،جویزیہ بً اسناء ،عبذاہلل بً یزیذ ،حرضت َسم

یذ َم ِوَ َی ا ِل ُن ِي َبعٔثٔ
وٌ أَى ِ َبأَىَا ُج َویِز ٔ َی ُة بِ ًُ أَ ِس َنا َئ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ َص ُ
ار َ

َس ٕم أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ َج َاز َط َضا َد َة ال َّز ُج ٔل َو َینٔي َن َّ
اللال ٔ ٔب
َص َع ًِ ُ َّ
َع ًِ َر ُج ٕل ٔم ًِ أَصِ ٔل ٔم ِ َ

اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿ،وجریہینباامسء،دبعاہللنبزیدی،رضحترسؼےسرفاتیےہہکیبنےنرمدیکوگایہافردمیع
یکمسقوکانذفرقاردای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿ،وجریہینباامسء،دبعاہللنبزیدی،رضحترسؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھجیٹوگایہ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
وھجیٹوگایہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 529

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً عبیذ ،سؿیاٌ ،حبیب نعناٌ ،حرضت ِخیه بً ؾاتک اَسی

یب بِ ًٔ ال ُّي ِع َنا ٌٔ
َف ُّی َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َحب ٔ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُعب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ ا ِل ُع ِؼ ُ ٔ
َص َف َق َاو َقائ ّٔنا َؾ َكا َل
ِخیِ ٔه بِ ًٔ ؾَات ٕٔک اْلِ َ َسذ ِّٔی َقا َل َػلَّی ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُّ
اْلِ َ َسذ ِّٔی َع ًِ ُ َ
الؼ ِبحَ َؾ َل َّنا ا ِن َ َ
ُشا ٔک بٔاہللٔ ثَ ََل َث َمزَّا ٕ
َشنٔي َن بٔطٔ
ت ث ُ َّه َت ََل َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َوا ِجتَئبُوا َق ِو َل الزُّورٔ حُ َيؿَا َئ ِهَّلِل غَي ِ َر ُم ِ ٔ
عُ ٔذل َِت َط َضا َدةُ الزُّورٔ ب ٔ ِاْل ٔ ِ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب  دیب ،ایفسؿ ،بیبحامعنؿ ،رضحترخمی نب افکت ارسی ےتہک ںیہہک یبن ےن امنز حبص ادا رفامیئالسؾ ریھپ
رکڑھکےوہےئافرنیتابررفامایوھجیٹوگایہاہللےکاس ھترشکیرہھٹاےنےکرتمادػےہرھپہیآتیابمرہکالتفترفامیئوچب
وھجیٹابتےساہللےکےیلوسکیوہرکاساحؽںیمہکاسےکاس ھترشکیہنرہھٹاےتوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنب دیب،ایفسؿ،بیبحامعنؿ،رضحترخمینبافکتارسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
وھجیٹوگایہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 530

راوی  :سویذ بً سعیذ ،محنذ بً ُفات ،محارب بً دثار ،حرضت ابً عنز

َفا ٔ
ت َع ًِ ُم َحار ٔٔب بِ ًٔ دٔثَارٕ َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُ َ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل ًَِ َتزُو َل َق َذ َما َطاصٔ ٔذ الزُّورٔ َحًَّی یُو ٔج َب اہللُ َل ُط ال َّي َار
نکدینبدیعس،دمحمنبرفات ،احمربنبدتبر،رضحتانبرمعرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایوھجیٹوگایہدےنیفاےلےک
اپؤںرسکہنںیکسےگ۔اہیںکتہکاہللاسےکےیلدفزخفابجرکدںی۔
رافی  :نکدینبدیعس،دمحمنبرفات،احمربنبدتبر،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہیدفاصنرییکوگایہاکیدفرسےےکقلعتم
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
وہیدفاصنرییکوگایہاکیدفرسےےکقلعتم

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 531

راوی  :محنذ بً رطیـ ،ابوْالذ احنز ،محالذ ،عامز ،حرضت جابز بً عبذاہلل

رط ٕ
یـ َح َّذثَ َيا أَبُو َْال ٔ ٕذ اْلِ َ ِح َنزُ َع ًِ ُم َحال ٔ ٕذ َع ًِ َعا ٔمز ٕ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َ ٔ

اب َب ِعـٔض ٔ ِه َعل َی َب ِع ٕف
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ َج َاز َط َضا َد َة أَصِ ٔل ا ِک ٔه َت ٔ

دمحم نب رطفی ،اوباخدل ارمح ،اجمدل ،اعرم ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہید
فاصنرییکاکیدفرسےےکابرےںیموگایہوکربتعمرقاردای۔
رافی  :دمحمنبرطفی،اوباخدلارمح،اجمدل،اعرم،رضحتاجربنبدبعاہلل

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

ابب  :ہبہاکایبؿ
رمداکاینپافالدوکہیطعدانی
ابب  :ہبہاکایبؿ
رمداکاینپافالدوکہیطعدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 532

راوی  :ابوبَش بْک بً ْلـ ،یزیذ بً زریع ،داؤد بً ابی ہيذ ،طعيی ،حرضت نعناٌ بً بظير

َح َّذثَ َيا أَبُو بٔ َِشٕ بَ ِْک بِ ًُ َْل َٕـ َح َّذثَ َيا یَزٔی ُذ بِ ًُ ز َُریِ ٕع َع ًِ َدا ُو َد بِ ًٔ أَبٔی ص ٔ ِي ٕذ َع ًِ َّ
الظ ِع ٔي ِّی َع ًِ ال ُّي ِع َنا ٌٔ بِ ًٔ بَ ٔظير ٕ َقا َل
ُ
اٌ ٔم ًِ َمأَی َن َذا َو َن َذا َقا َل َؾک ُ َّل
اى ِ َلل ََل بٔطٔ أَبُو ُظ َی ِحنٔ ُل ُط إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل ا ِط َض ِذ أَنِّی َق ِذ ى َ َحل ُِت ال ُّي ِع َن َ
َ
َک فٔی ا ِلب ٔ ِّر
رس َک أَ ٌِ َیهُوى ُوا ل َ
بَي ٔ َ
یک ى َ َحل َِت ٔم ِث َل َّال ٔذی ى َ َحل َِت ال ُّي ِع َن َ
اٌ َقا َل ََ َقا َل ؾَأ ِطض ٔ ِذ َعل َی َص َذا غَي ِر ٔی َقا َل أَل َِی َص َي ُ ُّ
َس َو ّ
ائ َقا َل بَل َی َقا َل ؾ َََل إٔذّا
اوبرشب رکب نب فلخ ،زیدی نب زرعی ،داؤد نب ایب دنہ ،یبعش ،رضحت امعنؿ نب ریشب رفامےت ںیہ ہک اؿ ےک فادل اہ ںی ااھٹ رک یبن یک
دخث ںیمےل ےئگافر رع ضیکہکآپوگاہرےیہہک ںیمےناےنپ امؽںیم ےساانت اانتامعنؿ وکدایآپ ےنرفامایایکمتےن اےنپ
امتؾ وٹیبں وک اانت یہ دای  انت امعنؿ وک دای؟ رعض ایک ہ ںی۔ رفامای رھپ ریمے العفہ یسک افر وک وگاہ انبول رفامای مت اس ےس وخش ہن وہ ےگ
بساہمتریرفامربنداریںیمرباربوہں؟رعضایکویکںہ ںیرفامایرھپیلہپابتاکوجابیفنںیمویکں۔
رافی  :اوبرشبرکبنبفلخ،زیدینبزرعی،داؤدنبایبدنہ،یبعش،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
رمداکاینپافالدوکہیطعدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 533

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ  ،زہزی ،حنیذ بً عبذالزحنً ،محنذ بً نعناٌ بً بظير ،حرضت نعناٌ بً بظير

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ُح َن ِی ٔذ بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َو ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ ال ُّي ِع َنا ٌٔ بِ ًٔ َب ٔظير ٕأَ ِْب َ َرا ُظ
َع ًِ ال ُّي ِع َنا ٌٔ بِ ًٔ َب ٔظير ٕأَ ٌَّ أَبَا ُظ ى َ َح َل ُط غ ََُل ّما َوأَى َّ ُط َجا َئ إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ي ُِظض ٔ ُذ ُظ َؾ َكا َل أَک ُ َّل َو َلذ َٔک ى َ َح ِل َتطُ
َاردُ ِد ُظ
َقا َل ََ َقا َل ؾ ِ
اشہؾنبامعر،ایفسؿ،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،دمحمنبامعنؿنبریشب،رضحتامعنؿنبریشبےسرفاتیےہہکاؿےکفادلےن
اہ ںیاکیالغؾہبہایکافریبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآےئاتہکآپوک وگاہانبںیئ۔آپےنرفامایاینپامتؾافالدوک مت
ےنہبہایکرعضایکہ ںیرفامایرھپہی(الغؾیھب)فاسپےلول۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿ،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،دمحمنبامعنؿنبریشب،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افالدوکدےرکرھپفاسپےلانیل
ابب  :ہبہاکایبؿ
افالدوکدےرکرھپفاسپےلانیل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 534

راوی  :محنذ بً بظار ،ابوبْک بً َْلد ،ابً ابی عذی ،معله  ،عنز بً طعیب ،كاؤض ،حرضت ابً عباض وابً عنز

ْک بِ ًُ َْ ََّلد ٕا ِل َباصٔل ٔ ُّی َق َاَ َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی َعذ ٓ ٕ
ٔی َع ًِ حُ َشي ِ ٕن ا ِل ُن َع ِّل ٔه َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َوأَبُو بَ ِ ٔ
ض َوابِ ًٔ ُع َن َز َی ِزؾ ََعا ٌٔ ا ِل َحذ َ
ٔیث إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ َی ٔح ُّل ل ٔ َّرل ُج ٔل أَ ٌِ ي ُِع ٔل َي
ض َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َع ًِ كَا ُو ٕ
ا ِل َع ٔل َّی َة ث ُ َّه َی ِز ٔج َع ؾ َٔیضا إ ٔ ََّ ا ِل َوال ٔ َذ ؾ ٔ َامی ي ُِع ٔلي َول ََذ ُظ

دمحمنباشبر،اوبرکبنبالخد،انبایبدعی،ملعم،رمعنببیعش،اطؤس،رضحتانبابعسفانبرمعرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رمد ےک ےیل الحؽ ہ ںی وکیئ زیچ دے رھپ فاسپ ےل ےل۔ اال ہی ہک فادل اینپ افالد وک وکیئ زیچ دے۔ (وت فہ
فاسپےلاتکسےہ۔)
رافی  :دمحمنباشبر،اوبرکبنبالخد،انبایبدعی،ملعم،رمعنببیعش،اطؤس،رضحتانبابعسفانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
افالدوکدےرکرھپفاسپےلانیل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 535

راوی  :جنیل بً حشين ،عبذاَعلی ،سعیذ ،احول ،عنزو بً طعیب حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

ٔیذ َع ًِ َعا ٔمز ٕاْلِ َ ِح َو ٔل َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ
ل بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اْلِ َ ِعل َی َح َّذثَ َيا َسع ْ
َح َّذثَ َيا َجنٔی ُ

أَ ٌَّ ى َ ٔي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ َی ِز ٔج ِع أَ َح ُذ ُن ِه فٔی صٔبَتٔطٔ إ ٔ ََّ ا ِل َوال ٔ َذ ٔم ًِ َو َل ٔذظ ٔ

لیمج نب نیسح ،دبعاالیلع ،دیعس ،اوحؽ ،رمعف نب بیعش رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رفامای مت ںیم
ےسوکیئاےنپدہہیںیمروجعہنرکےرگمفادلاینپافالدوکدہہیدےوت(فاسپےلاتکسےہ)۔

رافی  :لیمجنبنیسح،دبعاالیلع،دیعس،اوحؽ،رمعفنببیعشرضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمعرھبےکےیلوکیئزیچدانی
ابب  :ہبہاکایبؿ
رمعرھبےکےیلوکیئزیچدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 536

یحٌی بً زِّکیا ،ابی زائذہ ،محنذ بً عنز ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہٰ ،

ِّکیَّا بِ ًٔ أَبٔی َزائ َٔذ َة َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َز َ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ عُ ِن َزی ؾ ََن ًِ أ ُ ِعنٔ َز َط ِیّْا َؾ ُض َو َلطُ
اوبرکب نب ایب ہبیشٰ ،ییحی نب زرکای ،ایب زادئہ ،دمحم نب رمع ،ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای رمعی ھچک
ہ ںیےہذہلاسجوکرمعرھبےکےیلوکیئزیچدییئگوتفہایسیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینبزرکای،ایبزادئہ،دمحمنبرمع،ایبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
رمعرھبےکےیلوکیئزیچدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 537

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،ابً طہاب ،ابی سلنہ ،حرضت جابز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
اب َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َم ًِ أَ ِع َن َز َر ُج َّل ُع ِن َزی َل ُط َول ٔ َعكٔبٔطٔ َؾ َك ِذ َق َل َع َق ِولُ ُط َح َّك ُط ؾ َٔیضا َؾه ٔ َی ل ٔ َن ًِ أ ُ ِعنٔ َز َول ٔ َعكٔبٔطٔ
دمحم نب رحم  ،ثی نب دعس ،انباہشب ،ایب ہملس ،رضحت اجرب رفامےت ںیہہک ںیم ےن رنکؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت
وہےئانسسجےنیسکرمدوکرمعرھبےکےیلوکیئزیچدیافراسیک افالدوکدیوتاسےکاسوقؽےناسزیچںیماساکقحمتخرک
دایابفہزیچاسیکےہسجوکرمعیےکوطررپدیےہافراسیکافالدیکےہ۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انباہشب،ایبہملس،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
رمعرھبےکےیلوکیئزیچدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 538

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ ،عنزو بً دیيار ،كاؤض حرضت زیذ بً ثابت

ض َع ًِ حُ ِحز ٕا ِل َن َذر ِّٔی َع ًِ َزیِ ٔذ بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيارٕ َع ًِ كَا ُو ٕ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َج َع َل ا ِل ُع ِن َزی لٔل َِوار ٔٔث
اشہؾنبامعر،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اطؤسرضحتزدینبتبن ےسرفاتیےہہکیبنےنرمعیفارثوکدالای۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اطؤسرضحتزدینبتبن 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقبیاکایبؿ
ابب  :ہبہاکایبؿ
رقبیاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 539

راوی  :اسحل بً ميؼور ،عبذالززام ،ابً جزیخ ،علاء ،حبیب بً ابی ثابت ،حرضت ابً عنز

یب بِ ًٔ أَبٔی ثَاب ٔ ٕت َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل َقا َل
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأَىَا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ َع َلا ٕئ َع ًِ َحب ٔ ٔ
ِخ ٔمىِّی
الز ِق َيی أَ ٌِ َي ُكو َل ص َُو ل ٔ ِْل َ ٔ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ ُر ِق َيی ؾ ََن ًِ أ ُ ِرق ٔ َب َط ِیّْا َؾ ُض َو َل ُط َح َیا َت ُط َو َم َنا َتطُ َقا َل َو ُّ

ک َم ِو ّتا
َو ٔم ِي َ

ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،اطعء ،بیبح نب ایب تبن  ،رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای رقبی
ھچکہ ںیذہلاسجوکوکیئزیچرقبیےکوطررپدییئگوتفہایسیکےہزدنیںیمیھبافررمےنےکدعبیھب۔رافیےتہکںیہہکرقبیاک
بلطمہیےہہکویںےہکہکہیزیچمتںیمےسوجدعبںیمرمےاسیکےہ۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلزاؼ،انبرججی،اطعء،بیبحنبایبتبن ،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
رقبیاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 540

راوی  :عنزو بً راؾع ،ہظیه ،ح ،علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،داوئذ ،ابی زبير ،حرضت جابز بً عبذاہلل

َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َراؾ ٕٔع َح َّذثَ َيا صُظَ ِی ْه ح و َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاؤیَ َة َق َاَ َح َّذثَ َيا َدا ُودُ َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ
الز ِق َيی َجائٔزَ ْة ل ٔ َن ًِ أ ُ ِرق ٔ َب َضا
َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل ُع ِن َزی َجائٔزَ ْة ل ٔ َن ًِ أ ُ ِعنٔ َز َصا َو ُّ
رمعف نب راعف ،میشہ ،ح ،یلع نب دمحم ،اوباعمفہی،داؤد ،ایب زریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہہک اہلل ےک رنکؽےن رفامایرمعی
اجزئےہاسےکےیلسجوکرمعیےکوطررپدایاجےئافررقبیاجزئےہاسےکےیلےسجرقبیےکوطررپدایاجےئ۔
رافی  :رمعفنبراعف،میشہ،ح،یلعنبدمحم،اوباعمفہی،دافدئ،ایبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہہیفاسپانیل
ابب  :ہبہاکایبؿ
دہہیفاسپانیل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 541

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ،عوفَْ ،لض ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ َع ِو ٕ
ض َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
ف َع ًِ ْ ََٔل ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ َم َث َل َّال ٔذی َي ُعودُ فٔی َع ٔل َّيتٔطٔ َن َن َث ٔل ا ِلک َل ِٔب أَک َ َل َحًَّی إٔذَا َطب ٔ َع َقا َئ ث ُ َّه َعا َد فٔی َق ِیئٔطٔ ؾَأَک َ َلطُ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم ،وعػ،الخس،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽےنرفامایاسصخشیک اثمؽوجاےنپ
ہیطعدہہیںیمروجعرکےےتکیکیسےہہکفہاھکاتےہبجریسوہاجاتےہوتےقرکداتیےہرھپدفابرہےقاچٹاتیلےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،وعػ،الخس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
دہہیفاسپانیل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 542

راوی  :محنذ بً بظار ،محنذ بً مثىی ،محنذ بً جعَف ،طعبہ ،قتادہ ،سعیذ بً مشیب ،حرضت ابً عباض

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َق َاَ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع ََفٕ َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َقا َل َسنٔ ِع ُت َق َتا َد َة یُ َح ِّذ ُث َع ًِ
ض َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل َعائ ٔ ُذ فٔی ص ٔبَتٔطٔ کَا ِل َعائٔذٔ فٔی َق ِیئٔطٔ
َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
دمحمنباشبر،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،دیعس نببیسم،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےناراشدرفامای
اانپدہہیفاسپےنیلفاالااسییہح ےساینپےقاچےنٹفاال۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،دیعسنببیسم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
دہہیفاسپانیل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 543

راوی  :احنذ بً عبذاہلل بً یوسـ ،یزیذ بً ابی حهیه ،عنزی ،زیذ بً اسله ،حرضت ابً عنز

رع ُّی َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ أَبٔی َحه ٕٔیه َح َّذثَ َيا ا ِل ُع َنز ٔ ُّی َع ًِ َزیِ ٔذ بِ ًٔ أَ ِسل ََه َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز
ـ ا ِل َع ِز َ ٔ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ یُو ُس َ
َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ا ِل َعائ ٔ ُذ فٔی صٔبَتٔطٔ کَا ِلکَل ِٔب َي ُعودُ فٔی َق ِیئٔطٔ
ادمح نب دبعاہلل نب ویفس ،زیدی نب ایب میکح ،رمعی ،زدی نب املس ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رفامای اےنپ دہہی ںیم

روجعرکےنفاالےتکیکامدننےہوجاینپےقاچٹاتیلےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویفس،زیدینبایبمیکح،رمعی،زدینباملس،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےندہہیدایاسادیمےسہکاساکدبؽےلماگ۔
ابب  :ہبہاکایبؿ
سجےندہہیدایاسادیمےسہکاساکدبؽےلماگ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 544

راوی  :علی بً محنذ بً اسناعیل ،ونیع ،ابزاہیه بً اسناعیل بً محنع بً جاریہ ،عنزو بً دیيار ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َن ٔعی َل بِ ًٔ ُم َح ِّن ٔع بِ ًٔ َجارٔ َی َة
ل أَ َح ُّل بٔضٔبَتٔطٔ َما ل َِه یُ َث ِب
اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيارٕ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ال َّز ُج ُ
ٔم ِي َضا
یلع نب دمحم نب اامسلیع ،فعیک ،اربا،می نب اامسلیع نب عمجم نب اجرہی ،رمعف نب دانیر ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ
ےنرفامایرمداےنپہبہاکقحراتھکےہبجکتاےسہبہاکدبؽہندایاجےئ۔
رافی  :یلعنبدمحمنباامسلیع،فعیک،اربا،مینباامسلیعنبعمجمنباجرہی،رمعفنبدانیر،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخفدنیکااجزتےکریغبویبیاکہیطعدانی

ابب  :ہبہاکایبؿ
اخفدنیکااجزتےکریغبویبیاکہیطعدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 545

راوی  :ابویوسـ ،محنذ بً احنذ ،محنذ بً سلنہ ،مثىی بً ػباح ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

ـ ال َّزق ُِّّی ُم َح َّن ُذ بِ ًُ أَ ِح َن َذ الؼَّ ِی َذ ََن ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ ا ِل ُن َثىَّی بِ ًٔ الؼَّ بَّا ٔح َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو یُو ُس َ
ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔأَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل فٔی ُْ ِل َب ٕة َْ َل َب َضا ََ َی ُحو ُز َٔ ِم َزأَة ٕ فٔی َمال ٔ َضا إ ٔ ََّ بٔإٔذِ ٌٔ
ک ع ِٔؼ َن َت َضا
َز ِو ٔج َضا إٔذَا ص َُو َم َل َ
اوبویفس ،دمحم نب ادمح ،دمحم نب ہملس ،ینثم نب ابصح ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک
رنکؽ ےن اکی ہبطخ اراشد رفامای وعرت ےک ےیل اےنپ امؽ ںیم یھب اخفدن یک ااجزت ےک ریغب رصتػ اجزئ ہ ںی ہکبج اخفدن اس یک
تمصعاکامکلوہ۔
رافی  :اوبویفس،دمحمنبادمح،دمحمنبہملس،ینثمنبابصح،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہاکایبؿ
اخفدنیکااجزتےکریغبویبیاکہیطعدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 546

یحٌی ،حرضت نعب بً مالک ک
یحٌی ،عبذاہلل بً وہب ،لیث بً سعذ ،عبذاہلل بً ٰ
راوی ْ :حملہ بً ٰ

ْح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِْب َ َرنٔی َّ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َی ِحٌَی َر ُج ْل ٔم ًِ َو َل ٔذ َن ِع ٔب
َح َّذثَ َيا َ ِ

بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ أَ ٌَّ َج َّذ َت ُط َْي ِ َر َة ا ِم َزأَ َة َن ِع ٔب بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ َت ِت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ب ٔ ُحل ٔ ٕٓی ل ََضا

َؾ َكال َِت إنِّٔی َت َؼ َّذق ُِت ب ٔ َض َذا َؾ َكا َل ل ََضا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َی ُحو ُز لٔل َِن ِزأَة ٔ فٔی َمال ٔ َضا إ ٔ ََّ بٔإٔذِ ٌٔ َز ِو ٔج َضا ؾ ََض ِل
اس َتأ ِ َذىِتٔ َن ِع ّبا َقال َِت َن َع ِه ؾ ََب َع َث َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إَٔ َی َن ِع ٔب بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َز ِو ٔج َضا َؾ َكا َل َص ِل أَذٔى ِ َت ل ٔ َخي ِ َر َة
ِ

أَ ٌِ َت َت َؼ َّذ َم ب ٔ ُحلٔی َِّضا َؾ َكال َن َع ِه َؾ َكب ٔ َل ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ٔم ِي َضا

رحہلم نب ٰییحی ،دبعاہلل نب فبہ  ،ثی نب دعس ،دبعاہلل نب ٰییحی ،رضحت بعک نب امکل یک اہیلہ ریخة اانپ زویر ےلرک رنکؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسیکدخث  ںیماحرضوہںیئافررعضایکہکںیمےنہیدصہقرکدایوتاہللےکرنکؽےناؿےسرفامایوعرتےک
ےیلاےنپ امؽںیمیھباخفدنیکااجزتےکریغبرصتػ اجزئہ ںیوتایکمتےنبعکےس ااجزتیل؟رعضرکےنںیگل یجاہںوتاہلل
ےکرنکؽےنیسکوکرضحتبعکنبامکلےکاپساجیھب ہکایکآپےنریخہوکاانپزویردصہقرکےنیکاجزتدی؟اوہنںےناہک
یجاہںبتآپےنفہزویرریخہےسوبقؽرفامایل۔
رافی  :رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ ،ثینبدعس،دبعاہللنبٰییحی،رضحتبعکنبامکلک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
دصہقدےرکفاسپانیل
ابب  :دصاقتاکایبؿ
دصہقدےرکفاسپانیل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 547

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ہظاو بً سعذ ،زیذ بً اسله ،حرضت عنز بً ْلاب

اب أَ ٌَّ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ َزیِ ٔذ بِ ًٔ أَ ِسل ََه َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ُع َن َز بِ ًٔ ا ِل َخ َّل ٔ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ َت ُع ِذ فٔی َػ َذ َقت َٔک

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اشہؾ نب دعس ،زدی نب املس ،رضحت رمع نب اطخب ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای دصہق دے رک
فاسپث ول۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اشہؾنبدعس،زدینباملس،رضحترمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
دصہقدےرکفاسپانیل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 548

راوی  :عبذالزحنً بً ابزاہیه ،ولیذ بً مشله ،ابوجعَف ،محنذ بً علی ،سعیذ بً مشیب ،حرضت عبذاہلل بً عباض

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ِّ
َف ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّذثَىٔی أَبُو َج ِع َ ٕ
ل َّال ٔذی
ض َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم َث ُ
َح َّذثَىٔی َسعٔی ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َشی َّٔب َح َّذثَىٔی َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ا ِل َعبَّا ٔ
ل َق ِی َْ ُط
ل ا ِلکَل ِٔب َيكٔی ُئ ث ُ َّه َیزِ ٔج ُع ؾ ََیأِک ُ ُ
َی َت َؼ َّذ ُم ث ُ َّه َی ِز ٔج ُع فٔی َػ َذ َقتٔطٔ َم َث ُ
دبعارلنمحنباربا،می،فدیلنبملسم،اوبرفعج،دمحمنبیلع،دیعسنببیسم،رضحتدبعاہللنبابعسرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽ
ےناراشدرفامایاسصخشیکاثمؽوجدصہقدےرکفاسپےلاسےتکیکیسےہوجےقرکاتےہرھپولٹرکاینپےقاچٹاتیلےہ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربا،می،فدیلنبملسم،اوبرفعج،دمحمنبیلع،دیعسنببیسم،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئزیچدصہقںیمدیرھپداھکیہکفہرففتخوہریہےہوتایکدصہقرکےنفاالفہزیچرخدیاتکسےہ۔
ابب  :دصاقتاکایبؿ
وکیئزیچدصہقںیمدیرھپداھکیہکفہرففتخوہریہےہوتایکدصہقرکےنفاالفہزیچرخدیاتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 549

راوی  :تنیه بً ميتَص ،اسحام بً یوسـُ ،شیک  ،ہظاو بً رعوہ ،عنز  ،ابً عبذاہلل بً عنز ،حرضت عنز

ُش ٕ
رع َو َة َع ًِ ُع َن َز بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ
ـ َع ًِ َ ٔ
َح َّذثَ َيا َتنٔی ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي َت ٔ ٔ
َص ا ِل َوا ٔس ٔل ُّي َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ یُو ُس َ
یک َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
َ
َص َػاح َٔب َضا َیبٔی ُع َضا
َف ٕ
ض َعل َی َع ِضذٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأبِ ََ
عُ َن َز َي ِعىٔی َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔعُ َن َز أَىَّطُ َت َؼ َّذ َم بٔ َ َ
ک
ک َؾ َكا َل ََ َتب ِ َت ِع َػ َذ َق َت َ
ب ٔ َه ِرسٕ ؾَأتََی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََشأ َ َل ُط َع ًِ ذَل ٔ َ
ت
ظ
میمتنبمبی رز،ااحسؼنبویفس،رشکی،اشہؾنبرعفہ،رمع،انبدبعاہللنبرمع،رضحترمعےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽےک
دہع ابمرک ںیم اوہنں ےن اکی وھگ ڑا دصہق ایک رھپ داھکی ہک سج وک دصہق ںیم دای اھت فہ اس وکمک تمیق ںیم رففتخ رک راہ ےہ وت یبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدخث ںیماحرضوہےئافراسےکقلعتمدرایتفایکآپےنرفامایاانپدصہقہنرخدیف۔
ت
ظ
رافی  :میمتنبمبی رز،ااحسؼنبویفس،رشکی،اشہؾنبرعفہ،رمع،انبدبعاہللنبرمع،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
وکیئزیچدصہقںیمدیرھپداھکیہکفہرففتخوہریہےہوتایکدصہقرکےنفاالفہزیچرخدیاتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 550

یحٌی بً حهیه ،یزیذ بً ہاروٌ ،سلامیٌ  ،ابوعثناٌ ،عبذاہلل بً عامز ،حرضت زبير بً عواو
راوی ٰ :

َّ
ار َ َّ َ
اٌ ال َّي ِضذ ِّٔی َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َعا ٔمز ٕ
َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َحه ٕٔیه َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ صَ ُ
ِم َع ًِ أَبٔی ُع ِث َن َ
وٌ َحذث َيا ُسل ِ ََامی ٌُ الت ِی ٔ ُّ

َ
َ
ض ُي َكا ُل َلطُ غ َِن ْز أَ ِو غ َِن َز ْة َ َ
َ
ُف ٔسطٔ
ُف ٕ
ُفأی ُم ِض ّزا أ ِو ُم ِض َز ّة ٔم ًِ أؾ ََِلئ َٔضا یُ َبا ُع یُ ِي َش ُب إَٔ َی َ َ
َ
َع ًِ الزُّبَي ِر ٔبِ ًٔ ا ِل َع َّواو ٔ أىَّطُ َح َن َل َعل َی َ َ

َؾ َي َهی َع ِي َضا

ٰییحینبمیکح،زیدینباہرفؿ،امیلسؿ،اوبامثعؿ،دبعاہللنباعرم،رضحتزریبنبوعاؾےنراہدخاںیماکیوھگڑادایسجاکانؾغزای
غزةاھترھپداھکیہکاسیکلسنںیمےساکیریھچباایریھچبیرففتخوہ ریہےہ(وترخدیاناچاہ)نکیلآپوکرخدیےنےسعنمرکدای
ایگ۔
رافی ٰ :ییحینبمیکح،زیدینباہرفؿ،امیلسؿ،اوبامثعؿ،دبعاہللنباعرم،رضحتزریبنبوعاؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکےنوکیئزیچدصہقںیمدیرھپفیہزیچفراتثںیماسوکےلم۔
ابب  :دصاقتاکایبؿ
یسکےنوکیئزیچدصہقںیمدیرھپفیہزیچفراتثںیماسوکےلم۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 551

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ  ،عبذاہلل بً علاء ،عبذاہلل بً  ،حرضت بزیذہ

ئ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َذ َة َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َجائ َ ِت
اٌ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع َلا ٕ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َون ٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ
ا ِم َزأَ ْة إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكال َِت یَا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی َت َؼ َّذق ُِت َعل َی أُم ِّی ب ٔ َحارٔ َی ٕة َوإٔى َّ َضا َما َت ِت َؾ َكا َل آ َج َز ٔک اہللُ
َو َر َّد َعل َِی ٔک ا ِلنٔي َر َ
اث
یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ ،دبعاہللنباطعء،دبعاہلل نب ،رضحتربدیہرفامےتںیہہکاکیاخوتؿیبنیکدخث ںیم احرضوہیئافر
رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ںیم ےن اینپ فادلہ وک اکی ابدنی دصہق ںیم دی یھت افر اؿ اک ااقتنؽ وہایگ ےہ آپ ےن رفامای اہللےن

ںیہمتارجیھبدایافرریماثیھبںیہمتفاسپرکدی۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،دبعاہللنباطعء،دبعاہللنب،رضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
یسکےنوکیئزیچدصہقںیمدیرھپفیہزیچفراتثںیماسوکےلم۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 552

یحٌی ،عبذاہلل بً جعَف ،عبیذاہلل  ،عبذاکْکیه ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ
راوی  :محنذ بً ٰ

ِْک ٔیه َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َف ال َّزق ُِّّی َح َّذثَ َيا ُعب َ ِی ُذ اہللٔ َع ًِ َع ِب ٔذ اک َ ٔ

َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل َجا َئ َر ُج ْل إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل إنِّٔی أَ ِع َل ِی ُت أُم ِّی َحذٔي َك ّة َٔی َوإٔى َّ َضا َما َت ِت َول َِه َتتِرُ ِک َوارٔثّا
ک
ک َحذٔي َك ُت َ
ک َو َر َج َع ِت إٔل َِی َ
غَي ِر ٔی َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َج َب ِت َػ َذ َق ُت َ

دمحمنبٰییحی،دبعاہللنبرفعج ،دیباہلل ،دبعارکلمی،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصرفامےتںیہہکاکیرمدیبنیک
دخث ںیماحرضوہاافررعضایکںیمےناینپفادلہوکاانپابغہیطعںیمدایاھتاؿاکااقتنؽوہایگےہافراوہنںےنریمےالعفہافر
وکیئفارثہ ںیوھچڑاوتاہللےکرنکؽےنرفامایاہمترادصہقوبقؽوہاافراہمتراابغفاسپںیہمتلمایگ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعاہللنبرفعج ،دیباہلل،دبعارکلمی،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ففقرکان
ابب  :دصاقتاکایبؿ

ففقرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 553

راوی  :نَص بً علی ،معتنز بً سلامیٌ ،ابً عوٌ ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

اب ُع َنزُ بِ ًُ
ِم َح َّذثَ َيا ُم ِع َتنٔزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ ابِ ًٔ َع ِو ٌٕ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل أَ َػ َ
َح َّذثَ َيا َن ِ ُ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
َ
َاس َتأ ِ َم َز ُظ َؾ َكا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی أَ َػ ِب ُت َم ّاَ ب ٔ َخ ِیب َ َر ل َِه أ ُ ٔػ ِب
ا ِل َخ َّل ٔ
اب أَ ِر ّؿا ب ٔ َخ ِیب َ َر ؾَأتَی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ِ

َم ّاَ َق ُّم ص َُو أَ ِنؿ َُص ع ٔ ِيذٔی ٔم ِي ُط ؾ ََنا َتأ ِ ُمزُنٔی بٔطٔ َؾ َكا َل إ ٔ ٌِ ٔطْ َِت َحب َِّش َت أَ ِػل ََضا َو َت َؼ َّذق َِت ب ٔ َضا َقا َل ؾ ََعنٔ َل ب ٔ َضا عُ َنزُ َعل َی أَ ٌِ
الشبٔی ٔل َو َّ
اب َوفٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َوابِ ًٔ َّ
الـ ِی ٔـ
رقا ٔ
رقبَی َوفٔی ال ِّز َق ٔ
ئ َوفٔی ا ِل ُ ِ
ََ یُ َبا َع أَ ِػلُ َضا َو ََ یُو َص َب َوََ یُ َور َث َت َؼ َّذ َم ب ٔ َضا ل ٔ ِل ُؿ َ َ
اح َعل َی َم ًِ َول ٔ َی َضا أَ ٌِ یَأِکُل ََضا بٔا ِل َن ِعزُ ٔ
وف أَ ِو یُ ِلع َٔه َػذٔي ّكا غَي ِ َر ُم َت َن ِّو ٕل
ََ ُج َي َ

رصننبیلع،رمتعمنبامیلسؿ،انبوعؿ،انعف،رضحتانبرمعرفامےتںیہہکرمعنباطخبوکربیخںیمزنیما یوتوشمرہیکرغضےس
یبنیکدخث ںیماحرضوہےئافررعضایکاےاہللےکرنکؽےھجمربیخںیمااسیامؽالمےہہکاسےسزایدہرموغبافرسیفنامؽ
ےھجمےلہپ یھبکہنالمآپےھجماسےکابرےںیم ایکمکح دےگنی؟آپ ےنرفامایارگاچوہ وتالص(زنیماینپکلم) ںیم رفےکروھکافر
اسیکدیپافارفآدمؿدصہقرکدفرفامےتںیہہکرمعےنایسرپلمعایکہکہیزنیم یچیہناجےئافرہنفراتثںیممیسقتیکاجےئاس
یکدیپافاردصہقےہاندارفں،رہتشدارفںرپافرالغومںوکآزادرکاےنےکےیلاجمدہنیےکےیلاسمرففںےکےیلافرامہمونں
ےکےیلافراساکوتمیلارگدوتسرےکاطمقبوخداھکےئایدفوتسںوکالھکےئوتھچکرحجہ ںیرشبہکیطوطبررسامہیعمجہنرکے۔
رافی  :رصننبیلع،رمتعمنبامیلسؿ،انبوعؿ،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
ففقرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 554

راوی  :محنذ بً ابی عنز ،سؿیاٌ ،عبیذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

اب
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ أَبٔی عُ َن َز ا ِل َع َذن ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہلل بِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َقا َل عُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َخ َّل ٔ
یَا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ ا ِلنٔائ َ َة َس ِض ٕه َّالًٔی ب ٔ َخ ِیبَرَ ل َِه أ ُ ٔػ ِب َم ّاَ َق ُّم ص َُو أَ َح ُّب إَٔ َ َّی ٔم ِي َضا َو َق ِذ أَ َر ِد ُت أَ ٌِ أَ َت َؼ َّذ َم ب ٔ َضا َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِحب ٔ ِص أَ ِػل ََضا َو َس ِّب ِل ثَ َن َزصَا َقا َل ابِ ًُ أَبٔی ُع َن َز ؾ ََو َج ِذ ُت َص َذا ا ِل َحذ َ
آِخ فٔی ن ٔ َتابٔی َع ًِ
ٔیث فٔی َم ِوؿ ٕٔع َ َ
ِّک ى َ ِح َو ُظ
ُسؿ َِی َ
اٌ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َقا َل عُ َنزُ ؾ ََذ َ َ

دمحمنبایبرمع،ایفسؿ ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعرفامےتںیہہکرمعےنرعضایکاےاہللےکرنکؽربیخےکنکوصحں
ےس زایدہ دنسپدیہ افر ریمے زندکی اقلب دقر امؽ ےھجم یھبک ہن الم افر ںیم ےن ارادہ رکایل ہک اےس دصہق رک دفں وت یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےناراشدرفامایالصزنیم(اینپ کلمںیم)رفکروھک افراسیکدیپافارراہ دخاںیمففقرکدف۔اامؾانب امہجےکااتسذ
انبایبرمعےتہکںیہہکںیمےنہیدحثیاینپاتکب(ایبض)ںیمدفرسیہگجیھب دیھکیایفسؿےسفہرفاتیرکےتںیہہکدبعاہلل
ےسفہانعفےسفہانبرمعےسہکرمعےنایسیکلثمرفامای۔
رافی  :دمحمنبایبرمع،ایفسؿ ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعرتیاکایبؿ
ابب  :دصاقتاکایبؿ
اعرتیاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 555

راوی  :ہظاو بً عنار ،اسناعیل بً عیاغُ ،شحبیل بً مشله ،حرضت ابوامامہ

ل بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َقا َل َسنٔ ِع ُت أَبَا أ ُ َما َم َة َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
ُش ِحبٔی ُ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
غ َح َّذثَ َيا ُ َ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل ا ِل َعارٔ َی ُة ُم َد َّدا ْة َوا ِلنٔ ِي َح ُة َم ِز ُدو َد ْة
اشہؾ نب امعر ،اامسلیع نب ایعش ،رشلیبح نب ملسم ،رضحت اوباامہم رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی رفامےت وہےئ انس
اعرتییلوہیئزیچادایکاجےئافروجاجونردفدھےنیپےکےیلدایاجےئفہدعبںیمفاسپرکدایاجےئ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،رشلیبحنبملسم،رضحتاوباامہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
اعرتیاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 556

راوی  :ہظاو بً عنار ،عبذالزحنً بً ابزاہیه ،محنذ بً طعیب ،عبذالزحنً بً یزیذ ،سعیذ بً ابی سعیذ ،حرضت اىص
بً مالک

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َو َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ِّ
الذ َم ِظكٔیَّا ٌٔ َق َاَ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُط َع ِیبٕ َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ
یذ َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ أَبٔی َسعٔی ٕذ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل ا ِل َعارٔ َی ُة ُم َد َّدا ْة
َیز ٔ َ
َوا ِلنٔ ِي َح ُة َم ِز ُدو َد ْة
اشہؾ نب امعر ،دبعارلنمح نب اربا،می ،دمحم نب بیعش ،دبعارلنمح نب زیدی ،دیعس نب ایب دیعس ،رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہہک
ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ام یگ وہیئ زیچ ادا یک اجےئ افر وج اجونر دفدھ ےنیپ ےک ےیل دای اجےئ فہ فاسپ رک دای
اجےئ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دبعارلنمحنباربا،می،دمحمنببیعش،دبعارلنمحنبزیدی،دیعسنبایبدیعس،رضحتاسننبامکل

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

ابب  :دصاقتاکایبؿ
اعرتیاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 557

یحٌی بً حهیه ،ابً ابی عذی ،سعیذ ،قتادہ ،حرضت سنزہ
راوی  :ابزاہیه بً مشتنز ،محنذ بً عبذاہلل ،حٰ ،

َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِش َتنٔ ِّز َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ ح و َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َحه ٕٔیه َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی َعذ ٓ ٕ
ٔی َجنٔی ّعا َع ًِ
َسعٔی ٕذ َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ َس ُن َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َعل َی ا ِل َی ٔذ َما أَ َْ َذ ِت َحًَّی تُ َد ِّدیَ ُض َباب
يعةٔ
ا ِل َود ٔ َ
اربا،می نب رمتسم ،دمحم نب دبع اہلل ،حٰ ،ییحی نب میکح ،انب ایب دعی ،دیعس ،اتقدہ ،رضحت رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےن اراشد رفامای
اہ ھتےکذہمےہوجھچکاسےنایلاہیںکتہکادارکے۔
رافی  :اربا،مینبرمتسم،دمحمنبدبعاہلل،حٰ،ییحینبمیکح،انبایبدعی،دیعس،اتقدہ،رضحترمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامتناکایبؿ
ابب  :دصاقتاکایبؿ
اامتناکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 558

راوی  :عبیذاہلل بً جہه ،ایوب بً سعیذ ،مثىی ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

وب بِ ًُ ُس َویِ ٕذ َع ًِ ا ِل ُن َثىَّی َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل
اِط َح َّذثَ َيا أَ ُّی ُ
َح َّذثَ َيا عُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ا ِل َح ِض ٔه اْلِ َى ِ َن ٔ ُّ
اٌ َعل َِیطٔ
يع ّة ؾ َََل َؿ َن َ
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أُود ٔ َع َود ٔ َ
 دیباہللنبمہج،اویبنبدیعس،ینثم،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایسج
ےکاپسوکیئزیچاامتنریھکیئگوتاسرپوکیئاتفاؿہ ںیےہ۔
رافی   :دیباہللنبمہج،اویبنبدیعس،ینثم،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انیمامؽاامتنےساجترترکےافراسوکعفنوہاجےئوت
ابب  :دصاقتاکایبؿ
انیمامؽاامتنےساجترترکےافراسوکعفنوہاجےئوت

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 559

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،طبیب بً رغقذہ ،حرضت رعوہ بارقی

رع َو َة ا ِل َبارٔق ٔ ِّی أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ َطب ٔ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یب بِ ًٔ َ ِ
رغ َق َذ َة َع ًِ ُ ِ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِع َلا ُظ دٔی َي ّارا َي ِظتَر ٔی َلطُ َطا ّة ؾ ِ
َاطت َ َری َل ُط َطا َتي ِ ٔن ؾ ََبا َع إ ٔ ِح َذاص َُنا بٔذٔی َيارٕ ؾَأتََی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
اٌ ل َِو ِ
اب ل ََزبٔحَ ؾ ٔیطٔ َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ
بٔذٔی َيارٕ َو َطاة ٕ ؾ ََذ َعا َل ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بٔا ِلب َ َر َنةٔ َقا َل َؾک َ َ
اطت َ َری التُّرَ َ

بِ ًُ َسعٔی ٕذ َّ
الذارٔم ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َحبَّا ٌُ بِ ًُ ص ََٔل ٕل َح َّذثَ َيا َسعٔی ُذ بِ ًُ َزیِ ٕذ َع ًِ الزُّبَي ِر ٔبِ ًٔ ا ِل ٔ ِّ
َخیتٔ َع ًِ أَبٔی َلبٔی ٕذ ل ٔ َن َازةُ بِ ًٔ َزبَّا ٕر
َ
َّ
َّ
ِّک ى َ ِح َو ُظ
رع َو َة بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح ِعذٔ ا ِل َبارٔق ٔ ِّی َقا َل َقذ َٔو َجل َْب ؾَأ ِع َلانٔی ال َّي ٔي ُّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه دٔی َي ّارا ؾ ََذ َ َ
َع ًِ ُ ِ

اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،بیبشنبرغدقہ،رضحترعفہابریقےسرفاتیےہہکیبنرکمیےناےنپفاےطسرکبیرخدیےن
ےک ےیل اکی ارشیف دی اوہنں ےن آپ ےک ےیل دف رکبایں رخدی ںیل رھپ اکی رکبی اکی ارشیف ںیم رففتخ رک دی افر یبن یک
دخث ںیماکیرکبیافر اکیارشیف شیپرکدیوتاہلل ےکرنکؽےناؿوکربتکیکداعدی۔رافیےتہکںیہہک آپیکداعاکاک 
اھتہکارگفہیٹمیھبرخدیےتوتاسںیمیھباؿوکعفنوہات۔دفرسیرفاتیںیمےہہکرضحترعفہنبدعجابریقےنرفامایہکاکی
اقہلفآایوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجماکیارشیفدیآےگفیہومضمؿےہوجافرپذموکروہا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،بیبشنبرغدقہ،رضحترعفہابریق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وحاہلاکایبؿ
ابب  :دصاقتاکایبؿ
وحاہلاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 560

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ بً عيييہ ،ابی زىاد ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد َع ًِ أَب ٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ أبٔی الزِّىَاد ٔ َع ًِ اْلِ ِ َ

یئ َؾ ِل َيت ِ َب ِع
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُّ
الو ِل ُه َم ِل ُ
ل ا ِل َػىٔ ِّی َوإٔذَا أ ُ ِتب ٔ َع أَ َح ُذ ُن ِه َعل َی َمل ٔ ٕ

اشہؾ نب امعر ،ایفسؿ نب ہنییع ،ایب زاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ملظ ہی ےہ ہک امدلار
ادایگیئںیماتریخرکےافربجمتںیمےسیسکوکامدلارےکوحاہلایکاجےئ(ہکوجرقضمہےسایلےہفہاسےسول)وتفہامدلاراک
اھچیپرکے۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ

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

ابب  :دصاقتاکایبؿ
وحاہلاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 561

راوی  :اسناعیل بً توبہ ،ہظیه ،یوىص بً عبیذ ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

ل بِ ًُ َت ِوبَ َة َح َّذثَ َيا صُظَ ِی ْه َع ًِ یُوى َُص بِ ًٔ ُعب َ ِی ٕذ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ

یئ ؾَا ِت َب ِعطُ
َو َس َّل َه َم ِل ُ
ل ا ِل َػىٔ ِّی ُهل ِْه َوإٔذَا أُحٔل َِت َعل َی َمل ٔ ٕ

اامسلیع نب وتہب ،میشہ ،ویسن نب دیب ،انعف ،رضحت ا نب رمع رفامےت ںیہہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای امؽدار اک اٹؽ وٹمؽ رکان ملظ ےہ
افربجےھجتامدلارےکوحاہلایکاجےئوتوتامؽداراکاھچیپرک۔
رافی  :اامسلیعنبوتہب،میشہ،ویسننب دیب،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امضتناکایبؿ
ابب  :دصاقتاکایبؿ
امضتناکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 562

راوی  :ہظاو بً عنار ،حشً بً رعؾہ ،اسناعیل بً عیاغُ ،شحبیل بً مشله ،حرضت ابوامامہ باہلی

ل بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه ا ِل َخ ِو ََن ٔ ُّی َقا َل
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
ُش ِحبٔی ُ
رع َؾ َة َق َاَ َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
غ َح َّذثَىٔی ُ َ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َوا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َ َ
َسنٔ ِع ُت أَبَا أ ُ َما َم َة ا ِل َباصٔل ٔ َّی َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل الزَّع ٔی ُه غَار ْٔو َو َّ
الذیِ ًُ َم ِك ٔضی
اشہؾنبامعر،نسحنبرعہف،اامسلیعنبایعش،رشلیبحنبملسم،رضحتاوباامہمابیلہایبؿرفامےتںیہہکںیمےناہللےکرنکؽ
وکہیاراشدرفامےتانساضنموجادبہےہافررقضادارکاناچےیہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،نسحنبرعہف،اامسلیعنبایعش،رشلیبحنبملسم،رضحتاوباامہمابیلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
امضتناکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 563

راوی  :محنذ بً ػباح ،عبذالعزیز بً محنذ ،عنزو بً ابی عنزو ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َّ
ض
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
الذ َار َو ِرد ٔ ُّی َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ أَبٔی َع ِنز ٕو َع ًِ ع ِ ٔ
َشة ٔ َدىَاىٔي َر َعل َی َع ِض ٔذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل َما ع ٔ ِيذٔی َط ِی ْئ أ ُ ِع ٔلی َه ُط َؾ َكا َل ََ
أَ ٌَّ َر ُج َّل لَز ٔ َو َ ٔ
رغ ّینا َلطُ بٔ َع َ َ

یل َؾ َح َّز ُظ إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل َل ُط ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
ُک َحًَّی َت ِكـ َٔیىٔی أَ ِو َتأِت َٔیىٔی ب ٔ َحنٔ ٕ
َواہللٔ ََ أُؾَارٔق َ
ل َل ُط َؾ َحائَطُ فٔی ا ِل َوقِتٔ َّال ٔذی َقا َل ال َّي ٔي ُّی
َو َس َّل َه َن ِه َت ِشت َ ِي ٔوزُ ُظ َؾ َكا َل َط ِض ّزا َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأَىَا أَ ِحنٔ ُ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل َل ُط ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ أَیِ ًَ أَ َػ ِب َت صَ َذا َقا َل ٔم ًِ َم ِع ٔذ ٌٕ َقا َل ََ َْي ِ َر ؾ َٔیضا
َو َق َـا َصا َع ِي ُط
دمحم نب ابصح ،دبعازعلزی نب دمحم ،رمعف نب ایب رمعف ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکدہعابمرکںیماکیرمدےناےنپدسدانیرےکرقمفضاکاھچیپایکاسےناہکریمےاپسھچکیھبہ ںیہکںیہمتدالدفںوبال

اہللیک مسق ںیماہمترا اھچیپہن وھچڑفاگاہیںکتہکمتریما رقضادا رکفای اضنمدففہ اےس یبنےکاپس چنیھکالایوتیبن ےنرقضوخاہ
ےساہکمتاےسینتکتلہمدےتیوہ؟اسےناہکاکیامہ۔آپےنرفامایںیماسیکامضتنداتیوہںرھپفہرقضداراسفتقرقض
وخاہ ےک اپس اچنہپ سج فتق اک آپ ےن رفامای اھت یبن ےن اس ےس وپاھچ ہک ہی امؽ مت ےن اہکں ےس احلص ایک ک ےن اگل ہک اکی زخاہن
ےس۔آپےنرفامایاسںیموکیئالھبیئہ ںیافراساکرقہضوخدادارفامای۔
رافی  :دمحمنبابصح،دبعازعلزینبدمحم،رمعفنبایبرمعف،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
امضتناکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 564

راوی  :محنذ بً بظار ،ابوعامز ،طعبہ ،عثناٌ بً عبذاہلل بً موہب ،عبذاہلل بً حرضت ابوقتادہ

اٌ بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َم ِوصَبٕ َقا َل َسنٔ ِع ُت َع ِب َذ اہللٔ بِ ًَ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا أَبُو َعا ٔمز ٕ َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ ُع ِث َن َ
أَبٔی َق َتا َد َة َع ًِ أَبٔیطٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أتُ َٔی ب ٔ َح َي َازة ٕ ل ٔ ُی َؼل َِّی َعل َِی َضا َؾ َكا َل َػ ُّلوا َعل َی َػاح ٔبٔهُ ِه َؾإ ٔ ٌَّ َعل َِیطٔ َدیِ ّيا

َش أَ ِو
ئ َقا َل بٔا ِل َو َؾا ٔ
ل بٔطٔ َقا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بٔا ِل َوؾَا ٔ
َؾ َكا َل أَبُو َق َتا َد َة أَىَا أَ َت َه َّؿ ُ
ئ َوک َ َ
اٌ َّال ٔذی َعل َِیطٔ ثَ َناى ٔ َی َة َع َ َ
َش د ٔ ِر َص ّنا
تٔ ِش َع َة َع َ َ
دمحمنباشبر،اوباعرم ،ہبعش،امثعؿنب دبعاہلل نبومبہ ،دبعاہللنبرضحتاوباتقدہ ےسرفاتیےہہک یبنےکاپساکیانجزہالای
ایگاتہک اسیک امنز انجزہ ادا رکںیآپ ےن رفامای اےنپ اسیھتیک امنز انجزہ ادارکف ویکہکناس ےک ذہم رقض ےہ رضحت اوباتقدہ ےن
رعض ایک ںیم اس اک ذہم دار وہں یبن رفامای وپرا رقض ادا رکف ےگ رعض ایک وپرا ادا رکفں اگ۔ اس تیم ےک ذہم ااھٹرہ ای اسین درمہ
رقضےلکن۔

رافی  :دمحمنباشبر،اوباعرم،ہبعش،امثعؿنبدبعاہللنبومبہ،دبعاہللنبرضحتاوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجرقضاستینےسےلہک(دلج)ادارکفںاگ۔
ابب  :دصاقتاکایبؿ
وجرقضاستینےسےلہک(دلج)ادارکفںاگ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 565

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبیذہ بً حنیذ ،ميؼور ،زیاد بً عنزو بً ہيذ ،ابً حذيؿہ ،عنزاٌ  ،او النوميين سیذہ
مینوىہ

یذةُ بِ ًُ حُ َن ِی ٕذ َع ًِ َم ِي ُؼو ٕر َع ًِ زٔیَاد ٔبِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ ص ٔ ِي ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ ُح َذ ِي َؿ َة ص َُو ع ِٔن َزا ٌُ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َعب ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ُ
َ
َ
ک َعل َِی َضا َقال َِت بَل َی إنِّٔی
ْک ذَل ٔ َ
َع ًِ أ ِّو ا ِل ُن ِد ٔمئي َن َم ِی ُنوى َ َة َقا َل کَاى َ ِت َت َّذا ٌُ َدیِ ّيا َؾ َكا َل ل ََضا َب ِع ُف أصِل ٔ َضا ََ َتؿ َِعلٔی َوأى ِ َ َ
َسنٔ ِع ُت ىَبٌِّٔی َو َْلٔیلٔی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َما ٔم ًِ ُم ِشل ٔ ٕه َی َّذا ٌُ َدیِ ّيا َي ِع َل ُه اہللُ ٔم ِي ُط أَى َّ ُط یُزٔی ُذ أَ َدائ َ ُط إ ٔ ََّ أَ َّدا ُظ اہللُ
الذى ِ َیا
َع ِي ُط فٔی ُّ
اوبرکب نبایبہبیش ،دیبہ نبدیمح،وصنمر،زاید نبرمعفنب دنہ،انبذحہفی ،رمعاؿ،اؾ اوملنینمدیسہومیمہن رقض ےلایلرک ںیھت
اؿ ےک ضعبرھگفاولں ےن اؿ ےس اہکہک آپ ااسی ہن ایک رکںی افر اؿ ےک ےیل اےسویعمب اہک رفامےن ںیگل ویکں ہنایلرکفں ہکبج
ںیم ےن اےنپ یبن افر ایپرے دمحم وک ہیرفامےت وہےئ انس وجاملسمؿ یھب رقض ےل افر اہلل وکاس ےک قلعتمہی ولعمؾوہا ہک ہی ادا رکان
اچاتہےہوتاہللاسیکرطػےسداینںیمادارکدےتیںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش ،دیبہنبدیمح،وصنمر،زایدنبرمعفنبدنہ،انبذحہفی،رمعاؿ،اؾاوملنینمدیسہومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
وجرقضاستینےسےلہک(دلج)ادارکفںاگ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 566

راوی  :ابزاہیه بً ميذر ،ابً ابی ؾذیک ،سعیذ بً سؿیاٌ ،موَی اسلنين ،جعَف بً محنذ ،حرضت عبذاہلل بً جعَف

َف بِ ًٔ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ
اٌ َم ِوَ َی اْلِ َ ِس َلنٔیِّي َن َع ًِ َج ِع َ ٔ
َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ُؾ َذیِ ٕک َح َّذث َ َيا َسعٔی ُذ بِ ًُ ُسؿ َِی َ
اٌ اہللُ َم َع ال َّذائ ًٔٔ َحًَّی َي ِك ٔض َی َدیِ َيطُ َما ل َِه یَهُ ًِ
أَبٔیطٔ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َج ِع َ ٕ
َف َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

یت ل َِی َل ّة إ ٔ ََّ َواہللُ َمعٔی
اٌ َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َج ِع َ ٕ
ِّک ُظ أَ ٌِ أَب ٔ َ
ْک ُظ اہللُ َقا َل َؾک َ َ
َف َي ُكو ُل ل ٔ َخازٔىٔطٔ اذِصَ ِب َؾخ ُِذ َٔی ب ٔ َذیِ ًٕ َؾإٔنِّی أَ ِ َ
ؾ ٔ َامی یَ ِ َ
َب ِع َذ َّال ٔذی َسنٔ ِع ُت ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه

سل
اربا،می نب رذنر ،انب ایب دفکی ،دیعس نب ایفسؿ ،ومیل ا مبن ،رفعج نب دمحم ،رضحت دبعاہلل نب رفعج رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک
رنکؽےنرفامایاہللاعتیلرقضےنیلفاےلےکاس ھتںیہاہیںکتہکاانپرقہضادارکےرشبہکیطرقہضان ےدصقمےکےیلہنوہوج
اہللوکاندنسپوہ۔رافیےتہکںیہہکرضحتدبعاہللنب رفعجاےنپزخایچنےسرفامےتںیہہکاجؤافرریمےےیلرقہضالؤاسےیلہک
ےھجماندنسپےہہکںیماکیراتیھبایسیسگارفںاالہیہک اہللریمےاس ھتوہبجےس ںیمےناہللےکرنکؽےسہیدحثیینس
ےہ۔
سل
رافی  :اربا،مینبرذنر،انبایبدفکی،دیعسنبایفسؿ،ومیلا مبن،رفعجنبدمحم،رضحتدبعاہللنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجرقہضاداہنرکےنیکتینےسےل۔
ابب  :دصاقتاکایبؿ

وجرقہضاداہنرکےنیکتینےسےل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 567

راوی  :ہظاو بً عنار ،یوسـ بً محنذ بً ػیفی بً ػہیب ،عبذالحنیذ بً زیاد ،ابً ػیفی بً ػہیب ،طعیب بً عنزو
حرضت ػہیب۔

ـ بِ ًُ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َػ ِیف ٔ ِّی بِ ًٔ ُػ َض ِی ٔب ا ِل َخي ِر ٔ َح َّذثَىٔی َع ِب ُذ ا ِل َحنٔی ٔذ بِ ًُ زٔ َیاد ٔبِ ًٔ َػ ِیف ٔ ِّی
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا یُو ُس ُ
یً َدیِ ّيا
بِ ًٔ ُػ َض ِیبٕ َع ًِ ُط َع ِی ٔب بِ ًٔ َع ِنز ٕو َح َّذثَ َيا ُػ َض ِی ُب ا ِل َخي ِر ٔ َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل أَ ُّی َنا َر ُج ٕل یَ ٔذ ُ

ـ بِ ًُ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َػ ِیف ٕٓٔی َع ًِ
َوص َُو ُم ِحنٔ ْع أَ ٌِ ََ یُ َو ِّؾ َی ُط إٔیَّا ُظ لَي ٔ َی اہللَ َسارٔقّا َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّی َح َّذثَ َيا یُو ُس ُ
َع ِب ٔذ ا ِل َحنٔی ٔذ بِ ًٔ زٔیَاد ٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ ُػ َض ِیبٕ َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ
اشہؾ نب امعر ،ویفس نب دمحم نب ،یفی نب  بیہ ،دبعادیمحل نب زاید ،انب ،یفی نب  بیہ ،بیعش نب رمعف رضحت  بیہ ےس
رفاتیےہہکاہللےکرنکؽےناراشدرفامایوجرمدیھبرقضےلافراسیکتینہیوہہکرقہضاداہنرکےاگفہاہللےساساحؽ
ںیمےلماگ(ینعیوچروہرک)۔دفرسیدنسےسیھبیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :اشہؾ نب امعر ،ویفس نب دمحم نب ،یفی نب  بیہ ،دبعادیمحل نب زاید ،انب ،یفی نب  بیہ ،بیعش نب رمعف رضحت
 بیہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
وجرقہضاداہنرکےنیکتینےسےل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 568

راوی  :يعكوب بً حنیذ بً کاسب ،عبذالعزیز بً محنذ ،ثور بً زیذ ،ابی الػیث ،موَی بً ملیع ،حرضت ابوہزیزہ

وب بِ ًُ ُح َن ِی ٔذ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ ثَ ِورٔ بِ ًٔ َزیِ ٕذ ِّ
الذیل ٔ ِّی َع ًِ أَبٔی ا ِل َػ ِیثٔ َم ِوَ َی ابِ ًٔ
َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ
ُم ٔل ٕ
ض یُزٔی ُذ إ ٔ ِت ََلؾ ََضا أَ ِت َل َؿطُ اہللُ
یع َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ أَ َْ َذ أَ ِم َوا َل ال َّيا ٔ
وقعیب نب دیمح نب اکبس ،دبعازعلزی نب دمحم ،وثر نب زدی ،ایب اثیغل ،ومیل نب عیطم ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجولوگںےکاوماؽفلترکےنےکارادہےساحلصرکےاہللاعتیلاےسفلترفامےئ۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،دبعازعلزینبدمحم،وثرنبزدی،ایباثیغل،ومیلنبعیطم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقضےکابرےںیمدشدیفدیع
ابب  :دصاقتاکایبؿ
رقضےکابرےںیمدشدیفدیع

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 569

راوی  :حنیذ بً مشعذہْ ،الذ بً حارث ،سعیذ ،قتادہ ،ساله بً ابی جعذ ،معذاٌ بً ابی كلحہ ،رسول اہلل ػلی اہلل
علیہ وآلہ وسله نے آزاد ِّکدہ غَلو حرضت ثوباٌ

اٌ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا حُ َن ِی ُذ بِ ًُ َم ِش َع َذ َة َح َّذثَ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َح َّذثَ َيا َسع ْ
ٔیذ َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح ِعذٔ َع ًِ َم ِع َذ َ
َار َم
أَبٔی كَ ِل َح َة َع ًِ ثَ ِوبَ َ
اٌ َم ِوَ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط َقا َل َم ًِ ؾ َ
الذیِ ًٔ
یئ ٔم ًِ ثَ ََل ٕث َد َْ َل ا ِل َح َّي َة ٔم ًِ ا ِک ٔهبِر ٔ َوا ِل ُػلُو ٔل َو َّ
الزو ُح ا ِل َح َش َذ َوص َُو بَز ٔ ْ
ُّ

دیمح نب دعسمہ ،اخدل نب احرث ،دیعس ،اتقدہ ،اسمل نب ایب دعج ،دعماؿ نب ایب ،ہحل ،رنکؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ
الغؾرضحتوثابؿ ےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽےنرفامایسجیکرفحاسےکمسجےسایسیاحتلںیمدجاوہہکفہنیتابوتں
ےسربیوہوتفہتنجںیمدالخوہاگةکتےسافرامؽتمینغ(افردرگیاوماؽاامتجہیع)ںیمایختنےسافررقہضےس۔

رافی  :دیمح نب دعسمہ ،اخدل نب احرث ،دیعس ،اتقدہ ،اسمل نب ایب دعج ،دعماؿ نب ایب ،ہحل ،رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
آزادرکدہالغؾرضحتوثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
رقضےکابرےںیمدشدیفدیع

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 570

راوی  :ابومزواٌ عثنانی ،ابزاہیه بً سعذ ،عنزو بً ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ

اٌ ا ِل ُع ِث َنان ٔ ُّی َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ عُ َن َز بِ ًٔ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل
َح َّذثَ َيا أَبُو َم ِز َو َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َنؿ ُِص ا ِل ُن ِد ٔم ًٔ ُم َع َّل َك ْة ب ٔ َذیِئطٔ َحًَّی يُ ِك َضی َع ِيطُ
اوبرمفاؿامثعین،اربا،مینبدعس،رمعفنبایبہملس،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽےنرفامایومنمیکاجؿاس
ےکرقہضےکاس ھتقلعمریتہےہاہیںکتہکاسیکرطػےسرقہضادارکدایاجےئ۔
رافی  :اوبرمفاؿامثعین،اربا،مینبدعس،رمعفنبایبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
رقضےکابرےںیمدشدیفدیع

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 571

راوی  :محنذ بً ثعلبہ ،ابً سواء ،عِم ،محنذ بً سواء ،معله ،مْ حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َث ِعل ََب َة بِ ًٔ َس َوا ٕئ َح َّذثَ َيا َع ِِّم ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َس َوا ٕئ َع ًِ حُ َشي ِ ٕن ا ِل ُن َع ِّل ٔه َع ًِ َم َْٕ ا ِل َو َّرا ٔم َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ
ات َو َعل َِیطٔ دٔی َي ْار أَ ِو د ٔ ِر َص ْه ُق ٔض َی ٔم ًِ َح َش َياتٔطٔ ل َِی َص ثَ َّه دٔی َي ْار
ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َم َ
َو ََ د ٔ ِر َص ْه
دمحمنبہبلعث،انبنکاء،یمع،دمحمنبنکاء،ملعم،رطمرضحتانبرمعرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایسجیکومتایسیاحتل
ںیمآےئہکاسےکذہماکیارشیفایاکیدرمہیھبوہوتاسیکادایگیئاسیکویکینںےسیکاجےئیویکہکنفاہںارشیفایدرمہہن
وہںےگ۔
رافی  :دمحمنبہبلعث،انبنکاء،یمع،دمحمنبنکاء،ملعم،رطمرضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجرقہضایےباہسراابؽےچبوھچڑےوتاہللافراسےکرنکؽےکذہمںیہ۔
ابب  :دصاقتاکایبؿ
وجرقہضایےباہسراابؽےچبوھچڑےوتاہللافراسےکرنکؽےکذہمںیہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 572

راوی  :احنذ بً عنزو بً َسح ،عبذاہلل بً وہب ،یوىص ،ابً طہاب ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ

اب َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ أَبٔی
َص ُّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِْب َ َرنٔی یُوى ُُص َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
الرسحٔ ا ِلنٔ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
اٌ َي ُكو ُل إٔذَا تُ ُوف ِّ َی ا ِل ُن ِد ٔم ًُ فٔی َع ِض ٔذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َعل َِیطٔ
ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
َّ
الذیِ ًُ ؾ ََی ِشأ َ ُل َص ِل َت َز َک ل ٔ َذیِئطٔ ٔم ًِ َق َـا ٕئ َؾإ ٔ ٌِ َقالُوا َن َع ِه َػلَّی َعل َِیطٔ َوإ ٔ ٌِ َقالُوا ََ َقا َل َػ ُّلوا َعل َی َػاح ٔبٔهُ ِه َؾ َل َّنا َؾ َتحَ
ُوح َقا َل أَىَا أَ ِوَ َی بٔا ِل ُن ِد ٔمئي َن ٔم ًِ أَ ِن ُؿ ٔشض ٔ ِه ؾ ََن ًِ تُ ُوف ِّ َی َو َعل َِیطٔ َدیِ ًْ ؾ ََعل َ َّی َق َـا ُؤ ُظ
اہللُ َعل َی َر ُسولٔطٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل ُؿت َ

َو َم ًِ َت َز َک َم ّاَ َؾ ُض َو ل ٔ َو َرثَتٔطٔ
ادمح نب رمعف نب رسح ،دبعاہلل نب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےک
ادتبایئزامہنںیمبجوکیئومنموفتوہاجاتدرآاحنہکیلاسےکذہمرقضیھبوہاتوتآپدرایتفرفامےتہکاسرتہکںیمرقض
یک ادایگیئ یک اجنگشئ ےہ ؟ ارگ ےتہک ںیہ ہک یج اہں وت آپ اس یک امنز انجزہ ادا رفامےت ارگ یفن ںیم وجاب اتلم وت آپ رفامےت ہک اےنپ
اسیھتیکامنزانجزہوخدیہادارکفرھپبجاہللےنآپرپوتفاحترفامںیئوتآپےنرفامایںیماملسمونںیکاجونںےسیھبزایدہاؿ
ےک رقبی وہں ذہلا وج رماجےئ افر اس ےک ذہم دنی وہ وت اس یک ادایگیئ ریمے ذہم ےہ افر وج امؽ وھچڑ رک رماجےئ وت فہ امؽ اس
ےکفاروثںاکےہ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،ایبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
وجرقہضایےباہسراابؽےچبوھچڑےوتاہللافراسےکرنکؽےکذہمںیہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 573

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ  ،جعَف بً محنذ ،حرضت جابز

َف بِ ًٔ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َج ِع َ ٔ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َت َز َک َم ّاَ َؾل ٔ َو َرثَتٔطٔ َو َم ًِ َت َز َک َدیِ ّيا أَ ِو َؿ َیا ّعا ؾ ََعل َ َّی َوإَٔ َ َّی َوأَىَا أَ ِوَ َی بٔا ِل ُن ِد ٔمئي َن

یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،رفعجنبدمحم،رضحتاجرب رفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایوجامؽوھچڑےوتفہاسےکفرتبءاکےہ
افروجرقہضایایعؽوھچڑےوتاؿاکذہمھجمرپےہ۔افرفہایعؽریمےرپسدںیہافرںیمالہاامیؿےکتہبرقبیوہں۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،رفعجنبدمحم،رضحتاجرب

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

دگنتتسوکتلہمدانی
ابب  :دصاقتاکایبؿ
دگنتتسوکتلہمدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 574

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابومعاویہ ،اعنع ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

َّ
ِخة ٔ
رس اہللُ َع َل ِیطٔ فٔی ُّ
الذى ِ َیا َو ِاْل ٔ َ
رس َعل َی ُم ِع ٔرسٕ َي َّ َ
َعل َِیطٔ َو َسل َه َم ًِ َي َّ َ

اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایوجدگنتتسرپآاسینرکے
اہللاعتیلاسرپداینافرآرختںیمآاسینرفامںیئےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
دگنتتسوکتلہمدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 575

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،ىنير ،اعنع ،ابوداؤد ،حرضت بزیذہ بً اسلِم

َِم َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّذث َ َيا أَبٔی َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِع َن ُع َع ًِ نُؿ َِی ٕع أَبٔی َدا ُو َد َع ًِ ب ُ َزیِ َذ َة اْلِ َ ِسل ٔ ِّ

اٌ َلطُ ٔم ِثلُ ُط فٔی کُلِّ َی ِوو ٕ َػ َذ َق ْة
اٌ َل ُط بٔکُلِّ یَ ِوو ٕ َػ َذ َق ْة َو َم ًِ أَىِوَ َز ُظ َب ِع َذ ح ٔ ِّلطٔ ک َ َ
رسا ک َ َ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ أَىِوَ َز ُم ِع ٔ ّ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ریمن ،اشمع ،اوبداؤد ،رضحت ربدیہ نب ایملس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج
دگنتتسوکتلہم دےوتاسوکرہویؾےکدبہلدصہقاکارجےلماگافروجادایگیئیکاعیمدذگرےنےکدعبیھبتلہمدےوتاسوک
رہرفزرقہضےکدقبردصہقاکارجےلماگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ریمن،اشمع،اوبداؤد،رضحتربدیہنبایملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
دگنتتسوکتلہمدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 576

راوی  :يعكوب بً ابزاہیه ،اسناعیل بً ابزاہیه ،عبذالزحنً بً اسحام ،عبذالزحنً بً معاویہ ،حيولہ بً قیص،
ػحابی رسول حرضت ابوالیرس

وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه َّ
ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ
الذ ِو َرق ٔ ُّی َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ
رس َػاح ٔ ٔب ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ َح ِيوَ َل َة بِ ًٔ َق ِی ٕص َع ًِ أَبٔی ا ِل َی َ ٔ
رسا أَ ِو ل ٔ َی َـ ِع َلطُ
َو َس َّل َه َم ًِ أَ َح َّب أَ ٌِ یُو َّٔل ُط اہللُ فٔی ه ٔ ِّلطٔ َؾ ِليُ ِي ٔو ِز ُم ِع ٔ ّ

وقعیبنباربا،می،اامسلیعنباربا،می،دبعارلنمحنبااحسؼ،دبعارلنمحنباعمفہی،ہلظنحنب سی،احصیبرنکؽرضحتاوبارسیل
رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ےسج دنسپ وہ ہک اہلل ےس اےنپ رعش اک اسہی اطع رفامںیئ وت فہ دگنتتس وک تلہم دے ای اس اک
رقض(وھتڑاتہب)اعمػرکدے۔

رافی  :وقعیبنباربا،می،اامسلیعنباربا،می،دبعارلنمحنبااحسؼ،دبعارلنمحنباعمفہی،ہلظنحنب سی،احصیبرنکؽرضحت
اوبارسیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
دگنتتسوکتلہمدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 577

راوی  :محنذ بً بظار ،ابوعامز ،طعبہ ،عبذالنلک بً عنير ،ربعی بً ْحاغ ،حرضت حذيؿہ

غ یُ َح ِّذ ُث
ْحا ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا أَبُو َعا ٔمز ٕ َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ َع ِبذٔ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ عُ َني ِر ٕ َقا َل َسنٔ ِع ُت رٔبِع ٔ َّی بِ ًَ ٔ َ
ِّ
ِّک َقا َل إنِّٔی ُن ِي ُت أَ َت َح َّو ُز فٔی
َع ًِ حُ َذ ِي َؿ َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌَّ َر ُج َّل َم َ
َِّک أَ ِو ذُ َ
ات َؾكٔی َل َل ُط َما َعنٔل َِت َؾإ ٔ َّما ذ َ َ
ِّ َّ
َف اہللُ َل ُط َقا َل أَبُو َم ِش ُعود ٕأَىَا َق ِذ َسنٔ ِع ُت َص َذا ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
رس َؾ َػ َ َ
الشهةٔ َوال َّي ِك ٔذ َوأُى ِ ٔوزُ ا ِل ُن ِع ٔ َ
دمحمنباشبر،اوباعرم،ہبعش،دبعاکلملنبریمع،ریعبنبرحاش،رضحتذحہفیےسرفاتیےہہکیبنےنرفامایاکیرمدرمایگاس
ےساہکایگوتےنایکلمعایک؟اےسوخدایدآایایایددالایایگک ےناگلںیمہکسافردقنںیممشچوپیشرکاتاھتافردگنتتسوکتلہمداتیاھتوت
اہللےناسیکششخبرفامدیرضحتاوبدوعسدرفامےتںیہہکہیابتںیمےنیھباہللےکرنکؽےسینسےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعرم،ہبعش،دبعاکلملنبریمع،ریعبنبرحاش،رضحتذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےھچرطہقیےساطمہبلرکانافرقحےنیلںیمربایئےسانچب
ابب  :دصاقتاکایبؿ

اےھچرطہقیےساطمہبلرکانافرقحےنیلںیمربایئےسانچب

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 578

یحٌی بً ایوب ،عبیذ اہلل بً ابی جعَف ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز اور
یحٌی ،ابً ابی مزیهٰ ،
راوی  :محنذ بً ْلـ ،محنذ بً ٰ
عائظہ

وب َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َْل َٕـ ا ِل َع ِش َك ََلن ٔ ُّی َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی قَاََ َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی َمزِ َی َه َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ أَ ُّی َ

َف َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َو َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ كَال ََب َحكًّا َؾل َِی ِللُ ِب ُط فٔی َعؿ ٕ
َاف
بِ ًٔ أَبٔی َج ِع َ ٕ

اف أَ ِو َغي ِر ٔ َو ٕ
َو ٕ
اف

دمحمنبفلخ،دمحمنبٰییحی،انبایبرممیٰ ،ییحینباویب ،دیباہللنبایبرفعج،انعف،رضحتانبرمعافراعہشئےسرفاتیےہہکاہلل
ےکرنکؽےنرفامایوجیسکقحاکاطمہبلرکےوتافعػفوقتیےکاس ھتاطمہبلرکےوخاہاساکقحوپرااداوہایہنوہ۔
رافی  :دمحمنبفلخ،دمحمنبٰییحی،انبایبرممیٰ،ییحینباویب ،دیباہللنبایبرفعج،انعف،رضحتانبرمعافراعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
اےھچرطہقیےساطمہبلرکانافرقحےنیلںیمربایئےسانچب

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 579

راوی  :محنذ بً مومل بً ػباح ،محنذ بً محب َقشی ،سعیذ بً سائب ،عبذاہلل بً یامين ،حرضت ابوہزیزہ

الشائ ٔٔب َّ
رقش ُّٔی َح َّذثَ َيا َسعٔی ُذ بِ ًُ َّ
اللائٔف ُّٔی
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َد َّم ٔل بِ ًٔ الؼَّ بَّا ٔح ا ِل َك ِی ٔس ُّی َح َّذث َ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُم َحبَّبٕ ا ِل ُ َ
َاف َو ٕ
ک فٔی َعؿ ٕ
اف
َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ یَا ٔمي َن َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ل ٔ َؼاح ٔ ٔب ا ِل َح ِّل ُْ ِذ َح َّك َ

أَ ِو غَي ِر ٔ َو ٕ
اف
دمحم نب وملم نب ابصح ،دمحم نب محب رقیش ،دیعس نب اس،ب ،دبعاہلل نب ای نیم ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ
ےناصبحقحےساراشدرفامایاانپقحافعػفوقتیےسولوپراوہایہنوہ۔
رافی  :دمحمنبوملمنبابصح،دمحمنبمحبرقیش،دیعسنباس،ب،دبعاہللنباینیم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمعیےسادارکان
ابب  :دصاقتاکایبؿ
دمعیےسادارکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 580

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،طبابہ ،ح ،محنذ بً بظار ،محنذ بً جعَف ،طعبہ ،سلنہ بً نہیل ،ابوسلنہ بً
عبذالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ

َف َق َاَ َح َّذث َ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َط َبابَ ُة ح و َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َسل ََن َة بِ ًٔ ُن َض ِی ٕل َسنٔ ِع ُت أَبَا َسل ََن َة بِ ًَ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ یُ َح ِّذ ُث َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ

َْي ِ َر ُن ِه أَ ِو ٔم ًِ َْي ِر ٔ ُن ِه أَ َحا ٔسيُهُ ِه َق َـ ّ
ائ

اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،ح،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ہملسنبکہن َ،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہےنایبؿرفامای
ہکاہللےکرنکؽےناراشدرفامایمتںیمےسرتہبنیولگفہںیہوجاےھچرطےقیےسدفرسفںےکوقحؼادارکںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،ح،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ہملسنبکہن َ،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ

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

ابب  :دصاقتاکایبؿ
دمعیےسادارکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 581

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،اسناعیل بً ابزاہیه بً عبذاہلل حرضت ابً ابی ربیعہ محزومی سے

یع َة ا ِل َن ِخزُوم ٔ ُّی َع ًِ أَبٔیطٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذث َ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی َرب ٔ َ

َـ ٔم ِي ُط ح ٔي َن غَزَا حُ َي ِي ّيا ثَ ََلث ٔي َن أَ ِو أَ ِر َبعٔي َن أَ ِلؿّا َؾ َل َّنا َقذ َٔو َق َـا َصا إٔیَّا ُظ ث ُ َّه
اس َتل َ
َع ًِ َج ِّذظ ٔأَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ِ
ک إٔى َّ َنا َجزَا ُئ َّ
الشل َٔـ ا ِل َوؾَا ُئ َوا ِل َح ِن ُذ
ک َو َمال ٔ َ
ک فٔی أَصِل ٔ َ
َقا َل َل ُط ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بَ َار َک اہللُ َل َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اامسلیع نب اربا،می نب دبعاہلل رضحت انب ایب رہعیب زحمفیم ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن زغفہ نینح ےک
ومعقرپ اؿ ےس سیت ایاچسیل سہاررقضایل بجآپرشتفیالےئوت اسرا رقضادارکدای رھپ یبن ےناؿ ےسرفامای اہللںیہمت رھگ
ںیمافرامؽںیمربتکدےرقضاکدبہلہیےہہکوپرااداایکاجےئافررکشہیاداایکاجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اامسلیعنباربا،مینبدبعاہللرضحتانبایبرہعیبزحمفیمےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
دمعیےسادارکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 582

راوی  :محنذ بً عبذاَعلی ،معتنز بً سلامیٌ ،حيع ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

ض َقا َل
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اْلِ َ ِعل َی الؼَّ ِي َعان ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُم ِع َتنٔزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َح َي ٕع َع ًِ ع ِ ٔ
َجا َئ َر ُج ْل یَ ِللُ ُب ى َ ٔي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َذیِ ًٕ أَ ِو ب ٔ َح ٕٓل َؾ َتک َ َّل َه ب ٔ َب ِع ٔف ا ِلک َ ََلو ٔ ؾ ََض َّه َػ َحابَ ُة َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بٔطٔ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ِط إ ٔ ٌَّ َػاح َٔب َّ
اٌ َعل َی َػاح ٔبٔطٔ َحًَّی َي ِكـ َٔیطُ
الذیِ ًٔ َل ُط ُسل َِل ْ

دمحمنبدبعاالیلع،رمتعمنبامیلسؿ،شنح،رکعہم،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکاکیرمدآایاہللےکیبنےساےنپرقضایقحاک
اطمہبلرکراہاھتاسےنوکیئ تخسابتیوتاہللےکرنکؽےکاحصہبےناسوکزسادےنیاکارادہایکوتاہللےک رنکؽےنرفامایرہھٹ
اجؤاسےیلہکرقضوخاہوکرقمفضرپہبلغاحلصےہاہیںکتہکاساکرقہضادارکدے۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعمنبامیلسؿ،شنح،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
دمعیےسادارکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 583

راوی  :ابزاہیه بً عبذاہلل بً محنذ ،عثناٌ  ،ابوطيبہ ،ابً ابی عبیذہ ،ابی اعنع حرضت ابوسعیذ ْذری

اٌ أَبُو َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ُعب َ ِی َذ َة أَ ُه ُّي ُط َقا َل َح َّذثَ َيا أَبٔی َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع
َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ ُع ِث َن َ

َ
َ
َ
اٌ َعل َِیطٔ
رعابٔی إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَ َت َك َ
اؿا ُظ َدیِ ّيا ک َ َ
َع ًِ أبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ أبٔی َسعٔی ٕذ ا ِلخ ُِذر ِّٔی َقا َل َجا َئ أ ِ َ
ؾ ِ
ک َت ِذرٔی َم ًِ تُک َ ِّل ُه َقا َل إنِّٔی أَكِلُ ُب
َاط َت َّذ َعل َِیطٔ َحًَّی َقا َل َل ُط أ ُ َ ِّ
ک إ ٔ ََّ َق َـ ِي َتىٔی ؾَاى ِ َت َض َز ُظ أَ ِػ َحاب ُ ُط َو َقالُوا َویِ َح َ
ْح ُد َعل َِی َ
اٌ
َحيِّی َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه صَ ََّل َم َع َػاح ٔٔب ا ِل َح ِّل ُن ِيت ُِه ث ُ َّه أَ ِر َس َل إَٔ َی َْ ِو َل َة ب ٔ ِيتٔ َق ِی ٕص َؾ َكا َل ل ََضا إ ٔ ٌِ ک َ َ
رعاب ٔ َّی
َقؿٔي َيا َحًَّی َیأِت ٔ َي َيا َت ِنزُىَا َؾ َي ِكـ َٔی ٔک َؾ َكال َِت َن َع ِه بٔأبَٔی أَى ِ َت یَا َر ُسو َل اہللٔ َقا َل ؾَأ َ َِ
ع ٔ ِي َذ ٔک َت ِن ْز ؾَأ َ ِ ٔ
َق َؿ ِت ُط َؾ َك َضی اْلِ َ َِ
ض إٔىَّطُ ََ ق ُِّذ َس ِت أ ُ َّم ْة ََ یَأ ِ ُْ ُذ َّ
ک ْ َٔی ُ
ک َؾ َكا َل أُو َلئ ٔ َ
َوأَك ِ َع َنطُ َؾ َكا َل أَ ِوؾ َِی َت أَ ِوفَی اہللُ َل َ
الـع ُ
ار ال َّيا ٔ
ٔیـ ؾ َٔیضا َح َّكطُ غَيِرَ

ُم َت ِع َت ٕع
اربا،مینبدبعاہللنبدمحم،امثعؿ،اوبہبیش،انبایب دیبہ،ایب اشمعرضحتاوبدیعسدخریرفامےتںیہہکاکیداہی یبنےکاپسآای
افرآپےس دنیاکاطمہبلایک وجآپ ےکذہماھتاسےن آپےکاس ھتیتخساکاعمہلمایکیتحہکہی اہکںیمںیہمتگنترکفں اگفرہن
ریمارقضادارکف۔آپےک احصہبےناےسڈااٹنافراہکھجت رپاوسفسےہےھجت ولعمؾ ہ ںیہکوتسکےس وگتفگرکراہ ےہ۔ک ےناگلہک
ںیم وت اانپ قح امگن راہ وہں وت یبن ےن رفامای قح امےنگن فاےل ےک اس ھت ویکں ہ ںی وہےت (اس یک امحتی ویکں ہ ںی رکےت) رھپ وخہل
تنب سیےکاپس یسکوکاجیھب افرہیرفامایہکارگ اہمترےاپسوجھکروہوتںیمہ رقض ددیفبجامہریوجھکرآےئیوت مہادایگیئ رک
دںی ےگ ک ےن یگل یج اہں ریمے فادل آپ رپ رقابؿ اے اہلل ےک رنکؽ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک وخہل ےن وجھکر رقض دی رھپ آپ ےن
داہی اک رقہض ادا ایک افر اےس اھکان الھکای رھپ اس ےن اہک ہک آپ ےن ریما قح وپرا دای اہلل آپ وک وپرا دے وت یبن ےن رفامای یہی ولگ
رتہبنیںیہفہاث یھبکاپکہنوہیسجںیمانوتاںفزمکفراانپقحریغبتقشمےکفوصؽہنرکےکس۔
رافی  :اربا،مینبدبعاہللنبدمحم،امثعؿ،اوبہبیش،انبایب دیبہ،ایباشمعرضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقضیکفہجےسدیقرکانافررقضداراکاھچیپہنوھچڑاناسےکاس ھترانہ۔
ابب  :دصاقتاکایبؿ
رقضیکفہجےسدیقرکانافررقضداراکاھچیپہنوھچڑاناسےکاس ھترانہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 584

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،وبز بً ابی دلیلہ ،محنذ بً مینوٌ بً مشیهہ حرضت ُشیذ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا َوبِزُ بِ ًُ أَبٔی ُدل َِی َل َة َّ
اللائ ٔف ُّٔی َح َّذثَىٔی ُم َح َّن ُذ بِ ًُ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
الَشی ٔذ َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َم ِی ُنو ٌٔ بِ ًٔ ُم َش ِی َه َة َقا َل َونٔی ْع َوأَثِى َی َعل َِیطٔ َْي ِ ّرا َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ َّ ٔ

َّ
رع َؿ ُط َو ُع ُكوبَ َت ُط َقا َل َعلٔی َّ
رع َؿ ُط ٔطکَا َی َت ُط َو ُع ُكوبَ َت ُط ٔس ِح َي ُط
الل َياؾ ٔ ٔس ُّی َي ِعىٔی ٔ ِ
َو َسل َه َ َُّی ا ِل َوا ٔج ٔذ یُ ٔح ُّل ٔ ِ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،فربنبایبدہلیل،دمحمنبومیمؿنبضصنکہرضحترشدیرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےناراشد
رفامایسجےکاپسرقضادا رکےنوکوہاساکاتریخرکان اسیکزعتافرزسا وکالحؽ رکداتیےہ۔یلعانطفشیاکوقؽ ےہرعض ےس
رماداکشتیرکانےہافرزساےسرماددیقرکانےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،فربنبایبدہلیل،دمحمنبومیمؿنبضصنکہرضحترشدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
رقضیکفہجےسدیقرکانافررقضداراکاھچیپہنوھچڑاناسےکاس ھترانہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 585

راوی  :ہذیہ بً عبذالوہاب ،نرض بً طنیلْ ،حماض بً حبیب

اض بِ ًُ َحبٔیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل أَ َت ِی ُت
َح َّذثَ َيا َص ٔذیَّ ُة بِ ًُ َع ِبذٔ ا ِل َوصَّ ٔ
رض بِ ًُ ُط َن ِی ٕل َح َّذثَ َيا ا ِلض ٔ ِز َم ُ
اب َح َّذثَ َيا ال َّي ِ ُ
آِخ ال َّي َضارٔ َؾ َكا َل َما ؾ ََع َل أَسٔيرُ َک یَا أَ َْا بَىٔی َتنٔ ٕیه
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بٔ َػز ٔ ٕیه َٔی َؾ َكا َل َٔی ا ِلزَ ِم ُط ث ُ َّه َم َّز بٔی ٔ َ
دہہینبدبعاولاہب،رضن نبلیمش،رحامسنببیبح اےنپفادلےس افرفہاےنپداداےس رفاتیرکےتںیہہک ںیمیبن رکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اپس اےنپ اکی رقمفض وک الای آپ ےن ھجم ےس رفامای اس اک اھچیپ ث  وھچڑف رھپ دؿ ےک آرخ ںیم ریمے رقبی
ےسسگرےوترفامایاےونبیمیمتاہمترےدیقیاکایکوہا۔
رافی  :دہہینبدبعاولاہب،رضننبلیمش،رحامسنببیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
رقضیکفہجےسدیقرکانافررقضداراکاھچیپہنوھچڑاناسےکاس ھترانہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 586

یحٌی بً حهیه ،عثناٌ بً عنز ،یوىص بً یزیذ ،زہزی ،عبذاہلل بً حرضت نعب بً مالک
یحٌیٰ ،
راوی  :محنذ بً ٰ

یذ َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َویَ ِحٌَی بِ ًُ َحه ٕٔیه قَاََ َح َّذثَ َيا ُع ِث َنا ٌُ بِ ًُ ُع َن َز أَى ِ َبأَىَا یُوى ُُص بِ ًُ َیز ٔ َ
َن ِع ٔب بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َع ًِ أَبٔیطٔ أَى َّ ُط َت َكاضَی ابِ ًَ أَبٔی َح ِذ َرد ٕ َدیِ ّيا َل ُط َعل َِیطٔ فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔذ َحًَّی ِار َتؿ ََع ِت أَ ِػ َواتُ ُض َنا َحًَّی َسنٔ َع ُض َنا
ک
ک یَا َر ُسو َل اہللٔ َقا َل َد ِع ٔم ًِ َدیِي ٔ َ
ََخ َد إٔل َِیض ٔ َنا َؾ َيا َدی َن ِع ّبا َؾ َكا َل َلب َّ ِی َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوص َُو فٔی بَ ِيتٔطٔ ؾ َ َ
َص َذا َوأَ ِو َمأ َب ٔ َی ٔذظ ٔإَٔ َی َّ
ْ َؾ َكا َل َق ِذ ؾ ََعل ُِت َقا َل ق ُِه ؾَا ِق ٔـطٔ
الظ ِ ٔ
دمحمنبٰییحیٰ،ییحینبمیکح،امثعؿنبرمع،ویسننبزیدی،زرہی،دبعاہللنبرضحتبعکنبامکلےسرفاتیےہہکاوہنںےندجسم
ںیمانبایبدحردےساےنپرقہضاکاطمہبلایکوجاؿےکذہماھتاہیںکتہک اؿدفونںیکآفازںیاینتدنلبوہںیئہکاہللےکرنکؽ
ےناےنپرھگںیمنسںیلآپےنبعکوکآفازدیاوہنںےناہککیبلاےاہللےکرنکؽرفامایاےنپرقہضںیمےساانتوھچڑدفافر
اہ ھتےسفصناکااشرہرفامایبعکےناہکںیمےنآداھوھچڑدایآپےنےسرفامایاوھٹافرادایگیئرکف۔
رافی  :دمحمنبٰییحیٰ،ییحینبمیکح،امثعؿنبرمع،ویسننبزیدی،زرہی،دبعاہللنبرضحتبعکنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقضدےنییکتلیضف
ابب  :دصاقتاکایبؿ
رقضدےنییکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 587

راوی  :محنذ بً ْلـ ،يعلی ،سلامیٌ بً يشير ،قیص بً رومی ،سلامیٌ بً اذىاٌ ،علكنہ ،حرضت قیص بً رومی

اٌ ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َْل َٕـ ا ِل َع ِش َك ََلن ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َي ِعل َی َح َّذثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َي ٔشير ٕ َع ًِ َق ِی ٔص بِ ًٔ ُروم ٔ ٕٓی َقا َل ک َ َ
َ
ٔب
ِخ َد َع َلا ُؤ ُظ َت َك َ
أُذُىَا ٌٕ ي ِ ٔ
ُرق ُق َع ِل َك َن َة أَ ِل َ
اؿا َصا ٔم ِي ُط َوا ِط َت َّذ َعل َِیطٔ َؾ َك َـا ُظ َؾ َهأ ٌَّ َع ِل َك َن َة غَـ َ
ـ د ٔ ِر َص ٕه إَٔ َی َع َلائٔطٔ َؾ َل َّنا َ َ

َخ َیل َة ا ِل َن ِختُو َم َة
ک ا ِل َ ٔ
ِّکا َم ّة َیا أُوَّ ُعت ِ َب َة َصلُ ِِّم ت ٔ ِل َ
ؾ ََن َه َث أَ ِط ُض ّزا ث ُ َّه أَ َتا ُظ َؾ َكا َل أَ ِ ٔ
َق ِؿىٔی أَ ِل َ
ـ د ٔ ِر َص ٕه إَٔ َی َع َلائٔی َقا َل َن َع ِه َو َ َ
ْح ِن ُت ٔم ِي َضا د ٔ ِرصَ ّنا َواح ّٔذا َقا َل َؾل ٔ َّلطٔ أَبُو َک
ک َّالًٔی َق َـ ِي َتىٔی َما َ َّ
َّالًٔی ع ٔ ِي َذ ٔک َؾ َحائ َ ِت ب ٔ َضا َؾ َكا َل أَ َما َواہللٔ إٔى َّ َضا ل ََذ َراص ُٔن َ
ِّک َع ًِ ابِ ًٔ َم ِش ُعود ٕأَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
ک َقا َل َما َسنٔ ِع َت ٔمىِّی َقا َل َسنٔ ِعت َ
ک َعل َی َما ؾ ََعل َِت بٔی َقا َل َما َسنٔ ِع ُت ٔم ِي َ
َما َح َن َل َ
ُک َت ِذ ُ ُ

ک أَى ِ َبأنَٔی ابِ ًُ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َما ٔم ًِ ُم ِشل ٔ ٕه ي ِ ٔ
اٌ َن َؼ َذ َقت َٔضا َم َّز ّة َقا َل َن َذل ٔ َ
ُرق ُق ُم ِشل ٔ ّنا َ َِق ّؿا َم َّز َتي ِ ٔن إ ٔ ََّ ک َ َ
َم ِش ُعود ٕ
دمحمنبفلخ،یلعی،امیلسؿنبریسی ،سینبرفیم،امیلسؿنباذانؿ ،ہمقل،رضحت سینبرفیمےتہکںیہہکاملسؿنباذانؿےن
رضحت ہمقل وکہاوخاہےنلمکتےکےیلسہاردرمہرقضدےیئےھتبجاؿوکہاوخاہا یوتاملسؿےنادایگیئاکاطمہبلایکافراؿرپیتخس
یکوت ہمقلےنادایگیئرکدینکیلویںاگلہک ہمقلانراضوہےئںیہرھپ ہمقلیئکامہکترہھٹےاسےکدعباملسؿےکاپس(دفابرہ)
ےئگ افر اہک ہک ےھجم سہار درمہ ہاوخاہ ےنلم کت ےک ےیل رقض دےیجی ک ےن ےگل یج اہں ڑبی وخیش ےس اے اؾ ہبقع فہ رس رہمب یلیھت وج
اہمترے اپس ےہ الؤ فہ الںیئ وت اہک ےئنس اہلل یک مسق ہی فیہ آپ فاےل درمہ ںیہ وج آپ ےن ادا ےیک ےھت ںیم ےن اؿ ںیم ےس اکی
درمہیھبہ ںیالہای۔ ہمقلےن اہکاہللیہےکےیلاہمترےفادلیکوخیبمتےنریمےاس ھتفہولسکویکںایکاھتاملسؿےناہکاس
دحثی یک فہج ےس وج ںیم ےن آپ ےس ینس رفامای وکؿ یس دحثی آپ ےن ھجم ےس ینس اہک ںیم ےن آپ وک رضحت انب دوعسد ےس
رفاتی رکےت انس ہک یبن ےن رفامای وج املسمؿ یھب دفرسے املسمؿ وک دفابرہ رقض دے وت اےس اکی رمہبت اانت امؽ دصہق رکےن اک
وثابےلماگ۔رفامایرضحتانبدوعسدےنہیدحثیےھجمایسرطحانسیئ۔
رافی  :دمحمنبفلخ،یلعی،امیلسؿنبریسی ،سینبرفیم،امیلسؿنباذانؿ ،ہمقل،رضحت سینبرفیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
رقضدےنییکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 588

راوی  :عبیذاہلل بً عبذاکْکیه ،ہظاو بً ْالذْ ،الذ بً یزیذ ،ابوحاته ،ہظاو بً ْالذْ ،الذ بً یزیذ ،ابوحاته ،ہظاو
بً ْالذْ ،الذ بً یزیذ حرضت اىص بً مالک

یذ و َح َّذثَ َيا أَبُو َحات ٕٔه َح َّذثَ َيا ص ٔظَ ُاو بِ ًُ
ِْک ٔیه َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َْال ٔ ٕذ َح َّذثَ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا ُعب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ َع ِبذٔ اک َ ٔ
یذ بِ ًٔ أَبٔی َمال ٔ ٕک َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َْال ٔ ٕذ َح َّذث َ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ َیز ٔ َ
ل َما بَا ُل
اب ا ِل َح َّيةٔ َمهِتُو ّبا الؼَّ َذ َق ُة بٔ َع ِ ٔ
َرأَیِ ُت ل َِی َل َة أ ُ ِ ٔ
َس َی بٔی َعل َی بَ ٔ
َش َؾ ُك ِل ُت َیا ٔجبِرٔی ُ
رق ُق ب ٔ َث َناى ٔ َی َة َع َ َ
َش أَ ِم َثال ٔ َضا َوا ِل َ ِ
ل ٔم ًِ الؼَّ َذ َق ٔة َقا َل ْٔلَ ٌَّ َّ
رق ُق إ ٔ ََّ ٔم ًِ َحا َج ٕة
رق ٔ
رق ُق ََ َي ِش َت ِ ٔ
الشائ ٔ َل َي ِشأ َ ُل َوع ٔ ِي َذ ُظ َوا ِل ُن ِش َت ِ ٔ
ق أَؾ َِـ ُ
ا ِل َ ِ
 دیب اہلل نب دبعارکلمی ،اشہؾ نب اخدل ،اخدل نب زیدی ،اوباحمت ،اشہؾ نب اخدل ،اخدل نب زیدی ،اوباحمت ،اشہؾ نب اخدل ،اخدل نب زیدی
رضحتاسننبامکلرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایںیمےنبشارساءںیمتنجےکدرفازہرپہیاھکلداھکیہکدصہقاکارج
دسانگ ےلم اگ افر رقضدےنی اک ااھٹرہانگ ارجےلم اگ۔ ںیم ےن اہکہک اےربجاءلی ایک فہج ےہہک رقض دانی دصہق دےنی ےس الضف
ےہ ؟ ربجاءلی ےن اہک اس یک فہج ہی ےہ ہک شب افاقت اسلئ ےک اپس ھچک وہات رھپ یھب فہ نکاؽ رکات ےہ ہکبج رقض امےنگن فاال ریغب
احتجےکرقضہ ںیاماتگن۔
رافی   :دیباہللنبدبعارکلمی،اشہؾنباخدل،اخدلنبزیدی،اوباحمت،اشہؾنباخدل،اخدلنبزیدی،اوباحمت،اشہؾنباخدل،اخدلنب
زیدیرضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ

رقضدےنییکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 589

یحٌی بً ابی
یحٌی بً ابی اسحام ،اىص بً مالک حرضت ٰ
راوی  :ہظاو بً عنار ،اسناعیل بً عیاغ ،عتبہ بً حنیذٰ ،
اسحام ٍيائی

غ َح َّذثَىٔی عُت ِ َب ُة بِ ًُ حُ َن ِی ٕذ َّ
الـي ُِّّی َع ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل ا ِل ُض َيائٔ ِّی َقا َل
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ُرق ُق أَ َْا ُظ ا ِل َنا َل َؾ ُی ِضذٔی َل ُط َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا
ل ٔم َّيا ي ِ ٔ
َسأ َ ِل ُت أَى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک الزَّ ُج ُ

َ
َق َق أَ َح ُذ ُن ِه َ َِق ّؿا ؾَأَص َِذی َلطُ أَ ِو َح َن َلطُ َعل َی َّ
ک
وٌ َج َزی بَ ِي َي ُط َوبَ ِي َي ُط َق ِب َل ذَل ٔ َ
الذابَّ ٔة ؾ َََل َی ِز َن ِب َضا َو ََ َي ِك َب ِل ُط إ ٔ ََّ أَ ٌِ یَهُ َ
أَِ

اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش ،ہبتنبدیمحٰ،ییحینبایبااحسؼ،اسننبامکلرضحتٰییحینبایبااحسؼانھیئےتہکںیہہکںیمےن
رضحتاسننبامکلےسوپاھچہکمہںیمےساکیرمداےنپاھبیئوکرقضداتیےہرھپفہاےسدہہیداتیےہ۔رفامایہکرنکؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئرقہضدےرھپفہاےسدہہیدےایاجونررپنکاررکےوتفہنکارہنوہافردہہیوبقؽ
ہنرکےاالہیہکاؿدفونںےکدرایمؿرقضےسلبقیھبااسیاعمہلمراہوہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش ،ہبتنبدیمحٰ،ییحینبایبااحسؼ،اسننبامکلرضحتٰییحینبایبااحسؼانھیئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمیکاجبنےسدنیادارکان
ابب  :دصاقتاکایبؿ
تیمیکاجبنےسدنیادارکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 590

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عؿاٌ  ،حناد بً سلنہ ،عبذالنلک  ،ابوجعَف ،ابی نرضہ ،حرضت سعذ بً اكول

َّ
رض َة َع ًِ َس ِعذٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َعؿا ٌُ َح َّذث َ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َسل ََن َة أَ ِْبَرَنٔی َع ِب ُذ ا ِل َنل ٔ ٔک أَبُو َج ِع ََفٕ َع ًِ أَبٔی َن ِ َ
ات َو َت َز َک ثَ ََل َث ٔمائَةٔ د ٔ ِر َص ٕه َو َت َز َک ع َٔی ّاَ ؾَأ َ َر ِد ُت أَ ٌِ أ ُ ِن ٔؿ َك َضا َعل َی ع ٔ َیالٔطٔ َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ
بِ ًٔ اْلِ َك ِ َو ٔل أَ ٌَّ أَ َْا ُظ َم َ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ أَ َْا َک ُم ِحت ََب ْص ب ٔ َذیِئطٔ ؾَاق ِٔف َع ِيطُ َؾ َكا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ َق ِذ أَ َّدیِ ُت َع ِيطُ إ ٔ ََّ دٔی َي َاریِ ًٔ ا َّد َع ِت ُض َنا ا ِم َزأَ ْة
َول َِی َص ل ََضا بَ ِّي َي ْة َقا َل ؾَأ َ ِع ٔل َضا َؾإٔى َّ َضا ُم ٔح َّك ْة
اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ  ،امحد نب ہملس ،دبعاکلمل  ،اوبرفعج ،ایب رضنہ ،رضحت دعس نب اوطؽ ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک اھبیئ اک
ااقتنؽوہایگافراسےننیتنکدرمہوھچڑےافرایعؽیھبوھچڑےوتںیمےناچاہہکہیدرمہاسےکایعؽرپرخچرکفںیبن ےن
رفامایاہمترااھبیئ اےنپرقہضںیموبحمسےہوتاسیکرطػےسادایگیئرکفاوہنںےنرعضایکاےاہللےکرنکؽںیمےناسیک
رطػےسامتؾادایگیئرکدینکاےئدفارشںویفںےکاکیوعرتدفارشںویفںیکدوعدیارےہافراسےکاپسوکیئوبثتہ ںیرفامای
اسوکیھبددیفویکہکنفہربقحےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،امحدنبہملس،دبعاکلمل،اوبرفعج،ایبرضنہ،رضحتدعسنباوطؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دصاقتاکایبؿ
تیمیکاجبنےسدنیادارکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 591

راوی  :عبذالزحنً بً ابزاہیه ،طعیب بً اسحام ،ہظاو بً رعوہ ،وہب بً نیشاٌ ،حرضت جابز بً عبذاہلل

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ِّ
اٌ َع ًِ
رع َو َة َع ًِ َوص ِٔب بِ ًٔ َن ِی َش َ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُط َع ِی ُب بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
َاست َ ِيوَ َز ُظ َجابٔزُ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ ؾَأبََی أَ ٌِ یُ ِيو َٔز ُظ
َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ أَ ٌَّ أَبَا ُظ تُ ُوف ِّ َی َو َت َز َک َعل َِیطٔ ث َ ََلث ٔي َن َو ِس ّكا ل ٔ َز ُج ٕل ٔم ًِ ا ِل َی ُضود ٔؾ ِ

َؾک َ َّل َه َجاب ٔ ْز َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل ٔ َی ِظ َؿ َع َل ُط إٔل َِیطٔ َؾ َحائ َ ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾک َ َّل َه ا ِل َی ُضود ٔ َّی
ل ٔ َیأ ِ ُْ َذ ثَ َن َز ى َ ِخلٔطٔ ب ٔ َّال ٔذی َلطُ َعل َِیطٔ ؾَأبََی َعل َِیطٔ َؾک َ َّل َن ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأبََی أَ ٌِ یُ ِيو َٔز ُظ ؾ ََذ َْ َل َر ُسو ُل اہللٔ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ال َّي ِخ َل ؾ ََن َشی ؾ َٔیضا ث ُ َّه َقا َل ل ٔ َحابٔز ٕ ُج َّذ َل ُط ؾَأ َ ِوؾٔطٔ َّال ٔذی َل ُط َؾ َح َّذ َل ُط َب ِع َذ َما َر َج َع َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َش َو ِس ّكا َؾ َحا َئ َجاب ٔ ْز َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل ٔ ُی ِخب ٔ َر ُظ ب ٔ َّال ٔذی
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ث َ ََلث ٔي َن َو ِس ّكا َوؾ ََـ َل َل ُط اث ِ َيا َع َ َ
َّ
َّ
َص َف َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َجائ َ ُط ؾَأ َ ِْب َ َر ُظ أَىَّطُ َق ِذ
کَ َ
اٌ ؾ ََو َج َذ َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه غَائ ٔ ّبا َؾ َل َّنا ا ِن َ َ
اب ؾ ََذ َص َب َجاب ٔ ْز
ک عُ َن َز بِ ًَ ا ِل َخ َّل ٔ
أَ ِوؾَا ُظ َوأَ ِْبَرَ ُظ بٔا ِلؿ َِـ ٔل َّال ٔذی ؾ ََـ َل َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِْبٔرِ ب ٔ َذل ٔ َ
إَٔ َی عُ َن َز ؾَأ َ ِْب َ َر ُظ َؾ َكا َل َل ُط عُ َنزُ َل َك ِذ َعل ٔ ِن ُت ح ٔي َن َم َشی ؾ ٔیطٔ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َليُ َبار َٔنًَّ اہللُ ؾ َٔیضا
دبعارلنمحنباربا،می،بیعشنبااحسؼ،اشہؾنبرعفہ،فبہنباسیکؿ،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکاؿےکفادل
اکااقتنؽوہایگافراؿےکذہماکیوہیدیےکسیتوٹرکےےھتوترضحتاجربےناسوہیدیےستلہمام یگاسےنتلہمدےنی
ےسااکنررکدایوترضحتاجربےنرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسابتیکہکاسوہیدیےسریمیافسرشرک دںیرنکؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملساسوہیدی ےکاپسرشتفیےلےئگافراسےسہیابتیکہکاےنپرقہضےکدبےلاجربےکدرتخرپوج
وجھکرںیںیہےلےلفہہنامانرھپآپےناسےساہکہکاجربوکتلہمدےدےاسےنتلہمدےنیےسیھبااکنررکدایوتاہللےک
رنکؽ ےن (اجرب ےک) ابغ ںیم ےئگ افر اس ںیم ےلچ رھپے رھپ اجرب ےس رفامای وجھکرںی اکٹ رک وہیدی اک رقض ادا رکف رضحت اجرب
ےنرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاسپآےنےکدعبسیتوٹرکےوجھکرںیااترںیافرابرہوٹرکےزمدیااترےوترضحت
اجرب ہی اتبےن ےک ےیل ہک وجھکرفں ںیم ربتک فااضہف وہگ ای رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ آپ وموجد ہن ےھت
بجآپفاسپرشتفیالےئوترضحتاجربآےئافراتبایہکوہیدیاکرقہضیھبادارکدایاانتاانتابیقیھبچبایگوتاہللےکرنکؽےن
رفامای ہک رمع نب اطخب وک یھب ہی ابت اتبؤ۔ رضحت اجرب دیسان رمع نب اطخب ےک اپس ےئگ افر اؿ وک اسری ابت اتبیئ رضحت رمع ےن
رفامایہکبجاہللےکرنکؽاسابغںیملچرھپرےہےھتوتےھجمنیقیوہایگاھتاسفتقہکاہللاسںیمربتکاطعرفامںیئےگ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربا،می،بیعشنبااحسؼ،اشہؾنبرعفہ،فبہنباسیکؿ،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیتزیچںیایسیںیہہکاؿںیموکیئرقمفضوہاجےئوتاہللاساکرقہضادارکںیےگ۔
ابب  :دصاقتاکایبؿ
نیتزیچںیایسیںیہہکاؿںیموکیئرقمفضوہاجےئوتاہللاساکرقہضادارکںیےگ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 592

راوی  :ابوِّکیب ،رطذیً بً سعذ ،عبذالزحنً ،ابواسامہ ،جعَف بً عوف ،ابً انعه ،ابوِّکیب ،ونیع ،سؿیاٌ ،ابً
انعه ،عنزاٌ بً حرضت عبذاہلل بً عنزو

َف بِ ًُ َع ِو ٌٕ َع ًِ ابِ ًٔ أَ ِن ُع ٕه َقا َل
ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا ر ِٔط ٔذ ُ
یً بِ ًُ َس ِع ٕذ َو َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی َوأَبُو أ ُ َسا َم َة َو َج ِع َ ُ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ
اُف ِّی َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َقا َل َقا َل
اٌ بِ ًٔ َع ِب ٕذ ا ِل َن َع ٔ ٔ
اٌ َع ًِ ابِ ًٔ أَ ِن ُع ٕه َع ًِ ع ِٔن َز َ
ِّکیِبٕ َو َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ
أَبُو ُ َ

َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ َّ
یً فٔی ثَ ََل ٔث ْ ََٔل ٕل
ات إ ٔ ََّ َم ًِ َی ٔذ ُ
الذیِ ًَ يُ ِك َضی ٔم ًِ َػاح ٔبٔطٔ یَ ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة إٔذَا َم َ
وت ع ٔ ِي َذ ُظ ُم ِشل ٔ ْه ََ َیحٔ ُذ َما یُ َه ِّؿيُ ُط
ـ ُق َّوتُ ُط فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ ؾ ََی ِش َتذٔ ُ
یً یَ َت َك َّوی بٔطٔ ل ٔ َع ُذ ِّو اہللٔ َو َع ُذ ِّوظ ٔ َو َر ُج ْل َی ُن ُ
ال َّز ُج ُ
ل َت ِـ ُع ُ
ئ َی ِو َو ا ِلك ٔ َیا َمةٔ
َویُ َوارٔیطٔ إ ٔ ََّ ب ٔ َذیِ ًٕ َو َر ُج ْل َْ َ
اف اہللَ َعل َی َن ِؿ ٔشطٔ ا ِل ُعزِبَ َة َؾ َي ِيهٔحُ َْ ِظ َی ّة َعل َی دٔیئطٔ َؾإ ٔ ٌَّ اہللَ َي ِك ٔضی َع ًِ َص ُد ََ ٔ
اوبرکبی ،ردشنینبدعس،دبعارلنمح،اوبااسہم،رفعجنبوعػ،انبامعن،اوبرکبی،فعیک،ایفسؿ،انبامعن،رمعاؿنبرضحت
دبعاہللنبرمعفرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایرقمفضےسرفزایقث رقہضادارکاایاجےئاگارگفہ(رقضاداےیکریغب)رم
ایگ وج نیت ابوتں ںیم رقض ےل وت اؿ اک رقض رفز ایقث  اہلل ادا رفامںیئ ےگ۔ اکی رمد راہ دخا ںیم اس یک وقت مک وہ اجےئ وت فہ
رقض ےل رک وقت احلص رکے اہلل ےک افر اےنپ دونمشں ےکاقمےلب ےک ےیل دفرسے اکی رمد ےک اپس وکیئ املسمؿوفت وہ
اجےئافراسےکاپسنفکدنفےکےیلرخہچہنوہنکاےئرقضےکرسیتےفہرمدوجےباکنحرےنہںیماہللےسڈرےافراےنپ
دینیدخہشےکشیپرظناکنحرکےل(رقضےلرک)۔
رافی  :اوبرکبی ،ردشنی نب دعس ،دبعارلنمح ،اوبااسہم ،رفعج نب وعػ ،انب امعن ،اوبرکبی ،فعیک ،ایفسؿ ،انب امعن ،رمعاؿ
نبرضحتدبعاہللنبرمعف

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

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
رگفیرانھک
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
رگفیرانھک

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 593

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،حؿؽ بً غیاث ،اعنع ،ابزاہیه ،اسود ،حرضت عائظہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َحؿ ُِؽ بِ ًُ غٔ َی ٕ
اث َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه َح َّذثَىٔی اْلِ َ ِس َودُ َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ِ
اطت َ َری ٔم ًِ یَ ُضود ٔ ٓ ٕ
ی كَ َعا ّما إَٔ َی أَ َج ٕل َو َر َص َي ُط د ٔ ِر َع ُط
اوبرکب نب ایب ہبیش ،صفح نب ایغث ،اشمع ،اربا،می ،انکد ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
اکیوہیدیےساداھراانجرخدیاافراینپزرہاسےکاپسرگفیریھک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اشمع،اربا،می،انکد،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
رگفیرانھک

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 594

راوی  :نَص بً علی ،ابوہظاو ،قتادہ ،حرضت اىص

ِم َح َّذثَىٔی أَبٔی َح َّذث َ َيا صٔظَ ْاو َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ أَى َ ٕص َقا َل َل َك ِذ َر َص ًَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا َن ِ ُ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
َو َس َّل َه د ٔ ِر َع ُط ع ٔ ِي َذ یَ ُضود ٔ ٓ ٕ
ی بٔا ِل َنذٔی َيةٔ ؾَأ َ َْ َذ ْٔلَصِلٔطٔ ٔم ِيطُ َط ٔعي ّرا
رصن نب یلع ،اوباشہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن رفامےت ںیہہک اہلل ےک رنکؽ ےندمہنی ںیم اکیوہیدی ےک اپس اینپ زرہ رگفی ریھک افر
اسےساےنپالہاخہنےکےیلوجےیل۔
رافی  :رصننبیلع،اوباشہؾ،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
رگفیرانھک

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 595

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،عبذالحنیذ بً بہزاو ،طہز بً حوطب ،حرضت اسناء بيت یزیذ

یذ أَ ٌَّ
ْک بِ ًُ أَب ٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َحنٔی ٔذ بِ ًٔ بَ ِض َز َاو َع ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ َع ًِ أَ ِس َنا َئ ب ٔ ِيتٔ یَز ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ی ب ٔ َل َعاو ٕ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه تُ ُوف ِّ َی َود ٔ ِرعُ ُط َم ِزصُوى َ ْة ع ٔ ِي َذ یَ ُضود ٔ ٓ ٕ

اوبرکبنبایبہبیش ،فعیک،دبعادیمحلنبرہباؾ،رہشنبوحبش،رضحتاامسءتنبزیدیےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسیکفافتاساحتلںیموہیئہکآپیکزرہاکیوہیدیےکاپساانجےکدبہلںیمرگفیریھکوہیئیھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،دبعادیمحلنبرہباؾ،رہشنبوحبش،رضحتاامسءتنبزیدی

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

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
رگفیرانھک

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 596

راوی  :عبذاہلل بً معاویہ ،ثابت بً یزیذ ،ہَلل بً ْباب ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

ض أَ ٌَّ
یذ َح َّذثَ َيا ص ََٔل ُل بِ ًُ َْب ٕ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم َعاؤیَ َة ا ِل ُح َنه ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ثَاب ٔ ُت بِ ًُ َیز ٔ َ
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َّاب َع ًِ ع ِ ٔ

ی ب ٔ َث ََلث ٔي َن َػا ّعا ٔم ًِ َطعٔير ٕ
ات َود ٔ ِرعُطُ َرص ًِْ ع ٔ ِي َذ َی ُضود ٔ ٓ ٕ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم َ

دبعاہللنباعمفہی،تبن نبزیدی،الہؽنبابخب،رکعہم،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽاکفاصؽاساحتل
ںیموہاہکآپیکزرہاکیوہیدیےکاپسسیتاصعوجےکدبےلںیمرگفیریھکوہیئیھت۔
رافی  :دبعاہللنباعمفہی،تبن نبزیدی،الہؽنبابخب،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رگفیےکاجونررپنکارییکاجیتکسےہافراساکدفدھایپاجاتکسےہ۔
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
رگفیےکاجونررپنکارییکاجیتکسےہافراساکدفدھایپاجاتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 597

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،زِّکیا ،طعيی ،حرضت ابوہزیزہ

ِّکیَّا َع ًِ َّ
الظ ِع ٔي ِّی َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َون ٔی ْع َع ًِ َز َ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

َو َس َّل َه َّ
اٌ َم ِزصُوىّا َو َلب َ ُن َّ
َش ُب َن َؿ َك ُتطُ
َُش ُب إٔذَا ک َ َ
الو ِضزُ یُ ِز َن ُب إٔذَا ک َ َ
اٌ َمزِصُوىّا َو َعل َی َّال ٔذی یَ ِز َن ُب َو َي ِ َ
الذ ِّر ي ِ َ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،زرکای،یبعش،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایاجونررپنکارییکاجیتکسےہبجفہ
رگفیوہافردفدھدےنیفاےلاجونراکدفدھایپاجاتکسےہبجفہرگفیوہافرنکاریرکےنفاےلافردفدھےنیپفاےلےکذہماس
اجونراکرخہچےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،زرکای،یبعش،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رنہرفاکہناجےئ
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
رنہرفاکہناجےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 598

راوی  :محنذ بً حنیذ ،ابزاہیه بً مختار ،اسحل بً راطذ ،سعیذ بً مشیب ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ حُ َن ِی ٕذ َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِخ َتارٔ َع ًِ إ ٔ ِس َح َل بِ ًٔ َرا ٔط ٕذ َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َش َّی ٔب َع ًِ أَبٔی
ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ َي ِػل َُل ال َّزصِ ًُ
دمحم نب دیمح ،اربا،می نب اتخمر ،ااحسؼ نب رادش ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای رنہ
رفاکہناجےئ۔
رافی  :دمحمنبدیمح،اربا،مینباتخمر،اقحسنبرادش،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہ

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

زمدفرفںیکزمدفری
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
زمدفرفںیکزمدفری

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 599

یحٌی بً سلیه ،اسناعیل بً امیہ ،سعیذ بً ابی سعیذ ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :سویذ بً سعیذٰ ،

َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسل ٔ ٕیه َع ًِ إ ٔ ِس َنعٔی َل بِ ًٔ أ ُ َم َّی َة َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ أَبٔی َس ٔعی ٕذ ا ِل َن ِكبُر ِّٔی َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة

َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ثَ ََلثَ ْة أَىَا َْ ِؼ ُن ُض ِه َی ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة َو َم ًِ ُن ِي ُت َْ ِؼ َن ُط َْ َؼ ِن ُت ُط یَ ِو َو ا ِلك ٔ َیا َمةٔ
ْحا ؾَأَک َ َل ث َ َن َيطُ َو َر ُج ْل ا ِس َتأ ِ َج َز أَ ٔجي ّرا ؾَا ِس َت ِوفَی ٔم ِي ُط َول َِه یُوؾٔطٔ أَ ِج َز ُظ
َر ُج ْل أَ ِع َلي بٔی ث ُ َّه غ ََذ َر َو َر ُج ْل بَا َع ُ ًّ
نکدینبدیعسٰ،ییحینبمیلس،اامسلیعنباہیم،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفاماینیتصخش
ان ے ںیہ ہک رفز ایقث  ںیم اؿ اک دماقملب ونبں اگ افر سج اک دماقملب ںیم ونبں وت ںیم رفز ایقث  اس رپ اغبل آؤں اگ وج صخش
ریمےاس ھتاعمدہہرکے رھپدبدہعیرکے افر وج صخشآزادوکرففتخرکےک اس یکتمیق اھکاجےئافروج صخش یسکوکزمدفر
رقمررکےرھپاسےسوپرااکؾےلافراسیکزمدفریوپریہندے۔
رافی  :نکدینبدیعسٰ،ییحینبمیلس،اامسلیعنباہیم،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
زمدفرفںیکزمدفری

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 600

راوی  :عباض بً ولیذ ،وہب بً سعیذ بً علیہ ،عبذالزحنً بً زیذ بً اسله ،حرضت عبذاہلل بً عنز

َّاض بِ ًُ ا ِل َولٔی ٔذ ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذث َ َيا َوص ُِب بِ ًُ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ َع ٔل َّی َة َّ
َِم َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َزیِ ٔذ بِ ًٔ أَ ِسل ََه
َح َّذثَ َيا ا ِل َعب ُ
الشل ٔ ُّ
َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِع ُلوا اْلِ َ ٔجي َر أَ ِج َز ُظ َق ِب َل أَ ٌِ یَحٔ َّ
رع ُق ُط
ـ ََ
ابعسنبفدیل،فبہنبدیعسنبہیطع،دبعارلنمحنبزدینباملس،رضحتدبعاہللنبرمعرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامای
زمدفروکاسیکزمدفریاساکہنیسپکشخوہےنےسلبقدےدف۔
رافی  :ابعسنبفدیل،فبہنبدیعسنبہیطع،دبعارلنمحنبزدینباملس،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹیپیکرفیٹےکدبہلزمدفررانھک
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
ٹیپیکرفیٹےکدبہلزمدفررانھک

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 601

راوی  :محنذ بً مؼفی ،بكیہ بً ولیذ ،مشلنہ بً علی ،سعیذ بً ابی ایوب ،حارث بً یزیذ ،علی بً رباح ،حرضت عتبہ
بً ىذر

َّ
وب َع ًِ ا ِل َحار ٔٔث
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َؼفی ا ِل ٔح ِن ٔص ُّی َح َّذثَ َيا َبك ٔ َّی ُة بِ ًُ ا ِل َولٔی ٔذ َع ًِ َم ِشل ََن َة بِ ًٔ َعل ٔ ٕٓی َع ًِ َس ٔعی ٔذ بِ ًٔ أَبٔی أَ ُّی َ

َّ
َّ
َرقأَ كص
بِ ًٔ َیز ٔ َ
یذ َع ًِ عُل َ ِّی بِ ًٔ َربَا ٕح َقا َل َسنٔ ِع ُت عُت ِ َب َة بِ ًَ ال ُّي َّذرٔ َي ُكو ُل ُن َّيا ع ٔ ِي َذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ؾ َ َ
َشا َعل َی ع َّٔؿةٔ َ ُِف ٔجطٔ َوكَ َعاو ٔ
وسی َقا َل إ ٔ ٌَّ ُم َ
َحًَّی إٔذَا بَ َل َؼ قٔؼَّ َة ُم َ
وسی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه آ َج َز َنؿ َِشطُ ثَ َنان ٔ َی ٔسئي َن أَ ِو َع ِ ّ

بَ ِلئطٔ
دمحمنبیفصم،ہیقبنبفدیل ،ہملسمنبیلع،دیعسنبایباویب،احرثنبزیدی،یلع نبرابح،رضحت ہبتنبدنررفامےتںیہہکمہ
اہلل ےک رنکؽ ےک اپس ےھت آپ ےن (نکرہ ؼ) یک التفت رشفع رفامیئ بج رضحت ومٰیس ےک ہصق رپ ےچنہپ وت رفامای رضحت ومٰیس
ےنآھٹایدساسؽاےنپآپوکزمدفریںیمراھکاسرشطرپہکاینپرشؾاگہیکافحتظرکںیےگافرٹیپیکرفیٹںیلےگ۔
رافی  :دمحمنبیفصم،ہیقبنبفدیل،ہملسمنبیلع،دیعسنبایباویب،احرثنبزیدی،یلعنبرابح،رضحت ہبتنبدنر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
ٹیپیکرفیٹےکدبہلزمدفررانھک

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 602

راوی  :ابوعنز  ،حؿؽ بً عنزو ،عبذالزحنً بً مہذی ،سلیه بً حیاٌ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا أَبُو عُ َن َز َحؿ ُِؽ بِ ًُ َع ِنز ٕو َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضذ ٓ ٕ
َّاٌ َسنٔ ِع ُت أَبٔی َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت أَبَا
ٔی َح َّذث َ َيا َسلٔی ُه بِ ًُ َحی َ
اٌ ب ٔ َل َعاو ٔ بَ ِلىٔی َوعُ ِك َبةٔ رٔ ِجلٔی أَ ِح ٔل ُب َل ُض ِه إٔذَا ىَزَلُوا
ص َُزیِ َز َة َي ُكو ُل َنظَ أ ِ ُت یَت ّٔامی َوصَا َج ِز ُت ٔم ِشهٔي ّيا َو ُن ِي ُت أَ ٔجي ّرا َٔبِ َيةٔ غَزِ َو َ
َوأَ ِح ُذو َل ُض ِه إٔذَا َرنٔبُوا ؾَا ِل َح ِن ُذ ِهَّلِل َّال ٔذی َج َع َل ِّ
یً ق ٔ َوا ّما َو َج َع َل أَبَا ص َُزیِ َز َة إ ٔ َما ّما
الذ َ

اوبرمع،صفحنبرمعف،دبعارلنمحنبدہمی،میلسنبایحؿ،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہک ریمیوشنفامنیمیتییکاحتلںیموہیئ
ںیم ےن رجہت ینیکسم یک احتل ںیمیک افر ںیم تنب زغفاؿ اک زمدفر ف الغؾ اھت ٹیپ یک رفیٹ ےک دبےل افر افٹن رپ ڑچےنھ یک ابری
ےکدبےلبجفہزپاؤڈاےتلوتںیماؿےکےیلادنینھاتنچافربجفہنکاروہرکرفسرکےتوتںیماگاگرکاؿےکاجونرفںوکاہاتکن
نکامتؾرعتںیفیاساہللےکےیلںیہسجےندنیوکوبضمطانبایافراوبرہریہوکولوگںاکوشیپاانبای۔
رافی  :اوبرمع،صفحنبرمعف،دبعارلنمحنبدہمی،میلسنبایحؿ،رضحتاوبرہریہ

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

اکیوجھکرےکدبےلاکیڈفؽانچنیھکافردمعہوجھکریکرشطرہھٹاان
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
اکیوجھکرےکدبےلاکیڈفؽانچنیھکافردمعہوجھکریکرشطرہھٹاان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 603

راوی  :محنذ بً عبذاَعلی ،معتنز بً سلامیٌ ،حيع ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

ض
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اْلِ َ ِعل َی الؼَّ ِي َعان ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل ُن ِع َتنٔزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َح َي ٕع َع ًِ ع ِ ٔ
یت بٔطٔ
یب ؾ ٔیطٔ َط ِیّْا ل ٔ ُیك ٔ َ
اػ ْة ؾ ََب َل َؼ ذَل ٔ َ
ََخ َد َی ِل َتنٔ ُص َع َن َّل ي ُٔؼ ُ
اب ى َ ٔي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َْ َؼ َ
َقا َل أَ َػ َ
ک َعل ٔ ًّیا ؾ َ َ
َ
َش َد ِل ّوا ک ُ ُّل َد ِلو ٕب ٔ َت ِن َزة ٕ َؾ َخي َّ َر ُظ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأتَی بُ ِش َتاىّا ل ٔ َز ُج ٕل ٔم ًِ ا ِل َی ُضود ٔ ؾَا ِس َت َيی َل ُط َس ِب َع َة َع َ َ
َش َة َع ِح َو ّة َؾ َحا َئ ب ٔ َضا إَٔ َی ى َ ٔي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
ا ِل َی ُضود ٔ ُّی ٔم ًِ َت ِنزٔظ ٔ َس ِب َع َع َ َ

دمحمنبدبعاالیلع،رمتعمنبامیلسؿ،شنح،رکعہم،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکیبنوکدشدیوھبکیگلرضحتیلعوکولعمؾوہاوت
اکؾیکالتشںیمےلکناتہکھچکےلموترنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدخث ںیماھکےنےکےیلشیپرکےرضحتیلعاکی
وہیدیرمد ےک ابغ ںیمآےئ افراس ےکرتسہ ڈفؽ ےچنیھک رہڈفؽ اکی وجھکر ےک وعض وت وہیدی ےن اینپ وجھکرفں ںیم ےسرتسہ ہوجہ
وجھکرںیےننچاکاہ ںیاایتخردایفہہیوجھکرںیےلرکاہللیکیبنیکدخث ںیماحرضوہےئ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعمنبامیلسؿ،شنح،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ

اکیوجھکرےکدبےلاکیڈفؽانچنیھکافردمعہوجھکریکرشطرہھٹاان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 604

راوی  :محنذ بً بظار ،عبذالزحنً ،سؿیاٌ ،ابی اسحل ،ابی حیہ ،حرضت علی

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ أَبٔی َح َّی َة َع ًِ َعل ٔ ٕٓی َقا َل ُن ِي ُت أَ ِدلُو َّ
الذ ِل َو
ب ٔ َت ِن َزة ٕ َوأَ ِطتَر ُٔن أَى َّ َضا َجل َِذ ْة
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،ایب ااحسؼ  ،ایب ہیح ،رضحت یلع رفامےت ںیہ ہک ںیم اکی وجھکر ےک وعض ڈفؽ  اتچنیھ اھت افر ہی رشط
رہھٹااتیلاھتہکدمعہوجھکرولںاگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،ایباقحس،ایبہیح،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
اکیوجھکرےکدبےلاکیڈفؽانچنیھکافردمعہوجھکریکرشطرہھٹاان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 605

راوی  :علی بً ميذر ،محنذ بً ؾـیل ،عبذاہلل بً سعیذ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُؾ َـ ِی ٕل َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َجا َئ َر ُج ْل
ک ُم ِيهَ ٔؿّْا َقا َل ا ِل َخ ِن ُؽ ؾَاى ِ َلل ََل اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی إَٔ َی َر ِحلٔطٔ َؾل َِه َیح ٔ ِذ فٔی َر ِحلٔطٔ
ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ َؾ َكا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ َما َٔی أَ َری ل َِوى َ َ

َک َقا َل َن َع ِه َقا َل ک ُ ُّل َد ِلو ٕب ٔ َت ِن َزة ٕ
ََخ َد یَ ِللُ ُب َؾإٔذَا ص َُو ب ٔ َی ُضود ٔ ٓ ٕ
ی َي ِشئی ى َ ِخ َّل َؾ َكا َل اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی لٔل َِی ُضود ٔ ِّی أَ ِسئی ى َ ِخل َ
َط ِیّْا ؾ َ َ
ِ
ِ
َو ِ
َاس َت َيی ب ٔ َي ِحو ٕ ٔم ًِ َػا َعي ِ ٔن َؾ َحا َئ بٔطٔ إَٔ َی
اطت َ َر َن اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی أَ ٌِ ََ َیأ ُْ َذ َْذ َٔر ّة َو ََ َتار َٔز ّة َو ََ َحظَ َؿ ّة َو ََ َیأ ُْ َذ إ ٔ ََّ َجل َِذ ّة ؾ ِ

ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
یلع نب رذنر ،دمحم نب لیضف ،دبعاہلل نب دیعس ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اکی ااصنری رمد آای افر رعض ایک اے اہلل ےک
رنکؽ ایک ابت ےہ ہک آپ اک رگن دبال وہا گل راہ ےہ رفامای وھبک۔ فہ ااصنری اےنپ رھگ ےئگ وت رھگ ںیم ھچک ہن الم فہ اکؾ یک التش ںیم
ےلکنداھکیہکاکیوہیدیوجھکرےکابغوکاپیندےراہےہااصنریےنوہیدیےساہکاہمترےابغوکںیماپیندفں؟ک ےناگلکیھٹےہ
اوہنں ےن رہ ڈفؽ اکی وجھکر ےک وعض اکنال افر ااصنری ےن ہی رشط یھب رہھٹایئ ہک اکیل  ،نکیھک افر رخاب وجھکر ہ ںی ولں اگ ہکلب
ایھچافردمعہولںاگاوہنںےنابغوکچنیسرکدفاصعےکرقبیوجھکراحلصںیکافریبنیکدخث ںیمشیپرکدںی۔
رافی  :یلعنبرذنر،دمحمنبلیضف،دبعاہللنبدیعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہتیئایوچاھتیئدیپفارےکوعضاٹبیئرپدانی
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
اہتیئایوچاھتیئدیپفارےکوعضاٹبیئرپدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 606

راوی  :ہياد بً َسی ،ابواحوؾ ،كارم بً عبذالزحنً ،سعیذ بً مشیب ،حرضت راؾع بً ْذیخ

ؾ َع ًِ كَارٔ ٔم بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب َع ًِ َراؾ ٔ ٔع بِ ًٔ َْذٔی ٕخ
َح َّذثَ َيا صَ َّيا ُد بِ ًُ َّ ٔ
الرس ِّی َح َّذثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ

َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ ا ِل ُن َحا َق َل ٔة َوا ِل ُنزَابَ َي ٔة َو َقا َل إٔى َّ َنا َیز ِ َر ُع ثَ ََلثَ ْة َر ُج ْل َلطُ أَ ِر ْق َؾ ُض َو َیزِ َرعُ َضا

َ
ْکی أَ ِر ّؿا ب ٔ َذصَبٕ أَ ِو ؾ َّٔـ ٕة
َو َر ُج ْل ُمي ٔحَ أ ِر ّؿا َؾ ُض َو َیزِ َر ُع َما ُمي ٔحَ َو َر ُج ْل ا ِس َت ِ َ

انہدنبرسی،اوباوحص،اطرؼنبدبعارلنمح،دیعسنببیسم،رضحتراعفنبدخجیرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےناحمہلقافر
زماہنب ےس عنم رفامای افر رفامای نیت مسق ےک آدیم زنیم اکتش رکںی اکی فہ رمد سج ےک اپس زنیم وہ فہ اےس اکتش رکے افر

دفرسےفہرمدےسجزنیموطبرہیطعدییئگوہفہاےساکتشرکےرسیتےفہرمدوجزنیمنکےناچدنیےکوعضرکاہیرپےل۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،اطرؼنبدبعارلنمح،دیعسنببیسم،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
اہتیئایوچاھتیئدیپفارےکوعضاٹبیئرپدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 607

راوی  :ہظاو بً عنار ،محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عنزو بً دیيار ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َق َاَ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ د ٔی َيا ٕر َقا َل َسنٔ ِع ُت ابِ ًَ ُع َن َز
ک بَأ ِ ّسا َحًَّی َسنٔ ِع َيا َراؾ ٔ َع بِ ًَ َْ ٔذی ٕخ َي ُكو ُل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ِي ُط
َي ُكو ُل ُن َّيا ى ُ َخابٔزُ َو ََ ى َ َزی ب ٔ َذل ٔ َ

َؾت َ َر ِن َيا ُظ ل ٔ َك ِولٔطٔ

اشہؾ نبامعر،دمحم نب ابصح ،ایفسؿ نبہنییع،رمعف نبدانیر،رضحتانبرمعرفامےت ںیہہک مہزمارتع ایک رکےت ےھتافراس ںیم
ھچکرحج ہ ںی ےتھجمسےھتاہیںکتہک مہ ےنراعفنب دخجیوکہی ےتہکوہےئ انسہکاہلل ےکرنکؽےناسےس عنمرفامایوتاؿ ےک
ک ےنرپمہےنزمارتعوھچڑدی۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
اہتیئایوچاھتیئدیپفارےکوعضاٹبیئرپدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 608

راوی  :عبذالزحنً بً ابزاہیه  ،ولیذ بً مشله ،علاء ،حرضت جابز بً عبذاہلل

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّذثَىٔی َع َلائْ َقا َل َسنٔ ِع ُت َجاب ٔ َز
الزب ُ ٔع َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
بِ ًَ َع ِب ٔذ اہللٔ َي ُكو ُل کَاى َ ِت لٔز ٔ َجا ٕل ٔم َّيا ُؾ ُـو ُل أَ َرؿٔي َن یُ َدا ٔجزُوى َ َضا َعل َی ال ُّثلُثٔ َو ُّ
ک أَ ِر َؿ ُط
َم ًِ کَاى َ ِت َل ُط ُؾ ُـو ُل أَ ِرؿٔي َن َؾل َِیزِ َر ِع َضا أَ ِو ل ٔ ُیزِرٔ ِع َضا أَ َْا ُظ َؾإ ٔ ٌِ أَبَی َؾ ِل ُی ِن ٔش ِ

دبعارلنمح نب اربا،می  ،فدیل نب ملسم ،اطعء ،رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک مہ ںیم ےس ھچک رمدفں ےک اپس زادئ زںینیم
ںیھتفہہیزںینیماہتیئایوچاھتیئدیپفارےکوعضاٹبیئرپدےتیےھتوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےکاپسزادئزںینیم
وہںوتفہایوخداکتشرکےایاےنپاھبیئوکاکتشےکےیلدےفرہناینپزنیمرفےکرےھک(اٹبیئرپہندے)۔
رافی  :دبعارلنمحنباربا،می،فدیلنبملسم،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
اہتیئایوچاھتیئدیپفارےکوعضاٹبیئرپدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 609

یحٌی بً ابی نثير ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :ابزاہیه بً سعیذ ،جوہزی ،ابوتوبہ ،ربیع بً ىاؾع ،معاویہ بً سَلوٰ ،

َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ َسعٔی ٕذ ا ِل َح ِو َصز ٔ ُّی َح َّذثَ َيا أَبُو َت ِوبَ َة ال َّزبٔی ُع بِ ًُ ى َاؾ ٕٔع َح َّذثَ َيا ُم َعاو ٔ َی ُة بِ ًُ َس ََّلو ٕ َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ أَبٔی َنثٔير ٕ

َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ کَاى َ ِت َل ُط أَ ِر ْق َؾل َِیزِ َر ِع َضا أَ ِو ل ٔ َی ِن َي ِح َضا أَ َْا ُظ
ک أَ ِر َؿ ُط
َؾإ ٔ ٌِ أَبَی َؾ ِل ُی ِن ٔش ِ
اربا،مینبدیعس،وجرہی،اوبوتہب،رعیبنبانعف،اعمفہینبالسؾٰ،ییحینبایبریثک،ایبہملس،رضحتاوبرہریہایبؿرفامےتںیہہکاہلل

ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای سج ےک اپس زنیم وہ وت اےس اکتش رکے ای اےنپ اھبیئ وک ہیطع ےک وطر رپ دے فرہن اینپ زنیم رفےک
رےھک۔
رافی  :اربا،مینبدیعس،وجرہی،اوبوتہب،رعیبنبانعف،اعمفہینبالسؾٰ،ییحینبایبریثک،ایبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زنیمارجترپدانی
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
زنیمارجترپدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 610

راوی  :ابوِّکیب  ،عبذہ بً سلامیٌ ،ابواسامہ ،محنذ بً عبیذ ،عبیذاہلل ،ىاؾع ،ابً عنز ،حرضت ىاؾع

ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َوأَبُو أ ُ َسا َم َة َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُعب َ ِی ٕذ َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ أَ ِو َقا َل َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ
اٌ ؾَأ َ ِْب َ َر ُظ َع ًِ َراؾ ٔ ٔع بِ ًٔ َْذٔی ٕخ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٌ یُ ِ ٔ
ىَاؾ ٔ ٕع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَىَّطُ ک َ َ
ْکی أَ ِر ّؿا َلطُ َمزَارٔ ّعا ؾَأ َ َتا ُظ إ ٔ ِن َش ْ
َّ
ک ؾَأ َ ِْب َ َر ُظ أَ ٌَّ
ِّکا ٔ
ئ ا ِل َنزَارٔ ٔع ؾ ََذ َص َب ابِ ًُ عُ َن َز َوذَ َص ِب ُت َم َع ُط َحًَّی أَ َتا ُظ بٔا ِل َب ََل ٔن ؾ ََشأ َ َل ُط َع ًِ ذَل ٔ َ
َعل َِیطٔ َو َسل َه ى َ َهی َع ًِ ٔ َ
َّ
َّ
ِّکائ َ َضا
ِّکا ٔ
ئ ا ِل َنزَارٔ ٔع َؾت َ َر َک َع ِب ُذ اہللٔ ٔ َ
َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ى َ َهی َع ًِ ٔ َ
اوبرکبی  ،دبعہ نب امیلسؿ ،اوبااسہم ،دمحم نب  دیب  ،دیب اہلل ،انعف ،انب رمع ،رضحت انعف ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل نب رمع اینپ زنیم تیھک
ارجترپدایرکےتےھتاؿےکاپساکیاصبحآےئافرراعفنبدخجیےسرفاتیرکےتوہےئانسہکاہللےک رنکؽےنتیھک
ارجترپدےنیےسعنمرفامایےہوتانبرمعےئگںیمیھباؿےکاس ھتوہایلاقمؾالبطںیمراعفنبدخجیےکاپسےچنہپافراسابرے
ںیمدرایتفایکاوہنںےنرفامایہکاہللےکرنکؽےنتیھکارجترپدےنیےسعنمرفامایوترضحتدبعاہللنبرمعےنتیھکرکاےئ
رپدانیرتکرفامدےیئ۔

رافی  :اوبرکبی،دبعہنبامیلسؿ،اوبااسہم،دمحمنب دیب ،دیباہلل،انعف،انبرمع،رضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
زنیمارجترپدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 611

راوی  :عنزو بً عثناٌ بً سعیذ بً نثير بً دیيار ،ؿنزہ بً ربیعہ ،ابً طوذب ،مْف ،علاء ،حرضت جابز بً عبذاہلل

یع َة َع ًِ ابِ ًٔ َط ِوذ َٕب َع ًِ َم َْٕ َع ًِ
َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ ُع ِث َن َ
اٌ بِ ًٔ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ َنثٔير ٔبِ ًٔ دٔی َيارٕ ا ِل ٔح ِن ٔص ُّی َح َّذث َ َيا َؿ ِن َزةُ بِ ًُ َرب ٔ َ
َع َلا ٕئ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل َْ َلب َ َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل َم ًِ کَاى َ ِت َل ُط أَ ِر ْق َؾل َِیزِ َر ِع َضا أَ ِو
ل ٔ ُیزِرٔ ِع َضا َو ََ یُ َدا ٔج ِز َصا
رمعفنبامثعؿنبدیعسنب ریثکنبدانیر،رمضہنبرہعیب ،انبوشذب،رطمػ،اطعء ،رضحتاجربنبدبعاہللرفامےتںیہہکاہللےک
رنکؽےنںیمہہبطخدایافراسںیماراشدرفامایسجےکاپسزنیموہوتاےسوخداکتشرکےایدفرسےوکاکتشرکےنےکےیل
دےافرارجترپہندے۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثکنبدانیر،رمضہنبرہعیب،انبوشذب،رطمػ،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
زنیمارجترپدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 612

یحٌی ،مْف بً عبذاہلل  ،مالک ،داؤد بً حؼين ،ابی سؿیاٌ ،موَی بً ابی احنذ ،حرضت ابوسعیذ
راوی  :محنذ بً ٰ

اٌ َم ِوَ َی ابِ ًٔ أَبٔی
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ یَ ِحٌَی َح َّذثَ َيا ُم َ ِّ
ْ ُف بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َيا َمال ٔ ْک َع ًِ َدا ُو َد بِ ًٔ ا ِل ُح َؼي ِ ٔن َع ًِ أَبٔی ُسؿ َِی َ
أَ ِح َن َذ أَى َّ ُط أَ ِْب َ َر ُظ أَى َّ ُط َسنٔ َع أَبَا َسعٔی ٕذ ا ِلخ ُِذر َّٔی َي ُكو ُل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ ا ِل ُن َحا َق َل ٔة َوا ِل ُن َحا َق َل ُة

ق
ْٔکا ُئ اْلِ َ ِر ٔ
ِ
است ِ َ

دمحم نب ٰییحی ،رطمػ نب دبعاہلل  ،امکل ،داؤد نب ،نیص ،ایب ایفسؿ ،ومیل نب ایب ادمح ،رضحت اوبدیعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک
رنکؽےناحمہلقےسعنمرفامای۔افراحمہلقزنیموکرکاہیرپےنیلوکےتہکںیہ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،رطمػنبدبعاہلل،امکل،داؤدنب،نیص،ایبایفسؿ،ومیلنبایبادمح،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخیلزنیموکنکےناچدنیےکوعضرکہیرپدےنییکااجزت
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
اخیلزنیموکنکےناچدنیےکوعضرکہیرپدےنییکااجزت

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 613

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،عبذالنلک بً عبذالعزیز بً جزیخ ،عنزو بً دیيار ،كاؤض ،حرضت ابً عباض

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
ض
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ َع ِب ٔذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيا ٕر َع ًِ كَا ُو ٕ
اٌ اہللٔ إٔى َّ َنا َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
ِّکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ق َقا َل ُس ِب َح َ
ض أَى َّ ُط َل َّنا َسنٔ َع إ ٔ ِن َث َار ال َّيا ٔ
ض فٔی ٔ َ

ِّکائ َٔضا
أَ ََ َم َي َح َضا أَ َح ُذ ُن ِه أَ َْا ُظ َول َِه َی ِي َط َع ًِ ٔ َ

دمحم نب رحم  ،ثی نب دعس ،دبعاکلمل نب دبعازعلزی نب رججی ،رمعف نب دانیر ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ےن بج ولوگں وک زنیم

ارجترپدےنیےکقلعتمرثکبتوگتفگرکےتداھکیوترفامایہکاہللےکرنکؽےنوتسبیہی رفامایاھتہکمتںیمےساکیاےنپاھبیئوک
تفمویکںہ ںیداتیافررکاہیرپدےنیےسعنمہنرفامای۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،دبعاکلملنبدبعازعلزینبرججی،رمعفنبدانیر،اطؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
اخیلزنیموکنکےناچدنیےکوعضرکہیرپدےنییکااجزت

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 614

راوی  :عباض بً عبذالعویه ،عبذالززام ،معنز  ،ابً كاؤض ،حرضت ابً عباض

ض َقا َل
ض َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َّاض بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َعو ٔٔیه ا ِل َع ِيبَر ُّٔی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأَىَا َم ِع َن ْز َع ًِ ابِ ًٔ كَا ُو ٕ
َح َّذثَ َيا ا ِل َعب ُ
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َْلَ ٌِ یَ ِن َيحَ أَ َح ُذ ُن ِه أَ َْا ُظ أَ ِر َؿ ُط َْي ِ ْر َل ُط ٔم ًِ أَ ٌِ َیأ ِ ُْ َذ َعل َِی َضا َن َذا َو َن َذا ل ٔظَ ِی ٕئ
ل َوص َُو بٔل ٔ َشا ٌٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ ا ِل ُن َحا َق َل ُة
َم ِعلُوو ٕ َؾ َكا َل ابِ ًُ َعبَّا ٕ
ض ص َُو ا ِل َح ِك ُ

ابعسنبدبعامیظعل،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤس،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایمتںیمےساکیاےنپ
اھبیئوکتفمزنیمدےہیاسےکےیلرتہبےہاسےکوعضاےنتاےنت(ےسیپای)وکیئزیچےنیلےسرضحتانبابعسےنرفامایہک
یہیقحےہااصنراسوکاحمہلقےتہکںیہ۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ

اخیلزنیموکنکےناچدنیےکوعضرکہیرپدےنییکااجزت

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 615

حٌی بً سعیذ ،حيولہ بً قیص ،راؾع بً ْذیخ ،حرضت حيولہ بً قیص
راوی  :محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،ی ٰ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ َح ِيوَ َل َة بِ ًٔ َق ِی ٕص َقا َل َسأ َ ِل ُت َراؾ ٔ َع بِ ًَ
ِخ َج ِت َول َِه
ِخ َج ِت صَ ٔذظ ٔ َؾيُضٔي َيا أَ ٌِ ى ِ ٔ
َْذٔی ٕخ َقا َل ُن َّيا ى ِ ٔ
ُْکی اْلِ َ ِر َق َعل َی أَ ٌَّ ل َ
ُْکیَ َضا ب ٔ َنا أَ ِ َ
ِخ َج ِت َص ٔذظ ٔ َؤَی َما أَ ِ َ
َک َما أَ ِ َ
ُْک َی اْلِ َ ِر َق بٔا ِل َورٔ ٔم
ى ُ ِي َط أَ ٌِ ى ِ ٔ

دمحم نب ابصح ،ایفسؿ نب ہنییعٰ ،ییحی نب دیعس ،ہلظنح نب  سی ،راعف نب دخجی ،رضحت ہلظنح نب  سی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن راعف نب
دخجیےسوپاھچاوہنںےنرفامایہکمہزنیمرکاہیرپدےتیےھتاسرشطرپہکوجدیپافاراسہگجےسوہیفہاہمتریافروجدیپاافر
اسیک ہگجےسوہیفہریمی رھپںیمہدیپافارےکوعضزنیمرکاہیرپدےنیےس عنمرک دایایگافراچدنی ےکوعض رکاہی رپدےنی
ےسعنمہ ںیایکایگ۔
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییعٰ،ییحینبدیعس،ہلظنحنب سی،راعفنبدخجی،رضحتہلظنحنب سی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجزمارتعورکفہےہ۔
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
وجزمارتعورکفہےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 616

راوی  :عبذالزحنً بً ابزاہیه ،ولیذ بً مشله ،ابوىحاشی ،حرضت راؾع بً ْذیخ

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّذثَىٔی أَبُو ال َّي َحا ٔش ِّی أَى َّ ُط َسنٔ َع
اٌ َل َيا َراؾ ٔ ّكا َؾ ُكل ُِت َما َقا َل
َراؾ ٔ َع بِ ًَ َْذٔی ٕخ یُ َح ِّذ ُث َع ًِ َع ِّنطٔ ُه َضيِر ٕ َقا َل ى َ َضاىَا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ أَ ِمز ٕک َ َ

وٌ ب ٔ َن َحاقٔلٔهُ ِه ُق ِل َيا
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ ُض َو َحل َؾ َكا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َما َت ِؼ َي ُع َ
ى ُ َدا ٔجزُ َصا َعل َی ال ُّثلُثٔ َوالزب ُ ٔع َواْلِ َ ِو ُس ٔل ٔم ًِ ا ِلب ُ ِّر َو َّ
الظعٔير ٔ َؾ َكا َل ؾ َََل َتؿ َِعلُوا ِاز َرعُو َصا أَ ِو أَ ِز ٔر ُعوصَا
ُّ
دبعارلنمح نب اربا،می،فدیل نب ملسم ،اوباجنیش ،رضحت راعف نب دخجی اےنپ اچچ ریہظےسلقن رکےت ںیہہک اوہنں ےن اہکہک اہلل
ےکرنکؽےنںیمہاکیدیفماکؾےسعنمرفامایںیمےناہکوجاہللےکرنکؽےنرفامایفہقحےہرفامایہکاہللےکرنکؽےنرفامایمت
اےنپ زنیم اک ایک اکؾ رکےت وہ مہ ےن رعض ایک ہک مہ اہتیئ ای وچاھتیئ ای دنچفقس دنگؾ وج ےک وعض ارجت رپدےتی ںیہ رفامای ااسیث 
رکفوخداکتشرکفاییسکدفرسےوکاکاکتشریےکےیلددیف۔
رافی  :دبعارلنمحنباربا،می،فدیلنبملسم،اوباجنیش،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
وجزمارتعورکفہےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 617

یحٌی ،عبذالززام ،ميؼور ،محاہذ ،اسیذ بً هہير ،راؾع ابً ْذیخ ،حرضت راؾع بً ْذیخ
راوی  :محنذ بً ٰ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ یَ ِحٌَی أَىِبأَىَا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَىِبأَىَا َّ
الث ِور ُّٔی َع ًِ َم ِي ُؼورٕ َع ًِ ُم َحاص ٔ ٕذ َع ًِ أ ُ َس ِی ٔذ بِ ًٔ ُه َضي ِر ٕابًِ أَخٔی َراؾ ٔ ٔع
َ
َ

الزب ُ ٔع َوال ِّي ِؼ ٔـ َوا ِطت َ َر َن ثَ ََل َث
بِ ًٔ َْذٔی ٕخ َع ًِ َراؾ ٔ ٔع بِ ًٔ َْذٔی ٕخ َقا َل ک َ َ
اٌ أَ َح ُذىَا إٔذَا ا ِس َت ِػى َی َع ًِ أَ ِر ٔؿطٔ أَ ِع َلا َصا بٔال ُّثلُثٔ َو ُّ
یب
َاک َطذ ّ
اٌ ا ِل َع ِی ُع إٔذِ ذ َ
اٌ َي ِع َن ُ
ٔیذا َوک َ َ
َج َذاو ٔ َل َوا ِل ُك َؼ َار َة َو َما َي ِشئی ال َّزبٔی ُع َوک َ َ
ل ؾ َٔیضا بٔا ِل َحذٔی ٔذ َوب ٔ َنا َطا َئ اہللُ َوي ُٔؼ ُ
اٌ َکهُ ِه ىَاؾ ٔ ّعا َوكَا َع ُة
ٔم ِي َضا َم ِيؿ ََع ّة ؾَأ َ َتاىَا َراؾ ٔ ُع بِ ًُ َْذٔی ٕخ َؾ َكا َل إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ َضا ُن ِه َع ًِ أَ ِمز ٕک َ َ

اہللٔ َوكَا َع ُة َر ُسولٔطٔ أَ ِن َؿ ُع َکهُ ِه إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَ ِي َضا ُن ِه َع ًِ ا ِل َح ِك ٔل َو َي ُكو ُل َم ًِ ا ِس َت ِػى َی َع ًِ أَ ِر ٔؿطٔ

َؾل َِی ِن َي ِح َضا أَ َْا ُظ أَ ِو ل ٔ َی َذ ِع
دمحم نب ٰییحی ،دبعارلزاؼ ،وصنمر ،اجمدہ ،ادیس نب ریہظ ،راعف انب دخجی ،رضحت راعف نب دخجی رفامےت ںیہ ہک مہ ںیم ےس وکیئ بج
اینپ زنیم ےس ینغتسم وہات وتاہتیئ وچاھتیئ افرآدیھ دیپافار ےک وعض اکتش ےک ےیلدےداتی افر نیت انویلںیک رشط رہھٹااتیلہک
اؿ یک دیپافار ںیمولں اگ افر وھبہس ںیمولں اگ افر رعیب ےک اپین ےس وجدیپافار وہ فہ ںیم ولں اگ افر اس فتق زدنی رپ تقشم یھت
(سگارہ لکشم ےس وہات اھت) افر اکاکتشر ولےہ افر دفرسی زیچفں ےس زنیم ںیم تنحمرکات رھپ اس ےس افدئہ احلص رکات ہک امہرے
اپس راعف نب دخجی آےئ افر اہک ہک اہلل ےک رنکؽ ےن ںیہمت اکی ان ے اکؾ ےس عنم رفامای ےہ سج ںیم اہمترا عفن اھت البہبش اہلل افر
رنکؽ یک ااطتع ںیم اہمترے ےیل زایدہ عفن اھت افر اس ےک رنکؽ ںیہمت عنم رفامےت ںیہ ہک اٹبیئ رپ دےنی ےس افر رفامےت ںیہ ہک
سجوکاینپزنیماکتشرکےنیکاحتجہنوہوتفہاےنپاھبیئوکاکتشےکےیلتفمیہددیےایزنیماخیلزپیرےنہدے۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،وصنمر،اجمدہ،ادیسنبریہظ،راعفانبدخجی،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
وجزمارتعورکفہےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 618

راوی  :يعكوب بً ابزاہیه ،اسناعیل بً علیہ ،عبذالزحنً بً اسحل ،ابوعبیذہ بً محنذ بً عنار بً یاَس ،ولیذ بً ابی
ولیذ ،رعوہ بً زبير ،زیذ بً ثابت حرضت زیذ بً ثابت

وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه َّ
ل ابِ ًُ ُع َل َّی َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل َح َّذثَىٔی أَبُو عُب َ ِی َذ َة بِ ًُ
الذ ِو َرق ٔ ُّی َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ
َف اہللُ ل ٔ َزاؾ ٔ ٔع بِ ًٔ
ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َع َّنارٔ بِ ًٔ َی ٔ ٕ
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ َقا َل َقا َل َزیِ ُذ بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت َي ِػ ٔ ُ
اَس َع ًِ ا ِل َولٔیذٔ بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َولٔی ٔذ َع ًِ ُ ِ

اٌ صَ َذا َطأِىُهُ ِه
َْذٔی ٕخ أَىَا َواہللٔ أَ ِع َل ُه بٔا ِل َحذٔیثٔ ٔم ِيطُ إٔى َّ َنا أَتَی َر ُج ََل ٌٔ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َق ِذ ا ِقت َ َت ََل َؾ َكا َل إ ٔ ٌِ ک َ َ
ْکوا ا ِل َنزَارٔ َع
ْکوا ا ِل َنزَارٔ َع ؾ ََشنٔ َع َراؾ ٔ ُع بِ ًُ َْذٔی ٕخ َق ِو َل ُط ؾ َََل تُ ِ ُ
ؾ َََل تُ ِ ُ

وقعیبنب اربا،می،اامسلیعنبہیلع،دبعارلنمحنبااحسؼ،اوب دیبہنبدمحمنبامعرنبایرس،فدیلنبایبفدیل،رعفہنبزریب،زدینب
تبن رضحتزدینبتبن رفامےتںیہہکاہللاعتیلراعفنبدخجییکرفغمترفامےئدخبااسدحثیوکںیماؿیکةسنزایدہاجاتن
وہں ابت ہی یھت ہک دف رمد یبن یلص اہللہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہےئ افر فہ ابمہ زل ےکچ ےھت وت آپ ےن رفامای ارگ اہمترا
یہیاحؽےہوتتیھکارجترپث دفوتراعفنبدخجیےنہیآرخیاافلظہکتیھکارجترپث دفنسےیل۔
رافی  :وقعیبنباربا،می،اامسلیعنبہیلع،دبعارلنمح نباقحس،اوب دیبہنبدمحمنبامعرنبایرس،فدیلنبایبفدیل،رعفہنبزریب،
زدینبتبن رضحتزدینبتبن 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہتیئافروچاھتیئدیپافارےکوعضزمارتعیکااجزت
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
اہتیئافروچاھتیئدیپافارےکوعضزمارتعیکااجزت

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 619

راوی  :محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عنزو بً دیيار ،ابوعبذالزحنً ،حرضت عنز بً دیيار

ض َیا أَبَا َع ِبذٔ الزَّ ِح َن ًٔ ل َِو َت َز ِن َت
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ أَى ِ َبأ َىَا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيارٕ َقا َل ُقل ُِت ل ٔ َلا ُو ٕ
وٌ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی َع ِيطُ َؾ َكا َل أَ ِی َع ِنزُو إنِّٔی أُع ٔييُ ُض ِه َوأ ُ ِع ٔلیض ٔ ِه َوإ ٔ ٌَّ
َص ٔذظ ٔ ا ِل ُن َخابَ َز َة َؾإٔى َّ ُض ِه یَزِعُ ُن َ
ض أَ ِْب َ َرنٔی أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل َِه
اض َعل َِی َضا ع ٔ ِي َذىَا َوإ ٔ ٌَّ أَ ِعل ََن ُض ِه َي ِعىٔی ابِ ًَ َعبَّا ٕ
ُم َعاذَ بِ ًَ َج َب ٕل أَ َْ َذ ال َّي َ
َی ِي َط َع ِي َضا َو َکه ًِٔ َقا َل َْلَ ٌِ َی ِن َيحَ أَ َح ُذ ُن ِه أَ َْا ُظ َْي ِ ْر َل ُط ٔم ًِ أَ ٌِ َیأ ِ ُْ َذ َعل َِی َضا أَ ِج ّزا َم ِعلُو ّما
دمحم نب ابصح ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف نب دانیر ،اوبدبعارلنمح ،رضحت رمع نب دانیر ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اطؤس ےس اہک اے
اوبدبعارلنمحارگمتہیاٹبیئوھچڑدفوترتہبےہویکہکنولوگںاکایخؽےہہکاہللےکرنکؽےناسےسعنمرفامایےہرفامےنےگلاے
رمعف ںیم وت ولوگں یک دمد رکات وہں افر اؿ وک داتی وہں افر اعمذ نب لبج ےن امہرے اسےنم ولوگں ےس ہی اعمہلم ایک (افر زنیم یک

ارجتفوصؽیک) افر احصہب ںیم ڑبے اعمل انب ابعس ےن ےھجم اتبایہک اہلل ےک رنکؽ ےناس ےس عنم ہ ںی رفامای ہکلب ہی رفامای متںیم
ےسوکیئاےنپاھبیئوکتفمدےہیاسےکےیلرتہبےہاسےسہکاسےکوعضنیعتمارجتفوصؽرکے۔
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،اوبدبعارلنمح،رضحترمعنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
اہتیئافروچاھتیئدیپافارےکوعضزمارتعیکااجزت

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 620

راوی  :احنذ بً ثابت ،عبذالوہابْ ،الذ ،محاہذ ،كاؤض ،معاذ بً جبل ،حرضت كاؤض

ِّکی
اب َع ًِ َْال ٔ ٕذ َع ًِ ُم َحاصٔ ٕذ َع ًِ كَا ُو ٕ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت ا ِل َح ِح َذر ُّٔی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َوصَّ ٔ
ض أَ ٌَّ ُم َعا َذ بِ ًَ َج َب ٕل أَ ِ َ

ک
ل بٔطٔ إَٔ َی یَ ِو ٔم َ
الزب ُ ٔع َؾ ُض َو ي ُِع َن ُ
اْلِ َ ِر َق َعل َی َع ِض ٔذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوأَبٔی بَ ِْکٕ َوعُ َن َز َوعُ ِث َن َ
اٌ َعل َی ال ُّثلُثٔ َو ُّ
َص َذا
ادمحنبتبن ،دبعاولاہب،اخدل،اجمدہ،اطؤس،اعمذنبلبج،رضحتاطؤسرفامےتںیہہکرضحتاعمذنبلبجےناہللےکرنکؽ
افر رضحات اوبرکب فرمع فامثعؿ ےک ادفار ںیم اہتیئ افر وچاھتیئ دیپافار ےک وعض زنیم ارجت رپ دی افر آج کت اس رپ لمع اجری
ےہ۔
رافی  :ادمحنبتبن ،دبعاولاہب،اخدل،اجمدہ،اطؤس،اعمذنبلبج،رضحتاطؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ

اہتیئافروچاھتیئدیپافارےکوعضزمارتعیکااجزت

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 621

راوی  :ابوبْک بً َْلد ،محنذ بً اسناعیل ،ونیع ،سؿیاٌ ،عنزو بً دیيار ،كاؤض ،حرضت ابً عباض

ض
اٌ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيارٕ َع ًِ كَا ُو ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ َْ ََّلد ٕ ا ِل َباصٔل ٔ ُّی َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ
ض إٔى َّ َنا َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َْلَ ٌِ یَ ِن َيحَ أَ َح ُذ ُن ِه أَ َْا ُظ اْلِ َ ِر َق َْي ِ ْر َل ُط ٔم ًِ أَ ٌِ یَأ ِ ُْ َذ
َقا َل َقا َل ابِ ًُ َعبَّا ٕ
ِخا ّجا َم ِعلُو ّما
ََ
اوبرکبنبالخد،دمحمنباامسلیع،فعیک،ایفسؿ،رمعفنب دانیر،اطؤس،رضحتانب ابعسےنرفامایہکاہللےک رنکؽےنوترصػہی
رفامای اھت ہک مت ںیم ےس وکیئاےنپ اھبیئ وک تفم زنیمدے ہیاس ےک ےیلرتہب ےہاس ےسہکاس ےک دبےل نیعتمہکیھٹ(ارجت)
فوصؽرکے۔
رافی  :اوبرکبنبالخد،دمحمنباامسلیع،فعیک،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اطؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اانجےکدبہلزنیمارجترپانیل
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
اانجےکدبہلزنیمارجترپانیل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 622

راوی  :حنیذ بً مشعذہْ ،الذ بً حارث ،سعیذ بً ابی رعوبہ ،يعلی بً حهیه ،سلامیٌ بً يشار ،حرضت راؾع بً ْذیخ

رعوبَ َة َع ًِ َي ِعل َی بِ ًٔ َحه ٕٔیه َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا حُ َن ِی ُذ بِ ًُ َم ِش َع َذ َة َح َّذثَ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َح َّذثَ َيا َسعٔی ُذ بِ ًُ أَبٔی َ ُ

ل َعل َی َع ِضذٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾزَ َع َه أَ ٌَّ َب ِع َف ُع ُنو َمتٔطٔ أَ َتاص ُِه
َي َشارٕ َع ًِ َراؾ ٔ ٔع بِ ًٔ َْذٔی ٕخ َقا َل ُن َّيا ى ُ َحاق ٔ ُ
ْک َیضا ب ٔ َل َعاو ٕ ُم َش َِّم
َؾ َكا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ کَاى َ ِت َل ُط أَ ِر ْق ؾ َََل یُ ِ ٔ
دیمحنبدعسمہ،اخدلنباحرث،دیعسنبایبرعفہب،یلعینبمیکح،امیلسؿنباسیر،رضحتراعفنبدخجیرفامےتںیہہکمہاہللےک
رنکؽ ےک زامہن ںیم زنیم اٹبیئ رپ دای رکےت ےھت رھپ امہرے اکی اچچ امہرے اپس آےئ افر اہک ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای سجےک
اپسزنیموہوتفہنیعتماانجےکوعضاےسرکاہیرپہندے۔
رافی  :دیمحنبدعسمہ،اخدلنباحرث،دیعسنبایبرعفہب،یلعینبمیکح،امیلسؿنباسیر،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکوقؾیکزنیمںیماؿیکااجزتےکریغباکتشرکان
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
یسکوقؾیکزنیمںیماؿیکااجزتےکریغباکتشرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 623

راوی  :عبذاہلل بً عامز بً زرارہُ ،شیک ،ابی اسحل ،علاء ،حرضت راؾع بً ْذیخ

ئ َع ًِ َراؾ ٔ ٔع بِ ًٔ َْذٔی ٕخ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ
یک َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َع َلا ٕ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َعا ٔمز ٔبِ ًٔ ز َُر َار َة َح َّذثَ َيا َ ٔ
ُش ْ
ق َق ِوو ٕبٔ َػي ِر ٔإٔذِىٔض ٔ ِه َؾل َِی َص َل ُط ٔم ًِ الزَّ ِر ٔع َط ِی ْئ َوتُ َز ُّد َعل َِیطٔ َن َؿ َك ُت ُط
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َز َر َع فٔی أَ ِر ٔ

دبع اہلل نب اعرم نب زرارہ ،رشکی ،ایب ااحسؼ  ،اطعء ،رضحت راعف نب دخجی رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج یسک وقؾ یک
زنیماؿیکااجزتےکریغباکتشرکےوتاسیکدیپافارںیمےسھچکہنےلماگاہتبلاساکرخہچاےسفاسپایکاجےئاگ۔
رافی  :دبعاہللنباعرمنبزرارہ،رشکی،ایباقحس،اطعء،رضحتراعفنبدخجی

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

وجھکرافراوگنراٹبیئرپدانی
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
وجھکرافراوگنراٹبیئرپدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 624

یحٌی بً سعیذ ،عبیذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز
راوی  :محنذ بً ػباح ،سہل بً ابی سہل ،اسحل بً ميؼورٰ ،

ل بِ ًُ أَبٔی َس ِض ٕل َوإ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َقالُوا َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ ا ِل َك َّلا ٌُ َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َو َس ِض ُ
بِ ًٔ عُن َز َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َعا َم َل أَصِ َل َْ ِیب َ َر ب ٔ َّ
َخ ُد ٔم ًِ ثَ َنز ٕأَ ِو َز ِر ٕع
الظ ِ ٔ
ْ ٔم َّنا َی ِ ُ
َ
َ
دمحم نب ابصح ،لہس نب ایب لہس ،ااحسؼ نب وصنمرٰ ،ییحی نب دیعس  ،دیب اہلل نب رمع ،انعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک
رنکؽےنالہربیخوکزنیماٹبیئرپدیلھپایاانجیکفصندیپافارےکوعض۔
رافی  :دمحمنبابصح،لہسنبایبلہس،اقحسنبوصنمرٰ،ییحینبدیعس ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
وجھکرافراوگنراٹبیئرپدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 625

راوی  :اسناعیل بً توبہ ،ہظیه  ،ابً ابی لیلی ،حهه ،ابً عتيبہ ،مكشه  ،حرضت ابً عباض

ض أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
ل بِ ًُ َت ِوبَ َة َح َّذثَ َيا صُظَ ِی ْه َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ل َِیل َی َع ًِ ا ِل َح َه ٔه بِ ًٔ ُعت َ ِي َب َة َع ًِ ٔم ِك َش ٕه َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِع َلي َْ ِیب َ َر أَصِل ََضا َعل َی ال ِّي ِؼ ٔـ ى َ ِخل ٔ َضا َوأَ ِرؿ َٔضا

اامسلیعنبوتہب،میشہ ،انبایبیلیل،مکح،انبہبیتع،مسقم،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽےنالہربیخیکزنیم
فصنوجھکرافراانجیکدیپافارےکوعضاٹبیئرپدی۔
رافی  :اامسلیعنبوتہب،میشہ،انبایبیلیل،مکح،انبہبیتع،مسقم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
وجھکرافراوگنراٹبیئرپدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 626

راوی  :علی بً ميذر ،محنذ بً ؾـیل ،مشله ،حرضت اىص بً مالک

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُؾ َـ ِی ٕل َع ًِ ُم ِشل ٔ ٕه اْلِ َ ِع َورٔ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َل َّنا ا ِؾت َ َتحَ َر ُسو ُل اہللٔ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َْ ِیبَرَ أَ ِع َلاصَا َعل َی ال ِّي ِؼ ٔـ

یلع نب رذنر ،دمحم نب لیضف ،ملسم ،رضح ت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک بج اہلل ےک رنکؽ ےن ربیخ حتف ایک وت فصن دیپافار ےک
وعضزنیماٹبیئرپدی۔
رافی  :یلعنبرذنر،دمحمنبلیضف،ملسم،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجھکرںیمویپدناگلان

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
وجھکرںیمویپدناگلان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 627

موسی بً  ،حرضت كلحہ بً عبیذاہلل
راوی  :علی بً محنذ ،عبیذاہلل بً موسی ،اَسائیل ،سناکٰ ،

وسی بِ ًَ كَ ِل َح َة بِ ًٔ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ
َسائ ٔی َل َع ًِ س َٔنا ٕک أَى َّ ُط َسنٔ َع ُم َ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا ُعب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم َ
وسی َع ًِ إ ٔ ِ َ
َّ
َّ
َ
وٌ ال َّي ِخ َل َؾ َكا َل َما َي ِؼ َي ُع
ُفأَی َق ِو ّما یُ َل ِّك ُح َ
یُ َح ِّذ ُث َع ًِ أبٔیطٔ َقا َل َم َز ِر ُت َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه فٔی ى َ ِخ ٕل َ َ
وٌ ٔم ًِ َّ
ک ُي ِػىٔی َط ِیّْا ؾ ََب َل َػ ُض ِه َؾت َ َر ُنو ُظ َؾ َيزَلُوا َع ِي َضا ؾ ََب َل َؼ
َص ُد ََ ٔ
الذ َ ٔ
ِّک ؾ ََی ِح َعلُوى َ ُط فٔی اْلِ ُىِثَی َقا َل َما أَ ُه ًُّ ذَل ٔ َ
ئ َقالُوا یَأ ِ ُْ ُذ َ
َش ٔم ِث ُلهُ ِه َوإ ٔ ٌَّ َّ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل إٔى َّ َنا ص َُو َّ
الوًَّ یُ ِخ ٔل ُئ
الو ًُّ إ ٔ ٌِ ک َ َ
اٌ ُي ِػىٔی َط ِیّْا ؾ ِ
َاػ َي ُعو ُظ َؾإٔى َّ َنا أَىَا َب َ ْ

یب َو َکه ًِٔ َما ُقل ُِت َکهُ ِه َقا َل اہللُ َؾل ًَِ أَ ِن ٔذ َب َعل َی اہللٔ
َوي ُٔؼ ُ

