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حسیث 1

يع َة بِ ًٔ أَبٔي َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَى َّ ُط َسنٔ َع ُط
َح َّسثَ َيا أَبُو َر َجا ٕئ ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص َع ًِ َرب ٔ َ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ل َِي َص ب ٔ َّ
اللؤی ٔل ا ِل َبائ ًٔٔ َوالَ بٔا ِل َك ٔؼير ٔ َوالَ بٔاألَبِ َي ٔف األَ ِم َض ٔل َوالَ بٔاآل َزو ٔ َوال َ
َي ُكو ُل ک َ َ

َّ
َ
بٔا ِل َح ِع ٔس ا ِل َك َل ٔم َوالَ ب ٔ َّ
ْش ٔسئي َن
الش ِب ٔم َب َع َث ُط اهللُ َت َعال َي َعل َي َرأ ِ ٔ
ْش ٔسئي َن َوبٔا ِل َنسٔی َيةٔ َع ِ َ
ض أَ ِر َبعٔي َن َس َي ّة ؾَأ َق َاو ب ٔ َنه َة َع ِ َ
وٌ َط َع َز ّة بَ ِي َـا َئ
ْٔش َ
َو َت َو َّؾا ُظ اهللُ َت َعال َي َعل َي َرأ ِ ٔ
ض ٔس ِّتي َن َس َي ّة َول َِي َص فٔي َرأ ِ ٔسطٔ َول ٔ ِح َيتٔطٔ ع ِ ُ
ٹ
رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسہنتہبالےبندقےکےھتہنہتسپدق(سجوک ھگناےتہک

ںیہ)ہکلبآپاکدقابمرکدرایمہناھتافر زینرگنےکاابتعرےسہنابلکلدیفسےھت وچہنیکرطح،ہنابلکلدنگؾ وگں ہکاسونالنب
اجےئ(ہکلبوچدوھںیرات ےکاچدنےسزایدہرفنشرُپونرافرھچکالمتحےئلوہےئےھت)وضحرادقسیلصاہلل ہیلعفملسےکابؽ
ہنابلکلدیسےھےھتہنابلکلدچیپار(ہکلبیکلہیسدیچیپیگافروھگایرگنایہلت اھت)اچب س سسیکرمعوہاجےنرپت اعتیلش اشہنےن
آپیلصاہللہیلعفملسوکیبنانبایافررھپدس سسہکمرکمہمںیمرےہ(اسںیمالکؾےہاسیجہکوفادئںیمآاتےہ)۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 2

اب َّ
اٌ َر ُسو ُل
َح َّسثَ َياحُ َن ِي ُس بِ ًُ َم ِش َع َس َة ا ِل َب ِ ٔ
ْص ُّي َقا َل َح َّسث َ َيا َع ِب ُس ا ِل َو َّص ٔ
الث َكف ُّٔي َع ًِ حُ َن ِي ٕس َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل ک َ َ
اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َر ِب َع ّة ل َِي َص ب ٔ َّ
اٌ َط َعزُ ُظ ل َِي َص ب ٔ َح ِع ٕس َوال َس ِب ٕم أَ ِس َن َز
اللؤی ٔل َوال بٔا ِل َك ٔؼير ٔ َح َش ًَ ا ِلحٔ ِش ٔه َوک َ َ
اللو ٌٔ إٔذَا َم َشی ی َت َه َّؿأ ُ
َ
َّ ِ
رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےسرمفیےہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسدرایمہندقےھت،ہنزایدہوطلیہنھچکےنگھٹ،اہنتی
وخوصبرت دتعمؽ دبؿ فاےل ،وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ہن ابلکل دیچیپہ ےھت ہن ابلکل دیسےھ (ہکلب وھتڑی یس دیچیپیگ افر
وھگایرگنایہلت اھت)زینآپدنگیمرگنےکےھت۔بجوضحریلصاہللہیلعفملسراہتسےتلچوتآےگوکےکھجوہےئےتلچ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 3

َف َقا َل َح َّسث َ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
ام َقا َل َسنٔ ِع ُت ا ِلب َ َرا َئ بِ ًَ َعاز ٕٔب
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ِع َ ٕ
ٔيه ا ِل ُح َّنةٔ إلٔ َي َط ِح َنةٔ أُذُى َ ِيطٔ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َر ُجم  َم ِزبُو ّعا َبع َ
َي ُكو ُل ک َ َ
ٔيس َما بَي ِ َن ا ِل َن ِيه َٔبي ِ ٔن َعو َ
ْسي َعل َِيطٔ ُح َّل ْة َح ِن َزا ُئ َما َرأَیِ ُت َط ِيئّا َق ُّم أَ ِح َش ًَ ٔم ِي ُط
ا ِل ُي ِ َ

رضحت  ساء نب اعزب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اکی رم ِد ایمہن دق ےھت۔ (دقرے درازی املئ
اسیجہکےلہپسگراکچ)آپیلصاہللہیلعفملسےکدفونںومڈنوھںےکدرایمؿدقرےافرفںےسزایدہافہلصاھت۔(سجےس ہنیس
ابمرک وچڑا وہان یھب ولعمؾ وہ ایگ) اجنگؿ ابولںفاےل  ،وج اکؿ یک ول کت وہےت ےھت ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ اکی رسخ داھری اک
وجڑاینعییگنلافراچدریھت۔ںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسےسزایدہنیسحیھبکوکیئزیچںیہندیھکی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکہیلحاکایبؿ

حسیث 4

م ٌ َقا َل َح َّسث َ َيا َونٔي ْع َقا َل َح َّسث َ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
ئ بِ ًٔ َعاز ٕٔب َقا َل َما َرأَیِ ُت
ام َع ًٔ ا ِلب َ َرا ٔ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
ْض ُب َم ِي ٔهب َ ِيطٔ َبعٔي ُس َما بَي ِ َن
ٔم ًِ ذٔي ل ٔ َّن ٕة فٔي حُ َّل ٕة َح ِن َزا َئ أَ ِح َش ًَ ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َل ُط َط َع ْز َي ِ ٔ
ا ِل َن ِيه َٔبي ِ ٔن ل َِه َیهُ ًِ بٔا ِل َك ٔؼير ٔ َوال ب ٔ َّ
اللؤی ٔل

رضحت ساءریضاہللہنعیہےسہییھبرفاتیےہہکںیمےنیسکوھٹپںفاےلوکرسخوجڑےںیموضحرادقسیلصاہللہیلعفملس
ےس زایدہ نیسح ںیہن داھکی ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ومڈنوھں کت رےہ ںیہ  ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ےک دفونں
ومڈنوھںےکدرایمؿاکہصحذرازایدہوچڑااھت۔افرآپیلصاہللہیلعفملسہنزایدہالےبنےھتہنےنگھٹ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکہیلحاکایبؿ

حسیث 5

اٌ بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ صُ ِز ُمزَ َع ًِ ىَاؾ ٔ ٔع بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َناع ٔي َل َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو نُ َع ِي ٕه َقا َل َح َّسث َ َيا ا ِل َن ِش ُعوز ٔ ُّي َع ًِ عُ ِث َن َ
ُج َبي ِر ٔبِ ًٔ ُم ِلع ٕٔه َع ًِ َعل ٔ ِّي بِ ًٔ أَبٔي كَالٔبٕ َقا َل ل َِه َیهُ ًٔ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله ب ٔ َّ
اللؤی ٔل َوال بٔا ِل َك ٔؼير ٔ َطْ ِ ُن ا ِْ َه َّؿي ِ ٔن

ْسبَ ٔة إٔذَا َم َشی َت َه َّؿأ َ َت َه ُّؿ ّؤا َنأَى َّ َنا یَ ِي َح ُّم ٔم ًِ َػ َببٕ ل َِه أَ َر َق ِب َل ُط َوال
َِکاز ٔ ٔ
یص كَؤی ُ
َوا ِل َك َس َمي ِ ٔن َؿ ِد ُه ال َّزأ ِ ٔ
ل ا ِل َن ِ ُ
ض َؿ ِد ُه اْ َ َ
َب ِع َس ُظ ٔم ِث َل ُط ػلي اهلل عليط وسله
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رضحتیلعریضاہللہنعرفامےتںیہ،ہکوضحرادقسیلصاہللہیلع فملسہنزایدہالےبنےھت،ہنوکاتہدق،ایلیھتہںافردفونںاپؤںرُپ
وگتشےھت(ہیافصترمدفںےکےئلومحمدںیہاسےئلہکوقتافراجشتعیکالعتمںیہ۔وعروتںےکےئلذمومؾںیہ)وضحر
یلص اہلل ہیلع فملس اک رس ابمرک یھب ڑبا اھت۔ افر اعضاء ےک وجڑ یک ڈہایں یھب ڑبی ںیھت ۔ ہنیس ےس ےل رک انػ کت ابولں یک اکی
ابرکیداھرییھت۔بجوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےتلچےھتوگایہکیسکافیچنہگجےسےچینوکارترےہںیہرضحتیلعرفامےت
ںیہہکںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساسیجہنوضحرےسےلہپداھکیافرہندعبںیمداھکی۔
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکہیلحاکایبؿ

حسیث 6

يع َقا َل َح َّسث َ َيا أَبٔي َع ًٔ ا ِل َن ِش ُعوز ٔ ِّي ب ٔ َض َذا اإل ٔ ِس َياز ٔ ى َ ِح َو ُظ ب ٔ َن ِع َيا ُظ َح َّسث َ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َع ِب َس َة َّ
َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ َون ٔ ٕ
الـي ُِّّی
ْص ُّي َو َعل ٔ ُّي بِ ًُ ُح ِحز ٕ َوأَبُو َج ِع ََفٕ ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُح َشي ِ ٔن َوص َُو ابِ ًُ أَبٔي َحل ٔ َين َة َوا ِل َن ِعى َی َواح ْٔس َقالُوا َح َّسثَ َيا ع َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص
ا ِل َب ِ ٔ
ـ
َُف َة َقا َل َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ٔم ًِ َو َل ٔس َعل ٔ ِّي بِ ًٔ أَبٔي كَالٔبٕ َقا َل ک َ َ
اٌ َعل ٔ ٌّي إٔذَا َو َػ َ
َع ًِ عُ َن َز بِ ًٔ َع ِب ٔس اهللٔ َم ِول َي غ ِ َ
َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقا َل ل َِه یَهُ ًِ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ب ٔ َّ
اللؤی ٔل ا ِل ُن َّنػ ٔٔم َوال بٔا ِل َك ٔؼير ٔا ِل ُنتَرَ ِّزز ٔ
اٌ َربِ َع ّة ٔم ًَ ا ِل َك ِوو ٔ ل َِه یَهُ ًِ بٔا ِل َح ِع ٔس ا ِل َك َل ٔم َوال ب ٔ َّ
اٌ فٔي
اٌ َج ِع ّسا َر ٔجم  َول َِه َیهُ ًِ بٔا ِل ُن َل َّض ٔه َوال بٔا ِل ُنک َ ِل َث ٔه َوک َ َ
الش ِب ٔم ک َ َ
َوک َ َ

ْسبَ ٕة َطْ ِ ُن ا ِْ َه َّؿي ِ ٔن
ل ا ِل ُنظَ ا ٔ
ْش ْب أَ ِز َعخُ ا ِل َع ِي َيي ِ ٔن أَص َِس ُب األَ ِطؿَارٔ َجلٔي ُ
َو ِجضٔطٔ َت ِسو ٔ ْیز أَبِ َي ُف ُم َ َ
غ َوا ِْ َه َتسٔ أَ ِج َززُ ذُو َم ِ ُ
َوا ِل َك َس َمي ِ ٔن إٔذَا َم َشی َنأَى َّ َنا یَ ِي َح ُّم فٔي َػ َببٕ َوإٔذَا ا ِل َتؿ ََت ا ِل َتؿ ََت َم ّعا بَي ِ َن َنتٔؿ َِيطٔ َخا َت ُه ال ُّيبُ َّوة ٔ َوص َُو َخا َت ُه ال َّيبٔيِّي َن أَ ِج َوزُ
ْٔش ّة َم ًِ َرآ ُظ بَس َٔیض ّة َصابَ ُط َو َم ًِ َخال ََل ُط َم ِعز ٔ َؾ ّة أَ َح َّبطُ
ض َل ِض َح ّة َوأَ ِل َييُ ُض ِه َ ٔ
ض َػ ِس ّرا َوأَ ِػ َس ُم ال َّيا ٔ
ال َّيا ٔ
ْک ُم ُض ِه ع ِ َ
َعی َه ّة َوأَ ِ َ
َف ُم َح َّن َس بِ ًَ ا ِل ُح َشي ِ ٔن
َي ُكو ُل ىَاع ٔ ُت ُط ل َِه أَ َر َق ِب َل ُط َوال َب ِع َس ُظ ٔم ِث َل ُط ػلي اهلل عليط وسله َقا َل أَبُو ع َٔيسی َسنٔ ِع ُت أَبَا َج ِع َ ٕ
َّ
َ
َ
َعاب ٔ ًّيا
َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت األ ِػ َنع ٔ َّي َي ُكو ُل فٔي َت ِؿ ٔشير ٔ ٔػ َؿ ٔة ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله ا ِل ُن َّنػ ُٔم الذاص ُٔب كُوال َو َقا َل َسنٔ ِع ُت أ ِ َ
ٔیسا َوا ِل ُنت َ َر ِّززُ َّ
ْصا َوأَ َّما ا ِل َك َل ُم
من َّػ َم فٔي َن َّظابَتٔطٔ أَ ِي َم َّسصَا َم ًّسا َطس ّ
الساخٔ ُ
َي ُكو ُل فٔي َلَک ٔمطٔ َ
ل َب ِع ُـ ُط فٔي َب ِع ٕف ق ٔ َ ّ
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ؾ َّ
ل َّال ٔذي فٔي َط َعزٔظ ٔ ُح ُحوى َ ْة أَ ِي َتْ َ ٕٓن َقلٔي ْل َوأَ َّما ا ِل ُن َل َّض ُه ؾَا ِل َباز ٔ ٌُ ا ِْ َهثٔيرُ َّ
الل ِح ٔه َوا ِل ُنک َ ِل َث ُه
َالظسٔی ُس ا ِل ُح ُعو َزة ٔ َوالت َّر ُج ُ
ْش ُب َّال ٔذي فٔي بَ َيا ٔؿطٔ حُ ِن َز ْة َواأل َ ِز َعخُ َّ
ل األ َ ِطؿَارٔ
الظسٔی ُس َس َواز ٔا ِل َعي ِ ٔن َواألَص َِس ُب ال َّلؤی ُ
ا ِل ُن َس َّو ُر ا ِل َو ِجطٔ َوا ِل ُن َ َ
ا سامیہ نب دمحم وج رضحت یلع ریض اہلل اعتیلہنعیک افالد ںیم ےس ںیہ(ینعی وپےتںیہ) فہ رفامےت ںیہہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل
ہنعبجوضحریلصاہللہیلعفملسےکہیلحابمرکاکایبؿرفامےتوتاہکرکےتےھت،ہکوضحریلصاہللہیلعفملسہنزایدہ الےبنےھت،ہن
زایدہہتسپدقہکلبایمہندقولوگںںیمےھت۔وضحریلصاہللہیلعفملسےکابؽابمرکہنابلکلدچیپارےھتہنابلکلدیسےھ۔ہکلبوھتڑی
یس دیچیپیگ ےئل وہےئ ےھت ،ہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ومےٹ دبؿ ےک ےھت ہن وگؽ رہچہ ےک اہتبل وھتڑی یس وگالیئ آپ ےک رہچہ
ابمرکںیم یھت(ینعیرہچہاونرہنابلکلوگؽاھتہنابلکلالابن ہکلبدفونںےکدرایمؿاھت) وضحریلصاہللہیلعفملساکرگندیفسرسیخ
املئ اھت۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابمرک آںیھکن اہنتی ایسہ ںیھت افر ںیکلپ دراز ،دبؿ ےک وجڑفں یک ڈہایں ومیٹ ںیھت (الثم
اینہکں افر ےنٹھگ ) افر اےسی یہ دفونں ومڈنوھں ےک درایمؿ یک ہگج یھب ومیٹ افر رُپ وگتش یھت ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دبؿ
ابمرک رپ (ومعمیل وطر ےس زادئ) ابؽ ںیہن ےھت (ینعی ضعب آدیم اےسی وہےت ںیہ ہک اؿ ےک دبؿ رپ ابؽ زایدہ وہ اجےت ںیہ وضحر
ادقسیلصاہللہیلعفملسےکدبؿابمرکرپ صاصصاصںوصںےکالعفہ ےسیابزفلڈنںایںفہریہاؿےکالعفہافر ںیہابؽہنےھت)
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکہنیسابمرکےسانػکتابولںیکریکلیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاہھتافردقؾابمرکرُپ
وگتش ےھت۔ بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی ےل ےتلچ وت دقومں وک وقت ےس اتاھےت وگای ہک  یتس یک رطػ  ل رےہ ںیہ،
بج آپ یسک یک رطػ وتہج رفامےت وت وپرے دبؿ ابمرک ےک اسھت وتہج رفامےت ےھت (ینعی ہی ہک رصػ رگدؿ ریھپ رک یسک یک
رطػوتمہجںیہنوہےتےھت۔اسےئلہکاسرطحدفرسفںےکاسھتالرپفایہاظرہوہیتےہافرضعبافاقتاربکتاہناح توہ
اجیت ےہ ،ہکلب ہنیس ابمرک تیمساس رطػ رخ رفامےت )۔ ضعباملعء ےناس اک بلطم ہی یھب رفامای ےہہک بج آپ یلص اہلل ہیلع
فملس وتہج رفامےت وت امتؾ رہچہ ابمرک ےس رفامےت  ،نک اویھکں ےس ںیہن المہظح رفامےت ےھت۔ رگم ہی بلطم ااھچ ںیہن آپ یلص اہلل
ہیلع فملس ےکدفونںابمرک اشونںےکدرایمؿ رہموبنت یھت۔آپیلصاہللہیلعفملس رک رکےنفاےل ےھتک ںوں ےک،آپ یلص
اہللہیلعفملسبس ےسزایدہ یخسدؽفاےلےھت۔ افربس ےسزایدہ یچسزابؿفاےلےھت۔بسےسزایدہرنؾتعیبطفاےلےھت۔
افر بس ےس زایدہ رشفی رھگاےنفاےل ےھت۔(رغض آپ یلص اہلل ہیلعفملسدؽ ف زابؿ ،تعیبط ،صادناؿ افاصػ ذایت افریتبسن
رہ زیچ ںیم بس ےس زایدہ الضف ےھت) آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وج صخش اکیکی داتھکی رموعب وہ اجات اھت۔ (ینعی آپ یلص اہلل ہیلع
فملساکفاقراسدقرزایدہاھتہکافؽفہلہںیمدےنھکیفاالربعیکفہجےستبیہںیمآاجاتاھت)افؽوتامجؽفوخوصبریتےکےئلیھب
ربع وہات ےہ وشؼ ازففں امعن رعض انمت آداب نسح ابراہ دؽ ےن اتاھےئ ایسی ذلت ےک زمے اس ےک اسھت بج امکالت اک
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ااضہف وہ وت رھپ ربع اک ایکوپانھچ۔اس ےک العفہ وضحر ادقس یلص اہللہیلعفملس وک وج وصخمص زیچںی اطع وہںیئ ،اؿ ںیم ربع یھب
اہلل اعتیل یک رطػ ےس اطع ایک ایگ۔ افر وج صخش اچہپؿ رک لیم وجؽ رکات اھت فہ (آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک االخؼ رکہمی فافاصػ
ہلیمجاکاھگلئوہرک)آپ یلصاہللہیلعفملسوکوبحمبانباتیل اھت۔آپیلصاہللہیلعفملساک ہیلح ایبؿرکےنفاالرصػہی کس ےہ ا ےہ
ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اسیج ابامجؽ فابامکؽ ہن وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےلہپ داھکی ہن دعب ںیم داھکی۔ (یلص اہلل
ہیلعفملس)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکہیلحاکایبؿ

حسیث 7

َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ َون ٔ ٕ
يع َقا َل َح َّسثَ َيا ُج َن ِي ُع بِ ًُ عُ َن َز بِ ًٔ َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ٔع ِحل ٔ ُّي إ ٔ ِم ّ
م ئ َع َل ِي َيا ٔم ًِ ن ٔ َتابٔطٔ َقا َل أَ ِخب َ َرنٔي
َر ُج ْل ٔم ًِ بَىٔی َتنٔ ٕيه ٔم ًِ َو َل ٔس أَبٔي صَا َل َة َز ِو ٔد َخسٔی َح َة یُ َهى َی أَبَا َع ِب ٔس اهللٔ َع ًٔ ابِ ًٕ ألَبٔي َصا َل َة َع ًٔ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ َعل ٔ ٕٓي َقا َل

ـ لٔي ٔم ِي َضا
َسأ َ ِل ُت َخالٔي صٔ ِي َس بِ ًَ أَبٔي صَا َل َة َوک َ َ
اٌ َو َّػاؾّا َع ًِ حٔل َِيةٔ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوأَىَا أَ ِط َتهٔي أَ ٌِ َي ٔؼ َ

اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾ ِد ّنا ُم َؿ َّد ّنا یَ َت ِألأل ُ َو ِج ُض ُط َت ِأللُ َؤ ا ِل َك َنز ٔل َِي َل َة ا ِل َب ِسرٔ أَك ِ َو ُل
َط ِيئّا أَ َت َع َّل ُل بٔطٔ َؾ َكا َل ک َ َ
ٔم ًَ ا ِلن ِزبُو ٔع َوأَق َِْص ٔم ًَ ا ِل ُنظَ َّذ ٔب َعؤي ُه ا ِل َضا َم ٔة َر ٔج ُ َّ
َّر َق َضا َوإٔال ؾَم  یُ َحاو ٔ ُز َط َعزُ ُظ َط ِح َن َة
َف َق ِت َعكٔي َك ُت ُط َ َّ
َ
ل الظ ِعز ٔإ ٔ ٌٔ ا ِن َ َ
ُ
َّ
َ
أُذُى َ ِيطٔ إٔذَا ص َُو َو َّ َ
َع ْم یُس ُّٔر ُظ ا ِل َػ َـ ُب أَ ِقى َی ا ِل ٔعزِىَي ِ ٔن
َق ٌٕ بَ ِي َي ُض َنا ٔ ِ
َّر ُظ أ ِز َصزُ الل ِو ٌٔ َوا ٔس ُع ا ِل َحبٔي ٔن أ َز ُّد ا ِل َح َوا ٔج ٔب َس َواب ٔ َؼ فٔي غَي ِر ٔ َ َ
َ
ل ا ِل َّ
ْسبَ ٔة َنأ َ ٌَّ
دسیِ ًٔ َؿلٔي ُع ا ِلؿ َٔه ُم ِؿلَخُ األَ ِس َيا ٌٔ َزق ٔ ُ
َل ُط ى ُْور َي ِعلُو ُظ یَ ِح َشبُ ُط َم ًِ ل َِه یَ َتأ َ َّم ِل ُط أَ َط َّه َنثُّ ال ِّل ِح َي ٔة َس ِض ُ
يل ا ِل َن ِ ُ
یف الؼَّ ِسرٔ َبعٔي ُس َما
َع ُ
ُعيُ َك ُط ٔجي ُس ُز ِم َي ٕة ف ٔي َػؿَا ٔ
ٔک َس َوا ُئ ا ِل َب ِل ًٔ َوالؼَّ ِسرٔ َ ٔ
ئ ا ِلؿ َّٔـ ٔة ُم ِع َت ٔس ُل ا ِل َدل ِٔل بَاز ٔ ٌْ ُم َت َناس ْ
الْسة ٔ بٔظَ عز ٕ َی ِحزٔي کَا ِل َد ِّم َعارٔي َّ
یص أَى ِ َو ُر ا ِل ُن َت َحزَّز ٔ َم ِو ُػو ُل َما بَي ِ َن َّ
الث ِس َیي ِ ٔن
َِکاز ٔ ٔ
الل َّبةٔ َو ُّ َّ
َ
بَي ِ َن ا ِل َن ِيه َٔبي ِ ٔن َؿ ِد ُه اْ َ َ
ک أَ ِط َعزُ ِّ
ل الزَّى ِ َسیِ ًٔ َر ِح ُب الزَّا َح ٔة َطْ ِ ُن ا ِْ َه َّؿي ِ ٔن
َوا ِل َب ِل ًٔ ٔم َّنا س َٔوي ذَل ٔ َ
الذ َرا َعي ِ ٔن َوا ِل َن ِيه َٔبي ِ ٔن َوأَ َعالٔي الؼَّ ِسرٔ كَؤی ُ

ْط ٔ
ْط ٔ
اف َخ ِن َؼا ٌُ األَ ِخ َن َؼي ِ ٔن َم ٔشيحُ ا ِل َك َس َمي ِ ٔن یَ ِيبُو َع ِي ُض َنا ا ِل َنا ُئ إٔذَا َزا َل
اف أَ ِو َقا َل َطائ ٔ ُ
َوا ِل َك َس َمي ِ ٔن َسائ ٔ ُ
ل األ َ ِ َ
ل األ َ ِ َ
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َزا َل َقل ٔ ّعا َی ِد ُلو َت َه ِّؿ ّيا َویَ ِنشٔی صَ ِوىّا ذَرٔی ُع ا ِلنٔ ِظ َي ٔة إٔذَا َم َشی َنأَى َّ َنا یَ ِي َح ُّم ٔم ًِ َػ َببٕ َوإٔذَا ا ِل َتؿ ََت ا ِل َتؿ ََت َجنٔي ّعا َخاؾ ُٔف
َّ
وم أَ ِػ َحابَطُ َو َی ِب َسأ ُ َم ًِ َلق ٔ َي ب ٔ َّ
ق أَك ِ َو ُل ٔم ًِ ىَوَ زٔظ ٔإلٔ َي َّ
ئ ُج ُّل ىَوَ زٔظ ٔا ِل ُنم  َحوَ ُة َي ُش ُ
الَّط ٔ
الشم و ٔ
الش َنا ٔ
ف ىَوَ زُ ُظ إلٔ َي األَ ِر ٔ
ِ
رضحت نسح ریض اہلل اعتیلہنع رفامےت ںیہہک ںیم ےناےنپ امومں دنہ نب ایب اہہل ےس وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفملس اک ہیلح ابمرک
درایتف ایک افر فہ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیلح ابمرک وک تہب یہ رثکت ےس افر فاضتح ےس ایبؿ ایک رکےت ےھت۔ ےھجم ہی
وخاشہوہیئہکفہاؿافاصػہلیمجںیمےسھچکریمےاسےنمیھبذرکرکںیاتہکںیماؿےکایبؿوکاےنپےئلتجحافردنسانبؤں
۔(افراؿافاصػ ہلیمجوکذنہنیشنرکےنافرنکمموہےکسوتاےنپادنردیپارکےنیکوکششرکفں،رضحتنسحریضاہللاعتہل
ہنعیکرمعوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکفاصؽےکفتقاستاسؽیکیھت۔اسےئلوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکافاصػ
ہلیمجںیماینپینسمکیکفہجےساتلمافر امکؽظفحتاکومعقںیہنالماھت)امومںاجؿےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکہیلحرشفی
ےک قلعتم ہی رفامای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وخد اینپ ذات ف افصت ےک اابتعر ےس اشدنار ےھت۔ افر دفرسفں یک رظنفں ںیم یھب
ڑبے رہبت فاےل ےھت ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رہچہ ابمرک امہ دبر یک رطح اتکمچ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک دق ابمرک ابلکل
وتمطس دق فاےل آدیم ےس یسک دقر وطلی اھت۔ نکیل الےبن دق فاےل ےس تسپ اھت ،رس ابمرک ادتعاؽ ےک اسھت ڑبا اھت ،ابؽ ابمرک
یسک دقر لب اھکےئ وہےئ ےھت۔ ارگ رس ےک ابولں ںیم اافتاقوخد امگن لکنآیت وت امگن رےنہدےتی،فرہنآپ یلص اہلل ہیلع فملس وخد
امگن اکنےنل اک اامتہؾ ہن رفامےت (ہی وہشمر رتہمج ےہ اس انبء رپ ہی ااکشؽ شیپ آات ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک دصق ًا امگن
اکنانل رفاایت ےس اثتب ےہ۔ اس ااکشؽ ےک وجاب ںیم املعء ہی رفامےت ںیہ ہک اس وک ادتباےئ زامہن رپ لمح ایک اجےئ ہک افؽ وضحر
یلص اہلل ہیلع فملس وک اامتہؾ ںیہن اھت ،نکیل دنبہ انزیچ ےک زندکی ہی وجاب اس ےئل لکشم ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک اعدت
رشہفیرشمنیکیکاخمتفل افرالہاتکبیکوماتقفیکفہج ےسامگنہناکنےنلیک یھت ،اسےکدعب رھپامگناکنینلرشفعرفامدی،
اسےئلااھچرتہمجسجوکضعباملعءےنرتحیجدیےہفہہیےہہکارگوہسب تامگنلکنآیتوتاکنؽےتیلافرارگیسکفہجےسوہسب ت
ہنیتلکنافریھگنکفہریہیکرضفرتوہیتوتاسفتقہناکنےتل،یسکدفرسےفتقبجیھگنکفہریہوموجدوہیتاکنؽےتیل)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکہیلحاکایبؿ

ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ

www.KitaboSunnat.com

حسیث 8

َح ٕب َقا َل َسنٔ ِع ُت َجاب ٔ َز بِ ًَ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُم َ
وسی ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثى َّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ِع ََفٕ َح َّسثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
وض ا ِل َعك ٔ ٔب َقا َل ُط ِع َب ُة ُقل ُِت ل ٔ ٔش َنا ٕک
َس ُن َز َة َي ُكو ُل ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؿلٔي َع ا ِلؿ َٔه أَ ِطک َ َل ا ِل َعي ِ ٔن َم ِي ُض َ

ل َل ِح ٔه
وض ا ِل َعك ٔ ٔب َقا َل َقلٔي ُ
ل ا ِل َعي ِ ٔن َقا َل كَؤی ُ
َما َؿلٔي ُع ا ِلؿ َٔه َقا َل َعؤي ُه ا ِلؿ َٔه ُقل ُِت َما أَ ِطک َ ُ
ل ٔط ِّل ا ِل َعي ِ ٔن ُقل ُِت َما َم ِي ُض ُ
ا ِل َعك ٔ ٔب
اج سنبرمسہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ،ہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسرفاخدنہےھت،آپیلصاہللہیلعفملسیکآوھکنںیک
دیفسیںیمرسخڈفرےڑپےوہےئےھت،ازییابمرکرپتہبمکوگتشاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکہیلحاکایبؿ

حسیث 9

الْس ِّي َقا َل َح َّسث َ َيا َع ِبَْرُ بِ ًُ ا ِل َكاس ٔٔه َع ًِ أَ ِط َع َث َي ِعىٔی ابِ ًَ َس َّوا ٕر َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
ام َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة
َح َّسثَ َيا َص َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ

َقا َل َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي ل َِي َل ٕة إ ٔ ِؿ ٔح َيا ٌٕ َو َعل َِيطٔ حُ َّل ْة َح ِن َزا ُئ َؾ َح َعل ُِت أَى ِ ُوزُ إٔل َِيطٔ َوإلٔ َي ا ِل َك َنز ٔ َؾ َل ُض َو
ع ٔ ِيسٔي أَ ِح َش ًُ ٔم ًَ ا ِل َك َنز ٔ
رضحتاج سریضاہللاعتیلہنعیہےسوقنمؽےہفہرفامےتںیہ،ہکںیماکیرمہبتاچدنینراتںیموضحرادقسیلصاہللہیلعفملس
وکدھکیراہاھت۔وضحریلصاہللہیلعفملس اسفتقرسخوجڑازت ف رفامےھت،ںیمیھبکاچدنوکداتھکیافریھبکآپیلصاہللہیلعفملس
وک،ابآلرخںیمےنہییہہلصیفایکہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملساچدنےس ںیہزایدہلیمجفنیسحافرونمرںیہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکہیلحاکایبؿ

حسیث 10

َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ َون ٔ ٕ
الز َؤاس ُّٔی َع ًِ ُزصَي ِر ٕ َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
ام َقا َل َسأ َ َل َر ُج ْل ا ِلب َ َرا َئ بِ ًَ
يع َح َّسثَ َيا ُح َن ِي ُس بِ ًُ َع ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ ُّ
اٌ َو ِجطُ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم ِث َل َّ
الش ِي ٔـ َقا َل ال بَ ِل ٔم ِث َل ا ِل َك َنز ٔ
َعاز ٕٔب أَک َ َ
اوبااحسؼےتہکںیہہکیسکصخشےنرضحت ساءےسوپاھچہکایکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساکرہچہابمرکولتاریکرطحافشػ
اھت۔اوہنںےناہکہکںیہنہکلبدبریکرطحرفنشوگالیئےئلوہےئاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکہیلحاکایبؿ

حسیث 11

اب
ْض َع ًٔ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
ْض بِ ًُ ُط َن ِي ٕل َع ًِ َػال ٔحٔ بِ ًٔ أَبٔي األَ ِخ َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز ا ِل َن َؼاحٔف ُّٔي ُسل ِ ََمْي ٌُ بِ ًُ َسل ِٕه َقا َل َح َّسث َ َيا ال َّي ِ ُ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَبِ َي َف َنأَىَّنا ٔػي َؼ ٔم ًِ ؾ َّٔـ ٕة َر ٔج َل َّ
الظ ِعز ٔ
َع ًِ أَبٔي َسل ََن َة َع ًِ أَبٔي ص َُزیِ َز َة َقا َل ک َ َ
َ
اوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ،ہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساسدقراصػافشػنیسحفوخوصبرتےھتہکوگایہک
اچدنی ےس آپ یلص اہللہیلع فملس اکدبؿ ابمرک ڈاھال ایگ ےہ۔آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےک ابؽ ابمرک دقرے دمخار وھگایرگنایےل
ےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکہیلحاکایبؿ

حسیث 12

َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل أَ ِخب َ َرنٔي َّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ِع ٕس َع ًِ أَبٔي الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔس اهللٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط
وسی َعل َِيطٔ َّ
َض ْب ٔم ًَ ال ِّز َجا ٔل َنأَى َّ ُط ٔم ًِ رٔ َجا ٔل َطيُوئ َ َة َو َرأَیِ ُت ع َٔيسی بِ ًَ
وسله َقا َل ُ ٔ
َع َق َعل َ َّي األَىِب ٔ َيا ُئ َؾإٔذَا ُم َ
الش ُ
م و َ ِ
َ
َ
َع َو ُة بِ ًُ َم ِش ُعوز ٕ َو َرأَیِ ُت إٔبِ َزاص َٔيه َعل َِيطٔ َّ
َم ِز َی َه َعل َِيطٔ َّ
َق ُب َم ًِ
الش ُ
الش ُ
َق ُب َم ًِ َرأَیِ ُت بٔطٔ َط َب ّضا ُ ِ
م و َؾإٔذَا أ ِ َ
م و َؾإٔذَا أ ِ َ
الش ُ َ
َرأَیِ ُت بٔطٔ َط َب ّضا َػاحٔبُهُ ِه َي ِعىٔی َنؿ َِش ُط َو َرأَیِ ُت ٔجبِرٔی َل َعل َِيطٔ َّ
َق ُب َم ًِ َرأَیِ ُت بٔطٔ َط َب ّضا ز ٔ ِح َي ُة
م و َؾإٔذَا أ ِ َ

اج سنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنع وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملساکہیاراشدلقنرفامےتںیہ،ہکھجمرپبساایبنءمہیلعاولصلةفاالسلؾ
شیپ ےئک ےئگ ینعی ےھجم داھکےئ ےئگ۔ سپ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ وک ںیم ےن داھکی وت فہ ذرا ےلتپ دےلب دبؿ ےک آدیم ےھت وگای ہک
ہلیبقونشہیئےکولوگںںیمےسںیہ،ا فررضحتٰیسیعہیلع االسلؾوکداھکیوتاؿبسولوگںںیمےسوجریمیرظنںیمںیہرعفة نب
وعسمداؿےسزایدہےتلمےتلجولعمؾوہےئ۔افررضحتا سامیہہیلعاالسلؾوکداھکیوتریمےدےھکیوہےئولوگںںیمےسںیموخدیہ
اؿےکاسھتاشمہبوہں،اےسییہربجالیئہیلعاالسلؾ وکداھکیوتاؿےکاسھتزایہاشمہباؿولوگںںیمےسوجریمیرظنںیمںیہفہ
دہیحیبلکںیہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکہیلحاکایبؿ

حسیث 13

َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ َون ٔ ٕ
وٌ َع ًِ َسعٔي ٕس ا ِل ُح َزیِز ٔ ِّي َقا َل َسنٔ ِع ُت
يع َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر ا ِل َن ِعى َی َواح ْٔس َقاال أَ ِخب َ َرىَا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ

اٌ
اللؿ َِي ٔل َي ُكو ُل َرأَیِ ُت ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َو َما بَق ٔ َي َعل َي َو ِجطٔ األَ ِر ٔ
ق أَ َح ْس َرآ ُظ غَي ِر ٔي ُقل ُِت ٔػ ِؿ ُط لٔي َقا َل ک َ َ
أَبَا ُّ
ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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أَبِ َي َف َملٔي ّحا ُم َكؼَّ ّسا
دیعس رجریی رہمح اہلل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوب الیفطل ریض اہلل ہنع وک ہی ےتہک وہےئ انس ،ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک دےنھکی
فاولںںیمابرفےئزنیمرپریمےوساوکیئںیہنراہ۔ںیمےناؿےساہکہکھجمےسوضحریلصاہللہیلعفملساکھچکہیلحایبؿےئجیک۔
اوہنںےنرفامایہکوضحریلصاہللہیلعفملسدیفسرگنےھت۔المتحےکاسھتینعیرسیخاملئافردتعمؽمسجفاےلےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکہیلحاکایبؿ

حسیث 14

َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َقا َل َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔي ثَاب ٔ ٕت الزُّصِز ٔ ُّي
اٌ
ْکیِبٕ َع ًٔ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َقا َل َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َناع ٔي ُ
ض َقا َل ک َ َ
وسی بِ ًٔ ُع ِك َب َة َع ًِ ُم َ
ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ابِ ًُ أَخٔي ُم َ
وسی بِ ًٔ ُع ِك َب َة َع ًِ ُ َ
َّ
ْخ ُد ٔم ًِ بَي ِ ٔن ثَ َيایَا ُظ
َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَ ِؾلَخَ الثي ٔ َّي َتي ِ ٔن إٔذَا َتک َ َّل َه ُرئ َٔي کَال ُّيورٔ َی ِ ُ

انبابعسر یضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ،ہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاےلگداتنابمرکھچکاشکدہےھتینعیاؿںیمیسک
دقر رںیخی ںیھت اجنگؿ ہن ےھت بج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ملکت رفامےت وت اکی ونراس اظرہ وہات وجداوتنں ےک درایمؿ ےس
اتلکناھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرہموبنتاکذرک

حسیث 15

َح َّسثَ َيا أَبُو َر َجا ٕئ ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا َحات ٔ ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َناع ٔي َل َع ًٔ ا ِل َح ِع ٔس بِ ًٔ َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َقا َل َسنٔ ِع ُت َّ
الشائ َٔب
یس َي ُكو ُل َذصَ َب ِت بٔي َخا َلًٔی إلٔ َي ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله َؾ َكال َِت یَا َر ُسو َل اهللٔ إ ٔ ٌَّ ابِ ًَ أ ُ ِخًٔی َو ٔج ْع ؾ ََن َشحَ َرأِسٔی
بِ ًَ َیز ٔ َ
ل زٔ ِّ ِّ ا ِل َح َح َلةٔ
َو َز َعا لٔي بٔا ِلب َ َر َن ٔة َو َت َو َّؿأ َؾ َ ٔ
ِـ هَ ِضزٔظ ٔ َؾ َيوَ ِز ُت إلٔ َي ا ِل َدا َت ٔه بَي ِ َن َنتٔؿ َِيطٔ َؾإٔذَا ص َُو ٔم ِث ُ
َْشبِ ُت ٔم ًِ َو ُؿوئٔطٔ َوق ُِن ُت َخل َ

اسبئنبسیدیےتہکںیہہکھجموکریمیصاہلوضحرادقس یلصاہللہیلعفملسےکاپسےلںیئگافررعضایکہکہیریمااھباجنامیبرےہ
۔وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےنریمےرسرپاہھتریھپاافرریمےےئلداعےئ ستکیکافروضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےن
فوض رفامای وت ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہللہیلع فملس ےک فوض اک اپین ایپ۔ ںیم اافتاق ای دصقا وضحر ارکؾ یلص اہللہیلع فملس ےکسپ تشپ
ڑھکاوہاوتںیمےنرہموبنتدیھکیوجرہسمییکڈنھگویںیسیجیھت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 16

اللا ِل َكانٔي َقا َل َّ
َح ٕب َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة َقا َل َرأَیِ ُت
حسثَ َيا أَ ُّی ُ
وب بِ ًُ َجابٔز ٕ َع ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
َح َّسثَ َيا َسعٔي ُس بِ ًُ َي ِع ُك َ
وب َّ ُّ
ا ِل َدا َت َه بَي ِ َن َنتٔفَ ِي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله غ َُّس ّة َح ِن َزا َئ ٔم ِث َل بَ ِي َـ ٔة ا ِل َح َنا َمةٔ
اج س نب رمسہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رہم وبنت وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکدفونںومڈنوھںےکدرایمؿداھکیوجرسخروسیلیسیجیھت۔افردقمارںیموبکرتےکاڈنےیسیجیھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 17

اػ ٔه بِ ًٔ عُ َن َز بِ ًٔ َق َتا َز َة َع ًِ َج َّستٔطٔ
ـ بِ ًُ ا ِل َنا ٔج ُظو ٌٔ َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َع ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ِؼ َعبٕ ا ِل َنس َیىٔ ُّی َقا َل َح َّسث َ َيا یُو ُس ُ
ُر َم ِي َث َة َقال َِت َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َول َِو أَ َطا ُئ أَ ٌِ أ ُ َق ِّب َل ا ِل َدا َت َه َّال ٔذي بَي ِ َن َنتٔؿ َِيطٔ ٔم ًِ ُ َِقبٔطٔ َلؿ ََعل ُِت

َع ُغ ال َّز ِح َن ًٔ
َي ُكو ُل ل ٔ َش ِع ٔس بِ ًٔ ُم َعاذ ٕیَ ِو َو َم َ
ات اصِ َتزَّ َل ُط َ ِ

رمینہیتہکںیہہکںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےسہیومضمؿانسافرںیماسفتقوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاینت
رقت  یھت ہک ارگ اچیتہ وت رہم وبنت وک وچؾ یتیل۔ فہ ومضمؿ ہی ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس دعس نب اعمذ ےک ت  ںیم ہی
اراشدرفامرےہےھتہکاؿیکومتیکفہجےست اعتیلش اشہناکرعشیھباؿیکرفحیکوخیشںیموھجؾایگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 18

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َع ِب َس َة َّ
َُف َة
الـي ُِّّی َو َعل ٔ ُّي بِ ًُ ُح ِحز ٕ َو َغيِرُ َواح ٔ ٕس َقالُوا َح َّسثَ َيا ع َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص َع ًِ عُ َن َز بِ ًٔ َع ِب ٔس اهللٔ َم ِول َي غ ِ َ

ـ َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله
َقا َل َح َّسثَىٔی إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ٔم ًِ َو َل ٔس َعل ٔ ِّي بِ ًٔ أَبٔي كَالٔبٕ َقا َل ک َ َ
اٌ َعل ٔ ٌّي إٔذَا َو َػ َ
ْک ا ِل َحس َ
ٔیث ب ٔ ُلولٔطٔ َو َقا َل بَي ِ َن َنتٔؿ َِيطٔ َخا َت ُه ال ُّيبُ َّوة ٔ َوص َُو َخا َت ُه ال َّيبٔيِّي َن
ؾ ََذ َ َ

ا سامیہ نب دمحم وج رضحت یلع ریض اہلل اعتیلہنع ےک وپےت ںیہفہ ےتہک ںیہ،ہک رضحت یلع ریض اہللہنع بج وضحر ادقس یلص اہلل
ہیلعفملسیکافصتایبؿایکرکےتوتہیںیتفصایبؿرکےت،افردحثیذموکرہاسقبذرکیک۔ہلمجنماؿےکہییھبےتہک،ہکوضحریلص
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اہللہیلعفملسےکدفونںومڈنوھںےکدرایمؿرہموبنتیھت،افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسصا ما نییبنےھت۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 19

َک ُّي
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو َع ٔ
اػ ٕه َقا َل َح َّسثَ َيا َعزِ َرةُ بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت َقا َل َح َّسثَىٔی ع ٔ ِل َبا ُئ بِ ًُ أَ ِح َن َز ا ِل َي ِظ ُ ٔ
َقا َل َح َّسثَىٔی أَبُو َزیِ ٕس َع ِنزُو بِ ًُ أَ ِخ َل َب األ َ ِن َؼار ُّٔي َقا َل َقا َل لٔي َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َیا أَبَا َزیِ ٕس ا ِز ٌُ ٔمىِّی
ات
ات ُم ِح َتنٔ َع ْ
ؾَا ِم َشحِ هَ ِضزٔي ؾ ََن َش ِح ُت هَ ِض َز ُظ ؾ ََو َق َع ِت أَ َػابٔعٔي َعل َي ا ِل َدا َت ٔه ُقل ُِت َو َما ا ِل َدا َت ُه َقا َل َط َع َز ْ

علناءنبارمحےتہکںیہ،ہکھجمےسرمعفنبابطخاحصیبریضاہللاعتیلہنعےن ہی ہصایبؿایک۔اکیرمہبتوضحرادقسیلصاہللہیلع
فملسےنھجمےسرمکےنلمےکےئلاراشدرفامایںیمےنوضحریلصاہللہیلعفملسیکرمکینلمرشفعیکوتاافتًاقریمیایلگنرہموبنترپگل
یئگعلناءےتہکںیہہکںیمےنرمعفےسوپاھچہکرہموبنتایکزیچیھتاوہنںےنوجابدایہکدنچابولںاکومجمہعاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 20

َحیِ ٕث ا ِل ُدزَاعٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ حُ َشي ِ ٔن بِ ًٔ َواق ٔ ٕس َح َّسثَىٔی أَبٔي َقا َل َح َّسثَىٔی َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ
َح َّسثَ َيا أَبُو َع َّنا ٕر ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ُ َ
ب ُ َزیِ َس َة َقا َل َسنٔ ِع ُت أَبٔي ب ُ َزیِ َس َة َي ُكو ُل َجا َئ َسل َِنا ٌُ ا ِلؿَارٔس ُّٔی إلٔ َي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ح ٔي َن َقس َٔو ا ِل َنسٔی َي َة
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ک
ب ٔ َنائ َٔسة ٕ َعل َِي َضا ُركَ ْب ؾ ََو َؿ َع َضا بَي ِ َن َی َس ِي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾ َكا َل َیا َسل َِنا ٌُ َما َص َذا َؾ َكا َل َػ َس َق ْة َعل َِي َ
َّرؾ ََع َضا َؾ َحا َئ ا ِل َػ َس بٔنٔ ِثلٔطٔ ؾ ََو َؿ َع ُط بَي ِ َن َی َس ِي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي
ل الؼَّ َس َق َة َقا َل ََ
َو َعل َي أَ ِػ َحاب ٔ َ
ک َؾ َكا َل ِارؾ َِع َضا َؾإٔىَّا ال ىَأِک ُ ُ
َک َؾ َكا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أل َ ِػ َحابٔطٔ ابِ ُش ُلوا ث ُ َّه
اهلل عليط وسله َؾ َكا َل َما صَ َذا یَا َسل َِنا ٌُ َؾ َكا َل َص ٔسیَّ ْة ل َ

اٌ لٔل َِي ُضوز ٔؾ ِ
َاطت َ َرا ُظ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط
ىَوَ َز إلٔ َي ا ِل َدا َت ٔه َعل َي هَ ِضز ٔ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ؾَآ َم ًَ بٔطٔ َوک َ َ
وسله ب ٔ َه َذا َو َن َذا ز ٔ ِرصَ ّنا َعل َي أَ ٌِ َي ِػز ٔ َض َل ُض ِه ى َ ِدم  ؾ ََي ِع َن َل َسل َِنا ٌُ ؾ ٔيطٔ َحًَّی تُ ِلع َٔه َؾ َػ َز َض َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط
ل ٔم ًِ َعا ٔم َضا َول َِه َت ِحنٔ ِل ى َ ِد َل ْة َؾ َكا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل
َغ َس َضا عُ َنزُ َؾ َح َنلَتٔ ال َّي ِد ُ
وسله ال َّيد َل إٔال ى َ ِد َل ّة َواح َٔس ّة َ َ
ِ
َغ ِست َُضا َؾ َيزَ َع َضا َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله
عليط وسله َما َطأ ٌُ َص ٔذظ ٔ ال َّي ِد َل ٔة َؾ َكا َل عُ َنزُ یَا َر ُسو َل اهللٔ أَىَا َ َ
َؾ َػ َز َس َضا َؾ َح َنل َِت ٔم ًِ َعا ٔم َضا
 سدة نب ابیصحل ریض اہلل اعتیلہنع رفامےت ںیہہک وضحر یلص اہللہیلعفملس بجدمہنی ونمرہ رشتفی الےئ وت رضحت املسؿ افریس

ریضاہللہنعاکیوخاؿےلرکآےئسجںیماتزہوجھک رںیںیھتافروضحرارکؾیلصاہللہیلعفملس یکمدتمںیمشیپایک۔وضحر
یلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفرفامایہکاملسؿہییسیکوجھکرںیںیہ۔اوہنںےنرعضایکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپافر
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسویھتںرپدصہقںیہ۔ وضحریلص اہللہیلعفملسےن رفامایہک مول دصہقںیہن اھکےتاس ےئل
ریمےاپسےساتاھول(اسںیماملعءاکاالتخػےہہک مول ےسایکرمادےہ۔ضعبےکزندکیوضحرادقسیلصاہللہیلعفملس
یکذاتےہےسجعمجےکظفلےسرشتافیًریبعترفامایافرضعبےکزندکیامجتعاایبنءرمادںیہافرضعبےکزندکیوضحریلصاہلل
ہیلع فآہل فملس افر وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فہ ااقرب نج وک زوکة اک امؽ دانی اجزئ ںیہن رماد ںیہ ۔ دنبہ انزیچ ےک زندکی ہی
رسیتااامتحؽراحجےہ افرالعہمانمفیےک ارتعااضتوجاس رسیتیوصرت ںیمںیہزایدہ فعیقںیہن) دفرسےدؿرھپ ااسییہفاہعق
شیپ آای ہک املسؿ وجھکرفں اک ابطؼ الےئ افر وضحر ادقس یلص اہللہیلع فملس ےک اراشد رپ املسؿ ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہللیلص
اہلل ہیلعفملس ہیآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک ےئل دہہی ےہ۔ وضحر یلص اہللہیلعفملس ےنوخد یہ ونش رفامای۔ (انچہچن وجیبریےن
ایکسرصتحییکےہ۔رضحتاملسؿاکاسرطحرپدفونںدؿالانتقیقحںیموضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکآاقانبےناکااحتمؿ
اھت اس ےئل ہک املسؿ ریض اہلل اعتیل ہنع رپاےن زامےن ےک املعء ںیم ےس ےھت اڑاھیئ وس  سس افر ضعب ےک وقؽ رپ اسڑےھ نیت وس
 س ساؿیکرمعوہیئ۔اوہنںےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفآہلفملسیکالعامتںیموجیلہپبتکںیمڑپھریھکںیھتہییھبداھکیاھت
ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دصہق ونش ںیہن رفامےت افر دہہی وبقؽ رفامےت ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفونں
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ومڈنوھںےکدرایمؿرہموبنتےہ،یلہپدفونںالعںیتمدےنھکیےکدعب)رھپوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکتشپ ابمرکرپ رہم
وبنتدیھکیوتاملسمؿوہےئگاملسؿریضاہللاعتیلہنعاسفتقوہیدینبرقہظیےکالغؾےنبوہےئےھت۔وضحریلصاہللہیلعفملس
ےناؿوکرخدیا(اجمزاًرخدیاےک ظفلےسریبعترکدایفرہنتقیقحںیماوہنںےنرضحتاملسؿریضاہللاعتیلہنعوکاکمبتانبایاھت۔
اکمبتانباناسوکےتہکںیہہک،آاقالغؾےساعمہلمرکےلہکاینتدقماروجآسپںیمےطوہاجےئامکرکدےدف،رھپ مآزادوہ)افر
دبؽاتکتب تہبےسدر م رقاراپےئ افر زینہیہکرضحت املسؿاےکن ےئل(نیتوس) وجھکرےکدرتخاگلںیئافر اؿدروتخں ےک
لھپ الےن کت اؿ یک ربخ ریگی رکںی ۔ سپ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ دتس ابمرک ےس فہ درتخ اگلےئ ،وضحر یلص اہلل
ہیلع فملس اک زجعمہ اھت ہک بس درتخ ایس اسؽ لھپ ےل آےئ رگم اکی درتخ ہن الھپ۔ قیقحت ےس ولعمؾ وہا ہک فہ درتخ رضحت
املسؿافریسےکاہھتاکاگلای وہااھت۔وضحرادقس یلصاہللہیلعفملس ےکدتسابمرکاک ںیہن۔وضحریلصاہلل ہیلع فملسےناس وک
اکنالافردفابرہاےنپدتسابمرکےساگلای۔وضحریلصاہللہیلعفملساکدفرسازجعمہہیوہاہک  ےوم ماگلایوہادرتخیھبایساسؽ
لھپےلآای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرہموبنتاکذرک

حسیث 21

يل َّ
ْض َة ا ِل َع َوق ٔ ِّي َقا َل َسأ َ ِل ُت
ْش بِ ًُ ا ِل َو َّؿا ٔح َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو َعك ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َقا َل َح َّسث َ َيا بٔ ِ ُ
الس ِو َرق ٔ ُّي َع ًِ أَب ٔي َن ِ َ
اٌ فٔي هَ ِضزٔظ ٔ َب ِـ َع ْة ىَا ٔطزَ ْة
أَبَا َسعٔي ٕس ا ِلد ُِسر َّٔي َع ًِ َخا َت ٔه َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َي ِعىٔی َخا َت َه ال ُّيبُ َّوة ٔ َؾ َكا َل ک َ َ

اوبرضنةےتہکںیہ،ہکںیمےناوبدیعسریضاہللاعتیلہنعےسوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسیکرہموبنتاکاحؽوپاھچ،وتاوہنںےنہی
التبایہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتشپابمرکرپاکیوگتشاکارھباوہا اڑااھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرہموبنتاکذرک

حسیث 22

اػ ٕه األ َ ِح َو ٔل َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ
ْص ُّي َقا َل أَ ِخب َ َرىَا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس َع ًِ َع ٔ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ا ِلنٔ ِك َساو ٔ أَبُو األَ ِط َعثٔ ا ِل ٔع ِحل ٔ ُّي ا ِل َب ِ ٔ
ض ٔم ًِ أَ ِػ َحابٔطٔ َؾ ُس ِر ُت َص َه َذا ٔم ًِ َخ ِل ٔؿطٔ ؾ ََع َز َف َّال ٔذي
َس ٔج َص َقا َل أَ َت ِي ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوص َُو فٔي ىَا ٕ
َِ
َ
ُ
َّر َج ِع ُت َحًَّی
ٔيم ٌ َنأَى َّ َضا ثَآلٔي ُ
َّرأَیِ ُت َم ِو ٔؿ َع ا ِل َدا َت ٔه َعل َي َنتٔؿ َِيطٔ ٔم ِث َل ا ِل ُح ِن ٔع َح ِول ََضا خ ْ
ل ََ
أرٔی ُس ؾَأ ِل َقي ال ِّز َزا َئ َع ًِ هَ ِضزٔظ ٔ َ َ

َک َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله
َف ل َ
َک یَا َر ُسو َل اهللٔ َؾ َكا َل َول َ
ََف اهللُ ل َ
ِ
َک َؾ َكا َل ا ِل َك ِو ُو أَ ِس َت ِػ َ َ
اس َت ِك َب ِل ُتطُ َؾ ُكل ُِت غ َ َ

ک َولٔل ُِن ِؤ ٔمئي َن َوا ِل ُن ِؤ ٔم َيا ٔ
ت
َف ل ٔ َذىِب ٔ َ
َؾ َكا َل َن َع ِه َو َْهُ ِه ث ُ َّه َتم  َص ٔذظ ٔاآلیَ َة َوا ِس َت ِػ ٔ ِ

دبعاہللنبرسسجےتہکںیہہکںیموضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکمدتمںیماحرض وہا۔وضحریلصاہللہیلعفملسےکاپساس
فتق عمجم اھت ،ںیم ےن اس رطح وضحر یلص اہلل ہیلعفملس ےکسپ تشپرکچ اگلای (رافی ےناس ہگج اغًابل رکچ اگل رک یلعف وصرت ایبؿ
یک)وضحریلصاہللہیلعفملسریمااشنمءھجمسےئگافراینپتشپابمرکےساچدرااتردی۔ںیمےنرہموبنتیکہگجوکآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک دفونں اشونں ےک درایمؿ یھٹم ےک  م لکش داھکی ،سج ےک اچرفں رطػ لت ےھت وج وگای وسمں 777ےک  سا س
ولعمؾوہےتےھت۔رھپںیموضحریلصاہللہیلعفملسےکاسےنمآایافرںیمےنرعضایکاہللاعتیلش اشہن،آپیکرفغمترفامےئ
(ای اہلل اعتیل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رفغمت رفام دی اسیج ہک وسرة حتف ںیم اہلل ش  اشہن اک اراشد ےہ لیغفر کل اہلل امدقتؾ
نمذن)۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکرسابمرکےکابولںاکایبؿ
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکرسابمرکےکابولںاکایبؿ
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حسیث 23

اٌ َط َعزُ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي
َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ حُ ِحز ٕ َقا َل أَ ِخب َ َرىَا إ ٔ ِس َناع ٔي ُ
ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َع ًِ حُ َن ِي ٕس َع ًِ أى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل ک َ َ

اهلل عليط وسله إلٔ َي ن ِٔؼ ٔـ أُذُى َ ِيطٔ

رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ،ہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکابؽابمرکفصناکونںکتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکرسابمرکےکابولںاکایبؿ

حسیث 24

َع َو َة َع ًِ أَب ٔيطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت ُن ِي ُت
َح َّسثَ َيا َص َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
الْس ِّي َقا َل أَ ِخب َ َرىَا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ أَبٔي الزِّىَاز ٔ َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
َّرة ٔ
ل أَىَا َو َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم ًِ إٔىَا ٕ
أَغِ َت ٔش ُ
اٌ َلطُ َط َع ْز َؾ ِو َم ا ِل ُح َّن ٔة َوزُ َ
ئ َواح ٔ ٕس َوک َ َ
وٌ ا ِل َو ِ َ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم افر وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی یہ  سف  ںیم لسغ ایک رکےت افر
وضحرادقسیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابؽابمرکاےسیوھٹپںےسوجاکؿیکولکتوہارکےتںیہاؿےسزایدہےھت۔افراؿےس
مکےھتوجومڈنوھںکتوہےتںیہ۔ینعیہنزایدہےبملےھتہنوھچےٹہکلبوتمطسدرہجےکےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکرسابمرکےکابولںاکایبؿ

حسیث 25
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اٌ
ـکَ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا َوص ُِب بِ ًُ َجزٔیز ٔبِ ًٔ َحازٔو ٕ َقا َل َح َّسثَىٔی أَبٔي َع ًِ َق َتا َز َة َقا َل ُقل ُِت ألَى َ ٕص َن ِي َ
َط َعزُ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقا َل ل َِه َیهُ ًِ بٔا ِل َح ِع ٔس َوال ب ٔ َّ
اٌ یَ ِبلُ ُؼ َط َعزُ ُظ َط ِح َن َة أُذُى َ ِيطٔ
الش ِب ٔم ک َ َ
رضحت ساءرفامےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسوتمطسااقلۃمےھتآپیلصاہللہیلعفملسےکدفونںاشونںاکدرایمینہصح
فعیساھت۔آپےکابؽاکونںیکولکتوہےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکرسابمرکےکابولںاکایبؿ

حسیث 26
اتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ  ،ہک ںیم ےن رضحت اسن ےس وپاھچ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ابمرک ےسیک ےھت۔
اوہنںےنرفامایہکہنابلکلدیچیپہہنابلکلےلھکوہےئہکلبوھتڑییسدیچیپیگافررگنھگایہلت ےئلوہےئےھتوجاکونںیکولکتےتچنہپ
ےھت۔
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکرسابمرکےکابولںاکایبؿ

حسیث 27

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی بِ ًٔ أَبٔي ُع َن َز ا ِل َنک ُِّّي َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًٔ ابِ ًٔ أَبٔي ىَحٔ ٕ
يح َع ًِ ُم َحاصٔ ٕس َع ًِ أ ُ ِّو َصاى ٔ ٕئ
ب ٔ ِيتٔ أَبٔي كَالٔبٕ َقال َِت َقس َٔو َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َمهَّ َة َق ِس َم ّة َو َل ُط أَ ِربَ ُع غ ََسائ َٔز
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اؾ اہین ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ک تت ےک دعب اکی رمہبت ہکم رکمہم رشتفی الےئ وت آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکابؽابمرکاچرےصحڈنیمویھںےکوطررپوہرےہےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکرسابمرکےکابولںاکایبؿ

حسیث 28

َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َن ِْصٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک َع ًِ َم ِع َنز ٕ َع ًِ ثَاب ٔ ٕت ا ِلب ُ َيان ٔ ِّي َع ًِ أَى َ ٕص أَ ٌَّ َط َع َز َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي
اٌ إلٔ َي أَ ِن َؼ ٔ
اف أُذُى َ ِيطٔ
اهلل عليط وسله ک َ َ

رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکابؽابمرکفصناکونںکتوہےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکرسابمرکےکابولںاکایبؿ

حسیث 29

یس َع ًٔ الزُّصِز ٔ ِّي َقا َل َح َّسثَ َيا ُعب َ ِي ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِب ٔس اهللٔ
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َن ِْصٕ َح َّسث َ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک َع ًِ یُوى َُص بِ ًٔ َیز ٔ َ

ُوس ُض ِه
اٌ ا ِل ُن ِ ٔ
بِ ًٔ عُت ِ َب َة َع ًٔ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
وٌ َي ِ ٔ
اٌ ي ُِش ٔس ُل َط َع َز ُظ َوک َ َ
ض أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
َفق َ
ْش ُن َ
ُوٌ ُرؤ َ
ُ
َّر َم َر ُسو ُل اهللٔ
اٌ یُ ٔح ُّب ُم َوا َؾ َك َة أَصِ ٔل ا ِْ ٔه َت ٔ
ل ا ِْ ٔه َت ٔ
اٌ أَصِ ُ
ُوس ُض ِه َوک َ َ
اب ي ُِش ٔسلُ َ
َوک َ َ
وٌ ُرؤ َ
اب ؾ ٔ َمْي ل َِه یُ ِؤ َم ِز ؾ ٔيطٔ بٔظَ ِي ٕئ ث َّه َ َ
ػلي اهلل عليط وسله َرأِ َس ُط
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رضحتانبابعسریضاہلل اعتیلامہنعرفامےتںیہ،وضحر ادقسیلصاہللہیلعفملس افًالابولںوکریغبامگناکنؽےک فےسی یہوھچڑدای
رکےت ےھت۔ اس یکفہج ہی یھت ہک رشمنیک امگن اکنال رکےت ےھت افر الہ اتکب ںیہن اکنےتل ےھت۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس
ادتباءاؿاوم رںیمنجںیموکیئمکحانزؽںیہنوہاتاھتالہاتکبیکوماتقفوکدنسپرفامےتےھت۔نکیلاسےکدعبہیوسنمخوہایگ
اسےئلوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساخمتفلِالہاتکبرکےنےگل۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکرسابمرکےکابولںاکایبؿ

حسیث 30

ٔي َع ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ىَاؾ ٔ ٕع ا ِل َنک ِّ ِّي َع ًٔ ابِ ًٔ أَبٔي ىَحٔ ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
يح َع ًِ
ُم َحاصٔ ٕس َع ًِ أ ُ ِّو صَاى ٔ ٕئ َقال َِت َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ذَا َؿؿَائ َٔز أَ ِربَ ٕع
اؾاہینریضاہللاعتیلاہنعرفامیتںیہہکںیمےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسوکاچرؤوسیؤںفاالداھکی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابولںںیماھگنکرکےناکایبؿ۔
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابولںںیماھگنکرکےناکایبؿ۔

حسیث 31

َع َو َة َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ
موسی األنؼاري حسثيا َم ِعً بً عيسی حسثيا مالک بً أىص َع ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ
حسثيا إسحام بً ٰ
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ل َرأِ َض َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوأَىَا َحائ ْٔف
َعائٔظَ َة َقال َِت ُن ِي ُت أ ُ َر ِّج ُ
رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعرفامیتںیہہکںیموضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابولںںیماھگنکرکیتیھت،احالہکنںیماحہضئ
وہیتیھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابولںںیماھگنکرکےناکایبؿ۔

حسیث 32

ـ بِ ًُ ع َٔيسی َقا َل َح َّسثَ َيا َونٔي ْع َقا َل َح َّسثَ َيا ال َّزبٔي ُع بِ ًُ َػب ٔ ٕ
اٌ صُ َو ال َّز َقاش ُّٔی َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ
يح َع ًِ َیز ٔ َ
یس بِ ًٔ أَبَ َ
َح َّسثَ َيا یُو ُس ُ
ْسیحَ ل ٔ ِح َيت ٔطٔ َویُهِْٔرُ ا ِلك ٔ َيا َع َحًَّی َنأ َ ٌَّ ث َ ِوبَ ُط ثَ ِو ُب
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یُهِْٔرُ َزص ًَِ َرأ ِ ٔسطٔ َو َت ِ ٔ
َمال ٔ ٕک َقا َل ک َ َ

َزیَّا ٕ
ت

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ  ،ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ رس ابمرک رپ ارثک لیت اک اامعتسؽ رفامےت ےھت
افراینپداڑیھابمرکںیمارثکیھگنکایکرکےتےھت۔افراےنپرسابمرکرپ اکیاڑپاڈاؽںایرکےتےھتوجلیتےکرثکتاامعتسؽ
ےسااسیوہاتاھت ےسییلیتاکاڑپاوہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابولںںیماھگنکرکےناکایبؿ۔

حسیث 33
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ؾ َع ًٔ األ َ ِط َعثٔ بِ ًٔ أَبٔي َّ
ْسو ٕم َع ًِ َعائٔظَ َة
الظ ِع َثا ٔ
َح َّسثَ َيا َص َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
الْس ِّي َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو األَ ِح َو ٔ
ئ َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َم ِ ُ

اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َل ُيحٔ ُّب الت َّ َي ُّن ًَ فٔي ك ُ ُضورٔظ ٔإٔذَا َت َلض ََّز َوفٔي َت َز ُّجلٔطٔ إٔذَا َت َز َّج َل َوفٔي اىِت َٔعالٔطٔ إٔذَا
َقال َِت إ ٔ ٌِ ک َ َ
اى ِ َت َع َل

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ فوض رکےن ںیم  ،یھگنک رکےن ںیم ،وجات  ےننہ ںیم
(رغضرہارمںیم)داںیئوکدقمؾرےتھکےھت،ینعیےلہپداںیئاجبناھگنکرکےترھپابںیئاجبن۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابولںںیماھگنکرکےناکایبؿ۔

حسیث 34

اٌ َع ًٔ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ ُم َػ َّؿ ٕل َقا َل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔي ٕس َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ َح َّش َ
عً الت َّ َر ُّج ٔل إٔال غٔ ًّبا
ى َ َهي َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔ
دبعاہلللفغمریضاہللہنعرفامےتںیہ،ہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیھگنکرکےنوکعنمرفامےتےھت۔رگماگےہاگبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابولںںیماھگنکرکےناکایبؿ۔

حسیث 35

َع َؾ َة َقا َل َح َّسث َ َيا َع ِب ُس َّ
ئ األَ ِوز ٔ ِّي َع ًِ حُ َن ِيسٔ
یس بِ ًٔ أَبٔي َخال ٔ ٕس َع ًِ أَبٔي ا ِل َعم  ٔ
َح ٕب َع ًِ َیز ٔ َ
الشم و ٔ بِ ًُ َ ِ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َ َ
ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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ل غٔ ًّبا
بِ ًٔ َع ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ َع ًِ َر ُج ٕل ٔم ًِ أَ ِػ َح ٔ
اٌ َیت َ َر َّج ُ
اب ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
دیمحنبدبعارلنمحاکیاحصیبےسلقنرکےتںیہہکوضحریلصاہللہیلعفملساگےہاگبےہیھگنکایکرکےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکدیفسابؽاجےناکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکدیفسابؽاجےناکذرک

حسیث 36

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َقا َل أَ ِخب َ َرىَا أَبُو َزا ُو َز َقا َل أَ ِخب َ َرىَا صَ َّن ْاو َع ًِ َق َتا َز َة َقا َل ُقل ُِت أل َى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َص ِل َخ َـ َب
ئ َوا ِْ َه َت ٔه
اٌ َط ِي ّبا فٔي ُػ ِسغ َِيطٔ َو َْه ًِٔ أَبُو بَ َِکٕ َخ َـ َب بٔا ِل ٔح َّيا ٔ
َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقا َل ل َِه یَ ِبلُ ِؼ ذَل ٔ َ
ک إٔى َّ َنا ک َ َ
اتقدہ ےتہک ںیہ ،ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ،ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملساضخب ایک رکےت ےھت۔ اوہنں
ےنرفامایہکوضحریلصاہللہیلعفملسےکابولںیکدیفسیاسدقماریہوکہنیچنہپیھتہکاضخبیکونتبآیت۔دیفسیوضحرادقس
کت
یلص اہلل ہیلع فملس ےک رصػ دفونں ویٹپنکں ںیم وھتڑی یس یھت ،اہتبل رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع انح افر م ےس اضخب
رفامایرکےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکدیفسابؽاجےناکذرک

حسیث 37

ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
وسی َقاال َح َّسث َ َيا َع ِب ُس الز ََّّزا ٔم َع ًِ َم ِع َنز ٕ َع ًِ ثَاب ٔ ٕت َع ًِ أَى َ ٕص َقا َل َما َع َس ِز ُت فٔي
ام بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َو َی ِحٌَی بِ ًُ ُم َ
ْش َة َط َع َز ّة بَ ِي َـا َئ
َرأِ ٔ
ض َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َول ٔ ِح َيتٔطٔ إٔال أَ ِربَ َع َع ِ َ
رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ،ںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکرسابمرکافرداڑیھرشفیںیموچدہےس
زادئدیفسابؽںیہنےنگ۔
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکدیفسابؽاجےناکذرک

حسیث 38

َح ٕب َقا َل َسنٔ ِع ُت َجاب ٔ َز بِ ًَ َس ُن َز َة َو َق ِس
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َقا َل أَ ِخب َ َرىَا أَبُو َزا ُو َز َقا َل َح َّسثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
اٌ إٔذَا َز َص ًَ َرأِ َس ُط ل َِه یُ َز ٔم ِي ُط َط ِي ْب َوإٔذَا ل َِه َی ِسص ًِٔ ُرئ َٔي ٔم ِي ُط
ُسئ ٔ َل َع ًِ َط ِي ٔب َر ُسو ٔل اهللٔ َػلَّي اهللُ َعل َِيطٔ َو َس َّله َؾ َكا َل ک َ َ
َط ِي ْئ
رضحت اج س ےس یسک ےن وضحر ادقس یلص اہللہیلعفملس ےک دیفس ابولں ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وت اوہنں ےن رفامای ہک بج وضحر
ادقسیلصاہللہیلعفملسلیتاکاامعتسؽرفامےتےھتوتفہوسحمسںیہنوہےتےھت۔فرہنھچکدیفسی ںیہ ںیہوسحمسوہیتیھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکدیفسابؽاجےناکذرک

حسیث 39

ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ

www.KitaboSunnat.com

َش ٕ
یک َع ًِ ُعب َ ِي ٔس اهللٔ بِ ًٔ ُع َن َز َع ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َع ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل َولٔي ٔس ا ِْ ٔه ِيس ُّٔي ا ِْهُوف ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ آ َز َو َع ًِ َ ٔ
یً َط َع َز ّة بَ ِي َـا َئ
ْٔش َ
اٌ َط ِي ُب َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ى َ ِح ّوا ٔم ًِ ع ِ ٔ
ىَاؾ ٕٔع َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ عُ َن َز َقا َل إٔى َّ َنا ک َ َ
انبرمعریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ،ہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکدیفسابؽرقتابیسیبےھت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکدیفسابؽاجےناکذرک

حسیث 40

اٌ َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
َٔک َم َة َع ًٔ ابِ ًٔ
ْکیِبٕ ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل َعم  ٔ
ام َع ًِ ع ِ ٔ
ئ َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َعاو ٔ َی ُة بِ ًُ صٔظَ او ٕ َع ًِ َط ِي َب َ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
وٌ َوإٔذَا َّ
الظ ِن ُص
ض َقا َل َقا َل أَبُو بَ َِکٕ یَا َر ُسو َل اهللٔ َق ِس ٔط ِب َت َقا َل َط َّيب َ ِتىٔی صُو ْز َوا ِل َواق ٔ َع ُة َوا ِل ُن ِز َس ُ
َعبَّا ٕ
م ت َو َع َّه یَ َت َشائَلُ َ

ُنو َِّر ِت

انبابعسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ،ہکرضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعےنرعضایکہکایروسؽاہللآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسوبڑےھوہےئگ(اسیک ایکفہج ؟احالہکنآپ یلصاہللہیلعفآہلفملساکادتعاؽاس اکیضتقماھتہکآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
وجاؿ یہ رےتہ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رمع رشفی اک یضتقم ہی اھت ہک آپ اس فتق کت وجاؿ رےتہ)۔ وضحر یلص اہلل ہیلع
ہ
ہ
ہ
ہ
ہ لش
فملس ےن اراشد رفامای ہک ےھجم وسرئ وہد ،وسرئ فاہعق ،وسرئ رمالست ،وسرئ مع ییساولئؿ  ،وسرئ اذا ا مس وکرت ،اؿ وسروتں
ےنوبڑاھانبدای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکدیفسابؽاجےناکذرک

ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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حسیث 41

َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ َونٔي ٕع َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِْشٕ َع ًِ َعل ٔ ِّي بِ ًٔ َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
ام َع ًِ أَبٔي ُج َح ِي َؿ َة َقا َل َقالُوا یَا
اک َق ِس ٔط ِب َت َقا َل َق ِس َط َّيب َ ِتىٔی صُو ْز َوأَ َخ َواتُ َضا
َر ُسو َل اهللٔ ى َ َز َ
اوبحجیفہریضاہللہنعرفامےتںیہ۔ولوگںےنرعضایکایروسؽاہللآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپھچکفعضفہریہارث،ڑباھےپاک
ہ
وسحمسوہےناگل۔وضحریلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکےھجموسرئوہدیسیجوسروتںےنفیعضرکدای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکدیفسابؽاجےناکذرک

حسیث 42

اٌ َع ًِ َع ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ عُ َنيِر ٕ َع ًٔ إ ٔ َیاز ٔبِ ًٔ َلك ٔ ٕيم ا ِل ٔع ِحل ٔ ِّي َع ًِ أَبٔي رٔ ِم َث َة
َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ حُ ِحز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا ُط َع ِي ُب بِ ًُ َػؿ َِو َ
اب َقا َل أَ َت ِي ُت ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َو َمعٔي ابِ ًْ لٔي َقا َل ؾَأ َ َریِ ُت ُط َؾ ُكل ُِت َل َّنا َرأَیِ ُت ُط َص َذا ى َ ٔي ُّی اهللٔ
الت َّ ِي ٔ ِّ
ِم َت ِي ٔه ال َّزبَ ٔ
ػلي اهلل عليط وسله َو َعل َِيطٔ ثَ ِوبَا ٌٔ أَ ِخ َْضا ٌٔ َو َل ُط َط َع ْز َق ِس َعم  ُظ َّ
الظ ِي ُب َو َط ِيبُ ُط أَ ِح َنزُ
َ
اوب رہثم یمیت ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ  ،ہک اےنپ ےٹیب وک اسھت ےئل وہےئ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک مدتم ںیم احرض وہا ۔
ولوگںےنےھجموضحریلصاہللہیلعفملسےکابرےںیمالتبای(ہکہیرشتفی رفامںیہاغًابلہیےلہپےساچہپےتنہنوہںےگ۔)ںیمےن
وضحریلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیوتےھجمہیانہکڑپاہکفایعقآپیلص اہللہیلعفآہلفملساہللےکن ےیبنںیہ۔اسفتقوضحریلص
اہللہیلعفملسدفزبساڑپےےنہپوہےئےھت(ینعیوضحریلصاہللہیلعفملسیکیگنلیھبزبسیھتافراچدریھبزبسیھت)افرآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکدنچابولںرپڑباھےپےکآاثراغبلوہےئگےھتنکیلفہابؽرسخےھت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکدیفسابؽاجےناکذرک

حسیث 43

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
َح ٕب َقا َل قٔي َل
َسیِ ُخ بِ ًُ ال ُّي ِع َنا ٌٔ َقا َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
يع َقا َل َح َّسثَ َيا ُ َ
ض َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط
ل ٔ َحابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة أَک َ َ
ض َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َط ِي ْب َقا َل ل َِه َیهُ ًِ ف ٔي َرأ ِ ٔ
اٌ فٔي َرأ ِ ٔ

الس ِص ًُ
وسله َط ِي ْب إٔال َط َع َز ْ
ات فٔي َم ِ ٔ
َف ٔم َرأِ ٔسطٔ إٔذَا ا َّز َص ًَ َو َاراصًَُّ ُّ

رضحت اج س ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یسک ےن وپاھچ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک ںیم دیفس ابؽ ےھت؟ اوہنں ےن اہک ہک
رصػدنچابؽامگنرپےھتوجلیتاگلےنیکاح تںیماظرہںیہنوہےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاضخبرفامےناکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاضخبرفامےناکذرک

حسیث 44

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
يع َقا َل َح َّسث َ َيا صُظَ ِي ْه َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ عُ َنيِر ٕ َع ًٔ إ ٔ َیاز ٔ بِ ًٔ َلك ٔ ٕيم َقا َل أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو رٔ ِم َث َة

ک َوال
ک َص َذا َؾ ُكل ُِت َن َع ِه أَ ِط َض ُس بٔطٔ َقا َل الَ یَ ِحىٔی َعل َِي َ
َقا َل أَ َت ِي ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َم َع ابِ ًٕ لٔي َؾ َكا َل ابِيُ َ
َت ِحىٔی َعل َِيطٔ َقا َل َو َرأَیِ ُت َّ
الز َوا َیا ٔ
ت
الظ ِي َب أَ ِح َن َز َقا َل أَبُو ع َٔيسی َص َذا أَ ِح َش ًُ َط ِي ٕئ ُرو ٔ َي فٔي َص َذا ا ِل َب ٔ
اب َوأَ ِؾ َ ُ
ْس ألَ ٌَّ ُّ
َّ
ِ َّ
َّ
َّ
َ
َ
ِم
الؼَّ ٔحي َح َة أ ٌَّ ال َّي ٔي َّی َػلي اهللُ َعل َِيطٔ َو َسل َه ل َِه َی ِبلُ ٔؼ الظ ِي َب َوأبُو رٔ ِم َث َة ا ِس ُن ُط رٔؾَا َع ُة بِ ًُ َیْرب ٔ ٔ ٕٓي الت ِي ٔ ُّ
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اوب رہثم ےتہک ںیہ  ،ہک ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم اےنپ ڑلےک وک اسھت ےل رک احرض وہا وت وضحر یلص اہللہیلع
فملس ےن رفامای ہک ایک ہی ریت ا ہ اٹ ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک ہک اہں رضحتی ہی ریما ہ اٹ ےہ ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک وگاہ
رںیہ۔وضحریلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاسیکانجتیاکدبہلاسرپںیہن(افدئہںیماسیکفاضتحآےئیگ)اوبرہثمےتہکںیہ،
ہک اس فتق ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک ضعب ابولں وک رسخ داھکی۔ اامؾ رتذمی ےتہک ںیہ  ،ہک اضخب ےک ابرے ںیم ہی
دحثیبسےسزایدہحیحصافرفاحضےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاضخبرفامےناکذرک

حسیث 45

َش ٕ
َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ َون ٔ ٕ
اٌ بِ ًٔ َم ِوصَبٕ َقا َل ُسئ ٔ َل أَبُو ص َُزیِ َز َة َص ِل َخ َـ َب َر ُسو ُل اهللٔ
يع َقا َل َح َّسثَ َيا أَبٔي َع ًِ َ ٔ
یک َع ًِ عُ ِث َن َ