یلعنبدمحم ،دیباہللنبومیس،ارسالیئ،امسک،ومٰیسنب ،رضحت،ہحلنب دیباہللرفامےتںیہہکںیمرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےکاس ھت اکیابغںیم ےسسگرا۔آپےنداھکیہک ھچکولگوجھکر وکویپدناگل رےہںیہرفامایہیولگایکرک رےہ ںیہ؟ ولوگں
ےنرعضایکرناکاگابےلرکامدہںیمالمےتںیہرفامایےھجمہ ںیایخؽہکاسےسھچک افدئہوہوتولوگںوکآپاکہی رفامؿولعمؾوہاوت
اوہنںےنویپدناکریرتکرکدیاہ ںیادنازہوہاہکاسابرلھپمکوہایبنوکاساکملعوہاوترفامایفہوتریماایخؽاھتہکارگاس ںیم
ھچکافدئہےہوترکایلرکفںیموتسباہمتریامدننااسنؿوہ ںافرایخؽیھبکطلغوہاتےہیھبکحیحصنکیلوجابتںیمںیہمتوہکںہکاہلل
ےنرفامیئویکہکنںیمرہسگاہللرپوھجٹہنوبولںاگ۔
رافی  :یلعنبدمحم ،دیباہللنبومیس،ارسالیئ،امسک،ومٰیسنب،رضحت،ہحلنب دیباہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ

وجھکرںیمویپدناگلان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 628

یحٌی ،عؿاٌ ،حناد ،ثابت ،اىص بً مالک ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت عائظہ
راوی  :محنذ بً ٰ

َّ
رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َعؿا ٌُ َح َّذث َ َيا َح َّنا ْد َح َّذثَ َيا ثَاب ٔ ْت َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َوصٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
ل یُ َدبِّزُوى َ َضا َؾ َكا َل ل َِو ل َِه َيؿ َِعلُوا
َعائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َسنٔ َع أَ ِػ َوا ّتا َؾ َكا َل َما َص َذا الؼَّ ِو ُت َقالُوا ال َّي ِخ ُ

اٌ َط ِیّْا ٔم ًِ أَ ِمز ٔ ُدى ِ َیا ُن ِه
ِّکوا لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل إ ٔ ٌِ ک َ َ
ل ََؼلَحَ َؾل َِه یُ َدبِّزُوا َعا َمئ ٔ ٕذ ؾ ََؼ َار ٔط ّ
یؼا ؾ ََذ َ ُ
اٌ ٔم ًِ أ ُ ُمورٔ دٔیئهُ ِه َؾإَٔ َ َّی
َؾظَ أِىُهُ ِه بٔطٔ َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
دمحمنبٰییحی،افعؿ،امحد ،تبن ،اسننب امکل،اشہؾنب رعفہ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکیبنےنھچکآفازںیںینسوترفامایہی
یسیک آفاز ےہ احصہب ےن رعض ایک وجھکر وک ویپدن اگل رےہ ںیہ۔ رفامای ارگ ہی ااسی ہن رکںی وت یھب لھپ ااھچ وہ اس اسؽ اوہنں ےن ویپدن
اکریہنیکوتاساسؽوجھکررخابوہیئولوگںےنیبنےساساکذرکرکدای۔رفامایارگاہمترادایناکاکؾوہوتاسوکمتوھجمسافرارگوکیئ
دینیارموہوتاساکقلعتھجمےسےہ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،افعؿ،امحد،تبن ،اسننبامکل،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہاالسؾنیتزیچفںںیمرشکی
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
الہاالسؾنیتزیچفںںیمرشکی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 629

راوی  :عبذاہلل بً سعیذ ،عبذاہلل بً ِخاغ ،حوطب طيبانی ،عواو بً حوطب ،محاہذ ،حرضت ابً عباض

غ بِ ًٔ َح ِو َطبٕ َّ
الظ ِي َبان ٔ ُّی َع ًِ ا ِل َع َّواو ٔ بِ ًٔ َح ِو َطبٕ َع ًِ ُم َحاصٔ ٕذ َع ًِ
ِخا ٔ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ٔ َ
ْح ْاو
ُشکَا ُئ فٔی ثَ ََل ٕث فٔی ا ِل َنا ٔ
ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل ُن ِشل ٔ ُن َ
وٌ ُ َ
ئ َوا ِلک َ ََلٔ َوال َّيارٔ َوثَ َنيُ ُط َ َ

َقا َل أَبُو َسعٔی ٕذ َي ِعىٔی ا ِل َنا َئ ا ِل َحار َٔی

دبع اہلل نب دیعس ،دبعاہلل نب رخاش ،وحبش ابیشین ،وعاؾ نب وحبش ،اجمدہ ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن
رفامایالہاالسؾ نیتزیچفں ںیمرشکی ںیہاپین،اچرہافرآگافراؿیکتمیق رحاؾ ےہاوبدیعس ےتہک ںیہہکاس دحثیںیماجری
اپینرمادےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،دبعاہللنبرخاش،وحبشابیشین،وعاؾنبوحبش،اجمدہ،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
الہاالسؾنیتزیچفںںیمرشکی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 630

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً یزیذ ،سؿیاٌ  ،ابی زىاد ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ یَز ٔ َ
یذ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ أبٔی الزِّىَاد ٔ َع ًِ اْلِ ِ َ

َو َس َّل َه َقا َل ث َ ََل ْث ََ یُ ِن َي ِع ًَ ا ِل َنا ُئ َوا ِلک َ َْلُ َوال َّيا ُر

دمحم نب دبعاہلل نب زیدی ،ایفسؿ  ،ایب زاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای نیت زیچںی رد یک ہن
اجںیئاپین،اچرہافرآگ۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزیدی،ایفسؿ،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
الہاالسؾنیتزیچفںںیمرشکی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 631

راوی  :عنار بً ْالذ ،علی بً رغاب ،زہير بً مززوم ،علی بً زیذ بً جذعاٌ ،سعیذ بً مشیب ،حرضت عائظہ

اٌ َع ًِ َسعٔیذٔ
رغ ٕ
َح َّذثَ َيا َع َّن ُ
اب َع ًِ ُز َصي ِر ٔبِ ًٔ َم ِززُو ٕم َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ َزیِ ٔذ بِ ًٔ َج ِذ َع َ
ار بِ ًُ َْال ٔ ٕذ ا ِل َوا ٔس ٔل ُّي َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُ َ
بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب َع ًِ َعائٔظَ َة أَى َّ َضا َقا َل ِت یَا َر ُسو َل اہللٔ َما َّ
الظ ِی ُئ َّال ٔذی ََ َی ٔح ُّل َم ِي ُعطُ َقا َل ا ِل َنا ُئ َوا ِلنٔ ِل ُح َوال َّيا ُر َقال َِت ُقل ُِت
رع ِؾ َيا ُظ ؾ ََنا بَا ُل ا ِلنٔلِحٔ َوال َّيارٔ َقا َل یَا حُ َني ِ َرا ُئ َم ًِ أَ ِع َلي ى َ ّارا َؾ َهأَى َّ َنا َت َؼ َّذ َم ب ٔ َحنٔی ٔع َما
یَا َر ُسو َل اہللٔ َص َذا ا ِل َنا ُئ َق ِذ َ َ
ُشبَ ّة ٔم ًِ َما ٕئ
ِک ال َّي ُ
ار َو َم ًِ أَ ِع َلي ٔم ِل ّحا َؾ َهأَى َّ َنا َت َؼ َّذ َم ب ٔ َحنٔی ٔع َما كَی ََّب ذَل ٔ َ
أَ ِن َـ َح ِت تٔل َ
ک ا ِلنٔلِحُ َو َم ًِ َس َيی ُم ِشل ٔ ّنا َ ِ
َ
ُشبَ ّة ٔم ًِ َما ٕئ َح ِی ُث ََ یُو َج ُذ ا ِل َنا ُئ َؾ َهأَى َّ َنا أَ ِح َیا َصا
َح ِی ُث یُو َج ُذ ا ِل َنا ُئ َؾ َهأى َّ َنا أَ ِع َت َل َر َق َب ّة َو َم ًِ َس َيی ُم ِشل ٔ ّنا َ ِ
امعر نب اخدل ،یلع نب رغاب ،زریہ نب رمزفؼ ،یلع نب زدی نب دجاعؿ ،دیعس نب بیسم ،رضحت اعہشئ ےن رعض ایک اے اہلل ےک
رنکؽ وکؿ ےس زیچ رفانک الحؽ ہ ںی ۔ رفامای اپین کمن افر آگ رفام ںیہ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ اپین یک فہج وت ںیمہ
ولعمؾےہکمنافرآگںیمایکفہجےہرفامایاریریمحاسجےنآگدےدیوگایاسےنآگرپےنکپفایلامتؾزیچدصہقیکافر
سج ےن کمن دای وگای اس ےن اس کمن ےس وخش ذاہقئ وہےن فاال امتؾ اھکان دصہق ایک افر اہجں اپین وہ فاہں وکیئ املسمؿ وک اکی
وھگٹناپینالپےئوتوگایاسےناکیالغؾآزادایکافراہجںاپینہنوہفاہںوکیئاملسمؿوکاپینالپےئوتوگایاسےناکیاجؿوکزدنی
یشخب۔
رافی  :امعرنباخدل،یلعنبرغاب،زریہنبرمزفؼ،یلعنبزدینبدجاعؿ،دیعسنببیسم،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہنںیافرےمشچاجریگںیمدانی
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
رہنںیافرےمشچاجریگںیمدانی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 632

راوی  :محنذ بً ابی عنزُ ،فد بً سعیذ بً علكنہ بً سعیذ بً ابیف بً حنال ،ثابت بً سعیذ بً ابیف بً حنال،
سعیذحرضت ابیف بً حنال

َ
َ
َ
ُف ُد بِ ًُ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ َع ِل َك َن َة بِ ًٔ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ أَبِ َی َف بِ ًٔ َح َّنا ٕل َح َّذثَىٔی َع ِِّم ثَاب ٔ ُت
َح َّذث َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ أبٔی عُ َن َز ا ِل َع َذن ٔ ُّی َح َّذث َيا َ َ
بِ ًُ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ أَبِ َی َف بِ ًٔ َح َّنا ٕل َع ًِ أَبٔیطٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ أَبٔیطٔ أَبِ َی َف بِ ًٔ َح َّنا ٕل أَىَّطُ ا ِس َت ِك َل َع ا ِلنٔ ِلحَ َّال ٔذی ُي َكا ُل َل ُط ٔملِحُ ُس ِّذ

ِ
َ
ُ
َ
یِم أَتَی َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی َق ِذ
َق َع بِ ًَ َحاب ٔ ٕص ال َّتنٔ ٔ َّ
َمأر ٕٔب ؾَأق َِل َع ُط َل ُط ث َّه إ ٔ ٌَّ اْلِ ِ َ
َاس َت َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ
ل ا ِل َنا ٔ
َو َر ِد ُت ا ِلنٔلِحَ فٔی ا ِل َحاصٔل ٔ َّی ٔة َوص َُو بٔأ َ ِرقٕ ل َِی َص ب ٔ َضا َمائْ َو َم ًِ َو َر َد ُظ أَ َْ َذ ُظ َوص َُو ٔم ِث ُ
ئ ا ِلع ِّٔذ ؾ ِ
ک ٔم ِيطُ َعل َی أَ ٌِ َت ِح َع َلطُ ٔمىِّی َػ َذ َق ّة َؾ َكا َل
یعتٔطٔ فٔی ا ِلنٔلِحٔ َؾ َكا َل َق ِذ أَ َق ِل ُت َ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَبِ َی َف بِ ًَ َح َّنا ٕل فٔی َق ٔل َ
َ
ک
ل ا ِل َنا ٔ
ُف ْد َوص َُو ا ِل َی ِو َو َعل َی ذَل ٔ َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ص َُو ٔم ِي َ
ک َػ َذ َق ْة َوص َُو ٔم ِث ُ
ئ ا ِلع ِّٔذ َم ًِ َو َر َد ُظ أ َْ َذ ُظ َقا َل َ َ

ف َج ِو ٔ
َم ًِ َو َر َد ُظ أَ َْ َذ ُظ َقا َل َؾ َك َل َع َل ُط ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِر ّؿا َوى َ ِخ َّل بٔا ِل َح ِو ٔ
ف ُم َزاد ٕ َمکَاى َ ُط ح ٔي َن أَ َقا َل ُط ٔم ِيطُ

دمحم نب ایبرمع ،رفج نب دیعس نب  ہمقل نبدیعس نب اضیب نب امحؽ ،تبن  نب دیعس نب اضیب نب امحؽ،دیعسرضحت اضیب نب امحؽ
ےسرفاتیےہہکاوہنںےناسکمنیکاجریگاچیہسجوکدسامرباککمناہکاجاتےہ(دس امربہگجاکانؾےہ)آپ ےناہ ںی
فہ اجریگ ددیی رھپ ارقع نب احسب یمیمت آپ یک دخث  ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ںیم زامہن اجتیلہ ںیم
کمنیکاکیاکؿرپایگاھتافرفہایسیہگجےہاہجںھچکاپینہ ںیےہوجاجےئکمنےلےلفہاجریاپینیکرطحمتخہ ںیوہاتوتاہلل
ےکرنکؽےناضیبنبامح ؽوکوجاجریگدییھتاےسخسف رکاناچاہوتاضیبےناہکںیماسرشطرپخسفرکاتوہںہکآپاسوکریمی
رطػ ےس دصہق رک دںی وت آپ ےن رفامای فہ اہمتری رطػ ےس دصہق ےہ افر فہ اجری اپین یک رطح ےہ وج فاہں اجےئ کمن ےل

دحثیےکرافیرفجےتہکںیہہکفہابیھبایسرطحےہ وجاجاتےہکمنےلاتیلےہاضیبےتہکںیہہکبجآپےنہیاجریگخسف
رفامیئوتاسےکدبےلرجػرمادںیمےھجمزنیمافروجھکرےکدرتخوطبراجریگاطعرفامےئ۔
رافی  :دمحم نب ایبرمع ،رفج نبدیعس نب  ہمقل نب دیعس نب اضیب نب امحؽ ،تبن  نب دیعس نب اضیب نب امحؽ ،دیعسرضحت اضیب
نبامحؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپینےنچیبےساممتعن
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
اپینےنچیبےساممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 633

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عنزو بً دیيار ،ابی ميہال ،حرضت ایاض بً مزنی

اض بِ ًَ َع ِب ٕذ ا ِل ُنزَن ٔ َّی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيارٕ َع ًِ أَبٔی ا ِلنٔ ِي َضا ٔل َسنٔ ِع ُت إ ٔ َی َ
وٌ ا ِل َنا َئ َؾ َكا َل ََ َتبٔی ُعوا ا ِل َنا َئ َؾإٔنِّی َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی أَ ٌِ یُ َبا َع ا ِل َنا ُئ
اسا َیبٔی ُع َ
َو َرأَی ى َ ّ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف نب دانیر ،ایب اہنمؽ ،رضحت اایس نب زمین ےنداھکیہک ولگ اپین چیب رےہ ںیہ وت رفامای اپین
ث وچیباسےیلہکںیمےناہللےکرنکؽوکاپینےنچیبےسعنمرفامےتوہےئانس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،ایباہنمؽ،رضحتاایسنبزمین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ

اپینےنچیبےساممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 634

راوی  :علی بً محنذ ،ابزاہیه بً سعیذ ،ونیع ،ابً جزیخ ،ابی زبير ،حرضت جابز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َوإٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ َسعٔی ٕذ ا ِل َح ِو َصز ٔ ُّی َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذث َ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل
ئ
ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ بَ ِی ٔع ؾ َِـ ٔل ا ِل َنا ٔ
یلعنبدمحم،اربا،مینبدیعس،فعیک،انبرججی،ایبزریب ،رضحتاجربرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرضفرتےسزادئاپینیکعیب
ےسعنمرفامای۔
رافی  :یلعنبدمحم،اربا،مینبدیعس،فعیک،انبرججی،ایبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زادئاپینےساسےیلرفانکہکاسےکذرہعیساھسےسرفےکعنمےہ۔
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
زادئاپینےساسےیلرفانکہکاسےکذرہعیساھسےسرفےکعنمےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 635

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ  ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ أبٔی الزِّىَاد ٔ َع ًِ اْلِ ِ َ
َی ِن َي ِع أَ َح ُذ ُن ِه ؾ َِـ َل َما ٕئ ل ٔ َی ِن َي َع بٔطٔ ا ِلک َ َْلَ
اشہؾنبامعر،ایفسؿ،ارع ج،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتںیمےساکیزادئاپینےس

ہنرفےکاتہکاسےکذرےعیساھسےسرفےک۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿ،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
زادئاپینےساسےیلرفانکہکاسےکذرہعیساھسےسرفےکعنمےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 636

راوی  :عبذاہلل بً سعیذ ،عبذہ بً سلامیٌ  ،حارثہ  ،عنزہ  ،عائظہ

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ َحارٔثَ َة َع ًِ َع ِن َز َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ل ا ِل َنا ٔ
ئ َو ََ یُ ِن َي ُع َن ِك ُع ا ِلبِْٔز ٔ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ یُ ِن َي ُع ؾ َِـ ُ

دبعاہللنبدیعس،دبعہنبامیلسؿ ،احرہث،رمعہ،اعہشئرفام ںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفملسےنرفامایرضفرتےسزادئاپین
ہنرفاکاجےئافروجاپینونکںیئںیمچبرےہاسےسہنرفاکاجےئ۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،دبعہنبامیلسؿ،احرہث،رمعہ،اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیھکافرابغںیماپینانیلافراپینرفےنکیکدقمار
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
تیھکافرابغںیماپینانیلافراپینرفےنکیکدقمار

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 637

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،ابً طہاب ،رعوہ بً زبير ،حرضت عبذاہلل بً زبير

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔأَ ٌَّ َر ُج َّل
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب َع ًِ ُِ

ُشا ٔد ا ِل َ َّ
وٌ ب ٔ َضا ال َّي ِخ َل َؾ َكا َل
َحة ٔ َّالًٔی َي ِش ُك َ
ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ َْ َ
اػ َه الزُّبَي ِ َر ع ٔ ِي َذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی ٔ َ
اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َ ِّ
َس ِح ا ِل َنا َئ یَ ُن َّز ؾَأبََی َعل َِیطٔ ؾَا ِْ َت َؼ َنا ع ٔ ِي َذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
اٌ ابِ ًَ َع َّنت َٔک َؾ َت َل َّو ٌَ َو ِجطُ
ٔب اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َؾ َكا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ أَ ٌِ ک َ َ
اس ٔل یَا ُزبَيِرُ ث ُ َّه أَ ِر ٔس ِل ا ِل َنا َئ إَٔ َی َجار َٔک َؾ َػـ َ
َو َس َّل َه ِ
اس ٔل ث ُ َّه ا ِحب ٔ ِص ا ِل َنا َئ َحًَّی یَزِ ٔج َع إَٔ َی ا ِل َح ِذرٔ َقا َل َؾ َكا َل الزُّبَيِرُ َواہللٔ إنِّٔی
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ث ُ َّه َقا َل یَا ُزبَيِرُ ِ
ْح ّجا ٔم َّنا
وٌ َحًَّی یُ َح ِّه ُن َ
ک ؾ َََل َو َرب َ
َْلَ ِح ٔش ُب َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة ىَزَل َِت فٔی ذَل ٔ َ
ِّک ََ یُ ِد ٔميُ َ
وک ؾ ٔ َامی َط َح َز بَ ِي َي ُض ِه ث ُ َّه ََ َیحٔ ُذوا فٔی أَ ِن ُؿ ٔشض ٔ ِه َ َ

َق َـ ِی َت َوي َُش ِّل ُنوا َت ِشل ٔ ّامی

دمحم نب رحم  ،ثی نب دعس ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،رضحت دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری رمد ےن اہلل ےک
رنکؽ ےک اسےنم زریب ےس رحہ یک اس رہن ےک ابر ے ںیم ڑگھجا ایک سج ےس وجھکر ےک دروتخں وک ےتچنیس ںیہ ااصنری ےن اہک اپین وھچڑ
دفاتہک اتہب رےہ۔ زریب ہن امےن ہی دفونں اانپ ڑگھجا اہلل ےک رنکؽ ےک اپس ےل ےئگ وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای اے زریب مت وچنیسرھپ
اےنپ زپفیس یک رطػ اپین وھچڑدف اس رپ ااصنریانبضغک وہا ا فر اہک اے اہلل ےک رنکؽاس ےیلہک فہ آپ اک وھپیھپ زاد اھبیئ ےہ
اسرپاہللےکرنکؽےکرہچہاکرگنریغتموہایگرھپآپےنرفامایمتدرتخوچنیسرھپاپینرفےکروھکاہیںکتہکاپیندویارکتاچنہپ
اجےئ۔ رضحت زریب رفامےتںیہہک دخبا ریما امگؿےہہک ہیآتی ایس ابرے ںیمانزؽوہیئ مسق ےہآپ ےک ربیک ہیولگ اس
فتق کت ومنم ہن وہں ےگ بج کت اےنپ االتخػ ںیم آپ وک احمک ہن انبںیئ رھپ آپ ےک ےلصیف ےس اےنپ دؽ ںیم  یگن وسحمس ہن
رکںیافراےسدؽےسمیلسترکںیل۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتدبعاہللنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ

تیھکافرابغںیماپینانیلافراپینرفےنکیکدقمار

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 638

راوی  :ابزاہیه بً ميذر ،زِّکیا بً ميوور بً ثعلبہ بً ابی مالک ،محنذ بً عكبہ ،ابً ابی مالک ،حرضت ثعلبہ بً ابی
مالک

ِّکیَّا بِ ًُ َم ِيوُورٔ بِ ًٔ َث ِعل ََب َة بِ ًٔ أَبٔی َمال ٔ ٕک َح َّذثَىٔی ُم َح َّن ُذ بِ ًُ عُ ِك َب َة بِ ًٔ أَبٔی
َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َز َ ٔ
َمال ٔ ٕک َع ًِ َع ِّنطٔ َث ِعل ََب َة بِ ًٔ أَبٔی َمال ٔ ٕک َقا َل َق َضی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی َس ِی ٔل َم ِضزُو ٕر اْلِ َ ِعل َی ؾ َِو َم اْلِ َ ِس َؿ ٔل

ل ٔم ِيطُ
ل إَٔ َی َم ًِ ص َُو أَ ِس َؿ ُ
َي ِشئی اْلِ َ ِعل َی إَٔ َی ا ِک َه ِع َبي ِ ٔن ث ُ َّه یُ ِز ٔس ُ

اربا،مینبرذنر،زرکاینبوظنمرنبہبلعثنبایبامکل،دمحمنبہبقع،انبایب امکل،رضحتہبلعثنبایبامکلرفامےتںیہہکاہللےک
رنکؽےنمزفرےکانےلےکابرےںیمہیہلصیفرفامایہکافرپفاالےچینفاےلےسےلہپےنچنیسافرارپفاالونخٹںکتاپینرفےکرھپےچین
فاےلےکےیلاپینوھچڑدے۔
رافی  :اربا،مینبرذنر،زرکاینبوظنمرنبہبلعثنبایبامکل،دمحمنبہبقع،انبایبامکل،رضحتہبلعثنبایبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
تیھکافرابغںیماپینانیلافراپینرفےنکیکدقمار

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 639

راوی  :احنذ بً عبذہ ،مػيرہ بً عبذالزحنً ،ابی عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِب َذ َة أَى ِ َبأَىَا ا ِل ُنػٔي َرةُ بِ ًُ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ َح َّذثَىٔی أَبٔی َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔأَ ٌَّ َر ُسو َل

ک َحًَّی یَ ِبلُ َؼ ا ِک َه ِع َبي ِ ٔن ث ُ َّه یُزِ ٔس َل ا ِل َنا َئ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق َضی فٔی َس ِی ٔل َم ِضزُورٕ أَ ٌِ یُ ِن ٔش َ
ادمح نب دبعہ ،ریغمہ نب دبعارلنمح ،ایب رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن ہی
ہلصیفرفامایاپینرفےکرےھکاہیںکتہکونخٹںکتچنہپاجےئرھپاپینوھچڑدے۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،ریغمہنبدبعارلنمح،ایبرمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
تیھکافرابغںیماپینانیلافراپینرفےنکیکدقمار

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 640

یحٌی بً ولیذ ،حرضت عبادہ بً ػامت
موسی بً عكبہ ،اسحل بً ٰ
راوی  :ابومػلص ،ؾـیل بً سلامیٌٰ ،

وسی بِ ًُ ُع ِك َب َة َع ًِ إ ٔ ِس َح َل بِ ًٔ َی ِحٌَی بِ ًٔ ا ِل َولٔیذٔ َع ًِ ُع َبا َد َة بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو ا ِل ُن َػ ِّل ٔص َح َّذث َ َيا ُؾ َـ ِی ُ
ل بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َح َّذثَ َيا ُم َ
ُش ٔب ال َّي ِخ ٔل ٔم ًِ َّ
َش ُب َق ِب َل
الؼَّ ا ٔمتٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق َضی فٔی ُ ِ
الش ِی ٔل أَ ٌَّ اْلِ َ ِعل َی ؾَاْلِ َ ِعل َی َي ِ َ
ک َحًَّی َت ِي َك ٔض َی ا ِل َح َوائ ُٔم أَ ِو َي ِؿى َی
ل ا ِل َنا ُئ إَٔ َی اْلِ َ ِس َؿ ٔل َّال ٔذی یَلٔیطٔ َو َن َذل ٔ َ
اْلِ َ ِس َؿ ٔل َویُتِرَ ُک ا ِل َنا ُئ إَٔ َی ا ِک َه ِع َبي ِ ٔن ث ُ َّه یُزِ َس ُ

ا ِل َنا ُئ
اوبضعلش ،لیضف نب امیلسؿ ،ومٰیس نب ہبقع ،ااحسؼ نب ٰییحی نب فدیل ،رضحت ابعدہ نب اصث  ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ
ےنانےلےسوجھکرےکدروتخںوکےنچنیسںیمہیہلصیفرفامایافرپفاالےلہپےنچنیسرھپےچین فاال ےنچنیسافرافرپکتاپینرھبےل رھپاےنپ دعب
فاےلےکےیلوھچڑدےافرہیہلسلساتلچرےہاہیںکتہکبسابغریسابوہاجںیئایاپینمتخوہاجےئ۔
رافی  :اوبضعلش،لیضفنبامیلسؿ،ومٰیسنبہبقع،اقحسنبٰییحینبفدیل،رضحتابعدہنباصث 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپینیکمیسقت
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
اپینیکمیسقت

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 641

راوی  :ابزاہیه بً ميذر ،ابوجعذ ،عبذالزحنً بً عبذاہلل ،نثير بً عبذاہلل بً حرضت عوف مزنی

َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّی أَى ِ َبأَىَا أَبُو ا ِل َح ِعذٔ َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ َع ًِ َنثٔير ٔبِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َع ِو ٕ
ف ا ِل ُنزَن ٔ ِّی
َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یُ َب َّذأ ُبٔا ِل َخ ِی ٔل یَ ِو َو و ٔ ِردٔصَا
اربا،می نب رذنر ،اوبدعج ،دبعارلنمح نب دبع اہلل ،ریثک نب دبعاہلل نب رضحت وعػ زمین رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای
بجوھگڑےاپینالپےنےکےیلالںیئاجںیئوتاگلاگلالےئاجںیئ۔
رافی  :اربا،مینبرذنر،اوبدعج،دبعارلنمحنبدبعاہلل،ریثکنبدبعاہللنبرضحتوعػزمین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
اپینیکمیسقت

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 642

موسی بً داوئذ ،محنذ بً مشله ،عنزو بً دیيار ،ابی طعظاء ،حرضت ابً عباض
راوی  :عباض بً جعَفٰ ،

وسی بِ ًُ َدا ُو َد َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َّ
اللائٔف ُّٔی َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيا ٕر َع ًِ أَبٔی
َّاض بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َف َح َّذثَ َيا ُم َ
َح َّذثَ َيا ا ِل َعب ُ

َّ
ض َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ک ُ ُّل َق ِش ٕه ُق ٔش َه فٔی ا ِل َحاصٔل ٔ َّی ٔة َؾ ُض َو َعل َی َما ُق ٔش َه َوک ُ ُّل
الظ ِع َثا ٔ
ئ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َق ِش ٕه أَ ِد َر َنطُ ِاْل ٔ ِس ََل ُو َؾ ُض َو َعل َی َق ِش ٔه ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ
ابعسنبرفعج،ومٰیسنبداؤد،دمحمنبملسم،رمعفنبدانیر،ایبصغسءء،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایوج
میسقتاجتیلہںیموہ یکفہایسرپربرقاررےہیافروجمیسقتاالسؾےکدعبوہیوتفہاالسیماوصولںےکاطمقبوہی۔
رافی  :ابعسنبرفعج،ومٰیسنبدافدئ،دمحمنبملسم،رمعفنبدانیر،ایبصغسءء،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونکںیاکرحمی
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
ونکںیاکرحمی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 643

راوی  :ولیذ بً عنزو بً سیهً ،محنذ بً عبذاہلل بً مثىی ،حشً بً محنذ بً ػباح ،عبذالوہاب بً علاء ،اسناعیل،
حشً ،حرضت عبذاہلل بً مػؿل

َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُس َهي ِ ٕن َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ا ِل ُن َثىَّی ح و َح َّذثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ الؼَّ بَّاحٔ

ل ا ِل َنک ٔ ُّی َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ُم َػ َّؿ ٕل أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
اب بِ ًُ َع َلا ٕ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َوصَّ ٔ
ئ قَاََ َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ

َّ
وٌ ذ ٔ َرا ّعا َع َل ّيا ل ٔ َنا ٔط َيتٔطٔ
َف بِْٔ ّزا َؾ َل ُط أَ ِر َب ُع َ
َو َسل َه َقا َل َم ًِ َح َ َ

ص
فدیلنبرمعفنب نکن،دمحمنبدبعاہللنبینثم،نسحنبدمحمنبابصح،دبعاولاہبنباطعء،اامسلیع،نسح،رضحتدبعاہللنبلفغم
ےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجےنونکاںوھکدا وتاچسیلاہ ھتہگجاسےکرگداجونراھٹبےن
ےکےیلاس(وھکدےنفاےل)یکوہی۔

ص
رافی  :فدیلنبرمعفنب نکن،دمحمنبدبعاہللنبینثم،نسحنبدمحمنبابصح،دبعاولاہبنباطعء،اامسلیع،نسح،رضحتدبعاہلل
نبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
ونکںیاکرحمی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 644

راوی  :سہل بً ابی ػػذی  ،ميؼور بً ػكير ،ثابت  ،محنذ  ،ىاؾع ،ابوغالب  ،ابوسعیذ ْذری

ل بِ ًُ أَبٔی ال ُّؼ ِػذ ِّٔی َح َّذث َ َيا َم ِي ُؼو ُر بِ ًُ ُػ َكي ِر ٕ َح َّذثَ َيا ثَاب ٔ ُت بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع أَبٔی غَالٔبٕ َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ
َح َّذثَ َيا َس ِض ُ
ْحی ُه ا ِلبِْٔز ٔ َم ُّذ ر َٔطائ َٔضا
ا ِلخ ُِذر ِّٔی َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َ ٔ

لہس نب ایب دغصی  ،وصنمر نب یقیرز ،تبن   ،دمحم  ،انعف ،اوباغبل  ،اوبدیعس دخری ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع
فملسےناراشدرفامایونکںیاکرحمیفاہںکتوہاگاہجںکتاسیکریساجےئ
رافی  :لہسنبایبدغصی،وصنمرنبیقیرز،تبن ،دمحم،انعف،اوباغبل،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

درتخاکرحمی
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
درتخاکرحمی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 645

یحٌی ابً ولیذ ،حرضت عبادہ بً
سی بً عكبہ ،اسحل بً ٰ
راوی  :عبذربہ بً ْالذ ،ابومػلص ،ؾـیل بً سلامیٌ ،مو ٰ
ػامت

وسی بِ ًُ عُ ِك َب َة أَ ِْب َ َرنٔی إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ َربِّطٔ بِ ًُ َْال ٔ ٕذ ال ُّي َني ِر ُّٔی أَبُو ا ِل ُن َػ ِّل ٔص َح َّذث َ َيا ا ِل ُؿ َـ ِی ُ
ل بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َح َّذثَ َيا ُم َ
َی ِحٌَی بِ ًٔ ا ِل َولٔی ٔذ َع ًِ ُع َبا َد َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق َضی فٔی ال َّي ِخ َل ٔة َوال َّي ِخ َل َتي ِ ٔن َوا َّلث ََلثَةٔ
ْح ْیه ل ََضا
ک َؾ َك َضی أَ ٌَّ لٔکُلِّ ى َ ِخ َل ٕة ٔم ًِ أُو َلئ ٔ َ
وٌ فٔی ُح ُكو ٔم ذَل ٔ َ
ک ٔم ًِ اْلِ َ ِس َؿ ٔل َم ِب َل ُؼ َجزٔی ٔذصَا َ ٔ
ل ٔ َّرل ُج ٔل فٔی ال َّي ِخ ٔل ؾ ََی ِخ َتل ٔ ُؿ َ

دبعرہبنباخدل،اوبضعلش،لیضفنبامیلسؿ،ومٰیسنبہبقع،ااحسؼنبٰییحیانبفدیل،رضحتابعدہنباصث ےسرفاتیےہہک
رنکؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن ہلصیف رفامای وجھکر ےک اکی دف نیت دروتخں ںیم وج یسک ابغ ںیم اکی رمد ےک وہں افر اؿ ےک
وقحؼںیماالتخػوہاجےئآپےنہیہلصیفرفامایہکرہدرتخےکےچیناینتیہزنیمےلمیاہجںکتاسیکاشںیخیلیھپوہں۔
رافی  :دبعرہبنباخدل،اوبضعلش،لیضفنبامیلسؿ،ومٰیسنبہبقع،اقحسنبٰییحیانبفدیل،رضحتابعدہنباصث 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
درتخاکرحمی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 646

راوی  :سہل بً ابی ػػذی ،ميؼور بً ػكير ،ثابت بً محنذ ،حرضت ابً عنز

الؼ ِػذ ِّٔی َح َّذثَ َيا َم ِي ُؼو ُر بِ ًُ ُػ َكيِر ٕ َح َّذثَ َيا ثَاب ٔ ُت بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ ا ِل َع ِبذ ُّٔی َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل
َح َّذثَ َيا َس ِض ُ
ل بِ ًُ أَبٔی ُّ
ْحی ُه ال َّي ِخ َل ٔة َم ُّذ َجزٔی ٔذصَا
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َ ٔ
لہسنبایبدغصی،وصنمرنبیقیرز،تبن نبدمحم،رضحتانبرمعرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایوجھکرےکدرتخاکااحہط

فاہںکتوہاگاہجںکتاسیکاشںیخںیلیھپ۔
رافی  :لہسنبایبدغصی،وصنمرنبیقیرز،تبن نبدمحم،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاجدیئادےچیبافراسیکتمیقےساجدیئادہنرخدیے۔
ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
وجاجدیئادےچیبافراسیکتمیقےساجدیئادہنرخدیے۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 647

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،اسناعیل بً ابزاہیه بً مہاجز ،عبذالنلک بً عنير ،حرضت سعیذ بً ْحیث

ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ ُم َضا ٔجز ٕ َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ُع َني ِر ٕ َع ًِ َسعٔی ٔذ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذث َ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ

اٌ
ْحیِ ٕث َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َم ًِ بَا َع َد ّارا أَ ِو َع َك ّارا َؾل َِه َی ِح َع ِل ث َ َن َي ُط ف ٔی ٔم ِثلٔطٔ ک َ َ
بِ ًٔ ُ َ
ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ
َقنٔ ّيا أَ ٌِ ََ یُ َب َار َک ؾ ٔیطٔ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذث َ َيا عُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َنحٔی ٔذ َح َّذثَىٔی إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ْحیِ ٕث َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ٔم ِث َل ُط
ْحیِ ٕث َع ًِ أَْٔیطٔ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ُ َ
ُم َضا ٔجز ٕ َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ُع َنيِر ٕ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُ َ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اامسلیعنب اربا،مینباہمرج،دبعاکلملنبریمع،رضحتدیعسنبرحثیرفامےتںیہہکںیمےناہللےک
رنکؽ وک ہی رفامےت وہےئ انس وج رھگ ای اجدیئاد رففتخ رکے رھپ تمیق وک اس یسیج زیچ (اجدیئاد ای اکمؿ رخدیےن) ںیم ہن رصػ
رکےوتفہاسالقئےہہکاسںیماسےکےیلربتکہنوہ۔دفرسیدنسےسیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اامسلیعنباربا،مینباہمرج،دبعاکلملنبریمع،رضحتدیعسنبرحثی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگفیرےنھکاکایبؿ
وجاجدیئادےچیبافراسیکتمیقےساجدیئادہنرخدیے۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 648

راوی  :ہظاو بً عنار ،عنزو بً راؾع ،مزواٌ بً معاویہ ،ابومالک ،یوسـ بً مینوٌ ،ابوعبیذہ بً  ،حرضت حذيؿہ بً
یناٌ

ـ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َو َع ِنزُو بِ ًُ َراؾ ٕٔع َق َاَ َح َّذث َ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم َعاو ٔ َی َة َح َّذث َ َيا أَبُو َمال ٔ ٕک ال َّي َخع ٔ ُّی َع ًِ یُو ُس َ
َم ِی ُنو ٌٕ َع ًِ أَبٔی عُب َ ِی َذ َة بِ ًٔ حُ َذ ِي َؿ َة َع ًِ أَبٔیطٔ حُ َذ ِي َؿ َة بِ ًٔ ا ِل َ َامی ٌٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ بَا َع َد ّارا

َول َِه َی ِح َع ِل ثَ َن َي َضا فٔی ٔم ِثل ٔ َضا ل َِه یُ َب َار ِک َل ُط ؾ َٔیضا

اشہؾ نب امعر ،رمعف نب راعف ،رمفاؿ نباعمفہی ،اوبامکل ،ویفس نب ومیمؿ ،اوب دیبہ نب  ،رضحت ذحہفی نب امیؿ ایبؿ رفامےت ںیہ
ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای وج رھگ رففتخ رک ے افر اس یک تمیق دفرسا رھگ فریغہ رخدیےن ںیم رصػ ہن رکے وت اس ےک
ےیلربتکہنوہی۔
رافی  :اشہؾنبامعر،رمعفنبراعف،رمفاؿنباعمفہی،اوبامکل،ویفسنبومیمؿ،اوب دیبہنب،رضحتذحہفینبامیؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعفشاکایبؿ
ریغوقنمہلاجدیئادرففتخرکےوتاےنپرشکیوکاالطعدے
ابب  :ہعفشاکایبؿ

ریغوقنمہلاجدیئادرففتخرکےوتاےنپرشکیوکاالطعدے

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 649

راوی  :ہظاو بً عنار ،محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،ابوزبير ،حرضت جابز

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َق َاَ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ
ُشی ٔهطٔ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ کَاى َ ِت َلطُ ى َ ِخ ْل أَ ِو أَ ِر ْق ؾ َََل َیبٔی ُع َضا َحًَّی َي ِعز ٔ َؿ َضا َعل َی َ ٔ
اشہؾ نب امعر ،دمحم نب ابصح ،ایفسؿ نب ہنییع ،اوبزریب ،رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای سج اک وجھکرفں اک ابغ ای
زنیموہوتفہاےساےنپرشکیرپشیپرکےنےسلبقرففتخہنرکے۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعفشاکایبؿ
ریغوقنمہلاجدیئادرففتخرکےوتاےنپرشکیوکاالطعدے

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 650

راوی  :احنذ بً سياٌ ،ابً ساله ،یزیذ بً ہاروٌُ ،شیک ،سناک ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ
وٌ أَى ِ َبأَىَا َ ٔ
یک َع ًِ س َٔنا ٕک َع ًِ ع ِ ٔ
اٌ َوا ِل َع ََل ُئ بِ ًُ َسال ٔ ٕه قَاََ َح َّذثَ َيا یَزٔی ُذ بِ ًُ َص ُ
ار َ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ ٔس َي َ
ُش ْ
ض َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ کَاى َ ِت َل ُط أَ ِر ْق ؾَأ َ َرا َد بَ ِی َع َضا َؾل َِی ِعز ٔ ِؿ َضا َعل َی َجارٔظ ٔ
َعبَّا ٕ
ادمح نب انسؿ ،انب اسمل ،زیدی نب اہرفؿ ،رشکی ،امسک ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن اراشد رفامای سج یک
زنیموہافرفہاےسانچیباچےہوتاےساےنپزپفیسرپشیپرکے۔

رافی  :ادمحنبانسؿ،انباسمل،زیدینباہرفؿ،رشکی،امسک،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زپفسیکفہجےسہعفشاکااقحتسؼ
ابب  :ہعفشاکایبؿ
زپفسیکفہجےسہعفشاکااقحتسؼ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 651

راوی  :عثناٌ بً ابی طيبہ ،ہظیه  ،عبذالنلک ،علاء ،حرضت جابز

ئ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا ُع ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا صُظَ ِی ْه أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ ا ِل َنل ٔ ٔک َع ًِ َع َلا ٕ
رطي ُك ُض َنا َواح ّٔذا
اٌ َ ٔ
َو َس َّل َه ا ِل َح ُ
اٌ غَائ ٔ ّبا إٔذَا ک َ َ
ار أَ َح ُّل بٔ ُظؿ َِعةٔ َجارٔظ ٔیَ ِي َت ٔوزُ ب ٔ َضا َوإ ٔ ٌِ ک َ َ

امثعؿنب ایبہبیش،میشہ،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاجربرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایزپفیسےکہعفشاکزایدہدقحارےہاس
ےکہعفشاکااظتنرایکاجےئاگارگہچفہاغ،بوہرشبہکیطاؿدفونںاکراہتساکیوہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،میشہ،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعفشاکایبؿ
زپفسیکفہجےسہعفشاکااقحتسؼ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 652

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،ابزاہیه بً میرسہ ،عنزو بً ُشیذ ،حرضت ابوراؾع

رس َة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ َم ِی َ َ
الَشی ٔذ َع ًِ أَبٔی َراؾ ٕٔع أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ا ِل َحا ُر أَ َح ُّل بٔ َش َكبٔطٔ
َّ ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،ایفسؿ نب ہنییع ،اربا،می نب رسیمہ ،رمعف نب رشدی ،رضحت اوبراعف ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایزپفیسزایدہدقحارےہزندیکییکفہجےس(ہکصُعرکےکےل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،ایفسؿنبہنییع،اربا،مینبرسیمہ،رمعفنبرشدی،رضحتاوبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعفشاکایبؿ
زپفسیکفہجےسہعفشاکااقحتسؼ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 653

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ،حشين  ،معله ،عنزو بً طعیب ،عنزو بً حرضت ُشیذ بً سویذ

الَشی ٔذ بِ ًٔ ُس َویِ ٕذ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ حُ َشي ِ ٕن ا ِل ُن َع ِّل ٔه َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ َّ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ار أَ َح ُّل
َع ًِ أَبٔیطٔ َّ ٔ
ُش ْک إ ٔ ََّ ا ِلحٔ َو ُار َقا َل ا ِل َح ُ
الَشی ٔذ بِ ًٔ ُس َویِ ٕذ َقا َل ُقل ُِت َیا َر ُسو َل اہللٔ أَ ِر ْق ل َِی َص ؾ َٔیضا ْٔلَ َح ٕذ ق ٔ ِش ْه َو ََ ٔ ِ
بٔ َش َكبٔطٔ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،نیسح،ملعم،رمعفنببیعش،رمعفنبرضحترشدینبنکدیرفامےتںیہہکںیمےنرعضایکاےاہلل
ےکرنکؽاکیزنیمںیمیسکاکہصحہ ںیوکیئیھبرشکیہ ںیاہتبلزپفیسےہآپےناراشدرفامایاسمہہیزندیکییکفہجےسزایدہ
دقحارےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،نیسح،ملعم،رمعفنببیعش،رمعفنبرضحترشدینبنکدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجدحرقمروہاجےئوتہعفشہ ںیوہاتکس
ابب  :ہعفشاکایبؿ
بجدحرقمروہاجےئوتہعفشہ ںیوہاتکس

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 654

یحٌی ،عبذالزحنً بً عنز ،ابوعاػه ،مالک بً اىص ،زہزی ،سعیذ بً مشیب ،ابی سلنہ بً
راوی  :محنذ بً ٰ
عبذالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ

ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َو َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ُع َن َز َق َاَ َح َّذثَ َيا أَبُو َع ٔ
اػ ٕه َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ
الظؿ َِع ٔة ؾ ٔ َامی ل َِه ُي ِك َش ِه
ا ِل ُن َشی َّٔب َوأَبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق َضی ب ٔ ُّ

اػ ٕه َع ًِ َمال ٔ ٕک َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ
َؾإٔذَا َو َق َع ِت ا ِل ُح ُذودُ ؾ َََل ُطؿ َِع َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َح َّناد ٕال ِّل ِض َزان ٔ ُّی َح َّذثَ َيا أَبُو َع ٔ
اػ ٕه َسعٔی ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َشی َّٔب ُمزِ َس ْل َوأَبُو
ا ِل ُن َشی َّٔب َوأَبٔی َسل ََن َة َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ َقا َل أَبُو َع ٔ

َسل ََن َة َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ُم َّت ٔؼ ْل

دمحم نب ٰییحی ،دبعارلنمح نب رمع ،اوباعمص ،امکل نب اسن ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،ایب ہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ےس
رفاتیےہہکاہللےکرنکؽےنصُعاکہلصیفاساجدیئادںیمرفامایوجایھبمیسقتہ ںیوہیئافربجدحنیرقمروہاجںیئوتابوکیئ

صُعہ ںیوہاتکس۔دفرسیدنسےسیہیومضمؿرمفیےہ۔ذموکرہرفاتیےسلصتمےہ۔

رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلنمحنبرمع،اوباعمص،امکلنباسن،زرہی،دیعسنببیسم،ایبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعفشاکایبؿ
بجدحرقمروہاجےئوتہعفشہ ںیوہاتکس

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 655

راوی  :عبذاہلل بً جزاح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،ابزاہیه بً میرسہ ،عنزو بً ُشیذ ،حرضت ابوراؾع

الَشی ٔذ َع ًِ أَبٔی َراؾ ٕٔع َقا َل
رس َة َع ًِ َع ِنز ٔو بِ ًٔ َّ ٔ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ا ِل َحزَّاحٔ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ َم ِی َ َ
اٌ
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َّ ٔ
الَشی ُ
ک أَ َح ُّل بٔ َش َكبٔطٔ َما ک َ َ
دبعاہللنبرجاح،ایفسؿنبہنییع،اربا،مینبرسیمہ،رمعفنبرشدی،رضحتاوبراعفرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایرشکی
(ہعفشاک)زایدہدقحارےہاےنپزندکیوہےنیکفہجےسوکیئیھبزیچوہ۔
رافی  :دبعاہللنبرجاح،ایفسؿنبہنییع،اربا،مینبرسیمہ،رمعفنبرشدی،رضحتاوبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعفشاکایبؿ
بجدحرقمروہاجےئوتہعفشہ ںیوہاتکس

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 656

یحٌی ،عبذالززام ،معنز ،زہزی ،ابی سلنہ ،حرضت جابز بً عبذاہلل
راوی  :محنذ بً ٰ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم َع ًِ َم ِع َنز ٕ َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل إٔى َّ َنا َج َع َل
الظؿ َِع َة فٔی کُلِّ َما ل َِه يُ ِك َش ِه َؾإٔذَا َو َق َع ِت ا ِل ُح ُذودُ َو ُ ِّ
الْ ُم ؾ َََل ُطؿ َِع َة
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُّ
رصؾ َِت ُّ ُ

دمحم نب ٰییحی ،دبع ارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،ایب ہملس ،رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رہ اس زیچ وک اقلب ہعفش
رقار دای وج ایھب میسقت ہ ںی وہیئ افر بج دحںی رقمر وہںیئگ افر راےتس دجا دجا وہےئگ وت اب (رشتک یک اینبد رپ) وکیئ ہعفش ہ ںی
وہاتکس۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ایبہملس،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بلطہعفش
ابب  :ہعفشاکایبؿ
بلطہعفش

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 657

راوی  :محنذ بً بظار ،محنذ بً حارث ،محنذ بً عبذالزحنً ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل َحارٔ ٔ
ث َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ ا ِلب َ ِیل ََنان ٔ ِّی َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل
الظؿ َِع ُة َن َحلِّ ا ِل ٔع َكا ٔل
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُّ
دمحم نب اشبر ،دمحم نب احرث ،دمحم نب دبعارلنمح ،رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای ہعفش ان ے ےہ ح ےس
افٹنیکریسوھکانل۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنباحرث،دمحمنبدبعارلنمح،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دشمگہزیچفںاکایبؿ
ابب  :دشمگہزیچفںاکایبؿ
بلطہعفش

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 658

راوی  :سویذ بً سعیذ ،محنذ بً حارث ،محنذ بً عبذالزحنً ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َقا َل َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َع ِبذٔ الزَّ ِح َن ًٔ ا ِلب َ ِیل ََنان ٔ ِّی َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ابِ ًٔ عُ َنزَ
ُش ٕ
َش ٕ
ئ َو ََ ل ٔ َؼػٔير ٕ َو ََ ل ٔ َػائ ٔبٕ
الَشا ٔ
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ ُطؿ َِع َة ل ٔ َ ٔ
یک َعل َی َ ٔ
یک إٔذَا َس َب َك ُط ب ٔ ِّ َ
نکدی نب دیعس ،دمحم نب احرث ،دمحم نب دبعارلنمح ،رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای اکی رشکی وک
دفرسےرشکیرپہعفشاکقحہ ںیبجفہاسےسےلہپرخدیےلافرہنمکنسوکافرہناغ،بوک۔
رافی  :نکدینبدیعس،دمحمنباحرث،دمحمنبدبعارلنمح،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دشمگہافٹن،اگےئافررکبی
ابب  :دشمگہزیچفںاکایبؿ
دشمگہافٹن،اگےئافررکبی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 659

یحٌی بً سعیذ ،حنیذ ،حشً ،مْف بً حرضت عبذاہلل بً طخير
راوی  :محنذ بً مثىیٰ ،

ف بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ِّ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ َع ًِ ُح َن ِی ٕذ َّ
ْ ٔ
الظ ِّخير ٔ
اللؤی ٔل َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ ُم َ ِّ

ْح ُم ال َّيارٔ
َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؿ َّال ُة ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه َ َ

دمحمنبینثمٰ،ییحینبدیعس،دیمح،نسح،رطمػنبرضحتدبعاہللنبریخشرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایاملسمؿیکدشمگہزیچ
(وخداامعتسؽرکےنیکتینےسااھٹانیل)دفزخیکیتلجوہیئآگےہ۔
رافی  :دمحمنبینثمٰ،ییحینبدیعس،دیمح،نسح،رطمػنبرضحتدبعاہللنبریخش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دشمگہزیچفںاکایبؿ
دشمگہافٹن،اگےئافررکبی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 660

یحٌی بً سعیذ ،ابوحیاٌ ،ؿحاکْ ،ال بً حرضت ميذر بً جزیز
راوی  :محنذ بً بظارٰ ،

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو َحی َ َّ
ِم َح َّذثَ َيا َّ
الـحَّا ُک َْا ُل ا ِل ُن ِي ٔذرٔ بِ ًٔ َجز ٔیز ٕ َع ًِ
َّاٌ الت ِی ٔ ُّ
ُ
رق َُفأَی َب َ َ َ
َ
رق
رق ْة َلحٔ َك ِت بٔا ِل َب َ ٔ
ْکصَا َؾ َكا َل َما َص ٔذظ ٔ َقالُوا َب َ َ
رق ّة أى ِ َ َ
ُفا َح ِت ا ِل َب َ ُ َ
ا ِل ُن ِي ٔذرٔ بِ ًٔ َجزٔیز ٕ َقا َل ن ِي ُت َم َع أبٔی بٔا ِل َب َوازٔی ٔخ َ َ
َْ َد ِت َحًَّی َت َو َار ِت ث ُ َّه َقا َل َسنٔ ِع َت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل ََ یُ ِدؤی َّ
الـ َّال َة إ ٔ ََّ َؿال
َقا َل ؾَأ َ َم َز ب ٔ َضا ؾ ُ ٔ
دمحم نب اشبرٰ ،ییحی نب دیعس ،اوبایحؿ ،احض ک ،اخؽ نب رضحت رذنر نب رجری رفامےت ںیہ ہک ںیم اےنپ فادل ےک اس ھت وبازخی (انیم
اقمؾ)ںیماھتہکاگںیئںیلکنوتاوہنںےناکیاگےئوکایبنجایخؽایکافررفامایہیاگےئیسیکےہ؟ولوگںےناہکیسکیکاگےئامہری
اگویئںںیمآا یےہ۔آپےنمکحدایوتاےساہکنرکاکن ؽدایایگاہیںکتہکفہاگنوہںےسافلھجوہیئگرھپرفامایہکںیمےناہلل
ےکرنکؽوکہیرفامےتانسدشمگہزیچوکاےنپرھگرمگاہیہالاتےہ۔
رافی  :دمحمنباشبرٰ،ییحینبدیعس،اوبایحؿ،احضک،اخؽنبرضحترذنرنبرجری

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

ابب  :دشمگہزیچفںاکایبؿ
دشمگہافٹن،اگےئافررکبی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 661

یحٌی بً سعیذ ،ربیعہ بً ابی عبذالزحنً ،حرضت زیذ بً ْالذ
راوی  :اسحل بً اسناعیل بً عَلء ،سؿیاٌ بً عيييہٰ ،
جہىی

یع َة بِ ًٔ أَبٔی َع ِب ٔذ
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل بِ ًٔ ا ِل َع ََل ٔ
ئ اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َس ٔعی ٕذ َع ًِ َرب ٔ َ
یع َة ؾ ََشأ َ ِل ُت ُط َؾ َكا َل َح َّذثَىٔی َیزٔی ُذ َع ًِ َزیِ ٔذ بِ ًٔ
یذ َم ِوَ َی ا ِل ُن ِي َبعٔثٔ َع ًِ َزیِ ٔذ بِ ًٔ َْال ٔ ٕذ ا ِل ُح َضىٔ ِّی َؾ َلك ٔ ُ
ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ یَز ٔ َ
یت َرب ٔ َ
َک َول ََضا
ٔب َوا ِح َن َّز ِت َو ِج َي َتا ُظ َؾ َكا َل َما ل َ
َْال ٔ ٕذ ا ِل ُح َضىٔ ِّی َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ُسئ ٔ َل َع ًِ َؿ َّالةٔ ِاْلٔب ٔ ٔل َؾ َػـ َ
ل َّ
َم َع َضا ا ِل ٔح َذا ُئ َو ِّ
ک
الظ َح َز َحًَّی َی ِل َكاصَا َربُّ َضا َو ُسئ ٔ َل َع ًِ َؿ َّالةٔ ا ِل َػ َي ٔه َؾ َكا َل ُْ ِذصَا َؾإٔى َّ َنا ه ٔ َی َل َ
الش َكا ُئ َتز ٔ ُد ا ِل َنا َئ َو َتأِک ُ ُ
ک أَ ِو ل ٔ ِّ
ک
َاػ َضا َوؤکَائ َ َضا َو َ ِّ
رعؾ َِضا َس َي ّة َؾإ ٔ ٌِ ا ِعتُرٔؾ َِت َوإ ٔ ََّ ؾَا ِْل ٔ ِل َضا ب ٔ َنال ٔ َ
أَ ِو ْٔلَْٔی َ
لذئ ِ ٔب َو ُسئ ٔ َل َع ًِ ال ُّل َك َلةٔ َؾ َكا َل ِ ٔ
ارع ِف عٔؿ َ
ااحسؼنباامسلیعنبالعء،ایفسؿنبہنییعٰ،ییحینبدیعس،رہعیبنبایبدبعارلنمح،رضحتزدینباخدل ینہےسرفاتیےہہکیبن
ےسدشمگہافٹنےلےنیلےکقلعتمدرایتفایکایگآپہصغںیمآےئگافرآپےکر رارابمرکرسخوہےئگافررفامایںیہمتاس
ےس ایک رغض اس ےک اپساس اک وجات ےہ افر زیکشمہ افر فہ وخد اپین رپ اج رک اپین اتیپ ےہ افردروتخں ےک ےتپ اھکات ےہ اہیں کت ہک
اساکامکلاسکتچنہپاجےئافراےسڑکپےلافرآپےسدشمگہرکبیےکقلعتموپاھچایگ آپےنرفامایاےسڑکپولفہاہمتریےہ
ای اہمترے اھبیئیک فرہن رھپڑیھبےیئ یک افر آپیک دشمگہ زیچ ےک قلعتم وپاھچ ایگآپ ےن رفامایاسیک یلیھت افر دنبنھ وکوخب اید
روھکافراسؽرھباسیکریہشترکفارگوکیئاےساچہپؿےلوتکیھٹفرہناےنپامؽںیماشلمرکےتکسوہ۔
رافی  :اقحسنباامسلیعنبالعء،ایفسؿنبہنییعٰ،ییحینبدیعس،رہعیبنبایبدبعارلنمح،رضحتزدینباخدل ینہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دشمگہزیچفںاکایبؿ
دشمگہافٹن،اگےئافررکبی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 662

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذالوہابْ ،الذ ،ابی عَلء ،مْف ،حرضت عیاق بً حنار

اب َّ
ْ ٕ
اق بِ ًٔ
ئ َع ًِ ُم َ ِّ
ئ َع ًِ أَبٔی ا ِل َع ََل ٔ
الث َكف ُّٔی َع ًِ َْال ٔ ٕذ ا ِل َح َّذا ٔ
ف َع ًِ ع َٔی ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َوصَّ ٔ
ح َٔنا ٕر َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َو َج َذ لُ َك َل ّة َؾ ِل ُی ِظض ٔ ِذ ذَا َع ِذ ٕل أَ ِو َذ َو ِی َع ِذ ٕل ث ُ َّه ََ ُي َػيِّرِ ُظ َو ََ یَهِت ُِه

َؾإ ٔ ٌِ َجا َئ َربُّ َضا َؾ ُض َو أَ َح ُّل ب ٔ َضا َوإ ٔ ََّ َؾ ُض َو َما ُل اہللٔ یُ ِدت ٔیطٔ َم ًِ َيظَ ا ُئ

اوبرکبنبایب ہبیش،دبعاولاہب،اخدل ،ایبالعء،رطمػ ،رضحتایعضنب امحررفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایےسجدشمگہ زیچ
ےلم وت فہ اکی ای دف ددنیارفں وک وگاہ انبےل رھپ اس ںیم وکیئ دبتیلی ہن رکے اےس اپھچےئ ہ ںی ارگ اس اک امکل آاجےئ وتفیہ اس اک
دقحارےہفرہنفہاہللاکامؽےہاہللےسجاچےہددیے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاولاہب،اخدل،ایبالعء،رطمػ،رضحتایعضنبامحر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دشمگہزیچفںاکایبؿ
دشمگہافٹن،اگےئافررکبی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 663

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ بً سلنہ بً نہیل ،سویذ بً غؿلہ ،زیذ بً ػوحاٌ ،سلامیٌ بً ربیعہ ،حرضت
سویذ بً غؿلہ

ِخ ِج ُت َم َع َزیِذٔ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ ُن َض ِی ٕل َع ًِ ُس َویِ ٔذ بِ ًٔ غَ َؿ َل َة َقا َل َ َ
یع َة َحًَّی إٔذَا ُن َّيا بٔا ِل ُع َذیِ ٔب ا ِل َت َك ِل ُت َس ِوكّا َؾ َك َاَ َ ٔی أَ ِلكٔطٔ ؾَأَبَ ِی ُت َؾ َل َّنا َق ٔذ ِم َيا ا ِل َنذٔی َي َة أَ َت ِی ُت أُب َ َّی
اٌ َو َسل َِن َ
ُػو َح َ
اٌ بِ ًٔ َرب ٔ َ
ک َل ُط َؾ َكا َل أَ َػ ِب َت ا ِل َت َك ِل ُت ٔمائ َ َة دٔی َيا ٕر َعل َی َع ِضذٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََشأ َ ِل ُتطُ
ِّک ُت ذَل ٔ َ
بِ ًَ َن ِعبٕ ؾ ََذ َ ِ
ارع ِف
رعؾ َِضا َس َي ّة َؾ َع َّز ِؾت َُضا َؾل َِه أَ ٔج ِذ أَ َح ّذا َي ِعزٔؾُ َضا ؾ ََشأ َ ِل ُت ُط َؾ َكا َل َ ِّ
َؾ َكا َل َ ِّ
رعؾ َِضا ؾ ََع َّز ِؾت َُضا َؾل َِه أَ ٔج ِذ أَ َح ّذا َي ِعزٔؾُ َضا َؾ َكا َل ِ ٔ
ک
و ٔ َعائ َ َضا َوؤکَائ َ َضا َو َع َذ َدصَا ث ُ َّه َ ِّ
رعؾ َِضا َس َي ّة َؾإ ٔ ٌِ َجا َئ َم ًِ َي ِعز ٔ ُؾ َضا َوإ ٔ ََّ َؾه ٔ َی َن َشب ٔی ٔل َمال ٔ َ
یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ نب ہملس نب کہن َ ،نکدی نب ہلفغ ،زدی نب وصاحؿ ،امیلسؿ نب رہعیب ،رضحت نکدی نب ہلفغ ےتہک ںیہ ہک
زدینبوصاحؿافرامیلسؿنبرہعیبےکاس ھتابرہایگبجمہذعبیانیمہگجرپےچنہپوتےھجماکیوکڑاالم۔دفونںرضحاتےنےھجماہک
ہک اےس کنیھپ دف ںیم ہن امان بج مہ دمہنی ےچنہپ وت ںیم ایب نب بعک یک دخث  ںیم احرض وہا افر ہی ابت اؿ ےس ذرک یک۔ رفامای مت ےن
درتسایک۔رنکؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکدہع ابمرک ںیمےھجمنکارشایفں ںیلم ںیمےنآپ ےسدرایتف ایک وترفامایاسؽ
رھب اؿ یک ریہشت رکف ںیم ےن اؿ یک ریہشت یک ےھجم وکیئ یھب ہن الم وج اؿ ارشںویفں ےک قلعتم اجاتن ںیم ےن رھپ درایتف ایک رفامای اؿ یک
ریہشتزمدیرکفرھپیھبےھجموکیئہنالموجارشںویفںےکقلعتماجاتنوتآپےنرفامایاسیکیلیھتافردنبنھوخباچہپؿولافراؿوکامشر
رکولرھپاسؽرھباؿیکریہشترکفارگیئکاؿوکاچہپےننفاالآاجےئوتکیھٹفرہنفہاہمترےامؽیکرطحےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿنبہملسنبکہن َ،نکدینبہلفغ،زدینبوصاحؿ،امیلسؿنبرہعیب،رضحتنکدینبہلفغ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دشمگہزیچفںاکایبؿ
دشمگہافٹن،اگےئافررکبی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 664

یحٌی ،عبذاہلل بً وہب ،ؿحاک بً عثناٌ ،ساله ،ابونرض ،بَش بً
راوی  :محنذ بً بظار ،ابوبْک حيفیْ ،حملہ بً ٰ
سعیذ ،حرضت زیذ بً ْالذ جہىی

ْح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ َق َاَ َح َّذثَ َيا
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِْکٕ ا ِل َح َيف ُّٔی ح و َح َّذثَ َيا َ ِ

َّ
رس بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ َزیِ ٔذ بِ ًٔ َْال ٔ ٕذ ا ِل ُح َضىٔ ِّی أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
رقش ُّٔی َح َّذثَىٔی َسال ٔ ْه أَبُو ال َّي ِ ٔ
رض َع ًِ بُ ِ ٔ
الـحَّا ُک بِ ًُ عُ ِث َن َ
اٌ ا ِل ُ َ
َاػ َضا
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُسئ ٔ َل َع ًِ ال ُّل َك َل ٔة َؾ َكا َل َ ِّ
رعؾ َِضا َس َي ّة َؾإ ٔ ٌِ ا ِعتُرٔؾ َِت ؾَأ َ ِّد َصا َؾإ ٔ ٌِ ل َِه ُت ِعتَرَ ِف ؾ ِ ٔ
َارع ِف عٔؿ َ
َوو ٔ َعائ َ َضا ث ُ َّه کُل َِضا َؾإ ٔ ٌِ َجا َئ َػاحٔبُ َضا ؾَأ َ ِّد َصا إٔل َِیطٔ
دمحم نب اشبر ،اوبرکب یفنح ،رحہلم نب ٰییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،احضک نب امثعؿ ،اسمل ،اوبرضن ،رشب نب دیعس ،رضحت زدی نب اخدل  ینہ
ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےس ہطقل ےک قلعتم درایتف ایک ایگ وت رفامای اسؽ رھب اس یک ریہشت رکف ارگ وکیئ اےس اچہپؿ ےل وت
اےس فہ دے دف افر ارگ وکیئ یھب اےس ہن اچہپےن وت اس یک یلیھت افر دنبنھ وک وخب اید روھک رھپ اےس رخچ رکول رھپ ارگ اس اک امکل
آاجےئوتاسوکادارکف۔
رافی  :دمحم نب اشبر ،اوبرکب یفنح ،رحہلم نب ٰییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،احضک نب امثعؿ ،اسمل ،اوبرضن ،رشب نب دیعس ،رضحت زدی نب
اخدل ینہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچاہلبےسوجامؽاکنؽالےئفہانیل
ابب  :دشمگہزیچفںاکایبؿ
وچاہلبےسوجامؽاکنؽالےئفہانیل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 665

موسی بً يعكوب ،عبذاہلل ،حرضت مكذاد بً عنزو
راوی  :محنذ بً بظار ،محنذ بً ْالذ بً عثنہٰ ،

َ
َقیِ َب ُة
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َْالٔذٔ بِ ًٔ َع ِث َن َة َح َّذثَىٔی ُم َ
وسی بِ ًُ َي ِع ُك َ
وب الزَّ ِمع ٔ ُّی َح َّذث ِتىٔی َع َّنًٔی ُ َ

ِخ َد
ب ٔ ِي ُت َع ِب ٔذ اہللٔ أَ ٌَّ أ ُ َّم َضا َ ٔ
ِّک َین َة ب ٔ ِي َت ا ِلنٔ ِك َذاد ٔبِ ًٔ َع ِنز ٕو أَ ِْب َ َر ِت َضا َع ًِ ُؿ َبا َع َة ب ٔ ِيتٔ الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ ا ِلنٔ ِك َذاد ٔبِ ًٔ َع ِنز ٕو أَى َّ ُط َ َ

اض ََ َی ِذ َص ُب أَ َح ُذص ُِه فٔی َحا َجتٔطٔ إ ٔ ََّ فٔی ا ِلیو َمي ِ ٔن َو َّ
ذ َ
َات یَ ِوو ٕ إَٔ َی ا ِل َبكٔی ٔع َوص َُو ا ِل َن ِكب َ َرةُ ل ٔ َحا َجتٔطٔ َوک َ َ
الث ََلثَةٔ َؾإٔى َّ َنا َی ِب َعزُ
اٌ ال َّي ُ
َِ
َ
آِخ
ل ث ُ َّه َد َْ َل َ ٔ
َن َنا َت ِب َعزُ ِاْلٔب ٔ ُ
ِخ َد َ َ
ِخ َد ٔم ًِ ُج َِحٕ دٔی َي ّارا ث ُ َّه َد َْ َل ؾَأ ِ َ
ِخبَ ّة َؾب َ ِي َي َنا ص َُو َجال ٔ ْص ل ٔ َحا َجتٔطٔ إٔذِ َرأَی ُج َزذّا أَ ِ َ

َّ
َخ َق َة ؾ ََو َج ِذ ُت ؾ َٔیضا دٔی َي ّارا َؾ َت َّن ِت
ِخ َق ٕة َح ِن َزا َئ َقا َل ا ِلنٔ ِك َذادُ ؾ ََش َلل ُِت ا ِل ٔ ِ
رط َف ٔ ِ
ِخ َد َس ِب َع َة َع َ َ
َش دٔی َي ّارا ث ُ َّه أَ ِ َ
َحًی أَ ِ َ
ِخ َد َ َ
ََخ ِج ُت ب ٔ َضا َحًَّی أَ َت ِی ُت ب ٔ َضا َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأ َ ِْب َ ِرتُ ُط َْب َ َرصَا َؾ ُكل ُِت ُْ ِذ َػ َذ َق َت َضا
َش د ٔی َي ّارا ؾ َ َ
ثَ َناى ٔ َی َة َع َ َ
َح ُقل ُِت ََ َو َّال ٔذی
ک أَ ِت َب ِع َت َی َذ َک فٔی ا ِل ُح ِ ٔ
ک ؾ َٔیضا ث ُ َّه َقا َل ل ََع َّل َ
َیا َر ُسو َل اہللٔ َقا َل ِار ٔج ِع ب ٔ َضا ََ َػ َذ َق َة ؾ َٔیضا بَ َار َک اہللُ َل َ
ات
آِخصَا َحًَّی َم َ
ِّک َم َ
ک بٔا ِل َح ِّل َقا َل َؾل َِه َيؿ ًَِ ٔ ُ
أَ ِ َ
دمحم نب اشبر ،دمحم نب اخدل نب عبمہ ،ومٰیس نب وقعیب ،دبع اہلل ،رضحت دقماد نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک اکی رفز فہ دمہنی ےک

ربقاتسؿعیقبیکرطػ اضقءاحتجےکےیلےلکنافراسفتقولگاضقءاحتجےکےیلدفنیترفزدعبیہاجےتےھتافرافوٹنںیک
رطحاینگنیمںرکےتےھتریخفہاکیفریاؿہگجےچنہپآپاضقاحتجےکےیلےھٹیبوہےئےھتہکداھکیاکیوچاہلبےسارشیفاکنؽ
رک الای رھپ لب ںیم ایگ افر اکی افر ارشیف اکن ؽ الای ایسرطح فہ اکی اکی رک ےک رتسہ ارشایفں اکنؽ الای رھپ اکی رسخ رگن اک اڑھتیا
اکنؽ رک الای۔ دقماد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اس اڑھتیے وک ااھٹای وت اس ںیم یھب اکی ارشیف یھت وت (  ااھٹرہ ارشایفں وہںیئ فہ
ارشایفں ےل رک اہلل ےک رنکؽ یک دخث  ںیم احرض وہا افر ںیم ےن آپ وک اسرا امرجا انسای۔ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ
اسیکزوکةےلےیجیلآپےنرفامایہیمتفاسپےلولاسںیموکیئزوکةہ ںیاہللںیہمتاسںیمربتکدےرھپآپےنرفامایاشدی
متےناسلبںیماہ ھتڈاالوہاگ؟ںیمےنرعضایکمسقےہاسذاتیکسجےنآپےکقحےکذرہعیزعتدیںیمےنلبںیم
اہ ھتہ ںیڈاال۔رافیےتہکںیہہکدقمادےکااقتنؽکتفہارشایفںمتخہنوہںیئ(ویکہکنربتکیکداعاہللےکرنکؽےنیکیھت)۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنباخدلنبعبمہ،ومٰیسنبوقعیب،دبعاہلل،رضحتدقمادنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےسجاکؿےلم
ابب  :دشمگہزیچفںاکایبؿ

ےسجاکؿےلم

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 666

راوی  :محنذ بً مینوٌ ،ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،سعیذ ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َم ِی ُنو ٌٕ ا ِل َنک ُِّّی َوصٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َق َاَ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسعٔی ٕذ َوأَبٔی َسل ََن َة َع ًِ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل فٔی الزِّکَازٔ ا ِلخ ُُن ُص
دمحمنبومیمؿ،اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعس،ایبہملس،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽےناراشد
رفامایاکؿںیماپوچناںہصح(تیبااملؽاک)ےہ۔
رافی  :دمحمنبومیمؿ،اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعس،ایبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دشمگہزیچفںاکایبؿ
ےسجاکؿےلم

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 667

راوی  :نَص بً علی ،ابواحنذ ،اَسائیل ،سناک ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

ض َقا َل َقا َل َر ُسو ُل
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َسائ ٔی َل َع ًِ س َٔنا ٕک َع ًِ ع ِ ٔ
ِم َح َّذثَ َيا أَبُو أَ ِح َن َذ َع ًِ إ ٔ ِ َ
َح َّذثَ َيا َن ِ ُ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی الزِّکَازٔ ا ِل ُخ ُن ُص
رصننبیلع،اوبادمح،ارسالیئ،امسک،رکعہم،رضحتانبابعسایبؿرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےناراشدرفامایاکؿںیماپوچناں
ہصحےہ۔

رافی  :رصننبیلع،اوبادمح،ارسالیئ،امسک،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دشمگہزیچفںاکایبؿ
ےسجاکؿےلم

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 668

راوی  :احنذ بً ثابت ،يعكوب بً اسحام ،سلامیٌ بً حیاٌ ،حرضت ابوہزیزہ

َّاٌ َسنٔ ِع ُت أَبٔی یُ َح ِّذ ُث َع ًِ
رضم ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َسلٔی ُه بِ ًُ َحی َ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت ا ِل َح ِح َذر ُّٔی َح َّذث َ َيا َي ِع ُك ُ
وب بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل ا ِل َح ِ َ
اٌ َق ِب َلهُ ِه َر ُج ْل ا ِطت َ َری َع َكا ّرا ؾ ََو َج َذ ؾ َٔیضا َجزَّ ّة ٔم ًِ َذصَبٕ
اٌ ؾ َٔین ًِ ک َ َ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ک َ َ

ک َّ
َؾ َكا َل ِ
ُک اْلِ َ ِر َق ب ٔ َنا ؾ ٔی َضا َؾ َت َح َان َنا إَٔ َی َر ُج ٕل
ل إٔى َّ َنا بٔ ِعت َ
ک اْلِ َ ِر َق َول َِه أَ ِطتَر ٔ ٔم ِي َ
اطت َ َریِ ُت ٔم ِي َ
الذصَ َب َؾ َكا َل ال َّز ُج ُ
ِخ َٔی َجارٔ َی ْة َقا َل ؾَأَى ِ ٔه َحا ا ِل ُػ ََل َو ا ِل َحارٔیَ َة َو ِليُ ِي ٔؿ َكا َعل َی أَ ِن ُؿ ٔشض ٔ َنا ٔم ِيطُ
َؾ َكا َل أَ َکهُ َنا َول َْذ َؾ َكا َل أَ َح ُذص َُنا َٔی غ ََُل ْو َو َقا َل ِاْل َ ُ

َو ِل َي َت َؼ َّذ َقا

ادمحنبتبن ،وقعیبنبااحسؼ،امیلسؿ نبایحؿ،رضحت اوبرہریہ ےسرفاتیےہہک یبنرکمییلصاہللہیلعفآہل فملس ےناراشد
رفامای مت ےس ےلہپ ولوگں ںیم اکی رمد ےن وکیئ زنیم رخدیی اس ںیم ےس نکےن اک اکی ڑھگا الم وت اس ےن اہک ںیم ےن مت ےس زنیم
رخدیی ےہ نکان ہ ںی رخدیا وت اس ےن اہک ہک ںیم ےن ںیہمت وج ھچک زنیم ںیم ےہ اس تیمس زنیم  یچی ےہ ابآلرخ اوہنں ےن اکی
رسیتےرمدوکلصیفرہھٹاایافراسےناہکایکاہمتریافالدےہ وتاکیےناہکریمااکیزلاکےہدفرسےےناہکریمیاکیزلیکےہ
اسےناہکاسزلےکافرزلیکیکآسپںیماشدیرکدفافرفہایمںویبیہینکانرخچیھبرکںیافردصہقیھبرکںی۔
رافی  :ادمحنبتبن ،وقعیبنبااحسؼ،امیلسؿنبایحؿ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
دمرباکایبؿ
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
دمرباکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 669

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،علی بً محنذ ،اسناعیل بً ابی ْالذ ،سلنہ بً نہیل ،علاء ،حرضت جابز

ل بِ ًُ أَبٔی َْال ٔ ٕذ َع ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذث َ َيا إ ٔ ِس َن ٔعی ُ
ُن َض ِی ٕل َع ًِ َع َلا ٕئ َع ًِ َجابٔز ٕأَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بَا َع ا ِل ُن َذبَّز ٔ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،یلع نب دمحم ،اامسلیع نب ایب اخدل ،ہملس نب کہن َ ،اطعء ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسےندمرباچیب۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،یلعنبدمحم،اامسلیعنبایباخدل،ہملسنبکہن َ،اطعء،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
دمرباکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 670

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عنزو بً دیيار ،حرضت جابز بً عبذاہلل

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيارٕ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ َقا َل َدبَّ َز َر ُج ْل ٔم َّيا غ ََُل ّما

ال غَيِرُ ُظ ؾ ََبا َع ُط ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ِ
َاطت َ َرا ُظ ابِ ًُ ال َّيحَّاو ٔ َر ُج ْل ٔم ًِ بَىٔی َعذ ٓ ٕ
ٔی
َول َِه َیهُ ًِ َل ُط َم ْ

اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہللرفامےتںیہہکمہںیمےساکیرمدےنالغؾوکدمربرکدایاس
الغؾےکالعفہاسےکاپسھچکامؽہناھتوتیبنےناسدمربالغؾوکچیبدایاےسونبدعیےکاکیرمدانباحنؾےنرخدیایل۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
دمرباکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 671

راوی  :عثناٌ بً ابی طيبہ ،علی بً كبیاٌ ،عبیذاہلل ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

اٌ َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َح َّذثَ َيا عُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ هَ ب ِ َی َ
اٌ َي ِعىٔی ابِ ًَ أَبٔی َط ِي َب َة َي ُكو ُل َص َذا َْ َلأ ْ َي ِعىٔی َحذ َ
ٔیث ا ِل ُن َذبَّزُ ٔم ًِ
َقا َل ا ِل ُن َذبَّزُ ٔم ًِ ال ُّثلُثٔ َقا َل ابًِ َما َج َة َسنٔ ِع ُت عُ ِث َن َ
ال ُّثلُثٔ َقا َل أَبُو َع ِبذ اہللٔ ل َِی َص َل ُط أَ ِػ ْل

امثعؿ نب ایب ہبیش ،یلع نب ایبطؿ ،دیب اہلل ،انعف ،رضحت انبرمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رفامای دمرب اہتیئ ںیم ےس آزاد وہاگ۔ اامؾ
انبامہجرفامےتںیہ ہکاامؾامثعؿ نب ایبہبیش وک انسرفامرےہ ےھتدحثیدمرب(اہتیئ ےس آزادوہاگ) اطخےہ۔اوبدبعاہلل رفامےتںیہ
ہکہیےبالصےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،یلعنبایبطؿ ،دیباہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؾفدلاکایبؿ
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اؾفدلاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 672

راوی  :علی بً محنذ ،محنذ بً اسناعیل ،ونیعُ ،شیک ،حشين بً عبذاہلل بً عبذاہلل بً عباض ،عْکمہ ،حرضت ابً
عباض

یک َع ًِ ُح َشي ِ ٔن بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َق َاَ َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َح َّذث َ َيا َ ٔ
ُش ْ
ض َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ُّی َنا َر ُج ٕل َول ََذ ِت أَ َم ُت ُط ٔم ِي ُط َؾه ٔ َی ُم ِع َت َك ْة
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َعبَّا ٕ
ض َع ًِ ع ِ ٔ
َع ًِ ُدبُز ٕ ٔم ِي ُط
یلعنبدمحم،دمحمنباامسلیع،فعیک،رشکی ،نیسح نبدبعاہللنبدبعاہللنبابعس ،رکعہم،رضحتانبابعسایبؿرفامےتںیہہک
اہللےکرنکؽےناراشدرفامایسجرمدیکابدنیےساسیکافالدوہاجےئوتفہابدنیاسےک(ااقتنؽ)دعبآزادوہاجےئی۔
رافی  :یلعنبدمحم،دمحمنباامسلیع،فعیک،رشکی،نیسحنبدبعاہللنبدبعاہللنبابعس،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اؾفدلاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 673

راوی  :احنذ بً یوسـ ،ابوعاػه ،ابوبْک  ،حشين بً عبذاہلل ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

ْٔک َم َة َع ًِ
ـ َح َّذثَ َيا أَبُو َع ٔ
اػ ٕه َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِْکٕ َي ِعىٔی ال َّي ِضظَ ل ٔ َّی َع ًِ ا ِل ُح َشي ِ ٔن بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َع ًِ ع ِ ٔ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ یُو ُس َ
ِّک ِت أ ُ ُّو إٔبِ َزاص َٔیه ع ٔ ِي َذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل أَ ِع َت َك َضا َو َل ُذ َصا
ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض َقا َل ذُ ٔ َ
ادمحنبویفس،اوباعمص ،اوبرکب،نیسحنبدبعاہلل،رکعہم،رضحتانبابعسایبؿرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاپسرضحتاربا،مییکفادلہاکذترکہوہاوترفامایاےساسےکےچبےنآزادرکادای۔
رافی  :ادمحنبویفس،اوباعمص،اوبرکب،نیسحنبدبعاہلل،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اؾفدلاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 674

یحٌی ،اسحام بً ميؼور ،عبذالززام ،ابً جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً عبذاہلل
راوی  :محنذ بً ٰ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َوإ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َق َاَ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم َع ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ أَ ِْب َ َرنٔی أَبُو الزُّبَي ِر ٔأَى َّ ُط َسنٔ َع َجاب ٔ َز بِ ًَ
َسارٔیَّ َيا َوأ ُ َّم َضا ٔ
ک بَأ ِ ّسا
ت أَ ِو ََدٔىَا َوال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ٔي َيا وَی ََ ى َ َزی ب ٔ َذل ٔ َ
َع ِب ٔذ اہللٔ َي ُكو ُل ُن َّيا ىَبٔی ُع َ َ
دمحمنبٰییحی،ااحسؼنبوصنمر،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللرفامےتںیہہکیبنیکایحتہبیطںیممہاینپ
ابدنویںافراؾفدلولڈنویںوکرففتخایکرکےتےھتافراسںیمھچکرحجہنےتھجمسےھت۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،ااحسؼنبوصنمر،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکمبتاکایبؿ
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اکمبتاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 675

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً سعیذ ،ابوْالذ ،ابً عحَلٌ ،سعیذ بً ابی سعیذ ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا أَبُو َْال ٔ ٕذ اْلِ َ ِح َنزُ َع ًِ ابِ ًٔ َع ِح ََل ٌَ َع ًِ َسعٔیذٔ بِ ًٔ أَبٔی َس ٔعی ٕذ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ثَ ََلثَ ْة ک ُ ُّل ُض ِه َحل َعل َی اہللٔ َع ِوىُطُ ا ِل َػازٔی فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َوا ِل ُنکَا َت ُب
ـ
َّال ٔذی یُزٔی ُذ اْلِ َ َدا َئ َوال َّيان ٔحُ َّال ٔذی یُزٔی ُذ ال َّت َع ُّؿ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب دیعس ،اوباخدل ،انب الجعؿ ،دیعس نب ایب دیعس ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہہک اہلل ےک رنکؽ رفامےت
ںیہنیتصخش ان ےںیہہک اؿیکدمدرکاناہلل ےناےنپ ذہمےلراھکےہراہدخا ںیم زلےنفاال افر فہاکمبتالغؾ سجاکدؽاتکن 
ادارکےناکارادہوہافرفہاشدیدشہوجاپدکانمرانہاچاتہوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبدیعس،اوباخدل،انبالجعؿ،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اکمبتاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 676

راوی  :ابوِّکیب ،عبذاہلل بً ىنير ،محنذ بً ؾـیل ،ححاد ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُؾ َـ ِی ٕل َع ًِ َححَّا ٕد َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ
َ
َش أُوقٔیَّا ٕ
یل
ت َؾ ُض َو َرق ٔ ْ
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ُّی َنا َع ِب ٕذ ُنوت َٔب َعل َی ٔمائ َ ٔة أُوق ٔ َّی ٕة ؾَأ َّدا َصا إ ٔ ََّ َع ِ َ
اوبرکبی،دبعاہللنبریمن،دمحمنبلیضف،اجحج،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےن
رفامایسجالغؾوکیھبنکافہیقےکوعضاکمبتانبایایگرھپاسےنبسادارکدایرصػدسافہیقرہایگوتیھبفہالغؾےہ۔
رافی  :اوبرکبی،دبعاہللنبریمن،دمحمنبلیضف،اجحج،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اکمبتاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 677

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،بيہاٌ ،او النوميين حرضت او سلنہ

اٌ َم ِوَ َی أ ُ ِّو َسل ََن َة َع ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة أَى َّ َضا أَ ِْب َ َر ِت
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ى َ ِب َض َ
اٌ ع ٔ ِي َذ ُظ َما یُ َد ِّدی َؾ ِل َت ِح َتحٔ ِب ٔم ِيطُ
اٌ ْٔل ٔ ِح َذا ُنًَّ ُمکَا َت ْب َوک َ َ
َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط َقا َل إٔذَا ک َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،اہنبؿ ،اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس رفام ںیہ ہک یبن ےن رفامای بج مت وعروتں ںیم ےس
یسکاکاکمبتوہافراسےکاپساانتوہہکفہادایگیئرکےکسوتاےساچےیہہکاکمبتےسرپدہرشفعرکدے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اہنبؿ،اؾاوملنینمرضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ

اکمبتاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 678

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،ہظاو بً رعوہ ،او النوميين سیذہ عائظہ

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ قَاََ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌَّ بَز ٔ َیز َة أَ َت ِت َضا َوه ٔ َی ُمکَا َت َب ْة َق ِذ کَا َت َب َضا أَصِلُ َضا َعل َی تٔ ِش ٔع أَ َوا ٕم َؾ َكال َِت ل ََضا إ ٔ ٌِ َطا َئ أَصِلُ ٔک َع َذ ِد ُت

َ
َ َّ
ِّک ِت َعائٔظَ ُة
ِّک ِت ذَل ٔ َ
َل ُض ِه َع َّذ ّة َواح َٔذ ّة َوک َ َ
ک َل ُض ِه ؾَأبَ ِوا إَٔ أَ ٌِ َت ِظتَر َٔن ا ِل َو ََ َئ َل ُض ِه ؾ ََذ َ َ
اٌ ا ِل َوََ ُئ َٔی َقا َل ؾَأ َت ِت أَصِل ََضا ؾ ََذ َ َ
اض َؾ َحنٔ َذ اہللَ َوأَثِى َی
ذَل ٔ َ
ک لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل اؾ َِعلٔی َقا َل َؾ َك َاو ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َخ َل َب ال َّي َ

اٌ
ُش ٕن ل َِی َص فٔی ن ٔ َت ٔ
ُشوكّا ل َِی َش ِت فٔی ن ٔ َت ٔ
اب اہللٔ َؾ ُض َو بَاكٔ ْل َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
َعل َِیطٔ ث ُ َّه َقا َل َما بَا ُل رٔ َجا ٕل َي ِظتَرٔك ُ َ
اب اہللٔ ک ُ ُّل َ ِ
وٌ ُ ُ
ُش ُن اہللٔ أَ ِوثَ ُل َوا ِل َو ََ ُئ ل ٔ َن ًِ أَ ِع َت َل
ُش ٕن ن ٔ َت ُ
اب اہللٔ أَ َح ُّل َو َ ِ
ٔمائ َ َة َ ِ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،فعیک ،اشہؾ نب رعفہ ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ رفام ںیہ ہک ربریہ اؿ ےک اپس آیئ افر فہ اکمہبت یھت
اس ےک اموکلں ےن اےس اکمبت رک دای اھت ون افہیق ےک وعض رضحت اعہشئ ےن اس ےس اہک ارگ اہمترے امکل اچںیہ وت ںیم اہ ںی ہی
ت
اعمفہضیکشمبادارکدفںافرریتافالءریمےےیلوہ۔رافیےتہکںیہہکرھپربریہاےنپاموکلںےکاپسیئگافراؿےسہیابتذرکیک
وت اوہنں ےن وبقؽ ہن ایک رگم اس رشط ےک اس ھت ہک فالء اؿ اموکلں ےک ےیل وہ۔ وت دیسہ اعہشئ ےن یبن ےس اس اک ذترکہ رفامای آپ ےن
رفام ای مت ااسی رکول۔ رھپ یبن ڑھکے وہےئ افر آپ ےن ہبطخ دای اہلل یک دمح ف انثء رفامیئ رھپ رفامای ھچک رمدفں وک ایک وہا ہک ایسی رشںی
رہھٹاےتںیہوجاہللیکاتکبںیمہ ںیرہفہرشطوجاہللیکاتکبںیمہ ںیفہابلطےہارگہچنکابرفہرشطرہھٹایئوہ۔اہللیکاتکب
زایدہالقئاابتعےہافراہللیکرشطوبضمطفمکحتسمےہہکفالءایسےئلیکےہوجآزادرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾوکآزادرکان

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
الغؾوکآزادرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 679

راوی  :ابوِّکیب ،ابومعاویہ ،اعنع ،عنزو بً مزہ  ،ساله بً ابی جعذ ،حرضت ُشحبیل بً سنم

ُش ِحبٔی َل بِ ًٔ ِّ
الش ِن ٔم
ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة َع ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح ِعذٔ َع ًِ ُ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ
َقا َل ُقل ُِت ک ٔ َه ِعبٕ یَا َن ِع َب بِ ًَ ُم َّز َة َح ِّذث ِ َيا َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوا ِح َذ ِر َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٌ ؾٔک َ َان ُط ٔم ًِ ال َّيارٔ یُ ِحز ٔ ُئ ک ُ ُّل َعوِ ٕه ٔم ِيطُ بٔکُلِّ َعوِ ٕه ٔم ِيطُ َو َم ًِ أَ ِع َت َل
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َم ًِ أَ ِع َت َل ا ِم َزأّ ُم ِشل ٔ ّنا ک َ َ

ا ِم َزأَ َتي ِ ٔن ُم ِشل ٔ َن َتي ِ ٔن کَاى َ َتا ؾٔک َ َان ُط ٔم ًِ ال َّيارٔ یُ ِحز ٔ ُئ بٔکُلِّ َعوِ َني ِ ٔن ٔم ِي ُض َنا َعوِ ْه ٔم ِي ُط

اوبرکبی ،اوباعمفہی ،اشمع ،رمعف نب رمہ  ،اسمل نب ایب دعج ،رضحت رشلیبح نب طمس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن بعک نب رمہ ےس
دروخاتس یک ہک ڑبی اایتحط ےس اکؾ ےتیل وہےئ ےھجم اہلل ےک رنکؽ یک وکیئ ابت انسےیئ۔ رفامای ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی
رفامےت وہےئ انس سج ےن املسمؿ الغؾ وکآزاد ایک وت فہ الغؾاس ےک دفزخ ےس اکٹھچرے اک ابثع وہاگاس یک رہ ڈہی ےک دبہل ںیم
(دفزخ یک آزادی ےک ےیل) اکیف ےہ افر وج دف املسمؿ ابدنویں وک آزاد رکے وت فہ دفونں ابدنایں دفزخ ےس اس یک الخیص اک ابثع
وہںیاؿںیمےسرہاکییکدفڈہویںےکدبہلںیماسیکاکیڈہیاکیفوہی۔
رافی  :اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،رمعفنبرمہ،اسملنبایبدعج،رضحترشلیبحنبطمس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
الغؾوکآزادرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 680

راوی  :احنذ بً سياٌ ،ابومعاویہ ،ہظاو بً رعوہ ،ابی مزواح ،حرضت ابوذر

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ُم َزاو ٔ ٕح َع ًِ أَبٔی ذ َٓرٕ َقا َل ُقل ُِت یَا
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاؤیَ َة َح َّذثَ َيا ص ٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
ل َقا َل أَ ِنؿ َُش َضا ع ٔ ِي َذ أَصِل ٔ َضا َوأَغ ََِل َصا ثَ َن ّيا
َر ُسو َل اہللٔ أَ ُّی ال ِّز َق ٔ
اب أَؾ َِـ ُ
ادمحنبانسؿ،اوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،ایبرمفاح،رضحتاوبذررفامےتںیہہکںیمےنرعضایکاےاہللےکرنکؽوکؿاسالغؾ
الضفےہرفامایوجامکلےکزندکیبسےسسیفنفدنسپدیہوہافرتمیقںیمبسےسرگاںوہ۔
رافی  :ادمحنبانسؿ،اوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،ایبرمفاح،رضحتاوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجرحمؾرہتشداراکامکلوہاجےئوتفہ(رہتشدار)آزادےہ۔
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
وجرحمؾرہتشداراکامکلوہاجےئوتفہ(رہتشدار)آزادےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 681

راوی  :عكبہ بً مْکو ،اسحل بً ميؼور ،محنذ بً بْک ،حناد بً سلنہ ،قتادہ ،عاػه ،حرضت سنزہ بً جيذب

ْکو ٕ َوإ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َق َاَ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ بَ ِْکٕ ا ِلبُرِ َسان ٔ ُّی َع ًِ َح َّناد ٔ بِ ًٔ َسل ََن َة َع ًِ َق َتا َد َة
َح َّذثَ َيا عُ ِك َب ُة بِ ًُ ُم ِ َ

َحو ٕ َؾ ُض َو ُْح
َو َع ٔ
اػ ٕه َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ َس ُن َز َة بِ ًٔ ُج ِي َذ ٕب َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ َمل َ
َک ذَا َرح ٕٔه َم ِ َ

ہبقع نب ورکؾ ،ااحسؼ نب وصنمر ،دمحم نب رکب ،امحد نب ہملس ،اتقدہ ،اعمص ،رضحت رمسہ نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن اراشد
رفامایوجرحمؾرہتشداراکامکلوہاجےئوتفہرہتشدارآزادےہ۔
رافی  :ہبقعنبورکؾ،اقحسنبوصنمر،دمحمنبرکب،امحدنبہملس،اتقدہ،اعمص،رضحترمسہنبدنجب

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

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
وجرحمؾرہتشداراکامکلوہاجےئوتفہ(رہتشدار)آزادےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 682

راوی  :راطذ بً سعیذ ،عبیذاہلل بً جَه ،ؿنزہ بً ربیعہ ،سؿیاٌ  ،عبذاہلل بً دیيار ،حرضت ابً عنز

اٌ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ
یع َة َع ًِ ُسؿ َِی َ
َح َّذثَ َيا َرا ٔط ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ ال َّز ِمل ٔ ُّی َو ُعب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ا ِل َح ِض ٔه اْلِ َى ِ َن ٔ ُّ
اِط َق َاَ َح َّذثَ َيا َؿ ِن َزةُ بِ ًُ َرب ٔ َ
َحو ٕ َؾ ُض َو ُْح
بِ ًٔ دٔی َيارٕ َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َمل َ
َک ذَا َرح ٕٔه َم ِ َ

رادش نب دیعس  ،دیب اہلل نب مھج ،رمضہ نب رہعیب ،ایفسؿ  ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن
اراشدرفامایوجرحمؾرہتشداراکامکلوہاجےئوتفہآزادےہ۔
رافی  :رادشنبدیعس ،دیباہللنبمھج،رمضہنبرہعیب،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾوکآزادرکانافراسرپاینپدخث یکرشطرہھٹاان
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
الغؾوکآزادرکانافراسرپاینپدخث یکرشطرہھٹاان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 683

راوی  :عبذاہلل بً معاویہ ،حناد بً سلنہ ،سعیذ بً جنہاٌ ،حرضت سؿييہ ابوعبذالزحنً

اٌ َع ًِ َسؿٔي َي َة أَبٔی َع ِبذٔ الزَّ ِح َن ًٔ َقا َل
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم َعاؤیَ َة ا ِل ُح َنه ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ُج ِن َض َ
أَ ِع َت َك ِتىٔی أ ُ ُّو َسل ََن َة َو ِ
اطت َ َرك َ ِت َعل َ َّی أَ ٌِ أَ ِْ ُذ َو ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َما َع َ
اغ
دبع اہلل نب اعمفہی ،امحد نب ہملس ،دیعس نب ةمہءؿ ،رضحت ہنیفس اوبدبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک رضحت اؾ ہملس ےن ےھجم آزاد ایک افر
ریمےاس ھتہیرشطرہھٹایئہکایحتہبیطںیمیبنیکدخث رکفں۔
رافی  :دبعاہللنباعمفہی،امحدنبہملس،دیعسنبةمہءؿ،رضحتہنیفساوبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾںیماانپہصحآزادرکان
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
الغؾںیماانپہصحآزادرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 684

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً مشہز ،محنذ بً بَش ،سعیذ بً ابی رعوبہ ،قتادہ ،نرض بً اىص ،بظير بً ىہیک،
حرضت ابوہزیزہ

رض بِ ًٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ بٔ ِ ٕ
رعوبَ َة َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ال َّي ِ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َش َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ أَبٔی َ ُ
أَى َ ٕص َع ًِ َب ٔظير ٔبِ ًٔ ىَض ٔ ٕ
یک َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أَ ِع َت َل َن ٔؼي ّبا َل ُط فٔی َم ِنلُو ٕک أَ ِو
ال ا ِست ُِشع ٔ َی ا ِل َع ِب ُذ فٔی ق ٔ َینتٔطٔ غَي ِ َر َم ِظ ُكو ٕم َعل َِیطٔ
ٔط ِك ّؼا ؾ ََعل َِیطٔ َْ ََل ُػطُ ٔم ًِ َمالٔطٔ إ ٔ ٌِ ک َ َ
ال َؾإ ٔ ٌِ ل َِه َیهُ ًِ َل ُط َم ْ
اٌ َل ُط َم ْ

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنب رہسم،دمحمنبرشب،دیعسنبایب رعفہب،اتقدہ،رضننباسن ،ریشبنبکیہن،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہک
اہللےکرنکؽےنرفامای وج صخشالغؾںیم ےساانپ ہصحآزادرکدے وتاس رپ الزؾےہہکاس ےکابیقوصحں وک یھب ڑھچاےئاےنپ
امؽ ےس ارگاس ےکاپس امؽ وہ افر ارگاس ےکاپس امؽ ہن وہ وت الغؾ اینپ(تمیق ادا رکےن ےک ےیل)تمیقیک دقبر زمدفریرکے

نکیلاسرپتقشمہنڈایلاجےئ۔
رافی  :اوبرکب نبایبہبیش،یلعنبرہسم،دمحمنبرشب،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،رضننباسن،ریشبنبکیہن،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
الغؾںیماانپہصحآزادرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 685

یحٌی بً حهیه ،عثناٌ بً عنز ،مالک بً اىص ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز
راوی ٰ :

ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َحه ٕٔیه َح َّذثَ َيا ُع ِث َنا ٌُ بِ ًُ ُع َن َز َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ
َ
اٌ َل ُط ٔم ًِ ا ِل َنا ٔل َما
ُشکَائ َ ُط ح َٔؼ َؼ ُض ِه إ ٔ ٌِ ک َ َ
ُشکّا َل ُط فٔی َع ِب ٕذ أُق ٔ َ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أَ ِع َت َل ٔ ِ
یه َعل َِیطٔ بٔك ٔ َین ٔة َع ِذ ٕل ؾَأ ِع َلي ُ َ
َی ِب ُل ُؼ ثَ َن َي ُط َو َع َت َل َعل َِیطٔ ا ِل َع ِب ُذ َوإ ٔ ََّ َؾ َك ِذ َع َت َل ٔم ِي ُط َما َع َت َل
ٰییحینبمیکح،امثعؿنبرمع،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمعرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایوجالغؾںیمےساانپہصحآزاد
رکدےوتاکیاعدؽددنیاراسیکتمیقاگلےئرھپہیآزادرکےنفاالابیقرشاکءوکاؿےکوصحںیکدقبرادایگیئرکےرشبہکیطاس
ےکاپساانتامؽوہہکاؿےکوصحںیکدقبرادایگیئرکےکسافراسوصرتںیمالغؾرصػاسیکرطػےسآزادوصتمروہاگفرہن
 انتہصحاسےنآزادایکفہوتآزادوہیہاکچ۔
رافی ٰ :ییحینبمیکح،امثعؿنبرمع،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجیسکالغؾوکآزادرکےافراسالغؾےکاپسامؽیھبوہ

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
وجیسکالغؾوکآزادرکےافراسالغؾےکاپسامؽیھبوہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 686

یحٌی ،سعیذ بً ابی مزیه ،لیث بً سعذ ،عبیذاہلل بً
یحٌی ،عبذاہلل بً وہب ،ابً لہیعہ ،ح ،محنذ بً ٰ
راوی ْ :حملہ بً ٰ
ابی جعَف ،بهير بً اطخ ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

یع َة ح و َح َّذث َ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذث َ َيا َسعٔی ُذ بِ ًُ أَبٔی
ْح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِْب َ َرنٔی ابِ ًُ لَض ٔ َ
َح َّذثَ َيا َ ِ
َم ِز َی َه أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َجنٔی ّعا َع ًِ عُب َ ِیذٔ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی َج ِع ََفٕ َع ًِ ب ُ َهي ِر ٔبِ ًٔ اْلِ َ َط ِّخ َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َقا َل
ال ؾ ََنا ُل ا ِل َع ِب ٔذ َل ُط إ ٔ ََّ أَ ٌِ َي ِظتَر َٔن َّ
وٌ َل ُط َو َقا َل
الش ِّی ُذ َما َل ُط ؾ ََیهُ َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أَ ِع َت َل َع ِب ّذا َو َل ُط َم ْ
یع َة إ ٔ ََّ أَ ٌِ َي ِش َت ِثي ٔ َی ُط َّ
الش ِّی ُذ
ابِ ًُ لَض ٔ َ
رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،انبہعیہل،ح،دمحمنبٰییحی،دیعسنبایبرممی ،ثینبدعس ،دیباہللنبایبرفعج،ریکبنب اجش،انعف،
رضحتانبرمعرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےناراشدرفامایوجیسکالغؾوکآزادرکےافراسالغؾےکاپسامؽوہوتالغؾاکامؽاس
(الغؾ)اکیہےہاالہیہکامکلہیہہکدےہکامؽریماوہاگوتاسوصرتںیمامؽالغؾےکامؽاکوہاجےئاگ۔
رافی  :رحہلم نب ٰییحی  ،دبعاہلل نب فبہ ،انب ہعیہل ،ح ،دمحم نب ٰییحی،دیعس نب ایب رممی ،ثی نب دعس  ،دیباہلل نب ایب رفعج ،ریکب نب
اجش،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
وجیسکالغؾوکآزادرکےافراسالغؾےکاپسامؽیھبوہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 687

یحٌی ،سعیذ بً محنذ ،مللب بً زیاد ،اسحام بً ابزاہیه ،عنير ،حرضت ابً مشعود نے آزاد ِّکدہ
راوی  :محنذ بً ٰ
غَلو عنير

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َسعٔی ُذ بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ ا ِل َح ِزم ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل ُن َّلل ٔ ُب بِ ًُ زٔ َیاد ٕ َع ًِ إ ٔ ِس َح َل بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ َج ِّذظ ٔ

ُک ع ٔ ِت ّكا َصئی ّْا إنِّٔی َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
ُع َنيِر ٕ َوص َُو َم ِوَ َی ابِ ًٔ َم ِش ُعود ٕأَ ٌَّ َع ِب َذ اہللٔ َقا َل َل ُط َیا عُ َنيِرُ إنِّٔی أَ ِع َت ِكت َ
ک َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ
َو َس َّل َه َي ُكو ُل أَ ُّی َنا َر ُج ٕل أَ ِع َت َل غ ََُل ّما َول َِه ي َُش ِّه َما َلطُ ؾَا ِل َنا ُل َلطُ ؾَأ َ ِْب ٔ ِرنٔی َما َمالُ َ
ِّک ى َ ِح َو ُظ
َح َّذثَ َيا ا ِل ُن َّلل ٔ ُب بِ ًُ زٔ َیاد ٕ َع ًِ إ ٔ ِس َح َل بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔیه َقا َل َقا َل َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َم ِش ُعود ٕل ٔ َح ِّذی ؾ ََذ َ َ
دمحمنبٰییحی،دیعسنبدمحم،بلطمنبزاید،ااحسؼنباربا،می،ریمع،رضحتانبدوعسدےکآزادرکدہالغؾریمعےتہکںیہہکرضحت
انبدوعسدےناؿےسرفام ایاےریمعںیمےھجتآزادرکاتوہں،آراؾفرام ےکاس ھت۔ںیمےناہللےکرنکؽوکہیاراشدرفامےت
وہےئانسوجصخشیسکالغؾوکآزادرکےافراسےکامؽاکذترکہہنرکےوتفہامؽالغؾوکیہےلماگوتےھجماتبدےہکریتےاپسایک
امؽےہ۔دفرسیدنسیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دیعسنبدمحم،بلطمنبزاید،ااحسؼنباربا،می،ریمع،رضحتانبدوعسدےکآزادرکدہالغؾریمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فدلاسلانوکآزادرکان
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
فدلاسلانوکآزادرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 688

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ؾـل بً دنين ،اَسائیل ،زیذ بً جبير ،ابی یزیذ ،مینوىہ بيت سعذ

یذ َّ
الـ ِّي ِّی َع ًِ َم ِی ُنوى َ َة
ل َع ًِ َزیِ ٔذ بِ ًٔ ُج َبي ِر ٕ َع ًِ أَبٔی یَز ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َسائ ٔی ُ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ا ِلؿ َِـ ُ
ل بِ ًُ دُ َني ِ ٕن َح َّذثَ َيا إ ٔ ِ َ

ب ٔ ِيتٔ َس ِع ٕذ َم ِو ََة ٔ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُسئ ٔ َل َع ًِ َو َل ٔذ الزِّىَا َؾ َكا َل َن ِع ََل ٌٔ
أ ُ َجاصٔ ُذ ؾ ٔیض ٔ َنا َْي ِ ْر ٔم ًِ أَ ٌِ أ ُ ِعت َٔل َول ََذ الزِّىَا
اوبرکبنبایبہبیش،لضفنبدنیک،ارسالیئ،زدینبریبج،ایبزیدی،ومیمہنتنبدعسےسرفاتیےہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےس فدلاسلان ےک قلعتم درایتف ایک ایگ وت آپ ےن رفامای دف وجےت نج ںیم اہجد رکف رتہب ںیہ اس ےس ہک ںیم فدل اسلان وک آزاد
رکفں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،لضفنبدنیک،ارسالیئ،زدینبریبج،ایبزیدی،ومیمہنتنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدافراسیکویبیوکآزادرکانوہوتےلہپرمدوکآزادرکے
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
رمدافراسیکویبیوکآزادرکانوہوتےلہپرمدوکآزادرکے

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 689

راوی  :محنذ بً بظار ،حناد بً مشعذہ ،ح ،محنذ بً ْلـ ،اسحل بً ميؼور ،عبذاہلل بً عبذالنحیذ ،عبیذاہلل بً
عبذالزحنً ،عبذاہلل بً موہب ،قاسه بً محنذ ،حرضت سیذہ عائظہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا َح َّنا ُد بِ ًُ َم ِش َع َذ َة ح و َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َْل َٕـ ا ِل َع ِش َك ََلن ٔ ُّی َوإ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َق َاَ

َح َّذثَ َيا عُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َنحٔی ٔذ َح َّذثَ َيا عُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ َم ِوصَبٕ َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه بِ ًٔ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ َعائٔظَ َة أَى َّ َضا

اٌ ل ََضا غ ََُل ْو َو َجارٔیَ ْة َز ِو ْد َؾ َكال َِت یَا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی أ ُرٔی ُذ أَ ٌِ أ ُ ِعتٔ َك ُض َنا َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌِ
کَ َ

أَ ِع َت ِكتٔض ٔ َنا ؾَابِ َذئٔی بٔال َّز ُج ٔل َق ِب َل ا ِل َن ِزأَة ٔ

دمحم نب اشبر ،امحد نب دعسمہ ،ح ،دمحم نب فلخ ،ااحسؼ نب وصنمر ،دبعاہلل نب دبعادیجمل  ،دیب اہلل نب دبعارلنمح ،دبعاہلل نب ومبہ،

اقمسنبدمحم،رضحتدیسہاعہشئےسرفاتیےہہکاؿاکاکیالغؾافراکیابدنیاخفدنویبیےھتاوہنںےنرعضیکاےاہللےک
رنکؽںیماؿدفونںوکآزادرکاناچیتہوہوتاہللےکرنکؽےنرفامایارگمتاؿدفونںوکآزادرکفوتابدنیےسےلہپالغؾوکآزادرکان۔
رافی  :دمحم نب اشبر ،امحد نب دعسمہ ،ح ،دمحم نب فلخ ،اقحس نب وصنمر ،دبعاہلل نب دبعادیجمل  ،دیباہلل نب دبعارلنمح ،دبعاہلل نب
ومبہ،اقمسنبدمحم،رضحتدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
املسمؿاکوخؿالحؽہ ںینکاےئنیتوصروتںےک
ابب  :دحفداکایبؿ
املسمؿاکوخؿالحؽہ ںینکاےئنیتوصروتںےک

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 690

یحٌی بً سعیذ ،ابی امامہ بً سہل بً حيیـ
راوی  :احنذ بً عبذہ ،حناد بً زیذٰ ،

اٌ بِ ًَ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِب َذ َة أَى ِ َبأَىَا َح َّنادُ بِ ًُ َزیِ ٕذ َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة بِ ًٔ َس ِض ٔل بِ ًٔ ُح َي ِی ٕـ أَ ٌَّ ُع ِث َن َ
وٌ ا ِل َك ِت َل َؾ َكا َل إٔى َّ ُض ِه َل َي َت َوا َع ُذونٔی بٔا ِل َك ِت ٔل َؾل ٔ َه َي ِك ُتلُونٔی َو َق ِذ َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل
ِّک َ
َع َّؿ َ
اٌ أَ ِ َ
ُش َف َعل َِیض ٔ ِه ؾ ََشنٔ َع ُض ِه َوص ُِه َی ِذ ُ ُ
َّ
ُف ٔج َه أَ ِو َر ُج ْل َق َت َل
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل ََ َی ٔح ُّل َد ُو ا ِمز ٔ ٕ
ئ ُم ِشل ٔ ٕه إَٔ فٔی إ ٔ ِح َذی ثَ ََل ٕث َر ُج ْل َزنَی َوص َُو ُم ِح َؼ ًْ َ ُ
َنؿ ِّشا بٔ َػي ِر ٔ َنؿ ِٕص أَ ِو َر ُج ْل ِار َت َّذ َب ِع َذ إ ٔ ِس ََل ٔمطٔ ؾ ََواہللٔ َما َزى َ ِی ُت فٔی َجاصٔل ٔ َّی ٕة َوََ فٔی إ ٔ ِس ََلو ٕ َو ََ َق َتل ُِت َنؿ ِّشا ُم ِشل ٔ َن ّة َو ََ

ِار َت َذ ِد ُت ُم ِي ُذ أَ ِسل َِن ُت

ادمحنبدبعہ،امحدنبزدیٰ ،ییحینبدیعس،ایباامہمنب لہسنبفینح ےسرفاتی ےہہکرضحتامثعؿےنابویغںیک رطػاھجاکن ،

انس وت فہ آپ ےک لتق رکےن اک ذرک رک رےہ ےھت۔ آپ ےن رفامای ہی ےھجم لتق یک دیکمھ دے رےہ ںیہ ہی ےھجم ویکں لتق رک رےہ ںیہ
احالہکنںیمےناہللےکرنکؽوکہیرفامےتوہےئانساملسمؿاکوخؿالحؽہ ںینکاےئنیتوصروتںےکوکیئرمداحبتلااصحؿزان
رکےوتاےساسگنسررکدای اجےئایوکیئرمدانقحلتق رکدےایوکیئرمداالسؾالےن ےکدعبرمدتوہاجےئوتاہللیکمسقںیمےنہن
زامہناجتیلہںیمزانایکہناالسؾالےنےکدعبافرہنیہںیمےنیسکاملسمؿوکلتقایکافرہنیہںیمبجےساملسمؿوہااسےکدعب
رمدتوہا۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،امحدنبزدیٰ،ییحینبدیعس،ایباامہمنبلہسنبفینح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
املسمؿاکوخؿالحؽہ ںینکاےئنیتوصروتںےک

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 691

راوی  :علی بً محنذ ،ابوبْک بً َْلد ،ونیع ،اعنع ،عبذاہلل بً مزہ ،مرسوم ،عبذاہلل  ،حرضت عبذاہلل بً مشعود

َّ
رسو ٕم
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًٔ ََْلد ٕ ا ِل َباصٔل ٔ ُّی َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُم َّز َة َع ًِ َم ِ ُ

َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ َوص َُو ابِ ًُ َم ِش ُعود ٕ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ یَ ٔح ُّل َد ُو ا ِمز ٔ ٕئ ُم ِشل ٔ ٕه َي ِظ َض ُذ أَ ٌِ ََ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّ
اہللُ َوأَنِّی َر ُسو ُل اہللٔ إ ٔ ََّ أَ َح ُذ ثَ ََلثَ ٔة َن ََفٕ ال َّيؿ ُِص بٔال َّيؿ ِٔص َو َّ
الثی ُِّب الزَّانٔی َوال َّتارٔ ُک لٔذٔیئطٔ ا ِل ُنؿَار ُٔم ل ٔ ِل َح َنا َع ٔة
یلعنبدمحم،اوبرکبنبالخد،فعیک،اشمع،دبعاہللنبرمہ،رسمفؼ،دبعاہلل،رضحتدبعاہللنبدوعسدرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽ
ےنرفامایفہاملسمؿوجاسابتیکاہشدتداتیےہہکاہللےکالعفہوکیئوبعمدہ ںیافرںیماہللاکرنکؽوہںاساکوخؿالحؽہ ںی
نکاےئنیتوصروتںےکاصقصںیمافراشدیدشہوہرکزانرکےنفاالافراےنپدنیوکوھچڑےنفاالامجتعےسدجاوہےنفاال۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوبرکبنبالخد،فعیک،اشمع،دبعاہللنبرمہ،رسمفؼ،دبعاہلل،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاےنپدنیےسرھپاجےئ
ابب  :دحفداکایبؿ
وجصخشاےنپدنیےسرھپاجےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 692

راوی  :محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،ایوب ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

َ
ض َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
وب َع ًِ ع ِ ٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ أَى ِ َبأىَا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ أَ ُّی َ

َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ بَ َّذ َل دٔی َي ُط ؾَا ِق ُتلُو ُظ

دمحمنبابصح،ایفسؿ نبہنییع،اویب،رکعہم،رضحتانب ابعسرفامےتںیہہکاہلل ےک رنکؽےنرفامایوج(املسمؿ) اانپدنی دبؽ
ڈاےلاےسلتقرکدف۔
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،اویب،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وجصخشاےنپدنیےسرھپاجےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 693

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ،حرضت بہز بً حهیه

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ بَ ِضز ٔبِ ًٔ َحه ٕٔیه َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

َشنٔي َن إَٔ َی ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن
ُش َک َب ِع َذ َما أَ ِسل ََه َع َن َّل َحًَّی ُيؿَار َٔم ا ِل ُن ِ ٔ
ل اہللُ ٔم ًِ ُم ِ ٔ
َو َس َّل َه ََ َي ِك َب ُ
َش ٕک أَ ِ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،رضحت زہب نب میکح اےنپفادل ےس فہ دادا ےس رفاتیرکےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج صخش
االسؾالےئرھپرشکرکےا السؾےکدعباہللاعتیلاساکوکیئلمعوبقؽہ ںیرفامےتاہیںکتہکرشکرکےنفاولںوکوھچڑرک
املسمؿںیماشلموہاجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،رضحتزہبنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحفدوکانذفرکان
ابب  :دحفداکایبؿ
دحفدوکانذفرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 694

راوی  :ہظاو بً عنار ،ولیذ بً مشله ،سعیذ بً سياٌ ،زاہزیہ ،ابی طحزہ ،نثير بً مزہ ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّذثَ َيا َسعٔی ُذ بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َع ًِ أَبٔی الزَّاصٔزٔیَّ ٔة َع ًِ أَبٔی َط َح َز َة َنثٔير ٔبِ ًٔ ُم َّز َة

ْ أَ ِر َبعٔي َن ل َِی َل ّة فٔی ب ٔ ََلد ٔاہللٔ
َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إ ٔ َقا َم ُة َح ٓ ٕذ ٔم ًِ حُ ُذود ٔاہللٔ َْي ِ ْر ٔم ًِ َم َ ٔ

َعزَّ َو َج َّل
اشہؾ نب امعر ،فدیل نب ملسم ،دیعس نب انسؿ ،زارہہی ،ایب رجشہ ،ریثک نب رمہ ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن
رفامایدحفداہللںیمےسیسکاکیدحوکانذفرکاناہللیکزنیمںیماچسیلرفزیکابرشےسزایدہرتہبےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،دیعسنبانسؿ،زارہہی،ایبرجشہ،ریثکنبرمہ،رضحتانبرمع

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

ابب  :دحفداکایبؿ
دحفدوکانذفرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 695

عیسی بً یزیذ ،ابی زرعة بً جزیز ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :عنزو بً راؾع ،عبذاہلل بً مبارکٰ ،

یذ َع ًِ أَبٔی ز ُِر َع َة بِ ًٔ
یذ َقا َل أَ ُه ُّي ُط َع ًِ َجزٔیز ٔبِ ًٔ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َراؾ ٕٔع َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک أَى ِ َبأَىَا ع َٔیسی بِ ًُ َیز ٔ َ
ق ٔم ًِ
ق َْي ِ ْر ْٔلَصِ ٔل اْلِ َ ِر ٔ
ل بٔطٔ فٔی اْلِ َ ِر ٔ
َع ِنزٔو بِ ًٔ َجزٔیز ٕ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َحذ ي ُِع َن ُ

ْوا أَ ِربَ ٔعي َن َػ َبا ّحا
أَ ٌِ یُ ِن َ ُ

ت
رمعف نب راعف ،دبعاہلل نب ابمرکٰ ،یسیع نب زیدی ،ایب زرعا نب رجری ،رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد
رفامایاکیدحسجرپزنیمںیملمعدرآدمایکاجےئالہزنیمےکےیلاچسیلرفزیکابرشےسرتہبےہ۔
ت
رافی  :رمعفنبراعف،دبعاہللنبابمرکٰ،یسیعنبزیدی،ایبزرعانبرجری،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
دحفدوکانذفرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 696

راوی  :نَص بً علی ،حؿؽ بً عنز ،حهیه بً اباٌ ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

ض َقا َل َقا َل
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
اٌ َع ًِ ع ِ ٔ
ِم َح َّذثَ َيا َحؿ ُِؽ بِ ًُ عُ َن َز َح َّذثَ َيا ا ِل َح َه ُه بِ ًُ أَبَ َ
َح َّذثَ َيا َن ِ ُ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ

َّ
َّ
ْض ُب عُيُكٔطٔ َو َم ًِ َقا َل ََ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّ اہللُ َو ِح َذ ُظ ََ
رقآ ٌٔ َؾ َك ِذ َح َّل َ ِ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َم ًِ َج َح َذ آ َی ّة ٔم ًِ ا ِل ُ ِ
یب َح ًّذا َؾ ُی َك َاو َع َل ِیطٔ
َٔ
ُشی َ
ک َل ُط َوأَ ٌَّ ُم َح َّن ّذا َع ِب ُذ ُظ َو َر ُسولُطُ ؾ َََل َسبٔی َل ْٔل َ َح ٕذ َعل َِیطٔ إ ٔ ََّ أَ ٌِ ي ُٔؼ َ
رصن نب یلع ،صفح نب رمع ،میکح نب اابؿ ،رکعہم ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج رقآؿ یک اکی یھب
َ
آتیاکااکنررکدےاسیکرگدؿاڑاانالحؽےہافروجہیےہک َل ِإلَ َا ِإ َّلا َُّ
ع ُـ َف َروُسلُ ُااسرپیسک ےک
حُما َ ْ ُ
لِل َف ْ َ
د ُـ َليِر َ
ِ َلَ ُا َف َأ َّؿ ُ َ ّ ً
ےیلراہہ ںیاالہیہکیسکدحاکرمبکتوہاجےئوتفہدحاسرپاقمئیکاجےئ۔
رافی  :رصننبیلع،صفحنبرمع،میکحنباابؿ،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
دحفدوکانذفرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 697

راوی  :عبذاہلل بً ساله ،عبیذہ بً اسود ،قاسه ،ابً ولیذ ،ابی ػادم ،ربیعہ بً ىاجذ ،حرضت عبادہ بً ػامت

یع َة بِ ًٔ ىَا ٔج ٕذ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسال ٔ ٕه ا ِل َن ِؿلُو ُد َح َّذث َ َيا عُب َ ِی َذةُ بِ ًُ اْلِ َ ِس َود ٔ َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه بِ ًٔ ا ِل َولٔیذٔ َع ًِ أَبٔی َػاد ٔ ٕم َع ًِ َرب ٔ َ
یب َوا ِل َب ٔعی ٔذ َو ََ َتأ ِ ُْ ِذ ُن ِه فٔی
رق ٔ
ینوا ُح ُذو َد اہللٔ فٔی ا ِل َ ٔ
َع ًِ ُع َبا َد َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَق ٔ ُ
اہللٔ ل َِو َم ُة ََئ ٕٔه
دبعاہللنباسمل ،دیبہنبانکد،اقمس،انبفدیل،ایباصدؼ ،رہعیبنباندج،رضحتابعدہ نباصث رفامےتںیہہکاہلل ےکرنکؽ
ےن رفامای دحفد اہلل وک انذف رکف رقیبی افر دفر فاےل بس رپ افر اہلل ےک اعمہلم ںیم ںیہمت یسک المث  رکےن فاال یک المث  ہن
آڑکپے۔
رافی  :دبعاہللنباسمل ،دیبہنبانکد،اقمس،انبفدیل،ایباصدؼ،رہعیبنباندج،رضحتابعدہنباصث 

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

سجرپدحفابجہ ںی
ابب  :دحفداکایبؿ
سجرپدحفابجہ ںی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 698

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ ،عبذالنلک بً عنير ،حرضت علیہ َقهي

اٌ َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ عُ َني ِر ٕ َقا َل َسنٔ ِع ُت َع ٔل َّی َة
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ قَاََ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ
َّ
َّ
اٌ َم ًِ أَى ِ َب َت ُقتٔ َل َو َم ًِ ل َِه یُ ِيب ٔ ِت ُْل ِّ َی
رقه َّٔي َي ُكو ُل ُ ٔ
َقیِوَ َة َؾک َ َ
ا ِل ُ َ
رع ِؿ َيا َعل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َی ِو َو ُ َ
َسبٔیلُ ُط َؾهُ ِي ُت ؾ َٔین ًِ ل َِه یُ ِيب ٔ ِت َؾخُل َِّی َسبٔیلٔی
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،دبعاکلمل نب ریمع ،رضحت ہیطع رقیظ رفامےت ںیہ ہک رقہظی ےک دؿ (بج بس
ونبرقہظیامرےےئگ)ںیمہاہللےکرنکؽیکدخث ںیمشیپایکایگوتوجابغلاھتاےس لتقرکدایایگافروجابغلہناھتاےسوھچڑدایایگوت
ںیمانابوغلںںیماھتاسےیلےھجمیھبوھچڑدایایگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،دبعاکلملنبریمع،رضحتہیطعرقیظ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
سجرپدحفابجہ ںی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 699

راوی  :محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عبذالنلک بً عنير

َ
رقه َّٔي َي ُكو ُل ؾ ََضا أَىَا
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح أَى ِ َبأىَا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ عُ َنيِر ٕ َقا َل َسنٔ ِع ُت َع ٔل َّی َة ا ِل ُ َ
ذَا بَي ِ َن أَهِ ُضز ٔ ُن ِه
دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،دبعاکلملنبریمعےتہکںیہہکںیمےنہیطعرقیظوکہیرفامےتوہےئانسدوھکیابںیممتولوگںےک
درایمؿوموجدوہں۔
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،دبعاکلملنبریمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
سجرپدحفابجہ ںی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 700

راوی  :علی بً محنذ ،عبذاہلل بً ىنير ،ابومعاویہ ،ابواسامہ ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َوأَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َوأَبُو أ ُ َسا َم َة َقالُوا َح َّذثَ َيا ُعب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ُع َن َز َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ
رع ِؿ ُت
َش َة َس َي ّة َؾل َِه یُحٔزِنٔی َو ُ ٔ
ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل ُ ٔ
رع ِؿ ُت َعل َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَ ِو َو أُحُ ٕذ َوأَىَا ابِ ًُ أَ ِربَ َع َع ِ َ
َش َة َس َي ّة ؾَأ َ َج َازنٔی َقا َل ىَاؾ ٔ ْع َؾ َح َّذث ِ ُت بٔطٔ عُ َن َز بِ ًَ َع ِب ٔذ ا ِل َعزٔیز فٔٔی ْ ََٔل َؾتٔطٔ َؾ َكا َل َص َذا
َعل َِیطٔ یَ ِو َو ا ِل َخ ِي َذ ٔم َوأَىَا ابِ ًُ َْ ِن َص َع ِ َ
ل َما بَي ِ َن الؼَّ ػٔير ٔ َوا ِک َهبٔير ٔ
ؾ َِؼ ُ
یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمن،اوباعمفہی،اوبااسہم،رضحتانبرمعرفامےتںیہہکگنجادحےکومعقرپرمعبوچدہاسؽےھجمرنکؽاہلل
یکدخث ںیمشیپایک ایگآپےنےھجمااجزترمتمحہنرفامیئافرگنجدنخؼےکومعقےھجمرمعبدنپرہاسؽآپیکدخث ںیم
شیپایکایگوتآپےنےھجمااجزترمتمحرفامیئ۔رضحتانبرمعےکاشرگدرضحتانعفےتہکںیہہکرضحترمعنبدبعازعلزیےک

زامہنالختفںیمںیمےناہ ںیہیدحثیانسیئوترفامایہکےچبافرڑبےںیمرفؼیہیےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمن،اوباعمفہی،اوبااسہم،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہاامیؿیکرپدہوپیشافردحفدوکاہبشتیکفہجےساسطقرکان۔
ابب  :دحفداکایبؿ
الہاامیؿیکرپدہوپیشافردحفدوکاہبشتیکفہجےساسطقرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 701

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابومعاویہ ،اعنع ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ِخة ٔ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َست َ َر ُم ِشل ٔ ّنا َست َ َر ُظ اہللُ فٔی ُّ
الذى ِ َیا َو ِاْل ٔ َ

اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایسجےنیسکاملسمؿیکرپدہ
وپیشیکاہللداینآرختںیماسیکرپدہوپیشرفامںیئےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
الہاامیؿیکرپدہوپیشافردحفدوکاہبشتیکفہجےساسطقرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 702

راوی  :عبذاہلل بً جزاح ،ونیع ،ابزاہیه بً ؾـل ،سعیذ ابً ابی سعیذہ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ا ِل َحزَّاحٔ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ ا ِلؿ َِـ ٔل َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ أَبٔی َسعٔی ٕذ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِد َؾ ُعوا ا ِل ُح ُذو َد َما َو َج ِذتُ ِه َل ُط َم ِذ َؾ ّعا
دبعاہللنبرجاح،فعیک،اربا،مینبلضف،دیعسانبایبدیعسہ،رضحتاوبرہریہایبؿرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےناراشدرفامای
بجکتمتدحوکاسطقرکےنیکوصرتاپؤدحوکاسطقرکدف۔
رافی  :دبعاہللنبرجاح،فعیک،اربا،مینبلضف،دیعسانبایبدیعسہ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
الہاامیؿیکرپدہوپیشافردحفدوکاہبشتیکفہجےساسطقرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 703

راوی  :يعكوب بً حنیذ بً کاسب ،محنذ بً عثناٌ ،حهه بً اباٌ ،عْکمہ  ،ابً عباض

ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ
اٌ َع ًِ ع ِ ٔ
اٌ ا ِل ُح َنه ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل َح َه ُه بِ ًُ أَبَ َ
وب بِ ًُ حُ َن ِی ٔذ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ عُ ِث َن َ
َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ
ـ
َعبَّا ٕ
ض َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ َست َ َر َع ِو َر َة أَْٔیطٔ ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه َست َ َر اہللُ َع ِو َر َت ُط یَ ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة َو َم ًِ َنظَ َ
ـ اہللُ َع ِو َر َت ُط َحًَّی َيؿ َِـ َح ُط ب ٔ َضا فٔی بَ ِيتٔطٔ
َع ِو َر َة أَْٔیطٔ ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه َنظَ َ

وقعیب نب دیمح نب اکبس ،دمحم نب امثعؿ ،مکح نب اابؿ ،رکعہم  ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج
ےناےنپاملسمؿ اھبیئیک بیعوپیشیکاہللاعتیلرفزایقث اسیکبیعوپیشرفامںیئ ےگافرسج ےناملسمؿیکرپدہدرییکاہلل

اعتیلاسیکرپدہدریرفامںیئےگ۔ہکرھگےھٹیباےسرنکارفامدںیےگ
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،دمحمنبامثعؿ،مکحنباابؿ،رکعہم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحفدںیمافسرش
ابب  :دحفداکایبؿ
دحفدںیمافسرش

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 704

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،ابً طہاب ،رعوہ ،حرضت عائظہ

َص ُّی أَى ِ َبأَىَا َّ
َ
َقي ِّظا أَ َص َّن ُض ِه َطأ ِ ٌُ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح ا ِلنٔ ِ ٔ
اب َع ًِ ُ ِ
رع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة أ ٌَّ ُ َ
َّ
َس َق ِت َؾ َكالُوا َم ًِ یُک َ ِّل ُه ؾ َٔیضا َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقالُوا َو َم ًِ َی ِحتَر ٔ ُئ َعل َِیطٔ إ ٔ ََّ
ا ِل َن ِزأَة ٔ ا ِل َن ِخزُو ٔم َّی ٔة الًٔی َ َ
أ ُ َسا َم ُة بِ ًُ َزیِ ٕذ ح ُّٔب َر ُسو ٔل اہللٔ َؾک َ َّل َن ُط أ ُ َسا َم ُة َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ َت ِظ َؿ ُع فٔی َح ٓ ٕذ ٔم ًِ حُ ُذود ٔاہللٔ ث ُ َّه
َس َم ؾ ٔیض ٔ ِه
ک َّال ٔذ َ
َس َم ؾ ٔیض ٔ ِه َّ ٔ
اض إٔى َّ َنا َص َل َ
الَش ُ
َق َاو ؾَا ِْ َت َل َب َؾ َكا َل َیا أَ ُّی َضا ال َّي ُ
یـ َت َز ُنو ُظ َوإٔذَا َ َ
یً ٔم ًِ َق ِبلٔهُ ِه أَى َّ ُض ِه کَاى ُوا إٔذَا َ َ
َّ
َس َق ِت َل َك َل ِع ُت َی َذ َصا َقا َل ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح َسنٔ ِع ُت
الـع ُ
ٔیـ أَ َقا ُموا َعل َِیطٔ ا ِل َح َّذ َوایِ ُه اہللٔ ل َِو أَ ٌَّ ؾَاك َٔن َة ب ٔ ِي َت ُم َح َّن ٕذ َ َ
َّ
رس َم َوک ُ ُّل ُم ِشل ٔ ٕه َی ِي َبغٔی َل ُط أَ ٌِ َي ُكو َل َص َذا
الل ِی َث بِ ًَ َس ِع ٕذ َي ُكو ُل َق ِذ أَ َعا َذصَا اہللُ َعزَّ َو َج َّل أَ ٌِ َت ِ ٔ

دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکزخمفیموعرتسجےنوچرییکیھتےکاعمےلمےن
رقشی وک تخس رپاشیین ںیم التبم رک دای ک ےن ےگل اس یک افسرش اہلل ےک رنکؽ ےس وکؿ رکے؟ ولوگں ےن اہک اس یک تمہ یسک ںیم
ہ ںینکاےئااسہمنبزدیےکہکاہللےکرنکؽےکےتیہچںیہ۔آرخااسہمنبزدیےکآپےسابتیکوتاہللےک رنکؽےنرفامای
ایک متاہلل یکدحفد ںیمےس اکی دح ےکابرے ںیمافسرشرکرےہ وہ رھپآپ ڑھکےوہےئ افر ہبطخایبؿ ایک رھپرفامایمت ےس ےلہپ

ولگایسفہجےسالہک وہےئہک بجوکیئڑباآدیم اؿ ںیم وچریاکرمبکتوہاتوت اس ےکریغبزسا ےکوھچڑدےتیافر بجوکیئ
زمکفراؿںیموچریرکاتوتاسرپدحاقمئرکےتاہللیکمسقارگدمحمیکیٹیبافہمطیھبوچریرک وتںیماساکاہ ھترضفراکٹداتی۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
دحفدںیمافسرش

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 705

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً ىنير ،محنذ بً اسحام ،محنذ بً كلحہ ،بً رکاىہ ،عائظہ بيت مشعود بً اسود،
حرضت مشعود بيت اسود

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ ك َ ِل َح َة بِ ًٔ ُرکَاى َ َة َع ًِ أ ُ ِّمطٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ِک ا ِل َك ٔلی َؿ َة ٔم ًِ بَ ِیتٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َس َق ِت ا ِل َن ِزأَةُ تٔل َ
َعائٔظَ َة ب ٔ ِيتٔ َم ِش ُعود ٔ بِ ًٔ اْلِ َ ِس َود ٔ َع ًِ أَب ٔ َ
یضا َقا َل َل َّنا َ َ

َ
َقیِ ٕع َؾحِْٔ َيا إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ىُک َ ِّل ُن ُط َو ُق ِل َيا ى َ ِح ًُ َن ِؿذ َٔیضا
َو َس َّل َه أَ ِعوَ ِن َيا ذَل ٔ َ
ک َوکَاى َ ِت ا ِم َزأ ّة ٔم ًِ ُ َ
بٔأ َ ِر َبعٔي َن أُوق ٔ َّی ّة َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه تُ َلض ََّز َْي ِ ْر ل ََضا َؾ َل َّنا َسنٔ ِع َيا لٔي َن َق ِو ٔل َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
ک َق َاو
َو َس َّل َه أَ َت ِي َيا أ ُ َسا َم َة َؾ ُك ِل َيا ک َ ِّل ِه َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َل َّنا َرأَی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ذَل ٔ َ
ئ اہللٔ َو َّال ٔذی َنؿ ُِص ُم َح َّن ٕذ ب ٔ َی ٔذظ ٔل َِو
ار ُن ِه َعل َ َّی فٔی َح ٓ ٕذ ٔم ًِ ُح ُذود ٔاہللٔ َعزَّ َو َج َّل َو َق َع َعل َی أَ َم ٕة ٔم ًِ إ ٔ َما ٔ
َْ ٔلي ّبا َؾ َكا َل َما إ ٔ ِن َث ُ
کَاى َ ِت ؾَاك َٔن ُة ابِ َي ُة َر ُسو ٔل اہللٔ ىَزَل َِت ب ٔ َّال ٔذی ىَزَل َِت بٔطٔ َل َك َل َع ُم َح َّن ْذ َی َذ َصا

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب ااحسؼ ،دمحم نب ،ہحل ،نب راکہن ،اعہشئ تنب دوعسد نب انکد ،رضحت دوعسد تنب انکد
رفامےتںیہہکبجاسوعرتےناہللےکرنکؽےکرھگےسفہاچدررچایئوتںیمہاسیکتہبرکفوہیئہکہیہلیبقرقشییکوعرت
یھت انچہچن مہ اہلل ےک رنکؽیک دخث  ںیم ابت رکےن ےک ےیل احرض وہےئ افر رعضیک ہک مہ اس ےک دبہل اچسیل افہیق اچدنی

دےتیںیہ(اکیسہارھچنکدرمہ)وتاہللےکرنکؽےنرفامایہیانگہےساپکوہاجےئہی اسےکےیلرتہبےہبج مہ ےناہللےک
رنکؽ یک وگتفگ ںیم رنیم دیھکی وت مہ ااسہم ےک اپس ےئگ افر اہک ہک اہلل ےک رنکؽ ےس افسرش رکف اہلل ےک رنکؽ ےن ہی داھکی وت
ڑھکے وہےئ ہبطخ اراشد رفامای افر رفامای مت سک دقر زایدہ وکشش رک رےہ وہ ریمے اپس آرک اہلل یک دحفد ںیم ےس اکی دح ےک
قلعتموجاہللیکاکیدنبیوکےگلیاسذاتیکمسقسجےکہضبقںیمدمحمیکاجؿےہارگاہللےکرنکؽیکیٹیبافہمطفہاکؾرک وج
اسوعرتےنایکوتیھبدمحماساکاہ ھتاکاتٹ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب ااحسؼ ،دمحم نب،ہحل ،نب راکہن ،اعہشئ تنب دوعسد نب انکد ،رضحت دوعسد تنب
انکد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زانیکدح
ابب  :دحفداکایبؿ
زانیکدح

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 706

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ہظاو بً عنار ،محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،عبیذاہلل بً عبذاہلل ،ابوہزیزہ،
زیذ بً ْالذ ،حرضت ابوہزیزہ  ،زیذ بً ْالذ اور طبل

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َوصٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َقالُوا َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
عُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َزیِذٔ بِ ًٔ َْال ٔ ٕذ َو ٔط ِب ٕل َقا ُلوا ُن َّيا ع ٔ ِي َذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأ َ َتا ُظ َر ُج ْل
اب اہللٔ َوأِذ ٌَِ َٔی َحًَّی
اٌ أَ ِؾ َك َط ٔم ِي ُط اق ِٔف بَ ِي َي َيا ب ٔ ٔه َت ٔ
َؾ َكا َل أَ ِن ُظ ُذ َک اہللَ َل َّنا َق َـ ِی َت بَ ِي َي َيا ب ٔ ٔه َت ٔ
اب اہللٔ َؾ َكا َل َْ ِؼ ُنطُ َوک َ َ
اٌ َع ٔشیؿّا َعل َی َص َذا َوإٔى َّ ُط َزنَی بٔا ِم َزأَتٔطٔ ؾَا ِؾ َت َذیِ ُت ٔم ِي ُط بٔنٔائ َ ٔة َطاة ٕ َو َْادٔو ٕ ؾ ََشأ َ ِل ُت رٔ َج ّاَ
أَقُو َل َقا َل ُق ِل َقا َل إ ٔ ٌَّ ابِىٔی ک َ َ
ُ
یب َعاو ٕ َوأَ ٌَّ َعل َی ا ِم َزأَة ٔ َص َذا ال َّز ِج َه َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٔم ًِ أَصِ ٔل ا ِل ٔعل ِٔه ؾَأ ِْب ٔ ِر ُت أَ ٌَّ َعل َی ابِىٔی َجل َِذ ٔمائ َ ٕة َو َت ِػز ٔ َ

اب اہللٔ ا ِلنٔائ َ ُة َّ
ک َج ِل ُذ ٔمائ َ ٕة
ک َو َعل َی ابِي ٔ َ
الظاةُ َوا ِل َخاد ٔ ُو َرد َعل َِی َ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َّال ٔذی َن ِؿ ٔسی ب ٔ َی ٔذظ ٔ َْلَ ِق ٔـي َ َّن بَ ِي َيهُ َنا ب ٔ ٔه َت ٔ
ُف َج َن َضا
یب َعاو ٕ َواغِ ُذ یَا أُى َ ِی ُص َعل َی ا ِم َزأَة ٔ َص َذا َؾإ ٔ ٌِ ا ِعت َ َرؾ َِت ؾ ِ
َو َت ِػز ٔ ُ
َار ُج ِن َضا َقا َل صٔظَ ْاو َؾ َػ َذا َعل َِی َضا ؾَا ِعت َ َرؾ َِت َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اشہؾ نب امعر ،دمحم نب ابصح ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی  ،دیب اہلل نب دبع اہلل ،اوبرہریہ ،زدی نب اخدل ،رضحت
اوبرہریہ،زدینباخدلافرشرفامےتںیہہکمہاہللےکرنکؽےکاپسےھتہکاکیرمداحرضوہاافراہکںیمآپوکمسقداتیوہں
ہک آپ امہرے درایمؿ اہلل یک اتکب ےک اطمقب ہلصیف رفامںیئ ےگ اس ےک رفقی اخمفل ےن اہک وج ہک اس ےس دھجمسار اھت ہک آپ
امہرےدرایمؿاہللیکاتکب ےکاطمقبہلصیفرفامںیئ افر ےھجمرعضرکےنیکااجزتدےیجیآپےنرفامایوہک!ک ےناگلریمااٹیب اس
ےکاہںالمزؾ اھت افر فہاسیک اہیلہےسزان اکرمبکتوہاوت ںیم ےناس اکدفہی نکرکبایں افراکیالغؾدںیرھپ ںیم ےن دنچالہ ملع
رمدفں ےس درایتف ایک وت ےھجم اتبای ایگ ہک ریمے ےٹیب وک نک وکڑے ںیگل ےگ افر اکی اسؽ الجفینط یک زسا وہی افر اس یک ویبی وک
اسگنسر ایک اجےئ اگ وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفامایاس ذاتیک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم اہمترے درایمؿ اہللیک اتکب
ےکاطمقبہلصیفرکفں اگنکرکبایںافرالغؾںیہمتفاسپےلماگافراہمترےےٹیبوکنکوکڑےںیگلےگافراکیاسؽالجفینطوہی
افراےاسن!اسیکاہیلہےکاپسحبصاجانارگفہزاناکارتعاػرکےلوتاسوکاسگنسررکدانی۔اشہؾےتہکںیہہکاسنحبصاسیکاہیلہ
ےکاپسےئگاسےنارتعاػرکایلوتاوہنںےناسوکاسگنسررکدای۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اشہؾ نب امعر ،دمحم نب ابصح ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی  ،دیباہلل نب دبعاہلل ،اوبرہریہ ،زدی نب اخدل،
رضحتاوبرہریہ،زدینباخدلافرش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
زانیکدح

جلذ  :جلذ دوو
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یحٌی بً سعیذ ،سعیذ بً ابی رعوبہ ،قتادہ ،یوىص بً جبير ،حلاٌ بً عبذاہلل ،حرضت
راوی  :بْک بً ْلـ ،ابوبَش ٰ ،
عبادہ بً ػامت

رعوبَ َة َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ یُوى َُص بِ ًٔ ُج َبي ِر ٕ َع ًِ
ْک بِ ًُ َْل َٕـ أَبُو بٔ ِ ٕ
َش َح َّذث َ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ أَبٔی َ ُ
َح َّذثَ َيا بَ ِ ُ
اٌ بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َع ًِ عُ َبا َد َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُْ ُذوا َعىِّی َق ِذ َج َع َل اہللُ َل ُضًَّ
ح َّٔل َ
الثی ُِّب ب ٔ َّ
یب َس َي ٕة َو َّ
الثی ِّٔب َج ِل ُذ ٔمائ َ ٕة َوالزَّ ِج ُه
ْک بٔا ِلب ٔ ِ ٔ
ْک َج ِل ُذ ٔمائ َ ٕة َو َت ِػز ٔ ُ
َسب ٔ ّیَل ا ِلب ٔ ِ ُ

رکبنبفلخ،اوبرشبٰ،ییحینبدیعس،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،ویسننبریبج،اطحؿنبدبعاہلل،رضحتابعدہنباصث رفامےتںیہ
ہکاہللےکرنکؽےنرفامایدنیاکمکحھجمےسولعمؾرکولےلہپاہللےنرفامایاھتہکاؿوکرھگفںںیمروھکاہیںکتاہللاؿےکےیلراہ
نیعتمرفامدںی۔نکاہللےناؿوعروتںےکےیلراہتسنیعتمرفامایرکب،رکبےسزانرکےوتنکوکڑےافراکیاسؽالجفینطیکزسا
وہی،افربیث،بیثےسزانرکےوتاےسنکوکڑےںیگلےگافراسگنسرایکاجےئاگ۔
رافی  :رکبنبفلخ،اوبرشبٰ،ییحینبدیعس،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،ویسننبریبج،اطحؿنبدبعاہلل،رضحتابعدہنباصث 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاینپویبییکابدنیےس تبحرکاھٹ
ابب  :دحفداکایبؿ
وجاینپویبییکابدنیےس تبحرکاھٹ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 708

راوی  :حنیذ بً مشعذہْ ،الذ بً حارث ،سعیذ ،قتادہ ،حبیب بً ساله ،حرضت نعناٌ بً بظير

َح َّذثَ َيا حُ َن ِی ُذ بِ ًُ َم ِش َع َذ َة َح َّذثَ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ ا ِل َحارٔ ٔ
یب بِ ًٔ َسال ٔ ٕه َقا َل أتُ َٔی ال ُّي ِع َنا ٌُ
ٔیذ َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ َحب ٔ ٔ
ث َح َّذثَ َيا َسع ْ
ئ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إ ٔ ٌِ کَاى َ ِت
بِ ًُ َب ٔظير ٕب ٔ َز ُج ٕل َغش َٔی َجارٔ َی َة ا ِم َزأَتٔطٔ َؾ َكا َل ََ أَ ِق ٔضی ؾ َٔیضا إ ٔ ََّ بٔ َك َـا ٔ
أَ َح َّل ِت َضا َل ُط َجل َِذتُ ُط ٔمائ َ ّة َوإ ٔ ٌِ ل َِه َتهُ ًِ أَذٔى َ ِت َل ُط َر َج ِن ُت ُط

دیمح نبدعسمہ،اخدلنباحرث،دیعس،اتقدہ،بیبح نباسمل،رضحتامعن ؿ نبریشب ےکاپس اکی رمدالایایگ سجےن اینپویبی یک

ابدنی ےس  تبح یک یھت اوہنں ےن رفامای ںیماس ےک قلعتمفیہ ہلصیف رکفں اگ وج اہلل ےک رنکؽ اک ہلصیف ےہرفامای ارگ اس یک ویبی
ےنہیابدنیاسےکےیلالحؽرکدییھتوتںیماسوکنکوکڑےاگلؤںاگافرارگویبیےناسوکااجزتہ ںیدییھتوتںیماسوک
اسگنسررکدفںاگ۔
رافی  :دیمحنبدعسمہ،اخدلنباحرث،دیعس،اتقدہ،بیبحنباسمل،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وجاینپویبییکابدنیےس تبحرکاھٹ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 709

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذالشَلو بً ْحب ،ہظاو بً حشاٌ ،حرضت سلنہ بً محبل

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ َّ
اٌ َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ ا ِل ُن َحب ِّٔل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْح ٕب َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ َح َّش َ
الش ََلو ٔ بِ ًُ َ ِ
أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُرؾ ٔ َع إٔل َِیطٔ َر ُج ْل َوكٔ َئ َجارٔ َی َة ا ِم َزأَتٔطٔ َؾل َِه َی ُح َّذ ُظ
م
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاالسلؾ نب رحب ،اشہؾ نب اسحؿ ،رضحت ہملس نب حیق ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یک دخث  ںیم
اکیرمدشیپایکایگسجےناینپاہیلہیکابدنیےس تبحیکیھتآپےناےسدحہ ںیاگلیئ۔
م
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالسلؾنبرحب،اشہؾنباسحؿ،رضحتہملسنب حیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسگنسررکان
ابب  :دحفداکایبؿ

اسگنسررکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 710

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،عبذاہلل بً عبذاہلل ،حرضت ابً عباض

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َق َاَ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ َحًَّی َي ُكو َل َقائ ٔ ْل َما أَ ٔج ُذ
اب َل َك ِذ َْ ٔظ ُ
بِ ًٔ عُت ِ َب َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض َقا َل َقا َل عُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َخ َّل ٔ
یت أَ ٌِ یَ ُلو َل بٔال َّيا ٔ
ض َز َم ْ
اٌ
اب اہللٔ ؾ ََی ٔـ ُّلوا بٔتَرِ ٔک َ ُٔف َ
ال َّز ِج َه فٔی ن ٔ َت ٔ
ُفائ ٔٔف اہللٔ أَ ََ َوإ ٔ ٌَّ ال َّز ِج َه َحل إٔذَا أ ُ ِح ٔؼ ًَ ال َّز ُج ُ
ل َو َقا َم ِت ا ِلب َ ِّي َي ُة أَ ِو ک َ َ
يـ ٕة ٔم ًِ َ َ
ٔ
َّ
َّ
َار ُج ُنوص َُنا ا ِلب َ َّت َة َر َج َه َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َهَّ
ِ
َح ِن ْل أَ ِو ا ِعت َر ْ
َقأتُ َضا الظ ِی ُخ َوالظ ِی َخ ُة إٔذَا َزى َ َیا ؾ ِ
اف َو َق ِذ َ َ
َو َر َج ِن َيا َب ِع َذ ُظ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبابصح،ایفسؿ نبہنییع،زرہی ،دبعاہللنبدبعاہلل،رضحت انبابعسرفامےتںیہہکدیسانرمعنباطخب
ےنرفامایےھجمادنہشیےہہکوطلیزامہنذگرےن ےکدعبوکیئہی ک ےنےگلہک ےھجماہلل یک اتکبںیماسگنسررکےنیک زساہ ںییتلم رھپ
ولگ اہلل ےک رفاضئ ںیم ےس اکی امہ رفہضی رتک رک ےکرمگاہ وہاجںیئ وغر ےس ونس اسگنسر رکان قح ےہ رشبہکیطرمد نصحم وہں
افروگاہاقمئوہںایلمحوہایارتعاػزانوہافرںیمےنہیآتیزپیھےہاشدیدشہرمدافراشدیدشہوعرتبجزانرکںیوتاؿ
وکرضفراسگنسررکفافراسےکدعباہللےکرنکؽےناسگنسرایکافرمہےنیھباسگنسرایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اسگنسررکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 711

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عباد بً عواو ،محنذ بً عنير ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َعبَّادُ بِ ًُ ا ِل َع َّواو ٔ َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َجا َئ َماعٔز ُبِ ًُ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
رع َق َع ِي ُط ث ُ َّه َقا َل إنِّٔی َزى َ ِی ُت
رع َق َع ِي ُط ث َّه َقا َل إنِّٔی َق ِذ َزى َ ِی ُت ؾَأ ِ َ
َمال ٔ ٕک إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َؾ َكا َل إنِّٔی َزى َ ِی ُت ؾَأ ِ َ
َ
َ
َق أَ ِربَ َع َمزَّا ٕ
ت ؾَأ َ َم َز بٔطٔ أَ ٌِ یُ ِز َج َه َؾ َل َّنا أَ َػابَ ِت ُط ا ِل ٔح َح َارةُ أَ ِدبَ َز َي ِظ َت ُّذ
رع َق َع ِيطُ َحًَّی أَ َ َّ
رع َق َع ِي ُط ث ُ َّه َقا َل َق ِذ َزى َ ِی ُت ؾَأ َِ
ؾَأ َِ
َّ
َّ
ُفا ُر ُظ ح ٔي َن َم َّش ِتطُ ا ِل ٔح َح َارةُ َؾ َكا َل
ََص َعطُ ؾ َُذ ٔ َ
َرضبَ ُط ؾ َ َ
َؾ َلك ٔ َی ُط َر ُج ْل ب ٔ َی ٔذظ ٔ َل ِه ُی َج َن ٕل ؾ َ َ
ِّک لٔل َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ٔ َ
ؾ ََض ََّل َت َز ِنت ُُنو ُظ
اوبرکبنبایبہبیش،ابعدنبوعاؾ،دمحمنبریمع،ایبہملس،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکامزعنبامکلیبنیکدخث ںیماحرضوہےئ
افررعضایکںیمےندباکرییکآپےناؿیکرطػےسہنمریھپایلرھپرعضایکہکںیمےندباکرییکآپےنارعاضرفامایرھپ
رعضایکہکھجمےسدباکریرسزدوہیئآپےنرھپارعاضایکرھپ رعضایکہکھجم ےسدباکریوہیئآپ ےنرھپ اؿےسارعاض
رفامای یتح ہک اوہنں ےن اچر رمہبت ارقار ایک وت آپ ےن اؿ وک اسگنسر رکےن اک مکح دای بج اہ ںی رھتپ ےگل وت فہ زیتی ےس اھبےگ اکی
رمد اسےنمآایسجےکاہ ھت ںیمافٹناکڑبجااھتاسےنفہ امراسجےسفہرگےئگبج یبنےسرھتپےنگلےکدعباھبےنگاکذرکایکایگ
وتآپےنرفامایمتےناےسوھچڑویکںہندای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابعدنبوعاؾ،دمحمنبریمع،ایبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اسگنسررکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 712

یحٌی بً ابی نثير ،ابوقَلبہ ،ابی مہاجز ،حرضت عنزاٌ بً حؼين
راوی  :عباض بً عثناٌ ،ولیذ بً مشله ،ابوعنزٰ ،

اٌ ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّذثَ َيا أَبُو َع ِنز ٕو َح َّذثَىٔی َی ِحٌَی بِ ًُ أَبٔی َنثٔير ٕ َع ًِ أَبٔی
َّاض بِ ًُ عُ ِث َن َ
َح َّذثَ َيا ا ِل َعب ُ

اٌ بِ ًٔ ا ِل ُح َؼي ِ ٔن أَ ٌَّ ا ِم َزأَ ّة أَ َت ِت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَا ِعت َ َرؾ َِت بٔالزِّىَا ؾَأ َ َم َز ب ٔ َضا
ق ٔ ََلبَ َة َع ًِ أَبٔی ا ِل ُن َضا ٔجز ٔ َع ًِ ع ِٔن َز َ
ؾ َُظ َّه ِت َعل َِی َضا ث َٔیاب ُ َضا ث ُ َّه َر َج َن َضا ث ُ َّه َػلَّی َعل َِی َضا
ابعس نبامثعؿ،فدیلنب ملسم،اوبرمعٰ ،ییحی نبایبریثک،اوبالقہب،ایباہمرج،رضحترمعاؿ نب،نیصرفامےتںیہ ہکاکی وعرتیبن
یکدخث ںیماحرضوہیئ افردباکریاکارتعاػایکآپ ےن مکحدایوتاس ےکڑپکےاس رپابدنےھ ےئگرھپ اس وک اسگنسررک دایایگ
رھپاساکانجزہزپاھای۔
رافی  :ابعسنبامثعؿ،فدیلنبملسم،اوبرمعٰ،ییحینبایبریثک،اوبالقہب،ایباہمرج،رضحترمعاؿنب،نیص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہیدیافروہیدؿوکاسگنسررکان
ابب  :دحفداکایبؿ
وہیدیافروہیدؿوکاسگنسررکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 713

راوی  :علی بً محنذ ،عبذاہلل بً ىنير ،عبیذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ

َو َس َّل َه َر َج َه َی ُضودٔیَّي ِ ٔن أَىَا ؾ َٔین ًِ َر َج َن ُض َنا َؾ َل َك ِذ َرأَیِ ُت ُط َوإٔى َّ ُط َي ِشتُرُصَا ٔم ًِ ا ِل ٔح َح َارة ٔ

یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمن ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوہیدیرمدفزؿ
وکاسگنس ررکےناکمکحرفامایںیمیھباؿوکاسگنسررکےنفاولںںیماھتںیمےنداھکیہک فہرمداسوعرتوکرھتپفں ےساچبراہاھتہک
اسوکآڑںیمرکےکوخدرھتپاھکراہاھت۔

رافی  :یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمن ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وہیدیافروہیدؿوکاسگنسررکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 714

راوی  :اسناعیل بً موسیُ ،شیک ،سناک بً ْحب ،حرضت جابز بً سنزہ

ْح ٕب َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َر َج َه
وسی َح َّذثَ َيا َ ٔ
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ُش ْ
ل بِ ًُ ُم َ
یک َع ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
َی ُضود ٔ ًّیا َو َی ُضود ٔ َّی ّة
اامسلیع نب ومیس ،رشکی،امسک نب رحب ،رضحت اجرب نبرمسہ ےس رفاتی ےہہک یبن ےن اکیوہیدی افر اکی وہیدؿ وک اسگنسر
ایک۔
رافی  :اامسلیعنبومیس،رشکی،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وہیدیافروہیدؿوکاسگنسررکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 715

راوی  :علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،اعنع ،عبذاہلل بً مزہ ،حرضت بزاء بً عازب

ئ بِ ًٔ َعاز ٕٔب َقا َل َم َّز ال َّي ٔي ُّی َػلَّی
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُم َّز َة َع ًِ ا ِلب َ َرا ٔ

اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َی ُضود ٔ ٓ ٕ
وٌ فٔی ن ٔ َتابٔهُ ِه َح َّذ الزَّانٔی َقالُوا َن َع ِه ؾ ََذ َعا َر ُج َّل ٔم ًِ
ی ُم َح َّن ٕه َم ِحلُود ٕؾ ََذ َعاص ُِه َؾ َكا َل صَ َه َذا َتحٔ ُذ َ
ک َنظَ ِذ َتىٔی ل َِه
وٌ َح َّذ الزَّانٔی َقا َل ََ َول َِو ََ أَى َّ َ
وسی أَ َص َه َذا َتحٔ ُذ َ
عُل ََنائ ٔض ٔ ِه َؾ َكا َل أَ ِن ُظ ُذ َک بٔاہللٔ َّال ٔذی أَىِزَ َل ال َّت ِو َرا َة َعل َی ُم َ
یـ َت َز ِن َيا ُظ َو ُن َّيا إٔذَا أَ َْ ِذىَا
ُشاؾ ٔ َيا ال َّز ِج ُه َؾهُ َّيا إٔذَا أَ َْ ِذىَا َّ ٔ
الَش َ
أ ُ ِْب ٔ ِر َک ىَحٔ ُذ َح َّذ الزَّانٔی فٔی ن ٔ َتاب ٔ َيا ال َّز ِج َه َو َک ٔه َّي ُط َنث ُ َر فٔی أَ ِ َ
َّ
یـ َوا ِل َوؿٔی ٔع ؾَا ِج َت َن ِع َيا َعل َی ال َّت ِحنٔ ٔیه
الَش ٔ
ین ُط َعل َی َّ ٔ
الـع َ
ٔیـ أَ َق ِن َيا َعل َِیطٔ ا ِل َح َّذ َؾ ُك ِل َيا َت َعال َِوا َؾ ِل َي ِح َتنٔ ِع َعل َی َط ِی ٕئ نُك ٔ ُ

َّ
َّ َّ
ُف ٔج َه
َوا ِل َح ِل ٔذ َمک َ َ
اٌ ال َّز ِج ٔه َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه الل ُض َّه إنِّٔی أَ َّو ُل َم ًِ أَ ِح َیا أَ ِم َز َک إٔذِ أَ َماتُو ُظ َوأَ َم َز بٔطٔ َ ُ

یلع نب دمحم ،اوباعمفہی ،اشمع ،دبعاہلل نب رمہ ،رضحت رباء نب اعزب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ اکی وہیدی ےک اپس ےس
سگرے اس اک ہنم اکال ایکایگ اھت افر اےس وکڑے امرے ےئگ ےھتآپ ےن وہیدویں وک البرک وپاھچہک مت اینپ اتکب ںیم زاین یک ایک زسا
اپےتوہاوہنںےناہکیج۔رھپرفامایاؿےکاکیاعملوکالبالؤافررفامایںیمںیہمتمسقداتیوہںاسذاتیکسجےنومٰیسرپوترات
انزؽرفامیئمتاینپاتکبںیمزاینیک دحایکیہیاپےتوہ؟ک ےناگلہ ںیافرارگآپےھجمہیمسقہندےتیوتںیمآپوکیھبکہناتباتمہاینپ
اتکبںیمزاینیکدحرمجاپےتںیہرھپبجمہیسکزعمزوکڑکپےتوتاےسوھچڑدےتیاسگنسرہنرکےتافربجزمکفروکڑکپےتوتاس
رپ دح اقمئ رکےت رھپ مہ ےن اہک آؤ وک یئ ایسی زسا ےط رکںیل وج زعمز افر زمکفر دفونں رپ اقمئ یک اجےکس وت مہ ےن اسگنسر رکےن ےک
اجبےئہنماکالرکانزپاافروکڑےاگلانےطرکایل۔وتیبنےنرفامایاےاہللںیم الہفہصخشوہںسجےنآپاکمکحزدنہایکبجےس
اوہنںےنآپاکمکحاٹمایافرآپےنمکحدایوتاےساسگنسرایکایگ۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،دبعاہللنبرمہ،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجدباکریاکااہظررکے
ابب  :دحفداکایبؿ
وجدباکریاکااہظررکے

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 716

یحٌی بً عبیذ ،لیث بً سعذ ،عبیذاہلل بً ابی جعَف ،ابواسود ،رعوہ  ،حرضت ابً عباض
راوی  :عباض بً ولیذ ،زیذ بً ٰ

الذ َم ِظئی َح َّذثَ َيا َزیِ ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ عُب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َيا َّ
َّاض بِ ًُ ا ِل َولٔیذٔ ِّ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی
َح َّذثَ َيا ا ِل َعب ُ
ُّ
ض َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل َِو ُن ِي ُت َرا ٔج ّنا أَ َح ّذا بٔ َػي ِر ٔ
َج ِع َ ٕ
رع َو َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َف َع ًِ أَبٔی اْلِ َ ِس َود ٔ َع ًِ ُ ِ

ل َعل َِی َضا
بَ ِّي َي ٕة ل ََز َج ِن ُت ُؾ ََلى َ َة َؾ َك ِذ هَ َض َز ٔم ِي َضا الز َِّیب ُة فٔی َم ِي ٔلك ٔ َضا َوصَ ِی َْت َٔضا َو َم ًِ َی ِذ ُْ ُ

ابعس نب فدیل ،زدی نب ٰییحی نب  دیب  ،ثی نب دعس  ،دیب اہلل نب ایب رفعج ،اوبانکد ،رعفہ  ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک
رنکؽےناراشدرفامایارگںیمیسک وکریغبوگایہےکاسگنسررکاتوتالفںوعرتوکرضفراسگنسررکاتاسیکوگتفگافراحتلافراسےک
اپسآےناجےنفاولںےساساکدباکروہانولعمؾوہاتےہ۔
رافی  :ابعسنبفدیل،زدینبٰییحینب دیب ،ثینبدعس ،دیباہللنبایبرفعج،اوبانکد،رعفہ،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وجدباکریاکااہظررکے

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 717

راوی  :ابوبْک بً َْلد ،سؿیاٌ  ،ابی زىاد ،قاسه بً محنذ

َّ
ض ا ِل ُن َت ََلع ٔ َيي ِ ٔن
َِّک ابِ ًُ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ ََْلد ٕا ِل َباصٔل ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ أَبٔی الزِّىَاد ٔ َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه بِ ًٔ ُم َح َّن ٕذ َقا َل ذ َ َ
َؾ َكا َل َل ُط ابِ ًُ َط َّذاد ٕأَه ٔ َی َّالًٔی َقا َل ل ََضا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل َِو ُن ِي ُت َرا ٔج ّنا أَ َح ّذا بٔ َػي ِر ٔبَ ِّي َي ٕة ل ََز َج ِنت َُضا َؾ َكا َل
ِک ا ِم َزأَ ْة أَ ِع َل َي ِت
ابِ ًُ َعبَّا ٕ
ض تٔل َ

اوبرکبنبالخد،ایفسؿ،ایبزاند،اقمسنبدمحمرفامےتںیہہکرضحتانبابعسےندفاعلؿرکےنفاولںاکذرکایکوتانبدشادےناؿ

ےس اہک ہک ہی فیہ ےہ سج ےک ابرے ںیم ںیم اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ارگ ںیم یسک وکریغب وبثت ،وگاوہں ےک اسگنسر رکات وت اس وک
اسگنسررکاترضحتانبابعسےنرفامایآپےنہیابتاسوعرتےکقلعتمرفامیئوجاالعہیندباکریرکے۔
رافی  :اوبرکبنبالخد،ایفسؿ،ایبزاند،اقمسنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجوقؾولطاکلمعرکے
ابب  :دحفداکایبؿ
وجوقؾولطاکلمعرکے

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 718

راوی  :محنذ بً ػباح ،ابوبْک بً َْلد ،عبذالعزیز بً محنذ ،عنزو بً ابی عنزو ،عْکمہ  ،حرضت ابً عباض

ْٔک َم َة َع ًِ
ْک بِ ًُ َْ ََّلد ٕ َق َاَ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ أَبٔی َع ِنز ٕو َع ًِ ع ِ ٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َوأَبُو بَ ِ ٔ
ل َع َن َل َق ِوو ٔلُو ٕن ؾَا ِق ُتلُوا ا ِل َؿاع ٔ َل َوا ِل َن ِؿ ُعو َل بٔطٔ
ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ َو َج ِذتُ ُنو ُظ َي ِع َن ُ
دمحمنبابصح،اوبرکب نبالخد ،دبعازعلزینبدمحم،رمعف نبایبرمعف،رکعہم،رضحتانب ابعس ےسرفاتی ےہہک اہلل ےکرنکؽےن
اراشدرفامایےسجمتوقؾولطاکلمعرکاتوہااپؤوتافلعفوعفمؽدفونںوکلتقرکدف۔
رافی  :دمحمنبابصح،اوبرکبنبالخد،دبعازعلزینبدمحم،رمعفنبایبرمعف،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ

وجوقؾولطاکلمعرکے

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 719

راوی  :یوىص بً عبذاَعلی ،عبذاہلل بً ىاؾع ،عاػه بً عنز ،سہیل  ،حرضت ابوہزیزہ

اػ ُه بِ ًُ عُ َن َز َع ًِ ُس َض ِی ٕل َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ
َح َّذثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ َع ِبذٔ اْلِ َ ِعل َی أَ ِْب َ َرنٔی َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ىَاؾ ٕٔع أَ ِْب َ َرنٔی َع ٔ
ل َع َن َل َق ِوو ٔلُو ٕن َقا َل ِار ُج ُنوا اْلِ َ ِعل َی َواْلِ َ ِس َؿ َل ِار ُج ُنوص َُنا َجنٔی ّعا
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی َّال ٔذی َي ِع َن ُ
ویسننبدبعاالیلع،دبعاہلل نبانعف،اعمصنبرمع،لیہس ،رضحتاوبرہریہ ےسرفاتی ےہہکیبنےنوقؾولطاکلمعرکےنفاےل
ےکقلعتمرفامایافرپفاےلافرےچینفاےلبسوکاسگنسررکدف۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،دبعاہللنبانعف،اعمصنبرمع،لیہس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وجوقؾولطاکلمعرکے

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 720

راوی  :ازہز بً مزواٌ ،عبذالورث بً سعیذ ،قاسه ،ابً عبذالواحذ ،عبذاہلل بً محنذ بً عكیل ،حرضت جابز

اٌ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َوار ٔٔث بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا ا ِل َكا ٔس ُه بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َواح ٔ ٔذ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا أَ ِز َصزُ بِ ًُ َم ِز َو َ
ل َق ِوو ٔلُو ٕن
یل َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ أَ ِْ َو َف َما أَ َْ ُ
َعك ٔ ٕ
اف َعل َی أ ُ َّمًٔی َع َن ُ
ازرہ نب رمفاؿ ،دبعاولرث نب دیعس ،اقمس ،انب دبعاولادح ،دبعاہلل نب دمحم نب لیقع ،رضحت اجرب ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک
رنکؽےناراشدرفامایےھجماینپاث رپبسےسزایدہسجزیچاکوخػےہفہوقؾولطاکلمعےہ۔

رافی  :ازرہنبرمفاؿ،دبعاولرثنبدیعس،اقمس،انبدبعاولادح،دبعاہللنبدمحمنبلیقع،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجرحمؾےسدباکریرکےایاجونرےس
ابب  :دحفداکایبؿ
وجرحمؾےسدباکریرکےایاجونرےس

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 721

راوی  :عبذالزحنً بً ابزاہیه ،ابً ابی ؾذیک ،ابزاہیه بً اسناعیل ،داؤد بً حؼين ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ُؾ َذیِ ٕک َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ إ ٔ ِس َنعٔی َل َع ًِ َدا ُو َد بِ ًٔ ا ِل ُح َؼي ِ ٔن َع ًِ
ض َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َو َق َع َعل َی ذَا ٔ
َحو ٕ ؾَا ِق ُت ُلو ُظ َو َم ًِ َو َق َع َعل َی
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
عِٔ
ت َم ِ َ

بَض ٔ َین ٕة ؾَا ِق ُتلُو ُظ َوا ِق ُتلُوا ا ِل َبض ٔ َین َة

دبعارلنمحنباربا،می،انبایبدفکی،اربا،مینباامسلیع،داؤدنب،نیص،رکعہم،رضحتانبابعسایبؿرفامےتںیہہکاہلل ےک
رنکؽےناراشدرفامایوجرحمؾدباکریرکےاےسلتقرکدفافروجاجونرےسہنماکالرکےوتاےسیھبلتقرکدفافراجونروکیھب۔
رافی  :دبعارلنمحنباربا،می،انبایبدفکی،اربا،مینباامسلیع،داؤدنب،نیص،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولڈنیرپدحاقمئرکان
ابب  :دحفداکایبؿ

ولڈنیرپدحاقمئرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 722

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،عبیذاہلل بً عبذاہلل ،حرضت ابوہزیزہ اور زیذ بً
ْالذ اور طبل

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َق َاَ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َزیِ ٔذ بِ ًٔ َْال ٔ ٕذ َو ٔط ِب ٕل َقالُوا ُن َّيا ع ٔ ِي َذ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََشأ َ َل ُط َر ُج ْل َع ًِ اْلِ َ َم ٔة َتزِنٔی َق ِب َل أَ ٌِ
تُ ِح َؼ ًَ َؾ َكا َل ا ِجل ٔ ِذ َصا َؾإ ٔ ٌِ َزى َ ِت ؾَا ِجل ٔ ِذ َصا ث ُ َّه َقا َل فٔی َّ
الثال ٔ َث ٔة أَ ِو فٔی الزَّابٔ َع ٔة ؾَب ٔ ِع َضا َول َِو ب ٔ َح ِب ٕل ٔم ًِ َط َعز ٕ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زرہی ،دیباہللنبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہافرزدینباخدلافرشرفامےتںیہ
ہک مہاہللےکرنکؽیکدخث ںیماحرض ےھتہکاکیرمد ےنوپاھچہکابدنی نصحم وہےنےسلبقدباکریرکے وتاساک ایک مکح
ےہرفامایاےسوک ڑےاگلؤرھپ ارگدباکریرکےوترھپوکڑےاگلؤرھپرسیتیوچیھت رمہبتےکابرے ںیمرفامایہک اےسرففتخ رک
دفوگابولںیکاکیریسےکوعض۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زرہی ،دیباہللنبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہافرزدینباخدلافرش
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
ولڈنیرپدحاقمئرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 723

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،یزیذ بً ابی حبیب ،عنار بً ابی ُفوہ ،محنذ بً مشله ،عنزہ بيت عبذالزحنً،
حرضت سیذہ عائظہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح َقا َل أَى ِ َبأَىَا َّ
یذ بِ ًٔ أَبٔی َحبٔیبٕ َع ًِ َع َّنارٔ بِ ًٔ أَبٔی َ ُِف َو َة أَ ٌَّ ُم َح َّن َذ بِ ًَ ُم ِشل ٔ ٕه
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ َیز ٔ َ
رع َو َة َح َّذثَ ُط أَ ٌَّ َع ِن َز َة ب ٔ ِي َت َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ َح َّذث َ ِتطُ أَ ٌَّ َعائٔظَ َة َح َّذثَ ِت َضا أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل
َح َّذثَ ُط أَ ٌَّ ُ ِ
إٔذَا َزى َ ِت اْلِ َ َم ُة ؾَا ِجل ٔ ُذو َصا َؾإ ٔ ٌِ َزى َ ِت ؾَا ِجل ٔ ُذو َصا َؾإ ٔ ٌِ َزى َ ِت ؾَا ِجل ٔ ُذوصَا َؾإ ٔ ٌِ َزى َ ِت َؾا ِجل ٔ ُذو َصا ث ُ َّه بٔی ُعو َصا َول َِو بٔ َـؿٔير ٕ

َو َّ
ل
الـؿٔيرُ ا ِل َح ِب ُ

دمحمنبرحم ،ثینبدعس ،زیدینبایببیبح،امعرنب ایب رففہ،دمحمنبملسم،رمعہتنبدبعارلنمح،رضحتدیسہ اعہشئ رفام ںیہہک
اہللےکرنکؽےنرفامایبجابدنیدباکریرکےوتاےسوکڑےامرفارگ رھپدباکریرکےوترھپوکڑےامرفرھپارگدباکریرکےوت
رھپوکڑےامرفرھپارگدباکریرکےوتاسوکوکڑےامرفرھپاےسچیبدےارگہچاکیریسےکوعضےکب۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،زیدینبایببیبح،امعرنبایبرففہ،دمحمنبملسم،رمعہتنبدبعارلنمح،رضحتدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحذقػاکایبؿ
ابب  :دحفداکایبؿ
دحذقػاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 724

راوی  :محنذ بً بظار ،ابً ابی عذی ،محنذ بً اسحل ،عبذاہلل بً ابی بْک ،عنزہ ،او النوميين حرضت عائظہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی َعذ ٓ ٕ
ٔی َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ًِ َع ِن َز َة َع ًِ َعائٔظَ َة

َّ
َّ
آٌ َؾ َل َّنا ىَزَ َل أَ َم َز ب ٔ َز ُج َلي ِ ٔن
ِّک ذَل ٔ َ
رق َ
َقال َِت َل َّنا ىَزَ َل عُ ِذرٔی َق َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َعل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔؾ ََذ َ َ
ک َو َت ََل ا ِل ُ ِ

َرضبُوا َح َّذص ُِه
َوا ِم َزأَة ٕؾ ُ ٔ

دمحمنباشبر،انبایبدعی،دمحم نبااحسؼ،دبعاہللنبایبرکب،رمعہ،اؾاوملنینمرضحت اعہشئ رفام ںیہہکبجریمی رباءتانزؽ

وہیئ وت اہلل ےک رنکؽ ربنم رپ ڑھکے وہےئ افر اس اک ذرک ایک افررقآؿ یکآتی زپںیھ بج آپ ربنم ےس ارتے وت مکح دای سپ دف
رمدفںافراکیوعرتوکدحاگلیئیئگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبایبدعی،دمحمنباقحس،دبعاہللنبایبرکب،رمعہ،اؾاوملنینمرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
دحذقػاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 725

راوی  :عبذالزحنً بً ابزاہیه ،ابً ابی ؾذیک ،ابً ابی حبيبہ ،داؤد بً حؼين ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

ْٔک َم َة َع ًِ
يب َة َع ًِ َدا ُو َد بِ ًٔ ا ِل ُح َؼي ِ ٔن َع ًِ ع ِ ٔ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ُؾ َذیِ ٕک َح َّذثَىٔی ابِ ًُ أَبٔی َحب ٔ َ
ل
َٔش َ
ل ل ٔ َّرل ُج ٔل یَا ُم َخ َّي ُث ؾَا ِجل ٔ ُذو ُظ ع ِ ٔ
ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
یً َوإٔذَا َقا َل ال َّز ُج ُ
ض َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إٔذَا َقا َل ال َّز ُج ُ

یً
َٔش َ
وِط ؾَا ِجل ٔ ُذو ُظ ع ِ ٔ
ل ٔ َّرل ُج ٔل َیا لُ ٔ ُّ

دبعارلنمح نب اربا،می ،انب ایب دفکی ،انب ایب ہبیبح ،داؤد نب ،نیص ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رفامای
بجاکیرمددفرسےرمدےسےہکاےثنخموتاسوکسیبوکڑےامرفافربجاکیرمددفرسےرمدےسےہکاےولیطوتاس
وکسیبوکڑےامرف۔
رافی  :دبعارلنمحنباربا،می،انبایبدفکی،انبایبہبیبح،داؤدنب،نیص،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہشنرکےنفاےلیکدح

ابب  :دحفداکایبؿ
ہشنرکےنفاےلیکدح

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 726

راوی  :اسناعیل بً موسیُ ،شیک  ،ابی حؼين ،عنير ابً سعیذ ،ح ،عبذاہلل بً محنذ ،زہزی ،سؿیاٌ بً عيييہ ،مْف،
عنير بً سعیذ ،حرضت علی بً ابی كالب ِّکو اہلل وجہہ

یک َع ًِ أَبٔی ُح َؼي ِ ٕن َع ًِ ُع َني ِر ٔبِ ًٔ َسعٔی ٕذ ح و َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ الزُّصِز ٔ ُّی
وسی َح َّذثَ َيا َ ٔ
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ُش ْ
ل بِ ًُ ُم َ
ْ ْف َسنٔ ِع ُتطُ َع ًِ عُ َني ِر ٔبِ ًٔ َسعٔی ٕذ َقا َل َقا َل َعل ٔ ُّی بِ ًُ أَب ٔی كَالٔبٕ َما ُن ِي ُت أَدٔی َم ًِ
َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َح َّذثَ َيا ُم َ ِّ
أَ َق ِن ُت َعل َِیطٔ ا ِل َح َّذ إ ٔ ََّ َطار َٔب ا ِل َخ ِنز ٔ َؾإ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل َِه َي ُشًَّ ؾ ٔیطٔ َط ِیّْا إٔى َّ َنا ص َُو َط ِی ْئ َج َع ِل َيا ُظ ى َ ِح ًُ
اامسلیعنب ومیس،رشکی ،ایب،نیص ،ریمعانبدیعس،ح ،دبعاہللنبدمحم،زرہی،ایفسؿ نبہنییع،رطمػ،ریمع نبدیعس،رضحت
یلعنبایباطبلرکؾاہللفہہجرفامےتںیہہکںیمسجرپ دحاقمئرکفںوتںیماسیکدتیہندفںاگرگمرمخےنیپفاالاسےیلہکاہلل
ےکرنکؽےناسےکابرےںیموکیئدحرقمرہنرفامیئہکلبمہےناسیکدحرقمریک۔
رافی  :اامسلیعنبومیس،رشکی،ایب،نیص،ریمعانبدیعس،ح،دبعاہللنبدمحم،زرہی،ایفسؿنبہنییع،رطمػ،ریمعنبدیعس،
رضحتیلعنبایباطبلرکؾاہللفہہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
ہشنرکےنفاےلیکدح

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 727

راوی  :نَص بً علی ،یزیذ بً زریع ،سعیذ ،ح ،علی بً محنذ ،ونیع ،ہظاو ،قتادہ ،حرضت اىص

ٔیذ ح و َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َع ًِ صٔظَ او ٕ
ِم َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ ز َُریِ ٕع َح َّذثَ َيا َسع ْ
َح َّذثَ َيا َن ِ ُ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ

َّ
رض ُب فٔی ا ِل َخ ِنز ٔبٔال ِّي َعا ٔل
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ِ ٔ
الذ ِست َُوائٔ ِّی َجنٔی ّعا َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل ک َ َ
َوا ِل َحزٔی ٔذ

رصن نب یلع ،زیدی نب زرعی ،دیعس ،ح ،یلع نب دمحم ،فعیک ،اشہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ رمخ یک فہج ےس
وجوتںافرڑھچویںےسامرےتےھت۔
رافی  :رصننبیلع،زیدینبزرعی،دیعس،ح،یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
ہشنرکےنفاےلیکدح

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 728

راوی  :عثناٌ بً ابی طيبہ ،ابً علیہ ،سعیذ بً ابی رعوبہ ،عبذاہلل بً داىاد ،حـين بً ميذر ،ح ،محنذ بً عبذالنلک
بً ابی طوارب ،عبذالعزیز بً مختار ،عبذاہلل بً ؾيروز ،ابً ميذر ،ولیذ بً عكبہ ،عثناٌ ،حرضت حؼين بً ميذر

رعوبَ َة َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َّ
الذاىَا ٔد َسنٔ ِع ُت ُح َـي ِ َن بِ ًَ
َح َّذثَ َيا ُع ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ابِ ًُ ُع َل َّی َة َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ أَبٔی َ ُ
ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ال َّز َقا ٔش َّی ح و َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ ا ِلنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی َّ
الظ َوار ٔٔب َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ا ِل ُن ِخ َتارٔ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ
َ

بِ ًُ َؾيِرُ َوز َّ
اٌ َق ِذ َطض ٔ ُذوا َعل َِیطٔ َقا َل
الذاىَا ُد َقا َل َح َّذثَىٔی حُ َـي ِ ُن بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ َقا َل َل َّنا ٔجی َئ بٔا ِل َولٔی ٔذ بِ ًٔ عُ ِك َب َة إَٔ َی عُ ِث َن َ
ک ؾَأَق ٔ ِه َعل َِیطٔ ا ِل َح َّذ َؾ َحل ََذ ُظ َعلٔی َو َقا َل َجل ََذ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِر َبعٔي َن َو َجل ََذ أَبُو
ک ابِ ًَ َع ِّن َ
ل ٔ َعل ٔ ٕٓی ُدوى َ َ

بَ ِْکٕ أَ ِر َبعٔي َن َو َجل ََذ عُ َنزُ ثَ َناىٔي َن َوکُل ُس َّي ْة

امثعؿنبایبہبیش ،انبہیلع،دیعسنبایبرعفہب،دبعاہللنبداانج،نیضحنبرذنر،ح،دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،دبعازعلزی

نب اتخمر ،دبعاہلل نب ریففز ،انب رذنر ،فدیل نب ہبقع ،امثعؿ ،رضحت ،نیص نب رذنر رفامےت ںیہ ہک بج فدیل نب ہبقع وک رضحت
امثعؿ ےکاپسالای ایگافرولوگں ےن اس ےکالخػوگایہدیوترضحتامثعؿ ےنرضحت یلع ےسرفامایاوھٹاےنپ اچچزاد اھبیئ رپ دح
اقمئ رکف۔ رضحت یلع ےن اےس وکڑے اگلےئ افر رفامای ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اچسیل وکڑے امرے افر اوبرکب ےن اچسیل وکڑے
امرےافررضحترمعےنایسوکڑےامرےافربستنسںیہ۔
رافی  :امثع ؿ نب ایب ہبیش ،انبہیلع ،دیعس نب ایب رعفہب ،دبعاہلل نبداانج ،نیضح نب رذنر ،ح ،دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب،
دبعازعلزینباتخمر،دبعاہللنبریففز،انبرذنر،فدیلنبہبقع،امثعؿ،رضحت،نیصنبرذنر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجابرابررمخےیپ۔
ابب  :دحفداکایبؿ
وجابرابررمخےیپ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 729

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،طبابہ ،ابً ابی ذئب ،حارث ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َط َبابَ ُة َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ذٔئِبٕ َع ًِ ا ِل َحار ٔٔث َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
ْک ؾَا ِجل ٔ ُذو ُظ َؾإ ٔ ٌِ َعا َد ؾَا ِجل ٔ ُذو ُظ َؾإ ٔ ٌِ َعا َد ؾَا ِجل ٔ ُذو ُظ ث ُ َّه َقا َل فٔی الزَّابٔ َع ٔة َؾإ ٔ ٌِ َعا َد
اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه إٔذَا َس ٔ َ
َاْضبُوا عُيُ َك ُط
ؾ ِٔ
اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،انبایبذ،ب،احرث،ایبہملس،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
بجوکیئہشنرکےوتاےسوکڑےامرفارگدفابرہرکےوترھپدفابرہوکڑےامرفافرہسابرہرکےوترھپوکڑےامرفرھپارگوچیھتابر
رھپرکےوتاسیکرگدؿاڑادف

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،انبایبذ،ب،احرث،ایبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وجابرابررمخےیپ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 730

راوی  :ہظاو بً عنار ،طعیب بً اسحام ،سعیذ بً ابی رعوبہ ،عاػه بً بَذلہ ،حرضت معاویہ بً ابی سؿیاٌ

اٌ أَبٔی
رعوبَ َة َع ًِ َع ٔ
اػ ٔه بِ ًٔ بَ ِض َذ َل َة َع ًِ ذ َِن َو َ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ُط َع ِی ُب بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل َح َّذثَ َيا َسعٔی ُذ بِ ًُ أَبٔی َ ُ
ُشبُوا
ُشبُوا ا ِل َخ ِن َز ؾَا ِجل ٔ ُذوص ُِه ث ُ َّه إٔذَا َ ٔ
اٌ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إٔذَا َ ٔ
َػال ٔ ٕح َع ًِ ُم َعاو ٔ َی َة بِ ًٔ أَبٔی ُسؿ َِی َ

ُشبُوا ؾَا ِق ُتلُوص ُِه
ُشبُوا ؾَا ِجل ٔ ُذوص ُِه ث ُ َّه إٔذَا َ ٔ
ؾَا ِجل ٔ ُذوص ُِه ث ُ َّه إٔذَا َ ٔ

اشہؾ نب امعر ،بیعش نب ااحسؼ ،دیعس نب ایب رعفہب ،اعمص نب دھبہل ،رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک
رنکؽ ےنرفامای بجولگ رمخںیئپ وت اؿ وک وکڑے اگلؤ رھپ ارگ ںیئپ وت رھپ وکڑے اگلؤ رھپ ارگںیئپ وت رھپ وکڑے اگلؤ رھپ ارگ ںیئپ وت
اؿوکلتقرکدف۔
رافی  :اشہؾنبامعر،بیعشنبااحسؼ،دیعسنبایبرعفہب،اعمصنبدھبہل،رضحتاعمفہینبایبایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نسردیسہافرامیبررپیھبدحفابجوہ ےہ۔
ابب  :دحفداکایبؿ
نسردیسہافرامیبررپیھبدحفابجوہ ےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 731

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً ىنير ،محنذ بً اسحل ،يعكوب بً عبذاہلل بً اطخ ،ابی امامہ بً سہل بً
جيیـ ،حرضت سعذ بً عبادہ

وب بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ اْلِ َ َط ِّخ َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َي ِع ُك َ
یـ َؾل َِه یُ َز ِع إ ٔ ََّ
أَبٔی أ ُ َما َم َة بِ ًٔ َس ِض ٔل بِ ًٔ ُح َي ِی ٕـ َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ َس ِع ٔذ بِ ًٔ ُع َبا َد َة َقا َل ک َ َ
اٌ بَي ِ َن أَبِ َیات ٔ َيا َر ُج ْل ُم ِخ َذ ْد َؿ ٔع ْ

ئ َّ
ُف َؾ َع َطأِى َ ُط َس ِع ُذ بِ ًُ ُع َبا َد َة إَٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل
َوص َُو َعل َی أَ َم ٕة ٔم ًِ إ ٔ َما ٔ
الذارٔ َی ِخبُ ُث ب ٔ َضا َ َ
ات َقا َل َؾخ ُُذوا َل ُط ع ٔ ِثک َ ّاَ ؾ ٔیطٔ
ْضبِ َيا ُظ ٔمائ َ َة َس ِو ٕن َم َ
ـ ٔم ًِ ذَل ٔ َ
ْض َب ٔمائ َ ٔة َس ِو ٕن َقالُوا َیا ى َ ٔي َّی اہللٔ ص َُو أَ ِؿ َع ُ
ا ِجل ٔ ُذو ُظ َ ِ
ک ل َِو َ َ

ْضبَ ّة َواح َٔذ ّة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ َون ٔ ٕ
وب بِ ًٔ
ٔمائ َ ُة ٔط ِن َزا ٕخ ؾ ِ ٔ
یع َح َّذثَ َيا ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َي ِع ُك َ
َاْضبُو ُظ َ ِ
َع ِب ٔذ اہللٔ َع ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة بِ ًٔ َس ِض ٕل َع ًِ َس ِع ٔذ بِ ًٔ عُ َبا َد َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب ااحسؼ  ،وقعیب نب دبعاہلل نب اجش ،ایب اامہم نب لہس نب ج ،رضحت دعس نب ابعدہ
رفامےتںیہہکامہرےرھگفںےکدرایمؿاکیااپجہفانوتاںراتہاھتاسےنولوگںوکریحتںیمڈاؽدایبجفہرھگیکولڈنویںںیم

ےساکیولڈنی ےکاس ھتہنماکالرکاتڑکپاایگ۔رضحتدعسنبابعدہےناساکاعمہلماہللےکرنکؽیکدخث ںیمراھکآپےن
رفامایاسوکنکوکڑےامرفولوگںےنرعضایکاےاہللےکرنکؽفہانوتاںےہہیزساربداتشہ ںیرکاتکسارگمہاےسنکوکڑے
امرںی ےگ وت فہ رماجےئ اگ رفامای اکی وخہش ول سج ںیم نک اشںیخ وہں افر اکی یہ دہعف اس وک امرف۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ
رمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایب ہبیش ،دبعاہللنبریمن ،دمحمنباقحس ،وقعیبنبدبعاہللنب اجش،ایب اامہمنبلہسنبج ،رضحتدعسنب
ابعدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمؿرپ رایھرنکان

ابب  :دحفداکایبؿ
املسمؿرپ رایھرنکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 732

راوی  :يعكوب بً حنیذ بً کاسب ،عبذالعزیز بً ابی حازو ،سہیل بً ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ

وب بِ ًُ حُ َن ِی ٔذ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ َع ًِ ُس َض ِی ٔل بِ ًٔ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ

َقا َل و َح َّذثَ َيا ا ِل ُنػٔي َرةُ بِ ًُ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ ابِ ًٔ َع ِح ََل ٌَ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل و َح َّذثَ َيا أَى َ ُص بِ ًُ ع َٔیاقٕ َع ًِ أَبٔی
وسی بِ ًٔ َي َشارٕ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ َح َن َل َع َل ِي َيا
َم ِع ََشٕ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َن ِعبٕ َو ُم َ
ِّ
الش ََل َح َؾل َِی َص ٔم َّيا

وقعیبنبدیمحنباکبس،دبعازعلزینبایباحزؾ،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکیبنےناراشدرفامایسج
ےنمہرپ رایھرااھٹایفہمہںیمےسہ ںیےہ۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،دبعازعلزینبایباحزؾ،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
املسمؿرپ رایھرنکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 733

راوی  :عبذاہلل بً عامز بً بزادبً یوسـ بً بزیذ ،ابواسامہ ،عبیذاہلل  ،ىاؾع ،ابً عنز

وسی اْلِ َ ِط َعز ٔ ِّی َقا َل َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ
ـ بِ ًٔ ب ُ َزیِ ٔذ بِ ًٔ أَبٔی بُزِ َد َة بِ ًٔ أَبٔی ُم َ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َعا ٔمز ٔبِ ًٔ ا ِلب َ َّراد ٔبِ ًٔ یُو ُس َ

ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َح َن َل َع َل ِي َيا ِّ
الش ََل َح َؾل َِی َص ٔم َّيا
دبعاہللنباعرمنبربادنبویفسنبربدی،اوبااسہم ،دیباہلل،انعف،انبرمعرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےناراشدرفامایسجےن
مہ(املسمونں)رپ رایھرااھٹایفہمہںیمےسہ ںیےہ۔
رافی  :دبعاہللنباعرمنبربادنبویفسنبربدی،اوبااسہم ،دیباہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
املسمؿرپ رایھرنکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 734

راوی  :محنود بً غیَلٌ ،ابوِّکیب ،یوسـ بً موسی ،عبذاہلل بً بزاد ،اسامہ ،بزیذ ،ابوبزدہ ،حرضت ابوموسی اطعزی

وسی َو َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ا ِلب َ َّراد ٔ َقالُوا َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم ُة َع ًِ ب ُ َزیِ ٕذ َع ًِ أَبٔی
ِّکیِبٕ َویُو ُس ُ
ـ بِ ًُ ُم َ
َح َّذثَ َيا َم ِح ُنودُ بِ ًُ غ َِی ََل ٌَ َوأَبُو ُ َ
وسی اْلِ َ ِط َعز ٔ ِّی َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َم ًِ َط َض َز َع َل ِي َيا ِّ
الش ََل َح َؾل َِی َص ٔم َّيا
ب ُ ِز َد َة َع ًِ أَبٔی ُم َ
ومحمدنبالیغؿ،اوبرکبی،ویفسنبومیس،دبعاہللنبرباد،ااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومیسارعشیایبؿرکےتںیہہکاہلل
ےکرنکؽےناراشدرفامایسجےنمہرپ رایھرنکاتنفہمہںیمےسہ ںیےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبرکبی،ویفسنبومیس،دبعاہللنبرباد،ااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجرسہینرکےافرزنیمرپاسفدرباپرکے۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وجرسہینرکےافرزنیمرپاسفدرباپرکے۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 735

راوی  :نَص بً علی ،عبذالوہاب ،حنیذ ،اىص بً مالک ،رعیيہ ،حرضت اىص بً مالک

رعیِ َي َة َق ٔذ ُموا َعل َی
ِم َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َوصَّ ٔ
اب َح َّذثَ َيا حُ َن ِی ْذ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ أُى َ ّ
َح َّذثَ َيا َن ِ ُ
اسا ٔم ًِ ُ َ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ

ََشبِت ُِه ٔم ًِ أَ ِل َباى ٔ َضا َوأَبِ َوال ٔ َضا
ِخ ِجت ُِه إَٔ َی َذ ِود ٕ َل َيا ؾ َ ٔ
َع ِض ٔذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَا ِج َت َو ِوا ا ِل َنذٔی َي َة َؾ َكا َل ل َِو َ َ
اس َتاقُوا َذ ِو َد ُظ ؾ ََب َع َث َر ُسو ُل اہللٔ فٔی
َؾؿ ََعلُوا ؾ ِ
َار َت ُّذوا َع ًِ ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ َو َق َتلُوا َراعٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو ِ
كَلَبٔض ٔ ِه َؾحٔی َئ بٔض ٔ ِه َؾ َك َل َع أَیِ ٔذ َی ُض ِه َوأَ ِر ُج َل ُض ِه َو َس َن َز أَ ِعيُ َي ُض ِه َو َت َز َن ُض ِه بٔا ِل َ َّ
َحة ٔ َحًَّی َماتُوا
رصن نب یلع ،دبعاولاہب ،دیمح ،اسن نب امکل ،رعہنی ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہہک ہلیبقرعہنی ےک ھچکولگ رنکؽ اہلل
ےکدہعابمرکںیمآےئدمہنییکآبفوہااہ ںیوماقفہنآیئوتآپےنرفامایارگ(دصہقےک)افوٹنںںیمےلچاجؤافرااکندفدھ
افراشیپباامعتسؽرکفاوہنںےنااسییہایکرھپاالسؾےسرھپےئگیبنیکاجبنےسرقمررکدہرچفاےہوکلتقرکدایافرافٹناہکن
رکےل ےئگآپےناؿیکالتشںیمولوگںوکاجیھباوکنالایایگاےکناہ ھتاپؤںاکےٹےئگ،اؿیکآںوھکںںیمالسیئریھپیافراہ ںی
رگؾزنیمںیمڈاؽدایاہیںکترمےئگ۔
رافی  :رصننبیلع،دبعاولاہب،دیمح،اسننبامکل،رعہنی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وجرسہینرکےافرزنیمرپاسفدرباپرکے۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 736

راوی  :محنذ بً بظار ،محنذ بً مثىی ،ابزاہیه بً ابی وزیز ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت عائظہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َق َاَ َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ أَبٔی ا ِل َوزٔیز ٔ َح َّذثَ َيا َّ
الذ َرا َو ِرد ٔ ُّی َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ
َاروا َعل َی ل ٔ َكا ٔح َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َك َل َع ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َق ِو ّما أَغ ُ
ُِ

َو َس َّل َه أَیِ ٔذیَ ُض ِه َوأَ ِر ُج َل ُض ِه َو َس َن َل أَ ِعيُ َي ُض ِه

دمحم نب اشبر ،دمحم نب ینثم ،اربا،می نب ایب فزری ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ رفام ںیہ ہک ھچک ولوگں ےن اہلل ےک رنکؽ ےک اجونر
ولٹےیلآپےناؿےکاہ ھتاپؤںوٹکاےئافرآںوھکںںیمالسیئرھپفایئ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبینثم،اربا،مینبایبفزری،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےسجاسےکامؽیکاخرطلتقرکدایاجےئفہیھبدیہشےہ۔
ابب  :دحفداکایبؿ
ےسجاسےکامؽیکاخرطلتقرکدایاجےئفہیھبدیہشےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 737

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ ،زہزی ،كلحہ بً عبذاہلل بً عوف ،سعیذ بً زیذ ،حرضت سعیذ بً زیذ بً عنزو بً نؿیل

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ كَ ِل َح َة بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِو ٕ
ف َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ َزیِ ٔذ بِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ
یذ
وٌ َمالٔطٔ َؾ ُض َو َطض ٔ ْ
نُؿ َِی ٕل َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ ُقتٔ َل دُ َ
اشہؾنبامعر،ایفسؿ،زرہی،،ہحلنبدبعاہللنبوعػ،دیعسنبزدی،رضحتدیعس نبزدینبرمعف نبلیفنےس رفاتیےہہکیبن
ےناراشدرفامایےسجاےنپامؽیکاخرطلتقرکدایایگفہیھبدیہشےہ۔

رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿ،زرہی،،ہحلنبدبعاہللنبوعػ،دیعسنبزدی،رضحتدیعسنبزدینبرمعفنبلیفن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
ےسجاسےکامؽیکاخرطلتقرکدایاجےئفہیھبدیہشےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 738

راوی ْ :لیل بً عنزو ،مزواٌ بً معاویہ ،یزیذ بً سياٌ ،مینوٌ بً مہزاٌ ،حرضت ابً عنز

اٌ َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز
َح َّذثَ َيا ا ِل َخلٔی ُ
ل بِ ًُ َع ِنز ٕو َح َّذثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم َعاو ٔ َی َة َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ ا ِل َحزَر ُّٔی َع ًِ َم ِی ُنو ٌٔ بِ ًٔ ٔم ِض َز َ
یذ
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أتُ َٔی ع ٔ ِي َذ َمالٔطٔ َؾ ُكوت ٔ َل َؾ َكا َت َل َؾ ُكتٔ َل َؾ ُض َو َطض ٔ ْ
لیلخنبرمعف،رمفاؿنباعمفہی،زیدینبانسؿ،ومیمؿنبرہماؿ،رضحتانبرمعرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایسجےک
امؽےکاپسوکیئآایافراسےسزلایئیکرھپاسامکلےنیھبزلایئیکافرلتقرکدایایگوتہیدیہشےہ۔
رافی  :لیلخنبرمعف،رمفاؿنباعمفہی،زیدینبانسؿ،ومیمؿنبرہماؿ،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
ےسجاسےکامؽیکاخرطلتقرکدایاجےئفہیھبدیہشےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 739

راوی  :محنذ بً بظار ،ابوعامز ،عبذالعزیز بً مللب ،عبذاہلل بً حشً ،عبذالزحنً  ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا أَبُو َعا ٔمز ٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ
َ
یذ
رع ٔد َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أُر َ
ٔیذ َما ُلطُ ُهل ِّنا َؾ ُكتٔ َل َؾ ُض َو َطض ٔ ْ
اْلِ ِ َ
دمحمنباشبر،اوباعرم،دبعازعلزینببلطم،دبعاہللنبنسح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامای
سجاکامؽانقحیسکےنانیلاچاہافراسوکاچبےنںیمہیلتقرکدایایگوتہیدیہشےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعرم،دبعازعلزینببلطم،دبعاہللنبنسح،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچریرکےنفاےلیکدح(زسا)
ابب  :دحفداکایبؿ
وچریرکےنفاےلیکدح(زسا)

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 740

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابومعاویہ ،اعنع ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل ََع ًَ اہللُ َّ
رس ُم ا ِل َح ِب َل َؾ ُت ِك َل ُع یَ ُذ ُظ
رس ُم ا ِلب َ ِی َـ َة َؾ ُت ِك َل ُع یَ ُذ ُظ َو َي ِ ٔ
الشار َٔم َي ِ ٔ

اوبرکب نبایبہبیش،اوباعمفہی ،اشمع،ایباصحل،رضحت اوبرہریہرفامےتںیہ ہکاہللےک رنکؽےنرفامای وچررپاہللیک تنعلوہااڈنا
رچااتےہااجنؾاکراساکاہ ھتاکاٹاجاتےہافرریسرچااتےہااجنؾاکراساکاہ ھتاکاٹاجاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچریرکےنفاےلیکدح(زسا)

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 741

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً مشہز ،عبیذاہلل ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل َق َل َع ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َو َس َّل َه فٔی ٔم َح ًٕٓ ق ٔ َین ُت ُط ث َ ََلثَ ُة َد َراص َٔه

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم  ،دیباہلل،انعف،رضحتانبرمعرفامےتںیہہکیبنےناکیڈاھؽسجیکتمیقنیتدرمہیھتیکفہج
ےساہ ھتاکاٹ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم ،دیباہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچریرکےنفاےلیکدح(زسا)

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 742

راوی  :ابومزواٌ ،عثنانی ،ابزاہیه بً سعذ ،ابً طہاب ،عنزہ ،حرضت عائظہ

اب أَ ٌَّ َع ِن َز َة أَ ِْب َ َر ِت ُط َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ
اٌ ا ِل ُع ِث َنان ٔ ُّی َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو َم ِز َو َ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ ُت ِك َل ُع ا ِل َی ُذ إ ٔ ََّ فٔی ُرب ُ ٔع دٔی َيارٕ ؾ ََؼاع ّٔذا

اوبرمفاؿ ،امثعین ،اربا،می نب دعس ،انب اہشب ،رمعہ ،رضحت اعہشئ رفام ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای وچر اک اہ ھت ہن اکاٹ

اجےئرگموچاھتیئدانیرایاسےسزایدہوچریرکےنرپ۔
رافی  :اوبرمفاؿ،امثعین،اربا،مینبدعس،انباہشب،رمعہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
وچریرکےنفاےلیکدح(زسا)

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 743

راوی  :محنذ بً بظار ،ابوہظاو مخزومی  ،وہیب  ،ابوواقذ  ،عامز بً سعذ ،حرضت سعذ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا أَبُو صٔظَ او ٕ ا ِل َن ِخزُوم ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُو َص ِی ْب َح َّذثَ َيا أَبُو َواق ٔ ٕذ َع ًِ َعا ٔمز ٔبِ ًٔ َس ِع ٕذ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ُت ِك َل ُع َی ُذ َّ
الشارٔ ٔم فٔی ث َ َن ًٔ ا ِلنٔ َح ًِّ
دمحم نب اشبر ،اوباشہؾ زخمفیم  ،فبیہ  ،اوبفادق  ،اعرم نب دعس ،رضحت دعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
ڈاھؽیکتمیقوچریرکےنرپاہ ھتاکاٹاجےئاگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباشہؾزخمفیم،فبیہ،اوبفادق،اعرمنبدعس،رضحتدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہ ھترگدؿںیماکٹلان
ابب  :دحفداکایبؿ
اہ ھترگدؿںیماکٹلان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 744

یحٌی بً ْلـ ،عنزو بً علی ،حرضت ابً
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابوبَش بْک بً ْلـ ،محنذ بً بظار ،ابوسلنہٰ ،
محيریز

ْک بِ ًُ َْل َٕـ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َوأَبُو َسل ََن َة ا ِل ُحوبَار ُّٔی َی ِحٌَی بِ ًُ َْل َٕـ َقالُوا
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َوأَبُو بٔ َِشٕ بَ ِ ُ
ئ بِ ًٔ ُم َك َّذو ٕ َع ًِ َححَّا ٕد َع ًِ َمهِ ُحو ٕل َع ًِ ابِ ًٔ ُم َحي ِرٔیز ٕ َقا َل َسأ َ ِل ُت ؾ ََـا َل َة بِ ًَ ُعب َ ِی ٕذ َع ًِ
َح َّذثَ َيا عُ َنزُ بِ ًُ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ َع َلا ٔ
الش َّي ُة َق َل َع َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َی َذ َر ُج ٕل ث ُ َّه َع َّل َك َضا فٔی عُيُكٔطٔ
َت ِعل ٔ ٔ
یل ا ِل َی ٔذ فٔی ا ِل ُعيُ ٔل َؾ َكا َل ُّ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوب رشبرکب نب فلخ ،دمحم نب اشبر ،اوبہملسٰ ،ییحی نب فلخ ،رمعف نب یلع ،رضحت انب ریحمزی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
رضحت اضفہل نب  دیب ےس اہ ھترگدؿ ںیم اکٹلےن ےک قلعتمدرایتف ایک وت رفامای تنس ہی ےہہک اہلل ےک رنکؽ ےن اکی رمد اکاہ ھت
اکٹرکاسیکرگدؿںیماکٹلای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرشبرکبنبفلخ،دمحمنباشبر،اوبہملسٰ،ییحینبفلخ،رمعفنبیلع،رضحتانبریحمزی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچرارتعاػرکےل
ابب  :دحفداکایبؿ
وچرارتعاػرکےل

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 745

یحٌی ،ابً ابی مزیه ،ابً لہیعہ ،یزیذ بً ابی حبیب ،عبذالزحنً بً ثعلبہ ،حرضت عنزو بً سنزہ بً
راوی  :محنذ بً ٰ
حبیب بً عبذ طنص

َ
یذ بِ ًٔ أَبٔی َحبٔیبٕ َع ًِ َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ َث ِعل ََب َة
یع َة َع ًِ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی َم ِز َی َه أَى ِ َبأىَا ابِ ًُ لَض ٔ َ

یب بِ ًٔ َع ِب ٔذ َط ِن ٕص َجا َئ إَٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل یَا
اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َع ًِ أَبٔیطٔ أَ ٌَّ َع ِن َزو بِ ًَ َس ُن َز َة بِ ًٔ َحب ٔ ٔ
َسق ُِت َج َن َّل ل ٔ َبىٔی ؾُ ََل ٌٕ ؾ ََل ِّض ِزنٔی ؾَأ َ ِر َس َل إٔل َِیض ٔ ِه ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكالُوا إٔىَّا ا ِؾ َت َك ِذىَا َج َن َّل َل َيا
َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی َ َ

ؾَأ َ َم َز بٔطٔ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ ُك ٔل َع ِت یَ ُذ ُظ َقا َل َث ِعل ََب ُة أَىَا أَى ِ ُوزُ إٔل َِیطٔ ح ٔي َن َو َق َع ِت یَ ُذ ُظ َوص َُو َي ُكو ُل ا ِل َح ِن ُذ ِهَّلِل َّال ٔذی
كَض ََّزنٔی ٔم ِي ٔک أَ َر ِد ٔ
ت أَ ٌِ تُ ِذْٔلٔی َج َشذٔی ال َّي َار

دمحم نب ٰییحی ،انب ایب رممی ،انب ہعیہل ،زیدی نب ایب بیبح ،دبعارلنمح نب ہبلعث ،رضحت رمعف نب رمسہ نب بیبح نب دبع سمش یک
دخث ںیماحرضوہےئافررعضایکاےاہللےکرنکؽںیمالفںہلیبقاکافٹنوچریرکاھٹآپےھجماپکرکدےئجییبنےناؿوک
الباجیھباوہنںےنرعضایکہکامہراافٹنمگوہاےہیبنےنمکحدایوترمعفاکاہ ھتاکٹ دایایگ۔رضحتہبلعثرفامےتںیہہکبجاؿاک
اہ ھتاکٹرکرگاوتںیمدھکیراہاھتفہہہکرےہےھتامتؾرعتںیفیاہللےکےیلسجےن(اےاہ ھت)ھجتےسےھجماپکرکدایریتاوتارادہ
اھتہکریمےوپرےمسجوکدفزخںیموجھباےئ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،انبایبرممی،انبہعیہل،زیدینبایببیبح،دبعارلنمحنبہبلعث،رضحترمعفنبرمسہنببیبحنبدبعسمش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾوچریرکےوت
ابب  :دحفداکایبؿ
الغؾوچریرکےوت

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 746

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ،ابوعواىہ ،عنز بً ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ أَبٔی َع َواى َ َة َع ًِ ُع َن َز بِ ًٔ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
َس َم ا ِل َع ِب ُذ َؾبٔی ُعو ُظ َول َِو ب ٔ َي ٓ ٕع
َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه إٔذَا َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اوبوعاہن،رمعنبایبہملس،رضحتاوبرہریہایبؿرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایبجالغؾوچری
رکےوتاےسچیبڈاولارگہچفصنافہیقاچدنیےکوعضیہےکب۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اوبوعاہن،رمعنبایبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
الغؾوچریرکےوت

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 747

راوی  :جبارہ بً مػلص ،ححاد بً تنیه ،مینوٌ بً مہزاٌ ،حرضت ابً عباض

یل ا ِلخ ُُن ٔص
اٌ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض أَ ٌَّ َع ِب ّذا ٔم ًِ َرق ٔ ٔ
َح َّذثَ َيا ُج َب َارةُ بِ ًُ ا ِل ُن َػ ِّل ٔص َح َّذثَ َيا َححَّا ُد بِ ًُ َتنٔ ٕیه َع ًِ َم ِی ُنو ٌٔ بِ ًٔ ٔم ِض َز َ
َّ
َّ
َس َم َب ِع ُـ ُط َب ِع ّـا
ُفؾ ٔ َع ذَل ٔ َ
ک إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َؾل َِه َي ِك َل ِع ُط َو َقا َل َما ُل اہللٔ َعزَّ َو َج َّل َ َ
ََ
َس َم ٔم ًِ ا ِلخ ُُن ٔص َ ُ
ابجرہ نب ضعلش ،اجحج نب میمت ،ومیمؿ نب رہماؿ ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک سمخ ےک اکی الغؾ ےن سمخ ںیم ےس یہ
وچرییکیبنےکاسےنمہیابتریھکیئگوتآپےناساکاہ ھتہناکاٹافررفامایہکاہللیہاکامؽےہاساکھچکہصحضعبےنوچریرکایل
ےہ۔
رافی  :ابجرہنبضعلش،اجحجنبمیمت،ومیمؿنبرہماؿ،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامتنںیمایختنرکےنفاےل،ولےنٹفاےلافراےکچاکمکح
ابب  :دحفداکایبؿ

اامتنںیمایختنرکےنفاےل،ولےنٹفاےلافراےکچاکمکح

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 748

راوی  :محنذ بً بظار ،ابوعاػه ،ابً جزیخ ،ابی زبير ،حرضت جابز بً عبذاہلل

اػ ٕه َع ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا أَبُو َع ٔ

َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ يُ ِك َل ُع ا ِل َخائ ًُٔ َو ََ ا ِل ُن ِي َتض ٔ ُب َو ََ ا ِل ُن ِخ َتل ٔ ُص

دمحمنباشبر،اوباعمص،انب رججی،ایبزریب،رضحتاجربنب دبعاہللےسرفاتیےہہک اہللےکرنکؽےناراشدرفامایایختنرکےن
فاےل،ولےنٹفاےلافراےکچاکاہ ھتہناکاٹاجےئ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمص،انبرججی،ایبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
اامتنںیمایختنرکےنفاےل،ولےنٹفاےلافراےکچاکمکح

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 749

یحٌی ،مؿـل ابً ؾـالہ ،یوىص بً یزیذ ،ابً طہاب ،ابزاہیه بً عبذالزحنً بً عوف ،حرضت
راوی  :محنذ بً ٰ
عبذالزحنً بً عوف

یذ َع ًِ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ٔ
اػ ٔه بِ ًٔ َج ِع َ ٕ
ل بِ ًُ ؾ ََـا َل َة َع ًِ یُوى َُص بِ ًٔ َیز ٔ َ
َف ا ِلنٔ ِ ٔ
َص ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل ُنؿ ََّـ ُ
اب َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ َع ِو ٕ
ف َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل ل َِی َص
ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َعل َی ا ِل ُن ِخ َتل ٔ ٔص َق ِل ْع

دمحم نب ٰییحی ،لضفم انب اضف ہل ،ویسن نب زیدی ،انب اہشب ،اربا،می نب دبعارلنمح نب وعػ ،رضحت دبعارلنمح نب وعػ ایبؿ
رفامےتںیہہکںیمےناہللےکرنکؽوکہیاراشدرفامےتوہےئانساےکچاکاہ ھتہناکاٹاجےئ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،لضفمانباضفہل،ویسننبزیدی،انباہشب،اربا،مینبدبعارلنمحنبوعػ،رضحتدبعارلنمحنبوعػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لھپافراگبھہیکوچریرپاہ ھت ہناکاٹاجےئ۔
ابب  :دحفداکایبؿ
لھپافراگبھہیکوچریرپاہ ھتہناکاٹاجےئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 750

یحٌی بً حیاٌ ،واسع ابً حباٌ ،حرضت راؾع بً ْذیخ
یحٌی بً سعیذ ،محنذ بً ٰ
راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌٰ ،

َّاٌ َع ًِ َع ِّنطٔ َوا ٔس ٔع بِ ًٔ
اٌ َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ َی ِحٌَی بِ ًٔ َحب َ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ
َّاٌ َع ًِ َراؾ ٔ ٔع بِ ًٔ َْذٔی ٕخ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َق ِل َع فٔی ثَ َنز ٕ َو ََ َنثَر ٕ
َحب َ
یلع نب دمحم،فعیک ،ایفسؿٰ ،ییحی نبدیعس ،دمحم نب ٰییحی نب ایحؿ،فاعس انب ةحؿ ،رضحت راعف نب دخجیایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہللےک
رنکؽےناراشدرفامایلھپافراگبھہیکوچریرپاہ ھتہناکاٹاجےئ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿٰ،ییحینبدیعس،دمحمنبٰییحینبایحؿ،فاعسانبةحؿ،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ

لھپافراگبھہیکوچریرپاہ ھتہناکاٹاجےئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 751

راوی  :ہظاو بً عنار ،سعذ ابً سعیذ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا َس ِع ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ ا ِل َن ِكبُر ُّٔی َع ًِ أَْٔیطٔ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ

َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َق ِل َع فٔی ث َ َنز ٕ َو ََ َنثَر ٕ

اشہؾنبامعر،دعسانبدیعس،رضحتاوبرہریہہکاہللےکرنکؽےنرفامایلھپافراگبھہیکوچریرپاہ ھتہناکاٹاجےئ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دعسانبدیعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحزںیمرچاےناکایبؿ
ابب  :دحفداکایبؿ
رحزںیمرچاےناکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 752

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،طبابہ ،مالک بً اىص ،زہزی ،عبذاہلل بً ػؿواٌ ،حرضت ػؿواٌ

اٌ َع ًِ أَبٔیطٔ أَى َّ ُط ى َ َاو فٔی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َط َبابَ ُة َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َػؿ َِو َ
سَّذ رٔ َدائ َ ُط ؾَأُْ َٔذ ٔم ًِ َت ِحتٔ َرأ ِ ٔسطٔ َؾ َحا َئ بٔ َشارٔقٔطٔ إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأ َ َم َز بٔطٔ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ
ا ِل َن ِشحٔ ٔذ َو َت َو َ

َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ يُ ِك َل َع َؾ َكا َل َػؿ َِوا ٌُ یَا َر ُسو َل اہللٔ ل َِه أُرٔ ِد َص َذا رٔ َدائٔی َعل َِیطٔ َػ َذ َق ْة َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ

َو َس َّل َه ؾ ََض ََّل َق ِب َل أَ ٌِ َتأِت َٔیىٔی بٔطٔ
اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،امکلنباسن،زرہی،دبعاہللنبوفصاؿ،رضحتوفصاؿدجسمںیمنکےئگافراینپاچدررسےکےچینرھکیل
یسکےناچدراؿےکرسےکےچینےساکنؽیلفہاسوچروکیبنےکاپسالےئیبنےن(وچریتبن وہےنرپ)مکحدایہکاساکاہ ھتاکاٹ
اجےئوتوفصاؿےنرعضایکہکریماہیدصقمہناھتریمیہیاچدراسرپدصہقےہوتاہللےکرنکؽےنرفامایارگااسیرکاناھتوتریمے
اپسالےنےسلبقویکںہنایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،امکلنباسن،زرہی،دبعاہللنبوفصاؿ،رضحتوفصاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
رحزںیمرچاےناکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 753

راوی  :علی بً محنذ ،ابواسامہ ،ولیذ بً نثير ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ ا ِل َولٔی ٔذ بِ ًٔ َنثٔير ٕ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ أَ ٌَّ َر ُج َّل ٔم ًِ
اٌ ٔم ًِ
ُمزَیِ َي َة َسأ َ َل ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ ال ِّث َنارٔ َؾ َكا َل َما أُْ َٔذ فٔی أَ ِن َنا ٔمطٔ ؾَا ِح ُتنٔ َل َؾ َث َنيُ ُط َو ٔم ِث ُل ُط َم َع ُط َو َما ک َ َ
یً َؾؿٔیطٔ ا ِل َك ِل ُع إٔذَا بَ َل َؼ ثَن ًَ ا ِلنٔ َح ًِّ َوإ ٔ ٌِ أَک َ َل َول َِه َیأ ِ ُْ ِذ َؾل َِی َص َعل َِیطٔ َقا َل َّ
يش ُة ٔم ِي ُضًَّ یَا َر ُسو َل اہللٔ
ا ِل َحز ٔ ٔ
الظاةُ ا ِل َ ٔ
َح َ
َ
ک ثَ َن ًَ ا ِلنٔ َح ًِّ
اٌ َما یَأ ِ ُْ ُذ ٔم ًِ ذَل ٔ َ
اٌ فٔی ا ِل ُن َزاحٔ َؾ ٔؿیطٔ ا ِل َك ِل ُع إٔذَا ک َ َ
َقا َل ث َ َنيُ َضا َو ٔم ِثلُ ُط َم َع ُط َوال َّيکَا ُل َو َما ک َ َ
یلع نب دمحم ،اوبااسہم،فدیل نب ریثک،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نبرمعف نب اعص ےس رفاتی ےہہک ہلیبقزمہنی ےک اکی رمد
ےن یبن ےس ولھپں ےک قلعتم درایتف ایک آپ ےن رفامای وج وخوشں ےس وتڑ رک اس ھت ےل اجےئ وت اس رپ د ین تمیق ےہ افر وج رجنی
(وجھکر کشخ رکےن یک ہگج) ےس ےل اجےئ وت اس اک اہ ھت ےٹک اگ رشبہکیط ڈاھؽ یک تمیق ےک ربارب وہ افر ارگ ھچک اھکےل افر اس ھت
ااھٹےئہ ںیوتاسرپوکیئزسا ہ ںیاسےنرعضایکارگرکبیوفحمظوہاساکایکمکحےہاےاہللےکرنکؽ؟رفاماید ینتمیقافر

زسایھبافروجابڑےںیموہوتاسیکہگجےساہ ھتےٹکےئگرشبہکیطفہڈاھؽیکتمیقےکرباربوہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوبااسہم،فدیلنبریثک،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچروکنیقلترکان
ابب  :دحفداکایبؿ
وچروکنیقلترکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 754

یحٌی ،حناد بً سلنہ ،اسحل بً ابی كلحہ ،حرضت ابوامیہ
راوی  :ہظاو بً عنار ،سعیذ بً ٰ

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا َسعٔی ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َح َّنا ُد بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ إ ٔ ِس َح َل بِ ًٔ أَبٔی كَ ِل َح َة َقا َل َسنٔ ِع ُت أَبَا
ٔ
ِّک أَ ٌَّ أَبَا أ ُ َم َّی َة َح َّذثَ ُط أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أتُ َٔی بٔل ٔ ٕٓؽ ؾَا ِعت َ َر َف ا ِعت َراؾّا َول َِه یُو َج ِذ
ا ِل ُن ِي ٔذرٔ َم ِوَ َی أَبٔی ذ ٓ َٕر َی ِذ ُ ُ
َسق َِت َقا َل بَل َی ؾَأ َ َم َز
َسق َِت َقا َل بَل َی ث ُ َّه َقا َل َما إ ٔ َْالُ َ
َم َع ُط ا ِل َن َتا ُع َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َما إ ٔ َْالُ َ
کََ
کََ
وب إٔل َِیطٔ َقا َل َّ
الل ُض َّه تُ ِب
َف اہللَ َوأَتُ ُ
َف اہللَ َوأَتُ ُ
وب إٔل َِیطٔ َقا َل أَ ِس َت ِػ ٔ ُ
بٔطٔ َؾ ُك ٔل َع َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُق ِل أَ ِس َت ِػ ٔ ُ
َعل َِیطٔ َم َّز َتي ِ ٔن
اشہؾنبامعر،دیعسنبٰییحی،امحدنبہملس،ااحسؼنبایب،ہحل،رضحتاوباہیمرفامےتںیہہکرنکؽاہللےکاپساکیوچرالایایگاس
ےن ارتعاػ رکایل افر اس ےک اپس اسامؿربآدم ہن وہا وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ےھجم ہ ںی اتگلہک مت ےن وچری یک وہ؟ ک ےن اگل ویکں
ہ ںی آپ ےن رفامای ہک اتگل ہ ںی ہک مت ےن وچری یک وہ؟ ک ےن اگل ویکں ہ ںی رھپ آپ ےن مکح دای وت اس اک اہ ھت اکاٹ ایگ وت یبن ےن رفامای
ت
ت
ت
ت
س
ب
َ
غ ْف َ ُ
س َبغ ْف َ ُ
ب ِإل َ ْن ِاآپےندفابرہرفامای
ب ِإل َ ْن ِاںیماہللےسششخبافراعمیفبلطرکاتوہںاسےناہک َأ ْ ِ ُرزالِلّ َف َأن ُ
وہک َأ ْ ِ ُرزالِلّ َف َأن ُ
اےاہللایکسوتہبوبقؽرفامےیجیل۔

رافی  :اشہؾنبامعر،دیعسنبٰییحی،امحدنبہملس،اقحسنبایب،ہحل،رضحتاوباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجرپزربدیتسیکاجےئ
ابب  :دحفداکایبؿ
سجرپزربدیتسیکاجےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 755

راوی  :علی بً مینوٌ ،ایوب بً محنذ ،عبذاہلل بً سعیذ ،معنز بً سلامیٌ ،ححاد بً اركاہ ،عبذالحبار ،حرضت وائل

وب بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ ا ِل َو َّزا ٌُ َو َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َقالُوا َح َّذثَ َيا ُم َع َّنزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ أَى ِ َبأَىَا
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ َم ِی ُنو ٌٕ الزَّق ُِّّی َوأَ ُّی ُ
ُْک َص ِت ا ِم َزأَ ْة َعل َی َع ِضذٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
ا ِل َححَّا ُد بِ ًُ أَ ِركَا َة َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َحبَّارٔ بِ ًٔ َوائ ٔ ٕل َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل ا ِست ِ ٔ

َّ
ِّک أَىَّطُ َج َع َل ل ََضا َم ِض ّزا
َو َس َّل َه ؾ ََذ َرأَ َع ِي َضا ا ِل َح َّذ َوأَ َقا َم ُط َعل َی ال ٔذی أَ َػابَ َضا َول َِه یَ ِذ ُ ِ

یلعنبومیمؿ،اویبنبدمحم،دبعاہللنبدیعس،رمعمنبامیلسؿ،اجحجنباراطہ،دبعاابجلر،رضحتفالئایبؿرفامےتںیہہکرنکؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اکی وعرت ےس زربدیتس یک یئگ وت آپ ےن اس ےس دح اعمػ رفام دی افر اس ےک اس ھت
رکےنفاےلرپدحاقمئرفامیئافرہیذرکہ ںیایکہکاسوعرتوکرہمدولاای۔
رافی  :یلعنبومیمؿ،اویبنبدمحم،دبعاہللنبدیعس،رمعمنبامیلسؿ،اجحجنباراطہ،دبعاابجلر،رضحتفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمفںںیمدحفداقمئرکےنےساممتعن

ابب  :دحفداکایبؿ
دجسمفںںیمدحفداقمئرکےنےساممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 756

راوی  :سویذ بً سعیذ ،علی بً مشہز ،ح ،حشً بً رعؾہ ،ابوحؿؽ ،اسناعیل بً ابی مشله ،عنزو بً دیيار ،حرضت ابً
عباض

رع َؾ َة َح َّذثَ َيا أَبُو َح ِؿ ٕؽ اْلِ َبَّا ُر َجنٔی ّعا َع ًِ
َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ح و َح َّذثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َ َ
ض أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ ُت َك ُاو
ض َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
إ ٔ ِس َنعٔی َل بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيارٕ َع ًِ كَا ُو ٕ
ا ِل ُح ُذو ُد فٔی ا ِل َن َشا ٔج ٔذ
نکدی نبدیعس ،یلع نب رہسم ،ح،نسح نب رعہف ،اوبصفح ،اامسلیع نب ایب ملسم ،رمعف نب دانیر ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ
ہکاہللےکرنکؽےناراشدرفامایاسمدجںیمدحفداقمئہنیکاجںیئ۔
رافی  :نکدینبدیعس،یلعنبرہسم،ح،نسحنبرعہف،اوبصفح،اامسلیعنبایبملسم،رمعفنبدانیر،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
دجسمفںںیمدحفداقمئرکےنےساممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 757

راوی  :محنذ بً رمح ،عبذاہلل بً لہیعہ ،محنذ بً عحَلٌ ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

َ
یع َة َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َع ِح ََل ٌَ أَى َّ ُط َسنٔ َع َع ِن َزو بِ ًَ ُط َع ِیبٕ یُ َح ِّذ ُث َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأىَا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ لَض ٔ َ

َج ِّذظ ٔأَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی َع ًِ َج ِل ٔذ ا ِل َح ِّذ فٔی ا ِل َن َشا ٔجذٔ
دمحم نبرحم،دبعاہللنبہعیہل،دمحمنبالجعؿ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽےن
دجسمفںںیمدحاقمئرکےنیکاممتعناراشدرفامیئےہ۔
رافی  :دمحمنبرحم،دبعاہللنبہعیہل،دمحمنبالجعؿ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زعتریاکایبؿ
ابب  :دحفداکایبؿ
زعتریاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 758

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،یزیذ بً ابی حبیب ،بهير بً عبذاہلل بً اطخ ،سلامیٌ بً يشار ،عبذالزحنً بً
جابز ،عبذاہلل ،حرضت ابوبزدہ بً ىیار

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
یذ بِ ًٔ أَبٔی َحبٔیبٕ َع ًِ بُهَي ِر ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ اْلِ َ َط ِّخ َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ َیز ٔ َ
اٌ َي ُكو ُل ََ
َي َشا ٕر َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َع ًِ أَبٔی ب ُ ِز َد َة بِ ًٔ ى ٔ َیا ٕر أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

َش َجل ََذا ٕ
ت إ ٔ ََّ فٔی َح ٓ ٕذ ٔم ًِ ُح ُذود ٔاہللٔ
یُ ِح َل ُذ أَ َح ْذ ؾ َِو َم َع ِ ٔ

دمحم نبرحم ،ثینبدعس،زیدینبایببیبح،ریکبنبدبعاہللنباجش،امیلسؿنباسیر،دبعارلنمحنباجرب،دبعاہلل،رضحتاوبربدہ
نباینرےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽاراشدرفامایرکےتےھتہکاہللیکدحفدےکالعفہںیمیسکوکدسوکڑفںےسزایدہہنامرے
اجںیئ۔
رافی  :دمحم نب رحم  ،ثی نب دعس ،زیدی نب ایب بیبح ،ریکب نب دبعاہلل نب اجش ،امیلسؿ نب اسیر ،دبعارلنمح نب اجرب ،دبعاہلل،

رضحتاوبربدہنباینر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
زعتریاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 759

یحٌی بً ابی نثير ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :ہظاو بً عنار ،اسناعیل بً عیاغ ،عباد بً نثيرٰ ،

غ َح َّذثَ َيا َعبَّادُ بِ ًُ َنثٔير ٕ َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ أَبٔی َنثٔير ٕ َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ أَبٔی
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
َشة ٔأَ ِس َوا ٕن
ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ ُت َعز ُِّروا ؾ َِو َم َع َ َ
اشہؾ نب امعر ،اامسلیع نب ایعش ،ابعد نب ریثکٰ ،ییحی نب ایب ریثک ،ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای
دسوکڑفںےسزایدہزساث دف۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،ابعدنبریثکٰ،ییحینبایبریثک،ایبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحافکرہےہ
ابب  :دحفداکایبؿ
دحافکرہےہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 760

راوی  :محنذ بً مثىی ،عبذالوہاب ،ابً ابی عذیْ ،الذ ،ابوقَلبہ ،ابی اطعث ،حرضت عبادہ بً ػامت

اب َوابِ ًُ أَبٔی َعذ ٓ ٕ
ئ َع ًِ أَبٔی ق ٔ ََلبَ َة َع ًِ أَبٔی اْلِ َ ِط َعثٔ َع ًِ
ٔی َع ًِ َْال ٔ ٕذ ا ِل َح َّذا ٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َو َّص ٔ
اب ٔم ِيهُ ِه َح ًّذا َؾ ُع ِّح َل ِت َل ُط عُ ُكوبَ ُت ُط َؾ ُض َو َن َّؿ َارتُطُ
ُع َبا َد َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أَ َػ َ
َوإ ٔ ََّ ؾَأ َ ِمزُ ُظ إَٔ َی اہللٔ
دمحمنبینثم،دبعاولاہب،انبایبدعی،اخدل،اوبالقہب،ایباثعش،رضحتابعدہنباصث رفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایمت
ںیموجیھبدحاکرمبکتوہارھپاےسدلجی(داینںیم)زسالمیئگوتفہاساکافکرہےہفرہناساکاعمہلماہللےکرپسدےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہب،انبایبدعی،اخدل،اوبالقہب،ایباثعش،رضحتابعدہنباصث 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
دحافکرہےہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 761

راوی  :ہاروٌ بً عبذاہلل ،ححاد بً محنذ ،یوىص بً ابی اسحل ،ابی جحیؿہ ،حرضت علی ِّکو اہلل وجہہ

ارو ٌُ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ ا ِل َح َّنا ُل َح َّذثَ َيا َححَّا ُد بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ أَبٔی ُج َح ِی َؿ َة
َح َّذثَ َيا َص ُ

الذى ِ َیا ذَى ِ ّبا َؾ ُعوق ٔ َب بٔطٔ ؾَاہللُ أَ ِع َذ ُل ٔم ًِ أَ ٌِ یُ َثىِّ َی
اب فٔی ُّ
َع ًِ َعل ٔ ٕٓی َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أَ َػ َ
ِّک ُو ٔم ًِ أَ ٌِ َي ُعو َد فٔی َط ِی ٕئ َق ِذ َعؿَا َع ِي ُط
ُع ُكوبَ َت ُط َعل َی َع ِب ٔذظ ٔ َو َم ًِ أَذِى َ َب َذى ِ ّبا فٔی ُّ
الذى ِ َیا ؾ ََشت َ َر ُظ اہللُ َعل َِیطٔ ؾَاہللُ أَ ِ َ
اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،ویسننبایبااحسؼ،ایبہفیحج،رضحتیلعرکؾاہللفہہجرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایسج
ےس داین ںیم وکیئ انگہ رسزد وہا رھپ اےس زسا لم یئگ وت اہللاعتیل ااصنػ رفامےن فاےل ںیہ اےنپ دنبہ وک دفابرہ زسا ہن دںی ےگ افر سج
ےنداینںیمانگہاکاراکتبایکرھپاہللےناسرپرپدہڈاؽدایوتاہللرہمابؿںیہوجاعمػرکدںیدفابرہاسیکابزرپسہنرفامںیئےگ۔

رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجنبدمحم،ویسننبایباقحس،ایبہفیحج،رضحتیلعرکؾاہللفہہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداینپویبیےکاس ھتایبنجرمدوکاپےئ
ابب  :دحفداکایبؿ
رمداینپویبیےکاس ھتایبنجرمدوکاپےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 762

راوی  :احنذ بً عبذہ ،محنذ بً عبیذ ،ابوعبیذ ،عبذالعزیز بً محنذ ،سہیل بً ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِب َذ َة َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُعب َ ِی ٕذ ا ِل َنذٔیىٔ ُّی أَبُو ُعب َ ِی ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َّ
الذ َرا َو ِرد ٔ ُّی َع ًِ ُس َض ِی ٔل
ل َیحٔ ُذ َم َع ا ِم َزأَتٔطٔ َر ُج َّل
بِ ًٔ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َس ِع َذ بِ ًَ عُ َبا َد َة اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َقا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ الزَّ ُج ُ

َّ
َّ
َّ
ک بٔا ِل َح ِّل َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ِّک َم َ
أَ َي ِك ُتلُ ُط َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ََ َقا َل َس ِع ْذ بَل َی َوال ٔذی أَ ِ َ

َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِس َن ُعوا َما َي ُكو ُل َس ِّی ُذ ُن ِه

ادمحنبدبعہ،دمحم نب دیب،اوب دیب،دبعازعلزینبدمحم،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتدعسنبابعدہ
ےنرعضایکاےاہللےکرنکؽرمداینپویبیےکاس ھتریغرمدوکاپےئایکاسریغرمدوکلتقرکاتکسےہاہللےکرنکؽےنرفامای
ہ ںی۔رضحتدعسےناہکویکںہ ںی مسقاسذاتیکسجےنقحےکذرہعیآپوکزعتدیوتاہللےکرنکؽےنرفامایونساہمترا
رسدارایکہہکراہےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،دمحمنب دیب،اوب دیب،دبعازعلزینبدمحم،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
رمداینپویبیےکاس ھتایبنجرمدوکاپےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 763

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،ؾـل بً دلہه ،حشً ،قبیؼہ بً ْحیث ،حرضت سلنہ بً محبل

ْحیِ ٕث َع ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ ا ِل ُن َحب ِّٔل
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ا ِلؿ َِـ ٔل بِ ًٔ َد ِل َض ٕه َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ َقب ٔ َ
یؼ َة بِ ًٔ ُ َ
ک َو َج ِذ َت َم َع ا ِم َزأَت َٔک
اٌ َر ُج َّل غَ ُی ّورا أَ َرأَیِ َت ل َِو أَى َّ َ
َقا َل قٔی َل ْٔلَبٔی ثَاب ٔ ٕت َس ِعذٔ بِ ًٔ عُ َبا َد َة ح ٔي َن ىَزَل َِت آ َی ُة ا ِل ُح ُذود ٔ َوک َ َ

َر ُج َّل أَ َّی َط ِی ٕئ ُن ِي َت َت ِؼ َي ُع َقا َل ُن ِي ُت َؿارٔبَ ُض َنا ب ٔ َّ
الش ِی ٔـ أَى ِ َت ٔوزُ َحًَّی أَ ٔجی َئ بٔأ َ ِر َب َع ٕة إَٔ َی َما َذا َک َق ِذ َق َضی َحا َج َتطُ
ک لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َو َذ َص َب أَ ِو أَقُو ُل َرأَیِ ُت َن َذا َو َن َذا َؾ َت ِ ٔ
ِّک ذَل ٔ َ
رضبُونٔی ا ِل َح َّذ َو ََ َت ِك َبلُوا َٔی َط َضا َد ّة أَبَ ّذا َقا َل ؾ َُذ ٔ َ
ک َّ
َو َس َّل َه َؾ َكا َل َنفَی ب ٔ َّ
ْکا ٌُ َوا ِل َػي ِ َرا ٌُ َقا َل أَبُو َع ِب ٔذ اہللٔ َي ِعىٔی
الش ِی ٔـ َطاص ّٔذا ث ُ َّه َقا َل ََ إنِّٔی أَ َْ ُ
اف أَ ٌِ َیت َ َتابَ َع فٔی ذَل ٔ َ
الش ِ َ
ٔیث َعل ٔ ِّی بِ ًٔ ُم َح َّن ٕذ َّ
ابِ ًَ َما َج ِط َسنٔ ِع ُت أَبَا ز ُِر َع َة َي ُكو ُل َص َذا َحذ ُ
الل َياؾ ٔ ٔس ِّی َوؾَا َتىٔی ٔم ِيطُ

م
یلعنبدمحم،فعیک،لضفنبدمہل،نسح،ہصیبقنبرحثی،رضحتہملسنب حیقرفامےتںیہہکاوبتبن دعسنبابعدہتہبویغررمد
ےھت بج دحف د یکآتی انزؽ وہیئ وت یسک ےن اؿ ےس اہک اتبےیئ ارگ آپ اینپ اہیلہ ےک اس ھت یسک رمد وک دںیھکی وت ایک رکںی ےگ ک ےن
ےگلںیماؿدفونںوکولتارےسامرفںاگایکںیمااظتنررکفںاہیںکتہکاچروگاہالؤںافراسفتقکتفہاانپاکؾوپرارکےکرفار
وہاکچوہایںیموہکہک ںیمےنہیہیداھکیوتمتےھجمدحاگلؤےگافریھبکیھبریمیوگایہوبقؽہنرکفےگےتہکںیہہکیبنےساساکذترکہ
ئ ئ
یسکےن رکدایوت آپےنرفامای ولتاریہاکیفوگاہےہرھپرفامای ہ ںیویکہکنےھجمادنہشیےہ ہک صبیافرریغت دنم  لسلسااسیرکےن

ںیگل اامؾ انب امہج ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبزرہع وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ہی رفاتی یلع نب انطفشی یک ےہ افر ےھجم اس ںیم ےس ھچک
وھبؽوہیئگ۔
م
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،لضفنبدمہل،نسح،ہصیبقنبرحثی،رضحتہملسنب حیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادلےکااقتنؽےکدعباسیکاہیلہےساشدیرکان
ابب  :دحفداکایبؿ
فادلےکااقتنؽےکدعباسیکاہیلہےساشدیرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 764

راوی  :اسناعیل بً موسی ،ہظیه ،ح ،سہل بً ابی سہل ،حؿؽ بً غیاث ،اطعث ،عذی بً ثابت ،حرضت بزاء بً عازب

ل بِ ًُ أَبٔی َس ِض ٕل َح َّذثَ َيا َحؿ ُِؽ بِ ًُ غٔ َی ٕ
اث َجنٔی ّعا َع ًِ أَ ِط َع َث َع ًِ
وسی َح َّذثَ َيا صُظَ ِی ْه ح و َح َّذثَ َيا َس ِض ُ
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ل بِ ًُ ُم َ
ئ بِ ًٔ َعاز ٕٔب َقا َل َم َّز بٔی َْأَی َس َّنا ُظ صُظَ ِی ْه فٔی َحذٔیثٔطٔ ا ِل َحار َٔث بِ ًَ َع ِنز ٕو َو َق ِذ َع َك َذ َلطُ ال َّي ٔي ُّی
َعذ ِّٔی بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت َع ًِ ا ِلب َ َرا ٔ

َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل ٔ َو ّ
ائ َؾ ُكل ُِت َل ُط أَیِ ًَ تُزٔی ُذ َؾ َكا َل بَ َع َثىٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إَٔ َی َر ُج ٕل َتزَ َّو َد ا ِم َزأَ َة أَبٔیطٔ
ْض َب ُعيُ َك ُط
ٔم ًِ َب ِع ٔذظ ٔؾَأ َ َم َزنٔی أَ ٌِ أَ ِ ٔ
اامسلیع نب ومیس ،میشہ ،ح ،لہس نب ایب لہس ،صفح نب ایغث ،اثعش ،دعی نب تبن  ،رضحت رباء نب اعزب رفامےت ںیہ ہک
ریمےامومںریمےرقبیےسسگرےافریبنےناؿوکڈنھجاابدنھدایاھتںیمےناؿےسوپاھچآپاہکںاجرےہںیہ؟ک ےنےگل
ےھجماہللےکرنکؽےناکیرمدیکرطػاجیھبسجےنفادلےکااقتنؽےکدعباسیکاہیلہےساشدیرکیلافرےھجممکحدایہکاسیک
رگدؿاڑادفں۔
رافی  :اامسلیعنبومیس،میشہ،ح،لہسنبایبلہس،صفحنبایغث،اثعش،دعینبتبن ،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
فادلےکااقتنؽےکدعباسیکاہیلہےساشدیرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 765

راوی  :محنذ بً عبذالزحنً ،ابً اخی ،حشين ،یوسـ بً ميازل ،عبذاہلل بً ادریصْ ،الذ بً ابی ِّکینہ ،معاویہ بً
َقہ ،حرضت َقہ

َّ
ِم َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ ابِ ًُ أَخٔی ا ِل ُح َشي ِ ٔن ا ِل ُح ِعف ٔ ِّی َح َّذثَ َيا یُو ُس ُ
ـ بِ ًُ َم َيازٔ َل الت ِی ٔ ُّ
َق َة َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َب َع َثىٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إَٔ َی َر ُج ٕل
ِّک َین َة َع ًِ ُم َعاؤیَ َة بِ ًٔ ُ َّ
ٔیص َع ًِ َْالٔذٔ بِ ًٔ أَبٔی َ ٔ
إ ٔ ِدر َ

ْض َب ُعيُ َك ُط َوأ ُ َػف ِّ َی َما َل ُط
َتزَ َّو َد ا ِم َزأَ َة أَبٔیطٔ أَ ٌِ أَ ِ ٔ

دمحم نب دبع ارلنمح ،انب ایخ ،نیسح ،ویفس نب انمزؽ ،دبعاہلل نب ادرسی ،اخدل نب ایب رکہمی ،اعمفہی نب رقہ ،رضحت رقہ ایبؿ
رفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنےھجماکیرمدیکرطػاجیھبسجےناےنپفادلیکاہیلہےساشدییکںیماسیکرگدؿاڑادفںافر
اساکامؽےلولں۔
رافی  :دمحمنبدبعارلنمح،انبایخ،نیسح،ویفسنبانمزؽ،دبعاہللنبادرسی،اخدلنبایبرکہمی،اعمفہینبرقہ،رضحترقہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابپےکالعفہیکرطػةسنرکانافراےنپآاقؤںےکالعفہیسکوکاانپآاقاتبان۔
ابب  :دحفداکایبؿ
ابپےکالعفہیکرطػةسنرکانافراےنپآاقؤںےکالعفہیسکوکاانپآاقاتبان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 766

راوی  :ابوبَش ،بْک بً ْلـ ،ابً ابی ػیـ ،عبذاہلل بً عثناٌ بً ْظیه ،سعیذ بً جبير ،حرضت ابً عباض

ْک بِ ًُ َْل َٕـ َح َّذث َ َيا ابِ ًُ أَبٔی َّ
اٌ بِ ًٔ ُْ َث ِی ٕه َع ًِ َسعٔیذٔ بِ ًٔ ُج َبي ِر ٕ َع ًِ
الـ ِی ٔـ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ عُ ِث َن َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بٔ َِشٕ بَ ِ ُ
ض َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ اى ِ َت َش َب إَٔ َی غَي ِر ٔأَبٔیطٔ أَ ِو َت َوََّی غَي ِ َر َم َوالٔیطٔ ؾ ََعل َِیطٔ ل َِع َي ُة اہللٔ
ابِ ًٔ َعبَّا ٕ

ض أَ ِج َنعٔي َن
َوا ِل َن ََلئ ٔ َهةٔ َوال َّيا ٔ
خب
اوبرشب،رکبنبفلخ،انبایبفیص،دبعاہللنبامثعؿنب ص م،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےن
رفامایسجصخشےناےنپابپےکالعفہیسکافریکرطػةسنیکوتاسرپاہللیکافررفہتشیکافرامتؾولوگںیکتنعلےہ۔
خب
رافی  :اوبرشب،رکبنبفلخ،انبایبفیص،دبعاہللنبامثعؿنب ص م،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
ابپےکالعفہیکرطػةسنرکانافراےنپآاقؤںےکالعفہیسکوکاانپآاقاتبان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 767

راوی  :علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،عاػه ،ابی عثناٌ ،حرضت سعذ اور حرضت ابوبْک

َ
ْک َة َوک ُ ُّل
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ َع ٔ
اػ ٕه اْلِ َ ِح َو ٔل َع ًِ أَبٔی ُع ِث َن َ
اٌ ال َّي ِضذ ِّٔی َقا َل َسنٔ ِع ُت َس ِع ّذا َوأبَا بَ ِ َ
ای َو َوع َی َق ِل ٔيی ُم َح َّن ّذا َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َم ًِ ا َّدع َی إَٔ َی غَي ِر ٔأَبٔیطٔ َوص َُو َي ِع َل ُه أَىَّطُ
َواح ٔ ٕذ ٔم ِي ُض َنا َي ُكو ُل َسنٔ َع ِت أُذُى َ َ

ْح ْاو
غَيِرُ أَبٔیطٔ ؾَا ِل َح َّي ُة َعل َِیطٔ َ َ

یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اعمص،ایبامثعؿ،رضحتدعسافررضحتاوبرکبںیمےسرہاکیےنہیاہکہکریمےدفونںاکونںےنانسافر
ریمےدؽےنوفحمظایکہکدمحمےنرفامایسجےنابپےکالعفہیکرطػاینپةسنیکاحالہکناےسولعمؾیھبےہہکہیریماابپ
ہ ںیوتاسرپتنجرحاؾےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اعمص،ایبامثعؿ،رضحتدعسافررضحتاوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفداکایبؿ
ابپےکالعفہیکرطػةسنرکانافراےنپآاقؤںےکالعفہیسکوکاانپآاقاتبان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 768

راوی  :محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ ،عبذاکْکیه ،محاہذ ،حرضت عبذاہلل بً عنزو

ِْک ٔیه َع ًِ ُم َحاصٔ ٕذ َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ أَى ِ َبأَىَا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َع ِب ٔذ اک َ ٔ

اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ا َّدع َی إَٔ َی غَي ِر ٔأَبٔیطٔ ل َِه َی َز ِح َرائ ٔ َح َة ا ِل َح َّي ٔة َوإ ٔ ٌَّ رٔی َح َضا َل ُیو َج ُذ ٔم ًِ َم ٔشي َرة ٔ َْ ِن ٔص ٔمائَةٔ َعاو ٕ

دمحمنبابصح،ایفسؿ،دبعارکلمی،اجمدہ،رضحتدبعاہللنبرمعفرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایسجےناےنپابپےکالعفہ
یکرطػاینپةسنیکوتتنجیکوخوبشہننک ےھگاکاحالہکنتنجیکوخوبشاپچننکاسؽیکاسمتفےسوسحمسوہ ےہ۔
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿ،دبعارکلمی،اجمدہ،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکرمدیکہلیبقےسیفنرکان
ابب  :دحفداکایبؿ
یسکرمدیکہلیبقےسیفنرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 769

یحٌی ،سلامیٌ بً ْحب ،ح ،ہاروٌ بً حباٌ،
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یزیذ بً ہاروٌ ،حناد بً سلنہ ،ح ،محنذ بً ٰ
عبذالعزیز بً مػيرہ ،حناد بً سلنہ ،عكیل بً كلحہ ،مشله بً ٍـه ،اطعث بً قیص

وٌ َح َّذثَ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َسل ََن َة ح و َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذث َ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ صَ ُ
ار َ

َّاٌ أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ا ِل ُنػٔي َرة ٔ َق َاَ َح َّذثَ َيا َح َّنا ُد بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ َعكٔی ٔل بِ ًٔ كَ ِل َح َة
ْح ٕب ح و َح َّذثَ َيا صَ ُ
ارو ٌُ بِ ًُ َحی َ
بِ ًُ َ ِ
َِم َع ًِ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ َص ِی َـ ٕه َع ًِ اْلِ َ ِط َعثٔ بِ ًٔ َق ِی ٕص َقا َل أَ َت ِی ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی َو ِؾ ٔذ ن ٔ ِي َذ َة َو ََ َی َز ِونٔی
الشل ٔ ِّ
ُّ
اٌ
إ ٔ ََّ أَؾ َِـ َل ُض ِه َؾ ُكل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ أَل َِشت ُِه ٔم َّيا َؾ َكا َل ى َ ِح ًُ بَيُو ال َّي ِ ٔ
رض بِ ًٔ ن ٔ َياى َ َة ََ َن ِك ُؿو أ ُ َّم َيا َو ََ ى َ ِي َتف ٔی ٔم ًِ أَبٔي َيا َقا َل َؾک َ َ
ُ
َ
رض بِ ًٔ ن ٔ َياى َ َة إ ٔ ََّ َجل َِذتُ ُط ا ِل َح َّذ
َقیِ ٕع ٔم ًِ ال َّي ِ ٔ
اْلِ ِط َع ُث بِ ًُ َق ِی ٕص َي ُكو ُل ََ أوت ٔی ب ٔ َز ُج ٕل ىَفَی َر ُج َّل ٔم ًِ ُ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زیدی نب اہرفؿ ،امحد نب ہملس ،ح ،دمحم نب ٰییحی ،امیلسؿ نب رحب ،ح ،اہرفؿ نب ةحؿ ،دبعازعلزی نب ریغمہ ،امحد
ھض
نب ہملس ،لیقع نب ،ہحل ،ملسم نب م ،اثعش نب  سی ،ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ہلیبق یدنہ ےک فدف ےک اس ھت اہلل ےک رنکؽ یک
دخث  ںیم احرض وہا۔ بس رشاکء فدف ےھجم اےنپ ںیم الضف ایخؽ رکےت ےھت۔ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ آپ مہ ںیم
ےسہ ںی؟آپ ےناراشدرفامایمہرضننبانکہنیکافالد ںیمےسںیہ مہاینپفادلہ رپ تمہتہ ںیاگلےتافراےنپ ےساینپیفنہ ںی
رکےت۔رافیےتہکںیہہکرھپاثعشنب سیرفامایرکےتےھتہکریمےاپسارگوکیئااسیصخشالایایگوجیسکرقشیےکقلعتمےہک
ہکرضننبانکہنیکافالدہ ںیوتںیماسوکدحذقػاگلؤںاگ(ویکہکنیبنےنرفامایدایہکرقشیرضننبانکہنیکافالدںیہ)۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زیدی نب اہرفؿ ،امحد نب ہملس ،ح ،دمحم نب ٰییحی ،امیلسؿ نب رحب ،ح ،اہرفؿ نب ةحؿ ،دبعازعلزی نب
ھض
ریغمہ،امحدنبہملس،لیقعنب،ہحل،ملسمنب م،اثعشنب سی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑجیہفںاکایبؿ
ابب  :دحفداکایبؿ
ڑجیہفںاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 770

یحٌی بً عَلء ،بَش بً ىنير ،مهحول ،یزیذ بً عبذاہلل ،حرضت ػؿواٌ بً امیہ
راوی  :حشً بً ابی ربیع ،عبذالززامٰ ،

َش بِ ًَ ى َُنيِر ٕأَى َّ ُط َسنٔ َع
َح َّذثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ أَبٔی ال َّزبٔی ٔع ا ِل ُح ِز َجان ٔ ُّی أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَ ِْب َ َرنٔی َی ِحٌَی بِ ًُ ا ِل َع ََل ٔ
ئ أَى َّ ُط َسنٔ َع بٔ ِ َ

اٌ بِ ًَ أ ُ َم َّی َة َقا َل ُن َّيا ع ٔ ِي َذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َمهِ ُح ّوَ َي ُكو ُل إٔى َّ ُط َسنٔ َع َیز ٔ َ
یذ بِ ًَ َع ِبذٔ اہللٔ أَى َّ ُط َسنٔ َع َػؿ َِو َ
َؾ َحا َئ َع ِنزُو بِ ًُ ُم َّز َة َؾ َكا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ اہللَ َق ِذ َن َت َب َعل َ َّی ِّ
الظ ِك َو َة ؾ ََنا أ ُ َرانٔی أ ُ ِر َز ُم إ ٔ ََّ ٔم ًِ ُدفِّی بٔهَفِّی ؾَأِذ ٌَِ َٔی فٔی

ِّکا َم َة َو ََ نُ ِع َن َة َعي ِ ٕن َن َذبِ َت أَ ِی َع ُذ َّو اہللٔ
ا ِلػٔ َيا ٔ
ئ فٔی غَي ِر ٔؾَاح ٔظَ ٕة َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ آ َذ ٌُ ل َ
َک َو ََ َ َ

َک ٔم ًِ َح ََللٔطٔ َول َِو
اٌ َما أَ َح َّل اہللُ َعزَّ َو َج َّل ل َ
ک اہللُ كَ ِّي ّبا َح ََل َّ ؾَا ِْت َ ِر َت َما َْح ََّو اہللُ َعل َِی َ
َل َك ِذ َر َز َق َ
ک ٔم ًِ رٔزِ قٔطٔ َمک َ َ
ْض ّبا
ْضبِ ُت َ
ک إ ٔ ٌِ ؾ ََعل َِت َب ِع َذ ال َّت ِك ٔذ َم ٔة إٔل َِی َ
ک َوؾ ََعل ُِت ق ُِه َعىِّی َوتُ ِب إَٔ َی اہللٔ أَ َما إٔى َّ َ
ک َلؿ ََعل ُِت ب ٔ َ
ُن ِي ُت َت َك َّذ ِم ُت إٔل َِی َ
ک َِ
ک ََ
ک ى ُ ِض َب ّة ل ٔ ٔؿت ِ َیا ٌٔ أَصِ ٔل ا ِل َنذٔی َي ٔة َؾ َك َاو َع ِن ْزو َوبٔطٔ ٔم ًِ
ک َوأَ ِح َلل ُِت َسل ََب َ
ک ٔم ًِ أَصِل ٔ َ
ک ُم ِث َل ّة َو َن َؿ ِي ُت َ
َو ٔجی ّعا َو َح َل ِك ُت َرأِ َس َ
َّ ِّ
ات ٔم ِي ُض ِه بٔ َػي ِر ٔ َت ِوبَ ٕة
الَش َوا ِلخٔز ِ ٔ
ی َما ََ َي ِعل َُن ُط إ ٔ ََّ اہللُ َؾ َل َّنا َوََّی َقا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َص ُد ََ ٔ
ئ ا ِل ُع َؼا ُة َم ًِ َم َ
ٔ
َّ
ُ
ٕ
َّ
رص َع
ض ب ٔ ُض ِذبَة کل َنا َقا َو ُ ٔ
َش ُظ اہللُ َعزَّ َو َج َّل َی ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة َن َنا ک َ َ
اٌ فٔی ُّ
رعیَاىّا ََ َي ِش َتترُ ٔم ًِ اليا ٔ
َح َ َ
الذى ِ َیا ُم َخ َّي ّثا ُ ِ

نسحنبایبرعیب،دبعارلزاؼٰ،ییحینبالعء،رشبنبریمن،وحکمؽ،زیدینبدبعاہلل،رضحتوفصاؿنباہیمرفامےتںیہہکمہاہللےک
رنکؽ یک دخث  ںیم احرض ےھت ہک رمعف نب رمہ آای افر ک ےن اگل اے اہلل ےک رنکؽ اہلل ےن ریمے ےیل دبیتخب ھکل دی وت ریما ایخؽ
ہ ںی ہک ےھجم رفزی ےلم اال ہی ہک اےنپ اہ ھت ےس دػ اجبؤں (افر رفیٹ احلص رکفں) ذہلا آپ ےھجم ریغب  قس فروجر (ینعی ان ےن افر
ولاتطفریغہ)ےکاگےنیکااجزتدےیجیوتاہللےکرنکؽےنرفامایںیمےھجتاسیکااجزتہ ںیدفںاگافرریتیوکیئزعتہ ںی
افر ہن ریتی آںیھکن ڈنھٹ ی وہں اے اہلل ےک دنمش اہلل ےن ےھجت اپزیکہ افر الحؽ رفزی دی رھپ وج رفزی اہلل ےن ریتے ےیل الحؽ
رفامیئ اس یک ہگج وتےن اس رفزی وک اایتخر ایک وج اہلل ےن ھجت رپ رحاؾ رفامیئ افر ارگ ںیم ےھجت اس ےس لبق عنم رک اکچ وہات وت اب ےھجت
تخسزساداتیافرریتاربارشحرکات ریمےاپسےساھٹڑھکاوہافراہللیکرطػروجعرکافروغرےسنس!ابعنمرکےنےکدعبارگ
وتےن رھپ ااسی ایک وت ریمی ریتی تخس اٹپیئ رکفں اگ ،دردانک زسادفں اگ افر ریتی وصرت اگبڑےن ےک ےیل ریتا رس ڈنمفادفں اگ افر
ےھجترھگفاولںےسدجارکدفںاگافرریتاابلسفاسامؿولانٹدمہنیےکوجاونںےکےیلالحؽرکدفںاگوترمعفڑھکاوہاافراسرپایسی
ذتلفرنکایئاھچیئوہیئیھتسجاکملعاہللیہوکےہبجفہاجاکچوتیبنےنرفاماییہیدخاےکانرفامؿںیہوجاؿںیمےسریغبوتہبےک
رماجےئ اہلل اس وک رفز ایقث  ایس رطح رشح رفامےئ اگ سج رطح داین ںیم اھت ڑجیہا وہاگ افر اگنن ولوگں ےس اس اک رتس وپدیشہ ہن وہاگ
بجڑھکاوہاگرگاجےئاگ۔
رافی  :نسحنبایبرعیب،دبعارلزاؼٰ،ییحینبالعء،رشبنبریمن،وحکمؽ،زیدینبدبعاہلل،رضحتوفصاؿنباہیم

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

ابب  :دحفداکایبؿ
ڑجیہفںاکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 771

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،ہظاو بً رعوہ ،زیيب بيت او سلنہ ،او النوميين حرضت او سلنہ

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َزیِ َي َب ب ٔ ِيتٔ أ ُ ِّو َسل ََن َة َع ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة أَ ٌَّ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َد َْ َل َعل َِی َضا ؾ ََشنٔ َع ُم َخ َّي ّثا َوص َُو َي ُكو ُل ل ٔ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی أ ُ َم َّی َة إ ٔ ٌِ َي ِؿ َتحِ اہللُ َّ
اللائ َٔـ غ َّذا
ِخ ُجوص ُِه ٔم ًِ ب ُ ُیوتٔهُ ِه
َد َل ِل ُت َ
ل بٔأ َ ِربَ ٕع َوتُ ِذبٔزُ ب ٔ َث َنا ٌٕ َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِ ٔ
ک َعل َی ا ِم َزأَة ٕ ُت ِكب ٔ ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،اشہؾ نب رعفہ ،زبنی تنب اؾ ہملس ،اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک یبن اؿ ےک اپس
رشتفیالےئوتانساکی ثنخم دبعاہللنبایباہیمےس ہہکراہےہارگاہلل( اطفئیکحتف دںیوتںیمںیہمتاکیوعرت داھکؤںاگ
وجاچروٹبںےکاس ھتآ ےہافرآھٹوٹبںےکاس ھتفاسپاج ےہسپیبنےنرفامایاؿوکاےنپرھگفںےساکنؽدایرکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾنبرعفہ،زبنیتنباؾہملس،اؾاوملنینمرضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
املسمؿوکانقحلتقرکےنیکتخسفدیع
ابب  :دتیاکایبؿ

املسمؿوکانقحلتقرکےنیکتخسفدیع

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 772

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،علی بً محنذ ،محنذ بً بظار ،اعنع ،حرضت عبذاہلل بً مشعود

یل
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َقالُوا َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِع َن ُع َع ًِ َطك ٔ ٕ
ض یَ ِو َو ا ِلك ٔ َیا َمةٔ فٔی ِّ
ئ
الذ َما ٔ
َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ َّو ُل َما يُ ِك َضی بَي ِ َن ال َّيا ٔ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،یلعنبدمحم،دمحمنباشبر،اشمع،رضحتدبعاہللنبدوعسدرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایرفزایقث 
ولوگںےکدرایمؿبسےسےلہپوخونںاکہلصیفوہاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،یلعنبدمحم،دمحمنباشبر،اشمع،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
املسمؿوکانقحلتقرکےنیکتخسفدیع

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 773

عیسی بً یوىص ،اعنع ،عبذاہلل بً مزہ ،مرسوم ،حرضت عبذاہلل بً مشعود
راوی  :ہظاو بً عنارٰ ،

رسو ٕم َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ع َٔیسی بِ ًُ یُوى َُص َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِع َن ُع َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُم َّز َة َع ًِ َم ِ ُ
اٌ َعل َی ابِ ًٔ آ َد َو اْلِ َ َّو ٔل ن ٔ ِؿ ْل ٔم ًِ َد ٔم َضا ْٔلَى َّ ُط أَ َّو ُل َم ًِ
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ ُت ِك َت ُ
ل َنؿ ِْص ُهل ِّنا إ ٔ ََّ ک َ َ
َسًَّ ا ِل َك ِت َل
اشہؾ نب امعرٰ ،یسیع نب ویسن ،اشمع ،دبعاہلل نب رمہ ،رسمفؼ ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای

اکی اجؿ یھب انقح لتق وہ وت رضحت آدؾ ےک ےلہپ ےٹیب وک اس ےک وخؿ اک انگہ وہات ےہ اس ےیل ہک بس لبق اس ےن لتق اک رطہقی
اجریایک۔
رافی  :اشہؾنبامعرٰ،یسیعنبویسن،اشمع،دبعاہللنبرمہ،رسمفؼ،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
املسمؿوکانقحلتقرکےنیکتخسفدیع

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 774

یحٌی بً ازہز ،اسحل بً یوسـُ ،شیک ،عاػه ،ابی وائل ،عبذاہلل بً مشعود
راوی  :سعیذ بً ٰ

ُش ٕ
اػ ٕه َع ًِ أَبٔی َوائ ٕٔل َع ًِ
یک َع ًِ َع ٔ
ـ اْلِ َ ِز َر ُم َع ًِ َ ٔ
َح َّذثَ َيا َسعٔی ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ اْلِ َ ِز َصز ٔا ِل َوا ٔس ٔل ُّي َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ یُو ُس َ
ض یَ ِو َو ا ِلك ٔ َیا َمةٔ فٔی ِّ
ئ
الذ َما ٔ
َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ َّو ُل َما ُي ِك َضی بَي ِ َن ال َّيا ٔ
دیعس نب ٰییحی نب ازرہ ،ااحسؼ نب ویفس ،رشکی ،اعمص ،ایب فالئ ،دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای رفز
ایقث ولوگںےکدرایمؿبسےسےلہپوخونںاکاسحبوہاگ۔
رافی  :دیعسنبٰییحینبازرہ،اقحسنبویفس،رشکی،اعمص،ایبفالئ،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
املسمؿوکانقحلتقرکےنیکتخسفدیع

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 775

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،ونیع ،اسناعیل بً ابی ْالذ ،عبذالزحنً بً عائذ ،حرضت عكبہ بً عامز

ل بِ ًُ أَبٔی َْال ٔ ٕذ َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َعائ ٔ ٕذ َع ًِ عُ ِك َب َة بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ْحاو ٕ َد َْ َل
َعا ٔمز ٕا ِل ُح َضىٔ ِّی َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ لَي ٔ َی اہللَ ََ ي ِ ٔ
َُش ُک بٔطٔ َط ِیّْا ل َِه َیت َ َي َّذ ب ٔ َذو ٕ َ َ

ا ِل َح َّي َة

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،فعیک ،اامسلیع نب ایب اخدل ،دبعارلنمح نب اعدئ ،رضحت ہبقع نب اعرم رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن
رفامایوجاہللےساساحؽںیمالمہکاہللےکاس ھتیسکوکرشکیہنرہھٹااتوہافرانقحوخؿہنایکوہفہتنجںیمدالخوہاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،اامسلیعنبایباخدل،دبعارلنمحنباعدئ،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
املسمؿوکانقحلتقرکےنیکتخسفدیع

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 776

راوی  :ہظاو بً عنار ،ولیذ بً مشله ،مزواٌ بً جياح ،ابی جہه ،حرضت بزاء بً عازب

ئ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّذثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ َج َيا ٕح َع ًِ أَبٔی ا ِل َح ِض ٔه ا ِل ُح ِو َز َجان ٔ ِّی َع ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
الذى ِ َیا أَص َِو ٌُ َعل َی اہللٔ ٔم ًِ َق ِت ٔل ُم ِد ٔم ًٕ بٔ َػي ِر ٔ َح ٕٓل
َعاز ٕٔب أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َلزَ َوا ُل ُّ
اشہؾ نب امعر،فدیل نب ملسم ،رمفاؿ نب انجح ،ایب مہج ،رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامایداین وک انف
رکاناہللےکاہںاکیومنموکانقحرکےنےسآاسؿافراکلہےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،رمفاؿنبانجح،ایبمہج،رضحترباءنباعزب

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

ابب  :دتیاکایبؿ
املسمؿوکانقحلتقرکےنیکتخسفدیع

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 777

راوی  :عنزو بً راؾع ،مزواٌ بً معاویہ ،یزیذ بً زیاد ،زہزی ،سعیذ بً مشیب ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َراؾ ٕٔع َح َّذث َ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم َعاو ٔ َی َة َح َّذث َ َيا یَزٔی ُذ بِ ًُ زٔ َیاد ٕ َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة

ُوب بَي ِ َن
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أَ َع َ
اٌ َعل َی َق ِت ٔل ُم ِد ٔم ًٕ بٔظَ ِ ٔ
ْ کَل ٔ َن ٕة لَي ٔ َی اہللَ َعزَّ َو َج َّل َمهِت ْ
َع ِي َي ِیطٔ آی ٔ ْص ٔم ًِ َر ِح َن ٔة اہللٔ
رمعف نب راعف ،رمفاؿ نب اعمفہی ،زیدی نب زاید ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای
سجےنومنموکلتقرکےنںیماکیظفلرھبیھبدمدیکوتفہاہللےسایسیاحتلںیمےلماگہکاسیکدفونںآںوھکںےکدرایمؿ
اھکلوہاگاہللیکرتمحےسانادیم۔
رافی  :رمعفنبراعف،رمفاؿنباعمفہی،زیدینبزاید،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکومنموکلتقرکےنفالےیکوتہبوبقؽوہی۔
ابب  :دتیاکایبؿ
ایکومنموکلتقرکےنفالےیکوتہبوبقؽوہی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 778

راوی  :محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عنار ،ساله بً ابی جعذ

ض
الذصِىٔ ِّی َع ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح ِعذٔ َقا َل ُسئ ٔ َل ابِ ًُ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َع َّنا ٕر ُّ
اب َوآ َم ًَ َو َعنٔ َل َػال ٔ ّحا ث ُ َّه اصِ َت َذی َقا َل َویِ َح ُط َوأَنَّی َل ُط ا ِل ُض َذی َسنٔ ِع ُت ىَب ٔ َّیهُ ِه َػلَّی اہللُ
َع َّن ًِ َق َت َل ُم ِد ٔم ّيا ُم َت َع ِّن ّذا ث ُ َّه َت َ
ض َػاح ٔبٔطٔ َي ُكو ُل َر ِّب َس ِل َص َذا ل ٔ َه َق َت َلىٔی َواہللٔ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َیحٔی ُئ ا ِل َكات ٔ ُ
ل َوا ِل َن ِكتُو ُل َی ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة ُم َت َع ِّل ْل ب ٔ َزأ ِ ٔ

َل َك ِذ أَىِزَل ََضا اہللُ َعزَّ َو َج َّل َعل َی ىَب ٔ ِّیهُ ِه ث ُ َّه َما َن َش َخ َضا َب ِع َذ َما أَىِزَل ََضا

دمحم نب ابصح ،ایفسؿ نب ہنییع ،امعر ،اسمل نب ایب دعج ےتہک ںیہ ہک دیسان انب ابعس ےس اس صخش ےک قلعتم وپاھچ ایگ سج ےن یسک
ومنموکدصقالتقایکرھپوتہبرکیلافراامیؿفاامعؽاصہحلوکاایتخررکایلافردہاتیرپآایگ۔رفامایاسرپاوسفساسےکےیلدہاتی
اہکں؟ںیمےن اہمترےیبن وکہیرفامےتوہےئانساقلتفوتقمؽرفزایقث آںیئےگ وتقمؽاقلتےکرس ےساکٹل وہاوہاگافرہہک
ة
راہوہاگاےریمےرپفرداگر اسےسوپ ھیے ہکاسےن ےھجمویکںلتقایک؟اہلل یکمسق اہللےناہمترےیبن رپہی آتیانزؽرفامیئ
افراےسانزؽرفامےنےکدعبوسنمخہ ںیرفامای۔
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،امعر،اسملنبایبدعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
ایکومنموکلتقرکےنفالےیکوتہبوبقؽوہی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 779

یحٌی ،قتادہ ،ابی ػذیل ،حرضت ابوسعیذ
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یزیذ بً ہاروٌ ،ہناو بً ٰ

وٌ أَى ِ َبأَىَا َص َّن ُاو بِ ًُ َی ِحٌَی َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ أَبٔی ِّ
یل ال َّياظٔ ِّی َع ًِ أَبٔی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ َص ُ
الؼ ِّذ ٔ
ار َ
ای َو َو َعا ُظ َق ِل ٔيی إ ٔ ٌَّ
َسعٔی ٕذ ا ِلخ ُِذر ِّٔی َقا َل أَ ََ أ ُ ِْبٔرُ ُن ِه ب ٔ َنا َسنٔ ِع ُت ٔم ًِ فٔی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َسنٔ َع ِت ُط أُذُى َ َ

ُ
ق َؾ ُذ َّل َعل َی َر ُج ٕل ؾَأ َ َتا ُظ َؾ َكا َل إنِّٔی
رع َؿ ِت َل ُط ال َّت ِوبَ ُة ؾ ََشأ َ َل َع ًِ أَ ِعل َٔه أَصِ ٔل اْلِ َ ِر ٔ
َع ِب ّذا َق َت َل تٔ ِش َع ّة َوتٔ ِشعٔي َن َنؿ ِّشا ث َّه َ َ
َق َتل ُِت تٔ ِش َع ّة َوتٔ ِشعٔي َن َنؿ ِّشا ؾ ََض ِل َٔی ٔم ًِ َت ِوبَ ٕة َقا َل َب ِع َذ تٔ ِش َع ٕة َوتٔ ِشعٔي َن َنؿ ِّشا َقا َل ؾَاى ِ َت َضی َس ِی َؿطُ َؾ َك َت َلطُ ؾَأ َ ِن َن َل
ُ
ق َؾ ُذ َّل َعل َی َر ُج ٕل ؾَأ َ َتا ُظ َؾ َكا َل إنِّٔی َق َتل ُِت ٔمائ َ َة َنؿ ِٕص ؾ ََض ِل َٔی
رع َؿ ِت َل ُط ال َّت ِوبَ ُة ؾ ََشأ َ َل َع ًِ أَ ِعل َٔه أَصِ ٔل اْلِ َ ِر ٔ
بٔطٔ ا ِلنٔائ َ َة ث َّه َ َ
َّ
رقیَ ٔة الؼَّ ال ٔ َحةٔ
ک َو َم ًِ َی ُحو ُل بَ ِي َي َ
ٔم ًِ َت ِوبَ ٕة َؾ َكا َل َویِ َح َ
ک َوبَي ِ َن ال َّت ِوبَ ٔة ِ ُ
رق َیةٔ ا ِل َخبٔی َث ٔة الًٔی أَى ِ َت ؾ َٔیضا إَٔ َی ا ِل َ ِ
اِخ ِد ٔم ًِ ا ِل َ ِ
الْی ٔل ؾَا ِْ َت َؼ َن ِت ؾ ٔیطٔ َم ََلئ ٔ َه ُة
َ َِق َیةٔ َن َذا َو َن َذا ؾَا ِعبُ ِذ َربَّ َ
رقیَ َة الؼَّ ال ٔ َح َة ؾ ََع َز َق َل ُط أَ َجلُ ُط فٔی َّ ٔ
ک ؾ َٔیضا ؾ َ َ
ََخ َد یُزٔی ُذ ا ِل َ ِ

ِخ َد َتائ ٔ ّبا
ال َّز ِح َنةٔ َو َم ََلئٔهَ ُة ا ِل َع َذ ٔ
اب َقا َل إٔبِل ٔ ُ
یص أَىَا أَ ِوَ َی بٔطٔ إٔىَّطُ ل َِه َي ِع ٔؼىٔی َسا َع ّة َق ُّم َقا َل َؾ َكال َِت َم ََلئٔهَ ُة ال َّز ِح َنةٔ إٔىَّطُ َ َ

َقا َل صَ َّن ْاو َؾ َح َّذثَىٔی حُ َن ِی ْذ َّ
ْک بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ َع ًِ أَبٔی َراؾ ٕٔع َقا َل ؾ ََب َع َث اہللُ َعزَّ َو َج َّل َم َلکّا ؾَا ِْ َت َؼ ُنوا إٔل َِیطٔ ث ُ َّه
ل َع ًِ بَ ِ ٔ
اللؤی ُ
َ
رض ُظ ا ِل َن ِو ُت
َق َب ؾَأ َ ِلحٔ ُكو ُظ بٔأَصِل ٔ َضا َقا َل َق َتا َدةُ َؾ َح َّذثَ َيا ا ِل َح َش ًُ َقا َل َل َّنا َح ََ
َر َج ُعوا َؾ َكا َل اى ِ ُوزُوا أَ َّی ا ِل َ ِ
رق َی َتي ِ ٔن کَاى َ ِت أ ِ َ
َ
َ
رقیَ ٔة الؼَّ ال ٔ َح ٔة َح َّذثَ َيا أَبُو
رقیَ َة ا ِل َخبٔی َث َة ؾَأ ِل َح ُكو ُظ بٔأصِ ٔل ا ِل َ ِ
رقیَ ٔة الؼَّ ال ٔ َح ٔة َوبَا َع َذ ٔم ِي ُط ا ِل َ ِ
َرق َب ٔم ًِ ا ِل َ ِ
ا ِح َت َؿزَ ب ٔ َي ِؿ ٔشطٔ ؾ َ ُ
ِّک ى َ ِح َو ُظ
ا ِل َعبَّا ٔ
ض بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َنعٔی َل ا ِل َب ِػ َذاد ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َع َّؿا ٌُ َح َّذثَ َيا َص َّن ْاو ؾ ََذ َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زیدی نب اہرفؿ ،امہؾ نب ٰییحی ،اتقدہ ،ایب دصقی ،رضحت اوبدیعس رفامےت ںیہہک ایک ںیم ںیہمت فہ ابت ہن انسؤں وج
ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یک زابؿ ابمرک ےس ینس ،اس ابت وک ریمے دفونں اکونں ےن انس افر ریمے دؽ ےن وفحمظ راھک ہک اکی
دنبےےناننونےاجونںوکلتقایکرھپاےسوتہباکایخؽآایوتاسےنوپاھچہکالہزنیمںیمبسےسڑبااعملوکؿےہ؟اےساکی
رمدےکقلعتماتبایایگفہاسےکاپسایگافراہکںیمےناننونےااسنونںوکلتقایکےہوتایکریمیوتہبوبقؽوہاجےئی؟اسےناہک
اننونے ااسنونں وک امرےن ےک دعب یھب؟ (الھب وتہب وبقؽ وہیتکس ےہ) اس ےن ولتار نکیتن افر اس ڑبے اعمل وک یھب لتق رک ےک نک
اجںینوپریرکدںیرھپاےسوتہباکایخؽآایوتاسےنوپاھچہکالہزنیمرپبسےسزایدہملعفاالوکؿےہاےساکیرمدےکقلعتم
اتبایایگ فہاسےکاپسایگافراہکںیمےننکاجںینلتقیکںیہایکریمیوتہبوبقؽوہیتکسےہاسےناہکھجترپاوسفسےہہکوکؿےہ
وجریتے افروتہب ےکدرایمؿاحلئوہوتاساناپکالعہق ےسلکناہجںوتراتہ ےہافر الفںکینیتسب ںیمالچاج افر اس ںیماہللیک
دنبی رک وت فہ اس کین یتسب ںیم اجےن ےک ارادہ ےس الکن وت راےتس ںیم اس اک فتق وپرا وہایگ وت رتمح افر ذعاب ےک رفوتشں ںیم
االتخػ وہا ا سیلوبال ںیم اس اک زایدہ دقحار وہںاس ےن اکیڑھگی یھب ریمی انرفامین ہ ںییک ذہلا اےس دفزخ ںیم اجان اچےیہ افر
ذعابےکرفوتشںےکرپسدرکاناچےیہ۔رتمحےکرفوتشںےناہکہیوتہبات،بوہرکالکناھتاسدحثیےکرافیامہؾےتہکںیہہک
ےھجمدیمحوطلیےنرکبنبدبعاہللےکفاےطسےسانسایہکرضحتاوبراعفےنرفامایاسےکدعباہللےناکیرفہتشاجیھببسےناانپ

االتخػاسےکاسےنمراھکافراسیکرطػروجعایک اسےناہکدوھکیاؿدفونں ںویتںںیمےسوکؿیسیتسبزایدہرقبیےہوج
رقبی وہ اس یتسب فاولں ےک اس ھت اس تیم وک الم دف۔ اتقدہ ےتہک ںیہ ہک نسح ےن ںیمہ ہی یھب اتبای ہک بج اس یک ومت اک فتق
رقبیوہاوتفہٹسھگٹسھگرککینیتسبےکرقبیوہاافرربییتسبےسدفروہاانچہچنرفوتشںےناےسکینیتسبفاولںںیماشلم
رکایل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿ،امہؾنبٰییحی،اتقدہ،ایبدصقی،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجاکوکیئزعزیلتقرکدایاجےئوتاےسنیتابوتںںیمےساکیاکاایتخرےہ۔
ابب  :دتیاکایبؿ
سجاکوکیئزعزیلتقرکدایاجےئوتاےسنیتابوتںںیمےساکیاکاایتخرےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 780

راوی  :عثناٌ  ،ابوبْک ،ابی طيبہ ،ابوْالذ ،ح ،ابوبْک  ،عثناٌ ابً ابی طيبہ ،جزیز ،عبذالزحیه بً سلامیٌ ،محنذ بً
اسحام ،ابً ؾـیل ،حرضت ابوُشیح ْزاعی

َح َّذثَ َيا ُع ِث َنا ٌُ َوأَبُو بَ ِْکٕ ابِ َيا أَبٔی َط ِي َب َة قَاََ َح َّذثَ َيا أَبُو َْال ٔ ٕذ اْلِ َ ِح َنزُ ح و َح َّذثَ َيا أبُو بَ ِْکٕ َو ُع ِث َنا ٌُ ابِ َيا أَبٔی َط ِي َب َة قَاََ
ئ
َح َّذثَ َيا َجز ٔ ْیز َو َع ِب ُذ الزَّح ٔٔیه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َجنٔی ّعا َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ ُؾ َـ ِی ٕل أَ ُه ُّي ُط َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ا ِل َع ِو َجا ٔ

ل
یب ب ٔ َذو ٕ أَ ِو َْ ِب ٕل َوا ِل َخ ِب ُ
ُشیِ ٕح ا ِل ُخزَاعٔ ِّی َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أ ُ ٔػ َ
َو ِ
اس ُن ُط ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ أَبٔی ُ َ
ا ِل ُح ِز ُح َؾ ُض َو بٔا ِلخ ٔ َیارٔ بَي ِ َن إ ٔ ِح َذی ثَ ََل ٕث َؾإ ٔ ٌِ أَ َرا َد الزَّابٔ َع َة َؾخ ُُذوا َعل َی َی َذیِطٔ أَ ٌِ َي ِك ُت َل أَ ِو َي ِع ُؿ َو أَ ِو َیأ ِ ُْ َذ ِّ
الذیَ َة ؾ ََن ًِ ؾ ََع َل
ک ؾ ََعا َد َؾإ ٔ ٌَّ َل ُط ى َ َار َج َض َّي َه َْال ٔ ّذا ُم َخ َّل ّذا ؾ َٔیضا أَبَ ّذا
َط ِیّْا ٔم ًِ ذَل ٔ َ

امثعؿ  ،اوبرکب ،ایب ہبیش ،اوباخدل ،ح ،اوبرکب  ،امثعؿ انب ایب ہبیش ،رجری ،دبعارلمیح نب امیلسؿ ،دمحم نب ااحسؼ ،انب لیضف ،رضحت
اوبرشحیزخایعرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامای سجصخشاکوخؿایکایگاسوکزیمخایکایگوتاسوکنیتابوتںںیمےساکیاک

اایتخرےہارگفہوکیئوچیھتابترکاناچےہوتاسےکاہ ھتڑکپولفہنیتابںیتہیںیہہکایاسوکلتقرکدےایاعمػرکدےایوخؿ
اہبےلےلوجوکیئاؿنیتابوتںںیمےسوکیئاکیابترکےل رھپھچکافرزاید یھبرکےوتاسےکےلدفزخیکآگےہاس
ںیمہشیمہہشیمہرےہاگ۔
رافی  :امثعؿ  ،اوبرکب ،ایب ہبیش ،اوباخدل ،ح ،اوبرکب  ،امثعؿ انب ایب ہبیش ،رجری ،دبعارلمیح نب امیلسؿ ،دمحم نب ااحسؼ ،انب لیضف،
رضحتاوبرشحیزخایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
سجاکوکیئزعزیلتقرکدایاجےئوتاےسنیتابوتںںیمےساکیاکاایتخرےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 781

یحٌی بً ابی نثير ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :عبذالزحنً بً ابزاہیه ،ولیذ ،اوزاعیٰ ،

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّذثَىٔی َی ِحٌَی بِ ًُ أَبٔی َنثٔير ٕ َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ُقتٔ َل َلطُ َقت ٔی ْل َؾ ُض َو ب ٔ َخي ِر ٔال َّيوَ َزیِ ًٔ إ ٔ َّما أَ ٌِ َي ِك ُت َل َوإ ٔ َّما أَ ٌِ ُيؿ َِذی
دبعارلنمح نباربا،می،فدیل ،افزایعٰ ،ییحی نبایبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہرفامےت ںیہہکاہلل ےکرنکؽےنرفامای سج اکوکیئ
زعزیلتقرکدایاجےئوتاےسدفزیچفںاکاایتخرےہاچےہلتقرکدےاچےہدفہیافردتیےلےل۔
رافی  :دبعارلنمحنباربا،می،فدیل،افزایعٰ،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکےندمعالتقایکرھپوتقمؽےکفرہثدتیرپرایضوہےئگ۔

ابب  :دتیاکایبؿ
یسکےندمعالتقایکرھپوتقمؽےکفرہثدتیرپرایضوہےئگ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 782

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابوْالذ ،محنذ بً اسحل ،محنذ بً جعَف ،حرضت زیذ بً ؿنيرہ

َف َع ًِ َزیِذٔ بِ ًٔ ُؿ َني ِ َر َة
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو َْال ٔ ٕذ اْلِ َ ِح َنزُ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َح َّذثَىٔی ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

الو ِض َز
َح َّذثَىٔی أَبٔی َو َع ِِّم َوکَاىَا َطض ٔ َذا ُح َي ِي ّيا َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق َاَ َػلَّی ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُّ
ُ
َ
َق ُع بِ ًُ َحاب ٔ ٕص َوص َُو َس ِّی ُذ ْٔ ِيذ ٕ
ٔف یَزُ ُّد َع ًِ َدو ٔ ُم َح ِّل ٔه بِ ًٔ َج َّثا َم َة َو َق َاو عُ َي ِي َي ُة بِ ًُ
ث َّه َجل ََص َت ِح َت َط َح َزة ٕ َؾ َك َاو إٔل َِیطٔ اْلِ ِ َ
وٌ ِّ
الذ َی َة ؾَأَبَ ِوا َؾ َك َاو
اٌ أَ ِط َحع ًّٔیا َؾ َكا َل َل ُض ِه ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َت ِك َبلُ َ
ح ِٔؼ ًٕ َی ِللُ ُب ب ٔ َذو ٔ َعا ٔمز ٔبِ ًٔ اْلِ َ ِؿ َب ٔم َوک َ َ
رغة ٔ ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ إ ٔ ََّ َن َػ َي ٕه ُرم ٔ َی
َر ُج ْل ٔم ًِ بَىٔی ل َِی ٕث ُي َكا ُل َل ُط ُم َه ِيتٔ ْل َؾ َكا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ َواہللٔ َما َط َّب ِض ُت َص َذا ا ِل َكت ٔی َل فٔی ُ َّ
وٌ إٔذَا َر َج ِع َيا َؾ َكبٔلُوا ِّ
الذ َی َة
وٌ فٔی َس َ ٔ
َفىَا َو َْ ِن ُش َ
آِخ َصا َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َکهُ ِه َْ ِن ُش َ
َف ٔ ُ
أَ َّولُ َضا َؾ َي َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباخدل ،دمحم نب ااحسؼ ،دمحم نب رفعج ،رضحت زدی نبریمضہ ےتہک ںیہہک ریمےفادل افر اچچ ےن رفاتییک افر ہی
دفونں رضحات گنج نینح ںیم اہلل ےک رنکؽ ےک اس ھت رشکی وہےئ ےھت رفامےت ںیہ ہک یبن ےن رہظ یک امنز زپاھیئ رھپ اکی
مل
درتخےکےچینرشتفیرفامےئوہےئوتہلیبقدنخػےکرسدارارقعنباحسبآپیکدخث ںیماحرضوہےئافر منباثجہم
مل
ےکاصقص وکرد رکےن ےگل ارقعیک دروخاتس ہییھت ہک مےس اصقص ہنایلاجےئ۔ افرہنییع نب،نیصےناحرضوہ رکاعرم نب
اطبضےکاصقصاکاطمہبلایک افرہنییعایعجشےھتوتیبنےناؿےسرفامایایکمتدتیوبقؽرکےتوہ؟اوہنںےنااکنرایکوتینب ثیےک
م ت
ن
اکیرمد ںیہنج کب  َاہکاجاتےہڑھکےوہےئافررعضایکاےاہللےکرنکؽہبلغاالسؾںیماسلتقیکاحتلایسییہےہ ہک
ھچکرکبایںاپینےنیپوکآںیئوتاہ ںیاہ کندایایگاسیکفہجےساؿےک ےھچیفایلرکبایںیھباھبگںیئگوتیبنےنرفامایںیہمتدتی
اچپس افٹن امہرے ایس رفس ںیم ںیلم ےگ افر اچپس افٹن انکتق بج مہ رفس ےس فاسپ وہں ےگ اس رپ اوہنں ےن دتی وبقؽ
رکیل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدل،دمحمنباقحس،دمحمنبرفعج،رضحتزدینبریمضہ

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

ابب  :دتیاکایبؿ
یسکےندمعالتقایکرھپوتقمؽےکفرہثدتیرپرایضوہےئگ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 783

راوی  :محنود بً ْالذ ،محنذ بً راطذ ،سلامیٌ بً موسی ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

َح َّذثَ َيا َم ِح ُنودُ بِ ًُ َْال ٔ ٕذ ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا أَبٔی َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َرا ٔط ٕذ َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ُمو َسی َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ
ئ ا ِل َكت ٔی ٔل َؾإ ٔ ٌِ َطاؤُا َق َت ُلوا َوإ ٔ ٌِ
أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َق َت َل َع ِن ّذا دُؾ ٔ َع إَٔ َی أَ ِول ٔ َیا ٔ

َطاؤُا أَ َْ ُذوا ِّ
ل ا ِل َع ِن ٔذ َما ُػول ٔ ُحوا َعل َِیطٔ َؾ ُض َو َل ُض ِه
وٌ َْل ٔ َؿ ّة َوذَل ٔ َ
الذیَ َة َوذَل ٔ َ
ک َع ِك ُ
وٌ َج َذ َع ّة َوأَ ِر َب ُع َ
وٌ ح َّٔك ّة َوثَ ََلث ُ َ
ک ثَ ََلث ُ َ
ک َت ِظذٔی ُذ ا ِل َع ِك ٔل
َوذَل ٔ َ
ومحمدنباخدل،دمحمنبرادش ،امیلسؿنب ومیس،رمعف نب بیعش،رضحتدبعاہلل نبرمعف نباعصرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےن
رفامای وج دمعا لتق رکے اےس وتقمؽ ےک فرہث ےک رپسد رک دای اجےئ ارگ اچںیہ وت اےس لتق رک دںی افر ارگ اچںیہ وت دتی ےل ںیل افر
دتیسیتنیتاسہلافٹنںیہافرسیتاچراسہلافٹنںیہافراچسیلاحہلمافاینٹنںہیلتقدمعیکدتیےہافرسجرپحلصوہاجےئ
افروتقمؽہیےکفرہثوکےلماگنکیلہیدتییکتخسرتنیوصرتےہ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،دمحمنبرادش،امیلسؿنبومیس،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبشدمعںیمدتیہظلغمےہ
ابب  :دتیاکایبؿ

ہبشدمعںیمدتیہظلغمےہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 784

راوی  :محنذ بً بظار ،عبذالزحنً بً مہذی ،محنذ بً جعَف ،طعبہ ،ایوب ،قاسه بً ربیعہ ،حرضت عبذاہلل بً عنز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضذ ٓ ٕ
وب َسنٔ ِع ُت
ٔی َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َف َق َاَ َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ أَ ُّی َ
ل َّ
الش ِو ٔن
ل ا ِل َخ َلإ ٔ ٔط ِبطٔ ا ِل َع ِنذٔ َقت ٔی ُ
یع َة َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َقت ٔی ُ
ا ِل َكاس َٔه بِ ًَ َرب ٔ َ

ْح ٕب
َوا ِل َع َؼا ٔمائ َ ْة ٔم ًِ ِاْلٔب ٔ ٔل أَ ِر َب ُع َ
وٌ ٔم ِي َضا َْل ٔ َؿ ّة فٔی ب ُ ُلوى ٔ َضا أَ ِو ََدُ َصا َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ یَ ِحٌَی َح َّذثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َ ِ
ض َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َع ًِ ال َّي ٔي ِّی
َح َّذثَ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َزیِ ٕذ َع ًِ َْال ٔ ٕذ ا ِل َح َّذا ٔ
یع َة َع ًِ ُع ِك َب َة بِ ًٔ أَ ِو ٕ
ئ َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه بِ ًٔ َرب ٔ َ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اویب ،اقمس نب رہعیب ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن
رفامای ہبش ںیم دمع ینعی اطخ اک وتقمؽ فہ ےہ ےسج وکڑے ای الیھٹ ےس لتق ایک اجےئ اس ںیم نک افٹن ںیہ نج ںیم ےس اچسیل احہلم
افاینٹنںںیہنجےکٹیپںیمےچبوہں۔دفرسیدنسےسیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،دمحمنبرفعج،ہبعش،اویب،اقمسنبرہعیب،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
ہبشدمعںیمدتیہظلغمےہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 785

راوی  :عبذاہلل بً محنذ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،ابً جذعاٌ ،قاسه بً ربیعہ ،حرضت ابً عنز

یع َة َع ًِ ابِ ًٔ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ الزُّصِز ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ ابِ ًٔ ُج ِذ َع َ
اٌ َسنٔ َعطُ ٔم ًِ ا ِل َكاس ٔٔه بِ ًٔ َرب ٔ َ

ُع َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق َاو یَ ِو َو َؾ ِتحٔ َمهَّ َة َوص َُو َعل َی َد َر ٔد ا ِکهَ ِع َبةٔ َؾ َحنٔ َذ اہللَ َوأَثِى َی َعل َِیطٔ َؾ َكا َل ا ِل َح ِن ُذ
َّ
اب َو ِح َذ ُظ أَ ََ إ ٔ ٌَّ َقت ٔی َل ا ِل َخ َلإ ٔ َقت ٔی َل َّ
الش ِو ٔن َوا ِل َع َؼا ؾ ٔیطٔ ٔمائ َ ْة ٔم ًِ ا ِْلٔب ٔ ٔل
َص َع ِب َذ ُظ َو َصزَ َو اْلِ َ ِحزَ َ
ِهَّلِل ال ٔذی َػ َذ َم َو ِع َذ ُظ َو َن َ َ
اٌ ٔم ًِ
وٌ َْل ٔ َؿ ّة فٔی ب ُ ُلوى ٔ َضا أَ ِو ََدُ َصا أَ ََ إ ٔ ٌَّ ک ُ َّل َمأِث ُ َزة ٕ کَاى َ ِت فٔی ا ِل َحاصٔل ٔ َّیةٔ َو َدو ٕ َت ِح َت َق َذم َ َّی َصا َتي ِ ٔن إ ٔ ََّ َما ک َ َ
ٔم ِي َضا أَ ِر َب ُع َ
س َٔذاىَةٔ ا ِلب َ ِیتٔ َو ٔس َكایَ ٔة ا ِل َحادِّ أَ ََ إنِّٔی َق ِذ أَ ِم َـ ِي ُت ُض َنا ْٔلَصِلٔض ٔ َنا َن َنا کَاىَا

دبعاہللنبدمحم،ایفسؿنبہنییع،انبدجاعؿ،اقمسنبرہعیب،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽحتفہکمےکرفزہبعک
یکڑیسیھرپڑھکےوہےئافراہللیکدمحفانثءیکرفامایامتؾرعتںیفیاساہللےکےیلںیہسجےناانپفدعہاچسایکافراےنپدنبہیکدمد
یک افر رکشلفں وک اہنت اس ےن تسکش دی وغر ےس ونس ےسج وکڑے ای الیھٹ ےک ذرہعی لتق ایک ایگ اس یک دتی نک افٹن ںیہ نج ںیم
اچسیلاحہلمافاینٹنںںیہنجںیمےچبوہںوغرےسونساجتیلہیکرہرمسافررہوخؿریمےاؿدفدقومںےکےچینےہ۔نکاےئ
تیباہللیکدخث افراحویجںوکاپینالپانںیم،اؿدفونںدخوتمںوکایہنولوگںےکرپسدےلہپہیدخںیتمںیھت۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،ایفسؿنبہنییع،انبدجاعؿ،اقمسنبرہعیب،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لتقاطخیکدتی
ابب  :دتیاکایبؿ
لتقاطخیکدتی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 786

راوی  :محنذ بً بظار ،معاذ بً ہانی ،محنذ بً مشله ،عنزو بً دیيار ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا ُم َعاذُ بِ ًُ صَاى ٔ ٕئ َح َّذث َ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيارٕ َع ًِ ع ِ ٔ
ض َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَىَّطُ َج َع َل ِّ
َش أَ ِلؿّا
َعبَّا ٕ
الذیَ َة اثِى َِی َع َ َ

دمحم نب اشبر ،اعمذ نب اہین ،دمحم نب ملسم ،رمعف نب دانیر ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن ابرہ سہار درمہ دتی
رقمررفامیئ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اعمذنباہین،دمحمنبملسم،رمعفنبدانیر،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
لتقاطخیکدتی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 787

راوی  :اسحل بً ميؼور ،یزیذ بً ہاروٌ ،محنذ بً راطذ ،سلامیٌ بً موسی ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبیذاہلل بً عنزو
بً عاؾ

وسی َع ًِ َع ِنز ٔو بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ ا ِل َن ِز َوز ُّٔی َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ َص ُ
ار َ
وٌ أَى ِ َبأَىَا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َرا ٔط ٕذ َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ُم َ
وٌ ب ٔ ِي َت
ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ ُقتٔ َل َْ َلأ ّ َؾ ٔذیَ ُتطُ ٔم ًِ ِاْلٔب ٔ ٔل ثَ ََلث ُ َ
وٌ ب ٔ ِي َت َلبُو ٌٕ َوثَ ََلث ُ َ َّ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه يُ َكوِّ ُم َضا َعل َی أَ ِص ٔل
َش ْة بَىٔی َلبُو ٌٕ َوک َ َ
َم َخاقٕ َوثَ ََلث ُ َ
وٌ ح ٔك ّة َو َع َ َ
رقی أَ ِربَ َع ٔمائَةٔ دٔی َيارٕ أَ ِو َع ِذل ََضا ٔم ًِ ا ِل َورٔ ٔم َو ُي َكوِّ ُم َضا َعل َی أَ ِز َما ٌٔ ِاْلٔب ٔ ٔل إٔذَا غَل َِت َر َؾ َع ثَ َن َي َضا َوإٔذَا صَاى َ ِت َن َك َؽ ٔم ًِ
ا ِل ُ َ
اٌ ؾ ََب َل َؼ ق ٔ َینت َُضا َعل َی َع ِضذٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َما بَي ِ َن اْلِ َ ِربَ ٔع ٔمائَةٔ دٔی َيارٕ إَٔ َی
ثَ َني ٔ َضا َعل َی ى َ ِحو ٔالزَّ َما ٌٔ َما ک َ َ

آَ ٔ
اٌ َع ِكلُ ُط
ثَ َنا ٌٔ ٔمائَةٔ دٔی َيارٕ أَ ِو َع ِذل ََضا ٔم ًِ ا ِل َورٔ ٔم ثَ َناى ٔ َی ُة َ
ف د ٔ ِر َص ٕه َو َق َضی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌَّ َم ًِ ک َ َ
ئ َعل َی أَصِ ٔل َّ
اٌ َع ِكلُطُ فٔی َّ
ئ أَ ِلفَ ِی َطاة ٕ
الظا ٔ
الظا ٔ
رق َعل َی أَصِ ٔل ا ِل َب َ ٔ
فٔی ا ِل َب َ ٔ
رقة ٕ َو َم ًِ ک َ َ
رق ٔمائًَ َ ِی َب َ َ
ااحسؼنبوصنمر،زیدینباہرفؿ،دمحمنبرادش،امیلسؿنبومیس،رمعفنببیعش،رضحت دیباہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہ
ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج صخش اطخ لتق رک دای اجےئ اس یک دتی ہی ےہ ہک سیت افاینٹنں اکی اسہل افر سیت افاینٹنں لمکم دف
اسؽ یک افر سیت افاینٹنں وپرے اچر اسؽ یک افر دس افٹن وپرے اچر اسؽ ےک افر دس افٹن وپرے دف اسؽ ےک افر اہلل ےک

رنکؽ ےن داہیت فاولں ےک ےیل اس یک تمیق اچر نک ارشایفں ای اس ےک ربارب اچدنی رقمر رفامےت ےھت افر دتی یک تمیق افوٹنں
ےکرنخےکاابتعرےسرقمررفامےتےھت۔افربجافٹنرگاںوہےتوتدتییکتمیقزایدہوہاج افربجافٹنارزاںوہےتوت
دتییکتمیقیھبمکوہاج نجدونںںیموجتمیقوہ فیہرقمررفامےتانچہچناہللےکرنکؽےکابمرکزامہنںیمدتییکتمیق
اچر نکارشیف ےسآھٹ نک ارشیفکت ریہ ایاس ےک ربارباچدنی ینعیآھٹ سہاردرمہ افر اہلل ےکرنکؽ ےنہی ہلصیف رفامای اگےئلیب
ںیمےسدتیادایکاجےئوتاگےئفاےلدفنکاگںیئدںیافررکبویںےسدتیادارکینوہوترکبیفاےلدفسہاررکبایںدںی۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،زیدینباہرفؿ،دمحمنبرادش،امیلسؿنبومیس،رمعفنببیعش،رضحت دیباہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
لتقاطخیکدتی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 788

راوی  :عبذالشَلو بً عاػه ،ػباح ،ححاد بً اركاة ،زیذ بً جبيرْ ،ظـ بً مالک ،حرضت عبذاہلل بً مشعود

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ َّ
اػ ٕه َح َّذثَ َيا الؼَّ بَّا ُح بِ ًُ ُم َحار ٕٔب َح َّذثَ َيا َححَّا ُد بِ ًُ أَ ِركَا َة َح َّذثَ َيا َزیِ ُذ بِ ًُ ُج َبيِر ٕ َع ًِ ْ ِٔظ ٔـ
الش ََلو ٔ بِ ًُ َع ٔ
بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َّ
وٌ ح َّٔك ّة
َٔش َ
اللائٔ ِّی َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َم ِش ُعود ٕ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی دٔیَةٔ ا ِل َخ َلإ ٔ ع ِ ُ
وٌ بَىٔی َم َخاقٕ ذُ ُن ْور
َٔش َ
َٔش َ
َٔش َ
َٔش َ
وٌ ب ٔ ِي َت َلبُو ٌٕ َوع ِ ُ
وٌ ب ٔ ِي َت َم َخاقٕ َوع ِ ُ
وٌ َج َذ َع ّة َوع ِ ُ
َوع ِ ُ
دبعاالسلؾ نب اعمص ،ابصح ،اجحج نب اراطة ،زدی نب ریبج ،خصف نب امکل ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ
ےن رفامای لتق یک دتی ںیم سیب افاینٹنں وپرے نیت نیت ربس یک افر سیب افاینٹنں وپرے اچر اچر ربس یک افر سیب افاینٹنں دف دف
اسؽیکافرسیبافٹنوپرےاکیاکیاسؽےکدےیئاجںیئ۔
رافی  :دبعاالسلؾنباعمص،ابصح،اجحجنباراطة،زدینبریبج،خصفنبامکل،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
لتقاطخیکدتی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 789

راوی  :عباض بً جعَف ،محنذ بً سياٌ ،محنذ بً مشله ،عنزو بً دیيار ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ
َّاض بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َف َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيا ٕر َع ًِ ع ِ ٔ
َح َّذثَ َيا ا ِل َعب ُ
ض َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َج َع َل ِّ
ک َق ِولُطُ َو َما َن َك ُنوا إ ٔ ََّ أَ ٌِ أَغِ َياص ُِه اہللُ
َعبَّا ٕ
َش أَ ِلؿّا َقا َل َوذَل ٔ َ
الذیَ َة اثِى َِی َع َ َ

َو َر ُسولُطُ ٔم ًِ َؾ ِـلٔطٔ َقا َل بٔأ َ ِْ ٔذص ِٔه ِّ
الذ َی َة

ابعسنبرفعج،دمحمنبانسؿ،دمحمنبملسم،رمعفنبدانیر،رکعہم،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکیبنےنابرہسہاردرمہدتی
رقمررفامیئافرایسابرےںیمہیآتیانزؽوہیئافراؿوکایسابترپہصغےہہکاہللافراسےکرنکؽےناےنپلضفےساؿوک
امدلاررکدایینعیدتیےلرک۔
رافی  :ابعسنبرفعج،دمحمنبانسؿ،دمحمنبملسم،رمعفنبدانیر،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دتیاقلتےکہبنکفاولںرپافراقلترپفابجوہیافرارگیسکہبنکہنوہوتتیبااملؽےسادایکاجےئی۔
ابب  :دتیاکایبؿ
دتیاقلتےکہبنکفاولںرپافراقلترپفابجوہیافرارگیسکہبنکہنوہوتتیبااملؽےسادایکاجےئی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 790

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،ميؼور ،ابزاہیه ،عبیذ بً نـلہ ،حرضت مػيرہ بً طعبہ

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا أَبٔی َع ًِ َم ِي ُؼو ٕر َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ عُب َ ِی ٔذ بِ ًٔ َن ِـ َل َة َع ًِ ا ِل ُنػٔي َرة ٔبِ ًٔ ُط ِع َب َة َقا َل
َق َضی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ب ٔ ِّ
الذ َی ٔة َعل َی ا ِل َعاق ٔ َل ٔة
یلعنبدمحم،فعیک،وصنمر،اربا،می ،دیبنبہلضن،رضحتریغمہنبہبعشرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنہیہلصیفرفامایدتیاقلت
ےکہبنکرپفابجوہی۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،وصنمر،اربا،می ،دیبنبہلضن،رضحتریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
دتیاقلتےکہبنکفاولںرپافراقلترپفابجوہیافرارگیسکہبنکہنوہوتتیبااملؽےسادایکاجےئی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 791

یحٌی بً درست ،حناد بً زیذ ،بذیل بً میرسہ ،علی بً كلحہ ،راطذ ،ابوعامز ،حرضت مكذاو طامی
راوی ٰ :

رس َة َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ أَبٔی كَ ِل َح َة َع ًِ َرا ٔط ٔذ بِ ًٔ َس ِع ٕذ َع ًِ أَبٔی
َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ُد ُر ِس َت َح َّذثَ َيا َح َّنا ُد بِ ًُ َزیِ ٕذ َع ًِ ب ُ َذیِ ٔل بِ ًٔ َم ِی َ َ
َعا ٔمز ٕا ِل َض ِو َزن ٔ ِّی َع ًِ ا ِلنٔ ِك َذاو ٔ َّ
ل َع ِي ُط
الظام ٔ ِّی َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَىَا َوارٔ ُث َم ًِ ََ َوار َٔث َل ُط أَ ِعك ٔ ُ

ل َع ِي ُط َویَزٔث ُ ُط
َوأَرٔث ُ ُط َوا ِل َخا ُل َوار ُٔث َم ًِ ََ َوار َٔث َلطُ َي ِعك ٔ ُ

ٰییحی نب درتس ،امحد نب زدی ،دبلی نب رسیمہ ،یلع نب ،ہحل ،رادش ،اوباعرم ،رضحت دقماؾ اشیم رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن
رفامایسجاکوکیئفارثہ ںیںیماساکفارثوہںںیماسیکرطػےسدتیادارکفںاگافروکیئفا رثہنوہ(افرامومںیہوہ)
وتامومںاساکفارثےہامومںاسیکرطػےسدتیادارکےافرفیہاسیکریماثےل۔

رافی ٰ :ییحینبدرتس،امحدنبزدی،دبلینبرسیمہ،یلعنب،ہحل،رادش،اوباعرم،رضحتدقماؾاشیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتقمؽےکفرہثوکاصقصفدتیےنیلںیمراکفٹاننب
ابب  :دتیاکایبؿ
وتقمؽےکفرہثوکاصقصفدتیےنیلںیمراکفٹاننب

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 792

راوی  :محنذ بً معنز ،محنذ بً نثير ،سلامیٌ بً نثير ،عنزو بً دیيار ،كاؤض ،حرضت ابً عباض

ض
ض َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َم ِع َنز ٕ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َنثٔير ٕ َح َّذثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َنثٔير ٕ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ د ٔی َيا ٕر َع ًِ كَا ُو ٕ
ل ا ِل َخ َلإ ٔ َو َم ًِ
َرؾ ََع ُط إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ َق َت َل فٔی ع ٔ ِّن َّی ٕة أَ ِو َع َؼب ٔ َّی ٕة ب ٔ َح َحز ٕأَ ِو َس ِو ٕن أَ ِو َع ّؼا ؾ ََعل َِیطٔ َع ِك ُ

رص ْف َو ََ َع ِذ ْل
ض أَ ِج َن ٔعي َن ََ يُ ِك َب ُ
َق َت َل َع ِن ّذا َؾ ُض َو َق َو ْد َو َم ًِ َحا َل بَ ِي َي ُط َوبَ ِي َيطُ ؾ ََعل َِیطٔ ل َِع َي ُة اہللٔ َوا ِل َن ََلئ ٔ َه ٔة َوال َّيا ٔ
ل ٔم ِي ُط َ ِ

دمحمنبرمعم،دمحم نبریثک،امیلسؿنبریثک،رمعف نبدانیر،اطؤس،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکیبنےنرفامایوج صخشادناھددنھ
امرااجےئایبصعتیکفہجےسرھتپوکڑےایالیھٹےسوتاسرپلتقاطخیکدتیےہافروجدمعالتق رکےوتاسرپ اصقصےہافر
وج اصقص فدتی یک فوصیل ںیم راکفٹ ےہ اس رپ اہلل یک تنعل ےہ افر رفوتشں یک افر امتؾ ااسنونں یک اس اک ہن رفض وبقؽ وہاگ ہن
لفن۔
رافی  :دمحمنبرمعم،دمحمنبریثک،امیلسؿنبریثک،رمعفنبدانیر،اطؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نجزیچفںںیماصقصہ ںی

ابب  :دتیاکایبؿ
نجزیچفںںیماصقصہ ںی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 793

راوی  :محنذ بً ػباح ،عنار بً ْالذ ،ابوبْک بً عیاغ ،دہته بً َقاٌ ،ىنزاٌ بً حرضت جاریہ

اٌ َح َّذثَىٔی ى ٔ ِن َزا ٌُ بِ ًُ
ْک بِ ًُ َعیَّا ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َو َع َّنا ُر بِ ًُ َْال ٔ ٕذ ا ِل َوا ٔس ٔل ُّي َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
غ َع ًِ َدصِ َث ٔه بِ ًٔ ُ ََّق َ
ْض َب َر ُج َّل َعل َی َساع ٔ ٔذظ ٔب ٔ َّ
َاس َت ِع َذی َعل َِیطٔ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
الش ِی ٔـ َؾ َك َل َع َضا ٔم ًِ غَي ِر ٔ َمؿ ِٔؼ ٕل ؾ ِ
َجارٔ َی َة َع ًِ أَبٔیطٔ أَ ٌَّ َر ُج َّل َ َ
اؾ َقا َل ُْ ِذ ِّ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأ َ َم َز َل ُط ب ٔ ِّ
ک ؾ َٔیضا َول َِه َي ِك ٔف َلطُ
الذیَ َة بَ َار َک اہللُ َل َ
الذیَ ٔة َؾ َكا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی أُرٔی ُذ ا ِلك ٔ َؼ َ
اؾ
بٔا ِلك ٔ َؼ ٔ
ت
ب
دمحم نب ابصح ،امعر نب اخدل ،اوبرکب نب ایعش ،دہ م نب رقاؿ ،رمناؿ نب رضحت اجرہی ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمد ےن دفرسے
ےکابزفرپولتارامریافروجڑےکےچینےساساکابزفاکٹڈاالرجمفحےنیبنےسرفایدیکوتآپےناسےکےیلدتیاکہلصیفرفامای
اس ےن اہک اے اہلل ےک رنکؽ ںیم اچاتہ وہں ہک اصقص ولںآپ ےن رفامایدتی ےل ول اہلل ںیہمت اس ںیم ربتک اطع رفامےئ افر
آپےناسےکےیلاصقصاکہلصیفہنرفامای۔
ت
ب
رافی  :دمحمنبابصح،امعرنباخدل،اوبرکبنبایعش،دہ منبرقاؿ،رمناؿنبرضحتاجرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
نجزیچفںںیماصقصہ ںی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 794

راوی  :ابوِّکیب ،رطذیً بً سعذ ،معاویہ بً ػالح ،معاذ بً محنذ ،ابً ػہباٌ  ،حرضت عباض بً عبذالنللب

اٌ
ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا ر ِٔط ٔذ ُ
یً بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ُم َعاو ٔ َی َة بِ ًٔ َػال ٔ ٕح َع ًِ ُم َعاذ ٔبِ ًٔ ُم َح َّن ٕذ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َع ًِ ابِ ًٔ ُػ ِض َب َ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ
ض بِ ًٔ َع ِب ٔذ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َق َو َد فٔی ا ِل َنأ ِ ُمو َم ٔة َو ََ ا ِل َحائ ٔ َؿ ٔة َو ََ ا ِل ُن َي ِّك َلةٔ
َع ًِ ا ِل َعبَّا ٔ
اوبرکبی،ردشنینبدعس،اعمفہینباصحل،اعمذنبدمحم،انبابہصؿ،رضحتابعسنبدبعابلطملرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽ
ےنرفامایوجزمخدامغکتچنہپاجےئایٹیپکتاس ںیمڈہیوٹٹرکاینپہگجےسرسکاجےئاسںیماصقصہ ںیےہ(ہکلبدتی
ےہویکہکناؿںیمرباربینکممہ ںی)
رافی  :اوبرکبی،ردشنینبدعس،اعمفہینباصحل،اعمذنبدمحم،انبابہصؿ،رضحتابعسنبدبعابلطمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(رجمفحرایضوہوت)زیمخرکےنفاالاصقصےکدبہلدفہیدےاتکسےہ۔
ابب  :دتیاکایبؿ
(رجمفحرایضوہوت)زیمخرکےنفاالاصقصےکدبہلدفہیدےاتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 795

حٌی ،عبذالززام ،معنز ،زہزی ،رعوہ ،حرضت عائظہ
راوی  :محنذ بً ی ٰ

َ
رع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ یَ ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأىَا َم ِع َن ْز َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ُ ِ
َّ
َرضبَ ُط أَبُو َج ِض ٕه َؾظَ َّح ُط ؾَأ َ َت ِوا ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َو َسل َه َب َع َث أَبَا َج ِض ٔه بِ ًَ حُ َذ ِي َؿ َة ُم َؼ ِّذقّا ؾ َََل َّج ُط َر ُج ْل فٔی َػ َذ َقتٔطٔ ؾ َ َ
َو َس َّل َه َؾ َكالُوا ا ِل َك َو َد یَا َر ُسو َل اہللٔ َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َکهُ ِه َن َذا َو َن َذا َؾل َِه َیزِ َؿ ِوا َؾ َكا َل َکهُ ِه َن َذا َو َن َذا
ض َو ُم ِخبٔرُص ُِه بٔز ٔ َؿا ُن ِه َقالُوا َن َع ِه َؾ َخ َل َب ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ
ُف ُؿوا َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إنِّٔی َْاك ْٔب َعل َی ال َّيا ٔ
ََ

ئ َّ
وٌ ا ِل َك َو َد ؾ ََع َز ِؿ ُت َعل َِیض ٔ ِه َن َذا َو َن َذا أَ َرؿٔيت ُِه َقالُوا ََ ؾ ََض َّه بٔض ٔ ِه
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل إ ٔ ٌَّ صَ ُد ََ ٔ
الل ِیثٔیِّي َن أَ َت ِونٔی یُزٔی ُذ َ
وٌ ؾَأ َ َم َز ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ یَهُ ُّؿوا َؾ َه ُّؿوا ث ُ َّه َد َعاص ُِه َؾزَا َدص ُِه َؾ َكا َل أَ َرؿٔيت ُِه َقالُوا َن َع ِه َقا َل إنِّٔی َْاك ْٔب
ا ِل ُن َضا ٔجزُ َ

ض َو ُم ِخبٔرُص ُِه بٔز ٔ َؿا ُن ِه َقالُوا َن َع ِه َؾ َخ َل َب ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ث ُ َّه َقا َل أَ َرؿٔيت ُِه َقالُوا َن َع ِه َقا َل ابًِ
َعل َی ال َّيا ٔ
َف َد ب ٔ َض َذا َم ِع َن ْز ََ أَ ِع َل ُه َر َوا ُظ غَيِرُ ُظ
َما َج َة َسنٔ ِعت ُم َح َّن َذ بِ ًَ یَ ِحٌَی َي ُكو ُل َت َ َّ
دمحم نب ٰییحی ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اوبمہج نب ذحہفی وک دصمؼ رقمر
رفامایوتاکیرمدےناینپزوکة ےکاعمےلمںیم اؿےسڑگھجا ایکاوبمہجےناسوک امراافراساکرسزیمخرکدای اسےک ہلیبقفاےلیبن
یکدخث ںیماحرضوہےئافررعضایکاےاہللےکرنکؽاصقصانیلاچےتہںیہوتآپےنرفامایمتاانتامؽےلولفہرایضہنوہےئ
وت آپ ےن رفامای ولچ اانت اانت امؽ ےل ول اس رپ فہ رایض وہےئگ وت یبن ےن رفامای ںیم ولوگں وک ہبطخ ےک دفراؿ اہمتری راضدنمی ےک
قلعتم اتب دفں اوہنں ےن اہک اتبدےئجی وت یبن ےنہبطخ اراشد رفامای افر رفامای ہی ہلیبق  ثی ےک ولگ ریمے اپس اصقص اک اطمہبل ےل رک
آےئ ںیم اؿ وک اےنت اےنت امؽ یک شکشیپ رکات وہں ہک ایک مت رایض وہ؟ ک ےن ےگل ہک ہ ںی مہ رایض ہ ںی وت اہمرجنی وک اؿ رپ تہب
ربیمہوہیئ(افراوہنںےنھچکرکاناچاہ)وتیبنےنمکحدایہکرکاجؤفہرکےئگرھپیبنےنہلیبق ثیےکولوگںوکالبایافردتیںیم
ھچک ااضہف رفامای افر رھپ رفامای ہک ایک مت رایض وہ؟ اوہنں ےن اہک یج اہں مہ رایض ںیہ آپ ےن رفامای رھپ ہبطخ ںیم ولوگں وک اہمتری
راضدنمییکربخددیفںک ےنےگلیجاہںوتیبنےنہبطخدایرھپاراشدرفامایایکمترایضوہےئگ؟ک ےنےگلیجاہںمہرایضوہےئگ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نینج(ٹیپےکہچب)یکدتی
ابب  :دتیاکایبؿ
نینج(ٹیپےکہچب)یکدتی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 796

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً بَش ،محنذ بً عنزو ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ بٔ َِشٕ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َق َضی َر ُسو ُل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

اح َوََ
ل َم ًِ ََ َ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل َحئي ٔن بٔ ُػ َّزة ٕ َع ِب ٕذ أَ ِو أَ َم ٕة َؾ َكا َل َّال ٔذی ُق ٔض َی َعل َِیطٔ أَ َن ِعك ٔ ُ
ُش َب َو ََ أَک َ َل َو ََ َػ َ
رغ ْة َع ِب ْذ أَ ِو أَ َم ْة
ک یُ َل ُّل َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ َص َذا ل ََی ُكو ُل بٔ َك ِو ٔل َط ٔ ٕ
ارع ؾ ٔیطٔ ُ َّ
ل ذَل ٔ َ
اس َت َض َّل َو ٔم ِث ُ
ِ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،دمحم نب رمعف ،ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہہک اہلل ےک رنکؽ ےننینجیک دتی اکی الغؾ ای
ابدنیرقمررفامیئوتسجےکالخػہیہلصیفرفامایاھتفہوبالایکمہاسہچبیکدتیدںیسجےنہنھچکاھکایایپہناخیچالچایافراس اسیج
ہچبوت وغلوہاتےہہکاسںیمھچکدتیایاتفاؿہ ںیوہاتوتاہللےکرنکؽےنرفامایہیوتاشرعفںیکرطحعجسمفیفقم الکؾرکراہےہ
ٹیپےکہچبںیماکیالغؾایابدنیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دمحمنبرمعف،ایبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
نینج(ٹیپےکہچب)یکدتی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 797

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،ہظاو بً رعوہ ،مشور بً مَخمہ ،عنز بً ْلاب  ،حرضت مشور بً
محزمی

َخ َم َة
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ا ِلنٔ ِش َورٔ بِ ًٔ َم ِ َ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ قَاََ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ

ؾ ا ِل َن ِزأَة ٔ َي ِعىٔی ٔس ِك َل َضا َؾ َكا َل ا ِل ُنػٔي َرةُ بِ ًُ ُط ِع َب َة َطض ٔ ِذ ُت َر ُسو َل اہللٔ
اض فٔی إ ٔ ِم ََل ٔ
اس َتظَ َار عُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َخ َّل ٔ
َقا َل ِ
اب ال َّي َ
ک َؾظَ ض ٔ َذ َم َع ُط ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َم ِش َل َن َة
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق َضی ؾ ٔیطٔ بٔ ُػ َّزة ٕ َع ِب ٕذ أَ ِو أَ َم ٕة َؾ َكا َل ُع َنزُ ائِتٔىٔی ب ٔ َن ًِ َي ِظ َض ُذ َم َع َ

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾنبرعفہ،وسمرنبرخمہم،رمعنباطخب،رضحتوسمرنبزحمیمرفامےتںیہہکدیسانرمع
نباطخبےننینج(یکدتی)ےکابرےںیمولوگںےسوشمرہبلطایکوتریغمہنبہبعشےنرفامایںیموگایہداتیوہںہکاہللےک
رنکؽےنا سںیماکیالغؾایابدنیاکہلصیفرفامایوترضحترمعےنرفامایاےنپاس ھتیسکافروکیھبالؤوجاسیکاہشدتداتیوہوتاؿ

ےکاس ھترضحتدمحمنبہملسمےناہشدتدی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾنبرعفہ،وسمرنبرخمہم،رمعنباطخب،رضحتوسمرنبزحمیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
نینج(ٹیپےکہچب)یکدتی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 798

راوی  :احنذ بً سعیذ ،ابوعاػه ،ابً جزیخ ،عنزو بً دیيار ،كاؤض ،ابً عباض ،عنز بً ْلاب ،حرضت ابً عباض

َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َّ
اػ ٕه أَ ِْب َ َرنٔی ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َح َّذثَىٔی َع ِنزُو بِ ًُ د ٔی َيارٕ أَى َّ ُط َسنٔ َع كَا ُو ّسا َع ًِ ابِ ًٔ
الذارٔم ٔ ُّی َح َّذث َ َيا أَبُو َع ٔ
ل
َعبَّا ٕ
اض َق َـا َئ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی ذَل ٔ َ
ض َع ًِ ُع َن َز بِ ًٔ ا ِل َخ َّل ٔ
ک َي ِعىٔی فٔی ا ِل َحئي ٔن َؾ َك َاو َح َن ُ
اب أَى َّ ُط َنظَ َذ ال َّي َ
ُ
ِخی بٔنٔ ِش َل ٕح َؾ َك َت َل ِت َضا َو َق َتل َِت َجئي َي َضا َؾ َك َضی
َرضبَ ِت إ ٔ ِح َذاص َُنا اْلِ ُ ِ َ
بِ ًُ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ ال َّيابٔ َػ ٔة َؾ َكا َل ن ِي ُت بَي ِ َن ا ِم َزأَ َتي ِ ٔن َٔی ؾ َ َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل َحئي ٔن بٔ ُػ َّزة ٕ َع ِب ٕذ َوأَ ٌِ ُت ِك َت َل ب ٔ َضا

ادمحنبدیعس،اوباعمص،انبرججی،رمعفنبدانیر،اطؤس،انبابعس،رمعنباطخب،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکدیسانرمعفنب
اطخ ب ےنولوگں ےن ف وجت رفامیئہک یبن ےننینج ےک ابرے ںیم ایک ہلصیف رفامای وت لمحنب امکل ڑھکے وہےئ افرک ےنےگل ہک ںیم
وموجداھتہکریمیاکیویبی ےندفرسیویبیوک ہمیخیک ڑکلی امریسجےسدفرسی ویبیرمیئگافر اس اکہچبیھب رمایگوتاہلل ےک
رنکؽےنہیہلصیفرفامایہکنینجےکدبہلاکیالغؾدےزیننکک ےکدبےلاسوکلتقایکاجےئ۔
رافی  :ادمحنبدیعس،اوباعمص،انبرججی،رمعفنبدانیر،اطؤس،انبابعس،رمعنباطخب،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دتیںیمیھبریماثاجریوہ ےہ
ابب  :دتیاکایبؿ
دتیںیمیھبریماثاجریوہ ےہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 799

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،حرضت سعیذ بً مشیب

اٌ َي ُكو ُل ِّ
الذیَ ُة
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ ب ٔ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب أَ ٌَّ ُع َن َز ک َ َ
لٔل َِعاق ٔ َل ٔة َو ََ َتز ٔ ُث ا ِل َن ِزأَةُ ٔم ًِ دٔیَ ٔة َز ِو ٔج َضا َط ِیّْا َحًَّی َن َت َب إٔل َِیطٔ َّ
اٌ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
الـحَّا ُک بِ ًُ ُسؿ َِی َ

َو َّر َث ا ِم َزأَ َة أَ ِط َی َه ِّ
الـ َباب ٔ ِّی ٔم ًِ دٔیَةٔ َز ِو ٔج َضا

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،رضحتدیعس نببیسم رفامےت ںیہہک رضحترمع رفامےت ےھتہکدتی اعہلق ےک ےیل
وہ ےہافرویبیوکاخفدنیکدتیںیم ےسھچکریماثہنےلمیرھپرضحتاحضکنبایفسؿےناہ ںیاھکلہکیبنےنامیشابضیبیک
اہیلہوکاؿیکدتیںیمےسریماثدییھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رضحتدیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
دتیںیمیھبریماثاجریوہ ےہ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 800

یحٌی بً ولیذ ،حرضت عبادہ بً ػامت
موسی بً عكبہ ،اسحل بً ٰ
راوی  :عبذربہ بً ْالذ ،ؾـیل بً سلامیٌٰ ،

وسی بِ ًُ ُع ِك َب َة َع ًِ إ ٔ ِس َح َل بِ ًٔ َی ِحٌَی بِ ًٔ ا ِل َولٔیذٔ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ َربِّطٔ بِ ًُ َْال ٔ ٕذ ال ُّي َني ِر ُّٔی َح َّذثَ َيا ا ِل ُؿ َـ ِی ُ
ل بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َح َّذثَ َيا ُم َ
َع ًِ عُ َبا َد َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق َضی ل ٔ َح َن ٔل بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ا ِل ُض َذَ ٔ ِّی ال ِّل ِح َیان ٔ ِّی بٔنٔي َراثٔطٔ ٔم ًِ ا ِم َزأَتٔطٔ
َّ
ِخی
الًٔی َق َت َل ِت َضا ا ِم َزأَتُ ُط اْلِ ُ ِ َ

دبعرہب نب اخدل ،لیضف نب امیلسؿ ،ومٰیس نب ہبقع ،ااحسؼ نب ٰییحی نب فدیل ،رضحت ابعدہ نب اصث  ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن
لمحنبامکلذہیلایحلینےکقحںیماسیکاہیلہیکریماثاکہلصیفرفامایاسیکاساہیلہوکاسیکدفرسیاہیلہےنلتقرکدایاھت۔
رافی  :دبعرہبنباخدل،لیضفنبامیلسؿ،ومٰیسنبہبقع،اقحسنبٰییحینبفدیل،رضحتابعدہنباصث 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکرفیکدتی
ابب  :دتیاکایبؿ
اکرفیکدتی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 801

راوی  :ہظاو بً عنار ،حاته بً اسناعیل ،عبذالزحنً بً عیاغ ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

غ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا َحات ٔ ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َعیَّا ٕ
ـ َع ِك ٔل ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن َوصُ ِه ا ِل َی ُضو ُد َوال َّي َؼ َاری
أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق َضی أَ ٌَّ َع ِك َل أَصِ ٔل ا ِک ٔه َتابَي ِ ٔن ن ِٔؼ ُ

اشہؾنبامعر،احمتنباامسلیع،دبعارلنمحنبایعش،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہہکیبنےن
ہیہلصیفرفامایدفونںالہاتکبینعیوہیدفاصنرییکدتیاملسمونںیکدتیےسآدیھوہی۔
رافی  :اشہؾنبامعر،احمتنباامسلیع،دبعارلنمحنبایعش،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص

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

اقلت(وتقمؽاک)اکفارثہ ںیےنباگ
ابب  :دتیاکایبؿ
اقلت(وتقمؽاک)اکفارثہ ںیےنباگ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 802

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،اسحل بً ابی ُفوہ ،ابً طہاب ،حرضت ابوہزیزہ

َص ُّی أَى ِ َبأَىَا َّ
اب َع ًِ ُح َن ِی ٕذ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ إ ٔ ِس َح َل بِ ًٔ أَبٔی َ ُِف َو َة َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح ا ِلنٔ ِ ٔ

ل ََ َیز ٔ ُث
أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ا ِل َكات ٔ ُ

دمحم نب رحم  ،ثی نب دعس ،ااحسؼ نب ایب رففہ ،انب اہشب ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای ہک
اقلتوکوتقمؽیکریماثہ ںیےلمی۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،اقحسنبایبرففہ،انباہشب،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اقلت(وتقمؽاک)اکفارثہ ںیےنباگ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 803

یحٌی بً سعیذ ،عنزو بً طعیب ،ابوقتادہ ،حرضت عنزو بً طعیب
راوی  :ابوِّکیب ،عبذاہلل بً سعیذ ،ابوْالذ احنزٰ ،

ِّکیِبٕ َو َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسعٔی ٕذ ا ِک ٔه ِيذ ُّٔی َق َاَ َح َّذثَ َيا أَبُو َْال ٔ ٕذ اْلِ َ ِح َنزُ َع ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ
أَ ٌَّ أَبَا َق َتا َد َة َر ُج ْل ٔم ًِ بَىٔی ُم ِذل ٔ ٕخ َق َت َل ابِ َيطُ ؾَأ َ َْ َذ ٔم ِيطُ عُ َنزُ ٔمائ َ ّة ٔم ًِ ِاْلٔب ٔ ٔل ثَ ََلث ٔي َن ح َّٔك ّة َوثَ ََلث ٔي َن َج َذ َع ّة َوأَ ِر َبعٔي َن

َْل ٔ َؿ ّة َؾ َكا َل ابِ ًُ أَخٔی ا ِل َن ِكتُو ٔل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّى اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل ل َِی َص ل ٔ َكات ٕٔل ٔميرَ ْ
اث

اوبرکبی،دبعاہللنبدیعس،اوباخدلارمحٰ،ییحینبدیعس،رمعفنببیعش،اوباتقدہ،رضحترمعفنببیعشےسرفاتیےہہکونبدمجل
ےکاکیرمداوباتقدہےناےنپ ےٹیبوکلتقرکدایوترضحترمعےناسےسنکافٹنےیلسیتہقحافرسیتذجہعافراچسیلاحہلمرھپ
رفامایوتقمؽاکاھبیئاہکںےہ(اسوکدتیدالدیافرابپوکرحمفؾراھک)ںیمےناہللےکرنکؽوکہیرفامےتوہےئانسہکیسکاقلت
وکریماثہ ںیےلمی۔
رافی  :اوبرکبی،دبعاہللنبدیعس،اوباخدلارمحٰ،ییحینبدیعس،رمعفنببیعش،اوباتقدہ،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتیکدتیاسےکہبصعرپوہیافراسیکریماثاسیکافالدےکےیلوہی۔
ابب  :دتیاکایبؿ
وعرتیکدتیاسےکہبصعرپوہیافراسیکریماثاسیکافالدےکےیلوہی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 804

راوی  :اسحل بً ميؼور ،یزیذ بً ہاروٌ ،محنذ بً راطذ ،سلامیٌ بً موسی ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو
بً عاؾ

وسی َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ أَى ِ َبأَىَا یَزٔی ُذ بِ ًُ صَ ُ
ار َ
وٌ أَى ِ َبأَىَا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َرا ٔط ٕذ َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ُم َ
َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل َق َضی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ َي ِعك ٔ َل ا ِل َن ِزأَ َة َع َؼبَت َُضا َم ًِ کَاى ُوا َو ََ َیزٔثُوا ٔم ِي َضا َط ِیّْا

وٌ َقاتٔل ََضا
إ ٔ ََّ َما ؾ ََـ َل َع ًِ َو َرثَت َٔضا َوإ ٔ ٌِ ُقتٔل َِت ؾ ََع ِكلُ َضا بَي ِ َن َو َرثَت َٔضا َؾ ُض ِه َي ِك ُتلُ َ

ااحسؼنب وصنمر،زیدینب اہرفؿ،دمحمنبرادش،امیلسؿ نب ومیس،رمعف نب بیعش ،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص رفامےتںیہہک
اہللےکرنکؽےنہیہلصیفرفامایوعرتیکدتیاسےک ہبصع(دفدایھؽ)ادارکےگنی ےنتجیھبوہںافرفہاسوعرتےکفارثہن
وہںےگرگمرصػاسہصحےکوجوعرتےکفاروثںےسچبرےہافرارگوعرتوکلتقرکدایاجےئوتاسیک دتیاسےکفرہث
ںیممیسقتوہیافرفیہاسےکاقلتےساصقصےگنیل۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،زیدینباہرفؿ،دمحمنبرادش،امیلسؿنبومیس،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
وعرتیکدتیاسےکہبصعرپوہیافراسیکریماثاسیکافالدےکےیلوہی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 805

یحٌی ،معلی بً اسذ ،عبذالواحذ بً زیاد ،محالذ ،طعيی ،حرضت جابز
راوی  :محنذ بً ٰ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا ا ِل ُن َعلَّی بِ ًُ أَ َس ٕذ َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ ا ِل َواحٔذٔ بِ ًُ زٔ َیاد ٕ َح َّذثَ َيا ُم َحال ٔ ْذ َع ًِ َّ
الظ ِع ٔي ِّی َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل
َج َع َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ِّ
الذیَ َة َعل َی َعاق ٔ َل ٔة ا ِل َكات ٔ َل ٔة َؾ َكا َل ِت َعاق ٔ َل ُة ا ِل َن ِكتُو َل ٔة یَا َر ُسو َل اہللٔ ٔمي َراث ُ َضا َل َيا

َقا َل ََ ٔمي َراث ُ َضا لٔزَ ِو ٔج َضا َو َو َل ٔذ َصا

دمحمنبٰییحی،ضعلینبادس،دبعاولادحنبزاید،اجمدل،یبعش،رضحتاجربایبؿرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےندتیاقہلتیکاعہلقرپ
ڈایلوتوتقمہلیک اعہلقےن رعضایکاےاہللےکرنکؽاسیکریماثںیمہ ینلاچےیہویکہکندتیاعہلقرپوہ ےہوتریماثیھب
اعہلقاکقحےہآپےنرفامایہ ںیاسیکریماثاسےکاخفدنیکافالدیکےہ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،ضعلینبادس،دبعاولادحنبزاید،اجمدل،یبعش،رضحتاجرب
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داتناکاصقص
ابب  :دتیاکایبؿ
داتناکاصقص

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 806

راوی  :محنذ بً مثىی ،ابوموسیْ ،الذ ،ابً ابی عذی ،حنیذ ،حرضت اىص

وسی َح َّذثَ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َوابِ ًُ أَبٔی َعذ ٓ ٕ
الزبَ ِّی ُع
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی أَبُو ُم َ
رس ِت ُّ
ٔی َع ًِ حُ َن ِی ٕذ َع ًِ أَى َ ٕص َقا َل َن َ َ
َع َّن ُة أَى َ ٕص ثَي ٔ َّی َة َجارٔ َی ٕة ؾ ََل َلبُوا ا ِل َعؿ َِو ؾَأَبَ ِوا ؾ ََع َز ُؿوا َعل َِیض ٔ ِه اْلِ َ ِر َغ ؾَأَبَ ِوا ؾَأ َ َت ِوا ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأ َ َم َز
رس َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ
اؾ َؾ َكا َل أَى َ ُص بِ ًُ ال َّي ِ ٔ
بٔا ِلك ٔ َؼ ٔ
الزبَ ِّی ٔع َو َّال ٔذی َب َع َث َ
ک بٔا ِل َح ِّل ََ تُهِ َ ُ
رض یَا َر ُسو َل اہللٔ تُهِ َ ُ
رس ثَي ٔ َّی ُة ُّ

ُفض َٔی ا ِل َك ِو ُو ؾ ََعؿ َِوا َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ ع َٔباد ٔ
اب اہللٔ ا ِلك ٔ َؼ ُ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َیا أَى َ ُص ن ٔ َت ُ
اؾ َقا َل َ َ
اہللٔ َم ًِ ل َِو أَق َِش َه َعل َی اہللٔ َْلَبَ َّزةُ

دمحم نب ینثم ،اوبومیس ،اخدل ،انب ایب دعی ،دیمح ،رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ریمی وھپیھپ رعیب ےن اکی زلیک اک داتن وتڑ دای وت رعیب
ےکرھگفاولں ےناعمیفام یگ فہہنامےنرھپاوہنں ےندتییکشیپشکیکفہاسرپ یھب آامدہہنوہےئرھپ بسیبنیک دخث  ںیم
احرضوہےئوتآپ ےن اصقص افردبہلاک ہلصیفرفامای اس رپاسن نبرضن ےن اہکاے اہللےکرنکؽرعیب اکداتنوتڑااجےئ اگاہللیک
مسقرعیباکداتنہ ںیوتڑااج)اگیوتیبنےنرفامایاےاسناتکباہللاکہلصیفاصقصےہہینسرکزلیکےکےلیبقفاےلرایضوہےئگافر
اعمػرفامدایوتاہللےکرنکؽےنرفامایاہللےکدنبفں ںیمان ےیھبںیہہکارگفہاہللےکرھبفہسرپمسقاھکںیھٹیبوتاہللاؿیکمسق
وپریرفامدےتیںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبومیس،اخدل،انبایبدعی،دیمح،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داوتنںیکدتی
ابب  :دتیاکایبؿ
داوتنںیکدتی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 807

راوی  :عباض بً عبذالعویه ،عبذالؼنذ بً وارث ،طعبہ ،قتادہ ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

ْٔک َم َة
َّاض بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َعو ٔٔیه ا ِل َع ِيبَر ُّٔی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الؼَّ َنذٔ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َوار ٔٔث َح َّذثَىٔی ُط ِع َب ُة َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ع ِ ٔ
َح َّذثَ َيا ا ِل َعب ُ
َّ
َّ
َّ
الرض ُض َس َوائْ
َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َقا َل اْلِ َ ِس َيا ٌُ َس َوائْ الثي ٔ َّی ُة َو ِّ ِ
ابعسنبدبعامیظعل،دبعادمصل نبفارث،ہبعش،اتقدہ،رکعہم،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽےناراشدرفامای
امتؾداتنرباربںیہاسےنمےکداتنافرڈاڑںیھرباربںیہ۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،دبعادمصلنبفارث،ہبعش،اتقدہ،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
داوتنںیکدتی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 808

راوی  :اسناعیل بً ابزاہیه ،علی بً حشً بً طكیل ،ابوحنزہ ،یزیذ ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

یل َح َّذثَ َيا أَبُو َح ِنزَ َة ا ِل َن ِز َوز ُّٔی َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ ال َّي ِحو ٔ ُّی
ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ا ِل َبال ٔ ٔس ُّی َح َّذث َ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ َطك ٔ ٕ
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َن ٔعی ُ

ض َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط َق َضی فٔی ِّ
الش ًِّ َْ ِن ّشا ٔم ًِ ِاْلٔب ٔ ٔل
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َع ًِ ع ِ ٔ
اامسلیعنباربا،می،یلعنبنسحنبقیقش،اوبزمحہ،زیدی،رکعہم،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکیبنےناکیداتنےکدبہل
اپچنافوٹنںاکہلصیفرفامای۔
رافی  :اامسلیعنباربا،می،یلعنبنسحنبقیقش،اوبزمحہ،زیدی،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اویلگنںیکدتی
ابب  :دتیاکایبؿ
اویلگنںیکدتی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 809

یحٌی بً سعیذ ،محنذ بً جعَف ،ابً ابی عذی ،طعبہ ،قتادہ ،عْکمہ،
راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،محنذ بً بظارٰ ،
حرضت ابً عباض

َف َوابِ ًُ أَبٔی
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع ح و َح َّذث َ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َعذ ٓ ٕ
ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َص ٔذظ ٔ َو َص ٔذظ ٔ َس َوائْ
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ٔی َقالُوا َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ع ِ ٔ
َص َو ِاْلٔبِ َض َاو
َي ِعىٔی ا ِلخ ٔ ِي َ َ
یلعنبدمحم،فعیک،دمحمنباشبرٰ،ییحینبدیعس،دمحمنبرفعج،انبایبدعی ،ہبعش،اتقدہ،رکعہم،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہک
یبنےنرفامایہیایلگنافرہیایلگنرباربںیہینعیایلگنھچافراسےکاس ھتفایل افراوگناھٹ(احالہکناوگنےھٹںیماکیوجڑےہرھپیھبہیابیق
اویلگنںےکرباربےہ)۔

رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،دمحمنباشبرٰ،ییحینبدیعس،دمحمنبرفعج،انبایبدعی،ہبعش،اتقدہ،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اویلگنںیکدتی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 810

راوی  :جنیل بً حشً ،عبذاَعلی ،سعیذ ،مْ ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

ٔیذ َع ًِ َم َْٕ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ
ل بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ ا ِل َع َتک ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اْلِ َ ِعل َی َح َّذثَ َيا َسع ْ
َح َّذثَ َيا َجنٔی ُ

َش ٔم ًِ ِاْلٔب ٔ ٔل
َش َع ِ ْ
أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل اْلِ َ َػاب ٔ ُع َس َوائْ ک ُ ُّل ُضًَّ ؾ ٔیضًَّٔ َع ِ ْ

لیمجنبنسح،دبعاالیلع،دیعس،رطم،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽےنرفامای
امتؾاایلگنؿرباربںیہرہرہایلگنیکدتیدسدسافٹنںیہ۔
رافی  :لیمجنبنسح،دبعاالیلع،دیعس،رطم،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اویلگنںیکدتی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 811

راوی  :رجاء بً مزظی ،نرض بً طنیل ،سعیذ بً ابی رعوبہ ،غالب ،حنیذ بً ہَلل ،مرسوم ابً اوض ،حرضت ابوموسی

اطعزی

َح َّذثَ َيا َر َجا ُئ بِ ًُ ا ِل ُن َزظَّی َّ
رعوبَ َة َع ًِ غَالٔبٕ ال َّت َّنارٔ َع ًِ
الش َن ِز َق ِيذ ُّٔی َح َّذثَ َيا ال َّي ِ ُ
رض بِ ًُ ُط َن ِی ٕل َح َّذثَ َيا َسعٔی ُذ بِ ًُ أَبٔی َ ُ
وسی اْلِ َ ِط َعز ٔ ِّی َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل اْلِ َ َػاب ٔ ُع َس َوائْ
رسو ٔم بِ ًٔ أَ ِو ٕ
ض َع ًِ أَبٔی ُم َ
ُح َن ِی ٔذ بِ ًٔ ص ََٔل ٕل َع ًِ َم ِ ُ
راجءنبرمیج،رضننبلیمش،دیعسنبایبرعفہب،اغبل،دیمحنبالہؽ،رسمفؼانبافس،رضحتاوبومیسارعشیےسرفاتیےہ
ہکیبنےنرفامایامتؾاایلگنںرباربںیہ۔
رافی  :راجءنبرمیج،رضننبلیمش،دیعسنبایبرعفہب،اغبل،دیمحنبالہؽ،رسمفؼانبافس،رضحتاوبومیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااسیزمخسجےسڈہیداھکیئدےنیےگلنکیلوٹےٹہ ںی۔
ابب  :دتیاکایبؿ
ااسیزمخسجےسڈہیداھکیئدےنیےگلنکیلوٹےٹہ ںی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 812

راوی  :جنیل بً حشً ،عبذاَعلی ،سعیذ بً ابی رعوبہ ،مْ ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

رعوبَ َة َع ًِ َم َْٕ َع ًِ َع ِنز ٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ
َح َّذثَ َيا َجنٔی ُ
ل بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اْلِ َ ِعل َی َح َّذثَ َيا َسعٔی ُذ بِ ًُ أَبٔی َ ُ
َج ِّذظ ٔأَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل فٔی ا ِل َن َوا ٔؿحٔ َْ ِن ْص َْ ِن ْص ٔم ًِ ِاْلٔب ٔ ٔل
لیمج نب نسح ،دبعاالیلع ،دیعس نب ایب رعفہب ،رطم ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن
اراشدرفامایرہرہومہحضیکدتیاپچناپچنافٹنںیہ۔
رافی  :لیمجنبنسح،دبعاالیلع،دیعسنبایبرعفہب،رطم،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص

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

اکیصخشےندفرسےوکاکاٹدفرسےےناانپاہ ھتاسےکداوتنںےساچنیھکوتاسےکداتنوٹٹےئگ۔
ابب  :دتیاکایبؿ
اکیصخشےندفرسےوکاکاٹدفرسےےناانپاہ ھتاسےکداوتنںےساچنیھکوتاسےکداتنوٹٹےئگ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 813

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذالزحیه بً سلامیٌ ،محنذ بً اسحام ،علاء ،ػؿواٌ بً عبذاہلل ،حرضت يعلی اور سلنہ
بً امیہ

اٌ بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّزح ٔٔیه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َع َلا ٕئ َع ًِ َػؿ َِو َ

ِخ ِج َيا َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی غَزِ َوة ٔ َتبُو َک َو َم َع َيا َػاح ْٔب َل َيا
َع ًِ َع َّن ِیطٔ َي ِعل َی َو َسل ََن َة ابِى َِی أ ُ َم َّی َة َق َاَ َ َ
َْ َح ثَي ٔ َّي َت ُط ؾَأتََی
یل َقا َل ؾ ََع َّف ال َّز ُج ُ
الْ ٔ
آِخ َوى َ ِح ًُ ب ٔ َّ ٔ
ؾَا ِقت َ َت َل ص َُو َو َر ُج ْل َ ُ
ل َی َذ َػاح ٔبٔطٔ َؾ َح َذ َب َػاح ٔبُ ُط َی َذ ُظ ٔم ًِ ؾ ٔیطٔ ؾ َ َ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َی ِل َتنٔ ُص َع ِك َل ثَي ٔ َّيتٔطٔ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ِعنٔ ُذ أَ َح ُذ ُن ِه إَٔ َی أَْٔیطٔ
اق ا ِل َؿ ِح ٔل ث ُ َّه یَأتِ ٔی یَ ِل َتنٔ ُص ا ِل َع ِك َل ََ َع ِك َل ل ََضا َقا َل ؾَأَبِ َلل ََضا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
ؾ ََی َع ُّـ ُط َنع َٔـ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،دمحمنبااحسؼ،اطعء،وفصاؿنبدبعاہلل،رضحتیلعیافرہملسنباہیمرفامےتںیہہکزغفہ
وبتکںیم مہاہللےکرنکؽےکاس ھتےئگامہرےاس ھتاکیاسیھتاھتافراسیکاکیرمدیکزلایئوہیئگانکتقمہراہتسںیمیہ
ےھترفامےتںیہہکاسآدیمےندفرسےےکاہ ھترپاکاٹدفرسےےناانپاہ ھتاسےکہنمےساچنیھکسجےساساکداتنرگایگفہ
اہللےکرنکؽیکدخث ںیمآای افرداتناکاطمہبلایکوتاہللےکرنکؽےنرفامایمتںیمےساکیاےنپاھبیئیکرطػڑبھرکاےسرن
اجونریکرطحاکاتٹےہرھپدتیاکاطمہبلیھبرکاتےہاسیکوکیئدتیہ ںیرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےناساہ ھتوکدہرافروغل
رفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،دمحمنبااحسؼ،اطعء،وفصاؿنبدبعاہلل،رضحتیلعیافرہملسنباہیم

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

ابب  :دتیاکایبؿ
اکیصخشےندفرسےوکاکاٹدفرسےےناانپاہ ھتاسےکداوتنںےساچنیھکوتاسےکداتنوٹٹےئگ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 814

راوی  :علی بً محنذ ،محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،سعیذ بً ابی رعوبہ ،قتادہ ،زرارہ بً اوفی ،حرضت عنزاٌ بً حؼين

اٌ بِ ًٔ
رعوبَ َة َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ز َُر َار َة بِ ًٔ أَ ِوفَی َع ًِ ع ِٔن َز َ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ أَبٔی َ ُ
ُفؾ ٔ َع إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأَبِ َلل ََضا َو َقا َل
حُ َؼي ِ ٕن أَ ٌَّ َر ُج َّل َع َّف َر ُج َّل َعل َی ذ ٔ َراعٔطٔ َؾ َيزَ َع َی َذ ُظ ؾ ََو َق َع ِت ثَي ٔ َّي ُت ُط َ ُ

ل
َي ِك َـ ُه أَ َح ُذ ُن ِه َن َنا َي ِك َـ ُه ا ِل َؿ ِح ُ

یلعنبدمحم،دمحمنبدبعاہللنبریمن،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،زرارہنبافیف،رضحترمعاؿنب،نیصےسرفاتیےہہکاکیرمد
ےن دفرسے رمد ےک اہ ھت رپ اکاٹاس ےن اانپ اہ ھت اچنیھک سج ےس اکےنٹفاالداتن رگ ایگ ہی اعمہلم یبن یک دخث  ںیم شیپ ایک ایگ وت یبن
ےناسےکاہ ھتوکوغلافراناقلباتفاؿرفامایافراراشدرفامایایکمتںیمےساکیاجونریکرطحاکاتٹےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،دمحمنبدبعاہللنبریمن،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،زرارہنبافیف،رضحترمعاؿنب،نیص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکاملسمؿوکاکرفےکدبےلںیملتقہنایکاجےئ۔
ابب  :دتیاکایبؿ
یسکاملسمؿوکاکرفےکدبےلںیملتقہنایکاجےئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 815

راوی  :علكنہ بً عنزو ،ابوبْک بً عیاغ ،مْف  ،طعيی ،ابی جحیؿہ ،علی بً ابی كالب ،حرضت ابوححیؿہ

ف َع ًِ َّ
َح َّذثَ َيا َع ِل َك َن ُة بِ ًُ َع ِنز ٕو َّ
ْ ٕ
الظ ِع ٔي ِّی َع ًِ أَب ٔی ُج َح ِی َؿ َة َقا َل ُقل ُِت ل ٔ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ
غ َع ًِ ُم َ ِّ
ْک بِ ًُ َعیَّا ٕ
الذارٔم ٔ ُّی َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ض إ ٔ ََّ أَ ٌِ َی ِزز َُم اہللُ َر ُج َّل
ض َقا َل ََ َواہللٔ َما ع ٔ ِي َذىَا إ ٔ ََّ َما ع ٔ ِي َذ ال َّيا ٔ
أَبٔی كَالٔبٕ َص ِل ع ٔ ِي َذ ُن ِه َط ِی ْئ ٔم ًِ ا ِل ٔعل ِٔه ل َِی َص ع ٔ ِي َذ ال َّيا ٔ

رقآ ٌٔ أَ ِو َما فٔی َص ٔذظ ٔالؼَّ ٔحی َؿةٔ ؾ َٔیضا ِّ
الذیَ ُ
ات َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوأَ ٌِ ََ يُ ِك َت َل ُم ِشل ٔ ْه بٔک َ ٔاُفٕ
َؾ ِض ّنا فٔی ا ِل ُ ِ

 ہمقل نب رمعف ،اوبرکب نب ایعش ،رطمػ  ،یبعش ،ایب ہفیحج ،یلع نب ایب اطبل ،رضحت اوبةحیاہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دیسان یلع نب ایب
اطبلےس رعضایکہکایکآپےکاپسوکیئااسیملعےہوجدرگیرضحاتےکاپسہنوہرفامایہ ںیامہرےاپسرصػفیہملعےہوج
ابیقولوگںےکاپسےہاالہیہکاہللیسکرمدوکرقآؿںیممہففریصبتےسونازںیایوجاسہفیحصںیمےہاسںیماہللےکرنکؽیک
اجبنےسدتیےکھچکااماؾںیہزینہیہکیسکاملسمؿوکاکرفےکدبہلںیملتقہنایکاجےئ۔
رافی   :ہمقلنبرمعف،اوبرکبنبایعش،رطمػ،یبعش،ایبہفیحج،یلعنبایباطبل،رضحتاوبةحیاہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
یسکاملسمؿوکاکرفےکدبےلںیملتقہنایکاجےئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 816

راوی  :ہظاو بً عنار ،حاته بً اسناعیل ،عبذالزحنً بً عیاغ ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