ػلي اهلل عليط وسله َقا َل َن َع ِه َقا َل أَبُو ع َٔيسی َو َر َوي أَبُو َع َواى َ َة َص َذا ا ِل َحس َ
اٌ بِ ًٔ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ َم ِوصَبٕ َؾ َكا َل
ٔیث َع ًِ ُع ِث َن َ
َع ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة
رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسیسکےنوپاھچہکوضحریلصاہللہیلعفملسےناضخبایک؟اوہنںےناہکہکاہںایک۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاضخبرفامےناکذرک

حسیث 46

َ
ْش ابِ ًٔ
ْض بِ ًُ ز َُ ِّ َار َة َع ًِ أَبٔي َج َي ٕ
اب َع ًِ إٔیَاز ٔبِ ًٔ َلك ٔ ٕيم َع ًٔ ا ِل َح ِض َس َمةٔ ا ِم َزأَة ٔ بٔ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َص ُ
ار َ
وٌ َقا َل أَى ِ َبأىَا ال َّي ِ ُ
ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ

www.KitaboSunnat.com

ْخ ُد ٔم ًِ بَ ِيتٔطٔ َی ِي ُؿ ُف َرأِ َس ُط َو َق ٔس اغِ َت َش َل َوب ٔ َزأِ ٔسطٔ َر ِز ْع
ا ِل َد َؼ ٔ
اػ َّيةٔ َقال َِت أَىَا َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َی ِ ُ
ک فٔي َص َذا َّ
ٔم ًِ ح ٔ َّيا ٕئ أَ ِو َقا َل َر ِزؽْ َط َّ
الظ ِي ُذ
جذہم وجریشب نباصخہیص یک ویبیںیہفہرفامیتںیہ ہک ںیم ےنوضحر یلصاہلل ہیلع فملس وک اکمؿےسابرہرشتفیالےت وہےئداھکی
ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن لسغ رفام راھک اھت ،اس ےئل رس ابمرک وک  ڑاڑ رےہ ےھت۔ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس
ابمرکرپانحاکارثاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاضخبرفامےناکذرک

حسیث 47

اػ ٕه َقا َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة َقا َل َح َّسثَ َيا حُ َن ِي ْس َع ًِ أَى َ ٕص
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َع ٔ
َقا َل َرأَیِ ُت َط َع َز َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َم ِد ُـوبّا
رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ،ہکںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکابولںوکاضخبایکوہاداھکی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکُرسہماکایبؿ
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکُرسہماکایبؿ

حسیث 48
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َّ َ
ل َع ًِ َعبَّاز ٔ بِ ًٔ
ِم ا ِل َب ِ ٔ
َسائ ٔي ُ
ْص ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا ُعب َ ِي ُس اهللٔ بِ ًُ ُم َ
وسی َقا َل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِ َ
َحسث َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح ا ِل َضا ٔط ٔ ُّ
َٔک َم َة َع ًٔ ابِ ًٔ
وٌ َقا َل َح َّسثَ َيا َعبَّا ُز بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َع ًِ ع ِ ٔ
َم ِي ُؼو ٕر )ح( َو َح َّسث َ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ ُح ِحز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
ض َقا َل ک َ َّ
وٌ
َعبَّا ٕ
ل َق ِب َل أَ ٌِ یَ َي َاو بٔاإلٔثِنٔسٔ ثَم ثّا فٔي کُلِّ َعي ِ ٕن َو َقا َل یَزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یَهِ َتحٔ ُ
ار َ
ل ٔم ِي َضا ع ٔ ِي َس ال َّي ِوو ٔثَم ثّا فٔي کُلِّ َعي ِ ٕن
فٔي َحسٔیثٔطٔ إ ٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله کَاى َ ِت َل ُط ُمهِ ُح َل ْة یَ ِه َت ٔح ُ
انبابعسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ،ہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوسےنےسلبقرہآھکنںیمنیتالسیئادمثےکرسہمیک
ڈاالرکےتےھتافراکیرفاتیںیمانبابعس یہےسوقنمؽےہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاپساکیرسہمداینیھت۔
سجےسوسےنےکفتقنیتنیتالسیئآھکنںیمڈاالرکےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکُرسہماکایبؿ

حسیث 49

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
یس َع ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ
ام َع ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َه ٔسرٔ َع ًِ َجابٔز ٕص َُو ابِ ًُ
يع َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َیز ٔ َ
َع ِب ٔس اهللٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َعل َِيهُ ِه بٔاإلٔثِنٔ ٔس ع ٔ ِي َس ال َّي ِوو ٔ َؾإٔى َّ ُط َی ِحلُو ا ِل َب َْص َویُ ِيب ٔ ُت َّ
الظ ِع َز
َ
رضحتاج سریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ،ہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکادمثاکرسہمرضفرڈاالرکف۔فہاگنہ
وکرفنشیھبرکاتےہافرںیکلپیھبوخبااگاتےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکُرسہماکایبؿ

حسیث 50

اٌ بِ ًٔ ُخ َث ِي ٕه َع ًِ َسعٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ َع ًٔ ابِ ًٔ
ْش بِ ًُ ا ِل ُنؿ ََّـ ٔل َع ًِ َع ِبسٔ اهللٔ بِ ًٔ عُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
ض َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إ ٔ ٌَّ َخي ِ َر أَ ِن َحأْهُ ُه اإلٔثِنٔ ُس َی ِحلُو ا ِل َب َْص َویُ ِيب ٔ ُت َّ
الظ ِع َز
َعبَّا ٕ
َ
انب ابعس ریض اہلل اعتیل امہنع رفامےت ںیہہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع ےن ہی اراشد رفامای ہک اہمترے بس رسومں ںیم رسہم ادمث
رتہبنیرسہمےہآھکنوکیھبرفینشاچنہپاتےہافرںیکلپیھباُاگاتےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکُرسہماکایبؿ

حسیث 51

اٌ بِ ًٔ َع ِبسٔ ا ِل َنل ٔ ٔک َع ًِ َسال ٔ ٕه َع ًٔ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َقا َل
ْص ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو َع ٔ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِش َتنٔ ِّز ا ِل َب ِ ٔ
اػ ٕه َع ًِ عُ ِث َن َ
َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َعل َِيهُ ِه بٔاإلٔثِنٔ ٔس َؾإٔى َّ ُط یَ ِحلُو ا ِل َب َْص َویُ ِيب ٔ ُت َّ
الظ ِع َز
َ
رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعےنیھبوضحرادقسیلصاہللہیلع فملسےسن یلقنایکہکادمثرضفرڈاالرکففہاگنہوکیھب
رفنشرکاتےہںیکلپیھبااگاتےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابلساکذرک
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابلساکذرک

حسیث 52

اب َع ًِ َع ِب ٔس ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ بِ ًٔ َخال ٔ ٕس
وسی َوأَبُو تُ َن ِي َل َة َو َزیِ ُس بِ ًُ ُح َب ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُح َن ِي ٕس الزَّاز ُّٔي َقا َل َح َّسثَ َيا ا ِلؿ َِـ ُ
ل بِ ًُ ُم َ

يؽ َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي
اٌ أَ َح َّب ال ِّث َي ٔ
اب إلٔ َي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ا ِل َكنٔ ُ
َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة َع ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة َقال َِت ک َ َ
اٌ
بِ ًُ ُح ِحز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا ا ِلؿ َِـ ُ
وسی َع ًِ َع ِب ٔس ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ بِ ًٔ َخال ٔ ٕس َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة َع ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة َقال َِت ک َ َ
ل بِ ًُ ُم َ
يؽ
أَ َح َّب ال ِّث َي ٔ
اب إلٔ َي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ا ِل َكنٔ ُ
رضحتاؾہملسریضاہللاہنعےسوقنمؽےہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسبساڑپفںںیمرکےتوکزایدہدنسپرفامےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابلساکذرک

حسیث 53

وب ا ِل َب ِػ َساز ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو تُ َن ِي َل َة َع ًِ َع ِبسٔ ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ بِ ًٔ َخال ٔ ٕس َع ًِ َع ِبسٔ اهللٔ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة َع ًِ أَ ِّمطٔ َع ًِ
َح َّسثَ َيا زٔیَازُ بِ ًُ أَ ُّی َ
وب فٔي
اٌ أَ َح َّب ال ِّث َي ٔ
اب إلٔ َي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یَل َِب ُشطُ ا ِل َكنٔ ُ
أ ُ ِّو َسل ََن َة َقال َِت ک َ َ
يؽ َقا َل َص َه َذا َقا َل زٔیَازُ بِ ًُ أَ ُّی َ

وب
َحسٔیثٔطٔ َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة َع ًِ أَ ِّمطٔ َع ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة َو َص َه َذا َر َوي غَيِرُ َواح ٔ ٕس َع ًِ أَبٔي تُ َن ِي َل َة ٔم ِث َل رٔ َوا َیةٔ زٔیَاز ٔبِ ًٔ أَ ُّی َ
َوأَبُو تُ َن ِي َل َة َیزٔی ُس فٔي َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َع ًِ أَ ِّمطٔ َوص َُو أَ َػ ُّح

اؾ ہملس ریض اہلل امہنع ےس ضعب ولوگں ےن ہی یھب لقن یک ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک  ےننہ ےک ےئل بس اڑپفں ںیم
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ےسرکہتدنسپاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابلساکذرک

حسیث 54

ْس َة
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ا ِل َححَّا ٔد َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َعاذُ بِ ًُ صٔظَ او ٕ َقا َل َح َّسثَىٔی أَبٔي َع ًِ ب ُ َسیِ ٕل َي ِعىٔی ابِ ًَ َم ِي َ َ
الز ِس ٔؼ
اٌ ُن ُّه َقنٔ ٔ
ا ِل ُع َك ِيل ٔ َّي َع ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ َع ًِ أَ ِس َنا َئ ب ٔ ِيتٔ َیز ٔ َ
یس َقال َِت ک َ َ
يؽ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إلٔ َي ُّ
اامسءریضاہللاعتیلاہنعرفامیتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکرکہتیکآنیتسےچنہپکتوہیتیھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابلساکذرک

حسیث 55

َع َو َة بِ ًٔ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ قُظَ يِر ٕ َع ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو َع َّنا ٕر ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ُ َ
َحیِ ٕث َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو نُ َع ِي ٕه َقا َل َح َّسث َ َيا ُز َصي ِ ْر َع ًِ ُ ِ
يؼ ُط َل ُن ِلل َْل أَ ِو
ُم َعاو ٔ َی َة بِ ًٔ ُ ََّق َة َع ًِ أَبٔيطٔ َقا َل أَ َت ِي ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي َرص ِٕم ٔم ًِ ُمزَیِ َي َة لٔيُ َباي ٔ َع ُط َوإ ٔ ٌَّ َقنٔ َ
يؼطٔ ؾ ََن َش ِش ُت ا ِل َدا َت َه
يؼطٔ ُم ِلل َْل َقا َل ؾَأ َ ِز َخل ُِت َیسٔي فٔي َج ِي ٔب َقنٔ ٔ
َقا َل زٔ ُّ ِّ َقنٔ ٔ

رقة نب اایس رفامےت ںیہ ،ہک ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم ہلیبق زمہنی یک اکی امجتع ےک اسھت تعیب ےک
ےئلاحرضوہااھتوتوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکرکہتاکہمکت 777الھکوہااھت۔ںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرگابیؿ
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ںیماہھتڈاؽرکربتاکًرہموبنتوکوھچا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابلساکذرک

حسیث 56

يب بِ ًٔ َّ
الظضٔي ٔس َع ًٔ ا ِل َح َش ًٔ
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس بِ ًُ ُح َن ِي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِلؿ َِـ ٔل َقا َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ َحب ٔ ٔ
َّط ٌّي َق ِس َت َو َّطحَ بٔطٔ
َخ َد َوص َُو یَ َّت ٔه ُئ َعل َي أ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕس َعل َِيطٔ ثَ ِو ْب ق ٔ ِ ٔ
َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َ َ

ؾ ََؼلَّي بٔض ٔ ِه َو َقا َل َع ِب ُس بِ ًُ ُح َن ِي ٕس َقا َل ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِلؿ َِـ ٔل َسأ َ َلىٔی َی ِحٌَی بِ ًُ َمعٔي ٕن َع ًِ َص َذا ا ِل َح ٔسیثٔ أَ َّو َل َما َجل ََص إلٔ َ َّي
َخ َد ن ٔ َتابٔي َؾ َك َب َف َعل َي ثَ ِوبٔي ث ُ َّه َقا َل أَ ِملٔطٔ َعل َ َّي َؾإٔنِّي
اٌ ٔم ًِ ن ٔ َتاب ٔ َ
ک َؾ ُك ِن ُت أل ُ ِ ٔ
َؾ ُكل ُِت َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة َؾ َكا َل ل َِو ک َ َ
َ
ََقأِ ُت َعل َِيطٔ
أَ َخ ُ
اف أَ ٌِ ال أَ ِل َكا َک َقا َل ؾَأ ِم َل ِي ُت ُط َعل َِيطٔ ث ُ َّه أَ ِ َ
َخ ِج ُت ن ٔ َتابٔي ؾ َ َ

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ  ،ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس رضحت ااسہم رپ اہسرا اگلےئ وہےئ اکمؿ ںیم
رشتفی الےئ۔ اس فتق وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اکی ینمی شقنم اڑپا اھت سج ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےٹپلوہےئےھت۔سپوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنابرہرشتفیالرکاحصہبوکامنزڑپاھیئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ْض َة َع ًِ أَبٔي َسعٔي ٕس
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َن ِْصٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک َع ًِ َسعٔي ٔس بِ ًٔ إٔیَا ٕ
ض ا ِل ُح َزیِز ٔ ِّي َع ًِ أَبٔي َن ِ َ
اسنٔطٔ ع َٔنا َم ّة أَ ِو َقنٔي ّؼا أَ ِو رٔ َز ّ
ائ ث ُ َّه َي ُكو ُل
ا ِلد ُِسر ِّٔي َقا َل ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إٔذَا ا ِس َت َح َّس ثَ ِو ّبا َس َّنا ُظ ب ٔ ِ
َّ
َشظ ٔ َو َ ِّ
ک ٔم ًِ َ ِّ
َش َما ُػي ٔ َع َلطُ
ک َخي ِ َر ُظ َو َخي ِ َر َما ُػي ٔ َع َل ُط َوأَعُوذُ ب ٔ َ
َک ا ِل َح ِن ُس َن َنا َن َش ِو َتئيطٔ أَ ِسأَلُ َ
الل ُض َّه ل َ

اوبدیعسمدریریضاہللہنعرفامےتںیہ،ہکبجوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکیئاڑپا ےتنہوتاراہرترستےکوطررپاساکانؾ
للھ
ےتیل۔ الثم اہلل اعتیل ےن ہی رکہت رمتمح رفامای۔ اےسی یہ امعہم ،اچدر فہریہ۔ رھپ ہی داع ڑپےتھ۔ ا م کل ادمحل امک وسکت ااسکل ریخہ
فریخامعنصہلفاوعذکبنمرشہفرشامعنصہل(رتہمج)اےاہللریتےیہےئلامتؾرعتںیفی ںیہ۔افراساڑپےےک ےننہرپریتایہ
رکشےہ۔ایاہللھجتیہےساساڑپےیکالھبیئاچاتہوہں(ہکرخابہنوہاضعئہنوہ)افراؿاقمدصیکالھبیئافروخیباچاتہوہں۔
نجےکےئلہیاڑپاانبایایگےہافرھجتیہےساساڑپےےکرشےسانپہاماتگنوہںافراؿزیچفںےک رشےسانپہاماتگنوہںنجےک
ےئلہیاڑپاانبایایگےہ۔اڑپےیکالھبیئ سایئوتاظرہےہافرسجزیچےکےئلانبایایگاساکبلطمہیےہہکرگیم،رسدیافرزتنی
فہریہسجرغضےکےئلانہپایگاسیکالھبیئہیےہہکاہللاعتیلیکراضںیماامعتسؽوہابعدترپنیعموہافراسیک سایئہیےہہک
اہللیکانرفامینںیماامعتسؽوہ،بجعفةکتفہریہدیپارکے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ُ
ْض َة َع ًِ أَبٔي َسعٔي ٕس
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ یُوى َُص ا ِْهوف ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا ا ِل َكا ٔس ُه بِ ًُ َمال ٔ ٕک ا ِل ُنزَن ٔ ُّي َع ًٔ ا ِل ُح َزیِز ٔ ِّي َع ًِ أَبٔي َن ِ َ
ا ِلد ُِسر ِّٔي َع ًٔ ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله ى َ ِح َو ُظ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َعاذُ بِ ًُ صٔظَ او ٕ َقا َل َح َّسثَىٔی أَبٔي

اب إلٔ َي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َیل َِب ُش ُط ا ِل ٔحب َ َرةُ
اٌ أَ َح َّب ال ِّث َي ٔ
َع ًِ َق َتا َز َة َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل ک َ َ

رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسوکینمیشقنماچدراڑپفںںیمزایدہدنسپدیہیھت۔
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م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس الز ََّّزا ٔم َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ َع ِو ٌٔ بِ ًٔ أَبٔي ُج َح ِي َؿ َة َع ًِ أَبٔيطٔ َقا َل َرأَیِ ُت
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
یل َسا َق ِيطٔ َقا َل ُسؿ َِيا ٌُ أ ُ َراصَا حٔب َ َر ّة
ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َو َعل َِيطٔ حُ َّل ْة َح ِن َزا ُئ َنأنَِّي أَى ِ ُوزُ إلٔ َي بَز ٔ ٔ
اوب ہفیحج رفامےت ںیہ  ،ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک رسخ وجڑا ےنہپ وہےئ داھکی۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک
دفونں لڈنویلں یک کمچ وگای اب ریمے اسےنم ےہ۔ ایفسؿ وج دحثی ےک رافی ںیہ رفامےت ںیہ  ،ہک ںیم  ںاں کت ہ اتھج وہں فہ
رسخوجڑاشقنموجڑااھت۔
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حسیث 60

َسائ ٔي َل َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
ئ بِ ًٔ َعاز ٕٔب َقا َل َما َرأَیِ ُت
ام َع ًٔ ا ِلب َ َرا ٔ
َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ َخ ِ َ
ْشو ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا ع َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص َع ًِ إ ٔ ِ َ
َقی ّبا ٔم ًِ
ض أَ ِح َش ًَ فٔي ُح َّل ٕة َح ِن َزا َئ ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إ ٔ ٌِ کَاى َ ِت ُج َّن ُت ُط َل َت ِ ٔ
ْض ُب َ ٔ
أَ َح ّسا ٔم ًَ ال َّيا ٔ
َم ِي ٔهب َ ِيطٔ
رضحت  ساء ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ  ،ہک ںیم ےن یھبک یسک رسخ وجڑے فاےل وک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےس زایہ
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نیسحںیہنداھکی۔اسفتقوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابؽابمرکومڈنوھںےکرقت کتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابلساکذرک

حسیث 61

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔي َقا َل َح َّسث َ َيا عُب َ ِي ُس اهللٔ بِ ًُ إ ٔ َیاز ٕ َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ أَبٔي رٔ ِم َث َة

ْضا ٌٔ
َقا َل َرأَیِ ُت ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َو َعل َِيطٔ بُزِ َزا ٌٔ أَ ِخ َ َ

اوبرہثمےتہکںیہ،ہکںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکدفزبساچدرںیافڑےھوہےئداھکی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابلساکذرک

حسیث 62

اٌ ا ِل َع ِيب َر ُّٔي َع ًِ َج َّس َت ِيطٔ زُ َح ِي َب َة
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس بِ ًُ حُ َن ِي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا َع َّؿا ٌُ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َح َّش َ

َفا ٌٕ َو َق ِس
َو ُع َل ِي َب َة َع ًِ َق ِي َل َة ب ٔ ِيتٔ َم ِ َ
ْخ َم َة َقال َِت َرأَیِ ُت ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َو َع َل ِيطٔ أَ ِس َنا ُل ُم َل َّي َتي ِ ٔن کَاى َ َتا بٔزَ ِع َ َ
َنؿ ََـ ِتطُ َوفٔي ا ِل َحسٔیثٔ قٔؼَّ ْة كَؤی َل ْة

ہلیق تنب رخمہم ریض اہلل ہنع یتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک اس احؽ ںیم داھکی ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاپسدف رپاینایگنلں ںیھتوجزرفعاؿںیمریگنوہںیئںیھت۔نکیلزرفعاؿاک وکیئارثاؿ رپںیہنراہاھتافراسدحثیںیم
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اکیوطلی ہصیھبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابلساکذرک

حسیث 63

اٌ بِ ًٔ ُخ َث ِي ٕه َع ًِ َسعٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ َع ًٔ ابِ ًٔ
ْش بِ ًُ ا ِل ُنؿ ََّـ ٔل َع ًِ َع ِبسٔ اهللٔ بِ ًٔ عُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
اب ل ٔ َيلِب ٔ ِش َضا أَ ِح َيا ُؤ ُن ِه َو َن ِّؿيُوا ؾ َٔيضا
ض َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َعل َِيهُ ِه بٔا ِلب َ َي ٔ
َعبَّا ٕ
اق ٔم ًَ ال ِّث َي ٔ

َم ِو َتا ُن ِه َؾإٔى َّ َضا ٔم ًِ خ َٔيارٔ ث َٔيابٔهُ ِه

رضحتانبابعسریضاہلل اعتیلہنعرفامےتںیہ ،ہک وضحرادقس یلصاہللہیلعفملساراشدرفامےتںیہہک دیفس اڑپفں وکاایتخرایک
رکفہکہیرتہبنیابلسںیمےسےہ۔دیفساڑپایہزدنیگیکاح تںیماننہپاچےیہافردیفساڑپےںیمرمدفںوکدنفرکاناچےیہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابلساکذرک

حسیث 64

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
يب بِ ًٔ أَبٔي ثَاب ٔ ٕت َع ًِ َم ِي ُنو ٌٔ
ٔي َقا َل َح َّسث َ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ َحب ٔ ٔ

بِ ًٔ أَبٔي َطبٔيبٕ َع ًِ َس ُن َز َة بِ ًٔ ُج ِي ُس ٕب َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ا ِل َب ُشوا ا ِلب َ َي َ
اق َؾإٔى َّ َضا أَك ِ َضزُ َوأَك ِ َي ُب
َو َن ِّؿيُوا ؾ َٔيضا َم ِو َتا ُن ِه
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رمسةنبدنجبریضاہللہنعرفامےتںیہ،ہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکدیفساڑپےانہپرکف۔اسےئلہکفہ
زایدہاپکفاصػراتہےہافرایسںیماےنپرمدفںوکانفکایرکف۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابلساکذرک

حسیث 65

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
ْکیَّا بِ ًٔ أَبٔي َزائ َٔس َة َقا َل َح َّسث َ َيا أَبٔي َع ًِ ُم ِؼ َع ٔب بِ ًٔ َط ِي َب َة َع ًِ َػ ٔؿ َّي َة ب ٔ ِيتٔ
يع َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َز َ ٔ

َات غ ََساة ٕ َو َعل َِيطٔ ٔم ِز ْن ٔم ًِ َط َعز ٕأَ ِسو َز
َخ َد َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ذ َ
َط ِي َب َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َ َ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اکی رمہبت حبص وک اکمؿ ےس ابرہ رشتفی ےل ےئگ وت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدبؿرپایسہابولںیکاچدریھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکابلساکذرک

حسیث 66

َّ
ـ بِ ًُ ع َٔيسی َقا َل َح َّسث َ َيا َونٔي ْع َقا َل َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
َع َو َة بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا یُو ُس ُ
ام َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًٔ الظ ِع ٔي ِّی َع ًِ ُ ِ
ا ِل ُنػٔي َرة ٔبِ ًٔ ُط ِع َب َة َع ًِ أَبٔيطٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله لَب ٔ َص ُج َّب ّة ُرو ٔم َّي ّة َؿ ِّي َك َة ا ِْهُ َّني ِ ٔن
ریغمہنبہبعشےتہکںیہ،ہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناکیرفیمہبجزت ف رفامراھکاھت۔سجیکآںینیتسگنتںیھت۔
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکسگارہےکایبؿںیم
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکسگارہےکایبؿںیم

حسیث 67

َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َح َّسثَ َيا حناز بً زیس عً أیوب عً محنس بً سيریً قال ُن َّيا ع ٔ ِي َس أَبٔي ص َُزیِ َز َة رضی اهلل عيط
َو َعل َِيطٔ ثَ ِوبَا ٌٔ ُم َن َّظ َكا ٌٔ ٔم ًِ َن َّتاٌ َؾ َت َن َّد َم في أحسصنا َؾ َكا َل أَبُو ص َُزیِ َز َة بَ ِذ بَ ِذ یَ َت َن َّد ُم أَبُو ص َُزیِ َز َة فٔي ا ِْهَ َّتا ٌٔ َل َك ِس َرأَیِ ُتىٔی
َّ ؾ ََيحٔي ُئ ا ِل َحانٔي
َخ ؾ ٔ َمْي بَي ِ َن ٔم ِيبَر ٔ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله و ُح ِح َزة ٔ َعائٔظَ َة رضی اهلل عيضا َم ِػ ٔظ ًّيا َعل َٓيٓ
َوإنِّٔي أل َ ٔ ُّ

ؾ ََي َـ ُع رٔ ِج َلطُ َعل َي عُيُقٔي یُ َزي أَ ٌٓ بٔي ِجيُوىْا َو َما بٔي ُجيُو ٌٕ و َما صو إٔالَّ ا ِل ُحو ُع

ُ
انبریسنیےتہکںیہ،ہک ماکیرمہبتاوبرہریہےکاپسےھت۔اؿرپاکینُلافراکیاچدریھتفہدفونںاتکؿیکںیھتافرریگفی
رگن ںیم ریگن وہیئ ںیھت ۔ اوبرہریہ ریض اہللہنع ےن اؿ ںیم ےس اکی ےس انک اصػ ایک رھپ بجعت ےس ےنہکےگل ہک اہلل اہللیآج
اوبرہریہ اتکؿ ےک اڑپے ےس انک اصػ رکات ےہ افر اکی فہ زامہن اھت ہک بج ںیم ربنم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت
اعہشئےکرجحہےکدرایمؿدشتوھبکیکفہجےس ےوہشڑپاوہاوہاتاھت۔افرول ےھجمونجمںھجمسرکریمیرگدؿوکاپؤںےس
دابےتےھتافرحقیقناےھجمونجؿفہریہھچکںیہناھتہکلبدشتوھبکیکفہجےسہیاح توہاجیتیھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکسگارہےکایبؿںیم

حسیث 68
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َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة َح َّسث َ َيا جعَف بً سلمْيٌ الـبعي عً مالک بً زیيار قال َما َطب ٔ َع َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله

َـ قال مالک بً زیيار سألت رجم  مً أصل البازیة ما الـؿـ ؾكال أٌ یتياول مع
ٔم ًِ ُخ ِبز ٕ َقم َولَحه إٔالَّ َعلي ؿؿ َ
الياض
امکل نب دانیر رفامےت ںیہ  ،ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک رفیٹ ےس افر وگتش ےس مکش ریسی ںیہن رفامیئ رگم اح ت
ضفف۔ امکل نب دانیر ےتہک ںیہ  ،ہک ںیم ےن اکی دبفی ےس ضفف ےک ینعم وپےھچ وت اس ےن ولوگں ےک اسھت اھکےن ےک ینعم
اتبےئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکومزہےکایبؿںیم
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکومزہےکایبؿںیم

حسیث 69

الْس ِّي َقا َل َح َّسث َ َيا َونٔي ْع َع ًِ َز ِل َض ٔه بِ ًٔ َػال ٔ ٕح َع ًِ حُ َحي ِر ٔبِ ًٔ َع ِب ٔس اهللٔ َع ًٔ ابِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة َع ًِ أَبٔيطٔ أَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا صَ َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
ال َّي َحا ٔش َّی أَص َِسي لٔل َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله ُخ َّؿي ِ ٔن أَ ِس َو َزیِ ًٔ َسا َذ َجي ِ ٔن َؾلَب ٔ َش ُض َنا ث ُ َّه َت َو َّؿأ َ َو َم َشحَ َعل َِيض ٔ َنا
 سدیہریضاہللہنعےتہکںیہ،ہکاجنیشےنوضحریلصاہللہیلعفملسےکاپسایسہرگنےکدفاسدےومزےدہی ًةےجیھبےھت۔وضحر
ادقسیلصاہللہیلعفملسےناؿوکانہپافرفوضےکدعباؿرپحسمیھبرفامای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکومزہےکایبؿںیم

حسیث 70

ام َع ًٔ َّ
غ َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
الظ ِع ٔي ِّی
ْکیَّا بِ ًٔ أَبٔي َزائ َٔس َة َع ًٔ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ َعيَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َز َ ٔ
ل َع ًِ َجابٔز ٕ َع ًِ
َسائ ٔي ُ
َقا َل َقا َل ا ِل ُنػٔي َرةُ بِ ًُ ُط ِع َب َة أَص َِسي ز ٔ ِح َي ُة لٔل َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله ُخ َّؿي ِ ٔن َؾلَب ٔ َش ُض َنا َو َقا َل إ ٔ ِ َ

ْخ َقا ال َی ِسرٔي ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله أَذٔكّي ص َُنا أَ ِو ال
َعا ٔمز ٕ َو ُج َّب ّة َؾلَب ٔ َش ُض َنا َحًَّی َت َ َّ

ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ،ہک دہیح یبلک ےن دف ومزے وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ذنر ےئک ےھت اکی دفرسی
رفاتیںیمومزفںےکاسھتہبجےکشیپرکےناکذرکیھب ےہوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناؿوکانہپاہیںکت ہکفہ ٹھپ
ےئگ۔وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےنہییھبقیقحتںیہنرفامیئہکفہذموبحاجونریکاھکؽےکےھتایہریذموبح۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکنیلعن(وجات)رشفیےکذرکںیم
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکنیلعن(وجات)رشفیےکذرکںیم

حسیث 71

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسث َ َيا أَبُو َزا ُو َز َّ
اٌ
ـکَ َ
الل َيال ٔ ٔس ُّی َقا َل َح َّسثَ َيا صَ َّن ْاو َع ًِ َقا َل ُقل ُِت ألَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َن ِي َ
ل َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقا َل َل ُض َنا ق ٔ َباال ٌٔ
َن ِع ُ
اتقدہےتہکںیہ،ہکںیمےن رضحتاسنےسدرایتفایکہکوضحریلصاہللہیلعفملس ےک لعنرشفیےسیکےھتوت اوہنںےنرفامایہک
رہاکیوجےتںیمےمستےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکنیلعن(وجات)رشفیےکذرکںیم

حسیث 72

ئ َع ًِ َع ِبسٔ اهللٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث َع ًٔ
اٌ َع ًِ َخال ٔ ٕس ا ِل َح َّذا ٔ
ْکیِبٕ ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل َعم  ٔ
ئ َقا َل َح َّسثَ َيا َونٔي ْع َع ًِ ُسؿ َِي َ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
َش َان ُض َنا
ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض َقا َل ک َ َ
اٌ ل ٔ َي ِع ٔل َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ق ٔ َباال ٌٔ َم ِثىٔ ٌّی ٔ َ
انبابعسرفامےتںیہ،ہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکنیلعنرشفیےکہمستدفرہےےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکنیلعن(وجات)رشفیےکذرکںیم

حسیث 73

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
َخ َد إ ٔ َل ِي َيا أَى َ ُص بِ ًُ َمال ٔ ٕک
يع َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو أَ ِح َن َس الزُّبَي ِر ُّٔي َقا َل َح َّسثَ َيا ع َٔيسی بِ ًُ ك َ ِض َن َ
اٌ َقا َل أَ ِ َ
َن ِع َلي ِ ٔن َج ِز َزا َویِ ًٔ َل ُض َنا ق ٔ َباال ٌٔ ؾ َكا َل َؾ َح َّسثَىٔی ثَاب ٔ ْت َب ِع ُس َع ًِ أَى َ ُص أَى َّ ُض َنا کَاى َ َتا َن ِعل َ ٔي ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله

ٰیسیعےتہکںیہ،ہکرضحتاسنےنںیمہدفوجےتاکنؽرکداھکےئ اؿرپابؽںیہن ےھتھجمےساس ےکدعباثتبےنہیالتبایہک فہ
دفونںوضحریلصاہللہیلعفملسےکنیلعنرشفیےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکنیلعن(وجات)رشفیےکذرکںیم

حسیث 74

َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
وسی األَ ِن َؼار ُّٔي َقا َل َح َّسثَ َيا َم ِع ًْ َقا َل َح َّسثَ َيا َمال ٔ ْک َقا َل َح َّسثَ َيا َسعٔي ُس بِ ًُ أَبٔي َسعٔي ٕس ا ِل َن ِكبُر ُّٔي
ام بِ ًُ ُم َ
ُک َتل َِب ُص ال ِّي َعا َل ِّ
الشبِت ٔ َّي َة َقا َل إنِّٔي َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله
َع ًِ ُعب َ ِي ٔس بِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ أَى َّ ُط َقا َل البِ ًٔ ُع َن َز َرأَیِت َ
َیل َِب ُص ال ِّي َعا َل َّالًٔی ل َِي َص ؾ َٔيضا َط َع ْز َو َی َت َو َّؿأ ُؾ َٔيضا ؾَأَىَا أُح ُّٔب أَ ٌِ أَ ِل َب َش َضا
دیبع نب رججی ےن رضحت انبرمع ریض اہللہنع ےس وپاھچہک آپ ریغب ابولں ےک ڑمچے اک وجات ےتنہ ںیہ اس یک ایک فہج ےہ ۔ اوہنں
ےنرفامایہکںیمےنوضحریلصاہللہیلعفملسوکااسییہوجات ےتنہوہےئافراسںیمفوضرفامےتوہےئداھکیےہاسےئلںیماےسییہ
وجےتدنسپرکاتوہں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکنیلعن(وجات)رشفیےکذرکںیم

حسیث 75

َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
ام بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس الز ََّّزا ٔم َع ًِ َم ِع َنز ٕ َع ًٔ ابِ ًٔ أَبٔي ذٔئِبٕ َع ًِ َػال ٔ ٕح َم ِول َي ال َّت ِوئ َ َنةٔ َع ًِ أَبٔي ص َُزیِ َز َة

اٌ ل ٔ َي ِع ٔل َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ق ٔ َباال ٌٔ
َقا َل ک َ َ

اوبرہریہریضاہللاعتیلہنعیھبن یلقنرفامےتںیہ،ہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکنیلعنرشفیےکدفےمستےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکنیلعن(وجات)رشفیےکذرکںیم

حسیث 76

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
َحیِ ٕث
يع َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو أَ ِح َن َس َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًٔ ُّ
الش ِّس ِّي َقا َل َح َّسثَىٔی َم ًِ َسنٔ َع َع ِن َزو بِ ًَ ُ َ
َي ُكو ُل َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ي َُؼل ِّي فٔي َن ِع َلي ِ ٔن َم ِد ُؼو َؾ َتي ِ ٔن
رمعف نب رحثی رفامےت ںیہ  ،ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہللہیلع فملس وک اےسی وجوتں ںیم امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی ےہ نج ںیم دفرسا
ڑمچاالسوہااھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکنیلعن(وجات)رشفیےکذرکںیم

حسیث 77

َ
َ
ام بِ ًُ ُم َ َ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
َع ٔد َع ًِ أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ
وسی األ ِن َؼار ُّٔي َقا َل َح َّسثَ َيا َم ِع ًْ َقا َل َح َّسثَ َيا َمال ٔ ْک َع ًِ أبٔي الزِّىَاز ٔ َع ًٔ األ ِ َ
َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقا َل ال َی ِن ٔظي َ َّن أَ َح ُس ُن ِه فٔي َن ِع ٕل َواح َٔسة ٕ لٔيُ ِي ٔع ِل ُض َنا َجنٔي ّعا أَ ِو ل ٔ ُي ِحؿٔض ٔ َنا َجنٔي ّعا َح َّسث َ َيا

ُقت َ ِي َب ُة َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص َع ًِ أَبٔي الزِّىَاز ٔى َ ِح َو ُظ

اوبرہریہریضاہللہنعرفامےتںیہ،ہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکاکیوجیتنہپرکوکیئہنےلچایدفونںنہپ
رکےلچایدفونںاکنؽدے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکنیلعن(وجات)رشفیےکذرکںیم

حسیث 78

َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
وسی َقا َل َح َّسثَ َيا َم ِع ًْ َقا َل َح َّسثَ َيا َمال ٔ ْک َع ًِ أَبٔي الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٕأَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله
ام بِ ًُ ُم َ
ى َ َهي أَ ٌِ َیأِک ُ َل َي ِعىٔی ال َّز ُج َل بٔ ٔظ َنالٔطٔ أَ ِو یَ ِنش َٔی فٔي َن ِع ٕل َواح َٔسة ٕ
رضحت اج س ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ  ،ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس عنم رفامای ہک وکیئ صخش ابںیئ اہھت ےس
اھکےئایوجاتےنہپ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکنیلعن(وجات)رشفیےکذرکںیم

حسیث 79

وسی َقا َل َح َّسثَ َيا َم ِع ًْ َقا َل َح َّسثَ َيا َمال ٔ ْ َ
َ
حو َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
َع ٔد َع ًِ أَبٔي ص َُزیِ َز َة
ام بِ ًُ ُم َ
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة َ
ک َع ًِ أبٔي الزِّى َاز ٔ َع ًٔ األ ِ َ
أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َقا َل إٔذَا اى ِ َت َع َل أَ َح ُس ُن ِه َؾ ِل َي ِب َسأِ بٔا ِل َينٔي ٔن َوإٔذَا ىَزَ َع َؾ ِل َي ِب َسأ ِ ب ٔ ِّ
الظ َنا ٔل َؾ ِل َتهُ ًٔ ا ِل َينٔي ُن

آَخص َُنا تُ ِيزَ ُع
أَ َّو َل ُض َنا تُ ِي َع ُ
ل َو ٔ َ

اوبرہریہ ریض اہللہنع رفامےت ںیہہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلعفملس ےن اراشد رفامای ےہ ہک بج وکیئ صخش  م ںیم ےس وجات ےنہپ وت
داںیئےسادتباءرکیناچےیہافربجاکنےلوتابںیئےسےلہپاکنےلداایںاپؤںوجات ےننہںیمدقمؾوہاناچےیہافراکنےنلںیمؤمرخ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکنیلعن(وجات)رشفیےکذرکںیم

حسیث 80

َف َقا َل َح َّسث َ َيا ُط ِع َب ُة َقا َل َح َّسثَ َيا أَ ِط َع ُث ص َُو ابِ ًُ أَبٔي
وسی ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َقا َل َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُم َ
َّ
اس َت َلا َع فٔي
الظ ِع َثا ٔ
ْسو ٕم َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یُ ٔح ُّب الت َّ َي ُّن ًَ َما ِ
ئ َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َم ِ ُ

َت َز ُّجلٔطٔ َو َت َي ُّعلٔطٔ َوك ُ ُضورٔظ ٔ

رضحتاعہشئریضاہللہنعرفامیتںیہہکوضحرادقسیلص اہللہیلعفملساےنپ یھگنکرکےنںیمافروجات ےننہ ںیمافراعضاءفوض ےک
دوھےنںیمیتحاولعسداںیئےسادتبارفامایرکےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکنیلعن(وجات)رشفیےکذرکںیم

حسیث 81

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َم ِززُو ٕم أَبُو َع ِب ٔس اهللٔ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َق ِي ٕص أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َقا َل َح َّسثَ َيا صٔظَ ْاو َع ًِ ُم َح َّن ٕس

اٌ ل ٔ َي ِع ٔل َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ق ٔ َباال ٌٔ َوأَبٔي بَ َِکٕ َو ُع َن َز َوأَ َّو ُل َم ًِ َع َك َس َع ِك ّسا َواح ّٔسا ُع ِث َنا ٌُ
َع ًِ أَبٔي ص َُزیِ َز َة َقا َل ک َ َ
رضی اهلل عيط
اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک نیلعن رشفی ےک دف ےمست ےھت۔ اےسی یہ رضحت اوبرکب
دصقیافررضحترمعافرفؼریضاہللہنعےکوجہتںیمیھبدفرہاہمستاھتاکیہمستیکادتباءرضحتامثعؿےنرفامیئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکاوگنیھٹابمرکاکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکاوگنیھٹابمرکاکذرک

حسیث 82

اٌ
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َوغَيِرُ َواح ٔ ٕس َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ َوصِبٕ َع ًِ یُوى َُص َع ًٔ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل ک َ َ
اٌ ؾ َُّؼ ُط َح َب ٔظ ًّيا
َخا َت ُه ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله ٔم ًِ َورٔ ٕم َوک َ َ
رضحتاسنریضاہللہنعرفامےتںیہ،ہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکاوگنیھٹاچدنییکیھتافراساکہنیگنیشبحاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکاوگنیھٹابمرکاکذرک

حسیث 83

َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َيا أَبُو َع َواى َ َة َع ًِ أَبٔي بٔ ِْشٕ َع ًِ ىَاؾ ٔ ٕع َع ًٔ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َّات َد َذ َخا َت ّنا ٔم ًِ ؾ َّٔـ ٕة
اٌ َی ِدتٔ ُه بٔطٔ َوال َیل َِب ُش ُط
َؾک َ َ
رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ  ،ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اچدنی یک اوگنیھٹ ونبایئ یھت اس ےس وطخط
فہریہرپرہمںیاگلےتےھت ےتنہےھت۔
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکاوگنیھٹابمرکاکذرک

حسیث 84

م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا َح ِؿ ُؽ بِ ًُ عُ َن َز بِ ًٔ عُب َ ِي ٕس ص َُو َّ
الل َياؾ ٔ ٔس ُّی َقا َل َح َّسثَ َيا ُز َصي ِ ْر أَبُو َخ ِي َث َن َة َع ًِ حُ َن ِي ٕس َع ًِ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
اٌ َخا َت ُه َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم ًِ ؾ َّٔـ ٕة ؾ َُّؼ ُط ٔم ِي ُط
أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل ک َ َ
رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضح رادقسیلصاہللہیلعفملسیکاوگنیھٹاچدنییکیھتافراساکہنیگنیھباسیہاک
اھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکاوگنیھٹابمرکاکذرک

حسیث 85

َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
ام بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َقا َل َح َّسث َ َيا ُم َعاذُ بِ ًُ صٔظَ او ٕ َقا َل َح َّسثَىٔی أَبٔي َع ًِ َق َتا َز َة َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َل َّنا أَ َرا َز
َاػ َل َي َع َخا َت ّنا
َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَ ٌِ یَ ِهت َُب إلٔ َي ا ِل َع َح ٔه قٔي َل َل ُط إ ٔ ٌَّ ا ِل َع َح َه ال َي ِك َبلُ َ
وٌ إٔال ن ٔ َتا ّبا َعل َِيطٔ َخا َت ْه ؾ ِ
َؾ َهأنَِّي أَى ِ ُوزُ إلٔ َي بَ َيا ٔؿطٔ فٔي َن ِّؿطٔ
رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعیہےسرمفیےہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےنبجالہمجعوکیغیلبتوطخطےنھکلاکارادہایکوت
ولوگں ےن رعض ایک ہک مجع البرہم فاےل طخ وک وبقؽ ںیہن رکےت اس ےئل وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوگنیھٹ ونبایئ یکسج
دیفسیوگایابیھبریمیرظنفںےکاسےنمرھپریہےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکاوگنیھٹابمرکاکذرک

حسیث 86

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َع ِب ٔس اهللٔ األ َ ِن َؼار ِّٔي َقا َل َح َّسثَىٔی أَبٔي َع ًِ ث ُ َنا َم َة َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک

َّط
َقا َل ک َ َ
َّط َو َر ُس ْ
َّط َواهللُ َس ِ ْ
ول َس ِ ْ
اٌ َن ِك ُع َخا َت ٔه َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُم َح َّن ْس َس ِ ْ

رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےسرمفیےہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکاوگنیھٹاکشقندمحمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملساھتاسرطحہکدمحمیلصا ہللہیلعفآہلفملساکیرطسںیماھتروسؽدفرسیرطسںیمظفلاہللرسیتیرطس(ضعباملعءےناھکلےہ
ہک اس یک وصرت دمحم روسؽاہلل یھتہک اہلل اپک اک انؾ افرپ اھت ہی رہم وگؽ یھت افر ےچین ےس ڑپیھ اجیت یھت ۔ رگم نیققحمیک راےئ ہی
ےہہکیسکدحثیےسہیاثتبںیہنوہاتہکلباظرہاافلظےس(دمحمروسؽاہلل)ولعمؾوہاتاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکاوگنیھٹابمرکاکذرک

حسیث 87

ِم أَبُو َع ِنز ٕو َقا َل َح َّسثَ َيا ى ُو ُح بِ ًُ َق ِي ٕص َع ًِ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ َق ِي ٕص َع ًِ َق َتا َز َة َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
ْص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓي ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ

وٌ ن ٔ َتابّا إٔال ب ٔ َدا َت ٕه ؾ ََؼاؽَ
ْص َوال َّي َحا ٔش ِّی َؾكٔي َل َل ُط إٔى َّ ُض ِه ال َي ِك َبلُ َ
أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َن َت َب إلٔ َي ن ٔ ِ َ
ْسي َو َق ِي َ َ
َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َخا َت ّنا َح ِل َك ُت ُط ؾ َّٔـ ْة َونُك ٔ َع ؾ ٔيطٔ ُم َح َّن ْس َر ُسو ُل اهللٔ

رسکیافررصیقافراجنیشےکاپسیغیلبتوطخط
رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےسرمفیےہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےن ٰ
ےنھکلاکدصقرفامایوتولوگںےنرعضایکوضحری(یلصاہللہیلعفملس)ہیول دبفؿرہمےکوطخطوبقؽںیہنرکےتںیہاسےئلوضحر
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ادقسیلصاہللہیلعفملسےناکیرہمونبایئسجاکہقلحاچدنیاکاھتاسںیمدمحمروسؽاہللشقنماھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکاوگنیھٹابمرکاکذرک

حسیث 88

َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
ام بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا َسعٔي ُس بِ ًُ َعا ٔمز ٕ َوا ِل َححَّا ُد بِ ًُ ٔم ِي َضا ٕل َع ًِ َص َّناو ٕ َع ًٔ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َع ًٔ الزُّصِز ٔ ِّي َع ًِ
اٌ إٔذَا َز َخ َل ا ِل َدم  َئ ىَزَ َع َخا َت َن ُط
أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسبجتیباالخلءںیمرشتفیےلاجےتوتاینپاوگنیھٹ
اکنؽرکرشتفیےلاجےت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکاوگنیھٹابمرکاکذرک

حسیث 89

َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
ام بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َقا َل َح َّسث َ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا ُعب َ ِي ُس اهللٔ بِ ًُ ُع َن َز َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًٔ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل َّات َد َذ
اٌ َحًَّی
اٌ فٔي َی ٔس عُ ِث َن َ
اٌ فٔي َی ٔس أَبٔي بَ َِکٕ َو َی ٔس عُ َن َز ث ُ َّه ک َ َ
اٌ فٔي َی ٔسظ ٔث ُ َّه ک َ َ
َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َخا َت ّنا ٔم ًِ َورٔ ٕم َؾک َ َ
ٔیص َن ِك ُظ ُط ُم َح َّن ْس َر ُسو ُل اهللٔ
َو َق َع فٔي بٔئِز ٔأَر ٕ
انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اچدنی یک اکی اوگنیھٹ ونبایئ فہ اوگنیھٹ وضحر ادقس
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یلص اہلل ہیلع فملس ےک دتس ابمرک ںیم ریہ ،رھپ رضحت اوبرکب ےک رھپ رضحترمع ےک رھپ رضحت امثعؿ ےک رھپ اؿ یہ ےک زامہن
ںیمریبارسیںیمرگیئگیھت۔اساوگنیھٹاکشقندمحمروسؽاہللاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسایبؿںیمہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساوگنیھٹوکداںیئاہھتںیمانہپرکےتےھت
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اسایبؿںیمہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساوگنیھٹوکداںیئاہھتںیمانہپرکےتےھت

حسیث 90

اٌ َقا َل َح َّسثَ َيا
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َس ِض ٔل بِ ًٔ َع ِش ََکٕ ا ِل َب ِػ َساز ٔ ُّي َو َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ َقاال أَ ِخب َ َرىَا یَ ِحٌ َی بِ ًُ َح َّش َ
َش ٔ
یک بِ ًٔ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ أَبٔي ىَنٔز ٕ َع ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ َع ِبسٔ اهللٔ بِ ًٔ ُح َيي ِ ٕن َع ًٔ أَبٔيطٔ َع ًِ َعل ٔ ِّي بِ ًٔ أَبٔي كَالٔبٕ
ُسل ِ ََمْي ٌُ بِ ًُ بٔم  ٕل َع ًِ َ ٔ

اٌ َیل َِب ُص َخا َت َنطُ فٔي یَنٔيئطٔ َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی َقا َل َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َقا َل
أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
َش ٔ
یک بِ ًٔ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ أَبٔي ىَنٔز ٕى َ ِح َو ُظ
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َوصِبٕ َع ًِ ُسل ِ ََمْي ٌَ بِ ًٔ بٔم  ٕل َع ًِ َ ٔ
رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساوگنیھٹداںیئاہھتںیمانہپرکےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اسایبؿںیمہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساوگنیھٹوکداںیئاہھتںیمانہپرکےتےھت

حسیث 91

حسثيا أحنس بً مييع حسثيا یزیس بً صاروٌ عً حناز بً سلنة َقا َل رأیت ابً أبي راؾع یتدته في یَنٔيئطٔ و َقا َل َع ِبسٔ
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اهللٔ بً جعَف کاٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یتدته فٔي یَنٔيئطٔ
امحد نب ہملس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دبع ارلنمح نب ایب راعف وک داےنہ اہھت ںیم اوگنیھٹ ےنہپ داھکی ںیم ےن اس ےس فہج وپیھچ وت اوہنں
ےن اہک ہک ںیم ےن دبعاہلل نب رفعج وکداےنہ اہھت ںیم اوگنیھٹ ےنہپداھکی افر فہ ہی ےتہک ےھتہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلعفملس داےنہ
اہھتںیماوگنیھٹ ےتنہےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اسایبؿںیمہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساوگنیھٹوکداںیئاہھتںیمانہپرکےتےھت

حسیث 92

يل
وسی َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ا ِلؿ َِـ ٔل َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َعك ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ُم َ

اٌ یَ َت َد َّت ُه فٔي َینٔيئطٔ
َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ َج ِع َ ٕ
َف أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ

دبع اہلل نب رفعج ریض اہلل اعتیل ہنع ےس دفرسے رطہقی ےس یھب لقن ایک ایگ ےہ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس داےنہ اہھت ںیم
اوگنیھٹ ےتنہےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اسایبؿںیمہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساوگنیھٹوکداںیئاہھتںیمانہپرکےتےھت

حسیث 93

َف بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِب ٔس اهللٔ
اب زٔیَازُ بِ ًُ یَ ِحٌَی َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َم ِي ُنو ٌٕ َع ًِ َج ِع َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو ا ِل َد َّل ٔ
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اٌ یَ َت َد َّت ُه فٔي َینٔيئطٔ
أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
اج سنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیھبداےنہاہھتںیماوگنیھٹانہپرکےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اسایبؿںیمہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساوگنیھٹوکداںیئاہھتںیمانہپرکےتےھت

حسیث 94

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ حُ َن ِي ٕس الزَّاز ُّٔي َقا َل َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز َع ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ
ض
اٌ ابِ ًُ َعبَّا ٕ
ام َع ًٔ الؼَّ لتٔ بِ ًٔ َع ِب ٔس اهللٔ َقا َل ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یَ َت َد َّت ُه فٔي یَنٔيئطٔ
َی َت َد َّت ُه فٔي َینٔيئطٔ َوال إ ٔ َخالُطُ إٔال َقا َل ک َ َ
تلص نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع داےنہ اہھت ںیم اوگنیھٹ انہپ رکےت ےھت افر ےھجم  ںاں کت ایخؽ
ےہہکہیاہکرکےتےھتہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیھبداےنہاہھتںیم ےتنہےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اسایبؿںیمہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساوگنیھٹوکداںیئاہھتںیمانہپرکےتےھت

حسیث 95

وسی َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًٔ ابِ ًٔ ُع َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله
وب بِ ًٔ ُم َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ أَبٔي ُع َن َز َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿِياٌ َع ًِ أَ ُّی َ
َّات َد َذ َخا َت ّنا ٔم ًِ ؾ َّٔـ ٕة َو َج َع َل ؾَؼَّ ُط ٔم َّنا َیلٔي َن َّؿ ُط َو َن َك َع ؾ ٔيطٔ ُم َح َّن ْس َر ُسو ُل اهللٔ َوى َ َهي أَ ٌِ یَ ِي ُك َع أَ َح ْس َعل َِيطٔ َوص َُو َّال ٔذي
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َس َك َم ٔم ًِ ُم َع ِيك ٔيبٕ فٔي بٔئِز ٔأَر ٕ
ٔیص
انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی اچدنی یک اوگنیھٹ ونبایئ۔ اس اک ہنیگن یلیھتہ یک
اجبنراتہاھتاسںیمدمحمر وسؽاہللدنکہرکاایاھت۔افرولوگںوکعنمرفامدایاھتہکوکیئصخشاینپاوگنیھٹرپہیدنکہہنرکاےئ۔ہیفیہ
اوگنیھٹیھتوجمغقیبےسرضحتامثعؿےکزامہنںیمریبارسیںیمرگیئگیھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اسایبؿںیمہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساوگنیھٹوکداںیئاہھتںیمانہپرکےتےھت

حسیث 96

َح َّسثَ َيا قتيبة بً سعيس َح َّسثَ َيا حاته بً إسناعيل عً َج ِع ََفٕ بً محنس عً أبيط َقا َل کاٌ الحشً والحشين
یتدتناٌ في يشارصنا
اامؾدمحمابرقرفامےتںیہہکرضحتاامؾنسحفاامؾنیسحریضاہللاعتیلامہنعاےنپابںیئاہھتںیماوگنیھٹانہپرکےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اسایبؿںیمہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساوگنیھٹوکداںیئاہھتںیمانہپرکےتےھت

حسیث 97

َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ع َٔيسی َوص َُو ابِ ًُ َّ
اللبَّا ٔع َقا َل َح َّسث َ َيا َعبَّا ُز بِ ًُ ا ِل َع َّواو ٔ َع ًِ َسعٔيسٔ

اٌ یَ َت َد َّت ُه فٔي یَنٔيئطٔ
َعوبَ َة َع ًِ َق َتا َز َة َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَى َّ ُط ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
بِ ًٔ أَبٔي َ ُ
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رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی یک اجیت ےہ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس داےنہ اہھت ںیم اوگنیھٹ  ےتنہ ےھت۔ افر
رضحتاسنیہےسہییھبضعبولوگںےنلقنایکےہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسابںیئاہھتںیماوگنیھٹ ےتنہےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اسایبؿںیمہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساوگنیھٹوکداںیئاہھتںیمانہپرکےتےھت

حسیث 98

وسی بِ ًٔ عُ ِك َب َة َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًٔ ابِ ًٔ عُ َن َز
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ عُب َ ِي ٔس اهللٔ ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔي َحازٔو ٕ َع ًِ ُم َ
اض َخ َوات َٔيه ٔم ًِ َذصَبٕ
َقا َل َّات َد َذ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َخا َت ّنا ٔم ًِ َذصَبٕ َؾک َ َ
اٌ َیل َِب ُش ُط فٔي یَنٔيئطٔ ؾ ََّات َد َذ ال َّي ُ

اض َخ َوات َٔين ُض ِه
ََّط َح ُط ػلي اهلل عليط وسله َو َقا َل ال أَ ِل َب ُش ُط أَ ّ
ََّط َح ال َّي ُ
بسا ؾ َ َ
ؾ ََ

رضحت انبرمع ریض اہلل اعتیلہنع رفامےت ںیہ،ہک وضحر ادقس یلص اہللہیلعفملس ےن وسےنیک اوگنیھٹ ونبایئ۔ سج وک اےنپداےنہ
اہھت ںیم انہپ رکےت ےھت احصہب ےن یھب اابتاع وسےن یک اوگنایھٹں ونباںیئ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےک دعب فہ اوگنیھٹ
کنیھپدیافررفامایہکاسوکیھبکںیہنونہپںاگافراحصہبےنیھباینپاوگنایھٹںکنیھپدںی ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسیکولتاراکایبؿ
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسیکولتاراکایبؿ

حسیث 99
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يع ُة َس ِي ٔـ َر ُسو ٔل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َوص ُِب بِ ًُ َجزٔیز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبٔي َع ًِ َق َتا َز َة َع ًِ أَى َ ٕص َقا َل کَاى َ ِت َقب ٔ َ
اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم ًِ ؾ َّٔـ ٕة
رضحتاسنریضاہللہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکولتارےک ہضبیکپو یاچدنییکیھت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسیکولتاراکایبؿ

حسیث 100

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َقا َل َح َّسث َ َيا ُم َعاذُ بِ ًُ صٔظَ او ٕ َقا َل َح َّسثَىٔی أَبٔي َع ًِ َق َتا َز َة َع ًِ َسعٔيسٔ بِ ًٔ أَبٔي ا ِل َح َش ًٔ َقا َل کَاى َ ِت

يع ُة َس ِي ٔـ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم ًِ ؾ َّٔـ ٕة
َقب ٔ َ

دیعسنبایبانسحلےنیھبن یلقنایکےہہکوضحریلصاہللہیلعفملسیکولتارےک ہضبیکومھٹاچدنییکیھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسیکولتاراکایبؿ

حسیث 101

ْص ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا كَال ٔ ُب بِ ًُ ُح َحيِر ٕ َع ًِ صُوز ٕ َوص َُو ابِ ًُ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ َس ِع ٕس َع ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو َج ِع َ ٕ
اٌ ا ِل َب ِ ٔ
َف ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُػ ِس َر َ
َج ِّسظ ٔ َقا َل َز َخ َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َم َّه َة َی ِو َو ا ِل َؿ ِتحٔ َو َعل َي َس ِي ٔؿطٔ َذ َص ْب َوؾ َّٔـ ْة َقا َل كَال ٔ ْب ؾ ََشأ َ ِل ُت ُط َع ًٔ
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يع ُة َّ
الش ِي ٔـ ؾ َّٔـ ّة
ا ِلؿ َّٔـ ٔة َؾ َكا َل کَاى َ ِت َقب ٔ َ
وہد ےک انان زمدیة ےتہک ںیہ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس حتف ہکم ےک دؿ بج رہش ںیم دالخ وہےئ وت وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک
ولتاررپوسانافراچدنیاھتاطبلوج اسدحثیےکاکیرافیںیہفہےتہکںیہہکںیمےناےنپاداتدےسوپاھچہکاچدنی سہگجیھت
اوہنںےنرفامایہک ہضبیکپو یاچدنییکیھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسیکولتاراکایبؿ

حسیث 102

َح َّسثَ َيا محنس بً طحاع البػسازي َح َّسثَ َيا أبو عبيسة الحساز عً عثناٌ بً سعس عً ابً سيریً قال ػيعت
سيفي علي سيـ سنزة بً جيسب وزعه سنزة أىط ػيع َس ِيؿٔط علي سيـ َر ُسو ٔل اللضٔؼلي اهلل عليط وسله وکاٌ
حييؿيا حسثيا عكبة بً مَکو البْصي قال حسثيا محنس بً بَک عً عثناٌ بً سعس بضذا اإلسياز ىحوظ
انب ریسنی ےتہک ےھتہک ںیم ےن اینپ ولتاررمسہ ےک وماقف ونبایئ افر فہ ےتہک ےھت ہک اؿ یک ولتار وضحر ادقس یلص اہلل ہیلعفملس یک
ولتارےکوماقفونبایئیئگےہفہہلیبقونبہفینحیکولتارےکرطقیرپیھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکزرہاکایبؿ
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکزرہاکایبؿ
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حسیث 103

َح َّسثَ َيا أَبُو َسعٔي ٕس َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َسعٔي ٕس األ َ َط ُّخ َقا َل َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ بُهَيِر ٕ َع ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ
ام َع ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َعبَّاز ٔبِ ًٔ
اٌ َعل َي ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط
َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َج ِّسظ ٔ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ َع ًٔ الزُّبَي ِر ٔبِ ًٔ ا ِل َع َّواو ٔ َقا َل ک َ َ
ْخة ٔ َؾل َِه َي ِش َت ٔل ِع ؾَأَق َِع َس كَ ِل َح َة َت ِح َت ُط َو َػع َٔس ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله َحًَّی
وسله یَ ِو َو أُحُ ٕس ز ٔ ِر َعا ٌٔ َؾ َي َض َف إلٔ َي الؼَّ ِ َ
ْخة ٔ َقا َل َسنٔ ِع ُت ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َي ُكو ُل أَ ِو َج َب كَ ِل َح ُة
ِ
اس َت َوي َعل َي الؼَّ ِ َ
رضحت زریب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک دبؿ ابمرک رپ ادح یک ڑلایئ ںیم دف
زرہںیھت(اکیذاتاوضفلؽدفرسیہضف)وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناکیاٹچؿےک افرپڑچےنھاکارادہرفامایرگم(فہافیچن
افردفزروہںاکفزؿ)زینزغفہادحںیمفہںیفیلکتوجوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکیچنہپںیھتہکنجیکفہجےسرہچہابمرکوخؿ
آولدوہایگاھت۔رغضاسفہجےسوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساساٹچؿرپہنڑچھےکساسےئلرضحتہحلطوکےچیناھٹبرکاؿےک
ذرےعیےساساٹچؿرپڑچےھزریبےتہکںیہہکںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکہحلطےن(تنجوکای
ریمیافشتعوک)فابجرکںای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکزرہاکایبؿ

حسیث 104

یس بِ ًٔ ُخ َؼ ِي َؿ َة َع ًٔ َّ
یس أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ػلي
الشائ ٔب بِ ًٔ یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ أَبٔي عُ َن َز َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ یَز ٔ َ
اٌ َعل َِيطٔ یَ ِو َو أ ُ ُح ٕس ز ٔ ِر َعا ٌٔ َق ِس هَ ا َص َز بَ ِي َي ُض َنا
اهلل عليط وسله ک َ َ

اسبئنبسیدیریضاہللہنع رفامےتںیہہکوضحرادقس یلصاہللہیلعفملس ےکدبؿ ابمرکرپ گنجادح ںیمدفزرںیہںیھت نج وک
افرپےچیننہپراھکاھت۔
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۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکوخداکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکوخداکذرک

حسیث 105

اب َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط
ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًٔ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسث َ َيا َمال ٔ ُ
َّ
َف َؾكٔي َل َل ُط َص َذا ابِ ًُ َخ َل ٕل ُم َت َع ِّل ْل بٔأ َ ِس َتارٔ ا ِْ َه ِع َب ٔة َؾ َكا َل ا ِق ُتلُو ُظ
وسله َز َخ َل َمه َة َو َعل َِيطٔ ٔم ِػ َ ْ
رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرادقس یلصاہللہیلعفملسحتفہکم ےکدؿبجرہش ںیمدالخوہےئوتآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکرسابمرکرپوخدیھت(وضحریلصاہللہیلعفملسبجوخدااترےکچافراانیمطؿوہایگوت)یسکےنآرکرعضایک
ہکایروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسہیانبک لک ہباکرپدہ ےڑےوہےئےہ۔وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاسوک
لتقرکدف۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکوخداکذرک

حسیث 106

اب َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ
ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًٔ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا ع َٔيسی بِ ًُ أَ ِح َن َس َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َوصِبٕ َقا َل َح َّسثَىٔی َمال ٔ ُ
َّ
َف َقا َل َؾ َل َّنا ىَزَ َعطُ َجائَطُ َر ُج ْل َؾ َكا َل
َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َز َخ َل َمه َة َع َاو ا ِل َؿ ِتحٔ َو َعل َي َرأ ِ ٔسطٔ ا ِلنٔ ِػ َ ُ
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اب َوبَ َل َػىٔی أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َل ِه
َل ُط ابِ ًُ َخ َل ٕل ُم َت َع ِّل ْل بٔأ َ ِس َتارٔ ا ِْ َه ِع َب ٔة َؾ َكا َل ا ِق ُتلُو ُظ َقا َل ابِ ًُ ٔط َض ٕ
ْح ّما
َیهُ ًِ یَ ِو َمئ ٔ ٕذ ُم ِ ٔ
رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع یہ ےس رمفی ےہ ہک بج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس حتف ہکم ےک فتق رہش ںیم دالخ وہےئ وت
وضحر ادقس یلص اہللہیلع فملس ےک رس ابمرک رپوخد یھت۔ بج وضحر ادقس یلص اہللہیلعفملس ےناس وک ااتر دای وت اکی آدیم آای
اسےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسانبک لک ہبےکرپدےےساٹپلوہاےہ۔وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےن
رفامایہکفہانمفاولںںیمںیہناسوکلتقرکڈاول۔زرہیےتہکںیہےھجمہیابتولعمؾوہیئہکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملساسرفز
رحمؾںیہنےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضح ِریلصاہللہیلعفملسےکامعہماکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِریلصاہللہیلعفملسےکامعہماکذرک

حسیث 107

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
م ٌ َقا َل
ٔي َع ًِ َح َّناز ٔبِ ًٔ َسل ََن َة )ح( َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
َح َّسثَ َيا َونٔي ْع َع ًِ َح َّناز ٔبِ ًٔ َسل ََن َة َع ًِ أَبٔي الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل َز َخ َل ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله َم َّه َة یَ ِو َو ا ِل َؿ ِتحٔ َو َعل َِيطٔ

ع َٔنا َم ْة َس ِو َزا ُئ

رضحت اج س ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلعفملس حتف ہکم ںیم بج رہش ںیمدالخ وہےئ وت وضحر ادقس
یلصاہللہیلعفملسےکرسابمرکرپایسہامعہماھت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِریلصاہللہیلعفملسےکامعہماکذرک

حسیث 108

َحیِ ٕث َع ًِ أَبٔيطٔ َقا َل َرأَیِ ُت ال َّي ٔي َّی
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔي عُ َن َز َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ ُم َشاو ٔ ٕر ا ِل َو َّرا ٔم َع ًِ َج ِع َ ٔ
َف بِ ًٔ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُ َ
ػلي اهلل عليط وسله َی ِد ُل ُب َعل َي ا ِلنٔ ِيبَر ٔ َو َعل َِيطٔ ع َٔنا َم ْة َس ِو َزا ُئ
رمعفنبرحثیریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکرسابمرکرپایسہامعہمداھکی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِریلصاہللہیلعفملسےکامعہماکذرک

حسیث 109

َحیِ ٕث َع ًِ
ـ بِ ًُ ع َٔيسی َقاال َح َّسثَ َيا َونٔي ْع َع ًِ ُم َشاؤرٕ ا ِل َو َّرا ٔم َع ًِ َج ِع َ ٔ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
م ٌ َویُو ُس ُ
َف بِ ًٔ َع ِنزُو بِ ًٔ ُ َ
اض َو َعل َِيطٔ ع َٔنا َم ْة َس ِو َزا ُئ
أَبٔيطٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َخ َل َب ال َّي َ
رمعف نب رحثی ریض اہلل اعتیلہنع یہ ےس رفاتی ےہہک وضحر ادقس یلص اہللہیلعفملس ےن اکی رمہبتہبطخ اراشد رفامای افر وضحر
ادقسیلصاہللہیلعفملسےکرسابمرکرپایسہامعہماھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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وضح ِریلصاہللہیلعفملسےکامعہماکذرک

حسیث 110

ارو ٌُ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ
ام ا ِل َض ِن َسان ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ا ِل َن َسن ٔ ُّي َع ًِ َع ِبسٔ ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًٔ ُم َح َّن ٕس َع ًِ عُب َ ِي ٔس اهللٔ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا َص ُ
اٌ ابِ ًُ
اٌ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله إٔذَا ا ِع َت َّه َس َس َل ع َٔنا َم َت ُط بَي ِ َن َنتٔؿ َِيطٔ َقا َل ىَاؾ ٔ ْع َوک َ َ
ُع َن َز َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًٔ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل ک َ َ

ک
ک َقا َل عُب َ ِي ُس اهللٔ َو َرأَیِ ُت ا ِل َكاس َٔه بِ ًَ ُم َح َّن ٕس َو َسال ٔ ّنا َيؿ َِعم  ٌٔ ذَل ٔ َ
ل ذَل ٔ َ
عُ َن َز َيؿ َِع ُ

رضحت انبرمع ریض اہلل اعتیلہنع رفامےت ںیہہک وضحرادقس یلص اہللہیلعفملس بج امعہم ابدنےتھ وتاس ےک ہلمش وک اےنپ دفونں
ومڈنوھںےکدرایمؿینعییلھچپاجبنڈاؽےتیلےھتانعفہیےتہکںیہہکںیم ےندبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعوکاےسییہرکےت
داھکیدیبعاہلل وجانعفےکاشرگد ںیہفہےتہک ںیہ،ہک ںیمےن اےنپزامہنںیمرضحتاوبرکب ریضاہللاعتیلہنع ےک وپےت اق منبدمحم
وکافررضحترمعریضاہللاعتیلہنعےکوپےتاسملنبدبعاہللوکاےسییہرکےتداھکی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِریلصاہللہیلعفملسےکامعہماکذرک

حسیث 111

َٔک َم َة َع ًٔ ابِ ًٔ
ـ بِ ًُ ع َٔيسی َقا َل َح َّسثَ َيا َونٔي ْع َقا َل َح َّسث َ َيا أَبُو ُسل ِ ََمْي ٌَ َوص َُو َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ا ِل َػ ٔشي ٔل َع ًِ ع ِ ٔ
َح َّسثَ َيا یُو ُس ُ
اض َو َعل َِيطٔ ع َٔؼابَ ْة َز ِس َنا ُئ
َعبَّا ٕ
ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َخ َل َب ال َّي َ
رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رمہبت ہبطخ دای افر آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکرسابمرکرپایسہامعہماھت۔ینعیینکچیٹپیھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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وض ِرادقسیلصاہللہیلعفملسیکیگنلاکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وض ِرادقسیلصاہللہیلعفملسیکیگنلاکذرک

حسیث 112

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
وب َع ًِ حُ َن ِي ٔس بِ ًٔ صٔم  ٕل َع ًِ أَبٔي ب ُ ِز َز َة َقا َل
يع َقا َل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َناع ٔي ُ
ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َقا َل َح َّسثَ َيا أَ ُّی ُ
ائ ُم َلب َّّسا َوإ ٔ َز ّارا غَلٔيوّ ا َؾ َكال َِت قُب ٔ َف ُرو ُح َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي َص َذیِ ًٔ
َخ َج ِت إ ٔ َل ِي َيا َعائٔظَ ُة ن ٔ َش ّ
أَ ِ َ
اوب سدة ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےن ںیمہ اکی دنودن یگل وہیئ اچدر افر اکی ومیٹ یگنل داھکیئ افر ہی رفامای ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفملساکفاصؽاؿدفاڑپفںںیموہااھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وض ِرادقسیلصاہللہیلعفملسیکیگنلاکذرک

حسیث 113

م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز َع ًِ ُط ِع َب َة َع ًٔ األ َ ِط َعثٔ بِ ًٔ ُسل َِي ٕه َقا َل َسنٔ ِع ُت َع َّنًٔی تُ َح ِّس ُث َع ًِ َع ِّن َضا
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ

اٌ َخ ِلف ٔي َي ُكو ُل ِار َؾ ِع إ ٔ َز َار َک َؾإٔى َّ ُط أَ ِت َقي َوأَبِ َقي َؾإٔذَا ص َُو َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط
َقا َل بَ ِي َيا أَىَا أَمشٔی بٔا ِل َنسٔی َي ٔة إٔذَا إ ٔ ِن َش ْ
ک ف ٔ َّي أ ُ ِس َو ْة َؾ َيوَ ِز ُت َؾإ ٔ َذا إ ٔ َز ُار ُظ إلٔ َي ن ِٔؼ ٔـ َسا َق ِيطٔ
وسله َؾ ُكل ُِت یَا َر ُسو َل اهللٔ إٔى َّ َنا ه ٔ َي بُزِ َز ْة َم ِل َحا ُئ َقا َل أَ َما َل َ

دیبعنبصادلریضاہللہنعےتہکںیہ،ہکںیمدمہنیونمرہںیماکیرمہبتاجراہاھتہکںیمےناکیصخشوکاےنپےھچیپےسہیےتہکانسہک
یگنلافرپاتاھؤہکاسےس(اجنتساظرہیافرابینطةکتفہریےس)اظنتفیھبزایدہاحلصریتہافراڑپازنیمرپٹسھگرکرخاب
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افر الیم وہےن ےس وفحمظ راتہ ےہ ںیم ےن ےنہک فاےل یک رطػ وتمہج وہ رک داھکی وت آپ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےھت۔ ںیم
ےن رعض ایک ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی اکی ومعمیل یس اچدر ےہ (اس ںیم ایک ةکت وہ ےہ ا ےہ افر ایک اس یک افحتظ یک
رضفرت ےہ) وضحر ادقس یلص اہللہیلعفملس ےن رفامایہک ارگ وکیئ تحلصمریتے زندکی ںیہن وت مک ازمک ریما اابتع وت  ںیہایگ یہ
ںیہنںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاراشدرپوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکیگنلوکداھکیوتفصناسؼکتیھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وض ِرادقسیلصاہللہیلعفملسیکیگنلاکذرک

حسیث 114

ض بِ ًٔ َسل ََن َة بِ ًٔ األَ ِن َو ٔع َع ًِ أَبٔيطٔ
وسی بِ ًٔ عُب َ ِي َس َة َع ًٔ إ ٔ َیا ٔ
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َن ِْصٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک َع ًِ ُم َ
اٌ یَأ ِ َتز ٔ ُر إلٔ َي أَ ِن َؼ ٔ
اف َسا َق ِيطٔ َو َقا َل َص َه َذا کَاى َ ِت إ ٔ ِز َ ِّةُ َػاح ٔ ٔيی َي ِعىٔی ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله
اٌ عُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ َع َّؿ َ
َقا َل ک َ َ
ہملس نب اوکع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ  ،ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع یگنل فصن اسؼ کت رےتھک ےھت افر رفامےت ےھت ہک ن ی
تئیہیھتریمےآاقوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکیگنلیک۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وض ِرادقسیلصاہللہیلعفملسیکیگنلاکذرک

حسیث 115

ؾ َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
ام َع ًِ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ ى َ ٔذیز ٕ َع ًِ ُح َذ ِي َؿ َة بِ ًٔ ا ِل َ َمْي ٌٔ َقا َل أَ َخ َذ
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسث َ َيا أَبُو األَ ِح َو ٔ
َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله بٔ َع َـ َل ٔة َساقٔي أَ ِو َساقٔطٔ َؾ َكا َل َص َذا َم ِو ٔؿ ُع اإل ٔ َزارٔ َؾإ ٔ ٌِ أَبَ ِي َت ؾَأ َ ِس َؿ َل َؾإ ٔ ٌِ أَبَ ِي َت ؾَم  َح َّل
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ل ٔإلٔ َزارٔ فٔي ا ِْهَ ِع َبي ِ ٔن
ذحہفینباامیلؿریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکوضحرارکؾ یلصاہللہیلعفملسےنریمیلڈنیلاکایاینپلڈنیلاکہصح ےڑرکہیرفامایہک
ہیدحےہیگنلیکارگےھجتاسرپانقتعہنوہوتاسےسھچکیچینیہسارگاسرپیھبانقتعہنوہوت یگنلاکونخٹںرپوکیئت ںیہن۔ذہلا
ونخٹںکتںیہنانچنہپاچےئیہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسیکراتفراکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسیکراتفراکذرک

حسیث 116

يع َة َع ًِ أَبٔي یُوى َُص َع ًِ أَبٔي ص َُزیِ َز َة َقا َل َوال َرأَیِ ُت َط ِيئّا أَ ِح َش ًَ ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهللٔ
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسث َ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
ػلي اهلل عليط وسله َنأ َ ٌَّ َّ
َس َع ف ٔي ٔم ِظ َيتٔطٔ ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط
الظ ِن َص َت ِحزٔي فٔي َو ِجضٔطٔ َو َما َرأَیِ ُت أَ َح ّسا أَ َِ
وسله َنأَى َّ َنا األ َ ِر ُق تُ ِل َوي َل ُط إٔىَّا َليُ ِحض ٔ ُس أَ ِن ُؿ َش َيا َوإٔىَّطُ َل َػيِرُ ُمهِتَر ٕٔث
اوبرہریة ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےس زایدہ نیسح وکیئ ںیہن داھکی۔ (کمچ افر
رفینشرہچہںیماسدقریھت)وگایہکآاتفبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیہےکرہچہابمرکرپکمچراہےہ۔ںیمےنآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسزایدہزیتراتفریھبوکیئںیہنداھکیزنیموگاییٹپلاجیتیھت۔(ہکایھبدنچٹنموہےئاہیںےھتافرایھبفاہں) م
ول آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےنلچںیمتقشمےساسھتوہےتےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینپومعمیلراتفر
ےکاسھتےتلچےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسیکراتفراکذرک

حسیث 117

َُف َة َقا َل أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ
َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ ُح ِحز ٕ َوغَيِرُ َواح ٔ ٕس َقالُوا َح َّسث َ َيا ع َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص َع ًِ عُ َن َز بِ ًٔ َع ِبسٔ اهللٔ َم ِول َي غ ِ َ
اٌ إ ٔ َذا َم َشی َت َك َّل َع َنأَى َّ َنا
ـ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َقا َل ک َ َ
ُم َح َّن ٕس ٔم ًِ َو َل ٔس َعل ٔ ِّي بِ ًٔ أَبٔي كَالٔبٕ َقا َل ک َ َ
اٌ َعل ٔ ٌّي إٔذَا َو َػ َ
َی ِي َح ُّم ٔم ًِ َػ َببٕ

ا سامیہ نب دمحم ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل ہنع بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ذرک رفامےت وت ہی رفامےت ےھت ہک بج آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےتلچےھتوتتمہافروقتےساپؤںاتاھےت(وعروتںیکرطحےساپؤںزنیمےسٹیسھگرکںیہنےتلچےھت۔
ےنلچںیمزیتیافروقتےکاحلظےسااسیولعمؾوہاتاھتہک)وگایافاچنیئےسارترےہںیہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسیکراتفراکذرک

حسیث 118

َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ َون ٔ ٕ
اٌ بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ صُ ِز ُمزَ َع ًِ ىَاؾ ٔ ٔع بِ ًٔ ُج َبي ِر ٔبِ ًٔ ُم ِلع ٕٔه
يع َقا َل َح َّسث َ َيا أَبٔي َع ًٔ ا ِل َن ِش ُعوز ٔ ِّي َع ًِ ُع ِث َن َ
اٌ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله إٔذَا َم َشی َت َه َّؿأ َ َت َه ُّؿ ّؤا َنأَى َّ َنا یَ ِي َح ُّم ٔم ًِ َػ َببٕ
َع ًِ َعل ٔ ِّي بِ ًٔ أَبٔي كَالٔبٕ َقا َل ک َ َ
رضحتیلعر یضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسبجرشتفیےلےتلچوتھچککھجرکےتلچوگایہکدنلبی
ےسارترےہںیہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکانقعاکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکانقعاکذرک

حسیث 119

ـ بِ ًُ ع َٔيسی َقا َل َح َّسثَ َيا َونٔي ْع َقا َل َح َّسثَ َيا ال َّزبٔي ُع بِ ًُ َػب ٔ ٕ
اٌ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل
يح َع ًِ َیز ٔ َ
یس بِ ًٔ أَبَ َ
َح َّسثَ َيا یُو ُس ُ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یُهِْٔرُ ا ِلك ٔ َيا َع َنأ َ ٌَّ ث َ ِوبَ ُط ثَ ِو ُب َزیَّا ٕ
ت
کَ َ
رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساےنپرسابمرکرپاڑپاارثکراھکرکےتےھتافروضحر
ادقسیلصاہللہیلعفملساکہیاڑپاانکچٹہیکفہجےسیلیتاکاڑپاولعمؾوہاتاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسیکتسشناکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسیکتسشناکذرک

حسیث 120

ْخ َم َة
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس بِ ًُ ُح َن ِي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا َع َّؿا ٌُ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َح َّش َ
اٌ َع ًِ َج َّس َت ِيطٔ َع ًِ َق ِي َل َة ب ٔ ِيتٔ َم ِ َ
َق ُؾ َؼا َئ َقال َِت َؾ َل َّنا َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل
أَى َّ َضا َرأَ ِت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي ا ِل َن ِشح ٔ ٔس َوص َُو َقاع ْٔس ا ِل ُ ِ