غ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا َحات ٔ ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َعیَّا ٕ
ل ُم ِشل ٔ ْه بٔک َ ٔاُفٕ
َج ِّذظ ٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ ُي ِك َت ُ
اشہؾ نب امعر ،احمت نب اامسلیع ،دبع ارلنمح نب ایعش ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک
رنکؽےنرفاماییسکاملسمؿوکاکرفےکدبےللتقہنایکاجےئ۔

رافی  :اشہؾنبامعر،احمتنباامسلیع،دبعارلنمحنبایعش،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
یسکاملسمؿوکاکرفےکدبےلںیملتقہنایکاجےئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 817

راوی  :محنذ بً عبذاَعلی ،معتنز بً سلامیٌ ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

ض َع ًِ
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اْلِ َ ِعل َی الؼَّ ِي َعان ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُم ِع َتنٔزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َح َي ٕع َع ًِ ع ِ ٔ
اُف َو ََ ذُو َع ِض ٕذ فٔی َع ِض ٔذظ ٔ
ل ُم ِد ٔم ًْ بٔک َ ٔ ٕ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ يُ ِك َت ُ
دمحمنبدبعاالیلع ،رمتعمنب امیلسؿ،رکعہم،رضحتانب ابعسےسرفاتیےہہکیبن ےنرفامایہکیسکومنموکاکرفےکدبےل لتق
ہنایکاجےئافرسجےساعمدہہایکایگوہاسوکاعمدہہےکدفراؿلتقہنایکاجےئ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعمنبامیلسؿ،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادلوکافالدےکدبےلںیملتقہنایکاجےئ
ابب  :دتیاکایبؿ
فادلوکافالدےکدبےلںیملتقہنایکاجےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 818

راوی  :سویذ بً سعیذ ،علی بً مشہز ،اسناعیل بً مشله ،عنزو بً دیيار ،كاؤض ،حرضت ابً عباض

ض
ض َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ َع ًِ إ ٔ ِس َنعٔی َل بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيا ٕر َع ًِ كَا ُو ٕ
ل بٔا ِل َو َل ٔذ ا ِل َوال ٔ ُذ
أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ يُ ِك َت ُ
نکدینبدیعس،یلعنبرہسم،اامسلیعنبملسم،رمعفنبدانیر،اطؤس،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽےنرفامای
افالدےکدبےلفادلوکلتقہنایکاجےئاگ۔
رافی  :نکدینبدیعس،یلعنبرہسم،اامسلیعنبملسم،رمعفنبدانیر،اطؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
فادلوکافالدےکدبےلںیملتقہنایکاجےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 819

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابوْالذ ،ححاد ،عنزو بً طعیب ،سیذىا عنز بً ْلاب

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا أَبُو َْال ٔ ٕذ اْلِ َ ِح َنزُ َع ًِ َححَّا ٕد َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َع ًِ ُع َن َز بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ل ا ِل َوال ٔ ُذ بٔا ِل َو َل ٔذ
ا ِل َخ َّل ٔ
اب َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل ََ يُ ِك َت ُ
اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدل،اجحج،رمعفنببیعش،دیسانرمعفنباطخبایبؿرفامےتںیہہکںیمےناہللےکرنکؽوکہیاراشدرفامےت
وہےئانسہکفادلوکافالدےکدبےلںیملتقہنایکاجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدل،اجحج،رمعفنببیعش،دیسانرمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکآزادوکالغؾےکدبےللتقرکاندرتسےہ۔
ابب  :دتیاکایبؿ
ایکآزادوکالغؾےکدبےللتقرکاندرتسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 820

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،سعیذ بً ابی رعوبہ ،قتادہ ،حرضت سنزہ بً جيذب

رعوبَ َة َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ َس ُن َز َة بِ ًٔ ُج ِي َذ ٕب َقا َل َقا َل
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ أَبٔی َ ُ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َق َت َل َع ِب َذ ُظ َق َت ِل َيا ُظ َو َم ًِ َج َذ َعطُ َج َذ ِع َيا ُظ
یلعنبدمحم،فعیک،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،رضحترمسہنبدنجبرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایوجاےنپ الغومںوکلتق
رکےاگمہاسوکلتقرکدںیےگافروجاےنپالغؾےکانکاکٹڈاےلاگمہاسےکانکاکٹدںیےگ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،رضحترمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
ایکآزادوکالغؾےکدبےللتقرکاندرتسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 821

یحٌی ،كباع ،اسناعیل بً عیاغ ،اسحل بً عبذاہلل بً ابی ُفوہ ،ابزاہیه بً عبذاہلل بً حيين ،علی ،
راوی  :محنذ بً ٰ
عنزو بً طعیب ،حرضت علی اور حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا ابِ ًُ َّ
غ َع ًِ إ ٔ ِس َح َل بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی َ ُِف َو َة َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
اللبَّا ٔع َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ

بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ُح َيي ِ ٕن َع ًِ َعل ٔ ٕٓی و َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل َق َت َل َر ُج ْل َع ِب َذ ُظ َع ِن ّذا ُم َت َع ِّن ّذا َؾ َحل ََذ ُظ
َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ٔمائ َ ّة َو َنؿَا ُظ َس َي ّة َو َم َحا َس ِض َن ُط ٔم ًِ ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن
دمحمنبٰییحی،ابطع،اامسلیعنبایعش،ااحسؼنبدبعاہللنبایبرففہ،اربا،مینبدبعاہللنبنینح،یلع،رمعفنببیعش،رضحتیلع
افررضحتدبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتی ےہہکاکیرمدےناےنپالغؾوکدصقاافردمعالتقرکدایوتاہللےکرنکؽےناےس
نکوکڑےاگلےئافراکیاسؽےکےیلالجفنطرکدایافراملسمونںےکوصحںںیماساکاکیہصحاکیاسؽےکےیلمتخرکدای۔
رافی  :دمحم نب ٰییحی ،ابطع ،اامسلیع نب ایعش ،اقحس نب دبعاہلل نب ایب رففہ ،اربا،می نب دبعاہلل نب نینح ،یلع  ،رمعف نب بیعش،
رضحتیلعافررضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقلتےسایسرطحاصقصایلاجےئ
ابب  :دتیاکایبؿ
اقلتےسایسرطحاصقصایلاجےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 822

یحٌی ،قتادہ ،حرضت اىص بً مالک
راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،ہناو بً ٰ

َح َّذثَ َيا َعلٔی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ صَ َّناو ٔ بِ ًٔ َی ِحٌَی َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ یَ ُضودٔیًّا َر َؿ َخ َرأِ َض ا ِم َزأَة ٕ
ُّ
بَي ِ َن َح َح َزیِ ًٔ َؾ َك َتل ََضا َُف َؿ َخ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َرأ ِ َس ُط بَي ِ َن َح َح َزیِ ًٔ
َ
یلعنبدمحم،فعیک،امہؾنبٰییحی،اتقدہ،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکاکیوہیدیےندفرھتپفںےکدرایمؿاکیوعرت
اکرسلچکدایوتاہللےکرنکؽےنیھبیہیہلصیفرفامایاساکرسدفرھتپفںےکدرایمؿالچکاجےئ۔

رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،امہؾنبٰییحی،اتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اقلتےسایسرطحاصقصایلاجےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 823

راوی  :محنذ بً بظار ،محنذ بً جعَف ،اسحام بً ميؼور ،نرض بً طنیل ،طعبہ ،ہظاو بً زیذ ،حرضت اىص بً
مالک

َّ
رض بِ ًُ ُط َن ِی ٕل َق َاَ َح َّذثَ َيا
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َبظا ٕر َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع ََفٕ ح و َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َح َّذثَ َيا ال َّي ِ ُ
ُط ِع َب ُة َع ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ َزیِ ٕذ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ یَ ُضود ٔ ًّیا َق َت َل َجارٔیَ ّة َعل َی أَ ِو َؿا ٕح ل ََضا َؾ َكا َل ل ََضا أَ َق َتل َٔک ُؾ ََل ٌْ ؾَأ َ َط َار ِت
الثاىٔی َة ؾَأ َ َط َار ِت ب ٔ َزأِس َٔضا أَ ٌِ ََ ث ُ َّه َسأَل ََضا َّ
َ َّ
الثال ٔ َث َة ؾَأ َ َط َار ِت ب ٔ َزأِس َٔضا أَ ٌِ َن َع ِه َؾ َك َت َل ُط َر ُسو ُل اہللٔ
ب ٔ َزأِس َٔضا أَ ٌِ ََ ث ُ َّه َسأل ََضا َ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بَي ِ َن َح َح َزیِ ًٔ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ااحسؼ نب وصنمر ،رضن نب لیمش ،ہبعش ،اشہؾ نب زدی ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی
وہیدیےناکیزلیکوکلتقرکدایاساکزویر رایھےنےکےیلوتیبنےناسےساہکہکںیہمتالفںےنلتقایک(ایھباسزلیکںیم
ھچکرقمابیق یھت)اسےنرسےسااشرہایکہ ںیرھپدفابرہوپاھچاسےناہکہ ںی۔رھپہسابرہوپاھچوتاسےنرسےکااشرہےساہک
یجاہںوتاہللےکرنکؽےناسوہیدیوکدفرھتپفںےکدرایمؿلچکرکلتقرکفادای۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ااحسؼنبوصنمر،رضننبلیمش،ہبعش،اشہؾنبزدی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اصقصرصػولتارےسایلاجےئ
ابب  :دتیاکایبؿ
اصقصرصػولتارےسایلاجےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 824

راوی  :ابزاہیه بً مشتنز ،ابوعاػه ،سؿیاٌ  ،جابز ،ابوعازب ،حرضت نعناٌ بً بظير

اٌ َع ًِ َجابٔز ٕ َع ًِ أَبٔی َعاز ٕٔب َع ًِ ال ُّي ِع َنا ٌٔ بِ ًٔ َب ٔظير ٕأَ ٌَّ
َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِش َتنٔ ِّز ا ِل ُعزُوق ٔ ُّی َح َّذثَ َيا أَبُو َع ٔ
اػ ٕه َع ًِ ُسؿ َِی َ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ َق َو َد إ ٔ ََّ ب ٔ َّ
الش ِی ٔـ
اربا،مینبرمتسم،اوباعمص،ایفسؿ،اجرب،اوباعزب،رضحتامعنؿنبریشبےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽےنرفامایاصقصرصػ
ولتارےسایلاجےئ۔
رافی  :اربا،مینبرمتسم،اوباعمص،ایفسؿ،اجرب،اوباعزب،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اصقصرصػولتارےسایلاجےئ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 825

راوی  :ابزاہیه بً مشتنزْ ،ح بً مالک ،مبارک بً ؾـالہ ،حشً ،حرضت ابوبْکہ

َ
ْک َة َقا َل
َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِش َتنٔ ِّز َح َّذثَ َيا ا ِل ُ ُّ
َح بِ ًُ َمال ٔ ٕک ا ِل َع ِيبَر ُّٔی َح َّذث َ َيا ُم َب َار ُک بِ ًُ ؾ ََـا َل َة َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ أبٔی بَ ِ َ

َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َق َو َد إ ٔ ََّ ب ٔ َّ
الش ِی ٔـ
اربا،مینبرمتسم،رحنبامکل،ابمرکنباضفہل،نسح،رضحتاوبرکبہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایاصقصرصػولتار
ےسایلاجےئ۔
رافی  :اربا،مینبرمتسم،رحنبامکل،ابمرکنباضفہل،نسح،رضحتاوبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئیھبدفرسےرپرجؾہ ںیرکات(ینعییسکےکرجؾاکوماذخہدفرسےےسہنوہاگ)
ابب  :دتیاکایبؿ
وکیئیھبدفرسےرپرجؾہ ںیرکات(ینعییسکےکرجؾاکوماذخہدفرسےےسہنوہاگ)

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 826

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابواحوؾ ،طبیب بً رغقذہ ،سلامیٌ بً حرضت عنزو بً احوؾ

ؾ َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل
رغ َق َذ َة َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َع ًِ َطب ٔ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یب بِ ًٔ َ ِ
َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل فٔی َح َّح ٔة ا ِل َو َدا ٔع أَ ََ ََ َی ِحىٔی َجا ٌٕ إ ٔ ََّ َعل َی َن ِؿ ٔشطٔ ََ َی ِحىٔی َوال ٔ ْذ َعل َی َو َل ٔذظ ٔ
َو ََ َم ِولُو ْد َعل َی َوالٔذٔظ ٔ
ت
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباوحص ،بیبش نب رغدقہ ،امیلسؿ نب رضحت رمعف نب اوحص رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک ة ا
اولداعںیمہیرفامےتوہےئانسرہرجؾرکےنفاالاینپذاترپیہرجؾرکاتےہ(اساکوماذخہایسرپوہاگدفرسےرپہن وہاگ)فادل
اینپافالدرپرجؾہ ںیرکاتافرافالدفادلرپرجؾہ ںیرک ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباوحص،بیبشنبرغدقہ،امیلسؿنبرضحترمعفنباوحص

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

ابب  :دتیاکایبؿ
وکیئیھبدفرسےرپرجؾہ ںیرکات(ینعییسکےکرجؾاکوماذخہدفرسےےسہنوہاگ)

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 827

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً ىنير ،یزیذ بً ابی زیاد ،جامع بً طذاد ،حرضت كارم محاربی

یذ بِ ًٔ أَبٔی زٔیَاد ٕ َح َّذثَ َيا َجا ٔم ُع بِ ًُ َط َّذاد ٕ َع ًِ كَارٔ ٕم
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َع ًِ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ا ِل ُن َحارٔب ٔ ِّی َقا َل َرأَیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َی ِز َؾ ُع َی َذیِطٔ َحًَّی َرأَیِ ُت بَ َی َ
اق إ ٔبِ َل ِیطٔ َي ُكو ُل أَ ََ ََ َت ِحىٔی أُو َعل َی َو َل ٕذ
أَ ََ ََ َت ِحىٔی أُو َعل َی َو َل ٕذ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،زیدی نب ایب زاید ،اجعم نب دشاد ،رضحت اطرؼ احمریب رفامےت ںیہہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽوک
داھکیہکآپدفونںاہ ھتااھٹےئوہےئںیہاہیںکتہکےھجمآپیکولغب ںیکدیفسیرظنآریہےہافررفامرےہںیہوغرےسونس
وکیئامںےچبرپرجؾہ ںیرک امںےکرجؾںیمہچبےسوماذخہہ ںیوہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،زیدینبایبزاید،اجعمنبدشاد،رضحتاطرؼاحمریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
وکیئیھبدفرسےرپرجؾہ ںیرکات(ینعییسکےکرجؾاکوماذخہدفرسےےسہنوہاگ)

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 828

راوی  :عنزو بً راؾع ،ہظیه  ،یوىص ،حؼين بً ابی ْح ،حرضت ْظخاض عيبری

َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َراؾ ٕٔع َح َّذث َ َيا صُظَ ِی ْه َع ًِ یُوى َُص َع ًِ ُح َؼي ِ ٔن بِ ًٔ أَبٔی ا ِل ُ ِّ
غ ا ِل َع ِيب َر ِّٔی َقا َل أَ َت ِی ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی
َح َع ًِ ا ِل َخ ِظ َخا ٔ

ک
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َمع ٔ َی ابِىٔی َؾ َكا َل ََ َت ِحىٔی َعل َِیطٔ َو ََ َی ِحىٔی َعل َِی َ

رمعفنبراعف،میشہ،ویسن،،نیصنبایبرح،رضحتاخشخسربنعیرفامےتںیہہکںیمیبنیکدخث ںیماحرضوہاافرریمےاس ھت
ریمااٹیباھتآپےنرفامایاہمترےرجؾاکوماذخہاسےسہنوہاگافراسےکرجؾاکوماذخہاسےسہناگہ۔
رافی  :رمعفنبراعف،میشہ،ویسن،،نیصنبایبرح،رضحتاخشخسربنعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
وکیئیھبدفرسےرپرجؾہ ںیرکات(ینعییسکےکرجؾاکوماذخہدفرسےےسہنوہاگ)

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 829

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً عبیذ بً عكیل ،عنزو بً عاػه ،ابوعواو ،محنذ بً ححادہ ،زیاد بً عَلقہ ،حرضت اسامہ
بً ُشیک

اػ ٕه َح َّذث َ َيا أَبُو ا ِل َع َّواو ٔا ِل َك َّلا ٌُ َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ ُج َحا َد َة
یل َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َع ٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ عُب َ ِی ٔذ بِ ًٔ َعك ٔ ٕ
ُش ٕ
ِخی
َع ًِ زٔ َیاد ٔبِ ًٔ ع ََٔل َق َة َع ًِ أ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َ ٔ
یک َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َت ِحىٔی َنؿ ِْص َعل َی أ ُ ِ َ

دمحمنبدبعاہللنب دیبنبلیقع ،رمعفنباعمص،اوبوعاؾ،دمحمنباجحدہ،زایدنبالعہق،رضحتااسہمنبرشکیایبؿرفامےتںیہہک
اہللےکرنکؽےناراشدرفاماییسکےکرجؾاکوماذخہدفرسےےسہ ںیوہاتکس۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنب دیبنبلیقع،رمعفنباعمص،اوبوعاؾ،دمحمنباجحدہ،زایدنبالعہق،رضحتااسہمنبرشکی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿزیچفںاکایبؿنجںیماصقصےہہندتی
ابب  :دتیاکایبؿ
اؿزیچفںاکایبؿنجںیماصقصےہہندتی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 830

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ ،زہزی ،سعیذ بً مشیب ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل َع ِح َنا ُئ َج ِزحُ َضا ُج َب ْار َوا ِل َن ِع ٔذ ٌُ ُج َب ْار َوا ِلبِْٔزُ ُج َب ْار

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ ،زرہی،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہہک اہلل ےک رنکؽ ےنرفامای ےب زابؿ اجونر اکزیمخ
رکانوغلرےہافراکؿںیموکیئرماجےئوتوغلےہافرونکںیںیموکیئرگرکاجمےئوتوغلرےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اؿزیچفںاکایبؿنجںیماصقصےہہندتی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 831

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہْ ،الذ بً مخلذ ،نثير بً عبذاہلل بً  ،حرضت عنز بً عوف

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ َم ِخ َل ٕذ َح َّذثَ َيا َنثٔيرُ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ َع ِو ٕ
ف َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبو بَ ِ ٔ

َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل ا ِل َع ِح َنا ُئ َج ِزحُ َضا ُج َب ْار َوا ِل َن ِع ٔذ ٌُ ُج َب ْار
اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنبدلخم،ریثکنبدبعاہللنب،رضحترمعنب وعػرفامےتںیہہکںیمےناہللےکرنکؽوکہیرفامےتوہےئ
انسہکےبزابؿاجونراکزیمخرکانوغلےہافراکؿںیموکیئرماجےئوتفہوغلےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنبدلخم،ریثکنبدبعاہللنب،رضحترمعنبوعػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اؿزیچفںاکایبؿنجںیماصقصےہہندتی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 832

یحٌی بً ولیذ ،حرضت عبادہ بً ػامت
موسی بً عكبہ ،اسحل بً ٰ
راوی  :عبذربہ بً ْالذ ،ؾـیل بً سلامیٌٰ ،

وسی بِ ًُ ُع ِك َب َة َح َّذثَىٔی إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ َربِّطٔ بِ ًُ َْال ٔ ٕذ ال ُّي َني ِر ُّٔی َح َّذثَ َيا ُؾ َـ ِی ُ
ل بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َح َّذثَىٔی ُم َ
ا ِل َولٔی ٔذ َع ًِ عُ َبا َد َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ َقا َل َق َضی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌَّ ا ِل َن ِعذ ٌَٔ ُج َب ْار َوا ِلبْٔ َِز ُج َب ْار َوا ِل َع ِح َنا َئ
ار ص َُو ا ِل َض ِذ ُر َّال ٔذی ََ ُي َػز َُّو
َج ِزحُ َضا ُج َب ْار َوا ِل َع ِح َنا ُئ ا ِل َبض ٔ َین ُة ٔم ًِ اْلِ َ ِن َعاو ٔ َوغَي ِرٔصَا َوا ِل ُح َب ُ

دبعرہب نب اخدل ،لیضف نب امیلسؿ ،ومٰیس نب ہبقع ،ااحسؼ نب ٰییحی نب فدیل ،رضحت ابعدہ نب اصث  ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک
رنکؽ ےن ہی ہلصیف اراشد رفامای اکؿ ای ونکںی ںیم وکیئ رگ رک رماجےئ وت فہ وغل ےہ افر ےب زابؿ اجونر اک زیمخ رکان وغل ےہ ینعی اس ںیم
وکیئاتفاؿہ ںیےہ۔
رافی  :دبعرہبنباخدل،لیضفنبامیلسؿ،ومٰیسنبہبقع،اقحسنبٰییحینبفدیل،رضحتابعدہنباصث 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اؿزیچفںاکایبؿنجںیماصقصےہہندتی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 833

راوی  :احنذ بً ازہز ،عبذالززام  ،معنز ،ہناو ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ اْلِ َ ِز َصز ٔ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم َع ًِ َم ِع َنز ٕ َع ًِ َص َّناو ٕ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
ار ُج َب ْار
ال َّي ُ
ادمح نب ازرہ ،دبعارلزاؼ  ،رمعم ،امہؾ ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای آگ وغل ےہ افر ونکںی ںیم رگ رک
رماجےئوتفہوغلےہ۔
رافی  :ادمحنبازرہ،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسقث اکایبؿ
ابب  :دتیاکایبؿ
اسقث اکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 834

یحٌی بً حهیه ،بَش بً عنز ،مالک بً اىص ،ابولیلی بً عبذاہلل بً عبذالزحنً بً سہل بً حيیـ ،حرضت سہل
راوی :
ٰ
بً ابی جثنہ

ک بِ ًَ أَى َ ٕص َح َّذثَىٔی أَبُو ل َِیل َی بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِبذٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ
َش بِ ًُ عُ َن َز َسنٔ ِع ُت َمال ٔ َ
َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َحه ٕٔیه َح َّذثَ َيا بٔ ِ ُ

ِخ َجا إَٔ َی َْ ِیب َ َر
َس ِض ٕل َع ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ أَبٔی َح ِث َن َة أَى َّ ُط أَ ِْب َ َر ُظ َع ًِ رٔ َجا ٕل ٔم ًِ ُنب َ َرا ٔ
ئ َق ِو ٔمطٔ أَ ٌَّ َع ِب َذ اہللٔ بِ ًَ َس ِض ٕل َو ُم َحی َِّؼ َة َ َ
ٔم ًِ َج ِض ٕذ أَ َػابَ ُض ِه ؾَأت ُ َٔی ُم َحی َِّؼ ُة ؾَأ ُ ِْب ٔ َر أَ ٌَّ َع ِب َذ اہللٔ بِ ًَ َس ِض ٕل َق ِذ ُقتٔ َل َوأ ُ ِلي ٔ َی فٔی َؾكٔير ٕأَ ِو َعي ِ ٕن ب ٔ َخ ِیب َ َر ؾَأتََی َی ُضو َد َؾ َكا َل أَْمُتْن

َّ
ِّک ذَل ٔ َ
ک َل ُض ِه ث ُ َّه أَق َِب َل ص َُو َوأَ ُْو ُظ حُ َوي َِّؼ ُة َوص َُو أَ ِنبَرُ
َواہللٔ َق َت ِلت ُُنو ُظ َقالُوا َواہللٔ َما َق َت ِل َيا ُظ ث ُ َّه أَق َِب َل َحًی َقذ َٔو َعل َی َق ِو ٔمطٔ ؾ ََذ َ َ
اٌ ب ٔ َخ ِیب َ َر َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
ٔم ِي ُط َو َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َس ِض ٕل ؾ ََذ َص َب ُم َحی َِّؼ ُة یَ َتک َ َّل ُه َوص َُو َّال ٔذی ک َ َ
ل ٔ ُن َحی َِّؼ َة َنب ِّ ِر َنبِّرِ یُزٔی ُذ ِّ
الشًَّ َؾ َتک َ َّل َه حُ َوي َِّؼ ُة ث ُ َّه َتک َ َّل َه ُم َحی َِّؼ ُة َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ َّما أَ ٌِ َی ُذوا
ک َؾ َهتَبُوا إٔىَّا َواہللٔ َما َق َت ِل َيا ُظ َؾ َكا َل
َح ٕب َؾ َه َت َب َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔل َِیض ٔ ِه فٔی ذَل ٔ َ
َػاح َٔبهُ ِه َوإ ٔ َّما أَ ٌِ یُ ِدذَى ُوا ب ٔ َ ِ
ُّوٌ َد َو َػاح ٔبٔهُ ِه َقالُوا ََ َقا َل
وٌ َو َت ِش َت ٔحك َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل ٔ ُح َوي َِّؼ َة َو ُم َحی َِّؼ َة َو َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َت ِحل ٔ ُؿ َ

ـ َکهُ ِه یَ ُضو ُد َقالُوا ل َِی ُشوا ب ٔ ُن ِشلٔنٔي َن ؾ ََو َدا ُظ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ع ٔ ِي ٔذظ ٔ ؾ ََب َع َث إٔل َِیض ٔ ِه َر ُسو ُل اہللٔ
َؾ َت ِحل ٔ ُ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ٔمائ َ َة ىَا َق ٕة َحًَّی أ ُ ِدْٔل َِت َعل َِیض ٔ ِه َّ
الذ َار َؾ َكا َل َس ِض ْل َؾ َل َك ِذ َر َن َـ ِتىٔی ٔم ِي َضا ىَا َق ْة َح ِن َزا ُئ
ٰییحینبمیکح،رشبنبرمع ،امکلنباسن،اوبیلیلنبدبعاہللنبدبعارلنمحنبلہسنبفینح،رضحتلہسنبایبخبمہرفامےتںیہ
ہک اؿ یک وقؾ ےس تہب ےس رمع ردیسہ زبروگں ےن اہ ںی اتبای ہک دبعاہلل نب لہس افر ہصیحم ربیخ یک رطػ ےلکن اؿ ےک احالت گنت
ےھتوتہصیحمےکاپسولگآےئافراہکہکدبعاہللنبلہسوکلتقرکدایایگافراؿیکالشربیخےکیسکزگےھایہمشچںیمکنیھپدی
یئگہصیحموہیدویںےکاپسےئگافراہکہکدخبامتےنیہاسوکلتقایکےہک ےنےگلاہللیکمسقمہےناسوکلتقہ ںیایک۔رھپہصیحم
فاسپ اینپ وقؾ ےک اپس آےئ افر اسرا امرجا ایبؿ ایک رھپ ہصیحم افر اؿ ےک اھبیئ وحہصی وج رمع ںیم اؿ ےس ڑبے ڑبے ےھت افر
دبعارلنمح نب لہس ونیتںرضحات یبنیک دخث  ںیماحرض وہےئ وت ہصیحم ابترکےنےگل ویکہکن ربیخ ںیم یہیاس ھت ےھت وت یبن ےن
رفامایرمعںیمڑبےاکاحلظرکفوتوحہصیےنابتیکرھپہصیحمےنابتیکوتاہللےکرنکؽےنرفامایایفہاہمترےآدیمیکدتیدںی ای
گنجےکےیل ایتروہاجںیئانچہچناہللےکرنکؽےناسابرےںیماہ ںیاھکلاوہنںےنوجابںیماھکلہکاہللیکمسقمہےناےس
لتقہ ںیایکوتاہللےکرنکؽےنوحہصیافرہصیحمافردبعارلنمحےسرفامایمتمسقااھٹرکاےنپآدیماکوخؿاؿرپوہیدرپتبن رکےتکس
وہ؟ک ےنےگلہکہ ںی رفامایرھپوہیداہمترےےیلمسقااھٹںیئاوہنںےناہکہکفہوتاملسمؿہ ںیوتیبنےندبعاہللنبلہسیکدتی
اےنپاپسےسنکافاینٹنںدںیوجاؿےکرھگاچنہپیئیئگلہسےتہکںیہہکاؿںیمےساکیرسخافینٹنےنےھجمالتامری۔
رافی ٰ :ییحینبمیکح،رشبنبرمع،امکلنباسن،اوبیلیلنبدبعاہللنبدبعارلنمحنبلہسنبفینح،رضحتلہسنبایبخبمہ

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

ابب  :دتیاکایبؿ
اسقث اکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 835

راوی  :عبذاہلل بً سعیذ ،ابوْالذ ،ححاد ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو َْال ٔ ٕذ اْلِ َ ِح َنزُ َع ًِ َححَّا ٕد َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَب ٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ أَ ٌَّ ُح َوي َِّؼ َة
ِّک
ِخ ُجوا َی ِن َت ُ
ار َ
َو ُم َحی َِّؼ َة ابِى َِی َم ِش ُعود ٕ َو َع ِب َذ اہللٔ َو َع ِب َذ ال َّز ِح َن ًٔ ابِى َِی َس ِض ٕل َ َ
وٌ ب ٔ َخ ِیب َ َر َؾ ُعذ َٔی َعل َی َع ِبذٔ اہللٔ َؾ ُكتٔ َل ؾ َُذ ٔ َ
ـ نُ ِك ٔش ُه َول َِه َن ِظ َض ِذ َقا َل
ذَل ٔ َ
وٌ َو َت ِش َتحٔ ُّك َ
ک ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل ُت ِك ٔش ُن َ
وٌ َؾ َكالُوا یَا َر ُسو َل اہللٔ َن ِی َ
َؾ ُتبِرٔئُهُ ِه َی ُضودُ َقالُوا َیا َر ُسو َل اہللٔ إٔذّا َت ِك ُت َل َيا َقا َل ؾ ََو َدا ُظ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ع ٔ ِيذٔظ ٔ
دبع اہلل نب دیعس ،اوباخدل ،اجحج ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک دوعسد ےک دفونں ےٹیب وج
وحہصی افر ہصیحم افر لہس ےک دفونں ےٹیب دبعاہلل افر دبعارلنمح ربیخ یک رطػ رفزی یک التش ںیم ےلکن وت دبعاہلل رپ زاید وہیئ افر
یسکےناہ ںیلتقرکدای۔اہللےکرنکؽےساساکذرکایک ایگوتآپےنرفامایمتمسقاھکؤےگافراےنپاسیھتاکوخؿتبن رکفےگ
اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ مہ ےسیک مسق اھکںیئ احالہکن مہ ےن لتق داھکی ہ ںی آپ ےن رفامای رھپ وہید مسق اھک رک اینپ
رباءت اظرہ رکںی اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ رھپ وت وہید مہ وک امر ڈاںیل ےگ اس رپ اہلل ےک رنکؽ ےن اےنپ اپس ےس
دتیدی۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،اوباخدل،اجحج،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاےنپالغؾاکوکیئوضعاکےٹوتفہالغؾآزادوہاجےئاگ۔

ابب  :دتیاکایبؿ
وجاےنپالغؾاکوکیئوضعاکےٹوتفہالغؾآزادوہاجےئاگ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 836

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،اسحل بً ميؼور ،اسحل بً عبذاہلل بً ابی ُفوہ ،سلنہ بً روح بً حرضت زىباع

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َقا َل َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ َّ
الش ََلو ٔ َع ًِ إ ٔ ِس َح َل بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی َ ُِف َو َة
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َع ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ َر ِو ٔح بِ ًٔ زٔى ِ َبا ٕع َع ًِ َج ِّذظ ٔأَىَّطُ َقذ َٔو َعل َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َق ِذ أَ ِْ َصی غ ََُل ّما َلطُ ؾَأ َ ِع َت َكطُ ال َّي ٔي ِّی
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بٔا ِل ُن ِث َل ٔة
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب وصنمر ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب رففہ ،ہملس نب رفح نب رضحت زابنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ یبن یک
دخث ںیماحرضوہےئافراوہنںےناےنپاکیالغؾوکیصخرکدایاھتوتیبنےناسہلثمیکفہجےساےسآزادرفامدای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اقحسنبوصنمر،اقحسنبدبعاہللنبایبرففہ،ہملسنبرفحنبرضحتزابنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
وجاےنپالغؾاکوکیئوضعاکےٹوتفہالغؾآزادوہاجےئاگ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 837

راوی  :رجاء بً مزظی ،نرض بً طنیل ،ابوحنزہ ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

َح َّذثَ َيا َر َجا ُئ بِ ًُ ا ِل ُن َزظَّی َّ
رض بِ ًُ ُط َن ِی ٕل َح َّذثَ َيا أَبُو َح ِنزَ َة الؼَّ ي ِ َرف ٔ ُّی َح َّذثَىٔی َع ِنزُو بِ ًُ ُط َع ِیبٕ َع ًِ
الش َن ِز َق ِيذ ُّٔی َح َّذثَ َيا ال َّي ِ ُ
أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل َجا َئ َر ُج ْل إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َػارٔ ّْا َؾ َكا َل َل ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َما

ل َجارٔ َی ّة َل ُط َؾ َح َّب َم َذانٔير ٔی َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َعل َ َّی بٔال َّز ُج ٔل ؾ َُلل ٔ َب َؾل َِه
ل َ
َک َقا َل َس ِّیذٔی َرآنٔی أ ُ َق ِّب ُ
َ
َصت ٔی یَا َر ُسو َل اہللٔ َقا َل َي ُكو ُل
ُي ِك َذ ِر َعل َِیطٔ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه اذِ َص ِب ؾَأى ِ َت ُْح َقا َل َعل َی َم ًِ نُ َِ
است َ َر َّقىٔی َم ِو ََ َی َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َعل َی کُلِّ ُم ِد ٔم ًٕ أَ ِو ُم ِشل ٔ ٕه
أَ َرأَیِ َت إ ٔ ٌِ ِ

راجء نب رمیج ،رضن نب لیمش ،اوبزمحہ ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نبرمعف نب اعص رفامےت ںیہہک اکی رمد اتخیچ الچات یبن ےک
اپسآایوتیبنےناسےس وپاھچہکےھجتایکوہا؟ک ےناگلریمےآاقےنےھجماساحتل ںیمداھکیہکںیم اسیکابدنیاکوبہسےلراہ
اھتوتاسےنریمےآالتانتلساکٹڈاےلیبنےنرفامایاسرمدوکریمےاپسالؤاےسالتشایکایگنکیلفہاہ ھتہنآایوتاہلل ےک
رنکؽےنرفامایاجوتآزادےہاسےنرعضایکہکریمیدمدوکؿرکےاگاےاہللےکرنکؽینعیارگریماآاقےھجمرھپالغؾانبےلوت
اہللےکرنکؽےنرفامایرہومنمفاملسمؿرپریتیدمدالزؾےہ۔
رافی  :راجءنبرمیج،رضننبلیمش،اوبزمحہ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بسولوگںںیمدمعہرطہقیےسلتقرکےنفاےلالہاامیؿںیہ۔
ابب  :دتیاکایبؿ
بسولوگںںیمدمعہرطہقیےسلتقرکےنفاےلالہاامیؿںیہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 838

راوی  :يعكوب بً ابزاہیه ،ہظیه  ،مػيرہ  ،طباک ،ابزاہیه ،علكنہ ،حرضت عبذاہلل بً مشعود

وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه َّ
الذ ِو َرق ٔ ُّی َح َّذثَ َيا صُظَ ِی ْه َع ًِ ُمػٔي َر َة َع ًِ ٔط َبا ٕک َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ َع ِل َك َن َة َقا َل َقا َل َع ِب ُذ اہللٔ َقا َل
َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ
ض ق ٔ ِت َل ّة أَصِ َل ِاْل ٔ َینا ٌٔ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ أَ َع ِّـ ال َّيا ٔ
وقعیب نب اربا،می ،میشہ  ،ریغمہ  ،ابشک ،اربا،می  ،ہمقل ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای بس

ولوگںںیمدمعہرطےقیےسلتقرکےنفاےلالہاامیؿںیہ۔
رافی  :وقعیبنباربا،می،میشہ،ریغمہ،ابشک،اربا،می ،ہمقل،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
بسولوگںںیمدمعہرطہقیےسلتقرکےنفاےلالہاامیؿںیہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 839

راوی  :عثناٌ بً ابی طيبہ ،غيذر ،طعبہ ،مػيرہ ،طباک ،ابزاہیه ،ہىی بً ىویزہ ،علكنہ ،حرضت عبذاہلل بً مشعود

َح َّذثَ َيا ُع ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا غُ ِي َذ ْر َع ًِ ُط ِع َب َة َع ًِ ُمػٔي َر َة َع ًِ ٔط َبا ٕک َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ صُى َ ِّی بِ ًٔ ى َُویِ َز َة َع ًِ َع ِل َك َن َة

َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ أَ َع َّ
ل ِاْل ٔ َینا ٌٔ
ض ق ٔ ِت َل ّة أَصِ ُ
ـ ال َّيا ٔ

امثعؿنبایبہبیش،دنغر ،ہبعش،ریغمہ،ابشک،اربا،می،ینہ نبونریہ ،ہمقل ،رضحتدبعاہللنبدوعسدرفامےت ںیہہک اہللےکرنکؽ
ےنرفامایبسولوگںںیمدمعہرطےقیےسلتقرکےنفاےلالہاامیؿںیہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،ریغمہ،ابشک،اربا،می،ینہنبونریہ ،ہمقل،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امتؾاملسمونںےکوخؿرباربںیہ۔
ابب  :دتیاکایبؿ
امتؾاملسمونںےکوخؿرباربںیہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 840

راوی  :محنذ بً عبذاَعلی ،معتنز بً سلامیٌ ،حيع ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

ض
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اْلِ َ ِعل َی الؼَّ ِي َعان ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل ُن ِع َتنٔزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َح َي ٕع َع ًِ ع ِ ٔ
وٌ َت َتکَاؾَأ ُد ٔ َما ُؤص ُِه َوص ُِه یَ ْذ َعل َی َم ًِ س َٔواص ُِه َي ِش َعی ب ٔ ٔذ َّمت ٔض ٔ ِه أَ ِدىَاص ُِه َویُ َز ُّد
َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ا ِل ُن ِشل ٔ ُن َ

َعل َی أَق َِؼاص ُِه

دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم نب امیلسؿ ،شنح ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہہک یبن ےن رفامای امتؾ املسمونں ےک وخؿ ربارب
ںیہ افر فہ اینپ اخمفل اوقاؾ ےک الخػ اکی اہ ھت ںیہ اؿ ںیم ےس ادین صخش یھب اامؿ دے اتکس ےہ افر زلایئ ںیم دفر رےنہ فاےل
املسمؿوکیھبہصحتمینغدایاجےئاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعمنبامیلسؿ،شنح،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
امتؾاملسمونںےکوخؿرباربںیہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 841

راوی  :ابزاہیه بً سعیذ ،اىص بً عیاق ،ابوحنزہ ،عبذالشَلو بً ابی جيوب ،حشً ،حرضت معكل بً يشار

َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ َسعٔی ٕذ ا ِل َح ِو َصز ٔ ُّی َح َّذثَ َيا أَى َ ُص بِ ًُ ع َٔیاقٕ أَبُو َؿ ِن َز َة َع ًِ َع ِب ٔذ َّ
وب َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ
الش ََلو ٔبِ ًٔ أَبٔی ا ِل َحيُ ٔ
وٌ َی ْذ َعل َی َم ًِ س َٔواص ُِه َو َت َتکَاؾَأ ُد ٔ َما ُؤص ُِه
َم ِعك ٔ ٔل بِ ًٔ َي َشا ٕر َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل ُن ِشل ٔ ُن َ
اربا،مینبدیعس،اسننبایعض،اوبزمحہ،دبعاالسلؾ نبایب ونجب،نسح،رضحتلقعم نباسیررفامےتںیہہکاہلل ےکرنکؽےن

رفامایامتؾالہاالسؾاےنپاخمنیفلےکاقمہلبںیماکیاہ ھتںیہافراؿےکوخؿرباربںیہ۔
رافی  :اربا،مینبدیعس،اسننبایعض،اوبزمحہ،دبعاالسلؾنبایبونجب،نسح،رضحتلقعمنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
امتؾاملسمونںےکوخؿرباربںیہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 842

راوی  :ہظاو بً عنار ،حاته بً اسناعیل ،عبذالزحنً بً عیاغ ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

غ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا َحات ٔ ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َعیَّا ٕ
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َی ُذ ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن َعل َی َم ًِ س َٔواص ُِه َت َتکَاؾَأ ُ د ٔ َما ُؤص ُِه َوأَ ِم َوالُ ُض ِه َویُحٔيرُ َعل َی
ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن أَ ِدىَاص ُِه َو َیزُ ُّد َعل َی ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن أَق َِؼاص ُِه
اشہؾ نب امعر ،احمت نب اامس لیع ،دبعارلنمح نب ایعش ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک
رنکؽ ےن رفامای املسمونں اک اہ ھت اےنپ العفہ دفرسی اوقاؾ ےک الخػ ےہ افر اؿ بس ےکوخؿ افر امؽ ربارب ںیہ افر الہ االسؾ ںیم
ےسادینصخشیھببسیکرطػےساامؿدےاتکسےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،احمتنباامسلیع،دبعارلنمحنبایعش،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیموکلتقرکان
ابب  :دتیاکایبؿ

ذیموکلتقرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 843

راوی  :ابوِّکیب ،ابومعاویہ ،حشً بً عنز ،محاہذ ،حرضت عبذاہلل بً عنز

ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َع ًِ ُم َحاصٔ ٕذ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ

اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َق َت َل ُم َعا َص ّذا ل َِه َی َز ِح َرائ ٔ َح َة ا ِل َح َّيةٔ َوإ ٔ ٌَّ رٔی َح َضا َل ُیو َج ُذ ٔم ًِ َم ٔشي َرة ٔأَ ِر َبعٔي َن َعا ّما

اوبرکبی ،اوباعمفہی ،نسح نب رمع ،اجمدہ ،رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای سج ےن ذیم وک لتق ایک فہ
تنجیکوخوبشیھبہننکھگنےکساگاحالہکنتنجیکوخوبشاچسیلاسؽیکاسمتفکتوسحمسوہ ےہ۔
رافی  :اوبرکبی،اوباعمفہی،نسحنبرمع،اجمدہ،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
ذیموکلتقرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 844

راوی  :محنذ بً بظار ،معذی بً سلامیٌ ،ابً عحَلٌ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا َم ِعذ ُّٔی بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ أَى ِ َبأَىَا ابِ ًُ َع ِح ََل ٌَ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ َق َت َل ُم َعاصَ ّذا َلطُ ذ ٔ َّم ُة اہللٔ َوذ ٔ َّم ُة َر ُسولٔطٔ ل َِه یَ َز ِح َرائ ٔ َح َة ا ِل َح َّيةٔ َوإ ٔ ٌَّ رٔی َح َضا َل ُیو َج ُذ ٔم ًِ َم ٔشي َرة ٔ َس ِبعٔي َن

َعا ّما
دمحمنباشبر،دعمینبامیلسؿ،انبالجعؿ،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکیبنےنرفامایسجےنذیموکلتقایکےسجاہللافراس

ےکرنکؽیکانپہاحلصوہیئےہفہتنجیکوخوبشیھبہننکھگناپےئاگاحالہکنتنجیکوخوبشرتساسؽیکاسمتفےسوسحمسوہ
ےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دعمینبامیلسؿ،انبالجعؿ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکرمدوکاجؿیکاامؿددییرھپلتقیھبرکدایاجےئ۔
ابب  :دتیاکایبؿ
یسکرمدوکاجؿیکاامؿددییرھپلتقیھبرکدایاجےئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 845

راوی  :محنذ بً عبذالنلک ،ابً ابی طوارب ،ابوعواىہ ،عبذالنلک بً عنير ،رؾاعہ بً طذاد ،عنزو بً حنل  ،رؾاعہ بً
طذاد قتبانی

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِلنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی َّ
الظ َوار ٔٔب َح َّذثَ َيا أَبُو َع َواى َ َة َع ًِ َع ِبذٔ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ عُ َنيِر ٕ َع ًِ رٔؾَا َع َة بِ ًٔ َط َّذاد ٕ
َ
ض ا ِل ُن ِخ َتارٔ َو َج َش ٔذظ ٔ َسنٔ ِع ُت ُط َي ُكو ُل
ا ِلكٔت ِ َبان ٔ ِّی َقا َل ل َِو ََ کَل ٔ َن ْة َسنٔ ِعت َُضا ٔم ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل َحنٔ ٔل ا ِل ُخزَاعٔ ِّی ل ََنظَ ِی ُت ؾ ٔ َامی بَي ِ َن َرأِ ٔ
ل ل ٔ َوا َئ غ َِذرٕ َی ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أَ ٔم ًَ َر ُج َّل َعل َی َد ٔمطٔ َؾ َك َت َل ُط َؾإٔى َّ ُط َی ِحنٔ ُ

دمحمنبدبعاکلمل،انبایبوشارب،اوبوعاہن،دبعاکلملنبریمع،رافہعنبدشاد ،رمعفنبقمح،رافہعنبدشادابتقینےتہکںیہہکارگ
فہابتہنوہ وجںیمےنرمعفنبقمح زخایعےسینسوتںیماتخمرےکرسافردڑھےکدرایمؿاتلچںیمےناہ ںیہیرفامےتانسہکاہلل
ےکرنکؽےنرفامایوجیسکرمدوکوخؿیکاامؿدےرھپاےسلتقرکےفہرفزایقث دغرفرفبیاکڈنھجاااھٹےئاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلمل،انبایبوشارب،اوبوعاہن،دبعاکلملنبریمع،رافہعنبدشاد،رمعفنبقمح،رافہعنبدشادابتقین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
یسکرمدوکاجؿیکاامؿددییرھپلتقیھبرکدایاجےئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 846

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،ابولیلی ،ابی عکاطہ ،رؾاعہ

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا أَبُو ل َِیل َی َع ًِ أَب ٔی عُک َّ َ
َصظ ٔ
اط َة َع ًِ رٔؾَا َع َة َقا َل َد َْل ُِت َعل َی ا ِل ُن ِخ َتارٔ فٔی َق ِ ٔ

ل ٔم ًِ ع ٔ ِيذ َٔی َّ
رصد ٕ َع ًِ ال َّي ٔي ِّی
َؾ َكا َل َق َاو ٔجب ِ َرائ ٔی ُ
ْض ٔب عُيُكٔطٔ إ ٔ ََّ َح ٔذیثْ َسنٔ ِع ُتطُ ٔم ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ُ َ
الشا َع َة ؾ ََنا َم َي َعىٔی ٔم ًِ َ ِ
ل َعل َی َد ٔمطٔ ؾ َََل َت ِك ُت ِلطُ ؾ ََذا َک َّال ٔذی َم َي َعىٔی ٔم ِيطُ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَىَّطُ َقا َل إٔذَا أَ ٔم َي َ
ک ال َّز ُج ُ
یلع نب دمحم ،فعیک ،اوبیلیل ،ایب اکعہش ،رافہع رافہع ےتہک ںیہ ہک ںیم اتخمر ےکاپس اس ےک لحم ںیم ایگ وت اس ےن اہک ہک ربجاءلی ایھب
ریمےاپسےسا ےھٹوتاسیکرگدؿاڑاےنےسےھجمرصػفہدحثییہامعنوہیئوجںیمےنامیلسؿنبرصدےسینسرفامایہکاہلل
ےکرنکؽےنرفامایبجوکیئصخشھجتےساجؿیکاامؿےلےلوتاسوکلتقث رکایسابتےنےھجماسےکلتقےسرفاک۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اوبیلیل،ایباکعہش،رافہع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقلتوکاعمػرکان
ابب  :دتیاکایبؿ
اقلتوکاعمػرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 847

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،اعنع ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاؤیَ َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َق َت َل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
ک إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََذؾ ََع ُط إَٔ َی َوَ ٔ ِّی ا ِل َن ِكتُو ٔل
ُفؾ ٔ َع ذَل ٔ َ
َر ُج ْل َعل َی َع ِض ٔذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َ ُ

اٌ َػادٔقّا ث ُ َّه
َؾ َكا َل ا ِل َكات ٔ ُ
ل َیا َر ُسو َل اہللٔ َواہللٔ َما أَ َر ِد ُت َق ِت َل ُط َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه لٔل َِوَ ٔ ِّی أَ َما إٔى َّ ُط إ ٔ ٌِ ک َ َ
ِم ذَا ال ِّي ِش َعةٔ
َق َت ِل َت ُط َد َْل َِت ال َّي َار َقا َل َؾ َخلَّی َسبٔی َل ُط َقا َل َؾک َ َ
اٌ َمهِتُوؾّا بٔي ٔ ِش َع ٕة ؾ َ َ
ََخ َد یَ ُح ُّز ن ِٔش َع َتطُ ؾ َُش ِّ َ

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےکدہعابمرکںیماکی
صخش ےن لتق ایک اس اک دقمہم یبن یک ابراگہ ںیم شیپ ایک ایگ وتآپ ےن اس رمد وک وتقمؽ ےکفرہث ےک وحاےل رک دای ایگ وت اقلت ےن
رعضایکاےاہلل ےکرنکؽدخباںیمےناسوک لتقرکےناکارادہہ ںی ایکاھت ہکلب لتقاطخوہاوتاہللےکرنکؽےنوتقمؽےکفیل
ےسرفامایونسارگہیاچسوہافررھپمتےناےسلتقرکدایوتمتدفزخںیماجؤےگرافیےتہکںیہہکاسرپفیلےکوتقمؽےناسوکوھچڑ
دایفہاکیریسےسدنباھوہااھتانچہچنفہریسےساتٹیسھگوہاالکنوتاساکانؾریسفاالوہشمروہایگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اقلتوکاعمػرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 848

عیسی بً یوىص ،حشين بً ابی َسی ،ؿنزہ  ،ابً ربیعہ ،ابً طوذب ،ثابت  ،حرضت
عیسی بً محنذٰ ،
راوی  :ابوعنيرٰ ،
اىص بً مالک

الرس ِّی ا ِل َع ِش َك ََلن ٔ ُّی َقالُوا َح َّذثَ َيا
ض َوع َٔیسی بِ ًُ یُوى َُص َوا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ أَبٔی َّ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو عُ َنيِر ٕع َٔیسی بِ ًُ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ ال َّيحَّا ٔ
یع َة َع ًِ ابِ ًٔ َط ِوذ َٕب َع ًِ ثَاب ٔ ٕت ا ِلب ُ َيان ٔ ِّی َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل أَتَی َر ُج ْل بٔ َكات ٔ ٔل َول ٔ ِّیطٔ إَٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی
َؿ ِن َزةُ بِ ًُ َرب ٔ َ

ک ٔم ِثلُ ُط
ک ؾَأبََی َقا َل اذِصَ ِب ؾَا ِق ُت ِل ُط َؾإٔى َّ َ
ـ ؾَأبََی َؾ َكا َل ُْ ِذ أَ ِر َط َ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِع ُ

َّ
ُفئ َٔی َی ُح ُّز
َقا َل َؾلُ ٔح َل بٔطٔ َؾكٔی َل َلطُ إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق ِذ َقا َل ا ِق ُت ِل ُط َؾإ ٔى َّ َ
ک ٔم ِثلُ ُط َؾ َخلی َسبٔی َل ُط َقا َل َ ُ
اٌ أَ ِو َث َكطُ َقا َل أَبُو عُ َني ِر ٕفٔی َحذٔیثٔطٔ َقا َل ابِ ًُ َط ِو َذ ٕب َع ًِ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َكاس ٔٔه
ن ِٔش َع َتطُ ذَاصٔ ّبا إَٔ َی أَصِلٔطٔ َقا َل َنأَىَّطُ َق ِذ ک َ َ

ک ٔم ِثلُ ُط َقا َل ابًِ َما َج َة َص َذا َحذ ُ
ٔیث ال َّز ِمل ٔ ِّیي َن
َؾل َِی َص ْٔل َ َح ٕذ َب ِع َذ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ َي ُكو ُل ا ِق ُت ِل ُط َؾإٔى َّ َ
ل َِی َص إ ٔ ََّ ع ٔ ِي َذص ُِه
اوبریمعٰ ،یسیع نب دمحمٰ ،یسیع نب ویسن ،نیسح نب ایب رسی،رمضہ  ،انب رہعیب ،انبوشذب ،تبن   ،رضحت اسن نب امکل رفامےتںیہ
ہکاکیرمداےنپزعزیےکاقلتاہللےکرنکؽیکدخث ںیمالایوتیبنےنرفامایاعمػرکدففہہنامانرھپرفامایااھچدتیےلولفہہن
امان۔آپےنرفامایاجافراےسلتقرکدےویکہکنوتیھباساقلتیکامدننےہاکیصخشوتقمؽےکفارثےکاپسایگافراسےس
اہکہکاہللےکرنکؽےنہیرفامایےہہکوتاےسلتقرکدےویکہکنوتیھباسیکامدننےہوتوتقمؽےکفارثےناقلتوکوھچڑدای۔
رافی ےتہک ںیہ ہک اس اقلت وک داھکی ایگ ہک اےنپ رھگ فاولں یک رطػ ریس اتٹیسھگ وہا اج راہ ےہ اشدی وتقمؽ ےک فاروثں ےن اےس ریس
ےس ابدنھ راھک اھت۔ اامؾ انبامہج ےک ااتسذاوبرمعی ےتہک ںیہہک انب وشذب ےن دبعارلنمح نب اقمس ےس رفاتی ایک ہک یبن ےک العفہ
یسک ےک ےیل وتقمؽ ےک فرہث وک ہی انہک اجزئ ہ ںی ہک اس وک لتق رک دے ویکہکن وت یھب اس یک امدنن ےہ ویکہکن آرضحنت اشدی تقیقح
احؽےسعلطموہےئگ ےھتہکلتقاطخےہاسےیلاسںیماصقصہ ںیسگہتشرفاتیںیمےہہکاساقلتےنرعضایکاھتہکھجم
ےساطخلتقرسزدوہاریمالتقرکےناکارادہہ ںیاھتانبامہجرفامےتںیہہکہیدحثیرہلمفاولںیکےہاؿےکالعفہیسکےک اپس
ہیدحثیہ ںی۔
رافی  :اوبریمعٰ،یسیعنبدمحمٰ،یسیعنبویسن،نیسحنبایبرسی،رمضہ،انبرہعیب،انبوشذب،تبن ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اصقصاعمػرکان
ابب  :دتیاکایبؿ
اصقصاعمػرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 849

راوی  :اسحل بً ميؼور ،حباٌ بً ہَلل ،عبذاہلل بً بْک ،علاء بً ابی مینوىہ ،حرضت اىص بً مالک

ئ بِ ًٔ أَبٔی َم ِی ُنوى َ َة َقا َل ََ أَ ِعل َُن ُط
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ أَى ِ َبأَىَا َحبَّا ٌُ بِ ًُ ص ََٔل ٕل َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ بَ ِْکٕ ا ِل ُنزَن ٔ ُّی َع ًِ َع َلا ٔ
اؾ إ ٔ ََّ أَ َم َز ؾ ٔیطٔ بٔا ِل َعؿِو ٔ
إ ٔ ََّ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َما ُرؾ ٔ َع إَٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َط ِی ْئ ؾ ٔیطٔ ا ِلك ٔ َؼ ُ
ااحسؼنبوصنمر،ةحؿنبالہؽ،دبعاہللنبرکب،اطع ءنبایبومیمہن،رضحتاسننبامکلرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیکدخث 
ںیماصقصاکوجدقمہمیھبالایایگآپےن(وطبرافسرش)اسںیماعمػرکےناکاہک۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،ةحؿنبالہؽ،دبعاہللنبرکب،اطعءنبایبومیمہن،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اصقصاعمػرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 850

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،یوىص بً ابی اسحل ،ابی سَف ،حرضت ابوالذرداء

َف َقا َل َقا َل أَبُو َّ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َع ًِ یُوى َُص بِ ًٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ أَبٔی َّ
ئ َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ
الذ ِر َدا ٔ
الش َ ٔ

اب بٔظَ ِی ٕئ ٔم ًِ َج َش ٔذظ ٔ َؾ َي َت َؼ َّذ ُم بٔطٔ إ ٔ ََّ َرؾ ََع ُط اہللُ بٔطٔ َد َر َج ّة أَ ِو َح َّم َع ِي ُط بٔطٔ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َما ٔم ًِ َر ُج ٕل ي َُؼ ُ

ای َو َو َعا ُظ َق ِل ٔيی
َْ ٔلی َْ ّة َسنٔ َع ِت ُط أُذُى َ َ

یلع نب دمحم،فعیک ،ویسن نب ایب ااحسؼ ،ایب رفس ،رضحت اوبادلرداء رفامےت ںیہہک ںیمےن اہلل ےکرنکؽوک ہیرفامےتوہےئ انس ہک
سجرمدوکیھبوکیئدبین فیلکتےچنہپرھپفہفیلکتاچنہپےنفاےلوکاعمػرکدےوتاہللایکسفہجےساساکدرہجدنلبرفامدےتیںیہای

اساکانگہاعمػرفامدےتیںیہ۔ہیابتریمےدفونںاکونںےنینسافرریمےدؽفدامغےناےسوفحمظراھک۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ویسننبایباقحس،ایبرفس،رضحتاوبادلرداء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہلمرپاصقصالزؾآاتےہ۔
ابب  :دتیاکایبؿ
احہلمرپاصقصالزؾآاتےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 851

یحٌی ،ابوػالح ،ابً لہیعہ ،ابً انعه ،عبادہ بً ىسی ،عبذالزحنً بً غيه ،حرضت معاذ بً جبل ،
راوی  :محنذ بً ٰ
ابوعبیذہ بً جزاح ،عبادہ بً ػامت اور طذاد اوض

یع َة َع ًِ ابِ ًٔ أَ ِن ُع َه َع ًِ ُع َبا َد َة بِ ًٔ ى َُس ٕ ٓی َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ غَ ِي ٕه
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا أَبُو َػال ٔ ٕح َع ًِ ابِ ًٔ لَض ٔ َ
ض أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا ُم َعاذُ بِ ًُ َج َب ٕل َوأَبُو عُب َ ِی َذ َة بِ ًُ ا ِل َحزَّاحٔ َوعُ َبا َدةُ بِ ًُ الؼَّ ا ٔمتٔ َو َط َّذادُ بِ ًُ أَ ِو ٕ

ل َحًَّی َت َـ َع َما فٔی بَ ِلي ٔ َضا إ ٔ ٌِ کَاى َ ِت َحا ٔم َّل َو َحًَّی تُ َه ِّؿ َل َول ََذ َصا َوإ ٔ ٌِ َزى َ ِت ل َِه تُ ِز َج ِه
َو َس َّل َه َقا َل ا ِل َن ِزأَةُ إٔذَا َق َتل َِت َع ِن ّذا ََ ُت ِك َت ُ
َحًَّی َت َـ َع َما فٔی بَ ِلي ٔ َضا َو َحًَّی تُ َه ِّؿ َل َول ََذصَا

دمحم نب ٰییحی ،اوباصحل ،انب ہعیہل ،انب امعن ،ابعدہ نب یسن ،دبعارلنمح نب منغ ،رضحت اعمذ نب لبج  ،اوب دیبہ نب رجاح ،ابعدہ نب
اصث  افر دشاد افس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وعرت بج دمعا لتق رکے وت اس وک لتق ہن ایک اجےئ ارگ فہ احہلم وہ
اہیںکتہکفہزیگچےسافرغوہاجےئافراسےکےچبیکافکتلاکااظتنؾوہاجےئافرارگ فہزانرکےوتاسوکاسگنسرہنایکاجےئ
اہیںکتہکفہزیگچےسافرغوہافراسےکہچبیکافکتلاکااظتنؾوہ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،اوباصحل،انبہعیہل،انبامعن،ابعدہنبیسن،دبعارلنمحنبمنغ،رضحتاعمذنبلبج،اوب دیبہنبرجاح،ابعدہ

نباصث افردشادافس
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
ایکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکیئفتیصرفامیئ؟
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
ایکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکیئفتیصرفامیئ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 852

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،ابومعاویہ ،ح ،ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،ابوبْک ،عبذاہلل بً
ىنير ،اعنع ،طكیل ،مرسوم ،عائظہ او النوميين حرضت عائظہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َح َّذثَ َيا أَبٔی َوأَبُو ُم َعاؤیَ َة ح و َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رسو ٕم َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َما َت َز َک
َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاؤیَ َة َقا َل أَبُو بَ ِْکٕ َو َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ َطك ٔ ٕ
یل َع ًِ َم ِ ُ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه دٔی َي ّارا َو ََ د ٔ ِر َص ّنا َو ََ َطا ّة َو ََ َبعٔي ّرا َو ََ أَ ِو َصی بٔظَ ِی ٕئ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوباعمفہی ،ح ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،اوباعمفہی ،اوبرکب ،دبعاہلل نب ریمن ،اشمع ،قیقش ،رسمفؼ،
اعہشئ اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ رفام ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن ہن وکیئ ارشیف وھچڑیہن درمہ ہن رکبی ہن افٹن افر ہن یہ آپ ےن
ھچکفتیصرفامیئ۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوباعمفہی ،ح ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،اوباعمفہی ،اوبرکب ،دبعاہلل نب ریمن ،اشمع ،قیقش،
رسمفؼ،اعہشئاؾاوملنینمرضحتاعہشئ

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

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
ایکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکیئفتیصرفامیئ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 853

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،مالک بً مػول ،كلحہ بً مَصف ،عبذاہلل بً ابی اوفی ،حرضت كلحہ بً مَصف

َص ٕ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ ٔم ِػ َو ٕل َع ًِ كَ ِل َح َة بِ ًٔ ُم َ ِّ
ف َقا َل ُقل ُِت ل ٔ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی أَ ِوفَی أَ ِو َصی

اب اہللٔ َقا َل
ـ أَ َم َز ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن بٔا ِل َو ٔػ َّیةٔ َقا َل أَ ِو َصی ب ٔ ٔه َت ٔ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بٔظَ ِی ٕئ َقا َل ََ ُقل ُِت َؾ َه ِی َ
َص ٕ
َمال ٔ ْک َو َقا َل كَ ِل َح ُة بِ ًُ ُم َ ِّ
اٌ یَ َتأ َ َّمزُ َعل َی َوصٔ ِّی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
ف َقا َل ا ِل ُضزَیِ ُ
ُش ِحبٔی َل أَبُو بَ ِْکٕ ک َ َ
ل بِ ًُ ُ َ
َو َس َّل َه َو َّد أَبُو بَ ِْکٕ أَى َّ ُط َو َج َذ ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ِض ّذا َؾ َخزَ َو أَ ِن َؿ ُط بٔخٔزَاو ٕ

یلعنبدمحم،فعیک،امکلنبوغمؽ،،ہحلنبرصمػ،دبعاہللنبایبافیف،رضحت،ہحلنبرصمػےتہکںیہہکںیمےنرضحتدبعاہلل
نبایبافیفےسرعضایکہکاہللےکرنکؽےنھچکفتیصرفامیئ؟ک ےنےگلہکہ ںیںیمےناہکہکرھپآپےناملسمونںوکفتیص
اکمکحےسیک دای؟رفامےنےگلہکآپےناتکبےکاطمقبزدنیسگارےنیکفتیصرفامیئ۔امکلےتہکںیہہک،ہحلنبرصمػےناہک
ہکسہلینبرشلیبحےناہکہکاوبرکبرنکؽیکفیص رپےسیکزربدیتسوکحث  رکےتکس ےھتہکایکن وتہیاحتلیھت ہک اہللےکرنکؽ
اکوکیئمکحاپےتوتاتدعبارافینٹنیکرطحاینپانکاسںیملیکنرکےتیل۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،امکلنبوغمؽ،،ہحلنبرصمػ،دبعاہللنبایبافیف،رضحت،ہحلنبرصمػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
ایکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکیئفتیصرفامیئ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 854

راوی  :احنذ بً مكذاو ،معتنز بً سلامیٌ ،قتادہ ،حرضت اىص بً مالک

َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ ا ِلنٔ ِك َذاو ٔ َح َّذثَ َيا ا ِل ُن ِع َتنٔزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َسنٔ ِع ُت أَبٔی یُ َح ِّذ ُث َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل کَاى َ ِت
َّ
َّ
رغ ب ٔ َي ِؿ ٔشطٔ الؼَّ ََل َة َو َما َم َلهَ ِت أَیِ َناىُهُ ِه
رض ِت ُط ا ِل َوؾَاةُ َوص َُو ُي َػ ِز ٔ ُ
َعا َّم ُة َو ٔػ َّی ٔة َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ح ٔي َن َح َ َ
ادمح نب دقماؾ ،رمتعم نب امیلسؿ ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یک فافت بج رقبی یھت افر آپ اک
اسسناکٹراہاھتاسفتقآپیکارثکفتیصہییھتہکامنزافرالغومںاکایخؽرانھک۔
رافی  :ادمحنبدقماؾ،رمتعمنبامیلسؿ،اتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
ایکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکیئفتیصرفامیئ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 855

راوی  :سہل بً ابی سہل ،محنذ بً ؾـیل ،مػيرہ ،او موسی ،حرضت علی بً ابی كالب ِّکو اہلل وجہہ

آِخ َ َلَکو ٔ
َح َّذثَ َيا َس ِض ُ
وسی َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ أَب ٔی كَالٔبٕ َقا َل ک َ َ
ل بِ ًُ أَبٔی َس ِض ٕل َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُؾ َـ ِی ٕل َع ًِ ُمػٔي َر َة َع ًِ أ ُ ِّو ُم َ
اٌ ٔ ُ
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه الؼَّ ََل َة َو َما َم َل َه ِت أَیِ َناىُهُ ِه
لہس نب ایب لہس ،دمحم نب لیضف ،ریغمہ ،اؾ ومیس ،رضحت یلع نب ایب اطبل رکؾ اہلل فہہج رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک
آرخیالکؾہیاھتامنزافرالغؾافرابدنیاکایخؽرانھک
رافی  :لہسنبایبلہس،دمحمنبلیضف،ریغمہ،اؾومیس،رضحتیلعنبایباطبلرکؾاہللفہہج

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

فتیصرکےنیکرتبیغ
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
فتیصرکےنیکرتبیغ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 856

راوی  :علی بً محنذ ،عبذاہلل بً ىنير ،حرضت عبیذاہلل بً عنز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی

یت ل َِی َل َتي ِ ٔن َو َل ُط َط ِی ْئ یُوصٔی ؾ ٔیطٔ إ ٔ ََّ َو َو ٔػ َّي ُت ُط َمهِتُوبَ ْة ع ٔ ِي َذ ُظ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َما َح ُّل ا ِمز ٔ ٕئ ُم ِشل ٔ ٕه أَ ٌِ َیب ٔ َ

یلع نب دمحم ،دبعاہلل نب ریمن ،رضحت  دیب اہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای رمد ملسم وک اشایں ہ ںی ہک اس یک دف
راںیتیھباساحتلںیمسگرںیرگمہیہکاسیکفتیصاسےکاپسیھکلوہیئوہہکبجاسےکاپسوکیئزیچیھبالقئفتیصوہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمن،رضحت دیباہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
فتیصرکےنیکرتبیغ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 857

راوی  :نَص بً علی جہـِم ،ابً زیاد ،یزیذ رقاشی ،حرضت اىص بً مالک

ِم َح َّذثَ َيا ُد ُر ِس ُت بِ ًُ زٔیَاد ٕ َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ ال َّز َقاش ُّٔی َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ
َح َّذثَ َيا َن ِ ُ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
ْح َو َو ٔػ َّي َتطُ
وو َم ًِ ُ ٔ
َح ُ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل َن ِ ُ

ةہض
م
رصننبیلع ی،انبزاید،زیدیراقیش،رضحتاسننبامکلرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامایرحمفؾےہفہصخشوجفتیص
ہنرکےکس۔
ةہض
رافی  :رصننبیلع می،انبزاید،زیدیراقیش،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
فتیصرکےنیکرتبیغ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 858

راوی  :محنذ بً مؼفی ،بكیہ بً ولیذ ،یزیذ بً عوف ،ابً زبير ،حرضت جابز بً عبذاہلل

یذ بِ ًٔ َع ِو ٕ
ف َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َؼفَّی ا ِل ٔح ِن ٔص ُّی َح َّذثَ َيا َبك ٔ َّی ُة بِ ًُ ا ِل َولٔی ٔذ َع ًِ َیز ٔ َ
ات
ات َعل َی تُ ّيی َو َط َضا َدة ٕ َو َم َ
یل َو ُس َّي ٕة َو َم َ
ات َعل َی َو ٔػ َّی ٕة َم َ
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َم َ
ات َعل َی َسب ٔ ٕ
َم ِػ ُؿ ّورا َل ُط
دمحم نب یفصم ،ہیقب نب فدیل ،زیدی نب وعػ ،انب زریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج فتیص رک
ےک رما فہ راہ دہاتی افر تنس ےک وماقف افر رپزیہاگری فاہشدت ےک اس ھت رما افر اس احتل ںیم رما ہک اس یک ششخب وہ یک
یھت۔
رافی  :دمحمنبیفصم،ہیقبنبفدیل،زیدینبوعػ،انبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
فتیصرکےنیکرتبیغ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 859

راوی  :محنذ بً معنز ،روح بً عوف ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َم ِع َنز ٕ َح َّذثَ َيا َر ِو ُح بِ ًُ َع ِو ٕ
ف َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َما َح ُّل ا ِمز ٔ ٕئ
یت ل َِی َل َتي ِ ٔن َو َل ُط َط ِی ْئ یُوصٔی بٔطٔ إ ٔ ََّ َو َو ٔػ َّي ُت ُط َمهِتُوبَ ْة ع ٔ ِي َذ ُظ
ُم ِشل ٔ ٕه َیب ٔ ُ
دمحمنبرمعم،رفحنبوعػ،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکیبنےنرفامایاملسمؿصخشےکےیلاشایںہ ںیہکفہدفراںیت
یھب اس احتل ںیم سگارے ہک اس ےک اپس وکیئ زیچ وہ سج ےک قلعتم اس ےن فتیص رکین وہ رگم ہی ہک اس یک فتیص اس ےک
اپسیھکلوہ۔
رافی  :دمحمنبرمعم،رفحنبوعػ،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فتیصںیمملظرکان
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
فتیصںیمملظرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 860

راوی  :سویذ بً سعیذ ،عبذالزحیه بً زیذ ،حرضت اىص بً مالک

َّ َ
َّ َ
ِم َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َحذث َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َحذث َيا َع ِب ُذ ال َّزح ٔٔیه بِ ًُ َزیِ ٕذ ا ِل َع ِّ ُّ

اث َوارٔثٔطٔ َق َل َع اہللُ ٔمي َراث َ ُط ٔم ًِ ا ِل َح َّيةٔ َی ِو َو ا ِلك ٔ َیا َمةٔ
ُف ٔم ًِ ٔمي َر ٔ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َ َّ

نکدی نب دیعس ،دبعارلمیح نب زدی ،رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج اےنپ فارث یک ریماث ےس راہ
ارفاراایتخررکےوتاہللاعتیلرفزایقث تنجےساسیکریماثعطقنمرفامدںیےگ۔
رافی  :نکدینبدیعس،دبعارلمیحنبزدی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
فتیصںیمملظرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 861

راوی  :احنذ بً زہز ،عبذالززام بً ہناو ،معنز ،اطعث بً عبذاہلل ،طہز بً حوطب ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ اْلِ َ ِز َصز ٔ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم بِ ًُ صَ َّناو ٕ أَى ِ َبأَىَا َم ِع َن ْز َع ًِ أَ ِط َع َث بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ َع ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ َع ًِ أَبٔی
اف فٔی
ل بٔ َع َن ٔل أَصِ ٔل ا ِل َخي ِر ٔ َس ِبعٔي َن َس َي ّة َؾإٔذَا أَ ِو َصی َح َ
ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ال َّز ُج َل ل ََی ِع َن ُ
ل بٔ َع َن ٔل أَصِ ٔل َّ ِّ
َو ٔػ َّيتٔطٔ َؾ ُی ِخ َت ُه َل ُط بٔ َ ِّ
الَش َس ِبعٔي َن َس َي ّة ؾ ََی ِع ٔذ ُل فٔی َو ٔػ َّيتٔطٔ
ل ال َّي َار َوإ ٔ ٌَّ الزَّ ُج َل ل ََی ِع َن ُ
َش َع َنلٔطٔ ؾ ََی ِذ ُْ ُ
َ
اب ُمض ٔي ْن
اَقؤُا إ ٔ ٌِ ٔطِْت ُِه ت ٔ ِل َ
َؾ ُی ِخ َت ُه َل ُط ب ٔ َخي ِر ٔ َع َنلٔطٔ ؾ ََی ِذ ُْ ُ
ک حُ ُذودُ اہللٔ إَٔ َی َق ِولٔطٔ َع َذ ْ
ل ا ِل َح َّي َة َقا َل أبُو ص َُزیِ َز َة َو ِ َ
ادمحنبزرہ،دبعارلزاؼنبامہؾ،رمعم،اثعشنبدبعاہلل،رہشنبوحبش،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےنرفامای
اکیرمدالہریخےکاامعؽرتساسؽکترکاتراتہےہرھپبجفتیصرکاتےہوتاسںیمملظافرانااصنیفرکاتےہوتاسےکربے
لمعرپاساک اخہمتوہاتےہافرفہدفزخںیمالچاجاتےہافراکیرمدرتساسؽکتالہرشےکاامعؽرکاتےہرھپفتیصںیمدعؽف
ااصنػےساکؾاتیلےہوتاساےھچلمعرپاساکاخہمتوہاتےہافرفہتنجںیمالچاجاتےہ۔

رافی  :ادمحنبزرہ،دبعارلزاؼنبامہؾ،رمعم،اثعشنبدبعاہلل،رہشنبوحبش،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
فتیصںیمملظرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 862

یحٌی بً عثناٌ بً سعیذ بً نثير بً دیيار ،بكیہ ،ابی حلیصْ ،لیذ بً ابی ْلیذ ،معاویہ بً حرضت َقہ
راوی ٰ :

اٌ بِ ًٔ َسعٔیذٔ بِ ًٔ َنثٔير ٔبِ ًٔ دٔی َيا ٕر ا ِل ٔح ِن ٔص ُّی َح َّذثَ َيا َبك ٔ َّی ُة َع ًِ أَبٔی َحل َِب ٕص َع ًِ ُْل َِی ٔذ بِ ًٔ أَبٔی ُْل َِی ٕذ
َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ُع ِث َن َ
َّ
َّ
رض ِت ُط ا ِل َوؾَاةُ ؾَأ َ ِو َصی َوکَاى َ ِت َو ٔػ َّي ُت ُط َعل َی
َع ًِ ُم َعاو ٔ َی َة بِ ًٔ ُ ََّق َة َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َم ًِ َح َ َ
اب اہللٔ کَاى َ ِت َن َّؿ َار ّة ل ٔ َنا َت َز َک ٔم ًِ َزکَاتٔطٔ فٔی َح َیاتٔطٔ
ن ٔ َت ٔ
ٰییحینبامثعؿنبدیعسنبریثکنبدانیر،ہیقب،ایبجلبش،جلندنبایبجلند،اعمفہینبرضحترقہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽےن
رفامایسجیکفافتاکفتق رقبیوہوتاسےنفتیصیکافراسیکفتیصاتکباہلل ےکوماقفیھتوتزدنیںیم اسےنوجزاکة
رتکیکہیفتیصاساکافکرہنباجےئی۔
رافی ٰ :ییحینبامثعؿنبدیعسنبریثکنبدانیر،ہیقب،ایبجلبش،جلندنبایبجلند،اعمفہینبرضحترقہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زدنیںیمرخچےسیلیخبافرومتےکفتقوضفؽرخیچےساممتعن
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
زدنیںیمرخچےسیلیخبافرومتےکفتقوضفؽرخیچےساممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 863

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہُ ،شیک ،عنارہ بً قعكاع بً طبرمہ ،ابوزرعہ ،حرضت ابوہزیزہ

یک َع ًِ عُ َن َار َة بِ ًٔ ا ِل َك ِع َكا ٔع بِ ًٔ ُطبِرُ َم َة َع ًِ أَبٔی ز ُِر َع َة َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َجا َئ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ُش ْ

ک
الؼ ِح َبةٔ َؾ َكا َل َن َع ِه َوأَبٔی َ
َر ُج ْل إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ ى َ ِّبِْىٔی َما َح ُّل ال َّيا ٔ
ض ٔمىِّی ب ٔ ُح ِش ًٔ ُّ
ک َقا َل ث ُ َّه َم ًِ َقا َل ث ُ َّه أَبُو َک َقا َل ى َ ِّبِْىٔی یَا َر ُسو َل اہللٔ َع ًِ
ک َقا َل ث ُ َّه َم ًِ َقا َل ث ُ َّه أ ُ ُّم َ
ک َقا َل ث ُ َّه َم ًِ َقا َل ث ُ َّه أ ُ ُّم َ
َلت ُ َيبَّأ َ ٌَّ أ ُ ُّم َ
اف ا ِلؿ َِ
ل ا ِل َع ِی َع َو َت َخ ُ
َرق َوََ
یح َطحٔ ْ
ـ أَ َت َؼ َّذ ُم ؾ ٔیطٔ َقا َل َن َع ِه َواہللٔ َلت ُ َيبَّأ َ ٌَّ أَ ٌِ َت َؼ َّذ َم َوأَى ِ َت َػ ٔح ْ
یح َتأ ِ ُم ُ
َمأَی َن ِی َ
ِّکص َِت
ک َصا صُ َيا ُقل َِت َمأَی ل ٔ ُؿ ََل ٌٕ َو َمأَی ل ٔ ُؿ ََل ٌٕ َوص َُو َل ُض ِه َوإ ٔ ٌِ َ ٔ
تُ ِنض ٔ ِل َحًَّی إٔذَا بَ َل َػ ِت َنؿ ُِش َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رشکی ،امعرہ نباقعقع نب ربشہم ،اوبزرہع ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اکی رمد یبن یک دخث  ںیم احرض
وہاافررعضایکاےاہللےکرنکؽےھجماتبےیئہکنسح تبحیکفہجےسولوگںاکھجمرپایکقحےہ؟آپےنرفاماییجاہںریتے
ابپیکمسقےھجتاتبدایاجےئاگریتیامںاکھجترپبسےسزایدہقحےہک ےناگلرھپسکاک؟رفامایرھپیھبامںاکوبالرھپسکاک؟رفامایرھپ
یھب امں اک وبال رھپ سک اک رفامای ابپ اک وبال اے اہلل ےک رنکؽ ےھجم اتبےیئ ہک اےنپ امؽ ںیم ےس ےسیک دصہق رکفں رفامای یج اہں اہلل یک
مسقےھجترضفراتبدایاجےئاگوت دنترتسوہ ھجتںیمامؽیکرحصوہ،ےھجتزدنییکادیموہافررقفاکوخػوہایسیاحتلںیمدصہق
رکافردصہقںیماتریخہنرکاہیںکتہکبجریتیرفحاہیں(قلحںیم)چنہپاجےئوتےہکہکریماامؽالفںےکےیلےہافرالفں
ےکےیلاحالہکنفہاؿاکوہاکچےہوخاہےھجتدنسپہنوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رشکی،امعرہنباقعقعنبربشہم،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
زدنیںیمرخچےسیلیخبافرومتےکفتقوضفؽرخیچےساممتعن

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 864

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یزیذ بً ہاروٌ ،جزیز بً عثناٌ ،عبذالزحنً بً میرسہ ،جبير بً نؿير ،حرضت برس بً ححاد
َقشی

رس َة َع ًِ ُج َبي ِر ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ َص ُ
وٌ أَى ِ َبأَىَا َ ٔ
ْحیز ُبِ ًُ ُع ِث َن َ
ار َ
اٌ َح َّذثَىٔی َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِی َ َ
رق ٔش ِّی َقا َل بَزَ َم ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی َن ِّؿطٔ ث ُ َّه َو َؿ َع أ ُ ِػبُ َع ُط َّ
الشبَّابَ َة َو َقا َل
رس بِ ًٔ َجحَّا ٕ
بِ ًٔ نُ َؿيِر ٕ َع ًِ بُ ِ ٔ
غ ا ِل ُ َ
ک َص ٔذظ ٔ َوأَ َط َار إَٔ َی َح ِلكٔطٔ ُقل َِت
ُک ٔم ًِ ٔم ِث ٔل َص ٔذظ ٔ َؾإٔذَا بَ َل َػ ِت َنؿ ُِش َ
َي ُكو ُل اہللُ َعزَّ َو َج َّل أَنَّی ُت ِعحٔزُنٔی ابِ ًَ آ َد َو َو َق ِذ َْ َل ِكت َ

أَ َت َؼ َّذ ُم َوأَنَّی أَ َوا ٌُ الؼَّ َذ َقةٔ

اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿ،رجرینبامثعؿ ،دبعارلنمحنبرسیمہ،ریبجنبریفن،رضحت رسنباجحجرقیشرفامےتںیہہکیبن
ےناینپیلیھتہںیماکتھترارھپاینپاہشدتیکایلگناسرپرھکرکرفامایاہللزعفلجرفامےتںیہآدؾاکاٹیےھجماہکںاعزجفےبسبرکاتکس
ےہاحالہکنںیمےنھجتوکایسییہزیچ(ینم)ےسدیپاایکےہرھپبجریتااسسناہیںچنہپاجاتےہافرآپےنقلحیکرطػااشرہ
ایکوتوتاتہکےہںیمدصہقرکاتوہںابدصہقرکےناکفتقاہکںراہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿ،رجرینبامثعؿ،دبعارلنمحنبرسیمہ،ریبجنبریفن،رضحت رسنباجحجرقیش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہتیئامؽیکفتیص
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
اہتیئامؽیکفتیص

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 865

راوی  :ہظاو بً عنار ،حشين بً حشً مزوزی ،سہل  ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،عابز بً حرضت سعذ

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َوا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ ا ِل َن ِز َوز ُّٔی َو َس ِض ْل َقالُوا َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َعا ٔمز ٔ

بِ ًٔ َس ِع ٕذ َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َمز ٔ ِؿ ُت َع َاو ا ِل َؿ ِتحٔ َحًَّی أَ ِطؿ َِی ُت َعل َی ا ِل َن ِو ٔ
ت ؾ ََعا َدنٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ ُكل ُِت أَ ِی
َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ َٔی َم ّاَ َنثٔي ّرا َول َِی َص َیزٔثُىٔی إ ٔ ََّ ابِ َي ْة َٔی أَؾَأ َ َت َؼ َّذ ُم ب ٔ ُثلُثَ ِی َمأَی َقا َل ََ ُقل ُِت ؾ َّ
ْ َقا َل ََ ُقل ُِت ؾَال ُّثلُ ُث
َالظ ِ ُ
اض
َقا َل ال ُّثلُ ُث َوال ُّثلُ ُث َنثٔي ْر أَ ٌِ َت َذ َر َو َرثَ َت َ
ک أَغِي ٔ َیا َئ َْي ِ ْر ٔم ًِ أَ ٌِ َت َذ َرص ُِه َعا َل ّة یَ َت َه َّؿ ُؿ َ
وٌ ال َّي َ

اشہؾ نب امعر ،نیسح نب نسح رمفزی ،لہس  ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،اعرب نب رضحت دعس رفامےت ںیہ ہک ںیم حتف ہکم ےکاسؽامیبر
وہااہیںکتہکومت ےک رقبیوہایگوتاہللےکرنکؽ ےنریمیایعدت ےکےیلرشتفیالےئ ںیمےن رعض ایکاےاہلل ےک
رنکؽریمےاپستہباس امؽےہافرریمافارثاکی یٹیبےکالعفہوکیئ ہ ںی وتایک ںیماانپدفاہتیئ امؽدصہق رکدفں؟رفامای ہ ںی
دصہق ث  رک ف ںیم ےن رعض ایک رھپ آداھ دصہق رک دفں ؟ رفامای آداھ یھب ث  رک۔ ںیم ےن رعض ایک رھپ اہتیئ دصہق رفامای اہتیئ
رکےتکسوہافراہتیئیھبتہبےہمتاےنپفاروثںوکامدلارافرولوگںےسینغتسموھچڑفہیاسےسرتہبےہہکمتاؿوکاتحمجوھچڑفہک
فہولوگںےکاسےنماہ ھتالیھپےترھپںی۔
رافی  :اشہؾنبامعر،نیسحنبنسحرمفزی،لہس،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اعربنبرضحتدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
اہتیئامؽیکفتیص

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 866

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،كلحہ بً عنز ،علاء ،حرضت ابوہزیزہ

ئ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ كَ ِل َح َة بِ ًٔ َع ِنز ٕو َع ًِ َع َلا ٕ

َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ اہللَ َت َؼ َّذ َم َعل َِیهُ ِه ع ٔ ِي َذ َوؾَاتٔهُ ِه ب ٔ ُثلُثٔ أَ ِم َواکٔهُ ِه زٔیَا َد ّة َکهُ ِه فٔی أَ ِع َناکٔهُ ِه

یلع نب دمحم ،فعیک،،ہحل نب رمع ،اطعء ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای اہلل ےن اہمتریفافت ےکفتق مت رپ

اہمترااہتیئامؽدصہقرفامایاتہکمتاےنپاامعؽریخںیمااضہفرکوکس۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،،ہحلنبرمع،اطعء،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
اہتیئامؽیکفتیص

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 867

یحٌی بً سعیذ ،عبذاہلل بً موسی ،مبارک بً حشاٌ ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز
راوی  :ػالح بً محنذ بً ٰ

اٌ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع
وسی أَى ِ َبأَىَا ُم َب َار ُک بِ ًُ َح َّش َ
بً َی ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ ا ِل َك َّلا ٌُ َح َّذثَ َيا ُعب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم َ
َح َّذثَ َيا َػال ٔحُ بِ ًُ ُم َح َّن ٔذ ٔ
َک
َک َواح َٔذ ْة ٔم ِي ُض َنا َج َعل ُِت ل َ
َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َیا ابِ ًَ آ َد َو اث ِ َي َتا ٌٔ ل َِه َتهُ ًِ ل َ
ک
ک َب ِع َذ ا ِنك ٔ َـا ٔ
ئ أَ َجل ٔ َ
ک َو َػ ََلةُ ع َٔبادٔی َعل َِی َ
ک ْٔلُكَض َِّز َک بٔطٔ َوأ ُ َزنِّ َی َ
ک ح ٔي َن أَ َْ ِذ ُت ب ٔ َهوَ نٔ َ
َن ٔؼي ّبا ٔم ًِ َمال ٔ َ
اصحل نب دمحم نب ٰییحی نب دیعس ،دبعاہلل نب ومیس ،ابمرک نب اسحؿ ،انعف ،رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای
اےآدؾےکےٹیبدفزیچفں ںیمریتاھچکقحہن اھتاکیریتااسسنرفےتکفتق ریتے امؽںیماکی(اہتیئ)ہصح ریتےاایتخرںیم
رک دای اتہک ںیمےھجت اس ےک ذرہعی اپک افر اصػ رکفں افردفرسیزیچ ریمے دنبفں اک ریتی امنز انجزہ ریتیرمع وپری وہےن ےک
دعب۔
رافی  :اصحلنبدمحمنبٰییحینبدیعس،دبعاہللنبومیس،ابمرکنباسحؿ،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ

اہتیئامؽیکفتیص

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 868

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ابً عباض

اض غ َُّـوا ٔم ًِ
رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض َقا َل َود ٔ ِد ُت أَ ٌَّ ال َّي َ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
الزب ُ ٔع ْٔلَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ال ُّثلُ ُث َنبٔي ْر أَ ِو َنثٔي ْر
ال ُّثلُثٔ إَٔ َی ُّ
یلع نب دمحم ،فعیک ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک ےھجم دنسپ ےہ ہک ولگ فتیص رکےن ںیم اہتیئ ےس مک رک ےک
وچاھتیئوکاایتخررکںیلاسےیلہکاہللےکرنکؽےنرفامایاہتیئزایدہےہایاہتیئڑباےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾنبرعفہ،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فارثےکےیلفتیصدرتسہ ںی۔
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
فارثےکےیلفتیصدرتسہ ںی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 869

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یزیذ بً ہاروٌ ،سعیذ بً ابی رعوبہ ،قتادہ ،طہز بً حوطب ،عبذالزحنً بً غيه ،حرضت
عنزو بً ْارجہ

ار َ َ
رعوبَ َة َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا یَزٔی ُذ بِ ًُ صَ ُ
وٌ أَى ِ َبأىَا َسعٔی ُذ بِ ًُ أَبٔی َ ُ
َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ غَ ِي ٕه َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ َْارٔ َج َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َْ َل َب ُض ِه َوصُ َو َعل َی َراح ٔ َلتٔطٔ َوإ ٔ ٌَّ َراح ٔ َل َتطُ

يب ُط ٔم ًِ ا ِلنٔي َر ٔ
اث ؾ َََل َی ُحو ُز ل ٔ َوار ٕٔث
َل َت ِك َؼ ُع بٔحٔ َّزت َٔضا َوإ ٔ ٌَّ لُ َػا َم َضا ل ََی ٔشی ُ
ل بَي ِ َن َنتٔفَ َّی َقا َل إ ٔ ٌَّ اہللَ َق َش َه لٔکُلِّ َوار ٕٔث َن ٔؼ َ
ض
َِفا ٔ
غ َولٔل َِعاصٔز ٔا ِل َح َحزُ َو َم ًِ ا َّدع َی إَٔ َی غَي ِر ٔأَبٔیطٔ أَ ِو َت َوََّی غَي ِ َر َم َوالٔیطٔ َؾ َعل َِیطٔ ل َِع َي ُة اہللٔ َوا ِل َن ََلئ ٔ َهةٔ َوال َّيا ٔ
َو ٔػ َّی ْة ا ِل َو َل ُذ لٔل ٔ َ
رص ْف
أَ ِج َنعٔي َن ََ يُ ِك َب ُ
رص ْف َو ََ َع ِذ ْل أَ ِو َقا َل َع ِذ ْل َو ََ َ ِ
ل ٔم ِي ُط َ ِ
اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿ،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،رہشنبوحبش،دبعارلنمحنبمنغ،رضحترمعفنباخرہجرفامےتںیہ
ہک یبن ےن اینپ نکاری رپ نکار وہ رکولوگں وک ہبطخ اراشد رفامایاس فتق فہ نکاریاگجیلرک ریہ یھت افراس اک اعلب ریمے دفونں
ومڈنویھں ےک درایمؿ ہہب راہ اھت۔ آپ ےن رفامای اہلل ےن ریماث ںیم رہ فارث اک ہصح رقمر رفام دای ےہ ذہلا یسک فارث ےک ےیل
فتیص درتس ہ ںی افر ہچب اس وک ےلم اگ سج ےک اکنح ای کلم ںیم اس ہچبیک امں وہی وج اےنپ ابپ ےک العفہ یک رطػ اینپ ةسن
رکے ایوجالغؾ اےنپآاقؤں ےکالعفہیسک افریکرطػ اینپةسنرکےوتاسرپاہللیکافررفوتشںیک افرامتؾااسنونںیک تنعل
ےہہناساکرفضوبقؽوہاگہنلفن۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿ،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،رہشنبوحبش،دبعارلنمحنبمنغ،رضحترمعفنباخرہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
فارثےکےیلفتیصدرتسہ ںی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 870

راوی  :ہظاو بً عنار ،اسناعیل بً عیاغُ ،شحبیل بً مشله ،حرضت ابوامامہ باہلی

ل بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه ا ِل َخ ِو ََن ٔ ُّی َسنٔ ِع ُت أَبَا أ ُ َما َم َة ا ِل َباصٔل ٔ َّی
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
ُش ِحبٔی ُ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
غ َح َّذثَ َيا ُ َ
َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل فٔی ُْ ِلبَتٔطٔ َع َاو ح ٔ َّح ٔة ا ِل َو َدا ٔع إ ٔ ٌَّ اہللَ َق ِذ أَ ِع َلي ک ُ َّل ذٔی َح ٕٓل َح َّكطُ ؾ َََل

َو ٔػ َّی َة ل ٔ َوار ٕٔث

ت
اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،رشلیبحنب ملسم ،رضحتاوباامہمابیلہرفامےتںیہہکںیمےن ة ااولداعےک اسؽہیانساہللےن

رہدقحاروکاساکقحدےدایذہلافارثےکےیلیسکمسقیکفتیصدرتسہ ںی۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،رشلیبحنبملسم،رضحتاوباامہمابیلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
فارثےکےیلفتیصدرتسہ ںی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 871

راوی  :ہظاو بً عنار ،محنذ بً طعیب ،ابً طابور ،عبذالزحنً بً یزیذ  ،ابً جابز ،سعیذ بً ابی سعیذ ،حرضت اىص
بً مالک

یذ بِ ًٔ َجابٔز ٕ َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ أَبٔی
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُط َع ِی ٔب بِ ًٔ َطاب ُ َور َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َیز ٔ َ
ل َعل َ َّی لُ َعاب ُ َضا
َسعٔی ٕذ أَى َّ ُط َح َّذثَ ُط َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل إنِّٔی َل َت ِح َت ىَا َق ٔة َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ٔشی ُ
ؾ ََشنٔ ِع ُت ُط َي ُكو ُل إ ٔ ٌَّ اہللَ َق ِذ أَ ِع َلي ک ُ َّل ذٔی َح ٕٓل َح َّك ُط أَ ََ ََ َو ٔػ َّی َة ل ٔ َوار ٕٔث
اشہؾ نب امعر ،دمحم نب بیعش ،انب اشوبر ،دبعارلنمح نب زیدی  ،انب اجرب ،دیعس نب ایب دیعس ،رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک
البہبش ںیم اہلل ےک رنکؽیک افینٹن ےک ےچین اھت اس اک اعلب ھجم رپ ہہب راہ اھت انکتق ںیم ےنآپ وک ہی رفامےت انس اہلل ےن رہ دقحار وک
اساکقحددیایوغرےسونسابفارثےکےیلفتیصدرتسہ ںی۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دمحمنببیعش،انباشوبر،دبعارلنمحنبزیدی،انباجرب،دیعسنبایبدیعس،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقضفتیصرپدقمؾےہ۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
رقضفتیصرپدقمؾےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 872

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ ،ابی اسحل ،حرضت علی

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ ا ِل َحار ٔٔث َع ًِ َعل ٔ ٕٓی َقا َل َق َضی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ

َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َّ
وٌ
اٌ بَىٔی اْلِ ُ ِّو َل َي َت َو َارث ُ َ
رق ُؤى َ َضا ٔم ًِ َب ِع ٔذ َو ٔػ َّی ٕة یُوصٔی ب ٔ َضا أَ ِو َدیِ ًٕ َوإ ٔ ٌَّ أَ ِع َی َ
الذیِ ًٔ َق ِب َل ا ِل َو ٔػ َّیةٔ َوأَْمُتْن َت ِ َ
وٌ بَىٔی ا ِل َع ََّل ٔ
ت
دُ َ

یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ  ،ایب ااحسؼ  ،رضحت یلع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن ہلصیف رفامای رقض فتیص رپ دقمؾ ےہ افر مت
ت
زپےتھ وہ نم دعب فینا وییص (اس دنی وک فتیص ےک دعب ذرک ایک اس ےس ہی الزؾ ہ ںی آات ہک اس اک درہج یھب دعب ںیم ےہ ہکلب
فتیصیکاتیمہےکشیپرظنفتیصوکدقمؾرفامایافریقیقحاھبیئفارثوہںےگالعاقیئاھبیئفارثہنوہںےگ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،ایباقحس،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجفتیصےیکریغبرماجےئاسیکرطػےسدصہقرکان
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
وجفتیصےیکریغبرماجےئاسیکرطػےسدصہقرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 873

راوی  :ابومزواٌ  ،محنذ بً عثناٌ ،عبذالعزیز بً ابی حازو ،عَلء بً عبذالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ

ئ بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ أَبٔیطٔ
اٌ ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُع ِث َنا ٌَ ا ِل ُع ِث َنان ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ َع ًِ ا ِل َع ََل ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو َم ِز َو َ
َف َع ِي ُط أَ ٌِ
َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُج َّل َسأ َ َل َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إ ٔ ٌَّ أَبٔی َم َ
ات َو َت َز َک َم ّاَ َو َل ِه یُ ٔ
وؾ ؾ ََض ِل یُهَ ِّ ُ
َت َؼ َّذق ُِت َع ِي ُط َقا َل َن َع ِه
اوبرمفاؿ  ،دمحم نب امثعؿ ،دبعازعلزی نب ایب احزؾ ،العء نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمد ےن اہلل ےک
رنکؽ ےس درایتف ایک ہک ریمے فادل اک ااقتنؽ وہایگ افر اوہنں ےن امؽ وھچڑا نکیل فتیص ہ ںی ہک وت ارگ ںیم اؿ یک رطػ ےس
دصہقرکفںوتاؿےکانگوہںاکافکرہوہاگآپےنرفاماییجاہں۔
رافی  :اوبرمفاؿ،دمحمنبامثعؿ،دبعازعلزینبایباحزؾ،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
وجفتیصےیکریغبرماجےئاسیکرطػےسدصہقرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 874

راوی  :اسحل بً ميؼور ،ابواسامہ ،ہظاو بً رعوہ ،او النوميين حرضت عائظہ

ُ
رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُج َّل أَتَی ال َّي ٔي َّی َػل َّی اہللُ
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َح َّذثَ َيا أَبُو أ َسا َم َة َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ

وؾ َوإن ِّٔی أَ ُه ُّي َضا ل َِو َتک َ َّل َن ِت َل َت َؼ َّذ َق ِت َؾل ََضا أَ ِج ْز إ ٔ ٌِ َت َؼ َّذق ُِت َع ِي َضا َوَ ٔ َی أَ ِج ْز
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل إ ٔ ٌَّ أُم ِّی ا ِؾ ُتل ٔ َت ِت َنؿ ُِش َضا َول َِه تُ ٔ
َقا َل َن َع ِه

ااحسؼنبوصنمر،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمرضحتاعہشئےسرفاتیےہہکیبنیکدخث ںیماحرضوہاافررعضایک
ہک ریمی فادلہ اک دؾ ااچکن ٹھگ ایگ افر فہ ھچک فتیص ہن رکںیکس افر ریما امگؿ ےہ ہک ارگ اوکن ابت رکےن اک ھچک ومعق اتلم وت فہ رضفر
دصہقرکںیتوتارگںیماؿیکرطػےسدصہقرکفںوتاؿوکوثابےلماگافرایکےھجمیھباساکوثابےلماگآپےنرفاماییجاہں

۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللےکاراشدافروجانداروہوتفہمیتیاکامؽدوتسرےکوماقفاھکاتکسےہیکریسفت
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
اہللےکاراشدافروجانداروہوتفہمیتیاکامؽدوتسرےکوماقفاھکاتکسےہیکریسفت

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 875

راوی  :احنذ بً ازہز ،روح بً عبادہ ،حشين معله ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ اْلِ َ ِز َصز ٔ َح َّذثَ َيا َر ِو ُح بِ ًُ ُع َبا َد َة َح َّذثَ َيا ُح َشي ِْن ا ِل ُن َع ِّل ُه َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل َجا َئ

ک غَي ِ َر
ال َقا َل ک ُ ِل ٔم ًِ َما ٔل یَت ٔینٔ َ
ال َؤَی َیت ْٔیه َل ُط َم ْ
َر ُج ْل إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل ََ أَ ٔج ُذ َط ِیّْا َول َِی َص َٔی َم ْ
رس ٕ
َک ب ٔ َنالٔطٔ
ُم ِ ٔ
ف َو ََ ُم َتأَثِّ ٕل َم ّاَ َقا َل َوأَ ِح ٔشبُ ُط َقا َل َو ََ َتئی َمال َ
ادمحنبازرہ،رفحنبابعدہ ،نیسحملعم،رمعفنب بیعش ،رضحتدبعاہللنبرمعفنب اعصرفامےتںیہہکاکیرمد یبنیکدخث 
ںیماحرضوہاافررعضایکریمےاپسوکیئزیچہ ںیہنھچکامؽےہ افرریمیرپفرشںیماکیمیتیےہاساکامؽےہآپےنرفامای
اےنپمیتیےکامؽںیمےساھکےتکسوہرشبہکیطارساػفوضفؽرخیچہنرکفافراےنپےیلامؽعمجرکےکہنروھکافرریماامگؿےہہکہی
یھبرفامایہکمیتیےکامؽےکذرہعیاانپامؽاچبؤیھبث ۔
رافی  :ادمحنبازرہ،رفحنبابعدہ،نیسحملعم،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
ریماثاکملعےنھکیساھکسےنیکرتبیغ۔
ابب  :فراتثاکایبؿ
ریماثاکملعےنھکیساھکسےنیکرتبیغ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 876

راوی  :ابزاہیه بً ميذر ،حؿؽ بً عنزو بً ابی علاف ،ابوزىاد ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّی َح َّذث َ َيا َحؿ ُِؽ بِ ًُ عُ َن َز بِ ًٔ أَبٔی ا ِلع َٔل ٔ
رع ٔد َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
اف َح َّذثَ َيا أبُو الزِّىَاد ٔ َع ًِ اْلِ ِ َ
َّ
َّ
َّ
ـ ا ِل ٔعل ِٔه َوص َُو یُ ِي َسی َوص َُو أَ َّو ُل
َفائ َٔف َو َع ِّل ُنو َصا َؾإ ٔى َّ ُط ن ِٔؼ ُ
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َیا أَبَا ص َُزیِ َز َة َت َعل ُنوا ا ِل َ َ
َط ِی ٕئ یُ ِيزَ ُع ٔم ًِ أ ُ َّمًٔی

اربا،می نب رذنر ،صفح نب رمعف نب ایب اطعػ ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای اے اوبرہریہ ریماث ےک ااماؾ وھکیس افر اھکسؤاس ےئل ہک ہی فصن ملع ےہ افر ہی الھب دای اجےئ اگ افر بس ےس ےلہپ
ریمیاث ےسیہیملعااھٹایاجےئاگ۔
رافی  :اربا،مینبرذنر،صفحنبرمعفنبایباطعػ،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افالدےکوصحںاکایبؿ۔
ابب  :فراتثاکایبؿ

افالدےکوصحںاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 877

راوی  :محنذ بً ابی عنز ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عبذاہلل بً محنذ بً عكیل ،حرضت جابز بً عبذاہلل

یل َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ أَبٔی عُ َن َز ا ِل َع َذن ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َعك ٔ ٕ

َقا َل َجائ َ ِت ا ِم َزأَةُ َس ِعذٔ بِ ًٔ ال َّزبٔی ٔع بٔابِ َيً َ ِی َس ِع ٕذ إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكال َِت یَا َر ُسو َل اہللٔ َصا َتا ٌٔ ابِ َي َتا َس ِع ٕذ
ک یَ ِو َو أُحُ ٕذ َوإ ٔ ٌَّ َع َّن ُض َنا أَ َْ َذ َجنٔی َع َما َت َز َک أَبُوص َُنا َوإ ٔ ٌَّ ا ِل َن ِزأَ َة ََ تُ ِي َهحُ إ ٔ ََّ َعل َی َمال ٔ َضا ؾ ََشهَ َت َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
ُقتٔ َل َم َع َ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َحًَّی أُىِزٔل َِت آ َی ُة ا ِلنٔي َر ٔ
اث ؾ ََذ َعا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ َْا َس ِع ٔذ بِ ًٔ ال َّزبٔی ٔع َؾ َكا َل أَ ِع ٔم ابِ َيً َ ِی
َس ِع ٕذ ث ُ ُلثَ ِی َمالٔطٔ َوأَ ِع ٔم ا ِم َزأَ َت ُط الث ُُّن ًَ َو ُْ ِذ أَى ِ َت َما بَي ٔ َی

دمحمنبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،دبعاہللنبدمحمنبلیقع،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکدعسنبرعیبیکاہیلہایکندفونں
ویٹیبںوکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدخث ںیمالیئافررعضرکےنیگلاےاہللےکرنکؽ!ہیدعسیکدفایٹیبںںیہ
وج گنج ادح ںیم دیہش وہےئ اےکن فادل ےن وج امؽ وھچڑا اھت بس اک بس اےکن اچچ ےن ےل ایل ےہ افر زلیک اک اکنح ہ یھ وہات ےہ بج
اےکس اہ ھت ھچک امؽ (زویر) یھب وہ۔ ہی نس رک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش رےہ اہیں کت ہک آتی ریماث انزؽ
وہیئ وت اہلل ےک رنکؽ ےن دعس نب رعیب ےک اھبیئ وک الب رک رفامای دعس یک دفونں ویٹیبں وک ااکس دف اہتیئ امؽ دے دف افر اس یک اہیلہ وک
آوھٹاںہصحدےدفافرابیقمتےلول۔
رافی  :دمحمنبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،دبعاہللنبدمحمنبلیقع،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
افالدےکوصحںاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 878

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ ،ابی قیص ،حرضت ہذیل بً ُشحبیل

ُش ِحبٔی َل َقا َل َجا َئ َر ُج ْل إَٔ َی
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ أَبٔی َق ِی ٕص اْلِ َ ِود ٔ ِّی َع ًِ ا ِل ُضزَیِ ٔل بِ ًٔ ُ َ
ـ
وسی اْلِ َ ِط َعز ٔ ِّی َو َسل َِن َ
یع َة ا ِل َباصٔل ٔ ِّی ؾ ََشأ َ َل ُض َنا َع ًِ ابِ َي ٕة َوابِ َيةٔ ابِ ًٕ َوأ ُ ِْ ٕت ْٔلَ ٕب َوأ ُ ٓو ٕ َؾ َكاََ ل ٔ َٔلبِ َي ٔة ال ِّي ِؼ ُ
أَبٔی ُم َ
اٌ بِ ًٔ َرب ٔ َ
ل ابِ ًَ َم ِش ُعود ٕؾ ََشأ َ َل ُط َوأَ ِْب َ َر ُظ ب ٔ َنا َق َاَ َؾ َكا َل َع ِب ُذ اہللٔ َق ِذ
َو َما بَي ٔ َی َؾل ٔ ِْلُ ِْتٔ َوائِتٔ ابِ ًَ َم ِش ُعود ٕؾ ََشيُ َتابٔ ُع َيا ؾَأتََی ال َّز ُج ُ
ـ َو َٔبِ َيةٔ
َؿ َلل ُِت إٔذّا َو َما أَىَا ٔم ًِ ا ِل ُن ِض َت ٔذ َ
یً َو َک ٔهىِّی َسأ َ ِق ٔضی ب ٔ َنا َق َضی بٔطٔ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه ل ٔ َٔلبِ َي ٔة ال ِّي ِؼ ُ
الش ُذ ُض َتهِنٔ َل َة ال ُّثلُ َثي ِ ٔن َو َما بَي ٔ َی َؾل ٔ ِْلُ ِْتٔ
ٔاَبِ ًٔ ُّ
یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،ایب  سی،رضحتذہلی نبرشلیبحےسرفاتیےہہکاکیصخشاوبومیسارعشیافر املسؿنبرہعیب
ےک اپس آای افر وپاھچ ارگ اکی صخش رماجےئ افر اکی یٹیب اکی وپ اکی یگس  نہ وھچڑ اجےئ وت ویکرکن میسقت وہی؟ دفونں ےن اہک
فصنامؽیٹیبوکےلماگافرابیقیگس نہوکنکیلمتدبعاہللنبدوعسدےکاپساجؤاؿےسیھبوپوھچفہیھبامہرےاس ھتوہاج ےگنیرھپ
فہ صخشانبدوعسدےکاپسایگافراؿ ےسیھبوپاھچ افروجوجاباوبومیسافراملسؿےندایاھتفہیھبایبؿایک۔انبدوعسدےناہک
ارگ ںیم ااسی مکح دفں وت رمگاہ وہایگ افر راہ اپےن فاولں ںیم ےس ہن راہ نکیل ںیم فہ مکح دفاگن وج یبن ےن دای ےہ۔ یٹیب وک آداھ وپ وک اٹھ
ہصحدفثلثوپرارکےنےئلیکافروجےچبئعببیاکیثلثفہ نہوکےلماگ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،ایب سی،رضحتذہلینبرشلیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دادایکریماث۔
ابب  :فراتثاکایبؿ
دادایکریماث۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 879

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،طبابہ  ،یوىص بً ابی اسحل ،ابی اسحل ،عنزو بً مینوٌ ،حرضت معكل بً يشار مزنی

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َط َبابَ ُة َح َّذثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ َم ِی ُنو ٌٕ َع ًِ َم ِعك ٔ ٔل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
يـ ٕة ؾ َٔیضا َجذ ؾَأ َ ِع َلا ُظ ثُلُ ّثا أَ ِو ُس ُذ ّسا
َف َ
بِ ًٔ َي َشا ٕر ا ِل ُنزَن ٔ ِّی َقا َل َسنٔ ِع ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أتُ َٔی بٔ َ ٔ
اوبرکبنب ایب ہبیش ،ابشہب ،ویسن نبایبااحسؼ ،ایبااحسؼ،رمعفنبومیمؿ،رضحتلقعم نباسیرزمینرفامےتںیہہک اہللےکرنکؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی ریماث اک دقمہم آای اس ںیم دادایھب اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےکس ےئل ثلث ای
دسساکہلصیفرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،ویسننبایباقحس،ایباقحس،رمعفنبومیمؿ،رضحتلقعمنباسیرزمین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
دادایکریماث۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 880

راوی  :ابوحاته ،ابً كباع ،ہظیه  ،یوىص ،حشً ،حرضت معكل بً يشار

َح َّذثَ َيا أَبُو َحات ٕٔه َح َّذثَ َيا ابِ ًُ َّ
اللبَّا ٔع َح َّذثَ َيا صُظَ ِی ْه َع ًِ یُوى َُص َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ َم ِعك ٔ ٔل بِ ًٔ َي َشا ٕر َقا َل َق َضی َر ُسو ُل اہللٔ

ض
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی َج ٓ ٕذ ک َ َ
الش ُذ ٔ
اٌ ؾ ٔي َيا ب ٔ ُّ

اوباحمت،انبابطع،میشہ ،ویسن،نسح،رضحتلقعمنب اسیررفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہںیماکی
دادےےئلیکدسساکہلصیفرفامای۔

رافی  :اوباحمت،انبابطع،میشہ،ویسن،نسح،رضحتلقعمنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دادییکریماث۔
ابب  :فراتثاکایبؿ
دادییکریماث۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 881

راوی  :احنذ بً عنزو بً َسح ،یوىص  ،ابً طہاب ،قبیؼہ بً ذویب ،ح ،سعیذ بً سعیذ ،مالک بً اىص ،ابً طہاب،
عثناٌ بً اسحل ،حرضت ابً ذویب

یؼ َة بِ ًٔ
َص ُّی أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَى ِ َبأَىَا یُوى ُُص َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
الرسحٔ ا ِلنٔ ِ ٔ
اب َح َّذثَ ُط َع ًِ َقب ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
ِخ َط َة َع ًِ
ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
ذُ َؤیِبٕ ح و َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ
اب َع ًِ عُ ِث َن َ
اٌ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل بِ ًٔ َ َ

یؼ َة بِ ًٔ ذُ َؤیِبٕ َقا َل َجائ َ ِت ا ِل َح َّذةُ إَٔ َی أَبٔی بَ ِْکٕ ِّ
اب اہللٔ َط ِی ْئ
یل َت ِشأَلُ ُط ٔمي َراثَ َضا َؾ َكا َل ل ََضا أَبُو بَ ِْکٕ َما ل َٔک فٔی ن ٔ َت ٔ
الؼ ِّذ ٔ
َقب ٔ َ
َ
َ
اض َؾ َكا َل ا ِل ُنػٔي َرةُ
َو َما َعل ٔ ِن ُت ل َٔک فٔی ُس َّي ٔة َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َط ِیّْا ؾ ِ
اض ؾ ََشأ َل ال َّي َ
َار ٔجعٔی َحًَّی أَ ِسأ َل ال َّي َ

ک غَيِرُ َک َؾ َك َاو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ
الش ُذ َض َؾ َكا َل أَبُو بَ ِْکٕ َص ِل َم َع َ
رض ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِع َلاصَا ُّ
بِ ًُ ُط ِع َب َة َح َ ِ
َ
ِخی ٔم ًِ ق ٔ َب ٔل
َم ِشل ََن َة اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َؾ َكا َل ٔم ِث َل َما َقا َل ا ِل ُنػٔي َرةُ بِ ًُ ُط ِع َب َة ؾَأ ِنؿ ََذ ُظ ل ََضا أَبُو بَ ِْکٕ ث ُ َّه َجائ َ ِت ا ِل َح َّذةُ اْلِ ُ ِ َ
اٌ ا ِل َك َـا ُئ َّال ٔذی ُق ٔض َی بٔطٔ إ ٔ ََّ ل ٔ َػي ِر ٔ ٔک َو َما أَىَا بٔزَائ ٔ ٕذ
اْلِ َ ٔب إَٔ َی ُع َن َز َت ِشأَلُ ُط ٔمي َراث َ َضا َؾ َكا َل َما ل َٔک فٔی ن ٔ َت ٔ
اب اہللٔ َط ِی ْئ َو َما ک َ َ

الش ُذ ُض َؾإ ٔ ٌِ ا ِج َت َن ِعت َُنا ؾ ٔیطٔ َؾ ُض َو بَ ِي َيهُ َنا َوأَیَّ ُتهُ َنا َْل َِت بٔطٔ َؾ ُض َو ل ََضا
َفائ ٔٔف َط ِیّْا َو َکه ًِٔ ص َُو ذَا ٔک ُّ
فٔی ا ِل َ َ

ادمحنبرمعفنبرسح،ویسن،انباہشب،ہصیبقنبذفبی،ح،دیعسنبدیعس،امکلنباسن،انباہشب،امثعؿنبااحسؼ،رضحت
انب ذفبی رفامےت ںیہ ہک اکی انین اوبرکب دصقی ےک اپس آیئ افر اؿ ےس اینپ ریماث دولاےن یک دروخاتس یک۔ اوبرکبےن رفامای
اہللیکاتکبںیمریتےےئلوکیئزیچہ ںیےہافراہللےکرنکؽیکتنسںیمیھبریتےےئلوکیئہصحریمےملعںیمہ ںی۔اس

فتقفاسپیلچاجاہیںکتہکولوگںےسوپھچولں۔آپےنولوگںےسوپاھچ۔ریغمہنبہبعشےنرفامایاہللےکرنکؽےکاپس
(اخوتؿ) آیئ یھت آپ ےن اےس اٹھ ہصح دالای وت اوبرکبےن رفامای اہمترے اس ھت افر یھب وکیئ وگاہ ےہ؟ وت دمحم نب ہملسم ااصنری
ڑھکے وہےئ افر فیہ ابت رفامیئ وج ریغمہ نب ہبعش ےن رفامیئ بت اوبرکب ےن انین ےئلیک دسس اک ہلصیف رفام دای۔ رھپ رمع ےک اپس اکی
دادیآیئ افراینپریماثام یگ۔آپےنرفامایاہللیکاتکب ںیمریتےےئلھچکیھبہ ںی افروجہلصیفوہااھتفہریتے العفہےئلیکاھت
افرریماثےکوصحںںیموکیئااضہفہ ںیرکاتکساہتبلفیہاٹھہصحےہارگمتدادیافرانیناسںیمعمجوہاجںیئوتفہمتدفونںںیم
میسقتوہاگافرمتںیموجیھبایلیکوہوتفہاسایلیکاکوہاگ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،ویسن،انباہشب،ہصیبقنب ذفبی،ح،دیعسنبدیعس ،امکلنباسن،انباہشب ،امثعؿنباقحس،
رضحتانبذفبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
دادییکریماث۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 882

راوی  :عبذالزحنً بً عبذالوہاب ،مشله بً قتيبہُ ،شیک ،لیث ،كاؤض ،حرضت ابً عباض

ُش ٕ
ض أَ ٌَّ َر ُسو َل
ض َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
یک َع ًِ ل َِی ٕث َع ًِ كَا ُو ٕ
اب َح َّذثَ َيا َس ِل ُه بِ ًُ ُقت َ ِي َب َة َع ًِ َ ٔ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َوصَّ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َّر َث َج َّذ ّة ُس ُذ ّسا
دبعارلنمحنبدبعاولاہب ،ملسم نبہبیتق،رشکی ،ثی ،اطؤس،رضحتانبابعس ےسرفاتی ےہہکاہلل ےک رنکؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسےندجہوکریماثںیماٹھہصحدالای۔
رافی  :دبعارلنمحنبدبعاولاہب،ملسمنبہبیتق،رشکی ،ثی،اطؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الکہلاکایبؿ۔
ابب  :فراتثاکایبؿ
الکہلاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 883

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،اسناعیل بً علیہ ،سعیذ ،قتادہ ،ساله بً ابی جعذ ،معذاٌ بً ابی كلحہ ،عنز بً ْلاب
حرضت معذاٌ بً ابی كلحہ

اٌ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ل ابِ ًُ عُ َل َّی َة َع ًِ َسعٔی ٕذ َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح ِعذٔ َع ًِ َم ِع َذ َ
اب َق َاو َْ ٔلي ّبا َی ِو َو ا ِل ُح ُن َعةٔ أَ ِو َْ َل َب ُض ِه یَ ِو َو ا ِل ُح ُن َعةٔ َؾ َحنٔ َذ اہللَ َوأَثِى َی َعل َِیطٔ َو َقا َل إنِّٔی
أَبٔی كَ ِل َح َة ا ِل َی ِع ُنز ٔ ِّی أَ ٌَّ عُ َن َز بِ ًَ ا ِل َخ َّل ٔ

َواہللٔ َما أَ َد ُع َب ِعذٔی َط ِیّْا ص َُو أَ َص ُّه إَٔ َ َّی ٔم ًِ أَ ِمز ٔا ِلک َ ََل َل ٔة َو َق ِذ َسأ َ ِل ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََنا أَغِل ََى َٔی فٔی َط ِی ٕئ
آِخ ُس َورة ٔ
َما أَغِل ََى َٔی ؾ َٔیضا َحًَّی كَ َع ًَ بٔإ ٔ ِػ َب ٔعطٔ فٔی َج ِي ٔيی أَ ِو فٔی َػ ِذرٔی ث ُ َّه َقا َل َیا عُ َنزُ َتهِؿ َ
ٔیک آ َی ُة الؼَّ ِی ٔـ َّالًٔی ىَزَل َِت ف ٔی ٔ ٔ
ئ
ال ِّي َشا ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اامسلیع نب ہیلع ،دیعس ،اتقدہ ،اسمل نب ایب دعج ،دعماؿ نب ایب ،ہحل ،رمع نب اطخب رضحت دعماؿ نب ایب ،ہحل
رفامےت ںیہ ہک رضحترمع ہعمج رفزہبطخ ےئلیک ڑھکے وہےئ افر اہللیک دمحفانثء ےک دعب رفامای دخبا ںیم اےنپ ایخؽ ںیمالکہل ےس زایدہ
لکشمزیچاےنپدعبہ ںیوھچڑراہافرںیمےناہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسےکقلعتمدرایتفایکاھت۔آپےن ےھجم
یسک زیچ ںیم اینت یتخس ہ ںی رفامیئ ینتج یتخس اس ےک قلعتم رفامیئ یتح ہک ریمے ہنیس ای یلسپ ںیم ایلگن امری رھپ رفامای اے رمع ےھجت
رگویمںیکفہآتیوجنکرۃاسنءےکآرخںیمانزؽوہیئاکیفےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،دیعس،اتقدہ،اسمل نبایبدعج،دعماؿنبایب،ہحل،رمعنباطخبرضحتدعماؿنبایب
،ہحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
الکہلاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 884

راوی  :علی بً محنذ ،ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،سؿیاٌ  ،عنزو بً مزہ ،مزہ بً ُشاحبیل ،عنز بً ْلاب حرضت مزہ بً
ُشحبیل

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ ُمزَّ َة َع ًِ ُم َّز َة بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َوأَبُو بَ ِ ٔ
الذى ِ َیا َو َما
ُشاح ٔی َل َقا َل َقا َل عُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َخ َّل ٔ
اب ثَ ََل ْث َْلَ ٌِ یَهُ َ
وٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بَ َّي َي ُضًَّ أَ َح ُّب إَٔ َ َّی ٔم ًِ ُّ
ََ
ؾ َٔیضا ا ِلک َ ََل َل ُة َوال ِّزبَا َوا ِلخ ٔ ََل َؾ ُة
یلعنبدمحم ،اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،رمعفنبرمہ،رمہنبرشالیبح،رمعنباطخبرضحترمہنبرشلیبحرفامےتںیہہک
دیسان رمع نب اطخب ےن رفامای نیت ابںیت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاضم  ےس ایبؿ رفام دےتی وت ےھجم ہی داین فاماہیف ےس
زایدہدنسپاھتالکہلرابافرالختف۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،رمعفنبرمہ،رمہنبرشالیبح،رمعنباطخبرضحترمہنبرشلیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
الکہلاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 885

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ ،محنذ بً ميهذر ،حرضت جابز بً عبذاہلل

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َه ٔذرٔ َسنٔ َع َجاب ٔ َز بِ ًَ َع ِب ٔذ اہللٔ َي ُكو ُل َمز ٔ ِؿ ُت ؾَأ َ َتانٔی َر ُسو ُل اہللٔ
َّ
َّ
ُ
َ
ِِم َعل َ َّی َؾ َت َو َّؿأ َ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َي ُعودُنٔی ص َُو َوأبُو بَ ِْکٕ َم َع ُط َوص َُنا َما ٔط َیا ٌٔ َو َق ِذ أغ ٔ َ
ـ أَ ِق ٔضی فٔی َمأَی َحًَّی ىَزَل َِت آیَ ُة ا ِلنٔي َرا ٔ
ئ
آِخ ال ِّي َشا ٔ
ث فٔی ٔ ٔ
ـ أَ ِػ َي ُع َن ِی َ
ؾ ََؼ َّب َعل َ َّی ٔم ًِ َو ُؿوئٔطٔ َؾ ُكل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ َن ِی َ
ک ُق ِل اہللُ ُي ِؿت ٔیهُ ِه فٔی ا ِلک َ ََل َل ٔة ِاْل َی َة
اٌ َر ُج ْل یُ َور ُث َ َلَک َل ّة َو َي ِش َت ِؿتُوى َ َ
َوإ ٔ ٌِ ک َ َ

اشہؾنبامعر،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللرفامےتںیہہکںیمامیبروہاوتاہللےکرنکؽایعدتےئلیکرشتفیالےئ۔
اوبرکب آپ ےک اس ھت ےھت آپ دفونں دیپؽ آےئ اس فتق ھجم رپ ےب وہیش اطری یھت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
فوضایک افراےنپفوضاکھچکاپینھجمرپڈاالوت(ےھجم وہشآایگ افر) ںیمےنرعضایکاے اہللےکرنکؽ!ںیمایکرکفں اےنپامؽےک
ت
ث َ ََکلَ ًا)
ج ُن َر ُ
قلعتمےسیکہلصیفرکفں؟اہیںکتہکنکرۃاسنءےکآرخںیمہیآتیریماثانزؽوہیئ( َف ِإ ْؿ َک َؿ َر ُ ٌ
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکالہاالسؾرشمنیکےکفارثنبےتکسںیہ۔
ابب  :فراتثاکایبؿ
ایکالہاالسؾرشمنیکےکفارثنبےتکسںیہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 886

راوی  :ہظاو بً عنار ،محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،علی بً حشين ،عنزو بً عثناٌ ،حرضت اسامہ بً زیذ

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ قَاََ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ ا ِل ُح َشي ِ ٔن َع ًِ َع ِنزٔو
َّ
َّ
بِ ًٔ ُع ِث َن َ ُ
اُف ا ِل ُن ِشل ٔ َه
اُف َو ََ ا ِلک َ ٔ ُ
اٌ َع ًِ أ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕذ َرؾ ََع ُط إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َقا َل ََ َیز ٔ ُث ا ِل ُن ِشل ٔ ُه ا ِلک َ ٔ َ
اشہؾ نب امعر ،دمحم نب ابصح ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،یلع نب نیسح ،رمعف نب امثعؿ ،رضحت ااسہم نب زدی رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک

رنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاملسمؿوکاکرفیکافراکرفوکاملسمؿیکریماثہ ںیےلمی۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زرہی،یلعنبنیسح،رمعفنبامثعؿ،رضحتااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
ایکالہاالسؾرشمنیکےکفارثنبےتکسںیہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 887

راوی  :احنذ بً عنزو بً َسح ،عبذاہلل بً وہب ،یوىص ،ابً طہاب ،علی بً حشين ،عنزو بً عثناٌ ،حرضت اسامہ بً
زیذ

اب َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ ا ِل ُح َشي ِ ٔن أَى َّ ُط
الرسحٔ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَى ِ َبأَىَا یُوى ُُص َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
اٌ أَ ِْب َ َر ُظ َع ًِ أ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕذ أَىَّطُ َقا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ أَ َت ِيز ٔ ُل فٔی َدارٔ َک ب ٔ َنهَّ َة َقا َل َوصَ ِل َت َز َک َل َيا
َح َّذثَ ُط أَ ٌَّ َع ِن َزو بِ ًَ عُ ِث َن َ
اٌ
َف َو ََ َعلٔی َط ِیّْا ْٔلَى َّ ُض َنا کَاىَا ُم ِشل ٔ َني ِ ٔن َوک َ َ
َعكٔی ْل ٔم ًِ رٔبَا ٕع أَ ِو دُو ٕر َوک َ َ
اٌ َعكٔی ْل َور َٔث أَبَا كَالٔبٕ ص َُو َوكَال ٔ ْب َول َِه یَز ٔ ِث َج ِع َ ْ
اُف َقا َل أ ُ َسا َم ُة َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٌ ُع َنزُ ٔم ًِ أَ ِج ٔل ذَل ٔ َ
اُفیِ ًٔ َؾک َ َ
ک َي ُكو ُل ََ َیز ٔ ُث ا ِل ُن ِد ٔم ًُ ا ِلک َ ٔ َ
َعكٔی ْل َوكَال ٔ ْب ک َ ٔ َ

َّ
اُف ا ِل ُن ِشل ٔ َه
اُف َو ََ ا ِلک َ ٔ ُ
َعل َِیطٔ َو َسل َه ََ َیز ٔ ُث ا ِل ُن ِشل ٔ ُه ا ِلک َ ٔ َ

ادمحنبرمعفنبرسح،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،یلعنبنیسح،رمعفنبامثعؿ،رضحتااسہمنبزدیےنرعضایکاے
اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ ہکم ںیم اےنپ رھگ رشتفی ےل اجںیئ ےگ۔ آپ ےن رفامای لیقع ےن امہرے ےئل وکیئ
رھگ ای اکھٹہن وھچڑا یھب ےہ؟ افر اوباطبل ےک فارث لیقع افر اطبل ےنب ےھت افر رفعج افر یلع وک اوباطبل یک ریماث ہ ںی ا ی اس
ت
ےئلہکاوباطلےکااقتنؽےکفتقہیدفونںرضحاتاملسمؿےھتافرلیقعافراطبلاکرفےھتایسےئلرضحترمعرفامےتےھت
ہکاامیؿفاالاکرفاکفارث ہ ںیاتنب۔افر ااسہمرفامےت ںیہہکاہلل ےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای املسمؿاکرفاکافراکرف
املسمؿاکفارثہ ںیوہاگ۔

رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،یلعنبنیسح،رمعفنبامثعؿ،رضحتااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
ایکالہاالسؾرشمنیکےکفارثنبےتکسںیہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 888

راوی  :محنذ بً رمح ،ابً لہیعہْ ،الذ بً زیاد ،مثىی بً ػباح ،طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

َ
یذ أَ ٌَّ ا ِل ُن َثىَّی بِ ًَ الؼَّ بَّاحٔ أَ ِْب َ َر ُظ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ
یع َة َع ًِ َْالٔذٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأىَا ابِ ًُ لَض ٔ َ
ل ٔم َّل َتي ِ ٔن
أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔأَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ یَ َت َو َار ُث أَصِ ُ
دمحمنبرحم،انبہعیہل،اخدلنبزاید،ینثمنبابصح ،بیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنب اعصےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدف(ادایؿ)دونیںفاےلاکیدفرسےےکفارثہ ںیوہےتکس۔
رافی  :دمحمنبرحم،انبہعیہل،اخدلنبزاید،ینثمنبابصح،بیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فالءیکریماث۔
ابب  :فراتثاکایبؿ
فالءیکریماث۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 889

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ،حشين ،عنز بً طعیب ،رباب بً حذيؿہ ،ابً سعیذ بً سہه ،بيت معنز ،حرضت
عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َح َّذثَ َيا ُح َشي ِْن ا ِل ُن َع ِّل ُه َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل َتزَ َّو َد
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اب بِ ًُ ُح َذ ِي َؿ َة بِ ًٔ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ َس ِض ٕه أُوَّ َوائ ٔ ٕل ب ٔ ِي َت َم ِع َنز ٕا ِل ُح َن ٔح َّی َة ؾ ََول ََذ ِت َل ُط ثَ ََلثَ ّة َؾت ُُو ِّؾ َی ِت أ ُ ُّم ُض ِه ؾ ََورٔث َ َضا بَيُو َصا
َربَ ُ
اؾ إَٔ َی َّ
اٌ َع َؼب َ َت ُض ِه َؾ َل َّنا
ََخ َد بٔض ٔ ِه َع ِنزُو بِ ًُ ا ِل َع ٔ
الظاو ٔؾ ََناتُوا فٔی كَاعُو ٌٔ َع ِن َوا ٕ
ض ؾ ََورٔثَ ُض ِه َع ِنزُو َوک َ َ
رٔبَا ّعا َو َو ََ َئ َم َوال ٔ َ
یضا ؾ َ َ

ئ أ ُ ِْتٔض ٔ ِه إَٔ َی ُع َن َز َؾ َكا َل عُ َنزُ أَ ِق ٔضی بَ ِي َيهُ ِه ب ٔ َنا َسنٔ ِع ُت ٔم ًِ َر ُسو ٔل
اؾ َجا َئ بَيُو َم ِع َنز ٕیُ َخ ٔ
اػ ُنوى َ ُط فٔی َو ََ ٔ
َر َج َع َع ِنزُو بِ ًُ ا ِل َع ٔ
ْح َز ا ِل َو َل ُذ َوا ِل َوال ٔ ُذ َؾ ُض َو ل ٔ َع َؼبَتٔطٔ َم ًِ کَا ٌَ َقا َل َؾ َك َضی َل َيا بٔطٔ َو َن َت َب َل َيا بٔطٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َسنٔ ِع ُت ُط َي ُكو ُل َما أَ ِ َ

ن ٔ َتابّا ؾ ٔیطٔ َط َضا َدةُ َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ َع ِو ٕ
اٌ تُ ُوف ِّ َی َم ِوَّی ل ََضا
ـ َع ِب ُذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ َم ِز َو َ
اس ُت ِخل ٔ َ
آِخ َحًَّی إٔذَا ِ
ف َو َزیِذٔ بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت َو َ َ
ُفؾ ََع َيا إَٔ َی َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک ؾَأ َ َت ِي َيا ُظ
َو َت َز َک أَ ِلفَ ِی دٔی َيارٕ ؾ ََب َل َػىٔی أَ ٌَّ ذَل ٔ َ
ک ا ِل َك َـا َئ َق ِذ غُي ِّ َر َؾ َخ َ
اػ ُنوا إَٔ َی صٔظَ او ٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َنعٔی َل َ َ
ک ؾ ٔیطٔ َو َما ُن ِي ُت أَ َری أَ ٌَّ أَ ِم َز أَصِ ٔل ا ِل َنذٔی َي ٔة بَ َل َؼ َص َذا
اب عُ َن َز َؾ َكا َل إ ٔ ٌِ ُن ِي ُت َْلَ َری أَ ٌَّ َص َذا ٔم ًِ ا ِل َك َـا ٔ
ب ٔ ٔه َت ٔ
ئ َّال ٔذی ََ يُظَ ُّ
ئ َؾ َك َضی َل َيا ؾ ٔیطٔ َؾل َِه ىَزَ ِل ؾ ٔیطٔ َب ِع ُذ
أَ ٌِ َي ُظ ُّهوا فٔی َص َذا ا ِل َك َـا ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،نیسح ،رمع نب بیعش ،رابب نب ذحہفی ،انب دیعس نب مہس ،تنب رمعم ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب
اعصرفامےتںیہہکراببنبذحہفینبدیعس نبمہسےن اؾفالئتنبرمعمةمنہےس اکنحایکاےکننیت ےٹیبزنیمافرامںےکآزاد
رکدہ الغومںیک فالء ےکفارث وہےئ۔ رھپرمعف نب اعص اوکن ےل رک اشؾآےئ ہی اطوعؿ ومعاس ںیم رم ےئگ وت رمعف اؿ ےکفارث
وہےئفہاےکنہبصعےھت۔ بجرمعففاسپآےئوترمعم ےکےٹیباینپ نہ یکفالءےئلیکدقمہمرکیلرضحترمع ےکاپسآےئ۔رمعےن
رفامایںیماہمترےےئلفیہہلصیفرکفںاگوجںیمےنیبنےسانس۔ںیمےنآپوکہیرفامےتانسوجافالدوکلماجےئوتفہاےکسہبصعوک
ےلم اگ وخاہ وکیئ وہ۔ دبعاہلل نبرمعف رفامےت ںیہہک رضحترمع ےن فالء اک ہلصیف امہرے قح ںیمرک دای افر امہرے ےئل اکی مکح انہم
ھکلدایسجںیمدبعارلنمحنبوعػافرزدینبتبن افررمفاؿہفیلخانبوتاؾفالئاک ااقتنؽوہایگافراسےناکیآزادرکدہالغؾ
افردفسہارارشیفرتہکںیموھچڑیےھجماالطعا یہکرمعاکہلصیفدبؽدایایگ۔ہیدقمہماشہؾنباامسلیعےکاپسےلےئگوتاسےن
ںیمہ دبعاکلمل ےکاپس جیھب دای مہاس ےک اپس رضحت رمع اک اھکل وہا ہلصیف ےل ےئگ۔ ک ےن اگل ںیم اتھجمس اھتہک اس ہلصیف ںیم یسک وک
کشہنوہاگافرےھجمہیایخؽہنوہاہکدمہنیفاولںیکہیاحتلوہیئگےہہکفہاسہلصیفںیم کشرکےنےگلںیہرھپاسےنامہرے

قحںیماساکہلصیفرکدایرھپمہیہاسرپاقضبرےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،نیسح،رمعنببیعش،راببنبذحہفی،انبدیعسنبمہس،تنبرمعم،رضحتدبعاہللنبرمعف
نباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
فالءیکریماث۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 890

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ ،عبذالزحنً بً اػبہانی ،محاہذ بً ورداٌ ،رعوہ بً زبير ،او
النوميين سیذہ عائظہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ اْلِ َ ِػ َب َضان ٔ ِّی َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ات َو َت َز َک
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َم ِوَّی لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َق َع ٔم ًِ ى َ ِخ َل ٕة ؾ ََن َ
ُم َحاصٔ ٔذ بِ ًٔ َو ِر َد َ
اٌ َع ًِ ُ ِ
َم ّاَ َول َِه َیتِرُ ِک َول َّذا َو ََ َحنٔ ّامی َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِع ُلوا ٔمي َراثَ ُط َر ُج َّل ٔم ًِ أَصِ ٔل َ َِق َیتٔطٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب ااہبصین ،اجمدہ نب فرداؿ ،رعفہ نب زریب ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکاکیآزادرکدہالغؾوجھکرےکدرتخےسرگرکرمایگافراسےنھچکامؽیھبوھچڑاافرہن
اسیکافالدیھتہنوکیئرہتشداروتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسیکریماثاسےکاگؤںفاولںںیمےسیسکرمدوکددیف۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب ااہبصین ،اجمدہ نب فرداؿ ،رعفہ نب زریب ،اؾ اوملنینم دیسہ
اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
فالءیکریماث۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 891

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،حشين بً علی ،زائذہ ،محنذ بً عبذالزحنً بً ابی لیلی ،حهه  ،عبذاہلل بً طذاد ،بيت حنزہ
حرضت عبذاہلل بً طذاد

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُح َشي ِ ُن بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی َع ًِ َزائ َٔذ َة َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔی ل َِیل َی َع ًِ ا ِل َح َه ٔه َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ات َم ِو ََ َی َو َت َز َک
َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َط َّذاد ٕ َع ًِ ب ٔ ِيتٔ َح ِنزَ َة َقا َل ُم َح َّن ْذ َي ِعىٔی ابِ ًَ أَبٔی ل َِیل َی َوه ٔ َی أ ُ ِْ ُت ابِ ًٔ َط َّذاد ٕ ْٔل ُ ِّمطٔ َقال َِت َم َ
ـ
ـ َول ََضا ال ِّي ِؼ َ
ابِ َي ّة َؾ َك َش َه َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َما َل ُط بَ ِیىٔی َوبَي ِ َن ابِ َيتٔطٔ َؾ َح َع َل َٔی ال ِّي ِؼ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،نیسح نب یلع ،زادئہ ،دمحم نب دبعارلنمح نب ایب یلیل ،مکح  ،دبعاہلل نب دشاد ،تنب زمحہ رضحت دبعاہلل نب دشاد
زمحہیکیٹیب ےسرفاتی رکےت ںیہدمحمنبایبیلیلےنرفامایہکہیدشادیکامںرشکی نہ ںیہ رفام ںیہہکریماآزاد رکدہالغؾرم ایگ
اس ےن اکی یٹیب وھچڑی وت اہلل ےک رنکؽ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناس اک امؽ ریمے افراسیک یٹیب ےکدرایمؿ میسقت رفامایآداھ
ےھجمدایافرآداھاےس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،زادئہ،دمحمنبدبعارلنمحنبایبیلیل،مکح،دبعاہللنبدشاد،تنبزمحہرضحتدبعاہللنب
دشاد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقلتوکریماثہنےلمی۔
ابب  :فراتثاکایبؿ
اقلتوکریماثہنےلمی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 892

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،اسحل بً ابی ُفوہ ،ابً طہاب ،حنیذ بً عبذالزحنً بً عوف ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
اب َع ًِ حُ َن ِیذٔ بِ ًٔ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ إ ٔ ِس َح َل بِ ًٔ أَبٔی َ ُِف َو َة َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َع ِو ٕ
ل ََ یَز ٔ ُث
ف َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَىَّطُ َقا َل ا ِل َكات ٔ ُ
دمحم نب رحم  ،ثی نب دعس ،ااحسؼ نب ایب رففہ ،انب اہشب ،دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاقلتوکرتہکںیمہصحہ ںیاتلم۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،اقحسنبایبرففہ،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمحنبوعػ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
اقلتوکریماثہنےلمی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 893

یحٌی ،عنزو بً
یحٌی ،عبیذاہلل بً موسی ،حشً بً ػالح ،محنذ بً سعیذ ،محنذ بً ٰ
راوی  :علی بً محنذ ،محنذ بً ٰ
طعیب ،عبذاہلل بً عنزو ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً العاؾ

وسی َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ َػال ٔ ٕح َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َسعٔی ٕذ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َق َاَ َح َّذثَ َيا ُعب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم َ

َو َقا َل ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َع ًِ عُ َن َز بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َح َّذثَىٔی أَبٔی َع ًِ َج ِّذی َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق َاو یَ ِو َو َؾ ِتحٔ َم َّه َة َؾ َكا َل ا ِل َن ِزأَةُ َتز ٔ ُث ٔم ًِ دٔیَ ٔة َز ِو ٔج َضا َو َمالٔطٔ َوصُ َو یَز ٔ ُث ٔم ًِ دٔیَت َٔضا َو َمال ٔ َضا َما ل َِه
َي ِك ُتل أَ َح ُذصُنا ػاح ٔب ُط َؾإٔذَا َق َتل أَ َح ُذصُنا ػاح ٔب ُط َعن ّذا لَه یز ٔ ِث ٔمً دٔیتٔطٔ و َمالٔطٔ َطیّْا وإ ٔ ٌِ َق َتل أَ َح ُذصُنا ػاح ٔب ُط َْ َلأ ّ
ِ
َ
َ َ َ ِ َِ
َ
ِ َ
ِ َ َ
َ َ َ
َ َ َ

َور َٔث ٔم ًِ َمالٔطٔ َول َِه َیز ٔ ِث ٔم ًِ دٔیَتٔطٔ
یلع نب دمحم ،دمحم نب ٰییحی  ،دیب اہلل نب ومیس ،نسح نب اصحل ،دمحم نب دیعس ،دمحم نب ٰییحی ،رمعف نب بیعش ،دبعاہلل نب رمعف ،رضحت
دبعاہلل نبرمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہہک یبن یلصاہللہیلعفآہلفملسحتف ہکم ےک دؿ ڑھکے وہےئ افر رفامای ویبی اخفدن یکدتی
افردفرسے امؽںیمفراتث ےکدقحارےہ۔افراخفدن ویبییکدتیافردرگیاوماؽںیمفراتثاکدقحار ےہرشبہکیطاؿ ںیمےس
وکیئ اکی دفرسے وک لتق ہن رکے ارگ اؿ ںیم ےس وکیئ اکی دفرسے وک دمعاً لتق رکے وت ہن دتی ںیمفارث وہاگ ہن درگی اوماؽ
ںیمافرارگاؿںیمےسوکیئاکیاطخءلتقرکےوتدرگیاوماؽںیمفارثوہاگدتیںیمفارثہنوہاگ۔
رافی  :یلع نب دمحم ،دمحم نب ٰییحی  ،دیباہلل نب ومیس ،نسح نب اصحل ،دمحم نب دیعس ،دمحم نب ٰییحی ،رمعف نب بیعش ،دبعاہلل نب رمعف،
رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذفیاالراحؾ۔
ابب  :فراتثاکایبؿ
ذفیاالراحؾ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 894

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ ،عبذالزحنً بً حارث بً عیاغ بً ابی ربیعہ ،حهیه بً حهیه
بً عباد بً حيیـ ،ابی حرضت ابوامامہ بً سہل بً حيیـ

غ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ َعیَّا ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ قَاََ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ
یع َة الزُّ َرق ٔ ِّی َع ًِ َحه ٔٔیه بِ ًٔ َحه ٔٔیه بِ ًٔ َعبَّاد ٔبِ ًٔ ُح َي ِی ٕـ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َع ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة بِ ًٔ َس ِض ٔل بِ ًٔ حُ َي ِی ٕـ أَ ٌَّ َر ُج َّل
بِ ًٔ أَبٔی َرب ٔ َ
ک أَبُو عُب َ ِی َذ َة بِ ًُ ا ِل َحزَّاحٔ إَٔ َی عُ َن َز َؾهَ َت َب إٔل َِیطٔ عُ َنزُ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
ال َؾ َه َت َب فٔی ذَل ٔ َ
َرمَی َر ُج َّل بٔ َش ِض ٕه َؾ َك َت َل ُط َول َِی َص َلطُ َوار ْٔث إ ٔ ََّ َْ ْ

َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل اہللُ َو َر ُسولُ ُط َم ِوَ َی َم ًِ ََ َم ِوَ َی َل ُط َوا ِل َخا ُل َوار ُٔث َم ًِ ََ َوار َٔث َل ُط
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب احرث نب ایعش نب ایب رہعیب ،میکح نب میکح نب ابعد نب فینح ،ایب
رضح ت اوباامہم نب لہس نب فینح رفامےت ںیہ ہک اکی رمد ےن دفرسے رمد رپ ریت الچای افر اےس لتق رک دای اس اک فارث رصػ
اکیامومںاھتوترضحتاوب دیبہنبرجاحےناسابرےںیمرضحترمعوکاھکلوترضحترمعےناوکنوجابںیماھکلہکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاہلل افررنکؽومیلںیہاسےک سجاکوکیئومیلہنوہافرسج اکافروکیئفارثہنوہوتامومںیہااکسفراث
ےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب احرث نب ایعش نب ایب رہعیب ،میکح نب میکح نب ابعد نب
فینح،ایبرضحتاوباامہمنبلہسنبفینح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
ذفیاالراحؾ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 895

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،طبابہ ،ح ،محنذ بً جعَف ،طعبہ ،بذیل بً میرسہ ،علی بً ابی كلحہ ،راطذ بً سعذ ،ابی
عامز ،طاو نے ایک ػحابی رسول (ػلی اہلل علیہ وآلہ وسله) حرضت مكذاو بً ابی ِّکینہ

َف َق َاَ َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َط َبابَ ُة ح و َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل َولٔی ٔذ َح َّذث َ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

رس َة ا ِل ُع َك ِیل ٔ ُّی َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ أَبٔی ك َ ِل َح َة َع ًِ َرا ٔط ٔذ بِ ًٔ َس ِع ٕذ َع ًِ أَبٔی َعا ٔمز ٕا ِل َض ِو َزن ٔ ِّی َع ًِ ا ِلنٔ ِك َذاو ٔ أَبٔی
َح َّذثَىٔی ب ُ َذیِ ُ
ل بِ ًُ َم ِی َ َ
ِّکین َة َر ُج ْل ٔم ًِ أَصِ ٔل َّ
اب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
الظاو ٔ ٔم ًِ أَ ِػ َح ٔ
َٔ َ

ل
َو َس َّل َه َم ًِ َت َز َک َم ّاَ َؾل ٔ َو َرثَتٔطٔ َو َم ًِ َت َز َک َ ًّلَک َؾإ ٔ َل ِي َيا َو ُربَّ َنا َقا َل َؾإَٔ َی اہللٔ َوإَٔ َی َر ُسول ٔطٔ َوأَىَا َوار ُٔث َم ًِ ََ َوار َٔث َل ُط أَ ِعك ٔ ُ

ل َع ِي ُط َو َیزٔث ُ ُط
َع ِي ُط َوأَرٔث ُ ُط َوا ِل َخا ُل َوار ُٔث َم ًِ ََ َوار َٔث َل ُط َي ِعك ٔ ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ابشہب ،ح ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دبلی نب رسیمہ ،یلع نب ایب ،ہحل ،رادش نب دعس ،ایب اعرم ،اشؾ ےک اکی احصیئب
رنکؽ (یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) رضحت دقماؾ نب ایب رکہمی ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامای اکی امں ابپ یک افالد اکی دفرسے یک فارث وہی ہن ہک رصػ ابپ رشکی رمد اےنپ امں ابپ رشکی اھبیئ اک فارث وہاگ
رصػابپرشکیاھبیئاکفارثہنوہاگ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،ابشہب ،ح ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دبلی نب رسیمہ ،یلع نب ایب ،ہحل ،رادش نب دعس ،ایب اعرم ،اشؾ ےک اکی
احصیبرنکؽ(یلصاہللہیلعفآہلفملس)رضحتدقماؾنبایبرکہمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابصعتاکریماث۔
ابب  :فراتثاکایبؿ
ابصعتاکریماث۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 896

یحٌی بً حهیه ،ابوبْک ،اَسائیل  ،ابی اسحل  ،حارث ،حرضت علی بً ابی كالب ِّکو اہلل وجہہ
راوی ٰ :

َ
ل َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ ا ِل َحار ٔٔث َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ أَبٔی كَالٔبٕ
َسائ ٔی ُ
ْکاو ٔ ُّی َح َّذثَ َيا إ ٔ ِ َ
َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َحه ٕٔیه َح َّذثَ َيا أبُو بَ َِحٕ ا ِل َب ِ َ
وٌ بَىٔی ا ِل َع ََّل ٔ
ل أَ َْا ُظ ْٔلَبٔیطٔ
ت یَز ٔ ُث ال َّز ُج ُ
وٌ دُ َ
اٌ بَىٔی اْلِ ُ ِّو یَ َت َو َارث ُ َ
َقا َل َق َضی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌَّ أَ ِع َی َ

وٌ إ ٔ ِْ َوتٔطٔ ْٔلَبٔیطٔ
َوأ ُ ِّمطٔ ُد َ

ٰییحینبمیکح،اوبرکب،ارسالیئ،ایبااحسؼ،احرث،رضحتیلعنبایباطبلرکؾاہللفہہجرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفاماییقیقحاھبیئاکیدفرسےےکفارثوہںےگہنہکرصػ ابپرشکیاھبیئاےنپیقیقحاھبیئاکفارثوہاگہنہک
رصػابپرشکیاھبیئاک۔

رافی ٰ :ییحینبمیکح،اوبرکب،ارسالیئ،ایباقحس،احرث،رضحتیلعنبایباطبلرکؾاہللفہہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
ابصعتاکریماث۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 897

راوی  :عباض بً عبذالعویه ،عبذالززام ،معتنز ،ابً كاؤض ،حرضت ابً عباض

ض َقا َل
ض َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َّاض بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َعو ٔٔیه ا ِل َع ِيبَر ُّٔی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأَىَا َم ِع َن ْز َع ًِ ابِ ًٔ كَا ُو ٕ
َح َّذثَ َيا ا ِل َعب ُ
َّ
َّ
َفائ ُٔف ؾ ٔ َ
َْل ِوَ َی
َفائ ٔٔف َعل َی ن ٔ َت ٔ
اب اہللٔ َؾ َنا َت َز َن ِت ا ِل َ َ
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ا ِق ٔش ُنوا ا ِل َنا َل بَي ِ َن أَصِ ٔل ا ِل َ َ

َر ُج ٕل َذ َِّکٕ

ابعس نب دبعامیظعل ،دبعارلزاؼ ،رمتعم ،انب اطؤس ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای امؽ ذفی ارفلفض ںیم میسقت رکف نج ےک ےصح اتکب اہلل ںیم ذموکر ںیہ رھپ وج اس ےس چب رےہ وت فہ اس رمد اک ےہ وج تیم ےک
زایدہرقبیوہ۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،دبعارلزاؼ،رمتعم،انباطؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجاکوکیئفارثہنوہ۔
ابب  :فراتثاکایبؿ
سجاکوکیئفارثہنوہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 898

راوی  :اسناعیل بً موسی ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عنزو بً دیيار ،عوسحہ ،حرضت ابً عباض

ات َر ُج ْل
ض َقا َل َم َ
وسی َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيا ٕر َع ًِ َع ِو َس َح َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ل بِ ًُ ُم َ
َعل َی َع ِض ٔذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َول َِه یَ َذ ِع َل ُط َوارٔثّا إ ٔ ََّ َع ِب ّذا ص َُو أَ ِع َت َك ُط ؾ ََذ َؾ َع ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
ٔمي َراثَ ُط إٔل َِیطٔ
اامسلیع نب ومیس ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف نب دانیر ،وعہجس ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےک دہع ابمرک ںیم اکی رمد اک ااقتنؽ وہایگ اس ےن وکیئ فارث ہن وھچڑا نکاےئ اکی الغؾ ےک ےسج فہ آزاد رکاکچ اھت وت یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنایکسریماثاسآزادرکدہالغؾوکدولادی۔
رافی  :اامسلیعنبومیس،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،وعہجس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتوکنیتوصخشںیکریماثیتلمےہ۔
ابب  :فراتثاکایبؿ
وعرتوکنیتوصخشںیکریماثیتلمےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 899

راوی  :ہظاو بً عنار ،محنذ بً ْحب ،عنزو بً روبہ ،عبذالواحذ بً عبذاہلل اليَصی  ،حرضت واثلہ بً اسكع رضی اہلل
عيہ

َص ِّی
ْح ٕب َح َّذثَ َيا عُ َنزُ بِ ًُ ُر ِؤبَ َة ال َّت ِػل ٔ ٔي ُّی َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َواح ٔ ٔذ بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ ال َّي ِ ٔ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َ ِ

َع ًِ َواث ٔ َل َة بِ ًٔ اْلِ َ ِس َك ٔع َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ا ِل َن ِزأَةُ َت ُحو ُز ث َ ََل َث َم َوار َ
ٔیث َعت ٔیك ٔ َضا َو َلكٔی ٔل َضا َو َو َل ٔذ َصا َّال ٔذی

یذ َما َر َوی َص َذا ا ِل َحذ َ
ٔیث غَيِرُ صٔظَ او ٕ
ََ َع َي ِت َعل َِیطٔ َقا َل ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َیز ٔ َ
اشہؾنبامعر،دمحمنبرحب،رمعفنبرفہب،دبعاولادحنبدبعاہللارصنلی،رضحتفاہلثنباعقسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبن
رکمی یلص اہللہیلع فملس ےن اراشد رفامای وعرت وک نیت وصخشںیک ریماثیتلم ےہ۔ اےنپ آزادرکدہ الغؾ یک ،افر اس الفارثےچب یک
سجیکاسےنرپفرشیکافراسےچبیکسجیکفہجےساخفدنےساعلؿایک
رافی  :اشہؾنبامعر،دمحمنبرحب،رمعفنبرفہب،دبعاولادحنبدبعاہللارصنلی،رضحتفاہلثنباعقسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجااکنررکدےہکہیریماہچبہ ںی
ابب  :فراتثاکایبؿ
وجااکنررکدےہکہیریماہچبہ ںی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 900

یحٌی بً ْحب ،سعیذ بً ابی سعیذ ،حرضت ابوہزیزہ
موسی بً عبیذہٰ ،
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،زیذ بً حبابٰ ،

ْح ٕب َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ أَبٔی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َزیِ ُذ بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
اب َع ًِ ُم َ
وسی بِ ًٔ عُب َ ِی َذ َة َح َّذثَىٔی َی ِحٌَی بِ ًُ َ ِ
َسعٔی ٕذ ا ِل َن ِكبُر ِّٔی َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َل َّنا ىَزَل َِت آیَ ُة ال ِّل َعا ٌٔ َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ُّی َنا ا ِم َزأَة ٕأَ ِل َح َك ِت بٔ َك ِوو ٕ

َ
َ
رع َؾ ُط ا ِح َت َح َب اہللُ ٔم ِي ُط یَ ِو َو
ْک َول ََذ ُظ َو َق ِذ َ َ
َم ًِ ل َِی َص ٔم ِي ُض ِه َؾل َِی َش ِت ٔم ًِ اہللٔ فٔی َط ِی ٕئ َول ًَِ یُ ِذْٔل ََضا َج َّي َت ُط َوأ ُّی َنا َر ُج ٕل أى ِ َ َ
ض اْلِ َ ِط َضاد ٔ
ا ِلك ٔ َیا َمةٔ َوؾ ََـ َح ُط َعل َی ُر ُؤ ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زدی نب ةحب ،ومٰیس نب  دیبہٰ ،ییحی نب رحب ،دیعس نب ایب دیعس ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک بج آتی
اعلؿانزؽوہیئوتاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجوعرتیسکوقؾںیماسہچبوکدالخرکےوجاسوقؾاکہ ںیےہ
وتااکساہللےسھچکقلعتہ ںیافراہللےسرہسگاینپتنجںیمدالخہنرفامںیئےگافروجرمدیھبہیاجےتنوہےئہکہیریماہچبےہاانپ

وہےن ےس ااکن ر رک دے وت اہلل اعتیل اےس رفز ایقث  اجحب ںیم ر ںیھ ےگ ہک اےس ددیار دخافدنی  بیص ہن وہاگ افر اےس امتؾ
ولوگںےکاسےنمرنکارکدںیےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زدینبةحب،ومٰیسنب دیبہٰ،ییحینبرحب،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
وجااکنررکدےہکہیریماہچبہ ںی

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 901

یحٌی بً سعیذ ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو
یحٌی ،عبذالعزیز بً عبذاہلل ،سلامیٌ بً بَللٰ ،
راوی  :محنذ بً ٰ
بً العاؾ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ب ٔ ََل ٕل َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ
َف بٔا ِمز ٔ ٕئ ا ِّد َعا ُئ َن َشبٕ ََ َي ِعز ٔ ُؾطُ أَ ِو َج ِح ُذ ُظ َوإ ٔ ٌِ َد َّم
ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔأَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ُن ِ ْ
دمحم نب ٰییحی ،دبعازعلزی نب دبع اہلل ،امیلسؿ نب البؽٰ ،ییحی نب دیعس ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نبرمعف نب ااعلص ےس رفاتی
ےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسبسناکدوعیرکانےسجآدیمہناجاتنوہایےسجاجاتنوہوخاہاساک ببد قیوہااکس
ااکنررکانرفکےہ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعازعلزینبدبعاہلل،امیلسؿنبالبؽٰ،ییحینبدیعس،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہچباکدوعیرکان۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
ہچباکدوعیرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 902

یحٌی بً یناٌ ،مثىی بً ػباح ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ
راوی  :ابوِّکیبٰ ،

ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ ا ِل َ َامی ٌٔ َع ًِ ا ِل ُن َثىَّی بِ ًٔ الؼَّ بَّاحٔ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل َقا َل
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ
ْح ّة ؾ ََو َل ُذ ُظ َو َل ُذ زٔىّا ََ َیز ٔ ُث َو ََ یُ َور ُث
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َعا َص َز أَ َم ّة أَ ِو ُ َّ
اوبرکبیٰ،ییحینبامیؿ،ینثمنبابصح،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامای وج یسکابدنیایآزادوعرتےس دباکریرکےاساک ہچبرحایمےہ ہنفہہچباس اکفارثوہاگہن ہیاسہچب اک
فارثوہاگ۔
رافی  :اوبرکبیٰ،ییحینبامیؿ،ینثمنبابصح،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
ہچباکدوعیرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 903

یحٌی ،محنذ بً بکاریً ،محنذ بً راطذ ،سلامیٌ بً موسی ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو
راوی  :محنذ بً ٰ
بً عاؾ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ بَکَّارٔ بِ ًٔ ب ٔ ََل ٕل ِّ
وسی َع ًِ
الذ َم ِظي ٔ ُّی أَى ِ َبأَىَا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َرا ٔط ٕذ َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ُم َ

َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔأَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ک ُ ُّل ُم ِش َت ِل َح ٕل ا ِس ُت ِل ٔح َل َب ِع َذ أَبٔیطٔ َّال ٔذی

اٌ ٔم ًِ أَ َم ٕة یَ ِنلٔهُ َضا یَ ِو َو أَ َػابَ َضا َؾ َك ِذ َل ٔح َل ب ٔ َن ًِ ا ِس َت ِل َح َك ُط َول َِی َص َلطُ
یُ ِذع َی َلطُ ا َّد َعا ُظ َو َرثَ ُت ُط ٔم ًِ َب ِع ٔذظ ٔ َؾ َك َضی أَ ٌَّ َم ًِ ک َ َ
اث َط ِی ْئ َو َما أَ ِد َر َک ٔم ًِ ٔمي َر ٕ
ؾ ٔ َامی ُق ٔش َه َق ِب َلطُ ٔم ًِ ا ِلنٔي َر ٔ
اٌ أَبُو ُظ َّال ٔذی یُ ِذع َی َل ُط
اث ل َِه ُي ِك َش ِه َؾ َلطُ َن ٔؼيبُطُ َو ََ یَ ِل َح ُل إٔذَا ک َ َ
َ
اٌ َّال ٔذی یُ ِذع َی َل ُط ص َُو ا َّد َعا ُظ َؾ ُض َو
اٌ ٔم ًِ أَ َم ٕة ََ یَ ِنلٔهُ َضا أَ ِو ٔم ًِ ُ َّ
ْحة ٕ َعا َص َز ب ٔ َضا َؾإٔى َّ ُط ََ َی ِل َح ُل َوََ یُ َور ُث َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
ْک ُظ َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
أى ِ َ َ
َو َل ُذ زٔىّا ْٔلَصِ ٔل أ ُ ِّمطٔ َم ًِ کَاى ُوا ُ َّ
ک َما ُق ٔش َه فٔی ا ِل َحاصٔل ٔ َّی ٔة َق ِب َل ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ
ْح ّة أَ ِو أَ َم ّة َقا َل ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َرا ٔط ٕذ َي ِعىٔی ب ٔ َذل ٔ َ
دمحمنبٰییحی،دمحمنباکبرنی،دمحمنبرادش،امیلسؿنبومیس،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہہکاہلل
ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ہچب اک بسن اےکس ابپ ےک رمےن ےک دعب اس ےس المای اجےئ اس رطح ہک اےکس
فارث اس ےک رمےن ےک دعب ہی دوعی رکںی ہک ہی اس اک ہچب ےہ وت آپ ےن اس ےک ابرے ںیم ہی ہلصیف رفامای ہک وج ہچب ایسی ابدنی
ےسوہوجوبتق تبحاسیککلمیھتوتہیہچباسصخشےسلماجےئاگسجےساؿفرہثےناوکسالمایافراسےسلبقوجریماث
میسقت وہیئ اس ںیم ےس اےس ہصح ہن ےلم اگ افر وج ریماث ایھب میسقت ہ ںی وہیئ اس ںیم اےس ہصح ےلم اگ افر سج ابپ یک رطػ
ا یکس ةسن یک اجریہ ےہ ارگ اس ےن زدنی ںیم اس بسن اک ااکنر رک دای (ہک ہی ریما ہچب ہ ںی ےہ) وت رھپ ااکس بسن اس ےس تبن  ہن
وہاگ افر ارگ ہچب ایسی ابدنی اک وہ وج اس صخش یک کلم ہ ںی ےہ ای آزاد وعرت ےس وہ سج ےک اس ھت اس ےن دباکری یک وت اس ہچب اک
بسنیھبکاسرمدےس تبن ہنوہاگہنیہہیہچباسرمداکفارثنبےکساگارگہچسجرمدیکرطػاسہچبیکةسنیکاجریہےہ
اسےناسہچباکدوعیایکوہ(ہکہیریماہچبےہ)ویکہکنہیہچبفدلاسلانےہافروعرتےکاخدناؿفاولںےکاپسرےہاگوخاہآزاد
وہ ای ابدنی دحثی ےک رافی دمحم نب رادش ےتہک ںیہہک ےلہپ ریماث میسقت وہےن اک بلطم ہی ےہہک االسؾ ےس لبق زامہن اجتیلہ ںیم
ریماثمیسقتوہیئوہ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دمحمنباکبرنی،دمحمنبرادش،امیلسؿنبومیس،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

قحفالءرففتخرکےنافرہبہرکےنےساممتعن۔
ابب  :فراتثاکایبؿ

قحفالءرففتخرکےنافرہبہرکےنےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 904

راوی  :علی بً محنذ ،طعبہ ،سؿیاٌ ،عبذاہلل بً دیيار ،ابً عنز ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َو ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ دٔی َيا ٕر َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ

ئ َو َع ًِ صٔبَتٔطٔ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ بَ ِی ٔع ا ِل َو ََ ٔ

یلع نب دمحم ،ہبعش ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع ،رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن قح
فالءےنچیبافرہبہرکےنےسعنمرفامای۔
رافی  :یلعنبدمحم،ہبعش،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،انبرمع،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
قحفالءرففتخرکےنافرہبہرکےنےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 905

یحٌی بً سلیه ،عبیذاہلل بً عنز
راوی  :محنذ بً عبذالنلک بً ابی طواربٰ ،

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ ا ِلنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی َّ
الظ َوار ٔٔب َح َّذث َ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ُسل َِی ٕه َّ
اللائٔف ُّٔی َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ
َ
ئ َو َع ًِ صٔبَتٔطٔ
ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ بَ ِی ٔع ا ِل َو ََ ٔ
دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشاربٰ ،ییحی نب میلس  ،دیب اہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن قح فالء
رففتخرکےنافرہبہرکےنےسعنمرفامای۔

رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبایبوشاربٰ،ییحینبمیلس ،دیباہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتوکںیکمیسقت۔
ابب  :فراتثاکایبؿ
رتوکںیکمیسقت۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 906

راوی  :محنذ بً رمح ،عبذاہلل بً لہیعہ ،عكیل  ،ىاؾع ،عبذاہلل بً عنز ،حرضت عبذاہلل بً عنز

َ
یع َة َع ًِ ُع َك ِی ٕل أَى َّ ُط َسنٔ َع ىَاؾ ٔ ّعا یُ ِخبٔرُ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُع َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأىَا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ لَض ٔ َ

اٌ ٔم ًِ ٔمي َر ٕ
اٌ ٔم ًِ ٔمي َر ٕ
اث أَ ِد َر َنطُ
اث ُق ٔش َه فٔی ا ِل َحاصٔل ٔ َّیةٔ َؾ ُض َو َعل َی ق ٔ ِش َنةٔ ا ِل َحاصٔل ٔ َّیةٔ َو َما ک َ َ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َما ک َ َ
ِاْل ٔ ِس ََل ُو َؾ ُض َو َعل َی ق ٔ ِش َنةٔ ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ
دمحمنبرحم،دبعاہللنبہعیہل،لیقع،انعف،دبعاہلل نبرمع،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایوجریماثدفراجتیلہںیممیسقتوہ یکوتفہمیسقتاجتیلہربرقاررےہی(اباقونؿاالسؾےکاطمقبازرسون
اس یک میسقت ہن وہی ویکہکن اس ںیم تہب رحج ےہ) افر اقونؿ االسؾ آےن ےک دعب رہ ریماث االسیم اوصولں ےک اطمقب میسقت
وہی۔
رافی  :دمحمنبرحم،دبعاہللنبہعیہل،لیقع،انعف،دبعاہللنبرمع،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجونومولدںیمآتبرایحتًالثمرفاناّلچانفریغہولعمؾوہںوتفہیھبفارثوہاگ۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
بجونومولدںیمآتبرایحتًالثمرفاناّلچانفریغہولعمؾوہںوتفہیھبفارثوہاگ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 907

راوی  :ہظاو بً عنار ،ربیع بً بذر ،ابوزبير ،حرضت جابز

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ال َّزبٔی ُع بِ ًُ بَ ِذ ٕر َح َّذثَ َيا أَبُو الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا
اس َت َض َّل الؼَّ ٔي ُّی ُػل َِّی َعل َِیطٔ َو َور َٔث
ِ
اشہؾنبامع ر،رعیبنبدبر،اوبزریب،رضحتاجربرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجہچبالچےئوتااکس
انجزہاداایکاجےئافراےسریماثںیمہصحیھبدایاجےئ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،رعیبنبدبر،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فراتثاکایبؿ
بجونومولدںیمآتبرایحتًالثمرفاناّلچانفریغہولعمؾوہںوتفہیھبفارثوہاگ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 908

یحٌی بً سعیذ بً مشیب ،حرضت جابز بً عبذاہلل اور مشور
راوی  :عباض بً ولیذ ،مزواٌ بً محنذ ،سلامیٌ بً بَللٰ ،
بً محزمہ

َّاض بِ ًُ ا ِل َولٔی ٔذ ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذث َ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ب ٔ ََل ٕل َح َّذثَىٔی َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ َع ًِ
َح َّذثَ َيا ا ِل َعب ُ
َخ َم َة قَاََ َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َیز ٔ ُث
َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َوا ِلنٔ ِش َورٔ بِ ًٔ َم ِ َ

الؼَّ ٔي ُّی َحًَّی َي ِش َتض ٔ َّل َػارٔ ّْا َقا َل َوا ِستٔ ِض ََللُ ُط أَ ٌِ یَ ِبک ٔ َی َو َي ٔؼیحَ أَ ِو َي ِع ٔل َص
ابعس نبفدیل،رمفاؿنبدمحم،امیلسؿنبالبؽٰ،ییحینبدیعسنببیسم،رضحتاجربنبدبعاہللافروسمرنبزحمہمرفامےتںیہہک
اہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہچبفارثہنوہاگاہیںکتہکفہالچےئافررفےئرفامےتںیہہکرفےنےسرمادہی
ےہہکآتبرایحتاظرہوہںالثمرفانانخیچانکنیھچ۔
رافی  :ابعسنبفدیل،رمفاؿنبدمحم،امیلسؿنبالبؽٰ،ییحینبدیعسنببیسم،رضحتاجربنبدبعاہللافروسمرنبزحمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیرمددفرسےےکاہوھتںاالسؾوبقؽرکے۔
ابب  :فراتثاکایبؿ
اکیرمددفرسےےکاہوھتںاالسؾوبقؽرکے۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 909

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،عبذالعزیز بً عنز ،عبذاہلل بً موہب ،حرضت تنیه داری

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َم ِوصَبٕ َقا َل َسنٔ ِع ُت َتنٔ ّامی َّ
الذار َّٔی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ض ب ٔ َن ِح َیا ُظ
الش َّي ُة فٔی ال َّز ُج ٔل ٔم ًِ أَصِ ٔل ا ِک ٔه َت ٔ
اب ي ُِشل ٔ ُه َعل َی یَ َذ ِی ال َّز ُج ٔل َقا َل ص َُو أَ ِوَ َی ال َّيا ٔ
َي ُكو ُل ُقل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ َما ُّ

َو َم َناتٔطٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،دبعازعلزی نب رمع ،دبعاہلل نب ومبہ ،رضحت میمت داری رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک
رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکیئ الہ اتکب رمد دفرسے رمد ےک اہوھتں االسؾ وبقؽ رکے وت اس اک ایک مکح ےہ؟ رفامای سج ےک
اہوھتںاالسؾوبقؽایکفہامتؾولوگںںیماسےکزایدہرقبیےہزدنیافرومتدفونںاحوتلںںیم۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،دبعازعلزینبرمع،دبعاہللنبومبہ،رضحتمیمتداری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہللےکراےتسںیمزلےنیکتلیضف۔
ابب  :اہجداکایبؿ
اہللےکراےتسںیمزلےنیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 910

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً ؾـل ،عنارہ بً قعكاع ،ابی زرعہ ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُؿ َـ ِی ٔل َع ًِ عُ َن َار َة بِ ًٔ ا ِل َك ِع َكا ٔع َع ًِ أَبٔی ز ُِر َع َة َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ بٔی َو َت ِؼذ ْٔیل بٔزُ ُسلٔی
ِخ َد فٔی َسبٔیلٔطٔ ََ یُ ِ ٔ
َخ ُج ُط إ ٔ ََّ ٔج َضا ْد فٔی َسبٔیلٔی َوإ ٔ َین ْ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ َع َّذ اہللُ ل ٔ َن ًِ َ َ

َّ
ِخ َد ٔم ِي ُط ىَائ َّٔل َما ىَا َل ٔم ًِ أَ ِجز ٕأَ ِو غَي ٔ َین ٕة ث ُ َّه َقا َل َو َّال ٔذی
َؾ ُض َو َعل َ َّی َؿا ٔم ًْ أَ ٌِ أ ُ ِدْٔ َل ُط ا ِل َح َّي َة أَ ِو أَ ِر ٔج َع ُط إَٔ َی َم ِش َهئطٔ ال ٔذی َ َ

َخ ُد فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ أَبَ ّذا َو َکه ًِٔ ََ أَ ٔج ُذ َس َع ّة
َن ِؿ ٔسی ب ٔ َی ٔذظ ٔ ل َِو ََ أَ ٌِ أَ ُط َّل َعل َی ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن َما َق َع ِذ ُت ْ ََٔل َف َ ٔ
َسیَّ ٕة َت ِ ُ
وٌ َب ِعذٔی َو َّال ٔذی َنؿ ُِص ُم َح َّن ٕذ ب ٔ َی ٔذظ ٔ ل ََود ٔ ِد ُت أَ ٌِ
یب أَ ِن ُؿ ُش ُض ِه َؾ َي َت َخ َّل ُؿ َ
ؾَأ َ ِحنٔ َل ُض ِه َو ََ َیحٔ ُذ َ
وٌ َس َع ّة َؾ َيتَّب ٔ ُعونٔی َو ََ َت ٔل ُ
أَغِز ُ َو فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ ؾَأ ُ ِق َت َل ث ُ َّه أَغِز ُ َو ؾَأ ُ ِق َت َل ث ُ َّه أَغِز ُ َو ؾَأ ُ ِق َت َل
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلضف،امعرہنباقعقع،ایبزرہع،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایوجصخشراہدخاںیمےلکنافررصػراہدخاںیمزلاناہللرپاامیؿالانافررنکولںیکیدصقییہاےکسےنلکناکابثعینبوتاہللرپایکس
امضتنےہایاےستنجںیمدالخرفامںیئےگایاوکساسرھگںیمفاسپںیجیھبےگسج ےسفہالکنوجارجایتمینغاسےناحلصایک

استیمس۔ رھپرفامایمسق ےہاسذاتیک سجےک ہضبق ںیمریمیاجؿ ےہارگ ےھجمالہاالسؾ یک تقشماکوخػہنوہاتوت ںیمراہ
دخا ںیم ےنلکنفاےل یسک رکشل ےک  ےھچی رہسگ ہن اتھٹیب نکیل ریمے اپس اینتف تع ہ ںی ہک بس وک نکارایں دفں افر بس ںیم اینت
ف تعہ ںیہک(ںیماجؤںوت)ریمےاس ھت ںیلچافر(ارگںیمہشیمہاجؤںیھبک ےھچیہنوھٹیبںوت)اےکندولںوکاانیمطؿہنوہاگوت
ہی ریمے دعب  ےھچی رںیہ ےگ (ڑکےتھ رںیہ ےگ ہک اکش مہ یھب اہجد ںیم رشکی وہےت) مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم
ریمی اجؿ ےہ ںیم اچاتہ وہں ہک راہ دخا ںیم زلفں رھپ لتق رک دای اجؤں رھپ (زدنہ وہ رک) زلفں رھپ لتق رک دای اجؤں رھپ زلفں رھپ
دیہشرکدایاجؤں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلضف،امعرہنباقعقع،ایبزرہع،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہللےکراےتسںیمزلےنیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 911

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابوِّکیب ،عبذاہلل بً موسی ،طيباٌُ ،فاض ،علیہ ،حرضت ابوسعیذ ْذری

ض َع ًِ َع ٔل َّی َة َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ
ُفا ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
وسی َع ًِ َط ِي َب َ
ِّکیِبٕ َق َاَ َح َّذث َ َيا عُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم َ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
اٌ َع ًِ ٔ َ

َفتٔطٔ
ا ِلخ ُِذر ِّٔی َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ا ِل ُن َحاصٔ ُذ فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َم ِـ ُن ْ
وٌ َعل َی اہللٔ إ ٔ َّما أَ ٌِ یَهِ ٔؿ َت ُط إَٔ َی َم ِػ ٔ َ
ل ا ِل ُن َحاص ٔ ٔذ فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َن َن َث ٔل الؼَّ ائ ٔٔه ا ِل َكائ ٔٔه َّال ٔذی ََ َي ِؿتُرُ َحً َّی َی ِز ٔج َع
َو َر ِح َنتٔطٔ َوإ ٔ َّما أَ ٌِ َی ِز ٔج َع ُط بٔأ َ ِجز ٕ َوغَي ٔ َین ٕة َو َم َث ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،دبعاہلل نب ومیس ،ابیشؿ ،رفاس ،ہیطع ،رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےنرفامایراہدخاںیمزلےنفاےلاکاہللذہمدارےہایوتاےساینپششخبفرتمحےکاس ھتالمےلاگ افرای ارجفتمینغ ےک
اس  ھت فاسپ ولاٹدے اگ۔ راہ دخا ںیم زلےن فاےل یک اثمؽ اس رفزہ دار یک یس ےہ وج ایقؾ رکے افر تسس ہن وہ اہیں کت ہک اجمدہ
فاسپآےئ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،دبعاہللنبومیس،ابیشؿ،رفاس،ہیطع،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راہِدخاںیماکیحبصافراکیاشؾیکتلیضف۔
ابب  :اہجداکایبؿ
راہِدخاںیماکیحبصافراکیاشؾیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 912

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً سعیذ ،ابوْالذ احنز ،ابً عحَلٌ ،ابوحازو ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا أَبُو َْال ٔ ٕذ اْلِ َ ِح َنزُ َع ًِ ابِ ًٔ َع ِح ََل ٌَ َع ًِ أَبٔی َحازٔو ٕ َع ًِ أَبٔی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
الذى ِ َیا َو َما ؾ َٔیضا
ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه غ َِذ َو ْة أَ ِو َر ِو َح ْة فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َْي ِ ْر ٔم ًِ ُّ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب دیعس ،اوباخدل ارمح ،انب الجعؿ ،اوباحزؾ ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایراہدخاںیماکیحبصایاکیاشؾرتہبےہداینےسافرداینےکامتؾاسزفاسامؿےس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبدیعس،اوباخدلارمح،انبالجعؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راہِدخاںیماکیحبصافراکیاشؾیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 913

راوی  :ہظاو بً عنار ،زِّکیا بً ميوور ،ابوحازو ،حرضت سہل بً سعذ ساعذی

ِّکیَّا بِ ًُ َم ِيوُورٕ َح َّذث َ َيا أَبُو َحازٔو ٕ َع ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ِع ٕذ َّ
الشاعٔذ ِّٔی َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا َز َ ٔ
الذى ِ َیا َو َما ؾ َٔیضا
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه غ َِذ َو ْة أَ ِو َر ِو َح ْة فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َْي ِ ْر ٔم ًِ ُّ

اشہؾ نب امعر ،زرکای نب وظنم ر ،اوباحزؾ ،رضحت لہس نب دعس اسدعی رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایراہدخاںیماکیحبصایاکیاشؾداینفاماہیفےسرتہبےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،زرکاینبوظنمر،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راہِدخاںیماکیحبصافراکیاشؾیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 914

راوی  :نَص بً علی ،محنذ بً مثىی ،عبذالوہاب ،حنیذ ،حرضت اىص بً مالک

اب َّ
الث َكف ُّٔی َح َّذثَ َيا حُ َن ِی ْذ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک
ِم َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َق َاَ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َوصَّ ٔ
َح َّذثَ َيا َن ِ ُ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ

الذى ِ َیا َو َما ؾ َٔیضا
أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َل َػ ِذ َو ْة أَ ِو َر ِو َح ْة فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َْي ِ ْر ٔم ًِ ُّ

رصننبیلع،دمحمنبینثم،دبعاولاہب،دیمح،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامایراہدخاںیماکیحبصایاکیاشؾداینفاماہیفےسرتہبےہ۔
رافی  :رصننبیلع،دمحمنبینثم،دبعاولاہب،دیمح،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راہِدخاںیمزلےنفاےلوکاسامؿرفامہرکان۔
ابب  :اہجداکایبؿ
راہِدخاںیمزلےنفاےلوکاسامؿرفامہرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 915

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یوىص بً محنذ ،لیث بً سعذ ،یزیذ بً عبذاہلل بً ہاد ،ولیذ بً ولیذ ،عثناٌ بً عبذاہلل
بً َساقہ ،حرضت عنز بً ْلاب

یذ بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ا ِل َضاد ٔ َع ًِ ا ِل َولٔیذٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا ل َِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ یَز ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اب َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َسا َق َة َع ًِ عُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َخ َّل ٔ
بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َولٔی ٔذ َع ًِ عُ ِث َن َ
اٌ بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُ َ
وت أَ ِو یَ ِز ٔج َع
ل أَ ِجزٔظ ٔ َحًَّی َی ُن َ
اٌ َل ُط ٔم ِث ُ
َي ُكو ُل َم ًِ َج َّضزَغَازٔ ّیا فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َحًَّی َي ِش َتك ٔ َّل ک َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ویسن نب دمحم  ،ثی نب دعس ،زیدی نب دبعاہلل نب اہد ،فدیل نب فدیل ،امثعؿ نب دبعاہلل نب رساہق ،رضحت رمع نب
اطخبرفامےتںیہہکںیمےناہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسوجصخشراہدخاںیمزلےنفاےلوکاسامؿرفامہ
رکےاہیںکتہک فہرفاہن وہاجےئوتاساسامؿرفامہ رکےنفاےلوکیھباجمدہےک رباربارجاتلم رےہاگاہیںکت ہکاجمدہاسداین
ےسالچاجےئایفاسپولٹآےئ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،ویسن نب دمحم  ،ثی نب دعس ،زیدی نب دبعاہلل نباہد ،فدیل نب فدیل ،امثعؿ نب دبعاہلل نب رساہق ،رضحت
رمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راہِدخاںیمزلےنفاےلوکاسامؿرفامہرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 916

راوی  :عبذاہلل بً سعیذ ،عبذہ بً سلامیٌ ،علاء ،حرضت زیذ بً ْالذ جہىی

ئ َع ًِ َزیِ ٔذ بِ ًٔ َْال ٔ ٕذ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ َع ِبذٔ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ َع َلا ٕ

ل أَ ِجزٔظ ٔ ٔم ًِ غَي ِر ٔأَ ٌِ یَ ِي ُك َؽ
اٌ َلطُ ٔم ِث ُ
ا ِل ُح َضىٔ ِّی َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َج َّضزَ غَازٔ ّیا فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ ک َ َ
ٔم ًِ أَ ِجز ٔا ِل َػازٔی َط ِیّْا
دبع اہلل نب دیعس ،دبعہ نب امیلسؿ ،اطعء ،رضحت زدی نب اخدل  ینہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
سجےنراہدخاںیمزلےنفاےلوکاسامؿرفامہایکوتاوکسیھباغزیےکرباربارجےلماگاغزیےکارجںیمھچکیھبیمکےئکریغب۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،دبعہنبامیلسؿ،اطعء،رضحتزدینباخدل ینہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راہدخاںیمرخچرکےنیکتلیضف۔
ابب  :اہجداکایبؿ
راہدخاںیمرخچرکےنیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 917

راوی  :عنزاٌ بً موسی ،حناد بً زیذ ،ایوب ،ابوقَلبہ ،ابی اسناء ،حرضت ثوباٌ

وسی َّ
اٌ َقا َل َقا َل
وب َع ًِ أَبٔی ق ٔ ََلبَ َة َع ًِ أَبٔی أَ ِس َنا َئ َع ًِ ث َ ِوبَ َ
َح َّذثَ َيا ع ِٔن َزا ٌُ بِ ًُ ُم َ
الل ِیثٔ ُّی َح َّذث َ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َزیِ ٕذ َح َّذثَ َيا أَ ُّی ُ
ض فٔی َسبٔی ٔل
ُف ٕ
ل دٔی َيا ٕر یُ ِي ٔؿ ُكطُ ال َّز ُج ُ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَؾ َِـ ُ
ل دٔی َي ْار یُ ِي ٔؿ ُكطُ َعل َی ع َٔیالٔطٔ َودٔی َي ْار یُ ِي ٔؿ ُكطُ َعل َی َ َ

ل َعل َی أَ ِػ َحابٔطٔ فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ
اہللٔ َودٔی َي ْار یُ ِي ٔؿ ُك ُط ال َّز ُج ُ

رمعاؿنبومیس،امحدنبزدی،اویب،اوبالقہب،ایباامسء،رضحتوثابؿرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
رتہبنیارشیف(امؽ)ےسجرمدرخچرکےفہارشیفےہوجاےنپایعؽرپرخچرکےافرفہارشیفےہوجراہدخایسکوھگڑےرپرخچ
رکےافرفہارشیفےہوجرمدراہدخاںیمزلےنفاےلاےنپاسویھتںرپرخچرکے۔
رافی  :رمعاؿنبومیس،امحدنبزدی،اویب،اوبالقہب،ایباامسء،رضحتوثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راہدخاںیمرخچرکےنیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 918

راوی  :ہاروٌ بً عبذاہلل ،ابی ؾذیکْ ،لیل بً عبذاہلل  ،حشً ،حرضت علی بً ابی كالب ابوالذرداء ابوہزیزہ ابوامامہ
باہلی عبذاہلل بً عنز عبذاہلل بً عنز و جابز بً عبذاہلل اور عنزاٌ بً حؼين

ارو ٌُ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ ا ِل َح َّنا ُل َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ُؾ َذیِ ٕک َع ًِ ا ِل َخلٔی ٔل بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ أَبٔی كَالٔبٕ
َح َّذثَ َيا َص ُ

َوأَبٔی َّ
اٌ بِ ًٔ
الذ ِر َدا ٔ
ئ َوأَبٔی ص َُزیِ َز َة َوأَبٔی أ ُ َما َم َة ا ِل َباص ٔل ٔ ِّی َو َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ُع َن َز َو َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َو َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َوع ِٔن َز َ
ا ِل ُح َؼي ِ ٔن ک ُ ُّل ُض ِه یُ َح ِّذ ُث َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط َقا َل َم ًِ أَ ِر َس َل ب ٔ َي َؿ َك ٕة فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َوأَ َق َاو فٔی بَ ِيتٔطٔ َؾ َلطُ
ک َؾ َل ُط بٔک ُلِّ د ٔ ِر َص ٕه َس ِب ُع ٔمائ َ ٔة أَ ِل ٔـ
بٔکُلِّ د ٔ ِر َص ٕه َس ِب ُع ٔمائ َ ٔة د ٔ ِر َص ٕه َو َم ًِ غَزَا ب ٔ َي ِؿ ٔشطٔ فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َوأَ ِنؿ ََل فٔی َو ِجطٔ ذَل ٔ َ

ٔـ ل ٔ َن ًِ َيظَ ا ُئ
د ٔ ِر َص ٕه ث ُ َّه َت ََل َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َواہللُ ي َُـاع ُ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،ایب دفکی ،لیلخ نب دبعاہلل  ،نسح ،رضحت یلع نب ایب اطبل اوبادلرداء اوبرہریہ اوباامہم ابیلہ دبعاہلل نب رمع
دبعاہللنبرمعفاجرب نبدبعاہللافررمعاؿنب،نیصایبؿ رکےتںیہہکاہللےکرنکؽیلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایسجےنراہ
دخاںیمرخہچاجیھبافروخداےنپرھگرہھٹاراہاےسرہدرمہےکدبےلاستنکدرمہ(اکوثاب)ےلماگافروجراہدخاںیمزلاافراسراہ
ںیمرخچ ایک اوکس رہدرمہ ےک دبےلاست الھک درمہ اک وثاب ےلم اگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن ہیآتی التفت رفامیئ افر

اہللدفدنچرفاماتےہسجےکےئلاچےہ۔
رافی  :اہرفؿ نب دبعاہلل ،ایب دفکی،لیلخ نب دبعاہلل  ،نسح ،رضحت یلع نب ایب اطبل اوبادلرداء اوبرہریہ اوباامہم ابیلہ دبعاہلل
نبرمعدبعاہللنبرمعفاجربنبدبعاہللافررمعاؿنب،نیص
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدوھچڑےنیکتخسفدیع۔
ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدوھچڑےنیکتخسفدیع۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 919

یحٌی بً حارث ،قاسه ،حرضت ابوامامہ
راوی  :ہظاو بً عنار ،ولیذ بً مشلهٰ ،

َح َّذثَ َيا ص ٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث ِّ
الذ َمار ُّٔی َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه َع ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة َع ًِ
ـ غَازٔ ّیا فٔی أَصِلٔطٔ ب ٔ َخيِر ٕأَ َػابَ ُط اہللُ ُس ِب َحاى َ ُط بٔ َكارٔ َع ٕة
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ ل َِه َي ِػز ُ أَ ِو یُ َح ِّضز ِ غَازٔ ّیا أَ ِو َی ِخ ُل ِ
َق ِب َل َی ِوو ٔا ِلك ٔ َیا َمةٔ
اشہؾنبامعر،فدیلنبملسمٰ،ییحینباحرث،اقمس،رضحتاوباامہمےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےن
ہن زلایئ یک ہن اسامؿ رفامہ ایک ہن اہللیک راہ ںیم زلےنفاےل ےک ےھچی اس ےک رھگ فاولں اسیک ھت ااھچ رباتؤ ایک وت اہلل احبسہن رفز ایقث 
ےسلبقاسوکتخستبیصمںیمالتبمرفامںیئےگ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،فدیلنبملسمٰ،ییحینباحرث،اقمس،رضحتاوباامہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدوھچڑےنیکتخسفدیع۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 920

راوی  :ہظاو بً عنار ،ولیذ ،ابوراؾع ،اسناعیل بً راؾع ،موَی ابی بْک ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ

ِم َم ِوَ َی أَبٔی بَ ِْکٕ َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ
ل بِ ًُ َراؾ ٕٔع َع ًِ ُس َ ٕٓ
َح َّذثَ َيا ص ٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ َح َّذثَ َيا أَبُو َراؾ ٕٔع ص َُو إ ٔ ِس َنعٔی ُ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ لَي ٔ َی اہللَ َول َِی َص َل ُط أَثَ ْز فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ لَي ٔ َی اہللَ َوؾ ٔیطٔ ثُل َِن ْة
اشہؾ نب امعر ،فدیل ،اوبراعف ،اامسلیع نب راعف ،ومیل ایب رکب ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےنرفامایوجاہللےسےلمایسیاحتلںیماسرپراہدخاےکزمخاکوکیئاشنؿہنوہوتفہاہللےسایسیاحتلںیمےلماگہک
ہکاسںیموکاتیہوہی۔
رافی  :اشہؾنبامعر،فدیل،اوبراعف،اامسلیعنبراعف،ومیلایبرکب،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وج(وقعمؽ)ذعریکفہجےساہجدہنرکاکس۔
ابب  :اہجداکایبؿ
وج(وقعمؽ)ذعریکفہجےساہجدہنرکاکس۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 921

راوی  :محنذ بً مثىی ،ابً ابی عذی ،حنیذ ،حرضت اىص بً مالک

ٔی َع ًِ حُ َن ِی ٕذ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َل َّنا َر َج َع َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی َعذ ٓ ٕ

َستُ ِه ٔم ًِ َم ٔشير ٕ َوََ َق َل ِعت ُِه َواد ٔ ّیا إ ٔ ََّ کَاى ُوا َم َعهُ ِه
َو َس َّل َه ٔم ًِ غَزِ َوة ٔ َتبُو َک ؾ ََذىَا ٔم ًِ ا ِل َنذٔی َيةٔ َقا َل إ ٔ ٌَّ بٔا ِل َنذٔی َيةٔ َل َك ِو ّما َما ٔ ِ
ؾ ٔیطٔ َقا ُلوا یَا َر ُسو َل اہللٔ َوص ُِه بٔا ِل َنذٔی َي ٔة َقا َل َوص ُِه بٔا ِل َنذٔی َي ٔة َح َب َش ُض ِه ا ِل ُع ِذ ُر
دمحمنبینثم،انبایبدعی،دیمح،رضحت اسننبامکلرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوبتکیکزلایئےسفاسپوہےئبج
دمہنیےکرقبیےچنہپوترفامایدمہنیںیمھچکولگان ےںیہہکمتاہجںیھبےلچافروجفادییھبمتےنےطیکفہاسںیم(وثابےک
اابتعر ےس) اہمترے اس ھت یہ ےھت۔ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ! احالہکن فہ دمہنی ںیم ےھت؟ آپ ےن رفامای ارگہچ فہ
دمہنیںیمےھتاوکنروبجریےنرفکایل۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،دیمح،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وج(وقعمؽ)ذعریکفہجےساہجدہنرکاکس۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 922

راوی  :احنذ بً سياٌ ،ابومعاویہ ،اعنع ،ابی سؿیاٌ ،حرضت جابز

اٌ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ أَبٔی ُسؿ َِی َ

ُش ُنو ُن ِه فٔی اْلِ َ ِجز ٔ َح َب َش ُض ِه ا ِل ُع ِذ ُر َقا َل أَبُو َع ِبذ اہللٔ أَ ِو
رطي ّكا إ ٔ ََّ َ ٔ
َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ بٔا ِل َنذٔی َيةٔ رٔ َج ّاَ َما َق َل ِعت ُِه َواد ٔ ّیا َو ََ َس َلهِت ُِه َ ٔ
َن َنا َقا َل َنتَب ِ ُتطُ َلؿِوّ ا
ادمح نب انسؿ ،اوباعمفہی ،اشمع ،ایب ایفسؿ ،رضحت اجرب رفامےت ںیہہک اہلل ےک رنکؽیلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامایالبہبش دمہنی
ںیمھچکرمد ان ے ںیہہک مت ےنوجفادییھب ےطیک افروج راہتسیھبےلچفہاہمترے اس ھتارجںیمرشکی رےہاس ےئلہک روبجری
ےناہ ںیرفکایلاھت۔

رافی  :ادمحنبانسؿ،اوباعمفہی،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راہِدخاںیمومرہچںیمرےنہیکتلیضف
ابب  :اہجداکایبؿ
راہِدخاںیمومرہچںیمرےنہیکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 923

راوی  :ہظاو بً عنار ،عبذالزحنً بً زیذ بً اسله ،مؼعب بً ثابت ،عبذاہلل  ،حرضت عثناٌ بً عؿاٌ

َح َّذثَ َيا ص ٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َزیِذٔ بِ ًٔ أَ ِسل ََه َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ُم ِؼ َع ٔب بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ
اض إنِّٔی َسنٔ ِع ُت َحذٔی ّثا ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َل ِه
َقا َل َْ َل َب عُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ َع َّؿ َ
اض َؾ َكا َل یَا أَ ُّی َضا ال َّي ُ
اٌ ال َّي َ
یَ ِن َي ِعىٔی أَ ٌِ أ ُ َح ِّذثَهُ ِه بٔطٔ إ ٔ ََّ ِّ
الـ ًُّ ب ٔ َه ِه َوبٔ َؼ َحابَتٔهُ ِه َؾل َِی ِختَرِ ُم ِخ َت ْار ل ٔ َي ِؿ ٔشطٔ أَ ِو ل ٔ َی َذ ِع َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ

َو َس َّل َه َي ُكو ُل َم ًِ َرابَ َم ل َِی َل ّة فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ ُس ِب َحاى َ ُط کَاى َ ِت َنأ َ ِل ٔـ ل َِی َل ٕة ٔػ َیا ٔم َضا َوق ٔ َیا ٔم َضا

اشہؾ نب امعر ،دبعارلنمح نب زدی نب املس ،بعصم نب تبن  ،دبعاہلل  ،رضحت امثعؿ نب افعؿ ےن ولوگں وک ہبطخ اراشد رفامای اہک
اےولوگ!ںیمےناہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےساکیدحثیینسافرںیہمتایبؿرکےنےسےھجموکیئزیچامعنہنوہیئرگم
مترپافراہمترےاسویھتںرپلخب(ہکہیدحثیےننسےکدعببساہجدےئلیکلکنڑھکےوہںےگافرریمےاس ھتوکیئہنرےہاگ)
نک رہ صخش وک اایتخر ےہ ہک لمع رکے ای ہن رکے ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی رفامےت انس وج اہلل احبسہن فاعتیل یک راہ ںیم اکی بش
ومرہچںیمرےہاےسسہارفںرفزفںافرسہاربشدیبارویںاکارجےلماگ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دبعارلنمحنبزدینباملس،بعصمنبتبن ،دبعاہلل،رضحتامثعؿنبافعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راہِدخاںیمومرہچںیمرےنہیکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 924

راوی  :یوىص بً عبذاَعلی ،عبذاہلل بً وہب ،لیث  ،زہزہ بً معبذ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ َع ِب ٔذ اْلِ َ ِعل َی َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِْب َ َرنٔی َّ
الل ِی ُث َع ًِ ُزص َِز َة بِ ًٔ َم ِع َب ٕذ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ
ل
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ َم َ
اٌ َي ِع َن ُ
ات ُم َزاب ٔ ّلا فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ أَ ِج َزی َعل َِیطٔ أَ ِج َز َع َنلٔطٔ الؼَّ ال ٔحٔ َّال ٔذی ک َ َ

َوأَ ِج َزی َعل َِیطٔ رٔزِ َقطُ َوأَ ٔم ًَ ٔم ًِ ا ِل َؿ َّتا ٌٔ َو َب َع َثطُ اہللُ یَ ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة آ ٔم ّيا ٔم ًِ ا ِل َؿزَ ٔع

ویسننبدبعاالیلع،دبعاہلل نبفبہ ،ثی،زرہہنب دبعم،رضحتاوبرہریہ ےسرفاتی ےہہکاہللےکرنکؽےنرفامایوجراہدخا
ںیم رابطیکاحتلںیماسداینےسایگوجیھبلمعفہرکاتاھتاہللاعتیلااکسارجاجریرفامدںیےگ(ومتویکہجےسوموقػہنوہاگ)
افراہللاعتیل ااکسرزؼ یھب(ربقافرتنجںیم)اجریرفام دںیےگافر فہذعابربقیکآزاموشئںےس امومؿ رےہاگافر اہللاعتیلرفز
ایقث اےسرہوخػفربھگاٹہےس نئمطااھٹںیئےگ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،دبعاہللنبفبہ ،ثی،زرہہنبدبعم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راہِدخاںیمومرہچںیمرےنہیکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 925

راوی  :محنذ بً اسناعیل بً سنزہ ،محنذ بً يعلی ،عنز بً ػبیح ،عبذالزحنً بً عنزو ،مهحول  ،حرضت ابی نعب

َِم َح َّذثَ َيا عُ َنزُ بِ ًُ ُػ ِب ٕح َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل بِ ًٔ َس ُن َز َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َي ِعل َی ُّ
الشل ٔ ُّ

ئ َع ِو َرة ٔ
َع ًِ َمهِ ُحو ٕل َع ًِ أُب َ ِّی بِ ًٔ َن ِعبٕ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه لَزٔبَ ُان یَ ِوو ٕ فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ ٔم ًِ َو َرا ٔ

اٌ أَ ِعوَ ُه أَ ِج ّزا ٔم ًِ ع َٔبا َدة ٔ ٔمائ َ ٔة َس َي ٕة ٔػ َیا ٔم َضا َوق ٔ َیا ٔم َضا َورٔبَ ُان یَ ِوو ٕ فٔی َسبٔی ٔل
ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن ُم ِح َت ٔش ّبا ٔم ًِ غَي ِر ٔ َط ِضز ٔ َر َم َـ َ
ل ع ٔ ِي َذ اہللٔ َوأَ ِعوَ ُه أَ ِج ّزا أ ُ َرا ُظ َقا َل ٔم ًِ ع َٔبا َدة ٔأَ ِل ٔـ َس َي ٕة
اہللٔ ٔم ًِ َو َرا ٔ
اٌ أَؾ َِـ ُ
ئ َع ِو َرة ٔا ِل ُن ِشلٔنٔي َن ُم ِح َت ٔش ّبا ٔم ًِ َط ِضز ٔ َر َم َـ َ

ـ َس َي ٕة َوتُهِ َت ُب َل ُط ا ِل َح َش َي ُ
ات َویُ ِح َزی َل ُط أَ ِجزُ
ٔػ َیا ٔم َضا َوق ٔ َیا ٔم َضا َؾإ ٔ ٌِ َر َّد ُظ اہللُ إَٔ َی أَصِلٔطٔ َسال ٔ ّنا ل َِه تُهِ َت ِب َعل َِیطٔ َس ِّی َْ ْة أَ ِل َ
ال ِّزبَا ٔن إَٔ َی یَ ِوو ٔا ِلك ٔ َیا َمةٔ
دمحم نب اامسلیع نب رمسہ ،دمحم نب یلعی ،رمع نب حیبص ،دبعارلنمح نب رمعف ،وحکمؽ  ،رضحت ایب بعک رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاملسمونںےکانہکرپریغ راضمؿںیمراہدخا ںیماکیرفزہاکروجاہللےسوثابیک ادیمرپایک اجےئ نک
اسؽ یکایعدترفزفںافربشدیباریےسزایدہارجاکابثعےہافرامہراضمؿںیماہللےسوثابیکادیمرپاملسمونںےکانہکرپ
اکی رفزہ راہ دخا اک رابط اہلل ےک اہں زایدہ تلیضف فاال افر زایدہ ارج اک ابثع ےہ سہارربس یک ابعدت رفزفں افر بش دیباری ےس
ارگاہللاعتیلان ےصخش وک السیتمےسرھگاچنہپدںیوتسہارربس(یھبزدنہرےہ)اساک انگہہناھکل اجےئاگ افراسےئلیک ایکینںیھکل
اجںیئیافررابطاکوثاباوکساتایقث اتلمرےہاگ۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنبرمسہ،دمحمنبیلعی،رمعنبحیبص،دبعارلنمحنبرمعف،وحکمؽ،رضحتایببعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راہِدخاںیموچدیکارافراہللاربکک ےنیکتلیضف۔
ابب  :اہجداکایبؿ
راہِدخاںیموچدیکارافراہللاربکک ےنیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 926

راوی  :محنذ بً ػباح ،عبذالعزیز بً محنذ ،ػالح بً محنذ بً زائذہ ،عنز ابً عبذالعزیز ،حرضت عكبہ بً عامز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ َػال ٔحٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َزائ َٔذ َة َع ًِ عُ َن َز بِ ًٔ َع ِب ٔذ ا ِل َعزٔیز ٔ َع ًِ
ض
َح ٔ
ُع ِك َب َة بِ ًٔ َعا ٔمز ٕا ِل ُح َضىٔ ِّی َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َرح َٔه اہللُ َحار َٔض ا ِل َ َ
دمحمنبابصح،دبعازعلزینبدمحم،اصحلنبدمحمنبزادئہ،رمعانبدبعازعلزی،رضحتہبقعنباعرمایبؿرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہللاعتیلرتمحرفامےتںیہرکشلےکوچدیکاررپ۔
رافی  :دمحمنبابصح،دبعازعلزینبدمحم،اصحلنبدمحمنبزادئہ،رمعانبدبعازعلزی،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راہِدخاںیموچدیکارافراہللاربکک ےنیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 927

راوی  :عیسی بً یوىص ،محنذ بً طعیب بً طابور ،سعیذ بً ْالذ بً ابی كویل ،حرضت اىص بً مالک

َح َّذثَ َيا ع َٔیسی بِ ًُ یُوى َُص الزَّ ِمل ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُط َع ِی ٔب بِ ًٔ َطاب ُ َور َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ َْال ٔ ٔذ بِ ًٔ أَبٔی َّ
اللؤی ٔل َقا َل َسنٔ ِع ُت
ل ٔم ًِ ٔػ َیاو ٔ َر ُج ٕل
ْح ُض ل َِی َل ٕة فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ أَؾ َِـ ُ
أَى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َ َ

ـ َس َي ٕة َّ
وٌ یَ ِو ّما َوا ِل َی ِو ُو َنأ َ ِل ٔـ َس َي ٕة
الش َي ُة ث َ ََل ُث ٔمائ َ ٕة َو ٔس ُّت َ
َوق ٔ َیا ٔمطٔ فٔی أَصِلٔطٔ أَ ِل َ

یسیع نب ویسن ،دمحم نب بیعش نب اشوبر ،دیعس نب اخدل نب ایب وطلی ،رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس راہ دخا ںیم اکی بش یک رہپہ داری رمد ےک اےنپ رھگ ںیم اسؽ رھب ےک رفزفں افر بش
دیباریےسالضفےہاکیاسؽنیتنکاسھٹویؾاکافراکیویؾسہاراسؽےکربارب۔

رافی  :یسیعنبویسن،دمحمنببیعشنباشوبر،دیعسنباخدلنبایبوطلی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راہِدخاںیموچدیکارافراہللاربکک ےنیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 928

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،اسامہ بً زیذ ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َع ًِ أ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕذ َع ًِ َسعٔی ٕذ ا ِل َن ِكبُر ِّٔی َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ُش ٕ
ف
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ل ٔ َز ُج ٕل أ ُ ٔ
وػ َ
یک ب ٔ َت ِك َوی اہللٔ َوال َّتهِبٔير ٔ َعل َی کُلِّ َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ااسہم نب زدی ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمد
ےسرفامایںیمںیہمتفتیصرکاتوہںاہللےسڈرےنیکافررہافاچنیئرپا َُّ
کُک ےنیک۔
لِل َأ ْ َ ز
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ااسہمنبزدی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجزلایئاکاعؾمکحوہوتزلےنےئلیکاجان۔
ابب  :اہجداکایبؿ
بجزلایئاکاعؾمکحوہوتزلےنےئلیکاجان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 929

راوی  :احنذ بً عبذہ ،حناد بً زیذ ،ثابت  ،ایک مزتبہ ىيی نے تذِّکہ میں حرضت اىص بً مالک

َ
ِّک ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِب َذ َة أَى ِ َبأىَا َح َّنادُ بِ ًُ َزیِ ٕذ َع ًِ ثَاب ٔ ٕت َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل ذُ ٔ َ
ل ا ِل َنذٔی َي ٔة ل َِی َل ّة ؾَاى ِ َل َل ُكوا ق ٔ َب َل الؼَّ ِو ٔ
ت َؾ َتل ََّكاص ُِه
ض َو َل َك ِذ ؾَز ٔ َع أَصِ ُ
ض َوک َ َ
ض َوک َ َ
کَ َ
اٌ أَ ِط َح َع ال َّيا ٔ
اٌ أَ ِج َو َد ال َّيا ٔ
اٌ أَ ِح َش ًَ ال َّيا ٔ

َس ْد فٔی عُيُكٔطٔ َّ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َق ِذ َس َب َك ُض ِه إَٔ َی الؼَّ ِو ٔ
رع ٕ
ـ
ُف ٕ
الش ِی ُ
ی َما َعل َِیطٔ َ ِ
ض ْٔلَبٔی ك َ ِل َح َة ُ ِ
ت َوص َُو َعل َی َ َ
َح َقا َل َح َّنا ْد َو َح َّذثَىٔی ثَاب ٔ ْت أَ ِو غَيِرُ ُظ
َِف ٔ
ض َو َج ِذىَا ُظ بَ ِ ّ
َحا أَ ِو إٔىَّطُ ل ََب ِ ْ
َوص َُو َي ُكو ُل یَا أَ ُّی َضا ال َّيا ُض ل ًَِ تُ َزاعُوا یَزُ ُّدص ُِه ث ُ َّه َقا َل لٔل َ َ
ک ا ِل َی ِوو ٔ
ُف ّسا ْٔلَبٔی كَ ِل َح َة یُ َب َّلأ ُؾ ََنا ُسب ٔ َل َب ِع َذ ذَل ٔ َ
َقا َل ک َ َ
اٌ َ َ
ادمح نب دبعہ ،امحد نب زدی ،تبن   ،اکی رمہبت یبن ےک ذترکہ ںیم رضحت اسن نب امکل ےن رفامای آپ بس ولوگں ےس زایدہ
وخوصبرتیخسافراہبدرےھتاکیبشدمہنیفاےلربھگاےئگ(ہکںیہکدنمشہنآایگوہ)افرآفازیکاجبنےنلچےگلوتاہ ںیاہللےک
رنکؽےلم۔آپاؿےسےلہپیہآفازیکرطػچنہپےکچےھت افرآپاوب،ہحلےکوھگڑےیکیگننھٹیپرپنکارےھت۔آپیکرگدؿ
ںیم ریشمش یھت افر رفام رےہ ےھت ولوگ ربھگاؤ ث  آپ ولوگں وک رھگفں وک فاسپ جیھب رےہ ےھت۔ رھپ آپ ےن اس وھگڑے ےک
ابرےںیمرفامایمہےناےسدنمسر(یکرطحرفاں افرزیت راتفر)اپای۔امحدےتہکںیہہکےھجم تبن ےناییسکافرےن اتبایہکاوب،ہحلاک
ہیوھگڑاےلہپتہبتسساھتاسےکدعبفہیسکےس ےھچیہنراہ۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،امحدنبزدی،تبن ،اکیرمہبتیبنےکذترکہںیمرضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
بجزلایئاکاعؾمکحوہوتزلےنےئلیکاجان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 930

راوی  :احنذ بً عبذالزحنً بً بکار بً عبذالنلک بً ولیذ بً برس بً ابی اركاة ،ولیذ ،طيباٌ ،اعنع ،ابوػالح،
حرضت ابً عباض

رس بِ ًٔ أَبٔی أَ ِرك َا َة َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ َح َّذثَىٔی
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ بَکَّارٔ بِ ًٔ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ا ِل َولٔی ٔذ بِ ًٔ بُ ِ ٔ
َفوا
َط ِي َبا ٌُ َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إٔذَا ِ
َفتُ ِه ؾَا ِن ٔ ُ
است ُ ِي ٔ ِ
ادمحنبدبعارلنمحنباکبرنبدبعاکلملنبفدیلنب رسنبایباراطة،فدیل،ابیشؿ،اشمع،اوباصحل،رضحتانبابعسےسرفاتی
ےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایبجمتےساہجدںیمےنلکنوکاہکاجےئوتلکنزپف۔
رافی  :ادمحنبدبعارلنمحنباکبرنبدبعاکلملنبفدیلنب رسنبایباراطة،فدیل،ابیشؿ،اشمع،اوباصحل،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
بجزلایئاکاعؾمکحوہوتزلےنےئلیکاجان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 931

عیسی بً كلحہ ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :يعكوب بً حنیذ بً کاسب ،سؿیاٌ بً عيييہ ،محنذ بً عبذالزحنً ،كلحہٰ ،

وب بِ ًُ حُ َن ِی ٔذ بِ ًٔ ک َاسٔبٕ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َم ِوَ َی آ ٔل كَ ِل َح َة َع ًِ ع َٔیسی
َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ

بِ ًٔ كَ ِل َح َة َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ََ یَ ِح َتنٔ ُع غ َُب ْار فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َودُ َْا ٌُ َج َض َّي َه فٔی َج ِو ٔ
ف َع ِب ٕذ
ُم ِشل ٔ ٕه
وقعیب نب دیمح نب اکبس ،ایفسؿ نب ہنییع ،دمحم نب دبعارلنمح، ،ہحلٰ ،یسیع نب ،ہحل ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایراہدخااکابغرافردفزخاکدوھاں(یھبکیھب)املسمؿدنبےےکٹیپںیمعمجہ ںیوہاتکس۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،ایفسؿنبہنییع،دمحمنبدبعارلنمح،،ہحلٰ،یسیعنب،ہحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
بجزلایئاکاعؾمکحوہوتزلےنےئلیکاجان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 932

راوی  :محنذ بً سعیذ بً یزیذ بً ابزاہیه ،ابوعاػه ،طبیب ،حرضت اىص بً مالک

اػ ٕه َع ًِ َطبٔیبٕ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َقا َل
یذ بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔیه ال ُّت ِشتَر ُّٔی َح َّذثَ َيا أَب ُو َع ٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ َیز ٔ َ
اٌ َل ُط بٔنٔ ِث ٔل َما أَ َػابَ ُط ٔم ًِ ا ِل ُػ َبارٔ ٔم ِشکّا یَ ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َر َاح َر ِو َح ّة فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ ک َ َ
دمحم نب دیعس نب زیدی نب اربا،می ،اوباعمص ،بیبش ،رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایسجےنراہدخاںیماکیاشؾاگلیئاےسرفزایقث اسابغرےکرباربوجاےساگلوتسکریےلماگ۔
رافی  :دمحمنبدیعسنبزیدینباربا،می،اوباعمص،بیبش،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحبیگنجیکتلیضف۔
ابب  :اہجداکایبؿ
رحبیگنجیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 933

یحٌی بً سعیذ ،ابً حباٌ ،محنذ بً حباٌ ،اىص بً مالک حرضت او ْحاو بيت ملحاٌ
راوی  :محنذ بً رمح ،لیثٰ ،

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
َّاٌ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ
َّاٌ ص َُو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ َحب َ
الل ِی ُث َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ َحب َ
است َ ِی َك َى
اٌ أَى َّ َضا َقال َِت ى َ َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَ ِو ّما َ ٔ
ْحاو ٕ ب ٔ ِيتٔ ٔم ِل َح َ
َقی ّبا ٔمىِّی ث ُ َّه ِ
َمال ٔ ٕک َع ًِ َْا َلتٔطٔ أ ُ ِّو َ َ

َسة ٔ
َح کَا ِل ُنلُو ٔک َعل َی اْلِ َ ٔ َّ
وٌ هَ ِض َز َص َذا ا ِل َب ِ ٔ
َیب ِ َت ٔش ُه َؾ ُكل ُِت َیا َر ُسو َل اہللٔ َما أَ ِؿ َح َه َ
اض ٔم ًِ أ ُ َّمًٔی ُ ٔ
رع ُؿوا َعل َ َّی َی ِز َنبُ َ
ک َقا َل ى َ ْ
َقال َِت ؾَا ِد ُع اہللَ أَ ٌِ َی ِحع َلىٔی ٔم ِي ُض ِه َقا َل ؾ ََذ َعا ل ََضا ث ُ َّه ىَاو َّ
الثاى ٔ َی َة َؾؿ ََع َل ٔم ِثل ََضا ث ُ َّه َقا َل ِت ٔم ِث َل َق ِول ٔ َضا ؾَأ َ َجابَ َضا ٔم ِث َل
َ
َ
ََخ َج ِت َم َع َز ِو ٔج َضا عُ َبا َد َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ
َج َوابٔطٔ اْلِ َ َّو ٔل َقال َِت ؾَا ِد ُع اہللَ أَ ٌِ یَ ِح َع َلىٔی ٔم ِي ُض ِه َقا َل أَىِتٔ ٔم ًِ اْلِ َ َّولٔي َن َقا َل ؾ َ َ

اٌ َؾ َل َّنا ا ِن ََصؾُوا ٔم ًِ غَزَات ٔض ٔ ِه َقاؾٔلٔي َن َؾ َيزَلُوا َّ
الظ َاو
َح َم َع ُم َعاو ٔ َی َة بِ ًٔ أَبٔی ُسؿ َِی َ
غَازٔ َی ّة أَ َّو َل َما َرن ٔ َب ا ِل ُن ِشل ٔ ُن َ
وٌ ا ِل َب ِ َ
َ
ََص َع ِت َضا ؾ ََنا َت ِت
ؾ ُ ِّ
َرقبَ ِت إٔل َِی َضا َدابَّ ْة لٔت َ ِر َن َب ؾ َ َ
دمحم نب رحم  ،ثیٰ ،ییحی نب دیعس ،انب ةحؿ ،دمحم نب ةحؿ ،اسن نب امکل رضحت اؾ رحاؾ تنب احلمؿ رفام ںیہ ہک اکی رفز اہلل ےک

رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی رقبی یہ ارتسام  رفام وہےئ رھپ رکسماےت وہےئ دیبار وہےئ۔ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل
ےکرنکؽ!آپویکںرکسمارےہںیہ؟رفامایریمیاث ےکھچکولگےھجمداھکےئےئگوجاسدنمسریکتشپرپنکاروہےگنابلکل
ان ے ح ےس ابداشہ تخت رپ ےتھٹیب ںیہ (اس ےس ےھجم وخیش وہیئ)۔ اؾ رحاؾ ےن رعض ایک اہلل ےس داع ےئجیک ہک ےھجم یھب اؿ ولوگں ںیم
اشلمرفامدے۔آپےناؿےئلیکہیداعرفامیئرھپدفابرہآھکنگلیئگرھپآپےنااسییہایکافراؾرحاؾےنیلہپابتدرہایئافرآپ
ےن اسہقب وجاب دای وت رعض رکےن ںیگل ریمے ےئل داع ےئجیک ہک اہلل ےھجم یھب اس رکشل ںیم اشلم رفام دے۔ رفامای مت ےلہپ رکشل ںیم
وہی۔ اسن رفامےت ںیہ بج املسمونں ےن یلہپ ابر اریم اعمفہی اسیک ھت دنمسری گنج ےئلیک رفس ایک وت اؾ رحاؾ اےنپ اخفدن ابعدہ ےک
اس ھت اہجد ےئلیک ںیلکن بج گنج ےس فاسپ وہےئ وت اشؾ ںیم زپاؤ ڈاال رضحت اؾ رحاؾ ےک رقبی اجونر ایک ایگ ہک نکار وہں وت اس
اجونرےناہ ںیرگادایافرفہااقتنؽرکںیئگ۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثیٰ،ییحینبدیعس،انبةحؿ،دمحمنبةحؿ،اسننبامکلرضحتاؾرحاؾتنباحلمؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رحبیگنجیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 934

یحٌی بً عباد ،او درداء ،حرضت ابوالذرداء
یحٌی ،لیث بً ابی سلیهٰ ،
راوی  :ہظاو بً عنار ،بكیہ بً معاویہ بً ٰ

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا َبك ٔ َّی ُة َع ًِ ُم َعاؤیَ َة بِ ًٔ یَ ِحٌَی َع ًِ ل َِیثٔ بِ ًٔ أَبٔی ُسل َِی ٕه َع ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َعبَّاد ٕ َع ًِ أ ُ ِّو َّ
ئ
الذ ِر َدا ٔ
َع ًِ أَبٔی َّ
َش غَزَ َوا ٕ
ت فٔی ا ِلب َ ِّر َو َّال ٔذی َي ِش َذ ُر فٔی
ل َع ِ ٔ
ئ أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل غَزِ َو ْة فٔی ا ِل َب ِ ٔ
الذ ِر َدا ٔ
َح ٔم ِث ُ
ا ِل َب ِ ٔ
َح کَا ِل ُن َتظَ ِّح ٔم فٔی َد ٔمطٔ فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ ُس ِب َحاىَطُ
اشہؾ نب امعر ،ہیقب نب اعمفہی نب ٰییحی  ،ثی نب ایب میلسٰ ،ییحی نب ابعد ،اؾ درداء ،رضحت اوبادلرداء ےن رفامای ہک اہلل ےک رنکؽ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدرای یکاکیگنجیکشخیکدسوگنجںےکرباربےہافردراییئرفسںیمسجاکرسرکچاےئفہاسصخشیک
امدننےہوجراہدخاںیماےنپوخؿںیمتلتپوہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ہیقبنباعمفہینبٰییحی ،ثینبایبمیلسٰ،ییحینبابعد،اؾدرداء،رضحتاوبادلرداء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رحبیگنجیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 935

راوی  :عبیذاہلل بً یوسـ ،قیص بً محنذ ،عؿير بً معذاٌ ،سلیه بً عامز ،حرضت ابوامامہ

اٌ َّ
الظام ٔ ُّی َع ًِ ُسل َِی ٔه بِ ًٔ
ـ ا ِلحُ َبي ِر ُّٔی َح َّذثَ َيا َق ِی ُص بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ ا ِک ٔه ِيذ ُّٔی َح َّذثَ َيا عُ َؿيِرُ بِ ًُ َم ِع َذ َ
َح َّذثَ َيا عُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ یُو ُس َ
یذ ِی ا ِلب َ ِّر
َعا ٔمز ٕ َقا َل َسنٔ ِع ُت أَبَا أ ُ َما َم َة َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َطضٔی ُذ ا ِل َب ِ ٔ
ل َطض ٔ َ
َح ٔم ِث ُ

َک
َوا ِل َنائ ٔ ُذ فٔی ا ِل َب ِ ٔ
الذى ِ َیا فٔی كَا َع ٔة اہللٔ َوإ ٔ ٌَّ اہللَ َعزَّ َو َج َّل َوک َ َل َمل َ
َح کَا ِل ُن َتظَ ِّح ٔم فٔی َد ٔمطٔ فٔی ا ِلب َ ِّر َو َما بَي ِ َن ا ِل َن ِو َج َتي ِ ٔن َن َكاكٔ ٔع ُّ
َّ
ُوب ک ُ َّل َضا إ ٔ ََّ َّ
ا ِل َن ِو ٔ
الذیِ ًَ َول ٔظَ ضٔیذٔ
یذ ا ِل َب ِ ٔ
ت بٔ َك ِب ٔف اْلِ َ ِر َوا ٔح إ ٔ ََّ َطض ٔ َ
َف ل ٔظَ ضٔی ٔذ ا ِلب َ ِّر الذُّ ى َ
َح َؾإٔى َّ ُط یَ َت َوَی َق ِب َف أَ ِر َواح ٔض ٔ ِه َو َي ِػ ٔ ُ
الذیِ ًَ
ُوب َو َّ
ا ِل َب ِ ٔ
َح الذُّ ى َ

 دیباہللنبویفس ،سینبدمحم،عایرزنبدعماؿ ،میلسنباعرم،رضحتاوباامہمرفامےتںیہہکںیمےناہللےکرنکؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکہیرفامےتانساکیرحبیگنجدسربیوگنجںےکربارب(ابثعارجفوثاب)ےہافردنمسریرفسںیمسجاکرسرکچاےئ
فہ اس صخش اک امدنن ےہ وج اہلل احبسہن فاعتیل یک راہ ںیم وخؿ ںیم تل تپ وہ۔ زین رفامای رحبی دیہش دف ربی دیہشفں ےک ربارب ےہ افر
دنمسریرفسںیماکسجیجالتمےئفہیکشخںیموخؿںیمتلتپوہےنفاےلیکامدننےہافراکیومجےسدفرسیومجکتاجےن
فاالااسیےہح ےساطتعدخاںیمامتؾداینعطقرکےنفاال افراہللےنکلماوملتےکذہماگلایےہہکامتؾارفاح ضبرکےنکاےئ
رحبی دیہشفں ےک ہک ایکن ارفاح  ضب رکےن ےک ااظتنؾ اہلل وخد رفامےت ںیہ افر ربی دیہش ےک اسرے انگہ شخب دےیئ اجےت ںیہ
نکاےئرقضےکافررحبیدیہشےکانگہافررقضبسشخبدےیئاجےتںیہ۔
رافی   :دیباہللنبویفس ،سینبدمحم،عایرزنبدعماؿ،میلسنباعرم،رضحتاوباامہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یل
د ماکذترکہافرزقفنییکتلیضف۔
ابب  :اہجداکایبؿ
یل
د ماکذترکہافرزقفنییکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 936

یحٌی ،ابوداؤد ،ح ،محنذ بً عبذالنلک ،یزیذ بً ہاروٌ ،ح ،علی بً ميذر ،اسحل بً ميؼور ،قیص،
راوی  :محنذ بً ٰ
ابی حؼين ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ

وٌ ح و َح َّذثَ َيا
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا أَبُو َدا ُو َد ح و َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک ا ِل َوا ٔس ٔل ُّي َح َّذثَ َيا یَزٔی ُذ بِ ًُ َص ُ
ار َ

َعل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر ک ُ ُّل ُض ِه َع ًِ َق ِی ٕص َع ًِ أَبٔی حُ َؼي ِ ٕن َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل
ک َج َب َل
ک َر ُج ْل ٔم ًِ أَصِ ٔل بَ ِیًٔی َی ِنل ٔ ُ
الذى ِ َیا إ ٔ ََّ َی ِو ْو ل ََل َّو َل ُط اہللُ َعزَّ َو َج َّل َحًَّی َی ِنل ٔ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل َِو ل َِه یَ ِب َل ٔم ًِ ُّ
َّ
الذیِل َٔه َوا ِل ُك ِش َل ِي ٔليي ٔ َّی َة

دمحم نب ٰییحی ،اوبداؤد ،ح ،دمحم نب دبعاکلمل ،زیدی نب اہرفؿ ،ح ،یلع نب رذنر ،ااحسؼ نب وصنمر  ،سی ،ایب،نیص ،اوباصحل ،رضحت
اوبرہریہےنایبؿرفامایہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملساراشدرفامایارگدایناکرصػاکیدؿابیقرہاجےئوتاہلل(زعفلج)
یل
اےسوطلیرفامدںی۔اہیںکتہکریمےالہتیبںیمےساکیرمدد مفہینطنطسقاکامکلوہاجےئ۔
رافی  :دمحم نب ٰییحی ،اوبداؤد ،ح ،دمحم نب دبعاکلمل ،زیدی نب اہرفؿ ،ح ،یلع نب رذنر ،اقحس نب وصنمر  ،سی ،ایب ،نیص ،اوباصحل،
رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یل
د ماکذترکہافرزقفنییکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 937

راوی  :اسناعیل بً اسذ ،داؤد بً محبر ،ربیع بً ػبیح ،حرضت اىص بً مالک

ل بِ ًُ أَ َس ٕذ َح َّذثَ َيا َدا ُو ُد بِ ًُ ا ِل ُن َحبَّر ٔأَى ِ َبأَىَا ال َّزبٔی ُع بِ ًُ َػب ٔ ٕ
اٌ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل
یح َع ًِ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
یذ بِ ًٔ أَبَ َ
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َس ُت ِؿ َتحُ َعل َِیهُ ِه ِاْلؾ ُ
یً َم ًِ َرابَ َم ؾ َٔیضا
َام َو َس ُت ِؿ َتحُ َعل َِیهُ ِه َمذٔی َي ْة يُ َكا ُل ل ََضا َقزِو ٔ ُ
رضا ُئ َعل َِی َضا ُق َّب ْة ٔم ًِ یَاقُو َت ٕة َح ِن َزا َئ
أَ ِر َبعٔي َن َی ِو ّما أَ ِو أَ ِر َبعٔي َن ل َِی َل ّة ک َ َ
اٌ َلطُ فٔی ا ِل َح َّيةٔ َع ُنو ْد ٔم ًِ َذصَبٕ َعل َِیطٔ َزبَ ِز َج َذ ْة َْ ِ َ

َصا ٕع َز ِو َج ْة ٔم ًِ ا ِل ُحورٔ ا ِلعٔي ٔن
ل ََضا َس ِب ُع َ
وٌ أَ ِل َ
َصا ٕع ٔم ًِ َذصَبٕ َعل َی کُلِّ ٔم ِ َ
ـ ٔم ِ َ

اامسلیع نب ادس ،داؤد نب حمز ،رعیب نب حیبص ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای رقنعبی مت اکی رہش حتف رکف ےگ سج وک زقفنی اہک اجات وہاگ وج اس ںیم اچسیل بش رابط رکے اےس تنج ںیم نکےن اک اکی
وتسؿےلماگ اسرپزبسزرب دجااگلوہاگاسرپ رسخ ایوقتاکاکی ہبقوہاگسج ےک رتسسہارنکےنےکوچٹھک ںیہ۔رہوچٹھک رپ
اکیویبیےہوحرنیع(ومیٹآںوھکںفایل)۔

رافی  :اامسلیعنبادس،داؤدنبحمز،رعیبنبحیبص،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداکاہجدرکاناحالہکناسےکفادلنیزدنہوہں۔
ابب  :اہجداکایبؿ
رمداکاہجدرکاناحالہکناسےکفادلنیزدنہوہں۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 938

راوی  :ابویوسـ ،محنذ بً احنذ ،محنذ بً سلنہ ،محنذ بً اسحل ،محنذ بً كلحہ بً عبذالزحنً بً ابی بْک،
حرضت معاویہ بً جاہنہ سلِم

ـ ُم َح َّن ُذ بِ ًُ أَ ِح َن َذ الزَّق ُِّّی َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل َ َّ
َحان ٔ ُّی َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ كَ ِل َح َة
َح َّذثَ َيا أَبُو یُو ُس َ

بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔی بَ ِْکٕ ِّ
َِم َقا َل أَ َت ِی ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
الشل ٔ ِّ
الؼ ِّذ ٔ
یل َع ًِ ُم َعاو ٔ َی َة بِ ًٔ َجاص َٔن َة ُّ
ک َو ِج َط اہللٔ َو َّ
ک ُقل ُِت
ک أَ َح َّی ْة أ ُ ُّم َ
ِخ َة َقا َل َویِ َح َ
ک أَبِ َتغٔی ب ٔ َذل ٔ َ
َؾ ُكل ُِت َیا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی ُن ِي ُت أَ َر ِد ُت ا ِلحٔ َضا َد َم َع َ
الذ َار ِاْل ٔ َ

ک
ک أَبِ َتغٔی ب ٔ َذل ٔ َ
ِخ َؾ ُكل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی ُن ِي ُت أَ َر ِد ُت ا ِلحٔ َضا َد َم َع َ
َن َع ِه َقا َل ِار ٔج ِع َؾب َ َّرصَا ث ُ َّه أَ َت ِي ُت ُط ٔم ًِ ا ِل َحاى ٔ ٔب ِاْل َ ٔ
َو ِج َط اہللٔ َو َّ
َار ٔج ِع إٔل َِی َضا َؾب َ َّرصَا ث ُ َّه أَ َت ِي ُت ُط ٔم ًِ أَ َما ٔمطٔ
ک أَ َح َّی ْة أ ُ ُّم َ
ِخ َة َقا َل َویِ َح َ
ک ُقل ُِت َن َع ِه یَا َر ُسو َل اہللٔ َقا َل ؾ ِ
الذ َار ِاْل ٔ َ
ک َو ِج َط اہللٔ َو َّ
ک ُقل ُِت
ک أَ َح َّی ْة أ ُ ُّم َ
ِخ َة َقا َل َویِ َح َ
ک أَبِ َتغٔی ب ٔ َذل ٔ َ
َؾ ُكل ُِت َیا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی ُن ِي ُت أَ َر ِد ُت ا ِلحٔ َضا َد َم َع َ
الذ َار ِاْل ٔ َ
ارو ٌُ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ ا ِل َح َّنا ُل َح َّذثَ َيا َححَّا ُد بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ
ک ا ِلزَ ِو رٔ ِجل ََضا َؾ َث َّه ا ِل َح َّي ُة َح َّذث َ َيا صَ ُ
َن َع ِه َیا َر ُسو َل اہللٔ َقا َل َویِ َح َ

َح َّذثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ أَ ِْب َ َرنٔی ُم َح َّن ُذ بِ ًُ كَ ِل َح َة بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔی بَ ِْکٕ ِّ
یل َع ًِ أَب ٔیطٔ كَ ِل َح َة َع ًِ
الؼ ِّذ ٔ
َّ
َّ
ِّک ى َ ِح َو ُظ َقا َل أَبُو َع ِبذ اہللٔ بًِ َما َج َة َص َذا
الشل ٔ ِّ
ُم َعاو ٔ َی َة بِ ًٔ َجاص َٔن َة ُّ
َِم أَ ٌَّ َجاص َٔن َة أَتَی ال َّي ٔي َّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ؾ ََذ َ َ
َِم َّال ٔذی َعا َت َب ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَ ِو َو ُح َيي ِ ٕن
ض بِ ًٔ ٔمزِ َدا ٕ
َجاص َٔن ُة بِ ًُ َعبَّا ٔ
ض ُّ
الشل ٔ ُّ

اوبویفس،دمحمنبادمح،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ،دمحمنب،ہحلنب دبعارلنمحنبایبرکب،رضحتاعمفہینباجہمہیملسرفامےتںیہ
ہکںیماہللےکرنکؽیک دخث ںیماحرضوہاافررعض ایکاےاہللےکرنکؽ!ںیم ےنآپےکاس ھتاہجدںیم اجےناکارادہایک
ےہ افر ںیم اس اہجد ںیم راضء دخافدنی افر دار آرخت اک اطبل وہں۔ رفامای اوسفس ریتی فادلہ زدنہ ںیہ۔ ںیم ےن رعض ایک یج
اہں۔رفامایفاسپاجرکایکندخث رکف۔ںیمدفرسیرطػےسرھپاحرضوہاافررعضایکاےاہللےکرنکؽ!ںیمآپےکاس ھت
اہجد ںیم راض دخافدنی افر دارآرخت اک اطبل وہں۔ رفامای ھجت رپ اوسفس ےہ ایک ریتی فادلہ زدنہ ںیہ ؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں !
اے اہلل ےک رنکؽ۔ رفامای اےکن اپس فاسپ اج رک ایکن دخث  رکف رھپ ںیم آپ ےک اسےنم ےس احرض وہا افر رعض ایک اے اہلل ےک
رنکؽ! ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تیعم ںیم اہجد اک ارادہ ایک ےہ افر اس ےس ںیم راض دخافدنی اک افر دار آرخت اک
اطبل وہں۔رفامای ھجت رپ اوسفس ےہ ایک ریتیفادلہ زدنہ ںیہ ؟ ںیم ےن رعض ایکیج اہں! اے اہلل ےک رنکؽ۔ رفامای ھجت رپ اوسفس
ےہفادلہےکدقومںںیمےمجروہفںیہتنجےہ۔دفرسیدنسےسیہیومضمؿرمفیےہ۔اامؾانبامہجرفامےتںیہہکہیاجہمہنب
ابعسںیہوہنجںےنگنجنینحےکدؿیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسیگفخاکااہظرایکاھت۔
رافی  :اوبویفس،دمحمنبادمح،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،دمحمنب،ہحلنبدبعارلنمحنبایبرکب،رضحتاعمفہینباجہمہیملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رمداکاہجدرکاناحالہکناسےکفادلنیزدنہوہں۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 939

راوی  :ابوِّکیب ،محنذ بً عَلء ،علاء بً سائب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو

ئ بِ ًٔ َّ
الشائ ٔٔب َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َقا َل أَتَی
ئ َح َّذثَ َيا ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی َع ًِ َع َلا ٔ
ِّکیِبٕ ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل َع ََل ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ

ک أَبِ َتغٔی َو ِج َط اہللٔ َو َّ
ِخ َة
َر ُج ْل َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی ٔجْ ُِت أُرٔی ُذ ا ِلح ٔ َضا َد َم َع َ
الذ َار ِاْل ٔ َ
َار ٔج ِع إٔل َِیض ٔ َنا ؾَأ َ ِؿ ٔحهِ ُض َنا َن َنا أَبِ َه ِي َت ُض َنا
َو َل َك ِذ أَ َت ِی ُت َوإ ٔ ٌَّ َوال ٔ َذ َّی َل َي ِبه َٔیا ٌٔ َقا َل ؾ ِ

اوبرکبی ،دمحم نب العء ،اطعء نب اس،ب ،رضحت دبعاہلل نب رمعف رفامےت ںیہ ہک اکی رمد اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دخث ںیماحرضوہاافررعضایکاےاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملس!ںیمآپیکتیعمںیماہجدےکارادہےسآایوہں۔
ریماوصقمدراضایہلافردارآرخت ےہ افر بج ںیمآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس یک دخث  ںیم احرضوہراہ اھتوت ریمےفادلنیرف
رےہےھت ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایمت اؿےکاپسفاسپےلچاجؤ افر اہ ںیایسرطحوخشرکف ح ےسمتےناوکن
رالای۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبالعء،اطعءنباس،ب،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اتقؽیکتین۔
ابب  :اہجداکایبؿ
اتقؽیکتین۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 940

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،ابومعاویہ ،اعنع ،طكیل ،حرضت ابوموسی

وسی َقا َل ُسئ ٔ َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاؤیَ َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ َطك ٔ ٕ
یل َع ًِ أَبٔی ُم َ

ل رٔیَ ّ
ائ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ
ل َحنٔ َّی ّة َويُ َكات ٔ ُ
ل َط َحا َع ّة َو ُي َكات ٔ ُ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ ال َّز ُج ٔل ُي َكات ٔ ُ
وٌ کَل ٔ َن ُة اہللٔ ه ٔ َی ا ِل ُعل َِیا َؾ ُض َو فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ
َقا َت َل ل ٔ َتهُ َ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوباعمفہی ،اشمع ،قیقش ،رضحت اوبومیس رفامےت ںیہ ہک یبن ےس درایتف ایک ایگ ہک رمد اہبدری ےک وجرہ
داھکےن یک تین ےس اتقؽ رکے افر وکیئ اخدناین تیمح یک فہج ےس اتقؽ رکے افر ولوگں وک داھکےن ےئلیک اتقؽ رکے وت اہلل ےک
رنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجاسےئللتقرکےہکسباہللیہاکہملکدنلبوہوتیہیاہللیکراہںیمےہ۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباعمفہی،اشمع،قیقش،رضحتاوبومیس
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اتقؽیکتین۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 941

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،حشين بً محنذ ،جزیز بً حازو بً اسحل ،داؤد بً حؼين ،عبذالزحنً بً ابی عكبہ ،حرضت
ابوعكبہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َجزٔیزُ بِ ًُ َحازٔو ٔبِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َدا ُو َد
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ َم ِوَّی ْٔلَصِ ٔل ؾَار َٔض َقا َل َطض ٔ ِذ ُت َم َع ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
بِ ًٔ ا ِل ُح َؼي ِ ٔن َع ًِ َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔی عُ ِك َب َة َع ًِ أَبٔی عُ ِك َب َة َوک َ َ
َّ
ُ
َشنٔي َن َؾ ُكل ُِت ُْ ِذ َصا ٔمىِّی َوأَىَا ا ِل ُػ ََل ُو ا ِلؿَارٔس ُّٔی ؾ ََب َل َػ ِت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َرضبِ ُت َر ُج َّل ٔم ًِ ا ِل ُن ِ ٔ
َو َسل َه َی ِو َو أ ُح ٕذ ؾ َ َ

َو َس َّل َه َؾ َكا َل أَ ََ ُقل َِت ُْ ِذ َصا َوأَىَا ا ِل ُػ ََل ُو اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی

اوبرکب نب ایب ہبیش ،نیسح نب دمحم ،رجری نب احزؾ نب ااحسؼ  ،داؤد نب ،نیص ،دبعارلنمح نب ایب ہبقع ،رضحت اوبہبقع وج الہ افرس
ےکآزادرکدہالغؾےھترفامےتںیہ ہکںیمگنجادحںیمیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساسیک ھترشکیوہاوتںیم ےناکیرشمک
رمد وک امر رک اہک ہی ےل ریمی رطػ ےس افر ںیم افریس زلاک وہں۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ابت ولعمؾ وہیئ وت رفامای مت ےن ہی
ویکںہناہکہکہیریمیرطػےسولافرںیمااصنریزلاکوہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبدمحم،رجرینباحزؾنباقحس،داؤدنب،نیص،دبعارلنمحنبایبہبقع،رضحتاوبہبقع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ

اتقؽیکتین۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 942

راوی  :عبذالزحنً بً ابزاہیه ،عبذاہلل بً یزیذ ،حیوة ،ابوہانی ،ابوعبذالزحنً ،سنع ،حرضت عبذاہلل بً عنزو

یذ َح َّذثَ َيا َح ِی َوةُ أَ ِْب َ َرنٔی أَبُو َصاى ٔ ٕئ أَى َّ ُط َسنٔ َع أَبَا َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َیز ٔ َ
ا ِل ُحبُل ٔ َّی َي ُكو ُل إٔىَّطُ َسنٔ َع َع ِب َذ اہللٔ بِ ًَ َع ِنز ٕو َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َما ٔم ًِ غَازٔیَ ٕة َت ِػزُو فٔی َسبٔی ٔل
اہللٔ َؾ ُی ٔؼيبُوا غَي ٔ َین ّة إ ٔ ََّ َت َع َّحلُوا ثُلُثَ ِی أَ ِجزٔص ِٔه َؾإ ٔ ٌِ ل َِه ي ُٔؼيبُوا غَي ٔ َین ّة َت َّه َل ُض ِه أَ ِجزُص ُِه

دبعارلنمح نب اربا،می ،دبعاہلل نب زیدی ،ویحة ،اوباہین ،اوبدبعارلنمح ،عمس ،رضحت دبعاہلل نب رمعف رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک
رنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسوجزلایئرکےنفایلامجتعراہدخاںیمزلےافراےستمینغاحلصوہاجےئوتاےسدف
اہتیئارجدلجلمایگافرارگاےستمینغاحلصہنوہوتاؿاکارج(آرختںیم)وپراوہاگ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربا،می،دبعاہللنبزیدی،ویحة،اوباہین،اوبدبعارلنمح،عمس،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راہِدخاںیم(اتقؽےئلیک)وھگڑےاپانل۔
ابب  :اہجداکایبؿ
راہِدخاںیم(اتقؽےئلیک)وھگڑےاپانل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 943

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابواحوؾ ،طبیب بً رغقذہ ،حرضت رعوہ بارقی

رع َو َة ا ِل َبارٔق ٔ ِّی َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
ؾ َع ًِ َطب ٔ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یب بِ ًٔ َ ِ
رغ َق َذ َة َع ًِ ُ ِ

اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل َخيِرُ َم ِع ُكو ْد ب ٔ َي َواصٔی ا ِل َخ ِی ٔل إَٔ َی َی ِوو ٔا ِلك ٔ َیا َمةٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباوحص ،بیبش نب رغدقہ ،رضحت رعفہ ابریق ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایالھبیئایقث کتوھگڑفںیکاشیپوینںںیمابدنھدییئگےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباوحص،بیبشنبرغدقہ،رضحترعفہابریق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راہِدخاںیم(اتقؽےئلیک)وھگڑےاپانل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 944

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،ىاؾع ،عبذاہلل بً عنز ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط
یضا ا ِل َخيِرُ إَٔ َی یَ ِوو ٔا ِلك ٔ َیا َمةٔ
ل فٔی ى َ َو ٔ
َقا َل ا ِل َخ ِی ُ
اػ َ
دمحم نب رحم ،ثی نب دعس ،انعف ،دبعاہلل نبرمع ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایایقث  کت
وھگڑفںیکاشیپوینںںیمریخرےہی۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انعف،دبعاہللنبرمع،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ

راہِدخاںیم(اتقؽےئلیک)وھگڑےاپانل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 945

راوی  :محنذ بً عبذالنلک بً ابی طوارب ،عبذالعزیز بً مختار ،سہیل  ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِلنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی َّ
الظ َوار ٔٔب َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ا ِل ُن ِخ َتارٔ َح َّذثَ َيا ُس َض ِی ْل َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َ

یضا ا ِل َخيِرُ َقا َل
ل َم ِع ُكو ْد فٔی ى َ َو ٔ
ل فٔی ى َ َو ٔ
یضا ا ِل َخيِرُ أَ ِو َقا َل ا ِل َخ ِی ُ
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل َخ ِی ُ
اػ َ
اػ َ
ل ث َ ََلثَ ْة َؾه ٔ َی ل ٔ َز ُج ٕل أَ ِج ْز َول ٔ َز ُج ٕل ٔست ِ ْر َو َعل َی َر ُج ٕل و ٔ ِز ْر ؾَأ َ َّما َّال ٔذی ه ٔ َی َل ُط أَ ِج ْز
ک ا ِل َخيِرُ إَٔ َی َی ِوو ٔا ِلك ٔ َیا َم ٔة ا ِل َخ ِی ُ
ُس َض ِی ْل أَىَا أَ ُط ُّ

ل یَ َّتخ ٔ ُذ َصا فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َويُع ُّٔذ َصا ؾ َََل ُت َػی ُِّب َط ِیّْا فٔی ب ُ ُلوى ٔ َضا إ ٔ ََّ ُنت َٔب َل ُط أَ ِج ْز َول َِو َر َعا َصا فٔی َمزِ ٕد َما أَکَل َِت َط ِیّْا إ ٔ ََّ
ؾَال َّز ُج ُ
َّ
َِّک اْلِ َ ِج َز فٔی أَبِ َوال ٔ َضا َوأَ ِر َواث َٔضا
ُنت َٔب َل ُط ب ٔ َضا أَ ِج ْز َول َِو َس َكا َصا ٔم ًِ ى َ َضز ٕ َجارٕ ک َ َ
اٌ َل ُط بٔکُلِّ َق ِ َ
ْة ٕ ُت َػ ِّيبُ َضا فٔی ب ُ ُلوى ٔ َضا أَ ِج ْز َحًی ذ َ َ
ْک ّما َو َت َح ُّن َّل
ُش َؾي ِ ٔن ُنت َٔب َل ُط بٔکُلِّ ُْ ِل َوة ٕ َت ِخ ُلو َصا أَ ِج ْز َوأَ َّما َّال ٔذی ه ٔ َی َل ُط ٔست ِ ْر ؾَال َّز ُج ُ
َول َِو ِ
ُشؾّا أَ ِو َ َ
است َ َّي ِت َ َ
ل َی َّتخ ٔ ُذصَا َت َ ُّ
ْا َوبَ َذ ّْا
رس َصا َوي ِ ٔ
َو ََ َی ِي َسی َح َّل ُه ُضورٔ َصا َوب ُ ُلوى ٔ َضا فٔی عُ ِ ٔ
ُرس َصا َوأَ َّما َّال ٔذی ه ٔ َی َعل َِیطٔ و ٔ ِز ْر ؾ ََّال ٔذی یَ َّتخ ٔ ُذ َصا أَ َ ّ
ُشا َوبَ َ ّ
َورٔ َی ّ
ک َّال ٔذی ه ٔ َی َعل َِیطٔ و ٔ ِز ْر
ض ؾ ََذل ٔ َ
ائ لٔل َّيا ٔ
دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،دبعازعلزینباتخمر،لیہس،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای وھگڑفںیک اشیپوینں ںیمایق ث  کت ریخدنبیھ رےہ ی۔ وھگڑے نیترطح ےک ںیہ اکی وج رمد ےئلیک ابثع ارج ےہ افر
دفرساوجاعمػےہ(ہنارجاکابثعہنفابؽاک)افررسیتاوجرمدرپفابؽافرانگہےہ۔ابثعارجفہوھگڑاےہےسجرمدراہدخاےئلیکاپےل
افرایسےئلیکایتررےھک۔اس مسقےکوھگڑفںےک ںوٹیں ںیموجزیچیھب اجےئیاسصخشےئلیکارجفوثاباھکل اج)اگیافرارگفہاہ ںی
ساھسفایلزنیمںیمرچاےناج)اگیوتوجیھبفہاھکںیئاسےکدبہلاسصخشےئلیکارجاھکلاجےئافرارگفہاہ ںییتہبرہنےساپینالپےئ
وترہرطقہوجاےکنںوٹیںںیم اجےئاسےکدبہلاسصخشوکارجےلماگیتحہکآپےن اےکناشیپبافرفدیلںیمیھب ارجاکذرکرفامای
افرارگہیوھگڑےاکیدفلیمںیمدفڑںیوتراہںیموجدقؾہیااھٹںیئاےکسدبہلاسصخشےئلیکارجاھکلاجےئاگافروجوھگڑےابمح
ںیہ(ہنابثعارجفوثابںیہہنابثعفابؽ)فہوھگڑےںیہ ںیہنجرمدزعتافرزتنییکرغضےساپےلافرایکنتشپافرٹیپاک
قح  یگن افرآاسین ںیم ہن وھبےل افر ابثع ذعاب ف فابؽ فہ وھگڑے ںیہ وج ةکت افر رغفر افر رخففامنشئ ےئلیک اپےل وت یہی وھگڑے

آدیمےئلیکابثعفابؽںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،دبعازعلزینباتخمر،لیہس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راہِدخاںیم(اتقؽےئلیک)وھگڑےاپانل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 946

یحٌی بً ایوب ،زیذ بً ابی حبیب ،علی بً رباح ،حرضت ابوقتادہ انؼاری
راوی  :محنذ بً بظار ،وہب بً جزیزٰ ،

یذ بِ ًٔ أَبٔی َحبٔیبٕ
وب یُ َح ِّذ ُث َع ًِ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا َوص ُِب بِ ًُ َجزٔیز ٕ َح َّذثَ َيا أَبٔی َقا َل َسنٔ ِع ُت َی ِحٌَی بِ ًَ أَ ُّی َ
َّ
َّ
َ
ٕ َ
َ
َ
َ
َق ُح
َع ًِ ُعل َ ِّی بِ ًٔ َربَاح َع ًِ أبٔی َق َتا َد َة اْلِ ِن َؼار ِّٔی أ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َقا َل َْيِرُ ا ِل َخ ِی ٔل اْلِ ِد َص ُه اْلِ ِ َ
ل اْلِ َ ِرثَ ُه كَل ُِل ا ِل َیذٔ ا ِل ُی ِنى َی َؾإ ٔ ٌِ ل َِه یَهُ ًِ أَ ِد َص َه َؾهُ َن ِی ْت َعل َی َص ٔذظ ٔ ِّ
الظ َیةٔ
ا ِل ُن َح َّح ُ
دمحم نب اشبر ،فبہ نب رجریٰ ،ییحی نب اویب ،زدی نب ایب بیبح ،یلع نب رابح ،رضحت اوباتقدہ ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک
رنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایرتہبنیوھگڑےفہ ںیہوجیکشمدیفساشیپیندیفساہ ھتاپؤںافردیفسینیہفبلوہںافرنجاک
داایںاہ ھتابیقدبؿیکامدننوہافرارگیکشمہنوہںوتایسلکشفوصرتےکتیمکوھگڑےاےھچوہں۔
رافی  :دمحمنباشبر،فبہنبرجریٰ،ییحینباویب،زدینبایببیبح،یلعنبرابح،رضحتاوباتقدہااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راہِدخاںیم(اتقؽےئلیک)وھگڑےاپانل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 947

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،سؿیاٌ ،سله بً عبذالزحنً ،ابی زرعہ بً عنزو بً جزیز ،حرضت ابوہزیزہ

اٌ َع ًِ َسل ِٔه بِ ًٔ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ ال َّي َخع ٔ ِّی َع ًِ أَبٔی ز ُِر َع َة بِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ َجزٔیز ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَ ِْک ُظ ِّ
الظکَا َل ٔم ًِ ا ِل َخ ِی ٔل
َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل ک َ َ
َ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،ملسنبدبعارلنمح،ایبزرہعنبرمعفنبرجری،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملساکشؽوھگڑفںوکاندنسپایخؽرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،ملسنبدبعارلنمح،ایبزرہعنبرمعفنبرجری،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راہِدخاںیم(اتقؽےئلیک)وھگڑےاپانل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 948

عیسی بً محنذ ،احنذ بً یزیذ ،ابً روح ،محنذ بً عكبہ ،حرضت تنیه داری
راوی  :ابوعنيرٰ ،

یذ بِ ًٔ َر ِو ٕح َّ
الذار ُّٔی َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ عُ ِك َب َة ا ِل َكاضٔی َع ًِ أَبٔیطٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو عُ َنيِر ٕع َٔیسی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ ال َّز ِمل ٔ ُّی َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ یَز ٔ َ
َّ
َّ
َع ًِ َج ِّذظ ٔ َع ًِ َتنٔ ٕیه َّ
ُف ّسا فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ ث ُ َّه
الذار ِّٔی َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َي ُكو ُل َم ًِ ِار َت َب َم َ َ

اٌ َل ُط بٔکُلِّ َح َّب ٕة َح َش َي ْة
َعا َلخَ َع َل َؿ ُط ب ٔ َی ٔذظ ٔک َ َ

اوبریمعٰ ،یسیع نب دمحم ،ادمح نب زیدی ،انب رفح ،دمحم نب ہبقع ،رضحت میمت داری رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس وک ہی رفامےت انس وج راہ دخا ےئلیک وھگڑا اپےل رھپوخداس ےک ساھسداہن اک ااظتنؾ رکے وت اےس رہداہن ےک دبہل اکییکین ےلم

ی۔
رافی  :اوبریمعٰ،یسیعنبدمحم،ادمحنبزیدی،انبرفح،دمحمنبہبقع،رضحتمیمتداری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاحبسہنفاعتیلیکراہںیماتقؽرکان۔
ابب  :اہجداکایبؿ
اہللاحبسہنفاعتیلیکراہںیماتقؽرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 949

راوی  :بَش بً آدو ،ؿحاک بً مخلذ ،ابً جزیخ ،سلامیٌ بً موسی ،مالک بً یخامز ،حرضت معاذ بً جبل

َش بِ ًُ آ َد َو َح َّذثَ َيا َّ
ک بِ ًُ یُ َخا ٔم َز
وسی َح َّذث َ َيا َمال ٔ ُ
الـحَّا ُک بِ ًُ َم ِخ َل ٕذ َح َّذثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َح َّذثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ُم َ
َح َّذثَ َيا بٔ ِ ُ
َح َّذثَ َيا ُم َعاذُ بِ ًُ َج َب ٕل أَى َّ ُط َسنٔ َع ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َم ًِ َقا َت َل فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َعزَّ َو َج َّل ٔم ًِ َر ُج ٕل ُم ِشل ٔ ٕه
ُؾ َو َام ىَا َق ٕة َو َج َب ِت َل ُط ا ِل َح َّي ُة
رشبنبآدؾ،احضکنبدلخم،انبرججی،امیلسؿنبومیس ،امکلنباخیرم،رضحتاعمذنبلبجرفامےتںیہہکاوہنںےناہللےک
رنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسوجرمدملسمافینٹنےکدفدھارتےنےکفہفقےکرباربیھبراہدخاںیماتقؽرکےاس
ےئلیکتنجفابجوہیئگ۔
رافی  :رشبنبآدؾ،احضکنبدلخم،انبرججی،امیلسؿنبومیس،امکلنباخیرم،رضحتاعمذنبلبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ

اہللاحبسہنفاعتیلیکراہںیماتقؽرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 950

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عؿاٌ ،دیله بً غزواٌ ،ثابت ،حرضت اىص بً مالک

ْح ّبا
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع َّؿا ٌُ َح َّذثَ َيا َدیِ َل ُه بِ ًُ غَزِ َو َ
رض ُت َ ِ
اٌ َح َّذثَ َيا ثَاب ٔ ْت َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َح َ ِ
َ
َ َ
ُْکصٔ َّي ِط
ْکص ٔي َن ا ِل َح َّي ِط أَ ِحل ٔ ُ
ـ بٔاہللٔ َلت َ ِيزٔل ٔ َّي ِط كَائ ٔ َع ّة أ ِو َلت ِ َ
َؾ َكا َل َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َر َوا َح َة یَا َنؿ ِٔص أ ََ أ َرا ٔک َت ِ َ
یل
اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،د منبزغفاؿ،تبن ،رضحتاسننبامکل رفامےتںیہہکاکیگنجںیمرشکیوہادبعاہللنبرفاہح
ہہکرےہےھتاےریمےسفن!ایکںیمےنےھجتہ ںیداھکیہکوتتنجںیماجاندنسپہ ںیرکراہ؟ںیممسقاھکاتوہںہکےھجتگنجںیم
ارتانزپےاگوخیشےسارتےایانوخیشےس۔
یل
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،د منبزغفاؿ،تبن ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہللاحبسہنفاعتیلیکراہںیماتقؽرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 951

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،يعلی بً عبیذ ،ححاد بً دیيار ،محنذ بً ذنواٌ ،طہز بً حوطب ،حرضت عنزو بً عبشہ

اٌ َع ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َي ِعل َی بِ ًُ ُعب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َيا َححَّا ُد بِ ًُ دٔی َيارٕ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ ذ َِن َو َ
ل َقا َل َم ًِ أ ُ َصز ٔ َیل َد ُمطُ
َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ َع َب َش َة َقا َل أَ َت ِی ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ ُكل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ أَ ُّی ا ِلح ٔ َضاد ٔأَؾ َِـ ُ
رق َج َوا ُد ُظ
َو ُع ٔ َ

اوبرکبنبایبہبیش،یلعینب دیب،اجحجنبدانیر،دمحمنبذوکاؿ ،رہشنبوحبش،رضحترمعفنبہسبعرفامےتںیہہکںیمیبنیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہا افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ وکؿ اس اہجد زایدہ تلیضف اک ابثع ےہ؟ رفامای سج ںیم
آدیماکوخؿےہبافروھگڑازیمخوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعینب دیب،اجحجنبدانیر،دمحمنبذوکاؿ،رہشنبوحبش،رضحترمعفنبہسبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہللاحبسہنفاعتیلیکراہںیماتقؽرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 952

راوی  :بَش بً آدو ،احنذ بً ثابت ،ػؿواٌ بً عیسی ،محنذ بً عحَلٌ ،قعكاع بً حهیه ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ

َش بِ ًُ آ َد َو َوأَ ِح َن ُذ بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت ا ِل َح ِح َذر ُّٔی َق َاَ َح َّذثَ َيا َػؿ َِوا ٌُ بِ ًُ ع َٔیسی َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِح ََل ٌَ َع ًِ ا ِل َك ِع َكا ٔع
َح َّذثَ َيا بٔ ِ ُ
بِ ًٔ َحه ٕٔیه َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َما ٔم ًِ َم ِحزُو ٕح یُ ِح َز ُح فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ

َواہللُ أَ ِع َل ُه ب ٔ َن ًِ یُ ِح َز ُح فٔی َسبٔیلٔطٔ إ ٔ ََّ َجا َئ َی ِو َو ا ِلك ٔ َیا َمةٔ َو ُج ِز ُح ُط َن َض ِی َْتٔطٔ یَ ِو َو ُجز ٔ َح َّ
الل ِو ٌُ ل َِو ٌُ َدو ٕ َوال ِّزیحُ رٔیحُ ٔم ِش ٕک

رشبنبآدؾ،ادمحنبتبن ،وفصاؿنبیسیع،دمحمنبالجعؿ،اقعقعنبمیکح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج زیمخ یھب راہ دخا ںیم زمخ اھکےئ افر اہلل وک وخب ولعمؾ ےہ ہک وکؿ ایکن راہ ںیم زیمخ وہا فہ رفز
ایقث شیپوہاگافراساکزمخایسدؿیکرطحوہاگسجدؿزمخاگلرگنوتوخؿاکوہاگافروخوبشوتسکرییکوہی۔
رافی  :رشبنبآدؾ،ادمحنبتبن ،وفصاؿنبیسیع،دمحمنبالجعؿ،اقعقعنبمیکح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ

اہللاحبسہنفاعتیلیکراہںیماتقؽرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 953

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،يعلی بً عبیذ ،اسناعیل بً ابی ْالذ ،حرضت عبذاہلل بً ابی اوفی

ل بِ ًُ أَبٔی َْال ٔ ٕذ َسنٔ ِع ُت َع ِب َذ اہللٔ بِ ًَ أَبٔی أَ ِوفَی
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َح َّذثَ َيا َي ِعل َی بِ ًُ عُب َ ِی ٕذ َح َّذثَىٔی إ ٔ ِس َنعٔی ُ

اب َؾ َكا َل َّ
اب
اب َ ٔ
َسی َع ا ِل ٔح َش ٔ
الل ُض َّه ُم ِيز ٔ َل ا ِک ٔه َت ٔ
َي ُكو ُل َد َعا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َعل َی اْلِ َ ِحزَ ٔ
اب اصِز ٔ ِو اْلِ َ ِحزَ َ
َّ
الل ُض َّه اصِز ٔ ِم ُض ِه َو َز ِلز ٔ ِل ُض ِه
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،یلعی نب  دیب ،اامس لیع نب ایب اخدل ،رضحت دبعاہلل نب ایب افیف رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنافکرےکرگفوہںےئلیکدبداعرفامیئ۔رفامایاےاہللاتکبانزؽرفامےنفاےلدلجاسحبےنیلفاےلافکرےکرگفوہں
وکتسکشےسدفاچررفام۔اےاہلل!اوکنسہتمیفتسکشدےافراہ ںیالبرکرھکدے۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،یلعینب دیب،اامسلیعنبایباخدل،رضحتدبعاہللنبایبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہللاحبسہنفاعتیلیکراہںیماتقؽرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 954

یحٌی ،احنذ بً عیسی ،مَصیاٌ ،عبذاہلل بً وہب ،ابوُشیح ،سہل بً ابی امامہ ،حرضت سہل بً
راوی ْ :حملہ بً ٰ
حيیـ

ُشیِ ٕح َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ
ْح َم َل ُة بِ ًُ یَ ِحٌَی َوأَ ِح َن ُذ بِ ًُ ع َٔیسی ا ِلنٔ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا َ ِ
َصیَّا ٌٔ َق َاَ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ َح َّذثَىٔی أَبُو ُ َ

ُشیِ ٕح أَ ٌَّ َس ِض َل بِ ًَ أَبٔی أ ُ َما َم َة بِ ًٔ َس ِض ٔل بِ ًٔ ُح َي ِی ٕـ َح َّذثَ ُط َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔأَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ
َُ
َسأ َ َل اہللَ َّ
ات َعل َی َٔ
ُفا ٔططٔ
الظ َضا َد َة بٔ ٔؼ ِذ ٕم ٔم ًِ َقلِبٔطٔ بَ َّل َػ ُط اہللُ َم َيازٔ َل ُّ
الظ َض َذا ٔ
ئ َوإ ٔ ٌِ َم َ
رحہلمنبٰییحی،ادمحنبیسیع،رصمایؿ،دبعاہللنبفبہ،اوبرشحی،لہسنبایباامہم،رضحتلہسنبفینحےسرفاتیےہہکیبن
رکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجاہللاعتیلےسےچسدؽےساہشدتبلطرکےاہللاعتیلاےسدہشاءےکرمہبترپافزئ
رفامںیئےگارگہچاسیکومتاےنپرتسبرپفاعقوہ۔(ئعببیاچےہیعبطومتیہرمے)۔
رافی  :رحہلمنبٰییحی،ادمحنبیسیع،رصمایؿ،دبعاہللنبفبہ،اوبرشحی،لہسنبایباامہم،رضحتلہسنبفینح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللیکراہںیماہشدتیکتلیضف
ابب  :اہجداکایبؿ
اہللیکراہںیماہشدتیکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 955

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابً ابی عذی ،ابً عوٌ ،ہَلل بً ابی زیيب ،طہز بً حوطب ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی َعذ ٓ ٕ
ٔی َع ًِ ابِ ًٔ َع ِو ٌٕ َع ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ أَبٔی َزیِ َي َب َع ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ َع ًِ أَبٔی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
ـ اْلِ َ ِر ُق ٔم ًِ
ِّک ُّ
الظ َض َذا ُئ ع ٔ ِي َذ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل ََ َتحٔ ُّ
ص َُزیِ َز َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َقا َل ذُ ٔ َ
َدو ٔ َّ
ق َوفٔی َیذٔ کُلِّ َواح َٔذة ٕ ٔم ِي ُض َنا حُ َّل ْة
الظضٔیذٔ َحًَّی َتب ِ َتذ َٔر ُظ َز ِو َج َتا ُظ َنأَى َّ ُض َنا هْٔ َِزا ٌٔ أَ َؿ َّل َتا ؾ َٔؼیل َِیض ٔ َنا فٔی بَ َزا ٕح ٔم ًِ اْلِ َ ِر ٔ
الذى ِ َیا َو َما ؾ َٔیضا
َْي ِ ْر ٔم ًِ ُّ
اوبرکبنبایبہبیش،انبایبدعی،انبوعؿ،الہؽنبایبزبنی،رہشنبوحبش،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاسےنمدہشاءاکذرکوہاوتآپےنرفامایدیہشفںےکوخؿےسزنیمایھبنکیتھکیھبہ ںیہکاسیکدفویبایںدلجی

ےس اس ےکاپسآ ںیہ وگای فہ داایئں ںیہ نج اک ریش وخار ہچب مگ وہایگ وہ یسکفریاہن ںیم(اینتتقفش افر تبحم ےس شیپ آ ںیہ)
اؿںیمےسرہاکیےکاہ ھتںیماکیوجڑاوہاتےہوجداینفاماہیفےسرتہبےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبایبدعی،انبوعؿ،الہؽنبایبزبنی،رہشنبوحبش،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہللیکراہںیماہشدتیکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 956

راوی  :ہظاو بً عنار ،اسناعیل بً عیاغ ،ابً سعیذْ ،الذ بً معذاٌ ،حرضت مكذاو بً معذیْکب

اٌ َع ًِ ا ِلنٔ ِك َذاو ٔ بِ ًٔ
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
غ َح َّذثَىٔی بَ ٔحيرُ بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ َْال ٔ ٔذ بِ ًٔ َم ِع َذ َ
َّ
َف َل ُط فٔی أَ َّو ٔل دُؾ َِع ٕة ٔم ًِ َد ٔمطٔ
َم ِعذ َ ٔ
ٔیْک َب َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل لٔلظضٔی ٔذ ع ٔ ِي َذ اہللٔ س ُّٔت ْ َٔؼا ٕل َي ِػ ٔ ُ

اب ا ِل َكبِر ٔ َو َیأ ِ َم ًُ ٔم ًِ ا ِل َؿزَ ٔع اْلِ َ ِنبَر ٔ َویُ َحلَّی ُح َّل َة ِاْل ٔ َینا ٌٔ َویُزَ َّو ُد ٔم ًِ ا ِل ُحورٔ ا ِلعٔي ٔن
َویُ َزی َم ِك َع َذ ُظ ٔم ًِ ا ِل َح َّي ٔة َویُ َح ُ
ار ٔم ًِ َع َذ ٔ
َويُظَ َّؿ ُع فٔی َس ِبعٔي َن إ ٔ ِن َشاىّا ٔم ًِ أَ َقارٔبٔطٔ
اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش ،انبدیعس،اخدلنبدعماؿ،رضحتدقماؾنبدعمرکیبےسرفاتیےہہکاہللےک رنکؽیلص
ت
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دیہش وک اہلل ےک اہں ھچ ںیتلیضف یتلم ںیہ ااکس وخؿ ئکلیے یہ ایکس ششخب رک دی اج ےہ۔ اےس تنج ںیم

ااکس اکھٹہن داھکای اجات ےہ۔ فہ ذعاب ربق ےس وفحمظ رےہ اگ اےس اامیؿ اک وجڑا انہپای اجےئ اگ ڑبی آںوھکں فایل وگری وحر ےس اس اک
اکنحرکدایاجےئاگافراےکسرہتشدارفںںیمےسرتسارفادےکابرےںیمایکسافسرشوبقؽوہی۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،انبدیعس،اخدلنبدعماؿ،رضحتدقماؾنبدعمرکیب
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہللیکراہںیماہشدتیکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 957

موسی بً ابزاہیه ،كلحہ بً ْحاغ ،جابز بً عبذاہلل ،عبذاہلل بً عنزو بً ْحاو ،حرضت جابز بً عبذ اہلل
راوی  :ابزاہیه ٰ ،

غ َسنٔ ِع ُت
ِخا ٕ
َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُم َ
وسی بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ا ِل َ َ
َحام ٔ ُّی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َسنٔ ِع ُت كَ ِل َح َة بِ ًَ ٔ َ
ْحاو ٕ یَ ِو َو أ ُ ُح ٕذ َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَا َجابٔزُ أَ ََ
َجاب ٔ َز بِ ًَ َع ِب ٔذ اہللٔ َي ُكو ُل َل َّنا ُقتٔ َل َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َع ِنزٔو بِ ًٔ َ َ

اک نٔؿَا ّحا َؾ َكا َل یَا
ئ ح ٔ َح ٕ
یک ُقل ُِت بَل َی َقا َل َما ک َ َّل َه اہللُ أَ َح ّذا إ ٔ ََّ ٔم ًِ َو َرا ٔ
اب َوک َ َّل َه أَبَ َ
أ ُ ِْبٔرُ َک َما َقا َل اہللُ َعزَّ َو َج َّل ْٔلَب ٔ َ
وٌ َقا َل َیا َر ِّب
لؾ َ
َع ِبذٔی َت َنًَّ َعل َ َّی أ ُ ِع ٔل َ
ک َقا َل َیا َر ِّب تُ ِحئیىٔی ؾَأ ُ ِق َت ُ
ٔیک ثَاى ٔ َی ّة َقا َل إٔى َّ ُط َس َب َل ٔمىِّی أَى َّ ُض ِه إٔل َِی َضا ََ یُ ِز َج ُع َ
یً ُقتٔلُوا فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ أَ ِم َوا ّتا ِاْلیَ َة ک ُ َّل َضا
ؾَأَبِل ٔ ِؼ َم ًِ َو َرائٔی ؾَأَىِزَ َل اہللُ َعزَّ َو َج َّل َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َو ََ َت ِح َشب َ َّن َّال ٔذ َ
اربا،می ،ومٰیس نب اربا،می،،ہحل نبرحاش ،اجرب نب دبع اہلل ،دبعاہلل نبرمعف نب رحاؾ ،رضحت اجرب نب دبعاہللرفامےت ںیہ ہکگنج
ادحےکرفزبج دبعاہللنبرمعفنبرحاؾدیہشوہےئ وت اہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےاجربںیمےھجتہناتبؤں
ہک اہلل زعفلج ےن اہمترے فادل ےس ایک اہک؟ ںیم ےن رعض ایک رضفر اتبےیئ۔ رفامای اہلل ےن یسک ےس یھب ریغب اجحب ےک وگتفگ ہ ںی
رفامیئافراہمترےفادلےس ریغباجحبےکوگتفگرفامیئ۔رفامایاےریمےدنبےریمےاسےنماینپانمتؤںاکااہظررکںیمےھجتاطع
رکفاگنوتاہمترےفادلےن رعضایکاےریمےاہلل!ےھجمزدنہرکدےئجیاتہکںیمدفابرہآپیکاخرطدیہشوہاجؤں۔اہللاعتیلےن
رفامای ںیم ہی ہلصیف رکاکچ وہں ہک اہیں آےن ےک دعب وکیئ فاسپ داین ںیم ہن اج)اگی وت اہمترے فادل ےن رعض ایک اے ریمے رب وج
ولگ داین ںیمریمے ےھچی رہ ےئگاوکنریمیاحتلاچنہپدےئجی۔اس رپاہللزعفلج ےن ہیآتیانزؽ رفامیئ وجولگراہدخا ںیم دیہش
رکدےیئاجںیئاوکنرہسگرمدہث انھجمس۔
رافی  :اربا،می،ومٰیسنباربا،می،،ہحلنبرحاش،اجربنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعفنبرحاؾ،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہللیکراہںیماہشدتیکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 958

راوی  :علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،اعنع ،عبذاہلل بً مزہ ،مرسوم ،حرضت عبذاہلل بً مشعود

رسو ٕم َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ فٔی َق ِولٔطٔ َوََ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِع َن ُع َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ُم َّز َة َع ًِ َم ِ ُ
ک َؾ َكا َل أَ ِر َوا ُح ُض ِه
َت ِح َشب َ َّن َّال ٔذ َ
ُوٌ َقا َل أَ َما إٔىَّا َسأ َ ِل َيا َع ًِ ذَل ٔ َ
یً ُقتٔلُوا فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ أَ ِم َوا ّتا بَ ِل أَ ِح َیائْ ع ٔ ِي َذ َربِّض ٔ ِه یُ ِز َزق َ
ک
رس ُح فٔی ا ِل َح َّيةٔ فٔی أَی َِّضا َطائ َ ِت ث ُ َّه َتأِؤی إَٔ َی َق َيادٔی َل ُم َع َّل َك ٕة بٔا ِل َعزِ ٔ
ک إٔذِ اكَّ َل َع َعل َِیض ٔ ِه َربُّ َ
غ َؾب َ ِي َي َنا ص ُِه َن َذل ٔ َ
َن َليِر ٕ ُْ ِرضٕ َت ِ َ
وٌ
ا ِّك ََل َع ّة ؾ ََی ُكو ُل َسلُونٔی َما ٔطِْت ُِه َقالُوا َربَّ َيا َماذَا َن ِشأَلُ َ
رس ُح فٔی ا ِل َح َّي ٔة فٔی أَی َِّضا ٔطِْ َيا َؾ َل َّنا َرأَ ِوا أَى َّ ُض ِه ََ یُت ِ َر ُن َ
ک َوى َ ِح ًُ َن ِ َ
وٌ
الذى ِ َیا َحًَّی نُ ِك َت َل فٔی َسبٔیل ٔ َ
ٔم ًِ أَ ٌِ َي ِشأَلُوا َقالُوا َن ِشأَلُ َ
ک َؾ َل َّنا َرأَی أَى َّ ُض ِه ََ َي ِشأَلُ َ
ک أَ ٌِ َتزُ َّد أَ ِر َوا َح َيا فٔی أَ ِج َشادٔىَا إَٔ َی ُّ
ک تُز ٔ ُنوا
إ ٔ ََّ ذَل ٔ َ

ت
َب
ُت
ح
س
ب
ْ
َ
َ
ق
ُ
َ
ِ
ل
َ
ن
یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،دبعاہللنبرمہ،رسمفؼ،رضحتدبعاہللنبدوعسداراشددخافدنی( َف َل َّن ّ ِ
َ
ي ِ وا ِف ِ
ال َ
ََ ت
ِ ْ ّب ِھ
وُقؿ) وج ولگ راہ دخا ںیم دیہش رک دےیئ اجںیئ اہ ںی رہسگ رمدہ ایخؽ ث  رکان ہکلب فہ زدنہ ںیہ
ا ِ
ع َر ِ ْم ُ ْ زت َز َ
م ًاِ لَبْ َأ ْ َحئٌ َ
لِلّ أ ْ َ
اےنپربےکاپسرزؼدےیئاجےتںیہ۔اسآتییکریسفتںیمرفامےتںیہوغرےسونسمہےناسآتیےکابرےںیمدرایتف
ایک وت آپ ےن رفامای دہشاء یک رفںیح زبس رپدنفں یک امدنن تنج ںیم اہجں اچیتہ ںیہ رچ رھپ ںیہ رھپ رات وک رعش ےس قلعتم

دنقولیں ںیم ریسبا رک ںیہ۔ اکی ابر فہ ایس احتل ںیم ںیھتہک اہلل رب ازعلت ایکن رطػوخبوتمہج وہےئ افر رفامای ھجم ےس وج
اچوہامگنولاؿرفوحںےنرعضایکاےامہرےرپفرداگر!مہآپےسایکامںیگناحالہکنمہتنجںیماہجںاچیتہںیہرچ رھپ
ںیہ۔ بج اوہنں ےن ہی داھکی ہک ھچک امےگن ریغب اہ ںی وھچڑاہن اجےئ اگ (افر امےگن ریغب وکیئ اچرہ ہ ںی) وت رعض ایک مہ آپ ےس ہی
نکاؽرک ںیہہکمہ(رفوحںوک)امہرےومسجںںیمدالخرکےکدفابرہداینجیھبدںیاتہکرھپآپیکراہںیمذلتاہشدتےس
عتمتموہںبجاہللےنداھکیہکایکنرصػیہیوخاشہ ےہ(وجاقونؿدخافدنیےکاحلظےسوپریہ ںییکاجیتکس)وتاوکناےکناحؽ
رپوھچڑدای۔

رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،دبعاہللنبرمہ،رسمفؼ،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہللیکراہںیماہشدتیکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 959

راوی  :محنذ بً بظار ،احنذ بً ابزاہیه ،بَش بً آدو ،ػؿواٌ بً عیسی ،محنذ بً عحَلٌ ،قعكاع بً حهیه ،ابوػالح،
حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َوأَ ِح َن ُذ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه َّ
َش بِ ًُ آ َد َو َقالُوا َح َّذثَ َيا َػؿ َِوا ٌُ بِ ًُ ع َٔیسی أَى ِ َبأ َىَا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ
الذ ِو َرق ٔ ُّی َوبٔ ِ ُ
َع ِح ََل ٌَ َع ًِ ا ِل َك ِع َكا ٔع بِ ًٔ َحه ٕٔیه َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َما َیحٔ ُذ َّ
الظضٔی ُذ

َّ
رق َػةٔ
ٔم ًِ ا ِل َك ِت ٔل إَٔ َن َنا َیحٔ ُذ أَ َح ُذ ُن ِه ٔم ًِ ا ِل َ ِ

دمحم نب اشبر ،ادمح نب اربا،می ،رشب نب آدؾ ،وفصاؿ نب یسیع ،دمحم نب الجعؿ ،اقعقع نب میکح ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت
ںیہہکاہللےک رنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدیہشوکوبتقاہشدتاینتفیفخ(یکلہ)یسفیلکتوہ ےہینتجںیہمت
ویچیٹنےکاکےنٹےس۔
رافی  :دمحمنباشبر،ادمحنباربا،می،رشبنبآدؾ،وفصاؿنبیسیع،دمحمنبالجعؿ،اقعقعنبمیکح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دراجتاہشدتاکایبؿ۔
ابب  :اہجداکایبؿ

دراجتاہشدتاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 960

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،ابی عنیص ،عبذاہلل بً عبذاہلل بً  ،حرضت جابز بً عتیک

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َع ًِ أَبٔی ا ِل ُع َن ِی ٔص َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َجبِر ٔبِ ًٔ َعت ٕ
ٔیک َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
وٌ َوؾَاتُ ُط َق ِت َل
َج ِّذظ ٔ أَىَّطُ َمز ٔ َق ؾَأ َ َتا ُظ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُعو ُد ُظ َؾ َكا َل َقائ ٔ ْل ٔم ًِ أَصِلٔطٔ إ ٔ ٌِ ُن َّيا َلن َ ِر ُجو أَ ٌِ َتهُ َ
ل فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َط َضا َد ْة
َط َضا َدة ٕ فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ُط َض َذا َئ أ ُ َّمًٔی إٔذّا َل َكل ٔی ْل ا ِل َك ِت ُ

َات ا ِل َح ِي ٔب َط َضا َد ْة
َوا ِل َن ِل ُعو ٌُ َط َضا َد ْة َوا ِل َن ِزأَةُ َت ُن ُ
وت ب ٔ ُح ِن ٕع َط َضا َد ْة َي ِعىٔی ا ِل َحا ٔم َل َوا ِل َػز ٔ ُم َوا ِل َ ٔ
وب َي ِعىٔی ذ َ
َح ُم َوا ِل َن ِحيُ ُ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایبسیمع،دبعاہللنبدبعاہللنب،رضحت اجربنبکیتعےسرفاتیےہہکفہامیبروہےئوتیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس ایعدت ےئلیک رشتفی الےئ وت رھگ فاولں ںیم ےس یسک ےن رعض ایک ںیمہ ہی ادیم یھت ہک ہی راہ دخا ںیم اہشدت احلص رک
ےکاسداینےساجںیئےگوتاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگراہدخاںیمٹکرمانیہاہشدتوہوتریمیاث ںیم
دیہشتہبمکرہاجںیئےگ۔راہدخاںیمٹکرمان(ایلعدرہجیک)اہشدتےہاطوعؿےسرمےنفاالیھبدیہشےہلمحےکزیگچںیم
اتالْحَی ِْب(یلسپےکفرؾ)ںیمرماجانیھباہشدتےہ۔
رمےنفایلوعرتیھبدیہشےہاپینںیمڈفبرکرماجانلجاجانافر َذ َ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایبسیمع،دبعاہللنبدبعاہللنب،رضحتاجربنبکیتع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دراجتاہشدتاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 961

راوی  :محنذ بً عبذالنلک بً ابی طوارب ،عبذالعزیز بً مختار ،سہیل  ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِلنل ٔ ٔو بِ ًٔ أَبٔی َّ
الظ َوار ٔٔب َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ا ِل ُن ِخ َتارٔ َح َّذثَ َيا ُس َض ِی ْل َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َ
وٌ فٔی َّ
ل فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َقا َل إ ٔ ٌَّ ُط َض َذا َء أ ُ َّمًٔی
الظضٔی ٔذ ؾ ٔیهُ ِه َقالُوا ا ِل َك ِت ُ
َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّى اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط َقا َل َما َت ُكولُ َ
یذ
یذ َو َم ًِ َم َ
یذ َوا ِل َن ِل ُعو ٌُ َطض ٔ ْ
یذ َوا ِل َن ِب ُلو ٌُ َطض ٔ ْ
ات فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َؾ ُض َو َطض ٔ ْ
إٔذّا َل َكلٔی ْل َم ًِ ُقتٔ َل فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َؾ ُض َو َطض ٔ ْ
یذ
َقا َل ُس َض ِی ْل َوأَ ِْب َ َرنٔی ُعب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ٔم ِك َش ٕه َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َو َزا َد ؾ ٔیطٔ َوا ِل َػز ٔ ُم َطض ٔ ْ
دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب  ،دبعازعلزی نب اتخمر ،لیہس  ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایمتآسپںیمدیہشےسکےتھجمسوہ؟احصہبےنرعضایکراہدخاںیمٹکرمےن(فاےل)وکرفامایبتوتریمیاث ںیمدہشاءتہب
مک رہ اجںیئ ےگ وج راہ دخا ںیم ٹک رمے فہ(ایلع درہج اک) دیہش ےہ افر وج راہ دخا ںیم یعبط ومت رماجےئ فہ یھب دیہش ےہ افر وج
ٹیپےکاعرہض(ااہسؽفرؾ رگجفریغہ)ںیم رماجےئفہ یھبدیہشےہ افروجاطوعؿ ںیمرمے فہیھبدیہش ےہدفرسیدنس ںیم ہی
ااضہفےہہکاپینںیمڈفبرکرماجانیھباہشدتےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،دبعازعلزینباتخمر،لیہس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رایھرابدنانھ۔
ابب  :اہجداکایبؿ
 رایھرابدنانھ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 962

راوی  :ہظاو بً عنار ،سویذ بً سعیذ ،مالک بً اىص ،زہزی ،حرضت اىص بً مالک

ک بِ ًُ أَى َ ٕص َح َّذثَىٔی الزُّصِز ٔ ُّی َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َو ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َق َاَ َح َّذث َ َيا َمال ٔ ُ
َّ
َف
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َد َْ َل َمه َة یَ ِو َو ا ِل َؿ ِتحٔ َو َعل َی َرأِ ٔسطٔ ا ِلنٔ ِػ َ ُ

اشہؾ نبامعر،نکدی نبدیعس ،امکلنباسن،زرہی ،رضحتاسن نب امکلےسرفاتی ےہہک یبن یلصاہللہیلعفآہل فملسحتف ہکم ےک
رفزہکمںیمدالخوہےئوتآپےکرسابمرکرپوخداھت۔
رافی  :اشہؾنبامعر،نکدینبدیعس،امکلنباسن،زرہی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
 رایھرابدنانھ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 963

راوی  :ہظاو بً سوار ،سؿیاٌ بً عيييہ ،یزیذ بً ْؼیؿہ ،حرضت سائب بً یزیذ

یذ بِ ًٔ ُْ َؼ ِی َؿ َة َع ًِ َّ
الشائ ٔٔب بِ ًٔ یَزٔی َذ إ ٔ ٌِ َطا َئ اہللُ َت َعاَ َی أَ ٌَّ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ َیز ٔ َ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َی ِو َو أُحُ ٕذ أَ َْ َذ د ٔ ِر َعي ِ ٔن َنأَىَّطُ هَ ا َص َز بَ ِي َي ُض َنا
اشہؾنبنکار،ایفسؿنب ہنییع،زیدی نبخطیاہ،رضحت اس،ب نبزیدیےسرفاتی ےہہکیبنیلصاہلل ہیلعفآہل فملسےنگنجادح
ےکدؿدفزرںیہافرپےلتںینہپ۔
رافی  :اشہؾنبنکار،ایفسؿنبہنییع،زیدینبخطیاہ،رضحتاس،بنبزیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
 رایھرابدنانھ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 964

راوی  :عبذالزحنً بً ابزاہیه ،ولیذ بً مشله ،سلامیٌ بً حبیب ،ابوامامہ  ،حرضت سلامیٌ بً حبیب

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّذثَىٔی ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ َحبٔیبٕ َقا َل
َ ُ
اٌ حٔل َِی ُة ُس ُیوؾ ٔض ٔ ِه
ُوح َق ِو ْو َما ک َ َ
ٔب َو َقا َل َل َك ِذ َؾ َتحَ ا ِل ُؿت َ
ُفأَی فٔی ُس ُیوؾ ٔ َيا َط ِیّْا ٔم ًِ حٔل َِی ٔة ؾ َّٔـ ٕة َؾ َػـ َ
َد َْ ِل َيا َعل َی أبٔی أ َما َم َة َ َ

ٔم ًِ َّ
ک َوا ِل َحذٔی ُذ َوا ِل َع ََلب ٔ ُّی َقا َل أَبُو ا ِل َح َش ًٔ ا ِل َك َّلا ٌُ ا ِل َع ََلب ٔ ُّی ا ِل َع َؼ ُب
الذ َص ٔب َوا ِلؿ َّٔـةٔ َو َکه ًِٔ ِاْلى ُ ُ

دبعارلنمح نب اربا،می،فدیل نب ملسم ،امیلسؿ نب بیبح ،اوباامہم ،رضحت امیلسؿ نببیبح رفامےت ںیہہک مہرضحت اوباامہمیک
دخث  ںیم احرض وہےئ اوہنں ےن امہری ولتارفں رپ اچدنی اک ھچک زویر داھکی وت انراض وہےئ افر رفامای مت ےس ولہپں ےن تہب یس
وتفاحتںیکایکنولتارفںںیمنکےنایاچدنیاکزویرہناھتاہتبلہسیسولےہافرالعیبینعیافٹنےکےھٹپایڑمچےاکزویروہاتاھت۔
رافی  :دبعارلنمحنباربا،می،فدیلنبملسم،امیلسؿنببیبح،اوباامہم،رضحتامیلسؿنببیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
 رایھرابدنانھ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 965

راوی  :ابوِّکیب ،ابً ػلت ،ابی زىاد ،عبیذاہلل بً عبذاہلل ،حرضت ابً عباض

ض أَ ٌَّ َر ُسو َل
ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا ابِ ًُ الؼَّ لِتٔ َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی الزِّىَاد ٔ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ عُب َ ِیذٔ اہللٔ بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َت َي َّؿ َل َس ِی َؿ ُط ذَا ا ِل َؿ َكارٔ یَ ِو َو بَ ِذ ٕر
اوبرکبی ،انب تلص ،ایب زاند  ،دیب اہلل نب دبع اہلل ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ
ذفااقفلرانیمولتارگنجدبرےکدؿوطبرااعنؾاطعرفامیئ(رضحتیلعرکؾاہللفہہجوک)۔

رافی  :اوبرکبی،انبتلص،ایبزاند ،دیباہللنبدبعاہلل،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
 رایھرابدنانھ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 966

راوی  :محنذ بً اسناعیل بً سنزہ ،ونیع ،سؿیاٌ ،ابواسحل ،ابی ْلیل ،علی بً ابی كالب  ،حرضت علی

اٌ َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ أَبٔی ا ِل َخل ٔی ٔل َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ أَبٔی كَالٔبٕ َقا َل
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل بِ ًٔ َس ُن َز َة أَى ِ َبأَىَا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ
َّ
َّ
رط َح ُر ِم َح ُط َحًَّی یُ ِح َن َل َلطُ
کَ َ
اٌ ا ِل ُنػٔي َر ُة بِ ًُ ُط ِع َب َة إٔذَا غَزَا َم َع ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َح َن َل َم َعطُ ُر ِم ّحا َؾإٔذَا َر َج َع َ َ

ک إ ٔ ٌِ ؾ ََعل َِت ل َِه تُ ِز َؾ ِع َؿ َّال ّة
ک ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل ََ َتؿ َِع ِل َؾإٔى َّ َ
ِِّک ٌَّ ذَل ٔ َ
َؾ َكا َل َل ُط َعلٔی َْلَذ ُ َ

دمحم نباامسلیع نبرمسہ،فعیک،ایفسؿ،اوبااحسؼ ،ایبلیلخ،یلع نبایباطبل ،رضحت یلع ےسرفاتیےہ ہکریغمہنب ہبعش بج
یبنیکتیعمںیمگنجرکےتوتاےنپاس ھتزینہےلاجےتبجفاسپآےتفہزینہکنیھپدےتیاتہکوکیئاؿےئلیکااھٹالےئ(ہکاشدی
رگایگوہاسےئلام کلکتاچنہپدفں)اسرپیلعےناؿےساہکہکںیمہیابتاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرضفر ذرک
رکفںاگوتک ےنےگلااسیہنرکاناسےئلہکارگمتےنااسیایکوتوکیئدشمگہزیچ(امکلوکاچنہپےنےئلیک)ہ ںیااھٹیئاجےئی۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنبرمسہ،فعیک،ایفسؿ،اوباقحس،ایبلیلخ،یلعنبایباطبل،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
 رایھرابدنانھ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 967

راوی  :محنذ بً اسناعیل ،ابً سنزہ ،عبیذاہلل بً موسی ،اطعث بً سعیذ ،عبذاہلل بً بظير ،ابی راطذ ،حرضت علی

وسی َع ًِ أَ ِط َع َث بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ بُ ِرسٕ َع ًِ أَبٔی
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل بِ ًٔ َس ُن َز َة أَى ِ َبأَىَا عُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم َ
َّ
َّ
ُفأَی َر ُج َّل ب ٔ َی ٔذظ ٔ َق ِو ْض
َرا ٔط ٕذ َع ًِ َعل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ َع ِي ُط َقا َل کَاى َ ِت ب ٔ َی ٔذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َق ِو ْض َ َ
رعب ٔ َّی ْة َ َ

ؾَارٔ ٔس َّی ْة َؾ َكا َل َما َص ٔذظ ٔأَ ِلك ٔ َضا َو َعل َِیهُ ِه ب ٔ َض ٔذظ ٔ َوأَ ِط َباص َٔضا َورٔ َماحٔ ا ِل َك َيا َؾإٔى َّ ُض َنا یَزٔی ُذ اہللُ َکهُ ِه بٔض ٔ َنا فٔی ِّ
یً َویُ َن ِّه ًُ َکهُ ِه فٔی
الذ ٔ
ا ِلب ٔ ََلد ٔ
دمحم نب اامسلیع ،انب رمسہ  ،دیب اہلل نب ومیس ،اثعش نب دیعس ،دبعاہلل نب ریشب ،ایب رادش ،رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک
رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دتس ابمرک ںیم رعیب امکؿ یھت۔ آپ ےن داھکی ہک اکی رمد ےک اہ ھت ںیم افریس امکؿ ےہ وت
رفامای ہی ایک ےہ ؟ اےس کنیھپ دف افر مت اس (رعیب امکؿ) وک افر اس یسیج امکونں وک یہ اامعتسؽ ایک رکف افر زینفں وک اےئلس ہک ایہن ےک
ذرہعیاہللاہمترےدنیںیمااضہفرفامےئاگافرںیہمت(ایہنےکذرہعی)رہشفںںیمزعتاطعرفامےئاگ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،انبرمسہ ،دیباہللنبومیس،اثعشنبدیعس،دبعاہللنبریشب،ایبرادش،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راہدخاںیمریتادنازی۔
ابب  :اہجداکایبؿ
راہدخاںیمریتادنازی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 968

یحٌی بً ابی نثير ،ابی طيبہ ،ابی نثير ،ابی سَلو ،عبذاہلل بً ارزم،
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یزیذ بً ہاروٌ ،ہظاوٰ ،
حرضت عكبہ بً عامز جہىی

وٌ أَى ِ َبأَىَا صٔظَ ْاو َّ
الذ ِست َُوائ ُّٔی َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ أَبٔی َنثٔير ٕ َع ًِ أَبٔی َس ََّلو ٕ َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ َص ُ
ار َ
ل ب ٔ َّ
الش ِض ٔه ا ِل َواحٔذٔ
َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ اْلِ َ ِز َر ٔم َع ًِ عُ ِك َب َة بِ ًٔ َعا ٔمز ٕا ِل ُح َضىٔ ِّی َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إ ٔ ٌَّ اہللَ َل ُی ِذْٔ ُ
َّ
الث ََلثَ َة ا ِل َح َّي َة َػان َٔعطُ یَ ِح َت ٔش ُب فٔی َػ ِي َعتٔطٔ ا ِل َخيِرَ َوالزَّام ٔ َی بٔطٔ َوا ِل ُننٔ َّذ بٔطٔ َو َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ِار ُموا
ِ
َّ
َ
َ
َ
ُف َس ُط
َو ِار َنبُوا َوأ ٌِ َت ِز ُموا أ َح ُّب إَٔ َ َّی ٔم ًِ أ ٌِ َت ِز َنبُوا َوک ُ ُّل َما یَ ِل ُضو بٔطٔ ا ِل َن ِز ُئ ا ِل ُن ِشل ٔ ُه بَاكٔ ْل إَٔ َر ِم َی ُط بٔ َك ِو ٔسطٔ َو َتأد ٔ َیب ُط َ َ
َو ُم ََل َعب َ َتطُ ا ِم َزأَ َتطُ َؾإٔى َّ ُضًَّ ٔم ًِ ا ِل َح ِّل
اوبرکب نبایب ہبیش،زیدی نب اہرفؿ،اشہؾٰ ،ییحینبایبریثک ،ایبہبیش،ایبریثک،ایبالسؾ ،دبعاہللنبارزؼ،رضحت ہبقع نباعرم  ینہ
ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای اہلل اعتیل اکی ریت یک دبفتل نیتوصخشں وک تنج ںیم داہلخ اطع رفامےت ںیہ
اکیریتانبےنفاالوجکینیتین افروثابیکادیمےسریتانبےئافردفرساریت ےنکنیھفاالافررسیتاریتادنازیکدمدرکےنفاال(اےسااھٹ
رکدےنیفاال)افراہلل ےکرنکؽےنرفامایریتادنازیرکفافرنکاروہرکزینہابزیرکفافر اہمتریریتادنازیرکانےھجمزایدہ دنسپےہ
اہمتریزینہابزیےس نکاروہرکافررمدملسماکرہک لیابلطافروضفؽےہنکاےئاےکسہکفہریتفامکؿےسےلیھک(اسدفرںیمااکس
ابتمدؽ دجدی  رایھر الثمدنبفؼ وتسپؽ الکوکنشػ افر کنیٹوتپ فریغہ) افر اےنپ وھگڑے وک اھکسےئ(اس رپ نکاریرکےزینہ ابزی
رکےہیدفونںک لیاہجدفاتقؽںیمدممفاعمفؿںیہ)افرہیہکرمداینپاہیلہےسےلیھکہیونیتںک لیقحافردرتسںیہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زیدی نب اہرفؿ ،اشہؾٰ ،ییحی نب ایب ریثک ،ایب ہبیش ،ایب ریثک ،ایب السؾ ،دبعاہلل نب ارزؼ ،رضحت ہبقع نب
اعرم ینہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راہدخاںیمریتادنازی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 969

راوی  :یوىص بً عبذاَعلی ،عبذاہلل بً وہب ،عنزو بً حارث ،سلامیٌ بً عبذالزحنً ،قاسه بً عبذالزحنً ،حرضت

عنزو بً عبشہ

رق ٔش ِّی
َح َّذثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ َع ِب ٔذ اْلِ َ ِعل َی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِْب َ َرنٔی َع ِنزُو بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َع ًِ ُس َل ِ َامی ٌَ بِ ًٔ َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ ا ِل ُ َ
َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه بِ ًٔ َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ َع َب َش َة َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َم ًِ َرمَی ا ِل َع ُذ َّو

اب أَ ِو أَ ِْ َلأ َؾ ََع ِذ ُل َر َق َب ٕة
بٔ َش ِض ٕه ؾ ََب َل َؼ َس ِض ُن ُط ا ِل َع ُذ َّو أَ َػ َ

ویسن نب دبعاالیلع ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،امیلسؿ نب دبعارلنمح ،اقمس نب دبعارلنمح ،رضحت رمعف نب ہسبع ایبؿ
رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس وک ہی ااشرہ رفامےت وہےئ انس وجدنمش وک ریت امرے افر اس اک ریت دنمش
کتےچنہپرھپدنمشوکےگلایہنےگلاسامرےنفاےلوکاکیالغؾآزادرکےنےکرباربارجاتلمےہ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،امیلسؿنبدبعارلنمح،اقمسنبدبعارلنمح،رضحترمعفنبہسبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راہدخاںیمریتادنازی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 970

راوی  :یوىص بً عبذاَعلی ،عبذاہلل بً وہب ،عنزو بً حارث ،ابی علی ،حرضت عكبہ بً عامز جہىی

َح َّذثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ َع ِبذٔ اْلِ َ ِعل َی أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِْبَرَنٔی َع ِنزُو بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َع ًِ أَبٔی َعل ٔ ٕٓی ا ِل َض ِن َذان ٔ ِّی أَى َّ ُط َسنٔ َع عُ ِك َب َة

َّ
َّ
رقأ ُ َعل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔ َوأَع ٔ ُّذوا َل ُض ِه َما ا ِس َت َل ِعت ُِه ٔم ًِ ُق َّوة ٕأَ ََ
بِ ًَ َعا ٔمز ٕا ِل ُح َضىٔ َّی َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َي ِ َ

َوإ ٔ ٌَّ ا ِل ُك َّو َة ال َّزم ِ ُی ث َ ََل َث َمزَّا ٕ
ت

ویسننبدبعاالیلع،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ایب تیلع،رضحتہبقعنباعرم ینہرفامےتںیہہکںیمےناہللےکرنکؽیلص
ل َ سبَط ت
ب
ھ
ِوُقَّ ٍة) وغر ےسونس وقت ےس رماد ریتادنازی(انکنیھپ) ےہ نیت
اہلل ہیلعفآہل فملس وکربنم رپہی رفامےتانس( َف َأ ِ ُّعفا ُ ْم َما ْ َ غ ْ ُ ْم ْ

ابریہیرفامای۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ایبیلع،رضحتہبقعنباعرم ینہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راہدخاںیمریتادنازی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 971

یحٌی ،عبذاہلل بً وہب ،ابً لہیعہ ،عثناٌ بً نعیه ،مػيرہ بً ىہیک ،حرضت عكبہ بً عامز جہىی
راوی ْ :حملہ بً ٰ

الز َع ِیىٔ ِّی َع ًِ
ْح َم َل ُط بِ ًُ َی ِحٌَی ا ِلنٔ ِ ٔ
یع َة َع ًِ ُع ِث َن َ
َص ُّی أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِْب َ َرنٔی ُ
ابً لَض ٔ َ
َح َّذثَ َيا َ ِ
اٌ بِ ًٔ نُ َع ِی ٕه ُّ
ا ِل ُنػٔي َرة ٔ بِ ًٔ ىَض ٔ ٕ
یک أَى َّ ُط َسنٔ َع ُع ِك َب َة بِ ًَ َعا ٔمز ٕا ِل ُح َضىٔ َّی َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َم ًِ َت َع َّل َه

ال َّزم ِ َی ث ُ َّه َت َز َنطُ َؾ َك ِذ َع َؼانٔی

رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،انبہعیہل،امثعؿنبمیعن،ریغمہنبکیہن،رضحتہبقعنباعرم ینہایبؿرفامےتںیہہکںیمےناہلل
ےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیاراشدرفامےتوہےئانسسجےنریتادنازییھکیسافررھپاےس(ریغبیسکذعرےک)رتکرکدای
اسےنریمیانرفامینیک۔
رافی  :رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،انبہعیہل،امثعؿنبمیعن،ریغمہنبکیہن،رضحتہبقعنباعرم ینہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راہدخاںیمریتادنازی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 972

یحٌی ،عبذالززام  ،سؿیاٌ ،اعنع ،زیاد بً حؼين ،ابی عالیہ ،حرضت ابً عباض
راوی  :محنذ بً ٰ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأَىَا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ زٔ َیاد ٔبِ ًٔ ا ِل ُح َؼي ِ ٔن َع ًِ أَبٔی ا ِل َعال ٔ َی ٔة َع ًِ ابِ ًٔ
اٌ َرا ٔم ّیا
َعبَّا ٕ
وٌ َؾ َكا َل َر ِم ّیا بَىٔی إ ٔ ِس َنعٔی َل َؾإ ٔ ٌَّ أَبَا ُن ِه ک َ َ
ض َقا َل َم َّز ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َي ََفٕ یَ ِز ُم َ
دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ ،ایفسؿ،اشمع،زایدنب،نیص ،ایب اعہیل،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکیبن یلصاہللہیلعفآہلفملساکی
امجتعےکرقبیےسسگرےوجریتادنازیرکریہیھتوتآپےنرفامایاےافالداامسلیعوخبریتادنازیرکفاہمترےدجادجم
(اامسلیع)یھبریتادنازےھت۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،ایفسؿ،اشمع،زایدنب،نیص،ایباعہیل،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وملعںافرڈنھجفںاکایبؿ۔
ابب  :اہجداکایبؿ
وملعںافرڈنھجفںاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 973

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابوبْک بً عیاغ ،عاػه ،حرضت حارث بً حشاٌ

ُفأَیِ ُت
غ َع ًِ َع ٔ
ْک بِ ًُ َعیَّا ٕ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اػ ٕه َع ًِ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ َح َّش َ
اٌ َقا َل َق ٔذ ِم ُت ا ِل َنذٔی َي َة َ َ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقائ ّٔنا َعل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔ َوب ٔ ََل ْل َقائ ْٔه بَي ِ َن َی َذیِطٔ ُم َت َك ِّل ْذ َس ِیؿّا َوإٔذَا َرا َی ْة َس ِو َدا ُئ َؾ ُكل ُِت َم ًِ َص َذا

اؾ َقذ َٔو ٔم ًِ َغزَاة ٕ
َقالُوا َص َذا َع ِنزُو بِ ًُ ا ِل َع ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکب نب ایعش ،اعمص ،رضحت احرث نب اسحؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم دمہنی احرض وہا وت داھکی ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسربنمرپڑھکےںیہافردیسانالبؽآپےکاسےنمولتاررگدؿںیماکٹلےئڑھکےوہےئافراکیہایہڈنھجایھبداھکیوتںیم
ےنوپاھچہیوکؿںیہ؟وتاحصہبےناتبایہکرمعفنباعصںیہوجگنجےسفاسپوہےئںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبنبایعش،اعمص،رضحتاحرثنباسحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وملعںافرڈنھجفںاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 974

یحٌی بً آدوُ ،شیک ،عنار ،ابوزبير ،حرضت جابز بً عبذاہلل
راوی  :حشً بً علی ،عبذہ بً عبذاہللٰ ،

الذصِىٔ ِّی َع ًِ
َح َّذثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َخ ََّل ُل َو َع ِب َذةُ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ آ َد َو َح َّذثَ َيا َ ٔ
ُش ْ
یک َع ًِ َع َّنارٕ ُّ
أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َد َْ َل َم َّه َة َی ِو َو ا ِل َؿ ِتحٔ َول ٔ َوا ُؤ ُظ أَبِ َی ُف
نسح نب یلع،دبعہ نب دبع اہللٰ ،ییحی نبآدؾ ،رشکی ،امعر ،اوبزریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک حتف ہکم ےک رفزبج
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسہکمںیمدالخوہےئاسفتقآپاکڈنھجادیفساھت۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعہنبدبعاہللٰ،ییحینبآدؾ،رشکی،امعر،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وملعںافرڈنھجفںاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 975

یحٌی بً اسحل ،یزیذ بً حیاٌ ،حرضت ابً عباض
راوی  :عبذاہلل بً اسحام ،ىاقذٰ ،

َّاٌ َسنٔ ِع ُت أَبَا ٔم ِحلَز ٕیُ َح ِّذ ُث َع ًِ
َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل ا ِل َوا ٔس ٔل ُّي ال َّياق ٔ ُذ َح َّذث َ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َیز ٔ َ
یذ بِ ًٔ َحی َ
ض أَ ٌَّ َرایَ َة َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه کَاى َ ِت َس ِو َدا َئ َول ٔ َوا ُؤ ُظ أَبِ َی ُف
ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
دبعاہللنبااحسؼ،اندقٰ،ییحینبااحسؼ،زیدینبایحؿ،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملساک
ڑباڈنھجاہایہافروھچاٹڈنھجادیفسوہاتاھت۔
رافی  :دبعاہللنبااحسؼ،اندقٰ،ییحینباقحس،زیدینبایحؿ،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گنجںیمدةیجفرحری(ریمشیابلس)اننہپ۔
ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیمدةیجفرحری(ریمشیابلس)اننہپ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 976

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذالزحیه بً سلامیٌ ،ححاد ،ابی عنز ،حرضت اسناء بيت ابی بْک

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّزح ٔٔیه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ َححَّا ٕد َع ًِ أَبٔی عُ َن َز َم ِوَ َی أَ ِس َنا َئ َع ًِ أَ ِس َنا َئ ب ٔ ِيتٔ أَبٔی بَ ِْکٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ِخ َج ِت ُج َّب ّة ُمزَ َّر َر ّة ب ٔ ِّ
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َیل َِب ُص َص ٔذظ ٔإٔذَا لَي ٔ َی ا ِل َع ُذ َّو
الذ َیبا ٔد َؾ َكال َِت ک َ َ
أَى َّ َضا أَ ِ َ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنب امیلسؿ،اجحج،ایبرمع،رضحتاامسءتنبایبرکبریمشیڈنھگویںفاالاکیہبجاکنالافررفامایہکیبنیلص
اہللہیلعفآہلفملسبجدنمشےساقمہلبرفامےتوتہیہبجزبینترفامےت۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،اجحج،ایبرمع،رضحتاامسءتنبایبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیمدةیجفرحری(ریمشیابلس)اننہپ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 977

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،حؿؽ بً غیاث ،عاػه ،ابوعثناٌ  ،حرضت عنز ريظه

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َحؿ ُِؽ بِ ًُ غٔ َی ٕ
اث َع ًِ َع ٔ
اٌ یَ ِي َهی َع ًِ ا ِل َ ٔ
َحیز ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ َع ًِ ُع َن َز أَى َّ ُط ک َ َ
اػ ٕه اْلِ َ ِح َو ٔل َع ًِ أَبٔی ُع ِث َن َ
الثاىٔی ٔة ث ُ َّه َّ
َّ
َو ِّ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
الثال ٔ َثةٔ ث ُ َّه الزَّابٔ َعةٔ َو َقا َل ک َ َ
الذ َیبا ٔد إ ٔ ََّ َما ک َ َ
اٌ صَ َه َذا ث ُ َّه أَ َط َار ب ٔإ ٔ ِػ َب ٔعطٔ ث ُ َّه َ

َو َس َّل َه یَ ِي َضاىَا َع ِيطُ

اوبرکبنب ایب ہبیش ،صفح نب ایغث،اعمص،اوبامثعؿ ،رضحترمعرمشی ےسعنمرفامےت ےھترگماچرایلگن یکدقبرانکرےںیم اگلوہ وت
اسےساممتعنہ ںیرفامےتےھتافرآپ(ریضاہللہنع) ےنرفامایہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ںیمہرمشیےس رفاکرکےت
ےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،اعمص،اوبامثعؿ،رضحترمعرمشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گنجںیمامعہماننہپ۔
ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیمامعہماننہپ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 978

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ،مشاور ،جعَف بً حرضت عنز بً ْحیث

ْحیِ ٕث َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َنأنَِّی أَى ِ ُوزُ إَٔ َی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َف بِ ًُ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُ َ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ ُم َشاو ٔ ٕر َح َّذثَىٔی َج ِع َ ُ
َّ
َّ
رطؾ َِی َضا بَي ِ َن َنتٔؿ َِیطٔ
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َو َعل َِیطٔ ع َٔنا َم ْة َس ِو َدا ُئ َق ِذ أَ ِرخَی َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،اسمفر ،رفعج نب رضحت رمع نب رحثی رفامےت ںیہ وگای ںیم اب یھب دھکی راہ وہں اہلل ےک رنکؽ یلص
اہللہیلعفآہلفملسیکرطػآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرسرپہایہامعہمےہافراسےکدفونںانکرفںوکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملساےنپومڈنوھںےکدرایمؿاکٹلےئوہےئںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اسمفر،رفعجنبرضحترمعنبرحثی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیمامعہماننہپ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 979

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،حناد بً سلنہ ،ابوزبير ،حرضت جابز

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا َح َّنا ُد بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٕأَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َد َْ َل َم َّه َة َو َعل َِیطٔ ع َٔنا َم ْة َس ِو َدا ُئ
اوبرکب نبایبہبیش،فعیک،امحد نبہملس،اوبزریب،رضحت اجربےسرفاتی ےہہک یبنیلص اہللہیلعفآہلفملس(حتفےک ومعقرپ) بج
ہکمدالخوہےئوتآپےکرسرپہایہامعہماھت۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،امحدنبہملس،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گنجںیمرخدیفرففتخ۔
ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیمرخدیفرففتخ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 980

راوی  :عبیذاہلل بً عبذاکْکیه ،سيیذ بً داوئذْ ،الذ بً حیاٌ ،علی بً رعوہ ،یوىص بً یزیذ ،ابوزىاد ،حرضت ْارجہ
بً زیذ

َ
رع َو َة ا ِل َبارٔق ٔ ُّی َح َّذث َ َيا
َح َّذثَ َيا ُعب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ َع ِبذٔ اک َ ٔ
ِْک ٔیه َح َّذثَ َيا ُس َي ِی ُذ بِ ًُ َدا ُو َد َع ًِ َْالٔذٔ بِ ًٔ َحی َ
َّاٌ ال َّزق ِّ ِّی أَى ِ َبأىَا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُ ِ
یذ َع ًِ أَبٔی الزِّىَاد ٔ َع ًِ َْارٔ َج َة بِ ًٔ َزیِ ٕذ َقا َل َرأَیِ ُت َر ُج َّل َي ِشأ َ ُل أَبٔی َع ًِ ال َّز ُج ٔل َي ِػزُو ؾ ََی ِظتَر ٔی َو َیبٔی ُع َویَ َّتحٔزُ فٔی
یُوى ُُص بِ ًُ یَز ٔ َ
وک َن ِظتَر ٔی َوىَبٔی ُع َوصُ َو َی َزاىَا َو ََ َی ِي َضاىَا
َغزِ َوتٔطٔ َؾ َكا َل َل ُط أَبٔی ُن َّيا َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بٔتَبُ َ
 دیب اہلل نب دبعارکلمی ،س نب داؤد ،اخدل نب ایحؿ ،یلع نب رعفہ ،ویسن نب زیدی ،اوبزاند ،رضحت اخرہج نب زدی ےتہک ںیہ ہک ںیم
ےن داھکی اکی رمد ریمے فادل ےس وپھچ راہ ےہ ہک اکی رمد گنج یھب رکات ےہ افر رخدی ف رففتخ یھب افر وگنجں ںیم اجترت یھب
رکات ےہ وت ریمے فادل ےن اس ےس اہک ہک مہ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھت وبتک ںیم ےھت مہ رخدی ف رففتخ
رکےترےہآپںیمہد ےتھکرےہافرآپےنںیمہعنمہنرفامای۔
رافی   :دیباہللنبدبعارکلمی،سنبدافدئ،اخدلنبایحؿ،یلعنبرعفہ،ویسننبزیدی،اوبزاند،رضحتاخرہجنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اغزویںوکاولداعانہکافررتصخرکان۔
ابب  :اہجداکایبؿ
اغزویںوکاولداعانہکافررتصخرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 981

راوی  :جعَف بً مشاُف ،ابوداؤد ،ابواسود ،ابً لہیعہ ،زباٌ بً ؾائذ ،سہل بً معاذ بً اىص

اٌ بِ ًٔ ؾَائ ٔ ٕذ َع ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ ُم َعاذ ٔ بِ ًٔ أَى َ ٕص َع ًِ
یع َة َع ًِ َزبَّ َ
َف بِ ًُ ُم َش ٔاُفٕ َح َّذثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِس َود ٔ َح َّذث َ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
َح َّذثَ َيا َج ِع َ ُ
أَبٔیطٔ َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َْلَ ٌِ أ ُ َط ِّی َع ُم َحاص ّٔذا فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ ؾَأ َ ُن َّؿ ُط َعل َی َر ِحلٔطٔ غ َِذ َو ّة أَ ِو َر ِو َح ّة أَ َح ُّب
الذى ِ َیا َو َما ؾ َٔیضا
إَٔ َ َّی ٔم ًِ ُّ
رفعج نب اسمرف ،اوبداؤد ،اوبانکد ،انب ہعیہل ،زابؿ نب افدئ ،لہس نب اعمذ نب اسن ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےن رفامای ںیم راہ دخا ںیم زلےنفاےل وک رتصخ رکفں اےس اس یک زنی رپ نکاررکاؤں حبص ای اشؾ ہی ےھجم داین فاماہیف ےس
زایدہوبحمبےہ۔
رافی  :رفعجنباسمرف،اوبداؤد،اوبانکد،انبہعیہل،زابؿنبافدئ،لہسنباعمذنباسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اغزویںوکاولداعانہکافررتصخرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 982

موسی بً وراداٌ  ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :ہظاو بً عنار ،ولیذ بً مشله ،ابً لہیعہ ،حشً بً ثوباٌٰ ،

اٌ َع ًِ
وسی بِ ًٔ َو ِر َد َ
یع َة َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ثَ ِوبَ َ
اٌ َع ًِ ُم َ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّذثَ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
ک اہللَ َّال ٔذی ََ َتـٔی ُع َو َدائ ٔ ُعطُ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َو َّد َعىٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل أَ ِس َت ِودٔعُ َ
اشہؾ نب امعر ،فدیل نب ملسم ،انب ہعیہل ،نسح نب وثابؿ ،ومٰیس نب فراداؿ  ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنےھجمرتصخرکےتفتقہیاملکترفامےئںیمےھجتاہللیکاامؿںیمداتیوہںسجیکاامںیتناضعئہ ںیوہںیت۔
رافی  :اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،انبہعیہل،نسحنبوثابؿ،ومٰیسنبفراداؿ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اغزویںوکاولداعانہکافررتصخرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 983

راوی  :عباد بً ولیذ ،حباٌ بً ہَلل ،ابً محؼً ،ابً ابی لیلی ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

اٌ
َح َّذثَ َيا َعبَّادُ بِ ًُ ا ِل َولٔی ٔذ َح َّذثَ َيا َحبَّا ٌُ بِ ًُ ص ََٔل ٕل َح َّذثَ َيا أَبُو ٔم ِح َؼ ًٕ َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی َل ِیل َی َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل ک َ َ
الرسایَا َي ُكو ُل ل ٔ َّ
َّ
َّ
ک
ک َو َْ َوات َٔیه َع َنل ٔ َ
ک َوأَ َماى َ َت َ
لظاْ ٔٔؽ أَ ِس َت ِود ٔ ُع اہللَ دٔی َي َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه إٔذَا أَ ِط َخ َؽ َّ َ
ابعدنبفدیل،ةحؿنبالہؽ،انبنصحم،انبایبیلیل،انعف،رضحتانبرمعرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسبج
رکشلفںوکرتصخرکےتوتاجےنفاےلےسرفامےتںیمریتادنیاامتنافراامعؽاکاخہمتاہللےکرپسدرکاتوہں۔
رافی  :ابعدنبفدیل،ةحؿنبالہؽ،انبنصحم،انبایبیلیل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رساای۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رساای۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 984

راوی  :ہظاو بً عنار ،عبذالنلک ،محنذ ،ابوسلنہ ،ابً طہاب ،حرضت اىص بً مالک

اب َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َنل ٔ ٔک ُم َح َّن ْذ الؼَّ ِي َعان ٔ ُّی َح َّذث َ َيا أَبُو َسل ََن َة ا ِل َعا ٔمل ٔ ُّی َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
ک
ک َی ِح ُش ًِ ُْلُ ُك َ
َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ْٔلَ ِن َث َه بِ ًٔ ا ِل َح ِو ٌٔ ا ِل ُخزَاعٔ ِّی یَا أَ ِن َث ُه اغِز ُ َم َع غَي ِر ٔ َق ِو ٔم َ
آَ ٕ
ف َول ًَِ ُي ِػل ََب
غ أَ ِر َب َع ُة َ
الز َؾ َكا ٔ
الرسایَا أَ ِربَ ُع ٔمائ َ ٕة َو َْيِرُ ا ِل ُح ُیو ٔ
ْک ِو َعل َی ُر َؾ َكائ ٔ َ
ک یَا أَ ِن َث ُه َْيِرُ ُّ
ئ أَ ِر َب َع ْة َو َْيِرُ َّ َ
َو َت ِ ُ
َش أَ ِلؿّا ٔم ًِ ق ٔ َّل ٕة
اث ِ َيا َع َ َ
اشہؾنبامعر،دبعاکلمل،دمحم ،اوبہملس،انباہشب،رضحت اسننب امکلےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنامثکنبوجؿزخایعےسرفامایاےامثکاینپوقؾےکالعفہیسکافروقؾےکاس ھتلمرکگنجرکریتےاالخؼونسراجںیئےگافر
وت اےنپ راقفء رپ رہمابؿ وہ اجےئ اگ۔ اے امثک! رتہبنی راقفء اچر ںیہ رتہبنی رسہی اچر نک ارفاد ںیہ افر رتہبنی رکشل اچر سہار ارفاد ںیہ
افرابرہسہاراجمدہدعتادیکیمکفہجےسرہسگولغمبہنوہںےگ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دبعاکلمل،دمحم،اوبہملس،انباہشب،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رساای۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 985

راوی  :محنذ بً بظار ،ابوعامز ،سؿیاٌ ،ابواسحل ،حرضت بزاء بً عازب

ئ بِ ًٔ َعاز ٕٔب َقا َل ُن َّيا ى َ َت َح َّذ ُث أَ ٌَّ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا أَبُو َعا ٔمز ٕ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ ا ِلب َ َرا ٔ

وت َم ًِ َج َاز
اب كَالُ َ
َش َعل َی ع َّٔذة ٔ أَ ِػ َح ٔ
أَ ِػ َح َ
اب َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه کَاى ُوا َی ِو َو بَ ِذ ٕر ثَ ََل َث ٔمائ َ ٕة َوبٔ ِـ َع َة َع َ َ
َم َع ُط ال َّي َض َز َو َما َج َاز َم َعطُ إ ٔ ََّ ُم ِد ٔم ًْ
دمحم نب اشبر ،اوباعرم ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ  ،رضحت رباء نب اعزب رفامےت ںیہ ہک مہ ںیم ہی ابت وہ یھت ہک گنج دبر ںیم اہلل ےک
رنکؽیلص اہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبیکدعتادنیتنکدسےسھچکزادئیھتینتجاطولتےکاؿاسویھتںیکدعتادیھتوجرہنےس
سگرےئگافراطولتےکاس ھترصػالہاامیؿیہسگرے۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعرم،ایفسؿ،اوباقحس،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رساای۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 986

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،زیذ بً حباب ،ابً لہیعہ ،یزیذ بً ابی حبیب ،لہیعہ بً عكبہ ،ابوورد

یع َة بِ ًٔ ُع ِك َب َة
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َزیِ ُذ بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
یع َة أَ ِْب َ َرنٔی َیزٔی ُذ بِ ًُ أَبٔی َحبٔیبٕ َع ًِ لَض ٔ َ
اب َع ًِ ابِ ًٔ لَض ٔ َ
ُف ِت َوإ ٔ ٌِ غَي ٔ َن ِت غ ََّل ِت
َقا َل َسنٔ ِع ُت أَبَا ا ِل َو ِرد ٔ َػاح َٔب ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل إٔیَّا ُن ِه َو َّ ٔ
الرسیَّ َة َّالًٔی إ ٔ ٌِ َلك ٔ َی ِت َ َّ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زدی نب ةحب ،انب ہعیہل ،زیدی نب ایب بیبح ،ہعیہل نب ہبقع ،اوبفرد ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ان ے رسہی ےس وچب ہک ارگ
دنمشےساسانموہوتراہرفاراایتخررکےافرارگتمینغاہ ھتےگلوتوچریافرایختنرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زدینبةحب،انبہعیہل،زیدینبایببیبح،ہعیہلنبہبقع،اوبفرد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشموکںیکدوگیںںیماھکان۔
ابب  :اہجداکایبؿ
رشموکںیکدوگیںںیماھکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 987

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ ،سناک بً ْحب ،قبیؼہ بً ہلب ،حرضت ٍلب

یؼ َة بِ ًٔ صُ ِلبٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ
ْح ٕب َع ًِ َقب ٔ َ
اٌ َع ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َسأ َ ِل ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ كَ َعاو ٔ ال َّي َؼ َاری َؾ َكا َل ََ َی ِخ َتل ٔ َحًَّ فٔی َػ ِذر َٔک كَ َع ْاو
َصاى ٔ َّی ّة
َؿ َار ِع َت ؾ ٔیطٔ َن ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،امسک نب رحب ،ہصیبق نب ہلب ،رضحت ھلب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےساصنریےکاھکےنےکقلعتمدرایتفایکوتآپےنرفامایریتےدؽںیموکیئاجلخؿدیپاہنرکےوتاس
ںیمرصناوینںیکباشتہباایتخررکےناگل؟
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،امسکنبرحب،ہصیبقنبہلب،رضحتھلب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رشموکںیکدوگیںںیماھکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 988

راوی  :علی بً محنذ ،ابواسامہ ،ابوُفوہ ،یزیذ بً سياٌ ،رعوہ بً رویه ،ابی ثعلبہ

َّ
ُ
ِم َع ًِ أَبٔی َث ِعل ََب َة
ُف َو َة یَزٔی ُذ بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َح َّذثَىٔی ُ ِ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا أَبُو أ َسا َم َة َح َّذثَىٔی أَبُو َ ِ
رع َوةُ بِ ًُ ُر َویِ ٕه الل ِخ ٔ ُّ
َشنٔي َن
ا ِل ُخظَ ىٔ ِّی َقا َل َو َلك ٔ َی ُط َوک َ َّل َن ُط َقا َل أَ َت ِی ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََشأ َ ِل ُت ُط َؾ ُك ِل ُت یَا َر ُسو َل اہللٔ ُق ُذو ُر ا ِل ُن ِ ٔ
َار َح ُـوصَا َر ِح ّـا َح َش ّيا ث ُ َّه اكِبُخُوا
ى َ ِلبُ ُخ ؾ َٔیضا َقا َل ََ َت ِلبُخُوا ؾ َٔیضا ُقل ُِت َؾإ ٔ ٌِ ا ِح َت ِح َيا إٔل َِی َضا َؾل َِه ىَحٔ ِذ ٔم ِي َضا ب ُ ًّذا َقا َل ؾ ِ
َوکُلُوا
یلع نبدمحم،اوبااسہم،اوبرففہ،زیدی نبانسؿ ،رعفہنبرفمی،ایبہبلعث،رفامےتںیہ ہکںیم اہللےکرنکؽ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس یک
دخث  احرض وہا افر ںیم ےن آپ ےس درایتف ایک اے اہلل ےک رنکؽ رشمنیک یک دوگیں ںیم مہ اھکان ایتر رکےت ںیہ۔ آپ ےن
رفامایرشمنیکیکدوگیںںیماھکانث ایترایکرکفںیمےنرعضایکارگںیمہرضفتوہافراسےکنکاوکیئاچرہہنوہوت؟رفامایاہ ںی
ایھچرطحامھجنولرھپاھکانایتررکفافراھکول۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوبااسہم،اوبرففہ،زیدینبانسؿ،رعفہنبرفمی،ایبہبلعث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشکرکےنفاولںےسگنجںیمدمدانیل۔
ابب  :اہجداکایبؿ
رشکرکےنفاولںےسگنجںیمدمدانیل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 989

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،مالک بً اىص ،عبذاہلل بً یزیذ ،دیيار ،رعوہ بً زبير ،حرضت عائظہ

یذ َع ًِ ى ٔ َیا ٕر
ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذث َ َيا َمال ٔ ُ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

َش ٕک َقا َل َعلٔی فٔی َحذٔیثٔطٔ
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔىَّا ََ َن ِش َتعٔي ُن ب ٔ ُن ِ ٔ
َع ًِ ُ ِ

یذ أَ ِو َزیِ ٕذ
َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َیز ٔ َ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،امکلنباسن،دبعاہللنبزیدی،دانیر،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئایبؿرفام ںیہہکاہللےکرنکؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمہیسکرشمکےسدمدہ ںیےتیل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،امکلنباسن،دبعاہللنبزیدی،دانیر،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زلایئںیمدنمشوکاغمہطلںیمڈاانل۔
ابب  :اہجداکایبؿ
زلایئںیمدنمشوکاغمہطلںیمڈاانل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 990

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،یوىص بً بهير ،محنذ بً اسحل ،یزیذ بً روماٌ ،حرضت عائظہ

رع َو َة َع ًِ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ى ُ َنيِر ٕ َح َّذثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ب ُ َهيِر ٕ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َیز ٔ َ
یذ بِ ًٔ ُرو َم َ
اٌ َع ًِ ُ ِ
َح ُب َْ ِذ َع ْة
َعائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ا ِل َ ِ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ویسن نب ریکب ،دمحم نب ااحسؼ  ،زیدی نب رفامؿ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناراشدرفامایزلایئوتورکفرفبیےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ویسننبریکب،دمحمنباقحس،زیدینبرفامؿ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ

زلایئںیمدنمشوکاغمہطلںیمڈاانل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 991

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،یوىص بً بهير ،مْ بً مینوٌ ،عْکمہ ،احرضت ابً عباض

ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ْ بِ ًٔ َم ِی ُنو ٌٕ َع ًِ ع ِ ٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّذثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ب ُ َهيِر ٕ َع ًِ َم َ ٔ
َح ُب َْ ِذ َع ْة
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ا ِل َ ِ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،ویسننبریکب،رطمنبومیمؿ ،رکعہم،ارضحتانبابعسےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامایگنجوتدوھہکافررفبیےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ویسننبریکب،رطمنبومیمؿ،رکعہم،ارضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زلایئںیماقمہلبےئلیکدوعتدانیافراسامؿاکایبؿ۔
ابب  :اہجداکایبؿ
زلایئںیماقمہلبےئلیکدوعتدانیافراسامؿاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 992

یحٌی بً حهیه ،حؿؽ بً عنز ،عبذالزحنً بً مہذی ،ح ،محنذ بً اسناعیل ،ونیع ،سؿیاٌ ،ابی ہاطه،
راوی :
ٰ
یحٌی بً اسود ،قیص بً عباد ،حرضت ابوذر
ابوعبذاہللٰ ،

َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َحه ٕٔیه َو َحؿ ُِؽ بِ ًُ َع ِنز ٕو قَاََ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضذ ٓ ٕ
ٔی ح و َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل أَى ِ َبأَى َا
الز َّمان ٔ ِّی َقا َل أَبُو َع ِبذ اہللٔ ص َُو َی ِحٌَی بِ ًُ اْلِ َ ِس َود ٔ َع ًِ أَبٔی ٔم ِحلَز ٕ َع ًِ َق ِی ٔص بِ ًٔ عُ َباد ٕ
َونٔی ْع َق َاَ َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ أَبٔی َصا ٔط ٕه ُّ

یً
ئ ال َّزص ِٔم ِّ
الش َّتةٔ َی ِو َو بَ ِذرٕ َص َذا ٌٔ َْ ِؼ َنا ٌٔ ا ِْ َت َؼ ُنوا فٔی َربِّض ٔ ِه ؾ ََّال ٔذ َ
َقا َل َسنٔ ِع ُت أَبَا ذ ٓ َٕر يُ ِك ٔش ُه َل َيزَل َِت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة فٔی َص ُد ََ ٔ

یل فٔی َح ِنزَ َة بِ ًٔ َع ِب ٔذ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َو َعل ٔ ِّی بِ ًٔ أَبٔی كَالٔبٕ َوعُب َ ِی َذ َة بِ ًٔ ا ِل َحارٔ ٔ
ث
اب ٔم ًِ ىَا ٕر إَٔ َی َق ِولٔطٔ ا ِل َ ٔ
َح ٔ
َفوا ُق ِّل َع ِت َل ُض ِه ث َٔی ْ
َن َ ُ

یع َة َوا ِل َولٔی ٔذ بِ ًٔ عُت ِ َب َة ا ِْ َت َؼ ُنوا فٔی ا ِل ُح َح ٔخ یَ ِو َو بَ ِذ ٕر
یع َة َو َط ِي َب َة بِ ًٔ َرب ٔ َ
َوعُت ِ َب َة بِ ًٔ َرب ٔ َ
ٰییحی نب میکح ،صفح نب رمع ،دبعارلنمح نب دہمی ،ح ،دمحم نب اامسلیع ،فعیک ،ایفسؿ ،ایباہمش ،اوبدبع اہللٰ ،ییحی نب انکد  ،سی نب
ت
ُ ت لَ
ّب
ھ
ِھ
ض
َ
ُ
ل َ َکف َ ق
اؿ َخ ْضمَء ِؿ اخ َْی َ مُوا ِف َر ِ ْم َف ّ ِ
ِ َِ ٍر)
ب ْ
ابعد ،رضحت اوبذر مسق اھک رک رفامےت ںیہ ہک آتی ابمرہک (ھ ََد ِ
ي ُ زرفا ّطِغ َ ْب ْم ِ َث ٌ
ےسکتاؿھچارفادےکابرےںیمانزؽوہیئوجگنجدبرےکدؿزلے۔دیسانزمحہنبدبعابلطملدیسانیلعنبایباطبلافردیسان
 دیبہنباحرثنبدبعابلطمل(ریضاہللمہنعالہاالسؾیکرطػےس)افر ہبتنبرہعیبہبیشنبرہعیبافرفدیلنب ہبت(افکریک
رطػےس)۔
رافی ٰ :ییحی نب میکح ،صفح نب رمع ،دبعارلنمح نبدہمی ،ح ،دمحم نب اامسلیع،فعیک ،ایفسؿ ،ایباہمش ،اوبدبعاہللٰ ،ییحی نب انکد،
 سینبابعد،رضحتاوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زلایئںیماقمہلبےئلیکدوعتدانیافراسامؿاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 993

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،ابوعنیص ،عْکمہ بً عنار ،حرضت سلنہ بً انوع

ض بِ ًٔ َسل ََن َة بِ ًٔ اْلِ َ ِن َو ٔع َع ًِ أَبٔیطٔ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا أَبُو ا ِل ُع َن ِی ٔص َوع ِ ٔ
ْٔک َم ُة بِ ًُ َع َّنارٕ َع ًِ إ ٔ َیا ٔ

َقا َل بَ َارزِ ُت َر ُج َّل َؾ َك َت ِل ُتطُ َؾ َي َّؿ َلىٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َسل ََبطُ

یلعنبدمحم،فعیک،اوبسیمع،رکعہمنبامعر،رضحتہملسنباوکعایبؿرفامےتںیہہکںیمےناکیرمدوکدوعتاقمہلبدیرھپاس

وکلتقیھبرکدایاسرپاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجماساکاسامؿوطبرااعنؾاطعرفامای۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اوبسیمع،رکعہمنبامعر،رضحتہملسنباوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زلایئںیماقمہلبےئلیکدوعتدانیافراسامؿاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 994

یحٌی بً سعیذ ،عنزو بً نثير ،ابً اؾلح ،ابومحنذ ،حرضت ابوقتادہ
راوی  :محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہٰ ،

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ أَى ِ َبأَىَا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ ُع َن َز بِ ًٔ َنثٔير ٔبِ ًٔ أَ ِؾلَحَ َع ًِ أَبٔی ُم َح َّن ٕذ َم ِوَ َی
ٔیل َق َت َل ُط یَ ِو َو حُ َيي ِ ٕن
أَبٔی َق َتا َد َة َع ًِ أَبٔی َق َتا َد َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َن َّؿ َل ُط َسل ََب َقت ٕ

دمحم نب ابص ح ،ایفسؿ نب ہنییعٰ ،ییحی نب دیعس ،رمعف نب ریثک ،انب احلف ،اوبدمحم ،رضحت اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنگنجنینحےکرفزاہ ںیاکیوتقمؽاکاسامؿوطبرااعنؾدایسجوکاوہنںےنیہرمدارایکاھت۔
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییعٰ،ییحینبدیعس،رمعفنبریثک،انباحلف،اوبدمحم،رضحتاوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
زلایئںیماقمہلبےئلیکدوعتدانیافراسامؿاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 995

راوی  :علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،ابومالک ،نعیه بً ابی ہيذ ،ابً سنزہ ،حرضت سنزہ بً جيذب

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاؤیَ َة َح َّذثَ َيا أَبُو َمال ٔ ٕک اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی َع ًِ نُ َع ِی ٔه بِ ًٔ أَب ٔی ص ٔ ِي ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ َس ُن َز َة بِ ًٔ ُج ِي َذ ٕب
َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َق َت َل َؾ َل ُط َّ
الشل َُب
یلع نب دمحم ،اوباعمفہی ،اوبامکل ،میعن نب ایب دنہ ،انب رمسہ ،رضحت رمسہ نب دنجب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایوجیسکوکلتقرکےاسوتقمؽاکاسامؿلتقرکےنفاےلوکےلماگ۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اوبامکل،میعننبایبدنہ،انبرمسہ،رضحترمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتوکہلمحرکان(بشوخؿامران)افروعروتںافروچبںوکلتقرکےناکمکح۔
ابب  :اہجداکایبؿ
راتوکہلمحرکان(بشوخؿامران)افروعروتںافروچبںوکلتقرکےناکمکح۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 996

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،عبیذاہلل بً عبذاہلل ،حرضت ػعب بً جثامہ

ض َقا َل
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا الؼَّ ِع ُب بِ ًُ َج َّثا َم َة َقا َل ُسئ ٔ َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ أَصِ ٔل َّ
اب
الذارٔ ٔم ًِ ا ِل ُن ِ ٔ
َشنٔي َن یُب َ َّيت َ
ُوٌ َؾ ُی َؼ ُ
ال ِّي َشا ُئ َو ِّ
الؼب ِ َیا ٌُ َقا َل ص ُِه ٔم ِي ُض ِه

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی  ،دیب اہلل نب دبع اہلل ،رضحت ب ب نب اثجہم رفامےت ںیہہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےس الہ ادلار ےک رشمنیک رپ بش وخؿ امرےن ےک قلعتم وپاھچ ایگ ہک اس ںیم وت وعرںیت افر ےچب یھب امرے اجںیئ ےگ رفامای ہی

وعرںیتافرےچبیھبرشمنیکیہےکںیہ(ینعیایسیوصرتںیماؿوکلتقرکاناجزئےہویکہکندصقاہ ںی)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی ،دیباہللنبدبعاہلل،رضحتب بنباثجہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راتوکہلمحرکان(بشوخؿامران)افروعروتںافروچبںوکلتقرکےناکمکح۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 997

راوی  :محنذ بً اسناعیل ،ونیع ،عْکمہ بً عنار ،ایاض بً سلنہ بً انوع  ،حرضت سلنہ بً انوع

ض بِ ًٔ َسل ََن َة بِ ًٔ اْلِ َ ِن َو ٔع َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َغزَ ِوىَا َم َع
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل أَى ِ َبأَىَا َونٔی ْع َع ًِ ع ِ ٔ
ْٔک َم َة بِ ًٔ َع َّنا ٕر َع ًِ إٔیَا ٔ
أَبٔی بَ ِْکٕ َص َواز ٌَٔ َعل َی َع ِض ٔذ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأ َ َت ِي َيا َم ّ
الؼ ِبحٔ َط َي َّيا َصا
ائ ل ٔ َبىٔی َؾزَ َار َة ؾ ََعز َِّس َيا َحًَّی إٔذَا ک َ َ
اٌ ع ٔ ِي َذ ُّ
َعل َِیض ٔ ِه غ ََار ّة ؾَأ َ َت ِي َيا أَصِ َل َما ٕئ َؾب َ َّيت ِ َياص ُِه َؾ َك َت ِل َياص ُِه تٔ ِش َع ّة أَ ِو َس ِب َع َة أَبِ َیا ٕ
ت
دمحمنباامسلیع،فعیک،رکعہمنبامعر،اایسنبہملسنباوکع،رضحتہملسنباوکعرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
دہع ابمرک ںیم مہ ےن رضحت اوبرکب دصقی یک تیعم ںیم گنجیک مہ ونبزفارہ ےک اکی ونکںیئ رپ ےچنہپ مہ ےن رات فںیہ زپاؤڈاال
حبصےکرقبیمہےناؿرپبشوخؿامراوتمہےناکیونکںیفاولںرپیھبراوتںراتہلمحرکےکونایاسترھگاونںوکلتقایک۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،فعیک،رکعہمنبامعر،اایسنبہملسنباوکع،رضحتہملسنباوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راتوکہلمحرکان(بشوخؿامران)افروعروتںافروچبںوکلتقرکےناکمکح۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 998

یحٌی بً حهیه عثناٌ بً عنز ،مالک بً اىص ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز
راوی ٰ :

ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َحه ٕٔیه َح َّذثَ َيا عُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ عُ َن َز أَى ِ َبأَىَا َمال ٔ ُ

ئ َو ِّ
الؼب ِ َیا ٌٔ
یل َؾ َي َهی َع ًِ َق ِت ٔل ال ِّي َشا ٔ
الْ ٔ
َو َس َّل َه َرأَی ا ِم َزأَ ّة َم ِكتُو َل ّة فٔی َب ِع ٔف َّ ٔ

ٰییحینبمیکحامثعؿنبرمع،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیراہتسںیملتق
یکوہیئوعرتدیھکیوتوعروتںافروچبںوکلتقرکےنےسعنمرفامای۔
رافی ٰ :ییحینبمیکحامثعؿنبرمع،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راتوکہلمحرکان(بشوخؿامران)افروعروتںافروچبںوکلتقرکےناکمکح۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 999

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ  ،ابی زىاد ،مزؾع بً عبذاہلل بً ػیفی ،حرضت حيولہ کاتب

اٌ َع ًِ أَبٔی الزِّىَاد ٔ َع ًِ ا ِل ُن َز َّق ٔع بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َػ ِیف ٕٓٔی َع ًِ َح ِيوَ َل َة
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ
ا ِلکَات ٔٔب َقال غَزَ ِوىَا َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ ػلَّی اہللُ َعلَیطٔ وس َّله ؾَنز ِرىَا َعل َی ا ِمزأَة ٕ َم ِكتُو َل ٕة َق ِذ ا ِج َتن َع َعلَیضا ال َّي ُ َ
ُف ُجوا
َ
َ
َ َِ
َ
ِ َ َ َ ََ
اض ؾَأ ِ َ
ل ث ُ َّه َقا َل ل ٔ َز ُج ٕل اى ِ َلل ٔ ِل إَٔ َی َْالٔذٔ بِ ًٔ ا ِل َولٔی ٔذ َؾ ُك ِل َلطُ إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ل ؾ َٔین ًِ ُي َكات ٔ ُ
َل ُط َؾ َكا َل َما کَاى َ ِت َص ٔذظ ٔ ُت َكات ٔ ُ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا ُقت َ ِي َب ُة َح َّذثَ َيا ا ِل ُنػٔي َرةُ بِ ًُ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَأ ِ ُمزُ َک َي ُكو ُل ََ َت ِك ُت َلًَّ ذُ ِّریَّ ّة َو ََ َع ٔشیؿّا َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ
َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ أَبٔی الزِّىَاد ٔ َع ًِ ا ِل ُن َز َّق ٔع َع ًِ َج ِّذظ ٔ َربَا ٔح بِ ًٔ ال َّزبٔی ٔع َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ َقا َل أَبُو بَ ِ ٔ

أَبی َط ِيب َة یُ ِخ ٔل ُئ َّ
الث ِور ُّٔی ؾ ٔیطٔ
ٔ َ
اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿ،ایبزاند،رمعفنبدبعاہللنب،یفی،رضحتہلظنحاکبترفامےتںیہہکمہےناہللےکرنکؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکتیعمںیمگنجیکامہراسگراکیوعرتےسوہاوجلتقیکیئگیھتولگاسےکرگدعمجےھت(آپےچنہپوت)ولوگںےن
آپےئلیکہگجوھکؽدی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہیزلےنفاولںاسیک ھترشکیوہرکزلایئوتہ ںیرک یھترھپ
اکی رمد ےس رفامای اخدل نب فدیل ےک اپس اجؤ افر اس ےس وہک ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہمت ہی مکح دےتی ںیہ ہک
وچبںوعروتںافرزمدفرفںوکرہسگلتقث رکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿ،ایبزاند،رمعفنبدبعاہللنب،یفی،رضحتہلظنحاکبت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمشےکالعہقںیمآگاگلان۔
ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےکالعہقںیمآگاگلان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1000

راوی  :محنذ بً اسناعیل بً سنزہ ،ونیع ،ػالح بً ابی اَْرض ،زہزی ،رعوہ بً زبير ،اسامہ بً زیذ

رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل بِ ًٔ َس ُن َز َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ َػال ٔحٔ بِ ًٔ أَبٔی اْلِ َ ِْ َ ٔ
رض َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ُ ِ
ْح ِم
أ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕذ َقا َل َب َع َثىٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إَٔ َی َ َِق َی ٕة يُ َكا ُل ل ََضا أُبِى َی َؾ َكا َل ائِتٔ أُبِى َی َػ َبا ّحا ث ُ َّه َ ِّ
دمحمنباامسلیعنبرمسہ،فعیک،اصحلنبایباالرضخ،زرہی،رعفہنبزریب،ااسہمنبزدیرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنےھجماینبانیمیتسبیکرطػاجیھبافررفامایحبصنکریےاینباجرکآگاگلدف۔

رافی  :دمحمنباامسلیعنبرمسہ،فعیک،اصحلنبایباالرضخ،زرہی،رعفہنبزریب،ااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےکالعہقںیمآگاگلان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1001

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،ىاؾع ،ابً عنز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َْح ََّم ى َ ِخ َل
بَىٔی ال َّيـٔير ٔ َو َق َل َع َوه ٔ َی ا ِلبُ َویِ َزةُ ؾَأَىِزَ َل اہللُ َعزَّ َو َج َّل َما َق َل ِعت ُِه ٔم ًِ لٔي َي ٕة أَ ِو َت َز ِنت ُُنو َصا َقائ َٔن ّة ِاْلیَ َة ِاْلیَ َة
دمحم نب رحم ،ثی نب دعس ،انعف ،انبرمع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن ونب ریضن ےک وجھکر ےک درتخ
قَط ت
ت
ت
ب
ب
اکےٹ افر الجےئ وبریہ (انیم ابغ) ںیم ایس ابرے ںیم اہلل زعفلج ےن ہی آتی ابمرہک انزؽ رفامیئ َ(م َ غ ْ ُ ْم ِْ لِب َن ٍا َأ ْف رَتَ ْک ُمُو َا
ت بئ ت
َف ِمَ ًا)
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انعف،انبرمع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےکالعہقںیمآگاگلان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1002

راوی  :عبذاہلل بً سعیذ ،عكبہ بً ْالذ ،عبیذاہلل  ،ىاؾع ،ابً عنز

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا عُ ِك َب ُة بِ ًُ َْال ٔ ٕذ َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َساة ٔبَىٔی ُل َد ٓ ٕ
ی َٔ
ْح ْیل بٔا ِلبُ َویِ َزة ٔ ُم ِش َت ٔليرُ
ارعص ُِه ؾ ََض َ
اٌ َعل َی َ َ
َْح ََّم ى َ ِخ َل بَىٔی ال َّيـٔير ٔ َو َق َل َع َوؾ ٔیطٔ َي ُكو ُل َط ٔ ُ
دبعاہللنبدیعس،ہبقعنباخدل ،دیباہلل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنونبریضنےکوجھکرےکابوغں
وک آگ وگلایئ افر درتخ اکےٹ افر ایس ابرے ںیم املسمونں وک اشرع (رضحت اسحؿ نب تبن ) ےن ہی رعش اہک نک آاسؿ وہایگ
ونبولی(رقشی)ےکرسدارفںےئلیکوبریہںیمآگاگلانوجآگفاہںاڑریہےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،ہبقعنباخدل ،دیباہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیقویںوکدفہیدےرکڑھچاان۔
ابب  :اہجداکایبؿ
دیقویںوکدفہیدےرکڑھچاان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1003

راوی  :علی بً محنذ ،محنذ بً اسناعیل ،ونیع ،عْکمہ بً عنار ،ایاض بً سلنہ بً انوع

ض بِ ًٔ َس َل َن َة بِ ًٔ اْلِ َ ِن َو ٔع َع ًِ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل قَاََ َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َع ًِ ع ِ ٔ
ْٔک َم َة بِ ًٔ َع َّنارٕ َع ًِ إ ٔ َیا ٔ
أَبٔیطٔ َقا َل َغزَ ِوىَا َم َع أَبٔی بَ ِْکٕ َص َواز ٌَٔ َعل َی َع ِض ٔذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َي َّؿ َلىٔی َجارٔیَ ّة ٔم ًِ بَىٔی َؾزَ َار َة ٔم ًِ أَ ِج َن ٔل

َّ
الشو ٔم
ا ِل َع َز ٔب َعل َِی َضا َق ِظ ْع ل ََضا ؾ ََنا َنظَ ؿ ُِت ل ََضا َع ًِ ثَ ِو ٕب َحًی أَ َت ِی ُت ا ِل َنذٔی َي َة َؾ َلك ٔ َیىٔی ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی ُّ
وک َص ِب َضا َٔی ؾ ََو َصبِت َُضا َلطُ ؾ ََب َع َث ب ٔ َضا َؾؿَا َدی ب ٔ َضا أ ُ َس َاری ٔم ًِ أ ُ َس َاری ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن کَاى ُوا ب ٔ َن َّه َة
َؾ َكا َل ِهَّلِل أَب ُ َ

یلعنبدمحم،دمحمنباامسلیع،فعیک،رکعہمنبامعر،اایسنبہملسنباوکعرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
دہع ابمرک ںیم مہ ےن اوبرکب یک تیعم ںیم وہازؿ ےس گنج یک۔ اوبرکب ےن ےھجم وطبر ااعنؾ ونبزفارہیک اکی زلیک دی وج رعب یک
نیسحفلیمجزلیکیھتاسےنوپنیتسنہپریھکیھتںیمےنااکسڑپکایھبہنوھکالاھتہکدمہنیاچنہپوتیبنےھجمابزارںیمےلمرفامایریتا
ابپ زبرگ اھت (ہک ھجت یس رکمی افالد ا ی) ہیزلیک ےھجم ددیے۔ ںیم ےن فہ زلیک آپ وک ہبہرکدی۔آپ ےن اےس جیھب دای افر اےکس
دبہلتہبےساملسمؿوجہکمںیمدیقےھتڑھچفاےئل۔
رافی  :یلعنبدمحم،دمحمنباامسلیع،فعیک،رکعہمنبامعر،اایسنبہملسنباوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجامؽدنمشاےنپالعہقںیموفحمظرکےلرھپاملسمؿوکدنمشرپہبلغاحلصوہاجےئ۔
ابب  :اہجداکایبؿ
وجامؽدنمشاےنپالعہقںیموفحمظرکےلرھپاملسمؿوکدنمشرپہبلغاحلصوہاجےئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1004

راوی  :علی بً محنذ ،عبذاہلل بً ىنير ،عبیذاہلل ،ىاؾع ،ابً عنز

َ
َ
ُف ْض َل ُط ؾَأ َ َْ َذ َصا
َح َّذث َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل ذَ َص َب ِت َ َ

الزوو ٔ
ا ِل َع ُذ ُّو ؾَوَ َض َز َعل َِیض ٔ ِه ا ِل ُن ِشل ٔ ُن َ
ُف َّد َعل َِیطٔ فٔی َز َم ًٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َوأَبَ َل َع ِب ْذ َلطُ َؾ َلحٔ َل ب ٔ ُّ
وٌ َ ُ
ُف َّد ُظ َعل َِیطٔ َْال ٔ ُذ بِ ًُ ا ِل َولٔی ٔذ َب ِع َذ َوؾَاة ٔ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
ؾَوَ َض َز َعل َِیض ٔ ِه ا ِل ُن ِشل ٔ ُن َ
وٌ َ َ
یلع نب دمحم ،دبعاہلل نب ریمن  ،دیب اہلل ،انعف ،انب رمع رفامےت ںیہ ہک اؿ اک اکی وھگڑا دبک ایگ دنمش ےن اےس ڑکپ ایل رھپ املسمونں وک
دونمشںرپہبلغوہاوتفہوھگڑااؿوک(انبرمع)وکفاسپدےدایایگافرہیبساہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکایحتہبیطںیم
وہا۔ رفامےت ںیہہک ااکن اکی الغؾ اھبگ رک رفؾالچایگ رھپ بج املسمؿ وک رفویمں رپ ہبلغ احلص وہا وت اخدل نبفدیل ےن فہ الغؾ اوکن

فاسپدےدایہیاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاصؽےکدعبوہا۔
رافی  :یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمن ،دیباہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽتمینغںیمایختن۔
ِ
ابب  :اہجداکایبؿ
امؽتمینغںیمایختن۔
ِ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1005

یحٌی ابً حباٌ ،ابً ابی عنزہ ،زیذبً ْالذ
یحٌی بً سعیذ ،محنذ بً ٰ
راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذٰ ،

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
َّاٌ َع ًِ أَبٔی َع ِن َز َة َع ًِ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َی ِحٌَی بِ ًٔ َحب َ
َزیِ ٔذ بِ ًٔ َْال ٔ ٕذ ا ِل ُح َضىٔ ِّی َقا َل تُ ُوف ِّ َی َر ُج ْل ٔم ًِ أَ ِط َح َع ب ٔ َخ ِیب َ َر َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َػ ُّلوا َعل َی َػاح ٔبٔهُ ِه ؾَأَى ِ ََ
ْک

ک َقا َل إ ٔ ٌَّ َػاح َٔبهُ ِه غَ َّل فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َقا َل َزیِ ْذ ؾَا ِل َت َن ُشوا فٔی َم َتاعٔطٔ
ک َو َت َػي َّ َر ِت َل ُط ُو ُجوصُ ُض ِه َؾ َل َّنا َرأَی ذَل ٔ َ
اض ذَل ٔ َ
ال َّي ُ

ِخزٔ َی ُضو َد َما ُت َشاؤی د ٔ ِر َص َني ِ ٔن
ِخ َز ْ
ات ٔم ًِ َ َ
َؾإٔذَا َ َ

دمحم نب رحم  ،ثی نب دعسٰ ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب ٰییحی انب ةحؿ ،انب ایب رمعہ ،زدینب اخدل رفامےت ںیہ ہک اکی ایعجش رمدربیخ ںیم
ااقتنؽرکایگوتیبن ےنرفامای اےنپاسیھت اکانجزہوخدیہزپھول(رپاشیینویکہجےسہکںیہک امہرےقلعتم یھبآپ ہیہن رفامدںیآپ
ےنایکنرپاشییندفررکےنےئلیکالصفہجاتبیئ)رفامایاہمترےاساسیھتےنراہدخاںیمامؽتمینغںیمایختنیک۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعسٰ،ییحینبدیعس،دمحمنبٰییحیانبةحؿ،انبایبرمعہ،زدینباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
امؽتمینغںیمایختن۔
ِ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1006

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عنزو بً دیيار ،ساله بً ابی جعذ ،عبذاہلل بً عنز

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيارٕ َع ًِ َسالٔه بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح ِع ٔذ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو

ات َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ص َُو فٔی
ِّکةُ ؾ ََن َ
َقا َل ک َ َ
اٌ َعل َی َث َك ٔل ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َر ُج ْل ُي َكا ُل َل ُط ٔ ِ
ِّک ٔ َ
وٌ ؾ ََو َج ُذوا َعل َِیطٔ ن ٔ َش ّ
ائ أَ ِو َع َبائ َ ّة َق ِذ غ ََّل َضا
ال َّيارٔ ؾ ََذ َصبُوا یَ ِي ُوزُ َ
اشہؾ نب امعر ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف نب دانیر ،اسمل نب ایب دعج ،دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اابسب اک ابہگنؿ رک رکہ انیم اکیرمد اھت بج فہ وفت وہا وت یبن یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہیدفزیخ ےہ وت احصہب دےنھکیےگل (ہک
اسےنایکرجؾایک)اہ ںیاسرپاکیابعایاچدردیھکیوجاسےنامؽتمینغںیمےسرچایئیھت۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،اسملنبایبدعج،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
امؽتمینغںیمایختن۔
ِ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1007