َف ٔم
عليط وسله ا ِل ُن َت َد ِّظ َع فٔي ا ِلحٔل َِش ٔة أ ُ ِرع ِٔس ُت ٔم ًَ ا ِل َ َ

ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ

www.KitaboSunnat.com

ہلیقریضاہللاہنعرفامیتںیہہکںیمےنوضحرارکؾیلص اہللہیلعفملسوکدجسم(ںیمھچک ایسیاعزجاہنوصرت)ںیموگٹامرےےھٹیب
داھکیہکںیمربعیکفہجےساکےنپنیگل۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسیکتسشناکذرک

حسیث 121

َح َّسثَ َيا َسعٔي ُس بِ ًُ َع ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ ا ِل َن ِدزُوم ٔ ُّي َوغَيِرُ َواح ٔ ٕس َقالُوا َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًٔ الزُّصِز ٔ ِّي َع ًِ َعبَّاز ٔبِ ًٔ َتنٔ ٕيه َع ًِ َع ِّنطٔ أَىَّطُ
َخي
َرأَي ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ُم ِش َت ِلك ٔ ّيا فٔي ا ِل َن ِشحٔ ٔس َوا ٔؿ ّعا إ ٔ ِح َسي رٔ ِجل َِيطٔ َعل َي األ ُ ِ َ
دبع ےک اچچ دبعاہلل نب زدی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک دجسم ںیم تچ ےٹیل وہےئداھکی۔ اس فتق وضحر
ادقسیلصاہللہیلعفملساےنپاکیاپؤںوکدفرسےاپؤںرپرےھکوہےئےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسیکتسشناکذرک

حسیث 122

َح َّسثَ َيا َسل ََن ُة بِ ًُ َطبٔيبٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ا ِل َن َسن ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
ام بِ ًُ ُم َح َّن ٕس األَ ِن َؼار ُّٔي َع ًِ ُربَ ِيحٔ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إٔذَا
بِ ًٔ َع ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔي َسعٔي ٕس َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َج ِّسظ ٔأَبٔي َسعٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔي َقا َل ک َ َ
َجل ََص فٔي ا ِل َن ِشحٔ ٔس ا ِح َت َيی ب ٔ َي َسیِطٔ
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رضح تاوبدیعسمدریریضاہللہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسبج دجسمںیمرشتفیرےتھکےھتوتوگٹ امررک
رشتفیرےتھکےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکہیکتاکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکہیکتاکذرک

حسیث 123

السور ُّٔي ا ِل َب ِػ َساز ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
َح ٕب َع ًِ
َّاض بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ُّ
َح َّسثَ َيا َعب ُ
َسائ ٔي َل َع ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
ام بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َع ًٔ إ ٔ ِ َ
َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة َقا َل َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُم َّت ٔهئّا َعل َي و ٔ َسا َزة ٕ َعل َي َي َشارٔظ ٔ
اج سنبرمسةریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکاکیہیکترپکیٹاگلےئوہےئداھکیوجابںیئ
اجبنراھکوہااھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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َ
َک َة َع ًِ أَبٔيطٔ
َح َّسثَ َيا حُ َن ِي ُس بِ ًُ َم ِش َع َس َة َقا َل َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
ْش بِ ًُ ا ِل ُنؿ ََّـ ٔل َقا َل َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َزیِز ٔ ُّي َع ًِ َع ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ أبٔي بَ ِ َ
َ
َشا ُک بٔاهللٔ َوعُ ُك ُ
وم
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَال أ ُ َح ِّسثُهُ ِه بٔأ ِنبَر ٔا ِْ َه َبائ ٔز ٔ َقالُوا بَل َي یَا َر ُسو َل اهللٔ َقا َل اإل ٔ ِ َ
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اٌ ُم َّت ٔهئّا َقا َل َو َط َضا َزةُ الزُّورٔ أَ ِو َق ِو ُل الزُّورٔ َقا َل ؾ ََنا َزا َل
ا ِل َوال ٔ َسیِ ًٔ َقا َل َو َجل ََص َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوک َ َ
َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َي ُكولُ َضا َحًَّی ُق ِل َيا َل ِي َت ُط َس َه َت
اوبرکبہریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناکیرمہبتاراشدرفامایہکایکںیم مولوگںوکریبکہانگوہں
ںیمبسےسڑباانگہاتبؤںاحصہبےنرعضایکہکرضفرایروسؽاہللاراشدرفامںیئ۔وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاہلل
ش  الجہل ےک اسھت یسک وک رشکی انبان افر فادلنی یک انرفامین رکان افر وھجیٹ وگایہ دانی ای وھجیٹ ابت رکان (رافی وک کش ےہ ہک اؿ
دفونںںیمےسوکؿیسابترفامیئیھت)اسفتقوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیسکزیچرپکیٹاگلےئوہےئ رشتفیرفامےھتافر
وھجٹ اک ذرک رفامےت فتق اامتہؾ یک فہج ےس ھٹیب ےئگ افر ابر ابر اراشد رفامےت رےہ یتح ہک  م ول ہی انمت رکےن ےگل ہک اکش اب
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکسترفامںیئابرابراراشدہنرفامںیئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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یک َع ًِ َعل ٔ ِّي بِ ًٔ األَق َِنز ٔ َع ًِ أَبٔي ُج َح ِي َؿ َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسث َ َيا َ ٔ
َش ْ
ل ُم َّت ٔهئّا َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔي َقا َل َح َّسث َ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ
وسله أَ َّما أَىَا ؾَم  آک ُ ُ
ل ُم َّت ٔهئّا
َعل ٔ ِّي بِ ًٔ األَق َِنز ٔ َقا َل َسنٔ ِع ُت أَبَا ُج َح ِي َؿ َة َي ُكو ُل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ال آک ُ ُ
اوبحجیفةریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکںیموتکیٹاگلرکاھکانںیہناھکات۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکہیکتاکذرک
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َح ٕب َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة َقا َل َرأَیِ ُت
َسائ ٔي ُ
َح َّسثَ َيا یُو ُس ُ
ل َع ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
ـ بِ ًُ ع َٔيسی َقا َل َح َّسث َ َيا َونٔي ْع َقا َل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِ َ
ْک َونٔي ْع َعل َي َي َشارٔظ ٔ َو َص َه َذا َر َوي غَيِرُ َواح ٔ ٕس َع ًٔ
ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ُم َّت ٔهئّا َعل َي و ٔ َسا َزة ٕ َقا َل أَبُو ع َٔيسی ل َِه َی ِذ ُ ِ

َسائ ٔي َل ى َ ِح َو رٔ َوایَ ٔة َون ٔ ٕ
يع َوال َن ِع َل ُه أَ َح ّسا َر َوي ؾ ٔيطٔ َعل َي َي َشارٔظ ٔإٔال َما َر َوا ُظ إ ٔ ِس َح ُ
َسائ ٔي َل
ام بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َع ًٔ إ ٔ ِ َ
إٔ ِ َ

اج سنبرمسةریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکاکیہیکترپکیٹاگلےئوہےئداھکی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیکتےکالعفہیسکافرزیچرپکیٹاگلےنیکرضفرت
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیکتےکالعفہیسکافرزیچرپکیٹاگلےنیکرضفرت

حسیث 127

اػ ٕه َقا َل َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ حُ َن ِي ٕس َع ًِ أَى َ ٕص أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َع ٔ
ُ
َّط ٌّي َق ِس َت َو َّطحَ بٔطٔ ؾ ََؼلَّي بٔض ٔ ِه
ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
َْخ َد یَ َت َو َّنأ َعل َي أ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕس َو َعل َِيطٔ ث َ ِو ْب ق ٔ ِ ٔ
اٌ َطان ٔ ّيا ؾ َ َ
رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکتعیبطاناسزیھتاسےئلرجحہرشفیےسرضحت
ااسہمرپاہسراےئکوہےئرشتفیالےئافراحصہبوکامنزڑپاھیئ۔وضحرادقسیلصاہللہیلعفملساسفتقاکیینمیشقنماچدرےئل
وہےئےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیکتےکالعفہیسکافرزیچرپکیٹاگلےنیکرضفرت
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اف ا ِل َح َل ٔي ُّی َقا َل
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک َقا َل َح َّسثَ َيا َع َلا ُئ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه ا ِل َد َّؿ ُ
ض َقا َل َز َخل ُِت َعل َي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط
اٌ َع ًِ َع َلا ٔ
ئ بِ ًٔ أَبٔي َربَا ٕح َع ًٔ ا ِلؿ َِـ ٔل بِ ًٔ َعبَّا ٕ
َف بِ ًُ ب ُ ِز َق َ
َح َّسثَ َيا َج ِع َ ُ

َّ
ک َیا َر ُسو َل اهللٔ َقا َل
ل ُقل ُِت َلب َّ ِي َ
َفا ُئ ؾ ََش َّل ِن ُت َعل َِيطٔ َؾ َكا َل یَا ؾ َِـ ُ
وسله فٔي َم َز ٔؿطٔ ال ٔذي تُ ُوف ِّ َي ؾ ٔيطٔ َو َعل َي َرأِ ٔسطٔ ع َٔؼابَ ْة َػ ِ َ
ِ
اط ُس ِز ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِلع َٔؼابَ ٔة َرأِسٔی َقا َل َؾؿ ََعل ُِت ث ُ َّه َق َع َس ؾ ََو َؿ َع َن َّؿ ُط َعل َي َم ِي ٔه ٔيی ث ُ َّه َق َاو ؾ ََس َخ َل فٔي ا ِل َن ِشحٔ ٔس َوفٔي ا ِل َحسٔیثٔ قٔؼَّ ْة
لضف نب ابعس ریض اہلل اعتیل امہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکرمضاولافتیکاح تںیماحرضوہا،وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکرسابمرکرپاسفتقزردیٹپدنبیھوہیئیھت۔ںیم
ےنالسؾایکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنوجابےکدعباراشدرفامایہکاےلضفاسیٹپےسریمےرسوکوخبزفرےسابدنھ
دف۔سپںیمےنلیمعتاراشدیک۔رھپوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےھٹیبافرریمےومڈنےھرپکیٹاگلرکڑھکےوہےئافردجسموک
رشتفیےلےئگ۔اسدحثیںیماکیلصفم ہصےہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاھکانانتفؽرفامےناکرطہقی
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاھکانانتفؽرفامےناکرطہقی

حسیث 129

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
اٌ َع ًِ َس ِع ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه َع ًٔ ابِ ًٕ ْ ٔ َه ِع ٔب بِ ًٔ
ٔي َع ًِ ُسؿ َِي َ
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اٌ یَل َِع ُل أَ َػابٔ َع ُط ثَم ثّا َقا َل أَبُو ع َٔيسی َو َر َوي غَيِرُ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ َب َّظا ٕر
َمال ٔ ٕک َع ًِ أَبٔيطٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
ٔیث َقا َل َیلِع ُل أَ َػابٔعطُ َّ
الث َ
َص َذا ا ِل َحس َ
م ث
َ
َ
بعکنبامکلریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساینپاایلگنںنیترمہبتاچٹںایرکےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاھکانانتفؽرفامےناکرطہقی

حسیث 130

اٌ ال َّي ٔي ُّی
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َعل ٔ ٕٓي ا ِل َدم  ُل َقا َل َح َّسثَ َيا َع َّؿا ٌُ َقا َل َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ ثَاب ٔ ٕت َع ًِ أَى َ ٕص َقا َل ک َ َ
ػلي اهلل عليط وسله إٔذَا أَک َ َل كَعا ّما َلع َٔل أَ َػابٔعطُ َّ
الث َ
م ث
َ
َ
رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع رفامےتںیہ،ہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسبجاھکانانتفؽرفامےتوتاینپاایلگنںاچٹںایرکےت
ےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاھکانانتفؽرفامےناکرطہقی

حسیث 131

وب بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ
ْضم ٔ َّي َقا َل َح َّسثَ َيا
َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ َعل ٔ ِّي بِ ًٔ َیز ٔ َ
الؼ َسائ ُّٔي ا ِل َب ِػ َساز ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا َي ِع ُك ُ
یس ُّ
ام َي ِعىٔی ا ِل َح ِ َ
اٌ َّ
ل
الث ِور ِّٔي َع ًِ َعل ٔ ِّي بِ ًٔ األَق َِنز ٔ َع ًِ أَبٔي ُج َح ِي َؿ َة َقا َل َقا َل ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله أَ َّما أَىَا ؾَم  آک ُ ُ
ُط ِع َب ُة َع ًِ ُسؿ َِي َ
ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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ُم َّت ٔهئّا َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔي َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ َعل ٔ ِّي بِ ًٔ األَق َِنز ٔى َ ِح َو ُظ
اوبہفیحجریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکںیمکیٹاگلرکاھکانںیہناھکات۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاھکانانتفؽرفامےناکرطہقی

حسیث 132

ارو ٌُ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ
َع َو َة َع ًٔ ابِ ًٕ ْ ٔ َه ِع ٔب بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َع ًِ
َح َّسثَ َيا صَ ُ
ام ا ِل َض ِن َسان ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب َسةُ بِ ًُ ُسل ِ ََمْي ٌَ َع ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ
ل بٔأ َ َػابٔ ٔعطٔ َّ
الث ٔ
م ث َو َیل َِع ُك ُضًَّ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َیأِک ُ ُ
أَبٔيطٔ َقا َل ک َ َ
بعکنبامکلریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکاعدترشہفینیتاویلگنںےساھکانانتفؽرفامےن
یکیھتافراؿوکاچٹیھبےتیلےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاھکانانتفؽرفامےناکرطہقی

حسیث 133

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
ل بِ ًُ ُز َني ِ ٕن َقا َل َح َّسثَ َيا ُم ِؼ َع ُب بِ ًُ ُسل َِي ٕه َقا َل َسنٔ ِع ُت أَى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُكو ُل
يع َقا َل َح َّسثَ َيا ا ِلؿ َِـ ُ
ُ
ل َوص َُو ُم ِك ٕع ٔم ًَ ا ِل ُحو ٔع
َّرأَیِ ُت ُط َیأِک ُ ُ
أت َٔي َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ب ٔ َت ِنز ٕ َ َ
اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلعفملس ےک اپس وجھکرںیالیئ ںیئگ وت وضحر ادقس یلص اہلل
ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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ہیلعفملس اؿوکونشرفامرےہےھتافراسفتقوھبکیک فہجےساےنپاہسرے ےسرشتفی رفامںیہنےھتہکلباڑکفں ھٹیبرکیسک
زیچرپاہسرااگلےئوہےئےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرفیٹاکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرفیٹاکذرک

حسیث 134

َف َقا َل َح َّسثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
ام َقا َل
حسثىی ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقاال َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ِع َ ٕ
یس َع ًِ َعائٔظَ َة أَى َّ َضا َقال َِت َما َطب ٔ َع آ ُل ُم َح َّن ٕس ػلي اهلل عليط
یس یُ َح ِّس ُث َع ًٔ األ َ ِس َوز ٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
َسنٔ ِع ُت َع ِب َس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًَ َیز ٔ َ
وسله ٔم ًِ ُخ ِبز ٔ َّ
الظعٔير ٔیَ ِو َمي ِ ٔن ُمت َ َتابٔ َعي ِ ٔن َحًَّی قُب ٔ َف َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله

رضحتاعہشئریضاہلل اہنع رفامیتںیہہکوضحرادقس یلصاہلل ہیلعفملسیکفافتکتوضحر یلصاہلل ہیلعفملس ےکالہ فایعؽ ےن
لسلسمدفدؿیھبکوجیکرفیٹےسٹیپرھبرکاھکانںیہناھکای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرفیٹاکذرک

حسیث 135

اٌ َع ًِ ُسل َِي ٔه بِ ًٔ َعا ٔمز ٕ َقا َل
السور ُّٔي َقا َل َح َّسث َ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ أَبٔي ب ُ َهي ِر ٕ َقا َل َح َّسث َ َيا َ ٔ
َحیز ُبِ ًُ عُ ِث َن َ
َّاض بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ُّ
َح َّسثَ َيا َعب ُ
ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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ل َع ًٔ أَصِ ٔل بَ ِيتٔ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُخ ِبز ُ َّ
الظعٔير ٔ
اٌ َيؿ ُِـ ُ
َسنٔ ِع ُت أَبَا أ ُ َما َم َة ا ِل َباصٔل ٔ َّي َي ُكو ُل َما ک َ َ
اوباامہمریضاہللہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکرھگںیموجیکرفیٹیھبکںیہنیتچبیھت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرفیٹاکذرک

حسیث 136

ض َقا َل
یس َع ًِ صٔم َ ٔل بِ ًٔ َخب ٕ
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ ُم َعاؤیَ َة ا ِل ُح َنه ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا ثَاب ٔ ُت بِ ًُ َیز ٔ َ
َک َم َة َع ًٔ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َّاب َع ًِ ع ٔ ِ ٔ
يت َّ
الل َيال ٔ َي ا ِل ُنت َ َتابٔ َع َة كَاو ٔ ّیا ص َُو َوأَصِ ُل ُط ال یَحٔ ُسو ٌُ ع ٔظَ ّ
کَا ٌَ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َیب ٔ ُ
ائ َوکَا ٌَ أَ ِنَْرُ ُخ ِبزٔص ِٔه ُخ ِبزَ
َّ
الظعٔير ٔ

انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک رھگ فاےل یئک یئک رات ےپ درےپ وھبےک
ذگار دےتی ےھت ہک رات وک اھکےن ےک ےئل ھچک وموجد ںیہن وہات اھت افر ارثک ذغا آپ یک وج یک رفیٹ وہیت یھت وگ یھبک یھبک ویہگں یک
رفیٹیھبلماجیتیھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرفیٹاکذرک

حسیث 137

َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َقا َل َح َّسثَ َيا عُب َ ِي ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِب ٔس ا ِل َنحٔي ٔس ا ِل َح َيف ُّٔي َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ
ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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زٔی َيا ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو َحازٔو ٕ َع ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ِع ٕس أَى َّ ُط قٔي َل َل ُط أَک َ َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ال َّيق ٔ َّي َي ِعىٔی
ا ِل ُح َّو َاري َؾ َكا َل َس ِض ْل َما َرأَي َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ال َّيق ٔ َّي َحًَّی لَق ٔ َي اهللَ َعزَّ َو َج َّل َت َعال َي َؾكٔي َل َلطُ َص ِل کَاى َ ِت
وٌ ب ٔ َّ
الظعٔير ٔ
ل َعل َي َع ِض ٔس َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقا َل َما کَاى َ ِت َل َيا َم َياخٔ ُ
َْهُ ِه َم َياخٔ ُ
ـ ُن ِيت ُِه َت ِؼ َي ُع َ
ل قٔي َل َن ِي َ

َقا َل ُن َّيا ى َ ِي ُؿ ُد ُط ؾ ََي ٔليرُ ٔم ِي ُط َما كَ َار ث ُ َّه َن ِعحٔيُ ُط

لہس نب دعس ریض اہللہنع ےس یسک ےن وپاھچہک وضحر ادقس یلص اہللہیلعفملس ےن یھبک دیفسدیمہیک رفیٹ یھب اھکیئ ےہ؟ اوہنں
ےنوجابدایہکوضحریلصاہللہیلع فملسےکاسےنماریخرمعکتیھبکدیمہآاییھبںیہنوہاگ۔رھپاسلئےنوپاھچہکوضحریلصاہلل
ہیلع فملس ےک زامہن ںیم  م ولوگں ےک اہیں اینلھچں ںیھت ؟ اوہنں ےن رفامای ہک ںیہن ںیھت اسلئ ےن وپاھچ ہک رھپ وج یک رفیٹ ےسیک
اکپےتےھت؟(وچہکناس ںیم ےکنتفہریہزایدہوہ ےتںیہ) لہسےنرفامایہکاسآےٹ ںیمنوھ ک امرںای رکےت وجومےٹومےٹ ےکنت
وہےتےھتفہاڑاجےتےھت۔ابیقوگدنھےتیلےھت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 138

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َعاذُ بِ ًُ صٔظَ او ٕ َقا َل َح َّسثَىٔی أَبٔي َع ًِ یُوى َُص َع ًِ َق َتا َز َة َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل
َف
َما أَک َ َل ى َ ٔي ُّی اهللٔ َعل َي خ َٔوا ٌٕ َوال فٔي ُس ُ َّ
الش َ ٔ
م و کَاى ُوا َیأِکُلُ َ
َک َج ٕة َوال ُخبٔزَ َل ُط ُم َز َّق ْل َقا َل َؾ ُكل ُِت ل ٔ َك َتا َز َة ؾ ََع َ
وٌ َقا َل َعل َي َص ٔذظ ٔ ُّ
اف
َقا َل ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر یُوى ُُص َص َذا َّال ٔذي َر َوي َع ًِ َق َتا َز َة ص َُو یُوى ُُص اإل ٔ ِسک َ ُ

رضحتاسنریضاہللہنعرفام ےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےنیھبکاھکانزیمرپانتفؽںیہنرفامایہنوھچیٹرتشطویںںیم
ونشرفامایہنآپیلصاہللہیلعفملسےکےیلیھبکاپچیتاکپیئیئگ۔ویسنےتہکںیہںیمےناتقدہریضاہللہنعےسوپاھچہکرھپاھکان س
زیچرپرھکرکاھکےتےھت؟اوہنںےنوجابدایہکن یڑمچےےکدرتسوخاؿرپ۔
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حسیث 139

َّ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
ْسو ٕم َقا َل َز َخل ُِت َعل َي
يع َقا َل َح َّسثَ َيا َعبَّازُ بِ ًُ َعبَّاز ٕ ا ِل ُن َض َّل ٔي ُّی َع ًِ ُم َحال ٔ ٕس َع ًٔ الظ ِع ٔي ِّی َع ًِ َم ِ ُ
ِْک ا ِل َحا َل َّالًٔی
َعائٔظَ َة ؾ ََس َع ِت لٔي ب ٔ َل َعاو ٕ َو َقال َِت َما أَ ِط َب ُع ٔم ًِ كَ َعاو ٕ ؾَأ َ َطا ُئ أَ ٌِ أَبِک ٔ َي إٔال بَه ُ
ٔيت َقا َل ُقل ُِت ل ٔ َه َقال َِت أَذ ُ ُ
السى ِ َيا َواهللٔ َما َطب ٔ َع ٔم ًِ ُخ ِبز ٕ َو َل ِح ٕه َم َّز َتي ِ ٔن فٔي َی ِوو ٕ
ؾ َ
َار َم َعل َِي َضا َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُّ
ترسفؼ ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس ایگ اوہنں ےن ریمے ےئل اھکان یاگنای افر ہی
رفامےنںیگلہکںیمیھبکٹیپرھبرکاھکانںیہناھکیترگمریمارفےنوکدؽاچاتہےہ۔آپےنرفامایہکےھجموضحرادقسیلصاہللہیلع
فملسیکفہاح تایدآیتےہسجرپ مےسافمرتقرفامیئےہہکیھبکاکیدؿںیم دفرمہبتوگتشایرفیٹےسٹیپرھبرکاھکےن
یکونتبںیہنآیئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 140

م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز َقا َل َح َّسثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
یس
ام َقا َل َسنٔ ِع ُت َع ِب َس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًَ یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
یس َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َما َطب ٔ َع َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم ًِ ُخ ِبز ٔ َّ
الظعٔير ٔ َی ِو َمي ِ ٔن
یُ َح ِّس ُث َع ًٔ األَ ِس َوز ٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
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ُمت َ َتابٔ َعي ِ ٔن َحًَّی قُب ٔ َف
رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن امتؾ رمع ںیم یھبک وج یک رفیٹ ےس یھب دف دؿ ےپ
درےپٹیپںیہنرھبا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرفیٹاکذرک

حسیث 141

َعوبَ َة
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِنز ٕو أَبُو َم ِع َنز ٕ َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث َع ًِ َسعٔي ٔس بِ ًٔ أَبٔي َ ُ
ات
َع ًِ َق َتا َز َة َع ًِ أَى َ ٕص َقا َل َما أَک َ َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َعل َي خ َٔوا ٌٕ َوال أَک َ َل ُخ ِبزّا ُم َز َّق ّكا َحً َّی َم َ
رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک اریخ کت زیم رپ اھکان انتفؽ ںیہن رفامای افر ہن اپچیت ونش
رفامیئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 142

اٌ َقا َل َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََمْي ٌُ بِ ًُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َس ِض ٔل بِ ًٔ َع ِش ََکٕ َو َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َقاال َح َّسث َ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َح َّش َ
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َع َو َة َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقا َل ن ِٔع َه اإل ٔ َز ُاو ا ِل َد ُّل َقا َل َع ِب ُس
بٔم  ٕل َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
اهللٔ بِ ًُ َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ فٔي َحسٔیثٔطٔ ن ِٔع َه اإل ٔ َز ُاو أَو ٔاأل ُ ِز ُو ا ِل َد ُّل

رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعرفامیتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناکیرمہبترفامایہکرسہکیھبا اسااھچاسنلےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 143

اٌ بِ ًَ َب ٔظير ٕ َي ُكو ُل أَل َِشت ُِه فٔي ك َ َعاو ٕ
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو األَ ِح َو ٔ
َح ٕب َقا َل َسنٔ ِع ُت ال ُّي ِع َن َ
ؾ َع ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ

اب َما ٔطئٔت ُِه َل َك ِس َرأَیِ ُت ىَب ٔ َّيهُ ِه ػلي اهلل عليط وسله َو َما یَحٔ ُس ٔم ًَ َّ
َش ٕ
الس َق ٔل َما یَ ِنألُ بَ ِل َيطُ
َو َ َ

امعنؿنبریشبریضاہللہنعےتہکںیہہکایک ماھکےنےنیپیکصارطوخاہوتمعنںںیمںیہنوہاحالہکنںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلع
فملسوکداھکیہکاؿےکاہںومعمیلمسقیکوجھکرفںیکدقمارہنوہیتیھتہکسجےسمکشریسوہاجےئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 144

اٌ َع ًِ ُم َحار ٔٔب بِ ًٔ زٔثَارٕ َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َع ِبسٔ
َح َّسثَ َيا َع ِب َسةُ بِ ًُ َع ِبسٔ اهللٔ ا ِل ُدزَاعٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َعاو ٔ َی ُة بِ ًُ صٔظَ او ٕ َع ًِ ُسؿ َِي َ
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اهللٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ن ِٔع َه اإل ٔ َز ُاو األ ُ ِز ُو ا ِل َد ُّل
رضحت اج س ریض اہلل اعتیل ہنع یھب لقن رکےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی اراشد رفامای ہک رسہک یھب ایک یہ ااھچ
اسنلےہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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وسی األ َ ِط َعز ٔ ِّي ؾَأت ُ َٔي
َح َّسثَ َيا صَ َّيا ْز َح َّسث َ َيا َونٔي ْع َع ًِ ُسؿ َِي َ
وب َع ًِ أَبٔي قٔم بَ َة َع ًِ َزص َِسو ٕ ا ِل َح ِزم ٔ ِّي َقا َل ُن َّيا ع ٔ ِي َس أَبٔي ُم َ
اٌ َع ًِ أَ ُّی َ
ل َط ِيئّا َؾ َح َلؿ ُِت أَ ٌِ ال آکُل ََضا َقا َل ا ِز ٌُ َؾإٔنِّي َرأَیِ ُت
ب ٔ َل ِح ٔه َز َجا ٕد َؾت َ َي َّهي َر ُج ْل ٔم ًَ ا ِل َك ِوو ٔ َؾ َكا َل َما ل َ
َک َؾ َكا َل إنِّٔي َرأَیِت َُضا َتأِک ُ ُ
ل َل ِح َه َز َجا ٕد
َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َیأِک ُ ُ
زدہؾےتہکںیہہکںیمرضحتاوبومٰیسارعشیریضاہللاعتیلہنعےکاپساھتاےکناپساھکےنںیمرمیغاکوگتشآایعمجمںیمےس
اکی آدیم ےھچیپ ٹہ ایگ اوب ومٰیس ےن اس ےس ےنٹہیک فہج درایتف یک اس ےن رعض ایک ہک ںیم ےن رمیغ وک دنگیگ اھکےت داھکی ےہ
اسےئلںیمےنرمیغہناھکےنیکمسقاھکریھکےہ۔رضحتاوبومٰیسےنرفامایہکآؤافر ےفلکتاھکؤںیمےنوخدوضحرادقس
یلصاہللہیلعفملسوکرمیغاکوگتشونشرفامےتداھکیارگاناجزئایاندنسپوہیتوتوضحریلصاہللہیلعفملسےسیکانتفؽرفامےت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َ
َع ُد ا ِل َب ِػ َساز ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َم ِض ٔس ٓ ٕ
ي َع ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ عُ َن َز بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ا ِلؿ َِـ ُ
ل بِ ًُ َس ِض ٕل األ ِ َ
َسؿٔي َي َة َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َج ِّسظ ٔ َقا َل أَکَل ُِت َم َع َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َل ِح َه حُ َب َاري
ہنیفسریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکںیمےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاسھتةحریاکوگتشاھکایےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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يِم َع ًِ َزص َِسو ٕ ا ِل َحزِم ٔ ِّي َقا َل ُن َّيا ع ٔ ِي َس
وب َع ًٔ ا ِل َكاس ٔٔه ال َّتنٔ ٔ ِّ
َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ ُح ِحز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َناع ٔي ُ
ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َع ًِ أَ ُّی َ
وسی األَ ِط َعز ٔ ِّي َقا َل َؾ َك َّس َو كَ َعا َمطُ َو َق َّس َو فٔي ك َ َعا ٔمطٔ َل ِح َه َز َجا ٕد َوفٔي ا ِل َك ِوو ٔ َر ُج ْل ٔم ًِ بَىٔی َت ِي ٔه اهللٔ أَ ِح َنزُ َنأَى َّ ُط َم ِولّي
أَبٔي ُم َ
ل
وسی ا ِز ٌُ َؾإٔنِّي َق ِس َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَک َ َل ٔم ِي ُط َؾ َكا َل إنِّٔي َرأَیِ ُت ُط َیأِک ُ ُ
َقا َل َؾل َِه َی ِس ٌُ َؾ َكا َل َل ُط أَبُو ُم َ
َط ِيئّا َؾ َك ٔذ ِرتُ ُط َؾ َح َلؿ ُِت أَ ٌِ ال أَك ِ َع َن ُط أَبَ ّسا
زدہؾےتہکںیہہک  ماوبومٰیسارعشیریضاہللاعتیلہنعےکاپسےھتاؿےکاپساھکانالایایگ۔سجںیمرمیغاکوگتشیھباھتعمجم
ںیم اکی آدیم ہلیبق ونب میت اک یھب اھت وج رسخ رگن اک اھت ،اظبرہ آزاد دشہ الغؾ ولعمؾ وہات اھت۔ اس ےن وسکییئ اایتخر یک اوب ومٰیس ےن
اےس وتمہج وہےن وک اہک افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمیغ انتفؽ رفامےن اک ذرک رفامای اس ےن ذعر ایک ہک ںیم ےن اس وک ھچک
ایسییہزیچاھکےتداھکیسجیکفہجےسےھجماسےسرکاتہآیتےہاسےئلںیمےناسےکہناھکےنیکمسقاھکریھکےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو أَ ِح َن َس الزُّبَي ِر ُّٔي َوأَبُو نُ َع ِي ٕه َقاال َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ ع َٔيسی َع ًِ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
َر ُج ٕل ٔم ًِ أَصِ ٔل َّ
الظاو ٔ يُ َكا ُل َل ُط َع َلائْ َع ًِ أَبٔي أَسٔي ٕس َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله کُلُوا الزَّیِ َت َوا َّزصٔيُوا بٔطٔ

َؾإٔى َّ ُط ٔم ًِ َط َح َزة ٕ ُم َب َار َن ٕة

اوبادیسریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکزوتیؿاکلیتاھکےنںیمیھباامعتسؽرکافر
امشلںیمیھباسےئلہکاب ستکدرتخاکلیتےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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اب َقا َل
وسی َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس الز ََّّزا ٔم َقا َل َح َّسثَ َيا َم ِع َن ْز َع ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ أَ ِسل ََه َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ ُع َن َز بِ ًٔ ا ِل َد َّل ٔ
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ُم َ
اٌ َع ِب ُس الز ََّّزا ٔم
َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله کُلُوا الزَّیِ َت َوا َّزصٔيُوا بٔطٔ َؾإٔى َّ ُط ٔم ًِ َط َح َزة ٕ ُم َب َار َن ٕة َقا َل أَبُو ع ٔي َسی وک َ َ

الش ِيج ُّٔي َوص َُو أَبُو َزا ُو َز ُسل ِ ََمْي ٌُ بِ ًُ َم ِع َب ٕس ِّ
َّربَّ َنا أَ ِس َي َس ُظ َو ُربَّ َنا أَ ِر َس َل ُط َح َّسثَ َيا ِّ
الش ِيج ُّٔي َقا َل
َي ِـ َ ٔ
َّط ُب فٔي َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َ ُ
ْک ؾ ٔيطٔ َع ًِ ُع َن َز
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس الز ََّّزا ٔم َع ًِ َم ِع َنز ٕ َع ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ أَ ِسل ََه َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًٔ ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله ى َ ِح َو ُظ َول َِه َی ِذ ُ ِ
رضحترمعریضاہللاعتیلہنعیھباراشدلقنرکےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکزوتیؿاکلھپاھکؤافر
امشلرکفاسےئلہکفہابمرکدرتخےسدیپاوہاتےہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َف َو َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔي َقاال َح َّسثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ َق َتا َز َة َع ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ِع َ ٕ
السبَّا ُئ ؾَأت ُ َٔي ب ٔ َل َعاو ٕ أَ ِو زُعٔ َي َلطُ َؾ َح َعل ُِت أَ َتت َ َّب ُع ُط ؾَأ َ َؿ ُع ُط
أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل ک َ َ
اٌ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله ي ُِعحٔبُ ُط ُّ

بَي ِ َن َی َسیِطٔ ل ٔ َنا أَ ِع َل ُه أَى َّ ُط یُحٔ ُّب ُط

رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکدکفرموغباھتاکیرمہبتوضحریلصاہللہیلعفملس
ےک اپس اھکان آای وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یسک دوعت رپ رشتفی ےل ےئگ (رافی وک کش ےہ ہک ہی  ہص  س ومعق اک ےہ) سج ںیم
دکفاھتوچہکنےھجمولعمؾاھتہکوضحریلصاہللہیلعفملسوکہیرموغبےہاسےئلاسےکےلتقڈوھڈنرکںیموضحریلصاہللہیلعفملس
ےکاسےنمرکداتیاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا َحؿ ُِؽ بِ ًُ غٔ َي ٕ
اث َع ًِ إ ٔ ِس َناع ٔي َل بِ ًُ أَبٔي َخال ٔ ٕس َع ًِ َحه ٔٔيه بِ ًٔ َجابٔز ٕ َع ًِ أَبٔيطٔ َقا َل
َّرأَیِ ُت ع ٔ ِي َس ُظ زُبَّ ّ
ائ يُ َك َّل ُع َؾ ُكل ُِت َما َص َذا َقا َل ى ُ َهِّْرُ بٔطٔ كَ َعا َم َيا
َز َخل ُِت َعل َي ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله َ َ
اج سنباطرؼریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہک ںیموضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکمدتمںیماحرضوہاوتدکفےکوھچےٹوھچےٹ
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 اڑےےئکاجرےہےھت۔ںیمےنرعضایکہکاساکایکےنباگ۔رفامایہکاسےساسنلںیمااضہفایکاجےئاگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 152

َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص َع ًٔ إ ٔ ِس َح َ
ام بِ ًٔ َع ِبسٔ اهللٔ بِ ًٔ أَبٔي كَ ِل َح َة أَىَّطُ َسنٔ َع أَى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُكو ُل إ ٔ ٌَّ

َخيَّاكّا َز َعا َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ل ٔ َل َعاو ٕ َػ َي َع ُط َقا َل أَى َ ْص ؾ ََذ َص ِب ُت َم َع َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إلٔ َي

َ
ک َّ
َّرأَیِ ُت
الل َعاو ٔ ؾ َ َّ
ََق َب إلٔ َي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُخ ِبزّا ٔم ًِ َطعٔير ٕ َو َم َزقّا ؾ ٔيطٔ ُزبَّائْ َو َقس ْ
ذَل ٔ َ
ٔیس َقا َل أى َ ُص َ َ
السبَّا َئ ٔم ًِ َی ِو ٔمئ ٔ ٕذ
السبَّا َئ َح َوال َ ٔي ا ِل َك ِؼ َع ٔة َؾل َِه أَ َز ِل أُح ُّٔب ُّ
ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َیتَت َ َّب ُع ُّ
رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی درزی ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اکی رمہبت دوعت یک ںیم یھب
وضحریلصاہللہیلعفملسےکاسھتاحرضوہااس ےنوضحر یلصاہللہیلعفملسیکمدتم ںیموج یکرفیٹ افر دکف وگتشاکوشراب شیپ
ایک۔ںیمےنوضحریلصاہللہیلعفملسوکداھکیہکایپہلیک بساجوبنںےسدکفےک  اڑےالتش رفام رےہےھت۔اسفتقےس ےھجم

دکفرموغبوہایگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 153

ُ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َّ
َع َو َة
الس ِو َرق ٔ ُّي َو َسل ََن ُة بِ ًُ َطبٔيبٕ َو َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
م ٌ َقالُوا َح َّسثَ َيا أَب ُو أ َسا َم َة َع ًِ ص ٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ
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اٌ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله یُ ٔح ُّب ا ِل َحل َِوا َئ َوا ِل َع َش َل
َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت ک َ َ
رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعرفامیتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکاھٹیمافردہش ےااہتندنسپاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 154

ـ أَ ٌَّ
َفان ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا ا ِل َححَّا ُد بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َقا َل َقا َل ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔي ُم َح َّن ُس بِ ًُ یُو ُس َ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس الزَّ ِع َ َ
َع َلا َئ بِ ًَ َي َشا ٕر أَ ِخب َ َر ُظ أَ ٌَّ أُوَّ َسل ََن َة أَ ِخب َ َر ِت ُط أَى َّ َضا َ ََّقبَ ِت إلٔ َي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َج ِي ّبا َم ِظؤیًّا ؾَأ َک َ َل ٔم ِيطُ ث ُ َّه
َقاو إلٔ َي الؼَّ م ة ٔو َما َتو َّؿأ َ
َ
َ َ
رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل امہنع رفامیت ںیہ ہک اوہنں ےن ولہپ اک انھب وہا وگتش وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم شیپ ایک
وضحریلصاہللہیلعفملسےنانتفؽرفامایافررھپالبفوضےئکامنزڑپیھ۔
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 155

يع َة َع ًِ ُس َل ِ َمْي ٌَ بِ ًٔ زٔ َیاز ٕ َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث َقا َل أَک َ ِل َيا َم َع َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة َقا َل َح َّسث َ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
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اهلل عليط وسله ٔط َو ّ
ائ فٔي ا ِل َن ِشحٔ ٔس
دبعاہللنباحرثریضاہللہنعےتہکںیہہک مےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسھتانھبوہاوگتشدجسمںیماھکای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 156

ْخ َة َجا ٔم ٔع بِ ًٔ َط َّساز ٕ َع ًٔ ا ِل ُنػٔي َرة ٔ بِ ًٔ َع ِبسٔ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا َونٔي ْع َقا َل َح َّسث َ َيا ٔم ِش َع ْز َع ًِ أَبٔي َػ ِ َ
َات ل َِي َل ٕة ؾَأت ُ َٔي ب ٔ َح ِيبٕ َم ِظو ٔ ٓ ٕ
ي ث ُ َّه أَ َخ َذ
اهللٔ َع ًٔ ا ِل ُنػٔي َرة ٔ بِ ًٔ ُط ِع َب َة َقا َل ٔؿؿ ُِت َم َع َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ذ َ
َ
َّ
َّ
اٌ
َف َة َؾ َكا َل َما َلطُ َتزٔبَ ِت یَ َسا ُظ َقا َل َوک َ َ
َف َة َؾ َح َع َل یَ ُحزُّ َؾ َحزَّ لٔي ب ٔ َضا ٔم ِيطُ َقا َل َؾ َحا َئ ب ٔ ْ
الظ ِ َ
م ل یُ ِؤذٔىُطُ بٔالؼَّ م ة ٔ ؾَأ ِل َقي الظ ِ َ

َک َعل َي س َٔوا ٕک أَ ِو ق ُُّؼ ُط َعل َي س َٔوا ٕک
َطارٔب ُ ُط َق ِس َوفَي َؾ َكا َل َل ُط أَق ُُّؼ ُط ل َ

ریغمہ نب ہبعش ےتہک ںیہ ہک ںیم اکی رات وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امہمؿ وہا اھکےن ںیم اکی ولہپ انھب وہا الای ایگ۔
وضحریلصاہللہیلعفملساچوق ےلرکاسںیمےساکٹ اکٹرکےھجمرمتمحرفام رےہےھتایس دفراؿںیمرضحت البؽےنآرکامنز
یکایترییکاالطعدی۔وضحریلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکصاکآولدوہںاےکسدفونںاہھت۔ایکوہااسوکہکاےسیومعقرپ
ربخیکافررھپرھچیرھکرکامنزےکےئلرشتفیےلےئگ۔ریغمہےتہکںیہہکدفرسیابتریمےاسھتہیشیپآیئہکریمیومھچن
تہبڑبھریہیھت۔وضحریلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکالؤوسماکرپرھکرکاؿوکرتکدفںایہیرفامایہکوسماکرپرھکرکاؿوکرتک
دف۔رافیوکاافلظںیمکشےہہکایکظفلرفامےئ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 157

ِم َع ًِ أَبٔي ز ُِ ِّ َع َة َع ًِ أَبٔي ص َُزیِ َز َة َقا َل أتُ َٔي
َّاٌ الت َّ ِي ٔ ِّ
َح َّسثَ َيا َو ٔ
اػ ُ
ل بِ ًُ َع ِبسٔ األ َ ِعل َي َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُؾ َـ ِي ٕل َع ًِ أَبٔي َحي َ
َّرؾ ٔ َع إٔل َِيطٔ ِّ
الذ َرا ُع َوکَاى َ ِت ُت ِعحٔبُ ُط َؾ َي َض َص ٔم ِي َضا
ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله ب ٔ َل ِح ٕه َ ُ
اوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکمدتمںیم ںیہےسوگتشآای۔اسںیمےسدتس
(ینعیوبگن)وضحریلصاہللہیلعفملسےکاسےنمشیپوہا۔وضحریلصاہللہیلعفملسےناسوکداوتنںےساکٹرکانتفؽرفامای(ینعی
رھچیفہریہےسںیہناکاٹ)۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 158

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َقا َل َح َّسث َ َيا أَبُو َزا ُو َز َع ًِ ُز َصيِر ٕ َي ِعىٔی ابِ ًَ ُم َح َّن ٕس َع ًٔ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
ام َع ًِ َس ِع ٔس بِ ًٔ ع َٔياقٕ َع ًٔ ابِ ًٔ
الذ َرا ُع َقا َل َو ُس َّه فٔي ِّ
اٌ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله ي ُِعحٔبُطُ ِّ
اٌ َی َزي أَ ٌَّ ا ِل َي ُضو َز َس ُّنو ُظ
الذ َرا ٔع َوک َ َ
َم ِش ُعوز ٕ َقا َل ک َ َ
رضحتانبوعسمدریضاہللہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکذراعینعیدتساکوگتشرموغباھتافرایسںیم
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکزرہدایایگ۔امگؿہیےہہکوہیدےنزرہدایاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 159

یس َع ًِ َق َتا َز َة َع ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ َع ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َقا َل َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َقا َل َح َّسثَ َيا أَبَا ٌُ بِ ًُ یَز ٔ َ
الذ َرا ُع َؾ َيا َو ِل ُت ُط ِّ
اٌ ي ُِعحٔبُ ُط ِّ
الذ َرا َع ث ُ َّه َقا َل ىَاو ٔ ِلىٔی
أَبٔي ُعب َ ِي َس َة َقا َل ك َ َب ِد ُت لٔل َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله ق ٔ ِس ّرا َو َق ِس ک َ َ

الذ َرا َع َؾ ُكل ُِت یَا َر ُسو َل اهللٔ َو َن ِه ل ٔ َّ
الذ َرا َع َؾ َيا َو ِل ُت ُط ث ُ َّه َقا َل ىَاو ٔ ِلىٔی ِّ
ِّ
لظاة ٔ ٔم ًِ ذ ٔ َرا ٕع َؾ َكا َل َو َّال ٔذي َن ِؿ ٔسی ب ٔ َيسٔظ ٔل َِو َس َه َّت
َل َيا َو ِل َتىٔی ِّ
الذ َرا َع َما َز َع ِو ُت
اوبدیبعہ نبارجلاحریضاہللہنع ےتہک ںیہہک ںیمےن وضحر ادقس یلصاہللہیلعفملسےک ےئلاہڈنیاکپیئ،وچہکنآاقےئاندمار ہیلع
اولصلة فاالسلؾ وک وبگن اک وگتش زایدہ دنسپ اھت اس ےئل ںیم ےن اکی وبگن شیپ یک۔ رھپ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن دفرسی بلط
رفامیئ ،ںیم ےن دفرسی شیپ یک۔ رھپ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن رسیتی بلط رفامیئ ،ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس رکبی یکدفیہوبںیگنوہیتںیہ۔ وضحریلصاہللہیلعفملس ےنرفامایاسذات یکمسق سجےک  ہضبدقرت ںیمریمیاجؿ ےہ
ارگوتپچراتہوتںیمبجکتاماتگنراتہ،اسدےس یےسوبںیگنیتلکنرں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 160

َفان ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َعبَّاز ٕ َع ًِ ُؾل َِيحٔ بِ ًٔ ُسل ِ ََمْي ٌَ َقا َل َح َّسثَىٔی َر ُج ْل ٔم ًِ بَىٔی َعبَّاز ٕ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس الزَّ ِع َ َ
الذ َرا ُع أَ َح َّب َّ
اب بِ ًُ یَ ِحٌَی بِ ًُ َعبَّاز ٕ َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َما کَاىَتٔ ِّ
الل ِح ٔه إلٔ َي
ُي َكا َل َل ُط َع ِب ُس ا ِل َو َّص ٔ
اٌ ال َیحٔ ُس َّ
ل إٔل َِي َضا ألَى َّ َضا أَ ِع َحلُ َضا نُ ِـ ّحا
اٌ َي ِع َح ُ
الل ِح َه إٔال غٔ ًّبا َوک َ َ
َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َو َْ ٔه َّي ُط ک َ َ
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رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وبگن اک وگتش ھچک ذلت یک فہج ےس وضحر یلص اہلل ہیلع فملس وک زایدہ دنسپ ہن اھت ،ہکلب
وگتشوچہکناگےہاگےہاتکپاھتافرہیدلجیلگاجاتےہاسےئلوضحریلصاہللہیلعفملساسوکدنسپرفامےتےھت،اتہکدلجیےس
افرغوہرکاےنپاشملغںیمرصمفػوہں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 161

م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو أَ ِح َن َس َقا َل َح َّسثَ َيا ٔم ِش َع ْز َقا َل َسنٔ ِع ُت َط ِيدّا ٔم ًِ َؾ ِض ٕه َقا َل َسنٔ ِع ُت َع ِب َس اهللٔ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
َف َي ُكو ُل َسنٔ ِع ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َي ُكو ُل إ ٔ ٌَّ أَك ِ َي َب َّ
الل ِح ٔه َل ِح ُه َّ
بِ ًَ َج ِع َ ٕ
الو ِضز ٔ

دبعاہللنبرفعجریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامای ھٹیاکوگتشرتہبنیوگتشےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 162

َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ َون ٔ ٕ
اب َع ًِ َع ِبسٔ اهللٔ بِ ًٔ ا ِل َن َؤ َّم ٔل َع ًٔ ابِ ًٔ أَب ٔي ُمل َِي َه َة َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ
يع َقا َل َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ

ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َقا َل ن ِٔع َه اإل ٔ َز ُاو ا ِل َد ُّل

رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعرفامیتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکرسہکرتہبنیاسنلےہ۔
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 163

غ َع ًِ ثَاب ٔ ٕت أَبٔي َح ِنزَ َة الثُّنال ٔ ِّي َع ًٔ َّ
الظ ِع ٔي ِّی َع ًِ أ ُ ِّو
َک بِ ًُ َعيَّا ٕ
ْکیِبٕ ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل َعم  ٔ
ئ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ

َِف
َصاى ٔ ٔئ َقال َِت َز َخ َل َعل َ َّي ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله َؾ َكا َل أَع ٔ ِي َس ٔک َط ِي ْئ َؾ ُكل ُِت ال إٔال ُخ ِبزْ یَاب ٔ ْص َو َخ ٌّل َؾ َكا َل صَات ٔي َما أَق َ َ
بَ ِي ْت ٔم ًِ أ ُ ُزو ٕؾ ٔيطٔ الدل

رضحتاؾاہینریضاہللاعتیلاہنع(وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکاچچزادنہب)رفامیتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملس(حتف
ہکمںیم)ریمےاپسرشتفیالےئافرہی رفامایہکریتےاپسھچکاھکےنوکےہ؟ںیمےنرعضایکہکوسیھکرفیٹافررسہک،وضحر
ادقسیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکےلآؤفہرھگاسنلےسصایلںیہنسجںیمرسہکہنوہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 164

َف َقا َل َح َّسثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة َع ًِ ُمزَّ َة ا ِل َض ِن َسان ٔ ِّي َع ًِ أَبٔي
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ِع َ ٕ
ئ َنؿ َِـ ٔل الَّْرٔیسٔ َعل َي َسائ ٔز ٔ َّ
الل َعاو ٔ
ل َعائٔظَ َة َعل َي ال ِّي َشا ٔ
وسی األَ ِط َعز ٔ ِّي َع ًٔ ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله َقا َل ؾ َِـ ُ
ُم َ
اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک اعہشئ یک تلیضف امتؾ وعروتں رپ
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ایسیےہ ےسیہکرثدییکتلیضفامتؾاھکونںرپ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 165

َف َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ َم ِع َنز ٕاألَ ِن َؼار ُّٔي أَبُو
ل بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ ُح ِحز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َناع ٔي ُ
ئ َنؿ َِـ ٔل الَّْرٔیسٔ
ل َعائٔظَ َة َعل َي ال ِّي َشا ٔ
ك ُ َوا َل َة أَىَّطُ َسنٔ َع أَى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُكو ُل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ؾ َِـ ُ
َعل َي َسائ ٔز ٔ َّ
الل َعاو ٔ
رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک اعہشئ یک تلیضف امتؾ وعروتں رپ
ایسیےہ۔ ےسیرثدییکتلیضفےہامتؾاھکونںرپ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 166

َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕس َع ًِ ُس َض ِي ٔل بِ ًٔ أَبٔي َػال ٔ ٕح َع ًٔ أَبٔيطٔ َع ًِ أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَى َّ ُط َرأَي
َرسول اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َتو َّؿأ َ ٔمً أَک ِ ٔل ثَورٔ أَق ٔ ٕم ث ُ َّه َرآ ُظ أَک َ َل ٔمً َنت ٔٔـ َطاة ٕث ُ َّه ػلَّي ولَه یَ َتو َّؿأ ِ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
َ َ ِ َ
َ
اوبرہریہریضاہللاعتیلہنع رفامےتںیہہکاوہنں ےن آرضحنتیلصاہللہیلعفملسوک اکیرمہبترینپ اک اڑاونش رفامرکفوض رفامےت
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داھکیافررھپاکیدہعفداھکیہکرکبیاکاشہنونشرفامایافرفوضںیہنرفامای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 167

َک بِ ًُ َوائ ٔ ٕل َع ًٔ الزُّصِز ٔ ِّي َع ًِ أَى َ ٔص
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔي عُ َن َز َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َوائ ٔ ٔل بِ ًٔ َزا ُو َز َع ًٔ ابِئطٔ َوص َُو بَ ِ ُ

بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل أَ ِول ََه َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َعل َي َػ ٔؿ َّي َة ب ٔ َت ِنز ٕ َو َسو ٔ ٕیل

رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےنرضحتہیفصریضاہللاعتیلاہنعاکفہمیلوجھکرافر
وتسےسرفامایاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 168

ل بِ ًُ ُسل ِ ََمْي ٌَ َقا َل َح َّسثَىٔی ؾَائ ْٔس َم ِول َي ُعب َ ِي ٔس اهللٔ بِ ًٔ َعل ٔ ِّي بِ ًٔ أَبٔي
َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ا ِل َب ِ ٔ
ْص ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا ا ِل ُؿ َـ ِي ُ
َراؾ ٕٔع َم ِول َي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقا َل َح َّسثَىٔی عُب َ ِي ُس اهللٔ بِ ًُ َعل ٔ ٕٓي َع ًِ َج َّستٔطٔ َسل َِِم أَ ٌَّ ا ِل َح َش ًَ بِ ًَ َعل ٔ ٕٓي َوابِ ًَ

اٌ ي ُِعحٔ ُب َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َویُ ِح ٔش ًُ أَک ِ َلطُ
َعبَّا ٕ
ض َوابِ ًَ َج ِع ََفٕ أَ َت ِوصَا َؾ َكالُوا ل ََضا ِاػ َيعٔي َل َيا كَ َعا ّما ٔم َّنا ک َ َ
َؾ َكال َِت َیا بُى َ َّی ال َت ِظ َتضٔيطٔ ا ِل َي ِو َو َقا َل بَل َي ِاػ َيعٔيطٔ َل َيا َقا َل َؾ َكا َم ِت ؾَأ َ َخ َذ ِت ٔم ًِ َطعٔير ٕؾ ََل َح َي ِت ُط ث ُ َّه َج َع َل ِت ُط فٔي ق ٔ ِسرٕ
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اٌ ي ُِعحٔ ُب َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل
َو َػب َِّت َعل َِيطٔ َط ِيئّا ٔم ًِ َزیِ ٕت َو َز َّقتٔ ا ِل ُؿ ِل ُؿ َل َوال َّت َواب ٔ َل ؾ َ َّ
ََقبَ ِت ُط إٔل َِيض ٔ ِه َؾ َكال َِت صَ َذا ٔم َّنا ک َ َ
عليط وسله َویُ ِح ٔش ًُ أَک ِ َلطُ

ٰیملسریضاہللاعتیلاہنعیتہکںیہہکاامؾنسحافردبعاہللنبابعسافردبعاہللنبرفعجریضاہللمہنعاؿےکاپسرشتفیےلےئگ
افررفامایہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکوجاھکاندنسپاھتافراسوکرتبغےسونشرفامےتےھتفہںیمہاکپرکالھکؤ۔ٰیملسےناہک
ایپرے وچب اب فہ اھکان دنسپ ںیہن آےئ اگ (فہ یگنت ںیم یہ دنسپ وہات اھت) اوہنں ےن رفامای ہک ںیہن رضفر دنسپ آےئ اگ فہ اںیھٹ افر
وھتڑےےسوجےلرکاہڈنیںیمڈاےلافراسرپذرااسزوتیؿاکلیتڈاالافرھچکرمںیچافرزریہفہریہسیپرکڈاالافراکپرکراھکہک
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکہیدنسپاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو أَ ِح َن َس َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًٔ األَ ِس َوز ٔبِ ًٔ َق ِي ٕص َع ًِ ىُب َ ِي ٕح ا ِل َع َيز ٔ ِّي َع ًِ َجابٔز ٔ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
بِ ًٔ َع ِب ٔس اهللٔ َقا َل أَ َتاىَا ال َّي ٔيی ػلي اهلل عليط وسله فٔي َم ِيزٔل ٔ َيا ؾ ََذبَ ِح َيا َل ُط َطا ّة َؾ َكا َل َنأَى َّ ُض ِه َعل ٔ ُنوا أَىَّا ىُحٔ ُّب َّ
الل ِح َه َوفٔي
ُّ

ا ِل َحسٔیثٔ قٔؼَّ ْة

اج س نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہللہیلع فملس امہرے رھگ رشتفی الےئ وت  م ےن وضحر ادقس یلص اہلل
ہیلع فملس ےک ےئل رکبی ذحب یک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن (ددلاری ےک ےئل اراہر ترست یک رطز رپ) رفامای ہک اظبرہ اؿ
ولوگںوکہیےہہکںیمہوگتشرموغبےہاامؾرتذمیےتہکںیہہکاسدحثیںیمافریھب ہصےہسجوکک رصترکدایایگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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يل أَىَّطُ سن َع َجاب ٔ ّزا )ح( َقا َل ُسؿ َِيا ٌُ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔي عُ َن َز َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َقا َل َح َّسث َ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َعك ٔ ٕ
َخ َد َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوأَىَا َم َعطُ ؾ ََس َخ َل َعل َي ا ِم َزأَة ٕ ٔم ًَ
َو َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن ِيهَ ٔسرٔ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل َ َ

األَ ِن َؼارٔ َ
ؾذبَ َح ِت َل ُط َطا ّة ؾَأَک َ َل ٔم ِي َضا َوأَ َت ِت ُط بٔك ٔ َيا ٕع ٔم ًِ ُركَبٕ ؾَأَک َ َل ٔم ِي ُط ث ُ َّه َت َو َّؿأ َل ٔ ُّلو ِضز ٔ َو َػلَّي ػلي اهلل عليط وسله
الظاة ٔؾَأَک َ َل ث ُ َّه ػلَّي ا ِلعْص ولَه یَ َتو َّؿأ ِ
ث ُ َّه ا ِن َْص َف ؾَأ َ َت ِت ُط بٔ ُعم  َل ٕة ٔم ًِ عُم  َل ٔة َّ
َ
َََِ ِ َ
َ

رضحت اج س ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اکی رمہبت اکی ااصنر وعرت ےک اکمؿ رپ رشتفی
ےلےئگںیمیھبوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکرمہاہاھتاوہنںےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکےئلرکبیذحبیکوضحر
ادقس یلص اہللہیلعفملس ےن اس ںیم ھچک انتفؽ رفامایاس ےک دعب وجھکریکریگنچی ںیمھچک اتزہ وجھکرںیالںیئ وضحر ادقس یلص اہلل
ہیلع فملس ےن اس ںیم ےس یھب انتفؽ رفامای رھپ رہظ یک امنز ےک ےئل وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن فوض رک ےک امنز ادا یک  ،رھپ
رشتفیالےنرپاوہنںےناچبوہاوگتشاسےنمراھکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناسوکانتفؽرفامایافررصعیکامنزےکےئل
دفابرہفوضںیہنایکاسےلہپفاےلفوضےسامنزادارفامیئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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اٌ بِ ًٔ َع ِب ٔس
السور ُّٔي َقا َل َح َّسث َ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َقا َل َح َّسث َ َيا ُؾل َِيحُ بِ ًُ ُس َل ِ َمْي ٌَ َع ًِ ُع ِث َن َ
َّاض بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ُّ
َح َّسثَ َيا ا ِل َعب ُ
وب َع ًِ أ ُ ِّو ا ِل ُن ِي ٔذرٔ َقال َِت َز َخ َل َعل َ َّي َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َو َم َع ُط َعل ٔ ٌّي َو َل َيا
وب بِ ًٔ أَبٔي َي ِع ُك َ
ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ َي ِع ُك َ
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ل َؾ َكا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط
ل َو َعل ٔ ٌّي َم َع ُط َیأِک ُ ُ
َز َوا ٕل ُم َع َّل َك ْة َقال َِت َؾ َح َع َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َیأِک ُ ُ
ل َقال َِت َؾ َح َعل ُِت َل ُض ِه ٔس ِل ّكا
وسله ل ٔ َعل ٔ ٕٓي َم ِط َیا َعل ٔ ُّي َؾإٔى َّ َ
ک ىَا َق ْة َقال َِت َؾ َحل ََص َعل ٔ ٌّي َوال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله َیأِک ُ ُ
َک
َو َطعٔي ّرا َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله ل ٔ َعل ٔ ٕٓي ٔم ًِ صَ َذا ؾَأ َ ٔػ ِب َؾإ ٔ ٌَّ َص َذا أَ ِوؾ َُل ل َ
اؾذنمرریضاہللاہنعیتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسریمےاہیںرشتفیالےئ۔امہرےاہیںوجھکرےکوخےشےکٹل
وہےئ ےھت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ںیم ےس انتفؽ رفامےن ےگل رضحت یلع ریض اہلل ہنع وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع
فملسےکاسھتےھتفہیھبونشرفامےنےگلوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناؿاکاہھترفکدایہک مایھبامیبریےساےھٹوہ م
تماھکؤفہرکےئگافروضحریلصاہللہیلعفآہلفملسانتفؽرفامےترےہاؾذنمریتہکںیہہکرھپںیمےنوھتڑےےسوجافردنقچر
ٹ
ےلرکاکپےئ۔وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےنرضحتیلعےسرفامایہکہیاھکؤہی مھارےےئلانمبسےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 172

اٌ َع ًِ كَ ِل َح َة بِ ًٔ َی ِحٌَی َع ًِ َعائٔظَ َة ب ٔ ِيتٔ كَ ِل َح َة َع ًِ
ْش بِ ًُ َّ ٔ
الْس ِّي َع ًِ ُسؿ َِي َ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنو ُز بِ ًُ غ َِي َ
م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
اٌ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله َیأِت ٔيىٔی ؾ ََي ُكو ُل أَع ٔ ِي َس ٔک غ ََسائْ ؾَأَقُو ُل ال َقال َِت ؾ ََي ُكو ُل إنِّٔي
َعائٔظَ َة أ ُ ِّو ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن َقال َِت ک َ َ
َػائ ْٔه َقال َِت ؾَأ َ َتانٔي یَ ِو ّما َؾ ُكل ُِت یَا َر ُسو َل اهللٔ إٔى َّ ُط أُصِ ٔسیَ ِت َل َيا َص ٔسیَّ ْة َقا َل َو َما ه ٔ َي ُقل ُِت َح ِي ْص َقا َل أَ َما إنِّٔي أَ ِػ َب ِح ُت َػائ ّٔنا
َقال َِت ث ُ َّه أَک َ َل
رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعرفامیتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسریمےاپسرشتفیالرکدرایتفرفامایرکےتےھتہک
ھچکاھکےنوکراھکےہبجولعمؾوہاتہکھچکںیہنوترفامےتہکںیمےنرفزہاکارادہرکںایےہاکیرمہبتوضحرادقسیلصاہللہیلع
فملسرشتفیالےئںیمےنرعضایکہکامہرےاپساکیدہہیآایوہاراھکےہوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفرفامایہکایک
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زیچےہںیمےنرعضایکہکوجھکراکدیلمہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکںیمےنرفزہاکارادہرکراھکاھت۔رھپوضحرادقس
یلصاہللہیلعفملسےناسںیمےسانتفؽرفامای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 173

َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ َقا َل َح َّسثَ َيا عُ َنزُ بِ ًُ َحؿ ِٔؽ بِ ًٔ غٔ َي ٕ
َِم
اث َقا َل َح َّسث َ َيا أَبٔي َع ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ أَبٔي یَ ِحٌَی األَ ِسل ٔ ِّ
ْس ّة ٔم ًِ
َع ًِ َیز ٔ َ
یس بِ ًٔ أَبٔي أ ُ َم َّي َة األَ ِع َورٔ َع ًِ یُو ُس َ
ـ بِ ًٔ َع ِبسٔ اهللٔ بِ ًٔ َسم و ٕ َقا َل َرأَیِ ُت ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله أَ َخ َذ ن ٔ ِ َ
ُخ ِبز ٔ َّ
الظعٔير ٔؾ ََو َؿ َع َعل َِي َضا َت ِن َز ّة َو َقا َل َص ٔذظ ٔإ ٔ َز ُاو َص ٔذظ ٔوأکل

ویفسریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکاکیرمہبتداھکیہکوضحرادقس یلصاہللہیلعفملس
ےناکیرفیٹاک اڑاےلرکاسرپاکیوجھکرریھکافررفامایہکہیاسنلےہافرونشرفامای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسنلاکذرک

حسیث 174

َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َقا َل َح َّسثَ َيا َسعٔي ُس بِ ًُ ُسل ِ ََمْي ٌَ َع ًِ َعبَّاز ٔ بِ ًٔ ا ِل َع َّواو ٔ َع ًِ حُ َن ِي ٕس َع ًِ أَى َ ٕص أَ ٌَّ َر ُسو َل
ل َقا َل َع ِب ُس اهللٔ َي ِعىٔی َما بَق ٔ َي ٔم ًَ َّ
الل َعاو ٔ
اٌ ي ُِعحٔبُ ُط ال ُّث ِؿ ُ
اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
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رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکاہڈنیافرایپہلاکاچبوہااھکانرموغباھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاھکےنےکفتقفوضاکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاھکےنےکفتقفوضاکذرک

حسیث 175

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
ض أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ
وب َع ًٔ ابِ ًٔ أَبٔي ُمل َِي َه َة َع ًٔ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
يع َقا َل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َناع ٔي ُ
ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َع ًِ أَ ُّی َ
ََق َب إٔل َِيطٔ َّ
ئ إٔذَا ق ُِن ُت
ئ ؾ ُ ِّ
َخ َد ٔم ًَ ا ِل َدم  ٔ
ک ب ٔ َو ُؿو ٕئ َقا َل إٔى َّ َنا أ ُ ٔم ِز ُت بٔا ِل ُو ُؿو ٔ
الل َع ُاو َؾ َكالُوا أَال ىَأِت ٔي َ
ػلي اهلل عليط وسله َ َ
إلٔ َي الؼَّ م ة ٔ
انبابعسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ ہکاکیرمہبتوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسبجتیباالخلءےسرفاتغرپابرہرشتفی
الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک مدتم ںیم اھکان احرض ایک ایگ افر فوض اک اپین الےن ےک ےئل وپاھچ ایگ ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکےھجمفوضاکایسفتقمکحےہبجامنزاکارادہرکفں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاھکےنےکفتقفوضاکذرک

حسیث 176

َح َّسثَ َيا َسعٔي ُس بِ ًُ َع ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ ا ِل َن ِدزُوم ٔ ُّي َقا َل َح َّسث َ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ زٔی َيارٕ َع ًِ َسعٔيسٔ بِ ًٔ ا ِل ُح َویِز ٔ ٔث
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َخ َد َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم ًَ ا ِل َػائ ٔٔم ؾَأت ُ َٔي ب ٔ َل َعاو ٕ َؾكٔي َل َل ُط أَال َت َت َو َّؿأ ُ َؾ َكا َل أَأ ُ َػل ِّي
َع ًٔ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض َقا َل َ َ
ؾَأ َ َتو َّؿأ ُ
َ
انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اکی رمہبت اےجنتس ےس افرغ وہ رک رشتفی الےئ ۔ وضحر
ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم اھکان شیپ ایک ایگ۔ احصہب ےن وپاھچ ہک ایک فوض ںیہن رفامںیئ ےگ؟ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع
فملسےناراشدرفامایہکایکاسفتقےھجمامنزڑپینھےہہکفوضرکفں؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاھکےنےکفتقفوضاکذرک

حسیث 177

وسی َقا َل َح َّسث َ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َق ِي ُص بِ ًُ ال َّزبٔي ٔع )ح( َو َح َّسث َ َيا ُقت َ ِي َب ُة َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ُم َ

َقأِ ُت فٔي ال َّت ِو َراة ٔ أَ ٌَّ بَ َز َن َة َّ
الل َعاو ٔ
اْ َ ٔ
َاٌ َع ًِ َسل َِن َ
َِک ٔیه ا ِل ُح ِز َجان ٔ ُّي َع ًِ َق ِي ٔص بِ ًٔ ال َّزبٔي ٔع َع ًِ أَبٔي صَا ٔط ٕه َع ًِ َزاذ َ
اٌ َقا َل َ َ
َ
َقأِ ُت فٔي ال َّت ِو َراة ٔ َؾ َكا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل
ْک ُت ذَل ٔ َ
ا ِل ُو ُؿو ُئ َب ِع َس ُظ ؾ ََذ َ ِ
ک لٔل َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله َوأ ِخب َ ِرتُ ُط ب ٔ َنا َ َ

عليط وسله بَ َز َن ُة َّ
الل َعاو ٔا ِل ُو ُؿو ُئ َق ِب َل ُط َوا ِل ُو ُؿو ُئ َب ِع َس ُظ

املسؿافریسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنوتراتںیمڑپاھاھتاھکےنےسرفاتغےکدعبفوض(ینعیاہھتدوھان) ستک
اک ببس ےہ ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی ومضمؿ رعض ایک وت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک
اھکےنےسلبقافراھکےنےکدعبفوض(ینعیاہھتہنمدوھان) ستکاکببسےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿاملکتاکذرکوجوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساھکےنےسلبقاھکےنےکدعبرفامایرکےتےھت۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اؿاملکتاکذرکوجوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساھکےنےسلبقاھکےنےکدعبرفامایرکےتےھت۔

حسیث 178

يب بِ ًٔ
يع َة َع ًِ َیز ٔ َ
یس بِ ًٔ أَبٔي َحبٔيبٕ َع ًِ َرا ٔط ٔس بِ ًٔ َج ِي َس ٕل ا ِل َياؾ ٔع ٔ ِّي َع ًِ َحب ٔ ٔ
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
اٌ أَ ِعوَ َه
وب األَ ِن َؼار ِّٔي َقا َل ُن َّيا ع ٔ ِي َس ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله یَ ِو ّما ؾ َ َّ
أَ ِو ٕ
ََق َب كَ َعا ّما َؾل َِه أَ َر كَ َعا ّما ک َ َ
ض َع ًِ أَبٔي أَ ُّی َ

اس َه اهللٔ ح ٔي َن أَک َ ِل َيا ث ُ َّه َق َع َس
بَ َز َن ّة ٔم ِي ُط أَ َّو َل َما أَک َ ِل َيا َوال أَ َق َّل بَ َز َن ّة فٔي ٔ ٔ
آَخظ ٔ ُق ِل َيا َیا َر ُسو َل اهللٔ َن ِي َ
َْکىَا ِ
ـ َص َذا َقا َل إٔىَّا ذ َ ِ
َم ًِ أَک َ َل َول َِه ي َُش ِّه اهللَ َت َعال َي ؾَأَک َ َل َم َع ُط َّ
الظ ِي َلا ٌُ
رضحتاوباویبااصنریریضاہللہنعرف امےتںیہہک م اکیرمہبتوضحرادقسیلص اہللہیلعفملس یکمدتم ںیم احرضےھت ،ہک
اھکاناسےنمالایایگںیمےنآجاسیجاھکانہکوجادتباءینعیاھکےنےکرشفعےکفتقاہنتیاب ستکولعمؾوہاتوہافراھکےنےکرک 
ےکفتقابلکل ے ستکوہایگوہیھبکںیہنداھکیاھت۔اسےئلریحتےسوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےسدرایتفایک۔وضحر
ادقسیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکرشفعںیم مولوگںےنمسباہللےکاسھتاھکانرشفعایکاھتافراریخںیمالفںصخشےن
دبفؿمسباہللڑپےھاھکایاسےکاسھتاطیشؿرشکیوہایگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اؿاملکتاکذرکوجوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساھکےنےسلبقاھکےنےکدعبرفامایرکےتےھت۔

حسیث 179

وسی َقا َل َح َّسث َ َيا أَبُو َزا ُو َز َقا َل َح َّسثَ َيا صٔظَ ْاو َّ
الس ِستُوائ ُّٔي َع ًِ ب ُ َسیِ ٕل ا ِل ُع َك ِيل ٔ ُّي َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ ُعب َ ِي ٔس
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ ُم َ

ْک اهللَ
بِ ًٔ ُع َنيِر ٕ َع ًِ أ ُ ِّو ک ُ ِل ُثوو ٕ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إٔذَا أَک َ َل أَ َح ُس ُن ِه َؾ َي ٔس َی أَ ٌِ یَ ِذ ُ َ

ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ

www.KitaboSunnat.com

آَخ ُظ
َت َعال َي َعل َي كَ َعا ٔمطٔ َؾل َِي ُك ِل بٔ ِش ٔه اهللٔ أَ َّو َل ُط َو ٔ َ
رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعرفامیتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکبجوکیئصخشاھکاناھکےئافرمسب
اہللڑپانھوھبؽاجےئوتاھکےنےکدرایمؿسجفتقایدآےئمسباہللافہلفآرخہڑپےھ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اؿاملکتاکذرکوجوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساھکےنےسلبقاھکےنےکدعبرفامایرکےتےھت۔

حسیث 180

َّ َ
َع َو َة َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ عُ َن َز
ِم ا ِل َب ِ ٔ
ْص ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس األَ ِعل َي َع ًِ َم ِع َنز ٕ َع ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ
َحسث َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ ا ِل َضا ٔط ٔ ُّ
بِ ًٔ أَبٔي َسل ََن َة أَىَّطُ َز َخ َل َعل َي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوع ٔ ِي َس ُظ ك َ َع ْاو َؾ َكا َل ا ِز ٌُ یَا بُى َ َّی ؾ ََش ِّه اهللَ َت َعال َي َوک ُ ِل

ک
ک َوک ُ ِل ٔم َّنا َیلٔي َ
ب ٔ َينٔيي ٔ َ

رمع نبایب سلمةریضاہلل ہنع وضحرادقس یلصاہلل ہیلع فملس یکمدتمںیم احرض وہےئ۔وضحرادقس یلصاہلل ہیلع فملسےک اپس
اھکان راھک وہا اھتآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہ اٹ رقت  وہ اجؤ افر مسب اہلل کس  رک داںیئاہھت ےس اےنپ رقت  ےس اھکان رشع
رکف۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اؿاملکتاکذرکوجوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساھکےنےسلبقاھکےنےکدعبرفامایرکےتےھت۔

حسیث 181
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م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو أَ ِحن َس الزُّبَي ِر ُّٔي َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿِيا ٌُ َّ
الث ِور ُّٔي َع ًِ أَبٔي َصا ٔط ٕه َع ًٔ إ ٔ ِس َناع ٔي َل بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
َ
َ
َّرؽَ ٔم ًِ كَ َعا ٔمطٔ
رٔ َیا ٕح َع ًِ أَبٔيطٔ رٔیَا ٔح بِ ًٔ َعب ٔ َ
يس َة َع ًِ أَبٔي َسعٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔي َقا َل ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إٔذَا َ َ
َقا َل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َّال ٔذي أَك ِ َع َن َيا َو َس َكاىَا َو َج َع َل َيا ُم ِشلٔنٔي َن

لْ
اوب دیعس مدری ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس بج اھکےن ےس افرغ وہےت وت ہی داع ڑپےتھ ا حَمْ ُدذ ِ َّلِل
حعل َ مُ ْسل ِ
م
ی
ِ
َّ ذِ
َنامتؾرعتفیاسذاتاپکےکےئلںیہسجےنںیمہاھکانالھکای،اپینالپایافرںیمہاملسمؿانبای۔
س َن َف َ َ َنا
الق َأ ْطعَمَ َنا َف َ َ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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حسیث 182

اٌ َع ًِ أَبٔي أ ُ َما َم َة
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسث َ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسث َ َيا ث َ ِو ُر بِ ًُ َیز ٔ َ
یس َع ًِ َخال ٔ ُس بِ ًُ َم ِع َس َ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إٔذَا ُرؾ َٔعتٔ ا ِل َنائ َٔسةُ ٔم ًِ بَي ِ ٔن َی َسیِطٔ َي ُكو ُل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َح ِن ّسا َنثٔي ّرا كَ ِّي ّبا ُم َب َارکّا
َقا َل ک َ َ

ؾ ٔيطٔ َغي ِ َر ُمو َز ٕع َوال ُم ِش َت ِػىّی َع ِي ُط َربَّ َيا
اوباامہمریضاہللہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسےنمبجدرتسوخاؿاتاھایاجاتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ہی داع ڑپےتھ ادمحل ہلل دمحا ریثکاابیط ابمراک ہیف ہری ومدع فالینغتسم ہنع رانب۔ (امتؾ رعتفی ت  اعتیل اشہن ےک ےئل وصخمص ےہ ایسی
رعتفی وج اپک ےہ رای فہریہ افاصػ رذہلی ےس وج ابمرک ےہ ایسی دمح وج ہن وھچڑی اج یتکس افر ہن اس رپ اانغتسء ایک اجےہ ا ےہ اے
اہللامہرےرکُشوکوبقؽرفام)۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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اؿاملکتاکذرکوجوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساھکےنےسلبقاھکےنےکدعبرفامایرکےتےھت۔

حسیث 183

اٌ َقا َل َح َّسثَ َيا َونٔي ْع َع ًِ صٔظَ او ٕ َّ
ْس َة ا ِل ُع َك ِيل ٔ ِّي َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ َِکٕ ُم َح َّن ُس بِ ًُ أَبَ َ
الس ِستُوائٔ ِّي َع ًِ ب ُ َسیِ ٔل بِ ًٔ َم ِي َ َ
ل َّ
الل َع َاو فٔي ٔس َّت ٕة ٔم ًِ أَ ِػ َحابٔطٔ
اٌ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله َیأِک ُ ُ
بِ ًٔ ُعب َ ِي ٔس بِ ًٔ ُع َنيِر ٕ َع ًِ أ ُ ِّو ک ُ ِل ُثوو ٕ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت ک َ َ
َ
َعاب ٔ ٌّي ؾَأَک َ َلطُ بٔلُ ِك َن َتي ِ ٔن َؾ َكا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ل َِو َس َِّم َْ َهؿَا ُن ِه
َؾ َحا َئ أ ِ َ
رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ھچ آدویمں ےک اسھت اھکان انتفؽ رفام رےہ ےھت ہک
اکیدبفیآایاسےندفومقلںںیمبسوکاٹمندای۔وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکارگہیمسباہللڑپھرکاھکاتوتہی
اھکانبسوکاکیفوہاجات۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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حسیث 184

ْکیَّا بِ ًٔ أَبٔي َزائ َٔس َة َع ًِ َس ٔعي ٔس بِ ًٔ أَبٔي ب ُ ِز َز َة َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ
م ٌ َقاال َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ َز َ ٔ
َح َّسثَ َيا َص َّيا ْز َو َم ِح ُنو ُز بِ ًُ غ َِي َ
ِ
َّ
الْشبَ َة ؾ ََي ِح َن َس ُظ
ْش َب ِ
َمال ٔ ٕک َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إ ٔ ٌَّ اهللَ َليَرِضَی َع ًٔ ا ِل َع ِبسٔ أَ ٌِ َیأک ُ َل األَک ِ َل َة أَ ِو َي ِ َ
َعل َِي َضا
رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےسلقنایکےہہک ت اعتیلش الجہلمعوناہلدنبہیکاسابت
رپتہبیہراضدنمیاظرہرفامےتںیہہکاکیہمقلاھکاناھکےئایوھگٹندنوےت اعتیلاشہناکاسرپرکشادارکے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکایپہلاکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےک ایپہلاکذرک

حسیث 185

اٌ َع ًِ ثَاب ٔ ٕت َقا َل
َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ األ َ ِس َوز ٔ ا ِل َب ِػ َساز ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا ع َٔيسی بِ ًُ ك َ ِض َن َ
َخ َد إ ٔ َل ِي َيا أَى َ ُص بِ ًُ َمال ٔ ٕک َق َس َح َخظَ بٕ غَلٔيوّ ا ُم َـب َّ ّبا ب ٔ َحسٔی ٕس َؾ َكا َل یَا ثَاب ٔ ُت َص َذا َق َس ُح َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط
أَ َ َ
وسله
اثتب ےتہک ںیہ ہک رضحت رضن نب اسن یک ریماث ےس ہی ایپہل آھٹ الھک در م ںیم رففتخ وہا اھت افر اامؾ اخبری ےن رصبہ ںیم اس
ایپہلےساپینیھبایپول ےتہکںیہہکفہافرایپہلاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکایپہلاکذرک

حسیث 186

اػ ٕه َقا َل أَى ِ َبأَىَا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة َقا َل أَى ِ َبأَىَا حُ َن ِي ْس َوثَاب ٔ ْت َع ًِ
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ َقا َل أَى ِ َبأَىَا َع ِنزُو بِ ًُ َع ٔ
َّ
يذ َوا ِل َع َش َل َو َّ
اب ک ُ َّل ُط ا ِل َنا َئ َوال َّيب ٔ َ
اللب َ َن
الْش َ
أَى َ ٕص َقا َل َل َك ِس َس َك ِي ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ب ٔ َض َذا ا ِل َك َس ٔح َ
رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک اس ایپہل ےس ےنیپ یک بس اوناع اپین، ،ذیب،
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وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکولھپںاکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکولھپںاکذرک

حسیث 187

اٌ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َناع ٔي ُ
وسی ا ِل َؿزَار ُّٔي َقا َل َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َس ِع ٕس َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ َقا َل ک َ َ
ل بِ ًُ ُم َ
وسله یَأِک ُ ُ َّ
الزك َ ٔب
ل ا ِلكٔثا َئ ب ٔ ُّ
دبعاہللنبرفعجریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسڑککیوکاتزہوجھکرےکاسھتونشرفامےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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حسیث 188

َع َو َة َع ًِ أَبٔيطٔ
َح َّسثَ َيا َع ِب َسةُ بِ ًُ َع ِبسٔ اهللٔ ا ِل ُدزَاعٔ ُّي ا ِل َب ِ ٔ
ْص ُّي َقا َل َح َّسث َ َيا ُم َعاؤیَ ُة بِ ًُ صٔظَ او ٕ َع ًِ ُسؿ َِي َ
اٌ َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
ل ا ِلب ٔ ِّل َ
الزكَ ٔب
اٌ َیأِک ُ ُ
َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
يذ ب ٔ ُّ
رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعرفامیتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسرتوبزوکاتزہوجھکرفںےکاسھتونشرفامےتےھت۔
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حسیث 189

وب َقا َل َح َّسثَ َيا َوص ُِب بِ ًُ َجزٔیز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبٔي َقا َل َسنٔ ِع ُت حُ َن ِي ّسا أَ ِو َقا َل َح َّسثَىٔی حُ َن ِي ْس َقا َل
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َي ِع ُك َ
الزكَ ٔب
َوص ِْب َوک َ َ
اٌ َػسٔي ّكا َلطُ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یَ ِح َن ُع بَي ِ َن ا ِل ٔ ِ
ْخبٔز ٔ َو ُّ
رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکرخوبزہافروجھکراک ےھاھکےتداھکی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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حسیث 190

یس بِ ًٔ الؼَّ لِتٔ َع ًِ ُم َح َّن ٔس
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َع ِب ٔس ا ِل َعزٔیز ٔال َّز ِمل ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َیز ٔ َ

بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ
الزك َ ٔب
ام َع ًِ َیز ٔ َ
یس بِ ًٔ ُرو َم َ
َع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله أَک َ َل ا ِلب ٔ ِّلي َذ ب ٔ ُّ
اٌ َع ًِ ُ ِ

رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعرفامیتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسرتوبزوکرتوجھکرفںےکاسھتانتفؽرفامےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 191

َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص )ح( َو َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
وسی َقا َل َح َّسثَ َيا َم ِع ًْ َقا َل َح َّسثَ َيا َمال ٔ ْک َع ًِ
ام بِ ًُ ُم َ
اض إٔذَا َرأَ ِوا أَ َّو َل َّ
الث َنز ٔ َجاؤُا بٔطٔ إلٔ َي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط
ُس َض ِي ٔل بِ ًٔ أَبٔي َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ أَبٔي ص َُزیِ َز َة َقا َل ک َ َ
اٌ ال َّي ُ

وسله َؾإٔذَا أَ َخ َذ ُظ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقا َل َّ
الل ُض َّه بَارٔ ِک َل َيا فٔي ث َٔنارٔىَا َوبَارٔ ِک َل َيا فٔي َم ٔسی َيت ٔ َيا َوبَارٔ ِک َل َيا فٔي
َػاع ٔ َيا َوفٔي ُم ِّسىَا َّ
وک ل ٔ ِل َنسٔی َيةٔ
اک ل ٔ َن َّه َة َوإنِّٔي أَ ِزعُ َ
ک َوإٔى َّ ُط َز َع َ
ک َوإنِّٔي َع ِب ُس َک َوىَب ٔ ُّي َ
ک َوىَب ٔ ُّي َ
الل ُض َّه إ ٔ ٌَّ إ ٔبِ َزاص َٔيه َع ِب ُس َک َو َخلٔيلُ َ

ک ال َّث َن َز
بٔنٔ ِث ٔل َما َز َع َ
اک بٔطٔ ل ٔ َن َّه َة َو ٔم ِثلٔطٔ َم َع ُط َقا َل ث ُ َّه َی ِس ُعو أَ ِػ َػ َز َولٔي ٕس َی َزا ُظ َؾ ُي ِع ٔليطٔ ذَل ٔ َ

رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکول بجیسکےئنلھپوکدےتھکیوتاسوکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکمدتم
لل َّ
ھ
ُ
ي
عِ
َ
ک َ َل ِف َص َ
ںیمالرک َشیپرکدےتیوتوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسہیداعڑپےتھ۔ا ّم َن ِر ْ
ک َ َل ِفِدَم َن ِی َنا َف َن ِر ْ
ک َ َل ِف ِ َث ِر َن َف َن ِر ْ
لل ّ
ِٹ
ِت
ھ
ه
ْ
ّ
م
ّ
ل
ل
ْ
ُ
َ
ل
َ
ن
ِ
ِ
ل
َ
خ
ُ
ک یِ ِة
ن َف ِإ ِن َ ْ ُ ذ
َف ِف دُم َِن ا ّم ِإ َّؿ ِإ ْ َبا َم َ ْ ُ ذ
ک ِم َّک َة َف ِإ ِن أ ْد ُع َ
وک مَ ِدذي َن ِة ِل َم َد َع َ
ن َف ِإ َّی ُة َد َع َ
ع َ
ع َ
ک َف َ ِنل َ
ک َف َ ِ ُّ َ
ک َف َ ِ ُّ َ
َ
ُ
لٍ َ َباـُ ف َ ُیغْطِن ِة َذکِلَ ا ّلتم َ َر ۔ رتہمج۔ اے اہلل اعتیل امہرے ولھپں ںیم  ستک اطع رفام افر امہرے
صَ َف ِ ذ
ي ُو
ثَ َ ْ ذ
ع َأ ْ َ
لِم ََّک َة َف ِم ْنلِ ِة مَعَ ُة َق َؽ ّ
رہشںیم ستکرفامافرامہریاسزیچےسوجاصعافردمےسان یاجیتےہاسںیم ستکاطعرفاماےاہللاعتیلفایعقرضحتا سامیہ
ریتےدنبےافرریتےدفتسافرریتےیبنےھتافر ےکشںیمیھبریتادنبہافرریتایبنوہںاوہنںےن(نجزیچفںیک)داع
ہ
لت
م
(اےنپآابدرکدہ)رہشہکمرکمہمےکےئلیکےہ۔(سجاکایبؿآتیافلعجافذۃایلنما رات)ںیمےہہکولوگںےکولقبہکم
یکرطػاملئرفامد ےیافرولھپںیکرفزیاؿولوگںوک رسیرفامفیہداعاسےسدفدنچدقمارںیمدمہنیونمرہےکےئلرکاتوہں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکولھپںاکذرک

حسیث 192
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َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ حُ َن ِي ٕس الزَّاز ُّٔي َقا َل َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِد َتارٔ َع ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ
ام َع ًِ أَبٔي ُعب َ ِي َس َة بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ
َفا َئ بٔك ٔ َيا ٕع ٔم ًِ ُركَبٕ َو َعل َِيطٔ أَ ِج ْز ٔم ًِ
َع َّنارٔ بِ ًٔ یَ ٔ ٕ
اَس َع ًٔ ُّ
َفا َئ َقال َِت َب َع َثىٔی ُم َعاذُ بِ ًُ َع ِ َ
الزبَ ِّي ٔع ب ٔ ِيتٔ ُم َعوِّذ ٔ بِ ًٔ َع ِ َ
َّ َ
ْحیِ ًٔ
ق ٔ َّثا ٔ
ئ ُزغِبٕ َوک َ َ
اٌ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله یُحٔ ُّب ا ِلكٔثا َئ ؾَأ َت ِي ُتطُ بٔطٔ َوع ٔ ِي َس ُظ حٔل َِي ْة َق ِس َق ٔس َم ِت َعل َِيطٔ ٔم ًَ ا ِل َب ِ َ
ؾ ََن َأل َی َس ُظ ٔم ِي َضا ؾَأ َ ِع َلاىٔيطٔ
رعیب ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ےھجم ریمے اچچ اعمذ نب رفعاء ےن اتزہ وجھکرفں اک اکی قبط نج رپ وھچیٹ وھچیٹ رفںیئ دار
ڑکلایں یھب ںیھت دے رک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم اجیھب۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک ڑککی رموغب
یھت،ںیمسجفتقڑککایںےلرکاحرضمدتموہیئوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاپسرحبنیےکھچکزویراتآےئوہےئ
رےھکےھتوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناؿںیماکیاہھترھبرکےھجمرمتمحرفامای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکےنیپیکزیچفںےکاوحاؽںیم
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکےنیپیکزیچفںےکاوحاؽںیم

حسیث 193

َّ
اب إلٔ َي َر ُسو ٔل
الْش ٔ
َع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت ک َ َ
اٌ أَ َح َّب َ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔي عُ َن َز َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ َم ِع َنز ٕ َع ًٔ الزُّصِز ٔ ِّي َع ًِ ُ ِ

اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ا ِل ُحل ُِو ا ِل َبارٔزُ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک ےنیپ یک بس زیچفں ںیم یھٹیم افر ڈنھٹی زیچ
رموغبیھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکےنیپیکزیچفںےکاوحاؽںیم

حسیث 194

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
َح َم َل َة َع ًٔ ابِ ًٔ
يع َقا َل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َناع ٔي ُ
ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َقا َل َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ َزیِ ٕس َع ًِ عُ َن َز ص َُو ابِ ًُ أَبٔي َ ِ
ض َقا َل َز َخل ُِت َم َع َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَىَا َو َخال ٔ ُس بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس َعل َي َم ِي ُنوى َ َة َؾ َحائَت ِ َيا بٔإٔىَا ٕئ ٔم ًِ َلب َ ٕن
َعبَّا ٕ
َّ
َک َؾإ ٔ ٌِ ٔطئ ٔ َت آثَ ِز َت ب ٔ َضا
ؾَٔ
الْشبَ ُة ل َ
َْش َب َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوأَىَا َعل َي َینٔيئطٔ َو َخال ٔ ْس َعل َي ٔط َنالٔطٔ َؾ َكا َل لٔي ِ

حسا ث ُ َّه َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َم ًِ أَك ِ َع َن ُط اهللُ كَ َعا ّما َؾل َِي ُك ٔل
َخال ٔ ّسا َؾ ُكل ُِت َما ُن ِي ُت ألُوث َٔز َعل َي ُس ِؤرٔ َک أَ ّ
الل ُض َّه بَارٔ ِک َل َيا ؾ ٔيطٔ َوأَكِع ِٔن َيا َخي ِ ّرا ٔم ِيطُ َو َم ًِ َس َكا ُظ اهللُ َعزَّ َو َج َّل َلب َ ّيا َؾل َِي ُك ٔل َّ
َّ
الل ُض َّه بَارٔ ِک َل َيا ؾ ٔيطٔ َوزٔ ِزىَا ٔم ِي ُط ث ُ َّه َقا َل

َّ
اب غَيِرُ َّ
اٌ َّ
اللب َ ٔن
الْش ٔ
َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ل َِي َص َط ِي ْئ یُ ِحز ٔ ُئ َمک َ َ
الل َعاو ٔ َو َ

انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم افر صادل نب ف دی دفونں وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رضحت نومیہن ریض
اہلل اہنع ےک رھگ ےئگ (اؾ اوملنینم رضحت نومیہن اؿ دفونں رضحات یک صاہل ںیھت) فہ اک  سف  ںیم دفدھ ےل رک آںیئ وضحر
ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ںیم ےس انتفؽ رفامای ںیم داںیئ اجبن اھت افر صادل نب ف دی ابںیئ اجبن ھجم ےس اراشد رفامای ہک اب
ےنیپ اک ت  ریتا ےہ (ہک وت داںیئ اجبن ےہ) ارگ وت اینپ وخیش ےس اچےہ وت صادل وک رتحیج دے دے ںیم ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل
ہیلع فملس ےک وھجےٹ رپ ںیم یسک وک رتحیج ںیہن دے ےہ ا۔ اس ےک دعب وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک بج یسک
صخشوکت اعتٰیلاشہنوکیئزیچالھکںیئوتہیداعڑپینھاچےیہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿااحدثیاکذرکنجںیموضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکےنیپاکرطزفاردوہاےہ
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اؿااحدثیاکذرکنجںیموضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکےنیپاکرطزفاردوہاےہ
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حسیث 195

اػ ْه األَ ِح َو ُل َو ُمػٔي َرةُ َع ًٔ َّ
ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمئي ٕع َقا َل َح َّسث َ َيا صُظَ ِي ْه َقا َل َح َّسث َ َيا َع ٔ
الظ ِع ٔي ِّی َع ًٔ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َش َب ٔم ًِ َز ِمزَ َو َوص َُو َقائ ْٔه
ػلي اهلل عليط وسله َ ٔ
انبابعسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےنززمؾاکاپینڑھکےوہےنیکاح تںیمونشرفامای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اؿااحدثیاکذرکنجںیموضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکےنیپاکرطزفاردوہاےہ

حسیث 196

َف َع ًِ ُح َشي ِ ٕن ا ِل ُن َع ِّل ٔه َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُط َع ِيبٕ َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َج ِّسظ ٔ َقا َل
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ِع َ ٕ
ْش ُب َقائ ّٔنا َو َقاع ّٔسا
َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َي ِ َ
رمعف نب بیعش اےنپ ابپ ےس افر فہ اےنپدادا ےس رفاتی رکےت ںیہہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلعفملس وک ڑھکے افر ےھٹیب
دفونںرطحاپینےتیپداھکیےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اؿااحدثیاکذرکنجںیموضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکےنیپاکرطزفاردوہاےہ

حسیث 197

اػ ٕه األَ ِح َو ٔل َع ًٔ َّ
ض َقا َل َس َك ِي ُت ال َّي ٔي َّی ػلي
َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ ُح ِحز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َبارٔ ٔک َع ًِ َع ٔ
الظ ِع ٔي ِّی َع ًٔ ابِ ًٔ َع َّبا ٕ
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َْش َب َوص َُو َقائ ْٔه
اهلل عليط وسله ٔم ًِ َز ِمزَ َو ؾ َ ٔ
انبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکززمؾاکاپینالپایافروضحرادقسیلصاہللہیلعفملس
ےنڑھکےوہےئونشرفامای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اؿااحدثیاکذرکنجںیموضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکےنیپاکرطزفاردوہاےہ

حسیث 198

ْط ٕ
یـ ا ِْهُوف ٔ ُّي َقاال َح َّسث َ َيا ابِ ًُ ا ِل ُؿ َـ ِي ٔل َع ًٔ األَ ِع َن ٔع َع ًِ َع ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک
ْکیِبٕ ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل َعم  ٔ
ئ َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
ئ َوص َُو فٔي ال َّز ِح َبةٔ ؾَأ َ َخ َذ ٔم ِيطُ َن ًّؿا َؾ َػ َش َل یَ َسیِطٔ َو َم ِـ َن َف
ْس َة َع ًٔ ال َّيزَّا ٔل بِ ًٔ َسب ِ َر َة َقا َل أَتَي َعل ٔ ٌّي بٔهُوزٕ ٔم ًِ َما ٕ
بِ ًٔ َم ِي َ َ
َش َب َوص َُو َقائ ْٔه ث ُ َّه َقا َل َص َذا ُو ُؿو ُئ َم ًِ ل َِه یُ ِح ٔس ِث صَ َه َذا َرأَیِ ُت َر ُسو َل
است َ ِيظَ َل َو َم َشحَ َو ِج َض ُط َوذ ٔ َرا َع ِيطٔ َو َرأ ِ َس ُط ث ُ َّه َ ٔ
َو ِ
اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ؾ ََع َل
زناؽنبربسہےتہکںیہہکرضحتیلعریضاہللاعتہلہنعےکاپسبجفہدجسم وکہفےکدیماؿ(وجاؿاکدارااضقلءاھت)رشتفیرفام
ےھت۔ اکی وکزہ اپین الای ایگ اوہنں ےن اکی ولچ اپین ےل رک یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال افر رھپ اےنپ ہنم افر اہوھتں رپ حسم ایک رھپ
ڑھکے وہ رک اپین ایپ افر رفامای ہک ہی اس صخش اک فوض ےہ وج ےلہپ ےس اب فوض وہ۔ اےسی یہ ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک
رکےتداھکی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اؿااحدثیاکذرکنجںیموضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکےنیپاکرطزفاردوہاےہ
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عؼ َاو َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َویُو ُس ُ
ـ بِ ًُ َح َّناز ٕ َقاال َح َّسث َ َيا َع ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث بِ ًُ َسعٔي ٕس َع ًِ أَبٔي َ

َش َب َو َي ُكو ُل ص َُو أَ ِم َزأ ُ َوأَ ِر َوي
اٌ َیت َ َي َّؿ ُص فٔي اإلٔىَا ٔ
ئ ثَم ثّا إٔذَا َ ٔ
ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلعفملس اپین ےنیپ ںیم نیت اسسن ںایرکےت ےھت افر ہی رفامےت
ےھتہکاسرطہقیےسانیپزایدہوخوگشارافروخبریسابرکےنفاالےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اؿااحدثیاکذرکنجںیموضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکےنیپاکرطزفاردوہاےہ

حسیث 200

ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي
ْشو ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا ع َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص َع ًِ ر ِٔط ٔس ٔ
ْکیِبٕ َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًٔ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ َخ ِ َ
یً بِ ًٔ ُ َ
َش َب َت َي َّؿ َص َم َّز َتي ِ ٔن
اٌ إٔذَا َ ٔ
اهلل عليط وسله ک َ َ

رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسبجاپینونشرفامےتدفدہعفاسسنےتیلےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اؿااحدثیاکذرکنجںیموضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکےنیپاکرطزفاردوہاےہ

حسیث 201

یس بِ ًٔ َجابٔز ٕ َع ًِ َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔي َع ِن َز َة َع ًِ َج َّستٔطٔ َن ِبظَ ٔة َقال َِت
یس بِ ًٔ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔي ُع َن َز َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ َیز ٔ َ
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َْش َب ٔم ًِ ٔ َِقبَ ٕة ُم َع َّل َك ٕة َقائ ّٔنا َؾ ُك ِن ُت إلٔ َي ؾ َٔيضا َؾ َك َل ِع ُت ُط
َز َخ َل َعل َ َّي ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله ؾ َ ٔ
ہشبک ریض اہلل اعتیل اہنع یتہک ںیہہک وضحر ادقس یلص اہللہیلعفملس ریمے رھگرشتفی الےئ فاہں اکی زیکشمہ کٹل راہ اھت۔ وضحر
ادقسیلصاہللہیلعفملسڑھکےوہےئاسزیکشمہےکہنمےساپینونشرفامای۔ںیمےناھٹرکزیکشمہےکہنموکرتکںای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اؿااحدثیاکذرکنجںیموضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکےنیپاکرطزفاردوہاےہ

حسیث 202

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔي َقا َل َح َّسث َ َيا عُزِ َرةُ بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت األَ ِن َؼار ُّٔي َع ًِ ث ُ َنا َم َة بِ ًٔ
اٌ یَت َ َي َّؿ ُص فٔي
اٌ أَى َ ُص بِ ًُ َمال ٔ ٕک یَت َ َي َّؿ ُص فٔي اإلٔىَا ٔ
ئ ثَم ثّا َو َز َع َه أَى َ ْص أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
َع ِب ٔس اهللٔ َقا َل ک َ َ
ئ ثَم ثّا
اإلٔىَا ٔ

امثہمےتہکںیہہکرضحتاسنریضاہللاعتیلہنعاپیننیتاسسنںیمےتیپےھتافرےتہکےھتہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسااسییہ
رکےتےھت۔
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اؿااحدثیاکذرکنجںیموضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکےنیپاکرطزفاردوہاےہ
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ئ بِ ًٔ َزیِ ٕس ابِ ًٔ ابِ َيةٔ
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو َع ٔ
َِک ٔیه َع ًٔ ا ِلب َ َرا ٔ
اػ ٕه َع ًٔ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َع ًِ َع ِب ٔس اْ َ ٔ
ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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َْش َب ٔم ًِ ؾ َٔه
أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َز َخ َل َعل َي أ ُ ِّو ُسل َِي ٕه َو ٔ َِقبَ ْة ُم َع َّل َك ْة ؾ َ ٔ
َقبَةٔ َؾ َك َل َع ِت َضا
َقبَ ٔة َوص َُو َقائ ْٔه َؾ َكا َم ِت أ ُ ُّو ُسل َِي ٕه إلٔ َي َرأِ ٔ
ض ا ِل ٔ ِ
ا ِل ٔ ِ
رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ریمی فادلہ اؾ میلس ےک رھگ رشتفی ےل ےئگ فاہں
زیکشمہاکٹلوہااھت۔وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےنڑھکےڑھکےاسںیمےساپینونشرفامایاؾمیلسڑھکیوہںیئزیکشمہاکہنم
رتکرکرھکںای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اؿااحدثیاکذرکنجںیموضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکےنیپاکرطزفاردوہاےہ

حسیث 204

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َن ِْصٕ ال َّي ِي َشابُور ُّٔي َقا َل َح َّسث َ َيا إ ٔ ِس َح ُ
يسةُ ب ٔ ِي ُت ىَائ ٔ ٕل َع ًِ َعائٔظَ َة
َفؤي َقا َل َح َّسثَت ِ َيا َعب ٔ َ
ام بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ا ِل َ ِ

ْش ُب َقائ ّٔنا َقا َل أَبُو ع َٔيسی َو َقا َل َب ِع ُـ ُض ِه
يضا أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
ب ٔ ِيتٔ َس ِعسٔ بِ ًٔ أَبٔي َو َّقاؾٕ َع ًٔ أَب ٔ َ
اٌ َي ِ َ
ُعب َ ِي َس ُة ب ٔ ِي ُت ىَاب ٔ ٕل
رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسڑھکےوہےئاپینونشرفامےتیلےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکوخوبشاگلےناکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکوخوبشاگلےناکذرک
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وسی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َراؾ ٕٔع َواح ٔ ٕس َقالُوا َح َّسث َ َيا أَبُو أَ ِح َن َس الزُّبَي ِر ُّٔي َقا َل َح َّسث َ َيا َط ِي َبا ٌُ َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ ا ِل ُن ِد َتارٔ َع ًِ ُم َ
اٌ ل ٔ َز ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُس َّه ْة َی َت َلي َُّب ٔم ِي َضا
بِ ًٔ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َع ًِ أَبٔيطٔ َقا َل ک َ َ
رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ہکس اھت اس ںیم ےس وخوبش اامعتسؽ رفامےت
ےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 206

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َقا َل َح َّسث َ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔي َقا َل َح َّسثَ َيا َعزِ َرةُ بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت َع ًِ ث ُ َنا َم َة بِ ًٔ َع ِب ٔس اهللٔ َقا َل
يب
يب َو َقا َل أَى َ ْص إ ٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
کَ َ
اٌ ال َیزُ ُّز ال ِّل َ
اٌ أَى َ ُص بِ ًُ َمال ٔ ٕک ال َیزُ ُّز ال ِّل َ
امثہمےتہک ںیہہکرضحت اسن ریضاہللاعتیلہنعوخوبشوک رد ںیہنرکےتےھت افرہیرفامےتےھتہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملس
یھبوخوبشوکردہنرفامایرکےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔي ُؾ َسیِ ٕک َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ ُج ِي ُس ٕب َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًٔ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل َقا َل
السص ًُِ َو َّ
َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ثَ ْ
اللب َ ُن
م ث ال تُ َز ُّز ا ِل َو َسائ ٔ ُس َو ُّ
رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکوضحرادقس یلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکنیتزیچںیںیہنولاٹیناچںیئہےیکت
افرلیت،وخوبشافردفدھ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 208

ْض َة َع ًِ َر ُج ٕل َع ًِ أَبٔي ص َُزیِ َز َة
م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز ا ِل َح َ ٔ
َف ُّي َع ًِ ُسؿ َِي َ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
اٌ َع ًٔ ا ِل ُح َزیِز ٔ ِّي َع ًِ أَبٔي َن ِ َ
ئ َما هَ َض َز ل َِوى ُ ُط َو َخف َٔي
ٔيب ال ِّي َشا ٔ
ٔيب ال ِّز َجا ٔل َما هَ َض َز رٔی ُح ُط َو َخف َٔي ل َِوى ُ ُط َوك ُ
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ك ُ
اللؿَاو ٔ ِّي َع ًِ أَبٔي ص َُزیِ َز َة َع ًٔ
رٔی ُحطُ َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ حُ ِحز ٕ َقا َل أَى ِ َبأَىَا إ ٔ ِس َناع ٔي ُ
ْض َة َع ًٔ ُّ
ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َع ًٔ ا ِل ُح َزیِز ٔ ِّي َع ًِ أَبٔي َن ِ َ
ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله ٔم ِث َل ُط ب ٔ َن ِع َيا ُظ

اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےنہیاراشدرفامایہکرمداہنوخوبشفہےہسجیکوخوبشیتلیھپوہیئ
وہ افر رگن ہری وسحمس وہ ( ےسی ویکڑہ فہری) افر زانہن وخوبش فہ ےہ سج اک رگن اغبل وہ افر وخوبش ولغمب ( ےسی انح ،زرفعاؿ
فہریہ)۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکوخوبشاگلےناکذرک

حسیث 209

اف َع ًِ َح َيا ٌٕ َع ًِ أَبٔي
َّاد الؼَّ َّو ُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َخلٔي َؿ َة َو َع ِنزُو بِ ًُ َعل ٔ ٕٓي َقاال َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ ز َُ ِّیِ ٕع َقا َل َح َّسث َ َيا َحح ْ
َخ َد ٔم ًَ ا ِل َح َّي ٔة
اٌ ال َّي ِضس ِّٔي َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إٔذَا أ ُ ِع ٔل َي أَ َح ُس ُن ُه ال َّزیِ َح َ
ُع ِث َن َ
اٌ ؾَم  َیزُ ُّز ُظ َؾإٔى َّ ُط َ َ
اوب امثعؿ دہنی اتیعب ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک سج صخش وک راحیؿ دای اجےئ اس وک اچےئہ ہک
ولاٹےئںیہناسےئل(اسیکالص)تنجےسیتلکنےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 210

َح َّسثَ َيا عنز بً إسناعيل بً محالس بً سعيس الضنذاني حسثىی أبي عً بياٌ عً قيص بً أبي حازو عً جزیز بً
عبس اهلل َقا َل َعؿت بين یسي عنز بً الدلاب ؾألقي جزیز رزائط ومشی في إزار ؾكال لط خذ رزائک ؾكال للكوو ما
رأیت رج ّم  أحشً ػورة مً جزیز إال ما بلػيا مً ػورة یوسـ عليط الشم و
رجرینبدبعاہللیلجبرضحترمعریضاہللاعتیلہنعیک مدتمںیم(اعمہنئےکےئل)شیپےئکےئگ۔اوہنںےناچدرااتررکرصػ
یگنلںیم لرکاانپااحتمؿرکاای۔رضحترمعریضاہللہنعےنرفامایہکاچدرےل(اعمہنئوہاکچ)رھپوقؾیکرطػوتمہجوہرکرفامایہک
ںیمےنرجریےسزایدہوخوصبرتیھبکیسکوکںیہنداھکیہکوساےئرضحتویفسہیلعاالسلؾیکوصرتےکاسیجہک مکتاچنہپ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکوگتفگیسیکوہیت
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکوگتفگیسیکوہیت

حسیث 211

ُ
َع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة
َح َّسثَ َيا حُ َن ِي ُس بِ ًُ َم ِش َع َس َة ا ِل َب ِ ٔ
ْص ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا ُح َن ِي ُس بِ ًُ األَ ِس َوز ٔ َع ًٔ أ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕس َع ًٔ الزُّصِز ٔ ِّي َع ًِ ُ ِ

اٌ یَ َتک َ َّل ُه بٔکَم و ٕ بَي ِّ ٕن َؾ ِؼ ٕل یَ ِح َؿ ُو ُط َم ًِ
َس َز ُن ِه َص َذا َو َْ ٔه َّي ُط ک َ َ
َقال َِت َما ک َ َ
ْسزُ ِ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َي ِ ُ
َجل ََص إٔل َِيطٔ
رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک وگتفگ  م ولوگں یکرطح اگلاتر دلجی دلجی ںیہن وہیت
یھت۔ہکلباصػاصػرہومضمؿدفرسےےساتممزوہاتاھتاپسےنھٹیبفاےلایھچرطحےسذنہنیشنرکےتیلےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکوگتفگیسیکوہیت

حسیث 212

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَی َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو ُقت َ ِي َب َة َس ِل ُه بِ ًُ ُقت َ ِي َب َة َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ ا ِل ُن َثىَّی َع ًِ ث ُ َنا َم َة َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک

اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله يُعٔي ُس ا ِلکَل ٔ َن َة ثَم ثّا لٔت ُِع َك َل َع ِيطُ
َقا َل ک َ َ

رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملس(ضعبرمہبت)الکؾوک(بسحرضفرت)نیتنیترمہبت
درہاےتاتہکآپےکےننسفاےلایھچرطحھجمس ںی۔
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حسیث 213

يع َقا َل َح َّسثَ َيا ُج َن ِي ُع بِ ًُ عُ َن َز بِ ًٔ َع ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ ا ِل ٔع ِحلٔي َقا َل َّ
َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ َون ٔ ٕ
حسثىٔی َر ُج ْل ٔم ًِ بَىٔی َتنٔ ٕيه ٔم ًِ َو َل ٔس
ُّ
اٌ
أَبٔي َصا َل َة َز ِو ٔد َخسٔی َح َة یُهِى َی أَبَا َع ِبسٔ اهللٔ َع ًٔ ابِ ًٕ ألَبٔي َصا َل َة َع ًٔ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ َعل ٔ ٕٓي َقا َل َسأ َ ِل ُت َخالٔي صٔ ِي ُس بِ ًُ أَبٔي َصا َل َة َوک َ َ
اػ َل
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُم َت َو ٔ
ـ لٔي َم ِي ٔل َل َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقا َل ک َ َ
َو َّػاؾّا َؾ ُكل ُِت ٔػ ِ
َ
ل َّ
اس ٔه اهللٔ َت َعال َي
َٔکة ٔ ل َِي َش ِت َل ُط َرا َح ْة كَؤی ُ
م و َو َی ِدت ُٔن ُط ب ٔ ِ
الشهِتٔ ال َی َتک َ َّل ُه فٔي غَي ِر ٔ َحا َج ٕة َي ِؿتَتٔحُ ا ِلک َ َ
األ ِحزَا ٌٔ َزائ َٔه ا ِلؿ ِ َ

َویَ َتک َ َّل ُه ب ٔ َح َوا ٔم ٔع ا ِلکَل ٔ ٔه َلَک ُم ُط ؾ َِؼ ْل ال ُؾ ُـو َل َوال َت ِك ٔؼي َر ل َِي َص بٔا ِل َحافٔي َوال ا ِل ُنضٔي ٔن ي َُع ِّو ُه ال ِّي ِع َن َة َوإ ٔ ٌِ َز َّق ِت ال یَ ُذ ُّو ٔم ِي َضا

اٌ ل ََضا َؾإٔذَا ُت ُع ِّس َي ا ِل َح ُّل ل َِه َي ُك ِه ل ٔ َػ َـبٔطٔ َط ِي ْئ
السى ِ َيا َوال َما ک َ َ
َط ِيئّا غَي ِ َر أَى َّ ُط ل َِه َیهُ ًِ َی ُذ ُّو َذ َّواقّا َوال َی ِن َس ُح ُط َوال ُت ِػ ٔـبُ ُط ُّ
َّ
َّ
َض َب
ْص ل ََضا إٔذَا أَ َط َار ب ٔ َه ِّؿطٔ ک ُ ِّل َضا َوإٔذَا َت َعح ََّب َقل ََب َضا َوإٔذَا َت َح َّس َث ات َؼ َل ب ٔ َضا َو َ َ
ْص َل ُط َوال َي ِػ َـ ُب ل ٔ َي ِؿ ٔشطٔ َوال یَ ِي َت ٔ ُ
َحًی یَ ِي َت ٔ َ

ْسي َوإٔذَا غَـ َ َ
ْط َؾ ُط ُج ُّل َؿ ٔح ٔهطٔ الت َّ َب ُّش ُه َي ِؿت َ ُّر َع ًِ
َع َق َوأَ َط َ
اح َوإٔذَا َ َّٔر َح غ ََّف َ ِ
ب ٔ َزا َحتٔطٔ ا ِل ُي ِنى َی بَ ِل ًَ إٔبِ َضا ٔمطٔ ا ِل ُي ِ َ
ٔب أ ِ َ
ٔم ِث ٔل َحبِّ ا ِل َػ َناو ٔ
رضحت اامؾ نسح ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ امومں دنہ نب ایب اہہل ےس وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک
افاصػارثکایبؿرفامےتںیہرعضایکہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکوگتفگیکتیفیکھجمےسایبؿرفام ےی،اوہنںےنرفامای
ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس (آرخت ےک) مغ ںیم وتمارت وغشمؽ رےتہ ۔ (ذات فافصت ابری اعتیل ای اتم یک وبہبد ےک) رہ
فتقوسچںیمرےتہےھتاؿ اومریکفہجےسیسکفہجےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوک ےرکفیافرراتحہنوہیتیھت(ایہی ہک
اومردونیہیےکاسھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکراتحہنیتلمہکلبدوینیاومرےکالعفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکراتحافر
نیچاتلماھتانچہچندحثیںیمےہہکریمیآھکنیکڈنھٹکامنزےہ)ارثکافاقتصاومشرےتہےھتالبرضفرتوگتفگہنرفامےتےھت
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسیکامتؾوگتفگادتباےسااہتنکتہنمرھبرکوہیتیھت(ہی ںیہنہکونکزابؿےسےتٹک وہےئرحفػےک
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اسھت آدیھ ابت زابؿ ےس یہک افر آدیھ ملکتم ےک ذنہ ںیم ریہ اسیجہک وموجدہ زامہن ےک اربکتنی اک دوتسر ےہ) اجعم اافلظ ےک
اسھت(نج ےک اافلظ وھتڑے وہں افر اعمین تہب وہں) الکؾ رفامےت ےھت ،انچہچن الم یلع اقری ےن ایسی اچب س ااحدثی اینپ رشح
ںیم عمج یک ںیہ وج اہنتی ک رصت ںیہ رعیب احہیش رپ لقن رکدںی ںیہ وج اید رکان اچےہ اس وک دھکی رک اید رک ےل) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس اک الکؾ اکی دفرسے ےس اتممز وہات اھت ہن اس ںیم یلوںایت وہیت یھت افر ہن وکات ںاں ہک بلطم وپری رطح فاحض ہن وہ ،آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملستخسزماجہنےھتہنیسکیکذتلیلرفامےتےھت،اہللیکتمعنوخاہینتکیہوھتڑیوہاسوکتہبڑباےتھجمسےھت
ایکسذمتمہنرفامےتےھتاہتبلاھکےنیکاایشءیکہنذمتمرفامےتہنرعتفیرفامےت(ذمتمہنرفامےتوتاظرہےہہکت اعتیلاشہن
یکتمعنےہزایدہرعتفیہنرفاماناسےئلاھتہکاسےسرحصاکہبشوہاتےہاہتبلاراہررتبغاییسکددلارییکفہجےسیھبکیھبک
صاص صاص زیچفں یک رعتفی یھب رفامیئ ےہ ) داین افر داینفی اومر یک فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یھبک ہصغ ہن آات اھت
(وچہکنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاؿیکرپفاہیھبہنوہیتیھتاسےئلیھبکدوینیاصقنؿرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیھبک
ہصغہنآاتاھت)اہتبلیسکدینیارمافرت ابتےسوکیئصخشاجتفز رکاتوتاسفتقآپےکہصغیکوکیئصخشاتبہنالےہ ااھتافر
وکیئاسوکرفکیھبہنےہ ا اھت۔اہیںکتہکآپاس اکااقتنؾہنےل ںی۔اینپذات ےکےئلہنیسک رپ انراض وہےتےھتہناس اک
ااقتنؾےتیلےھتبجیسکفہجےسیسکاجبنااشرہرفامےتوتوپرےاہھتےسااشرہرفامےت(اسیکفہجضعباملعءےنہیالتبیئےہہک
اویلگنںےسااشرہوتاعضےکالخػےہاسےئلوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوپرےاہھتےسااشرہرفامےتافرضعباملعءےنہی
رحتری رفامیئ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اعدت رشہفی ایلگن ےس وتدیح یک رطػ ااشرہ رفامےن یک یھت اس ےئل ہریاہلل یک
رطػایلگنےسااشرہہنرفامےتےھت)بجیسکابترپ بجعترفامےتوتاہھتٹلپےتیل ےھتافربجابترکےتوتالم ےتیل(یھبک وگتفگ
ےکاسھتاہوھتںوکیھبرحتکرفامےت)افریلھکداینہیلیھتہوکابںیئاوگنیھٹےکادنرفینہصحرپامرےتافربجیسکرپانراضوہےت
وت اس ےس ہنم ریھپ ےتیل افر  ے وتیہج رفامےت افر ای درسگر رفامےت افر بج وخش وہےت وت ایح یک فہج ےس آںیھکن وگای دنب رفام ےتیل ۔
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ارثک یسنہ مسبت وہیت یھت ۔اس فتق آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک ددناؿ ابمرک افےل یک رطح
دکمچاردیفساظرہوہےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
َح ٕب َع ًِ َجابٔز ٔ
يع َقا َل َح َّسثَ َيا َعبَّازُ بِ ًُ ا ِل َع َّواو ٔ َقا َل أَ ِخب َ َرىَا ا ِل َححَّا ُد َوص َُو ابِ ًُ أَ ِركَا َة َع ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
اٌ فٔي َساق َ ِي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله حُ ُن َ
ک إٔال َت َب ُّش ّنا َؾهُ ِي ُت إٔذَا ىَوَ ِز ُت إٔل َِيطٔ
اٌ ال َي ِـ َح ُ
وط ْة َوک َ َ
بِ ًٔ َس ُن َز َة َقا َل ک َ َ

ل ا ِل َع ِي َيي ِ ٔن َول َِي َص بٔأ َ ِن َح َل
ُقل ُِت أَ ِن َح ُ

رضحت اج س ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک لڈنںایں یسک دقر ابرکی ںیھت افر آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساکانسنہرصػ مسبتوہاتاھت۔بجںیموضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکزایرترکاتوتدؽںیموساتچہکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسرسہماگلےئوہےئںیہاحالہکناسفتقرسہماگلےئوہےئںیہنوہےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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يع َة َع ًِ عُب َ ِي ٔس اهللٔ بِ ًٔ ا ِل ُنػٔي َرة ٔ َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ ا ِل َحارٔ ٔ
ث بِ ًٔ َجز ِ ٕئ أَى َّ ُط َقا َل
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل أَ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ لَض ٔ َ
َما َرأَیِ ُت أَ َح ّسا أَ ِنْ َ َر َت َب ُّش ّنا ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله
دبعاہللنباحرثریضاہللہنعےتہکںیہہکںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےسزایدہمسبترکےنفاالںیہنداھکی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ام َّ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َخال ٔ ٕس ا ِل َدم  ُل َقا َل َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ
یس بِ ًٔ أَبٔي
الش ِي َل َحان ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا ل َِي ُث بِ ًُ َس ِع ٕس َع ًِ َیز ٔ َ
ک َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إٔال َت َب ُّش ّنا
اٌ َؿ ٔح ُ
َحبٔيبٕ َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث َقا َل َما ک َ َ
دبعاہللنباحرثریضاہللہنعیہیکہییھبرفاتیےہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساکانسنہمسبتےسزایدہںیہنوہاتاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َحیِ ٕث َقا َل َح َّسثَ َيا َونٔي ْع َقا َل َح َّسثَ َيا األَ ِع َن ُع َع ًٔ ا ِل َن ِعزُورٔ بِ ًٔ ُس َویِ ٕس َع ًِ أَبٔي ذ ٓ َٕر َقا َل
َح َّسثَ َيا أَبُو َع َّنارٕ ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ُ َ
ْخ ُد ٔم ًَ ال َّيارٔ یُ ِؤتَي بٔال َّز ُج ٔل یَ ِو َو
َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إنِّٔي ألَ ِع َل ُه أَ َّو َل َر ُج ٕل َی ِس ُخ ُ
آَخ َر ُج ٕل َی ِ ُ
ل ا ِل َح َّي َة َو َ َ
ار َصا َؾ ُي َكا ُل َلطُ َعنٔل َِت َی ِو َو َن َذا َو َن َذا َن َذا َوص َُو ُم ٔ ٌَّق ال یُ ِي ُٔ
َک
اَع ُؿوا َعل َِيطٔ ٔػ َػ َار ذُى ُوبٔطٔ َویُ َدبَّأ ُ َع ِي ُط ن ٔ َب ُ
ا ِلك ٔ َيا َمةٔ َؾ ُي َكا ُل ِ ٔ
اٌ کُلِّ َس ِّي َئ ٕة َعنٔل ََضا َح َش َي ّة ؾ ََي ُكو ُل إ ٔ ٌَّ لٔي ذُى ُوبّا َما أَ َراصَا صَاصُ َيا َقا َل أَبُو ذ َٓرٕ
َوص َُو ُم ِظؿ ْٔل ٔم ًِ ن ٔ َبارٔ َصا َؾ ُي َكا ُل أَ ِع ُلو ُظ َمک َ َ
ک َحًَّی بَ َس ِت ى َ َوا ٔج ُذ ُظ
َؾ َل َك ِس َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؿ ٔح َ
رضحتاوبذرریضاہللاعتیلہنع ےتہک ںیہہکوضحرادقس یلصاہللہیلعفملس ےناراشد رفامایہک ںیماسصخشوک وخباجاتنوہں وج
بسےسافؽتنجںیمدالخوہاگ،افراسےسیھبوخبفافقوہںوجبسےسآرخںیممنہجےساکنالاجےئاگ۔تماتمےکدؿ
اکیآدیمدرابرایہٰلںیماحرضایکاجےئاگاےکسےئلہیمکحوہاگہکاسےکوھچےٹوھچےٹانگہاسرپشیپےئکاجںیئہکوتےنالفں
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دؿ الفں انگہ ےئک ںیہ وت فہ ارقار رکے اگ ۔ اس ےئل ہک ااکنر یک وکیئ اجنگشئ ںیہن وہیگ افر اےنپ دؽ ںیم اہنتی یہ وخزفدہ وہاگ ہک
ایھباغصرئ یہاک ربمنےہ ۔ابکرئرپ دںیھکی ایکسگرے؟ہکاسدفراؿںیم ہیمکحوہاگہک اسصخش ےکرہانگہےک دبےلاکی اکی
یکیندیاجےئفہصخشہیمکح ےتنسیہوخدوبےلاگہک ریمےوتایھبتہبےسانگہابیق ںیہوجاہیںرظنںیہنآےت۔ اوبذرریضاہلل
اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اس اک وقمہل لقن رفام رک ےسنہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
ددناؿابمرکاظرہوہےئ۔یسنہاسابترپیھتہکنجانگوہںےکاراہرےسڈرراہاھتاؿےکاراہراکوخداطبلنبایگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمئي ٕع َقا َل َح َّسث َ َيا ُم َعاؤیَ ُة بِ ًُ َع ِنز ٕو َقا َل َح َّسثَ َيا َزائ َٔسةُ َع ًِ بَ َيا ٌٕ َع ًِ َق ِي ٔص بِ ًٔ أَبٔي َحازٔو ٕ َع ًِ َجزٔیز ٔبِ ًٔ
ک َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
يع َقا َل
َع ِب ٔس اهللٔ َقا َل َما َح َح َبىٔی َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُم ِي ُذ أَ ِسل َِن ُت َوال َرآنٔي إٔال َؿ ٔح َ

َح َّسثَ َيا ُم َعاو ٔ َی ُة بِ ًُ َع ِنز ٕو َقا َل َح َّسثَ َيا َزائ َٔسةُ َع ًٔ إ ٔ ِس َناع ٔي َل بِ ًٔ أَبٔي َخال ٔ ٕس َع ًِ َق ِي ٕص َع ًِ َجزٔیز ٕ َقا َل َما َح َح َبىٔی َر ُسو ُل اهللٔ
ػلي اهلل عليط وسله َوال َرآنٔي ُم ِي ُذ أَ ِسل َِن ُت إٔال َت َب َّش َه

رجری نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمے املسمؿ وہےن ےک دعب ےس یسک فتق ےھجم
احرضیےسںیہنرفاک۔افربجےھجمدےتھکیوتےتسنہافردفرسیرفاتیںیمےہہکمسبترفامےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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يس َة َّ
الشل َِنان ٔ ِّي َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ
الْس ِّي َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو ُم َعاؤیَ َة َع ًٔ األَ ِع َن ٔع َع ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه َع ًِ َعب ٔ َ
َح َّسثَ َيا َص َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
ْخ ُد ٔم ِي َضا َز ِحؿّا َؾ ُي َكا ُل
َخو ّجا َر ُج ْل َی ِ ُ
آَخ أَصِ ٔل ال َّيارٔ ُ ُ
َم ِش ُعوز ٕ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إنِّٔي ألَ َِع ُف ٔ َ

اض َق ِس أَ َخ ُذوا ا ِل َن َيازٔ َل َؾي َ ِر ٔج ُع ؾ ََي ُكو ُل َیا َر ِّب َق ِس أَ َخ َذ
َل ُط اى ِ َلل ٔ ِل ؾَا ِز ُخ ٔل ا ِل َح َّي َة َقا َل ؾ ََي ِذ َص ُب ل ٔ َي ِس ُخ َل ا ِل َح َّي َة ؾ ََيحٔ ُس ال َّي َ
اٌ َّال ٔذي ُن ِي َت ؾ ٔيطٔ ؾ ََي ُكو ُل َن َع ِه َقا َل َؾ ُي َكا ُل َل ُط َت َنًَّ َقا َل َؾ َي َت َنىَّی َؾ ُي َكا ُل َل ُط َؾإ ٔ ٌَّ
ْک الزَّ َم َ
ال َّي ُ
اض ا ِل َن َيازٔ َل َؾ ُي َكا ُل َل ُط أَ َت ِذ ُ ُ
ْش َة أَ ِؿ َع ٔ
ک َقا َل َؾ َل َك ِس َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل
ْخ بٔي َوأَى ِ َت ا ِل َنل ٔ ُ
ل َ
اف ُّ
السى ِ َيا َقا َل ؾ ََي ُكو ُل َت ِش َ ُ
َک َّال ٔذي َت َن َّي ِي َت َو َع َ َ
ک َحًَّی بَ َس ِت ى َ َوا ٔج ُذ ُظ
عليط وسله َؿ ٔح َ
دبع اہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک ںیم اس صخش وک اجاتن وہں وج
بسےساریخںیمآ ےسےلکناگفہ اکیااسیآدیموہاگہکزنیمرپاتٹسھگوہادفزخےسےلکناگہک(منہج ےکذعابیک یتخسیکفہج
ےسدیسےھ نلچرپاقدرہنوہاگ)اسوکمکحوہاگہکاجتنجںیمدالخوہاج۔فہفاہںاجرکدےھکیاگہکولوگںےنامتؾوہگجںرپ ہضب
رکراھکےہ۔بسںیہگجرپوہیکچںیہولٹرکابراگہایہلںیماسیکاالطعرکاگیفاہںےساراشدوہاگہکایکدوینیانمزؽیکاح ت
یھبایدےہ(ہک بجہگجرپوہاجےئوتآےنفاےلیکاجنگشئںیہنوہیتافرےلہپاجےنفاےلسجہگجاچںیہ ہضبرک ںیافردعبںیم
آےنفاولںےکےئلہگجہنرےہاسابعرتاکرتہمجااک ساملعءےنہییہرحتریرفامایےہرگمدنبہانزیچےکزندکیارگاساکبلطمہی
اہک اجےئ وت زایدہ ااھچ ولعمؾ وہات ےہہکداینیک فتعس افر رفایخ یھب اید ےہہکامتؾداین ینتک ڑبی یھت۔ افر ہی اس ےئلایددالای اتہک
آدنئہامتؾداینےسدسانگزادئاسوکاطعرفامےناکاالعؿوہےنفاالےہوتاسریدایناکاکیرمہبتوصتررکےنےکدعباسہیطعیک
رثکتاکادنازہوہ)فہرع ضرکےاگہکرباتزعتوخبایدےہاسرپاراشدوہاگہکااھچھچکانمتںیئرکفسجونعےسدؽاچاتہ
ےہفہاینپانمتںیئایبؿرکےاگفاہںےساراشدوہاگہکااھچ موکاہمتریانمتںیئافروخااشہتیھبدںیافرامتؾداینےسدسانگزادئ
اطع ایک فہ رعض رکے اگ ہک ای اہللآپ ابداشوہں ےک ابداشہ وہ رک ھجم ےس رخسمت رفامےت ںیہ (ہک فاہں ذرا یس یھب ہگج ںیہن ےہ افر
آپ امتؾ داین ےس دس انگ زادئ ےھجم اطع رفام رےہ ںیہ) انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہللہیلع
فملسوکداھکیہکبجاسصخشاکہیوقمہللقنرف امرےہےھتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیسنہآیئگیتحہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکددناؿابمرکیھباظرہوہےئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ؾ َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
يع َة َقا َل َطض ٔ ِس ُت َعل ٔ ًّيا أتُ َٔي ب ٔ َسابَّ ٕة
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو األ َ ِح َو ٔ
ام َع ًِ َعل ٔ ِّي بِ ًٔ َرب ٔ َ

اٌ َّال ٔذي
لٔيَرِ َن َب َضا َؾ َل َّنا َو َؿ َع رٔ ِج َل ُط فٔي الزِّک َ ٔ
اب َقا َل بٔ ِش ٔه اهللٔ َؾ َل َّنا ا ِس َت َوي َعل َي هَ ِضز ٔ َصا َقا َل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل ث ُ َّه َقا َل ُس ِب َح َ

ک إنِّٔي هَ ل َِن ُت
ْخ َل َيا َص َذا َو َما ُن َّيا َل ُط ُم ِ ٔ
وٌ ث ُ َّه َقا َل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل ث َم ثّا َواهللُ أَ ِنبَرُ ثَم ثّا ُس ِب َحاى َ َ
َقىٔي َن َوإٔىَّا إلٔ َي َربِّ َيا ل َُن ِي َكلٔبُ َ
َس َّ َ
ک َؾ ُكل ُِت ٔم ًِ أَ ِّي َط ِي ٕئ َؿ ٔحهِ َت یَا أَ ٔمي َر ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن َقا َل َرأَیِ ُت
ُوب إٔال أَى ِ َت ث ُ َّه َؿحٔ َ
َف الذُّ ى َ
َِف لٔي َؾإٔىَّطُ ال َي ِػ ٔ ُ
َن ِؿ ٔسی ؾَاغ ٔ ِ

ک
ک َؾ ُكل ُِت ٔم ًِ أَ ِّي َط ِي ٕئ َؿحٔهِ َت یَا َر ُسو َل اهللٔ َقا َل إ ٔ ٌَّ َربَّ َ
َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َػ َي َع َن َنا َػ َي ِع ُت ث ُ َّه َؿ ٔح َ
ُوب غَيِرُ َک
َف الذُّ ى َ
َِف لٔي ذُىُوبٔي إٔى َّ ُط ال َي ِػ ٔ ُ
ل ََي ِع َح ُب ٔم ًِ َع ِب ٔسظ ٔإٔذَا َقا َل َر ِّب اغ ٔ ِ
ہ
انب رہعیب ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع رکؾ اہلل فہج ےک اپس (اؿ ےک زامہن الختف ںیم) اکی رمہبت (وھگڑا فہریہ) وکیئ وساری الیئ گ
ست
آپ ےن راکب ںیم اپؤں رےتھک وہےئ مسب اہلل اہک افر بج وسار وہ ےکچ وت ادمحل ہلل اہک رھپ ہی داع ڑپیھ جن اذلی رخسانل ھدذا فام انک ہل

رقمنینفاانایلرانبلمیقلیووؿ۔اپکےہفہذاتسجےناسوک امہرےےئل رخسرفامدایافر موکاسےک عیطانبےنیکاطتقہنیھت
افرفایعق  م بسول اہلل یہیک رطػولٹ رک اجےن فاےل ںیہاملعء رفامےت ںیہہک وساری وچہکن اابسبالہتک ںیم ےس ےہ اس
ےئلوسارییکریخست رپ ت اعتیلش اشہنےک رکشہیےک اسھتاینپومتےکذرکوک یھب لصتمرفامدایہک  مآرخاکر رمےنےک دعب
ولٹ رک ایس یک رطػ اجےن فاےل ںیہ ۔) رھپ رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن ادمحل ہلل نیت رمہبت اہک رھپ اہلل اربک نیت رمہبت اہک رھپ
ستجنکاینتملظیسفنافرفغیلافہنالیغفراذلونباالاتن۔ریتیذاترہبیعےساپکےہافرںیمےن ریتیوتمعنںاکرکشہیادا
رکےنںیمافرافارمیکااطتعہنرکےنںیماےنپیہسفنرپملظایکےہ۔سپایاہللیآپریمیرفغمترفامںیئ۔ویکہکنرفغمت وت
آپےکوساافروکیئرکیہںیہنےہ ااسداعےکدعبرضحتیلعریضاہللہنعےسنہ۔انبرہعیبےتہکںیہہکںیمےنےنسنہیکفہجوپیھچ
وترضحتیلعےنرفامایہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےنیھبایسرطحداعںیئ ڑپیھںیھت۔افراسےکدعبوضحرادقسیلص
اہلل ہیلع فملس ےس مسبت یک فہج وپیھچ یھت اسیجہک  م ےن ھجم ےس وپیھچ وت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای اھت ہک ت 

ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ

www.KitaboSunnat.com

اعتیلش  اشہندنبہےکاس ےنہکرپہکریمےانگہریتے وساوکیئاعمػںیہنرکےہ ا۔وخش وہےتںیہافررفامےتںیہہکریمادنبہ
للھ
للھ
اجاتن ےہ ہک ریمے وسا وکیئ صخش انگہ اعمػ ںیہن رک ےہ ا ۔ ا م رب ارفغیلفولادلیفاہن الیغفر اذلونب اال اتن ا م ال احصی انثء

کیلعکلاربکلایءفالغظمة۔

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

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکےنسنہےکایبؿںیم

حسیث 221

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َع ِبسٔ اهللٔ األَ ِن َؼار ُّٔي َقا َل َح َّسث َ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِو ٌٕ َع ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ
ک یَ ِو َو ا ِل َد ِي َس ٔم َحًَّی
ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ األ َ ِس َوز ٔ َع ًِ َعا ٔمز ٔبِ ًٔ َس ِع ٕس َقا َل َقا َل َس ِع ْس َل َك ِس َرأَیِ ُت ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َؿ ٔح َ
ض ُي َػ ِّلي
اٌ َس ِع ْس َرا ٔم ّيا َوک َ َ
اٌ َر ُج ْل َم َع ُط تُ ِز ْض َوک َ َ
اٌ َقا َل ک َ َ
ـک َ َ
اٌ َي ُكو ُل َن َذا َو َن َذا بٔالتُّرِ ٔ
بَ َس ِت ى َ َوا ٔج ُذ ُظ َقا َل ُقل ُِت َن ِي َ

ل َو َطا َل بٔز ٔ ِجلٔطٔ
َج ِب َض َت ُط َؾ َيزَ َع َل ُط َس ِع ْس بٔ َش ِض ٕه َؾ َل َّنا َر َؾ َع َرأِ َس ُط َر َما ُظ َؾل َِه یُ ِد ٔل ِئ َص ٔذظ ٔ ٔم ِي ُط َي ِعىٔی َج ِب َض َت ُط َوا ِن َكل ََب الزَّ ُج ُ
ک َقا َل ٔم ًِ ؾ ِٔعلٔطٔ ب ٔال َّز ُج ٔل
ک ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله َحًَّی بَ َس ِت ى َ َوا ٔج ُذ ُظ َقا َل ُقل ُِت ٔم ًِ أَ ِّي َط ِي ٕئ َؿ ٔح َ
ؾ ََـ ٔح َ
اعرم نب دیعس ےتہک ںیہ ہک ریمےفادل دعس ےن رفامای ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس زغفہ دنخؼ ےک دؿ ےسنہ ۔یتح ہک آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکددناؿابمرکاظرہوہےئگ۔اعرمےتہکںیہہکںیمےنوپاھچہک سابترپےسنہےھت؟اوہنںےناہکہکاکی
اکرفڈاھؽےئلوہ ےئ اھتافر دعسڑبےریتادنازنکیل فہ اینپڈاھؽاد راد ررکاتیلاھت سجیکفہج ےساینپناشییناک اچبؤرکراہاھت۔
(وگایاقمہلبںیمدعساکریتہنےنگلداتیاھت۔احالہکنہیوہشمرریتادنازےھت)دعس ےناکیرمہبتریتاکنال(افراسیکامکؿںیمچنیھکرک
ااظتنرںیمرےہ)سجفتق اسےن ڈاھؽ ےسرساتاھایوفراااسیاگلایہکناشیین ےس وچاکںیہنافروفراًرگایگ۔اٹگن یھبافرپاھٹ یئگ ۔
سپوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساس ہصرپےسنہںیمےنوپاھچہکاسںیموکیسنےنسنہیکابتےہاوہنںےنرفامایہکدعسےکاس
لعفرپ۔

۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکزماحافردؽیگلےکایبؿںیم
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضح ِرادقسیلصاہللہیلعفملسےکزماحافردؽیگلےکایبؿںیم

حسیث 222

َش ٕ
اػ ٕه األَ ِح َو ٔل َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل إ ٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي
یک َع ًِ َع ٔ
م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ َ ٔ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنو ُز بِ ًُ غ َِي َ
اهلل عليط وسله َقا َل َلطُ یَا ذَا األُذُىَي ِ ٔن َقا َل َم ِح ُنو ْز َقا َل أَبُو أ ُ َسا َم َة َي ِعىٔی یُ َنازٔحُطُ

رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک اکی رمہبت زمااح ای ذاالذنین رفامای اے دف اکؿ
فاےل۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي
َح َّسثَ َيا صَ َّيا ُز بِ ًُ َّ ٔ
الْس ِّي َقا َل َح َّسثَ َيا َونٔي ْع َع ًِ ُط ِع َب َة َع ًِ أَبٔي التَّيَّاحٔ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل إ ٔ ٌِ ک َ َ
اهلل عليط وسله َل ُي َدال ٔ ُل َيا َحًَّی َي ُكو َل ألَ ٕر لٔي َػػٔير ٕ َیا أَبَا عُ َنيِر ٕ َما ؾ ََع َل ال ُّي َػيِرُ َقا َل أَبُو ع َٔيسی َوؾ ٔ ِك ُط َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ أَ ٌَّ
اٌ یُ َنازٔ ُح َوؾ ٔيطٔ أَى َّ ُط َنىَّی غُم  ّما َػػٔي ّرا َؾ َكا َل َل ُط یَا أَبَا ُع َنيِر ٕ َوؾ ٔيطٔ أَى َّ ُط ال بَأ ِ َض أَ ٌِ ي ُِع َلي
ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ

الؼَّ ٔي ُّی َّ
اٌ َل ُط نُ َػي ِ ْر َیل َِع ُب بٔطٔ
اللي ِ َر ل ٔ َيل َِع َب بٔطٔ َوإٔى َّ َنا َقا َل َل ُط ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله یَا أَبَا ُع َني ِر ٕ َما ؾ ََع َل ال ُّي َػيِرُ ألَى َّ ُط ک َ َ

م و َعل َِيطٔ ؾ ََن َاز َح ُط ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله َیا أَبَا عُ َني ِر ٕ َما ؾ ََع َل ال ُّي َػيِرُ
ؾ ََنا َت َؾ َحز ٔ ٌَ ا ِل ُػ ُ
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رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اسھت لیم وجؽ ںیم زماح رفامےت ےھت،
انچہچن ریما اکی وھچاٹ اھبیئ اھت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اس ےس رفامےت ای ااب م ری ام لعف الیع ا اے اوب م ری فہ  ہریہ اہکں اجیت
ریہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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يل َقا َل أَىبأَىَا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َبارٔ ٔک َع ًٔ
السور ُّٔي َقا َل َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ َطك ٔ ٕ
َّاض بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ُّ
َح َّسثَ َيا َعب ُ
ک تُ َساعٔب ُ َيا َقا َل إنِّٔي ال أَقُو ُل إٔال َحكًّا
أ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕس َع ًِ َسعٔي ٕس ا ِل َن ِكبُر ِّٔي َع ًِ أَبٔي ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا ُلوا یَا َر ُسو َل اهللٔ إٔى َّ َ
اوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہ،ہکاحصہبےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسآپ مےسذماؼیھبرفامےتیلںیہ،وضحر
ادقسیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایاہںرگمںیمیھبکطلغابتںیہناتہک۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسث َ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ َع ِب ٔس اهللٔ َع ًِ ُح َن ِي ٕس َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُجم  ا ِس َت ِح َن َل َر ُسو َل اهللٔ
ک َعل َي َو َل ٔس ىَا َق ٕة َؾ َكا َل یَا َر ُسو َل اهللٔ َما أَ ِػ َي ُع ب ٔ َو َل ٔس ال َّيا َق ٔة َؾ َكا َل ػلي اهلل عليط
ػلي اهلل عليط وسله َؾ َكا َل إنِّٔي َحا ٔملُ َ
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وسله َو َص ِل َتل ٔ ُس اإلٔب ٔ َل إٔال ال ُّي ُ
وم
رضحتاسنریضاہللہنعےتہکںیہ،ہکیسکصخشےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےسدروخاتسیک،وکیئوساریاکاجونرےھجماطع
رفام دایاجےئ۔وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاکیافینٹناکہچب موکدںیےگ۔اسلئےنرعضایکہکایروسؽاہلللص
اہللہیلعفآہلفملسیںیمافینٹنےکہچباکایکرکفںاگ؟وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکرہافٹنیسکافٹناکہچبوہاتےہ
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
ام بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس الز ََّّزا ٔم َقا َل َح َّسثَ َيا َم ِع َن ْز َع ًِ ثَاب ٔ ٕت َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُجم  ٔم ًِ أَ ِص ٔل

اٌ یُ ِضسٔي إلٔ َي ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله َص ٔسیَّ ّة ٔم ًَ ا ِل َباز ٔ َیةٔ َؾ ُي َح ِّضز ُ ُظ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط
اس ُن ُط َزاصٔ ّزا َوک َ َ
ا ِل َباز ٔ َیةٔ ک َ َ
اٌ ِ

اٌ ػلي اهلل عليط وسله
اَضو ُظ َوک َ َ
وسله إٔذَا أَ َرا َز أَ ٌِ یَ ِ ُ
ْخ َد َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله إ ٔ ٌَّ َزاص ٔ ّزا بَاز ٔ َیت ُ َيا َوى َ ِح ًُ َح ٔ ُ
َ
ْص ُظ
یُ ٔح ُّب ُط َوک َ َ
اٌ َر ُجم  َز ٔم ّمْي ؾَأ َتا ُظ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله َی ِو ّما َوص َُو َیبٔي ُع َم َتا َع ُط َوا ِح َت َـ َي ُط ٔم ًِ َخ ِل ٔؿطٔ َوص َُو ال یُ ِب ٔ ُ
َؾ َكا َل َم ًِ َص َذا أَ ِر ٔس ِلىٔی ؾَا ِل َتؿ ََت ؾ ََع َز َف ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله َؾ َح َع َل ال َیأِلُو َما أَ ِل َؼ َل هَ ِض َز ُظ بٔ َؼ ِسرٔ ال َّي ٔي ِّی ػلي

َع َؾ ُط َؾ َح َع َل ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله َي ُكو ُل َم ًِ َي ِظتَر ٔي َص َذا ا ِل َع ِب َس َؾ َكا َل یَا َر ُسو َل اهللٔ إٔذّا
اهلل عليط وسله ح ٔي َن َ َ
َواهللٔ َتحٔ ُسنٔي کَاس ّٔسا َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله َْه ًِٔ ع ٔ ِي َس اهللٔ ل َِش َت بٔکَا ٔس ٕس أَ ِو َقا َل أَى َت ع ٔ ِي َس اهللٔ غَا ٕل

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ  ،ہک اکی صخش لگنج ےک رےنہ فاےل نج اک انؾ زارہ نب رحاؾ اھت  ،فہ بج احرض مدتم
وہےتلگنجےکدہاایزبسی رتاکریفہریہوضحرادقسیلص اہللہیلعفملسیکمدتمںیمشیپایک رکےتےھتافر فہ بجدمہنیونمرہ
ےسفاسپاجےن اکارادہ رکےتےھتوتوضحرادقسیلص اہللہیلعفملسرہشی اسامؿوخردفونشاکاؿوکاطعرفامےت اکیرمہبتوضحر
ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک زارہ امہرا لگنج ےہ افر  م اس ےک رہش ںیہ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک اؿ ےس
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وصخیصقلعتاھتزارہ ھچکدبلکشیھبےھتاکیرمہبتیسکہگجڑھکےوہےئفہاانپوکیئاسامؿرففتخرکرےہےھتہکوضحرادقس
حت
یلصاہللہیلعفملسرشتفیالےئافرےھچیپےساؿیکوکیل( ھی)اسرطحرھبییکفہوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکدھکیہنےکس
اوہنں ےن اہک ارے وکؿ ےہےھجم وھچڑدے نکیل بج نک اویھکنںفہریہ ےسدھکی رک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک اچہپؿںای وت
اینپ رمک وک تہب اامتہؾ ےس ےھچیپ رک ےک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہنیس ابمرک ےس ےنلم ےگل (ہک ینتج دری یھب سبلت رےہ
زہارفںوتمعنںافرذلوتںےسڑبھرکےہ)وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکوکؿصخشےہوجاسالغؾوکرخدیے
؟زارہےنرعضیکہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسارگآپےھجمرففتخرفامدںیوتوھکاٹافرتمیقاپںیئےگوضحرادقسیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفامایہکںیہناہللےکزندکیوت موھکےٹںیہنوہایہیرفامایہکشیبتمیقوہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا َع ِب ُس بِ ًُ حُ َن ِي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا ُم ِؼ َع ُب بِ ًُ ا ِلنٔ ِك َساو ٔ َقا َل َح َّسث َ َيا ا ِل ُن َبارٔ ُک بِ ًُ ؾ ََـا َل َة َع ًٔ ا ِل َح َش ًٔ َقا َل أَ َت ِت َع ُح ْوز
إلٔ َي ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله َؾ َكال َِت َیا َر ُسو َل اهللٔ ا ِز ُع اهللَ أَ ٌِ یُ ِسخٔ َلىٔی ا ِل َح َّي َة َؾ َكا َل یَا أ ُوَّ ُؾم  ٌٕ إ ٔ ٌَّ ا ِل َح َّي َة ال َت ِس ُخلُ َضا
َع ُح ْوز َقا َل ؾ ََو َّل ِت َت ِبکٔي َؾ َكا َل أَ ِخبٔرُو َصا أَى َّ َضا ال َت ِس ُخلُ َضا َوه ٔ َي َع ُح ْوز إ ٔ ٌَّ اهللَ َت َعال َي َي ُكو ُل إ ٔىَّا أَ ِنظَ أِىَاصًَُّ إ ٔ ِنظَ ّ
ائ َؾ َح َع ِل َياصًَُّ

َعبّا أَ ِت َزابّا
أَبِک َ ّارا ُ ُ

نسح ریض ا ہلل اعتیلہنع رفامےت ںیہہک وضحر ادقس یلص اہللہیلعفملس یک مدتم ںیم اکی وبڑیھ وعرت احرض وہیئ افر رعض ایک
ہک ای روسؽ اہلل(یلص اہلل ہیلع فملس)داع رفامدےئجی ہک ت  اعتیل اشہن ےھجم تنج ںیمدالخ رفامدے۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس
ےنرفامایہکتنجںیموبڑیھ وعرتدالخںیہنوہیتکسفہوعرترفےنیگلوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاسےسکس 
دف ہک تنج ںیمڑباھےپ یک اح ت ںیمدالخ ںیہن وہیگ ہکلب ت  اعتیل ش  اشہن بس الہ تنج وعروتں وک ون رمع ونکارایں انب دںی ےگ
افرت اعتیلش اشہنےکاسوقؽاانااشنانئنھااشنءفجعلنانھااکبرا۔االیةںیماساکایبؿےہسجاکرتہمجافربلطمہیےہہک م
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ےناؿوعروتںوکصاصوطر رپانبایےہ۔ینعی مےناؿوک ااسیانبایہکفہونکارایںںیہ۔(ایبؿارقلآؿ)ینعیہشیمہونکارایںیہ ریتہ
ںیہتبحصےکدعبرھپونکارایںنباجیتںیہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاراشداتدراببااعشر
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اٌ ال َّي ٔي ُّی ػلي
َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ حُ ِحز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َ ٔ
َشیِ ٕح َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت ق ٔي َل ل ََضا َص ِل ک َ َ
َش ْ
یک َع ًٔ ا ِلنٔ ِك َساو ٔبِ ًٔ ُ َ
ل بٔظَ ِي ٕئ ٔم ًَ ِّ
ک بٔاألَ ِخ َبارٔ َم ًِ ل َِه
ل بٔ َك ِولٔطٔ َیأِت ٔي َ
ل بٔ ٔظ ِعز ٔابِ ًٔ َر َوا َح َة َویَ َت َن َّث ُ
اٌ یَ َت َن َّث ُ
اهلل عليط وسله یَ َت َن َّث ُ
الظ ِعز ٔ َقال َِت ک َ َ
تُزَ َّوز ٔ
رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےسیسکےنوپاھچایکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیھبکرعشیھبڑپےتھےھت؟اوہنںےنرفامایہک
اہں۔اثمؽےکوطررپیھبکدبعاہللنبرفاہحاکوکیئرعشیھبڑپھےتیلےھت(افریھبکیھبکیسکافراکیھب)انچہچنیھبکرطہفاکہیرصمہع
ہ
یھب ڑپھ ںای رکےت ےھت فاماین ابالابخر نم مل زتفد ینعی ریتے اپس ربخںی یھبک فہ صخش یھب ےل آات ےہ سج وک وت ےن یسک مسق اک
اعمفہض ںیہن دای ،ینعی فااعقت یک قیقحت ےک ےئل یسک ہگج ےک احالت ولعمؾرکےن ےک ےئل وخنتاہدانی ڑپیت ےہ ،رفس اک رخچ دے رک
آدیموکاحالتولعمؾرکےنےکےئلانجیھبڑپاتےہ،رگمیھبکرھگےھٹیباھٹبےئوکیئآرکوخدیہاسرےاحالتانساجاتےہ،یسکمسقاک
رخچ یھب اس ےک ےئل ںیہن رکان ڑپات۔ ضعب املعء ےن اھکل ےہہک ہی وضحر ادقس یلص اہللہیلع فملس ےن اینپ اثمؽ اراشد رفامیئ ہک الب
یسکارجتافراعمفہضےکرھگےھٹیبتنجدفزخآرختتماتمےلھچپاایبنءےکاحالت افرآدنئہآےنفاےلفااعقتانساتوہںرھپ
یھبہیافکردقرںیہنرکےت۔اسدحثیںیمدفاشرعفںاکذرکےہ،رضحتدبعاہللنبرفاہحوتوہشمراحصیبںیہوضحرادقس یلص
اہللہیلعفملسیکک تتےسےلہپہیاملسمؿوہےئگےھتافروضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسےنمیہزغفہومہتںیمدیہشوہےئگ
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ےھت۔رطہفرعباکوہشمراشرعےہادبیکوہشمراتکبہعبسہقلعمںیمدفرساہقلعمایساکےہ۔اسےناالسؾاکزامہنںیہناپای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٔي َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿِيا ٌُ َّ
الث ِور ُّٔي َع ًِ َع ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ عُ َني ِر ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
َ

َّ
اَع کَل ٔ َن ُة َلبٔي ٕس
َقا َل َح َّسث َ َيا أَبُو َسل ََن َة َع ًِ أَبٔي ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إ ٔ ٌَّ أَ ِػ َس َم کَل ٔ َن ٕة َقال ََضا الظ ٔ ُ
أَال ک ُ ُّل َط ِي ٕئ َما َخم  اهللَ بَاكٔ ْل َوکَا َز أ ُ َم َّي ُة بِ ًُ أَبٔي الؼَّ لِتٔ أَ ٌِ ي ُِشل ٔ َه

اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکبسےسزایدہاچسہملکوجیسکاشرعےناہکےہفہ
دیبل نب رہعیب اک ہی ہملک ےہ اال لک یئش امالخ اہلل ابلط۔ آاگہ وہ اجؤ اہلل ش  اشہن ےک وسا داین یک رہ زیچ افین ےہ افر اہیم نب ایب اتلصل
رقت اھتہکاالسؾےلآےئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َف َقا َل َح َّسثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًٔ األَ ِس َوز ٔ بِ ًٔ َق ِي ٕص َع ًِ ُج ِي ُس ٔب بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َقا َل َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ِع َ ٕ
اب َح َح ْز أ ُ ِػبُ َع َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ؾ ََس ٔم َي ِت َؾ َكا َل َص ِل أَىِتٔ إٔال أ ُ ِػبُ ْع َز ٔميتٔ َوفٔي
ُسؿ َِي َ
اٌ ا ِل َب َحل ٔ ِّي َقا َل أَ َػ َ
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َسبٔي ٔل اهللٔ َما َلكٔيتٔ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔي عُ َن َز َقا َل َح َّسث َ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًٔ األ َ ِس َوز ٔبِ ًٔ َق ِي ٕص َع ًِ ُج ِي ُس ٔب بِ ًٔ َع ِب ٔس اهللٔ
ا ِل َب َحل ٔ ِّي ى َ ِح َو ُظ
دنجبنبدبعاہللریضاہللہنعےتہک ںیہہکاکیرمہبتاکیرھتپوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکایلگنںیمگلایگاھت،سجیکفہج
ےس فہوخؿ آولد وہیئگ ،وت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی رعش ڑپاھ سج اک رتہمج :ہی وت اکی ایلگن ےہ سج وک اس ےک وسا وکیئ
رضمتںیہنیچنہپہکوخؿآولدوہیئگ،افرہییھبرااگیئںںیہنہکلباہللش اشہنیکراہںیمہیفیلکتیچنہپسجاکوثابوہاگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاراشداتدراببااعشر

حسیث 231

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿِيا ٌُ َّ
الث ِور ُّٔي َقا َل أَى ِ َبأَىَا أَبُو إ ٔ ِس َح َ
ئ
ام َع ًٔ ا ِلب َ َرا ٔ
َ
َ
َّر ِرتُ ِه َع ًِ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یَا أَبَا عُ َن َار َة َؾ َكا َل ال َواهللٔ َما َولَّي َر ُسو ُل اهللٔ
بِ ًٔ َعاز ٕٔب َقا َل َقا َل َلطُ َر ُج ْل أ َ َ
َّ
ض َتل ََّك ِت ُض ِه َص َوازٔ ٌُ بٔال َّي ِب ٔل َو َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َعل َي َب ِػ َلتٔطٔ
َس َعا ٌُ ال َّيا ٔ
ػلي اهلل عليط وسله َو َْه ًِٔ َولي َ َ
اٌ بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ َع ِب ٔس ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب آخٔذْ بٔل ٔ َحا ٔم َضا َو َر ُسو ُل اهللٔ َي ُكو ُل أَىَا ال َّي ٔي ُّی ال َن ٔذ ِب أَىَا ابِ ًُ َع ِب ٔس ا ِل ُن َّلل ٔ ِب
َوأَبُو ُسؿ َِي َ
 ساءنباعزبریضاہللہنعےسیسکےنوپاھچ،ایک مبسول وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکوھچڑرکگنجنینحںیماھب ےئگ
ےھت۔ اوہنں ےن رفامای ہک ںیہن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن تشپ ںیہن ریھپی ہکلب وفج ںیم ےس ضعب دلج ابزفں ےن (نج
ںیمارثکہلیبقونبمیلسافرہکمےکونملسمونوجاؿےھت)ہلیبقوہازؿےکاسےنمریتفںیکفہجےسہنمریھپںایاھتوضحرادقسیلصاہلل
ہیلعفملس(نجےک اسھتااک ساحصہباکوہاناظرہےہ)اےنپرچخرپوسارےھتافراوبایفسؿاسیکاگلؾ ےڑےوہےئےھتوضحرادقس
یلص اہلل ہیلع فملس اس فتق ہی رفام رےہ ےھت اان ایبنل ال ذکب اان انب دبعابلطمل ںیم الب کش فہبش یبن وہں افر دبع ابلطمل یک افالد
(وپات)وہں۔
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َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
َف بِ ًُ ُسل ِ ََمْي ٌَ َقا َل َح َّسثَ َيا ثَاب ٔ ْت َع ًِ أَى َ ٕص أَ ٌَّ
ام بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز َّزا ٔم َقا َل َح َّسثَ َيا َج ِع َ ُ
ئ َوابِ ًُ َر َوا َح َة یَ ِنشٔی بَي ِ َن یَ َسیِطٔ َوص َُو َي ُكو ُل َخ ُّلوا بَىٔی ا ِْهُ َّؿارٔ َع ًِ
ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َز َخ َل َم َّه َة فٔي عُ ِن َزة ٔ ا ِل َك َـا ٔ
ل ا ِل َدلٔي َل َع ًِ َخلٔيلٔطٔ َؾ َكا َل َل ُط ُع َنزُ َیا ابِ ًَ
َسب ٔيلٔطٔ ا ِل َي ِو َو َن ِ ٔ
َضبّا یُزٔی ُ
ل ا ِل َض َاو َع ًِ َمكٔيلٔطٔ َویُ ِذصٔ ُ
ْضبُهُ ِه َعل َي َت ِيزٔیلٔطٔ َ ِ
َحو ٔ اهللٔ َت ُكو ُل ِّ
الظ ِع َز َؾ َكا َل ػلي اهلل عليط وسله َخلِّ َع ِي ُط َیا
َر َوا َح َة بَي ِ َن َیسٔي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوفٔي َ َ
َس ُع ؾ ٔيض ٔ ِه ٔم ًِ َن ِـحٔ ال َّي ِب ٔل
عُ َنزُ َؾ َله ٔ َي أَ ِ َ

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس رمعة ااضقلء ےک ےئل ہکم رکمہم رشتفی ےل ےئگ وت
دبعاہلل نب رفاہح (اینپ رگدؿ ںیم ولتار ڈاےل وہےئ وضح ر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک افینٹن یک راہر  ےڑے وہےئ) آےگ آےگ
 ل رےہ ےھت افر ہی ااعشر ڑپھ رےہ ےھت ۔ َ ُّ
خوا َ ِب الْ ُکفَّا ِر نَعْ َس ِینلِہ ایل وقیل ۔۔۔نَعْ َخلِنلِہ اے اکرف زادف وٹہ۔ آپ اک راہتس وھچڑف ۔
آج وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہکم رکمہم آےن ےس رفک دےنی رپ اسیجہک  م ذگہتش اسؽ رک ےکچ وہ  م  م ولوگں یک ایسی ربخ
 ںیےگہکوھکڑپویںوکف ےسدجارکدںیےگافردفتسوکدفتسےسالھبدںیےگرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنانبرفاہح
وکرفاکہکاہللےکرحؾںیمافروضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاسےنمہی رعشڑپےتھاجرےہوہ۔وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےن
اراشدرفامایہکرمعرفوکتمہیااعشرارثرکےنںیمریت ساسےنےسزایدہتخسںیہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح ٕب َع ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة َقا َل َجال َِش ُت ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط
َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ حُ ِحز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َ ٔ
َش ْ
یک َع ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ

وٌ ِّ
اٌ أَ ِػ َحاب ُ ُط َیت َ َي َ
وٌ أَ ِط َيا َئ ٔم ًِ أَ ِمز ٔا ِل َحاصٔل ٔ َّيةٔ َوص َُو َسان ٔ ْت َو ُربَّ َنا
اط ُس َ
وسله أَ ِنْ َ َر ٔم ًِ ٔمائَةٔ َم َّزة ٕ َوک َ َ
اْک َ
الظ ِع َز َویَ َت َذ َ ُ
َت َب َّش َه َم َع ُض ِه

اج س نب رمسة ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلعفملس یک مدتم ںیم وس  ںوسلں ےس زایدہ ہ اھٹ وہں نج
ںیم احصہب ااعشر ڑپےتھ ےھت افر اجتیلہ ےک زامےن ےک ےصق افر اصقصئ لقن رفامےت ےھت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس (اؿ وک
رفےتکںیہنےھت)صاومیشےسےتنسےھتہکلبیھبکیھبکاؿےکاسھتےنسنہںیمیھبرشتکرفامےتےھت۔
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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یک َع ًِ َع ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ عُ َني ِر ٕ َع ًِ أَبٔي َسل ََن َة َع ًِ أَبٔي صُ َزیِ َز َة َع ًٔ ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط
َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ ُح ِحز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َ ٔ
َش ْ

وسله َقا َل أَ ِط َعزُ کَل ٔ َن ٕة َتک َ َّل َن ِت ب ٔ َضا ا ِل َع َز ُب کَل ٔ َن ُة َلبٔي ٕس أَال ک ُ ُّل َط ِي ٕئ َما َخم  اهللَ بَا ٔك ْل

اوبرہریةریضاہللہنعوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےسلقنرکےتںیہہکاشرعاؿرعبےکالکؾںیمرتہبنیہملکدیبلاکہیوقمہل
ُ َ ہ
ےہ َأال ُّ
ش َم َخ َّ
الِل َنلِط۔اہللاعتیلےکالعفہبسزیچںیابلطںیہ۔
ک ٍْ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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يع َقا َل َح َّسثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم َعاؤیَ َة َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ َع ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ َّ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
الْشی ٔس َع ًِ
اللائٔف ٔ ِّي َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ َّ ٔ
أَبٔيطٔ َقا َل ُن ِي ُت رٔ ِز َف ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله ؾَأ َ ِنظَ ِستُ ُط ٔمائ َ َة َقاؾ ٔي ٕة ٔم ًِ َقو ٔل أ ُ َم َّي َة بِ ًٔ أَبي الؼَّ لِتٔ َّ
الث َكف ٔ ِّي ک ُ َّل َنا
َ
ٔ
ِ
أَ ِنظَ ِستُ ُط بَ ِي ّتا َقا َل ل ٔ َي ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله ص ٔي ِط َحًَّی أَ ِنظَ ِستُ ُط ٔمائ َ ّة َي ِعىٔی بَ ِي ّتا َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط
وسله إ ٔ ٌِ کَا َز َل ُي ِشل ٔ ُه
رضحترشدیریضاہللہنعےتہکںیہہکںیماکیرمہبتوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسھتوساریرپآپےکےھچیپہ اھٹوہااھت
اسفتقںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوک اہیم ےکوسرعشانسےئرہرعش رپ وضحرادقسیلصاہللہیلعفملساراشد رفامےت
ےھتافرانسؤ۔اریخںیموضحرادقسیلصاہللہیلعےناراشدرفامایہکاساکاالسؾےلآانتہبیہرقت اھت۔
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وسی ا ِل َؿزَار ُّٔي َو َعل ٔ ُّي بِ ًُ ُح ِحز ٕ َوا ِل َن ِعى َی َواح ْٔس َقاال َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ أَبٔي الزِّىَاز ٔ َع ًِ صٔظَ او ٔ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َناع ٔي ُ
ل بِ ًُ ُم َ

اٌ بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت ٔم ِيب َ ّرا فٔي ا ِل َن ِشحٔ ٔس
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َي َـ ُع ل ٔ َح َّش َ
َع َو َة َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت ک َ َ
بِ ًٔ ُ ِ
َاَخ َع ًِ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَ ِو َقا َل یُ َياؾٔحُ َع ًِ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله
َي ُك ُوو َعل َِيطٔ َقائ ّٔنا ُيؿ ٔ ُ

َاَخ َع ًِ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط
َو َي ُكو ُل ػلي اهلل عليط وسله إ ٔ ٌَّ اهللَ یُ َؤیِّ ُس َح َّش َ
اٌ بٔزُو ٔح ا ِل ُك ُس ٔ
ض َما یُ َياؾ ٔ ُح أَ ِو ُيؿ ٔ ُ
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َع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة َع ًٔ ال َّي ٔي ِّی
وسله َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َناع ٔي ُ
ل بِ ًُ ُم َ
وسی َو َعل ٔ ُّي بِ ًُ ُح ِحز ٕ َقاال َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔي الزِّىَاز ٔ َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ ُ ِ
ػلي اهلل عليط وسله ٔم ِث َل ُط

رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساسحؿنباثتبریضاہللہنعےکےئلدجسمںیمربنمراھکای
رکےتےھت،اتہکاسرپڑھکےوہرکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرطػےسافمرخترکںی۔ینعیوضحرادقسیلصاہللہیلع
فملس یک رعتفی ںیم رخفہی ااعشر ڑپںیھ ای وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ےس دماتعف رکںی  ،ینعی افکر ےک ازلاامت اک
وجابدںی۔ہیکشرافیاکےہافروضحرادقسیلصاہللہیلعفملسہییھبرفامےتےھتہکت اعتٰیلش اشہنرفحادقلسےساسحؿ
یکادمادرفامےتںیہ۔بجکتہکفہدنییکادمادرکےتںیہ۔
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يل َّ
يل َع ًِ ُم َحال ٔ ٕس
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َػ َّبا ٕح ا ِل َبزَّا ُر َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو ال َّي ِ ٔ
الث َكف ُّٔي َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َعك ٔ ٕ
ْض َقا َل َح َّسث َ َيا أَبُو َعك ٔ ٕ
َّ
َات ل َِي َل ٕة ن َٔشائ َ ُط َحسٔی ّثا َؾ َكالَتٔ
ْسو ٕم َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َح َّس َث َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ذ َ
َع ًٔ الظ ِع ٔي ِّی َع ًِ َم ِ ُ
ٔیث َحس ُ
ا ِم َزأَ ْة ٔم ِي ُضًَّ َنأ َ ٌَّ ا ِل َحس َ
َس ِت ُط ا ِلحٔ ًُّ فٔي
َخا َؾ َة ک َ َ
َخا َؾ َة َؾ َكا َل أَ َت ِس ُر َ
َخا َؾ ُة إ ٔ ٌَّ ُ َ
وٌ َما ُ َ
ٔیث ُ َ
اٌ َر ُجم  ٔم ًِ عُ ِذ َر َة أَ َ َ
اض
اض ب ٔ َنا َرأَي ؾ ٔيض ٔ ِه ٔم ًَ األَ َعا ٔج ٔ
ا ِل َحاصٔل ٔ َّيةٔ ؾ ََنهَ َث ؾ ٔيض ٔ ِه َزصِ ّزا ث ُ َّه َر ُّزو ُظ إلٔ َي اإلٔى ِ ٔص َؾک َ َ
يب َؾ َكا َل ال َّي ُ
اٌ یُ َح ِّس ُث ال َّي َ
َحس ُ
َع َو َة َع ًِ
ٔیث ُ َ
َع َو َة َع ًٔ أَخٔيطٔ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ ُ ِ
َخا َؾ َة َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ ُح ِحز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا ع َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ

ْش َة ا ِم َزأَ ّة َؾ َت َعا َص ِس ٌَ َو َت َعا َق ِس ٌَ أَ ٌِ ال َیهِت ُِن ًَ ٔم ًِ أَ ِخ َبارٔ أَ ِز َوا ٔجضًَّٔ َط ِيئّا
َع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َجل ََش ِت إ ٔ ِح َسي َع ِ َ
ُِ
ل َقالَتٔ َّ
الثاى ٔ َي ُة َز ِوجٔي ال أَبُثُّ
ض َج َب ٕل َو ِ ٕ
َع ال َس ِض ْل َؾي ُ ِر َت َقي َوال َسنٔي ْن َؾيُ ِي َت َك ُ
َؾ َكالَتٔ األُول َي َز ِوجٔي َل ِح ُه َج َن ٕل غ َٕٓث َعل َي َرأ ِ ٔ
اف أَ ٌِ ال أَذ ََر ُظ إ ٔ ٌِ أَذ ُِْک ُظ أَذ ُِْک عُ َح َز ُظ َوب ُ َح َز ُظ َقالَتٔ َّ
الثال ٔ َث ُة َز ِوجٔي ا ِل َعظَ َّي ُل إ ٔ ٌِ أَى ِ ٔل ِل أُكَ َّل ِل َوإ ٔ ٌِ أَ ِسهُ ِت
َخب َ َر ُظ إنِّٔي أَ َخ ُ
ِ
ِ
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َح َوال ُ ٌَّق َوال َم َدا َؾ َة َوال َسآ َم َة َقالَتٔ ا ِل َدا ٔم َش ُة َز ِوجٔي إ ٔ ٌِ َز َخ َل ؾَض ٔ َس َوإ ٔ ٌِ
أ ُ َع َّل ِل َقالَتٔ الزَّابٔ َع ُة َز ِوجٔي کَل َِي ٔل ت َٔضا َم َة ال َ ٌّ
َخ َد أَس َٔس َوال َي ِشأ َ ُل َع َّنا َعض ٔ َس َقالَتٔ َّ
ـ َوال یُول ٔخُ ا ِْ َه َّ
اؿ َل َح َع ا ِل َت َّ
َش َب ا ِط َت َّ
الشاز ٔ َس ُة َز ِوجٔي إ ٔ ٌِ أَک َ َل ل َّ
ـ
ـ َوإ ٔ ٌٔ ِ
َـ َوإ ٔ ٌِ َ ٔ
ََ
ل ٔ َي ِعل ََه ا ِل َب َّث َقالَتٔ َّ
الشابٔ َع ُة َز ِوجٔي َع َيایَا ُئ أَ ِو غ ََيایَا ُئ كَ َبا َقا ُئ ک ُ ُّل َزا ٕئ َلطُ َزائْ َطح ٔ
َّک أَ ِو َؾ َّل ٔک أَ ِو َج َن َع ُلَک ل َٔک َقالَتٔ
َّ
ل ال ِّي َحاز ٔ َعؤي ُه ال َّز َماز ٔ
الثا ٔم َي ُة َز ِوجٔي ا ِل َن ُّص َم ُّص أَ ِرىَبٕ َوالزِّی ُح رٔی ُح َز ِ ِّىَبٕ َقالَتٔ ال َّتاس َٔع ُة َز ِوجٔي َرؾ ٔي ُع ا ِلع َٔناز ٔكَؤی ُ
ات ا ِل َن َبارٔ ٔک
ک َمال ٔ ْک َخي ِ ْر ٔم ًِ ذَل ٔ ٔک َلطُ إٔب ٔ ْل َنث ٔي َر ُ
َٔ
اَشةُ َز ِوجٔي َمال ٔ ْک َو َما َمال ٔ ْ
َق ُ
یب ا ِلب َ ِيتٔ ٔم ًَ ال َّياز ٔ َقالَتٔ ا ِل َع ٔ َ

اض
َقل ٔ ُ
يم ت ا ِل َن َشارٔ ٔح إٔذَا َسنٔ ِع ًَ َػ ِو َت ا ِلنٔزِ َصز ٔأَ ِي َكًَّ أَى َّ ُضًَّ َص َوال ٔ ُ
ْش َة َز ِوجٔي أَبُو َز ِ ِّ ٕع َو َما أَبُو َز ِ ِّ ٕع أَى َ َ
ک َقالَتٔ ا ِل َحازٔیَ َة َع ِ َ
يل
ٔم ًِ ُحل ٔ ٕٓي أُذُن َ َّي َو َم َأل ٔم ًِ َط ِح ٕه َع ُـ َس َّي َوبَ َّح َحىٔی ؾ ََب َح َح ِت إلٔ َ َّي َن ِؿ ٔسی َو َج َسنٔي فٔي أَصِ ٔل غُ َي ِي َن ٕة بٔظَ ٕٓل َؾ َح َع َلىٔی فٔي أَصِ ٔل َػض ٔ ٕ
َ
َش ُب ؾَأ َ َت َك َّنحُ أ ُ ُّو أَبٔي َز ِ ِّ ٕع ؾ ََنا أ ُ ُّو أَبٔي َز ِ ِّ ٕع عُهُو ُم َضا
َوأَك ٕٔيم َو َزائ ٕٔص َو ُم َي ٕٓل َؾ ٔع ِي َس ُظ أَقُو ُل ؾَم  أ ُ َق َّبحُ َوأَ ِر ُق ُس ؾَأ َت َؼ َّبحُ َوأَ ِ َ
َفة ٔب ٔ ِي ُت أَبٔي َز ِ ِّ ٕع ؾ ََنا ب ٔ ِي ُت
َر َز ْاح َوبَ ِيت َُضا ؾ ََش ْاح ابِ ًُ أَبٔي َز ِ ِّ ٕع ؾ ََنا ابِ ًُ أَبٔي َز ِ ِّ ٕع َم ِـ َح ُعطُ َن َن َشلِّ َط ِل َب ٕة َو ُت ِظب ٔ ُع ُط ذ ٔ َرا ُع ا ِل َح ِ َ
يضا َوكَ ِو ُع أ ُ ِّم َضا ٔم ِل ُئ ن ٔ َشائ َٔضا َوغ َِي ُى َج َارت َٔضا َجارٔ َی ُة أَبٔي َز ِ ِّ ٕع ؾ ََنا َجارٔ َی ُة أَبٔي َز ِ ِّ ٕع ال َتبُثُّ َحسٔی َث َيا َت ِبثٔي ّثا
أَبٔي َز ِ ِّ ٕع ك َ ِو ُع أَب ٔ َ

َوال تُ َي ِّك ُث ٔمي َر َت َيا َت ِيكٔي ّثا َوال َت ِنألُ بَ ِيت َ َيا َت ِع ٔظ ّ
اب تُ ِن َد ُف َؾ َلق ٔ َي ا ِم َزأَ ّة َم َع َضا َول ََسا ٌٔ ل ََضا
َخ َد أَبُو َز ِ ِّ ٕع َواألَ ِوكَ ُ
يظا َقال َِت َ َ

َش ًّیا َوأَ َخ َذ َخ ِّل ًّيا
ْص َصا بٔزُ َّماى َ َتي ِ ٔن ؾ ََل َّل َكىٔی َوى َ َه َح َضا َؾ َي َه ِح ُت َب ِع َس ُظ َر ُجم  َ ٔ
َس ًّیا َرن ٔ َب َ ٔ
کَا ِل َؿ ِض َسیِ ًٔ یَل َِع َبا ٌٔ ٔم ًِ َت ِحتٔ َخ ِ ٔ
َوأَ َر َاح َعل َ َّي َن َع ّنا ثَز ٔ ًّیا َوأَ ِع َلانٔي ٔم ًِ کُلِّ َرائ ٔ َح ٕة َز ِو ّجا َو َقا َل کُلٔي أُوَّ َز ِ ِّ ٕع َو ٔمير ٔي أَصِل َٔک َؾ َل ِو َج َن ِع ُت ک ُ َّل َط ِي ٕئ أَ ِع َلاىٔيطٔ َما
بَ َل َؼ أَ ِػ َػ َز آى ٔ َيةٔ أَبٔي َز ِ ِّ ٕع َقال َِت َعائٔظَ ُة َؾ َكا َل لٔي َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُن ِي ُت ل َٔک َنأبَٔي َز ِ ِّ ٕع أل ُ ِّو َز ِ ِّ ٕع
رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع یتہک ںیہ ہک اکی رمہبت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ رھگ فاولں وک اکی  ہص انسای اکی
وعرت ےن اہک ہی  ہص ریحت افر بجعت ںیم ابلکل رخاہف ےک وصقں اسیج ےہ (رعب ںیم رخاہف ےک ےصق رضب الثمل ےھت) وضحر
ارکؾیلصاہللہیلعفملسےندرایتفرفامایہکاجیتنیھبوہرخاہفاکالص ہصایکاھت؟رخاہفونبذعرہاکاکیصخشاھتسجوکانجت ےڑ
رک ےل ےئگ ےھت۔ اکی رعہص کت اوہنں ےن اس وک اےنپ اپس راھک رھپ ولوگں ںیم وھچڑ ےئگ۔ فاہں ےک زامہن تماؾ ےک اجعابئت فہ
ولوگں ےس لقن رکات اھت وت فہ ریحتم وہےت ےھت اس ےک دعب ےس ول رہ ریحت ازیگن ےصق وک دحثی رخاہف ےنہک ےگل۔ رضحت اعہشئ
ریضاہللاہنعیتہکںیہہکاکیرمہبتایگرہوعرںیتہیاعمدہہرکےکںیھٹیبہکاےنپاےنپصافدناکوپراوپرااحؽاچساچسایبؿرکدںیھچک
اپھچںیئیگںیہناکیوعرتاؿںیمےسوبیلہکریماصافدن اناکرہدےلبافٹنےکوگتشیکرطحےہ(وگایابلکلوگتشاکاکی اڑا
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ےہسجںیمزدنیگابیقیہںیہنریہافروگتشیھبافٹناکوجزایدہرموغبیھبںیہنوہات)افروگتشیھبتخسدوشارسگاراہپڑ
یکوچیٹرپراھکوہہکہناہپڑاکراہتسلہسےہسجیکفہجےسفاہںڑچانھنکمم وہافرہنفہوگتشااسیےہہکاسیکفہجےسوسدتق
اتاھ رک اس ےک ااترےن یک وکشش یہ یک اجےئ افر اس وک اایتخر ایک یہ اجےئ ۔ دفرسی وبیل (ہک ںیم اےنپ صافدن یک ابت وہکں وت ایک
وہکں ؟ اس ےک قلعتم ھچک کس  ںیہن یتکس) ےھجم ہی ڈر ےہ ہک ارگ اس ےک ویعب رشفع رکفں وت رھپ صاہمت اک ذرک ںیہن ارگ وہکں وت
اظرہیافرابینطویعببسیہوہکں۔رسیتیوبیلہکریماصافدنملڈگنیھےہینعیتہبزایدہےبملدقاکآدیمےہ،ارگںیمیھبکیسک
ابترپوبؽڑپفںوتوفراًالطؼ،افرپچروہںوتاَد ریکٹلروہں۔وچیھتےناہکہکریماصافدناہتہمیکراتیکرطحدتعمؽزماج
ےہ،ہنرگؾےہ،ہنڈنھٹاہناسےسیسکاکوخػےہہنالمؽ۔اپوچنںیےناہکہکریماصافدنبجرھگںیمآاتےہوتاتیچنباجاتےہافر
بج ابرہ اجات ےہ وت ریش نب اجات ےہ افر وج ھچک رھگ ںیم وہات ےہ اس یک اقیقحتت ںیہن رکات۔ یٹھچ وبیل ہک ریما صافدن ارگ اھکات ےہ وت
بس اٹمن داتی ےہ افر بج اتیپ ےہ وت بس ڑچاھ اجات ےہ بج اتٹیل ےہ وت االیک یہ اڑپے ںیم ٹپل اجات ےہ ریمی رطػ اہھت یھب ںیہن
ڑباھات سج ےس ریمی رپادنگیگ ولعمؾ وہ ےکس۔ اسوتںی ےنہک یگل ہک ریما صافدن تبحص ےس اعزج انرمد افر اانت  ے فوقػ ہک ابت یھب
ںیہن رکےہ ا،داینںیموکیئامیبرییسکںیموہیگفہاسںیموموجدےہ۔االخؼاےسیہکریمارسنوھڑدےایدبؿزیمخرکدےایدفونں
یہ رک سگرے۔ آوھٹںی ےن اہک ہک ریما صافدن وھچےن ںیم رخوگش یک رطح رنؾ ےہ افر وخوبش ںیم زرفعاؿ یک رطح اتکہم وہا ےہ۔
ونںیےناہکہکریماصافدن رعیفااشلؿڑباامہمؿونازافےچناکمؿفاالڑبیراھکفاالےہدرازدقفاالےہاساکاکمؿسلجمافرداراوشملرہ
ےکرقت ےہ۔دوسںیےناہکہکریماصافدنامکلےہامکلاکایکاحؽایبؿرکفںفہاؿبسےسوجابکتیسکےنرعتفییکےہ
ایاؿبسرعتیوںےسوجںیمایبؿرکفں یگ،تہبیہزایدہاقلبرعتفیےہ۔اسےکافٹنرثکبتںیہوجارثکاکمؿےکرقت 
اھٹبےئاجےتںیہ۔رچااگہںیمرچےنےکےئلمکاجےتںیہفہافٹنبجابہجیکآفازےتنسںیہوتھجمسےتیلںیہہکابالہتکاکفتق
آایگ۔ ایگروہںی وعرت اؾ زرہع ےن اہک ریما صافدن اوبزرع اھت۔ اوب زرع یک ایک رعتفی رکفں ؟ زویرفں ےس ریمے اکؿ  اکھ د ےی،
ہ
(افرالھکالھکرکرچیبیسریمےابزفرپرکدیےھجمااسیوخشفرخؾراتھکاھتہکںیموخددنسپیافربجعںیماےنپآپوکیلھبےنگلیگل،
ےھجم اس ےن اےسی اکی رغت  رھگاہن ےس اپای اھت وج ڑبی یگنت ےک اسھت دنچ رکبویں رپ سگارہ رکےت ےھت افر فاہں ےس اےسی وخاؽ
صادناؿ ںیم ےل آای اھت نج ےک اہیں وھگڑے افٹن یتیھک ےک لیب افر اسکؿ ےھت( ،ینعی رہ مسق یک رثفت وموجد یھت اؿ بس ےک
العفہ)اسیکوخشیقلخہکریمییسکابترپیھبےھجم ساںیہناتہکاھت،ںیمدؿڑچےھکتوسےتریتہوتوکیئاگجںیہنےہ ااھت،اھکےن
ےنیپ ںیم ایسی یہ فتعس ہک ںیم ریس وہ رک وھچڑ دیتی یھت (افر رک  ہن وہات اھت) اوب زرع یک امں (ریمی وخش دانم) الھب اس یک ایک
رعتفیرکفںاسےکڑبےڑبے سف ہشیمہرھبوپررےتہےھت۔اساکاکمؿاہنتیفعیساھت(،ینعیامدلاریھبیھتافروعروتںیک
اعدتےکوماقفلیخبیھبںیہن۔اسےئلاکمؿیکفتعسےسامہمونںیکرثکترمادیلاجیتےہ)اوبزرعاکہ اٹالھباساکایکانہک
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فہیھبونریلعونرااسیالتپدالبرھچریےدبؿاکہکاسےکوسےناکہصح(ینعییلسپفہریہ)یتسوہیئینہٹاییتسوہیئولتاریکرطحےس
ابرکی رکبی ےک ہچب اک اکی دتس اس ےک ٹیپ رھبےن ےک ےئل اکیف (ینعی اہبدر ےک وسےن ےک ےئل ےبمل وچڑے ااظتنامت یک
رضفرت ہن یھت۔ اپس ںاہن زدنیگ ذرا یس ہگج ںیم وھتڑاتہبٹیل ںای ،ایسرطح اھکےن ںیم یھب ک رصت رگم اہبدری ےک انمبس وگتش
ےکدفاچر اڑےاس یکذغایھت)۔اوبزرعیکیٹیبالھباسیکایکابتامںیکاتدعبار،ابپیکرفامربندار،ومیٹاتزیوسنکیکنلج
یھت (ینعی وسنک وک اس ےک امکالت ےس نلج دیپا وہ رعب ںیم رمد ےک ےئل رھچریا وہان افر وعرت ےک ےئل ومیٹ اتزی وہان دممفح
امشرایکاجات)اوبزرعیکابدنی اکیھب ایکامکؽ اتبؤں ،امہرےرھگیکابتیھبک یھبابرہ اجرک ہنیتہک یھت،اھکےنکتیکزیچ یھب ے اج
ااجزت رخچ ہن رکیت یھت۔ رھگ ںیم وکڑا ابکڑ ںیہن وہےن دیتی یھت۔ اکمؿ وک اصػ افشػ ریتھک یھت ،امہری ہی اح ت یھت ہک فطل
ےس دؿ سگر رےہ ےھت ہک اکی دؿ حبص ےک فتق بج دفدھ ےک  سف  ولبےئ اج رےہ ےھت ،اوبزرع رھگ ےس الکن۔ راہتس ںیم اکی
وعرت ڑپی وہیئ یلم سج یک رمک ےک ےچین ےتیچ  ےسی دف ےچب اانرفں ےس لیھک رےہ ےھت( ،ےتیچ ےک اسھت ہیبشت لیھک وکد ںیم ےہ افر
اانرفں ےس ای وتحقیق ًة اانر رماد ںیہ ہک اؿ وک ڑلاکھ رک لیھک رےہ ےھت ،ای دف اانرفں ےس اس وعرت ےک اتسپؿ رماد ںیہ) سپ فہ ھچک
ایسیدنسپآیئہکےھجمالطؼدےدیافراسےساکنحرکںای(،الطؼاسےئلدیہکوسنکوہےنیکفہجےساسوکرجنہنوہافراس
یکفہجےسےھجمالطؼدےنی ےساسےکدؽںیماوبزرعیکفتعقوہاجےئ)اکیرفاتیںیمےہہکاسےساکنحرکںایاکنحےک
دعب فہ ےھجم الطؼ دےنی رپ ارصار رکیت ریہ ،آرخ ےھجم الطؼ دے دی ،اس ےک دعب ںیم ےن اکی افر رسدار رشفی آدیم ےس اکنح
رکںایوجوسہشارےہافرہپسرگےہ،اسےنےھجمڑبیںیتمعندںیافررہمسقےکاجونرافٹن،اگےئ،رکبیفہریہفہریہرہزیچںیمےس
اکیاکیوجڑاےھجمدای افرہی یھباہک ہکاؾزرع وخدیھباھک افراےنپ منکہںیموجاچےہ جیھب دے نکیلابتہیےہ ہک ارگںیماس یک
اسری اطعؤں وک عمج رکفں بت اوبزرع یک وھچیٹ ےس وھچیٹ اطع ےک  سا س ںیہن ےہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر
ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی  ہص انس رک ھجم ےس ہی اراشد رفامای ہک ںیم یھب ریتے ےئل ااسی یہ وہں اسیج ہک اوبزرع اؾ زرع ےک
فاےطس۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکوسےناکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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حسیث 238

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ل َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
ام َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ
َسائ ٔي ُ
ٔي َقا َل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِ َ
اٌ إٔذَا أَ َخ َذ َم ِـ َح َعطُ َو َؿ َع َن َّؿطُ ا ِل ُي ِنى َی َت ِح َت َخ ِّسظ ٔاألَیِ َن ًٔ
یس َع ًٔ ا ِلب َ َرا ٔ
َیز ٔ َ
ئ بِ ًٔ َعاز ٕٔب أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
َّ
ل َع ًِ
َو َقا َل َر ِّب قٔىٔی َع َذابَ َ
َسائ ٔي ُ
ک یَ ِو َو َت ِب َع ُث ع َٔبا َز َک َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىی َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ َقا َل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِ َ
أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
ام َع ًِ أَبٔي عُب َ ِي َس َة َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ ٔم ِث َل ُط َو َقا َل یَ ِو َو َت ِح َن ُع ع َٔبا َز َک

رضحت ساءریضاہللہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسسجفتقآراؾرفامےتےھتوتاانپداایںاہھتداںیئراسخرےک
بق ِِتی َ َ ذ
کاےاہللےھجمتماتمےکدؿاےنپذعابےساچبویئ۔
اب َ ْ وي َؾ َي ْیغ َ ُب ِ َ
ع َد َ
ےچینرےتھکےھتافرہیداعڑپےتھ َر ِّ
ع َ َ
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غ
َحا ٕ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس الز ََّّزا ٔم َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ َع ِبسٔ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ عُ َني ِر ٕ َع ًِ رٔبِع ٔ ِّي بِ ًٔ ٔ َ
َ
وت َوأَ ِح َيا َوإٔذَا ا ِست َِي َك َى َقا َل
ک أَ ُم ُ
اسنٔ َ
َع ًِ ُح َذ ِي َؿ َة َقا َل ک َ َ
َّرا ٔططٔ َقا َل ال َّل ُض َّه ب ٔ ِ
اٌ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله إٔذَا أ َوي إلٔ َي ٔ َ
ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َّال ٔذي أَ ِح َياىّا َب ِع َس َما أَ َما َت َيا َوإٔل َِيطٔ ال ُّي ُظو ُر
لل َّ
ھ
س
ُ
َ
وت َف َأ ْ َح اے اہلل ںیم
ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس بج رتسب رپ ےتٹیل ،ا ّم ِن ْ م َِک َأ ُم ُ
لْ
ریتے یہ انؾ ےس رمات (وسات) افر ریتے یہ انؾ ےس زدنہ وہں اگ۔ (وس رک اوھٹں اگ) افر بج اجےتگ وت ہی داعڑپےتھ ا حَمْ ُدذ لِلَِّ َّ ذِ
الق
ُ
بذ َم َأ َم َ َت َف ِإل َ ْن ِةالیّ ُصو ُورامتؾرعتںیفیاہللش الجہلےکےئلںیہسجےنومتےک دعبزدنیگاطعرفامیئافرایساپکذاتیک
َأ ْ َح ًن َ ْ َ
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ُ
اٌ
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا ا ِل ُنؿ ََّـ ُ
َع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت ک َ َ
ل بِ ًُ ؾ ََـا َل َة َع ًِ عُ َك ِي ٕل أ َرا ُظ َع ًٔ الزُّصِز ٔ ِّي َع ًِ ُ ِ
َّ
َ
َقأَ ؾ ٔيض ٔ َنا ُق ِل ص َُو اهللُ أَ َح ْس َو ُق ِل
َّرا ٔططٔ ک ُ َّل ل َِي َل ٕة َج َن َع َنؿ ِيطٔ َؾ َيؿ ََث ؾ ٔيض ٔ َنا َو َ َ
َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إٔذَا أ َوي إلٔ َي ٔ َ
ض ث ُ َّه َم َشحَ بٔض ٔ َنا َما ا ِس َت َلا َع ٔم ًِ َج َش ٔسظ ٔ َی ِب َسأ ُبٔض ٔ َنا َرأِ َس ُط َو َو ِج َض ُط َو َما أَق َِب َل ٔم ًِ
أَ ُعوذُ ب ٔ َز ِّب ا ِل َؿل َٔل َو ُق ِل أَعُوذُ ب ٔ َز ِّب ال َّيا ٔ
م ث َمزَّا ٕ
ک ثَ َ
ت
َج َش ٔسظ ٔ َي ِؼ َي ُع ذَل ٔ َ
رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسرہابشہنبجرتسبرپےتٹیلوتدفونںاہوھتںوکداعامےنگنیکرطح
المرکاؿرپدؾرفامےتےھتافروسرہاالخصافروعمذنیتنیترمہبتڑپھرکامتؾدبؿرپرسےساپؤںکت ںاں ںاںاہھتاجاتریھپںای
رکےتےھتنیترمہتباےسییہرکےت،رسےسادتبارفامےتافررھپہنمافردبؿاکاالگہصحرھپہیقبدبؿ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ْکیِبٕ َع ًٔ
ٔي َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ ُن َض ٕ
يل َع ًِ ُ َ
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َ
م ل ؾَآ َذى َ ُط بٔالؼَّ م ة ٔ َؾ َك َاو
ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ى َ َاو َحًَّی َنؿ ََذ َوک َ َ
اٌ إٔذَا ى َ َاو َنؿ ََذ ؾَأ َتا ُظ ب ٔ ْ
َو َػلَّي َول َِه یَ َت َو َّؿأ ِ َوفٔي ا ِل َحسٔیثٔ قٔؼَّ ْة
رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اکی رمہبت وسےئ افر رخاےٹ ےنیل ےگل۔ وضحر
ادقس یلص اہلل ہیلع یک ہی ِ
اعدت رشہفی یھت ہک بج وسےت رخاےٹ ےتیل ےھت۔ سپ رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےن آ رک ایتری امنز یک
االطعدیوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسرشتفیےلےئگافرامنزڑپاھیئفوضںیہنایک۔اسدحثیںیماکی ہصیھبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ام بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َع َّؿا ٌُ َقا َل َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ ثَاب ٔ ٕت َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ َ
َّرا ٔططٔ َقا َل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َّال ٔذي أَك ِ َع َن َيا َو َس َكاىَا َو َنؿَاىَا َوآ َواىَا َؾ َه ِه ٔم َّن ًِ ال کَاف ٔ َي َلطُ َوال
اٌ إٔذَا أ َوي إلٔ َي ٔ َ

ُم ِؤؤي

لْ
رضحتاسنریضاہللہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسبجاےنپرتسبرپرشتفیالےتوتہیداعڑپےتھ۔ا حَمْ ُدذلِلَِّ َّ ذِ
الق
ہ
فَک م
مفِق ۔ امتؾ رعتںیفی اہلل ش  الجہل امع وناہل ےک ےئل ںیہ سج ےن مکش ریس رفامای افر
ف لَ ُة َفال ُ ْ و
َأ ْطعَمَ َنا َف َ َ
س َن َف َکفَا َن َفآ َف َان ْم ِمَّ ْن ال َک ِ َ
ریسابایکافرامہریامہمتےکےئلوخدافکتیرفامیئافروسےنےکےئلاکھٹہنرمتمحرفامایتہبےسول اےسیںیہنجوکہنوکیئ
افکتیرکےنفاالےہافرہنوکیئاکھٹہندےنیفاالےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َک بِ ًٔ
َح ٕب َقا َل َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ حُ َن ِي ٕس َع ًِ بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ا ِل ُح َزیِز ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََمْي ٌُ بِ ًُ َ ِ
اؿ َل َح َع َعل َي
َع َض بٔل َِي ٕل ِ
اٌ إٔذَا َ َّ
َع ِب ٔس اهللٔ ا ِل ُنزَن ٔ ِّي َع ًِ َع ِبسٔ اهللٔ بِ ًٔ َربَا ٕح َع ًِ أَبٔي َق َتا َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
الؼ ِبحٔ َن َؼ َب ذ ٔ َرا َعطُ َو َو َؿ َع َرأِ َسطُ َعل َي َن ِّؿطٔ
ٔط ِّكطٔ األَیِ َن ًٔ َوإٔذَا َ َّ
َع َض ُقب َ ِي َل ُّ

اوباتقدة ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس (رفس ںیم رات وک ےنلچ ےک دعب) ارگ اریخ بش ںیم ھچک
وسریےیسکہگجڑپاؤڈاےتلوتداںیئرکفٹٹیلرکآراؾرفامےتافرارگحبصےکفتقرہھٹانوہاتوتاانپداایںابزفڑھکارکےتافراہھت
رپرسرھکرکآراؾرفامےتیل۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ْش بِ ًُ ُم َعاذ ٕ َقاال َح َّسثَ َيا أَبُو َع َواى َ َة َع ًِ زٔ َیاز ٔ بِ ًٔ ع ٔم  َق َة َع ًٔ ا ِل ُنػٔي َرة ٔ بِ ًٔ ُط ِع َب َة َقا َل َػلَّي
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َوبٔ ِ ُ
ک
ک َما َت َك َّس َو ٔم ًِ َذىِب ٔ َ
ََف اهللُ َل َ
َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َحًَّی اى ِ َت َؿ َد ِت َق َس َما ُظ َؾكٔي َل َل ُط أَ َت َتک َ َّل ُ
ـ َص َذا َو َق ِس غ َ َ
َ
َخ َقا َل أَؾَم  أَ ُنو ٌُ َع ِب ّسا َطهُ ّورا
َو َما َتأ َّ َ
ریغمہنبہبعشریضاہللہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساسدقریبملںیلفنڑپےتھےھتہکآپیلصاہللہیلعفملسےک
دقؾ ابمرک فرؾ رک ےئگ ےھت۔ احصہب ریض اہلل مہنع ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس دقر تقشم  سداتش رکےت ںیہ
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احالہکن ت  اعتٰیل ش  اشہن ےنآپ یلص اہللہیلع فملس ےک افؽفآرخ ےک بس انگہ شخب د ےی ںیہ ۔ وضحر ادقس یلص اہللہیلعفملس
ےناراشدرفامای(ہکبجت اعتٰیلش اشہنےنھجمرپاانتااعنؾرفامای)وتایکںیماساکرکشاداہنرکفں؟۔
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وسی َع ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َع ِنز ٕو َع ًِ أَبٔي َسل ََن َة َع ًِ أَبٔي ص َُزیِ َز َة َقا َل
َحیِ ٕث َقا َل َح َّسثَ َيا ا ِلؿ َِـ ُ
ل بِ ًُ ُم َ
َح َّسثَ َيا أَبُو َع َّنا ٕر ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ُ َ
ک أَ ٌَّ اهللَ َت َعال َي َق ِس
ل َص َذا َو َق ِس َجائ َ َ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ي َُؼل ِّي َحًَّی َتز ٔ َو َق َس َما ُظ َقا َل َؾكٔي َل َل ُط أَ َت ِؿ َع ُ
کَ َ
َ
َخ َقا َل أَؾَم  أَ ُنو ٌُ َع ِب ّسا َطهُ ّورا
َک َما َت َك َّس َو ٔم ًِ َذىِب ٔ َ
ََف ل َ
ک َو َما َتأ َّ َ
غََ

رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساسدرہجونالفڑپاھرکےتےھتہکاپؤںرپفرؾوہاجاتاھت
یسک ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ اےلگ ےلھچپ بس انگوہں یک اعمیف یک اشبرت انزؽ وہ یکچ ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع
فملساسدرہجویکںتقشم سداتشرفامےتںیہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکںیمرکشسگاردنبہہنونبں؟۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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اٌ بِ ًٔ ع َٔيسی بِ ًٔ َع ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ ال َّز ِمل ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِِّم َی ِحٌَی بِ ًُ ع َٔيسی ال َّز ِمل ٔ ُّي َع ًٔ األ َ ِع َن ٔع َع ًِ
َح َّسثَ َيا ع َٔيسی بِ ًُ ُع ِث َن َ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َي ُك ُوو ي َُؼل ِّي َحًَّی َت ِي َتؿ َٔذ َق َس َما ُظ َؾ ُي َكا ُل َلطُ َیا َر ُسو َل
أَبٔي َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔي ص َُزیِ َز َة َقا َل ک َ َ
ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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َ
َخ َقا َل أَؾَم  أَ ُنو ٌُ َع ِب ّسا َطهُ ّورا
َک َما َت َك َّس َو ٔم ًِ ذَىِب ٔ َ
ََف اهللُ ل َ
اهللٔ َتؿ َِع ُ
ک َو َما َتأ َّ َ
ل َص َذا َو َق ِس غ َ َ
اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس یہ رمفی ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلعفملس ےس رعض ایک ایگ ہکآپ یلص اہلل ہیلع فملس اینتوطلی
امنز ڑپےتھ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دقؾ ابمرک فرؾ رک آےت آپ یلص اہلل ےس رعض ایک ایگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اینت
وطلی امنز ڑپےتھ ںیہ احالہکن آپ ےک بس اےلگ افر ےلھچپ انگہ اعمػ وہ ےکچ ںیہ ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ایک ںیم
رکشسگاردنبہہنونبں؟۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َف َقا َل َح َّسثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
یس َقا َل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ِع َ ٕ
ام َع ًٔ األ َ ِس َوز ٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
اٌ یَ َي ُاو أَ َّو َل َّ
َسأ َ ِل ُت َعائٔظَ َة َع ًِ َػم ة ٔ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ب ٔ َّ
اٌ ٔم ًَ
الل ِي ٔل ث ُ َّه َي ُك ُوو َؾإٔذَا ک َ َ
الل ِي ٔل َؾ َكال َِت ک َ َ
الش َ ٔ َ ُ َ
َّر َ
َّ
اٌ ُجيُ ّبا أَؾ َ
ئ
َاق َعل َِيطٔ ٔم ًَ ا ِل َنا ٔ
َاٌ َوثَ َب َؾإ ٔ ٌِ ک َ َ
اٌ َل ُط َحا َج ْة أَ َل َّه بٔأ َ ِصلٔطٔ َؾإٔذَا َسنٔ َع األَذ َ
اط ُط َؾإٔذَا ک َ َ
ْح أ ِو َت َز ث َّه أتَي ٔ َ
َ
َخ َد إلٔ َي الؼَّ م ة ٔ
َوإٔال َت َو َّؿأ َو َ َ
اوسدریضاہللہنعےتہک ںیہہک ںیمےنرضحتاعہشئریض اہللاہنعےسوضحرادقس یلص اہللہیلعفملس یکراتیکامنز ینعیدجہت افر
فرتےکقلعتمااسفتسرایکہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساکایکومعمؽاھتاوہنںےنرفامایہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملس(اشعء
یک امنز ےکدعب) بش ےک فصن افؽ ںیمارتساتحرفامےتےھتاس ےکدعب دجہت ڑپےتھےھت۔اہیںکت ہکاریخ بشوہاجیت بت
فرت ڑپےتھ۔ اس ےک دعب اےنپ رتسب رپ رشتفی ےل آےت۔ ارگ رتبغ وہیت وت الہ ےک اپس رشتفی ےل اجےت ینعی تبحص رکےت رھپ
حبصیکاذاؿےکدعبوفراًاھٹرکارگلسغیکرضفرتوہیتوتلسغرفامےتفرہنفوضرفامرکامنزےکےئلرشتفیےلاجےت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص )ح( َو َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
وسی األ َ ِن َؼار ُّٔي َقا َل َح َّسثَ َيا َم ِع ًْ َع ًِ َمال ٔ ٕک
ام بِ ًُ ُم َ

َاؿ َل َح ِع ُت فٔي
ض أَى َّ ُط أَ ِخب َ َر ُظ أَىَّطُ بَ َ
ات ع ٔ ِي َس َم ِي ُنوى َ َة َوه ٔ َي َخا َل ُت ُط َقا َل ؾ ِ
ْکیِبٕ َع ًٔ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َع ًِ َم ِ َ
ْخ َم َة بِ ًٔ ُسل ِ ََمْي ٌَ َع ًِ ُ َ
اؿ َل َح َع َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي كُول ٔ َضا َؾ َي َاو َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َحًَّی إٔذَا
َع ٔ
ق ا ِلو ٔ َسا َزة ٔ َو ِ
َِ
ـ َّ
يل أَ ِو َب ِع َس ُظ بٔ َكلٔي ٕل ؾَا ِست َِي َك َى َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾ َح َع َل یَ ِن َش ُح ال َّي ِو َو َع ًِ
ل أَ ِو َق ِب َلطُ بٔ َكل ٔ ٕ
الل ِي ُ
اى ِ َت َؼ َ
ُ
ْش اآلیَا ٔ
اٌ ث ُ َّه َق َاو إلٔ َي َط ًٕٓ ُم َع َّل ٕل َؾ َت َو َّؿأ َ ٔم ِي َضا ؾَأ َ ِح َش ًَ ا ِل ُو ُؿو َئ ث ُ َّه
ت ا ِل َد َوات َٔيه ٔم ًِ ُس َورة ٔ آ ٔل ع ِٔن َز َ
َقأَ ا ِل َع ِ َ
َو ِجضٔطٔ ث َّه َ َ
ض َؾ ُك ِن ُت إلٔ َي َج ِيبٔطٔ ؾ ََو َؿ َع َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َی َس ُظ ا ِل ُي ِنى َی َعل َي َرأِسٔی ث ُ َّه
َقا َو ي َُؼل ِّي َقا َل َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َعبَّا ٕ
أَ َخ َذ بٔأُذُنٔي ا ِل ُي ِنى َی َؾ َؿ َتل ََضا ؾ ََؼلَّي َر ِن َع َتي ِ ٔن ث ُ َّه َر ِن َع َتي ِ ٔن ث ُ َّه َر ِن َع َتي ِ ٔن ث ُ َّه َر ِن َع َتي ِ ٔن ث ُ َّه َر ِن َع َتي ِ ٔن ث ُ َّه َر ِن َع َتي ِ ٔن َقا َل َم ِع ًْ
َّ
س َّٔت َمزَّا ٕ
الؼ ِبحَ
ت ث ُ َّه أَ ِو َت َز ث ُ َّه ِ
َخ َد ؾ ََؼلَّي ُّ
اؿ َل َح َع َحًی َجائ َ ُط ا ِل ُن َؤ ِّذ ٌُ َؾ َك َاو ؾ ََؼلَّي َر ِن َع َتي ِ ٔن َخؿٔي َؿ َتي ِ ٔن ث ُ َّه َ َ
رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اکی رات(ڑل نپ ںیم) اینپ صاہل رضحت نومیہن(اؾ اوملنینم ریض اہلل اہنع)
ےکاہیںوسای۔وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسافراؿےکالہہیکتےکوطالینہصحرپرسرےھکوہےئےھتافرںیمہیکتےکوچڑایئ
رپرسرےھکوہےئاھت(اقیضایعضفہریہرضحاتےناجبےئہیکتےکرتسبےاکرتہمجرفامایےہنکیلبجہکظفلاکالصرتہمجہیکت
یہےہ افرہیکت رماد ےنیل ںیم وکیئدعُب یھبںیہن وت رھپ رتسب رمادےنیلیکرضفرتںیہن ےہہکالثمہیکت ابملیئ رپوضحر ادقس یلصاہلل
ہیلع فملس رس ابمرک رھک رک ہلبق یک رطػ ہنم رک ےک ٹیل ےئگ افر انب ابعس ہیکت ےک وچڑاؿ رپ رس رھک رک (ینعی ہلبق یک رطػ رس
رھکرکٹیلےئگوہں)وضحرادقسیلصاہلل(اینپاہیلہےسوھتڑیابںیترفامےنےکدعب)وسےئگافررقتًابیوسےئگافررقتابیفصن
راتوہےنرپ ایاسےسھچکےلہپدیباروہےئ افراےنپرہچہ ابمرکرپاہھتریھپرک دنین ےکآاثروک دفر رفامےنےگلافررھپ وسرةآؽ
رمعاؿ ےک اریخ روکع اؿ یف قلخ اومسلات فاالرض وک التفت رفامای (املعء ےتہک ںیہ ہک اجےنگ ےک دعب وھتڑا اس رقآؿ رشفی ڑپھ انیل
اچےئہہکاسےساشنطدیپا وہاتےہافراؿآایتاکڑپانھبحتسمےہ)اسےکدعب زیکشمہیکرطػوجاپینےس رھباوہاکٹلراہاھت
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رشتفیےلےئگافراسےس( سف ںیماپینےلرک)فوضایکافرامنزیکتینابدنھیل۔انبابعسریضاہللامہنعےتہکںیہہکںیمیھب
فوض رک ےک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک (ابںیئ اجبن)  سا س ڑھکا وہایگ ،وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن (اس ےئل ہک
دتقمیوکداںیئاجبنڑھکاوہاناچےئہ)ریمے رسرپدتس ابمرکرھکرکریمااکؿ رمفڑا (ہیبنتےک ےئلااسیایکوہ افر اکیرفاتی
ںیمےہہکافےنھگناگلوتوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےنریمااکؿ ےڑا)اکیرفاتیںیمےہہکاکؿ ےڑرکداںیئاجبنوکاچنیھکاتہک
تنسےک وماقفاامؾےکداںیئاجبنڑھکےوہاجںیئ رھپوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسدفدف رتعکڑپےتھرےہ۔نعمریضاہلل
ہنع وج اس ےک رافی ںیہفہ ےتہک ںیہہک ھچ رمہبت وضحر ادقس یلص اہللہیلعفملس ےن دف دف رتعک ڑپیھ وہیگ۔ الم یلعاقری ےناھکل
ےہ ہک اامؾ امظع اوب ہفینح رحمة اہلل ہیلع ےک زندکی دجہت یک ابرہ رںیتعک ںیہ) رھپ فرت ڑپھ رک ٹیل ےئگ حبص امنز ےک ےئل بج البؽ
البےنآےئوتدفرتعکتنسک رصترقات ےسڑپھرکحبصیکامنزےکےئلرشتفیےلےئگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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اٌ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل
ْکیِبٕ ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل َعم  ٔ
ئ َقا َل َح َّسثَ َيا َونٔي ْع َع ًِ ُط ِع َب َة َع ًِ أَبٔي َج ِن َز َة َع ًٔ ابِ ًٔ َع َّبا ٕ
ض َقا َل ک َ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ

عليط وسله ي َُؼل ِّي ٔم ًَ َّ
الل ِي ٔل ثَ َ
ْش َة َر ِن َع ّة
م ث َع ِ َ

رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسدجہت(عمفرتیھبک)ریتہرتعکڑپاھرکےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو َع َواى َ َة َع ًِ َق َتا َز َة َع ًِ ز َُ ِّ َار َة بِ ًٔ أَ ِوفَي َع ًِ َس ِع ٔس بِ ًٔ صٔظَ او ٕ َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
اٌ إٔذَا ل َِه ي َُؼلِّ ب ٔ َّ
ْش َة
الل ِي ٔل َم َي َع ُط ٔم ًِ ذَل ٔ َ
ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
ک ال َّي ِو ُو أَ ِو غَ َلب َ ِت ُط َع ِي َيا ُظ َػلَّي ٔم ًَ ال َّي َضارٔ ث ٔ ِيً َ ِی َع ِ َ

َر ِن َع ّة

رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکوضحرادقسیلصاہللبجیھبکیسکاعرضیکفہجےسراتوکدجہتںیہنڑپھےتکسےھتوتدؿ
ںیماچتشےکفتقابرہرںیتعکڑپھںایرکےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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یً َع ًِ أَبٔي صُ َزیِ َز َة َع ًٔ
اٌ َع ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل َعم  ٔ
ئ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َع ًِ ص ٔظَ او ٕ َي ِعىٔی ابِ ًَ َح َّش َ
ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله َقا َل إٔذَا َق َاو أَ َح ُس ُن ِه ٔم ًَ َّ
الل ِي ٔل َؾل َِي ِؿتَتٔحِ َػم  َت ُط ب ٔ َز ِن َع َتي ِ ٔن َخؿٔي َؿ َتي ِ ٔن
رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی اراشد رفامای ہک بج رات وک دجہت ےک ےئل اوھٹ وت
رشفعںیمافؽدفک رصترںیتعکڑپھول۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص )ح( َو َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
وسی َقا َل َح َّسثَ َيا َم ِع ًْ َقا َل َح َّسثَ َيا َمال ٔ ْک َع ًِ
ام بِ ًُ ُم َ
ْخ َم َة أَ ِخب َ َر ُظ َع ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ َخال ٔ ٕس ا ِل ُح َضىٔ ِّی أَى َّ ُط َقا َل ألَ ِر ُم َكًَّ
َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ أَبٔي بَ َِکٕ َع ًِ أَبٔيطٔ أَ ٌَّ َع ِب َس اهللٔ بِ ًَ َق ِي ٔص بِ ًٔ َم ِ َ
َػم  َة ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله َؾ َت َوسَّ ِس ُت َعتَب َ َتطُ أَ ِو ُؾ ِش َلاكَطُ ؾ ََؼل َّي َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َر ِن َع َتي ِ ٔن
وٌ َّ
الل َتي ِ ٔن َق ِب َل ُض َنا ث ُ َّه َػلَّي
َخؿٔي َؿ َتي ِ ٔن ث ُ َّه َػلَّي َر ِن َع َتي ِ ٔن كَؤی َل َتي ِ ٔن كَؤی َل َتي ِ ٔن كَؤی َل َتي ِ ٔن ث ُ َّه َػلَّي َر ِن َع َتي ِ ٔن َوص َُنا َز َ

وٌ َّ
وٌ َّ
وٌ َّ
الل َتي ِ ٔن
الل َتي ِ ٔن َق ِب َل ُض َنا ث ُ َّه َػلَّي َر ِن َع َتي ِ ٔن َوص َُنا ُز َ
الل َتي ِ ٔن َق ِب َل ُض َنا ث ُ َّه َػلَّي َر ِن َع َتي ِ ٔن َوص َُنا ُز َ
َر ِن َع َتي ِ ٔن َوص َُنا ُز َ
ک ثَ َ
ْش َة َر ِن َع ّة
َق ِب َل ُض َنا ث ُ َّه أَ ِو َت َز ؾ ََذل ٔ َ
م ث َع ِ َ

رضحت زدی نب صادل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی دؿ ہی ارادہ ایک ہک وضح ر ادقس یلص اہلل ہیلعفملس یک امنز وک آج وغر
ےس دوھکیں اگ۔ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اکمؿ ای ہمیخ یک وچٹھک رپ رس رھک رک ٹیل ایگ (اتہک وغر ےس داتھکی روہں) وضحر
ادقسیلصاہللہیلعفملسےنافؽدفک رصترںیتعکڑپںیھ۔اسےکدعبوطلیوطلیدفدفرںیتعکڑپںیھ(نیتدہعفوطؽاکظفلاس
یکزایدیتوطؽایبؿرکےنےکےئلرفامای)رھپاؿےسک رصتدفرںیتعکڑپںیھرھپاؿےسیھبک رصتدفرںیتعکڑپںیھرھپفرتڑپےھ
ہیبسریتہرںیتعکوہیئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
وسی َقا َل َح َّسث َ َيا َم ِع ًْ َقا َل َح َّسثَ َيا َمال ٔ ْک َع ًِ َسعٔي ٔس بِ ًٔ أَبٔي َسعٔي ٕس ا ِل َن ِكبُر ٔ ِّي َع ًِ أَبٔي َسل ََن َة بِ ًٔ
ام بِ ًُ ُم َ
اٌ
اٌ َؾ َكال َِت َما ک َ َ
ـ کَاى َ ِت َػم ةُ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي َر َم َـ َ
َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ أَى َّ ُط أَ ِخب َ َر ُظ أَى َّ ُط َسأ َ َل َعائٔظَ َة َن ِي َ
ْش َة َر ِن َع ّة ي َُؼل ِّي أَ ِر َب ّعا ال َت ِشأ َ ِل َع ًِ
َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ل ٔ َيز ٔ َ
یس فٔي َر َم َـ َ
اٌ َوال فٔي غَي ِرٔظ ٔ َعل َي إ ٔ ِح َسي َع ِ َ
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ُح ِشئضًَّٔ َوكُولٔضًَّٔ ث ُ َّه ي َُؼل ِّي أَ ِر َب ّعا ال َت ِشأ َ ِل َع ًِ ُح ِشئضًَّٔ َوكُولٔضًَّٔ ث ُ َّه ي َُؼل ِّي ثَم ثّا َقال َِت َعائٔظَ ُة ُقل ُِت یَا َر ُسو َل اهللٔ
أَ َت َي ُاو َق ِب َل أَ ٌِ تُوت َٔز َؾ َكا َل یَا َعائٔظَ ُة إ ٔ ٌَّ َع ِيى َ َّی َت َيا َما ٌٔ َوال َی َي ُاو َق ِل ٔيی

اوبہملسریضاہللہنعےتہکںیہہکاوہنںےنرضحتاعہشئریضاہلل اہنعےسدرایتفایکہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسراضمؿ
اابملرک ںیم دجہتیک ینتکرںیتعک ڑپےتھ ےھت۔ اوہنں ےن رفامایہک وضحر ارکؾ یلصاہللہیلعفملس راضمؿ افر ہریراضمؿ ںیم ایگرہ
رتعکےسزایدہ ںیہنڑپےتھ ےھت(وگایآھٹرتعک دجہتافر نیترتعکفرتانچہچنوخد اسیک لیصفت رفامیتںیہ)ہک افؽ اچررتعک
ڑپےتھےھتہیہنوپھچہکفہینتکوطلیوہیتںیھتافر سدمعیگےکاسھترتہبنیاح تینعیوشخعفوضخعےسڑپیھاجیتںیھتایس
رطحرھپاچررتعکافرڑپےتھاؿیکیھبابملیئافردمعیگاکاحؽھچکہنوپھچ۔رھپنیتراعکتڑپےتھےھتینعیفرترضحتاعہشئریض
اہللاہنع رفامیتںیہہکںیمےن وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملس ےسرعضایکہکآپیلص اہللہیلعفملسفرتےسےلہپوس اجےتںیہآپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامایہک ریمیآںیھکن وسیت ںیہ نکیل دؽ اجاتگ راتہ ےہ۔ (ہیاایبنء مہیلع االسلؾ اک صاہص ےہ ہک اؿ ےک ولقب
اجےتگرےتہںیہ)۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
ک َع ًٔ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
وسی َقا َل َح َّسثَ َيا َم ِع ًْ َقا َل َح َّسثَ َيا َمال ٔ ْ
ام بِ ًُ ُم َ
اب َع ًِ ُ ِ
اٌ ي َُؼل ِّي ٔم ًَ َّ
اؿ َل َح َع َعل َي ٔط ِّكطٔ
َّرؽَ ٔم ِي َضا ِ
ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
الل ِي ٔل إ ٔ ِح َسي َع ِ َ
ْش َة َر ِن َع ّة یُوتٔزُ ٔم ِي َضا ب ٔ َواح َٔسة ٕ َؾإٔذَا َ َ

اب ى َ ِح َو ُظ )ح( َو َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة َع ًِ َمال ٔ ٕک َع ًٔ ابِ ًٔ
األَیِ َن ًٔ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔي عُ َن َز َقا َل َح َّسثَ َيا َم ِع ًْ َع ًِ َمال ٔ ٕک َع ًٔ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ى َ ِح َو ُظ
ٔط َض ٕ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہللہیلع فملس رات وکایگرہ رتعکڑپاھ رکےت ےھت سج ںیم اکی رتعک
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فرتوہیتیھت۔بجآپیلصاہللہیلعفملسےتٹیلوتاینپداںیئرکفٹرپآراؾرفامےت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل
َح َّسثَ َيا َص َّيا ْز َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو األَ ِح َو ٔ
ؾ َع ًٔ األَ ِع َن ٔع َع ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه َع ًٔ األَ ِس َوز ٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت ک َ َ

عليط وسله ي َُؼل ِّي ٔم ًَ َّ
الل ِي ٔل تٔ ِش َع َر َن َعا ٕ
م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ آ َز َو َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ
ت َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
َّ
الث ِور ُّٔي َع ًٔ األَ ِع َن ٔع ى َ ِح َو ُظ
رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسراتوکونراعکتڑپےتھےھت۔
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َف َقا َل َح َّسثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة َع ًِ أَبٔي َح ِنزَ َة َر ُج ٕل ٔم ًَ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ِع َ ٕ
األَ ِن َؼارٔ َع ًِ َر ُج ٕل ٔم ًِ بَىٔی َع ِب ٕص َع ًِ حُ َذ ِي َؿ َة بِ ًٔ ا ِل َ َمْي ٌٔ أَى َّ ُط َػلَّي َم َع ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله ٔم ًَ َّ
الل ِي ٔل َقا َل

ُ
ت َوا ِل َحبَرُو ٔ
َؾ َل َّنا َز َخ َل فٔي الؼَّ م ة ٔ َقا َل اهللُ أَ ِنبَرُ ذُو ا ِل َن َلهُو ٔ
َق َة ث ُ َّه َر َن َع ُر ُنو َع ُط
ت َوا ِْ ٔهبِرٔیَا ٔ
َقأَ ا ِل َب َ َ
ئ َوا ِل َعوَ َنةٔ َقا َل ث َّه َ َ
اٌ ق ٔ َيا ُم ُط ى َ ِح ّوا ٔم ًِ ُر ُنوعٔطٔ
اٌ َرب ِّ َي ا ِل َعو ٔٔيه ث ُ َّه َر َؾ َع َرأِ َس ُط َؾک َ َ
اٌ َرب ِّ َي ا ِل َعو ٔٔيه ُس ِب َح َ
اٌ َي ُكو ُل ُس ِب َح َ
ى َ ِح ّوا ٔم ًِ ق ٔ َيا ٔمطٔ َوک َ َ
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اٌ َرب ِّ َي
اٌ َرب ِّ َي األَ ِعل َي ُس ِب َح َ
اٌ َي ُكو ُل ُس ِب َح َ
اٌ ُس ُحوزُ ُظ ى َ ِح ّوا ٔم ًِ ق ٔ َيا ٔمطٔ َوک َ َ
اٌ َي ُكو ُل ل ٔ َزب ِّ َي ا ِل َح ِن ُس ل ٔ َزب ِّ َي ا ِل َح ِن ُس ث ُ َّه َس َح َس َؾک َ َ
َوک َ َ
َّ
اٌ َما بَي ِ َن َّ
َق َة
الش ُحوز ٔ َوک َ َ
األَ ِعل َي ث ُ َّه َر َؾ َع َرأِ َس ُط َؾک َ َ
الش ِح َس َتي ِ ٔن ى َ ِح ّوا ٔم ًَ ُّ
َِف لٔي َر ِّب اغ ٔ ِ
اٌ َي ُكو ُل َر ِّب اغ ٔ ِ
َقأَ ا ِل َب َ َ
َِف لٔي َحًی َ َ

اٌ َوال ِّي َشا َئ َوا ِل َنائ َٔس َة أَو ٔاألَ ِن َع َاو ُط ِع َب ُة َّال ٔذي َط َّ
ک فٔي ا ِل َنائ َٔسة ٔ َواأل َ ِن َعاو ٔ
َوآ َل ع ِٔن َز َ

ذحہفی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہہک اوہنں ےن اکی رات وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت امنز ڑپیھ ( ضعب رفاایت ںیم آای
ےہہکہی ہصراضمؿاابملرکیکراتاکاھتاسےئللمتحمےہہکہیدجہتیک امنزوہایرتافحیوہ)وضحرارکؾیلص اہللہیلعفملس ےن
ل
امنزرشفعرفامرکہیداعڑپیھ۔اہللاربکذفا ملکووتفاربجلفتفاربکلایءفالغظمة(اہللش الجہلمعوناہلیکذاتفافصتبسےس سرت
ےہفہایسیذاتےہوجڑبیابداشتہفایلےہ۔ڑبےہبلغفایلےہڑبایئافرزبریگ فتمظعفایلذاتےہ)رھپوضحرارکؾیلصاہلل
ہیلعفملسےن(وسرہافہحتڑپھرک)وسرہرقبہالتفترفامیئرھپروکعایک۔ہیروکعتماؾیہاسیجاھت(اسےکدفبلطماملعءرفامےتںیہ
افردفونںلمتحمںیہ اکی وتہیہکروکعرقتابیاانتیہوطلی اھتہک انتج تماؾ۔ ینعیارگ تماؾ الثماکیہٹنھگاک اھتوترقتابی اکی یہہٹنھگ اک
روکعیھباھت۔اسوقؽےکوماقفاسدحثیےسہیہلئسماثتبوہاتےہہکارگروکعدجسہامنزںیمومعمؽےسزایدہابملوہاجےئ
وت امنز وہ اجیت ےہ۔ دفرسے ہی ہک  ےسی تماؾ ومعمؽ ےس زادئ اھت۔ اےسی یہ ہی روکع یھب ومعمؽ روکع ےس وطلی اھت ۔ اس وصرت
ںیمتماؾےکاکیہٹنھگوہےنیکوصرتںیمروکعارگدنپرہٹنماکیھبوہایگوتاسدحثیاکدصماؼنبایگ۔اسوقؽےکوماقف
امنزاےنپاعؾومعمؽےکوماقفریہینعیوجرنکابملوہاتےہاسیجڑھکاوہانفہابملراہافروجک رصتوہاتاھت ےسیروکعایدجسہفہک رصتراہ
اہتبل رہ رنک اعؾ امنزفں ےک اابتعر ےس ڑباھ وہا اھت۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ اس روکع ںیم احبسؿ ریب امیظعلاحبسؿ ریب
امیظعلرفامےترےتہ۔رھپروکعےسرسابمرکاتاھ رکڑھکےوہےئافرہیڑھکاوہانیھب روکعیہاسیجاھت۔اسفتق رلیبادمحلرلیب
ادمحل رفامےت رےہ رھپ دجسہ ادا ایک افر فہ دجسہ یھب ڑھکے وہےن ےک  سا س یہ اھت۔ اس ںیم احبسؿ ریب االیلع احبسؿ ریب االٰیلع رفامےت
رےہرھپدجسہےساھٹرکےھٹیبہییھبدجسہیکرطحوطلیاھتاسںیموضحریلصاہللہیلعفملسربارفغیلربارفغیلرفامےترےہ۔
رغضوسرہاسنء،وسرہامدئہایوسرہااعنؾرافیوکاؿاریخیکدفوسروتںںیمکشوہایگےہہکوکیسنیھتنکیلافؽیکنیتققحمںیہ۔
رغضونیتںوسرںیتفہافراؿدفونںںیمےساکیوسرتہیاچرفںوسرںیتالتفترفامںیئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ْص ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس الؼَّ َن ٔس بِ ًُ َع ِب ٔس ا ِل َوار ٔٔث َع ًٔ إ ٔ ِس َناع ٔي َل بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ا ِل َع ِبس ِّٔي
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ َِکٕ ُم َح َّن ُس بِ ًُ ىَاؾ ٕٔع ا ِل َب ِ ٔ

ِّ
َقآ ٌٔ ل َِي َل ّة
َع ًِ أَبٔي ا ِل ُن َت َوک ٔل َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َق َاو َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله بٔآ َی ٕة ٔم ًَ ا ِل ُ ِ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اکی رات دجہت ںیم رصػ اکی یہ آتی اک رکتار رفامےت
رےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح ٕب َقا َل َح َّسثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًٔ األَ ِع َن ٔع َع ًِ أَبٔي َوائ ٕٔل َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
م ٌ َقا َل َح َّسث َ َيا ُسل ِ ََمْي ٌُ بِ ًُ َ ِ
َم ِش ُعوز ٕ َقا َل َػ َّل ِي ُت ل َِي َل ّة َم َع َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾل َِه َیزَ ِل َقائ ّٔنا َحًَّی َص َن ِن ُت بٔأ َ ِمز ٔ ُسو ٕئ قٔي َل َل ُط َو َما
َص َن ِن َت بٔطٔ َقا َل صَ َن ِن ُت أَ ٌِ أَ ِق ُع َس َوأَ َز َع ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ َونٔي ٕع َقا َل َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز َع ًٔ
األَ ِع َن ٔع ى َ ِح َو ُظ

دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمےناکیبشوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسھتامنزڑپیھ۔وضحرارکؾ
یلصاہللہیلعفملسےناانتوطلیتماؾرفامایہکںیمےن اکی  سےاکؾاکارادہرکںای یسک ےنوپاھچ ہک ساکؾاکارادہرکںای ےنہکےگل ہک
ںیمےنارادہایکہکںیمھٹیباجؤںافروضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسوکاہنتوھچڑدفں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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وضحریلصاہللہیلعفملسیکابعدتاکذرک

حسیث 259

َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
ْض َع ًِ أَبٔي َسل ََن َة َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ
وسی األَ ِن َؼار ُّٔي َقا َل َح َّسثَ َيا َم ِع ًْ َقا َل َح َّسثَ َيا َمال ٔ ْک َع ًِ أَبٔي ال َّي ِ ٔ
ام بِ ًُ ُم َ

اٌ ي َُؼل ِّي َجال ٔ ّشا ؾ ََي ِ ُ
َقائَتٔطٔ َق ِس ُر َما یَهُو ٌُ ثَم ث ٔي َن أَ ِو أَ ِر َبعٔي َن
ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
َ
َقأ َوص َُو َجال ٔ ْص َؾإٔذَا بَق ٔ َي ٔم ًِ ٔ َ
آ َی ّة َقاو ؾ َََقأَ َوصُو َقائ ٔه ث ُ َّه َر َن َع َو َس َح َس ث ُ َّه َػ َي َع فٔي الز َِّنع ٔة َّ
ک
الثاى ٔ َيةٔ ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
َ
َ َ َ ْ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ( زامہن فعض ںیم) ونالف ںیم رقآؿ رشفی وچہکن زایدہ
ڑپےتھےھتاسےئلھٹیبرکالتفترفامےتافرروکعںیمرشتفیےلاجےتافرڑھکےوہےنیکاح تںیمروکعرفامےترھپدجسہ
رکےتافرایسرطحدفرسیرتعکادارفامےت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحریلصاہللہیلعفملسیکابعدتاکذرک

حسیث 260

يل َقا َل َسأ َ ِل ُت َعائٔظَ َة َع ًِ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمئي ٕع َقا َل َح َّسثَ َيا صُظَ ِي ْه َقا َل َح َّسثَ َيا َخال ٔ ْس ا ِل َح َّذا ُئ َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ َطك ٔ ٕ
َقأَ َوص َُو
َػم ة ٔ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َع ًِ َت َل ُّوعٔطٔ َؾ َكال َِت ک َ َ
اٌ ي َُؼل ِّي ل َِيم  كَؤیم  َقائ ّٔنا َول َِيم  كَؤیم  َقاع ّٔسا َؾإٔذَا َ َ

َقأَ َوص َُو َجال ٔ ْص َر َن َع َو َس َح َس َوص َُو َجال ٔ ْص
َقائ ْٔه َر َن َع َو َس َح َس َوص َُو َقائ ْٔه َوإٔذَا َ َ

دبع اہلل نب قیقش ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ونالف ےک

ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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قلعتمدرایتفایکاوہنںےن رفامایہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسراتےکوطلی ہصحںیمونالفڑھکےوہرک ڑپےتھےھت۔افر
وطلی ہصح ںیم ونالف ھٹیب رک ڑپےتھ ےھت۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک اعدت رشہفی ہی یھت ہک بج ڑھکے وہ رک رقآؿ دی
ڑپےتھ وت روکع فوجسد یھب ڑھکے وہےن یک اح ت ںیم ادا رفامےت افر بج رقآؿ دی ھٹیب رک ڑپےتھ وت روکع فوجسد یھب ےنھٹیب یہ یک
اح تںیمادارفامےت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحریلصاہللہیلعفملسیکابعدتاکذرک

حسیث 261

اب َع ًٔ َّ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
یس َع ًٔ
وسی األَ ِن َؼار ُّٔي َقا َل َح َّسث َ َيا َم ِع ًْ َقا َل َح َّسثَ َيا َمال ٔ ْک َع ًٔ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
الشائ ٔٔب بِ ًٔ َیز ٔ َ
ام بِ ًُ ُم َ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ي َُؼل ِّي فٔي ُس ِب َحتٔطٔ َقاع ّٔسا َو َي َِقأ ُ
ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب بِ ًٔ أَبٔي َو َزا َع َة َع ًِ َحؿ َِؼ َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله َقال َِت ک َ َ
َ

وٌ أَك ِ َو َل ٔم ًِ أَك ِ َو َل ٔم ِي َضا
الش َورة ٔ َویُ َز ِّتلُ َضا َحً َّی َتهُ َ
ب ٔ ُّ

رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ونالف ھٹیب رک ڑپےتھ افر اس ںیم وکیئ وسرت ڑپےتھ وت اس
دقررتلیتےسڑپےتھہکفہوسرتاےنپےسیبملوسرتےسیھبڑبھاجیتیھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحریلصاہللہیلعفملسیکابعدتاکذرک

حسیث 262

َفان ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا ا ِل َححَّا ُد بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َع ًٔ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َقا َل أَ ِخب َ َرنٔي عُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔي ُسل ِ ََمْي ٌَ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس الزَّ ِع َ َ
ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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اٌ أَ ِنَْرُ َػم تٔطٔ
أَ ٌَّ أَبَا َسل ََن َة بِ ًَ َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ أَ ِخب َ َر ُظ أَ ٌَّ َعائٔظَ َة أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ل َِه َی ُن ِت َحًَّی ک َ َ
َوص َُو َجال ٔ ْص
رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملسفاصؽ ےک رقت  زامہن ںیم ارثک ونالف ھٹیب رک ڑپاھ رکےت
ےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحریلصاہللہیلعفملسیکابعدتاکذرک

حسیث 263

وب َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًٔ ابِ ًٔ عُ َن َز َقا َل َػ َّل ِي ُت َم َع
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمئي ٕع َقا َل َح َّسث َ َيا إ ٔ ِس َناع ٔي ُ
ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َقا َل َح َّسثَ َيا أَ ُّی َ
الو ِضز ٔ َو َر ِن َع َتي ِ ٔن َب ِع َسصَا َو َر ِن َع َتي ِ ٔن َب ِع َس ا ِل َن ِػز ٔ ٔب فٔي بَ ِيتٔطٔ َو َر ِن َع َتي ِ ٔن َب ِع َس
ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله َر ِن َع َتي ِ ٔن َق ِب َل ُّ

ئ فٔي بَ ِيتٔطٔ
ا ِل ٔعظَ ا ٔ
رضحتانبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےک اسھتدفرںیتعکرہظےسلبقافردفرہظےک
دعبافردفرغمبےکدعباےنپرھگںیمافردفاشعءےکدعبفہیھبرھگںیمڑپںیھ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحریلصاہللہیلعفملسیکابعدتاکذرک

حسیث 264

ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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وب َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًٔ ابِ ًٔ ُع َن َز َقا َل َح َّسث َ ِتىٔی َحؿ َِؼ ُة
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمئي ٕع َقا َل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َناع ٔي ُ
ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َقا َل َح َّسثَ َيا أَ ُّی ُ

وب َوأ ُ َرا ُظ َقا َل
أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
اٌ ي َُؼل ِّي َر ِن َع َتي ِ ٔن ح ٔي َن یَ ِللُ ُع ا ِل َؿ ِحزُ َویُ َيازٔي ا ِل ُن َيازٔي َقا َل أَ ُّی ُ
َخؿٔي َؿ َتي ِ ٔن
انبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکھجمےس(ریمینہباؾاوملنینم)رضحتہصفحریض اہللاہنعیتہکںیھتہکوضحر ادقسیلصاہلل
ہیلعفملسحبصاصدؼےکدعبسجفتقؤمذؿاذاؿاتہکےہاسفتقدفک رصترںیتعکڑپاھرکےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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حسیث 265

اٌ َع ًٔ ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم َعاؤیَ َة ا ِل َؿزَار ُّٔي َع ًِ َج ِع َ ٔ
اٌ َع ًِ َم ِي ُنو ٌٔ بِ ًٔ ٔم ِض َز َ
َف بِ ًٔ بُزِ َق َ
عُ َن َز َقا َل َحؿٔوِ ُت ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ث َ َنان ٔ َي َر َن َعا ٕ
الو ِضز ٔ َو َر ِن َع َتي ِ ٔن َب ِع َس َصا َو َر ِن َع َتي ِ ٔن
ت َر ِن َع َتي ِ ٔن َق ِب َل ُّ
ئ َقا َل ابِ ًُ عُ َن َز َو َح َّسثَ ِتىٔی َحؿ َِؼ ُة ب ٔ َز ِن َعً َ ٔی ا ِل َػ َساة ٔ َول َِه أَ ُن ًِ أَ َراص َُنا ٔم ًَ ال َّي ٔي ِّی ػلي
َب ِع َس ا ِل َن ِػز ٔ ٔب َو َر ِن َع َتي ِ ٔن َب ِع َس ا ِل ٔعظَ ا ٔ
اهلل عليط وسله
انبرمعریضاہلل ہنعےسیہ ہیرمفی ےہہک ںیم ےن وضحریلصاہلل ہیلعفملس ےسآھٹرںیتعکاید یک ںیہ۔دفرہظےسلبق،دف رہظ
ےکدعب۔دفرغمبےکدعب،دفاشعءےکدعبےھجمریمینہبہصفحریضاہللاہنعےنحبصیکدفروتعکںیکیھبربخدیےہنجوکںیم
ےنںیہنداھکیاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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وضحریلصاہللہیلعفملسیکابعدتاکذرک

حسیث 266

لت
يل َقا َل َسأ َ ُ
ْش بِ ًُ ا ِل ُنؿ ََّـ ٔل َع ًِ َخال ٔ ٕس ا ِل َح َّذا ٔ
ئ َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ َطك ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو َسل ََن َة یَ ِحٌَی بِ ًُ َخل َٕـ َقا َل َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ

الو ِضز ٔ َر ِن َع َتي ِ ٔن َو َب ِع َس َصا َر ِن َع َتي ِ ٔن َو َب ِع َس ا ِل َن ِػز ٔ ٔب
اٌ ي َُؼل ِّي َق ِب َل ُّ
َعائٔظَ َة َع ًِ َػم ة ٔ ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله َقال َِت ک َ َ
ئ َر ِن َع َتي ِ ٔن َو َق ِب َل ا ِل َؿ ِحز ٔث ٔ ِي َتي ِ ٔن
َر ِن َع َتي ِ ٔن َو َب ِع َس ا ِل ٔعظَ ا ٔ
دبع اہلل نب قیقش ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک امنز (العفہ
رفض)ےکقلعتموساؽ ایک۔وتاوہنںےندفرتعکرہظےسلبقافردفرہظےکدعبافردفرغمبےکدعبافردفاشعءےکدعبافردف
حبصیکامنزےسلبقالتبںیئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َف َقا َل َح َّسثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
اػ َه بِ ًَ َؿ ِن َز َة
ام َقا َل َسنٔ ِع ُت َع ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َقا َل َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ِع َ ٕ
ک َقا َل َؾ ُك ِل َيا ٔم ًِ
وٌ ذَل ٔ َ
َي ُكو ُل َسأ َ ِل َيا َعل ٔ ًّيا َع ًِ َػم ة ٔ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم ًَ ال َّي َضارٔ َؾ َكا َل إٔىَّهُ ِه ال تُ ٔلي ُك َ
اٌ إٔذَا کَاىَتٔ َّ
أَكَ َ
ْص َػلَّي َر ِن َع َتي ِ ٔن َوإٔذَا کَاىَتٔ
الظ ِن ُص ٔم ًِ َص ُض َيا َن َض ِي َئت َٔضا ٔم ًِ َص ُض َيا ع ٔ ِي َس ا ِل َع ِ ٔ
ام ذَل ٔ َ
ک ٔم َّيا َػلَّي َؾ َكا َل ک َ َ
َّ
الو ِضز ٔأَ ِر َب ّعا َو َب ِع َسصَا َر ِن َع َتي ِ ٔن َو َق ِب َل
الو ِضز ٔ َػلَّي أَ ِر َب ّعا َوي َُؼل ِّي َق ِب َل ُّ
الظ ِن ُص ٔم ًِ َص ُض َيا َن َض ِيئَت َٔضا ٔم ًِ صَ ُض َيا ع ٔ ِي َس ُّ

َقبٔي َن َوال َّيبٔيِّي َن َو َم ًِ َتب ٔ َع ُض ِه ٔم ًَ ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن
ل بَي ِ َن کُلِّ َر ِن َع َتي ِ ٔن بٔال َّت ِشل ٔ ٔيه َعل َي ا ِل َنم ئٔهَ ٔة ا ِل ُن َ َّ
ا ِل َع ِ ٔ
ْص أَ ِر َب ّعا َيؿ ِٔؼ ُ
َوا ِل ُن ِشلٔنٔي َن
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اعمص نب رمضہ ےتہک ںیہ ہک  م ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک امنز (العفہ رفض) ےک قلعتم
ااسفتسرایک۔نجوکآپیلصا ہللہیلعفملسدؿںیمڑپےتھےھت(راتےکونالف)ینعیدجہتفہریہاؿوکےلہپےسولعمؾوہںیگ۔دجہت
یکرفاایتابوصخلصرثکتےسوقنمؽافروہشمرےہ)رضحتیلعریضاہللہنعےنرفامایہک ماسیکاطتقاہکںرھکےتکسوہ(ینعی
سجاامتہؾفااظتنؾافروشخعفوضخعےسرضحتدمحم یلصاہللہیلعفملسڑپےتھےھتفہاہکںوہےہ اےہاسےس دوصدہیبنتیھتہک
ضحموساؽافرقیقحتےسایکافدئہ؟بجکتلمعیکیعسہنوہ۔ مےنرعضایکہکوجاطتقرھکےہ اوہاگفہڑپےھاگ۔افراطتق
ںیہنرےھکاگفہولعمؾرکےلاگ۔اتہکدفرسفںوکالتبےکسافروخدلمعرکےنیکوکششرکے.اسرپرضحتیلعریضاہللہنعےن
رفامایہکحبصےکفتقبج آاتفبآامسؿرپاانتافرپڑچھ اجاتانتجافرپرصعیک امنزےک فتقوہاتےہ اسفتقوضحر ارکؾ یلصاہلل
ہیلع فملس دف رتعک (ولصة االرشاؼ) ڑپےتھ ےھت افر بج رشمؼ یک رطػ اس دقر افرپ وہاجات سج دقر رہظ یک امنز ےک فتق
رغمب یکرطػوہاتےہ،وتاسفتقاچررتعک(اچتشیکامنزسجاک لصفمذرکدفرسےاببںیمآراہےہ)ڑپےتھےھت۔ رہظ
ےسلبق اچر رتعک ڑپےتھ ےھت افررہظ ےک دعبدف رتعک (ہی ھچ رںیتعک تنس ؤمدکہںیہ) افر رصع ےسلبق اچر رتعک ڑپےتھ ےھت
اچررتعکےکدرایمؿھٹیبرکالم ہکرقم نیافراایبنءومنینمرپالسؾ ےتجیھےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچتشیکامنز
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م ٌ َقا َل َح َّسث َ َيا أَبُو َزا ُو َز َّ
یس ال ِّز ِط ٔک َقا َل َسنٔ ِع ُت ُم َعا َذ َة
الل َيال ٔ ٔس ُّی َقا َل َح َّسثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنو ُز بِ ًُ غ َِي َ