عیسی بً سياٌ ،يعلی بً طذاد ،عبادہ بً ػامت
راوی  :علی بً محنذ ،ابواسامہ ،ابی سياٌٰ ،

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ أَبٔی ٔس َيا ٌٕ ع َٔیسی بِ ًٔ ٔس َيا ٌٕ َع ًِ َي ِعل َی بِ ًٔ َط َّذاد ٕ َع ًِ عُ َبا َد َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ

َقا َل َػلَّی ب ٔ َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َی ِو َو حُ َيي ِ ٕن إَٔ َی َج ِي ٔب َبعٔير ٕ ٔم ًِ ا ِل َن َكاس ٔٔه ث ُ َّه َت َيا َو َل َط ِیّْا ٔم ًِ ا ِل َبعٔير ٔؾَأ َ َْ َذ
اض إ ٔ ٌَّ َص َذا ٔم ًِ غَ َيائٔنٔهُ ِه أَ ُّدوا ا ِل َخ ِی َم َوا ِلنٔ ِخ َی َم ؾ ََنا َؾ ِو َم
َق َد ّة َي ِعىٔی َوبَ َز ّة َؾ َح َع َل بَي ِ َن إ ٔ ِػ َب َع ِیطٔ ث ُ َّه َقا َل َیا أَ ُّی َضا ال َّي ُ
ٔم ِيطُ َ َ
ک َؾإ ٔ ٌَّ ا ِل ُػلُو َل َع ْار َعل َی أَصِلٔطٔ یَ ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة َو َط َي ْار َوى َ ْار
وٌ ذَل ٔ َ
ذَل ٔ َ
ک ؾ ََنا دُ َ

یلع نب دمحم ،اوبااسہم ،ایب انسؿٰ ،یسیع نب انسؿ ،یلعی نب دشاد ،ابعدہ نب اصث  رفامےت ںیہ ہک گنج نینح ےک رفز اہلل ےک رنکؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےن ںیمہتمینغےکاکیافٹنےکاپسامنززپاھیئرھپاسافٹنںیمےسھچکایلفہاکیابؽاھت۔آپےن
اےساینپدفاویلگنںےکدرایمؿراھک۔رھپرفامایاےولوگ!ہیاہمترےانغمئاکہصحےہاکیداھہگافرنکیئافراسےسزایدہایاس
ےسمکوجھچکیھبوہعمجرکفاؤاےئلسہکامؽتمینغںیموچریوچرےئلیکرفزایقث اعررنکایئافرذعاباکابثعوہی۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوبااسہم،ایبانسؿٰ،یسیعنبانسؿ،یلعینبدشاد،ابعدہنباصث 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااعنؾدانی۔
ابب  :اہجداکایبؿ
ااعنؾدانی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1008

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ ،زیذ بً جابز ،مهحول ،زیذ بً جاریہ ،حبیب بً مشلنہ

یذ بِ ًٔ َجابٔز ٕ َع ًِ َمهِ ُحو ٕل َع ًِ
یذ بِ ًٔ َیز ٔ َ
اٌ َع ًِ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ
یب بِ ًٔ َم ِشل ََن َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َن َّؿ َل ال ُّثلُ َث َب ِع َذ ا ِلخ ُُن ٔص
زٔ َیاد ٔبِ ًٔ َجارٔ َی َة َع ًِ َحب ٔ ٔ
اوبرکبنب ایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،زدینباجرب،وحکمؽ،زدینباجرہی،بیبحنبہملسمےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنسمخےکدعباہتیئںیمےسااعنؾیھبدای۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،زدینباجرب،وحکمؽ،زدینباجرہی،بیبحنبہملسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
ااعنؾدانی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1009

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ ،عبذالزحنً بً حارث ،سلامیٌ بً موسی ،مهحول ،ابی سَلو ،ارعد ،ابوامامہ،
عبادہ بً ػامت

وسی َع ًِ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ
اٌ َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث الزُّ َرق ٔ ِّی َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ُم َ
َ َّ َ
رع ٔد َع ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة َع ًِ عُ َبا َد َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َن َّؿ َل فٔی ا ِل َب ِذأَة ٔ
َمهِ ُحو ٕل َع ًِ أبٔی َسَلو ٕ اْلِ ِ َ
الزب ُ َع َوفٔی ال َّز ِج َع ٔة ال ُّثلُ َث
ُّ

یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،دبعارلنمحنباحرث،امیلسؿنبومیس،وحکمؽ،ایبالسؾ،ارعج،اوباامہم،ابعدہنباصث ےسرفاتی
ےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنادتباءںیماجےتفتقوچاھتیئ(ہصح)ںیمےسااعنؾاکفدعہرفامایافرفایسپںیماہتیئںیم
ےسااعنؾاکفدعہرفامای۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،دبعارلنمحنباحرث،امیلسؿنبومیس،وحکمؽ،ایبالسؾ،ارعج،اوباامہم،ابعدہنباصث 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
ااعنؾدانی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1010

راوی  :علی بً محنذ ،ابوحشين ،رجاء بً ابی سلنہ ،عنزو بً طعیب ،حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا أَبُو ا ِل ُح َشي ِ ٔن أَى ِ َبأَىَا َر َجا ُئ بِ ًُ أَبٔی َسل ََن َة َح َّذثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل ََ
وسی
َن َؿ َل َب ِع َذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَزُ ُّد ا ِل ُن ِشل ٔ ُن َ
وٌ َقو ٔ ُّی ُض ِه َعل َی َؿعٔیؿٔض ٔ ِه َقا َل َر َجائْ ؾ ََشنٔ ِع ُت ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًَ ُم َ
الزب ُ َع َوح ٔي َن َق َؿ َل
ول َع ًِ َحب ٔ ٔ
َي ُكو ُل َل ُط َح َّذثَىٔی َمهِ ُح ْ
یب بِ ًٔ َم ِشل ََن َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َن َّؿ َل فٔی ا ِل َب ِذأَة ٔ ُّ
ک َع ًِ أَبٔی َع ًِ َج ِّذی َوتُ َح ِّذثُىٔی َع ًِ َمهِ ُحو ٕل
ال ُّثلُ َث َؾ َكا َل َع ِن ْزو أ ُ َح ِّذث ُ َ
یلع نب دمحم ،اوبنیسح ،راجء نب ایب ہملس ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نبرمعف نب اعص ےن رفامایہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکدعبوکیئااعنؾہ ںیاملسمونںےکاطوتقرزمکفرفںوکفاسپرکںیےگ(ینعی امؽتمینغںیمبسرباربرشکیوہےگن)
راجء ےتہک ںیہہک ںیم ےن امیلسؿ نب وحکمؽ وک ہی رفامےت انسہک ےھجم وحکمؽ ےنبیبح نب ہملسم ےس رفاتیرک ےک ہی دحثی انسیئ ہک
رشفع گنج ںیم اجےت وچاھتیئ تمینغ افرفایسپ ںیم (گنجیک رضفرت وہیئوت) اہتیئ تمینغااعنؾ دےنی اک فدعہ رفامای وترمعف ےن اہک
ہکںیمںیہمتاےنپابپداداےسرفاتیرکےکانسراہوہںافرمتےھجموحکمؽےسرفاتیرکےکانسرےہوہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوبنیسح،راجءنبایبہملس،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽتمینغیکمیسقت۔
ابب  :اہجداکایبؿ
امؽتمینغیکمیسقت۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1011

راوی  :علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،عبیذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،ابً عنز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
ض َس ِض َنا ٌٔ َول ٔ َّرل ُج ٔل َس ِض ْه
َِف ٔ
أَ ِس َض َه َی ِو َو َْ ِیب َ َر ل ٔ ِلؿَارٔ ٔ
ض ث َ ََلثَ َة أَ ِس ُض ٕه لٔل َ َ
یلع نب دمحم ،اوباعمفہی  ،دیب اہلل نبرمع ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہہک اہلل ےک رنکؽیلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ربیخ ےک دؿڑھگ
نکاروکنیتےصحافرایپدہوکاکیہصحدای۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی ،دیباہللنبرمع،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾافروعرںیتوجاملسمونںےکاس ھتگنجںیمرشکیوہں۔
ابب  :اہجداکایبؿ
الغؾافروعرںیتوجاملسمونںےکاس ھتگنجںیمرشکیوہں۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1012

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،ہظاو بً سعذ ،محنذ بً زیذ بً مہاجز بً قيكذ حرضت ابی للحه (جو گوطت ىہیں نَاےت
تَے) نے غَلو عِم

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا َون ٔی ْع َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َزیِ ٔذ بِ ًٔ ُم َضا ٔجز ٔبِ ًٔ ُق ِي ُؿ ٕذ َقا َل َسنٔ ِع ُت عُ َني ِ ّرا
ل َّ
َم ِوَ َی آبٔی َّ
وک َؾل َِه َي ِك ٔش ِه َٔی ٔم ًِ ا ِل َػي ٔ َینةٔ
الل ِح َه َقا َل غَزَ ِو ُت َم َع َم ِو ََ َی یَ ِو َو َْ ِیب َ َر َوأَىَا َم ِنلُ ْ
اٌ ََ َیأِک ُ ُ
الل ِح ٔه َقا َل َونٔی ْع ک َ َ
ِخث ٔ ِّی ا ِل َن َتا ٔع َس ِیؿّا َو ُن ِي ُت أَ ُج ُّز ُظ إٔذَا َت َك َّل ِذتُ ُط
َوأ ُ ِع ٔل ُ
یت ٔم ًِ ُ ِ
یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾنبدعس،دمحمنبزدینباہمرجنبقیقدرضحتایبمحلل(وجوگتشہ ںیاھکےتےھت)ےکالغؾریمعےتہکںیہ
ہک ںیم ےن اےنپ آاق ےک اس ھت گنج ربیخ ںیم رشتک یک اس فتق ںیم الغؾ اھت اس ےئل ےھجم تمینغ ںیم لبقتسم ہصح ہن الم اہتبل
رگےزپےاسامؿںیمےسےھجماکیولتارا ییھتبجںیمولتارابدناتھوتفہزنیمہپیتٹسھگیھت۔

رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾنبدعس،دمحمنبزدینباہمرجنبقیقدرضحتایبمحلل(وجوگتشہ ںیاھکےتےھت)ےکالغؾیمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
الغؾافروعرںیتوجاملسمونںےکاس ھتگنجںیمرشکیوہں۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1013

راوی  :ابوبْک بً ابی  ،عبذالزحیه ،ابً سلامیٌ ،ہظاو ،حؿؼہ بيت سيریً ،او علیہ

یً َع ًِ أ ُ ِّو َع ٔل َّی َة اْلِ َ ِن َؼارٔیَّ ٔة
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّزح ٔٔیه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ ص ٔظَ او ٕ َع ًِ َحؿ َِؼ َة ب ٔ ِيتٔ ٔسير ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ت أَ ِْلُ ُؿ ُض ِه فٔی رٔ َحالٔض ٔ ِه َوأَ ِػ َي ُع َل ُض ِه َّ
َقال َِت غَزَ ِو ُت َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َس ِب َع غَزَ َوا ٕ
الل َع َاو َوأ ُ َداؤی

ُوو َعل َی ا ِل َن ِزضَی
ا ِل َح ِزوَی َوأَق ُ

اوبرکب نب ایب  ،دبعارلمیح ،انب امیلسؿ ،اشہؾ ،ہصفح تنب ریسنی ،اؾ ہیطع ،ایبؿ رفام ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس اسیک ھت است زلاویئں ںیم رشتک یک۔ ںیم اؿ ےک ومیخں ںیم اؿ ےک  ےھچی ریتہ اؿ ےک ےئل اھکان ایتر رک زویمخں اک
العجرک افرامیبرویںاکایخؽریتھک۔
رافی  :اوبرکبنبایب،دبعارلمیح،انبامیلسؿ،اشہؾ،ہصفحتنبریسنی،اؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکیکرطػےسفتیص۔
ابب  :اہجداکایبؿ
احمکیکرطػےسفتیص۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1014

راوی  :حشً بً علی ،ابواسامہ ،علیہ بً حارث ،ابورعیـ ،عبیذاہلل بً ْلیؿہ ،ػؿواٌ بً عشال

َح َّذثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َخ ََّل ُل َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َح َّذثَىٔی َع ٔل َّی ُة بِ ًُ ا ِل َحارٔ ٔ
یـ
ث أَبُو ُرو ٕم ا ِل َض ِن َذان ٔ ُّی َح َّذثَىٔی أَبُو ا ِل َػز ٔ ٔ
اس ٔه
اٌ بِ ًٔ َع َّشا ٕل َقا َل َب َع َث َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی َ ٔ
عُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ َْلٔی َؿ َة َع ًِ َػؿ َِو َ
َسیَّ ٕة َؾ َكا َل سٔيرُوا ب ٔ ِ

یذا
َف بٔاہللٔ َو ََ َت ِن ُثلُوا َو ََ َت ِػذ ُٔروا َو ََ َت ُػ ُّلوا َو ََ َت ِك ُتلُوا َول ٔ ّ
اہللٔ َوفٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َقاتٔلُوا َم ًِ َن َ َ

نسحنبیلع،اوبااسہم،ہیطعنباحرث،اوبرعفی ،دیباہللنبہفیلخ،وفصاؿنباسعؽایبؿرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنںیمہ اکی رسہیںیماجیھبوتاراشدرفامایاہللاکانؾرکیلولچافرراہایہلںیمزلفاؿولوگںےسوجاہلل ےکرکنمںیہافر
ہلثمث انبؤ(دنمشیکوصرتث اگبڑف)دبدہعیہنرکفافروچبںوکلتقث رکف۔
رافی  :نسحنبیلع،اوبااسہم،ہیطعنباحرث،اوبرعفی ،دیباہللنبہفیلخ،وفصاؿنباسعؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
احمکیکرطػےسفتیص۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1015

یحٌی ،محنذ بً یوسـ ،سؿیاٌ ،علكنہ بً مزثذ ،ابی بزیذہ ،حرضت بزیزہ
راوی  :محنذ بً ٰ

َف َیاب ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َع ِل َك َن َة بِ ًٔ َم ِزثَ ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ ب ُ َزیِ َذ َة َع ًِ أَبٔیطٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ یُو ُس َ
ـ ا ِل ٔ ِ
َسیَّ ٕة أَ ِو َػا ُظ فٔی َْ َّ
اػ ٔة َن ِؿ ٔشطٔ ب ٔ َت ِك َوی اہللٔ َو َم ًِ َم َع ُط ٔم ًِ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا أَ َّم َز َر ُج َّل َعل َی َ ٔ
َقا َل ک َ َ
َف بٔاہللٔ اغِزُوا َو ََ َت ِػذ ُٔروا َو ََ َت ُػ ُّلوا َوََ َت ِن ُث ُلوا َو ََ
ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن َْي ِ ّرا َؾ َكا َل اغِزُوا ب ٔ ِ
اس ٔه اہللٔ َوفٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َقات ٔ ُلوا َم ًِ َن َ َ
َشنٔي َن ؾَا ِدعُ ُض ِه إَٔ َی إ ٔ ِح َذی ثَ ََل ٔ
وک إٔل َِی َضا
َت ِك ُتلُوا َول ٔ ّ
یت َع ُذ َّو َک ٔم ًِ ا ِل ُن ِ ٔ
ث ْ ََٔل ٕل أَ ِو ْ َٔؼا ٕل ؾَأَیَّ ُت ُضًَّ أَ َجاب ُ َ
یذا َوإٔذَا أَى ِ َت َلك ٔ َ

وک ؾَاق َِب ِل ٔم ِي ُض ِه َو ُن َّ
ؾَاق َِب ِل ٔم ِي ُض ِه َو ُن َّ
ـ َع ِي ُض ِه ث ُ َّه ا ِدعُ ُض ِه إَٔ َی ال َّت َح ُّو ٔل ٔم ًِ َدارٔص ِٔه
ـ َع ِي ُض ِه ا ِد ُع ُض ِه إَٔ َی ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ َؾإ ٔ ٌِ أَ َجاب ُ َ
یً َوإ ٔ ٌِ أَبَ ِوا ؾَأ َ ِْب ٔ ِرص ُِه
یً َوأَ ٌَّ َعل َِیض ٔ ِه َما َعل َی ا ِل ُن َضا ٔجز ٔ َ
ک أَ ٌَّ َل ُض ِه َما لٔل ُِن َضا ٔجز ٔ َ
إَٔ َی َدارٔ ا ِل ُن َضا ٔجز ٔ َ
یً َوأَ ِْب ٔ ِرص ُِه إ ٔ ٌِ ؾ ََع ُلوا ذَل ٔ َ
أَى َّ ُضه یَهُوى َ َ
اب ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن یَ ِحزٔی َعل َِیض ٔ ِه حُهِ ُه اہللٔ َّال ٔذی یَ ِحزٔی َعل َی ا ِل ُن ِد ٔمئي َن َوََ یَهُو ٌُ َل ُض ِه فٔی ا ِلؿ َِی ٔئ َوا ِل َػي ٔ َینةٔ
رع ٔ
ِ
ُوٌ َنأ ِ َ
َط ِی ْئ إ ٔ ََّ أَ ٌِ یُ َحاصٔ ُذوا َم َع ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن َؾإ ٔ ٌِ ص ُِه أَبَ ِوا أَ ٌِ َی ِذ ُْ ُلوا فٔی ِاْل ٔ ِس ََلو ٔؾ ََش ِل ُض ِه إ ٔ ِع َلا َئ ا ِلحٔزِیَ ٔة َؾإ ٔ ٌِ ؾ ََعلُوا ؾَاق َِب ِل ٔم ِي ُض ِه
َو ُن َّ
ارص َت ح ِٔؼ ّيا ؾَأ َ َرا ُدو َک أَ ٌِ َت ِح َع َل َل ُض ِه ذ ٔ َّم َة اہللٔ َوذ ٔ َّم َة
ـ َع ِي ُض ِه َؾإ ٔ ٌِ ص ُِه أَبَ ِوا ؾ ِ
َاس َتع ًِٔ بٔاہللٔ َعل َِیض ٔ ِه َو َقات ٔ ِل ُض ِه َوإ ٔ ٌِ َح َ ِ
َفوا
یک َوذ ٔ َّم َة أَ ِػ َحاب ٔ َ
ک َوذ ٔ َّم َة أَب ٔ َ
ِّک َو َکه ًِٔ ا ِج َع ِل َل ُض ِه ذ ٔ َّم َت َ
ک ؾ َََل َت ِح َع ِل َل ُض ِه ذ ٔ َّم َة اہللٔ َو ََ ذ ٔ َّم َة ىَبٔی َ
ىَب ٔ ِّی َ
ک َؾإٔى َّهُ ِه إ ٔ ٌِ تُ ِخ ٔ ُ
وک أَ ٌِ َی ِيزٔلُوا َعل َی
ارص َت ح ِٔؼ ّيا ؾَأ َ َرا ُد َ
َفوا ذ ٔ َّم َة اہللٔ َوذ ٔ َّم َة َر ُسولٔطٔ َوإ ٔ ٌِ َح َ ِ
ذ ٔ َّم َتهُ ِه َوذ ٔ َّم َة آبَائٔهُ ِه أَص َِو ٌُ َعل َِیهُ ِه ٔم ًِ أَ ٌِ تُ ِخ ٔ ُ
یب ؾ ٔیض ٔ ِه حُهِ َه اہللٔ أَ ِو ََ َقا َل َع ِل َك َن ُة
ک َؾإٔى َّ َ
حُهِ ٔه اہللٔ ؾ َََل تُ ِيز ٔ ِل ُض ِه َعل َی حُهِ ٔه اہللٔ َو َکه ًِٔ أَىِز ٔ ِل ُض ِه َعل َی حُهِنٔ َ
ک ََ َت ِذرٔی أَ ُت ٔؼ ُ

َّاٌ َؾ َكا َل َح َّذثَىٔی ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ َص ِی َـ ٕه َع ًِ ال ُّي ِع َنا ٌٔ بِ ًٔ ُم َ ِّرق ٌٕ َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َؾ َح َّذث ِ ُت بٔطٔ ُم َكات ٔ َل بِ ًَ َحی َ
ک
ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
دمحمنبٰییحی،دمحمنبویفس،ایفسؿ ،ہمقلنبرمدث،ایب ربدیہ،رضحت ربریہےسرفاتی ےہہکیبنرکمییلص اہللہیلعفآہلفملس بج
یسک صخش وک رسدار رقمر رفامےت یسک ےصح(رکشل) اک وت اس وک اینپ ذات ےئلیک اہلل ےسڈرےن یکفتیص رفامےت افر وج درگی املسمؿ اؿ
ےک رمہاہ وہےت اؿ ےس کین ولسک رکےن یک (نیقلت رکےت) افر آپ ےن رفامےت اہجد رکف اہلل اک انؾ رکیل افر وج اہلل زعفلج وک ہن
امےناسےسزلفاہجدرکفافردہعث وتڑفافروچریہنرکانافرہلثمےساممتعنرفامےتافروچبںوکث امرفافربجدنمشےسولم
ینعی رشمنیک ےس وت اوکن البؤ اؿ ابوتں ںیم ےس اکی یک رطػ رھپ اؿ ںیم ےس سج ابت رپ فہ رایض وہں اس وک امؿ ےل افر اؿ وک
اتسےنےسرک اج۔(نیتابںیتدنمرہجذلیںیہ)اؿوکاالسؾیکدوعتدےافرارگفہامؿںیلوتراکرہاؿ(وکفیلکتدےنی)ےس
نکیل ہہک اؿ ےس ہک اےنپ کلم ےس املسمونں ےک کلم ںیم رجہت رکںیل ےگ وت وج افدئہ اہمرجنی وک رسیمآےئ فہ اوکن یھب آںیئ ےگ
افروجزساںیئ(وصقرےکدبےل)اہمرجنی وکیتلمںیہفہاہ ںییھبںیلمیافرارگفہرجہتےسااکنریوہںوتاؿاکمکحاونارداہی
املسمونں اسیج وہاگ افر اہلل اک مکح وج ومونمں رپ اجری وہات ےہ اؿ رپ(یھب) اجری وہاگ افر اوکن ولٹ ےک امؽ ںیم افر اس امؽ ںیم وج
البگنج اکرففں ےساہ ھت آےئ ھچک رسیم ہنآےئ اگ رگماس احتل ںیم بجفہ اہجد رکںی املسمونں ےکاس ھت رگمفہ االسؾالےن ےس
ااکنررکںیوتاؿےسہہکزجہیدےنیےئلیک۔ارگفہزجہیدےنیرپرایضوہاجںیئوتامؿاجافراؿ(وکلتقرکےن)ےسابزرہ۔ارگفہزجہی
دےنیےسااکنررکںیوتاہللزعفلجےسدمدبلطرکافرا ؿےسگنجرکافربجوتیسکہعلقاکاحمرصہرکےرھپہعلقفاےلھجتےس

ںیہکہکوتاوکناہللافراسےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکذہمدےوتث ذہمدےاہللافررنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکہکلب
اانپ اےنپ ابپ اک افر اےنپ اسویھتں اک ذہم دے۔اس ےئل ہک ارگ مت ےن اانپ ذہم ای اےنپ ابپدادفں اک ذہم وتڑ ڈاال وت ہی اس ےس آاسؿ
ےہہکمتاہللافررنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکذہموتڑفافرارگوتیسکہعلقاکاحمرصہرکےلرھپہعلقفاےلہیاچںیہہکاہللےکمکحرپ
فہہعلقےسلکنآںیئےگوتاسرشطرپاوکنث اکنؽہکلباےنپ مکحرپاکنؽ۔اسےئلہکوت(رہسگ)ہ ںیاجؿاتکسہکاہللےکمکحرپ
اؿےکابرےںیملچےکساگایہ ںی۔ ہمقلےناہکںیمےنہیدحثیاقملتنبةحؿےسایبؿایکوہنںےنھجمےسملسمنبمضہ
ےساوہنںےنامعنؿنبرقمؿےساوہنںےنیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسییہدحثیلقنیک۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دمحمنبویفس،ایفسؿ ،ہمقلنبرمدث،ایبربدیہ،رضحتربریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اریمیکااطتع۔
ابب  :اہجداکایبؿ
اریمیکااطتع۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1016

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،اعنع ،ابی ػالح ،ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ قَاََ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذث َ َيا اْلِ َ ِع َن ُع َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أَكَا َعىٔی َؾ َك ِذ أَكَا َع اہللَ َو َم ًِ َع َؼانٔی َؾ َك ِذ َع َصی اہللَ َو َم ًِ أَكَا َع ِاْل ٔ َم َاو َؾ َك ِذ

أَكَا َعىٔی َو َم ًِ َع َصی ِاْل ٔ َم َاو َؾ َك ِذ َع َؼانٔی

اوبرکبنب ایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،اشمع،ایباصحل،اوبرہریہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسج
ےنریمیااطتعیکانیقیاس ےناہللیکااطتعیک افرسج ےنریمیانرفامینیکانیقیاس ےناہللیکانرفامینیکافرسج ےناریمیک

ااطتعیکانیقیاسےنریمیااطتعیکافرسجےن(اجزئاومرںیم)اریمیکانرفامینیکاسےنریمیانرفامینیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،اشمع،ایباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اریمیکااطتع۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1017

یحٌی بً سعیذ ،طعبہ ،ابوتیاح ،اىص بً مالک
راوی  :محنذ بً بظار ،ابوبَش  ،بْک بً ْلـٰ ،

ْک بِ ًُ َْل َٕـ َق َاَ َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َح َّذثَىٔی أَبُو التَّیَّا ٔح َع ًِ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َوأَبُو بٔ ِ ٕ
َش بَ ِ ُ
اس َن ُعوا َوأَكٔی ُعوا َوإ ٔ ٌِ ا ِست ُِعنٔ َل َعل َِیهُ ِه َع ِب ْذ َح َبشٔی َنأ َ ٌَّ
أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ِ
يب ْة
َرأِ َس ُط َزب ٔ َ
دمحمنباشبر،اوبرشب،رکب نب فلخٰ ،ییحی نبدیعس،ہبعش،اوبایتح ،اسن نب امکلرفامےتںیہہکاہلل ےکرنکؽ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایونسافرااطتعرکفارگہچشبحالغؾسجاکرسشمشکیکامدننوھچاٹوہافراےساہمترااریمانبدایاجےئ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبرشب،رکبنبفلخٰ،ییحینبدیعس،ہبعش،اوبایتح،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اریمیکااطتع۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1018

یحٌی بً حؼين ،حرضت او حؼين
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع بً جزاح ،طعبہٰ ،

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ُع بِ ًُ ا ِل َحزَّا ٔح َع ًِ ُط ِع َب َة َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ ا ِل ُح َؼي ِ ٔن َع ًِ َج َّذتٔطٔ أ ُ ِّو ا ِل ُح َؼي ِ ٔن َقال َِت
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َاس َن ُعوا َل ُط َوأَكٔی ُعوا َما َقا َد ُن ِه
َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل إ ٔ ٌِ أ ُ ِّم َز َعل َِیهُ ِه َع ِب ْذ َح َبشٔی ُم َح َّذ ْع ؾ ِ
اب اہللٔ
ب ٔ ٔه َت ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک نب رجاح ،ہبعشٰ ،ییحی نب،نیص ،رضحت اؾ ،نیص رفام ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہللہیلع فآہل
فملس وک ہی رفامےت انس ارگ مت رپ یشبح اٹکن الغؾ اریم رقمر رک دای اجےئ وت اس یک ابت ونس افر امون بج کت فہ اہلل یک اتکب ےک اطمقب
اہمتریایقدترکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیکنبرجاح،ہبعشٰ،ییحینب،نیص،رضحتاؾ،نیص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اریمیکااطتع۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1019

راوی  :محنذ بً بظار ،محنذ بً جعَف ،طعبہ ،ابی عنزاٌ ،عبذاہلل بً ػامت ،ابی ذر

اٌ ا ِل َح ِون ٔ ِّی َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ َع ًِ أَبٔی
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َف َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ أَبٔی ع ِٔن َز َ
َ
ِخ َؾ َكا َل أَبُو ذ ٓ َٕر أَ ِو َػانٔی
ذ ٓ َٕر أَى َّ ُط اى ِ َت َهی إَٔ َی ال َّزبَ َذة ٔ َو َق ِذ أُق ٔ َین ِت الؼَّ ََل ُة َؾإ ٔ َذا َع ِب ْذ َی ُد ُّم ُض ِه َؾكٔی َل َص َذا أَبُو ذ ٓ َٕر ؾ ََذ َص َب َی َتأ َّ ُ

رط ٔ
اف
َْلٔیلٔی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ أَ ِس َن َع َوأُكٔی َع َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
اٌ َع ِب ّذا َح َب ٔظ ًّیا ُم َح َّذ َع اْلِ َ ِ َ

دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ا یبرمعاؿ،دبعاہللنباصث ،ایبذراکیابررذبہےچنہپوتامنزاقمئوہ یکیھتافراکیالغؾاامث 

رکفاراہاھتیسکےناہکہیاوبذررشتفیےلآےئوتالغؾ ےھچیےنٹہاگلرضحتاوبذرےنرفامایریمےایپرےیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ےھجمفتیصرفامیئہکںیمونسںافرااطتعرکفںارگہچاریمیشبحالغؾوہاٹکنافرک اٹک۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایبرمعاؿ،دبعاہللنباصث ،ایبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللیکانرفامینرکےکیسکیکااطتعدرتسہ ںی۔
ابب  :اہجداکایبؿ
اہللیکانرفامینرکےکیسکیکااطتعدرتسہ ںی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1020

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یزیذ بً ہاروٌ ،محنذ بً عنز ،عنز بً حهه بً ثوباٌ ،ابوسعیذ ْذری

اٌ َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا یَزٔی ُذ بِ ًُ َص ُ
وٌ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِنز ٕو َع ًِ عُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َح َه ٔه بِ ًٔ ثَ ِوبَ َ
ار َ

ض غَزَاتٔطٔ
ا ِلخ ُِذر ِّٔی أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َب َع َث َع ِل َك َن َة بِ ًَ ُم َحزِّرٕ َعل َی َب ِع ٕث َوأَىَا ؾ ٔیض ٔ ِه َؾ َل َّنا اى ِ َت َهی إَٔ َی َرأ ِ ٔ
اس َتأ ِ َذى َ ِت ُط كَائ ٔ َؿ ْة ٔم ًِ ا ِل َح ِی ٔع ؾَأَذ ٔ ٌَ َل ُض ِه َوأَ َّم َز َعل َِیض ٔ ِه َع ِب َذ اہللٔ بِ ًَ ُح َذا َؾ َة بِ ًٔ َق ِی ٕص َّ
ِم
الْ ٔ
الش ِض ٔ َّ
أَ ِو ک َ َ
اٌ ب ٔ َب ِع ٔف َّ ٔ
یل ِ

یل أَ ِو َق َذ ا ِل َك ِو ُو ى َ ّارا ل ٔ َی ِؼ َللُوا أَ ِو ل ٔ َی ِؼ َي ُعوا َعل َِی َضا َػئی ّعا َؾ َكا َل َع ِب ُذ اہللٔ
الْ ٔ
َؾهُ ِي ُت ؾ َٔین ًِ غَزَا َم َع ُط َؾ َل َّنا ک َ َ
اٌ ب ٔ َب ِع ٔف َّ ٔ

الش ِن ُع َو َّ
َوکَاى َ ِت ؾ ٔیطٔ دُ َعابَ ْة أَل َِی َص َٔی َعل َِیهُ ِه َّ
اللا َع ُة َقالُوا بَل َی َقا َل ؾ ََنا أَىَا بٔآ ٔمز ٔ ُن ِه بٔظَ ِی ٕئ إ ٔ ََّ َػ َي ِعت ُُنو ُظ َقالُوا َن َع ِه َقا َل
وٌ َقا َل أَ ِم ٔشهُوا َعل َی أَ ِن ُؿ ٔشهُ ِه َؾإٔى َّ َنا
اض َؾ َت َح َّحزُوا َؾ َل َّنا هَ ًَّ أَى َّ ُض ِه َواثٔبُ َ
َؾإٔنِّی أَ ِعز ٔ ُو َعل َِیهُ ِه إ ٔ ََّ َت َواثَبِت ُِه فٔی َص ٔذظ ٔال َّيارٔ َؾ َك َاو ى َ ْ

ک لٔل َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ
َِّکوا ذَل ٔ َ
ُن ِي ُت أَ ِمزَ ُح َم َعهُ ِه َؾ َل َّنا َقذٔ ِم َيا ذ َ ُ
أَ َم َز ُن ِه ٔم ِي ُض ِه ب ٔ َن ِع ٔؼ َیةٔ اہللٔ ؾ َََل تُ ٔلی ُعو ُظ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زیدی نب اہرفؿ ،دمحم نب رمع ،رمع نب مکح نب وثابؿ ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےن ہمقلنبزجمزوک اکیرکشلاکاریمرقمررفامای ںیمیھباسرکشلںیماھت۔ بجگنجےکآرخیاقمؾرپ ےچنہپایایھبراہتس
ںیم یہ ےھت ہک رکشل ںیم ےس ھچک ولوگں ےن اؿ ےس ااجزت اچیہ اوہنں ےن اوکن ااجزت دے دی افر دبعاہلل نب ذحاہف نب  سی
یمہس وک ااکن اریم رقمر رک دای وت ںیم یھب اؿ ولوگں ںیم اھت وہنجں ےن دبعاہلل نبذحاہف اسیک ھت رکلم گنجیک راہتس ںیم ھچکولوگں ےن
آگرفنشیکاتہکشپتاحلصرکںیایھچکانبںیئوتدبعاہللےناہکافرفہرظفیاعبطلصخشےھتایکمترپریمیابتاننسالزؾہ ںی؟
ک ےنےگلویکںہ ںیہکلبالزؾ ےہک ےنےگل وترھپ ںیہمتسجزیچاکیھب مکحدفںرکف ےگ ک ےنےگلیج اہں۔ک ےنےگل ںیمںیہمتیعطق
مکحداتی وہں ہکاسآگ ںیم وکد اجؤ اس رپ ھچکولگ ڑھکے وہےئ افر رمک ابدنےنھ ےگل بج اہ ںی امگؿ وہا ہک ہی وتفایعق وکدےن
ےگل ںیہ وت ک ےن ےگل اےنپ آپ وک رفوک ویکہکن ںیم وت مت ےس زماح رک راہ اھت۔ بج مہفاسپ آےئ وت ھچک ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس
ےساساکذترکہایکوترنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگںیہمتوکیئاہللیکانرفامیناکمکحدےوتایکسابتث امون۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿ،دمحمنبرمع،رمعنبمکحنبوثابؿ،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہللیکانرفامینرکےکیسکیکااطتعدرتسہ ںی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1021

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،عبیذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،ابً عنز ،ح ،محنذ بً ػباح ،سویذ بً سعیذ ،عبذاہلل بً
رجاء ،عبیذاہلل  ،ىاؾع ،ابً عنز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز ح و َح َّذث َ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ
الؼَّ بَّا ٔح َو ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َر َجا ٕئ ا ِل َنک ُِّّی َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
ئ ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه َّ
ِّک َظ إ ٔ ََّ أَ ٌِ یُ ِد َم َز ب ٔ َن ِع ٔؼ َی ٕة َؾإٔذَا أ ُ ٔم َز ب ٔ َن ِع ٔؼ َی ٕة ؾ َََل َس ِن َع
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َعل َی ا ِل َن ِز ٔ
اللا َع ُة ؾ ٔ َامی أَ َح َّب أَ ِو َ ٔ

َو ََ كَا َع َة

دمحم نب رحم  ،ثی نب دعس  ،دیب اہلل نب رمع ،انعف ،انب رمع ،ح ،دمحم نب ابصح ،نکدی نب دیعس ،دبعاہلل نب راجء  ،دیب اہلل  ،انعف ،انب رمع
ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رمد ملسم رپ رفامربنداری الزؾ ےہ (ظیعء) دنسپدیہ افر اندنسپدیہ
اومرںیماالہیہکاےسانرفامیناکمکحدایاجےئذہلابجانرفامینافرتیصعماکمکحدایاجےئوتہناننسےہافرہنااطتعفرفامربنداری۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثی نب دعس ،دیباہللنبرمع،انعف ،انبرمع ،ح ،دمحمنب ابصح،نکدینبدیعس،دبعاہلل نبراجء  ،دیباہلل،انعف،
انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہللیکانرفامینرکےکیسکیکااطتعدرتسہ ںی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1022

یحٌی بً سلیه ،ح ،ہظاو بً عنار ،عبذاہلل ،اسناعیل بً عیاغ ،عبذاہلل بً عثناٌ بً ْثیه،
راوی  :سویذ بً سعیذٰ ،
قاسه بً عبذالزحنً بً عبذاہلل

غ َق َاَ َح َّذثَ َيا
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ُسل َِی ٕه ح و َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َناع ٔی ُ

اٌ بِ ًٔ ُْ َث ِی ٕه َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه بِ ًٔ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َم ِش ُعود ٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َج ِّذظ ٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ
َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ عُ ِث َن َ
وٌ بٔا ِلب ٔ ِذ َعةٔ
الش َّي َة َو َي ِع َنلُ َ
ال یُ ِل ٔؿْ َ
َم ِش ُعود ٕ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َس َیلٔی أ ُ ُم َور ُن ِه َب ِعذٔی رٔ َج ْ
ُوٌ ُّ
ـ
ـ أَؾ َِع ُ
ِخ َ
ل َقا َل َت ِشأَلُىٔی َیا ابِ ًَ أ ُ ِّو َع ِب ٕذ َن ِی َ
وٌ الؼَّ ََل َة َع ًِ َم َواقٔيت َٔضا َؾ ُكل ُِت َیا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌِ أَ ِد َر ِن ُت ُض ِه َن ِی َ
َویُ َد ِّ ُ
ل ََ كَا َع َة ل ٔ َن ًِ َع َصی اہللَ
َتؿ َِع ُ
نک دی نب دیعسٰ ،ییحی نب میلس ،ح ،اشہؾ نب امعر ،دبع اہلل ،اامسلیع نب ایعش ،دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ ،اقمس نب دبعارلنمح نب
دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے دعب اہمترے اومر ےک وتمیل (احمک) ان ے رمد
وہں ےگ وج(رچاغ) تنس وک اھجبںیئ ےگ افر دبتع رپ لمع رکںی ےگ افر امنز وک اےنپفوتقں ےس ؤمرخ رکںی ےگ ںیم ےن رعض ایک

اےاہللےکرنکؽارگںیماؿولوگں(ےکزامہن)وکاپولںوتایکرکفںرفامایاےانباؾدبعمتھجمےسوپھچرےہوہہکایکرکفںوج
صخشاہللیکانرفامینرکےاسیکوکیئااطتعہ ںی۔
رافی  :نکدینبدیعسٰ،ییحینبمیلس،ح،اشہؾنبامعر،دبعاہلل،اامسلیعنبایعش،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،اقمسنبدبعارلنمح
نب دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تعیباکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
تعیباکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1023

یحٌی بً سعیذ ،عبیذاہلل بً عنزو  ،ابً عحَلٌ ،عبادہ بً
راوی  :علی بً محنذ ،عبذاہلل بً ادریص ،محنذ بً اسحلٰ ،
ولیذ ،عبادہ بً ػامت

ٔیص َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َو َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ َو ُعب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ُع َن َز َوابِ ًُ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ إ ٔ ِدر َ
َع ِح ََل ٌَ َع ًِ ُع َبا َد َة بِ ًٔ ا ِل َولٔی ٔذ بِ ًٔ ُع َبا َد َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ُع َبا َد َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ َقا َل بَا َي ِع َيا َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
الش ِن ٔع َو َّ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َعل َی َّ
ْکظ ٔ َواْلِ َثَ َزة ٔ َع َل ِي َيا َوأَ ٌِ ََ ى ُ َيازٔ َع اْلِ َ ِم َز أَصِ َل ُط َوأَ ٌِ
رس َوا ِل ُی ِ ٔ
اللا َع ٔة فٔی ا ِل ُع ِ ٔ
رس َوا ِل َن ِيظَ ٔم َوا ِل َن ِ َ
اف فٔی اہللٔ ل َِو َم َة ََئ ٕٔه
َن ُكو َل ا ِل َح َّل َح ِی ُث َنا ُن َّيا ََ ى َ َخ ُ
یلعنبدمحم،دبعاہلل نبادرسی،دمحمنب ااحسؼٰ،ییحی نبدیعس ،دیباہلل نبرمعف،انب الجعؿ،ابعدہ نبفدیل،ابعدہ نباصث ،رفامےت
ںیہہکمہےنرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتعیبیکےننسافرامےننرپ یگنافرآاسینںیموخیشافررپاشیینںیمافراساحتل
ںیمیھببجدفرسفںوکمہرپرتحیجدیاجےئافراسرپہکمہوکحث ےکالہافرالقئصخشےسوکحث ےکابرےںیمڑگھجاہن
رکںیےگافراسرپہکمہاہجںیھبوہںےگقحںیہکےگافراہللےکابرےںیمیسکالمث رکےنفاےلیکالمث ےسہنڈرںی

ےگ۔
رافی  :یلعنبدمحم،دبعاہللنبادرسی،دمحمنباقحسٰ،ییحینبدیعس ،دیباہللنبرمعف،انبالجعؿ،ابعدہنبفدیل،ابعدہنباصث 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
تعیباکایبؿ

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1024

راوی  :ہظاو بً عنار ،ولیذ بً مشله ،سعیذ بً عبذالعزیز ،ربیعہ بً زیذ ،ابوادریص ،ابومشله

یذ َع ًِ أَبٔی
یع َة بِ ًٔ یَز ٔ َ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّذثَ َيا َسعٔی ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َعزٔیز ٔالت َّيُوخ ُّٔی َع ًِ َرب ٔ َ
ين َع ِو ُف بِ ًُ َمال ٔ ٕک
ٔیص ا ِل َخ ِو ََن ٔ ِّی َع ًِ أَبٔی ُم ِشل ٔ ٕه َقا َل َح َّذثَىٔی ا ِل َحب ٔ ُ
یب َوأَ َّما صُ َو ع ٔ ِيذٔی ؾَأ َ ٔم ْ
یب اْلِ َ ٔمي ُن أَ َّما ص َُو إَٔ َ َّی َؾ َحب ٔ ْ
إ ٔ ِدر َ
وٌ َر ُسو َل اہللٔ َؾ َب َش ِل َيا
اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی َقا َل ُن َّيا ع ٔ ِي َذ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َس ِب َع ّة أَ ِو ثَ َناى ٔ َی ّة أَ ِو تٔ ِش َع ّة َؾ َكا َل أَََ تُ َباي ٔ ُع َ

ینوا
ک َؾ َكا َل أَ ٌِ َت ِعبُ ُذوا اہللَ َو ََ ُت ِ ٔ
أَیِ ٔذ َی َيا َؾ َكا َل َقائ ٔ ْل َیا َر ُسو َل اہللٔ إٔىَّا َق ِذ بَا َي ِع َي َ
اک ؾ ََع ََل َو ى َُباي ٔ ُع َ
َش ُنوا بٔطٔ َط ِیّْا َو ُتك ٔ ُ
َ
الؼَّ ل ََوا ٔ
َف
ت ا ِل َخ ِن َص َو َت ِش َن ُعوا َوتُ ٔلی ُعوا َوأَ َ َّ
ک ال َّي َ ٔ
اض َط ِیّْا َقا َل َؾ َل َك ِذ َرأَیِ ُت َب ِع َف أُو َلئ ٔ َ
َس کَل ٔ َن ّة ُْؿ َِی ّة َو ََ َت ِشألُوا ال َّي َ
َي ِش ُك ُم َس ِوك ُ ُط ؾ َََل َي ِشأ َ ُل أَ َح ّذا یُ َياؤلُطُ إٔیَّا ُظ
اشہؾ نب امعر ،فدیل نب ملسم ،دیعس نب دبعازعلزی ،رہعیب نب زدی ،اوبادرسی ،اوبملسم ےتہک ںیہ ہک ےھجم ریمے دنسپدیہ افر ریمے
زندکی اامدتنار صخش دیسان وعػ نب امکل ایعجش ےن اتبای ہک مہ است آھٹ ای ون ارفاد یبن یک دخث  ںیم احرض ےھت آپ ےن رفامای مت
تعیب ہ ںی رکےت مہ ےن اےنپ اہ ھت تعیب ےئلیک ڑباھےئ وت اکی ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ مہآپ ےک اہ ھت رپ تعیب رکےکچ
ںیہ اب آپ ےس سک ابت رپ تعیب رکںی ؟ رفامای اس ابت رپ ہک اہلل اعتیل یک ابعدت رکف ےگ یسک وک اس ےک اس ھت رشکی ہن
رہھٹاؤےگ اپوچنں امنزفں وک اقمئ رکف ےگ ونس افر امون ےگ افر اکی ابت آ ہتس ےس رفامیئ ہک ولوگں ےس یسک زیچ اک یھب نکاؽ ہن رکف
ےگ۔رفامےتںیہںیمےناسامجتعںیماکیصخشوکداھکیہکوکڑا(نکاریےس)رگایگوتاسےنیسکےسیھبہیہناہکہکےھجمااھٹ

دف۔
رافی  :اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،دیعسنبدبعازعلزی،رہعیبنبزدی،اوبادرسی،اوبملسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تعیباکایبؿ۔
ابب  :اہجداکایبؿ
تعیباکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1025

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،طعبہ ،عتاب ،موَی ہزمز ،اىص بً مالک

اب َم ِوَ َی صُ ِز ُمزَ َقا َل َسنٔ ِع ُت أَى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُكو ُل بَا َي ِع َيا
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ َع َّت ٕ

الش ِن ٔع َو َّ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َعل َی َّ
اللا َع ٔة َؾ َكا َل ؾ ٔ َامی ا ِس َت َل ِعت ُِه

یلع نب دمحم ،فعیک ،ہبعش ،اتعب ،ومیل رہزم ،اسن نب امکل ،رفامےت ںیہ ہک مہ ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب یک
ےننسافرامےننرپوتآپےنرفامایاہجںکتاہمتریااطتستعوہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ہبعش،اتعب،ومیلرہزم،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
تعیباکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1026

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،ابوزبير ،جابز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل َجا َئ َع ِب ْذ ؾ ََبا َی َع ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ

َو َس َّل َه َعل َی ا ِلض ٔ ِح َزة ٔ َول َِه َي ِظ ُع ِز ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط َع ِب ْذ َؾ َحا َئ َس ِّی ُذ ُظ یُزٔیز ُ ُظ َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
بٔ ِعئیطٔ ؾ ِ
ک َحًَّی َي ِشأ َ َل ُط أَ َع ِب ْذ ص َُو
َاطت َ َرا ُظ بٔ َع ِب َذیِ ًٔ أَ ِس َو َدیِ ًٔ ث ُ َّه ل َِه یُ َبای ٔ ِع أَ َح ّذا َب ِع َذ ذَل ٔ َ
دمحمنبرحم ،ثی نبدعس،اوبزریب،اجرب،رفامےتںیہہکاکی الغؾےنیبنیکدخث ںیم احرضوہرکرجہتیکتعیبرکیل۔یبنوکہی
ولعمؾہناھتہکفہالغؾےہرھپااکسآاقایکسالتشںیمآایوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےسریمےاہ ھترففتخرکدفانچہچن

آپ ےن اےس دف ہایہ افؾ الغومں ےک وعض رخدی ایل رھپ اس ےک دعب یسک ےس آپ اس فتق کت تعیب ہن رفامےت بج کت وپھچ ہن
ےتیلہکایکفہالغؾےہ؟
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تعیبوپریرکان۔
ابب  :اہجداکایبؿ
تعیبوپریرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1027

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،احنذ بً سياٌ ،ابومعاویہ ،اعنع ،ابوػالح ،ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َوأَ ِح َن ُذ بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َقالُوا َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ث َ ََلثَ ْة ََ یُک َ ِّل ُن ُض ِه اہللُ َو ََ یَ ِي ُوزُ إٔل َِیض ٔ ِه یَ ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة َو ََ یُزَنِّیض ٔ ِه َو َل ُض ِه

اب أَل ٔ ْیه َر ُج ْل َعل َی ؾ َِـ ٔل َما ٕئ بٔا ِلؿ َََلة ٔ َی ِن َي ُع ُط ٔم ًِ ابِ ًٔ َّ
َـ
الشبٔی ٔل َو َر ُج ْل بَا َی َع َر ُج َّل بٔ ٔشل َِع ٕة َب ِع َذ ا ِل َع ِ ٔ
َص َؾ َحل َ
َع َذ ْ
ک َو َر ُج ْل بَا َی َع إ ٔ َما ّما ََ یُ َباي ٔ ُع ُط إ ٔ ََّ ل ٔ ُذى ِ َیا َؾإ ٔ ٌِ أَ ِع َلا ُظ ٔم ِي َضا َوفَی َل ُط َوإ ٔ ٌِ
بٔاہللٔ َْل َ َْ َذ َصا ب ٔ َه َذا َو َن َذا ؾ ََؼ َّذ َق ُط َوص َُو َعل َی غَي ِر ٔذَل ٔ َ
ل َِه ي ُِع ٔلطٔ ٔم ِي َضا ل َِه یَ ٔـ َلطُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،ادمح نب انسؿ ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوباصحل ،اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامای نیتاصاخصان ےںیہہکاہللاعتیلاؿےسالکؾہنرفامںیئےگہنایکنرطػرظن(رتمح)رفامںیئےگافراوکندردانک
ذعابوہاگ۔اکیفہرمدسجےکاپسےبآبفایگرحصاںیمرضفرتےسزادئاپینوہافرفہاسمرفوکاپینہندےدفرسےفہرمد
وج رصع ےک دعب وکیئ زیچ رففتخ رکے افر ہی مسق ااھٹےئ ہک دخبا ںیم ےن اےس اےنت ںیم رخدیا ےہ (اس مسق یک فہج ےس) رخدیار
اوکساچسھجمسےلاحالہکنفہاچسہنوہرسیتےفہرمدوجیسکاامؾ(رمکحاؿایاریم)ےستعیبرکےایکستعیب)ضحداینیکاخرطوہہک
ارگاامؾاوکسھچکدانیردےدےوتتعیبوپریرکےافرارگدانیرہندےوتتعیبوپریہنرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،ادمحنبانسؿ،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
تعیبوپریرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1028

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً ادریص ،حشً بً ُفات ،ابی حازو ،ابوہزیزہ

ٔیص َع ًِ َح َش ًٔ بِ ًٔ ُفُ َ ا ٕ
ت َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی َحازٔو ٕ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ إ ٔ ِدر َ
َّ
َّ
َسائ ٔی َل کَاى َ ِت َت ُشو ُس ُض ِه أَىِب ٔ َیا ُؤص ُِه ک ُ َّل َنا َذصَ َب ى َ ٔيی َْ َل َؿطُ ى َ ٔيی َوأَى َّ ُط ل َِی َص
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه إ ٔ ٌَّ بَىٔی إ ٔ ِ َ
ـ َن ِؼ َي ُع َقا َل أَ ِو ُؾوا بٔب َ ِی َع ٔة
کَائ ًْٔ َب ِعذٔی ى َ ٔيی ؾ ٔیهُ ِه َقالُوا ؾ ََنا یَهُو ٌُ یَا َر ُسو َل اہللٔ َقا َل َتهُو ٌُ ُْ َلؿَا ُئ ؾ ََیهِثُرُوا َقالُوا َؾ َه ِی َ

اْلِ َ َّو ٔل ؾَاْلِ َ َّو ٔل أَ ُّدوا َّال ٔذی َعل َِیهُ ِه ؾ ََش َی ِشأَلُ ُض ِه اہللُ َعزَّ َو َج َّل َع ًِ َّال ٔذی َعل َِیض ٔ ِه
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،نسحنبرفات،ایباحزؾ،اوبرہریہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایینبارسالیئںیماایبنء(مہیلعاالسلؾ)اظنؾوکحث اھبنسےتلےھتافرریمےدعبمتںیم وکیئیبنہ ںیآےئاگ۔احصہبےن
رعضایکاےاہللےکرنکؽ!رھپایکوہاگ؟رفامایافلخءوہےگنافرتہبوہاجںیئےگ۔احصہبےناہکان ےںیممہایکرطزلمعاانپںیئ؟
رفامای ےلہپ یک تعیب وپری رکف رھپ اےکس دعب فاےل (رہ ہفیلخ ےک دعب یکسج تعیب وہ اجےئ اوکس ہفیلخ وھجمس) اانپ رفہضی (ااطتع ف
رفامربنداری)ادارکفوجااکنرفہضیےہ(ریخوخایہدعؽفااصنػافرااقث دنی)اےکسابرےںیماہللاؿےسنکاؽرکںیےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،نسحنبرفات،ایباحزؾ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
تعیبوپریرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1029

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،ابوالولیذ ،طعبہ ،ح ،محنذ بً بظار ،ابً ابی عذی ،طعبہ ،اعنع ،ابووائل  ،حرضت
عبذاہلل بً مشعود

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّذثَ َيا أَبُو ا ِل َولٔی ٔذ َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة ح و َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّذث َ َيا ابِ ًُ أَبٔی َعذ ٓ ٕ
ٔی
َع ًِ ُط ِع َب َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ أَبٔی َوائ ٔ ٕل َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یُ ِي َؼ ُب لٔکُلِّ غَاد ٔ ٕر ل ٔ َوائْ
َی ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة َؾ ُی َكا ُل َص ٔذظ ٔغ َِذ َرةُ ُؾ ََل ٌٕ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوباولدیل ،ہبعش ،ح ،دمحم نب اشبر ،انب ایب دعی ،ہبعش ،اشمع ،اوبفالئ  ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد ایبؿ
رفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرہداغابزےئلیکرفزایقث اکیڈنھجااگڑااجےئاگافراہکاجےئاگ

ہکہیالفںیکداغابزی(اکملع)ےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباولدیل،ہبعش،ح،دمحمنباشبر،انبایبدعی،ہبعش،اشمع،اوبفالئ،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
تعیبوپریرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1030

راوی  :عنزاٌ بً موسی ،حناد بً زیذ ،علی بً زیذ بً جذعاٌ ،ابونرضہ ،ابوسعیذ ْذری

وسی َّ
رض َة َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ
الل ِیثٔ ُّی َح َّذثَ َيا َح َّنا ُد بِ ًُ َزیِ ٕذ أَى ِ َبأَىَا َعل ٔ ُّی بِ ًُ َزیِ ٔذ بِ ًٔ ُج ِذ َع َ
َح َّذثَ َيا ع ِٔن َزا ٌُ بِ ًُ ُم َ
اٌ َع ًِ أَبٔی َن ِ َ

ا ِلخ ُِذر ِّٔی َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ََ إٔى َّ ُط یُ ِي َؼ ُب لٔکُلِّ غَاد ٔ ٕر ل ٔ َوائْ َی ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة بٔ َك ِذرٔ غ َِذ َرتٔطٔ

رمعاؿنبومیس،امحدنبزدی،یلعنبزدینبدجاعؿ،اوبرضنہ،اوبدیعسدخریرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایوغرےسونسرہداغابزیکداغابزییکدقبررفزایقث اکیڈنھجااگڑااجےئاگ۔
رافی  :رمعاؿنبومیس،امحدنبزدی،یلعنبزدینبدجاعؿ،اوبرضنہ،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںیکتعیباکایبؿ۔
ابب  :اہجداکایبؿ
وعروتںیکتعیباکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1031

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،محنذ بً ميهذر ،حرضت امینہ بيت رؾیكہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة أَى َّ ُط َسنٔ َع ُم َح َّن َذ بِ ًَ ا ِل ُن ِي َه ٔذرٔ َقا َل َسنٔ ِع ُت أ ُ َم ِی َن َة ب ٔ ِي َت ُر َق ِی َك َة
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َت ُكو ُل ٔجْ ُِت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی ن ِٔش َوة ٕى َُباي ٔ ُع ُط َؾ َكا َل َل َيا ؾ ٔ َامی ا ِس َت َل ِعت ُ َّن َوأَكَ ِكت ُ َّن إنِّٔی ََ أ ُ َػاؾٔحُ ال ِّي َشا َئ

اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،دمحمنبدکنمر،رضحتاہمیمتنبرہقیفرفام ںیہہکںیمدنچوعروتںاسیک ھتتعیبرکےنےئلیکیبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدخث ںیماحرضوہیئوتآپےنںیمہرفامایدقبراطتقفااطتستعااطتعرکفںیموعروتںےساصمہحف
ہ ںیرکات۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،دمحمنبدکنمر،رضحتاہمیمتنبرہقیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وعروتںیکتعیباکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1032

راوی  :احنذ بً عنزو بً َسح ،عبذاہلل بً وہب ،یوىص  ،ابً طہاب ،رعوہ بً زبير ،او النوميين سیذىا عائظہ

رع َوةُ
َص ُّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ َقا َل أَ ِْب َ َرنٔی یُوى ُُص َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
الرس ٔح ا ِلنٔ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
اب أَ ِْب َ َرنٔی ُ ِ

ات إٔذَا َصا َج ِز ٌَ إَٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
بِ ًُ الزُّبَي ِر ٔأَ ٌَّ َعائٔظَ َة َز ِو َد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقال َِت کَاى َ ِت ا ِل ُن ِد ٔم َي ُ

آِخ ِاْل َی ٔة َقال َِت َعائٔظَ ُة ؾ ََن ًِ أَ َ ََّق ب ٔ َضا ٔم ًِ
ک ا ِل ُن ِد ٔم َي ُ
ات یُ َباي ٔ ِع َي َ
َو َس َّل َه یُ ِن َت َحًَّ بٔ َك ِو ٔل اہللٔ َیا أَ ُّی َضا ال َّي ٔي ُّی إٔذَا َجائ َ َ
ک إَٔ َی ٔ ٔ
َّ
َّ َ
ا ِل ُن ِد ٔم َيا ٔ
ک ٔم ًِ َق ِولٔضًَّٔ َقا َل َل ُضًَّ َر ُسو ُل
ت َؾ َك ِذ أَ َ َّ
َق ِر ٌَ ب ٔ َذل ٔ َ
َق بٔا ِلنٔ ِح َي ٔة َؾک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه إٔذَا أ ِ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه اى ِ َلل ٔ ِك ًَ َؾ َك ِذ بَا َي ِع ُتهًَُّ ََ َواہللٔ َما َم َّش ِت َی ُذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَ َذ ا ِم َزأَة ٕ َق ُّم

ئ إ ٔ ََّ َما أَ َم َز ُظ اہللُ َو ََ
غَي ِ َر أَى َّ ُط یُ َباي ٔ ُع ُضًَّ بٔا ِلک َ ََلو ٔ َقال َِت َعائٔظَ ُة َواہللٔ َما أَ َْ َذ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َعل َی ال ِّي َشا ٔ
ـ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َن َّ
اٌ َي ُكو ُل َل ُضًَّ إٔذَا أَ َْ َذ َعل َِیضًَّٔ َق ِذ بَا َي ِع ُتهًَُّ َ َلَک ّما
ـ ا ِم َزأَة ٕ َق ُّم َوک َ َ
َم َّش ِت َن ُّ
ادمحنبرمعفنبرسح،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریب،اؾاوملنینمدیساناعہشئرفام ںیہہکاامیؿفایلوعرںیت
بجرجہترکےکابراگہوبنیںیمںیچنہپوتایکنآزامشئیکاج اسآتیابمرہکےسبجریتےاپسومنموعرںیتآںیئتعیب
رکےن ےک فاےطس۔ دیسہ اعہشئ رفام ںیہ ہک وج وکیئ ومنم وعرت اس آتی ےک اطمقب ارقاری وہ وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساؿےسرفامےتسباجؤ!ںیممتےستعیبےلاکچ۔(افراہں!)ہ ںی!اہلل یکمسقیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھبکیسک
وعرتوکاہ ھتہ ںیاگلای رصػآپاؿےستعیب رکےت زابؿابمرکےس۔رضحتاعہشئ ےناہکاہللیکمسق!یبن ےن وعروتںےس
ارقارہ ںیایلرگمایہنابوتںاکنجاکاہللزعفلجےنمکحدایافرہنآپیکیلیھتہیسکوعرتیکیلیھتہےسوھچیئافربجآپاؿےس
تعیبےتیلوترفامےتںیمےنمتےستعیبےلیل۔(سبطقف)یہیابتےتہک۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریب،اؾاوملنینمدیساناعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگڑدفڑاکایبؿ۔
ابب  :اہجداکایبؿ
وھگڑدفڑاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1033

یحٌی ،یزیذ بً ہاروٌ ،سؿیاٌ بً حشين ،زہزی ،سعیذ بً مشیب ،ابوہزیزہ
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً ٰ

وٌ أَى ِ َبأَىَا ُس ِؿ َیا ٌُ بِ ًُ ُح َشي ِ ٕن َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َق َاَ َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ صَ ُ
ار َ
َّ
َّ
َ
َ
ُف َسي ِ ٔن َوص َُو ََ یَأ ِ َم ًُ
ُف ّسا بَي ِ َن َ َ
َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب َع ًِ أبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َم ًِ أ ِد َْ َل َ َ

َ
َ
ُف َسي ِ ٔن َوص َُو َیأ ِ َم ًُ أَ ٌِ َي ِشب ٔ َل َؾ ُض َو ق ٔ َن ْار
ُف ّسا بَي ِ َن َ َ
أ ٌِ َي ِشب ٔ َل َؾل َِی َص بٔك ٔ َنا ٕر َو َم ًِ أ ِد َْ َل َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ٰییحی ،زیدی نب اہرفؿ ،ایفسؿ نب نیسح ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن دف وھگڑفں ےک درایمؿ وھگڑا دالخ ایک افر اوکس اانیمطؿ ہ ںی ہک ااکس وھگڑا آےگ لکن (رک
تیج) اج)اگی (ہکلب  ےھچی رہ رک اہر اجےن اک ادنہشی یھب ےہ افر ےنتیج یک ادیم یھب) وت ہی اہ ںی افر سج ےن دف وھگڑفں ےک درایمؿ وھگڑا
دالخایکافراےساانیمطؿےہہکااکسوھگڑاآےگلکن(رکتیج)اج)اگی(افراہرےناکادنہشی ہ ںیےہ)وتہیوجاےہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبٰییحی،زیدینباہرفؿ،ایفسؿنبنیسح،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وھگڑدفڑاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1034

راوی  :علی بً محنذ ،عبذاہلل بً ىنير ،عبیذاہلل  ،ىاؾع ،ابً عنز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل َؿ َّن َز َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ

ئ إَٔ َی ثَي ٔ َّی ٔة ا ِل َو َدا ٔع َو َّالًٔی ل َِه ُت َـ َّن ِز ٔم ًِ ثَي ٔ َّی ٔة ا ِل َو َدا ٔع إَٔ َی َم ِشحٔ ٔذ
ل َّالًٔی ُؿ ِّن َز ِت ٔم ًِ ا ِل َحؿ َِیا ٔ
اٌ یُ ِز ٔس ُ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل َخ ِی َل َؾک َ َ
بَىٔی ز َُریِ ٕل

ت
ض
ئ می

تیلعنبدمحم،دبعاہلل نب ریمن  ،دیباہلل ،انعف،انب رمعرفامےت ںیہہکرنکؽ تاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنوھگڑفں یک رزیک۔آپ
ت
ئض
ئض
میرزےئکوہےئوھگڑفںوکخُنءءےسہینثاولداعکتدفڑاےتافرنجیک میرزہ ںییکیئگاہ ںییبنااولداعےسدجسمونبزرقیکت
دفڑاےت۔
رافی  :یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمن ،دیباہلل،انعف،انبرمع

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

ابب  :اہجداکایبؿ
وھگڑدفڑاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1035

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذہ بً سلامیٌ ،محنذ بً عنزو ،ابوحهه ،موَی بيت لیث ،ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َع ًِ أَبٔی ا ِل َح َه ٔه َم ِوَ َی بَىٔی ل َِی ٕث َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ـ أَ ِو َح ٔاُفٕ
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َس ِب َل إ ٔ ََّ فٔی ُْ ٕ ٓ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبع ہ نب امیلسؿ ،دمحم نب رمعف ،اوبمکح ،ومیل تنب  ثی ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایآےگڑبےنھیکرشطرکانرصػافٹنایوھگڑےںیماجزئےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،دمحمنبرمعف،اوبمکح،ومیلتنب ثی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمشےکالعوقںںیمرقآؿےلاجےنےساممتعن۔
ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےکالعوقںںیمرقآؿےلاجےنےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1036

راوی  :احنذ بً سياٌ ،ابوعنز ،عبذالزحنً بً مہذی ،مالک بً اىص ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َوأَبُو ُع َن َز َق َاَ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضذ ٓ ٕ
ٔی َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز أَ ٌَّ

َّ
َّ
َ
ق ا ِل َع ُذ ِّو َم َخا َؾ َة أَ ٌِ َی َيا َل ُط ا ِل َع ُذ ُّو
رقآ ٌٔ إَٔ َی أَ ِر ٔ
اُف بٔا ِل ُ ِ
َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ى َ َهی أ ٌِ ي َُش َ َ

ادمحنبانسؿ،اوبرمع،دبعارلنمحنبدہمی،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسےندنمشےکالعہقںیمرقآؿےلاجےنےسعنمرفامای۔اسوخػےسہکدنمشاسوکاحلصرکےل(رھپاسیکےبارتحایم
افروتنیہاکرمبکتوہ)۔
رافی  :ادمحنبانسؿ،اوبرمع،دبعارلنمحنبدہمی،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےکالعوقںںیمرقآؿےلاجےنےساممتعن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1037

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
اٌ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط ک َ َ
َ
ق ا ِل َع ُذ ِّو َم َخا َؾ َة أَ ٌِ یَ َيا َل ُط ا ِل َع ُذ ُّو
رقآ ٌٔ إَٔ َی أَ ِر ٔ
اُف بٔا ِل ُ ِ
َی ِي َهی أ ٌِ ي َُش َ َ
دمحم نبرحم ،ثینبدعس،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسدنمشےکالعہقںیمرقآؿ
ےلاجےنےسعنمرفامےتےھتاسوخػےسہکدنمشرقآؿوکاحلصرکےل(رھپاسیکوتنیہرکے)۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سمخیکمیسقت۔
ابب  :اہجداکایبؿ
سمخیکمیسقت۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1038

راوی  :یوىص بً عبذاَعلی ،ایوب بً سویذ ،یوىص بً یزیذ ،ابً طہاب ،سعیذ بً مشیب ،جبير بً ملعه ،عثناٌ بً
عؿاٌ  ،سعیذ بً مشیب

اب َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب أَ ٌَّ
یذ َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
وب بِ ًُ ُس َویِ ٕذ َع ًِ یُوى َُص بِ ًٔ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ َع ِبذٔ اْلِ َ ِعل َی َح َّذثَ َيا أَ ُّی ُ

اٌ إَٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یُک َ ِّل َناىٔطٔ ؾ ٔ َامی َق َش َه ٔم ًِ ُْ ُن ٔص
ُج َبي ِ َر بِ ًَ ُم ِلع ٕٔه أَ ِْب َ َر ُظ أَىَّطُ َجا َئ ص َُو َوعُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ َع َّؿ َ
َقابَت ُ َيا َواح َٔذ ْة َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َْ ِیب َ َر ل ٔ َبىٔی َصا ٔط ٕه َوبَىٔی ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َؾ َكاََ َق َش ِن َت ْٔل ٔ ِْ َواى ٔ َيا بَىٔی َصا ٔط ٕه َوبَىٔی ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َو َ َ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ َنا أَ َری بَىٔی َصا ٔط ٕه َوبَىٔی ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َط ِیّْا َواح ّٔذا
ویسن نب دبعاالیلع ،اویب نب نکدی ،ویسن نب زیدی ،انب اہشب ،دیعس نببیسم ،ریبج نب معطم ،امثعؿ نب افعؿ  ،دیعس نب بیسم
ےسرمفیےہہک ریبجنبمعطمےن اؿےسایبؿایکہک فہ افررضحتامثعؿ یبن یکدخث ںیمرشتفی رفاموہےئ افرک ےنےگل اس
ابرے ںیم وج آپ ےن ربیخ اک امؽ تمینغ میسقت ایک اھت ینب اہمش فینب بلطم ںیم افر اہک ہک آپ ےن امہرے اھبویئں ینب اہمش افر ینب
بلطموکدای احالہکنامہریافرینببلطمیکرقان نباہمش ےسرباربےہ۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیم یبناہمشافر ینب
بلطموکاکییہاتھجمسوہں۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،اویبنبنکدی،ویسننبزیدی،انباہشب،دیعسنببیسم،ریبجنبمعطم،امثعؿنبافعؿ،دیعسنب
بیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحےئلیکرفسرکان۔
ابب  :جحاکایبؿ
جحےئلیکرفسرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1039

راوی  :ہظاو بً عنار  ،ابومؼعب ،سویذ بً سعیذ ،مالک بً اىص ،موَی ابً ابی بْک بً عبذالزحنً ،ابی ػالح ،سناٌ،
ابوہزیزہ

ْک بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َوأَبُو ُم ِؼ َعبٕ الزُّصِز ٔ ُّی َو ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َقالُوا َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ
ِم َم ِوَ َی أَبٔی بَ ِ ٔ
ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ ُس َ ٕٓ
الش َّنا ٌٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َّ
َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َّ
اب
َف ق ٔ ِل َع ْة ٔم ًِ ا ِل َع َذ ٔ
الش َ ُ
وب بِ ًُ
ُشابَ ُط َؾإٔذَا َق َضی أَ َح ُذ ُن ِه ى َ ِض َن َت ُط ٔم ًِ َس َ ٔ
الز ُجو َع إَٔ َی أَصِلٔطٔ َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ
َی ِن َي ُع أَ َح َذ ُن ِه ى َ ِو َم ُط َوكَ َعا َم ُط َو َ َ
َفظ ٔ َؾ ِل ُی َع ِّح ِل ُّ
حُ َن ِی ٔذ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ ُس َض ِی ٕل َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َي ِحؤظ ٔ
اشہؾنب امعر،اوببعصم ،نکدی نبدیعس ،امکل نباسن ،ومیلانبایبرکب نبدبعارلنمح ،ایباصحل،امسؿ،اوبرہریہےس رفاتی ےہ
ہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرفسذعاباکاکیڑکٹاےہاسمرفےکآراؾافراھکےنےنیپںیمراکفٹاتنبےہ۔مت
ںیمےسوکیئبجاےنپرفساکوصقمداحلصرکےل(افررضفرتوپریوہاجےئ)وتاےنپرھگفاسپآےنںیمدلجیرکے۔دفرسی
دنسےسیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اوببعصم،نکدینبدیعس،امکلنباسن،ومیلانبایبرکبنبدبعارلنمح،ایباصحل،امسؿ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحےئلیکرفسرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1040

راوی  :علی بً محنذ ،عنزو بً عبذاہلل ،ونیع ،اسناعیل  ،ابواَسائیل ،ؾـیل بً عنزو ،سعیذ بً جبير ،ابً عباض اپيے
بَائی حرضت ؾـل سے یا وہ حرضت ابً عباض

َسائ ٔی َل َع ًِ ُؾ َـ ِی ٔل بِ ًٔ َع ِنز ٕو َع ًِ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو َع ِنزُو بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ل أَبُو إ ٔ ِ َ
ِخ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أَ َرا َد
َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض َع ًِ ا ِلؿ َِـ ٔل أَ ِو أَ َح ٔذص َٔنا َع ًِ ِاْل َ ٔ
ٔل َّ
الـ َّال ُة َو َت ِعز ٔ ُق ا ِل َحا َج ُة
ا ِل َح َّخ َؾ ِل َي َت َع َّح ِل َؾإٔى َّ ُط َق ِذ یَ ِن َز ُق ا ِل َنز ٔ ُ
یف َو َتـ ُّ

یلعنبدمحم،رمع فنبدبعاہلل،فعیک،اامسلیع،اوبارسالیئ،لیضفنبرمعف،دیعسنبریبج،انبابعساےنپاھبیئرضحتلضفےسایفہ
رضحتانبابعسےسرفاتیرکےتںیہہکاہللیکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجاکجحاکارادہوہوتفہدلجیرکےاس
ےئلہکیھبکوکیئامیبرزپاجاتےہایوکیئزیچمگوہاج ےہایوکیئرضفرتشیپآاج ےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،رمعفنبدبعاہلل،فعیک،اامسلیع،اوبارسالیئ،لیضفنبرمعف،دیعسنبریبج،انبابعساےنپاھبیئرضحتلضف
ےسایفہرضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفتیضجح۔
ابب  :جحاکایبؿ
رفتیضجح۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1041

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،علی بً محنذ ،ميؼور بً ورداٌ ،علی بً عبذاَعلی ،ابی بختری ،علی

اٌ َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ َع ِب ٔذ اْلِ َ ِعل َی َع ًِ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َم ِي ُؼ ُ
ور بِ ًُ َو ِر َد َ
اس َت َلا َع إٔل َِیطٔ َسب ٔ ّیَل َقا ُلوا یَا َر ُسو َل اہللٔ
أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ا ِل َب ِختَر ِّٔی َع ًِ َعل ٔ ٕٓی َقا َل َل َّنا ىَزَل َِت َوِهَّلِل َعل َی ال َّيا ٔ
ض ح ُّٔخ ا ِلب َ ِیتٔ َم ًِ ِ

یً آ َميُوا ََ َت ِشأَلُوا َع ًِ
ا ِل َح ُّخ فٔی کُلِّ َعاو ٕ ؾ ََش َه َت ث ُ َّه َقالُوا أَفٔی کُلِّ َعاو ٕ َؾ َكا َل ََ َول َِو ُقل ُِت َن َع ِه ل ََو َج َب ِت َؾ َيزَل َِت َیا أَ ُّی َضا َّال ٔذ َ
أَ ِط َیا َئ إ ٔ ٌِ تُ ِب َذ َکهُ ِه َت ُش ِد ُن ِه
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،یلع نب دمحم ،وصنمر نب فرداؿ ،یلع نب دبعاالیلع ،ایب ب یترزی ،یلع رفامےت ںیہ ہک بج آتی (فلِلَِّ َ َ
َ
ّ
س
اِ
لَع
ِ
َ
ت
ِ
ت
ح ُّال َْب ْی ِب َْ ا ْسب ََطء َع ِإل َ ْن ِا َس ِبن ًل) انزؽ وہیئ وت ضعب احصہبےن رعض ایک یبن ایک رہ اسؽ جح رکان وہاگ؟آپ اخومش رےہ اوہنںےن
رھپ رعض ایک ایک رہ اسؽ ؟ آپ ےن رفامای ہ ںی افر ارگ ںیم ہہکداتی اہں رہ اسؽ وت رہ اسؽ جحفابج وہاجات اس رپ ہی آتی انزؽ وہیئ
اےالہاامیؿ!متث نکاؽرکفایسیزیچفںےکابرےںیمہکارگفہمترپاظرہرکدیاجںیئوتمتوکایھچہنںیگل۔
ب ت
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،یلعنبدمحم،وصنمرنبفرداؿ،یلعنبدبعاالیلع،ایب یرزی،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رفتیضجح۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1042

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،محنذ بً ابی عبیذہ ،اعنع ،ابی سؿیاٌ ،اىص بً مالک

اٌ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ أَبٔی عُب َ ِی َذ َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ أَب ٔی ُسؿ َِی َ
َمال ٔ ٕک َقا َل َقالُوا َیا َر ُسو َل اہللٔ ا ِل َح ُّخ فٔی کُلِّ َعاو ٕ َقا َل ل َِو ُقل ُِت َن َع ِه ل ََو َج َب ِت َول َِو َو َج َب ِت ل َِه َت ُكو ُموا ب ٔ َضا َول َِو ل َِه َت ُكو ُموا ب ٔ َضا

ُع ِّذبِت ُِه

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب ایب  دیبہ ،اشمع ،ایب ایفسؿ ،اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ضعب ولوگں ےن رعض ایک اے اہلل ےک
رنکؽجحرہاسؽرکانوہاگ۔رفامایارگںیمہہکدفںیجوتفابجوہاج)اگیافرارگرہاسؽجحفابجوہاجےئوتمتاےساقمئہنرکوکسافر
ارگمتاےساقمئہنرکوکسوتںیہمتذعابدایاجےئ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنبایب دیبہ،اشمع،ایبایفسؿ،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رفتیضجح۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1043

راوی  :يعكوب بً ابزاہیه ،یزیذ بً ابزاہیه ،سؿیاٌ بً حشين ،زہزی ،ابی سياٌ ،ابً عباض

وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه َّ
وٌ أَى ِ َبأَىَا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ حُ َشي ِ ٕن َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ أَبٔی ٔس َيا ٌٕ َع ًِ
الذ ِو َرق ٔ ُّی َح َّذث َ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ َص ُ
ار َ
َح َّذثَ َيا َي ِع ُك ُ
ابِ ًٔ َعبَّا ٕ َ َ
َق َع بِ ًَ َحاب ٔ ٕص َسأ َ َل ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ ا ِل َح ُّخ فٔی کُلِّ َس َي ٕة أَ ِو َمزَّ ّة َواح َٔذ ّة
ض أ ٌَّ اْلِ ِ َ
اس َت َلا َع َؾ َت َل َّو َع
َقا َل بَ ِل َمزَّ ّة َواح َٔذ ّة ؾ ََن ًِ ِ
وقعیب نباربا،می،زیدینب ارب ا،می،ایفسؿ نبنیسح،زرہی،ایبانسؿ،انبابعس ےس رفاتیےہہکارقع نباحسب ےنیبن یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ اے اہلل ےک رنکؽ جح رہ اسؽ ےہ ای رصػ اکی ابر۔ رفامای ہ ںی رصػ اکی ابر ےہ وکسج ابر ابر یک
ااطتستعاحلصوہوتفہیلفنجحرکے۔
رافی  :وقعیبنباربا،می،زیدینباربا،می،ایفسؿنبنیسح،زرہی،ایبانسؿ،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحافررمعہیکتلیضف۔
ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1044

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عاػه بً عبیذاہلل ،عبذاہلل بً عامز ،ابً عنز

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ َع ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اػ ٔه بِ ًٔ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َعا ٔمز ٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ُع َنزَ
َّ
َّ
ُوب َن َنا َی ِيف ٔی
َرق َوالذُّ ى َ
َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َقا َل َتابٔ ُعوا بَي ِ َن ا ِل َح ِّخ َوا ِل ُع ِن َزة ٔ َؾإ ٔ ٌَّ ا ِل ُن َتابَ َع َة بَ ِي َي ُض َنا َت ِيف ٔی ا ِلؿ ِ َ
اػ ٔه بِ ًٔ عُب َ ِی ٔذ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ بٔ ِ ٕ
َش َح َّذث َ َيا عُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ عُ َن َز َع ًِ َع ٔ
ا ِکهٔيرُ َْ َب َث ا ِل َحذٔی ٔذ َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اب َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ
یع َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ عُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َخ َّل ٔ
اہللٔ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َعا ٔمز ٔبِ ًٔ َرب ٔ َ
اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،اعمصنب دیباہلل،دبعاہللنباعرم،انبرمعےسرفاتیےہہکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایےپدرےپجحافررمعہرکفویکہکنےپدرےپجحفرمعہرکانانداریافرانگوہںوکان ےمتخرکداتیےہح ےس یٹھولےہےکلیموکمتخ
رکدیتیےہ۔دفرسیدنسےسیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،اعمصنب دیباہلل،دبعاہللنباعرم،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1045

راوی  :ابومؼعب  ،مالک بً اىص ،سِم ،موَی ابی بْک بً عبذالزحنً ،ابوػالح ،ابوہزیزہ

ْک بِ ًٔ َع ِبذٔ الزَّ ِح َن ًٔ َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َّ
الش َّنا ٌٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّذثَ َيا أَبُو ُم ِؼ َعبٕ َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ
ِم َم ِوَ َی أَبٔی بَ ِ ٔ
ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ ُس َ ٕٓ
ور ل َِی َص َل ُط َجزَائْ إ ٔ ََّ ا ِل َح َّي ُة
أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ا ِل ُع ِن َزةُ إَٔ َی ا ِل ُع ِن َزة ٔ َن َّؿ َارةُ َما بَ ِي َي ُض َنا َوا ِل َح ُّخ ا ِل َنبِرُ ُ

اوببعصم  ،امکل نب اسن ،یمس ،ومیل ایب رکب نب دبعارلنمح ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناراشدرفامایاکیرمعہےسدفرسےرمعہکتےنتجانگہوہںرمعہاؿاکافکرہنباجاتےہافروبقمؽجحاکوکیئدبہلہ ںینکاےئتنج
ےک۔
رافی  :اوببعصم،امکلنباسن،یمس،ومیلایبرکبنبدبعارلنمح،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1046

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،مشعز ،سؿیاٌ ،ميؼور ،ابوحازو ،ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ٔم ِش َعز ٕ َو ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َم ِي ُؼو ٕر َع ًِ أَبٔی َحازٔو ٕ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َح َّخ َص َذا ا ِلب َ ِی َت َؾل َِه یَزِؾُ ِث َول َِه َيؿ ُِش ِل َر َج َع َن َنا َول ََذ ِت ُط أ ُ ُّمطُ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک ،رعسم ،ایفسؿ،وصنمر،اوباحزؾ،اوبرہریہرفامےتںیہہکاہلل ےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوج
اسرھگاکجحرکےافراسدفراؿدبوگیئفدبیلمعہنرکےفہانگوہںےساپکوہرکان ےفاسپوہاتےہاسیج(انگوہںےساپک)
دیپاوہا۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،رعسم،ایفسؿ،وصنمر،اوباحزؾ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجکفہرپنکاروہرکجحرکان۔
ابب  :جحاکایبؿ
اجکفہرپنکاروہرکجحرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1047

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،ربیع بً ػبیح ،یزیذ بً اباٌ ،اىص بً مالک

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ال َّزبٔی ٔع بِ ًٔ َػب ٔ ٕ
اٌ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َح َّخ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی
یح َع ًِ َیز ٔ َ
یذ بِ ًٔ أَبَ َ

اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َعل َی َر ِح ٕل َر ٓ ٕث َو َق ٔلی َؿ ٕة ُت َشاؤی أَ ِر َب َع َة َد َراص َٔه أَ ِو ََ ُت َشاو ٔی ث ُ َّه َقا َل َّ
الل ُض َّه َح َّح ْة ََ رٔ َیا َئ ؾ َٔیضا َو ََ
ُس ِن َع َة
یلعنبدمحم،فعیک،رعیبنبحیبص،زیدینباابؿ،اسننبامکلرفامےتںیہہکیبنےنرپاےناجکفہرپنکاروہرکجحایکافراکیاچدرںیم
وج اچر درمہ یک وہی ای اینتتمیق یک یھب اشدی ہن وہ (ہی ااہظر زجع ف وتاعض ےئلیک اھت) رھپ آپ ےن رفامای اے اہلل ںیم جح رکات وہں سج
ںیمداھکفاافررہشتیبلطہ ںی۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،رعیبنبحیبص،زیدینباابؿ،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اجکفہرپنکاروہرکجحرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1048

راوی  :ابوبَش ،بْک بً ْلـ ،ابً ابی عذی ،داوئذ ،ابی ہيذ ،ابوالعالیہ ،ابً عباض

ْک بِ ًُ َْل َٕـ َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی َعذ ٓ ٕ
ض َقا َل ُن َّيا َم َع
ٔی َع ًِ َدا ُو َد بِ ًٔ أَبٔی صٔ ِي ٕذ َع ًِ أَبٔی ا ِل َعال ٔ َیةٔ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بٔ َِشٕ بَ ِ ُ
َّ
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بَي ِ َن َمه َة َوا ِل َنذٔی َي ٔة ؾ ََن َز ِرىَا ب ٔ َواد ٕ َؾ َكا َل أَ ُّی َواد ٕصَ َذا َقالُوا َوادٔی اْلِ َ ِز َر ٔم َقا َل َنأنَِّی أَى ِ ُوزُ
إَٔ َی ُم َ َّ
َّ
ِّک ٔم ًِ كُو ٔل َط َعزٔظ ٔ َط ِیّْا ََ َی ِح َؿ ُو ُط َدا ُو ُد َوا ٔؿ ّعا إ ٔ ِػ َب َع ِیطٔ فٔی أُذُى َ ِیطٔ َل ُط ُج َد ْار إَٔ َی اہللٔ
وسی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ؾ ََذ َ َ
َسىَا َحًَّی أَ َت ِي َيا َعل َی ثَي ٔ َّی ٕة َؾ َكا َل أَ ُّی ثَي ٔ َّی ٕة صَ ٔذظ ٔ َقالُوا ثَي ٔ َّی ُة َص ِز َشی أَ ِو َلؿ ِٕت َقا َل َنأنَِّی
بٔال َّت ِلب ٔ َی ٔة َم ًّارا ب ٔ َض َذا ا ِل َوادٔی َقا َل ث ُ َّه ٔ ِ
أَى ِ ُوزُ إَٔ َی یُوى َُص َعل َی ىَا َق ٕة َح ِن َزا َئ َعل َِیطٔ ُج َّب ُة ُػ ٕ
وف َوْ َٔل ُاو ىَا َقتٔطٔ ُْل َِب ْة َم ًّارا ب ٔ َض َذا ا ِل َوادٔی ُم َل ِّب ّیا
اوبرشب ،رکب نب فلخ ،انب ایب دعی ،داؤد ،ایب دنہ ،اوبااعلہیل ،انب ابعس رفامےت ںیہ مہ (رفس جح ںیم) اہلل ےک رنکؽ اسیک ھت ہکم افر
دمہنی ےک درایمؿ ےھت۔ اکی فادی ےس امہرا سگر وہا وت درایتف رفامای ہک ہی وکیسن فادی ےہ ؟ احصہب ےن رعض ایک فادی ازرؼ ےہ۔
رفامایوگایںیمومٰیس وکدھکیراہوہں۔رھپایبؿایکآپےناؿےکابولںیکیئابیئےسقلعتموجداؤدنبایبدنہ(رافیدحثی)وھبؽ
ےئگ۔ اینپ ایلگن اکؿ ںیم رےھک وہےئ۔ رضحت انب ابعس ےن اہک رھپ مہ ےلچ اہیں کت ہک اکی ےلیٹ رپ ےچنہپ وت آپ ےن رفامای ہی وکاسن
ہلیٹےہ؟ولوگںےناہکہکرہاش ءاکہلیٹےہایتفلاک(اکییہہگجےکدفانؾںیہ)۔آپےنرفامایںیمرضحتویسنوکدھکیراہوہں
افرایکنافینٹنیکلیکنوجھکرےکوتپںےسیٹب(ینب)وہیئےہاییلتپافرتخسریسیکافراسفادیےسسگرےںیہکیبلےتہکوہےئ۔
رافی  :اوبرشب،رکبنبفلخ،انبایبدعی،دافدئ،ایبدنہ،اوبااعلہیل،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احیجیکداعیکتلیضف۔
ابب  :جحاکایبؿ
احیجیکداعیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1049

یحٌی بً عباد ،عبذاہلل بً زبير ،ابوػالح،
راوی  :ابزاہیه بً ميذر ،ػالح بً عبذاہلل بً ػالح بىی عامز ،يعكوب بً ٰ
ابوہزیزہ

وب بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َػال ٔحُ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َػال ٔ ٕح َم ِوَ َی بَىٔی َعا ٔمز ٕ َح َّذثَىٔی َي ِع ُك ُ
َعبَّاد ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َّ
الش َّنا ٌٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط َقا َل ا ِل ُححَّا ُد

ََف َل ُض ِه
َوا ِل ُع َّن ُ
ار َو ِؾ ُذ اہللٔ إ ٔ ٌِ َد َع ِو ُظ أَ َجابَ ُض ِه َوإ ٔ ٌِ ا ِس َت ِػ َ ُ
َفو ُظ غ َ َ

اربا،می نب رذنر ،اصحل نب دبعاہلل نب اصحل ینب اعرم ،وقعیب نب ٰییحی نب ابعد ،دبعاہلل نب زریب ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ
ہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایجحرکےنفاےلافررمعہرکےنفاےلاہللےکفدفںیہارگاہللےسداعامںیگنوتاہلل
وبقؽرفامںیئافرارگاہللےسششخببلطرکںیوتاہللایکنششخبرفامدںی۔
رافی  :اربا،مینبرذنر،اصحلنبدبعاہللنباصحلینباعرم،وقعیبنبٰییحینبابعد،دبعاہللنبزریب،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجیکداعیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1050

راوی  :محنذ بً رطیـ ،عنزاٌ بً عيييہ ،علاء بً سائب ،محاہذ ،حرضت ابً عنز

ئ بِ ًٔ َّ
رط ٕ
الشائ ٔٔب َع ًِ ُم َحاصٔ ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
یـ َح َّذثَ َيا ع ِٔن َزا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َع َلا ٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َ ٔ
اد َوا ِل ُن ِع َتنٔزُ َو ِؾ ُذ اہللٔ َد َعاص ُِه َؾأ َ َجابُو ُظ َو َسأَلُو ُظ ؾَأ َ ِع َلاص ُِه
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ا ِل َػازٔی فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ َوا ِل َح ُّ
دمحم نب رطفی ،رمعاؿ نب ہنییع ،اطعء نب اس،ب ،اجمدہ ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای راہ

دخا ںیم زلےن فاال افر جح رکےنفاال افر رمعہ رکےنفاال اہلل ےکفدف ںیہ اہ ںی اہلل ےن البای وت ہی ےئگ افر اوہنں ےن اہلل ےس اماگن وت اہلل
ےناوکناطعرفامای۔
رافی  :دمحمنبرطفی،رمعاؿنبہنییع،اطعءنباس،ب،اجمدہ،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجیکداعیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1051

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،سؿیاٌ  ،عاػه بً عبیذاہلل ،ساله  ،حرضت عنز

اػ ٔه بِ ًٔ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ َسال ٔ ٕه َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ ُع َن َز أَى َّ ُط
اٌ َع ًِ َع ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿ َِی َ
ُش ِن َيا ف ٔی َط ِی ٕئ ٔم ًِ دُ َعائ َٔک َو ََ َت ِي َش َيا
اس َتأِذ ٌََ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل ُع ِن َزة ٔؾَأَذ ٔ ٌَ َلطُ َو َقا َل َل ُط یَا أُخَ َّی أَ ِ ٔ
ِ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،اعمص نب دیباہلل،اسمل،رضحترمعےسرفاتیےہہکاوہنںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
رمعہ یک ااجزت بلط یک وت آپ ےن اوکن ااجزت رمتمح رفام دی افر اؿ ےس رفامای اے ریمے ایپرے اھبیئ ںیمہ اینپ ھچک داع ںیم
رشکیرکانیلافرںیمہالھبث دانی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،اعمصنب دیباہلل،اسمل،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احیجیکداعیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1052

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،سؿیاٌ ،یزیذ بً ہاروٌ ،عبذالنلک بً ابی سلامیٌ ابً ابی سلامیٌ ،ابوزبير ،ػؿواٌ بً
عبذاہلل

اٌ بِ ًٔ َع ِبذٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ صَ ُ
وٌ َع ًِ َع ِبذٔ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َػؿ َِو َ
ار َ
ئ َول َِه َیحٔ ِذ أَبَا َّ
ئ ؾَأ َ َتا َصا ؾ ََو َج َذ أُوَّ َّ
اٌ َقا َل َوکَاى َ ِت َت ِح َت ُط ابِ َي ُة أَبٔی َّ
ئ َؾ َكال َِت َل ُط تُزٔی ُذ
الذ ِر َدا ٔ
الذ ِر َدا ٔ
الذ ِر َدا ٔ
اہللٔ بِ ًٔ َػؿ َِو َ
ئ ُم ِش َت َحابَ ْة
اٌ َي ُكو ُل َد ِع َوةُ ا ِل َن ِز ٔ
ا ِل َح َّخ ا ِل َع َاو َقا َل َن َع ِه َقال َِت ؾَا ِد ُع اہللَ َل َيا ب ٔ َخيِر ٕ َؾإ ٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ِخ ِج ُت إَٔ َی
َک یُ َد ِّم ًُ َعل َی دُ َعائٔطٔ ک ُ َّل َنا َد َعا َلطُ ب ٔ َخيِر ٕ َقا َل آ ٔمي َن َو َل َ
ْٔلَْٔیطٔ بٔوَ ِضز ٔا ِل َػ ِی ٔب ع ٔ ِي َذ َرأ ِ ٔسطٔ َمل ْ
ک بٔنٔ ِثلٔطٔ َقا َل ث ُ َّه َ َ

یت أَبَا َّ
ک
الشو ٔم َؾ َلك ٔ ُ
الذ ِر َدا ٔ
ئ َؾ َح َّذثَىٔی َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بٔنٔ ِث ٔل ذَل ٔ َ
ُّ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،زیدینباہرفؿ،دبعاکلملنبایبامیلسؿانبایبامیلسؿ،اوبزریب،وفصاؿنبدبعاہللنجےکاکنح
ںیمرضحتاوبادلرداءیکاصزبحادیںیھتفہاؿےکاپسےئگفاہںاؾدرداء(اینپاسس)وکاپایافراوبادلرداءوکہ ںیاپای۔اؾدرداء
ےن اؿ ےس اہک مت اس اسؽ جح وک اجان اچےتہ وہ؟ وفصاؿ ےن اہک اہں ! اؾ درداء ےن اہک رھپ امہرے ےئل رتہبی یک داع رکان اس ےئل ہک
آ رضحنتیلصاہللہیلعفآہل فملسرفامےتےھتآدیمیکداع اےنپاھبیئےئلیکاسیکھٹیپ ےھچی اغ،ب ںیموبقؽوہ ےہاس ےکرس ےک
اپساکیرفہتشوہاتےہوجایکسداعےکفتقآنیماتہکےہبجفہاےنپاھبیئےئلیکالھبیئیکداعرکاتےہفہآنیماتہکےہافراتہکےہ
ریتےےئل یھبااسییہوہاگ۔وفصاؿےناہکرھپںیمابزاریکرطػایگفاہںاوبادلرداء ےلم۔اوہنںےنیھبیبنےسایسییہدحثی
ایبؿیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،زیدینباہرفؿ،دبعاکلملنبایبامیلسؿانبایبامیلسؿ،اوبزریب،وفصاؿنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیسنزیچجحفابجرکدیتیےہ؟
ابب  :جحاکایبؿ

وکیسنزیچجحفابجرکدیتیےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1053

راوی  :ہظاو بً عنار ،مزواٌ بً معاویہ ،علی بً محنذ ،عنز بً عبذاہلل ،ابزاہیه بً یزیذ ،محنذ بً عباد بً جعَف،
حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم َعاؤیَ َة ح و َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو َع ِنزُو بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع
َف ا ِل َن ِخزُوم ٔ ِّی َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َق َاو َر ُج ْل إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
یذ ا ِل َنک ُِّّی َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ َعبَّاد ٔبِ ًٔ َج ِع َ ٕ
َح َّذثَ َيا إ ٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ یَز ٔ َ
اد َقا َل َّ
ل
الظع ُٔث ال َّت ٔؿ ُ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ َما یُو ٔج ُب ا ِل َح َّخ َقا َل الزَّادُ َوالزَّاح ٔ َل ُة َقا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ ؾ ََنا ا ِل َح ُّ
َّ
َّ
َح ا ِلبُ ِذ ٌٔ
آِخ َؾ َكا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ َما ا ِل َح ُّخ َقا َل ا ِل َع ُّخ َوالث ُّخ َقا َل َونٔی ْع َي ِعىٔی بٔا ِل َع ِّخ ا ِل َعحٔیخَ بٔال َّت ِلب ٔ َیةٔ َوالث ُّخ ى َ ِ ُ
َو َق َاو َ ُ
اشہؾنبامعر ،رمفاؿنباعمفہی،یلعنبدمحم،رمعنبدبعاہلل،اربا،می نبزیدی،دمحمنبابعد نبرفعج،رضحتانبرمعرفامےتںیہہک
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدخث ںیماکیرمدڑھکاوہاافررعضایکاےاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملس!وکیسنزیچجحوک
فابجرک دیتیےہ ؟آپےن رفامایوتہشافرنکاری۔رھپاسےناہکایرنکؽاہلل!احیجاسیکوہاتےہ؟آپےنرفامایےریھکےابولں
فاالوخوبشےسربمااکیافرصخشڑھکاوہاافروبالایرنکؽاہلل!جحایکےہ؟آپےنرفامایکیبلاکپرانافروخؿاہبان(ینعیرقابینرکان)۔
رافی  :اشہؾنبامعر،رمفاؿنباعمفہی،یلعنبدمحم،رمعنبدبعاہلل،اربا،مینبزیدی،دمحمنبابعدنبرفعج،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وکیسنزیچجحفابجرکدیتیےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1054

راوی  :سویذ بً سعیذ ،ہظاو بً سلامیٌ ،ابً جزیخ ،عْکمہ  ،ابً عباض

ئ َع ًِ
رقش ُّٔی َع ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َقا َل َوأَ ِْب َ َرىٔیطٔ أَي ِّـا َع ًِ ابِ ًٔ َع َلا ٕ
َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا ص ٔظَ ُاو بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ا ِل ُ َ
ض أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل الزَّا ُد َوالزَّاح ٔ َل ُة َي ِعىٔی َق ِو َلطُ َم ًِ ا ِس َت َلا َع إٔل َِیطٔ َسب ٔ ّیَل
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
عِٔ
نکدینبدیعس،اشہؾنبامیلسؿ،انبرججی،رکعہم،انبابعسےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
ت
َْا ْسب ََطء َع ِإل َ ْن ِا َس ِبن ًلاکبلطمےہہکآدیمےکاپسوتہشافرنکاریوہ۔
رافی  :نکدینبدیعس،اشہؾنبامیلسؿ،انبرججی،رکعہم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتاکریغبفیلےکجحرکان۔
ابب  :جحاکایبؿ
وعرتاکریغبفیلےکجحرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1055

راوی  :علی بً محنذ ،اعنع ،ابوػالح ،ابوسعیذ

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِع َن ُع َع ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َّ
َحو ٕ
یضا أَ ِو أَْ َ
اُف ا ِل َن ِزأَةُ َس َ َّفا ثَ ََلثَ َة أَیَّاو ٕؾ ََؼاع ّٔذا إ ٔ ََّ َم َع أَب ٔ َ
ٔیضا أَ ِو ابِي ٔ َضا أَ ِو َز ِو ٔج َضا أَ ِو ذٔی َم ِ َ
َو َسل َه ََ ُت َش ٔ ُ

یلعنبدمحم،اشمع،اوباصحل،اوبدیعسرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوعرتنیتویؾایاسےسزایدہاک
رفسہنرکےاالہیہکاساکفادلایاھبیئایاٹیبایاخفدنایافروکیئرحمؾاس ھتوہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،اشمع،اوباصحل،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وعرتاکریغبفیلےکجحرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1056

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،طبابہ ،ابً ذئب ،سعیذ  ،مكبری ،ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َط َبابَ ُة َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ذٔئِبٕ َع ًِ َسعٔی ٕذ ا ِل َن ِكبُر ِّٔی َع ًِ أَب ٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

َو َس َّل َه َقا َل ََ َی ٔح ُّل َٔ ِم َزأَة ٕتُ ِد ٔم ًُ بٔاہللٔ َوا ِل َی ِوو ٔ ِاْل ٔ ٔ َ
ْح َم ٕة
اُف َم ٔشي َر َة َی ِوو ٕ َواح ٔ ٕذ ل َِی َص ل ََضا ذُو ُ ِ
ِخ أ ٌِ ُت َش ٔ َ

اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،انبذ،ب،دیعس،ربقمی،اوبرہریہےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجوعرتاہللافر
ویؾآرخترپاامیؿرےھکاسےئلیکریغبرحمؾےکاکیدؿیکاسمتفرفسرکانالحؽہ ںیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،انبذ،ب،دیعس،ربقمی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وعرتاکریغبفیلےکجحرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1057

راوی  :ہظاو بً عنار ،طعیب بً اسحل  ،ابً جزیخ ،عنزو بً دیيار ،ابومعبذ ،موَی ابً عباض ،ابً عباض

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ُط َع ِی ُب بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل َح َّذثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َح َّذثَىٔی َع ِنزُو بِ ًُ دٔی َيا ٕر أَىَّطُ َسنٔ َع أَبَا َم ِع َب ٕذ َم ِوَ َی
َ
رعابٔی إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إنِّٔی ا ِنتُت ِٔب ُت فٔی غَزِ َوة ٔ َن َذا َو َن َذا َوا ِم َزأَت ٔی
ض َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض َقا َل َجا َئ أ ِ َ

َار ٔج ِع َم َع َضا
َحا َّج ْة َقا َل ؾ ِ

اشہؾ نب امعر ،بیعش نب ااحسؼ ،انب رججی ،رمعف نب دانیر ،اوبدبعم ،ومیل انب ابعس ،انب ابعس رفامےت ںیہہک اکی داہی یبنیلص
اہللہیلعفآہلفملسیکدخث ںیماحرضوہاافررعضایکہکالفںزلایئںیمریماانؾیھباھکلایگےہہکبجریمیویبیجحےئلیکاجاناچیتہ
ےہآپےنرفامایفاسپےلچاجؤ(افرجحرکف)اسےکاس ھت۔
رافی  :اشہؾنبامعر،بیعشنباقحس،انبرججی،رمعفنبدانیر،اوبدبعم،ومیلانبابعس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحرکانوعروتںےئلیکاہجدےہ۔
ابب  :جحاکایبؿ
جحرکانوعروتںےئلیکاہجدےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1058

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً ؾـیل ،حبیب بً ابی عنزہ ،عائظہ بيت كلحہ ،حرضت عائظہ

یب بِ ًٔ أَبٔی َع ِن َز َة َع ًِ َعائٔظَ َة ب ٔ ِيتٔ كَ ِل َح َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُؾ َـ ِی ٕل َع ًِ َحب ٔ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ ٔج َضا ْد َقا َل َن َع ِه َعل َِیضًَّٔ ٔج َضا ْد ََ ق ٔ َتا َل ؾ ٔیطٔ ا ِل َح ُّخ َوا ِل ُع ِن َزةُ
ُقل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ َعل َی ال ِّي َشا ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،بیبحنبایبرمعہ،اعہشئتنب،ہحل،رضحتاعہشئےنرعضایکاےاہللےکرنکؽایکوعروتںےک
ذہماہجدرکانےہ؟رفاماییجوعروتںےکذہمااسیاہجدےہسجںیمزلایئابلکلہ ںیینعیجحافررمعہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،بیبحنبایبرمعہ،اعہشئتنب،ہحل،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

جحرکانوعروتںےئلیکاہجدےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1059

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،قاسه بً ؾـل ،ابی جعَف ،او سلنہ ،عائظہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه بِ ًٔ ا ِلؿ َِـ ٔل ا ِل ُح َّذان ٔ ِّی َع ًِ أَبٔی َج ِع ََفٕ َع ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة َقال َِت َقا َل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل َح ُّخ ٔج َضادُ کُلِّ َؿع ٕ
ٔیـ
اوبرکب نبایب ہبیش،فعیک ،اقمسنبلضف،ایبرفعج،اؾہملس،اعہشئرفام ںیہہک اہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایجح
رکانرہانوتاںاکاہجدےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اقمسنبلضف،ایبرفعج،اؾہملس،اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمیکاجبنےسجحرکان۔
ابب  :جحاکایبؿ
تیمیکاجبنےسجحرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1060

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،عبذہ بً سلامیٌ ،سعیذ ،قتادہ ،غزوہ  ،سعیذ بً جبير ،حرضت ابً عباض

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ َسعٔی ٕذ َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ َعزِ َر َة َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ َع ًِ
ک َع ًِ ُطبِرُ َم َة َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َسنٔ َع َر ُج َّل َي ُكو ُل َلب َّ ِی َ

ک ث ُ َّه ُح َّخ َع ًِ ُطبِرُ َم َة
یب َٔی َقا َل َص ِل َح َح ِح َت َق ُّم َقا َل ََ َقا َل ؾَا ِج َع ِل َص ٔذظ ٔ َع ًِ َن ِؿ ٔش َ
َو َس َّل َه َم ًِ ُطبِرُ َم ُة َقا َل َ ٔ
َق ْ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعہنبامیلسؿ،دیعس،اتقدہ،زغفہ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انس ہک اکی رمد ہہک راہ ےہ ہک کیبل ربشہم یک رطػ ےس وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
ربشہموکؿےہ؟ک ےناگلریمارہتشدارےہرفاماییھبکمتےنوخد(اےنپےئل)جحایکک ےناگلہ ںیرفامایرھپہیجحاینپرطػےسرکفافر
ربشہمیکرطػےسجحرھپرکان۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعہنبامیلسؿ،دیعس،اتقدہ،زغفہ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تیمیکاجبنےسجحرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1061

راوی  :محنذ بً عبذاَعلی ،عبذالززام ،سؿیاٌ ،سلامیٌ طيبانی ،یزیذ بً اػه ،ابً عباض

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اْلِ َ ِعل َی الؼَّ ِيعانٔی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَىِبأَىَا ُسؿِیا ٌُ َّ
الث ِور ُّٔی َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ َّ
یذ بِ ًٔ
الظ ِي َبان ٔ ِّی َع ًِ َیز ٔ َ
َ
َ
َ ُّ
یک َؾإ ٔ ٌِ ل َِه
اْلِ َ َػ ِّه َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض َقا َل َجا َئ َر ُج ْل إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل أَ ُح ُّخ َع ًِ أَبٔی َقا َل َن َع ِه ُح َّخ َع ًِ أَب ٔ َ
ُشا
َتز ٔ ِد ُظ َْي ِ ّرا ل َِه َتز ٔ ِد ُظ َ ًّ
دمحمنبدبعاالیلع،دبعارلزاؼ،ایفسؿ،امیلسؿابیشین،زیدینبامص،انبابعسرفامےتںیہہکاکیرمدیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیک
دخث ںیماحرضوہاافر رعض ایک ںیماےنپفادلکیطرزػ ےسجح رکولں؟رفامای یج اہں اےنپ فادل یکرطػ ےسجح رکولاس ےئل ہک
ارگمتاسیکالھبیئںیمااضہفہنرکےکسوترشںیمیھبااضہفہ ںیرکفےگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،دبعارلزاؼ،ایفسؿ،امیلسؿابیشین،زیدینبامص،انبابعس

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

ابب  :جحاکایبؿ
تیمیکاجبنےسجحرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1062

راوی  :ہظاو بً عنار ،ولیذ بً مشله ،عثناٌ بً علاء ،ابی غوث بً حؼين ،ابً عباض

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّذثَ َيا ُع ِث َنا ٌُ بِ ًُ َع َلا ٕئ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَب ٔی ا ِل َػ ِو ٔث بِ ًٔ ُح َؼي ِ ٕن َر ُج ْل
ات َول َِه َی ُح َّخ َقا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َف ٔع أَى َّ ُط ا ِس َت ِؿًَی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ َح َّح ٕة کَاى َ ِت َعل َی أَبٔیطٔ َم َ
ٔم ًِ ا ِل ُ ِ

ک ِّ
الؼ َی ُاو فٔی ال َّي ِذرٔ يُ ِك َضی َع ِيطُ
ک َو َقا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َن َذل ٔ َ
َو َس َّل َه حُ َّخ َع ًِ أَبٔی َ

اشہؾ نب امعر ،فدیل نب ملسم ،امثعؿ نب اطعء ،ایب وغث نب ،نیص ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یبن ےس درایتف ایک ہک
اےکن فادل ےک ذہم جح اھت ااکن ااقتنؽ وہایگ افر فہ جح ہن رکےکس۔ یبن ےن رفامای اےنپ فادل یک رطػ ےس جح رکول افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایایسرطحذنرےکرفزےایکسرطػےساضقءےئکاجےتکسںیہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،امثعؿنباطعء،ایبوغثنب،نیص،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زدنہیکرطػےسجحرکانبجاسںیمتمہہنرےہ۔
ابب  :جحاکایبؿ
زدنہیکرطػےسجحرکانبجاسںیمتمہہنرےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1063

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،طعبہ ،نعناٌ بً ساله ،عنزو بً عباض ،حرضت ابورزیً عكیلی

ض َع ًِ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ قَاََ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُط ِع َب َة َع ًِ ال ُّي ِع َنا ٌٔ بِ ًٔ َسال ٔ ٕه َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ أَ ِو ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
أَبٔی َر ٔز ٕ
یً ا ِل ُع َك ِیل ٔ ِّی أَى َّ ُط أَت َی ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ أَبٔی َط ِی ْخ َنبٔي ْر ََ َي ِش َت ٔلی ُع ا ِل َح َّخ َو ََ ا ِل ُع ِن َز َة
َو ََ َّ
الو ِع ًَ َقا َل حُ َّخ َع ًِ أَب ٔ َ
یک َوا ِع َتنٔزِ

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ہبعش،امعنؿنباسمل ،رمعفنبابعس،رضحتاوبرزنییلیقعےسرفاتیےہہکفہیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکدخث  ںیم احرضوہےئافررعض ایک اےاہلل ےکرنکؽریمےفادلتہبوبڑےھ ںیہجح افر رمعہیک تمہہ ںی
نکاریھبہ ںیوہےتکس۔رفامایاےنپفادلیکرطػےسجحافررمعہرکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ہبعش،امعنؿنباسمل،رمعفنبابعس،رضحتاوبرزنییلیقع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
زدنہیکرطػےسجحرکانبجاسںیمتمہہنرےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1064

راوی  :ابومزواٌ ،محنذ بً عثناٌ ،عبذالعزیز  ،عبذالزحنً بً حارث بً عیاغ بً ابی ربیعہ ،حهیه بً حهیه ابً عباد،
حرضت عبذاہلل بً عباض

اٌ ا ِل ُع ِث َنانٔی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔ َّ
غ
الذ َرا َو ِرد ٔ ُّی َع ًِ َع ِبذٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ َعیَّا ٔ
اٌ ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُع ِث َن َ
َح َّذثَ َيا أَبُو َم ِز َو َ
ُّ
ض
یع َة ا ِل َن ِخزُوم ٔ ِّی َع ًِ َحه ٔٔیه بِ ًٔ َحه ٔٔیه بِ ًٔ َعبَّاد ٔبِ ًٔ حُ َي ِی ٕـ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َع ًِ ىَاؾ ٔ ٔع بِ ًٔ ُج َبي ِر ٕ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع َّبا ٕ
بِ ًٔ أَبٔی َرب ٔ َ

أَ ٌَّ ا ِم َزأَ ّة ٔم ًِ َْ ِث َع ٕه َجائ َ ِت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكال َِت یَا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ أَبٔی َط ِی ْخ َنبٔي ْر َق ِذ أَ ِؾ َي َذ َوأَ ِد َر َن ِتطُ
يـ ُة اہللٔ َعل َی ع َٔبادٔظ ٔ فٔی ا ِل َح ِّخ َوََ َي ِش َت ٔلی ُع أَ َدائ َ َضا ؾ ََض ِل یُ ِحز ٔ ُئ َع ِي ُط أَ ٌِ أ ُ َؤ ِّدیَ َضا َع ِي ُط َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َ ُٔف َ

َو َس َّل َه َن َع ِه
اوبرمفاؿ ،دمحم نب امثعؿ ،دبعازعلزی  ،دبعارلنمح نب احرث نب ایعش نب ایب رہعیب ،میکح نب میکح انب ابعد ،رضحت دبعاہلل نب
ابعسےسرفاتیےہہکہلیبقمعثخیکاکی وعرتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدخث ںیماحرضوہرکرعضرکےن یگل۔اےاہلل
ےکرنکؽریمےفادلتہبرمعمںیہاؿرپجحرفضوہاکچےہوجاہللےناےنپدنبفںےکذہمرفضرفامایافرابفہایکسادایگیئیک
ااطتستعہ ںیرےتھک۔وتایکریمااؿیکرطػےسجحرکاناؿےئلیک اکیفوہاجےئاگاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییج
اہں۔
رافی  :اوبرمفاؿ ،دمحم نب امثعؿ ،دبعازعلزی  ،دبعارلنمح نب احرث نب ایعش نب ایب رہعیب ،میکح نب میکح انب ابعد ،رضحت
دبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
زدنہیکرطػےسجحرکانبجاسںیمتمہہنرےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1065

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،ابوْالذ ،محنذ بً ِّکیب ،ابً عباض ،حرضت حؼين بً عوف

ض َقا َل
ِّکیِبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّذثَ َيا أَبُو َْال ٔ ٕذ اْلِ َ ِح َنزُ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُ َ
أَ ِْب َ َرنٔی ُح َؼي ِ ُن بِ ًُ َع ِو ٕ
ف َقا َل ُقل ُِت َیا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ أَبٔی أَ ِد َر َن ُط ا ِل َح ُّخ َو ََ َي ِش َت ٔلی ُع أَ ٌِ َی ُح َّخ إ ٔ ََّ ُم ِعتَر ّٔؿا ؾ ََؼ َن َت َسا َع ّة ث ُ َّه

ک
َقا َل ُح َّخ َع ًِ أَبٔی َ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباخدل،دمحمنبرکبی،انبابعس،رضحت،نیصنبوعػایبؿرفامےتںیہہکںیمےنرعضایکاےاہلل
ےکرنکؽ!ریمےفادلےکذہمجحآاکچرگماسںیماطتقہ ںیاالہیہکاپالؿیکریساسیک ھتابدنھدےیئاجںیئ۔ہینسرکآپدنچ

ےحملاخومشرےہرھپرفامایجحرکاےنپفادلیکرطػےس۔اسدحثییکدنسںیمدمحمنبرکبیرکنمادحلثیافرفیعضےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباخدل،دمحمنبرکبی،انبابعس،رضحت،نیصنبوعػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
زدنہیکرطػےسجحرکانبجاسںیمتمہہنرےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1066

راوی  :عبذالزحنً بً ابزاہیه ،ولیذ بً مشله ،زہزی ،سلامیٌ بً يشار ،ابً عباض ،حرضت ؾـل بً عباض

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ
َح ؾَأ َ َت ِت ُط ا ِم َزأَ ْة ٔم ًِ
اٌ رٔ ِد َف َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه غ ََذا َة ال َّي ِ ٔ
َي َشارٕ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض َع ًِ أَْٔیطٔ ا ِلؿ َِـ ٔل أَى َّ ُط ک َ َ

يـ َة اہللٔ فٔی ا ِل َح ِّخ َعل َی ع َٔبادٔظ ٔأَ ِد َر َن ِت أَبٔی َط ِیخّا َنبٔي ّرا ََ َي ِش َت ٔلی ُع أَ ٌِ َی ِز َن َب أَؾَأَحُ ُّخ َع ِي ُط
َْ ِث َع َه َؾ َكال َِت یَا َر ُسو َل اہللٔ إ ٔ ٌَّ َ ُٔف َ
اٌ َعل َی أَب ٔ ٔ
یک َدیِ ًْ َق َـ ِيتٔطٔ
َقا َل َن َع ِه َؾإٔى َّ ُط ل َِو ک َ َ
دبعارلنمح نب اربا،می ،فدیل نب ملسم ،زرہی ،امیلسؿ نب اسیر ،انب ابعس ،رضحت لضف نب ابعس رفامےت ںیہ ہک فہ ویؾ رحن یک حبص
رنکؽیلص اہللہیلعفآہلفملساسیک ھتنکارےھتآپےکاپسہلیبقمعثخیکاکیاخوتؿآیئافررعضایکاےاہللےکرنکؽریمے
فادل رپ اس ڑباھےپ ںیم جح رفض وہا ہک فہ نکار یھب ہ ںی وہےتکس ایک ںیم ایکن رطػ ےس جح رکیتکس وہں رفامای یج اہں ویکہکن ارگ
اہمترےفادلےکذہمرقضوہاتوتمتاسیکادایگیئرکیتکسیھت۔
رافی  :دبعارلنمحنباربا،می،فدیلنبملسم،زرہی،امیلسؿنباسیر،انبابعس،رضحتلضفنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انابغلاکجحرکان۔
ابب  :جحاکایبؿ
انابغلاکجحرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1067

راوی  :علی بً محنذ ،محنذ بً رطیـ ،ابومعاویہ ،محنذ بً سوقہ ،محنذ بً ميهذر ،حرضت جابز بً عبذاہلل

رط ٕ
یـ َق َاَ َح َّذثَ َيا أَب ُو ُم َعاؤیَ َة َح َّذثَىٔی ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُسو َق َة َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َه ٔذرٔ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َ ٔ
َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل َرؾ ََع ِت ا ِم َزأَ ْة َػب ٔ ًّیا ل ََضا إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ف ٔی َح َّحتٔطٔ َؾ َكال َِت یَا َر ُسو َل اہللٔ أَل ٔ َض َذا

َحخ َقا َل َن َع ِه َول َٔک أَ ِج ْز

یلع نب دمحم ،دمحم نبرطفی ،اوباعمفہی ،دمحم نب نکہق ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہہک اکیجح ےک دفراؿ اکی
اخوتؿ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اےنپ ےچب وک ااھٹ رک وپاھچ اے اہلل ےک رنکؽ اس اک جح وہ اجےئ اگ رفامای یج اہں افر
وثابںیہمتےلماگ۔
رافی  :یلعنبدمحم،دمحمنبرطفی،اوباعمفہی،دمحمنبنکہق،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ضیحفافنسفایلوعرتجحاکارحاؾابدنھیتکسےہ۔
ابب  :جحاکایبؿ
ضیحفافنسفایلوعرتجحاکارحاؾابدنھیتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1068

راوی  :عثناٌ بً ابی طيبہ ،عبذہ بً سلامیٌ ،عبیذاہلل ،عبذالزحنً بً قاسه ،او النوميين سیذہ عائظہ

َح َّذثَ َيا عُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ َع ِبذٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َكاس ٔٔه َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة
َقال َِت نُؿ َٔش ِت أَ ِسنا ُئ ب ٔ ِي ُت ُعن ِی ٕص ب ٔ َّ
الظ َح َزة ٔ ؾَأ َ َم َز َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَبَا بَ ِْکٕ أَ ٌِ َیأ ِ ُم َزصَا أَ ٌِ َت ِػ َت ٔش َل
َ
َ
َوتُض ٔ َّل
امثعؿ نب ایب ہبیش ،دبعہ نب امیلسؿ  ،دیب اہلل ،دبعارلنمح نب اقمس ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ رفام ںیہ ہک رضحت اامسء تنب سیمع وک
رجشہ (ذفاہفیلحل) ںیم افنس آےن اگل وت رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دیسان اوبرکب ےس رفامای ہک اؿ ےس وہک ک ل رکںیل افر
ارحاؾابدنھںیل۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ ،دیباہلل،دبعارلنمحنباقمس،اؾاوملنینمدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ضیحفافنسفایلوعرتجحاکارحاؾابدنھیتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1069

یحٌی بً سعیذ ،قاسه بً محنذ ،حرضت ابوبْک
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہْ ،الذ بً مخلذ ،سلامیٌ بً بَللٰ ،

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َْال ٔ ُذ بِ ًُ َم ِخ َل ٕذ َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ب ٔ ََل ٕل َح َّذث َ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ أَىَّطُ َسنٔ َع ا ِل َكاس َٔه بِ ًَ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اجا َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َم َع ُط أَ ِس َنا ُئ ب ٔ ِي ُت ُع َن ِی ٕص
ِخ َد َح ًّ
ُم َح َّن ٕذ یُ َح ِّذ ُث َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی بَ ِْکٕ أَى َّ ُط َ َ
ؾ ََول ََذ ِت ب ٔ َّ
الظ َح َزة ٔ ُم َح َّن َذ بِ ًَ أَبٔی بَ ِْکٕ ؾَأتََی أَبُو بَ ِْکٕ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأ َ ِْب َ َر ُظ ؾَأ َ َم َز ُظ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
ِ
وف بٔا ِلب َ ِیتٔ
اض إ ٔ ََّ أَى َّ َضا ََ َت ُل ُ
َو َس َّل َه أَ ٌِ یَأ ُم َز َصا أَ ٌِ َت ِػ َت ٔش َل ث ُ َّه تُض ٔ َّل بٔا ِل َح ِّخ َو َت ِؼ َي َع َما َي ِؼ َي ُع ال َّي ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اخدل نب دلخم ،امیلسؿ نب البؽٰ ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم ،رضحت اوبرکب ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اسیک ھت جح ےک ےئل ےلکن ایکن اہیلہ رضحت اامسء تنب سیمع اؿ ےک اس ھت ںیھت۔ رجشة (ذفاہفیلحل) ںیم اؿ ےک اہں دمحم نب ایب رکب یک
فالدتوہیئوترضحتاوبرکب یبنرکمییکدخث احرضوہےئآپوکاالطعدیآپ ےنرفامایہکاامسءےسوہکک لرکےلرھپجحاک
ارحاؾابدنھےلافرامتؾفہااعفؽرکےوجاحیجرکےتںیہاہتبلتیباہللاکوطاػہنرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽٰ،ییحینبدیعس،اقمسنبدمحم،رضحتاوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ضیحفافنسفایلوعرتجحاکارحاؾابدنھیتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1070

یحٌی بً آدو ،سؿیاٌ  ،جعَف بً محنذ ،جابز ُفماےت ہیں نہ حرضت اسناء بيت عنیص نو محنذ
راوی  :علی بً محنذٰ ،
بً ابی بْک

َف بِ ًٔ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل نُؿ َٔش ِت أَ ِس َنا ُئ
اٌ َع ًِ َج ِع َ ٔ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ آ َد َو َع ًِ ُسؿ َِی َ
َّ َ
َ
َّ
َف ب ٔ َث ِو ٕب ث ُ َّه
ب ٔ ِي ُت عُ َن ِی ٕص ب ٔ ُن َح َّنذٔ بِ ًٔ أَبٔی بَ ِْکٕ ؾَأ ِر َسل َِت إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ؾَأ َم َز َصا أَ ٌِ َت ِػ َت ٔش َل َو َت ِش َت ِث ٔ َ
تُض ٔ َّل
یلعنبدمحمٰ،ییحینبآدؾ ،ایفسؿ،رفعجنبدمحم،اجربرفامےتںیہہکرضحتاامسءتنبسیمعوکدمحمنبایبرکبیکفالدتےکدعبافنس
آایاوہنںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاغیپؾجیھبرکہلئسمدرایتفایک۔آپےنرفامایک لرکےلافرڑپکےاکاب ٹٹابدنھےل
افرارحاؾابدنھےل۔
رافی  :یلعنبدمحمٰ،ییحینبآدؾ،ایفسؿ،رفعجنبدمحم،اجربرفامےتںیہہکرضحتاامسءتنبسیمعوکدمحمنبایبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آافیقیکاقیمتاکایبؿ۔
ابب  :جحاکایبؿ
آافیقیکاقیمتاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1071

راوی  :ابومؼعب ،مالک بً اىص ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

ل
َح َّذثَ َيا أَبُو ُم ِؼ َعبٕ َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ
ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل یُض ٔ ُّل أَ ِص ُ
ل ى َ ِح ٕذ ٔم ًِ ََق ٌٕ َؾ َكا َل َع ِب ُذ اہللٔ أَ َّما َص ٔذظ ٔ َّ
ل َّ
الث ََلثَ ُة َؾ َك ِذ
الظاو ٔ ٔم ًِ ا ِل ُح ِح َؿ ٔة َوأَصِ ُ
ا ِل َنذٔی َي ٔة ٔم ًِ ذٔی ا ِل ُحل َِی َؿةٔ َوأَصِ ُ
ِ
ل ا ِل َی َن ًٔ ٔم ًِ
َسنٔ ِعت َُضا ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوبَ َل َػىٔی أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َویُض ٔ ُّل أَصِ ُ

َیل َِنل ََه
اوببعصم ،امکلنباسن ،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیہکاہلل ےکرنکؽیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارحاؾابدنںیھالہ
دمہنی ذفاہفیلحل ےس افر الہ اشؾ ةحاہ ےس افر الہ دجن رقآؿ ےس رضحت دبعاہلل رفامےتںیہ ہک ہی نیت وت ںیم ےن وخد اہلل ےک رنکؽ
ےسںینسافرےھجمولعمؾوہاےہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایالہنمیململیےسارحاؾابدنںیھ۔
رافی  :اوببعصم،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
آافیقیکاقیمتاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1072

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،ابزاہیه بً یزیذ ،ابوزبير ،حرضت جابز

یذ َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل َْ َلب َ َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ یَز ٔ َ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل ُم َض ُّل أَصِ ٔل ا ِلنذٔی َي ٔة ٔم ًِ ذٔی ا ِل ُحل َِی َؿ ٔة َو ُم َض ُّل أَصِ ٔل َّ
الظاو ٔ ٔم ًِ ا ِل ُح ِح َؿ ٔة َو ُم َض ُّل أَصِ ٔل ا ِل َی َن ًٔ ٔم ًِ َیل َِنل ََه
َ
ت ٔرع ٕم ث ُ َّه أَق َِب َل ب ٔ َو ِجضٔطٔ ل ٔ ِْلُ ُؾ ٔل ث ُ َّه َقا َل َّ
الل ُض َّه أَقِب ٔ ِل بٔ ُكلُوبٔض ٔ ِه
َو ُم َض ُّل أَصِ ٔل ى َ ِح ٕذ ٔم ًِ َ َِق ٌٕ َو ُم َض ُّل أَصِ ٔل ا ِل َن ِ ٔ
َش ٔم ٔم ًِ ذَا ٔ ِ
یلعنبدمحم،فعیک،اربا،مینبزیدی،اوبزریب،رضحتاجربرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہہبطخاراشدرفامای
اسںیمرفامایالہدمہنیےئلیک ارحاؾ ابدنےنھیکہگج ذفاہفیلحل ےہافرالہاشؾےئلیک ةحاہےہ افرالہنمیےئلیکململیےہ افرالہدجنےئلیک
رقآؿےہافرالہرشمؼےئلیکذاترعؼےہرھپرفامایاےاہللاؿےکولقبوک(اامیؿفاامعؽاصہحلیکرطػ)وتمہجرفامدے۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اربا،مینبزیدی،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارحاؾاکایبؿ۔
ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1073

راوی  :مَحز بً سلنہ ،عبذالعزیز بً محنذ ،عبیذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َح ُز بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل َع َذنٔی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َّ
الذ َرا َو ِرد ٔ ُّی َح َّذثَىٔی ُعب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ُع َن َز َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ
َح َّذثَ َيا ُم ِ ٔ
ُّ
اس َت َو ِت بٔطٔ َراح ٔ َل ُت ُط أَ َص َّل ٔم ًِ ع ٔ ِيذٔ َم ِشحٔ ٔذ ذ ٔی
ُع َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ إٔذَا أَ ِد َْ َل رٔ ِج َل ُط فٔی ا ِل َػ ِززٔ َو ِ
ا ِل ُحل َِی َؿةٔ

رحمز نب ہملس ،دبعازعلزی نب دمحم  ،دیب اہلل نب رمع ،انعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
بجراکبںیماپؤںراھکافرنکاریدیسیھوہیئگوتآپےنکیبلاکپرادجسمذفاہفیلحلےکاپس۔
رافی  :رحمزنبہملس،دبعازعلزینبدمحم ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1074

راوی  :عبذالزحنً بً ابزاہیه ،ولیذ بً مشله ،عنز بً عبذالوحیذ ،اوزاعی ،حرضت اىص بً مالک

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َو ُع َنزُ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َواح ٔ ٔذ َق َاَ َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َع ًِ
وسی َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُب َ ِی ٔذ بِ ًٔ عُ َنيِر ٕ َع ًِ ثَاب ٔ ٕت ا ِلب ُ َيان ٔ ِّی َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل إنِّٔی ع ٔ ِي َذ َث ٔؿ َيا ٔ
ت ى َا َقةٔ َر ُسو ٔل
وب بِ ًٔ ُم َ
أَ ُّی َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ع ٔ ِي َذ َّ
ک فٔی َح َّح ٔة ا ِل َو َدا ٔع
ک بٔ ُع ِن َزة ٕ َوح ٔ َّح ٕة َم ّعا َوذَل ٔ َ
الظ َح َزة ٔ َؾ َل َّنا ا ِس َت َو ِت بٔطٔ َقائ َٔن ّة َقا َل َلب َّ ِی َ

دبعارلنمح نب اربا،می ،فدیل نب ملسم ،رمع نب دبعاولدیح ،افزایع ،رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک رجشہ (ذفاہفیلحل) ںیم ںیم
رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکافینٹنےکاپساھت۔بجفہدیسیھڑھکیوہیئوتآپےنرفامایاےاہللںیمآپیکابراگہںیم
ت
جحافررمعہیککیبفتقتینرکےکاحرضوہںافرہیة ااولداعاکومعقاھت۔
رافی  :دبعارلنمحنباربا،می،فدیلنبملسم،رمعنبدبعاولدیح،افزایع،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیبلتاکایبؿ۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہیبلتاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1075

راوی  :علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،ابواسامہ ،عبذاہلل بً ىنير ،عبیذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاؤیَ َة َوأَبُو أ ُ َسا َم َة َو َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز
ک َّ
ک إ ٔ ٌَّ
ک ََ َ ٔ
َک َلب َّ ِی َ
کل َ
ُشی َ
ک َلب َّ ِی َ
الل ُض َّه َلب َّ ِی َ
َقا َل َتل ََّكؿ ُِت ال َّت ِلب ٔ َی َة ٔم ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوص َُو َي ُكو ُل َلب َّ ِی َ
ک
ِک ََ َ ٔ
ک َوا ِل َخيِرُ فٔی یَ َذیِ َ
ک َو َس ِع َذیِ َ
ک َلب َّ ِی َ
ک َلب َّ ِی َ
اٌ ابِ ًُ عُ َن َز یَزٔی ُذ ؾ َٔیضا َلب َّ ِی َ
یک ل َ
ُش َ
َک َوا ِل ُنل َ
ا ِل َح ِن َذ َوال ِّي ِع َن َة ل َ
َک َقا َل َوک َ َ

ل
ک َوال َّزغ َِبا ُئ إٔل َِی َ
َلب َّ ِی َ
ک َوا ِل َع َن ُ
یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اوبااسہم،دبعاہللنبریمن ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمع رفامےتںیہہکںیمےنہیبلترنکؽاہللیلص
لل َّ
لْج لیع ت
ھ
ْ
ل
ُ
َ
َ
َ
ِ َ
ک ِإ َّؿا َمْ َد َفا ّ ِ ْمَ َا َ
ِ َ َ
َل َفا مُ ْل َ
َلل ََّب ْن َ
ک ل ََّب ْن َ
کا ّم ل ََّب ْن َ
اہللہیلعفآہلفملس ےسیھکیس۔ آپرفامرےہےھتل ََّب ْن َ
ک َليِر َ
ک َليِر َ
َ ْ َ ل ْع
لْ
َل َفا َمَ ُ َ
ک َفارلّ َ
َ َ
 َل ََّب ْن َ
کل ََّب ْن َ
کل ََّب ْن َ
َلرضحتانبرمعزمدیہییھبزپےتھل ََّب ْن َ
 َ َفا یَْ ُرز ِف َ َي ْ َ
ک َف َصعْ َد ْ َ
عئُ ِإ ْ َ
رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اوبااسہم،دبعاہللنبریمن ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہیبلتاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1076

راوی  :زیذ بً احزو ،مومل بً اسناعیل ،سؿیاٌ ،جعَف بً محنذ ،حرضت جابز

َف بِ ًٔ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل کَاى َ ِت
ل بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َج ِع َ ٔ
َح َّذثَ َيا َزیِ ُذ بِ ًُ أَ ِْزَ َو َح َّذث َ َيا ُم َد َّم ُ
ک َّ
ک ََ
ک ََ َ ٔ
ک َوا ِل ُن ِل َ
ک إ ٔ ٌَّ ا ِل َح ِن َذ َوال ِّي ِع َن َة َل َ
ک َلب َّ ِی َ
ک َل َ
ُشی َ
ک َلب َّ ِی َ
الل ُض َّه َلب َّ ِی َ
َت ِلب ٔ َی ُة َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َلب َّ ِی َ
ک
َٔ
ک َل َ
ُشی َ
زدینبازحؾ،وملمنباامسلیع،ایفسؿ،رفعجنبدمحم،رضحتاجربرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیبلتہیاھت
لل َّ
ت
ْ
ل
ھ
ْ
ل
ج
ُ
َل۔
ِ َ َ َ
ک ِإ َّؿا َمْ َد َفال ّیِعْمَ َا َ َ
ِ َ َ َ
َل َفا مُ ْل َ
َلل َّبَ ْن َ
کل َّبَ ْن َ
کا َّمل ََّب ْن َ
ل َّبَ ْن َ
ک َليِر َ
ک َليِر َ
رافی  :زدینبازحؾ،وملمنباامسلیع،ایفسؿ،رفعجنبدمحم،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہیبلتاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1077

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،عبذالعزیز بً عبذاہلل بً ابی سلنہ ،عبذاہلل بً ؾـل ،ارعد ،حرضت
ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َون ٔی ْع َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ َع ِب ٔذ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
ک
ک إ ٔ َل َط ا ِل َح ِّل َلب َّ ِی َ
رع ٔد َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ف ٔی َت ِلب ٔ َيتٔطٔ َلب َّ ِی َ
اہللٔ بِ ًٔ ا ِلؿ َِـ ٔل َع ًِ اْلِ ِ َ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،دبعازعلزینبدبعاہللنبایبہملس،دبعاہللنبلضف،ارعج،رضحتاوبرہریہایبؿرفامےتںیہ
ْ ت
ل
َب
ک۔
ک ِإلَ َا َ ّ ِ
ال َّ ْن َ
ہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیبلتںیمہییھباراشدابمرہکرفامایل ََّب ْن َ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،دبعازعلزینبدبعاہللنبایبہملس،دبعاہللنبلضف،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہیبلتاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1078

راوی  :ہظاو بً عنار ،اسناعیل بً عیاغ ،عنزہ بً غزیہ ،ابوحازو ،حرضت سہل بً سعذ ساعذی

غ َح َّذثَ َيا ُع َن َارةُ بِ ًُ غَزٔیَّ َة اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َع ًِ أَب ٔی َحازٔو ٕ َع ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ِع ٕذ
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ

َّ
الشاعٔذ ِّٔی َع ًِ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َما ٔم ًِ ُمل َٕٓب یُ َليِّی إ ٔ ََّ َل َّيی َما َع ًِ َینٔيئطٔ َو ٔط َنالٔطٔ ٔم ًِ َح َحز ٕأَ ِو َط َحز ٕ
أَ ِو َم َذ ٕر َحًَّی َت ِي َك ٔل َع اْلِ َ ِر ُق ٔم ًِ صَاصُ َيا َوصَاصُ َيا
اشہؾ نب امعر ،اامسلیع نب ایعش ،رمعہ نب زغہی ،اوباحزؾ ،رضحت لہس نب دعس اسدعی ایبؿ رفامےت ںیہ ہک وج (صخش یھب) ہیبلت
ک ےنفاالہیبلتاتہکےہوتاسےکداںیئابںیئزنیمےکدفونںانکرفںکتبسرھتپدرتخافرڈےلیھیھب(اسےکاس ھت)ہیبلتےتہک
ںیہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،رمعہنبزغہی،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کیبلاکپررکانہک۔
ابب  :جحاکایبؿ
کیبلاکپررکانہک۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1079

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عبذاہلل بً ابی بْک ،عبذالنلک بً ابی بْک ،ابً عبذالزحنً بً حارث بً

ہظاوَْ ،لد بً سائب ،حرضت سائب

ْک بِ ًٔ َع ِبذٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ ص ٔظَ او ٕ َح َّذثَ ُط َع ًِ َْ ََّلد ٔبِ ًٔ َّ
ل
الشائ ٔٔب َع ًِ أَبٔیطٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل أَ َتانٔی ٔجبِرٔی ُ
ؾَأ َ َم َزنٔی أَ ٌِ آ ُم َز أَ ِػ َحابٔی أَ ٌِ یَ ِز َؾ ُعوا أَ ِػ َوا َت ُض ِه ب ٔ ِاْلٔص ََِل ٔل
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،دبعاہلل نب ایب رکب ،دبعاکلمل نب ایب رکب ،انب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ ،الخد نباس،ب،
رضحتاس،بایبؿرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایریمےاپسربجالیئہیلعاالسلؾآےئافرےھجممکح
دایہکاےنپاسویھتںوکہیبلتدنلبآفازےسک ےناکمکحدفں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،دبعاہللنبایبرکب،دبعاکلملنبایبرکب،انبدبعارلنمحنباحرثنباشہؾ،الخد نب
اس،ب،رضحتاس،ب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
کیبلاکپررکانہک۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1080

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ  ،عبذاہلل بً ابی لبیذ ،مللب بً عبذاہلل بً حيلبَْ ،لد بً سائب ،حرضت زیذ بً
ْالذ جہىی

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی َلبٔی ٕذ َع ًِ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َح ِي َلبٕ َع ًِ
َْ ََّلد ٔبِ ًٔ َّ
ل َؾ َكا َل یَا ُم َح َّن ُذ
الشائ ٔٔب َع ًِ َزیِ ٔذ بِ ًٔ َْال ٔ ٕذ ا ِلحُ َضىٔ ِّی َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َجائَىٔی ٔجبِرٔی ُ
ک َؾ ِلي َ ِر َؾ ُعوا أَ ِػ َوا َت ُض ِه بٔال َّت ِلب ٔ َیةٔ َؾإٔى َّ َضا ٔم ًِ ٔط َعارٔ ا ِل َح ِّخ
ُم ِز أَ ِػ َحابَ َ

یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ  ،دبعاہللنبایبدیبل،بلطمنبدبعاہللنبخیطب،الخدنباس،ب،رضحتزدینباخدل  ینہرفامےتںیہ
ہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمےاپسربجاءلیہیلعاالسلؾآےئافررفامایاےدمحماےنپاسویھتںوکدنلبآفاز
ےسہیبلتک ےناکمکحدفویکہکنہیبلتجحاکاعشر(افراشنین)ےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،دبعاہللنبایبدیبل،بلطمنبدبعاہللنبخیطب،الخدنباس،ب،رضحتزدینباخدل ینہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
کیبلاکپررکانہک۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1081

راوی  :ابزاہیه بً ميذر ،يعكوب بً حنیذ بً کا سب ،ابً ابی ؾذیک ،ؿحاک بً عثناٌ ،محنذ بً ميهذر ،عبذالزحنً،
ابً یزبوع ،حرضت ابوبْک ػذیل

وب بِ ًُ حُ َن ِی ٔذ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َق َاَ َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ُؾ َذیِ ٕک َع ًِ َّ
اٌ
الـحَّا ٔک بِ ًٔ عُ ِث َن َ
َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّی َو َي ِع ُك ُ
َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َه ٔذرٔ َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َی ِزبُو ٕع َع ًِ أَبٔی بَ ِْکٕ ِّ
یل أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُسئ ٔ َل أَ ُّی
الؼ ِّذ ٔ
ل َقا َل ا ِلع ُّخ َو َّ
الث ُّخ
اْلِ َ ِع َنا ٔل أَؾ َِـ ُ
َ

اربا،می نب رذنر ،وقعیب نب دیمح نب اک بس ،انب ایب دفکی ،احضک نب امثعؿ ،دمحم نب دکنمر ،دبعارلنمح ،انب ریوبع ،رضحت
اوبرکبدصقیےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےسوپاھچایگہک(دفراؿجح)وکؿاسلمعبسزایدہتلیضف
فاالےہ؟اراشدرفامایاکپررککیبلانہکافررقابیناکوخؿاہبان۔
رافی  :اربا،می نب رذنر ،وقعیب نب دیمح نب اک بس ،انب ایب دفکی ،احضک نب امثعؿ ،دمحم نب دکنمر ،دبعارلنمح ،انب ریوبع،
رضحتاوبرکبدصقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشرحمؾوہ۔
ابب  :جحاکایبؿ
وجصخشرحمؾوہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1082

راوی  :ابزاہیه بً ميذر ،عبذاہلل بً ىاؾع ،عبذاہلل بً وہب ،محنذ بً ؾلیح ،عاػه بً عنز ،ابً حؿؽ ،عاػه بً عبذاہلل
بً عامز بً ربیعہ  ،حرضت جابز بً عبذاہلل

اػ ُه
َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّی َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ىَاؾ ٕٔع َو َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُؾل َِی ٕح َقالُوا َح َّذثَ َيا َع ٔ
یع َة َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ
بِ ًُ عُ َن َز بِ ًٔ َحؿ ِٕؽ َع ًِ َع ٔ
اػ ٔه بِ ًٔ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َعا ٔمز ٔبِ ًٔ َرب ٔ َ
ٔیب َّ
الظ ِن ُص إ ٔ ََّ غَابَ ِت ب ٔ ُذى ُوبٔطٔ ؾ ََعا َد َن َنا َول ََذ ِت ُط أ ُ ُّم ُط
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َما ٔم ًِ ُم ِ ٔ
َحو ٕ َي ِـ َهی ِهَّلِل یَ ِو َم ُط یُ َليِّی َحًَّی َتػ َ

فلب
اربا،می نب رذنر ،دبعاہلل نب انعف ،دبعاہلل نب فبہ ،دمحم نب ح ،اعمص نب رمع ،انب صفح ،اعمص نب دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب ،
رضحتاجربنبدبعاہللایب ؿرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجرحمؾیھبراضءایہلےئلیکدؿرھب
ہیبلتاتہکرےہاہیںکتہکنکرجرغفبوہوتنکرجاسےکانگوہںوکےلرکرغفبوہاگافرفہ(انگوہںےس)ااسی(اپکاصػ)
وہاجےئاگاسیجاوکسایکسفادلہےنانجاھت۔
فلب
رافی  :اربا،می نب رذنر ،دبعاہلل نب انعف ،دبعاہلل نب فبہ ،دمحم نب ح ،اعمص نب رمع ،انب صفح ،اعمص نب دبعاہلل نب اعرم نب
رہعیب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارحاؾےسلبقوخوبشاکاامعتسؽ۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسلبقوخوبشاک اامعتسؽ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1083

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،ح ،محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،عبذالزحنً بً قاسه ،حرضت عائظہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة ح و َح َّذث َ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َجنٔی ّعا َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْحا ٔمطٔ َق ِب َل أَ ٌِ
َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َكاس ٔٔه َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة أَى َّ َضا َقال َِت كَ َّي ِب ُت َر ُسو َل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ْٔل ٔ ِ َ
ٔیف َقا َل ُسؿ َِیا ٌُ ب ٔ َی َذ َّی صَا َتي ِ ٔن
یُ ِ ٔ
َح َو َول ٔ ٔح ِّلطٔ َق ِب َل أَ ٌِ ُيؿ َ

اوبرکب نبایبہبیش،ایفسؿ نب ہنییع ،ح،دمحم نبرحم ،ثی نبدعس،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئ رفام ںیہ ہکارحاؾ ےس لبق
ارحاؾےئلیکںیمےناہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوخوبشاگلیئافربجارحاؾوھکالاسفتقوطاػااضہفےسلبقیھبںیم
ےنوخوبشاگلیئ۔ایفسؿیکرفاتیںیمےہہکںیمےناےنپاؿدفونںاہوھتںےسوخوبشاگلیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،ح،دمحمنبرحم ،ثینبدعس،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسلبقوخوبشاکاامعتسؽ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1084

راوی  :علی بً محنذ ،اعنع ،ابی ؿهی ،مرسوم ،او النوميين حرضت عائظہ

یؽ
رسو ٕم َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َنأنَِّی أَى ِ ُوزُ إَٔ َی َوب ٔ ٔ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َح َّذث َ َيا اْلِ َ ِع َن ُع َع ًِ أَبٔی ُّ
الـ َهی َع ًِ َم ِ ُ

یب فٔی َمؿَارٔ ٔم َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوص َُو یُ َليِّی
ال ِّل ٔ
ص
یلعنبدمحم،اشمع،ایب جی،رسمفؼ،اؾاوملنینمرضحتاعہشئرفام ںیہہکہیبلتےتہکوہےئاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
یکامگنںیموخوبشیککمچابیھبریمیاگنوہںےکاسےنمےہ۔
ص
رافی  :یلعنبدمحم،اشمع،ایب جی،رسمفؼ،اؾاوملنینمرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾےسلبقوخوبشاکاامعتسؽ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1085

راوی  :اسناعیل بً موسیُ ،شیک  ،ابی اسحل ،اسود ،او النوميين سیذہ عائظہ

یب فٔی
یؽ ال ِّل ٔ
وسی َح َّذثَ َيا َ ٔ
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ُش ْ
یک َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ اْلِ َ ِس َود ٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َنأنَِّی أَ َری َوب ٔ َ
ل بِ ًُ ُم َ
َح ْو
َف ٔم َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َب ِع َذ ثَ ََلثَ ٕة َوص َُو ُم ِ ٔ
َم ِ ٔ
اامسلیعنبومیس،رشکی،ایبااحسؼ،انکد،اؾاوملنینمدیسہاعہشئرفام ںیہہکارحاؾےکنیترفزدعبرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسیکامگنںیموخوبشیککمچابیھباگنوہںےکاسےنمےہ۔
رافی  :اامسلیعنبومیس،رشکی،ایباقحس،انکد،اؾاوملنینمدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾوکؿاسابلسنہپاتکسےہ؟

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾوکؿاسابلسنہپاتکسےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1086

راوی  :ابومؼعب ،مالک بً اىص ،ىاؾع ،حرضت عبذاہلل بً عنز

ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُع َن َز أَ ٌَّ َر ُج َّل َسأ َ َل ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َما
َح َّذثَ َيا أَبُو ُم ِؼ َعبٕ َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ

َّ
َّ
الرساو ٔ َیَل ٔ
ت َوََ
َیل َِب ُص ا ِل ُن ِ ٔ
َح ُو ٔم ًِ ال ِّث َی ٔ
اب َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ََ َیل َِب ُص ا ِل ُك ُن َؽ َو ََ ا ِل َع َنائ َٔه َوََ َّ َ
اب
ا ِلب َ َراى ٔ َص َو ََ ا ِلخٔؿ َ
َاف إ ٔ ََّ أَ ٌِ ََ یَحٔ َذ َن ِع َلي ِ ٔن َؾل َِیل َِب ِص ُْ َّؿي ِ ٔن َو ِل َی ِك َل ِع ُض َنا أَ ِس َؿ َل ٔم ًِ ا ِک َه ِع َبي ِ ٔن َو ََ َتل َِب ُشوا ٔم ًِ ال ِّث َی ٔ

َفا ٌُ أَ ِو ا ِل َو ِر ُض
َط ِیّْا َم َّش ُط الزَّ ِع َ َ

اوببعصم ،امکلنب اسن ،انعف،رضحتدبعاہلل نبرمع ےسرفاتیےہہک اکی رمد ےن یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسدرایتف ایک
ہکرحمؾوک ؿاسابلسنہپاتکسےہوتاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایصیمقامعہمولشاروٹیپافرومزہہن ےنہپاہتبلارگ
وجےتہنںیلموتومزےنہپےلافراہ ںیاپؤںیکتشپرپارھبیوہیئڈہیےساکٹےلافروکیئیھبااسیڑپکاہنےنہپےسجزرفعاؿ
ایدرسیگلوہیئوہ۔
رافی  :اوببعصم،امکلنباسن،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾوکؿاسابلسنہپاتکسےہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1087

راوی  :ابومؼعب ،مالک بً اىص ،عبذاہلل بً دیيار ،حرضت ابً عنز

ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ دٔی َيا ٕر َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُع َن َز أَى َّ ُط َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
َح َّذثَ َيا أَبُو ُم ِؼ َعبٕ َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ

َفا ٌٕ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ َیل َِب َص ا ِل ُن ِ ٔ
َح ُو ث َ ِو ّبا َم ِؼبُوغّا ب ٔ َو ِر ٕ
ض أَ ِو َز ِع َ َ

اوببعصم ،امکل نب اسن ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمعایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رحمؾ وک
فرسافرزرفعاؿےسراگنوہاڑپکاےننہپےسعنمرفامای۔
رافی  :اوببعصم،امکلنباسن،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾوکدنبہتہنےلموتاپاجئہمنہپےلافروجاتہنےلموتومزہنہپےل۔
ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾوکدنبہتہنےلموتاپاجئہمنہپےلافروجاتہنےلموتومزہنہپےل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1088

راوی  :ہظاو بً عنار ،محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عنزو بً دیيار ،جابز بً زیذ ،ابی طعظاء ،حرضت ابً عباض

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َق َاَ َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيا ٕر َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َزیِ ٕذ أَبٔی
َّ
ض َقا َل َسنٔ ِع ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَ ِخ ُل ُب َقا َل صٔظَ ْاو َعل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔ َؾ َكا َل َم ًِ ل َِه یَحٔ ِذ
الظ ِع َثا ٔ
ئ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َساؤی َل إ ٔ ََّ أَ ٌِ َي ِؿك ٔ َذ
َساؤی َل َو َم ًِ ل َِه َیحٔ ِذ َن ِع َلي ِ ٔن َؾل َِیل َِب ِص ُْ َّؿي ِ ٔن و َقا َل صٔظَ ْاو فٔی َحذٔیثٔطٔ َؾل َِیل َِب ِص َ َ
إ ٔ َز ّارا َؾل َِیل َِب ِص َ َ

اشہؾنبامعر،دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،اجربنبزدی،ایبصغسءء،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکںیمےنیبنیلص
اہللہیلعفآہلفملسوکربنمرپہبطخاراشدرفامےتانس۔آپےنہییھبرفامایسجےکاپسازار(یگنل)ہنوہوتفہولشارنہپےلافرسج
ےکاپسوجےتہنوہںوتفہومزےنہپےل۔

رافی  :اشہؾنبامعر،دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،اجربنبزدی،ایبصغسءء،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾوکدنبہتہنےلموتاپاجئہمنہپےلافروجاتہنےلموتومزہنہپےل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1089

راوی  :ابومؼعب ،مالک بً اىص ،ىاؾع ،عبذاہلل بً دیيار ،حرضت ابً عنز

ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع َو َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ دٔی َيا ٕر َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُم ِؼ َعبٕ َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ

َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ ل َِه َیحٔ ِذ َن ِع َلي ِ ٔن َؾل َِیل َِب ِص ُْ َّؿي ِ ٔن َو ِل َی ِك َل ِع ُض َنا أَ ِس َؿ َل ٔم ًِ ا ِک َه ِع َبي ِ ٔن

اوببعصم،امکلنباسن،انعف،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
سجےکاپسوجےتہنوہںوتفہومزےنہپےلنکیلومزےونخٹںےکےچینےساکٹےل۔
رافی  :اوببعصم،امکلنباسن،انعف،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارحاؾںیماؿاومرےسانچباچےئہ۔
ابب  :جحاکایبؿ
ارحاؾںیماؿاومرےسانچباچےئہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1090

یحٌی بً عباد بً عبذاہلل بً زبير ،حرضت اسناء بيت
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً ادریص ،محنذ بً اسحلٰ ،
ابی بْک

ٔیص َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َی ِحٌ َی بِ ًٔ َعبَّاد ٔ بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ إ ٔ ِدر َ
ِخ ِج َيا َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َحًَّی إٔذَا ُن َّيا بٔا ِل َع ِز ٔد ىَزَ ِل َيا
الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَ ِس َنا َئ ب ٔ ِيتٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َقال َِت َ َ

َؾ َحل ََص َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َعائٔظَ ُة إَٔ َی َج ِيبٔطٔ َوأَىَا إَٔ َی َج ِي ٔب أَبٔی بَ ِْکٕ َؾکَاى َ ِت زٔ َما َلت ُ َيا َوزٔ َما َل ُة أَبٔی بَ ِْکٕ

ک
َواح َٔذ ّة َم َع غ ََُلو ٔأَبٔی بَ ِْکٕ َقا َل ؾ ََل َل َع ا ِل ُػ ََل ُو َول َِی َص َم َع ُط َبعٔيرُ ُظ َؾ َكا َل َل ُط أَیِ ًَ َبعٔيرُ َک َقا َل أَ ِؿ َل ِل ُت ُط ا ِل َبارٔ َح َة َقا َل َم َع َ
َحو ٔ َما َي ِؼ َي ُع
رضب ُ ُط َو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل اى ِ ُوزُوا إَٔ َی َص َذا ا ِل ُن ِ ٔ
َبعٔي ْر َواح ْٔذ ُت ٔـ ُّل ُط َقا َل ؾ ََلؿ َٔل َي ِ ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ادرسی ،دمحم نب ااحسؼ ٰ ،ییحی نب ابعد نب دبعاہلل نب زریب ،رضحت اامسء تنب ایب رکب رفام ںیہ ہک مہ
رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسیک ھتےلکنبجرعج(انیمہگج) ےچنہپوترنکؽاہللھٹیبےئگ۔دیسہاعہشئیھبآپےکاس ھتیہھٹیب
ںیئگ افر ںیماوبرکب ےکاس ھت ھٹیبیئگاس رفس ںیمامہرا افر رضحتاوبرکباک افٹناکی یہ اھتوجرضحتاوبرکبےک الغؾےک اپس اھت
(ویکہکنونیتںابریابرینکاروہےتےھت)اےنتںیمالغؾآایوتاسےکاپس افٹنہناھت۔رضحتاوبرکبےناسےساہکاہمتراافٹن
اہکں ؟ ک ےن اگل رات ںیم مگ وہایگ۔ رضحت اوبرکب ےن رفامای اہمترے اپس اکی یہ افٹن اھت فہ یھب مگ رک دای (احالہکن اکی افٹن یک
افحتظًاعطقدوشارہ ںی)افررضحتاوبرکباسالغؾوکامرےنےگلافررنکؽاہللرفامےنےگلہکاسرحمؾوکدوھکیایکرکراہےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،دمحمنباقحسٰ،ییحینبابعدنبدبعاہللنبزریب،رضحتاامسءتنبایبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾرسدوھاتکسےہ۔
ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾرسدوھاتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1091

راوی  :ابومؼعب ،مالک ،زیذ بً اسله ،ابزاہیه بً عبذاہلل بً حيين

ض
َح َّذثَ َيا أَبُو ُم ِؼ َعبٕ َح َّذثَ َيا َمال ٔ ْک َع ًِ َزیِ ٔذ بِ ًٔ أَ ِسل ََه َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ حُ َيي ِ ٕن َع ًِ أَبٔیطٔ أَ ٌَّ َع ِب َذ اہللٔ بِ ًَ َعبَّا ٕ
ل
ل ا ِل ُن ِ ٔ
َخ َم َة ا ِْ َت َلؿَا بٔاْلِ َبِ َوا ٔ
ئ َؾ َكا َل َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َعبَّا ٕ
َح ُو َرأِ َس ُط َو َقا َل ا ِلنٔ ِش َو ُر ََ َي ِػ ٔش ُ
ض َي ِػ ٔش ُ
َوا ِلنٔ ِش َو َر بِ ًَ َم ِ َ

رقىَي ِ ٔن َوص َُو
ا ِل ُن ِ ٔ
َح ُو َرأِ َسطُ ؾَأ َ ِر َس َلىٔی ابِ ًُ َعبَّا ٕ
وب اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی أَ ِسأَلُطُ َع ًِ ذَل ٔ َ
ک ؾ ََو َج ِذتُ ُط َي ِػ َت ٔش ُ
ض إَٔ َی أَبٔی أَ ُّی َ
ل بَي ِ َن ا ِل َ ِ
ٔ
َ
ک
ک َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َعبَّا ٕ
ض أَ ِسألُ َ
َي ِش َتترُ ب ٔ َث ِو ٕب ؾ ََش َّل ِن ُت َعل َِیطٔ َؾ َكا َل َم ًِ َص َذا ُقل ُِت أَىَا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ حُ َيي ِ ٕن أَ ِر َس َلىٔی إٔل َِی َ
َحو َقا َل ؾَو َؿ َع أَبُو أَیوب َی َذ ُظ َعل َی َّ
الث ِو ٔب ؾ ََلأِكَأ َ ُظ َحًَّی
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ِػ ٔش ُ
ـک َ َ
َن ِی َ
ُّ َ
َ
ل َرأ ِ َس ُط َوص َُو ُم ِ ٔ ْ
بَ َذا َٔی َرأِ ُسطُ ث ُ َّه َقا َل ْٔل ٔ ِن َشا ٌٕ َي ُؼ ُّب َعل َِیطٔ ِاػبُ ِب ؾ ََؼ َّب َعل َی َرأِ ٔسطٔ ث ُ َّه َْح ََّک َرأ ِ َس ُط ب ٔ َی ٔذظ ٔ ؾَأَق َِب َل بٔض ٔ َنا َوأَ ِدبَ َز ث ُ َّه َقا َل
ل
َص َه َذا َرأَیِ ُت ُط َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َيؿ َِع ُ

اوببعصم ،امکل ،زدی نب املس ،اربا،می نب دبعاہلل نب نینح رفامےت ںیہ ہک رضحت دبعاہلل نب ابعس افر رضحت وسمر نب رخمہم اک
اقمؾاوباءںیماالتخػوہا۔رضحتدبعاہللنبابعسےنرفامایہکرحمؾاانپرسدوھاتکسےہافررضحتوسمرےنرفامایہکرحمؾاانپرس
ہ ںیدوھاتکس۔آرخانبابعسےنےھجماوباویبااصنریےسیہیابتوپےنھچےئلیکاجیھب۔ںیمےنداھکیہکفہدفڑکلیےکدرایمؿڑپکا
اگلرکک لرکرےہںیہ۔ںیمےنالسؾایکوترفامےنےگلوکؿوہ؟ںیمےنرعضایکدبعاہللنبنینحوہںےھجمدبعاہللنبابعسےن
اجیھبےہاتہکآپےسدرایتفرکفںہکیبناحبتلارحاؾرسےسیکدوھےتےھت؟رفامےتںیہہکاوباویبےنڑپکےرپوجآڑاھتاہ ھت
رھکرکذراےچینایکاہیںکتہکےھجمااکنرسداھکیئدےنیاگلرھپوجآدیمآپرپاپینڈاؽراہاھتاسےسرفامایاپینڈاولاسےنرسرپاپین
ڈاالرھپآپےناہوھتںےسرسالمافرآےگ ےھچیےلےئگرھپرفامایںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکااسییہرکےتداھکی۔
رافی  :اوببعصم،امکل،زدینباملس،اربا،مینبدبعاہللنبنینح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارحاؾفایلوعرتاےنپرہچہےکاسےنمڑپکااکٹلےئ۔
ابب  :جحاکایبؿ

ارحاؾفایلوعرتاےنپرہچہےکاسےنمڑپکااکٹلےئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1092

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً ؾـیل ،یزیذ بً ابی زیاد ،محاہذ ،او النوميين سیذہ عائظہ

یذ بِ ًٔ أَبٔی زٔیَاد ٕ َع ًِ ُم َحاصٔ ٕذ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت ُن َّيا َم َع
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُؾ َـ ِی ٕل َع ًِ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

وٌ َؾإٔذَا َلك ٔ َي َيا الزَّان ٔ ُب أَ ِس َذ ِل َيا ث َٔیابَ َيا ٔم ًِ َؾ ِو ٔم ُر ُؤ ٔس َيا َؾإٔذَا َجا َو َزىَا َرؾ َِع َياصَا
ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوى َ ِح ًُ ُم ِ ٔ
َح ُم َ
یذ بِ ًٔ أَبٔی زٔیَاد ٕ َع ًِ ُم َحاصٔ ٕذ َع ًِ َعائٔظَ َة َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
ٔیص َع ًِ یَز ٔ َ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ إ ٔ ِدر َ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َي ِحؤظ ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب لیضف ،زیدی نب ایب زاید ،اجمدہ ،اؾ اوملنینمدیسہ اعہشئ رفام ںیہ مہ احبتل ارحاؾ رنکؽاہلل یلص اہللہیلع
فآہلفملساسیک ھتںیھتبجوکیئنکاراتلموتمہرسےکافرپےسڑپکےرہچفںےکاسےنمرکںیتیلبجمہآےگسگراجےتوتمہڑپکا
اٹہںیتیل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،زیدینبایبزاید،اجمدہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحںیمرشطاگلان۔
ابب  :جحاکایبؿ
جحںیمرشطاگلان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1093

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،ح ،ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً ىنير ،عثناٌ بً حهیه ابوبْک بً عبذاہلل بً زبير،

ابوبْک ،سعذی بيت عوف

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َح َّذثَ َيا عُ ِث َنا ٌُ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّذثَ َيا أَبٔی ح و َح َّذث َ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َج َّذتٔطٔ َقا َل ََ أَ ِدرٔی أَ ِس َنا َئ ب ٔ ِيتٔ أَبٔی بَ ِْکٕ أَ ِو ُس ِع َذی ب ٔ ِيتٔ َع ِو ٕ
ف أَ ٌَّ
بِ ًُ َحه ٕٔیه َع ًِ أَبٔی بَ ِ ٔ

َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َد َْ َل َعل َی ُؿ َبا َع َة ب ٔ ِيتٔ َع ِب ٔذ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َؾ َكا َل َما یَ ِن َي ُع ٔک یَا َع َّن َتا ُظ ٔم ًِ ا ِل َح ِّخ َؾ َكال َِت أَىَا
ْحمٔی َو ِ
اطتَر ِٔٔط أَ ٌَّ َم ٔح َّل ٔک َح ِی ُث حُب ٔ ِشتٔ
ا ِم َزأَ ْة َسك ٔ َین ْة َوأَىَا أَ َْ ُ
اف ا ِل َح ِب َص َقا َل ؾَأ َ ِ ٔ
دمحمنبدبع اہللنبریمن،ح،اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،امثعؿنبمیکحاوبرکبنبدبعاہللنبزریب،اوبرکب،دعسیتنبوعػ،
رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسابضہعتنبدبعابلطملےکاپسرشتفیےلےئگافررفامایوھپیھپاجؿآپوکجحےسایکابتامعن
ےہ۔ رفامےن ںیگل ںیم امیبر وعرت وہں ےھجم دخہش ےہ ہک درایمؿ امیبرییک فہج ےس رہ ہن اجؤں(افر جح وپرا ہن رکوکسں) آپ ےن
رفامای ارحاؾ ابدنھ ول افر ہی رشط رہھٹاول ہک اہجں ںیم رہ اجؤں (امیبری یک فہج ےس آےگ ہن اجوکسں) فیہ ریمے الحؽ وہےن (افر
ارحاؾمتخرکےن)یکہگجوہی۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ح ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،امثعؿ نب میکح اوبرکب نب دبعاہلل نب زریب ،اوبرکب ،دعسی
تنبوعػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحںیمرشطاگلان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1094

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً ؾـیل ،ونیع ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ؿباعة

رع َو َة َع ًِ أَب ٔیطٔ َع ًِ ُؿ َبا َع َة َقال َِت َد َْ َل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُؾ َـ ِی ٕل َو َونٔی ْع َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
یً ا ِل َح َّخ ا ِل َع َاو ُقل ُِت إنِّٔی ل ََعلٔی َل ْة یَا َر ُسو َل اہللٔ َقا َل
َعل َ َّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوأَىَا َطان ٔ َی ْة َؾ َكا َل أَ َما تُزٔی ٔذ َ

ُحطِّی َو ُقؤَی َم ٔحل ِّی َح ِی ُث َت ِحب ٔ ُشىٔی
ت
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب لیضف ،فعیک ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت ابضعارفام ںیہ ہکاہلل ےک رنکؽ ریمے اپسرشتفی الےئ ںیم
امیبریھترفامایااسمؽاہمتراجحاکارادہہ ںی؟ںیمےنرعضایکاےاہللےکرنکؽںیمامیبروہں۔رفامایجحےئلیکافرارحاؾںیمویںوہک
ہکاہجںآپےھجمرفکںیل(امیبروہاجؤں)فںیہالحؽوہرکارحاؾمتخرکدف یگ۔
ت
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،فعیک،اشہؾنبرعفہ،رضحتابضعا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحںیمرشطاگلان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1095

راوی  :ابوبَش بْک بً ابی ْلـ ،ابوعاػه ،ابً جزیخ ،ابوزبير ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

ْٔک َم َة یُ َح ِّذثَا ٌٔ َع ًِ
ْک بِ ًُ َْل َٕـ َح َّذث َ َيا أَبُو َع ٔ
اػ ٕه َع ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ أَ ِْب َ َرنٔی أَبُو الزُّبَي ِر ٔأَى َّ ُط َسنٔ َع كَا ُو ّسا َوع ِ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بٔ َِشٕ بَ ِ ُ
ض َقا َل َجائ َ ِت ُؿ َبا َع ُة ب ٔ ِي ُت الزُّبَي ِر ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكال َِت إنِّٔی ا ِم َزأَ ْة َثكٔی َل ْة
ابِ ًٔ َعبَّا ٕ

ـ أُص ُّٔل َقا َل أَصٔل ِّی َو ِ
اطتَر ِٔٔط أَ ٌَّ َمحٔل ِّی َح ِی ُث َح َب ِش َتىٔی
َوإنِّٔی أُرٔی ُذ ا ِل َح َّخ َؾ َه ِی َ

ت
اوبرشب رکب نب ایب فلخ ،اوباعمص ،انب رججی ،اوبزریب ،رکعہم ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک رضحت ابضعا تنب زریب نب
دبعابلطملےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدخث ںیماحرضوہںیئ افررعضایکںیمامیبروعرتوہںافرریماجحاکارادہےہوت
ںیمےسیکارحاؾابدنوھں۔رفامایارحاؾابدنےنھںیمہیرشطرکولہکاہجںےھجمآپ(اہللاعتیل)رفکدںیفںیہارحاؾوھکؽدفںی۔
رافی  :اوبرشبرکبنبایبفلخ،اوباعمص،انبرججی،اوبزریب،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحؾںیمدالخوہان۔
ابب  :جحاکایبؿ
رحؾںیمدالخوہان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1096

راوی  :ابوِّکیب ،اسناعیل بً ػبیح ،مبارک بً حشاٌ ،ابوعبذاہلل ،حرضت علاء بً عباض

ل بِ ًُ َػب ٔ ٕ
ئ بِ ًٔ أَبٔی َربَا ٕح َع ًِ َع ِبذٔ
اٌ أَبُو َع ِب ٔذ اہللٔ َع ًِ َع َلا ٔ
ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
یح َح َّذثَ َيا ُم َب َار ُک بِ ًُ َح َّش َ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ

ک حُؿَا ّة ُمظَ ا ّة
اہللٔ بِ ًٔ َعبَّا ٕ
وٌ ا ِل َن َيا ٔس َ
ض َقا َل کَاى َ ِت اْلِ َىِب ٔ َیا ُئ َت ِذ ُْ ُ
وٌ بٔا ِلب َ ِیتٔ َو َي ِك ُـ َ
َح َو ُمظَ ا ّة حُؿَا ّة َو َی ُلوؾُ َ
ل ا ِل َ َ

اوبرکبی ،اامسلیع نب حیبص ،ابمرک نب اسحؿ ،اوبدبع اہلل ،رضحت اطعء نب ابعس رفامےت ںیہ ہک اایبنء رحؾ ںیم ربہنہ رس ربہنہ اپ
(ےگننرسےگننریپ)دالخوہےئافرتیباہللاکوطاػافردرگیانمکسیکادایگیئیھبربہنہرسربہنہاپرکےت۔
رافی  :اوبرکبی،اامسلیعنبحیبص،ابمرکنباسحؿ،اوبدبعاہلل،رضحتاطعءنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکمںیمدوخؽ۔
ابب  :جحاکایبؿ
ہکمںیمدوخؽ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1097

راوی  :علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،عبیذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َح َّذثَ َيا ُعب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ُع َن َز َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
اٌ ی ِذ ُْ ُ َّ
َّ
َّ
الش ِؿل َی
َو َس َّل َه ک َ َ َ
ِخ َد ٔم ًِ الثي ٔ َّیةٔ ُّ
ِخ َد َ َ
ل َمه َة ٔم ًِ الثي ٔ َّیةٔ ا ِل ُعل َِیا َوإٔذَا َ َ
یلعنبدمحم،اوباعمفہی ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعےس رفاتیےہہکآپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسہکمںیمدالخوہےت
ت
ےھتدنلبی(ذیوطیفایلرطػ)یکراہےسافربجئکلیےوتبیشنےس۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلعنبدمحم،رمعی،انعف،رضحتانبرمع
ابب  :جحاکایبؿ
یلعنبدمحم،رمعی،انعف،رضحتانبرمع

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1098

راوی  :علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،عبیذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ا ِل ُع َنز ٔ ُّی َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َد َْ َل َم َّه َة
ى َ َض ّارا

یلعنبدمحم،اوباعمفہی ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکآپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسہکمںیمدالخوہےت
ت
ےھت دنلبی (ذیوطی فایل رطػ) یک راہ ےس افر بج ئکلیے وت بیشن ےس۔ ےس رفاتیےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ہکم ںیم دؿ
ںیمدالخوہےئ۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمع

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

ابب  :جحاکایبؿ
یلعنبدمحم،رمعی،انعف،رضحتانبرمع

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1099

یحٌی ،عبذالززام ،معتنز ،زہزی ،علی بً حشين ،عنزو بً عثناٌ ،حرضت اسامہ بً زیذ
راوی  :محنذ بً ٰ

اٌ َع ًِ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأَىَا َم ِع َن ْز َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ ا ِل ُح َشي ِ ٔن َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ عُ ِث َن َ
ک فٔی َح َّحتٔطٔ َقا َل َوصَ ِل َت َز َک َل َيا َعكٔی ْل َم ِيز َّٔ ث ُ َّه َقا َل ى َ ِح ًُ
أ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕذ َقا َل ُقل ُِت َیا َر ُسو َل اہللٔ أَیِ ًَ َت ِيز ٔ ُل غ َّذا َوذَل ٔ َ
َف َوذَل ٔ َ َ
َقي ِّظا
َقیِ ْع َعل َی ا ِکهُ ِ ٔ
ىَازٔلُ َ
وٌ غ َّذا ب ٔ َخ ِی ٔـ بَىٔی ن ٔ َياى َ َة َي ِعىٔی ا ِل ُن َحؼَّ َب َح ِی ُث َق َ
ک أ ٌَّ بَىٔی ن ٔ َياى َ َة َحا َلؿ َِت ُ َ
اس َن ِت ُ َ

ـ ا ِل َوادٔی
َعل َی بَىٔی صَا ٔط ٕه أَ ٌِ ََ یُ َيان ٔ ُحوص ُِه َو ََ یُ َباي ٔ ُعوص ُِه َقا َل َم ِع َن ْز َقا َل الزُّصِز ٔ ُّی َوا ِل َخ ِی ُ

دمحم نب ٰییحی ،دبعارلزاؼ ،رمتعم ،زرہی ،یلع نب نیسح ،رمعف نب امثعؿ ،رضحت ااسہم نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک
اے اہلل یک رنکؽآپ (  اہکں زپاؤڈاںیل ےگ افر ہی جح اک ومعق اھت۔ رفامای لیقع ےن امہرے ےئل وکیئ زنمؽ وھچڑی یھب ےہ؟ رھپ
رفامای( مہفیخینبانکہنینعیمحطبںیمزپاؤڈاںیلےگ۔اہجںرقشیےنرفکرپمسقاھکیئیھتینعیونبانکہنےنرقشیےسفلحایل
اھتہکونباہمشےسہناکنحرکںیےگہنرخدیفرففتخاامؾزرہیےنرفامایہکفیخفادیوکےتہکںیہ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،رمتعم،زرہی،یلعنبنیسح،رمعفنبامثعؿ،رضحتااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجحانکداکاالتسؾ۔
ابب  :جحاکایبؿ

رجحانکداکاالتسؾ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1100

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،عاػه ،عبذاہلل بً َسجص

َس ٔج َص
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َح َّذثَ َيا َع ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اػ ْه اْلِ َ ِح َو ُل َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َ ِ
رض َو ََ َت ِي َؿ ُع َول َِو ََ أَنِّی
ک َوإنِّٔی َْلَ ِع َل ُه أَى َّ َ
ل ا ِل َح َح َز َو َي ُكو ُل إنِّٔی َْل ُ َق ِّبلُ َ
َقا َل َرأَیِ ُت اْلِ ُ َػ ِیل ٔ َع عُ َن َز بِ ًَ ا ِل َخ َّل ٔ
اب ُي َك ِّب ُ
ک َح َح ْز ََ َت ُ ُّ
ک
ک َما َق َّب ِل ُت َ
َرأَیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُي َك ِّبلُ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،اوباعمفہی ،اعمص ،دبعاہلل نب رسسج ،ےتہک ںیہہک ںیم ےن داھکی رضحترمع نب اطخب ریض اہلل رجح
انکد وک وب ہس دے رےہ ںیہ افر رفام رےہ ںیہ ہک ںیم ےھجت وبہس دے راہ وہں احالہکن ےھجم ولعمؾ ےہ ہک وت رھتپ ےہ اصقنؿ ہ ںی اچنہپ
اتکسافرارگںیمےنرنکؽاہللوکےھجتوچےتمہنداھکیوہاتوتںیم(رہسگ)ےھجتہنوچاتم۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اعمص،دبعاہللنبرسسج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رجحانکداکاالتسؾ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1101

راوی  :سویذ بً سعیذ ،عبذالزحیه ،ابً ْثیه ،سعیذ بً جبير ،ابً عباض

ض َي ُكو ُل
َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّزح ٔٔیه الزَّاز ُّٔی َع ًِ ابِ ًٔ ُْ َث ِی ٕه َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ َقا َل َسنٔ ِع ُت ابِ ًَ َعبَّا ٕ
َّ ِ
َّ
اٌ َی ِي ٔل ُل بٔطٔ َي ِظ َض ُذ
َص بٔض ٔ َنا َول ٔ َش ْ
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ل ََیأتٔي َ َّن َص َذا ا ِل َح َحزُ َی ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة َو َل ُط َع ِي َيا ٌٔ یُ ِب ٔ ُ

َعل َی َم ًِ َي ِش َتل ٔ ُن ُط ب ٔ َح ٕٓل
نکدی نب دیعس ،دبعارلمیح ،انب میثخ ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای ہی رھتپ (رجح انکد) رفز ایقث 
آےئاگا فراسیکدفآںیھکنوہںینجےسدےھکیاگافرزابؿوہیسجےسوگتفگرکےاگسجےنیھباسوکقحےکاس ھتوچام
وہاگاسےکقلعتماہشدتدےاگ
رافی  :نکدینبدیعس،دبعارلمیح،انبمیثخ،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رجحانکداکاالتسؾ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1102