الـ َهي َقال َِت َن َع ِه أَ ِربَ َع َر َن َعا ٕ
ت َو َیزٔی ُس َما َطا َئ اهللُ َعزَّ
َقال َِت ُقل ُِت ل ٔ َعائٔظَ َة أَک َ َ
اٌ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله ي َُؼل ِّي ُّ
َو َج َّل
اعمذہریضاہللہنعےنرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسوپاھچایکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساچتشیکامنزڑپےتھےھت۔اوہنں
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ےنرفامایہکاہںاچررتعک(مکےسمک)ڑپےتھےھتافراسےسزادئانتجاچےتہڑپھےتیل۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َقا َل َح َّسثَىٔی َحهٔي ُه بِ ًُ ُم َعاو ٔ َی َة الزِّ َیاز ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا زٔ َیا ُز بِ ًُ عُب َ ِي ٔس اهللٔ بِ ًٔ ال َّزبٔي ٔع الزِّ َیاز ٔ ُّي
َع ًِ حُ َن ِي ٕس َّ
الـ َهي س َّٔت َر َن َعا ٕ
ت
اللؤی ٔل َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
اٌ ي َُؼل ِّي ُّ
رضحتاسنریضاہللہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسولصةفایحضلینعیاچتشیکھچراعکتڑپاھرکےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َف َقا َل َح َّسثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُمزَّ َة َع ًِ َع ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔي
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ِع َ ٕ
الـ َهي إٔال أ ُ ُّو َصاى ٔ ٕئ َؾإٔى َّ َضا َح َّسثَ ِت أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ
ل َِيل َي َقا َل َما أَ ِخب َ َرنٔي أَ َح ْس أَى َّ ُط َرأَي ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ي َُؼل ِّي ُّ
ػلي اهلل عليط وسله َز َخ َل بَ ِي َت َضا یَ ِو َو َؾ ِتحٔ َم َّه َة ؾَاغِ َت َش َل ؾ ََشبَّحَ ثَ َنان ٔ َي َر َن َعا ٕ
ت َما َرأَیِ ُت ُط ػلي اهلل عليط وسله َػلَّي

َػم  ّة َق ُّم أَ َخ َّ
الشحُو َز
ـ ٔم ِي َضا غَي ِ َر أَى َّ ُط ک َ َ
الز ُنو َع َو ُّ
اٌ یُت ُّٔه ُّ

ُلص
دبعارلنمحاکیاتیعبےتہکںیہہکےھجمرضحتاؾاہینریضاہللاہنعےکوساافریسکےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسیکولصةا ح ٰی
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یک ربخ ںیہن اچنہپیئ۔ اہتبل رضحت اؾاہین ریض اہلل اہنع ےن ہی رفامایہک وضحر ادقس یلص اہللہیلع فملساس رفز سج دؿ ہکم رکمہم حتف
وہا اھت اؿ ےک اکمؿ رپ رشتفی ےل ےئگ افر لسغ رفام رک آھٹ راعکت امنز ڑپیھ ،ںیم ےن اؿ آھٹ راعکت ےس زایدہ ک رصت وضحر
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک یھبک وکیئ امنز ںیہن دیھکی۔ نکیل ابفوجد ک رصت وہےن ےک روکع ،وجسد وپرے وپرے رفام رےہ ےھت۔ ہی
ںیہنہکک رصتوہےنیکفہجےسروکعافردجسےانصقوہں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسثيا ابً أبي عنز حسثيا ونيع حسثيا نضنص بً الحشً عً عبس اهلل بً طكيل قال قلت لعائظة أکاٌ الييی
ػلي اهلل عليط وسله يؼلي الـهي قالت ال إال یحيئ مً مػيبط
ُلص
دبعاہللنبقیقشریضاہلل ہنعےتہکںیہ ںیمےنرضحت اعہشئریضاہللاہنع ےسوپاھچہکوضحرارکؾیلصاہلل ہیلع فملسولصةا حٰی
ڑپےتھےھت؟اوہنںےنہیرفامایہکومعمالوتںیہنڑپےتھےھتاہںرفسےسبجول ےتوترضفرڑپےتھ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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يع َة َع ًِ ُؾ َـ ِي ٔل بِ ًٔ َم ِززُو ٕم َع ًِ َع ٔل َّي َة َع ًِ أَبٔي َسعٔي ٕس
وب ا ِل َب ِػ َساز ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َرب ٔ َ
َح َّسثَ َيا زٔیَازُ بِ ًُ أَ ُّی َ
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يضا
ا ِلد ُِسر ِّٔي َقا َل ک َ َ
اٌ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله ي َُؼل ِّي ُّ
الـ َهي َحًَّی َن ُكو َل ال َی َس ُع َضا َو َی َس ُع َضا َحًَّی َن ُكو َل ال ي َُؼ ِّل َ
ُلص
اوبدیعسمدریریضاہلل ہنع ےتہکںیہ ہکوضحرادقس یلص اہللولصةا حٰییھبک وت اسدقر اامتہؾ ےس ڑپےتھےھت ہک  م ولوگں اک ہی
ایخؽ وہات اھت ہک اب یھبک ںیہن وھچڑںی ےگ افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یھبک (رفض وہےن ےک وخػ ےس ای یسک افر تحلصم
ےس)ااسیرتکرفامےتےھتہک مہیےتھجمسےھتہکابلکلوھچڑدیابیھبکںیہنڑپںیھےگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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اب َع ًِ َ َِقثَ ٕع َّ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
الـ ِّي ِّی أَ ِو َع ًِ َقزَ َع َة
يع َع ًِ صُظَ ِي ٕه َقا َل َح َّسثَ َيا ُعب َ ِي َسةُ َع ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه َع ًِ َس ِض ٔه بِ ًٔ ٔم ِي َح ٕ
ت ع ٔ ِي َس َز َوا ٔل َّ
اٌ یُ ِس ٔم ًُ أَ ِربَ َع َر َن َعا ٕ
الظ ِن ٔص َؾ ُكل ُِت
وب األ َ ِن َؼار ِّٔي أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
َع ًِ َ َِقثَ ٕع َع ًِ أَبٔي أَ ُّی َ
ئ ُت ِؿ َت ُح ع ٔ ِي َس َز َوا ٔل َّ
ت ع ٔ ِي َس َز َوا ٔل َّ
ک تُ ِس ٔم ًُ صَ ٔذظ ٔاألَ ِربَ َع َر َن َعا ٕ
اب َّ
الظ ِن ٔص
الش َنا ٔ
َیا َر ُسو َل اهللٔ إٔى َّ َ
الظ ِن ٔص َؾ َكا َل إ ٔ ٌَّ أَبِ َو َ
َ
ِک َّ
َقائ َ ْة َقا َل َن َع ِه ُقل ُِت َص ِل ؾ ٔيضًَّٔ
ؾَم  تُ ِز َتخُ َحًَّی ُت َؼلَّي ُّ
الو ِضزُ ؾَأُح ُّٔب أَ ٌِ َي ِؼ َع َس لٔي فٔي تٔل َ
الشا َع ٔة َخي ِ ْر ُقل ُِت أفٔي ک ُ ِّلضًَّٔ ٔ َ
َاػ ْل َقا َل ال حسثيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
يع َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َقا َل َح َّسثَ َيا ُعب َ ِي َسةُ َع ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه َع ًِ َس ِض ٔه بِ ًٔ
َت ِشل ٔ ْيه ؾ ٔ
وب األ َ ِن َؼار ِّٔي َع ًٔ ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله ى َ ِح َو ُظ
ٔم ِي َح ٕ
اب َع ًِ َقزَ َع َة َع ًِ َ َِقث َ ٕع َع ًِ أَبٔي أَ ُّی َ

اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلعفملس ہشیمہ زفاؽ ےکفتق اچر رتعک ڑپےتھ ےھت ںیم ےن
رعضایکہکآپاؿاچرروتعکںاکڑبااامتہؾرفامےتںیہ۔وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکآامسؿےکدرفازےزفاؽےک
فتقےسرہظیکامنزکتےلھکرےتہںیہریمادؽاچاتہےہہکریماوکیئاکرریخاسفتقآامسؿرپچنہپاجےئںیمےنرعضایکہکاؿ
یکرہ رتعکںیمرقات یک اجےئ۔وضحرارکؾ یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاہںرقات یکاجےئ ںیمےن رعضایک ہک اؿںیمدف
رتعکرپالسؾریھپااجےئ۔وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکںیہناچرفںراعکتاکییہالسؾےسوہیناچںیہ۔
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َِک ٔیه ا ِل َحزَر ِّٔي
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ أَبٔي ا ِل َو َّؿا ٔح َع ًِ َع ِب ٔس اْ َ ٔ
اٌ ي َُؼل ِّي أَ ِر َب ّعا َب ِع َس أَ ٌِ َتزُو َل َّ
َع ًِ ُم َحاصٔ ٕس َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ َّ
الظ ِن ُص
الشائ ٔٔب أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
اب َّ
ئ ؾَأُح ُّٔب أَ ٌِ َي ِؼ َع َس لٔي ؾ َٔيضا َع َن ْل َػال ٔ ْح
الش َنا ٔ
َق ِب َل ُّ
الو ِضز ٔ َو َقا َل إٔى َّ َضا َسا َع ْة ُت ِؿ َتحُ ؾ َٔيضا أَبِ َو ُ

دبعاہللنباسبئریضاہللہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملس زفاؽےکدعبرہظےسلبقاچررتعکڑپےتھےھتافرہی
رفامای رکےت ےھت ہک اس فتق ںیم آامسؿ ےک درفازے وھکؽ دےی اجےت ںیہ ریما دؽ اچاتہ ےہ ہک ریما وکیئ لمع اصحل اس فتق
ابراگہاعیلکتےچنہپ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا أَبُو َسل ََن َة َی ِحٌَی بِ ًُ َخل َٕـ َقا َل َح َّسثَ َيا عُ َنزُ بِ ًُ َعل ٔ ٕٓي ا ِل ُن َك َّسم ٔ ُّي َع ًِ ٔم ِش َعز ٔبِ ًٔ ن ٔ َساو ٕ َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
اػ ٔه بِ ًٔ
ام َع ًِ َع ٔ
يضا ع ٔ ِي َس الزَّ َوا ٔل
اٌ ي َُؼل ِّي َق ِب َل ُّ
َْک أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
َؿ ِن َز َة َع ًِ َعل ٔ ٕٓي أَى َّ ُط ک َ َ
اٌ ي َُؼ ِّل َ
الو ِضز ٔأَ ِر َب ّعا َوذ َ َ
َو َی ُن ُّس ؾ َٔيضا
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رضحتیلعریضاہللہنعرہظےسلبقاچررتعکڑپےتھےھتافرہیرفامایرکےتےھتہکوضحر ارکؾیلصاہللہیلعیھباؿاچررتعکوک
ڑپےتھےھتافراؿںیموطلیرقات ڑپےتھےھت۔
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َّاض ا ِل َع ِيبَر ُّٔي َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
َحاو ٔ
ٔي َع ًِ ُم َعاؤیَ َة بِ ًٔ َػال ٔ ٕح َع ًٔ ا ِل َعم  ٔ
َح َّسثَ َيا َعب ْ
ئ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث َع ًِ َ َ
بِ ًٔ ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ َع ِّنطٔ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ َس ِع ٕس َقا َل َسأ َ ِل ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َع ًٔ الؼَّ م ة ٔ فٔي بَ ِئًی َوالؼَّ م ة ٔ فٔي
َ
وٌ
َق َب بَ ِئًی ٔم ًَ ا ِل َن ِشحٔ ٔس َؾ َأل ٌِ أ ُ َػل َِّي فٔي بَ ِئًی أَ َح ُّب إلٔ َ َّي ٔم ًِ أَ ٌِ أ ُ َػل َِّي فٔي ا ِل َن ِشحٔ ٔس إٔال أَ ٌِ َتهُ َ
ا ِل َن ِشحٔ ٔس َقا َل َق ِس َت َزي َما أ ِ َ
َػم  ّة َمهِتُوبَ ّة

دبعاہللنبدعسریض اہللہنعےتہکںیہہکںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےسدرایتفایکہکونالفدجسمںیمڑپانھالضفےہ
ای رھگ ںیم؟ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک  م دےتھکی وہ ہک ریما رھگ دجسم ےس انتک رقت  ےہ۔ (سج یک فہج ےس دجسم ںیم
آےن ںیم یسک مسق یک دتق ای راکفٹ ںیہن وہیت۔ (نکیل اس ےک ابفوجد) رفاضئ ےک العفہ ےھجم اےنپ رھگ ںیم امنز ڑپانھ دجسم ےس
زایدہدنسپےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکرفزفںاکذرک
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يل َقا َل َسأ َ ِل ُت َعائٔظَ َة َع ًِ ٔػ َياو ٔ
وب َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ َطك ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس َع ًِ أَ ُّی َ
اٌ َي ُؼ ُوو َحًَّی َن ُكو َل َق ِس َػاو َو ُيؿ ٔ َّ
َِّط َقال َِت َو َما َػ َاو
َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقال َِت ک َ َ
َ
ُ
َِّط َحًی َن ُكو َل َق ِس أَؾ َ َ
اٌ
َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َط ِض ّزا کَا ٔمم  ُم ِي ُذ َقس َٔو ا ِل َنسٔی َي َة إٔال َر َم َـ َ
دبع اہلل نب قیقش ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفزے
رےنھک ےک قلعتم وپاھچ اوہنں ےن رفامای ہک یھبک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وتمارت رفزے رےتھک ہک امہرا ہی ایخؽ وہات ہک اس امہ
ںیم ااطفر یہ ںیہن رفامںیئ ےگ افر یھبک ااسی لسلسم ااطفر رفامےت ےھت ہک امہرا ہی ایخؽ وہات ہک اس امہ ںیم رفزہ یہ ںیہن رںیھک ےگ۔
نکیلدمہنیونمرہرشتفیآفریےکدعبےسراضمؿاابملرکےک العفہ یسکامتؾامہےک رفزےںیہنرےھک(اےسی یہ یسکامہ وکاکلم
ااطفر سگار دای وہ ہی یھب ںیہن ایک۔ (امکیف ایب داؤد) وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ومعمؽ ےک قلعتم یسک دقر لیصفت ایلگ
دحثیںیمآےئیگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 278

ل بِ ًُ َج ِع ََفٕ َع ًِ ُح َن ِي ٕس َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَى َّ ُط ُسئ ٔ َل َع ًِ َػ ِوو ٔال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل
َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ ُح ِحز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َناع ٔي ُ
اٌ َي ُؼ ُوو ٔم ًَ َّ
یس أَ ٌِ َي ُؼ َوو
َِّط ٔم ِي ُط َحًَّی ى َ َزي أَ ٌِ ال یُز ٔ َ
الظ ِضز ٔ َحًَّی ى َ َزي أَ ٌِ ال یُز ٔ َ
عليط وسله َؾ َكا َل ک َ َ
َِّط ٔم ِي ُط َو ُيؿ ٔ ُ
یس أَ ٌِ ُيؿ ٔ َ
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ٔم ِي ُط َط ِيئّا َو ُن ِي َت ال َتظَ ا ُئ أَ ٌِ َت َزا ُظ ٔم ًَ َّ
الل ِي ٔل ُم َؼ ِّل ّيا إٔال َرأَیِ َت ُط ُم َؼ ِّل ّيا َوال ىَائ ّٔنا إٔال َرأَیِ َت ُط ىَائ ّٔنا
رضحتاسنریضاہللہنع ےسیسکےنوضحرارک ؾیلص اہللہیلعےکرفزفںےکقلعتم وپاھچ،اوہنںےنرفامایہکاعدترشہفیاس
ںیمفلتخمیھتیسکامہںیموتاینترثکتےسرفزےرےتھکےھتسجےسہیایخؽوہاجاتےہہکاسںیمااطفررفامےناکارادہیہںیہن
ےہافریسکامہںیمااسیلسلسمااطفررفامےتےھت۔سجےس مہیےتھجمسہکاسامہںیمآپیلصاہللہیلعفملساکرفزفںاکارادہیہںیہن
ےہآپیلصاہللہیلعفملسیکاعدترشہفیہییھبیھتہکارگ موضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسوکراتوکوساتوہادانھکیاچوہوتہییھب
لماجاتےہافرارگامنزڑپاتھوہادانھکیاچوہوتہییھب رسیوہاجات۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکرفزفںاکذرک

حسیث 279

ٔيس بِ ًَ ُج َبيِر ٕ َع ًٔ ابِ ًٔ
م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز َقا َل َح َّسثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ أَبٔي بٔ ِْشٕ َقا َل َسنٔ ِع ُت َسع َ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
َّ
َِّط َحًَّی َن ُكو َل َما یُزٔی ُس أَ ٌِ
َعبَّا ٕ
ض َقا َل ک َ َ
َِّط ٔم ِي ُط َو ُيؿ ٔ ُ
اٌ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله َي ُؼ ُوو َحًی َن ُكو َل َما یُزٔی ُس أَ ٌِ ُيؿ ٔ َ
اٌ
َي ُؼ َوو ٔم ِي ُط َو َما َػ َاو َط ِض ّزا کَا ٔمم  ُم ِي ُذ َقس َٔو ا ِل َنسٔی َي َة إٔال َر َم َـ َ

رضحت انب ابعس ریض اہللہنع ےس یھب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک ہی اعدت رشہفی رمفی ےہ ہک یسک امہ ںیم ارثک ہصح رفزہ
رےتھک ےھت سج ےس امہرا ایخؽ وہات اھت ہک اس ںیم ااطفر اک ارادہ ںیہن افر یسک امہ ںیم ارثک یہ اےسی ااطفر رفامےت ےھت سج ےس ںیمہ
ایخؽوہاتہکاسںیمرفزہںیہنرںیھکےگ،نکیلیسکامہںیمزجبراضمؿاابملرکےکامتؾامہرفزہںیہنرےتھکےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکرفزفںاکذرک

حسیث 280

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
اٌ َع ًِ َم ِي ُؼو ٕر َع ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ أَبٔي ا ِل َح ِع ٔس َع ًِ أَبٔي
ٔي َع ًِ ُسؿ َِي َ
اٌ َقا َل
اٌ َو َر َم َـ َ
َسل ََن َة َع ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة َقال َِت َما َرأَیِ ُت ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َي ُؼ ُوو َط ِض َزیِ ًٔ ُمت َ َتابٔ َعي ِ ٔن إٔال َط ِع َب َ

يح َو َص َه َذا َقا َل َع ًِ أَبٔي َسل ََن َة َع ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة َو َر َوي َص َذا ا ِل َحس َ
ٔیث غَيِرُ َواح ٔ ٕس َع ًِ أَبٔي َسل ََن َة َع ًِ
أَبُو ع َٔيسی َص َذا إٔس َيا ْز َػ ٔح ْ
وٌ أَبُو َسل ََن َة بِ ًُ َع ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ َق ِس َر َوي ا ِل َحس َ
ٔیث َع ًِ َعائٔظَ َة
َعائٔظَ َة َع ًٔ ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله َویُ ِح َت َن ُ
ل أَ ٌِ یَهُ َ
َوأ ُ ِّو َسل ََن َة َجنٔي ّعا َع ًٔ ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله

رضحتاؾہملسریضاہلل اہنع رفامیتںیہہکںیم ےنوضحر ادقس یلصاہلل وکراضمؿفابعشؿ ےکوسادفامہاکلمرفزےرےتھک ںیہن
داھکی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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حسیث 281

َح َّسثَ َيا صَ َّيا ْز َقا َل َح َّسث َ َيا َع ِب َسةُ َع ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َع ِنز ٕو َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو َسل ََن َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت ل َِه أَ َر َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل
اٌ َي ُؼو ُم ُط ک ُ َّل ُط
اٌ إٔال َقلٔيم  بَ ِل ک َ َ
اٌ َي ُؼ ُوو َط ِع َب َ
اٌ ک َ َ
عليط وسله َي ُؼ ُوو فٔي َط ِضز ٕأَ ِنْ َ َر ٔم ًِ ٔػ َيا ٔمطٔ ِهَّلِل فٔي َط ِع َب َ

رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکںیمےنوضحرادقسیلصاہلل ہیلعفملسوک(راضمؿےکالعفہ)ابعشؿےسزایدہیسکامہںیم
رفزے رےتھک ںیہن داھکی۔ ابعشؿ ےک ارثک ہصح ںیم آپ رفزے رےتھک ےھت ،ہکلب (رقت  رقت ) امتؾ ہنیہم ےک رفزے رےتھک
ےھت۔
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حسیث 282

اػ ٕه َع ًِ زٔ ِّ ِّ بِ ًُ
اٌ َع ًِ َع ٔ
وسی َوكَل ُِل بِ ًُ غَ َّياو ٕ َع ًِ َط ِي َب َ
َح َّسثَ َيا ا ِل َكا ٔس ُه بِ ًُ زٔی َيا ٕر ا ِْهُوف ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا عُب َ ِي ُس اهللٔ بِ ًُ ُم َ
َِّط یَ ِو َو
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َي ُؼ ُوو ٔم ًِ ُ َّ
َغة ٔکُلِّ َط ِضز ٕثَم ثَ َة أَیَاو ٕ َو َق َّل َنا ک َ َ
حُب َ ِي ٕع َع ًِ َع ِبسٔ اهللٔ َقا َل ک َ َ
اٌ ُيؿ ٔ ُ
ا ِل ُح ُن َعةٔ
دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعرہہنیہمےکرشفعںیمنیتدؿرفزہراھک رکےتےھتافرہعمج
ےکدؿتہبمکااطفررفامےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 283

يع َة
َح َّسثَ َيا أَبُو َحؿ ِٕؽ َع ِنزُو بِ ًُ َعل ٔ ٕٓي َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َزا ُو َز َع ًِ ثَ ِورٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
یس َع ًِ َخالٔسٔ بِ ًٔ َم ِع َس َ
اٌ َع ًِ َرب ٔ َ
يص
اٌ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله یَ َت َْحَّي َػ ِو َو االث ِ َيي ِ ٔن َوا ِل َدنٔ ٔ
ا ِل ُح َز ٔش ِّی َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت ک َ َ

رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسریپرعمجاتےکرفزہاکارثکاامتہؾرفامےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 284

اٌ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ِؼ َعبٕ ا ِل َنسٔیىٔ ُّی َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص َع ًِ أَبٔي ال َّي ِ ٔ
ْض َع ًِ أَبٔي َسل ََن َة بِ ًٔ َع ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َما ک َ َ
اٌ
َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َي ُؼ ُوو فٔي َط ِضز ٕأَ ِنْ َ َر ٔم ًِ ٔػ َيا ٔمطٔ فٔي َط ِع َب َ
رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعابعشؿےسزایدہیسکامہںیمرفزےںیہنرےتھکےھت۔
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اػ ٕه َع ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ رٔؾَا َع َة َع ًِ ُس َض ِي ٔل بِ ًٔ أَبٔي َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ یَ ِحٌ َی َقا َل َح َّسث َ َيا أَبُو َع ٔ
يص ؾَأُح ُّٔب أَ ٌِ ي ُِع َز َق َع َنل ٔي َوأَىَا َػائ ْٔه
ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َقا َل ُت ِع َز ُق األَ ِع َنا ُل َی ِو َو االث ِ َيي ِ ٔن َوا ِل َدنٔ ٔ
رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکاامعؽریپافررعمجاتےکدؿت اعتٰیل
اشہنیکاعیلابراگہںیمشیپوہےتںیہریمادؽاچاتہےہہکریمےاامعؽرفزہیکاح تںیمشیپوہں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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م ٌ َقا َل َح َّسث َ َيا أَبُو أَ ِح َن َس َو ُم َعاؤیَ ُة بِ ًُ صٔظَ او ٕ َقاال َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ َم ِي ُؼو ٕر َع ًِ َخ ِي َث َن َة َع ًِ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
الش ِب َت َواأل َ َح َس َواالث ِ َيي ِ َن َو ٔم ًَ َّ
اٌ ال َّي ٔيی ػلي اهلل عليط وسله َي ُؼ ُوو ٔم ًَ َّ
الظ ِضز ٔ َّ
اآلَخ الثُّم ثَا َئ
الظ ِضز ٔ َ ٔ
َعائٔظَ َة َقال َِت ک َ َ ُّ

يص
َواألَ ِر َب َعا َئ َوا ِل َدنٔ َ

رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملس(یھبک)رہہنیہمےکنیترفزےاسرطحیھبرےتھکےھت
ہکاکیہنیہمںیمہتفہ،اوتار،ریپوکرفزہرھکےتیلافردفرسےامہںیملگنم،دبھ،رعمجاتوک۔
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ارو ٌُ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ
اٌ
َح َّسثَ َيا َص ُ
َع َو َة َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت ک َ َ
ام ا ِل َض ِن َسان ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب َسةُ بِ ًُ ُسل ِ ََمْي ٌَ َع ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َي ُؼو ُم ُط َؾ َل َّنا َقس َٔو ا ِل َنسٔی َي َة َػا َم ُط
َقیِ ْع فٔي ا ِل َحاصٔل ٔ َّيةٔ َوک َ َ
َعا ُط َورا ُئ یَ ِو ّما َت ُؼو ُم ُط ُ َ
يـ ُة َوتُز ٔ َک َعا ُط َورا ُئ ؾ ََن ًِ َطا َئ َػا َمطُ َو َم ًِ َطا َئ َت َز َن ُط
َف َ
اٌ َر َم َـا ٌُ ص َُو ا ِل َ ٔ
َوأَ َم َز بٔ ٔؼ َيا ٔمطٔ َؾ َل َّنا ا ِؾتُر َٔق َر َم َـا ٌُ ک َ َ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک اعوشرہ اک رفزہ زامہن اجتیلہ ںیم رقشی راھک رکےت ےھت افر وضحر ارکؾ یلص اہلل یھب
(ک تتےس)لبقوطتًاعرھکںایرکےتےھت(نکیلک تت ےکدعب)بجدمہنیونمرہرشتفیالےئوتوخد یھب(اامتہؾےس)راھکافر
اتموکیھب(فوجًاب)مکحرفامای۔رگمبجراضمؿاابملرکانزؽوہاوتفیہرفضرفزہنبایگافراعوشرہیکرفتیضوسنمخوہیئگ(اب
اابحتسبابیقےہسجاکدؽاچےہرےھکافرسجاکدؽاچےہہنرےھک)۔
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َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔي َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ َم ِي ُؼو ٕر َع ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه َع ًِ َع ِل َك َن َة
يل َما
اٌ َع َنلُ ُط ز ٔ َین ّة َوأَ ُّیهُ ِه یُ ٔل ُ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یَد ُُّؽ ٔم ًَ األَیَاو ٔ َط ِيئّا َقال َِت ک َ َ
َقا َل َسأ َ ِل ُت َعائٔظَ َة أَک َ َ
يل
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یُ ٔل ُ
کَ َ
ہمقلع ریض اہللہنع ےتہک ںیہہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ایک وضحر ادقس یلص اہللہیلعفملس اایؾ وک ابعدت ےک
ےئل وصخمصرفامایرکےتےھت،اوہنںےنرفامایہک(ںیہن)وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاامعؽداہ یوہےتےھت مںیمےساس
ابتیکوکؿاطتقراتھکےہسجیکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملساطتقرےتھکےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َع َو َة َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َز َخ َل َعل َ َّي َر ُسو ُل اهللٔ
ارو ٌُ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ
َح َّسثَ َيا َص ُ
ام َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب َسةُ َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ

ػلي اهلل عليط وسله َوع ٔ ِيسٔي ا ِم َزأَ ْة َؾ َكا َل َم ًِ َص ٔذظ ٔ ُقل ُِت ُؾم ى َ ُة ال َت َي ُاو َّ
الل ِي َل َؾ َكا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله
ک إلٔ َي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َّال ٔذي
اٌ أَ َح َّب ذَل ٔ َ
وٌ ؾ ََواهللٔ ال یَ َن ُّل اهللُ َحًَّی َت َن ُّلوا َوک َ َ
َعل َِيهُ ِه ٔم ًَ األَ ِع َنا ٔل َما تُ ٔلي ُك َ
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وو َعل َِيطٔ َػاحٔبُ ُط
َی ُس ُ
رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہللہیلع فملس اکی رمہبت رشتفی الےئ وت ریمے اپس اکی وعرت یھٹیب
وہیئیھت۔وضحرارکؾیلص اہللہیلعفملس ےندرایتفرفامایہکہیوکؿےہ؟ںیمےن رعضایکہکالفینوعرتےہوجراترھب ںیہن
وسںیت۔وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکونالفاسدقراایتخررکےناچینجاکہ لموہےکس،ت اعتٰیلش اشہنوثاب
دےنیےسںیہنربھگاےت،اہیںکتہک ملمعرکےنےسربھگااجؤ۔رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکوضحرادقسیلصاہلل
ہیلعوکفیہلمعزایدہدنسپاھتسجرپآدیمابنہرکےکس۔
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یس ال ِّزؾَاعٔ ُّي َقا َل َح َّسث َ َيا ابِ ًُ ُؾ َـ ِي ٕل َع ًٔ األَ ِع َن ٔع َع ًِ أَبٔي َػال ٔ ٕح َقا َل َسأ َ ِل ُت َعائٔظَ َة َوأُوَّ
َح َّسثَ َيا أَبُو صٔظَ او ٕ ُم َح َّن ُس بِ ًُ َیز ٔ َ
اٌ أَ َح َّب إلٔ َي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقا َل َتا َما زٔی َه َعل َِيطٔ َوإ ٔ ٌِ َق َّل
َسل ََن َة أَ ُّي ا ِل َع َن ٔل ک َ َ
اوباصحل ریض اہللہنع ےتہک ںیہہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہللہنع افر رضحت اؾ ہملس ریض اہللہنع ےس وپاھچ ہک وضحر ادقس
یلصاہللہیلعفملسےکزندکیوکؿاسلمعزایددنسپاھت؟دفونںےنہیوجابدایہکسجلمعرپدمافتمیکاجےئوخاہانتکیہمکوہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َناع ٔي َل َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َػال ٔ ٕح َقا َل َح َّسثَىٔی ُم َعاؤیَ ُة بِ ًُ َػال ٔ ٕح َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ َق ِي ٕص أَى َّ ُط
اک ث ُ َّه
َسنٔ َع َع ٔ
َاس َت َ
اػ َه بِ ًَ حُ َن ِي ٕس َقا َل َسنٔ ِع ُت َع ِو َف بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُكو ُل ُن ِي ُت َم َع َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ل َِي َل ّة ؾ ِ

ـ
َت َو َّؿأ َث ُ َّه َق َاو ي َُؼل ِّي َؾ ُك ِن ُت َم َع ُط ؾ ََب َسأَ ؾَا ِس َت ِؿ َتحَ ا ِل َب ََ
ـ ؾ ََشأ َ َل َوال یَ ُن ُّز بٔآ َیةٔ َع َذ ٕ
اب إٔال َو َق َ
َق َة ؾَم  َی ُن ُّز بٔآ َیةٔ َر ِح َن ٕة إٔال َو َق َ
ت َوا ِل َن َلهُو ٔ
اٌ ذٔي ا ِل َحبَرُو ٔ
ئ َوا ِل َعوَ َن ٔة ث ُ َّه
ت َوا ِْ ٔهبِرٔیَا ٔ
َؾ َت َع َّو َذ ث ُ َّه َر َن َع ؾ ََن َه َث َران ٔ ّعا بٔ َك ِسرٔ ق ٔ َيا ٔمطٔ َو َي ُكو ُل فٔي ُر ُنوعٔطٔ ُس ِب َح َ
ُ
ت َوا ِل َن َلهُو ٔ
اٌ ذٔي ا ِل َحبَرُو ٔ
اٌ ث ُ َّه
ت َوا ِْ ٔهبِر ٔ َیا ٔ
َقأَ آ َل ع ِٔن َز َ
َس َح َس بٔ َك ِسرٔ ُر ُنوعٔطٔ َو َي ُكو ُل فٔي ُس ُحوزٔظ ٔ ُس ِب َح َ
ئ َوا ِل َعوَ َنةٔ ث َّه َ َ

ک في کل رنعة
ل ٔم ِث َل ذَل ٔ َ
ُس َور ّة َيؿ َِع ُ

وعػنبامکلےتہکںیہہکںیمےنرضحتاعہشئریضاہللاہنعافررضحتاؾہملسریضاہللاہنعےسوپاھچہکوضحرادقسیلصاہلل
ہیلعفملسےکزندکیوکؿاسلمعزایددنسپاھت؟دفونںےنہیوجابدایہکسجلمعرپدمافتمیکاجےئوخاہانتکیہمکوہ۔ےتہکںیہ
ہک ںیم اکی بش وضحر ادقس یلص اہللہیلع فملس ےک اسھت اھت۔ وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفملس ےن وسماک رفامیئ رھپفوض رفامای رھپ
امنز یک تین ابدنھ یل ،ںیم ےن یھب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک ادتقاء ایک افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وسرہ رقبہ رشفع
رف امیئافربجآتیرتمحرپسگرےتفاہںفہفقرفامرکت اعتٰیلش اشہنےسرتمحاکوساؽرفامےتافراےسییہبجآتیذعاب
رپ سگرےت فاہں فہفق رفام رک ت  اعتٰیل اشہن ےس اس ذعاب ےس انپہ امےتگن۔ رھپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رقتًابی اینت یہ دری
ل
روکعرفامایروکعںیماحبسؿذیاربجلفتفا ملکووتفاربکلایءفالغظمةہیداعڑپےتھرےہاپکےہفہذاتوجتموتمافرو تنطفایل
اہنتی زبریگ افر تمظع فڑبایئ فایل ےہ۔ رھپ روکع یہ یک دقمار ےک وماقف دجسہ ایک افر اس ںیم یھب ن ی داع ڑپیھ (رھپ دفرسی
رتعکںیم)وسرہآؽرمعاؿافرایسرطح(اکیاکیرتعکںیم)اکیاکیوسرةڑپےتھےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرقاتئاکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسث َ َيا َّ
َقائَةٔ
الل ِي ُث َع ًٔ ابِ ًٔ أَبٔي ُمل َِي َه َة َع ًِ َي َعل َي بِ ًٔ َم ِنل َٕک أَى َّ ُط َسأ َ َل أُوَّ َسل ََن َة َع ًِ َٔ
ٔ
َحؾّا
َْس ّة َ ِ
َحؾّا َ ِ
َقائ َ ّة ُمؿ َّ َ
َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾإٔذَا ه َي َت ِي َع ُت ٔ َ
ہ
یلعی ےتہکںیہہکںیمےنرضحتاؾہملساؾالموونینمےسوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسیکرقات یکتیفیکوپیھچاوہنںےناکی
اکیرحػدحیلعہدحیلعہاصػاصػتیفیکاتبیئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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حسیث 293

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسث َ َيا َوص ُِب بِ ًُ َجزٔیز ٔبِ ًٔ َحازٔو ٕ َقا َل َح َّسث َ َيا أَبٔي َع ًِ َق َتا َز َة َقا َل ُقل ُِت ألَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک

َقائ َ ُة َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾ َكا َل َم ًّسا
َن ِي َ
ـ کَاى َ ِت ٔ َ

اتقدة ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس وضحرارکؾ یلص اہلل ہیلعفملس یک رقات یک تیفیک وپیھچ وت
اوہنںےنرفامایہکوضحرادقسیلصاہللہیلع(دمفاےلرحفػوک)دمےکاسھتچنیھکرکڑپےتھےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرقاتئاکذرک
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اٌ
َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ حُ ِحز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َسعٔي ٕس األ ُ َمو ٔ ُّي َع ًٔ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َع ًٔ ابِ ًٔ أَبٔي ُمل َِي َه َة َع ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة َقا َل ِت ک َ َ
ـ
ـ ث ُ َّه َي ُكو ُل ال َّز ِح َن ًٔ الزَّح ٔٔيه ث ُ َّه َيك ٔ ُ
َقائ َ َت ُط َي ُكو ُل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َر ِّب ا ِل َعا َلنٔي َن ث ُ َّه َيك ٔ ُ
ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله َي ِك َل ُع ٔ َ

یً
َقأ ُ َمل ٔ ٔک یَ ِوو ٔ ِّ
الس ٔ
َوک َ َ
اٌ َي ِ َ

رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع التفت ںیم رہ آتی وک دجا دجا رک ےک دحیلعہ دحیلعہ اس رطح
ڑپےتھہکادمحلہللربانیملٰعلرپرہھٹےترھپارلنمحارلمیحرپففقرکےترھپ ٰلٰمویؾادلنیڑپےتھ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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حسیث 295

َ
َ َّ
َ
َ
َقائَةٔ ال َّي ٔي ِّی
َح َّسث َيا ُقت َ ِي َب ُة َقا َل َح َّسث َيا الل ِي ُث َع ًِ ُم َعاو ٔ َی َة بِ ًٔ َػال ٔ ٕح َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ أبٔي َق ِي ٕص َقا َل َسأ ِل ُت َعائٔظَ َة َع ًِ ٔ َ
َس َو ُربَّ َنا َج َض َز َؾ ُكل ُِت
اٌ ُربَّ َنا أَ َ َّ
َقائ َ ٔة أَ ِو َی ِح َضزُ َقال َِت ک ُ ُّل ذَل ٔ َ
اٌ َيؿ َِع ُ
ل َق ِس ک َ َ
ک َق ِس ک َ َ
ػلي اهلل عليط وسله أَک َ َ
اٌ ي ٔ ُّ
ُْس بٔا ِل ٔ َ
ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َّال ٔذي َج َع َل فٔي األَ ِمز ٔ َس َع ّة

دبع اہلل نب ایب سیق ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس
رقآؿرشفیآہتسہڑپےتھ ےھتایاکپررکاوہنںےنرفامایہکدفونںرطحومعمؽاھت ںیمےناہکادمحلہللاہللاکرکشفااسحؿےہسج
ےنرہرطحوہس تاطعرفامیئ(ہکاضتقمبےئفتقاسیجانمبسوہآفازےسایآہتسہایسرطحڑپھےکس)۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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ئ ا ِل َع ِبس ِّٔي َع ًِ یَ ِحٌَی بِ ًٔ َج ِع َس َة َع ًِ أ ُ ِّو
م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا َونٔي ْع َقا َل َح َّسثَ َيا ٔم ِش َع ْز َع ًِ أَبٔي ا ِل َعم  ٔ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ

َصاى ٔ ٕئ َقال َِت ُن ِي ُت أَ ِس َن ُع َٔقائ َ َة ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله ب ٔ َّ
َعیشٔی
الل ِي ٔل َوأَىَا َعل َي َ ٔ
َ

رضحتاؾاہینریضاہللاہنع رفامیتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملس (دجسمرحاؾ ںیمرقآؿرشفی ڑپےتھ ےھتافرںیموضحر
ارکؾیلصاہللہیلعفملس)ےکڑپےنھیکآفازراتوکاےنپرھگیکتھچرپےسانسرکیتیھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز َقا َل َح َّسثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ ُم َعاو ٔ َی َة بِ ًٔ ُ ََّق َة َقا َل َسنٔ ِع ُت َع ِب َس اهللٔ بِ ًَ ُم َػ َّؿ ٕل
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
ک اهللُ َما
َف َل َ
َقأ ُ إٔىَّا َؾ َت ِح َيا َل َ
ک َؾ ِت ّحا ُمبٔي ّيا ل ٔ َي ِػ ٔ َ
َي ُكو ُل َرأَیِ ُت ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َعل َي ىَا َقتٔطٔ َی ِو َو ا ِل َؿ ِتحٔ َوص َُو َي ِ َ

َ
اض َعل َ َّي ألَ َخ ِذ ُت َْهُ ِه فٔي
َخ َقا َل ؾ ََ
َت َك َّس َو ٔم ًِ َذىِب ٔ َ
ََقأَ َو َر َّج َع َقا َل َو َقا َل ُم َعاو ٔ َی ُة بِ ًُ ُ ََّق َة ل َِوال أَ ٌِ َی ِح َتنٔ َع ال َّي ُ
ک َو َما َتأ َّ َ
ت أَ ِو َقا َل َّ
ک الؼَّ ِو ٔ
الل ِح ًٔ
ذَل ٔ َ

دبعاہللنبلفغمریضاہللہنعےتہکںیہہکںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکحتفہکمےکدؿاانفتجناکلحمنینالیغفرکلاہلل
امدقتؾ نم ذن فام اترخ ڑپےتھ داھکی۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس رتعیج ےک اسھت ڑپھ رےہ ےھت۔ اعمفہی نب رقة (وج اس
دحثیےکاکیرافیںیہفہ)ےتہکںیہہکارگولوگںےکعمجوہاجےناکڈرہنوہاتوتںیماسہجہلںیمڑپھرکانسات۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرقاتئاکذرک

حسیث 298

ک َع ًِ َق َتا َز َة َقا َل َما َب َع َث اهللُ ىَب ٔ ًّيا إٔال
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسث َ َيا ى ُو ُح بِ ًُ َق ِي ٕص ا ِل ُح َّسان ٔ ُّي َع ًِ ُح َشاو ٔ بِ ًٔ ٔم َؼ ٕ ٓ
اٌ ىَب ٔ ُّيهُ ِه ػلي اهلل عليط وسله َح َش ًَ ا ِل َو ِجطٔ َح َش ًَ الؼَّ ِو ٔ
َح َش ًَ ا ِل َو ِجطٔ َح َش ًَ الؼَّ ِو ٔ
اٌ ال یُ َز ِّج ُع
ت َوک َ َ
ت َوک َ َ

اتق دة ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ت  اعتٰیل ش  اشہن ےن رہ یبن وک نیسح وصرت افر نیسح آفاز فاال ثوعبث رفامای ےہ۔ ایس رطح یبن
رکمی یلص اہلل ہیلع فملس نیسح وصرت افر لیمج آفاز فاےل ےھت۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس رقآؿ رشفی (اگےن فاولں یک
رطح)آفازانبرکںیہنڑپےتھےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 299

اٌ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ أَبٔي الزِّىَاز ٔ َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ أَبٔي
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َقا َل َح َّسث َ َيا َی ِحٌَی بِ ًُ َح َّش َ
َقائ َ ُة ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله ُربَّ َنا َي ِش َن ُع َضا َم ًِ ف ٔي ا ِل ُح ِح َزة ٔ َوص َُو فٔي
َٔک َم َة َع ًٔ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
َع ِنز ٕو َع ًِ ع ِ ٔ
ض َقا َل کَاى َ ِت ٔ َ

ا ِلب َ ِيتٔ

رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہللہیلعفملسیک رقات یکآفاز( رصػ اس دقردنلب وہیت یھتہک)
آپارگوکڑھٹیںیمڑپےتھوتنحصفاےلنسےتیلےھت۔
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وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرگہیفزاریاکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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حسیث 300

َّط ٕ
ف َوص َُو ابِ ًُ َع ِب ٔس اهللٔ
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َن ِْصٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َبارٔ ٔک َع ًِ َح َّناز ٔبِ ًٔ َسل ََن َة َع ًِ ثَاب ٔ ٕت َع ًِ ُم َ ِّ
بِ ًٔ ِّ
ئ
الظ ِّدير ٔ َع ًِ أَبٔيطٔ َقا َل أَ َت ِي ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوص َُو ي َُؼل ِّي َول ٔ َح ِوؾٔطٔ أَزٔیزْ َنأَزٔیز ٔا ِلنٔ ِز َج ٔل ٔم ًَ ا ِلبُکَا ٔ
دبعاہللنبریخشریضاہللہنعےتہکںیہہکںیموضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسیکمدتمںیماحرضوہاوتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملس
امنزڑپھرےہےھتافررفےنیکفہجےسآپےکہنیسےسایسیآفازلکنریہیھت ےسیڈنہایاکوجشوہات۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 301

م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َعاو ٔ َی ُة بِ ًُ صٔظَ او ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًٔ األَ ِع َن ٔع َع ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه َع ًِ عُب َ ِي َس َة َع ًِ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنو ُز بِ ًُ غ َِي َ
َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ َم ِش ُعوز ٕ َقا َل َقا َل لٔي َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ِ ِ
َ
ک
ک َو َعل َِي َ
َقأ ُ َعل َِي َ
اَقأ َعل َ َّي َؾ ُكل ُِت یَا َر ُسو َل اهللٔ أ َ َ
َ

ُ
ُ
َّرأَیِ ُت
ئ َطض ٔ ّ
ک َعل َي َص ُؤال ٔ
ََقأِ ُت ُس َور َة ال ِّي َشا ٔ
ئ َحًَّی بَ َل ِػ ُت َو ٔجئ ٔ َيا ب ٔ َ
أىِز ٔ َل َقا َل إنِّٔي أح ُّٔب أَ ٌِ أَ ِس َن َع ُط ٔم ًِ غَي ِر ٔي ؾ َ َ
يسا َقا َل َ َ
َع ِيى َِی َر ُسو ٔل اهللٔ َت ِضنٔم  ٌٔ
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دبع اہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفام ےت ںیہہک ھجم ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رمہبت اراشد رفامای ہک رقآؿ رشفی
انسؤ ( اشدی وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےئل اراشد رفامای وہ ہک تہب یس فوجہ اس یک وہ یتکس ںیہ الثم ن ی ہک رقآؿ رشفی
ےننسیکتنسیھبوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکلعف ےساثتبوہاجےئ)ںیمےنرعضایکہکوضحریلصاہللہیلعفملسآپ یہ
رپ وت انزؽ وہا ےہ افر آپ یہ وک انسؤں ۔ (اشدی انب وعسمد ریض اہلل ہنع وک ہی ایخؽ وہا ہک انسؿ غیلبت افر اید رکاےن ےک فاےطس وہات
ےہ)وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکریمادؽاچاتہےہہکدفرسےےس ںوں۔ںیمےناثؽمکحںیمانسانرشفع
ہ
ایک افر وسرہ اسنء (وج وچےھت اپرہ ےک وپےن ےس رشفع وہیت ےہ) ڑپانھ رشفع یک افر بج اس آتی رپ اچنہپ فیکف اذاج نم لک امة
ہ
ہ
ٰ
یشہندذ فج کب یلع ھوالٓء دیہشا۔ وت ںیم ےن وضحر ارکؾ یلصاہلل ہیلع ےک رہچہ ابمرکیک رطػداھکیہکدفونں آںیھکن رگہییکفہج
ےسہہبریہںیھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 302

الشائ ٔٔب َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ َع ِنز ٕو َقا َل اىِهشؿَتٔ َّ
ئ بِ ًٔ َّ
الظ ِن ُص َی ِو ّما َعل َي
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة َقا َل َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز َع ًِ َع َلا ٔ
َع ِض ٔس َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾ َك َاو َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ي َُؼل ِّي َحًَّی ل َِه َی َه ِس َی ِز َن ُع ث ُ َّه َر َن َع َؾل َِه َی َه ِس
َی ِز َؾ ُع َرأِ َسطُ ث ُ َّه َر َؾ َع َرأ ِ َس ُط َؾل َِه َی َه ِس أَ ٌِ َي ِش ُح َس ث ُ َّه َس َح َس َؾل َِه َی َه ِس أَ ٌِ یَ ِز َؾ َع َرأِ َس ُط ث ُ َّه َر َؾ َع َرأِ َس ُط َؾل َِه َی َه ِس أَ ٌِ َي ِش ُح َس ث ُ َّه

َس َح َس َؾل َِه َی َه ِس أَ ٌِ َی ِز َؾ َع َرأ ِ َس ُط َؾ َح َع َل یَ ِي ُؿ ُذ َو َی ِبکٔي َو َي ُكو ُل َر ِّب أَل َِه َت ٔع ِسنٔي أَ ٌِ ال ُت َع ِّذبَ ُض ِه َوأَىَا ؾ ٔيض ٔ ِه َر ِّب أَل َِه َتع ِٔسنٔي أَ ٌِ ال
وٌ َوى َ ِح ًُ َن ِش َت ِػ َٔف َک َؾ َل َّنا َػلَّي َر ِن َع َتي ِ ٔن اى ِ َحلَتٔ َّ
الظ ِن ُص َؾ َك َاو َؾ َحنٔ َس اهللَ َت َعال َي َوأَثِى َی َعل َِيطٔ
َف َ
ُ
ُت َع ِّذبَ ُض ِه َوص ُِه َي ِش َت ِػ ٔ ُ
ث ُ َّه َقا َل إ ٔ ٌَّ َّ
ْک اهللٔ
ت اهللٔ ال یَ ِي َه ٔشؿَا ٌٔ ل ٔ َن ِو ٔ
الظ ِن َص َوا ِل َك َن َز آ َی َتا ٌٔ ٔم ًِ آیَا ٔ
ت أَ َح ٕس َوال ل ٔ َح َياتٔطٔ َؾإٔذَا اى ِ َه َشؿَا ؾَا ِؾزَعُوا إلٔ َي ذ ٔ ِ ٔ

َت َعال َي

دبعاہللنبرمعفریضاہلل ہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکزامہنںیماکیرمہبتوسرجرگنہوہا۔(ہی ہصروہمر
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ےک زندکی ا ک تی اک ےہ) وضحر ادقس یلص اہلل دجسم ںیم رشتفی ےل ےئگ افر امنز رشفع رفام رک اینت دری کت ڑھکے رےہ۔ وگای
روکعرکےناکارادہیہںیہنےہ(دفرسیرفاتی ںیمےہہکوسرہرقبہڑپیھیھت)افررھپروکعاانتوطلیایکہکوگایروکعےساےنھٹ
اکارادہیہںیہنرھپاےسییہروکعےکدعبرساتاھرکوقہمںیمیھباینتدریکتڑھکےرےہوگایدجسہرکانیہںیہنےہرھپدجسہایکافر
اس ںیم یھب رس ابمرک زنیم رپ اینت دری کت رےھک رےہ وگای رس ابمرک اتاھان یہ ںیہن ایس رطح دجسہ ےس اھٹرک ہسلج افر رھپ ہسلج
ےک دعب دفرسے دجسہ ںیم رغض رہ رہ رنک اس دقر وطلی وہات اھت ہک وگای ن ی رنک اریخ کت ایک اجےئ اگ۔ دفرسا وکیئ رنک ںیہن
ےہ۔(ایسرطحدفرسیرتعکڑپیھافراریخدجسہںیم)دشتمغافروجشےساسسن ےتیلےھتافررفےتےھتافرت اعتٰیلاشہن
یکابراگہاعیلںیمہیرعضرکےتےھتہکاےاہللوتےنھجمےسہیفدعہایکاھتہکریمیوموجدیگکتاتموکذعابہنوہاگاےاہلل
وت ےن یہ ہی فدعہ ایک اھت ہک بج کت ہی ول اافغتسر رکےت رںیہ ےگ ذعاب ںیہن وہاگ ،اب  م بس ےک بس اافغتسر رکےت ںیہ
(وضحرارکؾ یلصاہللہیلعفملساکہیاراشداسومضمؿیک رطػااشرہےہوجالکؾاہلل رشفیںیمونںیاپرہےکاریخ ںیمےہفاماکؿ
فتہ
اہلل لیعدذمہب فاتن م فاماکؿ اہلل ذعممہب ف م یسیغفرفؿ اس آتی رشہفی اک رتہمج ہی ےہ ہک اہلل ش  اشہن ااسی ہن رکںی ےگ ہک اؿ
ولوگں ںیم آپ ےک وموجد وہےت وہےئ اؿ وک ذعاب دںی افر اس اح ت ںیم یھب اؿ وک ذعاب ہن دںی ےگ ہک فہ اسیغغفار رکےت
رےتہ وہں) وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس بج امنز ےس افرغ وہےئ وت آاتفب لکن اکچ اھت۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس
ےک دعب فظع رفامای سج ںیم اہلل اعتیل یک دمح فانثء ےک دعب ہی ومضمؿ رفامای ہک  سم ف رم یسک یک ومت ای ایحت یک فہج ےس  نہ ںیہن
وہےت،ہکلبہیت اعتٰیلش اشہنیکدفاشناینںںیہ(نجےست احبسہناےنپدنبفںوکربعتدالےتںیہافرڈراےتںیہ)بجہی نہ
وہاجایرکںیوتاہللش الجہلیکرطػوفراوتمہجوہاجایرکف۔افراافغتسرفامنزرشفعرکدایرکف۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرگہیفزاریاکذرک

حسیث 303

ئ بِ ًٔ َّ
ض
م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو أَ ِح َن َس َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ َع َلا ٔ
َٔک َم َة َع ًٔ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
الشائ ٔٔب َع ًِ ع ِ ٔ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
َقا َل أَ َخ َذ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ابِ َي ّة َل ُط َت ِك ٔضی ؾَا ِح َت َـ َي َضا ؾ ََو َؿ َع َضا بَي ِ َن َی َسیِطٔ ؾ ََنا َت ِت َوه ٔ َي بَي ِ َن َی َسیِطٔ
ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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اک َت ِبک ٔي َقا َل إنِّٔي ل َِش ُت
َو َػا َح ِت أ ُ ُّو أَیِ َن ًَ َؾ َكا َل َي ِعىٔی ػلي اهلل عليط وسله أَ َت ِبهٔي َن ع ٔ ِي َس َر ُسو ٔل اهللٔ َؾ َكال َِت أَل َِش ُت أَ َر َ
أَبِکٔي إٔى َّ َنا ه ٔ َي َر ِح َن ْة إ ٔ ٌَّ ا ِل ُن ِؤ ٔم ًَ بٔکُلِّ َخي ِر ٕ َعل َي کُلِّ َحا ٕل إ ٔ ٌَّ َنؿ َِشطُ تُ ِيزَ ُع ٔم ًِ بَي ِ ٔن َج ِيب َ ِيطٔ َوص َُو َی ِح َن ُس اهللَ تعالي
رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک اکی ڑلیک رقت  اولافت ںیھت ۔ وضحر ارکؾ یلص
اہللہیلعفملس ےناؿوکوگد ںیماتاھای افر اےنپاسےنمرھک ںای۔وضحر ارکؾ یلصاہللہیلعفملس ےکاسےنم یہرےھکرےھک اؿیکفافت
وہیئگ اؾ انمی(وج وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفملسیک اکی ابدنیںیھت)الچرک رفےن ںیگل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفامایایک
اہللےکیبنےکاسےنمیہالچرکرفانرشفعرکدای۔(وچہکنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکآ وسیھب کپرےہےھتاسےئلاوہنں
ےنرعضایکہک(وضحریلصاہللہیلعفملس)آپیھبوترفرےہںیہ۔آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکہیرفانونممعںیہنہیاہللیک
رتمحےہ(ہکدنبفںےکولقبوکرنؾرفامںیئافراؿںیم تقفشفرتمحاکامدہاطعرفامںیئ)رھپوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےن
رفامایہکومنمرہاحؽںیمریخیہںیمراتہےہیتحہکوخداساکسفناکنالاجاتےہافرفہت اعتٰیلاشہنیکدمحرکاتےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرگہیفزاریاکذرک

حسیث 304

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
اػ ٔه بِ ًٔ عُب َ ِي ٔس اهللٔ َع ًٔ ا ِل َكاس ٔٔه
ٔي َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ َع ٔ
اٌ بِ ًَ َموِ ُعو ٌٕ َوص َُو َمي ِّْت َوص َُو َی ِبکٔي أَ ِو َقا َل َع ِي َيا ُظ
بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َق َّب َل ُع ِث َن َ
َت ِض َزا َقا ٌٔ
رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکوضحریلصاہلل ہیلعفملسےنامثعؿنبوعظمؿریضاہللہنعیکناشیینوکاؿیکفافتےکدعب
وبہسدای۔اسفتقوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکآ وس کپرےہےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرگہیفزاریاکذرک

حسیث 305

َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
ام بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َقا َل أَ ِخب َ َرىَا أَبُو َعا ٔمز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا ُؾل َِي ْح َوص َُو ابِ ًُ ُسل ِ ََمْي ٌَ َع ًِ ص ٔم  ٔل بِ ًٔ َعل ٔ ٕٓي َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ
َّرأَیِ ُت َع ِي َي ِيطٔ َتس َم َعا ٌٔ َؾ َكا َل
َمال ٔ ٕک َقا َل َطض ٔ ِسىَا ابِ َي ّة ل ٔ َز ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َو َر ُسو ُل اهللٔ َجال ٔ ْص َعل َي ا ِل َكبِر ٔ َ َ
ٔف َّ
أَؾ ٔيهُ ِه َر ُج ْل ل َِه ُي َكار ٔ
الل ِي َل َة َقا َل أَبُو كَ ِل َح َة أَىَا َقا َل اىِز ٔ ِل َؾ َيزَ َل فٔي َقبِرٔصَا

رضحتاسن ریضاہللہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساینپاصازبادی(اؾموثلؾریضاہللاہنع)یک ربرپرشتفی
رفام ےھت افر آپ ےک آ وس اجری ےھت ،وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی اراشد رفامای ہک  رب ںیم فہ صخش ارتے سج ےن آج رات
اجمتعمہنیکوہ،۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿرفاایتاکذرکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکرتسبےکابرہںیمفاردوہیئںیہ
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اؿرفاایتاکذرکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکرتسبےکابرہںیمفاردوہیئںیہ

حسیث 306

َّر ُ
اغ َر ُسو ٔل
َع َو َة َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقا َل إٔى َّ َنا ک َ َ
َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ ُح ِحز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ َع ًِ ص ٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
اٌ ٔ َ
يـ
اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َّال ٔذي َی َي ُاو َعل َِيطٔ ٔم ًِ أَ َزو ٕ َح ِظ ُو ُظ ل ٔ ْ
رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکوسےنافرآراؾ رفامےناکرتسبڑمچےاکوہاتاھت۔
ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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سجںیموجھکرےکدرتخیکاھچؽرھبیوہیئیھت۔
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿرفاایتاکذرکوجوضحرادقسیلصاہللہیلعفملس
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اؿرفاایتاکذرکوجوضحرادقسیلصاہللہیلعفملس

حسیث 307

َف بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َع ًِ أَبٔيطٔ
اب زٔیَازُ بِ ًُ َی ِحٌَی ا ِل َب ِ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو ا ِل َد َّل ٔ
ْص ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َم ِي ُنو ٌٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َج ِع َ ُ

َّر ُ
اغ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي بَ ِيت ٔٔک َقال َِت ٔم ِش ّحا ى َ ِثئيطٔ
َقا َل ُسئٔل َِت َعائٔظَ ُة َو ُسئٔل َِت َحؿ َِؼ ُة َما ک َ َ
اٌ ٔ َ
اٌ أَ ِوكَأ َ َل ُط َؾ َث َي ِي َيا ُظ َل ُط بٔأ َ ِربَ ٔع ثَ ِي َيا ٕ
َات ل َِي َل ٕة ُقل ُِت ل َِو ثَ َي ِي َت ُط أَ ِربَ َع ثَ ِي َيا ٕ
ت َؾ َل َّنا
اٌ ذ َ
ت َلک َ َ
ثَي ٔ َّي َتي ِ ٔن َؾ َي َي ُاو َعل َِيطٔ َؾ َل َّنا ک َ َ
َّ
َ
ک إٔال أَىَّا ثَ َي ِي َيا ُظ بٔأ َ ِربَ ٔع ثَ ِي َيا ٕ
ک َقا َل ُر ُّزو ُظ ل ٔ َحا َلتٔطٔ
ت ُق ِل َيا ص َُو أَ ِوكَأ ُ َل َ
َّرا ُط َ
أ ِػ َبحَ َقا َل َما ََّر ِطت ُِه ل ٔ َي الل ِي َل َة َقال َِت ُق ِل َيا ص َُو ٔ َ
األُول َي َؾإٔىَّطُ َم َي َع ِتىٔی َوكَائ َ ُت ُط َػم تي َّ
الل ِي َل َة
َ

اامؾدمحمابرقرۃمحاہللہیلعےتہکںیہہکرضحتاعہشئریضاہللاہنع ےسیسکےنوپاھچہکآپےکاہیںوضحریلصاہللہیلعفملساکرتسب
ا اس اھت اوہنں ےن رفامایہکڑمچے اک اھت سج ےک ادنر وجھکرےکدرتخیک اھچؽ رھبیوہیئ یھت ۔ رضحت ہصفح ریض اہلل اعتیل اہنع
ےسیسکےنوپاھچہکآپےکرھگںیموضحرارکؾیلصاہللہیلعفملساکرتسبا اساھتاوہنںےناتبایہکاکیاٹٹاھتسجوکدفرہارکےک
 موضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکےچیناھچبدایرکےتےھت۔اکیرفزےھجمایخؽوہاہکاسوکوچرہارکےکاھچبدایاجےئوتزایدہرنؾ
وہ اجےئ اگ ںیم ےن اےسی یہ اھچب دای ۔ وضحرارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن حبص وک درایتف ایک ہک ریمے ےچین رات وک ایک زیچ اھچبیئ یھت
؟ںیم ےن رعض ایک ہک فیہ رفز رمہ اک رتسب اھت رات وک اےس وچرہا رک دای اھت ہک زایدہ رنؾ وہاجےئ ۔ وضحرارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامایہکاسوکےلہپیہاحؽرپرےنہدف،اسیکرنیمراتوکےھجمدجہتےسامعنوہیئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 308

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
يع َو َسعٔي ُس بِ ًُ َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل َن ِدزُوم ٔ ُّي َوغَيِرُ َواح ٔ ٕس َقالُوا َح َّسث َ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًٔ الزُّصِز ٔ ِّي َع ًِ
ْط ٔ
ت
عُب َ ِي ٔس اهللٔ َع ًٔ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ض َع ًِ عُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َد َّل ٔ
اب َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ال تُ ِ ُ
َّطونٔي َن َنا أَ ِ َ
ال َّي َؼ َاري ابِ ًَ َم ِز َی َه إٔى َّ َنا أَىَا َع ِب ْس َؾ ُكولُوا َع ِب ُس اهللٔ َو َر ُسولُ ُط

رضحترمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکوضحریلصاہللہیلعفملسےنہیاراشدرفامایہکریمیرعتفیںیمابمہغلدحےسازففںہنرکف
اصنریےنرضحتٰیسیعہیلعاالسلؾیکرعتفیںیمابمہغلایک(ہکاہللاکہ اٹیہانبدای)ںیماہللاعتٰیلاکدنبہوہںاسےئلےھجماہللاک
 ےسی
ٰ
دنبہافراساکروسؽوہک۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 309

َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ ُح ِحز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َع ِب ٔس ا ِل َعزٔیز ٔ َع ًِ ُح َن ِي ٕس َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ ا ِم َزأَ ّة َجائ َ ِت إلٔ َي ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل
یل ا ِل َنسٔی َي ٔة ٔطئِتٔ أَ ِجل ٔ ِص إٔل َِي ٔک
ک َحا َج ّة َؾ َكا َل ا ِجل ٔ ٔسی فٔي أَ ِّي َ ٔ
عليط وسله َؾ َكال َِت َل ُط إ ٔ ٌَّ لٔي إٔل َِي َ
ْط ٔ

رضحتاسنریضاہللہنعرفامےتںیہہکیسکوعرتےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکمدتمںیماحرضوہرکرعضایکہکےھجم
ھچکہیلختںیمرعضرکانےہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکیسکڑسکےکراہتسرپھٹیباجںیئفںیہآرکنسولںاگ۔
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حسیث 310

اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل
َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ حُ ِحز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ َع ًِ ُم ِشل ٔ ٕه األَ ِع َورٔ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل ک َ َ

َقیِوَ َة َعل َي ح َٔنا ٕر َم ِد ُلوو ٕ
يب َز ِع َو َة ا ِل َع ِب ٔس َوک َ َ
عليط وسله َي ُعوزُ ا ِل َنز ٔ َیف َو َي ِظ َض ُس ا ِل َح َيائٔزَ َویَ ِز َن ُب ا ِل ٔح َن َار َویُحٔ ُ
اٌ یَ ِو َو بَىٔی ُ َ

اف ٔم ًِ ل ٔ ٕ
بَ َح ِب ٕل ٔم ًِ ل ٔ ٕ
يـ
يـ َو َعل َِيطٔ إٔک َ ْ

رضحتاسنریضاہللہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسرموضیںیکایعدترفامےتےھتانجزفںںیمرشتک رفامےت
ےھتدگےھرپوساروہاجےتےھتالغومںیکدوعتوبقؽرفامےتیلےھتآپونب رقہظییکڑلایئےکدؿاکیدگےھرپوسارےھتسج
یکاگلؾوجھکرےکرھپپوںیکافراکیھٹیھباسیکیھت۔
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حسیث 311

اٌ ال َّي ٔي ُّی
َح َّسثَ َيا َو ٔ
اػ ُ
ل بِ ًُ َع ِب ٔس األَ ِعل َي ا ِْهُوف ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُؾ َـ ِي ٕل َع ًٔ األَ ِع َن ٔع َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل ک َ َ
ػلي اهلل عليط وسله یُ ِسع َي إلٔ َي ُخ ِبز ٔ َّ
الظعٔير ٔ َواإل ٔ َصا َلةٔ َّ
اٌ َل ُط ز ٔ ِر ْع ع ٔ ِي َس َی ُضوز ٔ ٓ ٕ
ي ؾ ََنا َو َج َس َما
يب َو َل َك ِس ک َ َ
الشي ٔ َدةٔ َؾ ُيحٔ ُ
ات
َي ُؿ ُّه َضا َحًَّی َم َ
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رضحت اسن ریض اہللہنع یہ ےتہک ںیہہک وضحر ادقس یلص اہللہیلعفملسیک وجیک رفیٹ افر یئکدؿیک ابیس رپاین انکچیئیکدوعت یک
اجیت۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس(اس وک یھب  ے فلکت) وبقؽ رفام ےتیل ۔آپ یک اکی زرہ اکی وہیدی ےک اپس رنہ یھت۔ اریخ رمع
کتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاپساسےکڑھچاےنےکالقئداؾںیہنوہےئ۔
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حسیث 312

اٌ َع ًٔ ال َّزبٔي ٔع بِ ًٔ َػب ٔ ٕ
اٌ َع ًِ أَى َ ٔص
يح َع ًِ یَز ٔ َ
م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز ا ِل َح َ ٔ
یس بِ ًٔ أَبَ َ
َف ُّي َع ًِ ُسؿ َِي َ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َح َّخ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َعل َي َر ِح ٕل َر ٓ ٕث َو َعل َِيطٔ َق ٔلي َؿ ْة ال ُت َشاؤي أَ ِر َب َع َة َز َراص َٔه َؾ َكا َل
َّ
الل ُض َّه ا ِج َع ِل ُط َح ًّحا ال رٔیَا َئ ؾ ٔيطٔ َوال ُس ِن َع َة

رضحتاسنریضاہللہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناکیرپاےناپالؿرپجحایک۔اسرپاکیاڑپاڑپاوہا اھت
وجاچردر ماکیھبںیہنوہاگ۔(ہییھبنکممےہہکاسرپےسرمادوضحریلصاہللہیلعفملسیکذاتفاالوہینعیآپومعمیلیساچدر
افڑےھ وہےئ ےھت وج اچر در م یک یھب ںیہن یھت ضعب ئالضےئ درس ےک زندکی ہی بلطم زایدہ دنسپدیہ ےہ۔ نکیل دنبہ انزیچ ےک
زندکی الہپ بلطم زایدہ راحج ےہ افراس اببیک ایگروہںی دحثیاسیکاتدیئ رکیت ےہ) افر وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ہی داع امگن
رےہےھتہکایاہللاسجحوکااسیجحرفامویئسجںیمرایافررہشتہنوہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 313

َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ َقا َل َح َّسثَ َيا َع َّؿا ٌُ َقا َل َح َّسث َ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ حُ َن ِي ٕس َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل ل َِه
ْکاصَتٔطٔ
َیهُ ًِ َط ِد ْؽ أَ َح َّب إٔل َِيض ٔ ِه ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقا َل َوکَاى ُوا إٔذَا َرأَ ِو ُظ ل َِه َي ُكو ُموا ل ٔ َنا َي ِعل َُن َ
وٌ ٔم ًِ َ َ
ک
ل ٔ َذل ٔ َ
رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکاحصہبریضاہللمہنعےکزندکیوضحریلصاہللہیلعفملسےسزایدہوبحمبوکیئصخشداین
ںیمںیہن اھتاسےک ابفوجد رھپیھبفہوضحرادقس یلص اہللہیلعفملسوکدھکیرک اس ےئلڑھکے ںیہن وہےتےھت ہکوضحر یلصاہلل
ہیلعفملسوکہیدنسپںیہناھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
اؿرفاایتاکذرکوجوضحرادقسیلصاہللہیلعفملس

حسیث 314

َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ َونٔي ٕع َقا َل َح َّسثَ َيا ُج َن ِي ُع بِ ًُ عُ َن َز بِ ًٔ َع ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ ا ِل ٔع ِحل ٔ ُّي َقا َل أَى ِ َبأَى َا َر ُج ْل ٔم ًِ بَىٔی َتنٔ ٕيه ٔم ًِ َو َلسٔ
اٌ
أَبٔي َصا َل َة َز ِو ٔد َخسٔی َح َة یُهِى َی أَبَا َع ِبسٔ اهللٔ َع ًٔ ابِ ًٕ ألَب ٔي َصا َل َة َع ًٔ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ َعل ٔ ٕٓي َقا َل َسأ َ ِل ُت َخالٔي صٔ ِي َس بِ ًَ أَبٔي َصا َل َة َوک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل
ـ لٔي ٔم ِي َضا َط ِيئّا َؾ َكا َل ک َ َ
َو َّػاؾّا َع ًِ حٔل َِيةٔ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوأَىَا أَ ِط َتهٔي أَ ٌِ َي ٔؼ َ
َ
ْخ ٌُ ل ٔ َشاى ُ ُط إٔال ؾ ٔ َمْي
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َی ِ ٔ
ـ َي ِؼ َي ُع ؾ ٔيطٔ َقا َل ک َ َ
ْخ ٔجطٔ َن ِي َ
عليط وسله َقا َل َؾ َشأ ِل ُت ُط َع ًِ َم ِ َ
اض َویَ ِحت َر ُٔض ٔم ِي ُض ِه ٔم ًِ غَي ِر ٔأَ ٌِ یَ ِلو ٔ َي َع ًِ
َفص ُِه َویُ ِ ٔ
ْک َیه کُلِّ َق ِوو ٕ َویُ َو ِّليطٔ َعل َِيض ٔ ِه َویُ َح ِّذ ُر ال َّي َ
َي ِعئيطٔ َویُ َؤ ِّل ُؿ ُض ِه َوال یُ َي ِّ ُ
َک ُو َ َ
َ
ض َویُ َح ِّش ًُ ا ِل َح َش ًَ َو ُي َكوِّیطٔ َويُ َكبِّحُ ا ِل َكبٔيحَ
اض َع َّنا فٔي ال َّيا ٔ
ْش ُظ َو ُخلُ َك ُط َو َی َتؿ ََّك ُس أَ ِػ َحابَ ُط َو َي ِشأ ُل ال َّي َ
أَ َح ٕس ٔم ِي ُض ِه بٔ ِ َ
ْص َع ًٔ ا ِل َح ِّل َوال
َویُ َو ِّصيطٔ ُم ِع َتسٔ ُل األَ ِمز ٔغَيِرُ ُم ِد َتل ٔ ٕـ ال َي ِػ ُؿ ُ
ل َم َدا َؾ َة أَ ٌِ َي ِػ ُؿلُوا أَ ِو یَنٔيلُوا لٔکُلِّ َحا ٕل ع ٔ ِي َس ُظ َع َتا ْز ال يُ َك ِّ ُ
اسا ّة
یُ َحاو ٔ ُز ُظ َّال ٔذ َ
ض خ َٔي ُ
یً َیلُوى َ ُط ٔم ًَ ال َّيا ٔ
ارص ُِه أَؾ َِـلُ ُض ِه ع ٔ ِي َس ُظ أَ َع ُّن ُض ِه َن ٔؼي َح ّة َوأَ ِعوَ ُن ُض ِه ع ٔ ِي َس ُظ َم ِيز ٔ َل ّة أَ ِح َشيُ ُض ِه ُم َو َ
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ْک َوإٔذَا
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ال َي ُك ُوو َوال َی َحل ٔ ُص إٔال َعل َي ذ ٔ ِ ٕ
َو ُم َؤ َاز َ ِّ ّة َقا َل ؾ ََشأ َ ِل ُت ُط َع ًِ َم ِحل ٔ ٔشطٔ َؾ َكا َل ک َ َ
يشطُ أَ ٌَّ أَ َح ّسا
اى ِ َت َهي إلٔ َي َق ِوو ٕ َجل ََص َح ِي ُث یَ ِي َتهٔي بٔطٔ ا ِل َن ِحل ٔ ُص َو َیأ ِ ُمزُ ب ٔ َذل ٔ َ
ک ي ُِع ٔلي ک ُ َّل ُجل ََشائٔطٔ ب ٔ َي ٔؼيبٔطٔ ال َی ِح َش ُب َجل ٔ ُ
ْص ُف َع ِيطُ َو َم ًِ َسأ َ َلطُ َحا َج ّة ل َِه یَزُ َّز ُظ إٔال ب ٔ َضا
وٌ ص َُو ا ِل ُن ِي َ ٔ
ْک ُو َعل َِيطٔ ٔم ِيطُ َم ًِ َجال ََش ُط أَ ِو ؾَا َو َؿطُ فٔي َحا َج ٕة َػابَ َز ُظ َحًَّی یَهُ َ
أَ ِ َ

اروا ع ٔ ِي َس ُظ فٔي ا ِل َح ِّل َس َو ّ
ائ َم ِحل ٔ ُش ُط َم ِحل ٔ ُص
اض َب ِش ُل ُط َو ُخلُ ُك ُط ؾ ََؼ َار َل ُض ِه أَ ّبا َو َػ ُ
أَ ِو ب ٔ َن ِي ُشو ٕر ٔم ًَ ا ِل َك ِو ٔل َق ِس َو ٔس َع ال َّي َ
ْح ُو َوال تُ َثىَّی َؾ َل َتاتُطُ ُم َت َعازٔلٔي َن بَ ِل کَاى ُوا
عٔل ِٕه َوحٔل ِٕه َو َح َيا ٕ
ئ َوأَ َماى َ ٕة َو َػبِر ٕ ال تُ ِز َؾ ُع ؾ ٔيطٔ األ َ ِػ َو ُ
ات َوال تُ ِؤبَ ًُ ؾ ٔيطٔ ا ِل ُ َ
یب
یَ َتؿ َ
وٌ َذا ا ِل َحا َج ٔة َویَ ِح َؿو َ
وٌ ؾ ٔيطٔ الؼَّ ػٔيرَ َویُ ِؤثٔزُ َ
وٌ ؾ ٔيطٔ ا ِْهَبٔي َر َویَ ِز َح ُن َ
وَق َ
َاؿلُ َ
ُوٌ ا ِل َػز ٔ َ
وٌ ؾ ٔيطٔ بٔال َّت ِك َوي ُم َت َوا ٔؿعٔي َن یُ ِّ ُ

رضحتاامؾنسحریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےن اےنپامومںدنہنبایباہہلریضاہللہنعےسوپاھچفہوضحرارکؾیلصاہلل
ہیلعفملس ےک احالت ارثک ایبؿ رکےت ےھت افر ےھجم اؿ ےک ےننس اک اایتشؼ اھت وت اوہنں ےن ریمے وپےنھچ رپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فملسےکہیلحرشفیاکذرکرفامایہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملس دنلباپہیفدنلبرمہبتےھت۔آپیلصاہللہیلعفملساکرہچہاونردبریک
رطحاتکمچاھتافروپراہیلحرشفی(اسیجہکرشفعاتکبںیمےلہپاببیکاسوتںیدحثیںیملصفمسگراکچےہ)ایبؿرفامایاامؾنسح
ریضاہلل ہنع ےتہکںیہ ہکںیم ےن(ضعبفوجہ ےس)اس دحثیاکاامؾ نیسحریضاہلل ہنع ےساکیرعہصکتذرک ںیہنایک۔ اکی
رعہصےکدعبذرکایکوتولعمؾوہاہکفہھجمےسےلہپاسدحثیوکنسےکچےھتافررصػن یںیہنہکامومںاجؿےسہیدحثینس
یلوہہکلبفادلاصبحرضحتیلعریضاہللہنعےسوضحرارکؾیلصاہللےکاکمؿںیمرشتفیےلاجےنافرابرہرشتفیالےنافر
وضحر ارکؾ یلص اہلل اک رطز فرطہقی یھب ولعمؾ رک ےکچ ےھت ۔ انچہچن رضحت اامؾ نیسح ریض اہلل ہنع ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فملسےکاکمؿرپرشتفیےلاجےنےکاحالتدرایتفےیکوتآپےنرفامایہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساکمؿںیمرشتفی
رےنھک ےک فتق وک نیت ںوصں رپ مسقنم رفامےت ےھت۔ اکی ہصح ت  اعتٰیل اشہن یک ابعدت ںیم رخچ رفامےت ینعی امنز فہریہ ڑپےتھ
ےھت۔دفرساہصحرھگفاولںےکاداےئوقحؼںیمرخچرفامےتےھتالثماؿےسانسنہوبانلابترکاناؿےکاحالتیکقیقحترکانرسیتا
ہصحصاصاینپرضفرایتراتحفآراؾےکےئلرےتھکےھترھپاساےنپفاےلہصحوکیھبدفںوصںرپاےنپافرولوگںےکدرایمؿ
میسقت رفام دےتی۔ اس رطح ہک وصخیص رضحات احصہب رکاؾ ریض اہلل مہنع اس فتق ںیم دالخ وہےت اؿ وخاص ےک ذرہعی ےس
اضمنیموعاؾکتےتچنہپ۔اؿولوگںےسیسکزیچوکاتاھرکہنرےتھکےھت(ینعیہندنیےکاومرںیمہندوینیانمعفںیم۔رغضرہمسقاک
عفنالبدرغیاچنہپےتےھت)اتمےکاسہصحںیمآپاکہیرطزاھتہکاؿآےنفاولںںیمالہلضفینعیالہملعفلمعوکاحرضییک
لضفدینیےکاحلظےساؿرپمیسقترفامےتےھتضعبآےنفاےلاکیاحتجےل
ااجزتںیمرتحیجدےتیےھت۔اسفتقوکاؿےک ِ
رک آےت افر ضعب رضحات دف دف احںیتج ےل رک احرض مدتم وہےت افر ضعب رضحات یئک یئک احںیتج ےل رک احرض وہےت۔ وضحر
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ارکؾیلصاہللاؿیکامتؾاحںیتجوپریرفامایرکےتےھتافراؿوکاےسیاومرںیموغشمؽرفامےتوجوخداؿیکافرامتؾاتمیکاالصح
ےک ےئل دیفم افر اکر آدم وہں ًالثم اؿ دینی اومر ےک ابرے ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس وساالت رکان افر وضحر یلص اہلل
ہیلع فملس اک اینپ رطػ ےس انمبس اومر یک اؿ وک االطع رفامان افر اؿ ولعؾ فاعمرػ ےک دعب وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ہی یھب رفامدای
رکےت ےھت ہک وج ول اہیں وموجد ںیہ فہ اؿ دیفم افر رضفری االصیح اومر وک اغنیبئ کت یھب اچنہپ دںی افر زین ہی یھب اراشد رفامای
رکےتےھتہکوجول یسکذعر(رپدہایدفریایرشؾایربع)یکفہجےسھجمےساینپرضفروتںاکاراہرںیہنرکےتکس مول اؿیک
رضفر ںیتھجمکتاچنہپوکسوتت اعتٰیلاشہنتماتمےکدؿاسصخشوکاثتبدقؾرںیھکےگ۔ذٰہلا مول اسںیمرضفروکںیشش
ایکرکف۔وضحریلصاہللہیلعفملسیکسلجمںیمرضفریافردیفمیہابوتںاکذترکہوہاتاھتافراےسییہاومروکوضحرادقسیلصاہللہیلع
فملس احصہب ےس وخیش ےس ےتنس ےھت اس ےک العفہ الینعی افر یلوؽ ابںیت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک سلجم ںیم ہن وہیت ںیھت۔
احصہب ریض اہلل وضحر ارکؾ یلص اہللہیلع فملسیک مدتم ںیمدینی اومر ےک اطبل نب رک احرض وہےت ےھت افر الب ھچک ےھکچ فاہں ےس
ںیہنآےتےھت(ےنھکچےسرمادا ومردہینیاکاحلصرکانیھبوہےہ اےہافریسحانھکچیھبرمادوہےہ اےہاسےئلہکوضحریلصاہلل
ہیلعفملسےکاپسوجھچکوموجدوہاتاس ےسوتاعضرفامےتافروصخیصاةحباک بجعمجم وہاتےہوتوموجدہزیچیکوتاعضوہیتیہ
ےہ)احصہبرکاؾوضحرادقسیلصاہللیلعفملسیکسلجمےسدہاتیافرریخےکےئل لعشافرر امننبرکیللی ےھتہکفہاؿولعؾوک
بسحاراشددفرسفںکتاچنہپےترےتہےھت۔اامؾنیسحریضاہللہنعےتہکںیہہکںیمےنابرہرشتفیآفریےکقلعتمدرایتف
ایک وت رفامای ہک وضحر یلص اہللہیلع رضفری اومر ےک العفہ اینپ زابؿ وک وفحمظرےتھک ےھت ،یلوؽ ذترکفں ںیمفتق اضعئ ںیہن رفامےت
ےھت۔ آےن فاولں یک اتفیل ولقب رفامےت اؿ وک امونس رفامےت۔وتمشح ںیہن رفامےت ےھت(ینعی ہیبنتفہریہ ںیم ااسی رطز اایتخر ہن
رفامےتسجےساؿوکاحرضیںیمفتشحوہےنےگلایاےسیاومراراشدہنرفامےتےھتنجیکفہجےسدنیےسرفنتوہےنےگل)
رہ وقؾ ےک رکمی افر زعمز اک ارکاؾف ازعاز رفامےت افراس وکوخد اینپ رطػ یھب ایسوقؾ رپوتمیل افر رسدار رقمر رفامدےتیولوگں وک
ذعاب ایہٰل ےس ڈراےت ( ای رضم اومر ےس ےنچب یک اتدیک رفامےت ای ولوگں وک دفرسفں ےس اایتحط رےنھک یک اتدیک رفامےت) افر وخد اینپ
یھب ولوگں ےک فیلکت اچنہپےن ای اصقنؿ اچنہپےن ےس افحتظ رفامےت نکیل ابفوجد وخد اایتحط رےنھک افر اایتحط یک اتدیک ےک یسک ےس
اینپدنخہ ناشیین افروخش یقلخ وک ںیہن اٹہےت ےھت۔ اےنپدفوتسںیک ربخ ریگی رفامےت افرولوگں ےک احالتآسپ ےک اعمالمت یک
قیقحترفامرکاؿیکاالصحرفامےتایھچابتیکنیسحترفامرکاسیکوقتتیرفامےتافر سیابتیک سایئرفامرکاسوکزالئرفامےت
افررفکدےتی،وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسرہارمںیمادتعاؽافرایمہنرفیاایتخررفامےتہنہکولتؿافرزگڑبہکیھبکھچکرفامدای
افر یھبک ھچکولوگںیک االصح ےس تلفغ ہن رفامےت ےھتہکابمدہ فہ دنی ےس اغلف وہ اجںیئ ای یسک ارم ںیم دح ےس ڑبھ اجےنیکفہج
ےسدنیےسااتکاجںیئ(اسےئلوضحرارکؾیلصاہللاؿےکاحالتےستلفغہنرفامےتےھت)رہاکؾےکےئلآپےکاہیںاکی
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صاصااظتنؾاھت۔ارمِ ت ںیم ہنیھبکوکاتیہرفامےتےھت،ہن دحےساجتفزرفامےتےھت،آپ یلصاہللہیلعفملسیک مدتمںیماحرض
وہےن فاےل تقلخ ےک رتہبنی ارفاد وہےت ےھت۔ آپ ےک زندکی الضف فیہ وہات اھت سج یک ریخ وخایہ اعؾ وہ ،ینعی رہ صخش یک
الھبیئ اچاتہ وہ آپ ےک زندکی ڑبے رےبت فاال فیہ وہات اھت وج ولخمؼ یک اسگمغری افر دمد ںیم زایدہ ہصح ےل۔ رضحت اامؾ نیسح
ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک سلجم ےک احالت درایتف ےئک وت اوہنں ےن رفامای ہک آپ یک تسشن
ف سصاتس بس اہلل ےک ذرک ےک اسھت وہیت یھت افر بج یسک ہگج آپ رشتفی ےل اجےت وت  ںاں ہگج یتلم فںیہ رشتفی رےتھک افر
ایساکولوگںوکمکحرفامےتہک ںاںصایلہگجلماجےئفاہںھٹیباجایرکںی۔ولوگںےکرسفںوکالھپگنرکآےگہناجایرکںیہیارم
دجا اگہن ےہ ہک سج ہگج وضحر یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی رےتھک فیہ ہگج رھپ دصر سلجم نب اجیت ،آپ احرضنی سلجم ںیم ےس رہ
اکیاکت ادارفامےتینعیاشبتشافرابتتیچںیمانتجاساکت وہاتاسوکوپرارفامےتہکآپےکاپسرہےنھٹیبفاالہیہ اتھجاھتہک
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسریمابسےسزایدہارکاؾرفامرےہںیہ،وجآپیلصاہللہیلعفملسےکاپساتھٹیباییسکارمںیمآپیک
رطػ رماتعج رکات وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک اپس ےھٹیب رےتہ اہیں کت ہک فیہ وخد اےنھٹ یک ادتبا رکے۔ وج آپ
ےس وکیئ زیچ اماتگن آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس وک رمتمح رفامےت ای ارگ ہن وہیت وت رنیم ےس وجاب رفامےت ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک
دنخہ ناشیین افر وخش یقلخامتؾ ولوگں ےک ےئل اعؾ یھت ،آپامتؾ تقلخ ےک تقفش ںیم ابپ ےھت افرامتؾ تقلخ وقحؼ ںیمآپ
ےکزندکی سا سیھت۔آپیکسلجم،سلجمملعفایحافرربصفاامتنیھت(ینعیہیاچرفںابںیتاسںیماحلصیکاجیتںیھتایہیہکہی
اچرفںابںیت ا س ںیموموجد وہیتںیھت) ہناس ںیموشرف بغشوہاتاھت ہنیسک یکزعتفآ سف ااتریاجیت یھتآسپ ںیمبس سا س
وقتیےسوہیتیھت رہصخشدفرسے ےک
امشرےئکاجےتےھت(بسحفبسنیکڑبایئہن ےتھجمسےھت اہتبل)اکی دفرسےرپ تلیضف ٰ
اسھتوتاعضےسشیپآاتاھت ،ڑبفںیکمیظعت رکےتےھت،وھچپوںرپتقفش رکےتےھت،الہاحتجوکرتحیجدےتی ےھت،ایبنجاسمرف
آدیمیکربخریگیرکےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٔيس َع ًِ َق َتا َز َة َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک
ْش بِ ًُ ا ِل ُنؿ ََّـ ٔل َقا َل َح َّسث َ َيا َسع ْ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َع ِبسٔ اهللٔ بِ ًٔ بَزٔی ٕع َقا َل َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ

ٔيت َعل َِيطٔ ألَ َج ِب ُت
لت َو ِلو ُزع ُ
ْکا ْع َل َكب ٔ ُ
َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ِلو أُصِس َٔي إلٔ َ َّي ُ َ

رضحتاسنریضاہللہنعےتہکںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکارگےھجمرکبیاکاکیریپیھبدایاجےئوتںیم
وبقؽرکفںاگافرارگاسیکدوعتیکاجےئوتںیمرضفراجؤںاگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َه ٔسرٔ َع ًِ َجابٔز ٕ َقا َل َجائَىٔی
َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ل َِي َص َبزان ٔ ٔب َب ِػ ٕل َوال ب ٔ ِز َذ ِو ٌٕ
رضحتاج سریضاہللہنعرف امےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملس(ریمیایعدتےکےئل)رشتفیالےئہنرچخرپوسارےھت
ہنرتیکوھگڑےرپ(ینعیہنایٹھگوساریےھتہنڑبایھہکلبایپدہرشتفیالےئ)۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ـ بِ ًَ
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو نُ َع ِي ٕه َقا َل أَى ِ َبأَىَا َی ِحٌَی بِ ًُ أَبٔي ا ِل َض ِي َث ٔه ا ِل َع َّل ُ
ار َقا َل َسنٔ ِع ُت یُو ُس َ
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ـ َوأَق َِع َسنٔي فٔي ح ٔ ِحزٔظ ٔ َو َم َشحَ َعل َي َرأِسٔی
َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ َسم و ٕ َقا َل َس َّنانٔي َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یُو ُس َ
ویفس نب دبعاہلل ریض اہللہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریما انؾ ویفس وجتسی رفامای اھت افر ےھجم اینپ وگد ںیم
الھٹبایاھتافرریمےرسرپدتسِابمرکریھپااھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 318

ام بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َقا َل َح َّسث َ َيا أَبُو َزا ُو َز َّ
الل َيال ٔ ٔس ُّی َقا َل َح َّسث َ َيا ال َّزبٔي ُع َوص َُو ابِ ًُ َػب ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
يح َقا َل َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس
ال َّز َقاش ُّٔی َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َح َّخ َعل َي َر ِح ٕل َر ٓ ٕث َو َق ٔلي َؿ ٕة ُن َّيا ى َ َزي ثَ َن َي َضا أَ ِر َب َع َة
ک ب ٔ َح َّح ٕة ال ُس ِن َع َة ؾ َٔيضا َوال رٔیَا َئ
اس َت َو ِت بٔطٔ َراح ٔ َل ُت ُط َقا َل َلب َّ ِي َ
َز َراص َٔه َؾ َل َّنا ِ

رضحتاسنریضاہللہنع ےتہکںیہہکوضحرادقسیلص اہللہیلعفملسےن اجکفہ رپجح ایک۔سجرپاکیاڑپا اھتسجیکتمیقامہرے
ایخؽںیماچردر موہیگ۔وضحریلصاہللہیلعفملسہیداعرکےتےھتہکمداایاسجحوکرایافررہشتےسربمارفامویئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
اػ ٕه األَ ِح َو ٔل َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُجم 
ام َح َّسثَ َيا َع ِب ُس الز ََّّزا ٔم َقا َل َح َّسثَ َيا َم ِع َن ْز َع ًِ ثَاب ٔ ٕت ا ِلب ُ َيان ٔ ِّي َو َع ٔ
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اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله
ََق َب ٔم ِي ُط ثَز ٔ ّ
َخيَّاكّا َز َعا َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ؾ َ َّ
یسا َعل َِيطٔ ُزبَّا ُئ َقا َل َؾک َ َ
السبَّا َئ َقا َل ثَاب ٔ ْت ؾ ََشنٔ ِع ُت أَ َن ّشا َي ُكو ُل ؾ ََنا ُػي ٔ َع لٔي كَ َع ْاو أَق َِس ُر َعل َي أَ ٌِ ي ُِؼ َي َع ؾ ٔيطٔ ُزبَّا ُئ إٔال
السبَّا َئ َوک َ َ
اٌ یُ ٔح ُّب ُّ
َیأ ِ ُخ ُذ ُّ
ُػي ٔ َع
رضحتاسنریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکی درزیےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسیکدوعتیک۔اھکےنںیمرثدیاھتافراس رپ
دکف ڑپا وہا اھت۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفملس وک دکف وچہکنرموغب اھت اس ےئل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفملس اس رپ ےس دکف ونش
رفامےنےگل۔رضحتاسنریضاہللہنعےتہکںیہہکاسےکدعب ےسریمےےئلوکیئاھکانایترںیہنایکایگسجںیمےھجمدکفڈولاےن
یکدقرتوہافردکفاسںیمہنڈاالایگوہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 320

محنس بً اسناعل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َػال ٔ ٕح َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َعاو ٔ َی ُة بِ ًُ َػال ٔ ٕح َع ًِ َی ِحٌَی بِ ًٔ َسعٔي ٕس َع ًِ َع ِن َز َة َقال َِت

ْش َيؿِلٔي ث َ ِوبَ ُط َو َی ِحلُ ُب
ْشا ٔم ًَ ا ِل َب َ ٔ
اٌ َي ِع َن ُ
ل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي بَ ِيتٔطٔ َقال َِت ک َ َ
قٔي َل ل ٔ َعائٔظَ َة َماذَا ک َ َ
اٌ َب َ ّ
َطا َت ُط َو َی ِد ُس ُو َنؿ َِشطُ
رمعة یتہک ںیہ ہک یسک ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس دف ت دکہ رپ ایک رکےت ےھت؟
اوہنںےنرفامایہکوضح رارکؾیلصاہللہیلعفملسآدویمں ںیمےس اکیآدیمےھت اےنپ اڑپےںیموخد یہوجںالتشرک ےتیل ےھت
افروخدیہرکبیاکدفدھاکنؽےتیلےھتافراےنپاکؾوخدیہرکےتیلےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ئ َقا َل َح َّسثَ َيا ل َِي ُث بِ ًُ َس ِع ٕس َقا َل َح َّسثَىٔی أَبُو
َق ٔ
السور ُّٔي َقا َل َح َّسث َ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َیز ٔ َ
یس ا ِل ُن ِ ٔ
َّاض بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ُّ
َح َّسثَ َيا َعب ُ
َف َعل َي َزیِ ٔس بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت
عُ ِث َن َ
اٌ ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ أَبٔي ا ِل َولٔي ٔس َع ًِ ُسل ِ ََمْي ٌَ بِ ًٔ َخارٔ َج َة َع ًِ َخارٔ َج َة بِ ًٔ َزیِ ٔس بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت َقا َل َز َخ َل َن َ ْ

َؾ َكالُوا َل ُط َح ِّسث ِ َيا أَ َحاز ٔ َ
اٌ إٔذَا ىَزَ َل َعل َِيطٔ ا ِل َوو ُِي
یث َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقا َل َماذَا أ ُ َح ِّسثُهُ ِه ُن ِي ُت َج َار ُظ َؾک َ َ
َْکىَا َّ
َْک ُظ
َْکىَا ُّ
َْک َصا َم َع َيا َوإٔذَا ذ َ ِ
َْکىَا ٔ َ
َْک َصا َم َع َيا َوإٔذَا ذ َ ِ
َب َع َث إلٔ َ َّي َؾ َهتَب ِ ُتطُ َل ُط َؾهُ َّيا إٔذَا ذ َ ِ
الل َع َاو ذ َ َ
اآلَخ َة ذ َ َ
السى ِ َيا ذ َ َ
َم َع َيا َؾک ُ ُّل َص َذا أ ُ َح ِّسثُهُ ِه َع ًٔ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله

صارہج ےتہک ںیہ ہک اکی امجتع زدی نب اثتب ےک اپس احرض وہیئ افر رعض ایک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ھچک احالت
انسںیئ اوہنں ےن رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ایک احالت انسؤں ( فہ ااحہط ایبؿ ےس ابرہ ںیہ) ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع
فملساکاسمہہیاھت(اسےئلوتایرہفتقاحرضابشاھتافرارثکاحالتےسفافقاسےکاسھتیہاکبتفیحیھباھت)بجوضحرارکؾ
یلص اہلل ہیلعفملس رپ فیح انزؽ وہیت وتآپ یلص اہللہیلع فملس ےھجم الب  ےتجیھ ںیم احرض وہرکاس وک ھکلاتیل اھت (وضحر ارکؾ یلص اہللہیلع
فملس  م ولوگں ےک اسھت اغتی درہج ددلاری افر  ے یفلکت رفامےت ےھت سج مسق اک ذترکہ  م رکےت ےھت وضحر یلص اہلل ہیلع فملس
یھب امہرے اسھت فاسی یہ ذترکہ رفامےت ےھت۔ بج  م ول ھچک داینفی ذرک رکےت وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یھب اس مسق اک
ذترکہرفامےت(ہیںیہنہک سبآرخت یہ اکذرکامہرےاسھترکےتوہںافرداین یک ابت اننسیھب وگاراہنرکںی) افرسجفتق  م
آرخت یک رطػ وتمہج وہےت وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یھب آرخت ےک ذترکے رفامےت ،ینعی بج آرخت اک وکیئ ذترکہ
رشفع وہاجات وت ایس ےک احالت افر الیصفتت وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفملسایبؿ رفامےت افر بج ھچک اھکےنےنیپ اکذرک وہات وت وضحر
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یھب فاسی یہ ذترکہ رفامےت۔ (اھکےن ےک آداب ،وفادئ ،ذلذی اھکونں اک ذرک ،رضم اھکونں اک ذترکہ فہریہ
فہریہ۔ انچہچن ذگہتش اوباب ںیم تہب ےس اراشدات وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ونع ےک سگر ےکچ ںیہ ہک رسہک ایک یہ ااھچ
اسنلےہ،زوتیؿاکلیتاامعتسؽایکرکفہکابمرکدرتخےسےہفہریہ)ہیبسھچکآپیلصاہللہیلعفملسیہےکاحالتاکذترکہ
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َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
وسی َقا َل َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ بُهَيِر ٕ َع ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ
ام َع ًِ زٔ َیاز ٔبِ ًٔ أَبٔي زٔیَاز ٕ َع ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َن ِعبٕ
ام بِ ًُ ُم َ
ل ب ٔ َو ِجضٔطٔ َو َحسٔیثٔطٔ َعل َي أَ َ ِّ
َش ا ِل َك ِوو ٔیَ َتأ َ َّل ُؿ ُض ِه
َقه ِّٔي َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل َع ٔ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله يُ ِكب ٔ ُ
اؾ َقا َل ک َ َ
ا ِل ُ َ
ل ب ٔ َو ِجضٔطٔ َو َحسٔیثٔطٔ َعل َ َّي َحًَّی هَ َي ِي ُت أَنِّي َخيِرُ ا ِل َك ِوو ٔ َؾ ُكل ُِت َیا َر ُسو َل اهللٔ أَىَا َخي ِ ْر أَ ِو أَبُو بَ َِکٕ َؾ َكا َل أَبُو بَ َِکٕ
ب ٔ َذل ٔ َ
اٌ يُ ِكب ٔ ُ
ک َؾک َ َ
َؾ ُكل ُِت َیا َر ُسو َل اهللٔ أَىَا َخي ِ ْر أَ ِو ُع َنزُ َؾ َكا َل عُ َنزُ َؾ ُكل ُِت َیا َر ُسو َل اهللٔ أَىَا َخي ِ ْر أَ ِو ُع ِث َنا ٌُ َؾ َكا َل ُع ِث َنا ٌُ َؾ َل َّنا َسأ َ ِل ُت َر ُسو َل اهللٔ
ػلي اهلل عليط وسله ؾ ََؼ َس َقىٔی َؾل ََوز ٔ ِز ُت أَن ِّي ل َِه أَ ُن ًِ َسأ َ ِل ُتطُ
رضحت رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وقؾ ےک دبرتنی صخش یک رطػ ےس یھب وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اتفیل
ولقبےکایخؽےساینپوتہجافراینپوصخیصوگتفگذبمفؽرفامےتےھت(،سجیکفہجےساسوکاینپوصختیصاکایخؽوہاجاتاھت)
انچہچنوخدریمیرطػیھبوضحر یلصاہللہیلعفملسیکوت ںاتاعہیلافرالکؾاکرختہبزایدہراتہاھتٰ،یتحہکںیمہیےنھجمساگلہکںیم
وقؾ اک رتہبنی صخش وہں ایس فہج ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس بس ےس زایدہ وتہج رفامےت ںیہ ۔ ںیم ایس ایخؽ ےس اکی دؿ
درایتف ایک ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہک ںیم الضف وہں ای اوبرکب ریض اہلل ہنع؟ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک
اوبرکب(ریضاہللہنع)۔رھپںیمےنوپاھچہکںیمالضفوہںایرمعریضاہللہنع؟وضحریلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایرمع(ریض
اہللہنع)۔رھپںیمےنوپاھچہکںیمالضفوہں ایامثعؿ ریضاہللہنع ؟وضحریلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہک امثعؿ(ریضاہلل
ہنع)؟۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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الـ َبع ٔ ُّي َع ًِ ثَاب ٔ ٕت َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل َخ َس ِم ُت َر ُسو َل اهللٔ
َف بِ ًُ ُسل ِ ََمْي ٌَ ُّ
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا َج ِع َ ُ

ْش ٔسئي َن ؾ ََنا َقا َل لٔي أ ُ ٓ ٕ
ف َق ُّم َو َما َقا َل ل ٔظَ ِي ٕئ َػ َي ِع ُتطُ ل ٔ َه َػ َي ِع َتطُ َوال ل ٔظَ ِي ٕئ َت َز ِن ُتطُ ل ٔ َه َت َز ِن َت ُط
ػلي اهلل عليط وسله َع ِ َ
اٌ أَ ِلي َ َن ٔم ًِ َن ِّـ
ض ُخلُ ّكا َوال َم َش ِش ُت َخزًّا َوال َ ٔ
َحی ّزا َوال َط ِيئّا ک َ َ
َوک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم ًِ أَ ِح َش ًٔ ال َّيا ٔ

َّٔطا ک َ َ َ
َع ٔم رسول اهلل ػلي اهلل عليط وسله
َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوال َط َن ِن ُت ٔم ِشکّا َق ُّم َوال ع ِ ّ
اٌ أك ِ َي َب ٔم ًِ َ َ

رضحتاسنریضاہلل ہنع ےتہک ںیہہک ںیمےندس سس وضحرادقس یلصاہللہیلعفملس یکمدتم یکےھجم یسکابترپوضحرارکؾ
یلصاہللہیلعفملسےناػکتیھبںیہن رفامایہنیسکاکؾےکرکےنرپہیرفامایہکویکںایکافرایسرطحہنیھبکیسکاکؾےکہنرکےن
رپ ہی رفامای ہک ویکں ںیہن ایک۔ وضحر ادقس یلص اہللہیلع فملس االخؼ ںیمامتؾ داین ےس رتہب ےھت(اےسی تقلخ ےک اابتعر ےس یھبیتح
ہک)ںیمےنیھبکوکیئریمشی اڑپاایصاصلرمشیایوکیئافررنؾزیچایسیوھچیئوجوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکاب ستکیلیھتہےس
زایدہرنؾوہافرںیمےنیھبکیسکمسقاککشمایوکیئرطعوضحریلصاہللہیلعفملسےکہنیسپیکوخوبشےسزایدہوخوبشدارںیہنوساھگن۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َوأَ َح ِن ُس بِ ًُ َع ِب َس َة ص َُو َّ
الـي ُِّّی َوا ِل َن ِعى َی َواح ْٔس َقاال َح َّسث َ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس َع ًِ َسل ِٕه ا ِل َعلَو ٔ ِّي َع ًِ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل
َفة ٕ َقا َل َوک َ َ
أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َع ًِ َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَى َّ ُط ک َ َ
اٌ ع ٔ ِي َس ُظ َر ُج ْل بٔطٔ أَثَزُ ُػ ِ َ
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َ
َف َة
َکصُ ُط َؾ َل َّنا َق َاو َقا َل ل ٔ ِل َك ِوو ٔل َِو ُق ِلت ُِه َل ُط َی َس ُع َص ٔذظ ٔ ُّ
الؼ ِ َ
عليط وسله ال یکَا ُز یُوا ٔج ُط أ َح ّسا بٔظَ ِي ٕئ َی ِ َ
رضحتاسنریضاہللہنع ےتہک ںیہہکوضحرارکؾ یلص اہللہیلعفملس ےکاپس اکیصخش ہ اھٹ اھت سج رپزردرگن اکاڑپااھت۔وضحر
ادقسیلصاہللہیلعفملسیکاعدترشہفیہییھتہکانوگارابتوکہنمدرہنمعنمہنرفامےتےھتاسےئلوکسترفامایافربجفہصخش
الچایگوتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےناحرضنیےساراشدرفامایہک مول اسوکزرداڑپےےسعنمرکدےتیوتااھچوہات۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َف َقا َل َح َّسث َ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
ام َع ًِ أَبٔي َع ِب ٔس اهللٔ ا ِل َح َسل ٔ ِّي
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ِع َ ٕ
اس ُن ُط َع ِب ُس بِ ًُ َع ِب ٕس َع ًِ َعائٔظَ َة أَى َّ َضا َقال َِت ل َِه یَهُ ًِ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ؾَاح ّٔظا َوال ُم َت َؿ ِّح ّظا َوال َػ َّدا ّبا فٔي
َو ِ
الش ِّيئَ ٔة َّ
األَ ِس َوا ٔم َوال َی ِحز ٔ ُئ ب ٔ َّ
الش ِّيئَ َة َو َْه ًِٔ َي ِع ُؿو َو َي ِؼ َؿحُ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ہن وت طیعا شحف وگ ےھت ہن يیللف شحف ابت رفامےت ےھت ،ہن
ابزارفں ںیم الچ رک (الخػ فاقر) ابںیت رکےت ےھت۔  سایئ اک دبہل  سایئ ےس ںیہن دےتی ےھت ،ہکلب اعمػ رفام دےتی ےھت افر اس اک
ذترکہیھبہنرفامےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحریلصاہللہیلعفملسےکاالخؼفاعداتںیم

ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ

www.KitaboSunnat.com

حسیث 326

ارو ٌُ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ
َض َب َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا صَ ُ
َع َو َة َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َما َ َ
ام ا ِل َض ِن َسان ٔ ُّي َقا َل َح َّسث َ َيا َع ِب َسةُ َع ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ
َض َب َخاز ٔ ّما َؤال ا ِم َزأَ ّة
اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ب ٔ َي ٔسظ ٔ َط ِيئّا َق ُّم إٔال أَ ٌِ یُ َحاص َٔس فٔي َسبٔي ٔل اهللٔ َوال َ َ
رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ دتس ابمرک ےس اہلل اعتٰیل ےک راہتس ںیم  ںاد
ےکالعفہیھبکیسکوکںیہنامرا۔ہنیھبکیسکصادؾوکہنیسکوعرت(ویبیابدنیفہریہ)وک۔
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َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َع ِب َس َة َّ
َع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َما
الـي ُِّّی َقا َل َح َّسثَ َيا ُؾ َـ ِي ُ
ل بِ ًُ ع َٔياقٕ َع ًِ َم ِي ُؼو ٕر َع ًٔ الزُّصِز ٔ ِّي َع ًِ ُ ِ

ک ٔم ًِ َم َحارٔو ٔاهللٔ َت َعال َي َط ِي ْئ َؾإٔذَا
ْصا ٔم ًِ َموِ ل ََن ٕة ُهل ٔ َن َضا َق ُّم َما ل َِه یُ ِي َت َض ِ
َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُم ِي َت ٔ ّ
ِْسص َُنا َما ل َِه یَهُ ًِ َمأِثَ ّنا
اٌ ٔم ًِ أَ َط ِّسص ِٔه فٔي ذَل ٔ َ
اىِتُض ٔ َ
ک ٔم ًِ َم َحارٔو ٔاهللٔ َط ِي ْئ ک َ َ
ک غ ََـ ّبا َو َما ُخي ِّ َر بَي ِ َن أَ ِم َزیِ ًٔ إٔال ا ِخ َت َار أَي َ َ
رضحتاعہشئریضاہلل اہنعرفامیتںیہہکںیمےنیھبکںیہنداھکیہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناینپذاتےکےئلیھبکیسک
ملظ اک دبہل ںای وہ۔ اہتبل اہلل یک رحوتمں ںیم ےس یسک رحتم اک رمبکت وہات (ینعی الثم یسک رحاؾ لعف اک وکیئ رمبکت وہات۔ رشاح
دحثیےناھکل ےہہکایس ںیمآدویم ںےکوقحؼیھبدالخںیہ وتوضحریلصاہللہیلعفملس ےسزایدہ ےصفاالوکیئ صخشںیہنوہات
اھت۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس بج یھبک دف ارمفں ںیم اایتخر د ےی اجےت وت ہشیمہ لہس وک اایتخر رفامےت اتفہکیتق اس ںیم یسک
مسقیکتیصعمفہریہہنوہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقالَتٔ ا ِس َتأِذ ٌََ َر ُج ْل َعل َي َر ُسو ٔل
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔي عُ َن َز َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َه ٔسرٔ َع ًِ ُ ِ
َخ َد
اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوأَىَا ع ٔ ِي َس ُظ َؾ َكا َل بٔئ َِص ابِ ًُ ا ِل َع ٔظي َرة ٔ أَ ِو أَ ُخو ا ِل َع ٔظي َرة ٔ ث ُ َّه أَذ ٔ ٌَ َلطُ ؾَأ َ َ
الٌ َل ُط ا ِل َك ِو َل َؾ َل َّنا َ َ

ُقل ُِت یَا َر ُسو َل اهللٔ ُقل َِت َما ُقل َِت ث ُ َّه أَ َل ِي َت َل ُط ا ِل َك ِو َل َؾ َكا َل َیا َعائٔظَ ُة إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ َ ِّ
اض
َش ال َّيا ٔ
اض أَ ِو َو َز َع ُط ال َّي ُ
ض َم ًِ َت َز َن ُط ال َّي ُ
ا ِّت َكا َئ ُؾ ِح ٔظطٔ
رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکی صخش ےن احرضی یک ااجزت اچیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفامایہکہیصخشاےنپہلیبقاکا اس ساآدیمےہ۔ہیاراشدرفامےنےکدعباسوکاحرضییکااجزترمتمحرفامدیافراس
ےکادنرآےن رپاسےک اسھتاہنتیرنیمےسابںیت ںیکبجفہالچایگوترضحت اعہشئریضاہلل اہنعےنوپاھچ ہکوضحر یلصاہلل
ہیلع فملس ےن اس ےک ابرے ںیم احرض وہےن ےس ےلہپ وت ہی ظفل اراشد رفامای اھت ،رھپ اس دقر رنیم ےس اس ےک اسھت الکؾ رفامای ہی ایک
ابت ےہ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک اعہشئی دبرتنی ولوگں ںیم ےس ےہ فہ صخش ہک ول اس یک دبالکیم یک
فہجےساسوکوھچڑدںی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ َونٔي ٕع َقا َل َح َّسثَ َيا ُج َن ِي ُع بِ ًُ عُ َن َز بِ ًٔ َع ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ ا ِل ٔع ِحل ٔ ُّي َقا َل أَى ِ َبأَى َا َر ُج ْل ٔم ًِ بَىٔی َتنٔ ٕيه ٔم ًِ َو َلسٔ
أَبٔي َصا َل َة َز ِو ٔد َخسٔی َح َة َویُهِى َی أَبَا َع ِب ٔس اهللٔ َع ًٔ ابِ ًٕ ألَبٔي َصا َل َة َع ًٔ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ َعل ٔ ٕٓي َقا َل َقا َل ا ِل ُح َشي ِ ُن َسأ َ ِل ُت أَبي َع ًِ سٔي َرة ٔ
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ْش َس ِض َل ا ِل ُدلُ ٔل َلي ِّ َن
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َزائ َٔه ا ِلب ٔ ِ ٔ
ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله فٔي ُجل ََشائٔطٔ َؾ َكا َل ک َ َ
ا ِل َحاى ٔ ٔب ل َِي َص بٔؿ ٓ َٕى َوال غَل ٔ ٕ
اب َوال َؾحَّا ٕ
غ َوال َعي ٕ
يى َوال َػ َّد ٕ
ل َع َّنا ال َي ِظ َتهٔي َوال یُ ِؤی ٔ ُص ٔم ِيطُ
َّاب َوال ُمظَ ا ٕح یَ َت َػا َؾ ُ

اض ٔم ًِ ث َ ٕ
َرا ٔجيطٔ َوال یُ َدي َُّب ؾ ٔيطٔ َق ِس َت َز َک َنؿ َِش ُط ٔم ًِ ثَ ٕ
اٌ ال یَ ُذ ُّو
م ث ا ِلنٔ َزا ٔ
م ث ک َ َ
ئ َواإل ٔ ِن َثارٔ َو َما ال َي ِعئيطٔ َو َت َز َک ال َّي َ
َّ
َّ
ْط َم ُجل ََشا ُؤ ُظ َنأَى َّ َنا َعل َي ُرؤُوسٔض ٔ ُه َّ
الليِرُ َؾإٔذَا
أَ َح ّسا َوال َيعٔيبُ ُط َوال یَ ِللُ ُب َع ِور َت ُط َوال یَ َتکَل ُه إٔال ؾ ٔ َمْي َر َجا ثَ َوابَ ُط َوإٔذَا َتکَل َه أَ ِ َ
َّ
َفؽَ َحسٔی ُث ُض ِه ع ٔ ِي َس ُظ َحس ُ
وٌ ع ٔ ِي َس ُظ ا ِل َحس َ
ٔیث أَ َّولٔض ٔ ِه
َس َه َت َتک َ َّل ُنوا ال َیت َ َي َازعُ َ
ٔیث َو َم ًِ َتک َ َّل َه ع ٔ ِي َس ُظ أَ ِن َؼتُوا َل ُط َحًی َي ِ ُ
اٌ
َي ِـ َح ُ
وٌ ٔم ِي ُط َو َي ِؼبٔرُ ل ٔ ِل َػز ٔ ٔ
یب َعل َي ا ِل َحؿ َِوة ٔفٔي َم ِي ٔلكٔطٔ َو َم ِشأ َ َلتٔطٔ َحًَّی إ ٔ ٌِ ک َ َ
وٌ ٔم ِي ُط َویَ َت َعح َُّب ٔم َّنا یَ َت َع َّحبُ َ
ک ٔم َّنا َي ِـ َحهُ َ
ل َّ
الث َيا َئ إٔال ٔم ًِ ُمکَاؾ ٕٔئ َوال َي ِك َل ُع َعل َي أَ َح ٕس َحسٔی َث ُط
أَ ِػ َحاب ُ ُط َو َي ُكو ُل إٔذَا َرأَیِت ُِه كَال ٔ َب َحا َج ٕة ی ٔ ِللُبُ َضا ؾَأ َ ِرؾ ٔ ُسو ُظ َوال َي ِك َب ُ
َحًَّی َی ُح َوز ؾ ََي ِك َل ُع ُط ب ٔ َي ِه ٕي أَ ِو ق ٔ َياو ٕ

رضحت اامؾ نسح ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس (ریمے وھچےٹ اھبیئ) رضحت اامؾ نیسح ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ںیم ےن
اےنپفادلرضحت یلعریض اہللہنعےسوضحرارکؾ یلصاہللہیلعفملس اکاےنپالہ سلجم ےکاسھتاکرطزوپاھچوتاوہنںےنرفامایہک
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہشیمہ دنخہ ناشیین افر وخش یقلخ ےک اسھت فصتم رےتہ ےھت (ینعی رہچہ اونر رپ مسبت افر اشبتش اک ارث امنایں
وہات اھت) آپ یلص اہلل ہیلع فملس رنؾ زماج ےھت (ینعی یسک ابت ںیم ولوگں وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وماتقف یک رضفرت وہیت
یھتوتآپیلصاہللہیلعفملسوہس تےسوماقفوہاجےتےھت)ہنآپتخسوگےھتافرہنتخسدؽےھت۔ہنآپالچرکوبےتلےھت
ہنشحف وگیئ افر دبالکیمرفامےتےھتہن بیعریگ ےھتہکدفرسفںےکویعب ےڑںیہنزایدہابمہغل ےس رعتفیرکےنفاےلہنزایدہ
ذماؼ رکےن فاےل ہن لیخب (نیت ظفل) اس ہگج لقن ےیک ےئگ ونیتں اک رتہمج ھکل دای) آپ یلص اہلل ہیلع فملس اندنسپ ابت ےس ارعاض
رفامےت ےھت۔ ینعی اد ر اافتلت ہن رفامےت وگای ینس یہ ںیہن دفرسے یک وکیئ وخاشہ ارگ آپ وک دنسپ ہن آیت وت اس وک امویس یھب ہن
رفامےت ےھت افراس اک فدعہ یھب ہن رفامےت ےھتآپ ےن نیت ابوتں ےس اےنپ آپ وک ابلکل دحیلعہ رفام راھک اھت۔ ڑگھجے ےس افر ةکت
ےس افر اکیب ر ابت ےس افر نیت ابوتں ےس ولوگں وک اچب راھک اھت ،ہن یسک یک ذمتم رفامےت ےھت ،ہن یسک وک بیع اگلےت ےھت ،ہن یسک ےک
ویعبالتشرفامےتےھت۔آپیلصاہللہیلعفملسرصػفیہالکؾرفامےتےھتوجابثعارجفوثابوہبجآپ یلص اہللہیلعفملس
وگتفگ رفامےت وت احرضنی سلجم اس رطح رگدؿ  اکھ رک ےتھٹیب  ےسی اؿ ےک رسفں رپ رپدنے ےھٹیب وہں ( ہک ذرا یھب رحتک اؿ ںیم
وہیتیھتہکرپدنہذرایسرحتکےساڑاجاتےہ)بجآپیلصاہللہیلعفملسپچوہاجےتبتفہرضحاتالکؾرکےت(ینعیوضحر
ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک وگتفگ ےک درایمؿ وکیئ صخش ہن وباتل اھت وج ھچک انہک وہات وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک پچ وہےن ےکدعب
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اتہکاھت)آپیلصاہللہیلعفملسےکاسےنمیسکابتںیمزناعہنرکےتےھت۔آپ یلصاہللہیلعفملسےسبجوکیئصخشابترکاتوت
اس ےک صاومش وہےن کت بس استک رےتہ ۔ رہ صخش یک ابت (وتہج ےس ےننس ںیم) ایسی وہیت  ےسی ےلہپ صخش یک وگتفگ ینعی  ے
دقری ےس یسکیک ابت ںیہن ینس اجیت یھت ،فرہن اعؾ وطر رپ ہی وہات ےہہک سلجمیک ادتباء ںیم وت وتہج اتؾ وہیت ےہ رھپ ھچک دری وہےن
ےس ااتکان رشفع رکدےتی ںیہ افر ھچک  ے وتیہج یس وہاجای رکیت ےہ) سج ابت ےس بس ےتسنہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یھب مسبت
رفامےت افر سج ےس بس ول بجعت رکےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس یھب بجعت ںیم رشکی رےتہ ہی ںیہن ہک بس ےس اگل پچ
اچپےھٹیب رںیہ ہکلب اعمرشت افر رطز الکؾ ںیم رشاکء سلجم ےک رشکی احؽ رےتہ) ایبنج اسمرفآدیم یک تخس وگتفگ افر  ےزیمتی
ےک وساؽ رپ ربص رفامےت (ینعی اگؤں ےک ول اج  ے اج وساالت رکےت آداب یک راعتی ہن رک ےک رہ مسق ےک وساالت رکےت۔
وضحرارکؾ یلصاہللہیلعفملس اؿرپرگتفہنرفامےتاؿرپ ربصرکےت) افراسفہج ےسفہول رہمسقےکوساالترک ےتیلےھت۔
ضعب احصہب ریض اہلل مہنع آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک سلجم ادقس کت اسمرففں وک ےل رک آای رکےت ےھت (اتہک اؿ ےک رہ مسق ےک
وساالتےسوخدیھبعفتنم وہںافرایسی ابںیتنج وکادبیکفہج ےسہیرضحاتوخدہن وپھچےتکسےھتفہیھبولعمؾ وہاجںیئ)آپ
ہییھباتدیکرفامےترےتہےھتہکبجیسکاطبلاحتجوکدوھکیوتاسیکادمادایکرکف(ارگآپیکوکیئرعتفیرکاتوتآپیلصاہلل
ہیلعفملس اس وک وگارا ہن رفامےت اہتبل) وطبر رکشہی افر اداےئ ااسحؿ ےک وکیئآپ یلص اہللہیلعفملسیک رعتفی رکات وت آپ یلص اہلل
ہیلع فملس وکست رفامےت۔ ینعی دح ےس اجتفز رکات وت رفک دےتی۔ یسک یک وگتفگ عطق ہن رفامےت ےھت ہک دفرسے یک ابت اکٹ رک اینپ
رشفعہنرفامںیئ۔اہتبلارگوکیئدحےساجتفزاتگلوتاےسرفکدےتیےھتایسلجمےسرشتفیےلاجےتاتہکفہوخدرکاجےئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔي َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َه ٔسرٔ َقا َل
َسنٔ ِع ُت َجاب ٔ َز بِ ًَ َع ِب ٔس اهللٔ َي ُكو ُل َما ُسئ ٔ َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َط ِيئّا َق ُّم َؾ َكا َل ال
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رضحتاج سریضاہللہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےنیھبکیسکصخشےکوکیئزیچامےنگنرپااکنرںیہنرفامای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 331

اب َع ًِ عُب َ ِي ٔس اهللٔ َع ًٔ
َقش ُّٔی ا ِل َنک ُِّّي َقا َل َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َس ِع ٕس َع ًٔ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ ع ِٔن َز َ
اٌ أَبُو ا ِل َكاس ٔٔه ا ِل ُ َ
اٌ َحًَّی
ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
اٌ أَ ِج َو َز َما َیهُو ٌُ فٔي َط ِضز ٔ َر َم َـ َ
ض بٔا ِل َدي ِر ٔ َوک َ َ
ض َقا َل ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَ ِج َو َز ال َّيا ٔ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَ ِج َو َز بٔا ِل َدي ِر ٔ ٔم ًَ
آٌ َؾإٔذَا َلك ٔ َي ُط ٔجبِرٔی ُ
َی ِي َشل ٔ َذ ؾ ََيأِت ٔيطٔ ٔجب ِرٔی ُ
لک َ َ
َق َ
ل ؾ ََي ِعز ٔ ُق َعل َِيطٔ ا ِل ُ ِ
ال ِّزیحٔ ا ِل ُن ِز َس َلةٔ

رضحتانبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسافؽوتامتؾولوگںےسزایدہرہفتقیہیخسےھت(ہک
وکیئیھبوضحریلصاہللہیلعفملسیکاخسفتاکاقمہلبںیہنرکےہ ااھتہکوخدریقفاہنزدنیگرسبرکےتےھتافراطعؤںںیمابداشوہںوک
رشدنمہرکےتےھت۔اہنتیتخساایتحجیکاح تںیماکیوعرتےناچدرشیپیکافرتخسرضفرتےکدرہجںیمینہپ۔بجیہ
اکی صخش ےن امگن یل افر اس وک رمتمح رفامدی۔ رقض ےل رک رضفرت دنمفں یک رضفرت وک وپرا رکان افر رقض وخاہ ےک تخس
اقتےضےکفتق ںیہےسارگھچکآایگافراداےئرقضےکدعبچبایگوتبجکتفہمیسقتہنوہاجےئرھگہناجاناےسیوہشمرفااعقت
اینترثکتےسںیہہکاؿاکااحہط وہیہںیہنےہ ا)ابوصخلصراضمؿاابملرکںیمامتؾہنیہماریخکتتہبیہایفضرےتہ(ہکوخد
وضحریلصاہللہیلعفملسیکایگرہےنیہمیکایفیضیھباسےنیہمیکایفیضےک سا سہنوہیتیھت)افراسہنیہمںیمیھبسجفتقرضحت
ربجالیئ ہیلع االسلؾ رشتفی ال رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک الکؾ اہلل رشفی انسےت اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فملس الھبیئ افر عفن
اچنہپےنںیمزیتابرشالےنفایلوہاےسیھبزایدہاخسفترفامےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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اٌ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط
َف بِ ًُ ُسل ِ ََمْي ٌَ َع ًِ ثَاب ٔ ٕت َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل ک َ َ
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل أَ ِخب َ َرىَا َج ِع َ ُ

َخ َط ِيئّا ل ٔ َػ ٕس
وسله ال َی َّس ٔ ُ

رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس دفرسے دؿ ےک ےئل یسک زیچ وک ذریخہ انب رک ںیہن رےتھک
ےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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وسی بِ ًٔ أَبٔي َع ِل َك َن َة ا ِل َنسٔیىٔ ُّی َقا َل َح َّسثَىٔی أَبٔي َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ َس ِع ٕس َع ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ أَ ِسل ََه َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ
َح َّسثَ َيا َص ُ
ارو ٌُ بِ ًُ ُم َ
اب أَ ٌَّ َر ُجم  َجا َئ إلٔ َي ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله ؾ ََشأ َ َلطُ أَ ٌِ ُي ِع ٔل َيطُ َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله َما
عُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َد َّل ٔ

ک اهللُ َما ال َت ِك ٔس ُر
ع ٔ ِيسٔي َط ِي ْئ َو َْه ًٔٔ ابِ َت ِع َعل َ َّي َؾإٔذَا َجائَىٔی َط ِي ْئ َق َـ ِي ُت ُط َؾ َكا َل عُ َنزُ یَا َر ُسو َل اهللٔ َق ِس أَ ِع َل ِي ُتطُ َؾ َّنا ک َ َّل َؿ َ
ـ ٔم ًِ ذٔي
َعل َِيطٔ ؾ َ ٔ
ََک َظ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله َق ِو َل عُ َن َز َؾ َكا َل َر ُج ْل ٔم ًَ األ َ ِن َؼارٔ یَا َر ُسو َل اهللٔ أَ ِنؿ ِٔل َوال َت َد ِ
ْش ل ٔ َك ِو ٔل األ َ ِن َؼار ِّٔي ث ُ َّه َقا َل ب ٔ َض َذا أ ُ ٔم ِز ُت
ا ِل َعزِ ٔ
غ إٔقِم ال َؾت ََب َّش َه َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َو ُ ٔ
َع َف فٔي َو ِجضٔطٔ ا ِلب ٔ ِ َ

رضح ترمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہہک اکی رمہبت یسک رضفرتدنم ےن وضحر ادقس یلص اہللہیلع فملس ےس ھچک وساؽ ایک ،آپ یلص
اہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکریمےاپسوتاسفتقھچکوموجدںیہنےہ۔ مریمےانؾےسرخدیولبجھچکآاجےئاگوتںیمادا
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رکدفںاگ۔رضحترمعریض اہللہنعےنرعض ایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسآپ ےکاپسوجھچکاھتآپیلص اہللہیلعفملس
دے ےکچ ںیہ (افر وج زیچ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دقرت ںیم ںیہن ےہ اس اک ت  اعتٰیل اشہن ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک فلکم
ںیہن انبای۔) رضحترمع ریض اہللہنع اک ہی وقمہل ان وگار سگرا وت اکی ااصنری احصیب ریض اہللہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل(یلص اہلل
ہیلع فملس) سج دقر یج اچےہ رخچ ےئجیک افر رعش ےک امکل ےس یمک اک ادنہشی ہن ےئجیک (ہک وج ذات اپک رعش  سںی یک امکل ےہ اس
ےک اہیں آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دےنی ایک یمک وہ یتکس ےہ)۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک ااصنری اک ہی انہک تہب دنسپ آای افر
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےنمسبترفامایسجاکارثرہچہاونررپاظرہوہاتاھتافرآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکت اعتٰیلاشہن
ےنےھجماساکمکحرفامایےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحریلصاہللہیلعفملسےکاالخؼفاعداتںیم

حسیث 334

َفا َئ َقال َِت
َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ حُ ِحز ٕ َقا َل أَ ِخب َ َرىَا َ ٔ
َش ْ
یک َع ًِ َع ِبسٔ اهللٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َعكٔي ٕل َع ًٔ ُّ
الزبَ ِّي ٔع ب ٔ ِيتٔ ُم َعوِّذ ٔ بِ ًٔ َع ِ َ
أَ َت ِي ُت ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله بٔك ٔ َيا ٕع ٔم ًِ ُركَبٕ َوأَ ِجز ٕ ُزغِبٕ ؾَأ َ ِع َلانٔي ٔم ِل َئ َن ِّؿطٔ ُحل ٔ ًّيا َو َذ َص ّبا
رعیبیتہکںیہہکںیماکی ابطؼوجھکرفںاکافرھچک وھچیٹوھچیٹپ یلپ یلڑککایںےلرک احرضمدتموہیئوتوضحریلصاہللہیلعفملس
ےنےھجماانپدتسِابمرکرھبرکوسانافرزویررمتمحرفامای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحریلصاہللہیلعفملسےکاالخؼفاعداتںیم
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حسیث 335

َع َو َة َع ًِ أَب ٔيطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ َخ ِ َ
ْشو ٕ َوغَيِرُ َواح ٔ ٕس َقالُوا َح َّسثَ َيا ع َٔيسی بِ ًُ یُوى َُص َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ

يب َعل َِي َضا
اٌ َي ِك َب ُ
ػلي اهلل عليط وسله ک َ َ
ل ا ِل َض ٔسیَّ َة َویُث ٔ ُ

رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسدہہیوبقؽرفامےتےھتافراسرپدبہلیھبدایرکےتےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکایحءاکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکایحءاکذرک

حسیث 336

م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز َقا َل َح َّسثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ َق َتا َز َة َقا َل َسنٔ ِع ُت َع ِب َس اهللٔ بِ ًَ أَبٔي عُت ِ َب َة یُ َح ِّس ُث
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ

اٌ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله أَ َّ
طس َح َي ّ
ْک َظ َط ِيئّا
ذرا ٔ
اٌ إٔذَا َ ٔ
ئ فٔي خ ِٔسرٔ َصا َوک َ َ
َع ًِ أَبٔي َسعٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔي َقا َل ک َ َ
ائ ٔم ًَ ا ِل َع َ
َع ِؾ َيا ُظ فٔي َو ِجضٔطٔ
ََ
اوبدیعس مدری ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس رشؾ فایحء ںیم ونکاری ڑلیک وج اےنپ رپدہ ںیم وہ ےس  ںیہ

زایدہ ڑبےھ وہےئ ےھت بج وضحر یلص اہللہیلعفملس وک وکیئ ابت انوگار وہیت وت  م آپ یلص اہللہیلعفملس ےک رہچہ ےس اچہپؿ ےتیل۔
(وضحریلصاہللہیلعفملساغتیرشؾیکفہجےساراہراندنسپدییگیھبہنرفامےتےھت)۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکایحءاکذرک

حسیث 337

ِم
یس ا ِل َد ِل ٔ ِّ
وسی بِ ًٔ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ غ َِي َ
م ٌ َقا َل َح َّسثَ َيا َونٔي ْع َقا َل َح َّسث َ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ َم ِي ُؼو ٕر َع ًِ ُم َ
َع ًِ َم ِولّي ل ٔ َعائٔظَ َة َقا َل َقال َِت َعائٔظَ ُة َما ىَوَ ِز ُت إلٔ َي َ َِّر ٔد َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَ ِو َقال َِت َما َرأَیِ ُت َ َِّر َد َر ُسو ٔل
اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َق ُّم

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک (وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک ایحء افر رشؾ یک فہج ےس) ےھجم یھبک آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےکلحمرشؾدےنھکییکتمہںیہنڑپیافریھبکںیہنداھکی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکیگنیسےنھچپوگلاےناکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکیگنیسےنھچپوگلاےناکذرک

حسیث 338

ل بِ ًُ َج ِع ََفٕ َع ًِ ُح َن ِي ٕس َقا َل ُسئ ٔ َل أَى َ ُص بِ ًُ َمال ٔ ٕک َع ًِ َن ِش ٔب ا ِل َححَّاو ٔ َؾ َكا َل
َح َّسثَ َيا َعل ٔ ُّي بِ ًُ ُح ِحز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َناع ٔي ُ
ا ِح َت َح َه َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َح َح َنطُ أَبُو كَ ِي َب َة ؾَأ َ َم َز َلطُ بٔ َؼا َعي ِ ٔن ٔم ًِ كَ َعاو ٕ َوک َ َّل َه أَصِ َلطُ ؾ ََو َؿ ُعوا َع ِي ُط ٔم ًِ

َخا ٔجطٔ َو َقا َل إ ٔ ٌَّ أَؾ َِـ َل َما َت َسا َویِ َت ِه بٔطٔ ا ِل ٔح َحا َم ُة أَ ِو إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ أَ ِم َث ٔل َز َوائٔهُ ُه ا ِل ٔح َحا َم َة
ََ

رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس یسک ےن یگنیس وگلاےن یک ارجت اک ہلئسم وپاھچ ہک اجزئ ےہ ای ںیہن ۔ اوہنں ےن رفامای ہک اوب ن ہب ےن
وضحرارکؾ یلصاہللہیلعفملس ےک یگنیساگلیئیھت۔آپ ےندفاصعاھکان(اکیرفاتی ںیموجھکر یھبآای)رمتمح رفامایافراؿ ےک
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آاقؤںےسافسرشرفامرکاؿےکذہموجوصحمؽاھتاسںیمیمکرکادیافرہییھباراشدرفامایہکیگنیساگلانرتہبنیدفاےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکیگنیسےنھچپوگلاےناکذرک

حسیث 339

َح َّسثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َعل ٔ ٕٓي َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز َقا َل َح َّسثَ َيا َو ِر َقا ُئ بِ ًُ عُ َن َز َع ًِ َع ِبسٔ األ َ ِعل َي َع ًِ أَبٔي َجنٔي َل َة َع ًِ َعل ٔ ٕٓي أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
َ
َّاو أَ ِج َز ُظ
ػلي اهلل عليط وسله ا ِح َت َح َه َوأَ َم َزنٔي ؾَأ ِع َل ِي ُت ا ِل َحح َ
رضحتیلع ریضاہللہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےن اکیرمہبتیگنیسوگلایئافرےھجماسیک زمدفریدےنی اک
مکحرفامایںیمےناسوکاداایک۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکیگنیسےنھچپوگلاےناکذرک

حسیث 340

اٌ َّ
ارو ٌُ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ
ض َقا َل
الث ِور ِّٔي َع ًِ َجابٔز ٕ َع ًٔ ال َّظ ِع ٔي ِّی َع ًٔ ابِ ًٔ َع َّبا ٕ
َح َّسثَ َيا صَ ُ
ام ا ِل َض ِن َسان ٔ ُّي َقا َل َح َّسث َ َيا َع ِب َسةُ َع ًِ ُسؿ َِي َ
َحا ّما ل َِه ي ُِع ٔلطٔ
إ ٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ا ِح َت َح َه فٔي األَ ِخ َس َعي ِ ٔن َوبَي ِ َن ا ِْهَتٔ َؿي ِ ٔن َوأَ ِع َلي ا ِل َحح ََّاو أَ ِج َز ُظ َول َِو ک َ َ
اٌ َ َ
انبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکوضحریلصاہللہیلعفملسےنرگدؿیکدفونںاجبنےنھچپوگلاےئ افردفونںاشونںےکدرایمؿ
افراسیکارجتیھبرمتمحرفامیئ۔ارگاناجزئوہیتوتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےسیکرمتمحرفامےت۔
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حسیث 341

ارو ٌُ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ
ام َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب َسةُ َع ًٔ ابِ ًٔ أَبٔي ل َِيل َي َع ًِ ىَاؾ ٕٔع َع ًٔ ابِ ًٔ عُ َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله
َح َّسثَ َيا َص ُ
َ
آػ ٕع ؾ ََو َؿ َع َع ِيطُ َػا ّعا َوأَ ِع َلا ُظ أَ ِج َز ُظ
َخا ُج َ
ک َؾ َكا َل ثَم ثَ ُة ُ
َز َعا َححَّا ّما َؾ َح َح َنطُ َو َسأ َلطُ َن ِه َ َ
رضحت انبرمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفملس ےن اکی یگنیس اگلےنفاےل وک البای سج ےن آپ یلص اہلل
ہیلع فملس ےک یگنیس اگلیئ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس اؿ اک رفزاہن اک وصحمؽ درایتف رفامای وت اوہنں ےن نیت اصع
التبای۔وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےناکیاصعمکرکادایافریگنیساگلےنیکارجترمتمحرفامیئ۔
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حسیث 342

اػ ٕه َقا َل َح َّسثَ َيا صَ َّن ْاو َو َجزٔیزُ بِ ًُ َحازٔو ٕ َقا َل
ْص ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ َع ٔ
ار ا ِل َب ِ ٔ
ض بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ا ِل َع َّل ُ
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ا ِل ُك ُّسو ٔ
اٌ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َی ِح َتحٔ ُه فٔي األَ ِخ َس َعي ِ ٔن َوا ِلکَاصٔ ٔل َوک َ َ
َح َّسثَ َيا َق َتا َزةُ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل ک َ َ

یً
ْٔش َ
ْش َة َوإ ٔ ِح َسي َوع ِ ٔ
ْش َة َوتٔ ِش َع َع ِ َ
َی ِح َتحٔ ُه ل ٔ َش ِب َع َع ِ َ
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حسیث 343

َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
ام بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َقا َل أَى ِ َبأَىَا َع ِب ُس الز ََّّزا ٔم َع ًِ َم ِع َنز ٕ َع ًِ َق َتا َز َة َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل
ْح ْو بَ َن َل ٕل َعل َي هَ ِضز ٔا ِل َك َسو ٔ
عليط وسله ا ِح َت َح َه َوص َُو ُم ِ ٔ
رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ومعض للم ںیم (وج ہکم افر دمہنی ونمرہ ےک درایمؿ
اکیہگجےہ)اح تِارحاؾںیمتشپدقؾرپیگنیسوگلایئ۔
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وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکضعبانؾافراضعبااقلباکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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حسیث 344

عً َسعٔي ُس بِ ًُ َع ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل َن ِدزُوم ٔ ُّي َوغَيِرُ َواح ٔ ٕس َقالُوا َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًٔ الزُّصِز ٔ ِّي َع ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ُج َبي ِر ٔبِ ًٔ ُم ِلع ٕٔه َع ًِ
َّ
أَبٔيطٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إ ٔ ٌَّ لٔي أَ ِس َن ّ
َف
ائ أَىَا ُم َح َّن ْس َوأَىَا أَ ِح َن ُس َوأَىَا ا ِل َناؤي ال ٔذي َی ِن ُحو اهللُ ب ٔ َي ا ِْهُ ِ َ
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اض َعل َي َق َسمٔي َوأَىَا ا ِل َعاق ٔ ُب َّال ٔذي ل َِي َص َب ِع َس ُظ ى َ ٔي ٌّی
ْش ال َّي ُ
َوأَىَا ا ِل َح ٔ ُ
اَش َّال ٔذي یُ ِح َ ُ
ریبجنبمعطمریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےن اراشدرفامایہکریمےتہبےسانؾںیہہلمجنماؿےک
دمحمافرادمحےہافرامیحےہسجےکینعماٹمےنفاےلےکںیہت اعتیلاشہنےنریمےذرےعیرفکوکاٹمایےہافراکیانؾاحرشےہ
ہکت اعتیلاشہنتماتمںیمرشحےکےئلبسےسےلہپآپیلصاہللہیلعفملسوکاتاھںیئےگا فرامتؾاتموضحرارکؾیلصاہللہیلع
فملس ےک دعب رشحیک اجےئ یگ ۔ افر اتاھیئ اجےئ یگ۔ وت وگای وضحر یلص اہللہیلعفملس امتؾ اتم ےک رشح اک ببس ےنب افر اکی انؾ ریما
اعبق ےہ سج ےک ینعم ےھچیپآےن ےک ںیہ ۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس بس اایبنء ےس ےھچیپ رشتفی الےئ ںیہ آپ یلص اہلل
ہیلعفملسےکدعبوکیئںیہنآےئاگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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حسیث 345

ْط ٕ
يت ال َّي ٔي َّی
غ َع ًِ َع ٔ
اػ ٕه َع ًِ أَبٔي َوائ ٕٔل َع ًِ ُح َذ ِي َؿ َة َقا َل َلك ٔ ُ
َک بِ ًُ َعيَّا ٕ
یـ ا ِْهُوف ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َ ٔ
ْط ٔم ا ِل َنسٔی َي ٔة َؾ َكا َل أَىَا ُم َح َّن ْس َوأَىَا أَ ِح َن ُس َوأَىَا ى َ ٔي ُّی ال َّز ِح َنةٔ َوى َ ٔي ُّی ال َّت ِوبَةٔ َوأَىَا ا ِل ُن َكفَّي َوأَىَا
ػلي اهلل عليط وسله فٔي َب ِع ٔف ُ ُ
اَش َوى َ ٔي ُّی ا ِل َنم ح ٔٔه َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
اػ ٕه
ْض بِ ًُ ُط َن ِي ٕل َقا َل أَى ِ َبأَى َا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ َع ٔ
ا ِل َح ٔ ُ
ام بِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َقا َل َح َّسثَ َيا ال َّي ِ ُ

اػ ٕه َع ًِ زٔ ٕٓ ِّ َع ًِ
َع ًِ زٔ ٕٓ ِّ َع ًِ ُح َذ ِي َؿ َة َع ًٔ ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله ى َ ِح َو ُظ ب ٔ َن ِع َيا ُظ َص َه َذا َقا َل َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ َع ٔ
ُح َذ ِي َؿ َة
ذحہفی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی رمہبت ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےس راہتس ںیم الم۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس
رشتفی ےل اج رےہ ےھت ذترک ًة وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک ریما انؾ دمحم ےہ افر ادمح افر یبن ارلحمة ےہ افر یبن
اوتلہبےہافرںیمیفقموہںافراحرشوہںافریبنالممحوہں۔
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حسیث 346

اٌ بِ ًَ َب ٔظير ٕ َي ُكو ُل أَل َِشت ُِه فٔي
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو األَ ِح َو ٔ
َح ٕب َقا َل َسنٔ ِع ُت ال ُّي ِع َن َ
ؾ َع ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
اب َما ٔطئٔت ُِه َل َك ِس َرأَیِ ُت ىَب ٔ َّيهُ ِه ػلي اهلل عليط وسله َو َما یَحٔ ُس ٔم ًَ َّ
َش ٕ
الس َق ٔل َما یَ ِنألُ بَ ِل َيطُ
كَ َعاو ٕ َو َ َ
امعنؿنبریشبریضاہللہنعےتہکںیہہکایک مول اھکےنےنیپںیماینپرمیضےکوماقفکمہنمںیہنوہ(افرانتجدؽاچےہ مول
ںیہناھکےتوہ)احالہکنںیمےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکداھکیےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےکاہیںردی وجھکرںیٹیپ
رھبںیہنںیھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ارو ٌُ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ
َع َو َة َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت إ ٔ ٌِ ُن َّيا آ َل ُم َح َّن ٕس ىَنهُ ُث
َح َّسثَ َيا صَ ُ
ام َقا َل َح َّسث َ َيا َع ِب َسةُ َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ

َط ِض ّزا َما َن ِش َت ِوق ٔ ُس ب ٔ َيا ٕر إ ٔ ٌِ ص َُو إٔال ال َّت ِنزُ َوا ِل َنا ُئ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفام یت ںیہ ہک  م ول ینعی وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک الہ فایعؽ فہ ںیہ ہک اکی اکی امہ کت
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امہرےاہیںآ ںیہنیتلجیھترصػوجھکرافراپینرپسگارااھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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یس بِ ًٔ أَبٔي َم ِي ُؼورٕ َع ًِ أَى َ ٕص َع ًِ أَبٔي
ل بِ ًُ أَ ِسل ََه َع ًِ یَز ٔ َ
َّار َقا َل َح َّسثَ َيا َس ِض ُ
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ أَبٔي زٔیَاز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َسي ْ
َّر َؾ َع َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل
كَ ِل َح َة َقا َل َط َه ِوىَا إلٔ َي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ا ِل ُحو َع َو َرؾ َِع َيا َع ًِ ب ُ ُلوى ٔ َيا َع ًِ َح َحز ٕ َ َ

عليط وسله َع ًِ بَ ِلئطٔ َع ًِ َح َح َزیِ ًٔ َقا َل أَبُو ع َٔيسی َص َذا َحس ْ
یب ٔم ًِ َحسٔیثٔ أَبٔي كَ ِل َح َة ال َن ِعز ٔ ُؾ ُط إٔال ٔم ًِ َص َذا ا ِل َو ِجطٔ
ٔیث َ ٔ
َغ ْ

اٌ أَ َح ُسص ُِه َي ُظ ُّس فٔي بَ ِلئطٔ ا ِل َح َح َز ٔم ًَ ا ِل ُح ِضسٔ َو َّ
الـ ِع ٔـ َّال ٔذي بٔطٔ ٔم ًَ
َو َم ِعى َی َق ِولٔطٔ َو َرؾ َِع َيا َع ًِ ب ُ ُلوى ٔ َيا َع ًِ َح َحز ٕ َح َحز ٕک َ َ
ا ِل ُحو ٔع

رضحتاوبہحلطریضاہللہنعےتہکںیہہک مولوگںےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےسدشتوھبکیکاکشتییکافراےنپٹیپ
رپ دنبےھ وہےئ رھتپ دالھکےئ ہک رہ صخش ےک ٹیپ رپ وھبک یک دشت یکفہج ےس اکی اکی رھتپ دنباھ وہا اھت۔ وضحر ادقس یلص
اہللہیلعفملسےناےنپٹیپرپدفرھتپدنبےھوہےئدالھکےئہکوضحرارکؾیلص اہللہیلعفملسوکدشتوھبک مےسزایدہیھتافر
 مےسزایدہفتقدبفںاھکےئسگراکچاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ض َقا َل َح َّسثَ َيا َط ِي َبا ٌُ أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َقا َل َح َّسث َ َيا َع ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َناع ٔي َل َقا َل َح َّسثَ َيا آ َز ُو بِ ًُ أَبٔي إ ٔ َیا ٕ
ْخ ُد ؾ َٔيضا َوال
َخ َد َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي َسا َع ٕة ال یَ ِ ُ
عُ َنيِر ٕ َع ًِ أَبٔي َسل ََن َة بِ ًٔ َع ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ أَبٔي ص َُزیِ َز َة َقا َل َ َ
َخ ِج ُت أَ ِل َقي َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوأَى ِ ُوزُ فٔي
یَ ِل َكا ُظ ؾ َٔيضا أَ َح ْس ؾَأ َ َتا ُظ أَبُو بَ َِکٕ َؾ َكا َل َما َجا َئ ب ٔ َ
ک یَا أَبَا بَ َِکٕ َقا َل َ َ
ک َیا ُع َنزُ َقا َل ا ِل ُحو ُع َیا َر ُسو َل اهللٔ َقا َل ػلي اهلل عليط
يه َعل َِيطٔ َؾل َِه َیل َِب ِث أَ ٌِ َجا َئ ُع َنزُ َؾ َكا َل َما َجا َئ ب ٔ َ
َو ِجضٔطٔ َوال َّت ِشل ٔ َ
اٌ َر ُجم  َنثٔي َر ال َّي ِد ٔل
وسله َوأَىَا َق ِس َو َج ِس ُت َب ِع َف ذَل ٔ َ
ک ؾَاى ِ َل َل ُكوا إلٔ َي َم ِيز ٔ ٔل أَبٔي ا ِل َض ِي َث ٔه بِ ًٔ الت َّ ِي َضا ٌٔ األَ ِن َؼار ِّٔي َوک َ َ
َو َّ
ئ َول َِه یَهُ ًِ َلطُ َخ َس ْو َؾل َِه یَحٔ ُسو ُظ َؾ َكالُوا ال ِم َزأَتٔطٔ أَیِ ًَ َػاحٔبُ ٔک َؾ َكالَتٔ اى ِ َلل ََل َي ِش َت ِع ٔذ ُب َل َيا ا ِل َنا َئ َؾل َِه یَل َِب ُثوا أَ ٌِ
الظا ٔ

َقبَ ٕة َیزِ َعبُ َضا ؾ ََو َؿ َع َضا ث ُ َّه َجا َئ َی ِل َتز ٔ ُو ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله َو ُيؿ َِّسیطٔ بٔأَب ٔيطٔ َوأ ُ ِّمطٔ ث ُ َّه اى ِ َلل ََل بٔض ٔ ِه
َجا َئ أَبُو ا ِل َض ِي َث ٔه بٔ ٔ ِ
إلٔ َي َحسٔي َكتٔطٔ ؾ ََب َش َم َل ُض ِه بٔ َشاكّا ث ُ َّه اى ِ َلل ََل إلٔ َي ى َ ِد َل ٕة َؾ َحا َئ بٔك ٔ ِيو ٕ َؾ َو َؿ َع ُط َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله أَؾَم  َت َي َّك ِي َت
ئ
ک ا ِل َنا ٔ
اروا أَ ِو َت َديَّرُوا ٔم ًِ ُركَبٔطٔ َوبُ ِ ٔ
ْسظ ٔؾَأ َکَلُوا َو َ ٔ
َل َيا ٔم ًِ ُركَبٔطٔ َؾ َكا َل یَا َر ُسو َل اهللٔ إنِّٔي أَ َر ِز ُت أَ ٌِ َت ِد َت ُ
َشبُوا ٔم ًِ ذَل ٔ َ
وٌ َع ِي ُط َی ِو َو ا ِلك ٔ َيا َم ٔة ه ٌّٔل بَارٔ ْز َو ُركَ ْب
َؾ َكا َل ػلي اهلل عليط وسله َص َذا َو َّال ٔذي َن ِؿ ٔسی ب ٔ َي ٔسظ ٔ ٔم ًٔ ال َّيع ٔٔيه َّال ٔذي ُت ِشأ َ ُل َ

ات َز ٓ ٕر ؾ ََذبَحَ
كَي ِّْب َو َمائْ بَارٔ ْز ؾَاى ِ َلل ََل أَبُو ا ِل َض ِي َث ٔه ل ٔ َي ِؼ َي َع َل ُض ِه كَ َعا ّما َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله ال َت ِذبَ َحًَّ َذ َ
ک َخاز ٔ ْو َقا َل ال َقا َل َؾإٔذَا أَ َتاىَا َس ِي ْی ؾَأِت ٔ َيا ؾَأت ُ َٔي
َل ُض ِه َع َياقّا أَ ِو َج ِس ّیا ؾَأ َ َتاص ُِه ب ٔ َضا ؾَأَکَلُوا َؾ َكا َل ػلي اهلل عليط وسله َص ِل َل َ
ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله ب ٔ َزأِ َسي ِ ٔن ل َِي َص َم َع ُض َنا ثَال ٔ ْث ؾَأ َ َتا ُظ أَبُو ا ِل َض ِي َث ٔه َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله ا ِختَرِ

ٔم ِي ُض َنا َؾ َكا َل َیا َر ُسو َل اهللٔ ا ِخت َ ِر لٔي َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله إ ٔ ٌَّ ا ِل ُن ِش َتظَ َار ُم ِؤ َت َن ًْ ُخ ِذ َص َذا َؾإٔنِّي َرأَیِ ُت ُط ي َُؼل ِّي
ؾ بٔطٔ َم ِعزُوؾّا ؾَاى ِ َلل ََل أَبُو ا ِل َض ِي َث ٔه إلٔ َي ا ِم َزأَتٔطٔ ؾَأ َ ِخب َ َر َصا بٔ َك ِو ٔل َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾ َكالَتٔ ا ِم َزأَتُ ُط َما
اس َت ِو ٔ
َو ِ
ٔيل َؾ َكا َل ػلي اهلل عليط وسله إ ٔ ٌَّ
أَى ِ َت ب ٔ َبال ٔ ٕؼ َح َّل َما َقا َل ؾ ٔيطٔ ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله إٔال بٔأ َ ٌِ َت ِعت ٔ َك ُط َقا َل َؾ ُض َو َعت ْ
اهللَ ل َِه یَ ِب َع ِث ىَب ٔ ًّيا َوال َخلٔي َؿ ّة إٔال َو َلطُ ب ٔ َلاى َ َتا ٌٔ ب ٔ َلاى َ ْة َتأ ِ ُمزُ ُظ بٔا ِل َن ِعزُ ٔ
َک َوب ٔ َلاى َ ْة ال َتأِلُو ُظ َخ َباال َو َم ًِ
وف َو َت ِي َضا ُظ َع ًٔ ا ِل ُن ِي َ ٔ
یُ َ
ئ َؾ َك ِس ُوق ٔ َي
الشو ٔ
وم ب ٔ َلاى َ َة ُّ

رضحتاوبرہریہریضاہلل اعت یلہنع ےتہک ںیہہک اکیرمہبت وضحرادقسیلصاہللہیلع فملس اےسیفتقدف تصاہن ےسابرہرشتفی
الےئہکاسفتقہنوتوضحریلصاہللہیلعفملسیکاعدترشہفیابرہرشتفیالےنیکیھتہنوکیئصخشوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملس
یکمدتمںیماسفتقدف تصاہنرپاحرضوہات اھت۔وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسیکابرہرشتفیآفریرپ رضحتاوبرکبدصقی
ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ

www.KitaboSunnat.com

ریض اہلل اعتٰیل ہنع وموجد ےھت۔ رھپ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اوبرکب ےس الخػ ومعمؽ  ے فتق آےن اک ببس درایتف
رفامای۔اوہنںےنرعضایکہکامجؽ ںاںآرایکزایرتافرالسؾےکےئلاحرضوہاوہں(رضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعےک
امکؽانتبسیکفہجےساھتہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکارگالخػاعدتابرہرشتفیآفرییکونتبآیئوتاسکیاجؿدف
اقبل رپ یھب اس اک ارث وہا) دنبہ ےک زندکی ن یفہج افٰیل ےہ افر ن ی امکؽانتبس ڑبی فہج ےہ وبنی دفر ےک اسھت الختف دصہیقی
ےک ااصتؽ یک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ ےک دعب ارگ انمبس اتہم ہن وہےن یک فہج فیتق ااکحؾ ںیم ھچک ریغت رضفر
وہاتافراحصہب رکاؾ ےک ےئل وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملس ےکرفاؼےکاسھتہیدفرسا رمہلحلمرکرجنفالمؽوکاناقلب سداتش
انبےنفاالوہاتالخبػدصقیاربکریضاہللہنعےکہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسھتاسدرہجااصتؽافریبلقکی یتہج
یھتہک نجوماعقرپ وجوضحر ارکؾ یلصاہللہیلعفملس اکرطزلمع اھتفیہارثکرضحتاوبرکبدصقیاک یھباھت۔انچہچن دحہیبیاک  ہص
وہشم ر ےہ سج اک ذرک اکحایت احصہب ںیم سگر اکچ ےہ املسمونں ےن اہنتیدب رک ایسی رشاطئ رپ افکر ےس حلصیک یھت ہک ضعب احصہب
ریضاہللمہنعاساکہ لم یھب ہنرکےکسافررضحترمعریض اہللہنعاہنتیوجش ںیم وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسیک مدتمںیم
احرضوہےئافراحرضوہرک رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسایکآپیلصاہللہیلعاہللاعتٰیلےک ست یبنںیہنںیہ؟وضحریلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفامای  ے کش۔ رضحت رمع ےن اہک ایک  م ت  رپ افر دنمش ابلط رپ ںیہن ؟ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای  ے
کش ۔ رضحت رمعےن اہک رھپ  م وک دنی ےک ابرے ںیم ہی ذ ت ویکں دی اجریہ ےہ۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیم اہلل اک
روسؽوہںافراسیکانرفامینںیہنرکےہ افیہدمداگرےہ۔رضحترمعریضاہللہنعےناہکایکآپیلصاہللہیلعفملسےن مےسہی
ںیہناہکاھتہک مہکماجںیئےگافروطاػرکںی ےگ؟وضحریلصاہللہیلعفملساہک ےکشنکیلایکںیمےنہییھباہکاھتہکایساسؽ
ہکم ںیماجںیئ ےگ؟ رضحت رمع ریض اہللہنع ےن رفامای ںیہن ہی وت ںیہن اہک اھت۔ وضحریلص اہللہیلعفملس ،سب وت ہکم ںیم رضفر اجےئ اگ
افر وطاػ رکے اگ۔ اس ےک دعب رضحت رمع ریض اہلل ہنع ایس وجش ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع یک مدتم ںیم احرض وہےئ
افر رعض ایک اے اوبرکبی ایک وضحر یلص اہللہیلعفملس اہللاعتٰیل ےک  ست  یبن ںیہنںیہ؟رضحت اوبرکب ےن رفامای  ےکش۔ رضحت
رمعی ایک  م ت  رپ افر دنمش ابلط رپ ںیہن؟ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنعی  ے کش ۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنعی رھپ  م وک دنی ےک
ابرے ںیم ہی ذ ت ویکں دی اج ریہ ےہ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنعی اے آدیمی ہی البرتدد ن ے روسؽ ںیہ افر اہلل یک ذرا انرفامین
رکےنفاےلںیہنںیہفیہاؿاکدمداگرےہوتاؿیکراکبوکوبضمط ےڑےرہ۔رضحترمعریضاہللہنعیایکآپیلصاہللہیلعفملس
ےن  م ےس ہی ںیہن اہک اھت ہک  م ہکم اجںیئ ےگ افر وطاػ رکںی ےگ؟ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنعی ایک ھجت ےس ہی فدعہ ایک اھت ہک ایس
اسؽہکماجںیئےگرضحترمعریضاہللہنعیںیہنہیوتںیہنرفامایاھت۔رضحتاوبرکبریضاہللہنعیسبوتہکمںیمرضفر اجےئاگافر
وطاػ رکے اگ۔ اخبری رشفی ںیم ہی  ہص لصفم ذموکرہ ےہ افر یھب اس مسق ےک دعتمد فااعقت ریحت ازیگن ںیہ ۔ ٰیتح ہک ارگ
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وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےسااہتجدیاطخوہیئوتاسںیمرضحتاوبرکبرشکیںیہاسیجہکدبرےکدیقویںےکاعمہلمںیمسج
اک  ہص وسرہ اافن ؽ ےک اریخ ںیم ےہ۔ اس وصرت ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع اک اس فتق الخػ ومعمؽ ابرہ آان دؽ را دبؽ رہ
تسی، 777وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکبلقارہطاکارثاھتوگوھبکیھبیگلوہیئوہ۔ضعباملعءےناھکلےہہکرضحتاوبرکب
ریضاہللہنعاکآانیھبوھبکےکاقتےضیکفہجےساھتنکیلوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکرہچہاونروکدھکیرکاساکایخؽیھباجات
راہ ایس ےئل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ااسفتسر رپ اس اک ذرک ںیہن ایک( اید بس ھچک ںیہ ےھجم ک ت ےک دصےم اظمل وھبؽ اجات
وہں رگم دھکی ےک وصرت ریتی)۔ ضعب املعء ےن اھکل ےہہک رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع یک رشتفی آفری وھبک یہ یک فہج ےس
یھت رگم اس اک ذرک اس ےئل ںیہن ایک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک رگاین ہن وہ ہک دفتس یک فیلکت اینپ فیلکت رپ اغبل وہاجای
رکیت ےہ) وھتڑی یہ دری سگری یھت ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع احرض مدتم وہےئ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس
 ےفتقاحرضیاکببسوپاھچاوہنںےنرعضایکہک وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملس وھبکیکفہج ےس احرضوہاوہں۔وضحریلص
اہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکوھبکوتھچکںیمیھبوسحمسرکراہوہں۔اسےکدعبونیتںرضحاتاوبامثیہلااصنریےکاکمؿرپ
رشتفی ےل ےئگ فہ الہ رثفت ولوگں ںیم ےس ےھت وجھکرفں اک ڑبا ابغ اھت۔ رکبایں یھب تہب یس یھت۔ اہتبل صادؾ اؿ ےک اپس وکیئ
ںیہناھت اس ےئلرھگ اکاکؾ بسوخد یہرکانڑپاتاھت۔ ہی رضحاتبج اؿ ےکاکمؿ رپےچنہپ وتولعمؾوہاہک فہرھگفاولںےک ےئل اھٹیم
اپین ےنیل ےئگ ںیہ وج صادؾ ہن وہےن یک فہج ےس وخد یہ الان ڑپات اھت۔ نکیل اؿ رضحات ےک ےنچنہپ رپ وھتڑی دری سگری یھت ہک فہ یھب
زیکشمہ وک وج لکشم ےس ااتھٹ اھت۔ دبتق اتاھےت وہےئ فاسپ آےئگ افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک زایرت ےس رشمػ وہ رک
(اینپوخش یتمسرپانزرکےتافرزابؿاحؽ منیشنبجریمےاایؾ ےلھآںیئےگنبالبےئریمےرھگآپےلچآںیئےگڑپےتھ
وہےئ) وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفملس وک ٹپل ےئگ افر وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفملس رپ اےنپ امں ابپ وک اثنررکےن ےگل۔ ینعی رعض
رکےتےھتہکریمےامںابپآپیلصاہللہیلعفملسرپرقابؿوہں۔اسےکدعبابغںیمےنلچیکدروخاتسیکفاہںچنہپرکرفش
کح
اھچبایافردنیفداینےکرسدارامہیرخفامہمؿوکاھٹبرکاکیوخہش(سجںیمرطحرطحیکیچکیکپآدھ ھریوجھکرںیںیھت)اسےنم
احرضایک۔وضحریلصاہللہیلعفملسےناراشد رفامایہکاسرا وخہشوتڑےنیکایکرضفرت یھت؟اسںیمایھبھچکیچکیھب ںیہوجاضعئ
وہں یگ۔ یکپ یکپ اھچٹن رک ویکں ہن وتڑںی؟ زیمابؿ ےن رعض ایک اتہک اینپ دنسپ ےس یکپ افر رگری رہ ونع یک بسح رتبغ ونش
رفامںیئ ۔ ونیتں رضحات ےن وجھکرںی انتفؽ رفامںیئ افر اپین ونش رفامایاس ےک دعب وضحر ادقس یلص اہلل ہیلعفملس ےن (نج اک رہ رہ
ہظحلمیلعتاتماھت)اراشدرفامایہکاسذاتاپکیکمسقسجےک ہضبںیمریمیاجؿےہہییھباسمیعنںیماشلمےہسجاکوساؽ
تماتمںیموہاگافروسرہامکٰہلااکتلرثےکرک رپت اعتٰیلاشہنےناساکذرکرفامایاؿےکرکشےکقلعتموساؽوہاگہکامہریوتمعنں
اک  س درہج رکش ادا ایک امہلل ال احصی انثء کیلع اتن امک اث یلع یفسک رھپ اس فتق یک وتمعنں اک اراہر ےک وطر رپ رفامای ہک) ڈنھٹا
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اسہی،ڈنھٹااپینافررتف اتزہ وجھکرںی۔اسےکدعبزیمابؿاھکےنیکایتریےکےئل اجےنےگل۔وتوضحرارکؾیلص اہللہیلعفملس ےن
اراشد رفامای ہکرفط تبحم ںیم کیفما اقفت تم ذحب رک دانی۔ ہکلب ااسی اجونر ذحب رکان وج دفدھ اک ہن وہ زیمابؿ ےن اکی رکبی اک ہچب ذحب ایک
افرتلجعبامتؾاھکانایتررکےکاحرضمدتمایکافرامہمونںےنانتفؽرفامای۔وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےن(اسفتقہیالمہظح
رفامرکہکاتشمؼزیمابؿبساکؾوخدیہرکراہےہافررشفعںیماھٹیماپینیھبوخدیہالےتداھکیاھت)درایتفرفامایہکاہمترےاپس
وکیئصادؾ ںیہن ۔یفن ںیم وجابےنلم رپ وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفملس ےن رفامایہک ارگ  ںیہ ےس الغؾآاجںیئ وت  م اید دالان اس فتق
اہمتری رضفرت اک ایخؽ راھک اجےئ اگ۔ اافتًاق اکی ہگج ےس دف الغؾ آےئ وت اوبامثیہل ےن احرض وہ رکفدعہ اعیل اجہ یک اید داہین رکایئ۔
وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اؿ دفونں الغومں ںیم ےس وج دؽ اچےہ دنسپ رک ول۔ وج اہمتری رضفرت ےک انمبس وہ
(ہیاجؿاثنروضحرارکؾیلص اہللہیلعفملسیکوموجدیگ ںیم اینپایکراےئرےتھک اسےئل)دروخاتس یکہکوضحر یلصاہللہیلعفملس
یہ ریمے ےئل دنسپ رفامںیئ (فاہں زجب ددنیاری ےک افر وکیئ فہج رتحیج افر دنسپدییگ یک وہ یہ ںیہن یتکس یھت اس ےئل وضحر یلص اہلل
ہیلعفملس ےن اراشد رفامایہک وشمرہدےنیفاال انیم وہات ےہ اس ےئل ںیم انیم وہےن یک تیثیح ےس الفں الغؾ وک دنسپرکات وہںاس
ےئلہکںیمےناسوکامنزڑپےتھداھکیےہنکیلریمیاکیفتیصاسےکابرےںیمایدرویھکہکاسےکاسھتالھبیئاکاعمہلمویجیک
(افؽوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےنوشمرہےکاضہطبوکذرکرفامرکوگایاسرپہیبنترفامیئہکریمیوجدنسپدییگےہفہذہمداراہن
افراامدتنارییکےہرھپاکیوکدنسپرفامرکفہجرتحیجیھباظرہرفامیئہکفہامنزیےہ۔ہیفہجےہاسوکراحجرقاردےنییک۔امہرے
زامہنںیمالمزؾ اکامنزیوہان وگایبیعےہہکآاق ےکاکؾ اک رحجوہاتےہ)اوبامثیہلوخشوخشاینپرضفروتں ےک ےئل اکی دمداگر
اسھتےلرکرھگےئگافروضحرارکؾیلصاہللہیلعفملساکرفامؿاعیلاشؿیھبویبیوکانسدای۔ویبیےناہکہکوضحرارکؾیلصاہلل ےک
اراشدیکامکہقحلیمعتہنوہےکسیگافراسدرہجالھبیئاکاعمہلمہکاراشداعیلاجہاکاثؽوہاجےئ مےسہنوہےکساگاسےئلاسوک
آزادیہرکدفہکایسےساثؽاراشدنکممےہرسااپاجشعافرمسجماالخصصافدنےنوفراًآزادرکدایافراینپدوتقںافراکتفیلیکذرا
یھب رپفاہ ہن یک۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک بج فاہعق افر اجاثنر احصیب ےک ااثیر اک احؽ ولعمؾ وہا وت اراہر ترست افر ویبی یک
دمح ےک وطر رپ اراشد رفامای ہک رہ یبن افر اس ےک اجونیشنں ےک ےئل ت  اعتٰیل اشہندف ابینط ریشم افراالصح اکر دیپا رفامےت ںیہنج
ںیمےساکیریشموتالھبیئیکرتبیغداتیافر سایئےسرفاتکےہدفرساریشمابتہف سابدرکےنںیمذرایھبیمکںیہنرکات۔وجصخشاس
یک سایئےساچبدایاجےئفہرہمسقیک سایئےسرفکدایایگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکسگرافاقتاکذرک

حسیث 350

حسثيا عنز بً إسناعيل بً محالس بً سعيس حسثىی أبي عً بياٌ حسثىی قيص بً حازو قال سنعت سعس بً أبي
جل َرمَي بٔ َش ِض ٕه فٔي َسبٔي ٔل اهللٔ َل َك ِس َرأَیِ ُتىٔی أغزوا فٔي
وقاؾ يكول إني ألَ ِول َرجل أَص َِز َم َز ّما فٔي َسبٔي ٔل اهللٔ َوإنِٔي ألَ ِول َر ٕ
َّ
َّ
َق َح ِت أَ ِط َسا ُق َيا َوإ ٔ ٌِ
ا ِلع َٔؼابَ َة ٔم ًِ أَ ِػ َح ٔ
اب ُم َح ِن ٕس ػلي اهلل عليط وسله َما ىَأک ُ ِل إال َو َر َم الظَ َحز ٔ َوا ِل ُح ِب َل َة َحًی َت َ َ
أَ َح ُسىَا ل ََي َـ ُع َننا َت َـ ُع َّ
البعٔير َوأَ ِػ َب َح ِت بَيُو أَ َس ٕس َي َعز ُِّروىَىٔی فٔي ِّ
ْست َو َؿ َل َع َنلٔي
الس ٔ
الظاةُ َو َ
َ
یً َل َك ِس خ ِٔب ُت إذ ٌَِ َو َخ ٔ ِ

دعسنبایبفاقصریضاہللہنعےتہکںیہہکاتمدمحمہیںیمبسےسالہپصخشسجےناکرفاکوخؿاہبایوہںیمیہوہںافراےسییہ
الہپفہصخشسجےن ںادںیمریتاکنیھپوہںیموہں مول (ینعیاحصہبیکامجتعادتباءاالسؾںیم)ایسیاح تںیم ںادایکرکےت
ےھتہکامہرےاپساھکےنیکوکیئزیچہنیھت۔دروتخںےکےتپافررکیکیکایلھپں مول اھکایرکےتےھتسجیکفہجےسامہرے
ڑبجے زیمخ وہ ےئگ ےھت افر ےتپ اھکےن یک فہج ےس اپصاہن ںیم یھب افٹن افر رکبی یک رطح اینگنیمں الکن رکیت ںیھت اس ےک دعب یھب
ہلیبقونبادس ےکول االسؾےکابرےںیمھجموکداکمھےتںیہارگریمےدنیےسانفاتیفقاکن یاحؽےہاسیجہیول اتبےتںیہ
وترسخادلاینفاآلرخةدایناسیگنتفرسعتںیمیئگافردنییکہیاح تہکامنزےسیھبزایدہفاتیفقہنوہیئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکسگرافاقتاکذرک

حسیث 351

حسثيا محنس بً بظار حسثيا ػؿواٌ بً عيسی حسثيا محنس بً عنزو بً عيسی أبو نعامة العسوي قال سنعت
َخال ٔ ٔس بِ ًٔ عُ َني ِر ٕ
اٌ و َقا َل اىللل أىت ومً معک حًی إذا
وطويشا أبا الزقاز قاال بعث عنز بً الدلاب عُت ِ َب ُة بِ ًُ غَزِ َو َ
ّ
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نيته في أقصی أرق العزب وأزني بم ز أرق العحه ؾأقبلوا حًی إذا کاىوا بالنزبس وجسوا صذا النکاٌ ؾكالوا ما صذظ
صذظ البْصة ؾشارواحًی إذا بلػوا حيال الحْس الؼػير ؾكالوا صاصيا أمزته ؾيزلوا ؾذْکوا الحسیث بلولط قال ؾكال
لشاب ٔ َع َس ِب َع ٕة َم َع َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َما َل َيا ك َ َع ْاو إٔالَّ َو َر ُم َّ
الظ َحز ٔ َحًَّی
عتبة بً غزواٌ َل َك ِس َرأَیِ ُتىٔی َوإنِّٔي َ
الش ِب َعة أَ َحس إٔالَّ َوص َُو
ّ
َق َح ِت أَ ِط َسا ُق َيا ؾا ِل َت َك ِل ُت ب ُ ِز َز ّة َف
َت َ ٔ
َقشنتضا بَ ِيىٔی َوبَي ِ َن َس ِع ٕس بً أبي وقاؾ ؾ ََنا ٔم َّيا مً أُو َلئ ٔ َ
ک َ
َ

بوٌ األ ُ َم َزا َئ َب ِع َسىَا
أَ ٔمي َر ٔم ِْصٕ ٔم ًَ األَ ِم َؼارٔ َو َس َت ُحزُ َ

صادلنبم ریافروشسیریضاہللامہنعےتہکںیہہکرضحترمعریضاہللہنعےنہبتعنبزغفاؿوکمکحرفامایہک ماےنپراقفءےکاسھت
(وجنیتوساجمدہےھت)مجعیکرطػےلچاجؤافربجاہتنمےئرسزنیمرعبرپوچنہپ ںاںیکرسزنیممجعتہبیہرقت رہاجےئ وت
فاہںتماؾرکان(دصقماؿیکرفایگناکہیاھتہکدرابررمعیںیمہیاالطعیچنہپیھتہکمجعاکارادہرعبرپہلمحرکےناکےہافرہبرفاتی
درگیسیدرجےنمجعےسادمادیاگنیئےہسجاکہیراہتساھتاسےئلرضحترمعریضاہللہنعےناسرکشلوکانہکدنبیےکےئلاراسؽ
رفامایاھت)فہرکشلالچ افربجرمدبرصبہرپےچنہپفاہںبیجعرطحےکدیفسدیفسرھتپفں رپرظن ڑپیولوگںےنافؽ بجعتےساکی
دفرسے ےس وپاھچ ہک ہی ایک زیچ ںیہ ؟ وت اوہنں ےن اہک ہک ہیرصبہ ںیہ(رصبہ الص تغل ںیم دیفس املئ رھتپفں وک ےتہک ںیہ اس ےک
دعبرھپرہشاکانؾڑپایگوت وگای اوہنںےنوجابدایہکہی یھب اکیمسقےکرھتپ ںیہ)اس ےکدعبرضحترمعریضاہلل ہنعیکدہاتی
ےک وماقف آےگ ڑبےھ افر بج دہلج ےک وھچےٹ لپ ےک رقت  ےچنہپ وت ولوگں ےن وجتسی ایک ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع یک ہنیعتم
ہگجن یےہاسےئلفںیہڑپاؤڈاؽدای۔رافیےناسہگجامتؾ ہص(ینعیرخااسؿےکرکشلےکآےناکافرہبتعےکحتفرکےناکوپرا
 ہص) لصفم ذرک ایک (رگم اامؾ رتذمی اک وچہکن اس ہگج ذرک رکےن ےس  دوصد اس فتق یک گنت احیل اک ایبؿ رکان اھت۔ سج اک ذرک اس
دحثیےکاریخںیمےہاسےئلامتؾدحثیوکک رصترکےکاسہلمجوکذرکرکدای۔)رضحتہبتعریضاہللہنعےنحتفےکدعباکی
ہبطخیھبڑپاھاھتوجرعیباح ہیشںیملقنایکایگاسںیمداینیک ےابثیتآرختاکداہ یرھگوہانفہریہاومراراشدرفامےئےھت۔انچہچن
دمحفولصةےکدعبرفامےتںیہہکداینرک وہریہےہافرہنمریھپرکاجریہےہدایناکہصحاانتیہابیقرہایگاسیجہکیسک سف اکاپینرک 
وہاجےئافراریخںیم ذرااسہرطہاسںیمرہاجےئ مول اسداینےساکیاےسیاعملیکرطػاجرےہوہوجہشیمہرےنہفاالےہیھبک
رک وہےنفاالںیہنےہ۔ذٰہلارضفریےہہکرتہبنیامرضحےکاسھتاساعملےساجؤاسےئلہکںیمہہیاتبایایگےہہکمنہج(وجاہلل
ےک انرفامونں اکرھگ ےہ) اینت  یری ےہہک ارگاس ےک افرپ ےک انکرے ےس اکی ڈپ ال اکنیھپ اجےئ وت رتس سس کت یھب فہ منہج ےک
ےچین ےک ےصح ںیم ںیہن اتچنہپ افر آدویمں ےس اس اکمؿ وک رھبا اجےئ اگ  س دقر ربعت اک اقمؾ ےہ زین ںیمہ ہی اتبای ایگ ےہ ہک تنج
(وج اہلل ےک رفامربندار دنبفں اک اکمؿ ےہ) اس دقر فعیس ےہ ہک اس ےک درفازہ یک وچڑایئ ںیم اکی اجبن ےس دفرسی اجبن کت
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اچب س  سس یک اسمتف ےہ افر آدویمں یہ ےس فہ یھب رپ یک اجےئ یگ۔ (اس ےئل اےسی اامعؽ اایتخر رکف نج یک فہج ےس ےلہپ اکمؿ
ےس اجنت ےلم افر اس اکمؿ ںیم وج اہلل یک راض اک اکمؿ ےہ داہلخ بیصن وہ اس ےک دعب اانپ ذگہتش احؽ ایبؿ ایک ہک ںیم ےن وضحر
ادقسیلصاہللہیلعفملسےکاسھتاینپہیاح تدیھکیےہہکںیماؿاستآدویمںںیمےسوہںوجاسفتقوضحریلصاہللہیلع
فملس ےک رمہاہ ےھت۔ امہرے اپس اھکےن ےک ےئل دروتخں ےک وتپں ےک وسا ھچک ہن اھت اس ےک اھکےن ےس امہرے ہنم گ ل ےئگ
ےھت۔ےھجماافتاقاکیاچدرلمیئگیھتسجوکںیمےناےنپافردعسریضاہللہنعےکدرایمؿفصنفصنمیسقترکںای(ت اعتٰیلاشہن
ےن اس گنت احیل افر اکتفیل اک داین ںیم یھب ہی ارج رمتمح رفامای ہک)  م است ںیم ےس وکیئ یھب ااسی ںیہن وج یسک ہگج اک اریم ہن وہا
(وچہکن ہی امجتع ڑبی اکتفیل  سداتش رکےن افر اجمدہات ےک دعب اریم وہیئ ےہ اس ےئل اس اک اعمہلم اینپ امجوتعں ےک اسھت
رتہبنیاعمہلمےہوج موکدعبںیمآےنفاےلارماءےکرجتہباحؽےسولعمؾوہاگاسےئلہک) ماؿارماءاکرقنعت رجتہبرکےن
فاےلوہوجدعبںیمآےنفاےلںیہ۔
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ْص ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة َقا َل َح َّسثَ َيا
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ َقا َل َح َّسث َ َيا َر ِو ُح بِ ًُ أَ ِسل ََه أَبُو َحات ٕٔه ا ِل َب ِ ٔ

یت فٔي اهللٔ َو َما
ثَاب ٔ ْت َع ًِ أَى َ ٕص َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َل َك ِس أُخٔؿ ُِت فٔي اهللٔ َو َما َی َد ُ
اف أَ َح ْس َو َل َك ِس أُوذ ٔ ُ
وٌ ٔم ًِ بَي ِ ٔن ل َِي َل ٕة َو َی ِوو ٕ َو َما لٔي َولٔبٔم  ٕل كَ َع ْاو َیأِکُلُ ُط ذُو َنب ٔ ٕس إٔال َط ِي ْئ یُ َو َاریٔطٔ إٔب ٔ ُم بٔم  ٕل
یُ ِؤذَي أَ َح ْس َو َل َك ِس أَ َت ِت َعل َ َّي ثَم ث ُ َ
رضحت اسن ریض اہللہنع رفامےت ںیہہک وضحر ادقس یلص اہللہیلعفملس ےن اراشد رفامایہک ںیم اہلل ےک راہتس ںیم اسفتق وخػ
دالای ایگ وہں سج فتق وکیئ یھب ںیہن ڈراای ایگ افر اس دقر داتای ایگ وہں ہک وکیئ صخش یھب ںیہن داتای ایگ۔ ےھجم سیت بش فرفز اےسی
سگرےںیہ ہکریمے افر البؽےکاھکےن ےک ےئلوک یئزیچایسیہن یھت سج وکوکیئ اجدناراھک ےکسزجب اسوھتڑییسدقمار ےک وج
البؽےکلغبںیمیپھچوہیئیھت۔
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یس ا ِل َع َّلا ُر َقا َل َح َّسثَ َيا َق َتا َزةُ َع ًِ
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ َقا َل َح َّسثَ َيا َع َّؿا ٌُ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َقا َل َح َّسثَ َيا أَبَا ٌُ بِ ًُ َیز ٔ َ
أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله ل َِه یَ ِح َتنٔ ِع ع ٔ ِي َس ُظ غ ََسائْ َوال َعظَ ائْ ٔم ًِ ُخ ِبز ٕ َو َل ِح ٕه إٔال َعل َي َؿؿ َٕـ َقا َل
َع ِب ُس اهللٔ َقا َل َب ِع ُـ ُض ِه ص َُو َنْ ِ َرةُ األَیِسٔي

رضحت اسن ریض اہللہنع ےتہک ںیہہک یھبک وضحر ادقس یلص اہللہیلع فملس ےک درتسوخاؿ رپ حبص ےک اھکےن ںیم ای اشؾ ےک اھکےن
ںیمرفیٹافروگتشدفونںزیچںیعمجںیہنوہیتںیھترگماح تفعضںیم۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےکسگرافاقتاکذرک

حسیث 354

َح َّسثَ َيا َع ِب ُس بِ ًُ حُ َن ِي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َناع ٔي َل بِ ًٔ أَبٔي ُؾ َسیِ ٕک َقا َل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔي ذٔئِبٕ َع ًِ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ ُج ِي ُس ٕب

اٌ َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َع ِو ٕ
َات َی ِوو ٕ
يص َوإٔى َّ ُط ا ِن َكل ََب ب ٔ َيا ذ َ
َع ًِ ى َ ِو َؾ ٔل بِ ًٔ إٔیَا ٕ
يشا َوک َ َ
ف َل َيا َجل ٔ ّ
ض ا ِل ُض َذل ٔ ِّي َقال ک َ َ
اٌ ن ِٔع َه ا ِل َحل ٔ ُ
َّ
َخ َد َوأ ُ َت ِي َيا بٔ َؼ ِح َؿ ٕة ؾ َٔيضا ُخ ِبزْ َو َل ِح ْه َؾ َل َّنا ُوؿ َٔع ِت بَکَي َع ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ َؾ ُكل ُِت َل ُط
َحًی إٔذَا َز َخ ِل َيا بَ ِي َت ُط َو َز َخ َل ؾَاغِ َت َش َل ث ُ َّه َ َ
ل بَ ِيتٔطٔ ٔم ًِ ُخ ِبز ٔ َّ
الظعٔير ٔؾَم 
ک َؾ َكا َل َص َ
َیا أَبَا ُم َح َّن ٕس َما یُ ِبهٔي َ
لک َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َول َِه َي ِظ َب ِع ص َُو َوأَصِ ُ
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َخىَا ل ٔ َنا ص َُو َخي ِ ْر َل َيا
أَ َراىَا أ ُ ِّ ِ
ونلفنباایسریضا ہللہنع ےتہکںیہدبعارلنمح نبوعػ وجرشعہ رشبمہ ںیم ےساکی احصیبںیہامہرے م نیشن ےھتافرتقیقح
ںیم رتہبنی  م نیشن ےھت۔ اکی رمہبت  م اؿ ےک اسھت یسک ہگج ےس ولےٹ فایسپ ںیم اؿ ےک اسھت یہ اؿ ےک اکمؿ رپ ےلچ ےئگ ۔
اوہنںےنرھگ اجرکافؽلسغ ایکبج فہ لسغےسافرغوہےکچ وت اکیڑبے سف  ںیمرفیٹ افروگتشالایایگ۔دبعارلنمحریض
اہللہنعاسوکدھکیرکرفےنےگلںیمےنوپاھچہکایکابتوہیئویکںرفےتوہ؟ےنہکےگلہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکفاصؽ
کتیھبکیھباسیکونتبںیہنآیئہکآپیلصاہللہیلعفملسےنایآپیلص اہللہیلعفملسےکرھگفاولںےنوجیکرفیٹیہےسمکش
ریسیرفامیئوہ۔ابوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکدعب ںاںکتریماایخؽ مولوگںیکہیرثفتیکاح تیسک رتہبیےکےئل
ںیہنےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرمعرشفیاکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرمعرشفیاکذرک

حسیث 355

ْک َیا بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ
ام َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِنزُو بِ ًُ زٔی َيارٕ َع ًٔ ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمئي ٕع َقا َل َح َّسثَ َيا َر ِو ُح بِ ًُ عُ َبا َز َة َقا َل َح َّسثَ َيا َز َ ٔ
ْشا َوتُ ُوف ِّ َي َوص َُو ابِ ًُ ثَ ٕ
ض َقا َل َم َه َث ال َّي ٔي ُّی ػلي اهلل عليط وسله ب ٔ َن َّه َة ث َ َ
م ث
َعبَّا ٕ
ْش َة َس َي ّة یُووَي إٔل َِيطٔ َو بٔا ِل َنسٔی َي ٔة َع ِ ّ
م ث َع ِ َ

َو ٔس ِّتي َن َس َي ّة

رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وبنت ےک دعب ریتہ  سس ہکم رکمہم ںیم رفقن
ارففز رےہ اؿ ریتہ  سس ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فملس رپ فیح انزؽ وہیت ریہ اس ےک دعب ہکم رکمہم ےس ک تت رفامیئ افر دس اسؽ
دمہنیونمرہںیمتماؾراہافررتھٹسیاسؽیکرمعںیمفاصؽوہا۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرمعرشفیاکذرک

حسیث 356

َف َع ًِ ُط ِع َب َة َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
ام َع ًِ َعا ٔمز ٔبِ ًٔ َس ِع ٕس َع ًِ َجزٔیز ٕ َع ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ِع َ ٕ
ات َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوص َُو ابِ ًُ ث َ ٕ
م ث َو ٔس ِّتي َن َوأَبُو بَ َِکٕ َوعُ َنزُ َوأَىَا ابِ ًُ
ُم َعاؤیَ َة أَى َّ ُط َسنٔ َع ُط یَ ِد ُل ُب َقا َل َم َ

ثَ ٕ
م ث َو ٔس ِّتي َن سية

اریم اعمفہی ریض اہلل ہنع ےن اکی رمہبت ہبطخ ںیم ہی رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک فاصؽ رتھٹسی اسؽ یک رمع ںیم وہا۔
رضحاتنیخیش ینعیرضحت اوبرکبدصقی افررضحترمع ریضاہللامہنع اکفاصؽ یھب رتھٹسی اسؽ یکرمع ںیموہاریمی یھباسفتق
رتھٹسیاسؽیکرمعےہ۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرمعرشفیاکذرک

حسیث 357

َح َّسثَ َيا ُح َشي ِ ُن بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
َع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی
ٔي ا ِل َب ِ ٔ
ْص ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس الز ََّّزا ٔم َع ًٔ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َع ًٔ الزُّصِز ٔ ِّي َع ًِ ُ ِ
ات َوص َُو ابِ ًُ ثَ ٕ
م ث َو ٔس ِّتي َن َس َي ّة
ػلي اهلل عليط وسله َم َ

رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسیھبن یرمفیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملساکفاصؽرتھٹسیاسؽیکرمعںیموہا۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرمعرشفیاکذرک

حسیث 358

وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َّ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
ئ َقا َل أَى ِ َبأَىَا
ل بِ ًُ عُ َل َّي َة َع ًِ َخال ٔ ٕس ا ِل َح َّذا ٔ
الس ِو َرق ٔ ُّي َقاال َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َناع ٔي ُ
يع َو َي ِع ُك ُ

ض َي ُكو ُل تُ ُوف ِّ َي َر ُسو ُل اهلل ٔػلي اهلل عليط وسله َوص َُو ابِ ًُ َخ ِن ٕص َو ٔس ِّتي َن
َع َّن ْار َم ِول َي بَىٔی صَا ٔط ٕه َقا َل َسنٔ ِع ُت ابِ ًَ َعبَّا ٕ
رضحتانبابعسریضاہللہنعےسہیوقنمؽےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملساکفاصؽھٹسنیپاسؽیکرمعںیموہا۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرمعرشفیاکذرک

حسیث 359

اٌ َقاال َح َّسثَ َيا ُم َعاذُ بِ ًُ صٔظَ او ٕ َقا َل َح َّسثَىٔی أَبٔي َع ًِ َق َتا َز َة َع ًٔ ا ِل َح َش ًٔ َع ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ أَبَ َ
ل ال َن ِعز ٔ ُف َل ُط
َزغِ َؿ ٔل بِ ًٔ َح ِيوَ َل َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله قُب ٔ َف َوص َُو ابِ ًُ َخ ِن ٕص َو ٔس ِّتي َن َقا َل أَبُو ع َٔيسی َو َزغِ َؿ ُ

اٌ فٔي َز َم ًٔ ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله
َس َنا ّعا ٔم ًَ ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله َوک َ َ

دعفلنبہلظنحدسفیسےسیھبن یرفاتیےہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساکفاصؽھٹسنیپاسؽیکرمعںیموہا۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکرمعرشفیاکذرک

حسیث 360

َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
يع َة بِ ًٔ أَبٔي َع ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ َع ًِ
وسی األَ ِن َؼار ُّٔي َقا َل َح َّسثَ َيا َم ِع ًْ َح َّسثَ َيا َمال ٔ ُ
ام بِ ًُ ُم َ
ک بِ ًُ أَى َ ٕص َع ًِ َرب ٔ َ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ل َِي َص ب ٔ َّ
اللؤی ٔل ا ِل َبائ ًٔٔ َوال بٔا ِل َك ٔؼير ٔ َوال بٔاألَبِ َي ٔف
أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَىَّطُ َسنٔ َعطُ َي ُكو ُل ک َ َ
َّ
َ
األَ ِم َض ٔل َوال بٔاآل َزو ٔ َوال بٔا ِل َح ِع ٔس ا ِل َك َل ٔم َوال ب ٔ َّ
ْش ٔسئي َن
الش ِب ٔم َب َع َث ُط اهللُ َت َعال َي َعل َي َرأ ِ ٔ
ض أَ ِر َبعٔي َن َس َي ّة ؾَأ َق َاو ب ٔ َنه َة َع ِ َ
وٌ َط َع َز ّة بَ ِي َـا َئ َح َّسثَ َيا
ْٔش َ
ْش ٔسئي َن َو َت َو َّؾا ُظ اهللُ َعل َي َرأ ِ ٔ
ض ٔس ِّتي َن َس َي ّة َول َِي َص فٔي َرأ ِ ٔسطٔ َول ٔ ِح َيتٔطٔ ع ِ ُ
َوبٔا ِل َنسٔی َيةٔ َع ِ َ
يع َة بِ ًٔ أَبٔي َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ى َ ِح َو ُظ
ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص َع ًِ َرب ٔ َ

رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ہن زایدہ ےبمل دق ےک ےھت ہن ہتسپ دق زین رگن ےک احلظ ےس
ابلکل دیفس ےھت ہن ابلکل دنگیم رگن ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ابمرک ہن ابلکل دیچیپہ ےھت ہن ابلکل دیسےھ (ہکلب یکلہ یکلہ یس
دیچیپیگ افر وھگایرگنایہل ت  ےئل وہےئ) اچب س اسؽیک رمع ںیمآپ یلص اہلل ہیلعفملس وک وبنت یلم اس ےک دعب دس اسؽ وضحرارکؾ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہکم رکمہم ںیم تماؾ رفامای افر دس اسؽ دمہنی ونمرہ ںیم اسھٹ اسؽ یک رمع ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک
فاصؽوہا۔اسفتقآپیلصاہللہیلعفملسےکرسابمرکافرداڑیھرشفیںیمرقتابیسیبابؽیھبدیفسںیہنوہںےگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحریلصاہللہیلعفملسےکفاصؽاکذرک
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحریلصاہللہیلعفملسےکفاصؽاکذرک

حسیث 361

ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ

www.KitaboSunnat.com

َحیِ ٕث َو ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َوغَيِرُ َواح ٔ ٕس َقالُوا َح َّسث َ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ ُع َي ِي َي َة َع ًٔ الزُّصِز ٔ ِّي َع ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو َع َّنا ٕر ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ُ َ
ـ ِّ
الش َت َارة ٔ یَ ِو َو االث ِ َيي ِ ٔن َؾ َيوَ ِز ُت إلٔ َي
آَخ ىَوِ َزة ٕ ىَوَ ِزتُ َضا إلٔ َي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َن ِظ ُ
أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َقا َل ٔ ُ
ض أَ ٌٔ اثِبُتُوا َوأَبُو بَ َِکٕ
اض أَ ٌِ َي ِـ ََّطبُوا ؾَأ َ َط َار إلٔ َي ال َّيا ٔ
ِـ أَبٔي بَ َِکٕ َؾکَا َز ال َّي ُ
اض َخل َ
َو ِجضٔطٔ َنأَىَّطُ َو َر َق ُة ُم ِؼ َح ٕـ َوال َّي ُ
َی ُؤ ُّم ُض ِه َوأَ ِل َقي ِّ
ک ا ِل َي ِوو ٔ
آَخ ذَل ٔ َ
ـ َوتُ ُوف ِّ َي َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم ًِ ٔ ٔ
الش ِح َ
رضحتاسنریضاہللہنعرفامےتںیہہکےھجمسجفتقوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملساکآرخیددیاربیصنوہافہفتقاھتبجہک
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرمض اولافتںیمدفہبنشےکرفزحبصیکامنزےکفتقدف تدکہاکرپدہاتاھایہکاویتمںیکامنزاک
آرخیاعمہنئرفام ںی۔ول اسفتقدصقیاربکریضاہللہنعیکادتقاءںیمحبصیکامنزادارکرےہےھت(احصہبریضاہللمہنعآپ
یلصاہلل ہیلعفملسوک دھکی رک رف ِطوخیشںیم ےھچیپےنٹہےگلاس ایخؽےسہکاشدیآپیلص اہللہیلعفملسرشتفیالےت وہںاس ےئل
ہکاسےسےلہپیھبامیبریےکاایؾںیمرضحتاوبرکبریضاہللہنعامنزڑپاھےترےہافرسجفتقوضحریلصاہللہیلعفملسوکاافہق
وہاتاھترشتفیالرکامجتعںیمرشتکرفامےتےھت)وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےنااشرہرفامایہکاینپہگجڑھکےروہافرایس
دؿفاصؽوہایگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ْض َع ًٔ ابِ ًٔ َع ِو ٌٕ َع ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه َع ًٔ األَ ِس َوز ٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت
َح َّسثَ َيا حُ َن ِي ُس بِ ًُ َم ِش َع َس َة ا ِل َب ِ ٔ
ْص ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا ُسل َِي ُه بِ ًُ أَ ِخ َ َ
ات ػلي
ُن ِي ُت ُم ِشي ٔ َس ّة ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله إلٔ َي َػ ِسرٔي أَ ِو َقال َِت إلٔ َي ح ٔ ِحزٔي ؾ ََس َعا ب ٔ َل ِش ٕت ل ٔ َيبُو َل ؾ ٔيطٔ ث ُ َّه بٔا َل ؾ ََن َ
اهلل عليط وسله
رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکفاصؽےکفتقںیمےنوضحراعیل(یلصاہللہیلعفملس)وکاےنپہنیسرپاہسرادےراھکاھت
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ہکآپیلصاہللہیلعفملسےنناشیبےکےئلتشطوگنماایافرناشیبےسرفاتغاحلصیکافراسےکدعبرھپفاصؽوہایگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 363

َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َيا َّ
َس ٔج َص َع ًٔ ا ِل َكاس ٔٔه بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس َع ًِ َعائٔظَ َة أَى َّ َضا َقال َِت َرأَیِ ُت
الل ِي ُث َع ًٔ ابِ ًٔ ا ِل َضاز ٔ َع ًِ ُم َ
وسی بِ ًٔ َ ِ
َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوص َُو بٔا ِل َن ِو ٔ
ئ
ل یَ َس ُظ فٔي ا ِل َك َسحٔ ث ُ َّه َی ِن َشحُ َو ِج َض ُط بٔا ِل َنا ٔ
ت َوع ٔ ِي َس ُظ َق َس ْح ؾ ٔيطٔ َمائْ َوص َُو یُ ِسخٔ ُ

ث ُ َّه َي ُكو ُل َّ
الل ُض َّه أَعٔىِّی َعل َي ُم ِي ََکا ٔ َ
ت ا ِل َن ِو ٔ
َکا ٔ
ت
ت أ ِو َقا َل َعل َي َس َ َ
َ

رضحتاعہشئریضاہلل اہنع رفامیتںیہہکفاصؽ ےکفتق وضحرادقس یلصاہللہیلعفملس ےکرقت اکیایپہلںیم اپینراھکوہا اھت
ہکاسںیموضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسابرابراہھتڈاےتلےھتافررہچہابمرکرپریھپےتےھت(ہکہیدشترحارتافرربھگاٹہ
ےک فتق وکسؿ اک ببس وہات ےہ) اس فتق وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ابراگہ ایہٰل ںیم ہی داع رفام رےہ ےھت ہک ای اہلل ومت ےک
دشترپریمیادمادرفام۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 364

ئ َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًٔ ابِ ًٔ ُع َن َز
ْش بِ ًُ إ ٔ ِس َناع ٔي َل َع ًِ َع ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َعم  ٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ ا ِل َبزَّا ُز َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َب ِّ ُ
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َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت ال أَغِب ٔ ُم أَ َح ّسا بَ َض ِو ٌٔ َم ِو ٕ
ت َب ِع َس َّال ٔذي َرأَیِ ُت ٔم ًِ ٔط َّسة ٔ َم ِو ٔ
ت َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله
رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک دشت فیلکت ےک دعب اب ےھجم یسک صخش ےک رمض
اوملتںیمفیلکتہنوہےنرپرکشںیہنوہات۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 365

ئ َقا َل َح َّسثَ َيا أَبُو ُم َعاو ٔ َی َة َع ًِ َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔي بَ َِکٕ َوص َُو ابِ ًُ ا ِل ُنل َِيک ٔ ِّي َع ًٔ ابِ ًٔ أَبٔي
ْکیِبٕ ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل َعم  ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
ُمل َِي َه َة َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َل َّنا قُب ٔ َف َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ا ِخ َت َل ُؿوا فٔي َز ِؾئطٔ َؾ َكا َل أَبُو بَ َِکٕ َسنٔ ِع ُت ٔم ًِ َر ُسو ٔل
اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َط ِيئّا َما َن ٔشي ُت ُط َقا َل َما َق َب َف اهللُ ىَب ٔ ًّيا إٔال فٔي ا ِل َن ِو ٔؿ ٔع َّال ٔذي یُحٔ ُّب أَ ٌِ یُ ِسؾ ًََ ؾ ٔيطٔ ا ِزؾٔيُو ُظ فٔي

َّرا ٔططٔ
َم ِو ٔؿ ٔع ٔ َ
رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر یلص اہللہیلع فملس ےک فاصؽ ےک فتق آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دنف ںیم احصہب
ریضاہللمہنعاکاالتخػوہا(یسکےندجسموبنیوکدنسپایکافریسکےنآپیلصاہللہیلعفملسےکاحصہبریضاہللمہنعےکرقب یک
فہج ےس عیقبوک یسکاکایخؽدج اٰیلع رضحتا سامیہہیلعاالسلؾ ےکدمنفرپاچنہپےن اکوہا وت یسکاکفصاایلصہکمرکمہمفاسپالےناک۔
رغضفلتخمراںیئوہریہںیھت)ہکرضحتاوبرکبریضاہللہنعےنرفامایہکںیمےنوخدوضحریلصاہللہیلعفملسےساکیابتینس
ےہوجےھجموخبایدےہہکاایبنءمہیلع االسلؾاکفاصؽایسہگجوہاتےہ ںاںاؿاکدنسپدیہدنفوہ۔اسےئلوضحرارکؾیلصاہللہیلع
فملسوکآپےکفاصؽیہیکہگجدنفرکاناچےئہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 366

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر وعياغ العيبري وسوار بً عبس اهلل وغير واحس قالوا أخبرىا یحٌی بً سعيس عً سؿياٌ
موسی بً أبي عائظة عً عبيس اهلل عً ابً عباض وعائظة أٌ أبا بَک قبل الييی ػلي اهلل عليط وسله
الثوري عً ٰ

بعسما مات

رضحتانبابعسریضاہللہنعافررضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامےتںیہہکرضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعوضحرارکؾیلص
اہللہیلعفملسےکفاصؽےکدعبرشتفیالےئافرآپیلصاہللہیلعفملسیکناشیینابمرکوکوبہسدای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحریلصاہللہیلعفملسےکفاصؽاکذرک

حسیث 367

حسثيا نْص بً علي الحضـِم حسثيا مزحوو بً عبس العزیز العلار عً یزیس بً بابيوض عً عائظة أٌ أبا بَک زخل
علي الييی ػلي اهلل عليط وسله بعس وؾاتط ؾوؿع ؾنط بين عيييط ووؿع یسیط علي ساعسیط وقال واىبياظ واػؿياظ
واخليم ظ
رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ ےک دعب رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع رشتفی
الےئآپیلصاہللہیلعفملسیکناشیینابمرکرپوبہسدایافرآپیلصاہللہیلع فملسےکدفونںابزؤںرپاہھترھکرکہیرفامایاہےئیبن
اہےئیفصافراہےئلیلخ۔

ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحریلصاہللہیلعفملسےکفاصؽاکذرک

حسیث 368

اٌ ا ِل َي ِو ُو َّال ٔذي
ْش بِ ًُ صٔم  ٕل الؼَّ َّو ُ
اف ا ِل َب ِ ٔ
َف بِ ًُ ُسل ِ ََمْي ٌَ َع ًِ ثَاب ٔ ٕت َع ًِ أَى َ ٕص َقا َل َل َّنا ک َ َ
َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
ْص ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا َج ِع َ ُ
ات ؾ ٔيطٔ أَهِ ل ََه ٔم ِي َضا
اٌ ا ِل َي ِو ُو َّال ٔذي َم َ
َز َخ َل ؾ ٔيطٔ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ا ِل َنسٔی َي َة أَ َؿا َئ ٔم ِي َضا ک ُ ُّل َط ِي ٕئ َؾ َل َّنا ک َ َ
َّ
َکىَا ُقلُوبَ َيا
ک ُ ُّل َط ِي ٕئ َو َما َنؿ َِـ َيا أَیِسٔ َی َيا ٔم ًَ التُّ َر ٔ
اب َوإٔىَا َلف ٔي َز ِؾئطٔ ػلي اهلل عليط وسله َحًی أَى ِ َ ِ
رضحتاسنریضاہللہنعرفامےتںیہہکسجرفزوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسدمہنیونمرہرشتفیالےئےھتدمہنییکرہزیچونمر
افررفنشنبیئگیھت(افر بجاوناریکرثکتوہیتےہوتاسمسقیکرفینشوسحمس یھبوہاجیتےہ۔راضمؿاابملرکیکادنریھی
راوتںںیمشبافاقتاوناریکرثکتےسرفینشوہاجیتےہافرسجدؿوضحرارکؾیلص اہللہیلعفملساکفاصؽوہاوتدمہنییکرہ زیچ
اترکینبیئگیھت مول وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکفاصؽےکدعبیٹمےساہھتیھبہن ڑاڑےناپےئےھتہک مےناےنپ
ولقبںیمریغتاپایاھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحریلصاہللہیلعفملسےکفاصؽاکذرک

حسیث 369

َع َو َة َع ًِ أَبٔيطٔ َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت تُ ُوف ِّ َي َر ُسو ُل اهللٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َحات ٕٔه َقا َل َح َّسثَ َيا َعا ٔمزُ بِ ًُ َػال ٔ ٕح َع ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
ػلي اهلل عليط وسله َی ِو َو االث ِ َيي ِ ٔن

ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ
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رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملساکفاصؽدفہبنشےکرفزوہا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحریلصاہللہیلعفملسےکفاصؽاکذرک

حسیث 370

َف بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس َع ًِ أَبٔيطٔ َقا َل قُب ٔ َف َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ أَبٔي عُ َن َز َقا َل َح َّسث َ َيا ُسؿ َِيا ٌُ بِ ًُ عُ َي ِي َي َة َع ًِ َج ِع َ ٔ

ئ َوزُؾ ًَٔ ٔم ًَ َّ
الل ِي ٔل َو َقا َل ُسؿ َِيا ٌُ َو َقا َل غَيِرُ ُظ ي ُِش َن ُع َػ ِو ُت
ک ا ِل َي ِو َو َول َِي َل َة الثُّم ثَا ٔ
عليط وسله َی ِو َو االث ِ َيي ِ ٔن ؾ ََن َه َث ذَل ٔ َ
آَخ َّ
الل ِي ٔل
ا ِل َن َشاؤي ٔم ًِ ٔ ٔ
اامؾابرقرحمةاہلل ہیلع ےس وقنمؽےہ ہکوضحرارکؾ یلص اہلل ہیلعفملس اکفاصؽ دف ہبنش ےک رفزوہا۔ ہی رفز افر ہس ہبنش اک رفزااظتنؾ
ںیم سگرا افر لگنم دبھ یک درایمین بش ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک  رب رشفی ںیم ااترا ایگ۔ ایفسؿ ریض اہلل ہنع وج اس
دحثیےکرافیںیہفہےتہکںیہہکاامؾابرقرحمةاہللہیلعیکدحثیںیمفیہےہوجسگرانکیلافررفاتیںیمہییھبےہہکاریخہصح
بشںیماھپؤڑفںیکآفازآیتیھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحریلصاہللہیلعفملسےکفاصؽاکذرک

حسیث 371

َش ٔ
یک بِ ًٔ َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ أَبٔي ىَنٔز ٕ َع ًِ أَبٔي َسل ََن َة بِ ًٔ َع ِبسٔ
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة بِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕس َع ًِ َ ٔ
ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َع ِو ٕ
ف َقا َل تُ ُوف ِّ َي َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َی ِو َو االث ِ َيي ِ ٔن َوزُؾ ًَٔ َی ِو َو الثُّم ثَائ ٔ َكا َل أَبُو ع َٔيسی صَ َذا َح ٔسیثْ
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یب
َٔ
َغ ْ
رضحتاوبہملسریضاہللہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساکفاصؽدفہبنشےکرفزوہاافرہسہبنشوکدنفےئکےئگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحریلصاہللہیلعفملسےکفاصؽاکذرک

حسیث 372

ِم َقا َل َح َّسث َ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َزا ُو َز َقا َل َح َّسثَ َيا َسل ََن ُة بِ ًُ ىُب َ ِي ٕم َع ًِ نُ َع ِي ٔه بِ ًٔ أَبٔي صٔ ِي َس َع ًِ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
ْص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓي ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
ُ
ِِم َعل َي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي َم َز ٔؿطٔ ؾَأَؾ َ
َام
ىُب َ ِي ٔم بِ ًٔ َ ٔ
َش ٕیم َع ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ عُب َ ِي ٕس َوکَاى َ ِت َلطُ ُػ ِح َب ْة َقا َل أغ ٔ َ

ْض ٔ
ض َقا َل ث ُ َّه
ض أَ ِو َقا َل بٔال َّيا ٔ
ت الؼَّ م ةُ َؾ َكالُوا َن َع ِه َؾ َكا َل ُمزُوا بٔم ال َؾ ِل ُي َؤ ِّذ ٌِ َو ُمزُوا أَبَا بَ َِکٕ أَ ٌِ ي َُؼل َِّي لل َّيا ٔ
َؾ َكا َل َح َ َ
ُ
ْض ٔ
ِِم َعل َِيطٔ ؾَأَؾ َ
ض َؾ َكال َِت
ت الؼَّ م ةُ َؾ َكالُوا َن َع ِه َؾ َكا َل ُمزُوا بٔم ال َؾ ِل ُي َؤ ِّذ ٌِ َو ُمزُوا أَبَا بَ َِکٕ َؾ ِل ُي َؼلِّ بٔال َّيا ٔ
َام َؾ َكا َل َح َ َ
أغ ٔ َ
ُ ُ
َ
ِِم َعل َِيطٔ ؾَأَؾ َ
َام َؾ َكا َل ُمزُوا
ٔيـ إٔذَا َق َاو ذَل ٔ َ
َعائٔظَ ُة إ ٔ ٌَّ أَبٔي َر ُج ْل أَس ْ
ک ا ِل َن َك َاو بَکَي ؾَم  َي ِش َت ٔلي ُع َؾل َِو أ َم ِز َت غَي ِ َر ُظ َقا َل ث َّه أغ ٔ َ
ُ
ض َؾإٔىَّهًَُّ َػ َواح ُٔب أَ ِو َػ َواح َٔب ُ
م ل ؾَأ َ َّذ ٌَ َوأ ُ ٔم َز أَبُو بَ َِکٕ
بٔم ال َؾ ِل ُي َؤ ِّذ ٌِ َو ُمزُوا أَبَا بَ َِکٕ َؾ ِل ُي َؼلِّ بٔال َّيا ٔ
ات یُو ُس َ
ـ َقا َل ؾَأ ٔم َز ب ٔ ْ

ض ث ُ َّه إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َو َج َس خ َّٔؿ ّة َؾ َكا َل اى ِ ُوزُوا لٔي َم ًِ أَ َّته ٔٔئ َعل َِيطٔ َؾ َحائ َ ِت بَز ٔ َیزةُ َو َر ُج ْل
ؾ ََؼلَّي بٔال َّيا ٔ
آَخ ؾ ََّات َهأ َ َعل َِيض ٔ َنا َؾ َل َّنا َرآ ُظ أَبُو بَ َِکٕ َذصَ َب لٔي ِيهُ َؽ ؾَأ َ ِو َمأ َإٔل َِيطٔ أَ ٌِ َی ِثبُ َت َمکَاى َ ُط َحًَّی َق َضی أَبُو بَ َِکٕ َػم  َتطُ ث ُ َّه إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل
َُ
ْک أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله قُب ٔ َف إٔال
اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله قُب ٔ َف َؾ َكا َل عُ َنزُ َواهللٔ ال أَ ِس َن ُع أَ َح ّسا یَ ِذ ُ ُ
اض َؾ َكالُوا َیا َسال ٔ ُه اى ِ َلل ٔ ِل إلٔ َي َػاح ٔٔب
اض أ ُ ِّميِّي َن ل َِه َیهُ ًِ ؾ ٔيض ٔ ِه ى َ ٔي ٌّی َق ِب َل ُط ؾَأ َ ِم َش َ
َضبِ ُت ُط بٔ َش ِيف ٔي َص َذا َقا َل َوک َ َ
ک ال َّي ُ
اٌ ال َّي ُ
ََ
َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ؾَا ِزعُطُ ؾَأ َ َت ِي ُت أَبَا بَ َِکٕ َوص َُو فٔي ا ِل َن ِشحٔ ٔس ؾَأ َ َت ِي ُت ُط أَبِکٔي َزص ّٔظا َؾ َل َّنا َرآنٔي َقا َل أَقُب ٔ َف

ْک أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله قُب ٔ َف إٔال
َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُقل ُِت إ ٔ ٌَّ عُ َن َز َي ُكو ُل ال أَ ِس َن ُع أَ َح ّسا یَ ِذ ُ ُ
اض َق ِس َز َخلُوا َعل َي َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله
َضبِ ُت ُط بٔ َش ِيف ٔي َص َذا َؾ َكا َل لٔي اى ِ َلل ٔ ِل ؾَاى ِ َل َل ِك ُت َم َع ُط َؾ َحا َئ ص َُو َوال َّي ُ
ََ
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َ
َؾ َكا َل یَا أَ ُّی َضا ال َّي ُ َ
ُوٌ ث ُ َّه َقالُوا یَا
َّر ُجوا َل ُط َؾ َحا َئ َحًَّی أَ َن َّب َعل َِيطٔ َو َم َّش ُط َؾ َكا َل إٔى َّ َ
ک َمي ِّْت َوإٔى َّ ُض ِه َم ِّيت َ
اض أ ِ َّٔر ُجوا لٔي ؾَأ ِ َ
َػاح َٔب َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَقُب ٔ َف َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقا َل َن َع ِه ؾ ََعل ٔ ُنوا أَ ٌِ َق ِس َػ َس َم َقالُوا

وٌ
ـ َقا َل یَ ِس ُخ ُ
ل َق ِو ْو َؾ ُي َهبِّرُ َ
یَا َػاح َٔب َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَي َُؼلَّي َعل َي َر ُسو ٔل اهللٔ َقا َل َن َع ِه َقالُوا َو َن ِي َ
اض َقالُوا َیا
وٌ ث ُ َّه َی ِس ُخ ُ
وٌ َو َی ِسعُ َ
وٌ َوي َُؼ ُّل َ
ل َق ِو ْو َؾ ُي َهبِّرُ َ
وٌ َو َی ِس ُع َ
َوي َُؼ ُّل َ
ْخ ُج َ
ْخ ُج َ
وٌ َحًَّی َی ِس ُخ َل ال َّي ُ
وٌ ث ُ َّه یَ ِ ُ
وٌ ث ُ َّه َی ِ ُ
َیً َقا َل فٔي ا ِلنکَا ٌٔ
َػاح َٔب َر ُسو ٔل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَیُ ِسؾ ًَُ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقا َل َن َع ِه َقالُوا أ َ
َّال ٔذي َق َب َف اهللُ ؾ ٔيطٔ ُرو َحطُ َؾإ ٔ ٌَّ اهللَ ل َِه َي ِكب ٔ ِف ُرو َحطُ إٔال فٔي َمکَا ٌٕ كَ ِّيبٕ ؾ ََعل ٔ ُنوا أَ ٌِ َق ِس َػ َس َم ث ُ َّه أَ َم َزص ُِه أَ ٌِ َي ِػ ٔش َل ُط بَيُو

وٌ َؾ َكالُوا اى ِ َلل ٔ ِل ب ٔ َيا إلٔ َي إ ٔ ِخواى ٔ َيا ٔم ًَ األَ ِن َؼارٔ ى ُِسخٔلُ ُض ِه َم َع َيا فٔي َص َذا األ َ ِمز ٔ َؾ َكالَتٔ
وٌ یَ َتظَ ا َو ُر َ
أَبٔيطٔ َوا ِج َت َن َع ا ِل ُن َضا ٔجزُ َ
ل َص ٔذظ ٔ َّ
الث ٔ
م ث ثَان ٔ َي اث ِ َيي ِ ٔن إٔذِ ص َُنا فٔي ا ِل َػارٔ إٔذِ َي ُكو ُل
األَ ِن َؼا ُر ٔم َّيا أَ ٔمي ْر َو ٔم ِيهُ ِه أَ ٔمي ْر َؾ َكا َل عُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َد َّل ٔ
اب َم ًِ َلطُ ٔم ِث ُ
اض بَ ِي َع ّة َح َش َي ّة َجنٔي َل ّة
ل ٔ َؼاح ٔبٔطٔ ال َت ِحزَ ٌِ إ ٔ ٌَّ اهللَ َم َع َيا َم ًِ ص َُنا َقا َل ث ُ َّه َب َش َم یَ َس ُظ ؾ ََبا َي َع ُط َوبَا َي َع ُط ال َّي ُ
اسملنبدیبعریضاہللہنعےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکرمضاولافتںیمابرابریشغوہیتیھتافربجاافہقوہاتوت
زابؿ ےس ہی اتلکن ہک امنز اک فتق وہایگ ای ںیہن افر امنز اک فتق وہاجےن اک احؽ ولعمؾ وہےن رپ وچہکن دجسم کت رشتفی ےل اجےن یک
اطتقہنیھتاسےئلاراشداعیلوہاتہکالبؽریضاہللہنعےسوہکہکامنزیکایتریرکںیافردصقیاربکریضاہللہنعامنزڑپاھںیئ
۔دعتمدرمہبتااسییہوہا۔(نکیلاوبرکبدصقی ریضاہللہنعیعبطوطررپرنؾدؽدیپاوہےئےھترتقارثکاطریوہاجیتیھتافررھپ
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاسھتاکقلعتاؿیکیٹیبرضحتاعہشئریضاہللاہنعیھباجیتنںیھتہکریمےابپےسآپیلص
اہللہیلعفملسیکصایلہگجہندیھکیاجےئیگاسےئل)رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےندروخاتسیکہکریماابپاوبرکبرقی
ابلقل ےہ بج وضحر ارکؾ یلص اہلل یک ہگج رپ ڑھکے وہ رک امنز ڑپاھںیئ ےگ وت رفےن ںیگل ےگ افر امنز ڑپاھےن یک اطتق ںیہن
رںیھک ےگ اس ےئل یسک افر وک رفام دےئجی ہک امنز ڑپاھںیئ ایس رطح رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک دعتمد رمہبت وساؽ فوجاب رپ
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہک مویفسہیلعاالسلؾےک ہصفایلوعرںیتاننباچیتہوہ۔اوبرکبریضاہللہنعےسوہک
ہکامنزڑپاھںیئ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ْص ٌّي َقا َل َح َّسث َ َيا ثَاب ٔ ْت ا ِلب ُ َيان ٔ ُّي َع ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ
ْص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓي َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ الزُّبَي ِر ٔ َط ِي ْذ بَاصٔل ٔ ٌّي َقس ْٔیه بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
ْک ٔب ا ِل َن ِو ٔ
اْکبَا ُظ َؾ َكا َل ال َّي ٔي ُّی
ت َما َو َج َس َقال َِت ؾَاك َٔن ُة َو َ ِ
َمال ٔ ٕک َقا َل َل َّنا َو َج َس َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم ًِ ُ َ

ْض ٔم ًِ أَب ٔ ٔ
ْک َب َعل َي أَب ٔ ٔ
يک َما ل َِي َص ب ٔ َتارٔ ٕک ٔم ِي ُط أَ َح ّسا ا ِل ُنواؾَاةُ یَ ِو َو
ػلي اهلل عليط وسله ال َ ِ
يک َب ِع َس ا ِل َي ِوو ٔ إٔى َّ ُط َق ِس َح َ َ
ا ِلك ٔ َيا َمةٔ
رضحتاسنریضاہللہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسبجرمضاولافتیکتخسفیلکت سداتشرفامرےہےھت
وت رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےن رعض ایک ہک اہےئ ااب یک فیلکتی وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک آج ےک دعب
ریتے ابپ رپ ھچک فیلکت ںیہن رےہ یگ۔  ے کشآج ریتے ابپ رپ فہ ا ل زیچ ارتی ےہ ینعی ومت وج تماتم کت یھبک یسک ےس
ےنلٹفایلںیہن۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحریلصاہللہیلعفملسےکفاصؽاکذرک

حسیث 374

ْص بِ ًُ َعل ٔ ٕٓي َقاال َح َّسثَ َيا َع ِب ُس َربِّطٔ بِ ًُ بَارٔ ٕم ا ِل َح َيف ُّٔي َقا َل َسنٔ ِع ُت َج ِّسي
اب زٔیَازُ بِ ًُ َی ِحٌَی ا ِل َب ِ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو ا ِل َد َّل ٔ
ْص ُّي َو َن ِ ُ

اٌ
أَبَا أُم ِّي س َٔن َ
اک بِ ًَ ا ِل َولٔي ٔس یُ َح ِّس ُث أَى َّ ُط َسنٔ َع ابِ ًَ َعبَّا ٕ
ض یُ َح ِّس ُث أَى َّ ُط َسنٔ َع َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َي ُكو ُل َم ًِ ک َ َ
َّر ْن یَا
َّر ْن ٔم ًِ أ ُ َّمت َٔک َقا َل َو َم ًِ ک َ َ
َّركَا ٌٔ ٔم ًِ أ ُ َّمًٔی أَ ِز َخ َل ُط اهللُ َت َعال َي بٔض ٔ َنا ا ِل َح َّي َة َؾ َكال َِت َعائٔظَ ُة ؾ ََن ًِ ک َ َ
اٌ َل ُط َ َ
اٌ َل ُط َ َ
َل ُط َ َ
َ
َّ
ُ
َّر ْن أل ُ َّمًٔی ل ًَِ ي َُؼابُوا بٔنٔ ِثلٔي
َّر ْن ٔم ًِ أ ُ َّمتٔ َ
ک َقا َل ؾَأىَا َ َ
ُم َوؾ َك ُة َقال َِت ؾ ََن ًِ ل َِه َیه ًِ َل ُط َ َ
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رضحتانبابعسریضاہللامہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکسجےکدفےچبذریخہآرختنب
اجںیئوتت اعتٰیلاشہناؿیکدبف تاسوکرضفرتنجںیمدالخرفامںیئےگ۔رضحتاعہشئریضاہللاہنعےنرعضایکہکایروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسسجاکاکییہہچبذریخہانبوہاساکایکمکحےہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکسجاکاکییہہچب لدایفہ
یھبشخب دایاجےئاگ۔رضحتاعہشئریضاہللاہنعےنوپاھچہکسجاکاکیہچبیھبہنرماوہوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاؿ
ےکےئلںیمذریخہآرختونبںاگاسےئلہکریمیفافتاکرجنآؽفافالدبسےسزایدہوہاگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکریماثاکذرک
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ام َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل َحارٔ ٔ
ل َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
ث أَخٔي
َسائ ٔي ُ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمئي ٕع َقا َل َح َّسثَ َيا حُ َشي ِ ُن بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِ َ

ُج َویِز ٔ َی َة َل ُط ُػ ِح َب ْة َقا َل َما َت َز َک َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إٔال سٔم  َح ُط َو َب ِػ َل َت ُط َوأَ ِر ّؿا َج َعل ََضا َػ َس َق ّة

رمعفنبااحلرثوجاؾاوملنینمرضحتوجریہیریضاہللاہنعےکاھبیئںیہےتہکںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناےنپ رتہک
ںیمرصػایھتہرافراینپوساریاکرچخافرھچکہصحزنیماکوھچڑااھتافراؿوکیھبدصہقرفامےئگےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 376

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َقا َل َح َّسث َ َيا أَبُو ا ِل َولٔي ٔس َقا َل َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة َع ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َع ِنز ٕو َع ًِ أَبٔي َسل ََن َة َع ًِ أَبٔي
ک َؾ َكا َل أَصِلٔي َو َو َلسٔي َؾ َكال َِت َما لٔي ال أَر ُٔث أَبٔي َؾ َكا َل أَبُو بَ َِکٕ َسنٔ ِع ُت
ص َُزیِ َز َة َقا َل َجائ َ ِت ؾَاك َٔن ُة إلٔ َي أَبٔي بَ َِکٕ َؾ َكال َِت َم ًِ َیزٔث ُ َ
اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َي ُعولُطُ َوأ ُ ِنؿ ُٔل
َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َي ُكو ُل ال ى َُور ُث َو َْ ٔهىِّی أَعُو ُل َم ًِ ک َ َ

اٌ َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یُ ِيؿ ُٔل َعل َِيطٔ
َعل َي َم ًِ ک َ َ
رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی رمہبت رضحت افہمط ریض اہلل اہنع رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےک اپس
رشتفیالںیئافردرایتفرفامایہکاہمتراوکؿفارثوہاگ۔اوہنںےنرفامایہکریمےالہفایعؽ۔رضحتافہمطریضاہللاہنعےن
وپاھچ رھپ ںیم اےنپ فادل ےک رتمفہک یکفارث ویکں ںیہن ینب۔ رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل
ہیلعفملسےکاساراشدیکفہجےسہکامہراوکیئفارثںیہنوہات۔اہتبل(ںیمففقاکوتمیلوہےنیکفہجےس)نجولوگںاکرفزہنی
وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن رقمر رفام راھک اھت اس وک ںیم یھب ادا رکفں اگ افر نج ولوگں رپ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس
رخچرفامایرکےتےھتاؿرپںیمیھبرخچرکفںاگ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 377

اٌ َقا َل َح َّسثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ َع ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة َع ًِ أَبٔي
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َقا َل َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَی بِ ًُ َنثٔير ٕا ِل َع ِيبَر ُّٔي أَبُو غ ََّش َ
َّاض َو َعل ٔ ًّيا َجائَا إلٔ َي ُع َن َز َی ِد َت ٔؼ َنا ٌٔ َي ُكو ُل ک ُ ُّل َواح ٔ ٕس ٔم ِي ُض َنا ل ٔ َؼاح ٔبٔطٔ أَى ِ َت َن َذا أَى ِ َت َن َذا َؾ َكا َل ُع َنزُ ل ٔ َل ِل َح َة
ا ِل َب ِدتَر ِّٔي أَ ٌَّ ا ِل َعب َ

َوالزُّبَي ِر ٔ َو َع ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َع ِو ٕ
ف َو َس ِع ٕس أَ ِن ُظ ُس ُن ِه بٔاهللٔ أَ َسنٔ ِعت ُِه َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َي ُكو ُل ک ُ ُّل َما ٔل ى َ ٔي ٕ ٓی
َػ َس َق ْة إٔال َما أَك ِ َع َنطُ إٔىَّا ال ى َُور ُث َوفٔي ا ِل َحسٔیثٔ قٔؼَّ ْة
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اوبارتخبلی ریض اہللہنع ےتہک ںیہہک رضحت ابعس ریض اہللہنع افر رضحت یلع ریض اہللہنعدفونں رضحات رضحترمع ریض اہلل
ہنع ےک دفر الختف ںیم اؿ ےک اپس رشتفی الےئ رہ اکی دفرسے رپ ارتعاض رک راہ اھت افر اس وک ااظتنؾ ےک اناقلب اتب راہ اھت۔
رضحترمع ریض اہللہنع ےن ااک س احصہب رضحتہحلط ،رضحت زریب ،رضحت دبعارلنمح نب وعػ ،رضحت دعس نب ایبفاقص ریض
اہللمہنع،اؿبسرضح اتوکوتمہجرفامرکہیرفامایہکخ ںیہمدایکمسقدےرکوپہ ات وہںایک مبسےنوضحرارکؾ یلصاہللہیلع
فملسےسہیںیہنانسہکیبنیلصاہللہیلعفملساکامؽدصہقوہاتےہزجباسےکوجفہاےنپالہوکالھکےئ ماایبنءہیلعاالسلؾیکامجتع
یسکوکاانپفارثںیہنانبےت۔اسدحثیںیماکی ہصےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 378

َّ
ُ
َع َو َة َع ًِ َعائٔظَ َة أَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىی َقا َل َح َّسثَ َيا َػؿ َِوا ٌُ بِ ًُ ع َٔيسی َع ًٔ أ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕس َع ًٔ الزُّصِز ٔ ِّي َع ًِ ُ ِ
َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقا َل ال ى َُور ُث َما َت َز ِن َيا َؾ ُض َو َػ َس َق ْة

رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسیھبن یرفاتی ےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکامہراوکیئفارثںیہنوہات۔
 ماایبنءہیلعاالسلؾیکامجتعوجامؽوھچڑیتےہفہدصہقوہاتےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 379
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َ
َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
َع ٔد َع ًِ أَبٔي
ٔي َقا َل َح َّسث َ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ أبٔي الزِّىَاز ٔ َع ًٔ األ ِ َ
ص َُزیِ َز َة َع ًٔ ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله َقا َل ال َي ِك ٔش ُه َو َرثًَٔی زٔی َي ّارا َوال ز ٔ ِر َص ّنا َما َت َز ِن ُت َب ِع َس َن َؿ َك ٔة ن َٔشائٔي َو ُم ِؤىَةٔ
َعا ٔملٔي َؾ ُض َو َػ َس َق ْة
رضحتاوبرہریہریضاہللہنعرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایہکریمےفارثدانیرافردر ممیسقت
ہنرکںیریمےرتہکےسالہفایعؽاکہقفنافرریمےاعلماکہقفناکنےنلےکدعبوجھچکےچبفہدصہقےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 380

ض
ْش بِ ًُ ُع َن َز َقا َل َسنٔ ِع ُت َمال ٔ َ
ک بِ ًَ أَى َ ٕص َع ًٔ الزُّصِز ٔ ِّي َع ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَ ِو ٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َعل ٔ ٕٓي ا ِل َدم  ُل َقا َل َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
بِ ًٔ ا ِل َح َسثَا ٌٔ َقا َل َز َخل ُِت َعل َي عُ َن َز ؾ ََس َخ َل َعل َِيطٔ َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َع ِو ٕ
َّاض
ف َوكَ ِل َح ُة َو َس ِع ْس َو َجا َئ َعل ٔ ٌّي َوا ِل َعب ُ
َی ِد َت ٔؼ َنا ٌٔ َؾ َكا َل َل ُض ِه عُ َنزُ أَ ِن ُظ ُس ُن ِه ب ٔ َّال ٔذي بٔإٔذِىٔطٔ َت ُك ُوو َّ
وٌ أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط
الش َنا ُئ َواألَ ِر ُق أَ َت ِعل َُن َ
وسله َقا َل ال ى َُور ُث َما َت َز ِن َيا ُظ َػ َس َق ْة َؾ َكالُوا َّ
الل ُض َّه َن َع ِه َوفٔي ا ِل َحسٔیثٔ قٔؼَّ ْة كَؤی َل ْة
امکل نب افس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع یک مدتم ںیم احرض وہا وت اؿ ےک اپس دبعارلنمح نب وعػ افر
ہحلط افر دعس نب ایب فاقص یھب رشتفی الےئ۔ (اس ےک وھتڑی دری دعب) رضحت ابعس افر رضحت یلع ریض اہلل ہنع ڑگھجےت
وہےئ رشتفی الےئ۔ رمع ریض اہلل ہنع ےن اؿ بس رضحات یک رطػ وتمہج وہ رک رفامای ہک اس ذات اپک یک مسق دے رک وپہ ات
وہںسجےکمکحےسزنیمفآامسؿاقمئںیہایکخ ںیہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےکاساراشداکملعےہ ماایبنءیکامجتعیسک
وکاانپفارثںیہنانبےتوجھچک  مرتہکوھچڑاجےتںیہفہبسدصہقوہاتےہاؿبسرضحاتےنرفامایہک ےکشہیوضحریلص
اہللفملسےنرفامایےہاسدحثیںیماکیوطلی ہصےہ۔
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حسیث 381

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسث َ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
اػ ٔه ابِ ًٔ بَ ِض َس َل َة َع ًِ زٔ ِّ ِّ بِ ًٔ
ٔي َقا َل َح َّسث َ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ َع ٔ
ک فٔي
حُب َ ِي ٕع َع ًِ َعائٔظَ َة َقال َِت َما َت َز َک َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله زٔی َي ّارا َوال ز ٔ ِرصَ ّنا َوال َطا ّة َوال َبعٔي ّرا َقا َل َوأَ ُط ُّ

ا ِل َع ِبسٔ َواألَ َمةٔ

رضحتاعہشئریضاہللاعتیل اہنعرفامیتںیہ ہکوضحرادقس یلصاہللہیلعفملسےن ہن دانیروھچڑا ہندر م،ہن رکبی،ہنافٹن۔رافی
ےتہکںیہہکےھجمالغؾافرابدنیےکذرکںیمکشوہایگہکرضح تاعہشئریضاہللاعتیلاہنعےنہییھبرفامایاھتہکہنالغؾہنابدنیای
ںیہنرفامای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسیکریماثاکذرک

حسیث 382

ٔي َقا َل َح َّسثَ َيا ُسؿ َِيا ٌُ َع ًِ أَبٔي إ ٔ ِس َح َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ؾ َع ًِ
ام َع ًِ أَبٔي األَ ِح َو ٔ
َع ِب ٔس اهللٔ بِ ًٔ َم ِش ُعوز ٕ َع ًٔ ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله َقا َل َم ًِ َرآنٔي فٔي ا ِلن َياو ٔ َؾ َك ِس َرآنٔي َؾإ ٔ ٌَّ َّ
ل بٔي
اٌ ال یَ َت َن َّث ُ
الظ ِي َل َ
َ
دبع اہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک سج صخش ےن ےھجم وخاب ںیم
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داھکی،اسےنًاتقیقحھجمیہوکداھکیاسےئلہکاطیشؿریمیوصرتںیہنانبےہ ا۔
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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حسیث 383

َف َقا َل َح َّسثَ َيا ُط ِع َب ُة َع ًِ أَبٔي ُح َؼي ٕن َع ًِ أَبٔي
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّی َقاال َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َػال ٔ ٕح َع ًِ أَبٔي ص َُزیِ َز َة َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َم ًِ َرآنٔي فٔي ا ِلن َياو ٔ َؾ َك ِس َرآنٔي َؾإ ٔ ٌَّ َّ
اٌ ال َی َت َؼ َّو ُر أَ ِو
الظ ِي َل َ
َ
َقا َل ال َی َتظَ َّب ُط بٔي
اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یھب آپ اک ہی اراشد وقنمؽ ےہ ہک سج ےن وخاب ںیم ےھجم داھکی اس ےن حقیقنا ھجم یہ وک داھکی ےہ
اسےئلہکاطیشؿریمیوصرتںیہنانبےہ ا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکوخابںیمدےنھکیاکذترکہ
ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکوخابںیمدےنھکیاکذترکہ

حسیث 384

َـ بِ ًُ َخلٔي َؿ َة َع ًِ أَبٔي َمال ٔ ٕک األ َ ِط َحع ٔ ِّي َع ًِ أَبٔيطٔ َقا َل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة َقا َل َح َّسثَ َيا َخل ُ

وسله َم ًِ َرآنٔي فٔي ا ِل َن َياو ٔ َؾ َك ِس َرآنٔي َقا َل أَبُو ع َٔيسی َوأَبُو َمال ٔ ٕک َص َذا ص َُو َس ِع ُس بِ ًُ ك َارٔ ٔم بِ ًٔ أَ ِط َي َه َوكَار ُٔم بِ ًُ أَ ِط َي َه ص َُو
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اب ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله َو َق ِس َر َوي َع ًٔ ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله أَ َحاز ٔ َ
یث َسنٔ ِع ُت َعل ٔ َّي بِ ًَ ُح ِحز ٕ
ٔم ًِ أَ ِػ َح ٔ

ُم و َػػٔي ْر
َي ُكو ُل َقا َل َخل ُ
َـ بِ ًُ َخلٔي َؿ َة َرأَیِ ُت َع ِن َزو بِ ًَ ُ َ
َحیِ ٕث َػاح َٔب ال َّي ٔي ِّی ػلي اهلل عليط وسله َوأَىَا غ ْ

اطرؼنبامیشےسیھبہیاراشدوقنمؽےہہکسجےنےھجموخابںیمداھکی،اسےنًاتقیقحھجمیہوکداھکیاسےئلہکاطیشؿریمی
وصرتںیہنانبےہ ا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسیث 385

اػ ٔه بِ ًٔ کُل َِيبٕ َقا َل َح َّسثَىٔی أَبٔي أَىَّطُ َسنٔ َع أَبَا ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َيا ُقت َ ِي َب ُة ص َُو ابِ ًُ َسعٔي ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا َع ِب ُس ا ِل َواح ٔ ٔس بِ ًُ زٔیَاز ٕ َع ًِ َع ٔ
َي ُكو ُل َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َم ًِ َرآنٔي فٔي ا ِلن َياو ٔ َؾ َك ِس َرآن ٔي َؾإ ٔ ٌَّ َّ
اٌ ال َی َت َن َّثلُىٔی َقا َل أَبٔي َؾ َح َّسث ِ ُت
الظ ِي َل َ
َ
اٌ ي ُِظب ٔ ُضطُ
ْک ُت ا ِل َح َش ًَ بِ ًَ َعل ٔ ٕٓي َؾ ُكل ُِت َط َّب ِض ُت ُط بٔطٔ َؾ َكا َل ابِ ًُ َعبَّا ٕ
بٔطٔ ابِ ًَ َعبَّا ٕ
ض إٔى َّ ُط ک َ َ
ض َؾ ُكل ُِت َق ِس َرأَیِ ُتطُ ؾ ََذ َ ِ
بیلکرحمةاہللہیلعےتہکںیہہکےھجم رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفملساکہیاراشدابمرکانسایہک وج
ےھجموخابںیمدےتھکیںیہفہًاتقیقحھجمیہوکوخابںیمدےتھکیںیہاسےئلہکاطیشؿریماہیبشںیہننبےہ ا۔بیلکرہمحاہللےتہکںیہ
ہک ںیم ےن اس دحثی اک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ذترکہ ایک افر ہی یھب اہک ہک ےھجم وخاب ںیم زایرت ادقس  رسی
وہیئاسفتقےھجمرضحتاامؾنسحریضاہللہنعاکایخؽآایںیمےنرضحتانبابعسریضاہللہنعےساہکہکںیمےناسوخاب
یکوصرتوکرضحتنسحریضاہللہنعیکوصرتےکتہباشمہہباپای،اسرپرضحتانبابعسےناسیکدصتقیرفامیئہکفایعق
رضحتنسحآپےکتہباشمہبےھت۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
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حسیث 386

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َقا َل َح َّسث َ َيا ابِ ًُ أَبٔي َعس ٓ ٕ
یس
ٔي َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ِع َ ٕ
َف َقاال َح َّسثَ َيا َع ِو ُف بِ ًُ أَبٔي َجنٔي َل َة َع ًِ َیز ٔ َ
ض َقا َل َؾ ُكل ُِت البِ ًٔ
ٔـ َقا َل َرأَیِ ُت ال َّي ٔي َّی ػلي اهلل عليط وسله فٔي ا ِل َن َياو ٔ َز َم ًَ ابِ ًٔ َعبَّا ٕ
ا ِلؿَارٔ ٔس ِّی َوک َ َ
اٌ َیهِت ُُب ا ِل َن َؼاح َ
اٌ َي ُكو ُل إ ٔ ٌَّ َّ
اٌ ال
ض إنِّٔي َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي ال َّي ِوو ٔ َؾ َكا َل ابِ ًُ َعبَّا ٕ
َعبَّا ٕ
الظ ِي َل َ
ض إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ک َ َ
َي ِش َت ٔلي ُع أَ ٌِ یَ َتظَ َّب َط بٔي ؾ ََن ًِ َرآنٔي فٔي ال َّي ِوو ٔ َؾ َك ِس َرآنٔي صَ ِل َت ِش َت ٔلي ُع أَ ٌِ َت ِي َع َت َص َذا ال َّز ُج َل َّال ٔذي َرأَیِ َت ُط فٔي ال َّي ِوو ٔ َقا َل َن َع ِه

ل ا ِل َع ِي َيي ِ ٔن َح َش ًُ َّ
ل َز َوائ ٔز ٔا ِل َو ِجطٔ
َک َر ُجم  بَي ِ َن ال َّز ُج َلي ِ ٔن ٔج ِش ُن ُط َو َل ِح ُن ُط أَ ِس َنزُ إلٔ َي ا ِلب َ َي ٔ
أَ ِن َع ُت ل َ
الـ ٔح ٔک َجنٔي ُ
اق أَ ِن َح ُ
ض ل َِو
اٌ َم َع َص َذا ال َّي ِعتٔ َؾ َكا َل ابِ ًُ َعبَّا ٕ
ْح ُظ َقا َل َع ِو ْف َوال أَ ِزرٔي َما ک َ َ
َم َأل ِت ل ٔ ِح َي ُت ُط َما بَي ِ َن َص ٔذظ ٔإلٔ َي َص ٔذظ ٔ َق ِس َم َأل ِت ى َ ِ َ
اس َت َل ِع َت أَ ٌِ َت ِي َع َت ُط ؾ َِو َم َص َذا َقا َل أَبُو ع َٔيسی سكم مً صيا لَکو كویل مً تعزیـ یزیس الؿارسی
َرأَیِ َتطُ فٔي ا ِل َي َكوَ ٔة َما ِ
وغيرظ حسثيا أبو زاوز سلمْيٌ بً سله البلخي حسثيا اليْض بً طنيل قال قال عوف األَعابي أىا أنبر مً قتازة
سیدی افریس الکؾ اہلل رشفی اھکل رکےت ےھت۔ اکی رمہبت وخاب ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک زایرت ےس رشمػ وہےئ۔
رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع اسفتق ایحت ےھت ،اؿ ےسوخاب رعض ایک اوہنں ےن افؽ اراشد وبنی یلص اہلل ہیلع فملس انسای
ہکوجوخابںیمداتھکیےہ فہ ًاتقیقحھجمیہوکداتھکیےہاس ےئلہکاطیشؿریمیوصرتںیہنانبےہ ا۔ہیاراشدانسرکوپاھچایکوخاب
یک دیھکی وہیئ وصرت اک ہیلح ایبؿ رک ےتکس وہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک دبؿ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک
ااقتمدفونںزیچںیدتعمؽافردرایمین(ینعیمسجابمرکہنزایدہوماٹافرہنزایدہدالباےسیدقہنزایدہابملہنزایدہوکاتہہکلبدتعمؽ)
آپ اک رگن دنگیم املئ یصفندذ ،آںیھکن رسںیگم دنخہ دنہ وخب وصرت وگؽ رہچہ داڑیھ اہنتی اجنگؿ وج وپرے رہچہ اونر اک ااحہط
ےئکوہےئیھتافرہنیسےکادتبایئہصحرپیلیھپوہیئیھت۔وعػریضاہللہنعوجاسرفاتیےکاکیرافیںیہفہےتہکںیہہکےھجم
ایدںیہنراہہکریمےاداتدسیدیےنوجاسوخابےکدےنھکیفاےلںیہاؿذموکرہافصتےکاسھتافرایکایکںیتفصایبؿرفامیئںیھت
۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ارگ  م وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک اعمل ایحت ںیم دےتھکی وت اس ےس زایدہ ہیلح
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ادقسہناتبےتکس،وگایابلکلیہحیحصہیلحایبؿرکدای۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکوخابںیمدےنھکیاکذترکہ

حسیث 387

اب الزُّصِز ٔ ُّي َع ًِ َع ِّنطٔ
وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ َس ِع ٕس َقا َل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَخٔي ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ أَبٔي زٔیَاز ٕ َقا َل َح َّسثَ َيا َي ِع ُك ُ

َقا َل َقا َل أَبُو َسل ََن َة َقا َل أَبُو َق َتا َز َة َقا َل َر ُسو ُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َم ًِ َرآنٔي َي ِعىٔی فٔي ال َّي ِوو ٔ َؾ َك ِس َرأَي ا ِل َح َّل

اوباتقدہریضاہللہنعےسیھبوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملساکہیاراشدرمفیےہہکسجےنےھجموخابںیمداھکیاسےنفایعقارم
داھکی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکوخابںیمدےنھکیاکذترکہ

حسیث 388

َح َّسثَ َيا َع ِب ُس اهللٔ بِ ًُ َع ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ َّ
السارٔم ٔ ُّي َقا َل َح َّسثَ َيا ُم َعلَّي بِ ًُ أَ َس ٕس َقا َل َح َّسث َ َيا َع ِب ُس ا ِل َعزٔیز ٔبِ ًُ ا ِل ُن ِد َتارٔ َقا َل َح َّسث َ َيا
ثَاب ٔ ْت َع ًِ أَى َ ٕص أَ ٌَّ َر ُسو َل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقا َل َم ًِ َرآنٔي فٔي ا ِلن َياو ٔ َؾ َك ِس َرآنٔي َؾإ ٔ ٌَّ َّ
ل بٔي
اٌ ال یَ َت َد َّي ُ
الظ ِي َل َ
َ
َو َقا َل َو ُر ِؤیَا ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ ُجزِئْ ٔم ًِ ٔس َّت ٕة َوأَ ِر َبعٔي َن ُجزِئّا ٔم ًَ ال ُّيبُ َّوة ٔ
رضحتاسنریضاہللہنعرفامےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےنہیاراشدرفامایہکوجصخشےھجموخابںیم دےھکیاسےن
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ًاتقیقحھجمیہوکداھکیاسےئلہکاطیشؿریمیوصرتںیہنانبےہ ا۔ وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےنہییھباراشدرفامایہکومنماک
فہوخاب(وجرفہتشےکارثےسوہاتےہ)وبنتےکایھچب سازجاءںیمےساکیزجفوہاتےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکوخابںیمدےنھکیاکذترکہ

حسیث 389

حسثيا محنس بً علي قال سنعت أبي يكول قال عبس اهلل ابً النبارک إذا ابتليت بالكـائ ؾعليک باألثز
دبع اہلل نب ابمرک ڑبے اہمئ دحثی ںیم ےس ںیہ ۔ اہقف افر وصہیف ںیم یھب اؿ اک امشر ےہ ڑبے خیش اعدب زادہ ےھت افر دحثی ےک
احوظفںںیمےنگاجےتںیہ۔اترخییکاتکوبںںیمڑبےاضفلئاؿےکےھکلںیہفہرفامےتںیہہکارگیھبکاقیضافرلصیفدننکہےننب
یکونتبآےئوتوقنمالتاکاابتعویجیک۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وضحریلصاہللہیلعفملسیکریستاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفملسوکوخابںیمدےنھکیاکذترکہ

حسیث 390

حسثيا محنس بً علي حسثيا اليْض بً عوٌ عً ابً سيریً قال صذا الحسیث زیً ؾاىوزوا عنً تأخذوٌ زیيهه
انبریسنیےتہکںیہہکملعدحثی(افراےسییہافردینیولعؾبس)دنیںیمدالخںیہ۔ذٰہلاملعاحلصرکےنےسلبقہیدوھکیہک
اسدنیوک سصخشےساحلصرکرےہںیہ۔
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