راوی  :علی بً محنذ ،يعلی  ،محنذ بً عوٌ ،ىاؾع ،ابً عنز

اس َت ِك َب َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا َْأَی َي ِعل َی َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ َع ِو ٌٕ َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل ِ
اب یَ ِبکٔی َؾ َكا َل یَا عُ َنزُ صَاصُ َيا
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل َح َح َز ث ُ َّه َو َؿ َع َط َؿت َِیطٔ َعل َِیطٔ یَ ِبکٔی كَو ٔ ّیَل ث ُ َّه ا ِل َتؿ ََت َؾإٔذَا ص َُو بٔ ُع َن َز بِ ًٔ ا ِل َخ َّل ٔ

ات
ُت ِش َه ُب ا ِل َعب َ َر ُ

یلعنبدمحم،یلعی،دمحمنبوعؿ،انعف،انبرمعرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرجحانکدیکرطػہنمایکافراےنپ وہٹن
اس رپ رھک رک دری کت رفےت رےہ رھپ وتمہج وہےئ وت داھکی ہک رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع رف رےہ ںیہ وت رفامای اے رمع اہیں آوس
اہبےئاجےتںیہ
رافی  :یلعنبدمحم،یلعی،دمحمنبوعؿ،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رجحانکداکاالتسؾ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1103

راوی  :احنذ بً عنزو بً َسح ،عبذاہلل بً وہب ،یوىص ،ابً طہاب ،ساله بً عبذاہلل

اب َع ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ َع ِبذٔ
َص ُّی َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِْب َ َرنٔی یُوى ُُص َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
الرسحٔ ا ِلنٔ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
َّ
الز ِن ًَ اْلِ َ ِس َو َد َو َّال ٔذی َیلٔیطٔ
اہللٔ َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل ل َِه َیهُ ًِ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ِش َتل ٔ ُه ٔم ًِ أَ ِرکَا ٌٔ ا ِلب َ ِیتٔ إَٔ ُّ

ٔم ًِ ى َ ِحو ٔدُورٔ ا ِلحُ َن ٔحیِّي َن

ادمح نب رمعف نب رسح ،دبعاہلل نب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اسمل نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس تیب اہلل
ةم
ےک وکونں ںیم ےس یسک وکہن اک االتسؾ ہن رفامےت ےھت۔ نکاےئ رجح انکد ےک وج اس ےک اس ھت ےہ ونب ح ےک رھگفں یک رطػ (رک 
امیین)
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجحانکداکاالتسؾڑھچیےسرکان
ابب  :جحاکایبؿ
رجحانکداکاالتسؾڑھچیےسرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1104

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،یوىص بً بهير ،محنذ بً اسحل ،محنذ بً جعَف ،عبیذاہلل بً ابی ثور ،حرضت ػؿیہ

بيت طيبہ

َف بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّذثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ب ُ َهيِر ٕ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َج ِع َ ٔ
ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی ث َ ِو ٕر َع ًِ َػ ٔؿ َّی َة ب ٔ ِيتٔ َط ِي َب َة َقال َِت َل َّنا اك ِ َنأ َ ٌَّ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع َاو ا ِل َؿ ِتحٔ

اب
كَ َ
رسصَا ث ُ َّه َق َاو َعل َی بَ ٔ
اف َعل َی َبعٔير ٕ َي ِش َتل ٔ ُه ا ُّلز ِن ًَ بٔنٔ ِح َح ًٕ ب ٔ َی ٔذظ ٔث ُ َّه َد َْ َل ا ِکهَ ِع َب َة ؾ ََو َج َذ ؾ َٔیضا َح َنا َم َة َع ِی َذا ٌٕ َؾ َه َ َ
ُفمَی ب ٔ َضا َوأَىَا أَى ِ ُوزُ ُظ
ا ِکهَ ِع َبةٔ َ َ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ویسن نبریکب ،دمحم نب ااحسؼ  ،دمحم نبرفعج  ،دیب اہلل نب ایب وثر ،رضحت ہیفص تنب ہبیش رفام ںیہ ہک حتف ہکم
ےکاسؽبجرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس نئمطوہےئگوتآپےناےنپافٹنرپوطاػایکآپرجحانکداکاالتسؾاسڑھچی
ےسرکےتےھتوجآپےکدتسابمرکںیمیھت۔رھپآپہبعکےکادنررشتفیےلےئگوتداھکیہکڑکلویں ےسانبوہاوبکرتےہ
آپےناےسوتڑاافرہبعکےکدرفازہرپڑھکےوہرکابرہکنیھپدایںیمہیاسرارظنمدھکیریہیھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ویسننبریکب،دمحمنباقحس،دمحمنبرفعج ،دیباہللنبایبوثر،رضحتہیفصتنبہبیش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رجحانکداکاالتسؾڑھچیےسرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1105

راوی  :احنذ بً عنزو بً َسح ،عبذاہلل بً وہب ،یوىص ،ابً طہاب ،عبیذاہلل بً عبذاہلل ،حرضت ابً عباض

اب َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َع ًِ
الرسحٔ أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ َع ًِ یُوى َُص َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
الز ِن ًَ بٔنٔ ِح َح ًٕ
ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ك َ َ
ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
اف فٔی َح َّح ٔة ا ِل َو َدا ٔع َعل َی َبعٔير ٕ َي ِش َتل ٔ ُه ُّ
ادمح نب رمعف نب رسح ،دبعاہلل نب فبہ ،ویسن ،انب اہشب  ،دیب اہلل نب دبع اہلل ،رضحت انب ابعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی

ت
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنة ااولداعےکومعقرپافٹنرپنکاروہرکوطاػایکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکیڑھچیےسرجح
انکداکاالتسؾرکرےہےھت۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب ،دیباہللنبدبعاہلل،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رجحانکداکاالتسؾڑھچیےسرکان

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1106

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،ح ،ہذیہ بً عبذالوہاب ،ؾـل بً موسی ،معزوف بً ِخبوز مکی ،كؿیل ،حرضت ابوكؿیل
عامز بً واثلہ

وف
وسی َق َاَ َح َّذثَ َيا َم ِعزُ ُ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع ح و َح َّذثَ َيا َص ٔذیَّ ُة بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َو َّص ٔ
اب َح َّذث َ َيا ا ِلؿ َِـ ُ
ل بِ ًُ ُم َ
وف بٔا ِلب َ ِیتٔ َعل َی
اللؿ َِی ٔل َعا ٔم َز بِ ًَ َواث ٔ َل َة َقا َل َرأَیِ ُت ال َّي ٔي َّی َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَ ُل ُ
بِ ًُ َ َّ
ِخبُو َذ ا ِل َنک ُِّّی َقا َل َسنٔ ِع ُت أَبَا ُّ
ل ا ِلنٔ ِح َح ًَ
الز ِن ًَ بٔنٔ ِح َحئطٔ َويُ َك ِّب ُ
َراح ٔ َلتٔطٔ َي ِش َتل ٔ ُه ُّ
یلعنبدمحم،فعیک،ح،دہہینبدبعاولاہب،لضفنبومیس،رعمفػنبرخوبزیکم،لیفط،رضحتاوبلیفطاعرمنبفاہلثرفامےتںیہ
ہکںیمےند اھکیہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساینپنکاریرپنکاروہرکتیباہللاکوطاػرکرےہںیہافراینپالیھٹےسرجح
انکداکاالتسؾرکرےہںیہافرالیھٹوکوچؾرےہںیہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ح،دہہینبدبعاولاہب،لضفنبومیس،رعمفػنبرخوبزیکم،لیفط،رضحتاوبلیفطاعرمنبفاہلث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیباہللےکرگدوطاػںیمرلمرکان۔
ابب  :جحاکایبؿ
تیباہللےکرگدوطاػںیمرلمرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1107

راوی  :محنذ بً عبذاہلل ،احنذ بً بظير ،علی بً محنذ ،محنذ بً عبیذ ،عبذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َب ٔظير ٕح و َح َّذث َ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُعب َ ِی ٕذ َق َاَ
اف بٔا ِلب َ ِیتٔ َّ
اف
الل َو َ
اٌ إٔذَا ك َ َ
َح َّذثَ َيا عُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ عُ َن َز َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ ابِ ًُ عُ َن َز َيؿ َِعلُطُ
اْلِ َ َّو َل َر َم َل ثَ ََلثَ ّة َو َم َشی أَ ِر َب َع ّة ٔم ًِ ا ِل ٔح ِحز ٔإَٔ َی ا ِل ٔح ِحز ٔ َوک َ َ

دمحمنبدبعاہلل،ادمحنبریشب ،یلعنبدمحم،دمحمنب دیب،دبعاہللنبرمع،انعف ،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکبج یبنیلصاہللہیلع
فآہلفملستیباہللاک الہوطاػ(وطاػدقفؾ)رکےتوتنیترکچفںںیمرلمرکےت(ولہپاونںافرویہک ںںیکرطحیدنےھالہرک
زیت زیت ےتلچ) افر ابیق اچررکچفں ںیم اعؾ ادنازے ےس ےتلجرجح انکد ےس رجح انکدکت اکیرکچ وہات افروخد رضحت انبرمع یھب ااسی
یہرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہلل،ادمحنبریشب،یلعنبدمحم،دمحمنب دیب،دبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تیباہللےکرگدوطاػںیمرلمرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1108

راوی  :علی بً محنذ ،ابوحشين ،مالک بً اىص ،جعَف بً محنذ ،حرضت جابز

َف بِ ًٔ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َجابٔز ٕأَ ٌَّ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو ا ِل ُح َشي ِ ٔن ا ِل ُعکِل ٔ ُّی َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص َع ًِ َج ِع َ ٔ

ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َر َم َل ٔم ًِ ا ِل ٔح ِحز ٔإَٔ َی ا ِل ٔح ِحز ٔثَ ََلثّا َو َم َشی أَ ِر َب ّعا

یلع نب دمحم ،اوبنیسح ،امکل نب اسن،رفعج نب دمحم ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رجح انکد ےس رجح
انکدکتنیترکچفںںیمرلمایکافراچررکچفںںیماعؾادنازےسےلچ۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوبنیسح،امکلنباسن،رفعجنبدمحم،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تیباہللےکرگدوطاػںیمرلمرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1109

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،جعَف بً عوٌ ،ہظاو بً سعذ ،زیذ بً اسله ،حرضت عنز

َف بِ ًُ َع ِو ٌٕ َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ َس ِع ٕذ َع ًِ َزیِ ٔذ بِ ًٔ أَ ِسل ََه َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َسنٔ ِع ُت ُع َن َز
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َج ِع َ ُ
َّ َ
َف َوأَصِ َل ُط َوایِ ُه اہللٔ َما ى َ َذ ُع َط ِیّْا ُن َّيا َنؿ َِع ُلطُ َعل َی َع ِض ٔذ َر ُسو ٔل
َي ُكو ُل ؾ َٔیه ال َّز َم ََل ٌُ ِاْل ٌَ َو َق ِذ أَكأ اہللُ ِاْل ٔ ِس ََل َو َوىَفَی ا ِکهُ ِ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه

اوبرکبنبایبہبیش،رفعجنبوعؿ،اشہؾنبدعس،زدینباملس،رضحترمعےنرفامایہکاباؿدفرولمںاکایکدصقم؟ہکبجاہللالسؾ
وک وقت اطع رفامدی افر رفک افر اکرففں وک متخ رک دای اہلل یک مسق مہ وج لمع رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ابمرک ںیم ایک
رکےتےھتاؿںیمےساکیلمعیھبہنرتکرکںیےگ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رفعجنبوعؿ،اشہؾنبدعس،زدینباملس،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تیباہللےکرگدوطاػںیمرلمرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1110

یحٌی ،عبذالززام  ،معنز ،ابی ْیثه ،ابوكؿیل ،حرضت ابً عباض
راوی  :محنذ بً ٰ

ض َقا َل َقا َل ال َّي ٔي ُّی
اللؿ َِی ٔل َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأَىَا َم ِع َن ْز َع ًِ ابِ ًٔ ُْ َث ِی ٕه َع ًِ أَبٔی ُّ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ْٔل َ ِػ َحابٔطٔ ح ٔي َن أَ َرا ُدوا ُد ُْو َل َم َّه َة فٔی عُ ِن َزتٔطٔ َب ِع َذ ا ِل ُح َذیِب ٔ َی ٔة إ ٔ ٌَّ َق ِو َمهُ ِه غ َّذا َسي َ َر ِوىَهُ ِه َؾ َلي َ َر ُوىَّهُ ِه
َّ
الز ِن ًَ ا ِل َ َامین ٔ َی
الز ِن ًَ َو َر َملُوا َوال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم َع ُض ِه َحًی إٔذَا بَ َل ُػوا ُّ
ُجل ِّذا َؾ َل َّنا َد َْلُوا ا ِل َن ِشح ٔ َذ ا ِس َتل َُنوا ُّ
َّ
ک ثَ ََل َث َمزَّا ٕ
ت ث ُ َّه َم َشی
الز ِن ًٔ اْلِ َ ِس َود ٔ َؾؿ ََع َل ذَل ٔ َ
الز ِن ًَ ا ِل َ َامین ٔ َی ث ُ َّه َمظَ ِوا إَٔ َی ُّ
الز ِن ًٔ اْلِ َ ِس َود ٔث ُ َّه َر َملُوا َحًی بَ َل ُػوا ُّ
َمظَ ِوا إَٔ َی ُّ
اْلِ َ ِربَ َع

دمحم نب ٰییحی ،دبعارلزاؼ  ،رمعم ،ایب مثیخ ،اوبلیفط ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک احصہبرکاؾ حلص دحہبی ےس اےلگ اسؽ بج رمعہ
رکےنےکےئلہکمںیمدالخوہےنےگلوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہ ںیرفامای( اہمتریوقؾںیہمتدےھکیی فہںیہمتتسچ
افروتاان دےھکی۔انچہچن بجاحصہب دجسمرحاؾںیمدالخوہےئ وت رجحانکد اکاالتسؾایک افر رلم ایک یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس یھب احصہب
ےکاس ھتیہےھتبجرک امیینےکرقبیےچنہپوت۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،ایبمثیخ،اوبلیفط،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اابطضعاکایبؿ۔
ابب  :جحاکایبؿ
اابطضعاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1111

یحٌی ،محنذ بً یوسـ ،قبیؼہ ،سؿیاٌ ،ابً جزیخ ،عبذالحنیذ ،حرضت يعلی
راوی  :محنذ بً ٰ

یؼ ُة َق َاَ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َحنٔی ٔذ َع ًِ ابِ ًٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ یُو ُس َ
ـ َو َقب ٔ َ
یؼ ُة َو َعل َِیطٔ ب ُ ِز ْد
َي ِعل َی بِ ًٔ أ ُ َم َّی َة َع ًِ أَبٔیطٔ َي ِعل َی أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه كَ َ
اف ُم ِـ َلب ٔ ّعا َقا َل َقب ٔ َ
دمحمنبٰییحی،دمحمنبویفس،ہصیبق،ایفسؿ،انبرججی،دبعادیمحل،رضحتیلعیےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اابطضعرکےکوطاػایک۔ہصیبقےتہکںیہہکآپاکیاچدرافڑےھوہےئےھت۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دمحمنبویفس،ہصیبق،ایفسؿ،انبرججی،دبعادیمحل،رضحتیلعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میطحوکوطاػںیماشلمرکان(ینعیمیطحےسابرہوطاػرکان)۔
ابب  :جحاکایبؿ
میطحوکوطاػںیماشلمرکان(ینعیمیطحےسابرہوطاػرکان)۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1112

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبیذاہلل بً موسی ،سؿیاٌ بً ابی طعثاء ،اسود بً یزیذ ،او النوميين سیذہ عائظہ

وسی َح َّذثَ َيا َط ِي َبا ٌُ َع ًِ أَ ِط َع َث بِ ًٔ أَبٔی َّ
ئ َع ًِ اْلِ َ ِس َود ٔبِ ًٔ
الظ ِع َثا ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا عُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم َ

یذ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َسأ َ ِل ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ ا ِل ٔح ِحز ٔ َؾ َكا َل ص َُو ٔم ًِ ا ِلب َ ِیتٔ ُقل ُِت َما َم َي َع ُض ِه أَ ٌِ
َیز ٔ َ
ل َق ِو ٔم ٔک
یُ ِذْٔلُو ُظ ؾ ٔیطٔ َؾ َكا َل َع َحزَ ِت بٔض ٔ ِه ال َّي َؿ َك ُة ُقل ُِت ؾ ََنا َطأ ِ ٌُ بَابٔطٔ ُمزِ َت ٔؿ ّعا ََ ي ُِؼ َع ُذ إٔل َِیطٔ إ ٔ ََّ بٔ ُش َّل ٕه َقا َل ذَل ٔ َ
ک ؾ ِٔع ُ

ل ٔ ُی ِذْٔلُو ُظ َم ًِ َطاؤُا َویَ ِن َي ُعو ُظ َم ًِ َطاؤُا َول َِو ََ أَ ٌَّ َق ِو َم ٔک َحذ ُ
َف ُقلُوب ُ ُض ِه َل َيوَ ِز ُت َص ِل أُغَيِّرُ ُظ
ٔیث َع ِض ٕذ بٔهُ َِفٕ َم َخا َؾ َة أَ ٌِ َت ِي ٔ َ
ق
ؾَأ ُ ِدْٔ َل ؾ ٔیطٔ َما اى ِ َت َك َؽ ٔم ِي ُط َو َج َعل ُِت بَابَ ُط بٔاْلِ َ ِر ٔ
اوبرکبنبایبہبیش ،دیباہللنبومیس،ایفسؿنبایباثعشء،انکدنبزیدی،اؾاوملنینمدیسہاعہشئرفام ںیہہکںیمےنرنکؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےسمیطح ےکقلعتمدرایتفایکرفامایہی تیباہللاک ہصحےہ ںیم ےن رعض ایکرھپولوگں ےناےس تیباہلل ںیم
دالخویکںہنایکرفامایاؿےکاپس(الحؽامؽںیمےس)رخہچ ہناھتںیمےنرعضایکہکرھپتیباہللاکدرفازہاانتافاچنویکںراھکہک
ڑیسیھےکریغبڑچاھہ ںیاجاتکس۔رفامایہییھباہمتریوقؾےنایسےئلایکاتہکےسجاچںیہادنراجےندںیافراچںیہادنراجےنےس
رفکدںیافرارگاہمتریوقؾاکزامہنرفکرقبیہنوہات(ینعی ونملسمہنوہ )افرہیڈرہنوہاتہکاؿےکدؽدفرہنوہاجںیئوتںیماس
ابترپوغررکاتہکایکںیمدبتیلیالؤںاسںیمرھپںیموجیمکےہفہوپریرکفںافرااکسدرفازہزنیمرپرکداتی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش ،دیباہللنبومیس،ایفسؿنبایباثعشء،انکدنبزیدی،اؾاوملنینمدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وطاػیکتلیضف۔
ابب  :جحاکایبؿ
وطاػیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1113

راوی  :علی بً محنذ ،محنذ بً ؾـیل ،عَلء  ،حرضت عبذاہلل بً عنز

ئ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب َع ًِ َع َلا ٕئ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َسنٔ ِع ُت
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُؿ َـ ِی ٔل َع ًِ ا ِل َع ََل ٔ

اٌ َن ٔع ِت ٔل َر َق َب ٕة
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َم ًِ ك َ َ
اف بٔا ِلب َ ِیتٔ َو َػلَّی َر ِن َع َتي ِ ٔن ک َ َ
یلع نب دمحم ،دمحم نب لیضف ،العء  ،رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک ہی رفامےت انس وج
تیباہللاکوطاػرکےافردفاگہنادارکےاساکہیلمعاکیالغؾآزادرکےنےکرباربوہاگ۔
رافی  :یلعنبدمحم،دمحمنبلیضف،العء،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1114

راوی  :ہظاو بً عنار ،اسناعیل بً عیاغ ،حنیذ بً ابی سویہ ،ابً ہظاو ،علاء بً ابی رباح

غ َح َّذثَ َيا حُ َن ِی ُذ بِ ًُ أَبٔی َسؤیَّ َة َقا َل َسنٔ ِع ُت ابِ ًَ صٔظَ او ٕ َي ِشأ َ ُل َع َلا َئ بِ ًَ
ل بِ ًُ َعیَّا ٕ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
وف بٔا ِلب َ ِیتٔ َؾ َكا َل َع َلائْ َح َّذثَىٔی أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ُوک ٔ َل بٔطٔ
الز ِن ًٔ ا ِل َ َامینٔی َوص َُو َی ُل ُ
أَبٔی َربَا ٕح َع ًِ ُّ
وٌ َم َلکّا ؾ ََن ًِ َقا َل َّ
ِخة ٔ
الل ُض َّه إنِّٔی أَ ِسأَلُ َ
َس ِب ُع َ
ِخة ٔ َربَّ َيا آت ٔ َيا فٔی ُّ
ک ا ِل َعؿ َِو َوا ِل َعاؾ َٔی َة فٔی ُّ
الذى ِ َیا َح َش َي ّة َوفٔی ِاْل ٔ َ
الذى ِ َیا َو ِاْل ٔ َ
الز ِن ًٔ اْلِ َ ِس َود ٔ َؾ َكا َل
الز ِن ًٔ اْلِ َ ِس َود ٔ َقا َل یَا أَبَا ُم َح َّن ٕذ َما بَ َل َػ َ
َح َش َي ّة َوق ٔ َيا َع َذ َ
ک فٔی َص َذا ُّ
اب ال َّيارٔ َقا ُلوا آ ٔمي َن َؾ َل َّنا بَ َل َؼ ُّ

َع َلائْ َح َّذثَىٔی أَبُو ص َُزیِ َز َة أَى َّ ُط َسنٔ َع َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َم ًِ ؾَا َو َؿطُ َؾإٔى َّ َنا ُيؿَاو ٔ ُق َی َذ ال َّز ِح َن ًٔ َقا َل َلطُ
ابِ ًُ صٔظَ او ٕ یَا أَبَا ُم َح َّن ٕذ ؾ َّ
اف َقا َل َع َلائْ َح َّذثَىٔی أَبُو ص َُزیِ َز َة أَى َّ ُط َسنٔ َع َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َم ًِ
َالل َو ُ

اٌ اہللٔ َوا ِل َح ِن ُذ ِهَّلِل َو ََ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّ اہللُ َواہللُ أَ ِنبَرُ َو ََ َح ِو َل َو ََ ُق َّو َة إ ٔ ََّ بٔاہللٔ ُم ٔح َی ِت
كَ َ
اف بٔا ِلب َ ِیتٔ َس ِب ّعا َو ََ یَ َتک َ َّل ُه إ ٔ ََّ بٔ ُش ِب َح َ
َشةُ َد َر َجا ٕ
َش َح َش َيا ٕ
َش َس ِّیَْا ٕ
ک ا ِل َحا ٔل َْ َ
اق
ت َو َم ًِ كَ َ
اف َؾ َتک َ َّل َه َوصُ َو فٔی ت ٔ ِل َ
ت َو ُنت َٔب ِت َل ُط َع ِ ُ
َع ِي ُط َع ِ ُ
ت َو ُرؾ ٔ َع َلطُ ب ٔ َضا َع ِ َ

ئ بٔز ٔ ِجل َِیطٔ
فٔی الزَّ ِح َنةٔ بٔز ٔ ِجل َِیطٔ َن َخائ ٔٔف ا ِل َنا ٔ

اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،دیمحنبایبنکہی،انباشہؾ،اطعءنبایبرابحےسرک امیینےکابرےںیموپاھچہکبجفہتیباہلل
اکوطاػرکرےہےھتوترفامےنےگلھجمےساوبرہریہےن ہیدحثیایبؿیکہکیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایرک امیینرپ رتس
لل َّ
ت ت
ت
ت
ت
ھ
ّ
ل
ْ
َِ
ِ ِة َر َّ َي ِ َ
اب
آث ِف ادلُّ ْ َي َخ َص َن ًا َف ِف ْٓال ِ َز
اْف ِ َن َا ِف ادلُّ ْ َي َف ْٓال ِ َز
رفےتش رقمر ںیہ وج یھب اہیں ا ُ َّم ِإ ِِّ َأ ْخَْکُلَ ا غَُْ َو َف ْ َ
ِ ِة َخ َص َن ًا َفق َ َع َ
َّ
اِ ِر!زپےھوترفےتشآنیم ےتہکںیہ۔بجاطعءرجحانکد رپےچنہپ وتانباشہؾ ےناہکاایوبدمحمآپوک اسرک انکدےک ابرےںیم ایک
ولعمؾوہا؟اطعےنرفامایہکاوبرہریہےنےھجمہیدحثیانسیئہکاوہنںےنرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسہکوجرجح
انکدوکوھچےئوگایفہاہللاک اہ ھتوھچراہےہ۔وتانباشہؾ ےنرعض ایکاایوبدمحم وطاػ ےکقلعتمیھبرفامےیئ۔ اطعء رفامےنےگلہک
اوبرہریہےنےھجمہیدحثیانسیئہکاوہنںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسوجتیباہللےکرگداسترکچاگلےئافراس
لْ
کُ َف َل َْ
لِلَّ!زپاتھرےہایکسدساطخںیئ
ح َؽ َف َلوُقَّ َة ِإ َّل ِِ ِ
لِلَّ َأ ْ َ ز
لِلَّ َفا ُ
لِلَّ َفا جَمْ ُدلِلَِّ َف َل ِإلَ َا ِإ َّلا ُ
دفراؿوکیئوگتفگہنرکےرصػ ُص ْب َء َؿا ِ
اٹمدی اجںیئ ی افر اےکس ےئل دس ایکینں یھکل اجںیئ ی افر اس وطاػ یکدبفتل اےکس دسدرےج دنلب رکدےیئ اجںیئ ےگ افر سج
ےن وطاػ ایک افر وطاػ رکےت وہےئ ابںیت یھب ںیک وت فہ اےنپ دفونں اپؤں اسیک ھت رتمح ںیم  اسھ ح ےس اپین ںیم آدیم ےک اپؤں
ڈفباجےتںیہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،دیمحنبایبنکہی،انباشہؾ،اطعءنبایبرابح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وطاػےکدعبدفاگہنادارکان۔
ابب  :جحاکایبؿ
وطاػےکدعبدفاگہنادارکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1115

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ،ابً جزیخ ،نثير ابً نثير بً مللب بً ابی واعہ  ،حرضت مللب

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ َنثٔير ٔبِ ًٔ َنثٔير ٔبِ ًٔ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب بِ ًٔ أَبٔی َو َدا َع َة َّ
ِم َع ًِ
الش ِض ٔ ِّ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

َّ
َّ
َّ
َ
َ
الز ِن ًٔ ؾ ََؼلَّی
ُفؽَ ٔم ًِ َس ِب ٔعطٔ َجا َئ َحًی یُ َحاذ ٔ َی ب ٔ ُّ
أبٔیطٔ َع ًِ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َقا َل َرأیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه إٔذَا َ َ
الل َّو ٔ
َر ِن َع َتي ِ ٔن فٔی َحا ٔط َی ٔة ا ِل َن َل ٔ
اف أَ َح ْذ َقا َل ابًِ َما َج َة َص َذا ب ٔ َن َّه َة َْ َّ
اػ ّة
اف َول َِی َص بَ ِي َيطُ َوبَي ِ َن ُّ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،انبرججی،ریثکانبریثکنببلطمنبایبفاہع،رضحتبلطمرفامےتںیہہکںیمےنرنکؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپبجاسترکچفںےسافرغوہےئوترجحانکدےکرقبیآےئافراطمػےکانکرےدفرںیتعک
اداںیکاسفتقآپےکافروطاػرکےنفاولںےکدرایمؿوکیئآڑہنیھت۔اامؾانبامہجرفامےتںیہہکریغبرتسہےکامنزادارکان
ہکمیکوصختیصےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،انبرججی،ریثکانبریثکنببلطمنبایبفاہع،رضحتبلطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػےکدعبدفاگہنادارکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1116

راوی  :علی بً محنذ ،عنزو بً عبذاہلل ،ونیع ،محنذ بً ثابت ،عنزو بً دیيار ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو َع ِنزُو بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت ا ِل َع ِبذ ِّٔی َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيا ٕر َع ًِ ابِ ًٔ
اف بٔا ِلب َ ِیتٔ َس ِب ّعا ث ُ َّه َػلَّی َر ِن َع َتي ِ ٔن َقا َل َونٔی ْع َي ِعىٔی ع ٔ ِي َذ ا ِل َن َكاو ٔ ث ُ َّه
عُ َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقذ َٔو ؾ ََل َ
ِخ َد إَٔ َی الؼَّ ؿَا
ََ
یلع نب دمحم ،رمعف نب دبع اہلل ،فعیک ،دمحم نب تبن  ،رمعف نب دانیر ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسرشتفیالےئافرتیباہللےکرگداسترکچاگلےئرھپدفرںیتعکاداںیک(فعیکےتہکںیہہک اقمؾاربا،میےکاپسدفاگہنادا
ایک)رھپاعنصءیکرطػےلکن۔

رافی  :یلعنبدمحم،رمعفنبدبعاہلل،فعیک،دمحمنبتبن ،رمعفنبدانیر،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػےکدعبدفاگہنادارکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1117

راوی  :عباض بً عثناٌ ،ولیذ بً مشله ،مالک بً اىص ،جعَف بً محنذ ،حرضت جابز

اٌ ِّ
َف بِ ًٔ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص َع ًِ َج ِع َ ٔ
َّاض بِ ًُ ُع ِث َن َ
َح َّذثَ َيا ا ِل َعب ُ
َ
ُفؽَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ كَ َو ٔ
یه َؾ َكا َل عُ َنزُ َیا َر ُسو َل اہللٔ َص َذا
اف ا ِلب َ ِیتٔ أَتَی َم َك َاو إٔبِ َزاصٔ َ
َجابٔز ٕأىَّطُ َل َّنا َ َ

َّ
َّ
َ
َقأَصَا
َم َك ُاو أبٔي َيا إٔبِ َزاص َٔیه ال ٔذی َقا َل اہللُ ُس ِب َحاىَطُ َواتخ ٔ ُذوا ٔم ًِ َم َكاو ٔ إٔبِ َزاص َٔیه ُم َؼلًّی َقا َل ا ِل َولٔی ُذ َؾ ُكل ُِت ل ٔ َنال ٔ ٕک صَ َه َذا َ َ
َو َّاتخ ٔ ُذوا ٔم ًِ َم َكاو ٔإٔبِ َزاص َٔیه ُم َؼلًّی َقا َل َن َع ِه
ابعسنبامثعؿ،فدیلنبملسم،امکلنباسن،رفعج نبدمحم،رضحتاجربےسرفاتیےہہکبجرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
تیباہللےکوطاػےسافرغوہےئوتاقمؾاربا،میںیمآےئ۔رضحترمعےنرعضایکاےاہللےکرنکؽہیامہرےفادلاربا،می
ت
ھ ِب ضُ َصل ًّ
ت
َ
م ِؾ ِإ ْ َ زتا َم ی)(ہکاقمؾاربا،میوکامنزیکہگجانبؤ)دحثیےک
اکاقمؾےہنجےکابرےںیماہللاعتیلےنرفامای( َفا ّب ُِدفاِْ َ َ
ت
ھ ِب ضُ َصل ًّ
ت
َ
م ِؾ ِإ ْ َ زتا َم ی!(اخءےکرسکہاسیک ھت)زپاھاھت۔رفاماییجاہں
رافیفدیلےتہکںیہںیمےناےنپااتسذامکلےساہکہک َفا ّب ُِدفاِْ َ َ
۔
رافی  :ابعسنبامثعؿ،فدیلنبملسم،امکلنباسن،رفعجنبدمحم،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امیبرنکاروہرکوطاػرکاتکسےہ۔
ابب  :جحاکایبؿ
امیبرنکاروہرکوطاػرکاتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1118

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،معلی بً ميؼور ،اسحل بً ميؼور ،احنذ بً سياٌ ،عبذالزحنً بً مہذی ،مالک بً
اىص ،محنذ بً عبذالزحنً ،حرضت او سلنہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َعلَّی بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ ح و َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َح ُل بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َوأَ ِح َن ُذ بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َق َاَ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ال َّز ِح َن ًٔ ابِ ًُ َم ِضذ ٓ ٕ
رع َو َة َع ًِ َزیِ َي َب َع ًِ أ ُ ِّو
ٔی َق َاَ َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ
ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ى َ ِوؾ َٕل َع ًِ ُ ِ
ئ ال َّيا ٔ ٔ
ُفأَیِ ُت
َسل ََن َة أَى َّ َضا َمز ٔ َؿ ِت ؾَأ َ َم َز َصا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ َت ُل َ
وف ٔم ًِ َو َرا ٔ
ض َوه َی َران ٔ َب ْة َقال َِت َ َ
َّ
َّ
اب َم ِش ُلو ٕر َقا َل ابًِ َما َج َة َص َذا َحذ ُ
ٔیث أَبٔی بَ ِْکٕ
اللورٔ َون ٔ َت ٕ
رقأ ُ َو ُّ
َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ي َُؼل ِّی إَٔ َی ا ِلب َ ِیتٔ َوص َُو َي ِ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ضعلی نب وصنمر ،ااحسؼ نب وصنمر ،ادمح نب انسؿ ،دبعارلنمح نب دہمی ،امکل نب اسن ،دمحم نب دبعارلنمح،
رضحت اؾ ہملس رفام ںیہ ہک فہ امیبر وہںیئگ وت رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہ ںی مکح رفامای ہک نکار وہ رک ولوگں ےک  ےھچی
ےس وطاػ رکںی۔ رفام ںیہ رھپ ںیم ےن داھکی ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب اہلل یک رطػ ہنم رکےک امنز ادا رکرےہ
ت
ض
ص
َ
ط
ٍ
ْ
ب ُ ورالتفترفامرےہںیہ۔
ںیہافراسںیم َفال ُّطو ِر َف ِ َک ٍ
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،ضعلی نب وصنم ر ،اقحس نب وصنمر ،ادمح نب انسؿ ،دبعارلنمح نب دہمی ،امکل نب اسن ،دمحم نب
دبعارلنمح،رضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زتلمؾاکایبؿ۔

ابب  :جحاکایبؿ
زتلمؾاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1119

یحٌی ،عبذالززام ،مثىی بً ػباح ،عنزو بً طعیب
راوی  :محنذ بً ٰ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم َقا َل َسنٔ ِع ُت ا ِل ُن َثىَّی بِ ًَ الؼَّ بَّاحٔ َي ُكو ُل َح َّذثَىٔی َع ِنزُو بِ ًُ ُط َع ِیبٕ َع ًِ أَبٔیطٔ

ُفغِ َيا ٔم ًِ َّ
الش ِب ٔع َر َن ِع َيا فٔی ُدبُز ٔا ِک َه ِع َبةٔ َؾ ُكل ُِت أَ ََ ى َ َت َع َّوذُ بٔاہللٔ ٔم ًِ ال َّيارٔ
َع ًِ َج ِّذظ ٔ َقا َل كُؿ ُِت َم َع َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َؾ َل َّنا َ َ
اب ؾَأ َ ِل َؼ َل َػ ِذ َر ُظ َویَ َذیِطٔ َو َْ َّذ ُظ إٔل َِیطٔ
الز ِن ًَ ث ُ َّه َق َاو بَي ِ َن ا ِل َح َحز ٔ َوا ِل َب ٔ
َقا َل أَعُوذُ بٔاہللٔ ٔم ًِ ال َّيارٔ َقا َل ث ُ َّه َم َضی ؾ ِ
َاس َتل ََه ُّ
ل
ث ُ َّه َقا َل َص َه َذا َرأَیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َيؿ َِع ُ
دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،ینثمنبابصح،رمعفنببیعشےتہکںیہہکںیمےنرضحتدبعاہللنبرمعےکاس ھتوطاػایکبجمہاست
رکچفں ےس افرغ وہےئ وت مہ ےن ہبعک ےک  ےھچی دفاگہن ادا ایک ںیم ےن رعض ایک۔ رفامےت ںیہ رھپ رضحت دبعاہلل نب رمع ےلچ افر رجح
انکد اک االتسؾ ایک رھپ رجح انکدافر ابب ہبعک ےکدرایمؿ ڑھکے وہےئ افر اانپ ہنیس افردفونںاہ ھت افر ر راراس ےک اس ھتاٹمچدےیئ
رھپرفامایہکںیمےنرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکان ےیہرکےتداھکی۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،ینثمنبابصح،رمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئوطاػےکالعفہابیقانمکسجحادارکے۔
ابب  :جحاکایبؿ
احہضئوطاػےکالعفہابیقانمکسجحادارکے۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1120

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عبذالزحنً بً قاسه ،سیذہ عائظہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َكاس ٔٔه َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َس َف ح ِٔـ ُت
َقی ّبا ٔم ًِ َ ٔ
ِخ ِج َيا َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ ى َ َزی إ ٔ ََّ ا ِل َح َّخ َؾ َل َّنا ُن َّيا بٔ َ ٔ
رس َف أَ ِو َ ٔ
َعائٔظَ َة َقال َِت َ َ
ؾ ََذ َْ َل َعل َ َّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوأَىَا أَبِکٔی َؾ َكا َل َما ل َٔک أَ َنؿ ِٔشتٔ ُقل ُِت َن َع ِه َقا َل إ ٔ ٌَّ َص َذا أَ ِم ْز َنت ََب ُط اہللُ َعل َی

بَ َيا ٔ
ٔک ک ُ َّل َضا غَي ِ َر أَ ٌِ ََ َت ُلوفٔی بٔا ِلب َ ِیتٔ َقال َِت َو َؿ َّهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ ن َٔشائٔطٔ
ت آ َد َو ؾَا ِق ٔضی ا ِل َن َياس َ

رق
بٔا ِل َب َ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،ایفسؿنبہنییع،دبعارلنمحنباقمس،دیسہاعہشئرفام ںیہمہرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اس ھت ںیلکن امہرا جح یہ اک ارادہ اھت بج اقمؾ رسػ ای اس ےک رقبی ےچنہپ وت ےھجم ضیح آےن اگل۔ رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ریمے اپس رشتفی الےئ وت ںیم رف ریہ یھت۔ رفامای ںیہمت ایک وہا ایک ضیح آراہ ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک یج اہں ہی ارم اہلل اعتیل ےن
آدؾیکویٹیبںےئلیکدقمررفامدایےہ(ینعیاایتخرہ ںیےہاسےئلرپاشیؿوہےنیکرضفرتہ ںی)متامتؾاراکؿادارکفاہتبل تیب
اہللاکوطاػث رکفرفام ںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپازفاجرہطماتیکرطػےساگےئرقابؿیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،ایفسؿنبہنییع،دبعارلنمحنباقمس،دیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحرفمداکایبؿ۔
ابب  :جحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1121

راوی  :ہظاو بً عنار ،ابومؼعب ،مالک بً اىص ،عبذالزحنً بً قاسه ،او النوميين سیذہ عائظہ

ک بِ ًُ أَى َ ٕص َح َّذثَىٔی َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ا ِل َكاس ٔٔه َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َوأَبُو ُم ِؼ َعبٕ َق َاَ َح َّذثَ َيا َمال ٔ ُ

أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَُفِ َ َد ا ِل َح َّخ

اشہؾ نب امعر ،اوببعصم ،امکل نب اسن ،دبعارلنمح نب اقمس ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنجحرفمدایک۔جحرفمدہیےہہکرصػجحیکتینےسارحاؾابدنےھ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اوببعصم،امکلنباسن،دبعارلنمحنباقمس،اؾاوملنینمدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1122

راوی  :ابومؼعب ،مالک بً اىص ،ابواسود ،محنذ بً عبذالزحنً بً ىوؾل ،رعوہ بً زبير ،او النوميين حرضت عائظہ

رع َو َة بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُم ِؼ َعبٕ َح َّذث َ َيا َمال ٔ ُ
ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ أَبٔی اْلِ َ ِس َود ٔ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ى َ ِوؾ َٕل َوک َ َ
اٌ َیت ّٔامی فٔی ح ٔ ِحز ٔ ُ ِ
َّ
ُ
َّ َ
َ
ُف َد ا ِل َح َّخ
الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ ُ ِ
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َعائٔظَ َة أ ِّو ا ِل ُن ِد ٔمئي َن أ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه أ ِ َ
اوببعصم،امکلنباسن،اوبانکد،دمحمنبدبعارلنمحنبونلف،رعفہنبزریب،اؾاوملنینمرضحتاعہشئےسرفاتیےہہکرنکؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنجحرفمدایک۔
رافی  :اوببعصم،امکلنباسن،اوبانکد،دمحمنبدبعارلنمحنبونلف،رعفہنبزریب،اؾاوملنینمرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1123

راوی  :ہظاو بً عنار ،عبذالعزیز ،حاته بً اسناعیل ،جعَف بً محنذ ،حرضت جابز

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔ َّ
َف بِ ًٔ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َجابٔز ٕأَ ٌَّ
الذ َرا َو ِرد ٔ ُّی َو َحات ٔ ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َع ًِ َج ِع َ ٔ

َّ
َّ َ
ُف َد ا ِل َح َّخ
َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه أ ِ َ

اشہؾ نب امعر ،دبعازعلزی ،احمت نب اامسلیع،رفعج نب دمحم ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن جح
رفمدایک۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دبعازعلزی،احمتنباامسلیع،رفعجنبدمحم،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1124

راوی  :ہظاو بً عنار ،قاسه بً عبذاہلل ،محنذ بً ميهذر ،حرضت جابز

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ا ِل َكا ٔس ُه بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ ا ِل ُع َنز ٔ ُّی َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ ا ِل ُن ِيهَ ٔذرٔ َع ًِ َجابٔز ٕأَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ

اٌ أَُفِ َ دُوا ا ِل َح َّخ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوأَبَا بَ ِْکٕ َوعُ َن َز َوعُ ِث َن َ

اشہؾنبامعر،اقمسنبدبعاہلل،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربےسرفاتیےہ ہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافررضحتاوبرکبف

رمعفامثعؿےنجحرفمدایک۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اقمسنبدبعاہلل،دمحمنبدکنمر،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحافررمعہںیمرقآؿرکان۔
ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہںیمرقآؿرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1125

یحٌی بً ابی اسحل ،حرضت اىص بً مالک
راوی  :نَص بً علی ،عبذاَعلی بً عبذاَعلیٰ ،

ِم َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اْلِ َ ِعل َی بِ ًُ َع ِب ٔذ اْلِ َ ِعل َی َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل
َح َّذثَ َيا َن ِ ُ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
ک عُ ِن َز ّة َوح ٔ َّح ّة
ِخ ِج َيا َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إَٔ َی َم َّه َة ؾ ََشنٔ ِع ُت ُط َي ُكو ُل َلب َّ ِی َ
ََ
رصن نب یلع ،دبعاالیلع نب دبعاالیلعٰ ،ییحی نب ایب ااحسؼ  ،رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک مہ رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ت
غ َ ًة َف ِة َّ ًاینعیآپےنجحرقاؿایک۔
ک ُ ْز
ےکاس ھتےکمیکرطػےلکنںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسل ََّب ْن َ
رافی  :رصننبیلع،دبعاالیلعنبدبعاالیلعٰ،ییحینبایباقحس،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہںیمرقآؿرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1126

راوی  :نَص بً علی ،عبذالوہاب ،حنیذ ،حرضت اىص

ک بٔ ُع ِن َزة ٕ
اب َح َّذثَ َيا حُ َن ِی ْذ َع ًِ أَى َ ٕص أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َلب َّ ِی َ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َوصَّ ٔ
َح َّذثَ َيا َن ِ ُ

َوح ٔ َّح ٕة

ت
ک ِئعُم ْ َرز ٍة َف ِة َّ ٍا۔
رصننبیلع،دبعاولاہب،دیمح،رضحتاسنرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایل ََّب ْن َ
رافی  :رصننبیلع،دبعاولاہب،دیمح،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہںیمرقآؿرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1127

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عبذہ بً ابی لبابہ ،ابووائل ،طكیل بً سلنہ ،حرضت ػيی
بً معبذ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َوصٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َق َاَ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َع ِب َذ َة بِ ًٔ أَبٔی لُ َبابَ َة َقا َل َسنٔ ِع ُت أَبَا
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َصاى ٔ ًّیا ؾَأ َ ِسل َِن ُت ؾَأ َصِ َلل ُِت بٔا ِل َح ِّخ َوا ِل ُع ِن َزة ٔ
َوائ ٕٔل َطك ٔ َ
یل بِ ًَ َسل ََن َة َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت ُّ
الؼ َي َّی بِ ًَ َم ِع َب ٕذ َي ُكو ُل ُن ِي ُت َر ُج َّل َن ِ َ
اٌ َوأَىَا أُص ُّٔل بٔض ٔ َنا َجنٔی ّعا بٔا ِل َكاد ٔ ٔس َّیةٔ َؾ َك َاَ ل ََض َذا أَ َؿ ُّل ٔم ًِ َبعٔيرٔظ ٔ َؾ َهأَى َّ َنا
یع َة َو َزیِ ُذ بِ ًُ ُػو َح َ
ؾ ََشنٔ َعىٔی َسل َِنا ٌُ بِ ًُ َرب ٔ َ
ک َلطُ ؾَأَق َِب َل َعل َِیض ٔ َنا ؾ َََل َم ُض َنا ث ُ َّه أَق َِب َل َعل َ َّی َؾ َكا َل
ِّک ُت ذَل ٔ َ
َح َن ََل َعل َ َّی َج َب َّل بٔکَل ٔ َنتٔض ٔ َنا َؾ َك ٔذ ِم ُت َعل َی عُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َخ َّلا ٔب ؾ ََذ َ ِ

یل
ٔیت ل ٔ ُش َّي ٔة ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل صٔظَ ْاو فٔی َحذٔیثٔطٔ َقا َل َطك ٔ ْ
ٔیت ل ٔ ُش َّيةٔ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه صُذ َ
صُذ َ
وم َن ِشأَلُ ُط َع ِي ُط َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َوأَبُو ُم َعاؤیَ َة َو َْأَی َي ِعل َی َقالُوا َح َّذثَ َيا
رس ْ
َؾ َهثٔي ّرا َما ذَ َص ِب ُت أَىَا َو َم ِ ُ

الؼ َي ِّی بِ ًٔ َم ِع َب ٕذ َقا َل ُن ِي ُت َحذ َ
َصاى ٔ َّی ٕة ؾَأ َ ِسل َِن ُت َؾل َِه آ ُل أَ ٌِ أَ ِج َتض ٔ َذ ؾَأَصِ َلل ُِت
اْلِ َ ِع َن ُع َع ًِ َطك ٔ ٕ
یل َع ًِ ُّ
ٔیث َع ِض ٕذ ب ٔ َي ِ َ

ِّک ى َ ِح َو ُظ
بٔا ِل َح ِّخ َوا ِل ُع ِن َزة ٔؾ ََذ َ َ

اوبرکب نبایب ہبیش،اشہؾ نب امعر ،ایفسؿ نبہنییع،دبعہ نبایبابلہب،اوبفالئ ،قیقش نبہملس،رضحتیبص نبدبعم ےتہک ںیہہک ںیم
رصنایناھترھپںیم ےناالسؾوبقؽایکافرجحافررمعہدفونںاکارحاؾابدناھ۔املسؿنبرہعیبافرزدینبوصاحؿےنےھجماقد ہی ںیم
ت
ک ! ِئعُم ْ َرز ٍة َف ِة َّ ٍا ےتہک) انس وت ک ےن ےگل ہی وت اےنپ افٹن ےس ڑبھ رک رمگاہ افر
جح افر رمعہ دفونں اک ااھٹک ارحاؾ ابدناھ (مہ االہؽ رکےت ل ََّب ْن َ
ان داؿ ےہ اوہنں ےن ہی ابت ہہک رک ریمے افرپ اہپڑ الد دای رھپ ںیم رضحت رمع یک دخث  ںیم احرض وہا افر اؿ ےس ہی ابت رعض
یک۔رضحترمعاؿدفونںیکرطػوتمہجوہےئافراؿوکالمث یکرھپریمیرطػوتمہجوہےئافررفامایاہمترییبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکتنسیکرطػرامنہیئرکدییئگاہمترییبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتنسیکرطػرامنہرکدییئگ۔قیقشےتہکںیہہک
ںیم افر رسمفؼ تہب رمہبت ےئگ افر یبص ےس ہی دحثی وپیھچ۔ رضحت یبص نب دبعم رفامےت ںیہ ہک ںیم رصناتین وک وھچڑ رک این این
املسمؿ وہا اھت ںیم ےن وکشش ںیم وکاتیہ ہ ںی یک افر ںیم جح افر رمعہ دفونں اک ااھٹک ارحاؾ ابدناھ آےگ ایس رطح ایبؿ ایک ح ےس یلہپ
دحثیںیمسگرا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،دبعہنبایبابلہب،اوبفالئ،قیقشنبہملس،رضحتیبصنبدبعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحافررمعہںیمرقآؿرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1128

راوی  :علی بً محنذ ،ححاد ،حشً بً سعذ ،حرضت ابً عباض

ض أَ ِْب َ َرنٔی أَبُو كَ ِل َح َة أَ ٌَّ
َّاد َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ َس ِع ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاؤیَ َة َح َّذثَ َيا َحح ْ
َّ
َّ
َق ٌَ ا ِل َح َّخ َوا ِل ُع ِن َز َة
َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َ َ

یلعنبدمحم،اجحج،نسحنبدعس،رضحتانبابعسرفامےتںیہہک رضحتاوب،ہحلےنےھجماتبایہک رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنجحافررمعہاکاکیاس ھتارحاؾابدنھرکجحرقاؿایک۔
رافی  :یلعنبدمحم،اجحج،نسحنبدعس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحرقاؿرکےنفاےلاکوطاػ۔
ابب  :جحاکایبؿ
جحرقاؿرکےنفاےلاکوطاػ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1129

یحٌی بً حارث ،غیَلٌ بً جامع ،لیث ،علاء ،كاؤض ،محاہذ ،حرضت جابز بً
راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنيرٰ ،
عبذاہلل ،ابً عنز اور ابً عباض

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّذث َ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َي ِعل َی بِ ًٔ َحار ٕٔث ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی َح َّذثَ َيا أَبٔی َع ًِ غ َِی ََل ٌَ بِ ًٔ َجا ٔم ٕع َع ًِ
ض أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل َِه
ل َِی ٕث َع ًِ َع َلا ٕ
ض َو ُم َحاصٔ ٕذ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َوابِ ًٔ عُ َن َز َوابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ئ َوكَا ُو ٕ
ـ ص َُو َوأَ ِػ َحاب ُ ُط ل ٔ ُع ِن َزت ٔض ٔ ِه َو َح َّحت ٔض ٔ ِه ح ٔي َن َق ٔذ ُموا إ ٔ ََّ ك َ َواؾّا َواح ّٔذا
َی ُل ِ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمنٰ ،ییحی نب احرث ،الیغؿ نب اجعم  ،ثی ،اطعء ،اطؤس ،اجمدہ ،رضحت اجرب نب دبع اہلل ،انب رمع افر انب ابعس
ےسرفاتیےہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہب(ریضاہللاعتیلمہنع)ہکمآےئوتجح
افررمعہےئلیکبسےناکییہوطاػایک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمنٰ،ییحی نباحرث،الیغؿنباجعم ،ثی،اطعء،اطؤس،اجمدہ،رضحتاجربنبدبعاہلل،انبرمعافرانب
ابعس

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

ابب  :جحاکایبؿ
جحرقاؿرکےنفاےلاکوطاػ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1130

راوی  :ہياد بً َسی ،عبثہ بً قاسه ،اطعث ،ابوزبير ،جابز

الرس ِّی َح َّذثَ َيا َع ِبثَرُ بِ ًُ ا ِل َكاس ٔٔه َع ًِ أَ ِط َع َث َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٕأَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َح َّذثَ َيا َص َّيادُ بِ ًُ َّ ٔ
اف ل ٔ ِل َح ِّخ َوا ِل ُع ِن َزة ٔك َ َواؾّا َواح ّٔذا
كَ َ
انہدنبرسی،عبنہنباقمس،اثعش،اوبزریب،اجربرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنجحافررمعہےئلیکاکییہوطاػایک۔
رافی  :انہدنبرسی،عبنہنباقمس،اثعش،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحرقاؿرکےنفاےلاکوطاػ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1131

راوی  :ہظاو بً عنار ،مشله بً ْالذ ،عبیذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا ص ٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ َْال ٔ ٕذ الزَّىِط ُّٔی َح َّذثَ َيا ُعب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ عُ َن َز َع ًِ ى َاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز أَى َّ ُط َقذ َٔو َقارٔىّا
اف بٔا ِلب َ ِیتٔ َس ِب ّعا َو َس َعی بَي ِ َن الؼَّ ؿَا َوا ِل َن ِز َوة ٔث ُ َّه َقا َل صَ َه َذا ؾ ََع َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
ؾ ََل َ

اشہؾ نب امعر ،ملسم نب اخدل  ،دیب اہلل نب رمع ،انعف ،رضحت انب رمع جح رقاؿ اک ارحاؾ ابدنھ رک آےئ وت تیب اہلل ےک رگد است رکچ
اگلےئافرافصفرمفہےکدرایمؿیعسیکرھپرفامایہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااسییہایک۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ملسمنباخدل ،دیباہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحرقاؿرکےنفاےلاکوطاػ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1132

راوی  :مَحز بً سلنہ ،عبذالعزیز بً محنذ ،عبیذاہلل ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َح ُز بِ ًُ َسل ََن َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّذثَ َيا ُم ِ ٔ
اف َواح ْٔذ َول َِه َی ٔح َّل َحًَّی َي ِك ٔض َی َح َّحطُ َو َی ٔح َّل ٔم ِي ُض َنا َجنٔی ّعا
ْح َو بٔا ِل َح ِّخ َوا ِل ُع ِن َزة ٔ َنفَی َل ُض َنا ك َ َو ْ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ أَ ِ َ
رحمزنبہملس،دبعازعلزینبدمحم ،دیباہلل،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوججح
افررمعہاکارحاؾابدنےھوتدفونںےئلیکاکییہوطاػاکیفےہافرفہبجکتجحوپراہنرکےلالحؽہنوہاگافرجحےکدعبجحافررمعہ
دفونںےکارحاؾےسالحؽوہاگ۔
رافی  :رحمزنبہملس،دبعازعلزینبدمحم ،دیباہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحعتمتاکایبؿ۔
ابب  :جحاکایبؿ

جحعتمتاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1133

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً مؼعب ،عبذالزحنً بً ابزاہیه ،حرضت عنز بً ْلاب

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُم ِؼ َعبٕ ح و َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َي ِعىٔی ُد َح ِ ّامی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ض َح َّذثَىٔی
ْٔک َم ُة َح َّذثَ َيا ابِ ًُ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َق َاَ َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّذثَىٔی َی ِحٌَی بِ ًُ أَبٔی َنثٔير ٕ َح َّذثَىٔی ع ِ ٔ
یل أَ َتانٔی آ ٕ
ت ٔم ًِ َربِّی َؾ َكا َل َػلِّ فٔی َص َذا
عُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َخ َّل ٔ
اب َقا َل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َوص َُو بٔا ِل َعك ٔ ٔ
ا ِل َوادٔی ا ِل ُن َب َار ٔک َو ُق ِل ُع ِن َز ْة فٔی َح َّح ٕة َو َّ
اللؿ ُِى ل ٔ ُذ َح ِی ٕه

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنببعصم،دبعارلنمحنباربا،می،رضحترمعنباطخبےسرمفیےہہکںیمےنرنکؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےسانسذفاہجحلےکدونںںیموتآپےناساممتعنہنرفامیئافرہنرقآؿںیماساکخسنارتانکیلاکیصخشےناینپراےئ
ےسوجاچاہاسابرےںیماہک۔آپرفامےتےھتبجہکقیقعںیمےھتہکریمےاپساکیآےنفاال(رفہتش)آایریمےربےک
اہںےسافراہکامنززپوھاسابمرکفادیںیمافرہہکرمعہےہجحںیم۔ہیابت ُدمیحینعیدبعارلنمحنباربا،میدیقشمیکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنببعصم،دبعارلنمحنباربا،می،رضحترمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحعتمتاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1134

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،مشعز ،عبذالنلک بً میرسہ ،كاؤض ،حرضت َساقہ بً جعظه

ض َع ًِ
رس َة َع ًِ كَا ُو ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ٔم ِش َعز ٕ َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ َم ِی َ َ

َسا َق َة بِ ًٔ ُج ِع ُظ ٕه َقا َل َق َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َْ ٔلي ّبا فٔی َص َذا ا ِل َوادٔی َؾ َكا َل أَََ إ ٔ ٌَّ ا ِل ُع ِن َز َة َق ِذ َد َْل َِت فٔی
َُ
ا ِل َح ِّخ إَٔ َی یَ ِوو ٔا ِلك ٔ َیا َم ٔة
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،رعسم،دبعاکلملنبرسیمہ،اطؤس،رضحترساہقنبمشعجایبؿرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فادی ںیم ڑھکے وہ رک ہبطخ اراشد رفامایاس(ہبطخ) ںیم اراشد رفامای وغر ےس ونس رمعہ جح ںیم دالخ وہایگ ات
رفزایقث ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،رعسم،دبعاکلملنبرسیمہ،اطؤس،رضحترساہقنبمشعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحعتمتاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1135

راوی  :علی بً محنذ ،ابواسامہْ ،حیزی ،ابی عَلء ،یزیذ بً طخير ،حرضت مْف بً عبذاہلل بً طخير

یذ بِ ًٔ ِّ
ْ ٔ
ف بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ
الظ ِّخير ٔ َع ًِ أَْٔیطٔ ُم َ ِّ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ ا ِل ُح َزیِز ٔ ِّی َع ًِ أَبٔی ا ِل َع ََل ٔ
ئ یَز ٔ َ

بِ ًٔ ِّ
ک بٔطٔ َب ِع َذ ا ِل َی ِوو ٔ ا ِعل َِه أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ
ک َحذٔی ّثا ل ََع َّل اہللَ أَ ٌِ یَ ِيؿ ََع َ
الظ ِّخير ٔ َقا َل َقا َل َٔی ع ِٔن َزا ٌُ بِ ًُ ا ِل ُح َؼي ِ ٔن إنِّٔی أ ُ َح ِّذث ُ َ

َش ٔم ًِ ذٔی ا ِل ٔح َّح ٔة َؾل َِه یَ ِي َط َع ِي ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق ِذ ا ِع َت َن َز كَائ ٔ َؿ ْة ٔم ًِ أَصِلٔطٔ فٔی ا ِل َع ِ ٔ
ک َب ِع ُذ َر ُج ْل ب ٔ َزأِیٔطٔ َما َطا َئ أَ ٌِ َي ُكو َل
َول َِه یَ ِيز ٔ ِل َن ِش ُخ ُط َقا َل فٔی ذَل ٔ َ

یلعنبدمحم،اوبااسہم،رحریی،ایبالعء،زیدینبریخش،رضحترطمػنبدبعاہللنبریخشرفامےتںیہہکرضحترمعاؿنب،نیصےن
ےھجم رفامای ہک ںیم ںیہمت دحثی انسات وہں اشدی اہلل اعتیل آج یک دعب ںیہمت اس دحثی ےک ذرہعی عفن اطع رفامںیئ۔ اجؿ ول ہک رنکؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدنچرھگفاولںےنذیاہجحلےکدسدونںںیمرمعہایک۔

رافی  :یلعنبدمحم،اوبااسہم،رحریی،ایبالعء،زیدینبریخش،رضحترطمػنبدبعاہللنبریخش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحعتمتاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1136

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً بظار ،محنذ بً جعَف ،ح ،نَص بً علی ،طعبہ ،حهه ،عنارہ بً عنير ،ابزاہیه بً
موسی اطعزی ،حرضت ابوموسی اطعزی
ٰ

ِم َح َّذثَىٔی
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َق َاَ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َف ح و َح َّذثَ َيا َن ِ ُ
َص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ

اٌ ُي ِؿًٔی
وسی اْلِ َ ِط َعز ٔ ِّی أَىَّطُ ک َ َ
وسی َع ًِ أَبٔی ُم َ
أَبٔی َق َاَ َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ ا ِل َح َه ٔه َع ًِ عُ َن َار َة بِ ًٔ عُ َنيِر ٕ َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ أَب ٔی ُم َ
ک ََ َت ِذرٔی َما أَ ِح َذ َث أَ ٔميرُ ا ِل ُن ِد ٔمئي َن فٔی ال ُّي ُش ٔک َب ِع َذ َک َحًَّی َلكٔي ُت ُط
بٔا ِل ُن ِت َعةٔ َؾ َكا َل َل ُط َر ُج ْل ُر َویِ َذ َک َب ِع َف ُؾت ِ َیا َک َؾإٔى َّ َ
ِّکص ُِت أَ ٌِ َیوَ ُّلوا بٔضًَّٔ
َب ِع ُذ ؾ ََشأ َ ِل ُت ُط َؾ َكا َل عُ َنزُ َق ِذ َعل ٔ ِن ُت أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََع َل ُط َوأَ ِػ َحاب ُ ُط َو َک ٔهىِّی َ ٔ
ْ ُر ُؤ ُس ُض ِه
ُم ِعزٔسٔي َن َت ِح َت اْلِ َ َرا ٔک ث ُ َّه یَزُوحُ َ
وٌ بٔا ِل َح ِّخ َت ِك ُ ُ

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنباشبر،دمحم نبرفعج،ح،رصننبیلع،ہبعش،مکح،امعرہنبریمع،اربا،مینبومٰیسارعشی،رضحتاوبومیس
ارعشی جح عتمت ےک وجاز اک وتفی دای رکےت ےھت۔ یسک ےن اؿ ےس اہک اےنپ ضعب وتفے وھچڑ دےئجی۔ آپ وک اشدی ولعمؾ ہ ںی ہک
اریماوملنینم(رمع) ےنآپ یک الیملع ںیم جح ےکابرے ںیم ےئن ااماؾاجری ےئکںیہ۔اوبومیسےن اہک ںیم اس ےکدعب رمعےس الم
افر اؿ ےس وپاھچ اوہنں ےن اہک ںیم اجاتن وہں ہک عتمت یبن افر آپ ےک ااحصب ےن ایک ےہ نکیل ےھجم ربا ولعمؾ وہا ہک ولگ وعروتں
ےسامجعرکںیولیپےکدرتخےکاسےئںیمرھپجحوکاجںیئافراؿےکرسفںےس(اتاحؽ)اپینکپٹراہوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ح،رصننبیلع،ہبعش،مکح،امعرہنبریمع،اربا،مینبومٰیسارعشی،رضحت
اوبومیسارعشی

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

جحاکارحاؾخسفرکان۔
ابب  :جحاکایبؿ
جحاکارحاؾخسفرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1137

راوی  :عبذالزحنً بً ابزاہیه ،ولیذ بً مشله ،اوزاعی ،علاء ،حرضت جابز بً عبذاہلل

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ِّ
ئ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّذث َ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َع ًِ َع َلا ٕ
َقا َل أَصِ َل ِل َيا َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بٔا ِل َح ِّخ َْال ٔ ّؼا ََ ى َ ِخل ٔ ُل ُط بٔ ُع ِن َزة ٕ َؾ َك ٔذ ِم َيا َم َّه َة ْٔل َ ِربَ ٔع ل ََیا ٕل َْل َِو ٌَ ٔم ًِ
ذٔی ا ِل ٔح َّحةٔ َؾ َل َّنا ك ُ ِؿ َيا بٔا ِلب َ ِیتٔ َو َس َع ِي َيا بَي ِ َن الؼَّ ؿَا َوا ِل َن ِز َوة ٔأَ َم َزىَا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ ى َ ِح َعل ََضا عُ ِن َز ّة َوأَ ٌِ
ْ َمي ٔ ًّیا َؾ َكا َل َر ُسو ُل
ى َ ٔح َّل إَٔ َی ال ِّي َشا ٔ
رع َؾ َة إ ٔ ََّ َْ ِن ْص َؾ َي ِ ُ
َخ ُد إٔل َِی َضا َو َم َذانٔيرُىَا َت ِك ُ ُ
ئ َؾ ُك ِل َيا َما بَ ِي َي َيا ل َِی َص بَ ِي َي َيا َوبَي ِ َن َ َ
َّ
َّ
َسا َق ُة بِ ًُ َمال ٔ ٕک أَ ُم ِت َعت ُ َيا َص ٔذظ ٔ ل ٔ َعا ٔم َيا
اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه إنِّٔی َْلَبَ ُّز ُن ِه َوأَ ِػ َذ ُقهُ ِه َول َِوََ ا ِل َض ِذ ُی َْلَ ِح َلل ُِت َؾ َكا َل ُ َ
َص َذا أَ ِو ْٔلَبَ ٕذ َؾ َكا َل ََ بَ ِل ْٔلَبَ ٔذ اْلِ َبَذٔ
دبعارلنمح نب اربا،می ،فدیل نب ملسم ،افزایع ،اطعء ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن یبن ےک اس ھت رصػ جح اک
ارحاؾابدناھرمعےوکاسںیماشلمہ ںیایکرھپ ہکمورکہمںیمےچنہپبجذفاہجحلیکاچرراںیتسگر ںیکبتمہےنتیباہللاکوطاػ
ایک افر یعس رکیل افص ف رمفہ ںیم وت یبن ےن مہ وک مکح دای ہک مہ اس ارحاؾ وک رمعہ ںیم دبؽ ڈاںیل افر الحؽ وہ رک اینپ ویبویں ےس  تبح
رکںیل۔مہےنرعضایکہکابرعہفںیمرصػاپچندؿ ابیقںیہوتمہرعافتوکاساحؽںیمںیلکنےگہکامہریرشاگموہںےس
ینمکپٹریہوہی؟یبنےنرفامایےبکشںیممتبسےسزایدہاپراسافراچسوہںافرارگریمےاس ھتدہیہنوہ وتںیمیھبارحاؾ
وھکؽ ڈااتل۔ رساہق نب امکل ےن اس فتق رعض ایک ہک ہی ہعتم امہرے اس اسؽ ےئلیک ےہ ای ہشیمہ ےئلیک؟ آپ ےن رفامای ہ ںی! (ہکلب)
ہشیمہہشیمہےئلیکےہ۔

رافی  :دبعارلنمحنباربا،می،فدیلنبملسم،افزایع،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحاکارحاؾخسفرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1138

یحٌی بً سعیذ ،عنزہ ،حرضت عائظہ
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،یزیذ بً ہاروٌٰ ،

ِخ ِج َيا َم َع َر ُسو ٔل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ َص ُ
ار َ
وٌ َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ َع ِن َز َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل ٔ َخ ِن ٕص َبكٔي َن ٔم ًِ ذٔی ا ِل َك ِع َذة ٔ ََ ى َُزی إ ٔ ََّ ا ِل َح َّخ َحًَّی إٔذَا َق ٔذ ِم َيا َو َدى َ ِوىَا أَ َم َز َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی

َح دُْٔ َل
اٌ یَ ِو ُو ال َّي ِ ٔ
اٌ َم َع ُط َص ِذ ْی َؾ َل َّنا ک َ َ
اض ک ُ ُّل ُض ِه إ ٔ ََّ َم ًِ ک َ َ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ل َِه یَهُ ًِ َم َعطُ َص ِذ ْی أَ ٌِ یَ ٔح َّل َؾ َح َّل ال َّي ُ
رق َؾكٔی َل َذبَحَ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع ًِ أَ ِز َوا ٔجطٔ
َع َل ِي َيا ب ٔ َل ِح ٔه َب َ ٕ
اوبرکب نبایب ہبیش،زیدی نب اہرفؿٰ ،ییحی نبدیعس،رمعہ ،رضحتاعہشئےسرمفیےہ ہک مہ یبناسیک ھت ےلکن بج ذدعقیہ ےکاپچندؿ
ابیق ےھت امہری تین ھچک ہن یھت امنکا جح ےک۔ بج مہ ہکم ےچنہپ ای ہکم ےک زندکی وت آپ ےن مکح دای ہک سج ےک اس ھت دہی ہن وہ فہ اانپ
ارحا ؾ وھکؽ ڈاےل۔ بس ولوگں ےن ارحاؾ وھکؽ ڈاال رگم نج اسیک ھت دہی یھت اوہنں ےن ااسی ہن ایک۔ بج ویؾ ارحنل اک دؿ وہا وت آپ
امہرےرقبیرشتفیالےئاگےئاکوگتشےئلوہےئ۔احصہبےناہکہیاگےئیبنےناینپویبیبںےئلیکذحبیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زیدینباہرفؿٰ،ییحینبدیعس،رمعہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

جحاکارحاؾخسفرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1139

راوی  :محنذ بً ػباح ،ابوبْک بً عیاغ ،ابی اسحل ،حرضت بزاء بً عازب

ِخ َد َع َل ِي َيا َر ُسو ُل اہللٔ
ْک بِ ًُ َعیَّا ٕ
غ َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ بِ ًٔ َعاز ٕٔب َقا َل َ َ
َّ
َ
اض یَا َر ُسو َل
ْح ِم َيا بٔا ِل َح ِّخ َؾ َل َّنا َق ٔذ ِم َيا َمه َة َقا َل ا ِج َعلُوا ح ٔ َّح َتهُ ِه عُ ِن َز ّة َؾ َكا َل ال َّي ُ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوأَ ِػ َحاب ُ ُط ؾَأ ِ َ
ُ
ُف ُّدوا َعل َِیطٔ ا ِل َك ِو َل َؾ َػ ٔـ َب ؾَاى ِ َلل ََل ث ُ َّه
ْح ِم َيا بٔا ِل َح ِّخ َؾهَ ِی َ
اہللٔ َق ِذ أَ ِ َ
ـ ى َ ِح َعلُ َضا عُ ِن َز ّة َقا َل اى ِ ُوزُوا َما آ ُمزُن ِه بٔطٔ ؾَاؾ َِعلُوا َ َ
ک أَغ َِـ َبطُ اہللُ َقا َل َو َما َٔی ََ أَغ َِـ ُب َوأَىَا آ ُمزُ أَ ِم ّزا
ُفأَ ِت ا ِل َػ َـ َب فٔی َو ِجضٔطٔ َؾ َكال َِت َم ًِ أَغ َِـ َب َ
َد َْ َل َعل َی َعائٔظَ َة غ َِـ َب َ
اٌ َ َ

ؾ َََل أ ُ ِت َب ُع

دمحم نب ابصح ،اوبرکب نب ایعش ،ایب ااحسؼ  ،رضحت رباء نب اعزب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ افر آپ ےک احصہب امہرے اپس
رشتفیالےئوتمہےنجحاکارحؾابدناھبجہکمےچنہپوتآپےنرفامایاےنپجحوکرمعہانبڈاولولوگںےنرعضایکاےاہللےکرنکؽ!
مہےنجحاکارحاؾابدناھاھت۔ابمہاےسرمعہےسیکانبںیئرفاماید ےتھکاجؤ وجمکحںیمںیہمتداتیاجؤںرکےتاجؤ۔ولوگںےنآپیک
اسابتوکوبقؽہنایکوتآپانراضوہرکلچدےیئرھپہصغیکاحتلںیماعہشئےکاپسآےئاوہنںےنآپےکرہچہاونررپہصغ
ےکآتبردھکیرکاہکہکسجےنآپوکہصغدالایاہللاےسہصغدالےئ۔رفامایےھجمہصغویکںہن آےئہکبجںیماکیابتاکمکحدے
راہوہںافرریمامکحامانہ ںیاجراہ۔
رافی  :دمحمنبابصح،اوبرکبنبایعش،ایباقحس،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
جحاکارحاؾخسفرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1140

راوی  :بْک بً ْلـ ،ابوبَش ،ابوعاػه ،ابً جزیخ ،ميؼور بً عبذالزحنً ،ػؿیہ ،حرضت اسناء بيت ابی بْک

اػ ٕه أَى ِ َبأَىَا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ أَ ِْب َ َرنٔی َم ِي ُؼو ُر بِ ًُ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ أ ُ ِّمطٔ َػ ٔؿ َّی َة َع ًِ
ْک بِ ًُ َْل َٕـ أَبُو بٔ ِ ٕ
َش َح َّذثَ َيا أَبُو َع ٔ
َح َّذثَ َيا بَ ِ ُ
َح ٔمي َن َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
ِخ ِج َيا َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُم ِ ٔ
أَ ِس َنا َئ ب ٔ ِيتٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َقال َِت َ َ

اٌ
ْحا ٔمطٔ َو َم ًِ ل َِه َیهُ ًِ َم َع ُط َص ِذ ْی َؾل َِی ِحل ٔ ِل َقال َِت َؾل َِه َیهُ ًِ َمعٔی َص ِذ ْی ؾَأ َ ِح َلل ُِت َوک َ َ
َم ًِ ک َ َ
اٌ َم َع ُط َص ِذ ْی َؾ ِل ُیك ٔ ِه َعل َی إ ٔ ِ َ
ک
َم َع الزُّبَي ِر ٔ َص ِذ ْی َؾل َِه َی ٔح َّل َؾلَب ٔ ِش ُت ث َٔیابٔی َو ٔجْ ُِت إَٔ َی الزُّبَي ِر ٔ َؾ َكا َل قُومٔی َعىِّی َؾ ُكل ُِت أَ َت ِخ َشی أَ ٌِ أَث َٔب َعل َِی َ
رکبنبفلخ،اوبرشب،اوباعمص،انبرججی،وصنمرنبدبعارلنمح،ہیفص،رضحتاامسءتنبایبرکبرفام ںیہہکمہاہللےکرنکؽیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھت ارحاؾ ابدنھ رک ےلکن اس ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےک اپس دہی وہ وت فہ اےنپ
ارحاؾرپاقمئرےہافرسجےکاپسدہیہنوہوتفہارحاؾمتخرکدےرفام ںیہہکریمےاپسدہیہنیھتاسےئلںیمےنارحاؾ
متخ رک دای افر زریب ےک اپس دہی یھت اس ےئل فہ الحؽ ہن وہےئ ںیم ےن اےنپ ڑپکے ےنہپ افر زریب ےک اپس آیئ وت زریب ک ےن ےگل
ریمےاپسےساھٹاجؤوتںیمےناہکایکآپوکاسابتاکڈرےہہکںیمآپرپہبلغاپولںی۔
رافی  :رکبنبفلخ،اوبرشب،اوباعمص،انبرججی،وصنمرنبدبعارلنمح،ہیفص،رضحتاامسءتنبایبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ئ
اؿولوگںاکایبؿنجاکومئقفےہہکجحاکخسفرکاناخصاھت۔
ابب  :جحاکایبؿ
ئ
اؿولوگںاکایبؿنجاکومئقفےہہکجحاکخسفرکاناخصاھت۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1141

راوی  :ابومؼعب ،عبذالعزیز بً محنذ ،ربیعہ بً ابی عبذالزحنًْ ،حث بً بَلل بً حارث

َح َّذثَ َيا أَبُو ُم ِؼ َعبٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َّ
یع َة بِ ًٔ أَبٔی َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ ب ٔ ََل ٔل
الذ َرا َو ِرد ٔ ُّی َع ًِ َرب ٔ َ
بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل ُقل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ أَ َرأَیِ َت ؾ َِش َخ ا ِل َح ِّخ فٔی ا ِل ُع ِن َزة ٔ َل َيا َْ َّ
ض َعا َّم ّة َؾ َكا َل َر ُسو ُل
اػ ّة أَ ِو لٔل َّيا ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بَ ِل َل َيا َْ َّ
اػ ّة

اوببعصم ،دبعازعلزی نب دمحم ،رہعیب نب ایب دبعارلنمح ،رحث نب البؽ نب احرث رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک
رنکؽاتبےیئجحمتخرکےکرمعہرشفعرکانامہریوصختیصےہ؟ایبسولوگںےئلیکااکسومعیممکحےہ؟اہللےکرنکؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہ ںیہکلبہیرصػامہریوصختیصےہ۔
رافی  :اوببعصم،دبعازعلزینبدمحم،رہعیبنبایبدبعارلنمح،رحثنبالبؽنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ئ
اؿولوگںاکایبؿنجاکومئقفےہہکجحاکخسفرکاناخصاھت۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1142

راوی :

ِم َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ذ ٓ َٕر َقا َل کَاى َ ِت ا ِل ُن ِت َع ُة فٔی
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاؤیَ َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه الت َّ ِی ٔ ِّ
اب ُم َح َّن ٕذ َػلَّى اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َْ َّ
اػ ّة
ا ِل َح ِّخ ْٔلَ ِػ َح ٔ
یلع نبدمحم،اوباعمفہی،اشمع ،اربا،می،اوبذر،رضحتالبؽ نباحرثےس رمفیےہہک ںیمےن رعضایک ایرنکؽاہلل! ایکجح اک خسف
رکانافررمعہرکانیلاخصامہرےےئلےہایبسےئلیکاعؾےہ؟آپےنرفامایہ ںی!امہرےےئلاخصےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افصرمفہیکیعس۔
ابب  :جحاکایبؿ
افصرمفہیکیعس۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1143

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت رعوہ

ُ
رع َو َة أَ ِْب َ َرنٔی أَبٔی َقا َل ُقل ُِت ل ٔ َعائٔظَ َة َما أَ َری َعل َ َّی ُج َيا ّحا
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا أَبُو أ َسا َم َة َع ًِ ص ٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
اح
أَ ٌِ ََ أَكَّ َّو َف بَي ِ َن الؼَّ ؿَا َوا ِل َن ِز َوة ٔ َقال َِت إ ٔ ٌَّ اہللَ َي ُكو ُل إ ٔ ٌَّ الؼَّ ؿَا َوا ِل َن ِز َو َة ٔم ًِ َط َعائ ٔز ٔاہللٔ ؾ ََن ًِ َح َّخ ا ِلب َ ِی َت أَ ِو ا ِع َت َن َز ؾ َََل ُج َي َ
ض ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ کَاى ُوا
اح َعل َِیطٔ أَ ٌِ ََ یَ َّل َّو َف بٔض ٔ َنا إٔى َّ َنا أُىِز ٔ َل َص َذا فٔی ىَا ٕ
اٌ َن َنا َت ُكو ُل َلک َ َ
َعل َِیطٔ أَ ٌِ یَ َّل َّو َف بٔض ٔ َنا َول َِو ک َ َ
اٌ ؾ َََل ُج َي َ
إٔذَا أَ َص ُّلوا أَ َص ُّلوا ل ٔ َن َيا َة ؾ َََل َیحٔ ُّل َل ُض ِه أَ ٌِ َی َّل َّو ُؾوا بَي ِ َن الؼَّ ؿَا َوا ِل َن ِز َوة ٔ َؾ َل َّنا َق ٔذ ُموا َم َع ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل َح ِّخ
ـ بَي ِ َن الؼَّ ؿَا َوا ِل َن ِز َوة ٔ
َِّکوا ذَل ٔ َ
ک َلطُ ؾَأَىِزَل ََضا اہللُ َؾل ََع ِنزٔی َما أَ َت َّه اہللُ َعزَّ َو َج َّل َح َّخ َم ًِ ل َِه َی ُل ِ
ذ َُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت رعفہ رفامےتںیہہک ںیم ےندیسہ اعہشئ ےس اہک ںیم اےنپ ےئل اس ںیم ھچکانگہ
ہ ںی اتھجمس ہک افص رمفہ ےک درایمؿ یعس ہن رکفں۔ ویکہکن اہلل اعتیل اک اراشد ےہ (اؿ اافصل فارملفة نم اعشرئ اہلل) (البہبش افص افر
رمفہاہللےکاعشرئںیمےس ںیہوتوجتیباہللاک جحرکے ایرمعہرکےاسرپھچکانگہ ہ ںیہکفہاؿ ںیمرکچاگلےئ۔اوہنں ےن اہک
اہلل وت ویں رفامات ےہ ہک افص افر رمفہ اہلل زعفلج یک اشنوینں ںیم ےس ا کی اشنین ےہ رھپ وج وکیئ جح رکے ای رمعہ رکے وت اس رپ انگہ
ہ ںییعسرکےن ںیمارگ وت اسیجاتھجمس ےہہنیعب فاسیوہاتوت اہللاعتیلویںرفاماتاس رپانگہ ہ ںیےہارگیعسہنرکےافرہیآتی ھچک
ااصنرویںےکقلعتمارتیبجفہکیبلاکپرےتوتانمة(ن )ےکانؾےساکپرےت اؿوکاجزئہنوہاتیعسرکانافصافررمفہںیم۔بج
فہیبناسیک ھتجحےئلیکآےئوتاوہنںےنااکسذرکایکایسفتقاہللزعفلجےنہیآتیانزؽرفامیئافرمسقےہریمیرمعیکہکاہللاس
اکجحوپراہنرکےاگوجیعسہنرکےافصافررمفہےکدرایمؿ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،رضحترعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
افصرمفہیکیعس۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1144

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،ہظاو ،بذیل بً میرسہ ،ػؿیہ بيت طيبہ او ولذ طيبہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعلٔی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا صٔظَ ْاو َّ
رس َة َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
الذ ِست َُوائ ُّٔی َع ًِ ب ُ َذیِ ٔل بِ ًٔ َم ِی َ َ
ُّ
َػ ٔؿ َّی َة ب ٔ ِيتٔ َط ِي َب َة َع ًِ أ ُ ِّو َو َل ٕذ ل ٔظَ ِي َب َة َقال َِت َرأَیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ِش َعی بَي ِ َن الؼَّ ؿَا َوا ِل َن ِز َوة ٔ َوص َُو

َي ُكو ُل ََ ُي ِك َل ُع اْلِ َبِ َل ُح إ ٔ ََّ َط ًّذا

اوبرکبنبایب ہبیش،یلعنب دمحم،فعیک،اشہؾ،دبلینبرسیمہ،ہیفص تنبہبیشاؾفدلہبیش ےسرفاتیرک ںیہہکاؾفدلہبیشےن اہک
ہک ںیم ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یعس رکےت ےھت افص افر رمفہ ےک درایمؿ افر
اراشدرفامےتاجےتاحطب(اقمؾ)وکےطہنایکاجےئرگمدفڑرک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾ،دبلینبرسیمہ،ہیفصتنبہبیشاؾفدلہبیش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
افصرمفہیکیعس۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1145

راوی  :علی بً محنذ ،عنزو بً عبذاہلل ،ونیع ،علاء بً سائب ،نثير بً جنَاٌ ،حرضت ابً عنز

ئ بِ ًٔ َّ
اٌ َع ًِ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو َع ِنزُو بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ َق َاَ َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا أَبٔی َع ًِ َع َلا ٔ
الشائ ٔٔب َع ًِ َنثٔير ٔبِ ًٔ ُج ِن َض َ
ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل إ ٔ ٌِ أَ ِس َع بَي ِ َن الؼَّ ؿَا َوا ِل َن ِز َوة ٔ َؾ َك ِذ َرأَیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ِش َعی َوإ ٔ ٌِ أَ ِم ٔع َؾ َك ِذ َرأَیِ ُت

َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَ ِنشٔی َوأَىَا َط ِی ْخ َنبٔي ْر

ة
یلع نبدمحم،رمعف نب دبعاہلل ،فعیک،اطعء نباس،ب،ریثک نب مھءؿ،رضحتانبرمعرفامےتںیہ ہکارگ ںیم افصفرمفہ ےکدرایمؿ
دفڑفں وت ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک دفڑےت یھب داھکی ےہ افر ارگ ںیم (اعؾ راتفر ےس) ولچں وت ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکےتلچوہےئیھبداھکیےہافرںیموترمعردیسہڈباھوہں۔
ة
رافی  :یلعنبدمحم،رمعفنبدبعاہلل،فعیک،اطعءنباس،ب،ریثکنب مھءؿ،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمعہاکایبؿ۔
ابب  :جحاکایبؿ
رمعہاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1146

یحٌی ،اسحل بً كلحہ ،حرضت كلحہ بً عبیذاہلل
یحٌی ،عنز بً قیص ،كلحہ بً ٰ
راوی  :ہظاو بً عنار ،حشً بً ٰ

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َی ِحٌَی ا ِل ُخظَ ىٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُع َنزُ بِ ًُ َق ِی ٕص أَ ِْب َ َرنٔی كَ ِل َح ُة بِ ًُ َی ِحٌَی َع ًِ َع ِّنطٔ إ ٔ ِس َح َل
بِ ًٔ كَ ِل َح َة َع ًِ كَ ِل َح َة بِ ًٔ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ أَى َّ ُط َسنٔ َع َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل ا ِل َح ُّخ ٔج َضا ْد َوا ِل ُع ِن َزةُ َت َل ُّو ْع
اشہؾنبامعر،نسحنبٰییحی،رمعنب سی،،ہحلنبٰییحی،ااحسؼنب،ہحل،رضحت،ہحلنب دیباہللےسرفاتیےہہکاوہنںےناہللےک

رنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیاراشدرفامےتانسہکجحاہجدےہافررمعہلفنےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،نسحنبٰییحی،رمعنب سی،،ہحلنبٰییحی،اقحسنب،ہحل،رضحت،ہحلنب دیباہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

خ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،ایبؿ،اجرب،یبعش،رضحتفبہنب نبش
ابب  :جحاکایبؿ
خ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،ایبؿ،اجرب،یبعش،رضحتفبہنب نبش

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1147

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،يعلی ،اسناعیل ،حرضت عبذاہلل بً اوفی

ل َقا َل َسنٔ ِع ُت َع ِب َذ اہللٔ بِ ًَ أَبٔی أَ ِوفَی َي ُكو ُل ُن َّيا َم َع
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّذثَ َيا َي ِعل َی َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
اف َوك ُ ِؿ َيا َم َع ُط َو َػلَّی َو َػ َّل ِي َيا َم َع ُط َو ُن َّيا َن ِشتُرُ ُظ ٔم ًِ أَصِ ٔل َم َّه َة ََ
َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ح ٔي َن ا ِع َت َن َز ؾ ََل َ
ي ُٔؼيبُ ُط أَ َح ْذ بٔظَ ِی ٕئ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،یلعی،اامسلیع،رضحتدبعاہللنبافیفرفامےتںیہہکیبنےنبجرمعہایکمہآپےکاس ھتےھت۔آپےن
وطاػایکوتمہےنآپےکاس ھتیہوطاػایکآپےنامنزادایکوتمہےنآپےکاس ھتیہامنزادایک افرمہ(آڑنبرک)آپوک
الہہکمےسوپدیشہرےتھکےھتہکوکیئآپوکاذیاءہناچنہپےکس۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،یلعی،اامسلیع،رضحتدبعاہللنبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضمؿںیمرمعہیکتلیضف

ابب  :جحاکایبؿ
راضمؿںیمرمعہیکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1148

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ  ،ونیع ،سؿیاٌ ،بیاٌ ،جابز ،طعيی ،حرضت وہب بً ْيبع

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعلٔی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ بَ َیا ٌٕ َو َجاب ٔ ْز َع ًِ َّ
الظ ِع ٔي ِّی َع ًِ َوص ِٔب
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
اٌ َت ِع ٔذ ُل َح َّح ّة
بِ ًٔ َْ ِي َب ٕع َقا َل َقا َل َر ُسول اہلل َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه عُ ِن َز ْة فٔی َر َم َـ َ
خ
اوبرکبنبایب ہبیش ،یلعنب دمحم ،فعیک،ایفسؿ،ایبؿ،اجرب ،یبعش،رضحتفبہ نب نبشرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایراضمؿںیمرمعہجحےکرباربےہ۔
خ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،ایبؿ،اجرب،یبعش،رضحتفبہنب نبش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

خ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،ایبؿ،اجرب،یبعش،رضحتفبہنب نبش
ابب  :جحاکایبؿ
خ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،ایبؿ،اجرب،یبعش،رضحتفبہنب نبش

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1149

راوی  :محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ ،ح ،علی بً محنذ ،عنزو بً عبذاہلل ،ونیع ،داؤد بً یزیذ ،طعيی ،حرضت ہزو بً ْيبع

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ ح و َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو َع ِنزُو بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ َق َاَ َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َجنٔی ّعا َع ًِ
اُف ِّی َع ًِ َّ
اٌ
َدا ُو َد بِ ًٔ یَز ٔ َ
یذ الزَّ َع ٔ ٔ
الظ ِع ٔي ِّی َع ًِ َصزٔو ٔ بِ ًٔ َْ ِي َب ٕع َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه عُ ِن َز ْة فٔی َر َم َـ َ

َت ِع ٔذ ُل َح َّح ّة
خ
دمحم نب ابصح ،ایفسؿ ،ح ،یلع نب دمحم ،رمعف نب دبع اہلل ،فعیک ،داؤد نب زیدی ،یبعش ،رضحت رہؾ نب نبش ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل
ےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایراضمؿایئابرکںیمرمعہرکانجحےکرباربےہ۔
خ
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿ،ح،یلعنبدمحم،رمعفنبدبعاہلل،فعیک،داؤدنبزیدی،یبعش،رضحترہؾنب نبش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
خ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،ایبؿ،اجرب،یبعش،رضحتفبہنب نبش

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1150

راوی  :جبارہ بً مػلص ،ابزاہیه بً عثناٌ ،ابی اسحل ،اسود بً یزیذ ،حرضت ابومعكل

یذ َع ًِ أَبٔی َم ِعك ٔ ٕل َع ًِ ال َّي ٔي ِّی
اٌ َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ اْلِ َ ِس َود ٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا ُج َب َارةُ بِ ًُ ا ِل ُن َػ ِّل ٔص َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ُع ِث َن َ
اٌ َت ِعذٔ ُل َح َّح ّة
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل عُ ِن َز ْة فٔی َر َم َـ َ
ابجرہنبضعلش،اربا،مینبامثعؿ،ایبااحسؼ،انکدنبزیدی،رضحتاوبلقعمےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
راضمؿںیمرمعہجحےکرباربےہ۔
رافی  :ابجرہنبضعلش،اربا،مینبامثعؿ،ایباقحس،انکدنبزیدی،رضحتاوبلقعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

خ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،ایبؿ،اجرب،یبعش،رضحتفبہنب نبش

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1151

راوی  :علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،ححاد ،علاء ،حرضت ابً عباض

ض َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاؤیَ َة َع ًِ َححَّا ٕد َع ًِ َع َلا ٕئ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ

اٌ َت ِع ٔذ ُل َح َّح ّة
َو َس َّل َه عُ ِن َز ْة فٔی َر َم َـ َ

یلع نب دمحم ،اوباعمفہی ،اجحج ،اطعء ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای راضمؿ ںیم
رمعہجحےکرباربےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اجحج،اطعء،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
خ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،ایبؿ،اجرب،یبعش،رضحتفبہنب نبش

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1152

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،احنذ بً عبذالنلک بً واقذ ،عبیذاہلل بً عنز ،عبذاکْکیه ،علاء ،حرضت جابز

ِْک ٔیه َع ًِ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ َواق ٔ ٕذ َح َّذثَ َيا ُعب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ َع ِنز ٕو َع ًِ َع ِب ٔذ اک َ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ َت ِع ٔذ ُل َح َّح ّة
َع َلا ٕ
ئ َع ًِ َجابٔز ٕأَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل عُ ِن َز ْة فٔی َر َم َـ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ادمح نب دبعاکلمل نب فادق  ،دیب اہلل نب رمع ،دبعارکلمی ،اطعء ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایراضمؿںیمرمعہجحےکرباربےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ادمحنبدبعاکلملنبفادق ،دیباہللنبرمع،دبعارکلمی،اطعء،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیدعقہںیمرمعہ۔
ابب  :جحاکایبؿ
ذیدعقہںیمرمعہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1153

یحٌی بً زِّکیا بً ابی زائذہ ،ابً ابی لیلہ ،علاء ،حرضت ابً عباض
راوی  :عثناٌ بً ابی طيبہٰ ،

ض َقا َل ل َِه
ِّکیَّا بِ ًٔ أَبٔی َزائ َٔذ َة َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ل َِیل َی َع ًِ َع َلا ٕ
ئ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا ُع ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َز َ ٔ
َي ِع َتنٔ ِز َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ََّ فٔی ذٔی ا ِل َك ِع َذة ٔ
امثعؿ نبایبہبیشٰ،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،انبایبہلیل،اطعء،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرصػذیدعقہںیمرمعہایک۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشٰ،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،انبایبہلیل،اطعء،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ذیدعقہںیمرمعہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1154

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً ىنير ،اعنع ،محاہذ ،حبیب ،رعوہ ،حرضت عائظہ

رع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ ُم َحاصٔ ٕذ َع ًِ َحب ٔیبٕ َع ًِ ُ ِ
ل َِه َي ِع َتنٔزِ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه عُ ِن َز ّة إ ٔ ََّ فٔی ذٔی ا ِل َك ِع َذة ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اشمع،اجمدہ،بیبح،رعفہ،رضحتاعہشئرفام ںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رصػذیدعقہںیمرمعہایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اشمع،اجمدہ،بیبح،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربجںیمرمعہ۔
ابب  :جحاکایبؿ
ربجںیمرمعہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1155

یحٌی بً آدو ،ابوبْک بً عیاغ ،اعنع ،حبیب ،حرضت رعوہ
راوی  :ابوِّکیبٰ ،

رع َو َة
ْک بِ ًٔ َعیَّا ٕ
ِّکیِبٕ َح َّذث َ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ آ َد َو َع ًِ أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ
غ َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ َحبٔیبٕ َي ِعىٔی ابِ ًَ أَبٔی ثَاب ٔ ٕت َع ًِ ُ ِ

َقا َل ُسئ ٔ َل ابِ ًُ عُ َن َز فٔی أَ ِّی َط ِضز ٕا ِع َت َن َز َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل فٔی َر َجبٕ َؾ َكال َِت َعائٔظَ ُة َما ا ِع َت َن َز َر ُسو ُل اہللٔ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی َر َجبٕ َق ُّم َو َما ا ِع َت َن َز إ ٔ ََّ َوص َُو َم َع ُط َت ِعىٔی ابِ ًَ عُ َن َز

اوبرکبیٰ،ییحینبآدؾ،اوبرکبنبایعش،اشمع،بیبح،رضحترعفہرفامےتںیہہکرضحتانبرمعےسوپاھچایگہکاہللےکرنکؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سک امہ ںیم رمعہ ایک۔ رفامای ربج ںیم وت وت دیسہ اعہشئ ےن رفامای اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ربجںیمیھبکرمعہہ ںیایکافربجیھبآپےنرمعہایکانبرمعآپےکاس ھتےھت۔
رافی  :اوبرکبیٰ،ییحینبآدؾ،اوبرکبنبایعش،اشمع،بیبح،رضحترعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میعنتےسرمعےاکارحاؾابدنانھ۔
ابب  :جحاکایبؿ
میعنتےسرمعےاکارحاؾابدنانھ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1156

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابواسحل ،ابزاہیه بً محنذ بً عباض بً عثناٌ بً طاؾع ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عنزو بً دیيار

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َوأَبُو إ ٔ ِس َح َل َّ
اٌ بِ ًٔ َطاؾ ٔ ٕع َق َاَ َح َّذثَ َيا
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ض بِ ًٔ ُع ِث َن َ
الظاؾ ٔع ٔ ُّی إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ ا ِل َعبَّا ٔ

ض َح َّذثَىٔی َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ أَبٔی بَ ِْکٕ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيا ٕر أَ ِْب َ َرنٔی َع ِنزُو بِ ًُ أَ ِو ٕ

َو َس َّل َه أَ َم َز ُظ أَ ٌِ یُ ِزد ٔ َف َعائٔظَ َة َؾ ُی ِعنٔ َز َصا ٔم ًِ الت َّ ِيع ٔٔیه

اوبرکبنبایبہبیش،اوبااحسؼ،اربا،مینبدمحمنبابعسنبامثعؿنباشعف،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،یبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےندبعارلنمحنبایبرکبوکمکحدایہکفہ(اینپ نہ)دیسہاعہشئوکاےنپاس ھتنکاررکےکےلاجںیئافراؿوکرمعہرکادںیمیعنت
ںیمےس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباقحس،اربا،مینبدمحمنبابعسنبامثعؿنباشعف،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

میعنتےسرمعےاکارحاؾابدنانھ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1157

راوی  :ابوبْک ابً ابی طيبہ ،عبذہ بً سلامیٌ ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت عائظہ

ِخ ِج َيا َم َع
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َ َ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ

َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی َح َّح ٔة ا ِل َو َدا ٔع ى َُوافٔی ص ََٔل َل ذٔی ا ِل ٔح َّح ٔة َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ
اٌ ٔم ًِ ا ِل َك ِوو ٔ َم ًِ أَ َص َّل بٔ ُع ِن َزة ٕ َو ٔم ِي ُض ِه
أَ َرا َد ٔم ِيهُ ِه أَ ٌِ یُض ٔ َّل بٔ ُع ِن َزة ٕ َؾ ِل ُی ِضل ٔ ِل َؾل َِوََ أَنِّی أَص َِذیِ ُت َْلَصِ َلل ُِت بٔ ُع ِن َزة ٕ َقال َِت َؾک َ َ
َّ َ
رع َؾ َة َوأَىَا َحائ ْٔف ل َِه أَح ٔ َّل
ََخ ِج َيا َحًَّی َق ٔذ ِم َيا َمه َة ؾَأ ِد َر َنىٔی یَ ِو ُو ََ
َم ًِ أَ َص َّل ب ٔ َح ٓ ٕخ َؾهُ ِي ُت أَىَا ٔم َّن ًِ أَ َص َّل بٔ ُع ِن َزة ٕ َقال َِت ؾ َ َ
ک إَٔ َی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل َدعٔی ُع ِن َز َت ٔک َوا ِن ُك ٔضی َرأِ َس ٔک َوا ِم َت ٔظ ٔلي َوأَص ٔل ِّی بٔا ِل َح ِّخ
ٔم ًِ ُع ِن َزت ٔی َؾظَ َه ِو ُت ذَل ٔ َ
َ
ِخ َد إَٔ َی
َقال َِت َؾؿ ََعل ُِت َؾ َل َّنا کَاى َ ِت ل َِی َل ُة ا ِل َح ِؼ َب ٔة َو َق ِذ َق َضی اہللُ َح َّح َيا أَ ِر َس َل َمعٔی َع ِب َذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًَ أَبٔی بَ ِْکٕ ؾَأ ِر َد َؾىٔی َو َ َ
ک َص ِذ ْی َو ََ َػ َذ َق ْة َو ََ َػ ِو ْو
الت َّ ِيع ٔٔیه ؾَأ َ ِح َلل ُِت بٔ ُع ِن َزة ٕ َؾ َك َضی اہللُ َح َّح َيا َوعُ ِن َز َت َيا َول َِه یَهُ ًِ فٔی ذَل ٔ َ

ت
اوبرکب نبایب ہبیش،دبعہنب امیلسؿ،اشہؾ نبرعفہ ،رضحتاعہشئےس رمفیےہ ہک مہیبن اسیک ھت ےلکن ة ااولداع ںیمنیع رقب دیع
ےکاچدنرپآپےنرفامایوجوکیئمتںیمےسرمعہاکارحاؾابدنانھاچےہفہرمعہاکپرےافرارگںیمدبیاس ھتہنراتھکوتںیمیھبرمعے
اکارحاؾاکپرات۔دیسہاعہشئےناہکمہںیمےسضعبولوگںےنرمعےاکارحاؾابدناھوضعبںےنجحاک۔ںیماؿںیمےسیھتوہنجں
ےنرمعے اک ارحاؾ ابدناھ۔ ریخ مہےلکن اہیںکتہک ہکم ںیم ےچنہپ اافتؼ ااسی وہاہکرعہف اکدؿآایگ افر ںیم اتاحؽ احہضئ یھت۔ایھب
ںیمےنرمعہاکارحاؾہ ںیوھکالاھت۔ںیمےنیبنےساکشتییکوتآپےنرفامایرمعےوکوھچڑدےافراانپرسوھکؽڈاؽیھگنکرکافر
جح اک ارحاؾ ابدنھ ےل۔ اعہشئ ےن اہک ںیم ےن مکح رپ لمع ایک افر بج محطب یک رات وہیئ افر اہلل ےن امہرا جح وپرا رک دای وت آپ ےن
ریمےاس ھت(ریمے اھبیئ) دبعارلنمح وک اجیھب اوہنں ےن ےھجم افٹن رپ اھٹبای افر میعنت وک ےئگ۔ ںیم ےنرمعہ اک ارحاؾ ابدناھ۔ رغض
اہللزعفلجےنامہراجحافررمعہوپرارکدایافرہندہیمہرپالزؾوہیئہندصہقدانیزپاہنرفزےرانھکزپے۔
رافی  :اوبرکبانبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیبادقملسےسارحاؾابدنھرکرمعہرکےنیکتلیضف۔
ابب  :جحاکایبؿ
تیبادقملسےسارحاؾابدنھرکرمعہرکےنیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1158

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاَعلی ،محنذ بً اسحل ،سلامیٌ بً سحیه ،او حهیه بيت امیہ ،حرضت او سلنہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اْلِ َ ِعل َی بِ ًُ َع ِب ٔذ اْلِ َ ِعل َی َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َح َّذثَىٔی ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ُس َح ِی ٕه َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َُف َلطُ
أ ُ ِّو َحه ٕٔیه ب ٔ ِيتٔ أ ُ َم َّی َة َع ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َم ًِ أَصَ َّل بٔ ُع ِن َزة ٕ ٔم ًِ بَ ِیتٔ ا ِل َن ِكذٔ ٔ
ضغ ٔ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاالیلع ،دمحم نب ااحسؼ  ،امیلسؿ نب میحس ،اؾ میکح تنب اہیم ،رضحت اؾ ہملسایبؿ رفام ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجےنتیبادقملسےسرمعہاکارحاؾابدناھافراسیکششخبرکدییئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،دمحمنباقحس،امیلسؿنبمیحس،اؾمیکحتنباہیم،رضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تیبادقملسےسارحاؾابدنھرکرمعہرکےنیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1159

یحٌی بً ابی سؿیاٌ ،او حهیه بيت امیہ ،او النوميين سیذہ او
راوی  :محنذ بً مؼفی ،احنذ بً ْالذ ،محنذ اسحلٰ ،
سلنہ

اٌ َع ًِ أ ُ ِّمطٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َؼفَّی ا ِل ٔح ِن ٔص ُّی َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َْال ٔ ٕذ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ أَبٔی ُسؿ َِی َ
أ ُ ِّو َحه ٕٔیه ب ٔ ِيتٔ أ ُ َم َّی َة َع ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقال َِت َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ
ض بٔ ُع ِن َزة ٕ
ض کَاى َ ِت َلطُ َن َّؿ َار ّة ل ٔ َنا َق ِبل ََضا ٔم ًِ الذُّ ى ٔ
ََخ ِج ُت أَ ِی ٔم ًِ بَ ِیتٔ ا ِل َن ِك ٔذ ٔ
أَ َص َّل بٔ ُع ِن َزة ٕ ٔم ًِ بَ ِیتٔ ا ِل َن ِكذٔ ٔ
ُوب َقال َِت ؾ َ َ

دمحم نب یفصم ،ادمح نب اخدل ،دمحم ااحسؼ ٰ ،ییحی نب ایب ایفسؿ ،اؾ میکح تنب اہیم ،اؾ اوملنینم دیسہ اؾ ہملس ایبؿ رفام ںیہ ہک اہلل ےک
رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےن تیب ادقملس ےس رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ وت ہی (رمعہ) اس ےئلیک اسہقب انگوہں اک
افکرہنباجےئاگ۔رفام ںیہہکایسےئلتیبادقملسرمعہاکارحاؾابدنھرکآیئ۔
رافی  :دمحمنبیفصم،ادمحنباخدل،دمحماقحسٰ،ییحینبایبایفسؿ،اؾمیکحتنباہیم،اؾاوملنینمدیسہاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےنتکرمعےےئک۔
ابب  :جحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےنتکرمعےےئک۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1160

راوی  :ابواسحل طاؾعی ،ابزاہیه بً محنذ ،داؤد بً عبذالزحنً ،عنزو بً دیيار ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

َح َّذثَ َيا أَبُو إ ٔ ِس َح َل َّ
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ
الظاؾ ٔع ٔ ُّی إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َدا ُودُ بِ ًُ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيارٕ َع ًِ ع ِ ٔ
ئ ٔم ًِ َقاب ٔ ٕل َوال َّثال ٔ َث َة ٔم ًِ
ض َقا َل ا ِع َت َن َز َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِربَ َع عُ َنز ٕعُ ِن َز َة ا ِل ُح َذیِب ٔ َیةٔ َوعُ ِن َز َة ا ِل َك َـا ٔ
َعبَّا ٕ
ا ِلحٔ ِع َزاىَةٔ َوالزَّابٔ َع َة َّالًٔی َم َع َح َّحتٔطٔ

اوب ااحسؼ اشیعف ،اربا،می نب دمحم ،داؤد نب دبعارلنمح ،رمعف نب دانیر ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناچررمعےےئک۔دحہیبیاکرمعہاسےساےلگاسؽاسرمعہیکاضقرسیتارعجاہنےسایکافروچاھتجحےکاس ھت۔

رافی  :اوباقحساشیعف،اربا،مینبدمحم،داؤدنبدبعارلنمح،رمعفنبدانیر،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینمیکرطػانلکن۔
ابب  :جحاکایبؿ
ینمیکرطػانلکن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1161

راوی  :علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،اسناعیل ،علاء ،حرضت ابً عباض

ض أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا أَبُو ُم َعاؤیَ َة َع ًِ إ ٔ ِس َنعٔی َل َع ًِ َع َلا ٕئ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
رع َؾ َة
َػلَّی بٔنٔىّی یَ ِو َو الت َّ ِرو ٔ َی ٔة ُّ
َص َوا ِل َن ِػز ٔ َب َوا ِل ٔعظَ ا َئ َوا ِل َؿ ِح َز ث ُ َّه غ ََذا إَٔ َی ََ
الو ِض َز َوا ِل َع َِ
یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اامسلیع،اطعء،رضحتانب ابعس ےسرفاتیےہہکآھٹ ذیاہجحلوکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہظ رصع
رغمباشعءافررجفینمںیمادایکرھپرعافتیکرطػےلچآےئ۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اامسلیع،اطعء،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ینمیکرطػانلکن۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1162

یحٌی ،عبذالززام ،عبذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز
راوی  :محنذ بً ٰ

اٌ ي َُؼل ِّی الؼَّ ل ََوا ٔ
ت
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ یَ ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ عُ َن َز َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَى َّ ُط ک َ َ
ک
ل ذَل ٔ َ
اٌ َيؿ َِع ُ
ا ِل َخ ِن َص بٔنٔىّی ث ُ َّه یُ ِخبٔرُص ُِه أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،دبعاہللنب رمع،انعف،رضحتانبرمعاپوچنںامنزںیینمںیمادارکےترھپاؿوکربخدےتیہکیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنااسییہایک۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،دبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینمںیمارتان۔
ابب  :جحاکایبؿ
ینمںیمارتان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1163

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،اَسائیل ،ابزاہیه بً مہاجز ،یوسـ بً ماہک ،سیذہ عائظہ

ک َع ًِ أ ُ ِّمطٔ َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ـ بِ ًٔ َماصَ َ
َسائ ٔی َل َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ ُم َضا ٔجز ٕ َع ًِ یُو ُس َ
ْک بِ ًُ أَب ٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ إ ٔ ِ َ
َک بٔنٔىّی بَ ِي ّتا َقا َل ََ ٔمىّی ُم َيا ُخ َم ًِ َس َب َل
َعائٔظَ َة َقال َِت ُقل ُِت َیا َر ُسو َل اہللٔ أَ ََ ى َ ِبىٔی ل َ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ارسالیئ،اربا،مینباہمرج،ویفسنبامکہ،دیسہاعہشئےسرمفیےہںیمےنرعضایکایرنکؽاہلل!مہ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےئلیکاکی رھگہنانبدںی ینم ںیم۔آپ ےنرفامایہ ںی! ینمںیم وتوجآےگ چنہپاجےئ ایساکاکھٹہن(کلم)
ےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ارسالیئ،اربا،مینباہمرج،ویفسنبامکہ،دیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ینمںیمارتان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1164

راوی  :علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،اعنع ،ابزاہیه ،ابوذر ،حرضت بَلل بً حارث

ک
ـ بِ ًٔ َما َص َ
َسائ ٔی َل َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ ُم َضا ٔجز ٕ َع ًِ یُو ُس َ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو َع ِنزُو بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ إ ٔ ِ َ
ک َقا َل ََ ٔمىّی ُم َيا ُخ َم ًِ َس َب َل
ک بٔنٔىّی بَ ِي ّتا یُ ٔو ُّل َ
َع ًِ أ ُ ِّمطٔ ُم َش ِی َه َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت ُق ِل َيا َیا َر ُسو َل اہللٔ أَ ََ ى َ ِبىٔی َل َ
یلعنب دمحم،رمعفنبدبعاہلل ،فعیک،ارسالیئ ،اربا،مینباہمرج،ویفسنبامکہ،ضصنکہ،رضحتاعہشئےسرمفیےہہکرعضایک
ایرنکؽاہللیلصاہللہیلعفملسایکمہآپیلصاہللہیلعفملسےکےئلاکیرھگریمعتہنرکدںیوجآپیلصاہللہیلعرپاسہیرےھکوتآپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہ ںی ٰینںیموتوجآےگچنہپاجےئایساکاکھٹہن ِ
(لِم)ےہ
رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،اربا،می،اوبذر،رضحتالبؽنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلعاحبصلینمےسرعافتاجےناکایبؿ۔
ابب  :جحاکایبؿ
یلعاحبصلینمےسرعافتاجےناکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1165

راوی  :محنذ بً ابی عنز ،سؿیاٌ بً عيييہ ،محنذ بً عكبہ ،محنذ بً ابی بْک ،حرضت اىص

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ أَبٔی عُ َن َز ا ِل َع َذن ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ عُ ِك َب َة َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ًِ أَى َ ٕص َقا َل
َّ
َّ
رع َؾ َة َؾنٔ َّيا َم ًِ یُ َهبِّرُ َو ٔم َّيا َم ًِ یُض ٔ ُّل َؾل َِه َيع ِٔب
غ ََذ ِوىَا َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه فٔی َص َذا ا ِل َی ِوو ٔ ٔم ًِ ٔمىّی إَٔ َی َ َ
ئ
ئ َعل َی َص ُدََ ٔ
ئ َو ََ َص ُد ََ ٔ
ئ َعل َی َص ُد ََ ٔ
َص َذا َعل َی َص َذا َو ََ َص َذا َعل َی صَ َذا َو ُربَّ َنا َقا َل َص ُد ََ ٔ
دمحمنبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،دمحمنبہبقع،دمحمنبایبرکب،رضحتاسنےسرمفیےہہکمہیلعاحبصلیبنےکاس ھتآجیہےکدؿ
(ینعیونںیذیاہجحلوک)ینمےسرعافتےئگ۔مہںیمےسوکیئریبکتاتہکاھتوکیئلیلہت۔ہناُسےناسرپبیعایکہناسےناسرپ ای
ویںاہکہکہناوہنںےنبیعایکہناؿرپہناوہنںےناؿرپ۔رہوکیئذرکایہلںیمرصمفػاھتاسیکیہذرکایہلوہ۔
رافی  :دمحمنبایبرمع،ایفسؿنبہنییع،دمحمنبہبقع،دمحمنبایبرکب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعافتںیماہکںارتے؟
ابب  :جحاکایبؿ
رعافتںیماہکںارتے؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1166

راوی  :علی بً محنذ ،عنزو بً عبذاہلل ،ونیع ،ىاؾع بً عنز ،سعیذ بً حشاٌ ،حرضت ابً عنز

اٌ َع ًِ ابِ ًٔ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو َع ِنزُو بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ قَاََ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع أَى ِ َبأَىَا ىَاؾ ٔ ُع بِ ًُ عُ َن َز ا ِل ُح َنه ٔ ُّی َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ َح َّش َ
اٌ َی ِيز ٔ ُل بٔ َع َز َؾ َة فٔی َوادٔی ىَنٔ َز َة َقا َل َؾ َل َّنا َق َت َل ا ِل َححَّا ُد ابِ ًَ الزُّبَي ِر ٔأَ ِر َس َل إَٔ َی
ُع َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

ک ُر ِح َيا ؾَأ َ ِر َس َل ا ِل َححَّا ُد َر ُج َّل
اٌ َذل ٔ َ
اٌ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َیزُو ُح فٔی َص َذا ا ِل َی ِوو ٔ َقا َل إٔذَا ک َ َ
ابِ ًٔ ُع َن َز أَ َّی َسا َع ٕة ک َ َ
ل َؾ َل َّنا أَ َرا َد ابِ ًُ عُن َز أَ ٌِ َی ِز َت ٔح َل َقا َل أَ َزاغ َِت َّ
الظ ِن ُص َقالُوا ل َِه َتزٔؽِ َب ِع ُذ َؾ َحل ََص ث ُ َّه َقا َل أَ َزاغ َِت
َی ِي ُوزُ أَ َّی َسا َع ٕة َی ِز َت ٔح ُ
َ
الظ ِن ُص َقالُوا ل َِه َتزٔؽِ َب ِع ُذ َؾ َحل ََص ث ُ َّه َقا َل أَ َزاغ َِت َّ
الظ ِن ُص َقالُوا ل َِه َتزٔؽِ بَ ِع ُذ َؾ َحل ََص ث ُ َّه َقا َل أَ َزاغ َِت َّ
َّ
الظ ِن ُص َقالُوا
َن َع ِه َؾ َل َّنا َقالُوا َق ِذ َزاغ َِت ِار َت َح َل َقا َل َونٔی ْع َي ِعىٔی َر َاح

یلعنبدمحم،رمعفنبدبعاہلل،فعیک،انعفنبرمع،دیعسنباسحؿ،رضحتانبرمعےسرمفیےہہکیبنرعافتںیم(اقمؾ)فادیرمنہ
ںیمارتےتےھتبجاجحجےندبعاہللنبزریبوکدیہشایکوتانبرمعےسوپےنھچاجیھبہکیبنآجےکدؿوکےسنفتقرپےلکنےھت؟انب
ت
رمع ےن اہک بج ہی فتق آےئ اگ وت مہ وخد ںیلچ ےگ۔ اجحج ےن اکی آدیم وک اجیھب ہک فہ داتھکی رےہ ہک انب رمع بک ئکلیے ںیہ۔ بج
رضحتانبرمعےنوکچاکارادہایکوتوپاھچایک نکرجڈلھایگ؟ولوگںےناہکایھبہ ںیڈلالفہھٹیبےئگرھپوپاھچایک نکرجڈلھایگ
ایک نکرج ڈلھایگ؟ ولوگں ےن اہک ہ ںی ڈلال۔ (ہی نس رک) فہ ھٹیب ےئگ رھپ وپاھچ نکرج ڈلھایگ؟ ولوگں ےن اہکاہں ! ہی انس وت فہ لچ
زپے۔
رافی  :یلعنبدمحم،رمعفنبدبعاہلل،فعیک،انعفنبرمع،دیعسنباسحؿ،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وموقػرعافت۔
ابب  :جحاکایبؿ
وموقػرعافت۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1167

یحٌی بً آدو ،سؿیاٌ  ،عبذالزحنً بً عیاغ ،زیذ بً علی ،عبیذاہلل بً ابی راؾع ،حرضت علی ِّکو
راوی  :علی بً محنذٰ ،
اہلل وجہہ

غ َع ًِ َزیِ ٔذ بِ ًٔ َعل ٔ ٕٓی َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ
اٌ َع ًِ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َعیَّا ٕ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ آ َد َو َع ًِ ُسؿ َِی َ

رع َؾ ُة ک ُ ُّل َضا
ـ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بٔ َع َز َؾ َة َؾ َكا َل َص َذا ا ِل َن ِوق ٔ ُ
ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی َراؾ ٕٔع َع ًِ َعل ٔ ٕٓی َقا َل َو َق َ
ـ َو َ َ

ـ
َم ِوق ٔ ْ

یلع نبدمحمٰ،ییحینبآدؾ،ایفسؿ،دبعارلنمحنبایعش،زدینبیلع ،دیباہللنبایبراعف،رضحتیلعرکؾاہللفہہجایبؿرفامےتںیہ
ہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرعہفںیمرہھٹےافرہیومفقےہہکلبرعہفامتؾاکامتؾومفقےہ۔
رافی  :یلعنبدمحمٰ،ییحینبآدؾ،ایفسؿ،دبعارلنمحنبایعش،زدینبیلع ،دیباہللنبایبراعف،رضحتیلعرکؾاہللفہہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وموقػرعافت۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1168

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عنزو بً دیيار ،عنزو بً عبذاہلل بً ػؿواٌ ،یزیذ بً طيباٌ

یذ
اٌ َع ًِ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيا ٕر َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َػؿ َِو َ
اٌ َقا َل ُن َّيا ُوقُوؾّا فٔی َمکَا ٌٕ تُ َباع ٔ ُذ ُظ ٔم ًِ ا ِل َن ِوق ٔ ٔـ ؾَأ َ َتاىَا ابِ ًُ ٔم ِزبَ ٕع َؾ َكا َل إنِّٔی َر ُسو ُل َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
بِ ًٔ َط ِي َب َ

ارع ُن ِه َؾإ ٔىَّهُ ِه ا ِل َی ِو َو َعل َی إ ٔ ِر ٕث ٔم ًِ إ ٔ ِر ٔث إٔبِ َزاص َٔیه
َو َس َّل َه إٔل َِیهُ ِه َي ُكو ُل ُنوى ُوا َعل َی َمظَ ٔ ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف نب دانیر ،رمعف نب دبعاہلل نب وفصاؿ ،زیدی نب ابیشؿ ےس اکی رفاتی ےہ ہک مہ رعافت
ںیماکیاقمؾرپرہھٹےوہےئےھتنکیلمہاسوکدفرےتھجمسےھت۔رہھٹےنیکہگجےساےنت ںیمرم عےکےٹیبامہرےاپسآےئ
افر ک ےن ےگل۔ ںیم یبن اک اغیپؾ الای وہں اہمتری رطػ مت ولگ اےنپ اےنپ اقمومں ںیم روہ۔ آج مت فارث وہ رضحت اربا،می ہیلع
االسلؾےک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،رمعف نبدبعاہللنبوفصاؿ،زیدینبابیشؿ

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

ابب  :جحاکایبؿ
وموقػرعافت۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1169

راوی  :ہظاو بً عنار ،حرضت قاسه بً عبذاہلل

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ا ِل َكا ٔس ُه بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ ا ِل ُع َنز ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن ِي َه ٔذرٔ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َقا َل َقا َل
َّ
َّ
ـ َو ِار َت ٔؿ ُعوا َع ًِ بَ ِل ًٔ
رع َؾ َة َوک ُ ُّل ا ِل ُنزِ َدل ٔ َؿ ٔة َم ِوق ٔ ْ
رع َؾ َة َم ِوق ٔ ْ
ـ َو ِار َت ٔؿ ُعوا َع ًِ بَ ِل ًٔ َ َ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ک ُ ُّل َ َ

َح إ ٔ ََّ َما َو َرا َئ ا ِل َع َك َبةٔ
ُم َح ِّرسٕ َوک ُ ُّل ٔمىّی َم ِي َ ْ

اشہؾ نب امعر ،رضحت اقمس نب دبعاہلل ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رعہف بس اک بس
ومفقےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،رضحتاقمسنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعافتیکداعءاکایبؿ۔
ابب  :جحاکایبؿ
رعافتیکداعءاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1170

راوی  :ایوب بً محنذ ،عبذالكاہز بً َسی ،عبذاہلل بً نياىہ بً عباض بً مزداض ،عباض بً مزداض سلِم

ض بِ ًٔ
ِم َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َكاصٔز ٔبِ ًُ َّ ٔ
َِم َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ن ٔ َياى َ َة بِ ًٔ َعبَّا ٔ
َح َّذثَ َيا أَ ُّی ُ
الرس ِّی ُّ
الشل ٔ ُّ
وب بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ ا ِل َضا ٔط ٔ ُّ
ض الشل َِٔم أَ ٌَّ أَبا ُظ أَ ِْبَر ُظ َعً أَبٔیطٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلَّی اہللُ َعلَیطٔ وس َّله د َعا ْٔل ُ َّمتٔطٔ َع ٔظ َّی َة رع َؾ َة بٔا ِلن ِػ ٔ ُ
یب إنِّٔی
ِ َ َ َ َ
ٔم ِز َدا ٕ ُّ ُّ َ
َفة ٔ ؾَأ ٔج َ
َ
َ ِ
َ َ
ََ

ََف ُت َل ُض ِه َما َْ ََل َّ
ََف َت
الوال ٔ َه َؾإٔنِّی آ ُْ ُذ لٔل َِنوِ لُوو ٔ ٔم ِي ُط َقا َل أَ ِی َر ِّب إ ٔ ٌِ ٔطْ َِت أَ ِع َل ِی َت ا ِل َنوِ لُ َوو ٔم ًِ ا ِل َح َّي ٔة َوغ َ ِ
َق ِذ غ َ ِ
ُ
ک َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
یب إَٔ َی َما َسأ َ َل َقا َل ؾ ََـ ٔح َ
ل ٔ َّلوال ٔ ٔه َؾل َِه یُ َح ِب َع ٔظ َّي َت ُط َؾ َل َّنا أَ ِػ َبحَ بٔا ِل ُنزِ َدل ٔ َؿ ٔة أَ َعا َد ُّ
الذ َعا َئ ؾَأ ٔج َ
ک ؾ َٔیضا ؾ ََنا َّال ٔذی
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِو َقا َل َت َب َّش َه َؾ َكا َل َل ُط أَبُو بَ ِْکٕ َو ُع َنزُ بٔأبَٔی أَى ِ َت َوأُم ِّی إ ٔ ٌَّ َص ٔذظ ٔ ل ََشا َع ْة َما ُن ِي َت َت ِـ َح ُ
ََف ْٔل ُ َّمًٔی أَ َْ َذ
ک اہللُ ٔس َّي َ
ک أَ ِؿ َح َ
أَ ِؿ َح َه َ
یص َل َّنا َعل ٔ َه أَ ٌَّ اہللَ َعزَّ َو َج َّل َق ِذ ا ِس َت َح َ
ک َقا َل إ ٔ ٌَّ َع ُذ َّو اہللٔ إٔبِل ٔ َ
اب دُ َعائٔی َوغ َ َ
اب َؾ َح َع َل یَ ِح ُثو ُظ َعل َی َرأِ ٔسطٔ َویَ ِذعُو بٔا ِل َویِ ٔل َوال ُّثبُورٔ ؾَأ َ ِؿ َح َهىٔی َما َرأَیِ ُت ٔم ًِ َجزَعٔطٔ
التُّ َر َ
اویب نب دمحم ،دبعااقلرہ نب رسی ،دبعاہلل نب انکہن نب ابعس نب رمداس ،ابعس نب رمداس یملس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےناینپاث  ےکےئل داعےئرفغمتیک رسیتےرہپوکوتآپ وکوجابالمہک ںیم ےنشخب دای ریتیاث وک رگم وج
اؿ ںیم اظمل وہ اس ےس وت ںیم ولظمؾ اک دبہل رضفر ولں اگ۔ آپ ےن رفامای اے امکل! ارگ وت اچےہ وت ولظمؾ وک تنج دے افر اظمل وک
شخبرکاسوکرایض رکدے نکیلاساشؾوکاساکوجاب ہ ںیالمبجزمدہفلںیم حبص وہیئوتآپ ےنرھپداع رفامیئ۔اہللزعفلج
ےنآپ یکدروخاتسوبقؽیکوتآپرکسماےئ ایآپ ےنمسبترفامایوتاوبرکب فرمعےن رعض ایکامہرےامںابپ آپ رپدفاوہں
آپاسفتقیھبکہ ںیےتسنہےھتوتآجویکںےسنہ؟اہللزعفلجآپوکاتسنہیہرےھک۔آپےنرفامایاہللےکدنمشا سیلےنبج
داھکی ہک اہلل اعتیل ےن ریمی داع وبقؽ یک افر ریمی اث  وک شخب دای وت اس ےن یٹم ااھٹیئ افر اےنپ رس رپ ڈاےنل اگل افر اکپرےن اگل اہےئ
رخایب!اہےئابتیہوتےھجمیسنہآیئگ۔بجںیمےناساکزتانپداھکی۔
رافی  :اویبنبدمحم،دبعااقلرہنبرسی،دبعاہللنبانکہننبابعسنبرمداس،ابعسنبرمداسیملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

رعافتیکداعءاکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1171

راوی  :ہاروٌ بً سعیذ ،ابوجعَف ،عبذاہلل بً وہب ،مَخمہ بً بهير ،یوىص بً یوسـ ،ابً مشیب ،او النوميين سیذہ
عائظہ

َ
َخ َم ُة بِ ًُ بُهَيِر ٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َسنٔ ِع ُت
ارو ٌُ بِ ًُ َسعٔی ٕذ ا ِلنٔ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا َص ُ
َص ُّی أَبُو َج ِع ََفٕ أَى ِ َبأىَا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِْب َ َرنٔی َم ِ َ
ـ َي ُكو ُل َع ًِ ابِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب َقا َل َقال َِت َعائٔظَ ُة إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َما ٔم ًِ َی ِوو ٕ أَ ِنث َ َر
یُوى َُص بِ ًَ یُو ُس َ
َ
رع َؾ َة َوإٔى َّ ُط ل ََی ِذى ُو َعزَّ َو َج َّل ث ُ َّه یُ َباهٔی بٔض ٔ ِه ا ِل َن ََلئ ٔ َه َة ؾ ََی ُكو ُل َما
ٔم ًِ أ ٌِ ي ُِعت َٔل اہللُ َعزَّ َو َج َّل ؾ ٔیطٔ َع ِب ّذا ٔم ًِ ال َّيارٔ ٔم ًِ یَ ِوو ٔ َ َ

ئ
أَ َرا َد َص ُد ََ ٔ

اہرفؿنبدیعس،اوبرفعج،دبعاہلل نبفبہ،رخمہمنبریکب،ویسننبویفس،انببیسم،اؾاوملنینمدیسہاعہشئایبؿرفام ںیہہک
رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یسک دؿ یھب اہلل اعتیل دفزخ ےس اےنپ اےنت زایدہ دنبفں وک راہیئ ہ ںی اطع رفامےت
ےنتجدنبفںوکرعہفےکرفز(دفزخےسراہیئ اطعرفامےتںیہ)افراہللزعفلجرقبیوہےتںیہرھپالم ہکےکاسےنماےنپدنبفںرپ
رخفرفامےتںیہافررفامےتںیہہکاؿولوگںےنایکارادہایک۔
رافی  :اہرفؿنبدیعس،اوبرفعج،دبعاہللنبفبہ،رخمہمنبریکب،ویسننبویفس،انببیسم،اؾاوملنینمدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااسیصخشوجرعافتںیمااترخیوکولطعرجفےسلبقآاجےئ۔
ابب  :جحاکایبؿ
ااسیصخشوجرعافتںیمااترخیوکولطعرجفےسلبقآاجےئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1172

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،سؿیاٌ  ،بهير بً علاء ،عبذالزحنً بً يعنز دیلی

ئ َسنٔ ِع ُت َع ِب َذ ال َّز ِح َن ًٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ قَاََ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ ب ُ َهي ِر ٔبِ ًٔ َع َلا ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
بِ ًَ َي ِع َن َز ِّ
اض ٔم ًِ أَصِ ٔل ى َ ِح ٕذ َؾ َكالُوا َیا
الذیل ٔ َّی َقا َل َطض ٔ ِذ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوص َُو َواق ٔ ْ
ـ بٔ َع َز َؾ َة َوأَ َتا ُظ ى َ ْ
رع َؾ ُة ؾ ََن ًِ َجا َئ َق ِب َل َػ ََلة ٔ ا ِل َؿ ِحز ٔل َِی َل َة َج ِن ٕع َؾ َك ِذ َت َّه َح ُّح ُط أَیَّ ُاو ٔمىّی ثَ ََلثَ ْة ؾ ََن ًِ
َر ُسو َل اہللٔ َن ِی َ
ـ ا ِل َح ُّخ َقا َل ا ِل َح ُّخ َ َ
َ
ِخ ؾ َََل إٔث ِ َه َعل َِیطٔ ث ُ َّه أَ ِر َد َف َر ُج َّل َْ ِل َؿطُ َؾ َح َع َل یُ َيادٔی بٔضًَّٔ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ
َت َع َّح َل فٔی یَ ِو َمي ِ ٔن ؾ َََل إٔث ِ َه َعل َِیطٔ َو َم ًِ َتأ َّ َ

َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَىِبأَىَا َّ
الث ِور ُّٔی َع ًِ ب ُ َهي ِر ٔبِ ًٔ َع َلا ٕئ َّ
الل ِیثٔ ِّی َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َي ِع َن َز ِّ
الذیل ٔ ِّی َقا َل أَ َت ِی ُت
َ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّله بٔع َز َؾ َة َؾ َحائَطُ َن ََف ٔم ًِ أَصِ ٔل ى َ ِح ٕذ ؾ ََذ َِّک ى َ ِحو ُظ َقا َل ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َما أ ُ َر ل ٔ َّ
لث ِور ِّٔی
َ َ
َ َ
ْ
ُش َف ٔم ِيطُ
َحذٔی ّثا أَ ِ َ
اوبرکبنبایب ہبیش ،یلعنبدمحم،ایفسؿ،ریکبنباطعء،دبعارلنمحنبرمعیدیلی ےسرمفی ےہہکںیمیبن ےکاپس احرض اھتبجآپ
رعافتںیمرہھٹےےھت۔آپےکاپسھچکدجنیولگآےئاوہنںےنرعضایکای رنکؽاہلل!جحویکرکنےہ؟آپ ےنرفامایجح
رعافت ںیم رہھٹان ےہ رھپ وج وکیئ حبص یک امنز ےس ےلہپ زمدہفل یک رات ںیم رعافت ںیم آاجےئ اس اک جح وپرا وہایگ افر ینم ںیم نیت
دؿ ےک دعب الچ اجےئ بت یھب اس رپ انگہ ہ ںی ےہ ا فر وجرہھٹا رےہاس رپ یھب ھچک انگہ ہ ںی رھپ آپ ےن اکی صخش وک اےنپ اس ھت
نکاررکایلفہولوگںےساکپر رکہیہہکراہاھت۔دبعارلنمح نبرمعیدیلیےس رمفیےہہکںیمیبنیلصاہللہیلعفآہل فملسےکاپس آای
رعافت ںیم آپ ےک اپس ھچک دجنی آےئ رھپ ایبؿ ایک دحثی وک ایس رطح ح ےس افرپ سگری۔ دمحم نب  یح ےن اہک ںیم وثری یک وکیئ
دحثیاسےسرتہبہ ںیاپات۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،ایفسؿ،ریکبنباطعء،دبعارلنمحنبرمعیدیلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ااسیصخشوجرعافتںیمااترخیوکولطعرجفےسلبقآاجےئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1173

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،اسناعیل بً ابی ْالذ ،عامز ،رعوہ بً مرضض كائی

ل بِ ًُ أَبٔی َْال ٔ ٕذ َع ًِ َعا ٔمز ٕ َي ِعىٔی َّ
الظ ِع ٔي َّی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ض َّ
اض إ ٔ ََّ َوص ُِه ب ٔ َح ِن ٕع َقا َل
رع َو َة بِ ًٔ ُم َ ِّ
رض ٕ
اللائٔ ِّی أَىَّطُ َح َّخ َعل َی َع ِض ٔذ َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾل َِه یُ ِذرٔ ِک ال َّي َ
َع ًِ ُ ِ
ؾَأ َ َت ِی ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ ُكل ُِت َیا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی أَ ِن َـ ِی ُت َراح ٔ َلًٔی َوأَ ِت َع ِب ُت َن ِؿ ٔسی َواہللٔ إ ٔ ٌِ َت َز ِن ُت ٔم ًِ َح ِب ٕل إ ٔ ََّ
رعؾَا ٕ
َو َقؿ ُِت َعل َِیطٔ ؾ ََض ِل َٔی ٔم ًِ َح ٓ ٕخ َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َطض ٔ َذ َم َع َيا الؼَّ ََل َة َوأَؾ َ
ت ل َِی َّل أَ ِو
َاق ٔم ًِ َ َ
ى َ َض ّارا َؾ َك ِذ َق َضی َت َؿ َثطُ َو َت َّه َح ُّحطُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،فعیک ،اامسلیع نب ایب اخدل ،اعرم ،رعفہ نب رضمس اطیئ ےس رمفی ےہ ہک اوہنں ےن جح ایک یبن ےک
زامہن ںیم وت انکتق ےچنہپ بجولگزمدہفل ںیم ایقؾ سپری ےھت۔ رعفہ ےن اہک ںیم یبن ےکاپس آای افر رعض ایک ای رنکؽ اہلل! ںیم ےن
اینپ افینٹن وک دالب ایک افر وخد فیلکت ااھٹیئ۔ اہلل یک مسق ! ںیم ےن وت وکیئ ہلیٹ ہن وھچڑا سج رپ ںیم ہن رہھٹا وہں وت ریما جح وہایگ؟ دمحم
یفطصمیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشامہرےاس ھتامنزںیمرشکیوہاافررعافتںیمرہھٹرکولےٹراتوکایدؿوکاس
ےناانپلیملیچکدفرایکافراساکجحوپراوہا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،اامسلیعنبایباخدل،اعرم،رعفہنبرضمساطیئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعافتےس(فاسپ)ولانٹ۔
ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےس(فاسپ)ولانٹ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1174

راوی  :علی بً محنذ ،عنزو بً عبذاہلل ،ونیع ،ہظاو بً رعوہ ،اسامہ بً زیذ

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕذ أَى َّ ُط
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو َع ِنزُو بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ قَاََ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
َّ
َّ
اٌ َي ٔشيرُ ا ِل َع َي َل َؾإٔذَا َو َج َذ َؾ ِح َو ّة
رع َؾ َة َقا َل ک َ َ
ـکَ َ
ُسئ ٔ َل َن ِی َ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َي ٔشيرُ ح ٔي َن َد َؾ َع ٔم ًِ َ َ
ى َ َّؽ َقا َل َونٔی ْع َوال َّي ُّؽ َي ِعىٔی ؾ َِو َم ا ِل َع َي ٔل
یلعنبدمحم،رمعفنبدبعاہلل ،فعیک،اشہؾنبرعفہ،ااسہمنبزدیےسرمفیےہاؿےسوپاھچایگہکیبنویکںرکلچرےہےھتبج
رعافتےسولےٹ؟اوہنںےنایبؿایکہکآپزیتاچؽےتلچےھترھپبجاخیلہگجاپےتیلوتدفڑاےت(افٹنوک)ہیاچؽینعیصنقنع
ےستسنزیتےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،رمعفنبدبعاہلل،فعیک،اشہؾنبرعفہ،ااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رعافتےس(فاسپ)ولانٹ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1175

راوی  :محنذ بً یحٌ ٰی ،عبذالززام ،ثوری ،ہظاو بً رعوہ ،او النوميين سیذہ عائظہ

َ َّ
رع َو َة َع ًِ أَب ٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َقال َِت
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ یَ ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأىَا الث ِور ُّٔی َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
َح َو َؾ َكا َل اہللُ َعزَّ َو َج َّل ث ُ َّه أَؾ ُٔیـوا ٔم ًِ َح ِی ُث أَؾ َ
اض
َاق ال َّي ُ
َقیِ ْع ى َ ِح ًُ َق َواك ًُٔ ا ِلب َ ِیتٔ ََ ى ُ َحاو ٔ ُز ا ِل َ َ
َُ
دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،وثری،اشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئےسرمفیےہہکرقیشیوبےلمہوتتیباہللےکرےنہفاےل
ںیہرحؾےسابرہہ ںیاجےت۔بتاہللزعفلجےنہیآتیانزؽرفامیئرھپفںیہےسولوٹاہجںےسولےتٹںیہ۔

رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،وثری،اشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگھچکاکؾوہوترعافتفزمدہفلےکدرایمؿارتاتکسےہ۔
ابب  :جحاکایبؿ
ارگھچکاکؾوہوترعافتفزمدہفلےکدرایمؿارتاتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1176

راوی  :محنذ بً بظار ،عبذالزحنً بً مہذی ،سؿیاٌ ،ابزاہیه بً عكبہِّ ،کیب ،حرضت اسامہ بً زیذ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضذ ٓ ٕ
ِّکیِبٕ َع ًِ أ ُ َسا َم َة
ٔی َح َّذث َ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه بِ ًٔ ُع ِك َب َة َع ًِ ُ َ
بِ ًٔ َزیِ ٕذ َقا َل أَؾ َِـ ُت َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َل َّنا بَ َل َؼ ِّ
الظ ِع َب َّال ٔذی َی ِيز ٔ ُل ع ٔ ِي َذ ُظ اْلِ ُ َم َزا ُئ ىَزَ َل ؾ ََبا َل
ض
َؾ َت َو َّؿأ َ ُقل ُِت الؼَّ ََل َة َقا َل الؼَّ ََلةُ أَ َما ُم َ
ک َؾ َل َّنا اى ِ َت َهی إَٔ َی َج ِن ٕع أَ َّذ ٌَ َوأَ َق َاو ث ُ َّه َػلَّی ا ِل َن ِػز ٔ َب ث ُ َّه ل َِه یَ ٔح َّل أَ َح ْذ ٔم ًِ ال َّيا ٔ
َحًَّی َق َاو ؾ ََؼلَّی ا ِل ٔعظَ ا َئ

دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،اربا،می نب ہبقع ،رکبی ،رضحت ااسہم نب زدی ےس رمفی ےہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکاس ھتولاٹ۔بجآپاسساھیٹرپآےئاہجؿاریمارتارکےتںیہوتآپارتےافراشیپبایکافرفوضایک۔ںیمےناہک
ہک امنز زپھ ۔ےئجی۔آپ ےن رفامای امنز وتآےگ ےہ۔ بجزمدہفل ےچنہپ وت اذاؿدی ااقث ی رھپرغمبیک امنز زپیھ۔ اس ےک دعب
یسکےناانپاجکفہیھبہ ںیوھکالہکڑھکےوہےئافراشعءیکامنزادارفامیئ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،اربا،مینبہبقع،رکبی،رضحتااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زمدہفلںیمعمجنیباالصلنیت۔(ینعیرغمبفاشعءااھٹکرکان)
ابب  :جحاکایبؿ
زمدہفلںیمعمجنیباالصلنیت۔(ینعیرغمبفاشعءااھٹکرکان)

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1177

یحٌی بً سعیذ ،عذی بً ثابت ،عبذاہلل بً یزیذ ،ابوایوب
راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذٰ ،

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ َعذ ِّٔی بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ
وب اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َي ُكو ُل َػ َّل ِی ُت َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه ا ِل َن ِػز ٔ َب َوا ِل ٔعظَ ا َئ فٔی
یذ ا ِل َخ ِل ٔ ِّ
َیز ٔ َ
ِم أَىَّطُ َسنٔ َع أَبَا أَ ُّی َ
َح َّح ٔة ا ِل َو َدا ٔع بٔا ِل ُنزِ َدل ٔ َؿةٔ
ت
دمحم نب رحم  ،ثی نب دعسٰ ،ییحی نب دیعس ،دعی نب تبن  ،دبعاہلل نب زیدی ،اوباویب رفامےتںیہ ہک ة ا اولداع ےک ومعق رپ ںیم ےن
زمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزرنکؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکتیعمںیمادایک
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعسٰ،ییحینبدیعس،دعینبتبن ،دبعاہللنبزیدی،اوباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
زمدہفلںیمعمجنیباالصلنیت۔(ینعیرغمبفاشعءااھٹکرکان)

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1178

راوی  :مَحز بً سلنہ ،عبذالعزیز بً محنذ ،عبیذاہلل ،ساله ،حرضت ابً عنز

َح ُز بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل َع َذن ٔ ُّی َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ َسال ٔ ٕه َع ًِ أَبٔیطٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا ُم ِ ٔ

َو َس َّل َه َػلَّی ا ِل َن ِػز ٔ َب بٔا ِل ُنزِ َدل ٔ َؿ ٔة َؾ َل َّنا أَى َ ِخ َيا َقا َل الؼَّ ََلةُ بٔإ ٔ َقا َم ٕة
رحمز نبہملس ،دبعازعلزی نب دمحم ،دیب اہلل ،اسمل ،رضحت انبرمع ےس رمفی ےہہک یبن ےنرغمبیک امنززمدہفل ادا یک رھپ بج مہ
افوٹنںوکالھٹبدایوتآپےنرفامایزپوھ(امنزاشعء)افراشعءےئلیکرصػریبکتزپیھ۔
رافی  :رحمزنبہملس،دبعازعلزینبدمحم ،دیباہلل،اسمل،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زمدہفلںیمایقؾرکان۔
ابب  :جحاکایبؿ
زمدہفلںیمایقؾرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1179

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابوْالذ ،احنز ،ححاد ،ابواسحل ،عنز بً مینوٌ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو َْال ٔ ٕذ اْلِ َ ِح َنزُ َع ًِ َححَّا ٕد َع ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ َم ِی ُنو ٌٕ َقا َل َح َح ِح َيا َم َع ُع َن َز
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ُش ِم ثَبٔيرُ َن ِ َامی نُػٔيرُ َوکَاى ُوا ََ
ٔیف ٔم ًِ ا ِل ُنزِ َدل ٔ َؿ ٔة َقا َل إ ٔ ٌَّ ا ِل ُن ِ ٔ
اب َؾ َل َّنا أَ َر ِدىَا أَ ٌِ نُؿ َ
وٌ أَ ِ ٔ
بِ ًٔ ا ِل َخ َّل ٔ
َشنٔي َن کَاى ُوا َي ُكو ُل َ
َاق َق ِب َل كُلُو ٔع َّ
وٌ َحًَّی َت ِللُ َع َّ
الظ ِن ُص َؾ َخا َل َؿ ُض ِه َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأَؾ َ
الظ ِن ٔص
ُيؿ ُ
ٔیـ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباخدل ،ارمح ،اجحج ،اوب ااحسؼ  ،رمع نب ومیمؿ ےس رمفی ےہ ہک مہ ےن رضحت رمع ےک اس ھت جح ادا ایک۔ بج مہ
ث(اہپڑاکانؾےہ)کمچ اھٹاتہک مہ ولںیٹ افر فہ زمدہفل ےس ہ ںی
زمدہفل ےسولےٹوتاوہنں ےناہکرشمک اہکرکےتےھت اے ز
ولےتٹےھتبجکتآاتفبہناتلکنوتیبنےناےکنالخػایکافرزمدہفلےسولےٹنکرجےنلکنےسلبق۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدل،ارمح،اجحج،اوباقحس،رمعنبومیمؿ

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

ابب  :جحاکایبؿ
زمدہفلںیمایقؾرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1180

راوی  :محنذ بً ػباح ،عبذاہلل بً رجاء ،ثوری ،ابوزبير

ئ ا ِلنک ِّی َع ًِ َّ
َّ َ
َّ َ
الث ِور ِّٔی َقا َل َقا َل أَبُو الزُّبَي ِر ٔ َقا َل َجاب ٔ ْز أَؾ َ
َاق ال َّي ٔي ُّی
َحذث َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َحذث َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َر َجا ٕ َ ُّ
الشهٔي َي ُة َوأَ َم َزص ُِه ب ٔ َّ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی َح َّح ٔة ا ِل َو َدا ٔع َو َعل َِیطٔ َّ
الشهٔي َيةٔ َوأَ َم َزص ُِه أَ ٌِ َی ِز ُموا بٔنٔ ِث ٔل َح َصی ا ِل َخ ِذ ٔ
ف
َوأَ ِو َؿ َع فٔی َوادٔی ُم َح ِّرسٕ َو َقا َل ل ٔ َتأ ِ ُْ ِذ أ ُ َّمًٔی نُ ُش َه َضا َؾإٔنِّی ََ أَ ِدرٔی ل ََعل ِّی ََ أَ ِل َكاص ُِه َب ِع َذ َعامٔی َص َذا
ت
دمحمنبابصح،دبعاہللنبراجء،وثری،اوبزریبےسرمفیےہہکاجربےناہکہکرضحتدمحمة ااولداعںیمولےٹاانیمطؿاسیک ھتافر
ولوگںوکیھباانیمطؿےس ےنلچاکمکحدای افربجینم ںیم ےچنہپوتایسیرکنکایں امرےناکمکحدایوجاویلگنںںیمآاجںیئ افراجونر وکدلج
الچایافررفامایریمیاث ےکولگجحےکاراکؿھکیسںیلابےھجمادیمہ ںیہکاساسؽےکدعبںیماؿےسولمں۔
رافی  :دمحمنبابصح،دبعاہللنبراجء،وثری،اوبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
زمدہفلںیمایقؾرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1181

راوی  :علی بً محنذ ،عنزو بً عبذاہلل ،ونیع ،ابً ابی رواد ،ابوسلنہ ،حرضت بَلل بً رباح

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو َع ِنزُو بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ َق َاَ َح َّذث َ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی َر َّواد ٕ َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة ا ِلحٔ ِن ٔص ِّی َع ًِ ب ٔ ََل ٔل بِ ًٔ
اض ث ُ َّه َقا َل إ ٔ ٌَّ اہللَ َت َل َّو َل
اض أَ ِو أَ ِن ٔؼ ِت ال َّي َ
َربَا ٕح أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َلطُ غ ََذا َة َج ِن ٕع َیا ب ٔ ََل ُل أَ ِسه ِٔت ال َّي َ
َعل َِیهُ ِه فٔی َج ِن ٔعهُ ِه َص َذا ؾ ََوصَ َب ُم ٔشی َْهُ ِه ل ٔ ُن ِح ٔشئهُ ِه َوأَ ِع َلي ُم ِح ٔش َيهُ ِه َما َسأ َ َل ا ِد َؾ ُعوا بٔا ِس ٔه اہللٔ
یلعنبدمحم،رمعفنبدبعاہلل،فعیک،انبایبرفاد،اوبہملس ،رضحتالبؽنبرابحےس رمفیےہہکیبنےنزمدہفلیک حبصوکرضحت
البؽ ےس رفامای اے البؽ! ولوگں وک پچ رکاؤ۔ رھپ آپ ےن رفامای اہلل ےن تہب لضف ایک مت رپ اس زمدہفل ںیم وت شخب دای مت ںیم ےس
اگہنگرصخشوککینصخشویکہجےسافروجکیناھتمتںیمےساوکسدایوجھچکاسےنبلطایک۔ابوٹلپاہللےکانؾےلرک۔
رافی  :یلعنبدمحم،رمعفنبدبعاہلل،فعیک،انبایبرفاد،اوبہملس،رضحتالبؽنبرابح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشرکنکایںامرےنےئلیکزمدہفلےسینموکےلہپلچزپے۔
ابب  :جحاکایبؿ
وجصخشرکنکایںامرےنےئلیکزمدہفلےسینموکےلہپلچزپے۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1182

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،مشعز ،سؿیاٌ ،سلنہ بً نہیل ،حشً رعنی ،حرضت ابً عباض

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذث َ َيا ٔم ِش َع ْز َو ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ ُن َض ِی ٕل َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ض َقا َل َق ٔذ ِم َيا َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أُغ َِیل ٔ َن َة بَىٔی َع ِب ٔذ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َعل َی حُ ُن َزا ٕ
ت َل َيا
ا ِل َح َش ًٔ ا ِل ُع َزن ٔ ِّی َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ٔم ًِ َج ِن ٕع َؾ َح َع َل یَل َِل ُح أَ ِؾ َخاذَىَا َو َي ُكو ُل أُبَ ِیىٔ َّی ََ َتزِ ُموا ا ِل َح ِن َز َة َحًَّی َت ِللُ َع َّ
الظ ِن ُص َزا َد ُسؿ َِیا ٌُ ؾ ٔیطٔ َو ََ إ ٔ َْا ُل أَ َح ّذا
یضا َحًَّی َت ِللُ َع َّ
الظ ِن ُص
َی ِز ٔم َ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،رعسم،ایفسؿ،ہملسنبکہن َ،نسحرعین،رضحتانبابعسےسرمفیےہہکیبنیلصاہللہیلع

فآہل فملس ےن مہ وک ینعی دبعابلطمل وک افالد ںیم ےس وھچےٹ وچبں وک رکنکایں دے رک آےگ رفاہن رک دای افر آپ امہری راونں رپ
آیگتسہےسامرےتےھتافراراشدرفامےتاجےتاےوھچےٹوچب!رمجےرپرکنکایںث امراناہیںکتہکنکرجلکنآےئ۔ایفسؿ
ےناینپرفاتیںیمہیزادئاہکہکںیمہ ںیاتھجمساھتہکوکیئصخشنکرجےنلکنےسےلہپرکنکایںامراتوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،رعسم،ایفسؿ،ہملسنبکہن َ،نسحرعین،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وجصخشرکنکایںامرےنےئلیکزمدہفلےسینموکےلہپلچزپے۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1183

راوی  :ابوبْک  ،سؿیاٌ ،عنزو ،علاء ،حرضت ابً عباض

ض َقا َل ُن ِي ُت ؾ َٔین ًِ َقذ َٔو َر ُسو َل اہللٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َح َّذثَ َيا َع ِن ْزو َع ًِ َع َلا ٕئ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی َؿ َع َؿ ٔة أَ ِصلٔطٔ

اوبرکب  ،ایفسؿ ،رمعف ،اطعء ،رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہہک ںیم اؿ ولوگں ںیم ےس اھت نج وک یبن ےنآےگ جیھب دای اھت اےنپ رھگ
فاولںےکمکاطتقفاےلولوگںںیم۔
رافی  :اوبرکب،ایفسؿ،رمعف،اطعء،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وجصخشرکنکایںامرےنےئلیکزمدہفلےسینموکےلہپلچزپے۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1184

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ ،عبذالزحنً بً قاسه ،عائظہ

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َع ِبذٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َكاس ٔٔه َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َس ِو َد َة ب ٔ ِي َت
ض ؾَأَذ ٔ ٌَ ل ََضا
َاس َتأِذَى َ ِت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ َت ِذ َؾ َع ٔم ًِ َج ِن ٕع َق ِب َل َدؾ َِعةٔ ال َّيا ٔ
َز ِم َع َة کَاى َ ِت ا ِم َزأَ ّة ثَ ِب َل ّة ؾ ِ
یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب اقمس ،اعہشئ ےس رمفی ےہ ہک رضحت نکدہ اکی اہبری اخوتؿ یھت وت اوہنں ےن یبن یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت اچیہ زمدہفل ےس ےلچ اجےن یک ولوگں یک رفا یگ ےس لبق یہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن
ااجزترمتمحرفامدی۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،دبعارلنمحنباقمس،اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینتکڑبیرکنکایںامریناچےیہ۔
ابب  :جحاکایبؿ
ینتکڑبیرکنکایںامریناچےیہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1185

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً مشہز ،یزیذ بً ابی زیادہ ،سلامیٌ بً عنزو

ؾ َع ًِ أ ُ ِّمطٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ َع ًِ َیز ٔ َ
یذ بِ ًٔ أَبٔی زٔ َیاد ٕ َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

اض إٔذَا
َقال َِت َرأَیِ ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَ ِو َو ال َّي ِ ٔ
َح ع ٔ ِي َذ َج ِن َزة ٔ ا ِل َع َك َبةٔ َوص َُو َران ٔ ْب َعل َی َب ِػ َل ٕة َؾ َكا َل یَا أَ ُّی َضا ال َّي ُ
َار ُموا بٔنٔ ِث ٔل َح َصی ا ِل َخ ِذ ٔ
ف
َر َم ِيت ُِه ا ِل َح ِن َز َة ؾ ِ

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،زیدی نبایبزایدہ،امیلسؿنبرمعفےناینپامںےسرفاتیایکہکںیمےنیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
ئ
فملسوکویؾارحنلںیمداھکیرمجئہبقعےکرقبی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساکیرچخرپنکارےھتافررفامےتےھتاےولوگ!بجمت
رکنکایںامرفوتایسیوجاویلگنںےکدرایمؿآاجںیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،زیدینبایبزایدہ،امیلسؿنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ینتکڑبیرکنکایںامریناچےیہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1186

راوی  :علی بً محنذ ،ابواسامہ ،عوف ،زیاد بً حؼين ،ابوعالیہ ،حرضت ابً عباض

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ َع ِو ٕ
ض َقا َل َقا َل
ف َع ًِ زٔ َیاد ٔ بِ ًٔ ا ِل ُح َؼي ِ ٔن َع ًِ أَبٔی ا ِل َعال ٔ َی ٔة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه غ ََذا َة ا ِل َع َك َب ٔة َوص َُو َعل َی ىَا َقتٔطٔ ا ِل ُك ِم َٔی َح ّصی َؾ َل َك ِل ُت َل ُط َس ِب َع َح َؼ َیا ٕ
ت صًَُّ َح َصی

اض إٔیَّا ُن ِه َوا ِل ُػلُ َّو فٔی ِّ
ا ِل َخ ِذ ٔ
َک
الذ ٔ
ف َؾ َح َع َل یَ ِي ُؿ ُـ ُضًَّ فٔی َن ِّؿطٔ َو َي ُكو ُل أَ ِم َثا َل َص ُد ََ ٔ
یً َؾإٔى َّ ُط أَصِل َ
ئؾ ِ
َار ُموا ث ُ َّه َقا َل َیا أَ ُّی َضا ال َّي ُ
یً
اٌ َق ِب َلهُ ِه ا ِل ُػلُ ُّو فٔی ِّ
الذ ٔ
َم ًِ ک َ َ
ئ
یلعنبدمحم،اوبااسہم،وعػ،زایدنب،نیص،اوباعہیل،رضحتانبابعسےسرمفیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمجئ
ہبقع یکحبصوکاراشدرفامایہکبجآپاینپافینٹنرپےھتہکریمےےئلرکنکایں ۔۔ںیمےنآپےکےئلاسترکنکایں ۔ںی۔آپ
اؿ وک اینپ یلیھتہ ںیم ےتلسم ےھت افر رفامےت سب! ایسی یہ رکنکایں وکنیھپ رھپ آپ ےن رفامای اے ولوگ! وچب مت دنی ںیم یتخس رکےن ےس
ویکہکنمتےسےلہپولگ(وقںیم)دنیںیمایسولغویکہجےسابتہفربابدوہےئ۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوبااسہم،وعػ،زایدنب،نیص،اوباعہیل،رضحتانبابعس

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

ئ
رمجئہبقعرپاہکںےسرکنکایںامراناچےیہ؟
ابب  :جحاکایبؿ
ئ
رمجئہبقعرپاہکںےسرکنکایںامراناچےیہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1187

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،مشعودی ،جامع بً طذاد ،عبذالزحنً بً یزیذ

یذ َقا َل َل َّنا أَتَی َع ِب ُذ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ا ِل َن ِش ُعود ٔ ِّی َع ًِ َجا ٔم ٔع بِ ًٔ َط َّذاد ٕ َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
است َِب َل ًَ ا ِل َواد ٔ َی َوا ِس َت ِك َب َل ا ِکهَ ِع َب َة َو َج َع َل ا ِل َح ِن َز َة َعل َی َحا ٔجبٔطٔ اْلِ َیِ َن ًٔ ث ُ َّه َرمَی بٔ َش ِب ٔع
اہللٔ بِ ًُ َم ِش ُعود ٕ َج ِن َز َة ا ِل َع َك َب ٔة ِ

َّ
َّ ُ
ُ
َح َؼ َیا ٕ
رقة ٔ
ت یُ َهبِّرُ َم َع کُلِّ َح َؼاة ٕث َّه َقا َل ٔم ًِ صَاصُ َيا َوال ٔذی ََ إ ٔ َل َط غَيِرُ ُظ َرمَی ال ٔذی أىِزٔل َِت َعل َِیطٔ ُس َورةُ ا ِل َب َ َ

ئ
یلعنبدمحم،فعیک،دوعسدی،اجعمنبدشاد،دبعارلنمحنبزیدیےسرمفیےہہکبجدبعاہللنبدوعسدرمجئہبقعےکاپسآےئ
ئ
وت فادی ےک بیشن ںیم ےئگ افر ہبعک یک رطػ ہنم ایک افر رمجئ ہبقع وک اےنپ داںیئ اربف رپ ایک رھپ است رکنکایؿ امرںی افر رہ رکنکی
کُ اہک رھپ اہک مسق اس وبعمد یک ےکسج نکا وکیئ اچس وبعمد ہ ںی نج رپ نکرۃ رقبہ انزؽ وہیئ اوہنں ےن یھب ںیہی ےس
لِلَّ َأ ْ َ ز
امرےن رپ ا ُ
رکنکایںامرںی۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،دوعسدی،اجعمنبدشاد،دبعارلنمحنبزیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ئ
رمجئہبقعرپاہکںےسرکنکایںامراناچےیہ؟

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1188

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً مشہز ،یزیذ بً ابی زیاد ،سلامیٌ بً عنزو بً احوؾ

ؾ َع ًِ أ ُ ِّمطٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ َع ًِ َیز ٔ َ
یذ بِ ًٔ أَبٔی زٔ َیاد ٕ َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ُفمَی ا ِل َح ِن َز َة بٔ َش ِب ٔع َح َؼ َیا ٕ
ت
َقال َِت َرأَیِ ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَ ِو َو ال َّي ِ ٔ
َح ع ٔ ِي َذ َج ِن َزة ٔ ا ِل َع َك َبةٔ ِ
است َِب َل ًَ ا ِل َواد ٔ َی َ َ

ُ
یذ بِ ًٔ أَبٔی زٔ َیاد ٕ َع ًِ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الزَّح ٔٔیه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ َیز ٔ َ
َص َف َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یُ َهبِّرُ َم َع کُلِّ َح َؼاة ٕ ث َّه ا ِن َ َ
ؾ َع ًِ أ ُ ِّو ُج ِي َذ ٕب َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َي ِحؤظ ٔ
ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ اْلِ َ ِح َو ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،زیدینبایبزاید،امیلسؿنبرمعفنباوحصےناینپفادلہےسرفاتیایکہکںیمےنیبنیلصاہللہیلع
ئ
فآہل فملس وک داھکی ویؾ ارحنل ںیم رمجئ ہبقع ےک اپس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فادی ےک بیشن ںیم ےئگ افر رمجے وک امرا است
رکنکویںےسافررہرکنکیرپریبکتیرھپولےٹ۔اؾدنجبےسدفرسیرفاتییھبایہناافلظےسرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،زیدینبایبزاید،امیلسؿنبرمعفنباوحص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمجہہبقعیکریمےکدعباسےکاپسہنرہھٹے۔
ابب  :جحاکایبؿ
رمجہہبقعیکریمےکدعباسےکاپسہنرہھٹے۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1189

یحٌی ،یوىص بً یزیذ ،زہزی ،ساله  ،حرضت ابً عنز
راوی  :عثناٌ بً ابی طيبہ ،كلحہ بً ٰ

یذ َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ َسال ٔ ٕه َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز أَى َّ ُط َرمَی
َح َّذثَ َيا ُع ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا كَ ِل َح ُة بِ ًُ َی ِحٌَی َع ًِ یُوى َُص بِ ًٔ َیز ٔ َ

ک
َِّک أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََع َل ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
َج ِن َز َة ا ِل َع َك َب ٔة َول َِه َيك ٔ ِ
ـ ع ٔ ِي َذ َصا َوذ َ َ
امثعؿنبایبہبیش،،ہحل نب ٰییحی،ویسن نبزیدی،زرہی،اسمل ،رضحتانبرمعےنرمجہ ہبقعیکریمیک افراس ےکاپس رہھٹےہ ںی
افررفامایہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنان ےیہایک(اسیجہکںیمےنلمعایک)۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،،ہحلنبٰییحی،ویسننبزیدی،زرہی،اسمل،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رمجہہبقعیکریمےکدعباسےکاپسہنرہھٹے۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1190

راوی  :سویذ بً سعیذ ،علی بً مشہز ،ححاد ،حهه بً عتيبہ ،مكشه ،ابً عباض

اٌ
َح َّذثَ َيا ُس َویِ ُذ بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ َع ًِ ا ِل َححَّا ٔد َع ًِ ا ِل َح َه ٔه بِ ًٔ ُعت َ ِي َب َة َع ًِ ٔم ِك َش ٕه َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض َقا َل ک َ َ
ـ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َرمَی َج َن َز ا ِل َع َك َبةٔ َم َضی َول َِه َيك ٔ ِ
نکدی نب دیعس ،یلع نب رہسم ،اجحج ،مکح نب ہبیتع ،مسقم ،انب ابعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رمجہ
ہبقعیکریمرکےتوتآےگڑبھاجےتافررہھٹےتہ ںی۔
رافی  :نکدینبدیعس،یلعنبرہسم،اجحج،مکحنبہبیتع،مسقم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نکاروہرکرکنکایںامران۔

ابب  :جحاکایبؿ
نکاروہرکرکنکایںامران۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1191

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابوْالذ ،ححاد ،حهه ،مكشه ،حرضت ابً عباض

ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو َْال ٔ ٕذ اْلِ َ ِح َنزُ َع ًِ َححَّا ٕد َع ًِ ا ِل َح َه ٔه َع ًِ ٔم ِك َش ٕه َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َرمَی ا ِل َح ِن َز َة َعل َی َراح ٔ َلتٔطٔ

اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدل،اجحج،مکح،مسقم،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپافینٹنرپنکار
وہرکریمیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدل،اجحج،مکح،مسقم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
نکاروہرکرکنکایںامران۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1192

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،اینً بً ىابل ،قذامہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ أَیِ َن ًَ بِ ًٔ ىَاب ٔ ٕل َع ًِ ق َُذا َم َة بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ ا ِل َعا ٔمز ٔ ِّی َقا َل َرأَیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ک
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َرمَی ا ِل َح ِن َز َة یَ ِو َو ال َّي ِ ٔ
ک إٔل َِی َ
رط َد َو ََ إٔل َِی َ
َح َعل َی ىَا َق ٕة َل ُط َػ ِض َبا َئ ََ َ ِ
ْض َب َو ََ َ ِ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،انمینبانلب،دقاہمرفامےتںیہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیآپےنرمجہوکامراویؾارحنل

وکاکیافینٹنرپنکاروہرکوجدیفسافررسخرتگنفایلیھتہناسفتقیسکوکامرےتےھتافرہنہیےتہکےھتدفروہاجؤدفروہاجؤ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،انمینبانلب،دقاہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبہجذعررکنکایںامرےنںیماتریخرکان۔
ابب  :جحاکایبؿ
وبہجذعررکنکایںامرےنںیماتریخرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1193

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عبذاہلل بً ابی بْک ،عبذالنلک بً ابی بْک ،ابی بذاح بً عاػه

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ًِ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ًِ أَبٔی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ أَ ٌِ َی ِز ُموا َی ِو ّما َو َی َذ ُعوا َی ِو ّما
ا ِل َب َّذا ٔح بِ ًٔ َع ٔ
اػ ٕه َع ًِ أَبٔیطٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َر َّْ َؽ ل ٔرلِّ َعا ٔ
اوبرکب نبایبہبیش،ایفسؿنب ہنییع،دبعاہللنب ایبرکب،دبعاکلمل نبایبرکب،ایبدباح نب اعمصےس رمفیےہہک یبنرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنافٹنرچاےنفاولںوکااجزتدیہکاکیدؿریمرکںیافر(ارگاچںیہوت)اکیدؿریمہنرکںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،دبعاہللنبایبرکب،دبعاکلملنبایبرکب،ایبدباحنباعمص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وبہجذعررکنکایںامرےنںیماتریخرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1194

یحٌی ،عبذالززام ،مالک بً اىص ،ح ،احنذ بً سياٌ ،عبذالزحنً بً مہذی ،مالک بً اىص ،عبذاہلل
راوی  :محنذ بً ٰ
بً ابی بْک ،ابوبذاح بً عاػه ،حرضت عاػه

ک بِ ًُ أَى َ ٕص ح و َح َّذث َ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأَىَا َمال ٔ ُ
َم ِضذ ٓ ٕ
اػ ٕه َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َر َّْ َؽ
ٔی َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص َح َّذثَىٔی َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَبٔی ا ِل َب َّذا ٔح بِ ًٔ َع ٔ

َح
َح ث ُ َّه َی ِح َن ُعوا َرم ِ َی یَ ِو َمي ِ ٔن َب ِع َذ ال َّي ِ ٔ
ئ ِاْلٔب ٔ ٔل فٔی ا ِلب َ ِيتُو َت ٔة أَ ٌِ َی ِز ُموا یَ ِو َو ال َّي ِ ٔ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه لٔز ٔ َعا ٔ
َف
وٌ یَ ِو َو ال َّي ِ ٔ
َؾيَرِ ُموىَطُ فٔی أَ َح ٔذص َٔنا َقا َل َمال ٔ ْک هَ َي ِي ُت أَىَّطُ َقا َل فٔی اْلِ َ َّو ٔل ٔم ِي ُض َنا ث ُ َّه َی ِز ُم َ
دمحم نب ٰییحی ،دبعارلزاؼ ،امکل نب اسن ،ح ،ادمح نب انسؿ ،دبعارلنمح نب دہمی ،امکل نب اسن ،دبعاہلل نب ایب رکب ،اوبدباح نب
اعمص،رضحتاعمصےسرم فیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن افٹنرچاےنفاولںوکااجزترمتمح رفامیئہکرحن ےک
دؿریمرکںیلرھپدفدؿیکریم 36اترخیوکرکںیایایگرہاترخیوک 36یکریمیھبرکںیل۔اامؾامکلےناہکوجرافیںیہاسدحثی
ےکہکےھجمامگؿےہہکاسدحثیںیمدبعااہللنبایبرکبےنہیاہکہکےلہپدؿریمرکںی۔
رافی  :دمحم نب ٰییحی ،دبعارلزاؼ ،امکل نب اسن ،ح ،ادمح نب انسؿ ،دبعارلنمح نب دہمی ،امکل نب اسن ،دبعاہلل نب ایب رکب،
اوبدباحنباعمص،رضحتاعمص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچبںیکرطػےسریمرکان۔
ابب  :جحاکایبؿ
وچبںیکرطػےسریمرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1195

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً ىنير ،اطعچ ،ابی زبير ،حرضت جابز

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َع ًِ أَ ِط َع َث َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل َح َح ِح َيا َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
الؼب ِ َیا ٌُ َؾ َلب َّ ِي َيا َع ًِ ِّ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َم َع َيا ال ِّي َشا ُئ َو ِّ
الؼب ِ َیا ٌٔ َو َر َم ِي َيا َع ِي ُض ِه

صع
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،ا ح،ایبزریب،رضحتاجربرفامےتںیہہکمہےنرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتیعمںیم
جحایکوتامہرےاس ھتوخانیتافرمکنسےچبےھت۔انچہچنمہےنوچبںیکرطػےسہیبلتیھباہکافرریمیھبیک۔
صع
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،ا ح،ایبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احیجہیبلتانہکبکوموقػرکے۔
ابب  :جحاکایبؿ
احیجہیبلتانہکبکوموقػرکے۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1196

راوی  :بْک بً ْلـ ،ابوبَش ،حنزہ بً حارث بً عنير ،ایوب ،سعیذ بً جبير ،حرضت ابً عباض

وب َع ًِ َسعٔیذٔ بِ ًٔ ُج َبي ِر ٕ َع ًِ ابِ ًٔ
ْک بِ ًُ َْل َٕـ أَبُو بٔ ِ ٕ
َش َح َّذث َ َيا َح ِنزَةُ بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ ُع َني ِر ٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَ ُّی َ
َح َّذثَ َيا بَ ِ ُ
ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َل َّيی َحًَّی َرمَی َج ِن َز َة ا ِل َع َك َبةٔ
َعبَّا ٕ
رکب نب فلخ ،اوبرشب ،زمحہ نب احرث نب ریمع ،اویب ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسرمجہہبقعیکریمکتہیبلتےتہکرےہ۔
رافی  :رکبنبفلخ،اوبرشب،زمحہنباحرثنبریمع،اویب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس

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

ابب  :جحاکایبؿ
احیجہیبلتانہکبکوموقػرکے۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1197

راوی  :ہياد بً َسی ،ابواحوؾْ ،ؼیـ ،محاہذ ،حرضت ابً عباض ُفماےت ہیں نہ حرضت ؾـل بً عباض

ض ُن ِي ُت
َح َّذثَ َيا صَ َّيا ُد بِ ًُ َّ ٔ
الرس ِّی َح َّذثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ل بِ ًُ َعبَّا ٕ
ؾ َع ًِ ُْ َؼ ِی ٕـ َع ًِ ُم َحاصٔ ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض َقا َل َقا َل ا ِلؿ َِـ ُ
رٔ ِد َف ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََنا زٔ ِل ُت أَ ِس َن ُع ُط یُ َليِّی َحًَّی َرمَی َج ِن َز َة ا ِل َع َك َبةٔ َؾ َل َّنا َر َماصَا َق َل َع ال َّت ِلب ٔ َی َة
انہدنبرسی،اوباوحص،خطیف،اجمدہ،رضحتانبابعسرفامےتںیہ ہکرضحتلضفنبابعسےنرفامایہکںیمیبنےک ےھچیآپ
یہیکنکاریرپاھتبجکتآپےنرمجہہبقعیکریم(ہن)یکںیم لسلساتنسراہہکآپہیبلتہہکرےہںیہبجآپےنرمجہہبقع
یکریمیکوتہیبلتانہکوموقػرفامدای۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،خطیف،اجمدہ،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکرضحتلضفنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجرمدرمجہہبقعیکریمرکےکچوتوجابںیتالحؽوہاج ںیہ۔
ابب  :جحاکایبؿ
بجرمدرمجہہبقعیکریمرکےکچوتوجابںیتالحؽوہاج ںیہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1198

یحٌی بً سعیذ ،عبذالزحنً بً مہذی ،سؿیاٌ ،
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،ابوبْک بً َْلدٰ ،

سلنہ بً نہیل ،حرضت ابً عباض

ْک بِ ًُ َْ ََّلد ٕا ِل َباصٔل ٔ ُّی َح َّذثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع ح و َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َسعٔی ٕذ َو َونٔی ْع َو َع ِب ُذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضذ ٓ ٕ
ض
ٔی َقالُوا َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ ُن َض ِی ٕل َع ًِ ا ِل َح َش ًٔ ا ِل ُع َزن ٔ ِّی َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
یب َؾ َكا َل أَ َّما أَىَا َؾ َك ِذ
َقا َل إٔذَا َر َم ِيت ُِه ا ِل َح ِن َز َة َؾ َك ِذ َح َّل َکهُ ِه ک ُ ُّل َط ِی ٕئ إ ٔ ََّ ال ِّي َشا َئ َؾ َكا َل َل ُط َر ُج ْل یَا ابِ ًَ َعبَّا ٕ
ض َوال ِّل ُ
ک أَ ِو ََ
یب ذَل ٔ َ
َرأَیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ي َُـ ِّن ُخ َرأ ِ َسطُ بٔا ِلنٔ ِش ٔک أَ َؾ ٔل ْ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،فعیک ،اوبرکب نب الخدٰ ،ییحی نب دیعس ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ  ،ہملس نب کہن َ ،رضحت انب
ابعسرفامےتںیہہکبجمترمجہ(ہبقع)یکریمرکوکچوتاہمترےےئلبسابںیتالحؽوہاجںیئینکاےئویبویںےکاکیرمدےن
رعضایکاےانبابعس!افروخوبشیھب(ایھبکتالحؽہنوہی)وترضحتانبابعسےنرفامایہکںیمےنوخدرنکؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکوتسکریرسںیماگلےتداھکیاتبؤوتسکریوخوبشےہایہ ںی؟
رافی  :اوبرکبنبایب ہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،اوبرکبنبالخدٰ،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،ہملسنبکہن َ،رضحت
انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
بجرمدرمجہہبقعیکریمرکےکچوتوجابںیتالحؽوہاج ںیہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1199

راوی  :علی بً محنذ ،محنذ ،ابومعاویہ ،ابواسامہ ،عبیذاہلل ،قاسه بً محنذ ،او النوميين سیذہ عائظہ ػذيكہ

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َْأَی ُم َح َّن ْذ َوأَب ُو ُم َعاؤیَ َة َوأَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه بِ ًٔ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ َعائٔظَ َة
ْح َو َو ْٔل ٔ ِح ََللٔطٔ ح ٔي َن أَ َح َّل
ْحا ٔمطٔ ح ٔي َن أَ ِ َ
َقال َِت كَ َّي ِب ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ْٔل ٔ ِ َ

یلع نب دمحم ،دمحم ،اوباعمفہی ،اوبااسہم  ،دیب اہلل ،اقمس نب دمحم ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ایبؿ رفام ںیہ ہک ںیم ےن رنکؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکارحاؾابدنےتھفتقیھبوخوبشاگلیئافروھکےتلفتقیھب۔
رافی  :یلعنبدمحم،دمحم،اوباعمفہی،اوبااسہم ،دیباہلل،اقمسنبدمحم،اؾاوملنینمدیسہاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسڈنماےناکایبؿ۔
ابب  :جحاکایبؿ
رسڈنماےناکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1200

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،محنذ بً ؾـیل ،عنارہ بً قعكاع ،ابوزرعہ ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُؾ َـ ِی ٕل َح َّذثَ َيا ُع َن َارةُ بِ ًُ ا ِل َك ِع َكا ٔع َع ًِ أَبٔی ز ُِر َع َة َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یً َقا َل َّ
أَب ٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َّ
الل ُض َّه
َص َ
َِف لٔل ُِن َح ِّلكٔي َن َقالُوا َیا َر ُسو َل اہللٔ َوا ِل ُن َك ِّ ٔ
الل ُض َّه اغ ٔ ِ
یً
َص َ
َص َ
یً َقا َل َوا ِل ُن َك ِّ ٔ
َِف لٔل ُِن َح ِّلكٔي َن ثَ ََلثّا َقالُوا َیا َر ُسو َل اہللٔ َوا ِل ُن َك ِّ ٔ
اغ ٔ ِ

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،دمحمنبلیضف،امعرہنباقعقع،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایاےاہلل!رسڈنماےنفاولںوکشخبدے۔احصہبےنرعضایکاےاہللےکرنکؽافرابؽرتکاےنفاولںوکیھبآپ
ےن رفامای اے اہلل قلح رکاےن فاولں وک شخب دےئجی نیت ابر یہی رفامای احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ابؽ رتکاےن فاولں وک
یھب۔آپےنرفامایافرابؽرتکاےنفاولںوکیھب۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،دمحمنبلیضف،امعرہنباقعقع،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رسڈنماےناکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1201

راوی  :علی بً محنذ ،احنذ بً ابی حواری ،عبذاہلل بً ىنير ،عبیذاہلل  ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َوأَ ِح َن ُذ بِ ًُ أَبٔی ا ِل َح َوار ِّٔی ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َق َاَ َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى ُ َنيِر ٕ َع ًِ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ
یً َیا َر ُسو َل اہللٔ َقا َل َرح َٔه اہللُ
َص َ
عُ َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َرح َٔه اہللُ ا ِل ُن َح ِّلكٔي َن َقالُوا َوا ِل ُن َك ِّ ٔ
یً
َص َ
َص َ
َص َ
یً یَا َر ُسو َل اہللٔ َقا َل َوا ِل ُن َك ِّ ٔ
یً یَا َر ُسو َل اہللٔ َقا َل َرح َٔه اہللُ ا ِل ُن َح ِّلكٔي َن َقالُوا َوا ِل ُن َك ِّ ٔ
ا ِل ُن َح ِّلكٔي َن َقالُوا َوا ِل ُن َك ِّ ٔ

یلعنبدمحم،ادمحنبایبوحاری،دبعاہللنبریمن ،دیباہلل،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاہللرتمحرفامےئقلحرکاےنفاولںرپاحصہب ےنرعضایک افررصقرکاےنفاولںرپ یھب اےاہللےکرنکؽ؟اہللرتمح
رفامےئ قلح رکاےن فاولں رپ رعض ایک افر رصق رکاےن فاولں رپ یھب اے اہلل ےک رنکؽ ! آپ ےن رفامای افر رصق رکاےن فاولں رپ
یھب۔
رافی  :یلعنبدمحم،ادمحنبایبوحاری،دبعاہللنبریمن ،دیباہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رسڈنماےناکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1202

راوی  :محنذ بً عبذاہلل ،یوىص بً بهير ،ابً اسحل ،ابً ابی ىحیح ،محاہذ ،حرضت ابً عباض

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّذثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ب ُ َهيِر ٕ َح َّذثَ َيا ابِ ًُ إ ٔ ِس َح َل َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ىَحٔ ٕ
یح َع ًِ ُم َحاصٔ ٕذ َع ًِ
یً َواح َٔذ ّة َقا َل إٔى َّ ُض ِه ل َِه َي ُظ ُّهوا
َص َ
ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض َقا َل قٔی َل یَا َر ُسو َل اہللٔ ل ٔ َه هَ ا َص ِز َت لٔل ُِن َح ِّلكٔي َن ثَ ََلثّا َول ٔل ُِن َك ِّ ٔ
دمحمنبدبعاہلل،ویسننبریکب،انبااحسؼ،انبایبحیجن،اجمدہ،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکیسکےنرعضایکاےاہللےکرنکؽ
!آپےنقلحرکاےنفاولںےئلیکنیتابرداعرفامیئافررصقرکاےنفاولںےئلیک(رصػ)اکیرمہبتایکسایکفہجےہ؟آپےناراشد
رفامایقلحرکاےنفاولںےنکشہ ںیایک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہلل،ویسننبریکب،انباقحس،انبایبحیجن،اجمدہ،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ت
رسیکیلبندرکان(ابؽامجان)
ابب  :جحاکایبؿ
ت
رسیکیلبندرکان(ابؽامجان)

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1203

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ،عبیذاہلل بً عنز ،ىاؾع ،ابً عنز سے روایت ےہ نہ او النوميين سیذہ حؿؼہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ َحؿ َِؼ َة َز ِو َد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ک َقا َل إنِّٔی َلب َِّذ ُت َرأِسٔی
ض َح ُّلوا َول َِه َت ٔح َّل أَى ِ َت ٔم ًِ ُع ِن َزت ٔ َ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقال َِت ُقل ُِت َیا َر ُسو َل اہللٔ َما َطأ ِ ٌُ ال َّيا ٔ
َّ
َح
َو َق َّل ِذ ُت َص ِذئی ؾ َََل أَح ُّٔل َحًی أَى ِ َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم  ،دیب اہلل نب رمع ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ اوملنینم دیسہ ہصفح رفام ںیہ ںیم ےن رعض ایک
اے اہلل ےک ر نکؽ ولوگں ےن ارحاؾ وھکؽ دای افر آپ ےن یھب (ایھب کت) ارحاؾ ہ ںی وھکال۔ ایک فہج ےہ۔ رفامےن ےگل ںیم ےن
ت
لب
ن
اےنپرسیکی دیکیھتافراےنپرقابینےکاجونریکرگدؿںیمالقدہاکٹلایاھتاےئلسںیمرحنرکےنکتارحاؾہنوھکولاگن۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم ،دیباہللنبرمع،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکاؾاوملنینمدیسہہصفح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ت
رسیکیلبندرکان(ابؽامجان)

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1204

راوی  :احنذ بً عنزو بً َسح ،عبذاہلل بً وہب ،یوىص بً طہاب ،ساله ،حرضت ابً عنز

اب َع ًِ َسال ٔ ٕه َع ًِ أَبٔیطٔ
َص ُّی أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَى ِ َبأَىَا یُوى ُُص َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
الرسحٔ ا ِلنٔ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا أَ ِح َن ُذ بِ ًُ َع ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ

َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یُض ٔ ُّل ُم َلب ِّّذا

ادمحنبرمعفنبرسح،دبعاہللنبفبہ،ویسننباہشب،اسمل،رضحتانبرمعرفامےتںیہہکںیمےنرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
ت
فملسوکیلبندےئکوہےئکیبلاکپرےتانس۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،دبعاہللنبفبہ،ویسننباہشب،اسمل،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذحباکایبؿ۔
ابب  :جحاکایبؿ
ذحباکایبؿ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1205

راوی  :علی بً محنذ ،عنزو بً عبذاہلل ،ونیع ،اسامہ بً زیذ ،علاء ،حرضت جابز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو َع ِنزُو بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ قَاََ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا أ ُ َسا َم ُة بِ ًُ َزیِ ٕذ َع ًِ َع َلا ٕئ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل َقا َل
ـ َوک ُ ُّل ا ِل ُنزِ َدل ٔ َؿةٔ
َح َوک ُ ُّل ؾ ٔ َحا ٔد َم َّه َة َ ٔ
رع َؾ َة َم ِوق ٔ ْ
رط ْیل َو َم ِي َ ْ
َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ٔمىّی ک ُ ُّل َضا َم ِي َ ْ
َح َوک ُ ُّل َ َ

ـ
َم ِوق ٔ ْ

یلعنبدمحم،رمعفنبدبعاہلل،فعیک،ااسہمنبزدی،اطعء،رضحتاجربرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامایینم
بساکبسرحنیکہگجےہافرہکمیکبسراںیہراہتسیھبںیہافررحنیکہگجیھبافررعہفبساکبسومفقےہافرزمدہفلبساک
بسومفقےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،رمعفنبدبعاہلل،فعیک،ااسہمنبزدی،اطعء،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انمکسجحںیمدقتمیفاتریخ۔
ابب  :جحاکایبؿ
انمکسجحںیمدقتمیفاتریخ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1206

راوی  :علی بً محنذ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،ایوب ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

ض َقا َل َما ُسئ ٔ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
وب َع ًِ ع ِ ٔ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ أَ ُّی َ

ْح َد
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َع َّن ًِ َق َّذ َو َط ِیّْا َق ِب َل َط ِی ٕئ إ ٔ ََّ یُلِئی ب ٔ َی َذیِطٔ ک ٔ ِلت َِیض ٔ َنا ََ َ َ

یلع نب دمحم ،ایفسؿ نب ہنییع ،اویب ،رکعہم ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس بج یھب
درایتفایکایگہکیسک ےنالفںجحاکلمعدفرسےلمع ےسےلہپرکدای۔آپےندفونںاہوھتںےکااشرفںےس یہیوجابدایہک

ھچکرحجہ ںی۔
رافی  :یلعنبدمحم،ایفسؿنبہنییع،اویب،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
انمکسجحںیمدقتمیفاتریخ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1207

راوی  :ابوبَش بْک بً ْلـ ،یزیذ بً زریعْ ،الذ ،عْکمہ ،حرضت ابً عباض

اٌ َر ُسو ُل
ْک بِ ًُ َْل َٕـ َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ ز َُریِ ٕع َع ًِ َْال ٔ ٕذ ا ِل َح َّذا ٔ
ْٔک َم َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ئ َع ًِ ع ِ ٔ
ض َقا َل ک َ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بٔ َِشٕ بَ ِ ُ
َ
َ
ْح َد
ْح َد ؾَأ َتا ُظ َر ُج ْل َؾ َكا َل َح َل ِك ُت َق ِب َل أَ ٌِ أَذِبَحَ َقا َل ََ َ َ
ْح َد ََ َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ي ُِشأ ُل یَ ِو َو ٔمىّی ؾ ََی ُكو ُل ََ َ َ

ْح َد
َقا َل َر َم ِی ُت َب ِع َذ َما أَ ِم َش ِی ُت َقا َل ََ َ َ

اوبرشب رکب نب فلخ ،زیدی نب زرعی ،اخدل ،رکعہم ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےس ینم ےک رفز تہب یس ابںیت
درایتف یک ںیئگ آپ یہی رفامےت رےہ ھچک رحج ہ ںی ھچک رحج ہ ںی۔ انچہچن اکی رمد ےن احرض وہ رک رعض ایک ںیم ےن ذحب ےس
لبققلحرکایل۔آپےنرفامایھچکرحجہ ںیاکیک ےناگلںیمےناشؾوکریمیک۔رفامایھچکرحجہ ںی۔
رافی  :اوبرشبرکبنبفلخ،زیدینبزرعی،اخدل،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
انمکسجحںیمدقتمیفاتریخ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1208

عیسی بً كلحہ ،حرضت ابً عنز
راوی  :علی بً محنذ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزیٰ ،

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ع َٔیسی بِ ًٔ كَ ِل َح َة َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی

ْح َد
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُسئ ٔ َل َع َّن ًِ َذبَحَ َق ِب َل أَ ٌِ یَ ِحل ٔ َل أَ ِو َحل ََل َق ِب َل أَ ٌِ یَ ِذبَحَ َقا َل ََ َ َ

یلعنبدمحم،ایفسؿنبہنییع،زرہیٰ،یسیعنب،ہحل،رضحت انبرمعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکایگ
ہکارگیسکےنقلحےسلبقذحبرکایلےہایذحبےسلبققلحرکایلےہرفامایھچکرحجہ ںی۔
رافی  :یلعنبدمحم،ایفسؿنبہنییع،زرہیٰ،یسیعنب،ہحل،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
انمکسجحںیمدقتمیفاتریخ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1209

راوی  :ہاروٌ بً سعیذ ،عبذاہلل  ،قعذ ابً وہب ،اسامہ بً زیذ ،علاء بً ابی رباح ،جابز بً عبذاہلل ،حرضت جابز بً
عبذاہلل

َص ُّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِْب َ َرنٔی أ ُ َسا َم ُة بِ ًُ َزیِ ٕذ َح َّذثَىٔی َع َلا ُئ بِ ًُ أَبٔی َربَا ٕح أَى َّ ُط
ارو ٌُ بِ ًُ َس ٔعی ٕذ ا ِلنٔ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا َص ُ
ض َؾ َحائ َ ُط َر ُج ْل َؾ َكا َل َیا
َسنٔ َع َجاب ٔ َز بِ ًَ َع ِبذٔ اہللٔ َي ُكو ُل َق َع َذ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه بٔنٔىّی َی ِو َو ال َّي ِ ٔ
َح لٔل َّيا ٔ
ْح َد
آِخ َؾ َكا َل یَا َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی ى َ َ ِ
َح ُت َق ِب َل أَ ٌِ أَ ِرم ٔ َی َقا َل ََ َ َ
َر ُسو َل اہللٔ إنِّٔی َح َل ِك ُت َق ِب َل أَ ٌِ أَذِبَحَ َقا َل ََ َ َ
ْح َد ث ُ َّه َجائ َ ُط َ ُ

ْح َد
ؾ ََنا ُسئ ٔ َل یَ ِو َمئ ٔ ٕذ َع ًِ َط ِی ٕئ ق ُِّذ َو َق ِب َل َط ِی ٕئ إ ٔ ََّ َقا َل ََ َ َ

اہرفؿ نبدیعس،دبعاہلل ،دعق انبفبہ ،ااسہمنبزدی ،اطعء نبایبرابح،اجرب نب دبعاہلل،رضحتاجرب نبدبعاہلل رفامےتںیہ ہک

رحن ےک دؿ رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ینم ںیم ولوگں یک اخرط رشتفی رفام وہےئ اکی رمد آای افر رعض یک اے اہلل ےک
رنکؽںیمےناجونرذحبرکےنےسلبقرسومڈنایل۔رفامایوکیئرحجہ ںی۔رھپدفرساآایافررعضیکاےاہللےکرنکؽںیمےن
ریمےسلبقاجونروکرحنرکدای۔رفامایوکیئرحجہ ںی۔اسرفزآپ ےسسجزیچےک قلعتمیھبوپاھچایگہکفہدفرسیزیچےس ےلہپ
رکدییئگےہآپےنیہیرفامایہکھچکرحجہ ںی۔
رافی  :اہرفؿنبدیعس،دبعاہلل،دعقانبفبہ،ااسہمنبزدی،اطعءنبایبرابح،اجربنبدبعاہلل،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اایؾرشتقیںیمریمرعمجات۔
ابب  :جحاکایبؿ
اایؾرشتقیںیمریمرعمجات۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1210

یحٌی ،عبذاہلل بً وہب ،ابً جزیخ ،ابی زبير ،حرضت جابز
راوی ْ :حملہ بً ٰ

َص ُّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َوصِبٕ َح َّذث َ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل َرأَیِ ُت
ْح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَی ا ِلنٔ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا َ ِ
ک ؾ ََب ِع َذ َز َوا ٔل ال َّظ ِن ٔص
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َرمَی َج ِن َز َة ا ِل َع َك َبةٔ ُؿ ّهی َوأَ َّما َب ِع َذ ذَل ٔ َ
رحہلم نب ٰییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،انب رججی ،ایب زریب ،رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
داھکیہکرمجہہبقعیکریماچتشےکفتقیکافراسےکدعبیکریمزفاؽےکدعبیک۔
رافی  :رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،انبرججی،ایبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اایؾرشتقیںیمریمرعمجات۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1211

راوی  :جبارہ بً مػلص ،ابزاہیه بً عثناٌ بً ابی طيبہ ،مكشه  ،حرضت ابً عباض

ض أَ ٌَّ
اٌ بِ ًٔ أَبٔی َط ِي َب َة أَبُو َط ِي َب َة َع ًِ ا ِل َح َه ٔه َع ًِ ٔم ِك َش ٕه َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا ُج َب َارةُ بِ ًُ ا ِل ُن َػ ِّل ٔص َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ ُع ِث َن َ
َّ
الو ِض َز
ُفؽَ ٔم ًِ َر ِمیٔطٔ َػلَّی ُّ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ َیزِمٔی ا ِلح ٔ َن َار إٔذَا َزال َِت الظ ِن ُص َق ِذ َر َما إٔذَا َ َ
ابجرہ نب ضعلش ،اربا،می نب امثعؿ نب ایب ہبیش ،مسقم  ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج
نکرجڈلھاجاتوتاسادنازےسریمرمجاترکےتہکبجریمےسافرغوہےتوترہظزپےتھ۔
رافی  :ابجرہنبضعلش،اربا،مینبامثعؿنبایبہبیش،مسقم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویؾرحنوکہبطخ۔
ابب  :جحاکایبؿ
ویؾرحنوکہبطخ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1212

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ہياد بً َسی ،ابواحوؾ ،طبیب بً رغقذہ ،سلامیٌ بً عنزو بً احوؾ ،حرضت عنزو بً
احوؾ

رغ َق َذ َة َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َص َّيادُ بِ ًُ َّ ٔ
ؾ َع ًِ َطب ٔ ٔ
الرس ِّی َق َاَ َح َّذثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یب بِ ًٔ َ ِ

ْح ُو ثَ ََل َث
اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َسنٔ ِع ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل فٔی َح َّحةٔ ا ِل َو َدا ٔع یَا أَ ُّی َضا ال َّي ُ
اض أَ ََ أَ ُّی یَ ِوو ٕ أَ ِ َ

ُ َ ُ َ
َ
َمزَّا ٕ
َح َم ٔة َی ِو ٔمهُ ِه َص َذا فٔی َط ِضز ٔ ُن ِه َص َذا
رع َ
ْح ْاو َن ُ ِ
اؿهُ ِه بَ ِي َيهُ ِه َ َ
ت َقالُوا یَ ِو ُو ا ِل َح ِّخ اْلِ ِنبَر ٔ َقا َل َؾإ ٔ ٌَّ د ٔ َمائَه ِه َوأ ِم َوا َکه ِه َوأ ِ َ
فٔی بَ َل ٔذ ُن ِه َص َذا أَ ََ ََ یَ ِحىٔی َجا ٌٕ إ ٔ ََّ َعل َی َن ِؿ ٔشطٔ َو ََ یَ ِحىٔی َوال ٔ ْذ َعل َی َو َل ٔذظ ٔ َو ََ َم ِولُو ْد َعل َی َوال ٔ ٔذظ ٔأَ ََ إ ٔ ٌَّ َّ
اٌ َق ِذ أَی ٔ َص
الظ ِی َل َ
وٌ ٔم ًِ أَ ِع َناکٔهُ ِه َؾي َ ِرضَی ب ٔ َضا أَ ََ َوک ُ ُّل َدو ٕ ٔم ًِ
رق َ
أَ ٌِ ي ُِع َب َذ فٔی بَ َل ٔذ ُن ِه َص َذا أَبَ ّذا َو َکه ًِٔ َس َیهُو ٌُ َل ُط كَا َع ْة فٔی َب ِع ٔف َما َت ِح َت ٔ ُ
اٌ ُم ِشت َ ِر ٔؿ ّعا فٔی بَىٔی ل َِی ٕث َؾ َك َت َل ِت ُط
د ٔ َما ٔ
ئ ا ِل َحاصٔل ٔ َّی ٔة َم ِو ُؿو ْع َوأَ َّو ُل َما أَ َؿ ُع ٔم ِي َضا َد ُو ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ َع ِبذٔ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب ک َ َ

وٌ أَ ََ یَا أ ُ َّم َتا ُظ َص ِل بَ َّل ِػ ُت
وٌ َو ََ تُوِ ل َُن َ
ص َُذیِ ْل أَ ََ َوإ ٔ ٌَّ ک ُ َّل رٔبّا ٔم ًِ رٔبَا ا ِل َحاصٔل ٔ َّیةٔ َم ِو ُؿو ْع َکهُ ِه ُرؤ ُُض أَ ِم َواکٔهُ ِه ََ َتوِ ل ٔ ُن َ
ت َقالُوا َن َع ِه َقا َل َّ
الل ُض َّه ا ِط َض ِذ ثَ ََل َث َمزَّا ٕ
ثَ ََل َث َمزَّا ٕ
ت
اوبرکبنبایبہبیش،انہدنبرسی،اوباوحص،بیبشنبرغدقہ،امیلسؿنبرمعفنباوحص،رضحترمعفنباوحصرفامےتںیہہکںیم
ت
ےنة ااولداعںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانساےولوگ!اتبؤوکؿاسدؿبسےسزایدہرحث فاالےہ۔نیتابریہی
رفامای۔ولوگںےنرعضایکجحاربکاکدؿآپےنرفامایاہمترےوخؿاوماؽافرزعںیتاہمترےدرایمؿایسرطحرحث فایلںیہ
سجرطحاہمترا آجاکدؿاسامہںیماسرہشںیمرحث فاالےہ۔وغرےسونسوکیئرجمؾرجؾہ ںیرکاترگماینپاجؿرپ(رہرجؾاک
احمہبسرکےنفاےلیہےسوہاگدفرسےےسہ ںی)ابپےکرجؾاکوماذخہفادلےسوہاگاطیشؿاسابتےسامویسوہاکچہکیھبک
یھب اہمترے اس رہش ںیم اس یک رپشتس وہ ۔ نکیل ضعب اامعؽ ںیہنج مت ریقح ےتھجمس وہ اؿ ںیم اطیشؿ یک ااطتع وہی فہ ایس رپ
وخش افر رایض وہ اجےئ اگ وغر ےس ونس اجتیلہ اک رہ وخؿ ابلط افر متخ رک دای ایگ (اب اس رپ رگتف ہن وہی) بس ےس ےلہپ ںیم
احرثنبدبعابلطملاکوخؿاسطقرکاتوہںہیونب ثیںیمدفدھےتیپ ےھتہکذہلیےناؿوکلتقرکدای(ونباہمشذہلیےساؿ ےک
وخؿاکاطمہبلرکےتےھت)ایدروھکاجتیلہاکرہنکدمتخرکدایایگںیہمترصػاہمترےالصاوماؽ(نکداشلمےئکریغب)ںیلم ےگ
ہن مت ملظ رکف ےگ ہن مت رپ ملظ ایک اج)اگی۔ وتہج رکف اے ریمی اث  ایک ںیم ےن دنی اچنہپدای؟ نیت ابر یہی رفامای احصہب ےن رعض ایک یج
اہں۔آپےناہکاےاہللوگاہرےئہنیتابریہیرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انہدنبرسی،اوباوحص،بیبشنبرغدقہ،امیلسؿنبرمعفنباوحص،رضحترمعفنباوحص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

ویؾرحنوکہبطخ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1213

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،محنذ بً اسحل ،عبذالشَلو ،زہزی ،محنذ بً جبير بً ملعه ،حرضت جبير بً ملعه

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َح َّذثَ َيا أَبٔی َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َع ِب ٔذ َّ
الش ََلو ٔ َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ ُج َبي ِر ٔ
َّ
َّ
رض اہللُ ا ِم َزأّ َسنٔ َع َم َكا َلًٔی
بِ ًٔ ُم ِلع ٕٔه َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َق َاو َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه بٔا ِل َخ ِی ٔـ ٔم ًِ ٔمىّی َؾ َكا َل َن َّ َ
َّ
ُفبَّ َحا ٔم ٔل ؾ ٔ ِكطٕ غَيِرُ َؾكٔیطٕ َو ُربَّ َحا ٔم ٔل ؾ ٔ ِكطٕ إَٔ َی َم ًِ ص َُو أَ ِؾ َك ُط ٔم ِي ُط ثَ ََل ْث ََ ُيػ ُّٔل َعل َِیضًَّٔ َقل ُِب ُم ِد ٔم ًٕ إ ٔ ِْ ََل ُؾ
ؾ ََبل َػ َضا َ ُ
وو َج َنا َعت ٔض ٔ ِه َؾإ ٔ ٌَّ َد ِع َو َت ُض ِه تُ ٔح ُیم ٔم ًِ َو َرائ ٔض ٔ ِه
ا ِل َع َن ٔل ِهَّلِل َوال َّي ٔؼی َح ُة ل ٔ ُو ََة ٔا ِل ُن ِشلٔنٔي َن َولُز ُ ُ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنبااحسؼ،دبعاالسلؾ،زرہی،دمحمنبریبجنبمعطم،رضحتریبجنبمعطمرفامےتںیہہکرنکؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ینم ںیم دجسم فیخ ںیم ڑھکے وہےئ افر رفامای اہلل اعتیل اس صخش وک وخش فرخؾ ر ںیھ وج ریمی ابت ےنس رھپ
آےگ اچنہپ دے ویکہکن تہب ےس ہقف یک ابت ےننس فاےل وخد ےنھجمس فاےل ہ ںی وہےت افر تہب ےس ہقف یک ابت ان ے صخش کت
اچنہپدےتیںیہوجاس(اچنہپےنفاےل)ےسزایدہہیقفافردھجمسا روہاتےہنیتزیچںیایسیںیہنجںیمومنماکدؽایختن(وکاتیہ)
ہ ںیرکاتاامعؽرصػاہللےکےئلرکاناملسمؿاماؾیکریخوخایہافراملسمونںیکامجتعاکہشیمہاس ھتدانیویکہکناملسمونںیکداع
 ےھچیےسیھباہ ںیریھگیتیلےہ(افراطیشؿیسکیھبرطػےسہلمحآفرہ ںیوہاتکس)۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنباقحس،دبعاالسلؾ،زرہی،دمحمنبریبجنبمعطم،رضحتریبجنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ویؾرحنوکہبطخ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1214

راوی  :اسناعیل بً توبہ ،زاُف بً سلامیٌ ،ابی سياٌ ،عنزو بً مزہ ،عبذاہلل بً مشعود

اُف بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ أَبٔی ٔس َيا ٌٕ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة َع ًِ ُم َّز َة َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َم ِش ُعود ٕ َقا َل
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ل بِ ًُ َت ِوبَ َة َح َّذثَ َيا َز ٔ ُ
َّ
َّ
رض َم ٔة بٔ َع َزؾَا ٕ
وٌ أَ ُّی یَ ِوو ٕ َص َذا َوأَ ُّی َط ِضز ٕ َص َذا
ت َؾ َكا َل أَ َت ِذ ُر َ
َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َوص َُو َعل َی ىَا َقتٔطٔ ا ِل ُن َخ ِ َ

َح َم ٔة
ْح ْاو َن ُ ِ
ْح ْاو َقا َل أَ ََ َوإ ٔ ٌَّ أَ ِم َوا َکهُ ِه َود ٔ َمائَهُ ِه َعل َِیهُ ِه َ َ
ْح ْاو َو َی ِو ْو َ َ
ْح ْاو َو َط ِض ْز َ َ
َوأَ ُّی بَ َل ٕذ َص َذا َقالُوا َص َذا بَل َْذ َ َ
ُ
ُ
ُ
َ
ق َوأُکَاثٔزُ بٔهُ ِه اْلِ ُ َم َه ؾ َََل ُت َشوِّدُوا َو ِجهٔی أَ ََ َوإنِّٔی
ُفكُهُ ِه َعل َی ا ِل َح ِو ٔ
َط ِضزٔن ِه َص َذا فٔی بَ َل ٔذن ِه َص َذا فٔی یَ ِو ٔمه ِه َص َذا أ ََ َوإنِّٔی َ َ
ک ََ َت ِذرٔی َما أَ ِح َذثُوا َب ِع َذ َک
اض ؾَأَقُو ُل یَا َر ِّب أ ُ َػ ِی َحابٔی ؾ ََی ُكو ُل إٔى َّ َ
ُم ِشت َ ِيكٔذْ أُى َ ّ
اسا َو ُم ِشت َ ِي َكذْ ٔمىِّی أُى َ ْ
اامسلیعنبوتہب،زارفنبامیلسؿ،ایبانسؿ،رمعفنبرمہ،دبعاہللنبدوعسدرفامےتںیہہکرنکؽاہللےنرفامایہکبجآپرعافتںیم
اینپیٹکافینٹنرپنکارےھتںیہمتولعمؾےہہیوکؿاسدؿوکؿاسہنیہمافروکؿاسرہشےہ۔احصہبےنرعضایکہیرہشرحاؾےہہنیہم
رحاؾےہافردؿرحاؾےہ۔رفامایوغرےسونساہمترےاوماؽافروخؿیھبمترپایسرطحرحاؾ ےہح ےساسامہیکاسرہشافردؿ
یکرحث ےہوغرونسںیموحضوکک رپاہمتراشیپہمیخوہںافراہمتریرثکترپابیقاوتمںےکاسےنمرخفرکفاگن اےئلسےھجمرفہایہ
ہنرکان(ہکریمےدعباعمیصفدباعتںیمالتبموہاجؤرھپےھجمابیقاوتمںےکاسےنمرشدنمیااھٹانزپے)ایدروھکھچکولوگںوکںیم
ڑھچاؤاگن (دفزخ ےس) افر ھچک ولگ ھجم ےس ڑھچفاےئل اج ےگنی وت ںیم رعض رکفاگن اے ریمے رب ہی ریمے ایتم ںیہ رب اعتیل
رفام ےگنیآپوکہ ںیولعمؾہکاوہنںےنآپےکدعبایکایکدبںیتعااجیدںیک۔
رافی  :اامسلیعنبوتہب،زارفنبامیلسؿ،ایبانسؿ،رمعفنبرمہ،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ویؾرحنوکہبطخ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1215

راوی  :ہظاو بً عنار ،ػذقہ بً ْالذ ،ہظاو بً غاز ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا َػ َذ َق ُة بِ ًُ َْال ٔ ٕذ َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ا ِل َػازٔ َقا َل َسنٔ ِع ُت ىَاؾ ٔ ّعا یُ َح ِّذ ُث َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز أَ ٌَّ

َح بَي ِ َن ا ِل َح َن َزا ٔ
ت فٔی ا ِل َح َّحةٔ َّالًٔی َح َّخ ؾ َٔیضا َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
ـ َی ِو َو ال َّي ِ ٔ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َق َ
َ
َح ُاو َقا َل ؾَأ َ ُّی َط ِضز ٕ َص َذا َقالُوا َط ِضزُ اہللٔ
َو َس َّل َه أَ ُّی یَ ِوو ٕ َص َذا َقالُوا یَ ِو ُو ال َّي ِ ٔ
َح َقا َل ؾَأ ُّی بَ َل ٕذ َص َذا َقالُوا َص َذا بَ َل ُذ اہللٔ ا ِل َ َ
َح َم ٔة َص َذا ا ِل َب َلذٔ فٔی صَ َذا َّ
ُ َ ُ َ
َ
الظ ِضز ٔفٔی
رع ُ
ْح ْاو َن ُ ِ
ا ِل َ َ
اؿهُ ِه َعل َِیهُ ِه َ َ
َح ُاو َقا َل َص َذا یَ ِو ُو ا ِل َح ِّخ اْلِ ِنبَر ٔ َود ٔ َما ُؤن ِه َوأ ِم َوا ُکه ِه َوأ ِ َ

َص َذا ا ِل َی ِوو ٔ ث ُ َّه َقا َل َص ِل بَ َّل ِػ ُت َقالُوا َن َع ِه ؾ ََل ٔؿ َل ال َّي ٔيی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َّ
الل ُض َّه ِ
اض َؾ َكالُوا
اط َض ِذ ث ُ َّه َو َّد َع ال َّي َ
ُّ

َص ٔذظ ٔ َح َّح ُة ا ِل َو َدا ٔع

اشہؾنبامعر،دصہقنباخدل،اشہؾنباغز،انعف،رضحتانبرمعرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنسجاسؽجحایک(ینعی
ت
ة ااولداعںیم) آپرحنےک دؿرمجاتےکدرایمؿ ڑھکےوہےئافررفامایآجایکدؿےہ؟احصہبےنرعضایک رحناکدؿرفامایہی
وکاسن رہش ےہ ولوگں ےن رعض ایک ہی دلب رحاؾ ےہ۔ رفامای ہی وکاسن ہنیہم ےہ ؟ رعض ایک رہش رحاؾ ےہ (اہلل ےک اہں رتحمؾ ہنیہم ےہ)
رفامای ہی جح اربک اکدؿ ےہ افر اہمترے وخؿ اوماؽ افر زعںیت مت رپ ایسرطح رحاؾ ںیہ سجرطح ہی رہش اس ہنیہم افر اس دؿ ںیم
رحاؾےہرھپرفامایایکںیمےناچنہپدایاحصہبےنرعضایکیجاہںرھپآپرفامےنےگلاےاہللوگاہرےئہرھپولوگںوکرتصخرفامایوت
ت
ولوگںےناہکہیة ااولداعےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دصہقنباخدل،اشہؾنباغز،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیباہللیکزایرت۔
ابب  :جحاکایبؿ
تیباہللیکزایرت۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1216

یحٌی بً سعیذ ،سؿیاٌ  ،محنذ بً كارم ،كاؤض ،ابی زبير ،حرضت سیذہ عائظہ و ابً
راوی  :بْک بً ْلـ ،ابوبَش ٰ ،

عباض

ض َوأَبٔی الزُّبَي ِر ٔ
ْک بِ ًُ َْل َٕـ أَبُو بٔ ِ ٕ
َش َح َّذثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َح َّذثَىٔی ُم َح َّن ُذ بِ ًُ كَارٔ ٕم َع ًِ كَا ُو ٕ
َح َّذثَ َيا بَ ِ ُ

اف الزِّیَ َارة ٔإَٔ َی َّ
الل ِی ٔل
ِخ ك َ َو َ
َع ًِ َعائٔظَ َة َوابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ َّ َ

رکب نب فلخ ،اوبرشب ٰ ،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ  ،دمحم نب اطرؼ ،اطؤس ،ایب زریب ،رضحت دیسہ اعہشئ ف انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنوطاػزایرتراتکتؤمرخرفامای۔
رافی  :رکبنبفلخ،اوبرشبٰ،ییحینبدیعس،ایفسؿ،دمحمنباطرؼ،اطؤس،ایبزریب،رضحتدیسہاعہشئفانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
تیباہللیکزایرت۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1217

یحٌی ،ابً عہب ،ابً جزیخ ،علاء ،عبذاہلل بً عباض
راوی ْ :حملہ بً ٰ

ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
ْح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ أَى ِ َبأَىَا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ َع َلا ٕئ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا َ ِ

َو َس َّل َه ل َِه یَ ِز ُم ِل فٔی َّ
الش ِب ٔع َّال ٔذی أَؾ َ
َاق ؾ ٔیطٔ َقا َل َع َلائْ َو ََ َر َم َل ؾ ٔیطٔ

رحہلم نب ٰییحی ،انب جہب ،انب رججی ،اطع ء ،دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن وطاػ زایرتےک
استرکچفںںیمرلمہ ںیایک۔رضحتاطعءرفامےتںیہہکوطاػزایرتںیمرلمہ ںی۔
رافی  :رحہلمنبٰییحی،انبجہب،انبرججی،اطعء،دبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ززمؾانیپ۔
ابب  :جحاکایبؿ
ززمؾانیپ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1218

راوی  :علی بً محنذ ،عبیذاہلل بً موسی ،عثناٌ بً اسود ،محنذ بً عبذالزحنً بً ابی بْک

اٌ بِ ًٔ اْلِ َ ِس َود ٔ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َقا َل
وسی َع ًِ ُع ِث َن َ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا ُعب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم َ
ََشبِ َت ٔم ِي َضا َن َنا یَ ِي َبغٔی َقا َل
ض َجال ٔ ّشا َؾ َحائ َ ُط َر ُج ْل َؾ َكا َل ٔم ًِ أَیِ ًَ ٔجْ َِت َقا َل ٔم ًِ َز ِمزَ َو َقا َل ؾ َ ٔ
ُن ِي ُت ع ٔ ِي َذ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ

َّ
َّ َ ّ
ُفغ َِت ؾَا ِح َن ِذ اہللَ َعزَّ
ـ َقا َل إٔذَا َ ٔ
َو َن ِی َ
ِِّک ِ
ُشبِ َت ٔم ِي َضا ؾَا ِس َت ِكب ٔ ِل ا ِلك ٔ ِب َل َة َواذ ُ ِ
اس َه اہللٔ َو َت َيؿ ِص ث ََلثا َو َت َـل ِع ٔم ِي َضا َؾإٔذَا َ َ

وٌ ٔم ًِ َز ِمزَ َو
َو َج َّل َؾإ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إ ٔ ٌَّ آ َی َة َما بَ ِي َي َيا َوبَي ِ َن ا ِل ُن َياؾٔكٔي َن إٔى َّ ُض ِه ََ َی َت َـ َّل ُع َ

یلعنبدمحم ،دیباہللنبومیس،امثعؿ نبانکد،دمحمنبدبعارلنمحنبایبرکبرفامےتںیہہکںیمدیسانانبابعسیکدخث ںیماھٹ
وہ ااھتاکیرمدآایآپےنوپاھچاہکںےسآےئوبالززمؾےسرفامایح ےسززمؾانیپاچےئہفن ےایپیھب؟وبالےسیک؟رفامایبجززمؾ
ویپوتہلبقرفوہاجؤافراہللاکانؾولافرنیتاسسنںیمویپافروخبریسوہرکویپافربجیپوکچوتاہللزعفلجیکدمحفانثرکفاسےئلہک
رنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمہںیمافرانموقفںںیمرفؼہیےہہکانمقفززمؾریسوہرکہ ںیےتیپ۔
رافی  :یلعنبدمحم ،دیباہللنبومیس،امثعؿنبانکد،دمحمنبدبعارلنمحنبایبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ززمؾانیپ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1219

راوی  :ہظاو بً عنار ،ولیذ بً مشله ،عبذاہلل بً مومل ،ابوزبير ،حرضت جابز بً عبذاہلل

َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ا ِل َولٔی ُذ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َقا َل َقا َل َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َد َّم ٔل أَىَّطُ َسنٔ َع أَبَا الزُّبَي ِر ٔ َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت َجابٔزَ
ُش َب َلطُ
بِ ًَ َع ِب ٔذ اہللٔ َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َما ُئ َز ِمزَ َو ل ٔ َنا ُ ٔ
اشہ ؾ نب امعر ،فدیل نب ملسم ،دبعاہلل نب وملم ،اوبزریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےن رفامای ززمؾ اک اپین سج رغض ےئلیک ایپ اجےئ فہ
احلصوہی۔
رافی  :اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،دبعاہللنبوملم،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبعکےکادنراجان۔
ابب  :جحاکایبؿ
ہبعکےکادنراجان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1220

راوی  :عبذالزحنً بً ابزاہیه ،عنزو بً عبذالواحذ ،اوزاعی ،ىاؾع  ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه ِّ
الذ َم ِظي ٔ ُّی َح َّذثَ َيا ُع َنزُ بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َواح ٔ ٔذ َع ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َح َّذثَىٔی َح َّشا ٌُ بِ ًُ َع ٔل َّی َة َح َّذثَىٔی
ىَاؾ ٔ ْع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل َد َْ َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَ ِو َو ا ِل َؿ ِتحٔ ا ِک َه ِع َب َة َو َم َع ُط ب ٔ ََل ْل َو ُع ِث َنا ٌُ بِ ًُ َط ِي َب َة

َ
ِخ ُجوا َسأ َ ِل ُت ب ٔ ََل َّ أَیِ ًَ َػلَّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾَأ َ ِْب َ َرنٔی أَى َّ ُط َػلَّی َعل َی
ؾَأغِ َل ُكوصَا َعل َِیض ٔ ِه ٔم ًِ َداْ ٕٔل َؾ َل َّنا َ َ
وٌ َسأ َ ِل ُت ُط َن ِه َػلَّی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َو ِجضٔطٔ ح ٔي َن َد َْ َل بَي ِ َن ا ِل َع ُنو َدیِ ًٔ َع ًِ یَنٔيئطٔ ث ُ َّه لُ ِن ُت َن ِؿ ٔسی أَ ٌِ ََ أَ ُن َ

دبعارلنمحنباربا،می،رمعفنبدبعاولادح،افزایع،انعف،رضحتانبرمعرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسحتفہکم
ےکرفزہبعک ےکادنررشتفیےل ےئگافرآپ ےکاس ھت البؽافرامثعؿ نب ہبیش(ریض اہللامہنع)ےھتاوہنں ےنادنر ےسدرفازہ
دنبرکایلبجہیابرہآےئوت ںیمےنالبؽےسوپاھچہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہکںامنززپیھ؟وتاوہنںےناتبای
ہک آپ ےندالخ وہ رک اےنپ رہچہ ےکاسےنم دفونں وتسونں ےکدرایمؿ امنز زپیھ رھپںیم ےن اےنپآپ وک المث  یک ہک ںیم ےن
اسفتقہییھبویکںہنوپھچایلہکاہللےکرنکؽےنینتکراعکتامنززپیھ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربا،می،رمعفنبدبعاولادح،افزایع،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہبعکےکادنراجان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1221

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،اسناعیل بً عبذالنلک ،ابً ابی ملیهہ ،او النوميين سیذہ عائظہ

ِخ َد ال َّي ٔي ُّی
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ل بِ ًُ َع ِب ٔذ ا ِل َنل ٔ ٔک َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ُمل َِی َه َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َ َ
ِخ ِج َت ٔم ًِ
َقیزُ ا ِل َعي ِ ٔن كَی ُِّب ال َّيؿ ِٔص ث ُ َّه َر َج َع إَٔ َ َّی َوص َُو َحز ٔ ْ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ع ٔ ِيذٔی َوص َُو َ ٔ
یً َؾ ُكل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ َ َ

وٌ
یً َؾ َكا َل إنِّٔی َد َْل ُِت ا ِکهَ ِع َب َة َو َود ٔ ِد ُت أَنِّی ل َِه أَ ُن ًِ ؾ ََعل ُِت إنِّٔی أَ َْ ُ
َقیزُ ا ِل َعي ِ ٔن َو َر َج ِع َت َوأَى ِ َت َحز ٔ ْ
اف أَ ٌِ أَ ُن َ
ع ٔ ِيذٔی َوأَى ِ َت َ ٔ
أَ ِت َع ِب ُت أ ُ َّمًٔی ٔم ًِ َب ِعذٔی
یلع نب دمحم ،فعیک ،اامسلیع نب دبعاکلمل ،انب ایب ملنکہ ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ رفام ںیہ ہک یبن ریمے اپس ےس ابرہ رشتفی ےل
ےئگاسفتقآپیکآںیھکن ڈنھٹیںیھت افرتعیبط ںیمتہبرفم  یھت۔رھپآپریمےاپس رشتفیالےئوتہدزدہفردیہ
ےھتںیم ےنرعضایکاے اہللےکرنکؽ!آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپس ےسرشتفیےل ےئگاس فتقآپ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملستہبوخش ےھتافرفاسپآےئوتتہبردیہ ؟رفامای ںیمہبعکےکادنرایگ رھپےھجمآرزفوہیئہکاکش ااسی ہنرکات ےھجم

ادنہشیےہہکںیمےناےنپدعباث وکفیلکتفتقشمںیمڈاؽدای۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اامسلیعنبدبعاکلمل،انبایبملنکہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینمیکراںیتہکمسگاران۔
ابب  :جحاکایبؿ
ینمیکراںیتہکمسگاران۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1222

راوی  :علی بً محنذ ،عبذاہلل بً ىنير ،عبیذاہلل ،ىاؾع ،ابً عنز ،عباض بً عبذالنللب

ِ
َّاض بِ ًُ َع ِب ٔذ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َح َّذث َ َيا ُعب َ ِی ُذ اہللٔ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل ا ِس َتأذ ٌََ ا ِل َعب ُ
یت ب ٔ َن َّه َة أَیَّ َاو ٔمىّی ٔم ًِ أَ ِج ٔل ٔس َكا َیتٔطٔ ؾَأ َذ ٔ ٌَ َل ُط
ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ َیب ٔ َ
یلع نب دمحم ،دبعاہلل نب ریمن  ،دیب اہلل ،انعف ،انب رمع ،ابعس نب دبعابلطمل ےن ینم یک راںیت ہکم ںیم سگارےن یک ااجزت اہلل ےک
رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ام یگ اےئلس ہک ززمؾ الپےن یک دخث  اےکن رپسد یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت
رمتمحرفامدی۔
رافی  :یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمن ،دیباہلل،انعف،انبرمع،ابعسنبدبعابلطمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

ینمیکراںیتہکمسگاران۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1223

راوی  :علی بً محنذ ،ہياد بً َسی ،ابومعاویہ ،اسناعیل بً مشله ،علاء ،ابً عباض

ض
الرس ِّی َق َاَ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ إ ٔ ِس َنعٔی َل بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه َع ًِ َع َلا ٕ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َوصَ َّيادُ بِ ًُ َّ ٔ
ئ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
الش َكایَةٔ
ض ٔم ًِ أَ ِج ٔل ِّ
َقا َل ل َِه یُ َز ِّْ ِؽ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ْٔلَ َح ٕذ یَب ٔ ُ
یت ب ٔ َن َّه َة إ ٔ ََّ لٔل َِعبَّا ٔ
یلعنبدمحم،انہدنبرسی،اوباعمفہی،اامسلیعنبملسم،اطعء،انبابعسرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیسکوکیھبہکم
ںیم رات سگارےن یک ااجزت ہ ںی دی نکاےئ (ریمے فادل) رضحت ابعس ےک (ہک اؿ وک ااجزت دی) ویکہکن ززمؾ الپےن یک
دخث اؿےکرپسدیھت۔
رافی  :یلعنبدمحم،انہدنبرسی،اوباعمفہی،اامسلیعنبملسم،اطعء،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

محطبںیمارتان۔
ابب  :جحاکایبؿ
محطبںیمارتان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1224

راوی  :ہياد بً َسی ،ابً ابی زائذہ ،عبذہ ،ونیع ،ابومعاویہ ،ح ،علی بً محنذ ،ونیع ،ابومعاویہ ،ابوبْک بً ابی طيبہ،
حؿؽ بً غیاث ،سیذہ عائظہ

الرس ِّی َح َّذثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی َزائ َٔذ َة َو َع ِب َذةُ َو َونٔی ْع َوأَبُو ُم َعاو ٔ َی َة ح و َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َوأَبُو
َح َّذثَ َيا صَ َّيادُ بِ ًُ َّ ٔ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َحؿ ُِؽ بِ ًُ غٔ َی ٕ
رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت
ُم َعاو ٔ َی َة ح و َح َّذثَ َيا أَب ُو بَ ِ ٔ
اث ک ُ ُّل ُض ِه َع ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ
َخو ٔجطٔ
إ ٔ ٌَّ ىُزُو َل اْلِ َبِ َلحٔ ل َِی َص بٔ ُش َّي ٕة إٔى َّ َنا ىَزَ َل ُط َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل ٔ َیهُ َ
وٌ أَ ِس َنحَ ل ٔ ُ ُ
انہد نب رسی ،انب ایب زادئہ ،دبعہ ،فعیک ،اوباعمفہی ،ح ،یلع نب دمحم ،فعیک ،اوباعمفہی ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،صفح نب ایغث ،دیسہ
اعہشئ رفام ںیہ ہک اخطب ںیم ارتان تنس ہ ںی ےہ۔ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت اخطب ںیم اس ےئل ارتے اتہک دمہنی اجےن
ںیمآاسینرےہ۔
رافی  :انہدنبرسی،انبایبزادئہ،دبعہ،فعیک،اوباعمفہی،ح،یلعنبدمحم،فعیک،اوباعمفہی،اوبرکبنبایبہبیش،صفحنبایغث،
دیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
محطبںیمارتان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1225

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،معاویہ بً ہظاو ،عنار بً زریل ،اعنع ،ابزاہیه ،اسود ،عائظہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َعاو ٔ َی ُة بِ ًُ صٔظَ او ٕ َع ًِ َع َّنارٔ بِ ًٔ ز َُریِ ٕل َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ اْلِ َ ِس َود ٔ َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ ا ِّد ََ ّجا
َف ٔم ًِ ا ِل َب ِل َحا ٔ
َعائٔظَ َة َقال َِت ا َّد َلخَ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل َِی َل َة ال َّي ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،اعمفہینباشہؾ،امعرنبزرقی،اشمع،اربا،می،انکد،اعہشئایبؿرفام ںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
احطبےسوکچیکراتحبصادنریھےیہںیمرفسرشفعرفامدای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اعمفہینباشہؾ،امعرنبزرقی،اشمع،اربا،می،انکد،اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
محطبںیمارتان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1226

یحٌی ،عبذالززام ،عبیذاہلل ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز
راوی  :محنذ بً ٰ

اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأَىَا ُعب َ ِی ُذ اہللٔ َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل ک َ َ

وٌ بٔاْلِ َبِ َلحٔ
َو َس َّل َه َوأَبُو بَ ِْکٕ َوعُ َنزُ َوعُ ِث َنا ٌُ َی ِيزٔلُ َ

دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ ،دیباہلل،انعف،رضح تانبرمعرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسافررضحاتاوبرکبفرمع
بساحطبںیمارتےتےھت۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ ،دیباہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وطاػرتصخ۔
ابب  :جحاکایبؿ
وطاػرتصخ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1227

راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ بً عيييہ ،سلامیٌ  ،كاؤض ،ابً عباض

وٌ ک ُ َّل
ض َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ كَا ُو ٕ
اض یَ ِي َ ٔ
َص ُؾ َ
ض َقا َل ک َ َ
اٌ ال َّي ُ

َّ
َّ
آِخ َع ِض ٔذظ ٔبٔا ِلب َ ِیتٔ
َف ٌَّ أَ َح ْذ َحًَّی َیهُ َ
وٌ ٔ ُ
َو ِجطٕ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه ََ َی ِي ٔ َ
اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،امیلسؿ،اطؤس،انبابعسرفامےتںیہہکولگرہرطػوکفاسپوہرےہےھتوتاہللےکرنکؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرہسگوکیئیھبوکچہنرکےاہیںکتہکاساکآرخیاکؾتیباہللاکوطاػوہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،امیلسؿ،اطؤس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وطاػرتصخ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1228

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،ابزاہیه بً زیذ ،كاؤض ،ابً عنز

ض َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا إٔبِ َزاصٔی ُه بِ ًُ َیز ٔ َ
یذ َع ًِ كَا ُو ٕ
َّ
آِخ َع ِضذٔظ ٔبٔا ِلب َ ِیتٔ
َف ال َّز ُج ُ
ل َحًَّی یَهُ َ
وٌ ٔ ُ
َعل َِیطٔ َو َسل َه أَ ٌِ یَ ِي ٔ َ
یلعنبدمحم،فعیک،اربا،مینب زدی،اطؤس،انبرمع رفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناس ےس عنمرفامایآدیم
وکچرکےافرااکسآرخیتیباہللاکوطاػہنوہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اربا،مینبزدی،اطؤس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئوطاػفداعےسلبقفاسپوہیتکسےہ۔

ابب  :جحاکایبؿ
احہضئوطاػفداعےسلبقفاسپوہیتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1229

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،سؿیاٌ بً عيييہ ،زہزی ،رعوہ ،عائظہ ،محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،ابً طہاب ،ابی
سلنہ ،عائظہ

رع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة ح و َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ ُ ِ
أَى ِ َبأَىَا َّ
اؿ ِت َػ ٔؿ َّی ُة ب ٔ ِي ُت حٌُ َ ٕ ٓی َب ِع َذ َما
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
رع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َح َ
اب َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة َو ُ ِ
َاؿ ِت ث ُ َّه
ک ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل أَ َحابٔ َشت ُ َيا ه ٔ َی َؾ ُكل ُِت إٔى َّ َضا َق ِذ أَؾ َ
أَؾ َ
ِّک ُت ذَل ٔ َ
َاؿ ِت َقال َِت َعائٔظَ ُة ؾ ََذ َ ِ
َف
َح َ
اؿ ِت َب ِع َذ ذَل ٔ َ
ک َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ ِلت َ ِي ٔ ِ

اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہ،اعہشئ،دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انباہشب،ایبہملس،اعہشئرفام ںیہہکوطاػ
اافہضےکدعبرضحتہیفصتنبییحوکضیحآایوتںیمےناہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسااکسذرکایک۔آپ ےنرفامایایک
فہںیمہرفےنکفایلےہ؟ںیمےنرعضایکہکاسےنوطاػاافہضرکایلےہرھپاےسضیحآایاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایوترھپرفاہنوہاجںیئ۔
رافی  :اوبرکبنب ایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہ،اعہشئ،دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انباہشب،ایبہملس،اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
احہضئوطاػفداعےسلبقفاسپوہیتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1230

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،اعنع ،ابزاہیه  ،اسود ،عائظہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاؤیَ َة َح َّذثَ َيا اْلِ َ ِع َن ُع َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ اْلِ َ ِس َود ٔ َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رقی َح ِل َيی َما أ ُ َراصَا إ ٔ ََّ َحابٔ َشت َ َيا
َِّک َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َػ ٔؿ َّی َة َؾ ُك ِل َيا َق ِذ َح َ
َعائٔظَ َة َقال َِت ذ َ َ
اؿ ِت َؾ َكا َل َع ِ َ

َف
َؾ ُكل ُِت یَا َر ُسو َل اہللٔ إٔى َّ َضا َق ِذ كَاؾ َِت َی ِو َو ال َّي ِ ٔ
َح َقا َل ؾ َََل إٔذ ٌَِ ُمزُوصَا َؾ ِلت َ ِي ٔ ِ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،اوباعمفہی ،اشمع ،اربا،می  ،انکد ،اعہشئ رفام ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رضحت ہیفص اکذرک ایک وت مہ ےن رعض ایک اہ ںی ضیحآراہ ےہ۔ رفامای ابھجن رس ڈنمی ںیم اتھجمس وہںہک ہیںیمہ رفک رک رےہ ی وت
ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ اس ےن رحن ےک دؿ وطاػ ایک رفامای رھپ ںیمہ رےنک یک رضفرت ہ ںی اس ےس وہک رفاہن وہ
اجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،اربا،می،انکد،اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکجحاکلصفمذرک۔
ابب  :جحاکایبؿ
اہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکجحاکلصفمذرک۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1231

راوی  :ہظاو بً عنار ،حاته بً اسناعیل ،جعَف بً محنذ اپيے والذ حرضت محنذ باَق

َف بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل َد َْ ِل َيا َعل َی َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا َحات ٔ ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َنعٔی َل َح َّذثَ َيا َج ِع َ ُ
َؾ َل َّنا اى ِ َت َض ِي َيا إٔل َِیطٔ َسأ َ َل َع ًِ ا ِل َك ِوو ٔ َحًَّی اى ِ َت َهی إَٔ َ َّی َؾ ُكل ُِت أَىَا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ ا ِل ُح َشي ِ ٔن ؾَأَص َِوی ب ٔ َی ٔذظ ٔ إَٔ َی َرأِسٔی َؾ َح َّل
ک َس ِل َع َّنا ٔطْ َِت
زٔ ِّری اْلِ َ ِعل َی ث ُ َّه َح َّل زٔ ِّری اْلِ َ ِس َؿ َل ث ُ َّه َو َؿ َع َن َّؿ ُط بَي ِ َن ثَ ِذي َ َّی َوأَىَا یَ ِو َمئ ٔ ٕذ غ ََُل ْو َطاب َؾ َكا َل َم ِز َح ّبا ب ٔ َ

َ
َّ
رطؾَاصَا إٔل َِیطٔ ٔم ًِ
ؾ ََشأ ِل ُت ُط َوص َُو أَ ِع َِم َؾ َحا َئ َوق ُِت الؼَّ ََلة ٔ َؾ َك َاو فٔی ن َٔشا َج ٕة ُم ِل َت ٔحؿّا ب ٔ َضا کُل َنا َو َؿ َع َضا َعل َی َم ِي ٔهب َ ِیطٔ َر َج َع َ َ
ٔػ َػز ٔ َصا َورٔ َدا ُؤ ُظ إَٔ َی َجاىٔبٔطٔ َعل َی ا ِلنٔ ِظ َح ٔب ؾ ََؼلَّی ب ٔ َيا َؾ ُكل ُِت أَ ِْبٔرِىَا َع ًِ َح َّح ٔة َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ َكا َل ب ٔ َیذٔظ ٔ
اُشة ٔ أَ ٌَّ
ؾ ََع َك َذ تٔ ِش ّعا َو َقا َل إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم َه َث تٔ ِش َع ٔسئي َن ل َِه یَ ُح َّخ ؾَأ َ َّذ ٌَ فٔی ال َّيا ٔ
ض فٔی ا ِل َع ٔ َ
َش َنثٔي ْر ک ُ ُّل ُض ِه َی ِل َتنٔ ُص أَ ٌِ َیأ ِ َت َّه ب ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َحاد َؾ َكذ َٔو ا ِل َنذٔی َي َة َب َ ْ
ِخ ِج َيا َم َع ُط ؾَأ َ َت ِي َيا ذَا ا ِل ُحل َِی َؿ ٔة ؾ ََول ََذ ِت أَ ِس َنا ُئ ب ٔ ِي ُت عُ َن ِی ٕص ُم َح َّن َذ بِ ًَ أَبٔی بَ ِْکٕ
َو َس َّل َه َو َي ِع َن َل بٔنٔ ِث ٔل َع َنلٔطٔ ؾ َ َ
ََخ َد َو َ َ
ْحمٔی ؾ ََؼلَّی َر ُسو ُل اہللٔ
ـ أَ ِػ َي ُع َقا َل اغِ َت ٔشلٔی َوا ِس َت ِث ٔ ٔ
َفی ب ٔ َث ِو ٕب َوأَ ِ ٔ
ؾَأ َ ِر َسل َِت إَٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َن ِی َ
ئ َقا َل َجاب ٔ ْز ىَوَ زِ ُت إَٔ َی َم ِّذ
اس َت َو ِت بٔطٔ ىَا َق ُت ُط َعل َی ا ِلب َ ِی َذا ٔ
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔذ ث ُ َّه َرن ٔ َب ا ِل َك ِؼ َوا َئ َحًَّی إٔذَا ِ

ک
َصی ٔم ًِ بَي ِ ٔن َی َذیِطٔ بَي ِ َن َرانٔبٕ َو َما ٕ
َب َ ٔ
ل ذَل ٔ َ
ل ذَل ٔ َ
ل ذَلٔک َو ٔم ًِ َْ ِل ٔؿطٔ ٔم ِث ُ
ک َو َع ًِ َي َشارٔظ ٔ ٔم ِث ُ
غ َو َع ًِ َینٔيئطٔ ٔم ِث ُ
َّ
َّ
رقآ ٌُ َوص َُو َي ِعز ٔ ُف َتأِؤی َل ُط َما َعنٔ َل بٔطٔ ٔم ًِ َط ِی ٕئ َعنٔ ِل َيا بٔطٔ
َو َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه بَي ِ َن أَهِ ُضزٔىَا َو َعل َِیطٔ یَ ِيز ٔ ُل ا ِل ُ ِ
ک َّ
َک َوأَ َص َّل
ک ََ َ ٔ
ک ََ َ ٔ
کل َ
ُشی َ
ک َوا ِل ُن ِل َ
ک إ ٔ ٌَّ ا ِل َح ِن َذ َوال ِّي ِع َن َة َل َ
َک َلب َّ ِی َ
کل َ
ُشی َ
ک َلب َّ ِی َ
الل ُض َّه َلب َّ ِی َ
ؾَأ َ َص َّل بٔال َّت ِوح ٔیذٔ َلب َّ ِی َ
وٌ بٔطٔ َؾل َِه َیزُ َّد َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َعل َِیض ٔ ِه َط ِیّْا ٔم ِي ُط َولَز ٔ َو َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
اض ب ٔ َض َذا َّال ٔذی یُض ٔ ُّل َ
ال َّي ُ
َّ
َّ
ُف َم َل
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َت ِلب ٔ َي َتطُ َقا َل َجاب ٔ ْز ل َِش َيا ى َ ِيؤی إَٔ ا ِل َح َّخ ل َِش َيا َن ِعز ٔ ُف ا ِل ُع ِن َز َة َحًی إٔذَا أَ َت ِي َيا ا ِلب َ ِی َت َم َعطُ ا ِس َتل ََه ُّ
الز ِن ًَ َ َ
ثَ ََلثّا َو َم َشی أَ ِر َب ّعا ث ُ َّه َق َاو إَٔ َی َم َكاو ٔإٔبِ َزاص َٔیه َؾ َكا َل َو َّاتخ ٔ ُذوا ٔم ًِ َم َكاو ٔإٔبِ َزاص َٔیه ُم َؼلًّی َؾ َح َع َل ا ِل َن َك َاو بَ ِي َي ُط َوبَي ِ َن ا ِلب َ ِیتٔ

َّ
َّ
َّ
اٌ َي ِ ُ
وٌ َو
اُف َ
َؾک َ َ
اٌ أَبٔی َي ُكو ُل َو ََ أَ ِعل َُن ُط إَٔ ذ َ َ
َِّک ُظ َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه إٔى َّ ُط ک َ َ َ
رقأ فٔی الز َِّن َع َتي ِ ٔن ُق ِل یَا أَ ُّی َضا ا ِلک َ ٔ ُ
َّ
َقأَ إ ٔ ٌَّ الؼَّ ؿَا
ِخ َد ٔم ًِ ا ِل َب ٔ
الز ِن ًَ ث ُ َّه َ َ
ُق ِل ص َُو اہللُ أَ َح ْذ ث ُ َّه َر َج َع إَٔ َی ا ِلب َ ِیتٔ ؾَا ِس َتل ََه ُّ
اب إَٔ َی الؼَّ ؿَا َحًی إ ٔذَا َدىَا ٔم ًِ الؼَّ ؿَا َ َ
ُ
َ
َ
ُفق ٔ َی َعل َِیطٔ َحًَّی َرأَی ا ِلب َ ِی َت َؾ َهب َّ َر اہللَ َو َص َّل َل ُط َو َحنٔ َذ ُظ َو َقا َل ََ
َوا ِل َن ِز َو َة ٔم ًِ َط َعائ ٔز ٔاہللٔ ى َ ِب َذأ ب ٔ َنا بَ َذأ اہللُ بٔطٔ ؾ ََب َذأ بٔالؼَّ ؿَا َ َ
ک َو َلطُ ا ِل َح ِن ُذ یُ ِحٌٔی َویُنٔ ُ
یک َل ُط َل ُط ا ِل ُن ِل ُ
ک َلطُ
یت َوص َُو َعل َی کُلِّ َط ِی ٕئ َقذ ْٔیز ََ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّ اہللُ َو ِح َذ ُظ ََ َ ٔ
إ ٔ َل َط إ ٔ ََّ اہللُ َو ِح َذ ُظ ََ َ ٔ
ُشی َ
ُش َ

ک َو َقا َل ٔم ِث َل َص َذا ثَ ََل َث َمزَّا ٕ
ت ث ُ َّه ىَزَ َل إَٔ َی ا ِل َنزِ َوة ٔ ؾ ََن َشی
اب َو ِح َذ ُظ ث ُ َّه َد َعا بَي ِ َن ذَل ٔ َ
َص َع ِب َذ ُظ َوصَزَ َو اْلِ َ ِحزَ َ
أَى ِ َحزَ َو ِع َذ ُظ َو َن َ َ
َحًَّی إٔذَا ا ِن َؼب َِّت َق َذ َما ُظ َر َم َل فٔی بَ ِل ًٔ ا ِل َوادٔی َحًَّی إٔذَا َػع َٔذ َتا َي ِعىٔی َق َذ َما ُظ َم َشی َحًَّی أَتَی ا ِل َن ِز َو َة َؾؿ ََع َل َعل َی ا ِل َن ِز َوة ٔ
اس َت ِذبَ ِز ُت ل َِه أَ ُس ِل ا ِل َض ِذ َی
َن َنا ؾ ََع َل َعل َی الؼَّ ؿَا َؾ َل َّنا ک َ َ
اس َت ِك َبل ُِت ٔم ًِ أَ ِمزٔی َما ِ
آِخ ك َ َواؾٔطٔ َعل َی ا ِل َن ِز َوة ٔ َقا َل ل َِو أَنِّی ِ
اٌ ٔ ُ
َصوا إ ٔ ََّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی
َو َج َع ِلت َُضا عُ ِن َز ّة ؾ ََن ًِ ک َ َ
اٌ ٔم ِيهُ ِه ل َِی َص َم َعطُ َص ِذ ْی َؾل َِی ِحل ٔ ِل َو ِل َی ِح َعل َِضا عُ ِن َز ّة َؾ َح َّل ال َّي ُ
اض ک ُ ُّل ُض ِه َو َق َّ ُ

َسا َق ُة بِ ًُ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ ُج ِع ُظ ٕه َؾ َكا َل َیا َر ُسو َل اہللٔ أَل ٔ َعا ٔم َيا صَ َذا أَ ِو ْٔلَبَذٔ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َم ًِ ک َ َ
اٌ َم َع ُط ا ِل َض ِذ ُی َؾ َك َاو ُ َ
ِخی َو َقا َل َد َْل َِت ا ِل ُع ِن َزةُ فٔی ا ِل َح ِّخ َص َه َذا َم َّز َتي ِ ٔن ََ
اْلِ َبَ ٔذ َقا َل َؾظَ ب َ
َّک َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ َػابٔ َعطُ فٔی اْلِ ُ ِ َ

بَ ِل ْٔلَبَ ٔذ اْلِ َبَذٔ َقا َل َو َقذ َٔو َعلٔی بٔبُ ِذ ٌٔ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ؾ ََو َج َذ ؾَاك َٔن َة ٔم َّن ًِ َح َّل َولَب ٔ َش ِت ث َٔیابّا َػبٔی ّػا
َ
اٌ َعلٔی َي ُكو ُل بٔا ِلع َٔزا ٔم ؾ ََذ َص ِب ُت إَٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ْک ذَل ٔ َ
ک َعل َِی َضا َعلٔی َؾ َكال َِت أَ َم َزنٔی أَبٔی ب ٔ َض َذا َؾک َ َ
َو ِان َت َحل َِت ؾَأى ِ َ َ
َّ َّ
َّ
َّ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ُم َ ِّ
َِّک ِت َع ِيطُ
َح ّطا َعل َی ؾَاك َٔن َة فٔی ال ٔذی َػ َي َع ِتطُ ُم ِش َت ِؿت ٔ ّیا َر ُسو َل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه فٔی ال ٔذی ذ َ َ

ک َعل َِی َضا َؾ َكا َل َػ َذ َق ِت َػ َذ َق ِت َماذَا ُقل ُِت ح ٔي َن َُف ِؿ َت ا ِل َح َّخ َقا َل ُقل ُِت َّ
الل ُض َّه إنِّٔی أُص ُّٔل ب ٔ َنا أَ َص َّل بٔطٔ
ْک ُت ذَل ٔ َ
َوأَى ِ َ ِ
َ

ی َّال ٔذی َجا َئ بٔطٔ َعلٔی ٔم ًِ
اٌ َج َنا َع ُة ا ِل َض ِذ ٔ
َر ُسولُ َ
ک َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َؾإ ٔ ٌَّ َمعٔی ا ِل َض ِذ َی ؾ َََل َت ٔح َّل َقا َل َؾک َ َ
َصوا إ ٔ ََّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
ا ِل َی َن ًٔ َو َّال ٔذی أَتَی بٔطٔ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ا ِل َنذٔی َي ٔة ٔمائ َ ّة ث ُ َّه َح َّل ال َّي ُ
اض ک ُ ُّل ُض ِه َو َق َّ ُ
َّ
َ
ُفن ٔ َب َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
اٌ َم َعطُ َص ِذ ْی َؾ َل َّنا ک َ َ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َم ًِ ک َ َ
اٌ یَ ِو ُو الترِؤیَةٔ َو َت َو َّج ُضوا إَٔ َی ٔمىّی أ َص ُّلوا بٔا ِل َح ِّخ َ َ
الو ِض َز َوا ِل َع َِص َوا ِلن ِػز ٔ َب َوا ِل ٔعظَ ا َئ َوالؼ ِبحَ ث ُ َّه َم َه َث َقل ٔ ّیَل َحًَّی كَل ََع ِت َّ
الظ ِن ُص َوأَ َم َز بٔ ُك َّب ٕة ٔم ًِ
َو َس َّل َه ؾ ََؼلَّی بٔنٔىّی ُّ
َ َ
ُّ
َحاو ٔ أَ ِو
َط َعز ٕؾ ُ ٔ
َرضبَ ِت َلطُ ب ٔ َينٔ َز َة ؾ ََش َار َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َت ُظ ُّ
َقیِ ْع إ ٔ ََّ أَىَّطُ َواق ٔ ْ
ـ ع ٔ ِي َذ ا ِل َن ِظ َعز ٔا ِل َ َ
ک َُ
َ
َّ
َّ َّ َ
رع َؾ َة ؾ ََو َج َذ ا ِل ُك َّب َة َق ِذ
َقیِ ْع َت ِؼ َي ُع فٔی ا ِل َحاصٔل ٔ َّیةٔ ؾَأ َج َاز َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َعل َِیطٔ َو َسل َه َحًی أتَی َ َ
ا ِل ُنز ِ َدل ٔ َؿةٔ َن َنا کَاى َ ِت ُ َ

ْضبَ ِت َل ُط ب ٔ َينٔ َز َة َؾ َيزَ َل ب ٔ َضا َحًَّی إٔذَا َزاغ َِت َّ
اض
الظ ِن ُص أَ َم َز بٔا ِل َك ِؼ َوا ٔ
ُٔ
ُفن ٔ َب َحًَّی أَتَی بَ ِل ًَ ا ِل َوادٔی َؾ َخ َل َب ال َّي َ
ئ َُ
ُفحٔل َِت َل ُط َ َ
َح َم ٔة یَ ِو ٔمهُ ِه َص َذا فٔی َط ِضز ٔ ُن ِه َص َذا فٔی بَ َل ٔذ ُن ِه َص َذا أَََ َوإ ٔ ٌَّ ک ُ َّل َط ِی ٕئ ٔم ًِ أَ ِمز ٔ
ْح ْاو َن ُ ِ
َؾ َكا َل إ ٔ ٌَّ د ٔ َمائَهُ ِه َوأَ ِم َوا َکهُ ِه َعل َِیهُ ِه َ َ

اٌ
ا ِل َحاصٔل ٔ َّیةٔ َم ِو ُؿو ْع َت ِح َت َق َذم َ َّی َصا َتي ِ ٔن َود ٔ َما ُئ ا ِل َحاصٔل ٔ َّی ٔة َم ِو ُؿو َع ْة َوأَ َّو ُل َدو ٕ أَ َؿ ُعطُ َد ُو َربٔی َع َة بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ک َ َ
ض بِ ًٔ َع ِب ٔذ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب
ُم ِشت َ ِر ٔؿ ّعا فٔی بَىٔی َس ِع ٕذ َؾ َك َت َل ِت ُط ص َُذیِ ْل َورٔبَا ا ِل َحاصٔل ٔ َّی ٔة َم ِو ُؿو ْع َوأَ َّو ُل رٔبّا أَ َؿ ُع ُط رٔبَاىَا رٔبَا ا ِل َعبَّا ٔ
َؾإٔى َّ ُط َمو ُؿو ْع ک ُ ُّل ُط ؾ َّ
ئ َؾإٔىَّهُ ِه أَ َْ ِذتُ ُنوصًَُّ بٔأ َ َماى َ ٔة اہللٔ َوا ِس َت ِح َل ِلت ُِه ُفُ ُو َج ُضًَّ بٔکَل ٔ َنةٔ اہللٔ َوإ ٔ ٌَّ َکهُ ِه
َات ُكوا اہللَ فٔی ال ِّي َشا ٔ
ِ
ُ َ
َ
ْضبّا غَي ِ َر ُمب َ ِّر ٕح َو َل ُضًَّ َعل َِیهُ ِه رٔزِ ُق ُضًَّ
کؾ ِ ٔ
ْکصُوى َ ُط َؾإ ٔ ٌِ ؾ ََعل ًَِ ذَل ٔ َ
َاْضبُوصًَُّ َ ِ
َعل َِیضًَّٔ أ ٌِ ََ یُوكْٔ ًَِ ُفُ ُ َطه ِه أ َح ّذا َت ِ َ
َون ٔ ِش َوتُ ُضًَّ بٔا ِل َن ِعزُ ٔ
وٌ
وٌ َعىِّی ؾ ََنا أَْمُتْن َقائٔلُ َ
اب اہللٔ َوأَْمُتْن َم ِشُْولُ َ
وف َو َق ِذ َت َز ِن ُت ؾ ٔیهُ ِه َما ل َِه َت ٔـ ُّلوا إ ٔ ٌِ ا ِع َت َؼ ِنت ُِه بٔطٔ ن ٔ َت َ
ض َّ
الل ُض َّه ِ
الشبَّابَةٔ إَٔ َی َّ
ک َق ِذ بَ َّل ِػ َت َوأَ َّدیِ َت َو َن َؼ ِح َت َؾ َكا َل بٔإ ٔ ِػ َب ٔعطٔ َّ
اط َض ِذ
الش َنا ٔ
َقالُوا َن ِظ َض ُذ أَى َّ َ
ئ َو َی ِيهُبُ َضا إَٔ َی ال َّيا ٔ
َّ
َّ
ت ث ُ َّه أَ َّذ ٌَ ب ٔ ََل ْل ث ُ َّه أَ َق َاو ؾ ََؼلَّی ُّ ُ
اط َض ِذ ث َ ََل َث َمزَّا ٕ
الل ُض َّه ِ
َص َول َِه ي َُؼلِّ بَ ِي َي ُض َنا َط ِیّْا ث ُ َّه َرن ٔ َب
الو ِض َز ث َّه أَ َق َاو ؾ ََؼلی ا ِل َع ِ َ

َخا ٔ
ت َو َج َع َل َح ِب َل ا ِل ُنظَ اة ٔ بَي ِ َن َی َذیِطٔ
َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َحًَّی أَتَی ا ِل َن ِوق ٔ َ
ـ َؾ َح َع َل بَ ِل ًَ ىَا َقتٔطٔ إَٔ َی الؼَّ َ َ
َّ
َّ
َّ
رق ُؾ َوأَ ِر َد َف أ ُ َسا َم َة بِ ًَ
َو ِ
َفةُ َقل ٔ ّیَل َحًی غ َ
رغبَ ِت الظ ِن ُص َو َذ َص َب ِت ُّ
الؼ ِ َ
َاب ا ِل ُ ِ
اس َت ِك َب َل ا ِلك ٔ ِب َل َة َؾل َِه َیزَ ِل َواقٔؿّا َحًی َ َ
یب َم ِور َٔک َر ِحلٔطٔ
َزیِ ٕذ َْ ِل َؿ ُط ؾ ََذ َؾ َع َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َق ِذ َط َي َل ا ِل َك ِؼ َوا َئ بٔالزِّ َماو ٔ َحًَّی إ ٔ ٌَّ َرأِ َس َضا َل ُی ٔؼ ُ
الشهٔي َي َة َّ
اض َّ
الشهٔي َي َة ک ُ َّل َنا أَتَی َح ِب َّل ٔم ًِ ا ِل ٔح َبا ٔل أَ ِرخَی ل ََضا َقل ٔ ّیَل َحًَّی َت ِؼ َع َذ ث ُ َّه أَتَی
َو َي ُكو ُل ب ٔ َی ٔذظ ٔ ا ِل ُی ِنى َی أَ ُّی َضا ال َّي ُ
اؿ َل َح َع َر ُسو ُل اہللٔ َػل َّی اہللُ
ا ِل ُنز ِ َدل ٔ َؿ َة ؾ ََؼلَّی ب ٔ َضا ا ِل َن ِػز ٔ َب َوا ِل ٔعظَ ا َئ بٔأَذَا ٌٕ َواح ٔ ٕذ َوإ ٔ َقا َم َتي ِ ٔن َول َِه ي َُؼلِّ بَ ِي َي ُض َنا َط ِیّْا ث ُ َّه ِ
َّ
الؼ ِب ُح بٔأَذَا ٌٕ َوإ ٔ َقا َم ٕة ث ُ َّه َرن ٔ َب ا ِل َك ِؼ َوا َئ َحًَّی أَتَی ا ِل َن ِظ َع َز
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َحًی كَ َل َع ا ِل َؿ ِحزُ ؾ ََؼلَّی ا ِل َؿ ِح َز ح ٔي َن َت َبي َّ َن َلطُ ُّ
َح َاو َُفقٔی َعل َِیطٔ َؾ َحنٔ َذ اہللَ َو َنب َّ َر ُظ َو َص َّل َل ُط َؾل َِه َیزَ ِل َواقٔؿّا َحًَّی أَ ِس ََف ٔج ًّذا ث ُ َّه َد َؾ َع َق ِب َل أَ ٌِ َت ِل ُل َع َّ
الظ ِن ُص َوأَ ِر َد َف
َ
ا ِل َ َ َ َ

اٌ َر ُج َّل َح َش ًَ َّ
یً
الو ُع ًُ َی ِحز ٔ َ
الظ َعز ٔأَبِ َی َف َوس ّٔامی َؾ َل َّنا َد َؾ َع َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َمزَّ ُّ
ض َوک َ َ
ا ِلؿ َِـ َل بِ ًَ ا ِل َعبَّا ٔ
ل َو ِج َض ُط ٔم ًِ ِّ
ؾ ََلؿ َٔل یَ ِي ُوزُ إٔل َِیضًَّٔ ؾ ََو َؿ َع َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یَ َذ ُظ ٔم ًِ ِّ
الظ ِّل
الظ ِّل ِاْل َ ٔ
ََص َف ا ِلؿ َِـ ُ
ِخ ؾ َ َ
َّ
ک إَٔ َی ا ِل َح ِن َزة ٔ ا ِکهُب ِ َری َحًَّی أَتَی ا ِل َح ِن َز َة
الْ َیل ا ِل ُو ِس َلي َّالًٔی تُ ِ ٔ
َخ ُج َ
رسا َْح ََّک َقل ٔ ّیَل ث ُ َّه َس َل َ
ِاْل َ ٔ
ک َّ ٔ
ِخ یَ ِي ُوزُ َحًی أَتَی ُم َح ِّ ّ
َّ
َّ
ُفمَی بٔ َش ِب ٔع َح َؼ َیا ٕ
ت یُ َهبِّرُ َم َع کُلِّ َح َؼاة ٕ ٔم ِي َضا ٔم ِث ٔل َح َصی ا ِل َخ ِذ ٔ
ف َو َرمَی ٔم ًِ بَ ِل ًٔ ا ِل َوادٔی ث ُ َّه
الًٔی ع ٔ ِي َذ الظ َح َزة ٔ َ َ
ُش َن ُط فٔی َص ِذیٔطٔ ث ُ َّه أَ َم َز ٔم ًِ کُلِّ بَ َذى َ ٕة
َص َف إَٔ َی ا ِل َن ِي َ ٔ
َح َما غَب َ َر َوأَ ِ َ
َح ث َ ََلثّا َو ٔس ِّتي َن بَ َذى َ ّة ب ٔ َی ٔذظ ٔ َوأَ ِع َلي َعل ٔ ًّیا َؾ َي َ َ
َح َؾ َي َ َ
ا ِن َ َ
ُشبَا ٔم ًِ َم َزق ٔ َضا ث ُ َّه أَؾ َ
َاق َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إَٔ َی
ب ٔ َب ِـ َع ٕة َؾ ُح ٔعل َِت فٔی ق ٔ ِذ ٕر ؾ َُلب ٔ َخ ِت ؾَأ َ َ َلَک ٔم ًِ َل ِحنٔ َضا َو َ ٔ
وٌ َعل َی َز ِمزَ َو َؾ َكا َل اىِزَعُوا بَىٔی َع ِب ٔذ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب ل َِو ََ أَ ٌِ َي ِػل ٔ َبهُ ِه
ا ِلب َ ِیتٔ ؾ ََؼلَّی ب ٔ َن َّه َة ُّ
الو ِض َز ؾَأتََی بَىٔی َع ِبذٔ ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َوص ُِه َي ِش ُك َ
اض َعل َی ٔس َكایَتٔهُ ِه َل َيزَ ِع ُت َم َعهُ ِه َؾ َيا َولُو ُظ َد ِل ّوا ؾ َ ٔ
ََش َب ٔم ِيطُ
ال َّي ُ

اشہؾنبامعر،احمتنباامسلیع،رفعجنبدمحماےنپفادلرضحتدمحمابرقےسرفاتیرکےتںیہہکاوہنںےنرفامایمہرضحتاجربنب
دبعاہللیکدخث ںیماحرضوہےئبجمہاؿےکاپسےچنہپوتوپاھچوکؿولگںیہ۔ںیم ےنرعضایکہکںیمدمحمنبیلعنبنیسح
وہں۔آپےن(ازراہتقفش)ریمےرسیکرطػاہ ھتڑباھایافرریمیضیمقیکافرپفایلڈنھگیوھکیلرھپےچینفایلڈنھگیوھکیلرھپ
ریمے ےنیس رپاہ ھت ریھپااس فتق ںیم وجاؿ زلاک اھت۔ رفامای رمةح مت وج اچوہ وپوھچ۔ ںیم ےن اؿ ےس ھچک ابںیت درایتف ںیک فہ انانیب
وہےکچےھتاےنتںیمامنزاکفتقوہایگوتفہاکیانبوہالبمکٹیپلرکڑھکےوہےئگوجیہنںیماچدراؿےکیدنوھںرپڈااتلاسےک
دفونں انکرے اؿ یک رطػ آاجےت ویکہکن لبمک وھچاٹ اھت افر ایکن ڑبی اچدر وھکیٹن رپ ریھک وہیئ یھت۔ اوہنں ےن ںیمہ امنز زپاھیئ

ںیمےنرعضایکہکںیمہاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکجحاکاوحاؽانسےیئ۔وتاوہنںےناہ ھتےسونےکدعداکااشرہایک
(ایلگنھچاسےکاس ھتفایلافرڑبیایلگنیلیھتہرپرھکرک)افررفامایہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسونربسدمہنیںیمرےہجح
ہ ںی ایک(رجہت ےک دعب)دنکںی اسؽآپ ےنولوگں ںیم االعؿ رکا دایہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس جحرکےنفاےل
ںیہ وت دمہنی ںیم تہب ولگ آےئ رہ اکی یک رغض ہی یھت ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریپفی رکںی افر امتؾ اامعؽ
آپیک امدننرکںی۔آپرفسرپےلکنافرمہیھبآپےکاس ھتےلکنمہذفاہفیلحلےچنہپوتفاہںاامسءتنبسیمعےکاہںدمحمنبایبرکبیک
فالدت وہیئ اوہنں ےن یسک وک جیھب رک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک ایک رکفں ؟ رفامای اہنول افر ڑپکے اک
اب ٹٹابدن ھولافرارحاؾابدنھول۔ریخیآپےندجسمںیمامنزادارفامیئرھپوصقاءافینٹنرپنکاروہےئبجآپیکافینٹندیماؿ
ںیم دیسیھ وہیئ۔ رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک وت ںیم ےن آپ ےک اسےنم اتدح اگنہ نکار ف ایپدہ اک وجہؾ داھکی افر داںیئ ابںیئ  ےھچی رہ
رطػیہیتیفیکیھت (ہکاتدحاگنہااسنونںاکاھٹںیھٹامراتدنمسرےہ)اہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےدرایمؿےھت
آپ رپ رقآؿ ارت راہ اھت افر آپاس ےک ینعم وخب ےتھجمس ےھتآپ وج یھب لمع رکےت مہ یھبفیہ لمعرکےت۔ آپ ےنہملک وتدیح
لل َّ
ت
ْ
ل
ھ
ْ
ل
ج
ُ
َلافرولوگںےن یھب یہیہیبلت ایک
ِ َ َ َ
ک ِإ َّؿا َمْ َد َفال ّیِعْمَ َا َ َ
ِ َ َ َ
َل َفا مُ ْل َ
َلل ََّب ْن َ
کل ََّب ْن َ
کا َّم لَ َّب ْن َ
اکپراینعیہیاہکل ََّب ْن َ
ک َليِر َ
ک َليِر َ
وج آپ ےن ایک آپ وج یھب ےتہک ںیہ وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ رپ رد ہن رفامای افر  لسلس اانپ ہیبلت ےتہک رےہ۔
رضحتاجربےنرفامایامہریتینرصػجحیکیھت افررمعہ اکایخؽکتہناھت بجمہ تیب اہللےچنہپوتآپےنرجحانکدوک وبہسدایافر
ت
ت
ِب
ھ
م ِؾ ِإ ْ َ زتا َم
نیترکچفںںیمرلمایکافراچررکچفںںیمومعمؽےک اطمقبےلچرھپاقمؾاربا،می ںیم آےئافررفامای( َفا َّب ُِدفا ْ
ََِ
ضُ َصل ًّ
ی)افرآپےن اےنپافر اخہنہبعکےکدرایمؿاقمؾاربا،میوکایکرضحترفعجاصدؼرفامےتںیہہکریمےفادلےنرفامای(افر
ںیم یہی اجاتن وہں ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہ رفاتی ایک) ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دف روتعکں
ت
ت
ُ
ُ
ه ا َُّ
(ل َِ َأ ُّ َي ْ َ
د) زپیھ رھپ تیب اہلل ےک رقبیفاسپ آےئ افر رجح انکد وک وبہس دای افر درفازہ ےس
اْلرِف َ
(ل ُ َ
ُفؿ) افر ْ
ںیم ْ
لِل َأ َ ٌ
ئ
افص یک رطػ ےلکن بج آپ افص ےک رقبی ےچنہپ وت ہی آتی زپیھ ( ِإ َّؿ ال َّطاَء َفالْم َ ْرز َف َة ِْ َصعَء ِ زت ِالِلَِّ) مہ یھب ایس ےس ادتبا رکںیےگ
ل
لِلَّافراَ جَم ُد ِ ّٰلِل
اک َزل ِإلَ َا ِإ َّلا ُ
ےسجاہللےنےلہپذرکرفامایانچہچنآپےنافصےسادتبایکافصرپڑچےھبجتیباہللرپرظنزپیوتاَہللُ َ
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ےکاپؤںفادیےکبیشن ںیمارتےنےگلوتآپےنبیشن ںیمرلمایک(یدنےھالہرک زیتےلچ) بجافرپڑچےنھےگلوت رھپومعمؽ
یکراتفرےسےنلچےگلافررمفہرپیھبفیہایکوجافصرپایکبجآپےنرمفہرپآرخیوطاػرکایلوترفامایارگےھجمےلہپولعمؾوہاتوج
دعبںیمولعمؾوہاوتںیمدہیاےنپاس ھتہنالاتافرجحوکرمعہرکداتیوتمتںیمےسسجےکاپسدہیہنوہفہالحؽوہاجےئافراس جح

وک رمعہ انب ڈاےل وت بس ولگ الحؽ وہےئگ افر ابؽ رتکاےئ رگم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر نج ولوگں ےک اپس دہی یھت الحؽ ہن
وہےئ رھپ رساہق نب امکل نب مشعج ڑھکے وہےئ افر رعض یک ہی مکح ںیمہ اس اسؽ ےک ےئل ےہ ای ہشیمہ ہشیمہ ےک ےئل وت اہلل ےک
رنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(اایلگنںاکیدفرسےںیمڈاؽرکرفامایرمعہجحںیماسرطحدالخوہایگےہدفابریہیرفامایرھپ
رفامایہ ںیہکلبہشیمہ ہشیمہےکےئلہیمکحےہافررضحتیلعرکؾاہللفہہج(نمیےس)یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرقاباینںےلرک
ےچنہپوت داھکیہکرضحتافہمط ریضاہلل اہنعالحؽ وہرکرنیگنڑپکےےنہپ وہےئ رسہم اگلےئوہےئںیہ وتاہ ںی رضحتافہمطاک ہی
لمعااھچہن اگل۔رضحتافہمط ےناہکہکریمےفادلےن ےھجمیہیمکحدایوترضحتیلعرکؾاہللفہہجرعاؼںیمرفامایرکےتےھت ہک
اس ےک دعب ںیم اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہا۔ افہمط ےک اس لمع رپ ہصغ یک احتل ںیم افر اہلل
ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس فہ ابت وپےنھچ ےک ےئل وج افہمط ےن اؿ ےک وحاہل ےس ذرک یک افر ےھجم بیع افر ربی یگل (ہک
اایؾجحںیمالحؽوہرکرنیگنڑپکےںینہپافررسہماگلںیئ)وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسچساہکاسےنچساہکبجمت
ےن جح یک تین یک یھت وت ایک اہک اھت۔ رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج رفامےت ںیہ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم ےن اہک اھت اے اہلل ںیم یھب فیہ
ارحاؾ ابدناتھ وہں وج آپ ےک رنکؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ارحاؾ ابدناھ۔ آپ ےن رفامایہک ریمے اس ھت وت دہی ےہ وت مت
یھب الحؽ ث  وہان افر رضحت یلع نمی ےس افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس دمہنی ےس وج افٹن الےئ ےھت بس الم رک نک وہےئگ ارغلض
بس ولوگں ےن ارحاؾ وھکال افر ابؽ رتکاےئ رگم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر وج ولگ اےنپ اس ھت دہی الےئ ےھت الحؽ ہن وہےئ
رتفہیےکدؿ(ذیاہجحلوک)بسولگینمیکرطػےلچافرجحاکارحاؾابدناھاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسنکاروہےئافر
ینمںیمرہظرصعرغمباشعءافرحبصیکامنزںیادارفامںیئرھپھچکرہھٹےبجآاتفبولطعوہاوتآپےنمکحدایہکابولںاکاکی
ہمیخ اگلای اجےئ انچہچن رمنہ ںیم اگل دای ایگ رھپ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلچ۔ رقشی وک نیقی اھت ہک آپ رعشم رحاؾ ںیم ای
زمدہفل ںیم رہھٹںی ےگ ح ےس زامہن اجتیلہ ںیم رقشی اک ومعمؽ اھت نکیل اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں ےس آےگ ڑبھ
ےئگیتحہکرعہفںیمآےئوتداھکیہکآپےکےئلہمیخرمنہںیماگلوہاےہآپفںیہارتےبجنکرجڈلھایگوتمکحدایوصقاءرپ
زنیاگلیئاجےئآپاسرپ نکاروہرکفادیےکبیشن ںیمرشتفیالےئ افرولوگں وکہبطخدای۔رفامایالبہبشاہمترےوخؿ افر امؽ
رحاؾ(اقلبارتحاؾ افروفحمظ) ںیہح ےساسرہش ںیماسامہ ںیماسویؾ وکمترحاؾ(اقلب ارتحاؾ)ےتھجمسوہوغر ےس ونس اجتیلہیک
رہ ابت ریمے اؿ دف دقومں ےک ےچین (یلچک وہیئ) زپی ےہ افر اجتیلہ ےک بس بس ےس  الہ وخؿ ےسج ںیم وغل رقار داتی وہں
رہعیبنباحرثنبدبعابلطملاکوخؿےہ(ہیونبدعسںیمدفدھےتیپےھتوتاؿوکذہلیےنلتقرکدایاھت)افراجتیلہےکبسنکد
متخ افر بس ےس ےلہپ سج نکد وک ںیم اعمػ رکات وہں فہ امہرا ینعی ابعس نب دبع ابلطمل اک نکد ےہ فہ بس اک بس اعمػ ےہ۔
وعروتںےکابرےںیماہللےسڈرفاسےئلہکمتےنوعروتںوکاہللیکاامؿفدہعےساےنپدقعںیمایلافراہللےکالکؾےسمتےن

اؿوکاےنپےئلالحؽایکافراہمتراقحاؿےکذہمہیےہ ہکفہاہمترےرتسبرپ(رھگںیم)ان ےصخشوکہنآےندںیےسجمترباےتھجمس
وہ ارگفہ ااسی رکںی وت اؿ وک امریھب ےتکس ںیہ نکیل اانت تخس ہنامرانہک ڈہی یلسپوٹٹ اجےئ افر اہمترے ذہم اؿ اک اھکانڑپکادوتسر ےک
وماقفےہافرںیمایسیزیچوھچڑرکاجراہوہںہکارگ متاسوکوبضمیطےساھتےمروھکےگوترمگاہہنوہےگاہللیکاتکبافرمتےس
ریمےقلعتموپاھچاجےئاگوتمتایکوجابدفےگ؟بسےنرعضایکہکمہوگایہدےتیںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہلل
اک مکح وپری رطح اچنہپ دای افر قح راستل ف غیلبت ادا ایک افر ریخ وخایہ یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ اہشدت یک ایلگن ےس
آامسؿیکرطػااشرہایکافرولوگںیکرطػاکھجرکنیترمہبتاکاےاہللآپوگاہرےئہاےاہللآپوگاہرےئہرھپرضحتالبؽ
ےناذاؿدیھچکدریدعبااقث یوتآپےنامنزرہظزپاھیئرھپرضحتالبؽےن ااقث یوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
امنزرصعزپاھیئافراؿدفونںامنزفںےکدرایمؿوکیئامنز(لفنفریغہ)ہ ںیزپیھرھپاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسنکار
وہ رک رعافت ںیم ومفق کت آےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ افینٹن اک ٹیپ رحصات یک رطػ رک دای افر لبج باشة
(ولوگںےکےنلچےکراہتس)وکاسےنمیکرطػراھکافرہلبقرفوہےئگرھپ لسلسرہھٹےرےہاہیںکتنکرجڈفبایگافرزردی
یھبھچکمتخوہےنیگلبجنکرجرغفبوہایگوتآپےنااسہمنبزدیوکاےنپ ےھچیاھٹبایلافررعافتےسفاسپوہےئافروصقاءیک
لیکنوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانتاچنیھکہکااکسرسزنییکیلھچپڑکلیےسےنگلاگلافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپداںیئ
اہ ھت ےسااشرہرکرےہےھتہکاےولوگ!اانیمطؿافر وکسؿےسولچ بجآپیلصاہللہیلعفآہلفملس یسکافیچنہگج اہپڑہلیٹفریغہ
رپ ےتچنہپ وت ایکس لیکن ڈیلیھ رک دےتی اتہک آاسین ےس ڑچھ اجےئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زمدہفل ےچنہپ افر فاہں اکی اذاؿ دف
ااقوتمںےکاس ھتامنزرغمبفاشعءزپاھیئافراؿدفامنزفںےکدرایمؿیھبھچکامنزہنزپیھرھپاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسآراؾ رفاموہےئ۔اہیںکت حبصولطعوہیئوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنوخبرفینشوہےن ےکدعباکی اذاؿفااقث 
ےس امنز حبص زپاھیئ رھپ وصقاء رپ نکار وہ رک رعشم رحاؾ (زمدہفل ںیم اکی اہپڑ ےہ) آےئ اس رپ ڑچھ رک دیمحت ف ریبکت افر لیلہت ںیم
وغشمؽ وہےئگ افر  لسلس رہھٹے رےہ اہیں کت ہک ایھچ رطح رفینش وہیئگ رھپ نکرج ےنلکن ےس ےلہپ فاسپ وہےئ افر لضف نب
ابعس وک اےنپ  ےھچی اھٹبای فہ ااہتنیئ وخوصبرت ابولں فاےل وگرے رگن ےک نیسح رمد ےھت بج اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس فاسپ وہےئ وت افوٹنں رپ نکار وعرںیت سگرےن ںیگل۔ لضف نب ابعس اؿ یک رطػ دےنھکی ےگل وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےندفرسیرطػےساانپاہ ھترھکدایاسرپلضفےنرہچہریھپرکدفرسیرطػےسدانھکیرشفعرکدای۔اہیںکتآپ
یلص اہلل ہیلعفآہلفملسفادی رشحم ںیمآےئ افر اینپ نکاریوک ھچک زیت رک دای رھپدرایمؿ راہتس رپ وہےئل سج ےس مترمجہ ربکی رپچنہپ
کُےتہک ںیہافرآپ
لِلَّ َأ ْ َ ز
اجؤرھپاس رمجہےکاپس آےئوجدرتخےکاپسےہافر استرکنکایںامرںیرہرکنکیےکاس ھت آپا ُ
ےن فادی ےک بیشن ےس رکنکایں امرںی رھپ آپ رحن یک ہگج آےئ افر رتھٹسی افٹن اےنپ دتس ابمرک ےس رحن ےئک رھپ رضحت یلع

رکؾ اہلل فہہج وک دےیئ ابیق رحن ےئک افر اؿ وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ دہی ںیم رشکی رکایل رھپ آپ ےک مکح اطمقب رہ
افٹن ےس وگتش اک اکی اپرہچ ےل رک اکی دگی ںیم ڈاؽ رک اکپای ایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس افر رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج
ےناس وگتش ںیمےساھکای افراساکوشرہبایپرھپاہللےک رنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملس تیباہلل یکرطػفاسپ وہےئآپ ےن
ہکمںیمامنزرہظزپاھیئآپافالددبعابلطملےکاپسآےئفہولوگںوکززمؾالپرےہےھت۔آپےنرفامایدبعابلطملےکوٹیب!اپین
وخب اکنول افر الپؤ ارگ ولوگں ےک اہمتری اپین الپےن یک دخث  رپ اغبل آےن اک دنہشی ہن وہات وت ںیم اہمترے اس ھت لم رک اپین  اتچنیھ
اوہنںےنآپوکاکیڈفؽ دایآپ ےناسےسایپ(آپ اک دصقمہیاھتہکارگ ںیموخد اپیناکنولں اگوتولگاسوک ونسمؿھجمسرک
اپیناکنانلرشفعرکدںیےگرھپ ہیدخث اہمترےاہ ھتےساج رےہیفرہنںیمیھبافالددبعابلطملںیمےسوہںےھجمیھباپین
اکنانلاچےئہ۔)
رافی  :اشہؾنبامعر،احمتنباامسلیع،رفعجنبدمحماےنپفادلرضحتدمحمابرق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکجحاکلصفمذرک۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1232

یحٌی بً عبذالزحنً بً حاكب ،حرضت عائظہ
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً بَش ،محنذ بً عنزوٰ ،

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ بٔ َِشٕ ا ِل َع ِبذ ُّٔی َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َح َّذثَىٔی َی ِحٌ َی بِ ًُ َع ِب ٔذ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ِخ ِج َيا َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ل ٔ ِل َح ِّخ َعل َی أَى ِ َوا ٕع ثَ ََلثَ ٕة َؾنٔ َّيا َم ًِ أَ َص َّل ب ٔ َح ٓ ٕخ
َحاكٔبٕ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َ َ

اٌ أَ َص َّل ب ٔ َح ٓ ٕخ َو ُع ِن َزة ٕ َم ّعا ل َِه َی ِحل ٔ ِل ٔم ًِ َط ِی ٕئ
َف َدة ٕؾ ََن ًِ ک َ َ
َفد ٕ َو ٔم َّيا َم ًِ أَ َص َّل بٔ ُع ِن َزة ٕ ُم ِ َ
َو ُع ِن َزة ٕ َم ّعا َو ٔم َّيا َم ًِ أَ َص َّل ب ٔ َح ٓ ٕخ ُم ِ َ
ْح َو ٔم ِي ُط َحًَّی َي ِك ٔض َی
ْح َو ٔم ِي ُط َحًَّی َي ِك ٔض َی َم َياس َ
َف ّدا ل َِه َی ِحل ٔ ِل ٔم ًِ َط ِی ٕئ ٔم َّنا َ ُ
ٔم َّنا َ ُ
ٔک ا ِل َح ِّخ َو َم ًِ أَ َص َّل بٔا ِل َح ِّخ ُم ِ َ
ْح َو َع ِيطُ َحًَّی َي ِش َت ِكب ٔ َل َح ًّحا
َف َدة ٕؾ ََل َ
َم َيا ٔس َ
اف بٔا ِلب َ ِیتٔ َوبَي ِ َن الؼَّ ؿَا َوا ِل َن ِز َوة ٔ َح َّل َما َ ُ
ک ا ِل َح ِّخ َو َم ًِ أَ َص َّل بٔ ُع ِن َزة ٕ ُم ِ َ

اوبرکبنبایب ہبیش،دمحمنب رشب،دمحمنبرمعفٰ ،ییحینبدبعارلنمحنباحبط،رضحتاعہشئ رفام ںیہہکمہاحصہباہلل ےکرنکؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسیکتیعمںیمجحےکےئلنیترطحےکولگےھتوضعبںےنجحافررمعہدفونںاکااھٹکارحاؾابدناھضعبےنجح
رفمداکافرضعبےنرصػرمعہاکوتوہنجںےنجحافررمعہاکااھٹکارحاؾابدناھاوہنںےنانمکسجحوپرےوہےنکتارحاؾہنوھکال
وہنجںےنجحرفمداکارحاؾاھتاوہنںےنیھبانمکسجحوپرےرکےنکتارحاؾہنوھکالافروہنجںےنرصػرمعہاکارحاؾابدناھ
اھتاوہنںےنتیباہللاکوطاػایکافرافصرمفہےکدرایمؿیعسیکرھپارحاؾوھکؽدایافرازرسونجحاکارحاؾابدناھ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دمحمنبرمعفٰ،ییحینبدبعارلنمحنباحبط،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
اہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکجحاکلصفمذرک۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1233

راوی  :قاسه بً محنذ ،ابً عباد ،عبذاہلل بً داؤد  ،سؿیاٌ

َح َّذثَ َيا ا ِل َكا ٔس ُه بِ ًُ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ َعبَّاد ٕ ا ِل ُن َض َّل ٔي ُّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ َدا ُو َد َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َقا َل َح َّخ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
َ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ث َ ََل َث َححَّا ٕ
َق ٌَ َم َع َح َّحتٔطٔ عُ ِن َز ّة َوا ِج َت َن َع َما
ت َح َّح َتي ِ ٔن َق ِب َل أ ٌِ یُ َضا ٔج َز َو َح َّح ّة َب ِع َذ َما َصا َج َز ٔم ًِ ا ِل َنذٔی َيةٔ َو َ َ

َح
َجا َئ بٔطٔ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َو َما َجا َئ بٔطٔ َعلٔی ٔمائ َ َة بَ َذى َ ٕة ٔم ِي َضا َج َن ْل ْٔلَبٔی َج ِض ٕل فٔی أَ ِن ٔؿطٔ ب ُ َز ْة ٔم ًِ ؾ َّٔـ ٕة َؾ َي َ َ
َف َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َجابٔز ٕ
ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َی ٔذظ ٔ ثَ ََلثّا َو ٔس ِّتي َن َوى َ َ َ
َِّک ُظ َقا َل َج ِع َ ْ
َح َعلٔی َما غَب َ َر قٔی َل َلطُ َم ًِ ذ َ َ

ض
َوابِ ًُ أَبٔی ل َِیل َی َع ًِ ا ِل َح َه ٔه َع ًِ ٔم ِك َش ٕه َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ

اقمسنبدمحم،انبابعد،دبعاہلل نبداؤد،ایفسؿےتہکںیہہکاہللےکرنکؽےننیتجحےئکدفرجہتےسلبقافراکیرجہتدمہنی
ےک دعب افر اس آرخی جح ںیم جح افر رمعہ اک رقاؿ رفامای افر یبن وج رقاباینں الےئ افر رضحت یلع وج رقاباینں الےئ بس لم رک نک
وہںیئگاؿںیماوب لہاکافٹنیھباھتیکسجانک ںیماچدنیاکہلھچاھتیبنےنسیتھچافٹناےنپدتسابمرکےسرحنےئکافرابیق

رضحتیلعےنرحنےئکرضحتایفسؿےسوپاھچایگہکہیدحثیسکےنایبؿیک؟رفامایرفعجےناےنپفادلےساوہنںےناجربافر
انبایبیلیلےسافراوہنںےنمکحےساوہنںےنمسقمےساوہنںےنرضحتانبابعسےسرفاتییک۔
رافی  :اقمسنبدمحم،انبابعد،دبعاہللنبداؤد،ایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشجحےسرکاجےئامیبریایذعریکفہجےس(ارحاؾےکدعب)
ابب  :جحاکایبؿ
وجصخشجحےسرکاجےئامیبریایذعریکفہجےس(ارحاؾےکدعب)

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1234

یحٌی بً ابی نثير ،عْکمہ ،ححاد بً عنزو
یحٌی بً سعیذ ،ابً علیہ ،ححاد بً ابی عثناٌٰ ،
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہٰ ،

اٌ َح َّذثَىٔی َی ِحٌَی بِ ًُ أَبٔی َنثٔير ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔی ٕذ َوابِ ًُ ُع َل َّی َة َع ًِ َححَّا ٔد بِ ًٔ أَبٔی ُع ِث َن َ

ْٔک َم ُة َح َّذثَىٔی ا ِل َححَّا ُد بِ ًُ َع ِنز ٕو اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َقا َل َسنٔ ِع ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َي ُكو ُل َم ًِ ُن ٔ َ َ
رع َد
َح َّذثَىٔی ع ِ ٔ
رس أ ِو َ َ
ض َوأَبَا ص َُزیِ َز َة َؾ َك َاَ َػ َذ َم
ِخی َؾ َح َّذث ِ ُت بٔطٔ ابِ ًَ َعبَّا ٕ
َؾ َك ِذ َح َّل َو َعل َِیطٔ َح َّح ْة أ ُ ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیشٰ ،ییحی نب دیعس ،انب ہیلع ،اجحج نب ایب امثعؿٰ ،ییحی نب ایب ریثک ،رکعہم ،اجحج نب رمعف رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص
اہللہیلعفملسوکہیرفامےتانسسجیکڈہیوٹٹاجےئای فہڑگنلاوہاجےئوتفہالحؽوہایگ افراسرپاکیجح الزؾےہ۔رضحترکعہم
ےتہکہکںیمےنہیدحثیرضحاتانبابعسفاوبرہریہےسذرکیکدفونںےناؿیکیدصقیرفامیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینبدیعس،انبہیلع،اجحجنبایبامثعؿٰ،ییحینبایبریثک،رکعہم،اجحجنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وجصخشجحےسرکاجےئامیبریایذعریکفہجےس(ارحاؾےکدعب)

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1235

یحٌی بً ابی نثير ،عْکمہ ،عبذاہلل بً راؾع ،حرضت او سلنہ نے آزاد ِّکدہ
راوی  :سلنہ بً طعیب ،عبذالززام ،معنزٰ ،
غَلو حرضت عبذاہلل بً راؾع

ْٔک َم َة َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َراؾ ٕٔع َم ِوَ َی
َح َّذثَ َيا َسل ََن ُة بِ ًُ َطبٔیبٕ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأَىَا َم ِع َن ْز َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ أَبٔی َنثٔير ٕ َع ًِ ع ِ ٔ
َّ
َّ
رس أَ ِو
َّاد بِ ًَ َع ِنز ٕو َع ًِ َح ِب ٔص ا ِل ُن ِ ٔ
أ ُ ِّو َسل ََن َة َقا َل َسأ َ ِل ُت ا ِل َحح َ
َحو ٔ َؾ َكا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َسل َه َم ًِ ُن ٔ َ
َ
ض َوأَبَا ص َُزیِ َز َة َؾ َك َاَ َػ َذ َم َقا َل َع ِب ُذ
ْٔک َم ُة َؾ َح َّذث ِ ُت بٔطٔ ابِ ًَ َعبَّا ٕ
رع َد َؾ َك ِذ َح َّل َو َعل َِیطٔ ا ِل َح ُّخ ٔم ًِ َقاب ٔ ٕل َقا َل ع ِ ٔ
َمز ٔ َق أ ِو َ َ
ئ ص ٔظَ او ٕ َػاح ٔٔب َّ
َقأِ ُت َعل َِیطٔ
الذ ِست َُوائٔ ِّی ؾَأ َ َت ِی ُت بٔطٔ َم ِع َن ّزا ؾ ََ
َرقأَ َعل َ َّی أَ ِو ََ
الز ََّّزا ٔم ؾ ََو َج ِذتُ ُط فٔی ُجز ِ ٔ
ہملس نب بیعش ،دبعارلزاؼ ،رمعمٰ ،ییحی نب ایب ریثک ،رکعہم ،دبعاہلل نب راعف ،رضحت اؾہملس ےک زادرکدہ الغؾ رضحت دبعاہللنب
راعفرفامےت ںیہہک ںیم ےنرضحت اجحج نبرمعف ےس وپاھچہک ارگ رحمؾ یسک ذعریکفہج ےس رک اجےئ وت ااکس ایک مکح ےہ ؟ رفامایہک
اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای سجیک ڈہی وٹٹ اجےئ ای دشدی امیبر وہ اجےئ ای ڑگنلا وہ اجےئ فہ الحؽ وہایگ افر آہدنہ اسؽ اس رپ جح الزؾ
ےہ۔رکعہمےتہکںیہہکںیمےنہیدحثیرضحتانبابعسفاوبرہریہوکانسیئوتدفونںےنایکسیدصقییک۔دبعارلزاؼےتہکںیہہی
دحثیںیمےناشہؾاصبحدوتسایئیکاتکبںیمزپیھرھپرمعمےسااکسذرکایکوتاوہنںےنےھجمزپھرکانسیئایںیمےناوکنزپھرک
انسیئ۔
رافی  :ہملس نب بیعش ،دبعارلزاؼ ،رمعمٰ ،ییحی نب ایب ریثک ،رکعہم ،دبعاہلل نب راعف ،رضحت اؾ ہملس ےک آزاد رکدہ الغؾ رضحت
دبعاہللنبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااصحراکدفہی۔

ابب  :جحاکایبؿ
ااصحراکدفہی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1236

راوی  :محنذ بً بظار ،محنذ بً ولیذ ،محنذ بً جعَف ،طعبہ ،عبذالزحنً ،حرضت عبذاہلل بً معكل

َف َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل َولٔی ٔذ َق َاَ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع َ ٕ
اْلِ َ ِػ َب َضان ٔ ِّی َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َم ِعك ٔ ٕل َقا َل َق َع ِذ ُت إَٔ َی َن ِع ٔب بِ ًٔ عُ ِح َز َة فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔذ ؾ ََشأ َ ِل ُت ُط َع ًِ َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٔة َؾؿ ِٔذ َی ْة ٔم ًِ ٔػ َیاو ٕ
ل
اٌ بٔی أَذّی ٔم ًِ َرأِسٔی َؾ ُحنٔل ُِت إَٔ َی َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوا ِل َك ِن ُ
أَ ِو َػ َذ َق ٕة أَ ِو نُ ُش ٕک َقا َل َن ِع ْب ف ٔ َّی أُىِزٔل َِت ک َ َ
ک َما أَ َری أَ َتحٔ ُذ َطا ّة ُقل ُِت ََ َقا َل َؾ َيزَل َِت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َؾؿ ِٔذ َی ْة ٔم ًِ
َیت َ َياثَزُ َعل َی َو ِجهٔی َؾ َكا َل َما ُن ِي ُت أ ُ َری ا ِل ُح ِض َذ بَ َل َؼ ب ٔ َ

ـ َػا ٕع ٔم ًِ كَ َعاو ٕ
ٔػ َیاو ٕأَ ِو َػ َذ َق ٕة أَ ِو نُ ُش ٕک َقا َل ؾَالؼَّ ِو ُو ثَ ََلثَ ُة أَیَّاو ٕ َوالؼَّ َذ َق ُة َعل َی ٔس َّت ٔة َم َشانٔي َن لٔکُلِّ ٔم ِشهٔي ٕن ن ِٔؼ ُ
ک َطا ْة
َوال ُّي ُش ُ
دمحمنباشبر،دمحم نبفدیل،دمحم نبرفعج،ہبعش،دبعارلنمح ،رضحتدبعاہلل نبلقعمرفامےتںیہہک ںیم دجسم ںیم بعک نبرجعہ ےک
ت
ت
ِ َِ
صق ٍَا َأ ْفئُ ُس ٍک)ےکابرےںیمدرایتفرفامای۔اہکہیآتیریمیابن انزؽ
اپساھٹافرںیمےناؿےسآتی(فَا ِ ْد َی ٌا ْ
ص ٍؾ َأ ْف َ َ
وہیئ۔ ریمے رس ںیم امیبری یھت وت ےھجم اہلل ےک رنکؽ یک دخث  ںیم الای ایگ افر وجںیئ ریمے رہچہ رپ رگ ریہ یھت۔ آپ ےن رفامای
ےھجم ہیایخؽہناھتہکںیہمتفیلکتاسدقروہاجےئیوجںیمدھکیراہوہںایکاہمترےاپساکیرکبیےہ؟ںیمےنرعضایکہ ںی
اسرپہیآتیوتدفہیںیمرفزےایدصہقایرقابینانزؽوہیئ۔آپےنرفامایرفزہنیتدؿکترانھکافردصہقرکانھچونیکسمںرپرہ
نیکسموکفصناصعاانجدانیےہافررقابینرکبیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبفدیل،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبلقعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

ااصحراکدفہی۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1237

راوی  :عبذالزحنً بً ابزاہیه ،عبذاہلل بً ىاؾع ،اسامہ بً زیذ ،محنذ بً نعب ،حرضت نعب بً عحزہ

َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔیه َح َّذث َ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ أ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕذ َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ َن ِعبٕ َع ًِ َن ِع ٔب بِ ًٔ عُ ِح َز َة

ل أَ ٌِ أَ ِحل ٔ َل َرأِسٔی َوأَ ُػ َوو ثَ ََلثَ َة أَیَّاو ٕ أَ ِو أُكِع َٔه ٔس َّت َة َم َشانٔي َن
َقا َل أَ َم َزنٔی ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ح ٔي َن آ َذانٔی ا ِل َك ِن ُ
ک
َو َق ِذ َعل ٔ َه أَ ٌِ ل َِی َص ع ٔ ِيذٔی َما أَ ِن ُش ُ
دبعارلنمح نب اربا،می ،دبعاہلل نب انعف ،ااسہم نب زدی ،دمحم نب بعک ،رضحت بعک نب رجعہ رفامےت ںیہ ہک بج ےھجم وجؤں ےس
دشدی فیلکت وہیئ وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن ےھجم مکح دای ہک رس ڈنماولں افر نیتدؿ رفزہ روھکں ای ھچ ونیکسمں وک
اھکانالھکؤویکہکنآپوکولعمؾاھتہکریمےاپسرقابینےئلیکھچکہ ںیےہ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربا،می،دبعاہللنبانعف،ااسہمنبزدی،دمحمنببعک،رضحتبعکنبرجعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾےئلیکےنھچپوگلاان۔
ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾےئلیکےنھچپوگلاان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1238

راوی  :محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،یزیذ بً ابی زیاد ،مكشه ،ابً عباض

ض أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح أَى ِ َبأَىَا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َیز ٔ َ
یذ بِ ًٔ أَبٔی زٔیَاد ٕ َع ًِ ٔم ِك َش ٕه َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ

َح ْو
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِح َت َح َه َوص َُو َػائ ْٔه ُم ِ ٔ
دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زیدینبایبزاید،مسقم،انبابعسےسرفاتیےہہکاہلل ےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن ےنھچپ
وگلاےئاسفتقآپرفزہداررحمؾےھت۔
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زیدینبایبزاید،مسقم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾےئلیکےنھچپوگلاان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1239

راوی  :بْک بً ْلـ ،ابوبَش  ،محنذ بً ابی ؿیـ ،ابً ْثیه ،ابی زبير ،جابز

َش َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ أَبٔی َّ
الـ ِی ٔـ َع ًِ ابِ ًٔ ُْ َث ِی ٕه َع ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٕأَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
ْک بِ ًُ َْل َٕـ أَبُو بٔ ِ ٕ
َح َّذثَ َيا بَ ِ ُ

َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ا ِح َت َح َه َوص َُو ُم ِ ٔ
َح ْو َع ًِ َرص َِؼ ٕة أَ َْ َذ ِتطُ

رکبنبفلخ،اوبرشب،دمحمنبایبفیض،انبمیثخ،ایبزریب،اجربےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن احبتلارحاؾےنھچپ
وگلاےئاسدردیکفہجےسوجآپوکڈہیرسےنکیکفہجےساعرضوہا۔
رافی  :رکبنبفلخ،اوبرشب،دمحمنبایبفیض،انبمیثخ،ایبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾوکؿاسلیتاگلاتکسےہ۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾوکؿاسلیتاگلاتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1240

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،حناد بً سلنہُ ،فقذ ،سعیذ بً جبير ،ابً عنز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ َ ُِف َق ٕذ َّ
الش َبخ ٔ ِّی َع ًِ َسعٔیذٔ بِ ًٔ ُج َبي ِر ٕ َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز أَ ٌَّ
َح ْو غَي ِ َر ا ِل ُن َك َّتتٔ
اٌ َی َّذص ًُٔ َرأِ َسطُ بٔالزَّیِتٔ َوص َُو ُم ِ ٔ
ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

یلع نب دمحم ،فعیک ،امحد نب ہملس ،رفدق  ،دیعس نب ریبج ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احبتل ارحاؾ زوتیؿ اک
لیترسںیماگلےتےھتسجںیموھپؽلمرکہنڈاےلےئگوہں۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،امحدنبہملس،رفدق،دیعسنبریبج،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾاکااقتنؽوہاجےئ۔
ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾاکااقتنؽوہاجےئ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1241

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ  ،عنزو بً دیيار ،سعیذ بً جبير ،حرضت ابً عباض

ض أَ ٌَّ َر ُج َّل
َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ دٔی َيا ٕر َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح ْو َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه اغِ ٔشلُو ُظ ب ٔ َنا ٕئ َو ٔس ِذ ٕر َو َن ِّؿيُو ُظ فٔی ثَ ِوبَ ِیطٔ َو ََ تُ َخ ِّنزُوا
أَ ِو َق َؼ ِت ُط َراح ٔ َل ُت ُط َوص َُو ُم ِ ٔ

َش َع ًِ
َو ِج َض ُط َو ََ َرأِ َس ُط َؾإٔى َّ ُط یُ ِب َع ُث َی ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة ُم َل ِّب ّیا َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ أَبٔی بٔ ِ ٕ
ض ٔم ِث َلطُ إ ٔ ََّ أَى َّ ُط َقا َل أَ ِع َك َؼ ِتطُ َراح ٔ َل ُت ُط َو َقا َل ََ ُت َ ِّرقبُو ُظ كٔي ّبا َؾإٔى َّ ُط یُ ِب َع ُث یَ ِو َو ا ِلك ٔ َیا َم ٔة
َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ُم َل ِّب ّیا
یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ ،رمعفنبدانیر،دیعس نبریبج ،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکاکیرمدرحمؾ اھتاسیکنکاریےنایکس
رگدؿوتڑڈایلوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےساپینافرریبیےکوتپںےسک لدفافراسوکاسےکدفڑپکفںںیمنفکدف
افراسےکرہچہافررسوکث ڈوکھاےئلسہکہیرفزایقث ہیبلتےتہکوہےئاےھٹاگ۔دفرسیرفاتیںیمیہیومضمؿرمفیےہاس
ںیمہییھبےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاےسوخوبشث اگلؤویکہکنہیرفزایقث ہیبلتےتہکوہےئاےھٹاگ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾاکشررکےوتاسیکزسا۔
ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾاکشررکےوتاسیکزسا۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1242

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،جزیز بً حازو ،عبذاہلل بً عبیذ بً عنير ،عبذالزحنً بً ابی عنار ،حرضت جابز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا َجزٔیزُ بِ ًُ َحازٔو ٕ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُب َ ِی ٔذ بِ ًٔ عُ َنيِر ٕ َع ًِ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔی
َع َّنا ٕر َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل َج َع َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه فٔی َّ
َح ُو َن ِب ّظا َو َج َع َل ُط ٔم ًِ الؼَّ ِی ٔذ
الـبُ ٔع ي ُٔؼيبُ ُط ا ِل ُن ِ ٔ
یلعنبدمحم،فعیک،رجرینب احزؾ،دبعاہللنب دیب نبریمع ،دبعارلنمحنبایبامعر ،رضحتاجربایبؿرفامےتںیہہک اہللےکرنکؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنارگرحمؾوجباکشررکےوتاسںیمڈنیماھرقمررفامایافروجبوکیھباکشررقاردای۔

رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،رجرینباحزؾ،دبعاہللنب دیبنبریمع،دبعارلنمحنبایبامعر،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رحمؾاکشررکےوتاسیکزسا۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1243

راوی  :محنذ بً موسی ،واسلي ،یزیذ بً موہب ،مزواٌ بً معاویہ ،علی بً عبذالعزیز ،حرضت ابوہزیزہ

وسی ا ِل َك َّلا ٌُ ا ِل َوا ٔس ٔل ُّي َح َّذثَ َيا َیزٔی ُذ بِ ًُ َم ِوصَبٕ َح َّذثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم َعاو ٔ َی َة ا ِل َؿزَار ُّٔی َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُم َ
َع ِب ٔذ ا ِل َعزٔیز ٔ َح َّذثَ َيا ُح َشي ِْن ا ِل ُن َع ِّل ُه َع ًِ أَبٔی ا ِل ُن َضزِّو ٔ َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل فٔی بَ ِی ٔف ال َّي َعاو ٔ
ي ُٔؼيبُ ُط ا ِل ُن ِ ٔ
َح ُو ثَ َنيُطُ

دمحم نب ومیس ،فایطس ،زیدی نب ومبہ ،رمفاؿ نب اعمفہی ،یلع نب دبعازعلزی ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرتشرمغاکاڈنارحمؾاضعئرکےوتاسرپاسیکتمیقآےئی۔
رافی  :دمحمنبومیس،فایطس،زیدینبومبہ،رمفاؿنباعمفہی،یلعنبدبعازعلزی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نجاجونرفںوکامراتکسےہ۔
ابب  :جحاکایبؿ
نجاجونرفںوکامراتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1244

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً بظار ،محنذ بً مثىی ،محنذ بً ولیذ ،محنذ بً جعَف ،طعبہ ،قتادہ ،سعیذ بً
مشیب ،او النوميين سیذہ عائظہ

َف
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َب َّظا ٕر َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َو ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ا ِل َولٔی ٔذ َقالُوا َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّذثَ َيا ُط ِع َب ُة َسنٔ ِع ُت َق َتا َد َة یُ َح ِّذ ُث َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ا ِل ُن َشی َّٔب َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل َْ ِن ْص

ور َوا ِل ٔح َذأَ ُة
اب اْلِ َ ِب َك ُع َوا ِلؿَأ ِ َرةُ َوا ِلکَل ُِب ا ِل َع ُك ُ
َحو ٔا ِل َح َّی ُة َوا ِل ُػ َز ُ
ؾ ََواس ُٔل يُ ِك َتل ًَِ فٔی ا ِلحٔلِّ َوا ِل َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب اشبر ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب فدیل ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اتقدہ ،دیعس نب بیسم ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ےس
رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن افقس اجونرفں وک لح افر رحؾ ںیم امران اجزئ ےہاس پ ربکتچا وکا
وچاہاکےنٹفاالاتکافرلیچ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنباشبر،دمحمنبینثم،دمحمنبفدیل،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،دیعسنببیسم،اؾاوملنینمدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
نجاجونرفںوکامراتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1245

راوی  :علی بً محنذ ،عبذاہلل بً ىنير ،عبیذاہلل ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

َح َّذثَ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ

َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َْ ِن ْص ٔم ًِ َّ
اب َوا ِل ُح َذیَّاةُ
الذ َو ِّ
اب ََ ُج َي َ
رق ُب َوا ِل ُػ َز ُ
اح َعل َی َم ًِ َق َت َل ُضًَّ أَ ِو َقا َل فٔی َق ِتلٔضًَّٔ َوص َُو َ َ
ْح ْاو ا ِل َع ِ َ
َوا ِلؿَأ ِ َرةُ َوا ِلکَل ُِب ا ِل َع ُكو ُر

یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمن ،دیباہلل،انعف،رضحت انبرمعرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاپچناجونر
ان ےںیہہکارگوکیئاہ ںیاحتلارحاؾںیمیھبامرڈاےلوتوکیئرحجہ ںیوھچبوکالیچوچاہافراکٹاھکےنفاالاتک۔
رافی  :یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمن ،دیباہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
نجاجونرفںوکامراتکسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1246

راوی  :ابوِّکیب ،محنذ بً ؾـیل ،یزیذ بً ابی زیاد ،ابً نعه ،حرضت ابوسعیذ

یذ بِ ًٔ أَبٔی زٔ َیاد ٕ َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی نُ ِع ٕه َع ًِ أَب ٔی َسعٔی ٕذ َع ًِ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
ِّکیِبٕ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُؾ َـ ِی ٕل َع ًِ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو ُ َ
رق َب َو َّ
الشبُ َع ا ِل َعاد ٔ َی َوا ِلکَل َِب ا ِل َع ُك َور َوا ِلؿَأ ِ َر َة ا ِل ُؿ َو ِي ٔش َك َة َؾكٔی َل َلطُ ل ٔ َه
ل ا ِل ُن ِ ٔ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَىَّطُ َقا َل َي ِك ُت ُ
َح ُو ا ِل َح َّی َة َوا ِل َع ِ َ
َُح َم ب ٔ َضا ا ِلب َ ِی َت
است َِی َك َى ل ََضا َو َق ِذ أَ َْ َذ ِت ا ِل َؿت ٔی َل َة لٔت ِ ٔ
قٔی َل ل ََضا ا ِل ُؿ َو ِي ٔش َك ُة َقا َل ْٔل َ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ِ
اوبرکبی ،دمحم نب لیضف ،زیدی نب ایب زاید ،انب معن ،رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رحمؾ
اس پوھچبہلمحافردردنےاکےنٹفاےلےتکافردباعمشوچےہوکامراتکسےہیسکےناؿےسوپاھچہکوچےہوکدباعمشویکںاہک؟
رفامایاسےئلہکاسیکفہجےساہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملساج ےترےہاسےنرچاغیک یتیلیھترھگالجےنےکےئل۔
رافی  :اوبرکبی،دمحمنبلیضف،زیدینبایبزاید،انبمعن،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاکشررحمؾےکےئلعنمےہ۔

ابب  :جحاکایبؿ
وجاکشررحمؾےکےئلعنمےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1247

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ہظاو بً ابی عنار ،سؿیاٌ بً عيييہ ،ح ،محنذ بً سعذ ،ابً طہاب ،عبیذاہلل بً عبذاہلل،
ابً عباض حرضت ػعب بً جثامہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َوصٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنا ٕر َق َاَ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة ح و َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِی ُث
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ض َقا َل أَى ِ َبأَىَا َػ ِع ُب بِ ًُ َج َّثا َم َة َقا َل
بِ ًُ َس ِع ٕذ َجنٔی ّعا َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب الزُّصِز ٔ ِّی َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ َع ِب ٔذ اہللٔ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ئ أَ ِو بٔو َّد َ َ
ُف َّد ُظ َعل َ َّی َؾ َل َّنا َرأَی فٔی َو ِجه ٔ َی
َم َّز بٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوأَىَا بٔاْلِ َبِ َوا ٔ َ
اٌ ؾَأص َِذیِ ُت َل ُط ح َٔن َار َو ِح ٕع َ َ
ْح ْو
ِْکاص َٔی َة َقا َل إٔى َّ ُط ل َِی َص ب ٔ َيا َرد َعل َِی َ
ک َو َک ٔه َّيا ُ ُ
اک َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اشہؾنبایبامعر،ایفسؿنبہنییع،ح،دمحمنبدعس،انباہشب ،دیباہللنبدبعاہلل،انبابعسرضحتب بنب
اثجہمرفامےتںیہہک اہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپسےسسگرےافرںیماوباءایفداؿ(انیمہگج)ںیماھتںیمآپ
وکاکیوگررخشیپایک۔آپ ےنےھجمفاسپولاٹ دای۔بجآپےنریمےرہچے رپانوگاریےکآتبردےھکیوترفامایمہںیہمتفاسپ
رکانہ ںیاچےتہنکیلمہاحتلارحاؾںیمںیہاسےئلذحبرکےکاھکہ ںیےتکس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش ،اشہؾنبایب امعر،ایفسؿنب ہنییع ،ح،دمحمنبدعس،انباہشب ،دیباہلل نبدبعاہلل،انب ابعسرضحت
ب بنباثجہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
وجاکشررحمؾےکےئلعنمےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1248

راوی  :عثناٌ بً ابی طيبہ ،عنزاٌ بً محنذ ،ابً لیلی ،عبذاکْکیه ،عبذاہلل بً حارث ،ابً عباض ،حرضت علی ابً ابی
كالب ِّکو اہلل وجہہ

ِْک ٔیه َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ا ِل َحارٔ ٔ
ث
َح َّذثَ َيا عُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ع ِٔن َزا ٌُ بِ ًُ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ أَبٔی ل َِیل َی َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َع ِب ٔذ اک َ ٔ
َح ْو َؾل َِه َیأِک ُ ِل ُط
ض َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ أَبٔی كَالٔبٕ َقا َل أتُ َٔی ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َل ِح ٔه َػ ِی ٕذ َوص َُو ُم ِ ٔ
َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رمعاؿ نب دمحم ،انب یلیل ،دبعارکلمی ،دبعاہلل نب احرث ،انب ابعس ،رضحت یلع انب ایب اطبل رکؾ اہلل فہہج
رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکشر اک وگتش الای ایگ آپ احتل ارحاؾ ںیم ےھت اس ےئل آپ ےن فہ وگتش ہن
اھکای۔
رافی  :امثعؿ نب ایب ہبیش ،رمعاؿ نب دمحم ،انب یلیل ،دبعارکلمی ،دبعاہلل نب احرث ،انب ابعس ،رضحت یلع انب ایب اطبل رکؾ اہلل
فہہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگرحمؾےکےئلاکشرہنایکایگوہوتاساکاھکاندرتسےہ۔
ابب  :جحاکایبؿ
ارگرحمؾےکےئلاکشرہنایکایگوہوتاساکاھکاندرتسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1249

عیسی بً كلحہ ،حرضت كلحہ بً عبیذاہلل
یحٌی بً سعیذ ،محنذ بً ابزاہیهٰ ،
راوی  :ہظاو بً عنار ،سؿیاٌ بً عيييہٰ ،

ِم َع ًِ ع َٔیسی بِ ًٔ
یه الت َّ ِی ٔ ِّ
َح َّذثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َع َّنارٕ َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔی ٕذ َع ًِ ُم َح َّن ٔذ بِ ًٔ إٔبِ َزاصٔ َ
كَ ِل َح َة َع ًِ كَ ِل َح َة بِ ًٔ ُعب َ ِی ٔذ اہللٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِع َلا ُظ ح َٔن َار َو ِح ٕع َوأَ َم َز ُظ أَ ٌِ ي َ َُِّف َق ُط فٔی ال ِّزؾَا ٔم َوصُ ِه

وٌ
ُم ِ ٔ
َح ُم َ
اشہؾ نب امعر ،ایفسؿ نب ہنییعٰ ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب اربا،میٰ،یسیع نب ،ہحل ،رضحت ،ہحل نب دیب اہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناہ ںیاکیوگررخدےرکرفامایراقفءںیممیسقترکدںیافرراقفءاسفتقرحمؾےھت۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییعٰ،ییحینبدیعس،دمحمنباربا،میٰ،یسیعنب،ہحل،رضحت،ہحلنب دیباہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارگرحمؾےکےئلاکشرہنایکایگوہوتاساکاھکاندرتسےہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1250

یحٌی بً ابی نثير ،عبذاہلل بً حرضت ابوقتادہ
یحٌی ،عبذالززام ،معنزٰ ،
راوی  :محنذ بً ٰ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َی ِحٌَی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ الز ََّّزا ٔم أَى ِ َبأَىَا َم ِع َن ْز َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ أَبٔی َنثٔير ٕ َع ًِ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی َق َتا َد َة َع ًِ أَبٔیطٔ َقا َل
َ
ُفأَیِ ُت ح َٔن ّارا َؾ َح َنل ُِت َعل َِیطٔ
ْح ِو ََ
ْح َو أَ ِػ َحاب ُ ُط َول َِه أ ُ ِ ٔ
ِخ ِج ُت َم َع َر ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َز َم ًَ ا ِل ُح َذیِب ٔ َی ٔة ؾَأ ِ َ
ََ
ِ
َک ؾَأ َ َم َز
ْح ِم ُت َوأَنِّی إٔى َّ َنا ِاػ َل ِذتُ ُط ل َ
َِّک ُت أَنِّی ل َِه أَ ُن ًِ أَ ِ َ
ِّک ُت َطأى َ ُط ل ٔ َز ُسو ٔل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوذ َ ِ
َو ِاػ َل ِذتُ ُط ؾ ََذ َ ِ
ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِػ َحابَ ُط أَ ٌِ َیأِکُلُو ُظ َول َِه َیأِک ُ ِل ٔم ِي ُط ح ٔي َن أَ ِْب َ ِرتُ ُط أَنِّی ِاػ َل ِذتُ ُط َل ُط
دمحم نب ٰییحی ،دبعارلزاؼ،رمعمٰ ،ییحی نب ایب ریثک ،دبعاہلل نب رضحت اوباتقدہ رفامےت ںیہہک دحہیبی ےک دونں ںیم اہللےک رنکؽےک
اس ھتالکن افراحصہب ےنارحاؾ ابدناھ نکیلںیم ےنارحاؾ ہن ابدناھ ںیم ےن اکی وگررخداھکی وتاس رپ ہلمحرکدایافر اکشررکایل رھپاس
احؽںیمںیمےناہللےکرنکؽیکدخث ںیمشیپایکافرہییھباتبایںیماسفتقرحمؾہناھتافرںیم ےنآپیکاخرطاساکشرایک
وتیبنےناےنپاحصہبوکاسےساھکےناکرفاماینکیلہیاتبےنےکدعبہکںیمےنآپیکاخرطاکشرایکوخدانتفؽہنرفامای۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،رمعمٰ،ییحینبایبریثک،دبعاہللنبرضحتاوباتقدہ

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

رقابوینںیکرگدؿںیماہرڈاانل۔
ابب  :جحاکایبؿ
رقابوینںیکرگدؿںیماہرڈاانل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1251

راوی  :محنذ بً رمح ،لیث بً سعذ ،ابً طہاب ،رعوہ ،زبير ،عنزہ بيت عبذالزحنً ،او النوميين سیذہ عائظہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ َو َع ِن َز َة ب ٔ ِيتٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ أَ ٌَّ َعائٔظَ َة
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب َع ًِ ُ ِ
ل َق ََلئ َٔذ َص ِذیٔطٔ
اٌ َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه یُ ِضذٔی ٔم ًِ ا ِل َنذٔی َيةٔ ؾَأ َ ِؾتٔ ُ
َز ِو َد ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َع َل ِیطٔ َو َس َّل َه َقال َِت ک َ َ
َح ُو
ث ُ َّه ََ یَ ِحتَي ٔ ُب َط ِیّْا ٔم َّنا یَ ِحتَي ٔ ُب ا ِل ُن ِ ٔ
دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انباہشب،رعفہ،زریب،رمعہتنبدبعارلنمح،اؾاوملنینمدیسہاعہشئرفام ںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس دمہنی ےس دہی ےتجیھب وت ںیم اؿ ےک اہ ھت یتٹب رھپ اکی نج اومر ےس رحمؾ اتچب ےہ اؿ ںیم ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسیسکابتےسا انتبہنرفامےت۔
رافی  :دمحمنبرحم ،ثینبدعس،انباہشب،رعفہ،زریب،رمعہتنبدبعارلنمح،اؾاوملنینمدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
رقابوینںیکرگدؿںیماہرڈاانل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1252

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ابومعاویہ ،اعنع ،ابزاہیه ،اسود ،او النوميين سیذہ عائظہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا أَبُو ُم َعاؤیَ َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ اْلِ َ ِس َود ٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی َػل َّی اہللُ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ی ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َؾ ُی َك ِّل ُذ َص ِذ َی ُط ث ُ َّه َی ِب َع ُث بٔطٔ ث ُ َّه ُيكٔی ُه ََ َی ِحتَي ٔ ُب
ل ا ِل َك ََلئ َٔذ ل ٔ َض ِذ ٔ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقال َِت ُن ِي ُت أَ ِؾت ٔ ُ
َح ُو
َط ِیّْا ٔم َّنا َی ِحتَئبُ ُط ا ِل ُن ِ ٔ
اوبرکبنبایب ہبیش،اوباعم فہی ،اشمع،اربا،می،انکد،اؾاوملنینمدیسہاعہشئرفام ںیہہک ںیمیبن یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدہی ےک
ےئلاہریتٹبآپدہییکرگدؿںیمفہاہرڈاےتلرھپاےسرفاہنرفامدےتیافروخددمہنیںیمرےتہافرنجاومرےسرحمؾارتحازرکاتےہ
اؿںیمےسیسکابتےسارتحازہنرفامےت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،اربا،می،انکد،اؾاوملنینمدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکبیےکےلگںیماہرڈاانل۔
ابب  :جحاکایبؿ
رکبیےکےلگںیماہرڈاانل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1253

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ابومعاویہ ،اعنع ،ابزاہیه ،اسود ،او لنوميين سیذہ عائظہ ػذيكہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ قَاََ َح َّذثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ اْلِ َ ِع َن ٔع َع ًِ إٔبِ َزاص َٔیه َع ًِ اْلِ َ ِس َود ٔ َع ًِ َعائٔظَ َة
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

َقال َِت أَص َِذی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم َّز ّة غَ َي ّنا إَٔ َی ا ِلب َ ِیتٔ َؾ َك َّل َذ َصا

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،اربا،می،انکد،اؾوملنینمدیسہاعہشئدصہقیایبؿرفام ںیہہکاہللےکرنکؽیلص

اہللہیلعفآہلفملسےناکیابرتیباہللرکبایںںیجیھبوتاؿےکےلگںیماہرڈاےل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،اربا،می،انکد،اؾوملنینمدیسہاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہیےکاجونراکااعشر۔
ابب  :جحاکایبؿ
دہیےکاجونراکااعشر۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1254

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،ہظاو ،قتادہ ،ابوحشاٌ ،ارعد ،حرضت ابً عباض

الذ ِست َُوائٔ ِّی َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ أَبٔی َح َّش َ َ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعلٔی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ صٔظَ او ٕ َّ
رع ٔد
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ اْلِ ِ َ
ُّ

الش َياو ٔ اْلِ َیِ َن ًٔ َوأَ َم َان َع ِي ُط َّ
ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ِط َع َز ا ِل َض ِذ َی فٔی َّ
الذ َو َو َقا َل َعلٔی فٔی َحذٔیثٔطٔ
َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ

ب ٔ ٔذی ا ِل ُحل َِی َؿةٔ َو َق َّل َذ َن ِع َلي ِ ٔن

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾ،اتقدہ،اوباسحؿ،ارعج،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےندہییکداںیئوکاہؿریچرکاساکوخؿاکنالرھپفہوخؿاصػرکدای۔دفرسیرفاتیےہہکآپےنہیااعشرذفاہفیلحلںیمایکافر
افٹنیکرگدؿںیمدفلعنیھباکٹلےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾ،اتقدہ،اوباسحؿ،ارعج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

دہیےکاجونراکااعشر۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1255

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،حناد بً ْالذ ،اؾلح ،قاسه ،او النوميين سیذہ عائظہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َح َّنادُ بِ ًُ َْال ٔ ٕذ َع ًِ أَ ِؾلَحَ َع ًِ ا ِل َكاس ٔٔه َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َح ُو
َق َّل َذ َوأَ ِط َع َز َوأَ ِر َس َل ب ٔ َضا َول َِه یَ ِحتَي ٔ ِب َما یَ ِحتَي ٔ ُب ا ِل ُن ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،امحدنباخدل،احلف،اقمس،اؾاوملنینمدیسہاعہشئےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناجونریکرگدؿ
ںیمالقدہاکٹلایافرااعشرایکافرنجاومرےسرحمؾرپزیہرکاتےہاؿےسرپزیہہنرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،امحدنباخدل،احلف،اقمس،اؾاوملنینمدیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشرقابینےکاجونرفںرپوھجؽڈاےل۔
ابب  :جحاکایبؿ
وجصخشرقابینےکاجونرفںرپوھجؽڈاےل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1256

راوی  :محنذ بً ػباح ،سؿیاٌ بً عيييہ ،عبذاکْکیه ،محاہذ ،ابً ابی لیلی ،ابً ابی كالب حرضت علی

ِْک ٔیه َع ًِ ُم َحاص ٔ ٕذ َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ل َِیل َی َع ًِ َعل ٔ ِّی بِ ًٔ أَبٔی
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح أَى ِ َبأَىَا ُسؿ َِیا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًِ َع ِب ٔذ اک َ ٔ
كَالٔبٕ َقا َل أَ َم َزنٔی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ أَق َُوو َعل َی ب ُ ِذىٔطٔ َوأَ ٌِ أَ ِق ٔش َه ٔج ََل َل َضا َو ُج ُلو َدصَا َوأَ ٌِ ََ أ ُ ِع ٔل َي ا ِل َحاز َٔر

ٔم ِي َضا َط ِیّْا َو َقا َل ى َ ِح ًُ نُ ِع ٔلیطٔ
دمحم نب ابصح ،ایفسؿ نب ہنییع ،دبعارکلمی ،اجمدہ ،انب ایب یلیل ،انب ایب اطبل رضحت یلع رفامےت ںیہہک اہلل ےکرنکؽےن ےھجم دہی
ےک افوٹنں یک ربخ ریگی اک مکح دای افر ہی ہک اؿ افوٹنں ےک وھجؽ افر اھکںیل (رقفاء ف اسمنیک ںیم) میسقت رک دفں افر اصقب وک
ارجتںیماھکؽافروھجؽہندفںافررفامایہکاصقبوکارجتمہدںیےگ۔
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،دبعارکلمی،اجمدہ،انبایبیلیل،انبایباطبلرضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہیںیمرنافرامدہدفونںدرتسںیہ۔
ابب  :جحاکایبؿ
دہیںیمرنافرامدہدفونںدرتسںیہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1257

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،ونیع ،سؿیاٌ ،ابً ابی لیلی ،حهه ،مكشه ،حرضت ابً عباض

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َق َاَ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َح َّذثَ َيا ُسؿ َِیا ٌُ َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ل َِیل َی َع ًِ ا ِل َح َه ٔه َع ًِ ٔم ِك َش ٕه
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه أَص َِذی فٔی ب ُ ِذىٔطٔ َج َن َّل ْٔلَبٔی َج ِض ٕل ب ُ َزتُ ُط ٔم ًِ ؾ َّٔـ ٕة
َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،انب ایب یلیل ،مکح ،مسقم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اینپ رطػ ےس دہی ےک اجونرفں ںیم اوب لہ اک اکی رن افٹن یھب اجیھب (وج گنج دبر ںیم تمینغ ںیم آای) ایکس انک ںیم
اچدنیاکالھچاھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،انبایبیلیل،مکح،مسقم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دہیںیمرنافرامدہدفونںدرتسںیہ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1258

موسی بً عبیذہ ،ایاض بً حرضت سلنہ
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبیذاہلل بً موسیٰ ،

ض بِ ًٔ َسل ََن َة َع ًِ أَبٔیطٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
وسی بِ ًُ ُعب َ ِی َذ َة َع ًِ إ ٔ َیا ٔ
وسی أَى ِ َبأَىَا ُم َ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُعب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ًُ ُم َ
اٌ فٔی ب ُ ِذىٔطٔ َج َن ْل
َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اوبرکبنبایبہبیش ،دیباہللنبومیس،ومٰیسنب دیبہ،اایسنبرضحتہملسرفامےتںیہہکیبن یلصاہللہیلعفآہلفملسےکدہی ےک
اجونرفںںیماکیرنافٹناھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش ،دیباہللنبومیس،ومٰیسنب دیبہ،اایسنبرضحتہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہیاقیمتںیمےلاجان۔
ابب  :جحاکایبؿ
دہیاقیمتںیمےلاجان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1259

یحٌی بً یناٌ ،سؿیاٌ ،عبیذاہلل  ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز
راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنيرٰ ،

اٌ َع ًِ عُب َ ِیذٔ اہللٔ َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع َع ًِ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِب ٔذ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ یَ َنا ٌٕ َع ًِ ُسؿ َِی َ

َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ِ
اطت َ َری َص ِذیَ ُط ٔم ًِ ق َُذیِ ٕذ
دمحمنبدبعاہللنبریمنٰ،ییحینبامیؿ،ایفسؿ ،دیباہلل،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپ
ےئلدہیےکاجونردفہیےسرخدیے۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمنٰ،ییحینبامیؿ،ایفسؿ ،دیباہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہیرپنکاررکان۔
ابب  :جحاکایبؿ
دہیرپنکاررکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1260

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،ونیع ،سؿیاٌ ،ابی زىاد ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبی َط ِيب َة َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ ُسؿِی َ َّ
َ
َ
رع ٔد َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی
َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ ٔ َ
اٌ الث ِور ِّٔی َع ًِ أبٔی الزِّىَاد ٔ َع ًِ اْلِ ِ َ
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َرأَی َر ُج َّل َي ُش ُ
ک
وم بَ َذى َ ّة َؾ َكا َل ِار َن ِب َضا َقا َل إٔى َّ َضا بَ َذى َ ْة َقا َل ِار َن ِب َضا َویِ َح َ

اوبرکبنب ایب ہبیش،فعیک  ،ایفسؿ،ایبزاند،ارعج،رضحت اوبرہریہ ےسرفاتی ےہہک یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنداھکیہکاکی
رمددہیاہکنراہےہ۔رفامایاسرپنکاروہاجؤ۔رعضایکہیدہیےہ۔رفامایمکتخبنکاروہاج۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ

دہیرپنکاررکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1261

راوی  :علی بً محنذ ،ونیع ،ہظاو ،قتادہ ،حرضت اىص بً مالک

َح َّذثَ َيا َعلٔی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ صٔظَ او ٕ َػاح ٔٔب َّ
الذ ِست َُوائٔ ِّی َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ
ُّ

َّ
ُفأَیِ ُتطُ َران ٔ َب َضا َم َع ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َعل َِیطٔ َو َسل َه ُمزَّ َعل َِیطٔ ب ٔ َب َذى َ ٕة َؾ َكا َل ِار َن ِب َضا َقا َل إٔى َّ َضا بَ َذى َ ْة َقا َل ِار َن ِب َضا َقا َل َ َ

َو َس َّل َه فٔی ُعيُك ٔ َضا َن ِع ْل

یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکیبنےکرقبیےسدہیاکافٹنسگراوتآپےنےلاجےن
فاےلےسرفامایاسرپنکاروہاجؤ۔ رعضرکےناگلہیدہیےہ۔رفاماینکاروہاجؤ۔رضحتاسنرفامےتںیہہکرھپںیمےنداھکیفہ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاس ھتاسرپنکارےہافراسدہییکرگدؿںیمالقدہےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگدہیاکاجونرالہکوہےنےگل۔
ابب  :جحاکایبؿ
ارگدہیاکاجونرالہکوہےنےگل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1262

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محنذ بً بَش ،سعیذ بً ابی رعوبہ ،قتادہ ،سياٌ بً سلنہ ،ابً عباض حرضت ذویب ْزاعی

رعوبَ َة َع ًِ َق َتا َد َة َع ًِ ٔس َيا ٌٔ بِ ًٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ بٔ ِ ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َش ا ِل َع ِبذ ُّٔی َح َّذثَ َيا َسعٔی ُذ بِ ًُ أَبٔی َ ُ

اٌ َی ِب َع ُث َم َع ُط بٔا ِلبُ ِذ ٌٔ ث ُ َّه َي ُكو ُل إٔذَا
َسل ََن َة َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض أَ ٌَّ ذُ َؤیِ ّبا ا ِل ُخزَاعٔ َّی َح َّذ َث أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اْض ِب َػ ِؿ َح َت َضا َو ََ َت ِل َع ِه ٔم ِي َضا أَى ِ َت َو ََ
َحصَا ث ُ َّه اغِنٔ ِص َن ِعل ََضا فٔی َد ٔم َضا ث ُ َّه ِ ٔ
َع ٔل َب ٔم ِي َضا َط ِی ْئ َؾ َخ ٔظ َ
یت َعل َِیطٔ َم ِو ّتا ؾَاى ِ َ ِ

ک
أَ َح ْذ ٔم ًِ أَصِ ٔل ُر ِؾ َكت ٔ َ

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،انسؿنبہملس،انبابعسرضحتذفبیزخایعےنایبؿایکہکیبنیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اس ھت دہی ےک اجونر ےتجیھب وت رفامےت ارگ ںیہمت اس یک ومت اک ادنہشی ہن وہ رحن رکف رھپ اس اک القدہ اےکس وخؿ
ںیمڈوبرکاسےکوھٹپںرپامرفافراسںیمےسمتایاہمتراوکیئاسیھتہناھکےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،انسؿنبہملس،انبابعسرضحتذفبیزخایع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ارگدہیاکاجونرالہکوہےنےگل۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1263

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً محنذ ،عنز بً عبذاہلل ،ونیع ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ىاجیہ ْزاعی

رع َو َة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕذ َو َع ِنزُو بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ َقالُوا َح َّذثَ َيا َونٔی ْع َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
ـ
ىَا ٔج َی َة ا ِل ُخزَاعٔ ِّی َقا َل َع ِن ْزو فٔی َحذٔیث ٔطٔ َوک َ َ
اٌ َػاح َٔب ب ُ ِذ ٌٔ ال َّي ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ُقل ُِت َیا َر ُسو َل اہللٔ َن ِی َ
ض َؾل َِیأِکُلُو ُظ
َح ُظ َواغِنٔ ِص َن ِع َلطُ فٔی َد ٔمطٔ ث ُ َّه ِ ٔ
اْض ِب َػ ِؿ َح َتطُ َو َْلِّ بَ ِي َي ُط َوبَي ِ َن ال َّيا ٔ
أَ ِػ َي ُع ب ٔ َنا َع ٔل َب ٔم ًِ ا ِلبُ ِذ ٌٔ َقا َل اى ِ َ ِ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،رمع نب دبع اہلل ،فعیک ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت انہیج زخایع وج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افٹن
دہیےکےئلےلاجےنرپامومرےھتےنرعضایکاےاہللےکرنکؽوجافٹنالہکوہےنےگلاساکایکرکفںرفامایاےسرحنرکف
افراساکالقدہاسےکوخؿںیمڈوبرکاسیکرسنیرپامرفافراےسوھچڑدفاتہکولگاےساھکںیل۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،رمعنبدبعاہلل،فعیک،اشہؾنبرعفہ،رضحتانہیجزخایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکمےکرھگفںےکرکاہیاکمکح۔
ابب  :جحاکایبؿ
ہکمےکرھگفںےکرکاہیاکمکح۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1264

عیسی بً یوىص ،مزو بً سعیذ بً ابی حشين ،عثناٌ بً ابی سلامیٌ ،حرضت علكنہ بً نـلہ
راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہٰ ،

اٌ بِ ًٔ أَبٔی ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ع َٔیسی بِ ًُ یُوى َُص َع ًِ ُع َن َز بِ ًٔ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ أَبٔی ُح َشي ِ ٕن َع ًِ ُع ِث َن َ
َع ِل َك َن َة بِ ًٔ َن ِـ َل َة َقا َل تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوأَبُو بَ ِْکٕ َوعُ َنزُ َو َما تُ ِذع َی رٔبَا ُع َم َّه َة إ ٔ ََّ َّ
الش َوائ َٔب َم ًِ
اس َت ِػى َی أَ ِس َه ًَ
ا ِح َتا َد َس َه ًَ َو َم ًِ ِ

اوبرکب نب ایب ہبیشٰ ،یسیع نب ویسن ،رمف نب دیعس نب ایب نیسح ،امثعؿ نب ایب امیلسؿ ،رضحت  ہمقل نب ہلضن رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک
رنکؽ یلصاہللہیلعفآہلفملس افر رضحات اوبرکبفرمع اک ااقتنؽ وہااسفتقکت ہکم ےکرھگفں وک نکا،ب (ففق ہلل) اہک اجات اھت ہک
سجوکرضفرتوہ اؿںیموکستناایتخررکانافرسجوکاحتجہنوہ فہ(وخدوکستنوھچڑرک)دفرسفںوکوکستناکومعقدے
داتی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشٰ،یسیعنبویسن،رمفنبدیعسنبایبنیسح،امثعؿنبایبامیلسؿ،رضحت ہمقلنبہلضن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکمیکتلیضف

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمیکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1265

راوی  :عیسی بً حناد ،لیث بً سعذ ،عكیل  ،محنذ بً مشله ،سلنہ بً عبذالزحنً بً عوف ،عبذاہلل بً عذی بً حنزاء

َص ُّی أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِی ُث بِ ًُ َس ِع ٕذ أَ ِْب َ َرنٔی ُع َك ِی ْل َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه أَى َّ ُط َقا َل إ ٔ ٌَّ أَبَا َسل ََن َة بِ ًَ
َح َّذثَ َيا ع َٔیسی بِ ًُ َح َّناد ٕ ا ِلنٔ ِ ٔ
َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َع ِو ٕ
ئ َقا َل َلطُ َرأَیِ ُت َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوص َُو
ف أَ ِْب َ َر ُظ أَ ٌَّ َع ِب َذ اہللٔ بِ ًَ َعذ ِّٔی بِ ًٔ ا ِل َح ِن َزا ٔ

ِخ ِج ُت
ق اہللٔ َوأَ َح ُّب أَ ِر ٔ
ـ بٔا ِل َحزِ َو َرة ٔ َي ُكو ُل َواہللٔ إٔى َّ ٔک َل َخيِرُ أَ ِر ٔ
ق اہللٔ إَٔ َ َّی َواہللٔ ل َِوََ أَنِّی أ ُ ِ ٔ
َعل َی ىَا َقتٔطٔ َواق ٔ ْ
ِخ ِج ُت ٔم ِي ٔک َما َ َ

یسیعنبامحد ،ثینبدعس،لیقع،دمحمنبملسم،ہملسنبدبعارلنمحنبوعػ،دبعاہللنبدعینبرمحاءرفامےتںیہہکںیمےناہلل
ےک رنکؽ یلص اہللہیلعفملس وکداھکی آپ اینپ افینٹن رپ نکار زحفرہ (انیم ہگج) ںیم ڑھکے ےھت رفام رےہ ےھت اہللیک زنیم ںیمےھجم
بسےسزایدہدنسپےہاہللیکمسقارگےھجمزربدیتسھجتےساکنالہناجاتوتںیمیھبکیھبہناتلکن
رافی  :یسیعنبامحد ،ثینبدعس،لیقع،دمحمنبملسم،ہملسنبدبعارلنمحنبوعػ،دبعاہللنبدعینبرمحاء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمیکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1266

راوی  :محنذ بً عبذاہلل بً ىنير ،یوىص بً بهير ،محنذ بً اسحل ،اباٌ بً ػالح ،حشً بً مشله بً ىیام ،ػؿیہ بيت
طيبہ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّذثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ب ُ َهي ِر ٕ َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َل َح َّذثَ َيا أَبَا ٌُ بِ ًُ َػال ٔ ٕح َع ًِ
ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ یَ َّيا ٕم َع ًِ َػ ٔؿ َّی َة ب ٔ ِيتٔ َط ِي َب َة َقال َِت َسنٔ ِع ُت ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َی ِخ ُل ُب َع َاو ا ِل َؿ ِتحٔ َؾ َكا َل
اض إ ٔ ٌَّ اہللَ َْح ََّو َم َّه َة یَ ِو َو َْل ََل َّ
الش َن َوا ٔ
َف
یَا أَ ُّی َضا ال َّي ُ
ت َواْلِ َ ِر َق َؾه ٔ َی َ َ
ْح ْاو إَٔ َی یَ ِوو ٔ ا ِلك ٔ َیا َم ٔة ََ ي ُِع َـ ُذ َط َحزُصَا َو ََ یُ َي َّ ُ
َػ ِی ُذ َصا َو ََ َیأ ِ ُْ ُذ لُ ِك َل َت َضا إ ٔ ََّ ُم ِي ٔظ ْذ َؾ َكا َل ا ِل َعب ُ َّ
ِِخ َؾإٔى َّ ُط ل ٔ ِلب ُ ُیو ٔ
ت َوا ِل ُكبُورٔ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ
َّاض إَٔ ِاْلٔذ ٔ َ

َّ
ِِخ
َو َس َّل َه إَٔ ِاْلٔذ ٔ َ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،ویسن نب ریکب ،دمحم نب ااحسؼ  ،اابؿ نب اصحل ،نسح نب ملسم نب اینؼ ،ہیفص تنب ہبیش رفام ںیہ ہک ںیم حتف
ہکمےکاسؽیبنیلصاہللہیلعفملسوکہبطخاراشدرفامےتوہےئانسآپےنرفامای ولوگ!اہللاعتیلےنارضفامسیک قیلخےکرفزیہ ہکم
وکرحؾرقاردےدایاھتذہلاہیاتایقث رحؾرتحمؾرےہاگ۔ہکمےکدرتخہناکےٹاجںیئافراجونرفںوکاتسایہناجےئ(اکشروتدفریک
ابت ےہ) افر ہکم ںیم دشمگہ دشہ زیچ وک وکیئ ہن ااھٹےئ اہتبل وج االعؿ رکان اچےہ اس رپ رضحت انب ابعس ےن رفامای اذرخ (وخوبشدار
ساھس)وکینثتسمرفامدےئجیہکفہرھگفںافررمکفںںیماکؾآ ےہاسرپاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاذرخاسمکحےس
ینثتسمےہ
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ویسننبریکب،دمحمنباقحس،اابؿنباصحل،نسحنبملسمنباینؼ،ہیفصتنبہبیش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
ہکمیکتلیضف

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1267

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،علی بً مشہز ،ابً ؾـل ،یزیذ بً ابی زیاد ،عبذالزحنً بً سابم ،عیاغ بً ابی ربیعہ

یذ بِ ًٔ أَبٔی زٔ َیاد ٕأَى ِ َبأَىَا َع ِب ُذ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َساب ٔ ٕم
ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َعل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ َوابِ ًُ ا ِل ُؿ َـ ِی ٔل َع ًِ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یع َة ا ِل َن ِخزُوم ٔ ِّی َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه ََ َتزَا ُل َص ٔذظ ٔاْلِ ُ َّم ُة ب ٔ َخيِر ٕ َما َع َّو ُنوا َص ٔذظ ٔ
َع ًِ َعیَّا ٔ
غ بِ ًٔ أَبٔی َرب ٔ َ

ک َص َلهُوا
َح َم َة َح َّل َت ِعؤینٔ َضا َؾإٔذَا َؿ َّی ُعوا ذَل ٔ َ
ا ِل ُ ِ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،انبلضف،زیدینبایبزاید،دبعارلنمحنباس،ط،ایعشنبایبرہعیب،رفامےتںیہہکاہللےکرنکؽ
یلص اہلل ہیلع ےن رفامای ہی اث  ہشیمہ الھبیئ ںیم رےہ ی بج کت ہکم یک میظعت اک قح ادا رک رےہ ی افر بج ہکم یک میظعت رتک رک
دےیوتالہتکںیمزپاجےئی
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،انبلضف،زیدینبایبزاید،دبعارلنمحنباس،ط،ایعشنبایبرہعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمہنیونمرہیکتلیضف۔
ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1268

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذاہلل بً ىنير ،ابواسامہ ،عبیذاہلل بً عنزْ ،بیب بً عبذالزحنً ،حؿؽ بً عاػه ،حرضت
ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ اہللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ عُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َع ًِ ُْب َ ِی ٔب بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ ل ََیأِرٔزُ إَٔ َی ا ِل َنذٔی َي ٔة َن َنا َتأِرٔزُ ا ِل َح َّی ُة
َحؿ ِٔؽ بِ ًٔ َع ٔ
اػ ٕه َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ِاْل ٔ َین َ
َح َصا
إَٔ َی ُج ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم ،دیباہللنبرمع،بیبخنبدبعارلنمح،صفحنباعمص،رضحتاوبرہریہایبؿرفامےت
ںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاامیؿدمہنیونمرہںیمان ےٹمسرکآاجےئاگح ےساس پٹمسرکاےنپ
لبںیمدالخوہاجاتےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم ،دیباہللنبرمع،بیبخنبدبعارلنمح،صفحنباعمص،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1269

راوی  :بْک بً ْلـ ،معاذ بً ہظاو ،ایوب ،ىاؾع ،حرضت ابً عنز

وب َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًِ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ
ْک بِ ًُ َْل َٕـ َح َّذثَ َيا ُم َعاذُ بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّذثَ َيا أَبٔی َع ًِ أَ ُّی َ
َح َّذثَ َيا بَ ِ ُ

ات ب ٔ َضا
وت بٔا ِل َنذٔی َيةٔ َؾل َِیؿ َِع ِل َؾإٔنِّی أَ ِط َض ُذ ل ٔ َن ًِ َم َ
َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ا ِس َت َلا َع ٔم ِيهُ ِه أَ ٌِ یَ ُن َ

رکبنبفلخ،اعمذنباشہؾ ،اویب،انعف،رضحتانبرمع رفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایمتںیمےس
وجہیرکےکسہکدمہنیںیمرمےوتفہااسیرضفررکےاسےئلہکںیمدمہنیںیمرمےنفاےلےکقحںیموگایہدفںاگ۔
رافی  :رکبنبفلخ،اعمذنباشہؾ،اویب،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1270

راوی  :ابومزواٌ ،محنذ بً عثناٌ ،عبذالعزیز ابً ابی حازو ،عَلء بً عبذالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ

ئ بِ ًٔ َع ِب ٔذ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ أَبٔیطٔ
اٌ ا ِل ُع ِث َنان ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َع ِب ُذ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ َع ًِ ا ِل َع ََل ٔ
اٌ ُم َح َّن ُذ بِ ًُ ُع ِث َن َ
َح َّذثَ َيا أَبُو َم ِز َو َ
ْح ِم َت َم َّه َة َعل َی ل ٔ َشا ٌٔ
ک َ َّ
ک َوإٔى َّ َ
ک َوىَب ٔ ُّی َ
َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل ا َّلل ُض َّه إ ٔ ٌَّ إٔبِ َزاص َٔیه َْلٔیلُ َ
إٔبِ َزاص َٔیه َّ
ْحت َ ِی ا ِل َنذٔی َيةٔ
اٌ ََبَت َ ِی َضا َ َّ
ک َوإنِّٔی أ ُ َ ِّ
الل ُض َّه َوأَىَا َع ِب ُذ َک َوىَب ٔ ُّی َ
ْح ُو َما بَي ِ َن ََبَت َِی َضا َقا َل أَبُو َم ِز َو َ
اوبرمفاؿ ،دمحم نب امثعؿ ،دبعازعلزی انب ایب احزؾ ،العء نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایاےاہلل!دیساناربا،میہیلعاالسلؾآپےکلیلخافریبنںیہافرآپےناؿیکزابینہکمورکہموکرحؾرقار
دای۔اےاہلل!ںیمآپاکدنبہافریبنوہںافرںیمرحؾرقارداتیوہںدمہنیونمرہیکدفرھتپیلیزونیمںےکدرایمؿہصح(رہش)وک۔
رافی  :اوبرمفاؿ،دمحمنبامثعؿ،دبعازعلزیانبایباحزؾ،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1271

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،عبذہ بً سلامیٌ ،محنذ بً عنزو ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذث َ َيا َع ِب َذةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َع ًِ أَبٔی َسل ََن َة َع ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ
وب ا ِلنٔلِحُ فٔی ا ِل َنا ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أَ َرا َد أَصِ َل ا ِل َنذٔی َي ٔة بٔ ُشو ٕئ أَذَابَ ُط اہللُ َن َنا َی ُذ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایوجدمہنیفاولںےکاس ھتدبیاکارادہرکےاگاہللاعتیلاےسان ے الھگدںیےگح ےساپینںیمکمنلھگپاجاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :جحاکایبؿ
دمہنیونمرہیکتلیضف۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1272

راوی  :ہياد بً َسی ،عبذہ بً محنذ بً اسحل ،عبذاہلل بً مهيـ ،حرضت اىص بً مالک

الرس ِّی َح َّذثَ َيا َع ِب َذةُ َع ًِ ُم َح َّنذٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َل َع ًِ َع ِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ ٔمهِ َي ٕـ َقا َل َسنٔ ِع ُت أَى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک
َح َّذثَ َيا َص َّيادُ بِ ًُ َّ ٔ

َي ُكو ُل إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َقا َل إ ٔ ٌَّ أُحُ ّذا َج َب ْل یُ ٔحب ُّ َيا َوى ُ ٔح ُّبطُ َوص َُو َعل َی تُ ِز َع ٕة ٔم ًِ تُ َز ٔع ا ِل َح َّي ٔة َو َعي ِ ْر َعل َی

تُ ِز َع ٕة ٔم ًِ تُ َز ٔع ال َّيارٔ

انہدنبرسی،دبعہنبدمحمنبااحسؼ،دبعاہللنبفنکم ،رضحتاسننبامکلرفامےتںیہہکاہللےکرنکؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایلبجادحمہےستبحمرکاتےہافرںیمہاسےستبحمےہافرفہتنجےکولیٹںںیمےساکیہلیٹرپےہافرعزاہپڑدفزخ
ےکولیٹںںیمےساکیہلیٹرپےہ۔
رافی  :انہدنبرسی،دبعہنبدمحمنباقحس،دبعاہللنبفنکم،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبعکںیمدموفؿامؽ۔
ابب  :جحاکایبؿ
ہبعکںیمدموفؿامؽ۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1273

راوی  :ابوبْک بً ابی طيبہ ،محاربی ،طيبانی ،حرضت طؿیل

ْک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّذثَ َيا ا ِل ُن َحارٔبٔی َع ًِ َّ
یل َقا َل َب َع َث َر ُج ْل َمع ٔ َی
الظ ِي َبان ٔ ِّی َع ًِ َو ٔ
اػ ٕل اْلِ َ ِح َذ ٔب َع ًِ َطك ٔ ٕ
َح َّذثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
ک َص ٔذظ ٔ ُقل ُِت ََ َول َِو
ِّکس ٕ ٓٔی َؾ َيا َو ِل ُت ُط إٔیَّا َصا َؾ َكا َل َل ُط أَ َل َ
ب ٔ َذ َراص َٔه َص ٔذیَّ ّة إَٔ َی ا ِلب َ ِیتٔ َقا َل َؾ َذ َْل ُِت ا ِلب َ ِی َت َو َط ِي َب ُة َجال ٔ ْص َعل َی ُ ِ
ِخ ُد
اب َم ِحل ٔ َش َ
ک َل َك ِذ َجل ََص عُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َخ َّل ٔ
ک ب ٔ َضا َقا َل أَ َما َلئ ٔ ًِ ُقل َِت ذَل ٔ َ
کَاى َ ِت َٔی ل َِه آت ٔ َ
ک َّال ٔذی َجل َِش َت ؾ ٔیطٔ َؾ َكا َل ََ أَ ِ ُ
َّ
َاک ُقل ُِت ْٔلَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلَّی
رقا ٔ
ئ ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن ُقل ُِت َما أَى ِ َت ؾَاع ٔ ْل َقا َل َْلَؾ َِعلًََّ َقا َل َول ٔ َه ذ َ
َحًی أَ ِق ٔش َه َما َل ا ِک َه ِع َب ٔة بَي ِ َن ُؾ َ َ

ک إَٔ َی ا ِل َنا ٔل َؾل َِه یُ َ ِّ
ََخ َد
اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َق ِذ َرأَی َمکَاى َ ُط َوأَبُو بَ ِْکٕ َوص َُنا أَ ِح َو ُد ٔم ِي َ
َحکَا ُظ َؾ َك َاو َن َنا ص َُو ؾ َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،احمریب ،ابیشین ،رضحت قیفش ےتہک ںیہ یسک صخش ےن ریمے اہ ھت تیب اہلل ےک ھچک درامہ ےجیھب۔ رفامےت ںیہ ںیم
تیباہللےکادنرایگوتداھکیہکہیبشاکیرکیسرپےھٹیب ںیہ۔ںیمےندفدرامہاوکندےدےیئ۔ک ےنےگل۔ہیاہمترےںیہ؟ںیمےن
اہک ہ ںی ! ریمے ہ ںی افر ارگ ریمے وہےت وت آپ وک ہن داتی (ہکلب ہبعک وک دےنی یک اجبےئ رقفاء ںیم میسقت رکات) ک ےن ےگل ارگ مت ہی
ابتےتہکوہوتوغرےسونسرضحترمعنباطخبایسہگجرشتفیرفامےھت اہجںمتےھٹیبوہرفامےنےگلبجکتںیمہبعکاکامؽاندار
املسمونںںیممیسقتہنرکدفںابرہہناجؤںاگ۔ںیمےنرعضایکہکآپااسیہ ںیرکںیےگ؟رفامےنےگلرضفررکفںاگ۔متویکں
ااسیہہکرےہوہ؟ںیمےنرعضایکاےئلسہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسافراوبرکب ےنہبعکےکد ہنییکہگجدیھکییھتافراہ ںیآپ
ےس زایدہ امؽ یک رضفرت یھت (اس دقر وتفاحت اےکن دفر ںیم ہن وہیئ ںیھت) نکیل اوہنں ےن اس امؽ وک الہای کت ہ ںی وت رمع اس
احتلںیمڑھکےوہےئافرابرہرشتفیےلےئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،احمریب،ابیشین،رضحتقیفش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکمںیمامہراضمؿےکرفزےرانھک۔
ابب  :جحاکایبؿ
ہکمںیمامہراضمؿےکرفزےرانھک۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1274

راوی  :محنذ بً ابی عنز ،عبذالزحیه بً زیذ ،سعیذ بً جبير ،حرضت ابً عباض

َ
َّ َ
َّ َ
ض َقا َل
ِم َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ َسعٔی ٔذ بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ َع ًِ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َحذث َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ أبٔی عُ َن َز ا ِل َع َذن ٔ ُّی َحذث َيا َع ِب ُذ ال َّزح ٔٔیه بِ ًُ َزیِ ٕذ ا ِل َع ِّ ُّ
َقال َرسول اہللٔ ػل َّی اہللُ َعلَیطٔ وس َّله َمً أَ ِد َر َک َر َم َـ َ َّ
رس َل ُط َن َت َب اہللُ َلطُ ٔمائ َ َة أَ ِل ٔـ
َ ُ ُ َ
ِ َ َ َ ِ
اٌ ب ٔ َنه َة ؾ ََؼ َاو َو َق َاو ٔم ِي ُط َما َت َی َّ َ
ض فٔی َسبٔی ٔل اہللٔ
ُف ٕ
َط ِضز ٔ َر َم َـ َ
اٌ ؾ ٔ َامی س َٔوا َصا َو َن َت َب اہللُ َل ُط بٔکُلِّ َی ِوو ٕ ع ٔ ِت َل َر َق َب ٕة َوکُلِّ ل َِی َل ٕة ع ٔ ِت َل َر َق َب ٕة َوکُلِّ یَ ِوو ٕ حُ ِن ََل ٌَ َ َ
َوفٔی کُلِّ یَ ِوو ٕ َح َش َي ّة َوفٔی کُلِّ ل َِی َل ٕة َح َش َي ّة

دمحم نب ایب رمع ،دبعارلمیح نب زدی ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج ہکم ںیم امہ راضمؿ
اپےئ رھپ رفزے رےھک افر  انت اس ےس وہےکس رات وک ایقؾ رکے وت اہلل اعتیل اس ےئلیک ہکم ےک العفہ درگی رہشفں ےک اکی الھک
راضمونںاکوثابںیھکلےگافراہللاعتیلاےکسےئلرہدؿےکدبہلاکیالغؾآزادرکےناکافررہدؿےکدبہلراہدخاںیموھگڑے
رپ(اجمدہوک)نکاررکےناکوثابےتھکلںیہافررہرفزاکییکینافررہراتاکییکینےتھکلںیہ۔
رافی  :دمحمنبایبرمع،دبعارلمیحنبزدی،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابرشںیموطاػرکان۔
ابب  :جحاکایبؿ
ابرشںیموطاػرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1275

راوی  :محنذ بً ابی عنز ،داؤد بً عحَلٌ

َح َّذثَ َيا ُم َح َّن ُذ بِ ًُ أَبٔی ُع َن َز ا ِل َع َذن ٔ ُّی َح َّذثَ َيا َدا ُودُ بِ ًُ َع ِح ََل ٌَ َقا َل ك ُ ِؿ َيا َم َع أَبٔی ع ٔ َكا ٕل فٔی َم َْٕ َؾ َل َّنا َق َـ ِي َيا ك َ َوا َؾ َيا أَ َت ِي َيا

ِـ ا ِل َن َكاو ٔ َؾ َكا َل كُؿ ُِت َم َع أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک فٔی َم َْٕ َؾ َل َّنا َق َـ ِي َيا َّ
اف أَ َت ِي َيا ا ِل َن َك َاو ؾ ََؼ َّل ِي َيا َر ِن َع َتي ِ ٔن َؾ َكا َل َل َيا
الل َو َ
َْل َ

َُف َکهُ ِه َص َه َذا َقا َل َل َيا َر ُسو ُل اہللٔ َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوك ُ ِؿ َيا َم َعطُ فٔی َم َْٕ
أَى َ ْص ائِتَي ٔ ُؿوا ا ِل َع َن َل َؾ َك ِذ غ ٔ َ

دمحم نب ایب رمع ،داؤد نب الجعؿ رفامےت ںیہ ہک مہ ےن اوباقعؽ ےک اس ھت ابرش ںیم وطاػ ایک بج مہ وطاػ لمکم رکےکچ وت اقمؾ
اربا،می ےک  ےھچی رہ ےئگ۔ اوباقعؽ ےن اہک ہک ںیم ےن اسن ےک اس ھت ابرش ںیم وطاػ ایک بج مہ ےن وطاػ لمکم رکایل وت مہ اقمؾ
اربا،می رپےئ افر دف رںیتعک ادا ںیک اس ےک دعب اسن ےن مہ ےس رفامای اب از رسون اامعؽ رشفع رکف۔ اےئلس ہک اہمترے اسہقب
انگوہںیکششخبوہ یکرنکؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہیہیرفامایاھتافرمہےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتیعمںیم
ابرشںیموطاػایکاھت۔
رافی  :دمحمنبایبرمع،داؤدنبالجعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیپؽجحرکان۔
ابب  :جحاکایبؿ
دیپؽجحرکان۔

جلذ  :جلذ دوو

حذیث 1276

راوی  :اسناعیل بً حؿؽ یهی بً یناٌ حنزہ بً حبیب  ،حنزاٌ بً اعين  ،ابی كؿیل ابی سعیذ ،حرضت ابوسعیذ ْذری

ل بِ ًُ َحؿ ِٕؽ اْلِ ُبُل ُِّّی َح َّذثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ یَ َنا ٌٕ َع ًِ َح ِنزَ َة بِ ًٔ َحب ٔیبٕ الزَّیَّا ٔ
اٌ بِ ًٔ أَ ِعي َ َن َع ًِ أَبٔی
َح َّذثَ َيا إ ٔ ِس َنعٔی ُ
ت َع ًِ حُ ِن َز َ
اللؿ َِی ٔل َع ًِ أَبٔی َسعٔی ٕذ َقا َل َح َّخ ال َّي ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعل َِیطٔ َو َس َّل َه َوأَ ِػ َحاب ُ ُط ُمظَ ا ّة ٔم ًِ ا ِل َنذٔی َي ٔة إَٔ َی َم َّه َة َو َقا َل ِارب ُ ُلوا
ُّ
أَ ِو َساكَهُ ِه بٔأ ُ ُز ٔر ُن ِه َو َم َشی ْٔل َِم ا ِل َض ِز َو َلةٔ
اامسلیع نب صفح  یح نب امیؿ زمحہ نب بیبح  ،رمحاؿ نب انیع  ،ایب لیفط ایب دیعس ،رضحت اوبدیعس دخری رفامےت ںیہ ہک یبن یلص

اہللہیلعفآہلفملسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبرکاؾےندمہنیےسہکمکتدیپؽجحایکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاینپرمکازارفںےسابدنھولافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسزیتزیتےلچ۔
رافی  :اامسلیعنبصفح یحنبامیؿزمحہنببیبح،رمحاؿنبانیع،ایبلیفطایبدیعس،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

